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 פתח דבר
 
 

עם  הייתה השנה השנייה בה יושמה במ"י תכנית המפנה, עליה הכרזתי 1043שנת 
 כניסתי לתפקיד.

 
 לב תכנית המפנה, מוצבת מטרת העל של משטרת ישראל:ב
 
 של האזרח והעלאת אמונו במשטרה"."חיזוק ביטחונו האישי           

 
הצלחנו לחולל שינוי אמיתי בארגון ולתרגם את החזון מאז התחלנו בתהליך המפנה, 

 למעשים.
 

ים ותרבותיים שעיקרם, הכנסת שני גורמים תפיסתיים שינוי מכלול המפנה הוא
 שירות פנים ושירות חוץ. – נוספים לצד ההרתעה

 
המפנה השלישית, ניתן בהחלט שנייה של שנת כאשר אנו מצויים במחצית הכיום, 

 לומר שהגענו להישגים מרשימים ביחס ליעדים שקבענו.
 

 יעדי הארגון.נכונה, עם התכנית הנכונה, להגשים את בדרך הצועדים אנו 
 

ירידה מרשימה במספר העבירות  בה משיגה משטרת ישראל שנה שנייה ברציפותזו 
אישום,  יהמשפיעות והחמורות ובנפגעים בתאונות הדרכים, לצד עליה בכתב

 במעצרי תום הליכים, בחילוט ועוד.
 

כל זאת לצד עליה דרמטית בסקרי שביעות הרצון של השוטרים מהארגון ושל 
 האזרחים מהשירות הניתן להם.

 
ל המשטרה עפ"י יעדיה העיקריים שנבנתה בהלימה ל 1044תכנית העבודה לשנת 

"המפנה". אני סמוך ובטוח שקציני, שוטרי ומתנדבי משטרת ישראל הפועלים ברוח 
התכנית בנחישות ובמוטיבציה ראויים לציון יצעידו אותנו להמשך ההישגים 

 והגשמת היעדים.
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה, 
  
 ניצב-יוחנן דנינו,            רב 
 הכללי  המפקח                    
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 תחומי אחריות, תפקידים ומבנה ארגוני

 

 ישראל ותחומי אחריותה-ייעודה של משטרת

ישראל פועלת עפ"י הסמכויות שהוענקו לכל שוטר בפקודת המשטרה  -משטרת 

ובחקיקות נוספות. במסגרת זו, מופקדת המשטרה על  4914)נוסח חדש(, תשל״א 

 התפקידים והמשימות בתחומים שלהלן:ביצוע 

 לחימה בפשיעה:

 חקירת פשעים, גילוי העבריינים והבאתם לדין.

סחיטת דמי חסות, סחר  חשיפת פשעים בלתי מדווחים )כגון עבירות סמים,

 ברכוש גנוב( וגילויים.

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

 ביצוע עבירות.המקשים על 

  בטחון הפנים:

חיפושים ופעולות הסברה  באמצעות סיורים, סריקות, בלנייםמניעת פיגועים ח

 רנות הציבור.להגברת ע

חשודים, בדיקת החפצים  טיפול בקריאות אזרחים להימצאותם של חפצים

 ופירוק מטענים.

מטענים נוספים, אחר  חילוץ נפגעים ופינויים, סריקות -טיפול בפיגועים חבלניים 

 ומעצר חשודים.ים, הכוונת התנועה הרחקת סקרנ

 שבמגזר החקלאי. הסדרת השמירה בערים, במועצות המקומיות וביישובים

בזמן שגרה ובעת  ארגון מתנדבי המשמר האזרחי לתפקידי שמירה ואבטחה,

 חירום.

 אחריות לאבטחת מוסדות החינוך.
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 :שמירה על הסדר הציבורי

 אזרחים בנושאים של הפרות חוק וסדר.טיפול בפניות 

 טיפול בהפגנות, בהתקהלויות בלתי חוקיות ובבריונות.

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

 ביצוע ההגבלות והתנאים.

 משפט.-ביצוע צווי הוצאה לפועל של בתי

בנציגויות  ציבור, סדותאבטחה ושמירת הסדר במשרדי ממשלה, במוהנחייה לגבי 

 .זרות ובמקומות נוספים

 אכיפת מבצעי אבטחה ושמירת הסדר באירועים ממלכתיים.

 תנועה:

 הזרמת התנועה והכוונתה.

 אכיפת דיני תעבורה.

 דרכים והבאת  עברייני תנועה לדין.-חקירת תאונות

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

ובסלילתם, הצבת תמרורים  בתהליך קבלת החלטות בתכנון כבישיםהשתתפות 

 ורמזורים, לשם הגברת הבטיחות בדרכים והזרמת התנועה.
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 המבנה הארגוני

ישראל עומד המפקח הכללי. המפקח הכללי אחראי על ניהול -בראש משטרת

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

משמש  -לביטחון הפנים. למפקח הכללי כפופות היחידות הבאות: המטה הארצי 

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

שירותים, הנותנות שירותים לכל יחידות המשטרה. המחוזות, המרחבים 

שימותיה בתחומיהם מופקדים על ביצוע תפקידי המשטרה ומ -והתחנות 

 ריטוריאליים.הט

 ות המשטרה.על ביחידות נפרדות הכפופות למחוזפו -הגבול  משמר

 

 

 

 המבנה הארגוני ותחומי האחריות -המטה הארצי 

-יחידות על עשרל פועל באמצעות ששה אגפים, וישרא-המטה הארצי של משטרת

 אגפיות.

 

 האגף לחקירות ולמודיעין )אח״מ(

האגף אחראי על תיאום ושילוב הכוחות בתחומי החקירות, המודיעין, הזיהוי 

והתביעות בפעילות משטרת ישראל בתחומי הלחימה בפשיעה והסדר הציבורי, 

וכן על הפעלה, גיבוש והטמעה של תורת הפעלה מקצועית, כלים ושיטות פעולה 

כת מודיעין בתחומים אלה. האגף אחראי של הצגת תמונת מודיעין וביצוע הער

בנושאי הפשיעה, הסדר הציבורי וביטחון הפנים לצורך קביעת ותעדוף יעדי 

 הפעילות של משטרת ישראל.

האגף לחקירות ולמודיעין כולל את מטה אח"מ, חמש חטיבות )מודיעין, חקירות, 

)המאגדת את היחידות  433זיהוי פלילי, תביעות וסיגינט( ויחידה ארצית להב 

 , ויחידת הסייבר(.33אחב"ל, יאל"כ, אתג"ר, יחידה הארציות יאח"ה, י
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 (אג״מ) והקהילה השיטור המבצעים אגף

 הפעלתם ועל והכוחות היחידות לבין המטה בין התיאום על אחראי המבצעים אגף

 על, עבירות מניעת על, הציבורי הסדר ושמירת השיטור בתחום המשטרה במשימות

 .פיגועים מניעת ועל הפנים בטחון על שמירה על, והרכוש הנפש בטחון על שמירה

 הורחבו ומשימותיו משטרהו קהילה אגף את לתוכו מיזג האגף 1041 שנת בסוף

 .הקהילתי והשיטור ההתנדבות בתחום

 חטיבת, )הכוללת את מחלקת המעברים ומחלקת אבטחה( האבטחה חטיבת - באגף

, מבצעים מחלקת(,  קהילתי שיטור ומחלקת סיור מחלקת את הכוללת) השיטור

 תכנון מחלקת, אכיפה פעולות תיאום מנהלת, ומתן משא יחידת, חבלה מחלקת

 .אווירית ויחידה מתנדבים מחלקת, וחירום

 

 (את״ן) התנועה אגף

 הנחייתו על, להפעלתו המדיניות קביעת על, התנועה מערך על אחראי התנועה אגף

-תאונות מספר את ולצמצם התנועה את להסדיר האגף תפקיד. עליו הפיקוח ועל

 באגף. לדין התנועה עברייני והבאת התאונות חקירת באמצעות, היתר בין, הדרכים

, (מתנ״א) ארצי תנועה מערך, (תנועה ומחלקת ופיתוח תכנון מחלקת) מחלקות שתי

 ימ"ר ותביעות את"ן.

 

 (אג״ת) וארגון תכנון אגף

 :הבאים התחומים על אחראי וארגון תכנון אגף

 בתחומים המטה עבודות וריכוז ישראל-במשטרת והארגון התכנון מדיניות גיבוש

 .אלו

, החיצונית הסביבה הערכת יסוד על ישראל-משטרת של כוללת מצב הערכת הכנת

 . האגפים ושל המחוזות של המצב והערכות המודיעין הערכת

 -ו המשטרה״ ״הוראות, ישראל-משטרת פקודות לגיבוש המטה עבודת ריכוז"

 .ולפרסמן לערכן, לכתבן, הארצי״ המטה ״פקודות
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 הקצאתם, תקנונם, ואמצעים רכב, אדם כוח בתחומי ישראל-משטרת משאבי תכנון

 .וניהולם

 .וניהולו ריכוזו, הפנים לביטחון המשרד בשיתוף ישראל-משטרת של התקציב תכנון

 הטובה בדרך לתכנן כדי, תקינה״ ״מפתחות ו מודלים פיתוח, עבודה תהליכי בחינת 

 .ולנהלם ישראל -משטרת משאבי את ביותר

 פריסה תכניות והכנת, ישראל -משטרת יחידות של כוללת פריסה מדיניות גיבוש

 .ופרוגרמות

 לפעילות הקשורים, לה ומחוץ ישראל-משטרת ב לגורמים סטטיסטיים נתונים מתן 

 .המשטרה

, משאבים ומחלקת תכנון מחלקת, אסטרטגיה מחלקת - מחלקות שלוש באגף

 .האגף לראש הכפופות, נוספות ויחידות

 

 (אמ״ש) אנוש משאבי אגף

איכותו, מקצועיותו ורווחתו, –מערך משאבי אנוש יפעל להעצמת המשאב האנושי 

 תוך התאמתו ליעדים ולצרכים של משטרת ישראל.

 מערך משאבי אנוש יפעל לסיוע למפקדים בטיפול המשאב האנושי.

 יפעל:מערך משאבי אנוש 

 לתכנון גיבוש מדיניות ועקרונות עבודה בהפעלת המשאב האנושי בשגרה ובחירום.  -

  תכנון הגיוס של כוח האדם במשטרת ישראל, גיוסו, מיונו, הכשרתו והדרכתו,       -

 ויסותו והצבתו בהתאם לתקני המטות והיחידות.

קביעת מסלולי הכשרה וקידום, סיווג מקצועי ותנאי שירות, בחתך מקצועי , לכלל   -

 השוטרים והקצינים.

שמירה והעלאת הרמה המקצועית של אנשי המשטרה על ידי תיאום מטה לגיבוש  -

 תורת ההפעלה של יחידות המשטרה השונות, יישום תורת ההפעלה בתכניות 

שי משטרה, לרבות בחינת גובה השכר גיבוש מדיניות תנאי שירות ושכר של אנ -

 והרכבו, תיאום עם חשב המשטרה והצגת הצעות לשינויים בתחומים אלה.

 טיפול ברווחת השוטרים , המפקדים וגמלאי משטרת ישראל. -
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 אגף תמיכה לוגיסטית )את״ל(

 ייעוד האגף

 ניהול משק המשטרה, ייזום, תכנון והובלה של התהליכים הלוגיסטיים במשטרת  -

 ישראל.   

 ניהול והפעלה של המערך הלוגיסטי בעת שגרה ובעת חירום ומיצוי המשאבים של   -

 משטרת ישראל באופן יעיל ומיטבי.    

 

 האגף אחראי על התחומים הבאים:

 ארגון ופיקוח אחר השירותים הלוגיסטיים לכל יחידות משטרת ישראל.  - 

  ניהול מערך האפסניה והרכש של משטרת ישראל. - 

 ארגון שירותי הכלכלה, לרבות אספקת המזון ופיקוח על הכנתו ועל הגשתו.  -

 ניהול צי הרכב המשטרתי ואחזקתו.  -

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

 באגף שש מחלקות: 

  מחלקה לוגיסטית, מחלקת תחבורה, מחלקת בינוי, מחלקת רכישות ומכירות , 

 מחלקה לתכנון לוגיסטי ומחלקת שירותי המטה. 

 

 מפכ׳׳ל/סמפכ׳׳ל -אגפיות הכפופות ל-יחידות מטה על

  דוברות  מדור -במערך שלושה מדורים  - חטיבת דובר המשטרה

שוטפת, מדור אסטרטגיה תקשורתית ומדור שיווק ויוזמה. בנוסף, 

נכללים במערך דובר אח״מ, דובר אג״מ, דובר לתקשורת בינלאומית, 

מדיה, יחידת תיעוד -דובר חב״מ ודוברת לתקשורת ערבית וכן יחידת ניו

 והפקה. 

 

 הכספיות של  ניהול כל הפעולות -באחריותה  - חשבות המשטרה

 שראל, וביצוען במסגרת התקציב המאושר.י-משטרת

 

 משפטי, שבו  ייצוג המשטרה בכל הסכם או עניין - ייעוץ משפטי

המשטרה מהווה צד, מתן חוות דעת משפטית לגורמי המשטרה, וטיפול 
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 בתביעות, שהוגשו נגד המשטרה ונגד אנשי משטרה עקב מילוי תפקידם.

 
 

 אמצעים לשימושן  פיתוח טכנולוגי ופיתוח -באחריותו  - מנהל טכנולוגיות

 של יחידות המשטרה השונות.

 

 בתחום  גיבוש מדינות המשטרה -באחריותה  - מחלקת בטיחות

 הבטיחות, ויישומה בנושאי בטיחות מבצעית ובטיחות בעבודה.

 

 הפקודות  באחריותה לבחון את ביצוע ההוראות, - תהיחידה לביקור

 .ישראל-היחידות במשטרת לים בעבודתוהנה

 

 באחריותה לברר תלונות מן הציבור כנגד  -היחידה לתלונות הציבור

התנהגות בלתי נאותה וביצוע לא תקין  -שוטרים בחלוקה לשני נושאים

ים באחריות היחידה הטיפול בבקשות ע"פ חוק ישל תפקיד, כן מצו

 חופש המידע  והכנת מענים לשאילתות עליהן השר לבט"פ משיב.

 

 בגין עבירות  באחריותו לשפוט אנשי משטרה - הדין למשמעת-בית

 משמעת.

 באחריותה להנחות ולפקח אחר השירות  - יחידת איכות השירות

 במשטרה.

 באחריותה לנהל את קשרי החוץ של המשטרה. – יחידת קשרי חוץ 

 באחריותה לייעץ ליחידות בתחום הכלכלי. – יחידת ייעוץ כלכלי 

 הלאומית לשוטרים  עם זכיין הקמת המכללה יחידת הפיקוח והקשר

 .בבית שמש
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 המבנה הארגוני ותפקידים עיקריים -מחוזות המשטרה 

 ישראל פועלת באמצעות שבעה מחוזות טריטוריאליים:-משטרת

 אביב, מחוז ירושלים, מחוז דרום -מחוז צפון, מחוז חוף, מחוז מרכז, מחוז תל

 ומחוז שומרון ויהודה )ש"י(.

 

 המחוזמבנה 

 במרבית המחוזות קיימים מרחבים, ואליהם כפופות תחנות המשטרה.

המחוז עבר שיטוח כך שהפעולה שלו היא באופן ישיר מול  –בתחום מחוז צפון 

 תחנותיו.

המחוז עבר שיטוח כך שהפעולה שלו היא באופן ישיר מול  –בתחום מחוז חוף

 תחנותיו.

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

 יפת"ח, מרחב איילון . מרחב דן, מרחב ירקון, מרחב -אביב -בתחום מחוז תל

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

מוריה ,מרחב קדם  מרחב ציון, מרחב דוד, מרחב -בתחום מחוז ירושלים 

 ותחנה ירוקה.

 אדומים.-להמע מרחב חברון, מרחב שומרון ותחנת -בתחום מחוז ש"י 

 תפקידי מטה המחוז

 קביעת מדיניות המשטרה בתחום המחוז.  •

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

 ובקרה עליהן.

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

 המחוז.המשטרה בתחום  ויסות המשאבים והאמצעים והקצאתם ליחידות  •

 

 תפקידי מטה המרחב

 פיקוד על יחידות המרחב.  •

 מדווחות במרחב. ביצוע פעילות מודיעין, חשיפת פשעים ועבירות בלתי  •

 למרחב. הסדרת נושאי כוח אדם ומנהלה ביחידות הכפופות  •
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 תפקידי התחנות

 של התחנה. ביצוע כל תפקידי הסיור ובטחון הפנים בשטח השיפוט  •

 ביצוע תפקידי חקירות ומודיעין שבאחריות התחנה.  •

מוסדות השלטון המקומי  השתתפות בוועדות לשיתוף פעולה עם הקהילה ועם  •

 ברשויות המקומיות.

 

 הגבול )מג״ב(-משמר

הגבול הוא כוח רב תכליתי של המשטרה לפעולות אבטחה, שיטור, לחימה -משמר

הביטחון השוטף ביישובים הגבול אחראי על -בפשיעה ולחימה בטרור. משמר

ישראל, ועל ארגון האבטחה בהם, -במגזר הכפרי שבגזרת האחריות של משטרת

וכן על אבטחת מתקנים חיוניים. הוא מסייע ליחידות המשטרה בלחימה בפשיעה 

במגזר הכפרי ובלחימה בפשיעה בערים )במסגרת היחידות המבצעיות, בכפוף 

הגבול אחראי להכשרת -סף, משמרלמפקדי המחוזות, למעט מחוז ש״י(. בנו

כוחות מג"ב במילואים, ולהפעלתם בזמן שגרה ובעת חירום, והוא מהווה גוף 

 ישראל בנושא מרחב התפר העורפי. -מתאם בין צה"ל למשטרת 

הגבול, המסתייע בקציני מטה מקצועיים. -הגבול עומד מפקד משמר-בראש משמר

מפקדות כפריות, ימ"ר כפרי, הגבול פועל באמצעות מפקדות חטיבתיות: -משמר

 פלוגות מג"ב, יחידות מסתערבים והיחידה המיוחדת ללוחמה בטרור )ימ״מ(.

הגבול בנושאי -הגבול מתבצעת הכשרת שוטרי משמר-בבסיס הדרכה של משמר

משטרה, בטחון הפנים, ביטחון שוטף וחבלה, וכן מתבצעת בו הכשרתן של 

 הפלוגות הארציות לטיפול בהפרות סדר.
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 טריטוריאלית ופריסה ארגוני מבנה
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 ערכת המדידה מפנהמ

 כללי

"תכנית המפנה" הינה תכנית אסטרטגית תלת שנתית עליה הכריז מפכ"ל המשטרה 

, עיצבה והנחתה את עשייתה של משטרת ישראל במהלך השנתיים 1044בשנת 

התכנית עומדת ההבנה כי לאמון של הציבור (. בבסיס 1041-1043האחרונות )

הישראלי במערכת אכיפת החוק ובפרט במשטרה, יש תפקיד חיוני בשמירת חוסנה 

 הדמוקרטי של מדינת ישראל.

התכנית מציבה שלושה יעדים מרכזיים, אשר משלימים ותומכים זה את זה במטרה 

אמונו במשטרה להגביר את רמת הביטחון האישי של האזרח וכנגזרת מכך גם את 

 ובמערכת אכיפת החוק. היעדים הם:

  חיזוק ההרתעה באמצעות הגברת 

 האפקטיביות בלחימה בפשיעה ובתאונות 

 הדרכים והגדלת סיכויי העבריין להיתפס. 

 העצמת השוטרים המשרתים בארגון 

 והגברת הזדהותם עם הארגון )שרות פנים(. 

  העלאת רמת השירות לאזרח תוך מתן דגש

 מר החוק )שרות חוץ(.לאזרח שו

 

על מנת למקד את יחידות המשטרה ביעדים אלו וכדי לבחון את פעילותן 

המפנה" מערכת מדידה  והתקדמותן להשגת היעדים, מלווה את תכנית "שנת 

מערכת מפנה. מערכת זו היא מהמתקדמות בעולם ולצד המדידה  –ייחודית 

דגש מיוחד למדדים הקלאסית של פעילות האכיפה המשטרתית, היא מעניקה 

המבטאים אמון ושביעות רצון של אזרחים מקבלי שירות, וכוללת לראשונה גם 

 מדדים הנוגעים לשביעות רצון השוטרים.

שלושת יעדיה של "תכנית המפנה" מהווים את ענפי המדידה הראשיים של מערכת 

 המפנה, ודגשי המפכ"ל באים לידי ביטוי בשקלול הציון: שירות החוץ וההרתעה

 .10%מהציון ושרות הפנים מהווה  40%מהווים כל אחד 

 

 



15 

 

 3102ממצאים מרכזיים לשנת 

 הרתעה

מחושבים על פי אחוז כתבי האישום מסך  -סיכויי העבריין להיתפס  *

 -חלה בסיכויי העבריין להיתפס 1043התיקים שנפתחו, בגירים בלבד. בשנת 

. 1041בשנת  43.09%כתבי אישום מסך התיקים שנפתחו לעומת  43.31%

כתבי אישום בהשוואה  1,041( חלה עלייה של 1041-1043בשתי שנות המפנה )

 .(1044-1040לשנתיים הקודמות )

חלה עלייה באחוז התיקים הגלויים )תיקים שיש בהם חשוד  -תיקים גלויים  *

אחוז התיקים הגלויים  1043או נילון נחקר( מסך התיקים שנפתחו. בשנת 

. בשתי שנות המפנה 1041בשנת  41.14%לעומת  44.43%מסך התיקים הינו 

תיקים גלויים בהשוואה לשנתיים  14,434( חלה ירידה של 1043-1041)

 (.1044-1040הקודמות )

עלייה בכמות מעצרי תום הליכים וכן עלייה בשיעור  -מעצרי תום הליכים  *

מעצרי תום  1043מעצרי תום הליכים מתוך סך המעצרים שהתבצעו. בשנת 

. בשתי 1041בשנת  39.1%מסך המעצרים לעומת  40.5% -כים היוו כההלי

מעצרי תום הליכים בהשוואה לשנתיים  9,114שנות המפנה חלה עלייה של 

  הקודמות. 

כמות כתבי אישום בארבע  -סיכויי העבריין להיתפס בעבירות משפיעות  *

 קבוצות עבירות עיקריות המייצגות את עיקר הפשיעה )משפיעות( בתחנות

המשטרה. כל קבוצת עבירות מורכבת מסל עבירות כפי שמוסבר בפרק 

 המפנה בשנתון.

  :)כתבי אישום בעבירות פע"ר  143עלייה של פשיעת רכוש )פע"ר

( בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה 1043-1041בשתי שנות המפנה )

(1044-1040.) 

  :שנות כתבי אישום בעבירות אלימות  בשתי  149עלייה של אלימות

-1044בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה ) (1043-1041המפנה )

1040). 

 כתבי אישום בעבירות סמים בשתי שנות  411עלייה של : סמים

בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה  (1043-1041המפנה             )

(1044-1040.) 

 :כתבי אישום בעבירות אמל"ח בשתי שנות  155ירידה של  אמל"ח

-1044( בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה )1043-1041המפנה )
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1040 .) 

 אירועי ירי בשתי שנות המפנה 515נוסף על כך, חלה ירידה של 

 (.1044-1040( בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה )1043-1041)

בכמות תיקי נוער חשיפה )ראה  14% -חלה עלייה של כ 1043בשנת  -נוער  *

. 1041מפנה/מדד נוער( בהשוואה לשנת פירוט העבירות הנכללות בפרק ה

תיקי נוער חשיפה  3,151תיקי נוער חשיפה לעומת  4,533נרשמו  1043בשנת 

תיקי נוער  1,541( חלה עלייה של 1043-1041. בשתי שנות המפנה )1043בשנת 

כמו כן, בעבירת  (.1044-1040חשיפה בהשוואה לשנתיים הקודמות למפנה )

תיקים בשתי  4,014ני נוער חלה ירידה של שימוש ראשון בסמים בקרב ב

 (.1044-1040( ביחס לשנתיים שקדמו למפנה )1043-1041שנות המפנה )

ש"ח. זוהי עלייה  143,144,444חולטו  1043בשנת  -אכיפה כלכלית )חילוט( *

ש"ח.  445,314,131ש"ח. סה"כ  144,141,144בה חולטו  1041לעומת שנת 

 בשתי שנות המפנה.

 

 שירות החוץ

במספר השוטרים שהוגשו  415חלה ירידה של  1043בשנת  -תלונות הציבור *

הוגשו תלונות  1043. בשנת 1041נגדם תלונות מהציבור בהשוואה לשנת 

שוטרים שהוגשו נגדם תלונות  4,511שוטרים לעומת  4,391מהציבור נגד 

 144, נגד 1043שוטרים בשנת  544)תלונות מוצדקות: נגד  1041בשנת 

 (.1041בשנת  שוטרים

( במספר השוטרים שנגדם -351חלה ירידה ) -תלונות בגין שימוש בכוח *

שוטרים, בשנת  450נגד  1043הוגשו למח"ש תלונות בגין שימוש בכוח; בשנת 

 שוטרים. 401נגד  1041

חלה עלייה הן במספר  1043בשנת   -מיל"ה )משטרת ישראל למען הנוער(  *

 1043ים בתוכנית מיל"ה. בשנת הקבוצות שנפתחו והן בכמות המשתתפ

בני  4,044 -קבוצות ו 14בני נוער, לעומת  1,045קבוצות והשתתפו  441נפתחו 

בני נוער  3,091. בשתי שנות המפנה השתתפו בתכנית מיל"ה 1041נוער בשנת 

 קבוצות. 440 –ב 

חלה עלייה בכמות ימי הפעלת המש"ק  1043בשנת  -ימי הפעלת מש"קים *

המש"ק  1043. בשנת 1041לתי( הממוצעת בהשוואה לשנת )מרכז שיטור קהי

ימי הפעלה בממוצע בחודש  41ימים בממוצע בחודש, לעומת  41היה פעיל 

 .1041בשנת 
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מתנדבים  4,914: 1043חלה עלייה במספר המתנדבים בשנת  -מתנדבים *

מהמתנדבים הרשומים בארגון היו פעילים  10%-. כ1041בשנת  1,114לעומת 

 בחודש.לפחות פעם 

אירועי  43,441נרשמו  1043בשנת  -נקודות חמות באירועי איכות חיים *

 -. זוהי ירידה של כ1041אירועים בשנת  14,441"איכות חיים" לעומת 

בכמות אירועי "איכות חיים" שדווחו ב"נקודות חמות" לעומת שנת  31.30%

1041. 

 

 פשיעה

בכמות תיקי  4.15%הייתה עלייה של  1043בשנת  -סה"כ תיקים כללי *

 315,431היו  1043: בשנת 1041א"ת בהשוואה ל  -ו החקירה שנפתחו )פ"א

 (.1041תיקים בשנת  354,449תיקים, לעומת 

בכמות תיקי הנוער  4%הייתה עלייה של כ  1043בשנת  -תיקי נוער כללי *

 11,491תיקי הנוער לעומת  11,541היו  1043. בשנת 1041בהשוואה לשנת 

 .1041בשנת 

במספר תיקי חשיפה  1% -הייתה עלייה של כ 1043בשנת  -תיקי חשיפה *

תיקי חשיפה והם  54,540נפתחו  1043. בשנת 1041שנפתחו בהשוואה לשנת 

 מכלל התיקים שנפתחו השנה. 41% -מהווים כ

 

 עבירות אלימות:

תיקים בגין עבירות אלימות קלה,  441,010היו  1043בשנת  -אלימות קלה *

. זוהי עלייה של 1041תיקים בגין עבירות אלימות קלה בשנת  440,041לעומת 

1%. 

במספר תיקי החקירה  1%הייתה עלייה של  1043בשנת  -אלימות חמורה  *

תיקי אלימות חמורה  41,395: 1041בגין אלימות חמורה בהשוואה לשנת 

 .1041בשנת  41,390לעומת   1043בשנת 

מעשי רצח על רקע  444התבצעו  1043בשנת  -מעשי רצח על רקע פלילי  *

 פלילי )לא כולל מעשי רצח על רקע לאומני(.
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 490תיקים בגין ניסיון לרצח, לעומת  104היו  1043בשנת  -ניסיון לרצח *

 תיקים 

 .. )נתונים אלו כוללים ניסיונות לרצח על רקע לאומני ופלילי(1041 -ב

תיקי  במספר 1%הייתה ירידה של  1043בשנת  -תקיפת עובד ציבור  *

תיקים בשנת  4,411: 1041החקירה בגין תקיפת עובד ציבור בהשוואה לשנת 

 .1041תיקים בשנת  4,490לעומת  1043

 14%הייתה עלייה של  1043בשנת  -תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות  *

 4,114: 1041בתיקים בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות בהשוואה לשנת 

 .1041-יקים בת 4,054לעומת  1043תיקים בשנת 

  1041בסל עבירות השוד ככלל, לא חל שינוי משמעותי בין שנת  -עבירות שוד  *

תיקים(. בעבירות שוד ושוד בנסיבות  3,450) 1043תיקים( לשנת  3,444)

 1,111: 1041בכמות התיקים לעומת  1%מחמירות חלה השנה ירידה של 

 .1041תיקים בשנת  1,344לעומת  1043תיקים בשנת 

בתיקי פע"ר  1.5%הייתה ירידה של  1043בשנת  -ת פע"ר )רכוש(עבירו *

תיקי  13,443לעומת  1043תיקי פע"ר בשנת  11,115: 1041בהשוואה לשנת 

 .1041פע"ר בשנת 

בכמות התיקים  5%הייתה עלייה של  1043בשנת  -עבירות מין חמורות *

קי תי 3,945היו  1043: בשנת 1041בעבירות מין חמורות בהשוואה לשנת 

 .1041תיקים בשנת  3,114עבירות מין לעומת 

בכמות  1% -הייתה עלייה של כ 1043בשנת  -עבירות בין בני זוג )אלמ"ב(  *

עבירות אלמ"ב  11,143: 1041עבירות אלימות במשפחה בהשוואה לשנת 

 .1041עבירות אלמ"ב בשנת  14,414לעומת  1043בשנת 

בתיקים בגין עבירות  43% הייתה ירידה של 1043בשנת  -עבירות חקלאיות *

 1043תיקי עבירות חקלאיות בשנת  4,091: 1041חקלאיות לעומת שנת 

. העבירה החקלאית העיקרית היא גניבה של 1041תיקים בשנת  4,111לעומת 

 (.33%ציוד חקלאי )

בתיקי זרים בהשוואה  40%הייתה ירידה של  1043בשנת  -פשיעת זרים  *

 . 1041לשנת 

 .1041 -תיקים ב 3,343לעומת  1043 -בתיקי זרים  1,914

בתיקים בגין עבירות מחשב  9%הייתה עליה של  1043בשנת  -עבירות מחשב *

, לעומת 1043 -תיקים בנושא עבירות מחשב ב 114: 1041בהשוואה לשנת 

 .1041-תיקים ב 111
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( הוא חדירה לחומרי 53%סעיף האשמה השכיח ביותר בקבוצת עבירות זו )

 מחשב.

 

 :חשיפהעבירות 

בתיקים בגין נשיאת סכין  4% -הייתה עלייה של כ 1043בשנת  -נשיאת סכין *

תיקים בשנת  1,141לעומת  1043תיקים בשנת  1,491: 1041בהשוואה לשנת 

1041. 

בתיקים בגין סחיטה  1% -הייתה עלייה של כ 1043בשנת  -סחיטה  *

תיקי  4,119לעומת  1043תיקי סחיטה בשנת  4,349: 1041בהשוואה לשנת 

 .1041סחיטה בשנת 

בעבירות אמל"ח  13%הייתה עלייה של  1043בשנת  -עבירות אמל"ח *

תיקים  1,414לעומת  1043תיקי אמל"ח בשנת  1,144: 1041בהשוואה לשנת 

 .1041-ב

בעבירת שימוש בסמים  4%הייתה עלייה של  1043בשנת  -עבירות סמים *

תיקים  13,053לעומת  1043תיקים בשנת  13,341: 1041בהשוואה לשנת 

 .1041בשנת 

היו  1043בעבירות סחר בסמים והחזקת סם שלא צריכה עצמית, בשנת 

 ( .9%) 1041תיקים בשנת  1,014תיקים לעומת  1,140

 

 תנועה

בתאונות הדרכים, עלייה  4%-הייתה עלייה של כ 1043בשנת  -תאונות דרכים *

הדרכים החמורות  בתאונות 4% -בתאונות קלות וירידה של כ 4%של 

 .1041בהשוואה לשנת 

תאונות דרכים פחות מאשר  1,441( היו 1043-1041בשתי שנות המפנה )

 (.1044-1040בשנתיים שקדמו לשנות המפנה )

הרוגים  304בני אדם בתאונות דרכים לעומת  341נהרגו  1043בשנת  -הרוגים *

וגים בתאונות פחות הר 413( היו 1043-1041. בשתי שנות המפנה )1041בשנת 

  (.1044-1040דרכים מאשר בשנתיים שקדמו לשנות המפנה )
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 סקרים

ציון איכות השירות של משטרת ישראל הינו  1043בשנת  -סקר שירות החוץ  *

( ועל גידול משמעותי 13) 1009. נתון זה מצביע על עליה מתמשכת משנת 14

 (.14) 1041משנת 

בסקר "נפשות" שבו האזרח משיב לגבי פגיעה אישית בו  -סקר נפגעי עבירה  *

דיווחו למשטרה  51.3%מן המשיבים נפגעו, ומתוך הנפגעים  44.1%נמצא כי 

 על הפגיעה. 

בסקר "משקי בית" שבו ראשי משק הבית מגיבים לגבי פגיעה ברכוש 

דווחו  44.4%מן המשיבים נפגעו, ומתוך הנפגעים  49.3%המשפחה נמצא כי 

 על הפגיעה.למשטרה 

 

 400אירועים ופניות למוקד 

 9% -של כ שיחות. זוהי עלייה 9,104,490התקבלו  1043בשנת  - 011מוקד  *

 שיחות. 4,414,934בה התקבלו  1041משנת 
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 )אח"מ( והמודיעין החקירות אגף

האגף לחקירות ולמודיעין נושא באחריות מקצועית מרכזית לחיזוק יכולת 

ההתמודדות של המשטרה בתחומי הפשיעה והסדר הציבורי, כמו גם לקביעת 

סדר העדיפות הארגוני, לשם שמירת בטחון הנפש והרכוש, העלאת רמת הביטחון 

העולם,  ישראל. תפיסת-האישי של הציבור, ושיפור איכות חיי התושבים במדינת

המנחה את מערכי האגף השונים במהלך השנים האחרונות, נותרה בעינה, והיא 

הורדת  -זו אשר המשיכה לשמש ״מצפן״ בפעילות האגף במהלך שנת העבודה

רמת הפשיעה והעלאת כושר ההרתעה של המשטרה. זאת, באמצעות תפיסת 

תבי אישום חשודים רבים יותר, ושיפור איסוף הראיות, באופן שיאפשר הגשת כ

 המשפט. -רבים יותר, לצד עתירה לעונשים מרתיעים ככל האפשר בבתי

 

 כשהעיקריים שבהם: 433חלו שינויים ארגוניים בלהב  1043במהלך שנת 

  הוקמה ע"פ החלטת  4.1.1043בתאריך  -הקמת יחידת המטענים בלהב

, שייעודה המרכזי 433מפכ"ל המשטרה יחידת המטענים, הכפופה לר' להב 

ו איתור מכיני מטעני החבלה הפליליים המורכבים וזאת על מנת לצמצם הנ

ככל שניתן את תופעת השימוש במטעני החבלה שבהם נעשים שימוש 

 במסגרת סכסוכי עבריינים. 

  הוקמה  בלהב  1043בסוף שנת  -הקמת יחידת הסייבר הארצית בלהב

יחידת הסייבר הארצית במטרה להוביל את המאמץ הלאומי בלחימה 

בתופעות פשיעה במרחב הקיברנטי.  היחידה אמונה על חקירת עבירות 

מחשב איכותיות ומתוחכמות במיוחד המצריכות מומחיות ואמצעים 

פעילות  מתוחכמים, עבירות הנוגעות לתשתיות לאומיות ומוסדות פיננסים,

עבריינית המסתייעת באמצעים מתוחכמים, יצור והפצת נגיף מחשב, 

 סחיטה במרחב הקיברנטי ועוד. 

 

 

 חטיבת המודיעין

המשיכה חטיבת המודיעין בהובלת תחום המודיעין במשטרת  1043במהלך שנת 

ישראל ככלי מרכזי בידי קברניטי הארגון לקבלת החלטות פיקודיות ומבצעיות 

שעיקרה טיוב יכולת התמודדות המשטרה עם הפשיעה, על מגוון  ולקידום עשיה

 רבדיה, ולקבלת תמונת מצב עדכנית בזמן אמת.
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 מחלקת איסוף וטכנולוגיה 

המשיכה המחלקה, האמונה על מגוון מערכי האיסוף  1043במהלך שנת העבודה 

המודיעיני ועל תחום הטכנולוגיה המבצעית שבשימוש מ"י, וקידמה את הנושאים 

 באחריותה. בין אלה ראויים לציון עיקרי העשייה כדלקמן: ש

  פיצוח מספר גבוה של סוכנים סמויים , אשר הביאו להפללת מאות חשודים

 בעבירות סמים ואמל"ח ולפתיחת של קרוב לאלף תיקים פליליים. 

 .הובלה, ייצוב וקידום של מערכי איסוף ייחודיים 

 לקיומו מזה שנים של נציג  הקמת דסק מ"י בשירות בתי הסוהר, במקביל

שב"ס במ"י, במטרה לשפר את יחסי הגומלין ולטייב את חילופי המידע 

 הנדרשים בין הגופים.

 

 

 מחלקת המחקר 

נמשך המאמץ לקדם שינויים נדרשים במבנה הארגוני של  1043במהלך שנת העבודה 

 המחלקה, כך שיתאם את עשייתה ומשימותיה בפועל.

 שלושה מדורים מקצועיים. 1043שלהי שנת  בפועל, במחלקה פעלו עד

 

 מדור מחקר תשתיתי 

המדור איגד תחתיו, הן גורמי מחקר אסטרטגי והן חוליות נושאיות שעיסוקן מחקר 

 בתחומי הפשיעה השונים.

, פעילותם התמקדה בכתיבת ניירות עמדה המחקר האסטרטגיבכל הנוגע לגורמי 

סדר היום הארגוני, המדיני, החברתי,  ומסמכי עיצוב מדיניות במגוון נושאים שעל

הכלכלי והלאומי, לצד קידום השימוש בכלי מידע גלוי ובטכנולוגיות כריית מידע 

[, לשם טיוב יכולות ההתמודדות הכוללת של המשטרה עם הפשיעה, על GISומיפוי ]

 גווניה. 
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 מדור דסק הערכה 

משמעותי בתחום מקצועי  , בה בשלו התנאים לעשיית שינוישנת מפנה - 1043שנת 

זה, להרחבת תקינת כוח האדם העוסק בתחום, ולמעשה, להקמת מדור מקצועי 

 ששניים הם תחומי עיסוקו

 .מקצוע הדסק במ"י 

 הגבול הבינלאומיים של מדינת ישראל, תחום -תחום הכללות משטרה במעברי

אשר נותר באחריות טיפול המשטרה מיום שהמשימה, אשר במשך שנים 

 [.4/1044"י המשטרה, הועברה לאחריות משרד הפנים ]בוצעה ע

 

 מדור סדר וביטחון 

טקטית  -במשך שנים, כחלק מיישום החלטה לפעול במחלקה בשתי רמות 

בתחומי הפח"ע, הסד"צ  14/1אמון מדור זה על הפעלת מוקד  -ואסטרטגית 

[, על תחום אבחון המידע והפלילים, על תחום הסדר הציבורי ]כולל פן מחקר הסד"צ

 וכן על תחום המאוימים. 

המשיך המדור להוות צומת קישור מרכזי בין  1043במסגרת האמור, גם במהלך שנת 

מודיעין מ"י לבין הגופים העמיתים בכל הנוגע לנושאי הפח"ע והסדר הציבורי ולקדם 

 את תחומי אבחון המידע, המאוימים והסד"צ.

 

 

 לב )מת"מ(המחלקה לתיאום מבצעי משו

 הושלמה פריסת קציני החילוט ועובדי הדסק בתחום בכלל מחוזות  - חילוט

 1043מ"י. בנוסף, תחנות מ"י עמדו ביעדי החילוט שנקבעו להן לשנת העבודה 

 . 1041ונרשמה עלייה משמעותית בחילוט מול 

  הייעודיים הפועלים מזה  מכוחות המשימהעודכן ושונה ייעודם של חלק

לק מהתמודדות המשטרה עם הפשיעה החמורה ועם תופעות מספר שנים כח

 פשיעה חמורות.

  ,כן הושם במהלך השנה דגש למיצוי מרבי של כלים מנהליים/פיסקאליים

 להעלאת היקפי שלילת רכוש עבריינים ולטיפול ברכוש התפוס.
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 תיאום והפעלה חו"ל

  במהלך השנה טופלו קרוב למאתיים בקשות  - העזרה המשפטיתתחום

 למעלה ממאה בקשות יוצאות לביצוע חיקורי דין. -נכנסות ו

  בתחום זה בלט הטיפול במס' חיקורי דין מול צרפת, בפרשיות הונאה

 בולטות.

  נמשך קידום חיבור מאגר האינטרפול העולמי למגוון  - האינטרפולתחום

מאגרי מידע ממשלתיים, מהלך שבכוחו לאפשר איתור דרושי אינטרפול 

 ולייעל את הטיפול בהם.

 

 

 

 חטיבת סיגינט

המשיכה  1043במהלך שנת העבודה הפכה מחלקת סיגינט לחטיבה.  1044בשנת 

ך התעצבות, התמסדות מחלקת הסיגינט בתהליך שהחל בשנים האחרונות, תו

 והתמקצעות, בכוח אדם ובכלים, לצד מיקוד עשיה שלהלן עיקריה:

  אירועי  4,411-טיפל מוקד הסיגינט המשטרתי ב 1043במהלך שנת העבודה

 אירועי הצלת חיי אדם. 3,111חירום, מתוכם 

  שמה דגש על קידום בנין הכוח והרחבת פריסת אנשי  1043לצד האמור, שנת

סיגינט במחוזות ובמרחבי מ"י, תוך ביזור אמצעים סיגינטיים שהיו עד שנה 

 זו בעיקר נחלת המטה והמחוזות, מטה.

 

 היחידה לביטחון מידע

 תהליכי  4,110בוצעו   1043במהלך שנת העבודה  - אבחון והתאמה ביטחונית

תהליכי בדיקה ביטחונית   4,114קה ביטחונית לרמת סיווג "סודי ומעלה", בדי

 לרמת "שמור".

כן נמשכו כבשנים קודמות בדיקות לשח"מים טרם גיוסם, ביצוע בקרות 

 .מקצועיות והפצת הנחיות
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  החקירות חטיבת
 

 חקירות מדור

 : הבאים העיקריים בנושאים חקירות מדור קציני עסקו 1043 בשנת 

 ישראל בכנסת שהוגשו היום לסדר ולהצעות לשאילתות מענה . 

 במערכת אלימות, פשיעה תופעות כגון שונים בתחומים נתונים ריכוז 

 ושר ל"מפכ להנחיות בהתאם שבועיים פשיעה ודיווחי ובספורט הבריאות

 . ומסתננים אבנים יידויי: כגון, פ"לבט

 עם ובדיונים הכנסת בוועדות והמודיעין החקירות ואגף המשטרה ייצוג 

 ומשרדי הפנים משרד, המשפטים משרד כגון משטרתיים חוץ גורמים

 .החקירות מערך לפעילות הנוגעים בתחומים, נוספים ממשלה

 החקירות מערך לעבודת הקשורים דין פסקי של והפצה עריכה,  ריכוז. 

 בקשות כולל, תיקים סגירות על בעררים וטיפול הציבור לתלונות מענה 

 .סגירה עילות לשינויי

 

  נעדרים/ חקירתי סיוע מדור

 תיקים בסיווג תמ"מ אלמוני. 40תיקים בסיווג נעדר ו  4499נפתחו  1043בשנת 

נעדרים החל מקום המדינה,  שלא אותרו  תקופת  514במערכת הנעדרים רשומים 

 זמן ממושכת.

 

 פלילי מידע מדור

 :1043 בשנת הפעילות עיקרי

 באמצעות היתר בין, זכאים לגורמים פלילי מידע להעברת בבקשות טיפול 

   . וירטואליות כספות

 אכיפה סמכויות בעלי פקחים הסמכת לגבי דעת חוות מתן. 

 האינטרנט לאתר מקוונים טפסים הוספת באמצעות לאזרח השירות שיפור ,

 . פקחים להסמכת ובקשות, העסקה אישורי, פלילי מרשם תעודת להוצאת

 בבקשות טיפול, השונים האכיפה מגורמי משפט תוצאות דיווחי קליטת 

 .הפלילי במרשם טעויות ותיקון לעדכון

 הפלילי המרשם בנושאי חקיקה בתיקוני טיפול. 
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  הנוער מחלקת

 סמים, אלימות עבירות הן השנים לאורך הנוער את המאפיינות העיקריות העבירות

 בני י"ע המבוצעות העבירות בהיקף ירידה מגמת נרשמה 1004 שנת מאז. ורכוש

 . אלימות עבירות לרבות, נוער

 לקטינים אלכוהול מכירת

 באמצעות לרבות, יותר אפקטיבית לאכיפה כלים הקנתה בנושא החדשה החקיקה

 לסגירת הסמכויות והרחבת( אלכוהול השמדת) לשוטר חדשה מנהלית סמכות מתן

 האוסרת חדשה עבירה נוספה כן. משטרה קצין י"ע כדין שלא אלכוהול המוכר עסק

 עקיפת את למנוע שתכליתה ציבורי במקום הספקה או קטין בעבור אלכוהול רכישת

 של מודעות חזקת בדמות משפטי כלי ונקבע,  לקטינים האלכוהול מכירת איסור

 .אשמתם הוכחת על המקל, הרוכש לקטינות עובדו או העסק בעל

 הגשת) התיקים ובאיכות בחשיפה עליה במיוחד בולטת 1043 ובשנת 1041 בשנת

 .הקרובות בשנים גם להימשך צפויה זו מגמה(, אישום כתבי

 מסכנים בחומרים המאבק חוק

 ונכנס ברשומות 01.04.1043 ביום פורסם אשר, מסכנים בחומרים המאבק חוק

 כנגד המשטרה של האכיפה ביכולת משמעותי גורם מהווה  43.04.1043 ביום לתוקף

 . הפיצוציות סמי תופעת

 סמי"כ המוכרים בחומרים השימוש בתופעת לטיפול חדשני הסדר נקבע בחוק

 שטרם מסכנים בחומרים השימוש לתופעת מענה לתת בא, ועיקרו", פיצוציות

 . והפצתם שיווקם, המסוכנים הסמים לפקודת הוכנסו

 התפיסה סמכות כאשר, המסכן החומר את לתפוס לשוטרים סמכויות מקנה החוק

 החומר תפיסת לצורך, מגורים מקום למעט,  מקום לכל להיכנס סמכות כוללת

 . המסכן

 ונותן מסכן כחומר חומר הכרזת של בירוקרטיה שחוסך בכך דרך פורץ החוק כן-כמו

 כניסת ממועד והחל ימים מספר תוך מבוצעת אשר,  דחופה הכרזה לבצע אפשרות

 .אסורה שמכירתן מסכנים כחומרים חומרים 41 הוכרזו החוק

 מניעה

 שניונית, ראשונית מניעה: במניעה מעגלי 3 מוגדרים נוער עבריינות במניעת

 הקטינים אוכלוסיית בקרב אחר למגזר מתייחס מניעה מעגל כל כאשר, ושלישונית

 פעילות את וליישם לממש בכדי. בהתאם ושיקומיים טיפוליים מענים מתן תוך

 עם פעולה  בשיתוף פועלת נוער מחלקת, שניתן ככל אפקטיבית בצורה המניעה
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 המבחן שירות לרבות, המקומיות וברשויות הממשלה במשרדי וחינוך טיפול גורמי

 מחלקת שותפה זו במסגרת. חוק י"עפ המשטרה פועלת עמו, הרווחה במשרד לנוער

, ה"מיל) המניעה בתחום שונים ופרויקטים תכניות מספר של והפעלה לפיתוח נוער

 באלכוהול שימוש למניעת איתור יחידות, חופים פרויקט, הבטוח ס"ביה, מ"קד

 (.מסכנים והחומרים

 בישראל קטינים זנות

 המשולבת הפעילות לקידום משרדי בין צוות פעל החולפת השנה במהלך 

 . קטינים בקרב ובזנות לזנות בסחר הטיפול לשיפור

 הקטינים זנות תופעת היקף וכי ייחודיים מאפיינים  בעלת בתופעה מדובר 

 .     43-44  הינו לזנות לכניסה הממוצע והגיל ומתרחב הולך

 עדיין כי אם, בנתונים עלייה חלה בתופעה העיסוק הגברת נוכח 1043 בשנת 

 להגברת לפעול ויש יותר רחבה שהתופעה לנו ברור כאשר קטן במספר מדובר

                          . ולחשיפתה האכיפה

 הגנה מרכזי

 למרכז שהתווספו, וחיפה שבע באר בערים הגנה מרכזי שני הוקמו 1043 שנת מהלך

.  1009 בשנת שהוקם השומר תל החולים בבית ההגנה ולמרכז בירושלים ההגנה

 נצרת, אשקלון בערים הקרובה בשנה  לקום עתידים נוספים הגנה מרכזי ארבעה

 .ונתניה צפת(, הערבית לאוכלוסייה מיועד שיהיה)

 

 

 התביעות חטיבת

  להפעלה, הנחיה, פיקוח ובקרה על יחידות  פיקודיתאחריות מטה

 התביעה הפלילית המשטרתית הפרוסות בשטח.

  אחריות מטה כוללת להפעלת יחידות התביעה בהיבט התוכן המקצועי

 משפטי ובהיבט הניהולי.

 .קביעת מדיניות אכיפה אחידה לכלל מערך התביעה במשטרת ישראל 

  להנחלה וליישום מדיניות התביעה הכללית וייצוג המשטרה אחריות

 בעניינים אלה בפני מוסדות המדינה ורשויותיה ובפני הציבור.
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  שימור  –ניהול תנועת כ"א במערך התביעה המשטרתית ברמה הארצית

 כ"א במערך התביעה, מנויים ושיבוצים ביחידות התביעה.

 נוגע לאופן הטיפול לתביעה המשטרתית שקול דעת מלא ועצמאי בכל ה

 בתיק החקירה מרגע קבלתו בתביעה.

 

 פלילי זיהוי חטיבת 

 :מוצגים משרד

 למעבדות החקירה מיחידות המתקבלים המוצגים והעברת ניהול על אחראי המשרד

 ליחידה והחזרתם למעבדות מסירתם, המוצגים בקבלת מטפל המשרד. פ"מז

 . במעבדות הטיפול סיום עם החוקרת

 

 :מעבדות מחלקת

 כסמים החשודים חומרים  של מדעי זיהוי על אמונה המעבדה -אנליטית מעבדה

 41,111 כ"סה נתקבלו 1043 בשנת. משפט לבתי מומחה דעת חוות והפקת מסוכנים

 סינטטיים קנבינואידים תיקי במספר עליה חלה.   1041 -ב 41,443 לעומת תיקים

 שנבדקו בתיקים הסמים התפלגות. במעבדה לבדיקה המתקבלים( פיצוציות סמי)

 .במעבדה

 ממוצגים סמויות אצבע טביעות בפיתוח עוסקת -אצבע טביעות פיתוח מעבדת

 וקציני זירה חוקרי עם יחד חמור פשע בזירות פועלת וכן חמור פשע בזירות שנאספו

המעבדה על הכשרה והסמכת חוקרי זירה בתחום  אחראית, כן כמו. ניידות מעבדות

 . 1041 -ב 449תיקים מול  490פיתוח ותיעוד טביעות אצבע. השנה נתקבלו 

 .1041 -גילויים ב 415גילויי טביעות אצבע מול  441בדיקת המוצים הניבה 

אחראית לניהול  תת מאגר טביעות אצבע   -מעבדת השוואת טביעות אצבע ואפיס

(  ומבצעת השוואת טביעות אצבע מזירות עבירה אל מול AFIS) של משטרת ישראל

 5431חשודים המוזנים למערכת, לרבות הפקת חוות דעת מומחה.  השנה הופקו 

בשנה שעברה. חלק מעיסוקה של המעבדה בשנה זו כלל  5151גילויים לעומת 

הערכות לקליטת מערכת אפיס חדשה הכוללת אביזרי קצה חדישים ביחידות 

  השטח. 
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 בהתאם ישראל במשטרת א"דנ מאגר תת ניהול על אמונה - א"דנ מאגר מעבדת

, מורשעים עבריינים, מחשודים א"דנ מכיל המאגר. בכנסת שאושרה לחקיקה

 שהופקו דנא פרופילי 44,531 למאגר נוספו 1043 -ב. עבירה מזירות וממצאים

 . חוק י"עפ מחשודים שניטלו מדגימות

אמונה על הפקת דנ"א ממוצגים שנאספו מזירות עבירה  -מעבדת דנ"א וביולוגיה

 (.1041לעומת  1%תיקים )עליה של   4411, נתקבלו במעבדה 1043ומקרבנות. בשנת 

, תוכנות כתיבת, התקנה: א"דנ פרופילי להפקת רובוטים קליטת של תהליך בוצע

 מבדק נערך, בן כמו(. 1044 בפברואר מבצעית הפעלה. )וולידציה עבודה נהלי כתיבת

 .מעבדות להסמכת הרשות של מחדש הסמכה

 נפלטו או נורו תרמיל או קליע האם לקביעה אחראית  -ובליסטיקה נשק מעבדת

 המשווה(, IBIS) אוטומטית ממוחשבת מערכת מפעילה המעבדה.  מסוים מנשק

 סדרתיים נשק כלי בדיקות -המעבדה בתחומי עוד  שונים מוצגים בין ומקשרת

 .כנשק והגדרתם תקינותם ומאולתרים

 נשק בין הקשרים מספר. 1041 -ב 1304 מול תיקים 1441 במעבדה נבדקו 1043 בשנת

 .  100 הנו 1043-ב שהופקו  זירות בין או/ו ותחמושת

 

 כ"סה. מסמכים של טכניות ובדיקות יד כתב בהשוואת עוסקת  -מסמכים מעבדת

 השוואת תיקי 344 מתוכם, 1041 -ב 4015 לעומת 4044 הנו 1043 -ב שנבדקו תיקים

 לפרויקט שותפה המעבדה. כסף שטרות ונשאר טכניות בדיקות 331, יד כתב

 . ביומטרי דרכון פיתוח בתחום האירופאי האיחוד בהובלת בינלאומי

 ועד מגע סימני מהשוואת החל, נושאים במגוון עוסקת  - וחומרים סימנים מעבדת

 גם עוסקת המעבדה". וכו זכוכית שברי, ירי שרידי כגון חומרים והשוואת לזיהוי

 זיהוי סימני זיוף בדיקות, מחוקים מספרים שחזור, ירי מרחקי להערכת בבדיקות

. 1041 -ב 440 לעומת 114 הנו 1043 -ב שנבדקו התיקים כ"סה.  מטבעות וזיוף ברכב

 עקבות בתחום(. 51%) חיוביים נמצאו 151 מהם, ירי שרידי מדגמי 515 נבדקו

 . 1043-ב תיקים 311 נבדקו, וצמיגים נעליים

עוסקת בצילום ותיעוד מוצגים פורנזיים, עיבוד   -מעבדת ראיה דיגיטלית ואלבום

וניתוח תמונות דיגיטליות, קביעת אוטנטיות  סרטי וידאו ותמונות דיגיטליות 

ועוסקת  ממקורות שונים. המעבדה מנהלת את מאגר תצלומי העבריינים המשטרתי, 

בזיהוי פנים ביומטרי, בדיקות מורפולוגיות, זיהוי קול ואותנטיות קבצים. המעבדה 

 גם אמונה על הכשרה והסמכת חוקרי זירה בתחום צילום ואלבום.
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 וחומרי נפץ חומרי של באנליזה עוסקת  -נפץ וחומרי ספקטרומטריה מאס מעבדת

, חדשים סמים כדוגמת שונים וחומרים כרעלים החשודים חומרים גם כמו, גלם

 שיטות לפיתוח שותפה המעבדה. חדשים מזוהים בלתי וחומרים נפץ חומרי, רעלים

 התיקים כ"סה. ל"ובחו בארץ מחקרים גופים עם חדשות וטכנולוגיות עבודה

 חומר נמצא מהתיקים 10-40% -בכ.  1041 -ב 341 לעומת 441 הנו 1043 -ב שנתקבלו

 .תקני נפץ חומר זוהה התיקים ובשאר, מאולר נפץ

 :מרחבי סיוע מחלקת

חמש שלוחות, הפרוסות במחוזות.  המונה ארצית יחידה -ניידות מעבדות מדור

קציני היחידה עוסקים בחקירת זירות פשע חמור כדוגמת רצח, ניסיון רצח, שוד 

 בשנתמזוין, אונס, תאונות דרכים פגע וברח, שחזור זירות וניתוח תבניות כתמי דם. 

 כולל, דרכים תאונות, חמור פשע עבירה בזירות בדיקות 311 -ב המדור טיפל, 1043

 .1041 -ב 341 לעומת, חוזרים וביקורים רכב כלי בדיקת

, חשודים חקירת של הפסיכולוגיים בהיבטים עוסק -חקירתית פסיכולוגיה מדור

 מונה המדור. עבריינים ופרופילאות קוגניטיבי זיכרון ריענון, פוליגרף בדיקות לרבות

 54 מתוכם בדיקות 4341 בוצעו השנה. במחוזות המפוזרות אזוריות שלוחות חמש

 (. 1% של עליה) 1041-ב 4199 לעומת, מהיר בזימון בדיקות

 כחומרי החשודים חומרים ודגימות מוצגים בבדיקת עוסקת -הצתות חקירת מעבדת

 מורכבות דליקה זירות בחקירת גם, הצורך ובעת, דליקה מזירות שנאספו בעירה

 זירה חוקרי והסמכת הכשרה על המעבדה אחראית, כן כמו. להצתה חשד קיים בהן

 . 1041-ב 111 לעומת תיקים 559 נבדקו השנה. הצתה זירות חקירת בתחום

 של מדעי לזיהוי הקשורים נהלים ויישום עריכה על אחראית -חללים זיהוי' יח

 נתונים לאיסוף נהלים הטמעת על היחידה אחראית, השאר בין. אסון קורבנות

 של משנן ונתוני רפואיים נתונים איסוף, אצבע טביעות הטבעת כגון המוות לאחר

 בזיהוי ומסייעת, לחירום הערכות במסגרת בתרגילים משתתפת היחידה. הקורבנות

 יחידת על גם מפקדת היחידה. המוני אסון ובאירועי בשגרה באירועים המוות לאחר

 רופאי הופעלו השנה. משנן פ"ע חללים בזיהוי העוסקים, מתנדבים שיניים רופאי

 עסקה היחידה. מקצועיים עיון ימי ומספר הפעלות 150 -ב המתנדבים השיניים

 . לייט-אולטרה מטוס ותאונת דרכים בתאונות חללים בזיהוי השנה

, הסבות לרבות, הזירה חוקרי של המקצועי ניהול על אחראי  - ופיקוח הכוונה מדור

, מקצועי ציוד ואחזקת ניפוק אפיון, ובקרה פיקוח, מקצועיות בחינות,  מיונים

 ומערך המקצועית והשתלמויות סדנאות, עיון ימי ארגון, מקצועיים אימונים

 . פ"מז למעבדות הזירה חוקרי בין המקשרת כחוליה משמש המדור. החונכים
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 :זירה חוקרי

. הזיהוי קציני 10-ו הזירה חוקרי 110-כ כולל במחוזות הפלילי הזיהוי מערך

 ראיות ואיסוף, עבירה זירות ותיעוד צילום, חקירה הינה העיקרית עבודתם

 חוקרי. העבריינים ותפיסת לזיהוי ומובילות הפשע בוצע שבו האופן על המצביעות

 גם אך, ולרכב לבתים ההתפרצות, רכוש עבירות זירות בחקירת עוסקים הזירה

 . נפגעים רב ואירועים אונס, רצח כמו חמור פשע בזירות
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 מ"אג/  המבצעים אגף

ישראל בתחום המוכנות -אגף המבצעים אחראי על בניין כוחה של משטרת

המבצעית, כדי לתת מענה לאיומי הייחוס בנושא בטחון הפנים )הפרות סדר, 

בעתות טרור קונבנציונלי ובלתי קונבנציונאלי, אסון המוני ורעידת אדמה(, 

 שגרה ובעת חירום.

 כמו כן האגף אמון על בניין מערך המתנדבים והשיטור הקהילתי.
 

 מרכזית פעילות– חירום מחלקת

 למלחמה י"מ במוכנות הארצית ברמה התמקד השנה של'  א חציון 

 מאי 11-30" מפנה נקודת" לאומי חירום בשבוע התקיים ושיאו

1043. 

 הכרמל אסון" – המבקר ח"דו לקחי יישום." 

 י"עפ ותחנות משימתיות מפקדות אימוני – ד"הפס כשירות העלאת 

 .שנתי גרף

 י"מ משימתיות מפקדות מוכנות שיפור המשך – סדר הפרות 

 . חירום ומצב ד"להפס

 הבאים בנושאים לחירום היערכות וקידום בשיפור: 

 ד"לרעא י"מ בהיערכות לקחים והפקת יישום המשך בוצע •

 (. אדמה רעידת)

 מרכיבי וקידום כשירות שמירת תכנית ויישום הטמעה –מ"יס •

 .הכוח בניין

 בהדרכה ומיקוד התפיסה הטמעת –בחירום אוכלוסייה •

 .והכשרה

 המקומית הרשות עם ובדגש ההצלה גופי עם פ"שת שיפור •

 .התחנה רמת על בדגש החירום בתחום ידע הטמעת •
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  מרכזית פעילות-האבטחה חטיבת

  .שיפור השירות לאזרח בתחום הרישוי הנשק  ורישוי עסקים 

 .העמקת הפיקוח והבקרה על הקצאת שיטור וסדרנות בספורט 

 .מחשוב מערך רישוי והמוס"ח 

  בחינת והתאמת חוליית רישוי נשק וחוליית רישוי עסקים 

 במדור רישוי למשימות. 

  "כתיבה, הנחייה, הכשרה, הטמעה וכו'  -"חוק רישוי 

  .בניית מודל הקצאות בספורט וחיתוכי מצב עיתיים 

 

 מרכזית פעילות-מבצעים מחלקת

 תורת הפו"ש:

הסתיימה כתיבת טיוטה אחרונה של תורת הפו"ש והיא לפני הפצה כתורה ארעית 

 לשנה.

 פקודות מבצעיות+ נהלים:

 כנית .נכתב פורמט חדש לכתיבת ת 

  חירום והופץ לשטח.כרך  –הושלם כתיבת כלל הפקודות בנושא חירום 

  עודכנו כלל הנהלים והפקודות עם ממשק לכב"ה בעקבות חוק " שירותי

 כיבוי והצלה החדש ".

 שביל הזהב:

 הושלמה והופצה הפקודה. הפקודה תורגלה במסגרת תרגיל של פצ"ן.

 

 סטטוס נושאים נוספים שבוצעו:

 . ובמבצע ט"בעמ המדור כלל השתתפות - "עמים ברית"

 .במבצע המדור כלל והשתתפות  במנהלת נציג השתתפות לכנסת בחירות - "מועד"

 .  עדכונים הפצת, השנה כל המהלך שוטף ומעקב ניהול, בנייה - אימונים גרף

 של נציג י"ע במנהלת השתתפות,  מנהלת למינוי עד ט"העמ הובלת -מכבייה ט"עמ

 .ובסיכומים במבצע השתתפות,  המדור

 כולל מבצעים ח"רמ בראשות ט"העמ והובלת  במנהלת השתתפות -" 1043 נרקיס"

 . סיכום
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  -עמ"ט מלון ליאונרדו

 .השתתפות בצוות שתיחקר את האירוע 

 פיקוח על יישום לקחי הצוות כפי שהוצג ואושר ע"י המפכ"ל 

 

 ריכוז  עמ"ט להשלמת משל"טים חלופיים. -משל"טים חלופיים 
 

' מע במקום י"מ של עיקרית ב"שו כמערכת תמנון' מע שודרגה  - ב"שו מערכות

 .מוקדים
 

 נרחב שיפוץ ומתוכנן נהלים,  א"כ,  ההפעלה בתפיסת שינויים בוצעו  -ארצי מ"מרד

 .1044 בתחילת
 

 טים"משל כולל טים"המשל של ההפעלה נהלי עודכנו -שליטה מכלולי נוהלי

 .חלופיים
 

 .שבועי וויעוד עיתיים מפגשים מתקיימים - פ"שת גופי מול מטה שגרת יצירת
 

 .החדש ה"כב וחוק הכרמל אסון ללקחי בהתאם עודכנה - המוני אסון פקודת
 

 לפני הגופים בין אחרונה בהתייחסות נמצא - ל"צה מול פ"שת אב נוהל השלמת

 .חתימה
 

 .שנעשו המבניים לשינויים בהתאם עודכנו - הגופים בין פ"שת נהלי
 

 .זה בשלב והוקפאה שאושרה תכנית כתיבת - בינאירגוני פ"שת קורס
 

 בתחילת מפעילים קורס להיפתח מתוכנן - מ"המרד לאנשי טכנולוגיות יכולות

 .1044 ע"שנה
 

 .המבצעיות הפקודות של חירום כרך הופץ - חירום פקודות
 

 המבצעיות מהפקודות  מחצית לעדכון אזרחית' חב מול עבודה תחילת -פקודות
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 עיקריות משימות-מתנדבים מחלקת

 

 .תיקוף ועדכון נהלי המחלקה בשילוב גורמי השטח 

  50%קיצור משך הליך גיוס המתנדב  ב. 

  ערכות מדים למתנדבים. 1000חלוקת כ 

  מחזורי קורס קצינים למתנדבים. 1קיום 

 .קיום כנס מתנדבים ארצי לציון יום המתנדב הבינלאומי 

  "5550בפיסבוק ל הרחבת מעגל החברים בפורום מתנדבים "על המשמר 

 חברים.

  בסיסי הפעלה. 1שיפוץ 

 

 

 השיטור חטיבת

 מחלקת סיור:

 תחום הסיור

 .)ליווי רכש רכב הסיור העתידי ) קיא סורנטו 

  ,אמצעים לסייר: פנס אישי חדש, חגורי סייר, אפודה זוהרת, מאגנור

 טונפה.

  הצטיידות בכל ניידות הסיור והסמכת שוטרי הקבע. -טיזר 

  תדריכים ביחידות הסיור. חדרי 14שדרוג 

 ."תדריך ממוחשב  ב"שירת הסירנה 

 

 תחום תשתיות ואנרגיה

 .הוקמה חוליית תשתיות אנרגיה ומים במימון משרד האנרגיה 

 

 תחום הכליאה

 . "פיתוח מערכת " פרח רימון 

 .העתקת משל"ט כליאה להר חוצבים 

  .עמ"ט לגיבוש אמנה בין מ"י לשב"ס 

  חובות הסתיים.זכויות ו -שילוט בתי מעצר 

 תחום הגנת הסביבה
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   הדרכות  וימי עיון לשיפור מקצועיות סיירים שוטרי משל"טים

 מחוזיים.

  שת"פ עם ימ"רים מחוזיים וילא"כ לתקיפת יעדי פשיעה וארגוני

 פשיעה.

 .קידום גיבוש הסכם  בין מ"י , המשרד לבט"פ והמשרד לאיכה"ס 

 

 תחום המוקדים

  הקמת חולייה. -סיור העברת תחום המוקדים למחלקת 

  שוטרי קבע וקידום העסקת  10%שינוי תמהיל איוש המוקדים ב

 סטודנטים.

 .קידום העצמת המוקדן: הכשרות , סביבת עבודה , רווחה 

 

 טכנולוגיה ומערכות מידע

 ."פיתוח והטמעת " שירת הסירנה 

  תמנון". -פיתוח מודול לשליטה " 

 

 

 מחלקת שיטור קהילתי

 מדור שותפויות

  ,הידוק שותפויות קיימות ופיתוח שותפויות חדשות )לדוגמה: חרדים

 מגזר ערבי ובני העדה האתיופית(

 כנית עיר ללא אלימות, בהובלת משרד לבט''פ )קיימת בהמשך יישום ת-

 רשויות( 440

 .המשך הובלת ועדות האכיפה ע''י מ"י 

 .הובלת מודלים בתחום השיטור הקהילתי בכלל התחנות 

 מדור מש''קים

 500-כ פועלים בהם, ב"מג כולל מרכזים 345) קים"המש מערך וחיזוק טיפוח המשך

 (.ק"מש ושוטרי מפקדי

 חו' שיטור עירוני

  יחידות שיטור עירוני, בהם פועלים כ 15טיפוח וחיזוק מערך הכולל-

 שוטרים ופקחי רשויות. 500
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 מ' התחנה וראש הרשות המקומית, דגש  היחידות מוכוונות ע''י

 לעבירות איכות חיים.

 חו' מיל''ה

  414קבוצות, מתוכם  441 -נערים ב 1045השתתפו בתכנית  1043בשנת 

 נערות. 144 -בני מיעוטים ו

 

 מדור מפעילי בע''ח

 .)מגמת עליה בהיקף פעילות כלבנים ופרשים)ביחס לשנה קודמת 

  ואמל"ח.מיקוד פעילות בתחום הסמים 

 

 מדור שיטור ימי

 .קידום תהליך רכש ספינות ובכלל זה כתיבת תפיסת הפעלה 

  קידום פטור ורכש. –ביצוע ניסויי ים אופנועי ים 

 

 

 עקריות משימות-ומתן משא

  אירועי מו"מ. 450היו  1043ביחידת מו"מ בשנת 

 34  מתוכם אירועי נעדרים משמעותיים. 1אירועי נעדרים אשר 

  אירועי חטיפה. 4מתוכם 

 411 .אירועי אינטרנט 

 44  חומר 41 -, נשק קר4 -, נשק חם9 -פעילויות עם אמל"ח: בלון גז ,

 .4דליק 

 

 עקריות משימות-אווירית יחידה

 .הידוק השת"פ עם כב"ה במסגרת יישום לקחי אסון הכרמל 

  ריענון הפקודות המשותפות עם חיל  –שיפור ושדרוג המוכנות המבצעית

 האוויר.

  מוכוונות אל השטח ונטילת יוזמה. –שינוי במתכונת הגיחות 
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  / התנעת הליך שדרוג מסוקי המשטרה כדי לספק מענה לדרישות מ"י

 כב"ה

 .הגברת נפח טיסות האכיפה בכדי לתרום למלחמה בתאונות הדרכים 

 .הגדלת הטיסות בגף דרום כמדיניות ייזומה 
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 (ן"את) התנועה אגף

 . התנועה הזרמת ולשיפור דרכים-תאונות למניעת פועל התנועה אגף

, באכיפה התמקדות ועל לאזרח השירות שיפור על, באגף הדגש הושם 1043 בשנת

-תאונות במספר ובירידה הדרך משתמשי בקרב לזהירות המודעות בהעלאת

 .כביש בריונות עבירות ד"ת גורמי כנגד באכיפה התמקדות תוך, הדרכים

 

 1043 לשנת התנועה אגף יעדי

 באכיפה, כביש בריונות בעבירות התמקדו 1043 העבודה לשנת ן"את יעדי 

 בהתאם זאת כל(. גלגלי ודו משאיות) ונפגעים פוגעים רכב כלי כנגד

 .השטח בתא לתאונות וסיבות גורמים זמן של לניתוח

 בעיותיה את הגדירה יחידה כל כאשר, מקומיים יעדים נקבעו כן כמו 

 הגיאוגרפי השטח פי על לה הייחודית האכיפה את ומיקדה הייחודיות

 .אותו המאפיינות והעבירות
 

 

 מידע ומערכות מחקר מדור

 אגף בפעילות התומכים, מחקרים ביצוע על אמון מידע ומערכות מחקר מדור

 חוליות שתי במדור. לרשותו העומדים הנתונים מסדי מתוך נתונים ועיבוד, התנועה

 : על אחראי המדור. מידע מערכות וחוליית מחקר חוליית

  ונפגעים דרכים תאונות נתוני ניתוח

, בנוסף. ישראל - משטרת כ"לספ מצב הערכת לצורך, שבוע מדי בשגרה מתבצע

, ל"שנה פתיחת) מועדים פי -על מבצעית לפעילות כהכנה, ממוקד ניתוח מתבצע

 (.שונים ואזורים כבישים) דרך וקטעי( השנה עונות, חגים

 ן"באת מרכזיים פרויקטים של מקצועי ליווי

 :נוספים חוץ וגומי האקדמיה עם פעולה ובשיתוף עצמאיים מחקרים ייזום

 תהליכים ובקרת ן"את יעדי קביעת תהליך ליווי

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

, פעילותן את לטייב מנת על א"מתנ יחידות פעילות בחינת - מאמצים מיקוד

 .החמורות התאונות של הפעילות שעון מול היחידות פעילות של אפקטיביות
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 :בישראל הבטיחות בתחום תופעות של השנים ולאורך תקופתי סטטיסטי ניתוח

, צעירים נהגים, לסוגיהם רכב -כלי, אוכלוסייה מגזרי לפי עבריינות, שכרות

 .רגל הולכי היפגעות

 :מידע הפקת

 כמענה) חוץ ולצרכני( אחרות משטרה ויחידות המטה, השטח יחידות) פנים לצרכני

 (.ורשויות ממלכתיים לגופים ובסיוע המידע חופש חוק י"עפ

 :הארץ ברחבי השונות בערים דרכים תאונות ניתוח

. ביצועית משמעות ובעלי רלוונטיים חתכים במגוון ח"דו מופק מהערים אחת לכל

 .ושנתי שנתי חצי במתווה מופק ח"הדו

 :ארצית ברמת אכיפה פעילות סיכום

. מאידך, התנועה אגף ופעילות, מחד תופעות וניתוח יעדים סטאטוס הגדרת תוך

 .ושנתי רבעוני במתווה מופק הדוח

 

 :מידע מערכות

 והופעלה נפרשה המערכת. תאונה תיקי לניהול מערכת - תנועה א"פל 

 .התנועה יחידות חוקרי/בוחני לשימוש הארץ בכל מבצעית

 בניידות המערכת פרישת החלה. סלולרית דוחות הקלדת - ס"הד מערכת 

 .התנועה

 של בממדים ואכיפה ד"ת המשלבת נתונים לשליפת מערכת הוקמה - ב"מנת 

 .ומקום זמן

 רכב כלי והורדת, רכב השבתות תחום לניהול מערכת - הורדות מערכת 

 .ליקוי עקב מהכביש

 הגרירות מערך לניהול מתקדמים הקמה בשלבי מערכת - גרירות מערכת 

 .וכדומה לתנועה הפרעה, ע"פח, דרכים תאונות עקב האזרחי
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 אכיפה ומכשור 2-'א מדור

 :כללי

 מערך בתחום הטכנולוגית האכיפה נושא בכל מקצועית סמכות מהווה המדור

 אמצעי של ופיתוח רכישה, מפרטים וכתיבת אפיון מבצע. ישראל במשטרת התנועה

 . ייעודי תנועה וציוד אכיפה מכשור

 :אכיפה מכשור מעבדת

 הלאומית הרשות" י"ע 1043 אפריל בחודש הוסמכה אכיפה מכשור מעבדת

 מכיילת, זו הסמכה במסגרת. "האכיפה למכשור כיול מעבדת"כ" מעבדות להסמכת

 מד, F1 מולטנובה מהירות מד, ז"ממל מהירות מד: הבא המכשור את המעבדה

 .ינשוף אלכוהול מד, BEE III מהירות

  3'-א פרויקט

 לאכיפת סטטיות מצלמות להצבת ומתקדם חדשני פרויקט הינו, 3' א פרויקט

 ההתנהגות דפוסי את לשנות, המצלמות של תכליתן. בדרכים אדום ואור מהירות

 .והנפגעים הדרכים תאונות מספר את ולהוריד הנהגים של

 105 כ"סה) דמה עמדות 15-ו 440-ב מצלמות 10 לנייד, הוא התוכנית של' א שלב

 דרך בקטעי, וכן הבינעירוני בתחום והן העירוני בתחום הן יוצבו העמדות(. עמדות

 .ובצמתים

 

 :1043 בשנת 3-'א פרויקט פעילויות עיקרי

 10 והשלמת( עמדות 441, 1043 בסוף כ"סה) עמדות 49 פריסת המשך 

 .הפרויקט של המצלמות

 עמדות) הקצה ליחידות תשתיות בהקמת הזכיין פעולות על ובקרה פיקוח 

 של השוטפת תחזוקתה על ובקרה ופיקוח בשטח( פנימית ויחידה הפעלה

 .המערכת

 תקלות על ודווח המערכת של יומיות בדיקות, הקצה יחידות תפעול. 

 פיענוח, ן"דות מערכת לתוך הקצה ביחידות הנוצרות  תמונות קבלת 

, או(, אדום אור, מהירות) לעבירה בהתאם דוחות והפקת הגדלתן, התמונות

 .החוקיות העילות פ"ע הדוחות פסילת



42 

 

 ן"את  הכשרות מרכז

 של רחב במגוון חניכים 1409 התנועה אגף הכשרות במרכז הודרכו 1043 בשנת

 בוצעו כן כמו. התנועה מערך שוטרי ומיומנות מקצועיות את לשפר במטרה נושאים

  הכשרות  99 בנוסף, לשוטרים עיון ימי 14 מתוכם התנועה במקצועות הדרכות 113

 התנועה אגף יחידות אימוני 44 התקיימו(. תנועה מתנדבי יחידת) מ"הית  למתנדבי

 .ן"את ר"וימ ארצית תנועה סיירת, א"למתנ

  ן"את ר"ימ

 בנושאי לטיפול פעילות התנועה אגף  של המרכזית היחידה ביצעה 1043 שנת במהלך

 . התנועה לתחום הקשורים התעניינות

 : 1043 לשנת והעשייה הפעילות נתוני להלן

  תיקים שעוסקים בנהגים בפסילה או בלתי מורשים,  399טופלו  1043בשנת

 נעצרו. 490מתוכם 

  עצורים נעצרו עד תום  413כתבי אישום ו  303בכל פעילות הימ"ר הוגשו

 ההליכים/ עד החלטה אחרת.

  כנגד רוכבי אופנועים וטרקטורונים המשתוללים  פעילויות ממוקדות 44בוצעו

 בערים.

  פעילויות כנגד נהגי משאיות, רכבי הסעה, חברות אוטובוסים  13בוצעו

 וחברות הסעה לילדים.

  פעילויות כנגד נהיגה בריונית. 441בוצעו 

   יעדי אדם וחברי ארגוני פשיעה שונים בכל הארץ במסגרת המלחמה  40נעצרו

 ך טיפול בהיבט התעבורתי.בארגוני הפשיעה תו

  בהם הוגשו כתבי אישום כנגד רוב המעורבים. 3-תיקי א 14טופלו 

  תיקים בעקבות פניות מיחידות  44תיקים בעקבות תלונות אזרחים,  11טופלו

 תיקים בעקבות פניות מלשכת ר' את"ן. 4את"ן, 

  טופלו  1043הורחב נושא האחריות השילוחית של מנהלים וק' בטיחות בשנת

 תיקים בתחום זה. 11

  תיקי ת"ד "פגע וברח" בשת"פ יחידות הבוחנים. 5טופלו 

  באירוע אחד נעצרו הפוגעים. 3-אירוע פגיעה במצלמות א 1טופלו , 
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 ארצית תנועה סיירת

 בריונות כנגד אכיפה על בדגש ן"את' ר יעדי י"עפ פעלה היחידה 1043 שנת במהלך

 היחידה לכך מעבר. גלגליים-דו רכבים וכנגד יהודי הלא במגזר, האדומים בכבישים

 .ליוויים וכוח התנועה אגף של לחירום כוננות ככוח משמשת

 הכולל יהודי הלא במגזר פעילויות 540 מעל ביצעה היחידה 1043 שנת במהלך

 .הדרכים תאונות את להוריד במטרה ואכיפה הסברה

 

 תעבורה מדור

 טיפול, התעבורה דיני באכיפת לטיפול מקצועית מטה אחריות מקיים תעבורה מדור

 במהלך זו במסגרת. ההשבתה מגרשי על ואחריות ובקרה פיקוח, תנועה בדוחות

 :הבאים בנושאים המדור טיפל 1044

 יחידות בכל והטמעתה סלולריים דוחות להקלדת המערכת פריסת :ס"הד מערכת

 .א"מתנ

 ייעוץ מתן כולל ן"את ביחידות המערכת של והטמעה הדרכה המשך :הסירנה שירת

 יכולות בתחום לשיפור דרישות הצגת. התנועה למערך רלוונטיים יישומים לפיתוח

 .נתונים וניתוח תחקור מערכת

 המערכת קליטת לקראת  ההטמעה בהובלת שותפות: ן"את 1044 ב"מנת מערכת

 עם משותף והטמעה הדרכה מערך קיום, ן"את יחידות במסגרת לפעילות והתאמתה

 .השטח ביחידות משתמשים והדרכת ט"במנ ר"נמ מדור

 נתונים וניתוח סטטיסטי מידע דוחות לפיתוח דרישות הצגת :והורדות השבתות' מע

 אחסנה ומגרשי הרישוי למשרד משטרה יחידות בין עבודה ממשקי טיפול והמשך

 התנועה במשרדי העשייה וגורמי הזכיינים מקרב עבודה שיטות על פיקוח הגברת

 .א"מתנ ויחידות

 . ועדכונם המידע במאגרי טיפול המשך: אינטרנט

 ייעול לצורך ייעוץ ומתן מקצועי לווי המשך: הרישוי משרד בשילוב עבודה ממשקי

 אופניים, ומטענים אורכים קשירות משאיות: כגון שונים בתחומים האכיפה

 קובץ העברת(, אירופאי) הבינלאומי התקן לפי נהגים רישיונות התאמת, חשמליים

 (בלבד היצפי) המשטרה לשירות נהגים תמונות מאגר
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 ומערך חקיקתיים שינויים כולל והפצה חוברת כתיבת :חדשה אישום נוסחי חוברת

 .בהתאם הסבות טבלת בניית, התחבורה משרד י"ע שנקבע חדש תמרורים סימול

 בפעילות הקשורים בנושאים הכנסת בוועדות פעילה השתתפות :הכנסת ועדות

 .ותקנות חקיקה חידושי על בדגש התנועה בתחום המשטרה

 

 מרכז פניות נהגים ארצי -מפנ"א 

 אזרח( בתחום התעבורה.–היחידה לניהול קשרי לקוח )משטרה 

במטרה לנהל את פניות הנהגים באופן אחיד ומקצועי.  1040מפנ"א  הוקם  בשנת 

הדותן, פעילות מפנ"א מתבצעת באמצעות מערכות מחשוב מתקדמות כגון מערכת 

i.v.r .ואמצעי מחשוב תומכים , 

פניות וזאת מתוך כוונה לייעל את העבודה ולהשפיע על ציבור  0הינו  חזון מפנ"א:

 הנהגים.

"הרתעה באמצעות מיצוי סמכויות תוך מתן שרות איכותי לכלל  ייעוד המדור הינו:

 הפונים".

ס' גורמי פנים קשרי העבודה במפנ"א הינם רבים ומגוונים והיחידה פועלת מול מ

וחוץ כגון: בית הסריקה, ארכיב, בית הדפוס, בימ"ש, דואר, חשבות מג'יק, משרד 

 התחבורה, מבקר המדינה ועוד.

לציבור הנהגים ניתן שרות גם במערכת האינטרנט בכל הקשור לעניין ברור טרם 

 פניה וכן בעזרה של טפסים מובנים לביצוע פניה.

 

 מדור הנדסה ותשתיות 

  ן"את מהנדסי. ישראל למשטרת וייחודי מקצועי מערך הוא דסיםהמהנ מערך

. התשתית בהיבט דרכים בתאונות במלחמה המשטרה של הזרוע את מהווים

, למשתמש השירות רמת שיפור שתכליתן הנדסיות פעולות מבצעים המהנדסים

 .מאידך הבטיחותי ובהיבט מחד התנועה והזרמת ניהול בהיבט

 : ן"את מהנדסי מערך של 1044 לשנת המרכזיות הפעילויות להלן

 על פיקוח, עירונית הבין הכבישים ברשת בטיחות התקני התקנת קידום 

 .מאושרים בטיחות מעקות התקנת

 אכיפה מוקדי בטיחות לשיפור טיפול. 

 לילה/היום בשעות ואחזקה סלילה עבודות ביצוע אופן על פיקוח. 
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 תמרור רשויות עם בתיאום, רכבת במפגשי בטיחות שיפור. 

 הלאומית החברה של הבינעירונית הדרכים ברשת" סיכון מוקדי"ב טיפול 

 צ"מע – לדרכים

 

 תביעות מדור

 (:ן"תלת) תנועה בעבירות לחומרה תביעה

 .אכיפה איכותית בעבירות משפיעות 

 .שיפוט מהיר בתיאום מול בתי המשפט 

 .)שימוש בהליכים מנהליים ) השבתות, פסילות 

  בפסילות ובמעצרים עד תם ההליכים במקרים המתאימים.שימוש 

 .מאסרים בפועל על פי מדיניות הענישה 

 

 :אכיפה מכשור

 ( וענישה בהתאם 3אכיפה אלקטרונית אוטומטית בעבירות מהירות )א

 לפסיקת בימ"ש העליון  בעבירות מהירות קצה. 

  אכיפת עבירות שכרות באמצעות ינשוף ועונשי מאסר בפועל

 יסטים.לרצידיוו

  ליווי ויעוץ משפטי במכשור אכיפה מתקדם )ינשוף "דרגר" וממל"ז

 אולטרלייט(.

  ניהול תיקים שביצוע העבירה צולם. –מצלמות בניידות 

 :וחקיקה יעוץ תחום

 ובוועדות הכנסת בוועדות והשתתפות ד"חוו במתן, חקיקה בהליכי וטיפול קידום

  בינמשרדיות
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  מתנדבים מדור

 שימור לצורך ופרויקטים ארגוניים תהליכים של רב מספר החלו 1043 השנה במהלך

 כשליש" המסתובבת הדלת" את למנוע כשהמטרה, וטיפוחם בארגון המתנדבים

 שפוגע דבר, מחדש מגויסים כשליש ולעומתם נגרעים שנה מידי המתנדבים ממספר

 . בארגון קשות

 ערכות 500 - כ חלוקת; הארץ בכל התנועה מתנדב לכלל ארצי מתנדבים כנס קיום

 הקצאת; הפעילות לאופי בהתאם ליחידות אמצעים תקן קביעת; למתנדבים מדים

 בנושא מתנדבים יחידות מערך חיזוק; ליחידות וניפוקם מתנדבים להפעלת אמצעים

 והנפקת הדפסת; נגדים מתנדבים בדרגות קידום; בעיקר המרכז באזור חילוץ

 מדפסות נופקו, תעודות 400  - כ הדפסת תוך ן"באת למתנדבים מינוי תעודות

; עצמאי באופן התעודות להנפקת וכרטיסים דיו מינוי תעודות להדפסת מיוחדות

 הקשר העמקת; המתנדב טיפוח במסגרת למתנדבים  H&O  כרטיסי חלוקת

 יוכלו בו" התנועה אגף" סבוקיפי קבוצת הקמת  באמצעות השייכות ותחושת

 מוסמכות תשובות ולקבל רוחם על העולה כל ביטוי לידי להביא המתנדבים

 .המתנדבים הפעלת בתחום שונים בנושאים

 

 דרכים תאונות מדור

 מרכזי כשותף ופועל ישראל משטרת של הדרכים תאונות חקירת על אחראי המדור

 לביצוע מעבר. בכבישים והקטל הדרכים תאונות נגע להפחתת הלאומי במאבק

( וסמים אלכוהול) שיכורים בנהגים טיפול אוכף המדור, הדרכים תאונות חקירת

 (. הרישוי' מ, משטרה' ק, ש"בימ) ופסולים

  43,100חקר מערך חקירת תאונות הדרכים מעל  1043בשנת העבודה  

  300-תאונות בחומרה של פציעה קשה  ו 4499תאונות דרכים עם נפגעים,  

 הרוגים.  341 -פצועים קשה ו 4550תאונות קטלניות, בהן נפצעו   

 צוותי שילוב תוך במיוחד קשים אירועים' מס נחקרו השנה במהלך 

 בחיפה קטלנית תאונה: כגון היחידות י"ע וקמושה מיוחדים חקירה

 צומת לפני שעמדו רכב כלי 9ב שפגעה ניתמך עם גורר משאית נשר בישוב

 אזרחים 10 -כ ונפצעו אזרחים 1 נהרגו מהתאונה כתוצאה, מרומזר

 .שונות מדרגות בפציעות
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  תאונת אירעה 1043 אוגוסט בחודש. הריגה בגין א"כ הוגש הנהג כנגד

 חונה למשאית אוטובוס בין באחור חזית מסוג  1 בכביש קטלנית דרכים

 .אזרחים 44 ונפצעו אזרחים 4 נהרגו מהתאונה כתוצאה

 נהגים נגד( ל"פ תיקי) חקירה תיקי 1,030 -כ טופלו 1043 שנת במהלך 

, משטרה, ש"בימ) פסולים נהגים, סמים/ אלכוהול השפעת תחת היו אשר

 (.הרישוי רשות

 

 ב"זה משמרות הדרכת

 -בתי 441 ב"הזה משמרות מדריכי ידי -על הודרכו ד"תשע הלימודים שנת במהלך

 '.ו כיתות 4431', ה כיתות 1441, הארץ ברחבי ספר

 ילדים  -, ימי שיא, הדרכות בגניבפעילויות יזומות נוספות נערכו ימי ילק"מ

ובמוסדות לחינוך מיוחד, הועברו הרצאות לקשישים, נערכה פעילות 

חולים, בוצעו הדרכות לגיל הרך בכללותם לעולים לכיתה א'. -לילדים בבתי

 חינוך לזה"ב להורים ולילדים במגזר הלא יהודי.

  במסגרת שבוע "בוחרים בחיים" שנערך במגזר הלא יהודי הודרכו גני

 ילדים, בתי ספר יסודיים ותיכונים בזה"ב.
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 (ת"אגאגף תכנון )

 :נדבכים שלושה נקבעו המפנה בשנות המשטרה פעילות בבסיס

 החוק שומר לאזרח מיטבי שירות מתן -אזרח

 .להיתפס העבריין סיכוי הגדלת באמצעות הרתעה הגברת -הרתעה

 ולמקצועיות לרווחה, לשכר, לפרט דאגה -הארגוני הקשב במרכז השוטר -שוטר

 מפנה תכנית בבסיס היסוד הנחת. מפנה בתכנית התווך עמוד משמש הציבור אמון

 והחוסן הדמוקרטיה בשמירת מרכזי ציר הוא במשטרה הציבור אמון כי היא

 .ישראל מדינת של הפנימי

 

 לאזרח שירות

 

 קדם מרחב הקמת

 במטרה, ירושלים העיר של המזרחי בחלקה ירושלים במחוז חדש מרחב הקמת

 ולשפר ירושלים של והכפרים השכונות של המזרחית בקשת החוק שלטון את לחזק

 .בגזרה הערבית לאוכלוסייה והשירותי המבצעי המענה את

 .ל"מש כולל, בשטח הפרוסות משטרה נקודות 3 עם אופרטיבי כמרחב יפעל המרחב

 . שלם ותחנת עוז תחנת – הקיימות המשטרה תחנות שתי בסיס על הוקם המרחב

  .1044 בינואר החלה המרחב הפעלת

 

 שדות תחנת הקמת

 בישובים התחנה והתמקדות נתניה תחנת בגזרת בפרט המשטרה מעללי ריבוי בשל

, השרון באזור" שדות תחנת" כפרית משטרה תחנת הקמת  על הוחלט, העירוניים

 . הכפרית בגזרה מענה המתמקדים משטרה שירותי לתת

 כפר ושל( יישובים 10) נתניה תחנת של הפריפריה יישובי את כוללת שדות תחנת

 (.יישובים 44) סבא

 

 מים"המ 3 – ב"מג

 מסגרת לבחינת מטה עבודת החלה ל"והמפכ הפנים לביטחון השר הנחיית פי על

, חדשה תפיסה הניבה ט"העמ. ב"מג יחידות כלל של והמדידה המשימות, האחריות
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 האזוריות המועצות של הטריטוריאלי בשטחן 400 מוקד  לאירועי המענה לפיה

 .ב"מג של הכפרי הסיור  י"ע ייעשה

 . הכוח ובניין הכוח הפעלת, הפעילות זירת: נדבכים 3 על נשענת המטה עבודת

 הכפרי הטריטוריאלי בשטח 400 לקריאות מענה על ב"מג אחריות קבלת לצורך

 במגזר 400 אירועי נתוני ניתוח נערך, המרחב לניהול מתאימים סיור אזורי וקביעת

 שימוש תוך, ב"מג של הכפרי השיטור יחידות כל של גיאוגרפי וניתוח הכפרי

 .ממוחשבים גיאוגרפים במודלים

 

 יהודה מטה תחנת הקמת

 בדרישה לגידול שהובילה האחרונות בשנים שמש - בית העיר התפתחות רקע על

 באזור המשטרתי ובמענה בקשב ולפגיעה העיר בתחום משטרה שירותי לקבלת

 .ב"מג בפיקוד כפרית תחנה הקמת על הוחלט, הכפרי

, הכפרי באזור ליישובים והשירותי האכיפתי והמענה הקשב שיפור - הקמתה תכלית

 .בגזרה ב"מג כוחות בהפעלת יותר טובה ואפקטיביות התייעלות תוך

 של גזרה וגבולות אפקטיביות לקביעת נסיעה זמני מודל פותח ט"העמ במסגרת

 בתחום המתגוררים לתושבים מקדים אזרחים סקר נערך כן כמו. יהודה מטה תחנת

 .יהודה מטה תחנת מוקמת שבו

 והמבצעית הפיקודית הכפיפות הגזרה  על מלאה טריטוריאלית אחריות לתחנה

 .המחוז מפקד של היא הכוללת אחריות כאשר, ב"במג ירושלים מרחב למפקד הינה

 . 1043 אוגוסט בחודש פעילותה את החלה התחנה

 

 ב"במג שים"הרב מערך

 אחריות בגזרת הכפרי במגזר היישובים לאבטחת אחראי ב"במג היישובים מערך

 שכירים, שומרים, שים"רב באמצעות זה תפקיד ממלא היישובים מערך. י"מ

 .דים"ומתמי

 משאבים על ומבוססת ולמשטרה ל"לצה משותפת היישובים אבטחת משימת

 .משותפים

 

 עירוני שיטור

-המקומית ברמה והאכיפה ההרתעה יכולת את לחזק נועד  העירוני השיטור מערך

 וזאת הציבורי במרחב אלימות ועבירות חיים איכות אירועי על בדגש מוניציפאלית
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 .התושבים של האישי הביטחון את לחזק במטרה

 המערך". קהילה מבוסס שיטור" של הכוללת מהתפיסה חלק היא היחידות הקמת

 .פקחים וכוח ייעודי שיטור כוח של  משולב מכוח מורכב

 ובה השנייה הפעימה בוצעה 1041 בשנת. רשויות 43 כלל המערך הראשון בשלב

 כ"בסה, 1041 סוף עד עירוני שיטור יחידות 41 הוקמו כ"סה,  לפיילוט  ערים 4 נוספו

 .נוספים א"כ תקני 90 של בהיקף ג פעימה יושמה 1043 במהלך. תקנים 145

 

 בירושלים החרדי במגזר המשטרה מעורבות העמקת

 הפעלה תפיסת גובשה החרדי במגזר המשטרתית המעורבות את להעמיק במטרה

 .קהילה ומבוססת מבצעית, מודיעינית: בנושא משולבת

 לטיפול ייעודיים מודיעיניים דסקים הקמת -המודיעיני בהיבט  כוללת התכנית

 החרדי במגזר צ"סד באירועי לטיפול מ"יס כוח הקמת -המבצעי בהיבט, במגזר

 50 תמנה היחידה כ"סה. החרדית בקהילה קים"מש הקמת  -הקהילתי ובהיבט

 .תקנים

 

 (ע"יע) מיוחדות אוכלוסיות לענייני היועצים מערך

 הציבור אמון את להעלות ובמטרה, יהודי הלא המגזר עם הקשר מחיזוק כחלק

 .ר"ובמטא במחוזות ערבים לענייני היועץ מערך חיזוק את נבחן במשטרה

 ובשל ע.ע.הי ידי על המובלים העבודה ותהליכי התפקיד של מקיפה בחינה לאחר

 קצינים בשימור הצורך הערבי המגזר מול המחוזות להתנהלות התפקיד חשיבות

 כולו המערך של התקן דרגת בהעלאת הארגוני הצורך הוכר,  שלו והייחודיות במערך

 .מחוזיים ע"ויע ל"מפכ ע"יע–

 

 מוקדים

 ניתוח כולל עבודתם את שבחנה ט"עמ נעשתה המוקדים  עבודת את לייעל במטרה

 הנדרש האדם כוח ותמהיל כמות של לקביעה מודל נבנה. 400-ה במוקדי עומסים

 .בעבודתם התייעלות ביצוע תוך, טים"במשל

 עם לאזרחים משוב מתן, קוצר המתנה זמן, שונה א"כ תמהיל ט"העמ יישום עם

 .הטיפול סיום

 סטודנטים תקני 400 – ו קבע תקני 413  של בתוספת המוקדים חוזקו כן כמו

 . המחוזיים טים"במשל( משרה בחצאי)
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 חולים בבתי קים"מש

, ציבור עובדי כלפי אלימות תופעות למיגור, פנים לביטחון השר מדיניות במסגרת

 הסגל כלפי האלימות לתופעת הן מענה שתיתן לאומית תכנית גיבוש על הוחלט

 .החולים בית בשטח המתרחשים לאירועים והן הרפואי

 לאירועי מענה למתן החולים בבתי קים"מש הצבת על הוחלט, מהתכנית כחלק

 .החולים בתי בשטחי, בכלל פליליים ואירועים, בפרט אלימות

 .חולים בתי 9-ב שוטרים 40 מוצבים כיום

 קהילתיים שוטרים הצבת של פיילוט עריכת על הוחלט. חולים בתי 11 מופו ט"בעמ

 .סיור תקני 9 יוקצו כך ולצורך חולים בתי 1-ב

 

 המשטרה דובר חטיבת

 מול אל אחת מסרים ומדיניות שפה לעצב במטרה המשטרה דובר חטיבת הקמת

 מקצועי, שוויוני, ערכי כארגון י"מ את למצב - החטיבה ייעוד. ההמונים תקשורת

 .והשוטרים הציבור בתודעת והוגן

 ומקצועית פיקודית אחת בכפיפות רוכזו הדוברים כל החדש הארגוני במבנה

 לדוברי טריטוריאליות יחידות מפקדי של מדוברים הפכו ולמעשה לחטיבה

 .הארצית ברמה המשטרה

 

 בפשיעה לחימה
 

 סייבר לפשיעת ארצי מערך הקמת

 הוקם משמעותי גידול פוטנציאל בעל פשיעה כמרחב הקיברנטי במרחב ההכרה בשל

 .מחשב עבירות של ולחקירתן לחשיפתן סייבר מערך

 ארגוני – מבני ב"מג הפעלה תפיסת

 תפיסת נקבעה, משימותיו למול  ב"מג של ההתמודדות יכולות את לייעל בכדי

 יכולת שיפור, המבצעי המערך חיזוק: אלה הם שעיקריו שינוי ונערך חדשה הפעלה

 האחריות עיקרון על שמירה, החקלאית הפשיעה בתחום ב"מג של ההתמודדות

 ארגונית התייעלות ובנוסף, ב"מג של המשימתית האחריות מול הטריטוריאלית

 .יחידות ואיחוד תקורות צמצום באמצעות במשאבים וחיסכון

 והוקם המחוזיים גים"הסמ חוזקו, 404 שחר יחידות 9 הוקמו העבודה במסגרת

. זמניות שהיו האישי טחוןיהב פלוגות בוטלו כן כמו. ם"האח מערך חוזק, חוף ג"סמ
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 הגזרה בלב פלוגות ופריסת מתחמים צמצום - הפריסה תהליך החל במקביל

 .שנתי דו במהלך – המבצעית

 ר"בימ המיעוטים מחלקי חיזוק

 כדי חוזקו נגב ובמרחב צפון, מרכז, חוף:  במחוזות רים"בימ המיעוטים מחלקי

 של הביטחון תחושת שיפור ולצורך הערבי במגזר החמורה לפשיעה מענה לתת

 בתחומי מקצועית מומחיות בסיס על נושאי מענה נותן היחידות מבנה. התושבים

 .והחקירות הבילוש, המודיעין

 לאומנית פשיעה מפלג

 אירועי בהיקף הניכר לגידול כמענה י"ש מחוז ר"בימ לאומנית פשיעה מפלג הוקם

 כוח הקמת על הוחלט. ממנה הנובעים ולאיומים ובחומרתם הלאומנית הפשיעה

, מודיעין הכולל היהודית הלאומנית בפשיעה בטיפול שיתמחה  ייעודי משימה

 .מבצעי וכוח חקירות

 יואב יחידת

 למדיניות בהצעה שעסק(, 44444 ממשלה החלטת)גולדברג ועדת דוח בעקבות

 וליישום לאכיפה המסייעת יחידה הקמת על הוחלט, הבדואים היישובים להסדרת

 ומניעה אכיפה – הינו היחידה ייעוד. בנגב הבדואים היישובים הסדרת של המדיניות

 .הנגב מרחב בתחומי המקרקעין לחוקי הנוגעות עבירות של

 100 היחידה מונה וכיום בוצע א שלב – שלבים בשני תוקם יואב יחידת כי הוחלט

 .א"כ תקני 400 למנות היחידה עתידה ב שלב סיום עם, א"כ תקני

, אכיפה פעילות בפעילות עוסקת 1043 שנת מאמצע החל מבצעית יואב יחידת

 .עבירות ואיתור מודיעינית פעילות לרבות בתחום ומניעה הרתעה

 ירושלים מ"יס חיזוק

 מיטבי מענה לתת בכדי  ירושלים מחוז של המבצעיות היכולות חיזוק  על הוחלט

 .הפלילי בתחום והן ע"והפח צ"הסד בתחום הן במחוז לאיומים

 ומאפשר הפרשים יחידת את המשלב ירושלים ם"יס של חדש מבנה חיזוק על הוחלט

 .בפשיעה ולחימה שיטור-הליבה בתחום הפעילות את למקד במחוז לתחנות

 המסתננים בתופעת הטיפול

.   אביב-תל בדרום מרוכזים אלף 35 -כ מתוכם. מסתננים אלף 55-כ בישראל

 מסתננים לכלוא ניתן לפיו בחוק הסעיף יבוטל כי צ"בג פסק 41.9.43 בתאריך

 .משפט ללא שנים שלוש עד של לתקופה

 . בפשיעה  המסתננים של ומתרחבת הולכת מעורבות ישנה, אביב-תל בדרום
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 תושבי של הביטחון תחושת על מאוד משפיע במקום המסתננים אוכלוסיית היקף

 . התושבים בקרב לתסיסה וגורמת אביב-תל דרום

 בדרום האישי הביטחון חיזוק לטובת תקנים 430 למשטרה הקצה האוצר משרד

 להיות עתידים התקנים, הפתוח במתקן משטרה נקודת להקמת תקנים 35 וכן א"ת

 .1044 שנת במהלך מאוישים

 

 

 במרכז השוטר
 

 לשוטרים הלאומית המכללה הקמת

 מקצועיות את יעצים אשר מהלך, לשוטרים לאומית מכללה הקמת על הוחלט

 . המשטרה מעמד את ויחזק השוטר

 והאגפיים המחוזיים, הארציים הספר בתי את תאחד לשוטרים הלאומית המכללה

 . במשטרה היום הקיימים

 ואת ההדרכה חטיבת את הכולל במשטרה ההדרכה מערך מבנה עודכן זו במסגרת

 .ההדרכה מרכז

 מערך של חוץ מיקור תוך זכיין מול הסכם בסיס על תהיה ההדרכה מרכז הפעלת

 תפעל מולו כאשר, הזכיין ידי על ההדרכה מערך של חלקית והפעלה השירותים

 . משטרתית פיקוח יחידת

 צוברת בפנסיה בשוטרים טיפול

 הביטחון לגופי מגויס 4.4.1004 -מ החל כי נקבע( גמלאות) המדינה שרות חוק פי על

 משטרת, הממשלה החלטת לאור. צוברת פנסיה ביטוח -פנסיוני בביטוח יבוטח

 המבוטחים מול חדשים עבודה תהליכי ולגבש מדיניות להתוות נערכה ישראל

 האוצר מול אל מהם הנובעות הארגוניות המשמעויות את ולגזור צוברת בפנסיה

 ץ"סנ בדרגת פרויקטור תקנון על הוחלט ארגונית מבחינה. החיסכון קרן ובחירת

 . בחשבות חוליה של ותוספת ש"באמ בנושא לטיפול

 עם הסכמים גיבוש באמצעות  צוברת פנסיה בהסדר בפורשים לטיפול נערכה י"מ

 לטיפול ובחשבות ש"באמ יחידה והקמת חיסכון קרן לבחירת הערכות, האוצר

 .כשנתיים לאחר שוב ייבחן הנושא. בנושא

 ם"שוה צוערי

  מסוגה ראשונה תכנית הינה( המשטרה לשירות צוערים" )ם"שוה צוערי" תכנית

 פיקודית צוערים עתודת ליצור כדי איכותי יעד לקהל לפנות מטרתה. במשטרה
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 ם"האח תפקידי על בדגש) הליבה בתפקידי והניהול המנהיגות שדרת שתשמש

 לתפקידי  שנה כל  צוערים 30  גיוס כוללת התכנית. ישראל משטרת של( ם"והאג

 שנים 3.5 בת אינטנסיבית הכשרה כוללת התכנית. הייעודי במגזר זוטרה  קצונה

 התנסות לרבות, )משטרתית הכשרה, אקדמיה לימודי: מישורים מספר המשלבת

 לשירות מתחייבים הקצינים, ההכשרה סיום עם. וארגוני אישי פיתוח וכן( בשטח

 זוטרה קצונה תפקידי של קדנציות שתי יבצעו שבהם, שנים 5 למשך במשטרה

 .אופרטיביים במרחבים או בתחנות

. ם"שוה לפרויקט צוערים 1 גויסו 1043 שנת במהלך. לדרך יצא הראשון המחזור

 .בפרויקט והחלו בסיסית הכשרה עברו הצוערים

 בריאות ומיזם תעסוקתית רפואה מדור

, בריאותם לשמירת מונעת רפואה גוף הקמת על הוחלט חסון ועדת ממצאי בעקבות

 בעת ומחלות חבלה מקרי ולצמצום בארגון המשרתים של וכשירותם כושרם

 .השירות ועקב השירות

 תקני 1  של בהיקף ומונעת תעסוקתית רפואה מדור הקמת אישר פ"לבט המשרד

 .ר"לקרפ בכפיפות צ"סנ בפיקוד א"כ

 י"ע" לבריאות חינוך"ל מדיניות להתוויית י"מ פועלת – המדיניות ברמת, בנוסף

 .במחוז כשירויות קציני 1 תוקננו זו במסגרת. בריאות מיזם קידום

 ן"יוהל -מגדרי לשוויון היחידה

 אחראית היחידה. במשטרה חדשה מגדרית מציאות לעצב במטרה היחידה הקמת

 המשרתות נשים של ההזדמנויות ושוויון היכולות למיצוי התנאים ליצירת

 .במשטרה

 קידום מדור:  ץ"סנ ברמת מדורים שני הכוללת. ץ"תנ בפיקוד יחידה הוקמה

 .מיניות הטרדות מניעת על הממונה ומדור הזדמנויות ושיוויון

 .המשטרה ל"למפכ כפופה היחידה

 

 קהילה מבוסס שיטור

 הערבי במגזר קים"מש

. הערבי במגזר קים"המש הגדלת על הוחלט הערבי במגזר המשטרה תכניות במסגרת

 בשוטר הקיימים קים"המש עיבוי על הוחלט הערבי במגזר האורגנים הקמת בעת

 .שלישי

 .א"כ תקני 1  בכרמיאל קים"מש ל שוטרים נוספו האורגן הקמת עם

 .א"כ תקני 441 כיום הערבי במגזר הקיימים קים"המש תקני כמות
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 .א"כ תקני  1 נוספו  כרמיאל אורגן הקמת עם

 כפר 4,עירון-1)    קים"למש א"כ תקני 1 התווספו  קאסם וכפר עירון אורגן בהקמת

 (.קאסם

 

 טכנולוגיה

 שיאון מערכת

 השטח יחידות תפוקות של ואיכותי כמותי תחקור לבצע נועדה שיאון מערכת

 בהפעלתן. האפקטיביות את לשפר במטרה,  מיות"האג היחידות על בדגש השונות

 המערכת. נתונים הזנת מצריכה ואינה קיימות מידע ממערכות ניזונה המערכת

 יעדי ובהשגת בפשיעה בלחימה היחידות מעורבות רמת על המצביעים דוחות מפיקה

 .שמעליה והרמות תחנה, הצוות, השוטר מרמת מדידה תוך, הארגון

 ולמפקדי מ"האג בתחום לקצינים דגש מתן תוך י"מ תחנות ברוב הוטמעה המערכת

 .והתייעלות שיפור לשם ופיקודי תחקורי,  ניהולי ככלי תחנות

 

 עסקי ניהול

 פ"מז מעבדות של התייעלות בחינת

 תהליכי נבחנו היחידות בשתי. אנליטית ומעבדה המוצגים משרד של בחינה נערכה

 .הנדרשת והתקינה האפקטיביות עבודה

 פעילות שעון

 עבודת את לשפר מנת על נבחרות בתחנות הסיור ניידות של הפעילות נתוני ניתוח

 .הסייר

 משאבים של אפקטיבי ניצול

 וסיירים חוקרים העסקת ניצולת ניתוח. משאבים של אפקטיבי לניצול תכנית בנית

 .המשטרה תחנות בכלל

 ישראל משטרת רכבי עבור 1 בכביש לנסיעה כלכלית כדאיות

 . ישראל משטרת של הרכב לצי 1 בכביש הנסיעה כדאיות של בדיקה בוצעה

 :עיקריים שלבים בשני התבצעה הבדיקה
 

 תמונת שנותן למשטרה ייחודי מדעי מודל זהו:  גיאוגרפי מודל פותח הראשון בשלב

 .כלכליות מסקנות להסקת גיאוגרפיים בכלים שימוש תוך, ומקומית איכותית מצב
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  כלכליים לנתונים הגיאוגרפים המודלים כומתו השני בשלב

 י"מ רכבי כל לנסיעת כלכלית כדאיות קיימת כי נמצא המרכיבים כלל בשקלול

 .אחרים מסלולים לעומת 1 בכביש

 ם"והאג ם"האח בתחומי תחנות  התייעלות

 תכנית פ"ע ם"והאג ם"האח בתחומי השטח יחידות להתייעלות דרכים בחינת

 פ"בשת אפקטיבית עבודה תכנית בניית, מעמיק אבחון תהליך הכוללת סדורה

. התוכנית מימוש וליווי הייחודיים היחידה ומאפייני ה"המפנ יעדי פ"ע התחנה

 לתוצאות ומכווינה במשאבים חכם שימוש, ביעדים נכון מיקוד מאפשרת התוכנית

 .ביחידה העבודה בשיטת ויעילות אפקטיביות

, והתביעות החקירה יחידות בין הממשק וייעול הידוק מבוצע התכנית במסגרת

 עבירות עם בהתמודדות הישגים שיפור, לאירועים ניידות שיגור תפיסת שינוי

 .ר"פע ופשיעת משפיעות

 

 ישראלית משטרה

 קדמה תחנת

 של הגזרה בגבולות שינוי נבחן המרכז במחוז בנושא שבוצעה המטה עבודת במסגרת

 של ולמאפיינים לצרכים בהתאם, ולוד העין ראש תחנות מול אל טייבה תחנת

 .שרון במרחב יהודי הלא המגזר אזרחי

 היחידות 1  והכפפת(טייבה תחנת של מחדש ארגון)קדמה תחנת הקמת על הוחלט

 .תחנתי ם"יס הפעלת ובנוסף לתחנה( קאסם וכפר טירה)האורגנים - המגזריות

 .1044 בתחילת לפעול החלה התחנה

 מגזריות יחידות הקמת - אורגנים

 שלטון את להעמיק, יהודי הלא במגזר האישי הביטחון תחושת את להגביר במטרה

 הינו – אורגן.  אורגים - מגזריות יחידות הוקמו במגזר השירות את ולשפר החוק

 .היהודי הלא המגזר בקרב ומניעה אכיפה פעילות שייעודו משימה כוח

 אורגן הוקם – 1041 בשנת. ובטייבה בעיירות, בנצרת אורגנים 3 הוקמו - 1044 בשנת

 .ובעירון קאסם בכפר נוספים אורגנים 1 הוקמו 1043 בשנת, בכרמיאל

 .בשפרעם אורגן לקום מתוכנן 1044 בשנת

 ההישגים וניתוח לאורגנים יעדים קביעת -מדידה של בהליך מלווה האורגנים הקמת

 .שלהם

 במטרה האורגן של הארגוני והמבנה הפעלה תפיסת של בחינה נערכה, בנוסף
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 .מיטבית כוח הפעלת וליצור האזרחים לצרכי התפיסה להתאים

 .1044 סוף לסיום צפי

 למשטרה חרדים גיוס

 לגיוס המשטרה נערכת ראשונה בקריאה שעבר חרדים גיוס חוק  בעקבות

 באמצעות) ר"שח/ם"שח מסלול: מסלולים 3 באמצעות החרדית האוכלוסייה

 (. השירות מנהלת באמצעות)ביטחוני אזרחי שירות, אזרחי שירות(,ל"צה

 .שנים שלוש של בטווח חיילים 1,400 – כ של לגיוס נערכת המשטרה

 

 מפנה המדידה מערכת

 " מפנה" – המדידה מערכת

. 1041 ממרץ הפועלת ישראל משטרת של המדידה מערכת הנה' מפנה' מערכת

 .השטח ויחידות האגפים בסיוע ט"ומנ ת"אג של פעולה בשיתוף פותחה המערכת

 לפי נבחרו וחלקם התחנות לכלל משותפים כשחלקם מדדים 14 נכללים" מפנה"-ב

 ההישגים"(. משפיעות עבירות)" ותחנה תחנה כל מתמודדת עמה הפשיעה אופי

 התחנה של מהתפוקות מושפעים" מפנה" במערכת מסוימים במדדים הנדרשים

 נתונים בסיס סמך ועל המוגבלים במשאבים התחשבות תוך, הקודמת בשנה

 תחנה כל של וחולשות חזקות נחשפו( DEA)  חדשה ניתוח שיטת בעזרת. שנתי-רב

 התייעלות לעודד מנת על בתחנות הפעילות תחומי במספר לשיפור הפוטנציאל ונבדק

 . כולו הארגון של

 ב"לה, רים"ימ, המשטרה תחנות כל במפנה נמדדות וכיום הורחבו המדידה יחידות

 .א"מתנ, תביעות, הונאה, 433

 המדידה במערכת ומיקוד ייעול

 המגזר בתחנות החמות הנקודות תיקון עתידית בראייה המפנה נקודות ניתוח נערך

 .הערבי

 חיים איכות באירועי" חמות נקודות"

 כמות את שמייצר ביותר הקטן השטח" )חמות נקודות" של שנתי מדד פיתוח

 למערכת חיים איכות באירועי( התחנה לשטח ביחס ביותר הגדולה האירועים

 אפקטיביות לבדיקת העברית האוניברסיטה בשיתוף אקדמי ניסוי כולל", מפנה"

 .המבצעי והמענה החמות הנקודות
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 וסקרים מחקרים

 איומים ותעדוף לאמון בנוגע סקר

". מדגם" חברת י"ע" הציבור ועמדות איומים תעדוף" בנושא סקר נערך 1043 בשנת

, והשני ישראל במשטרת האמון ומידת תפקוד האחד: תחומים שני בחן הסקר

 את המטרידים ואיומים עבריינות תופעות. הציבור את המטרידים נושאים תעדוף

 ופעולה התמקדות הדורשים התחומים מזיהוי כחלק המשטרה י"ע נבחנים הציבור

 משטרת בתפקוד באמון מגמות על ללמוד ניתן זה מסוג בסקר. יותר רבה אפקטיבית

 בישראל הציבור את ידותהמטר העיקריות העברייניות התופעות אודות ועל ישראל

 . האישי הביטחון בתחושת ופוגעות

 " באזילה" חברת תקשורתי שיח מחקר

 שיח. ושונים רבים טלפונים סקרים באמצעות נמדד ישראל במשטרת הציבור אמון

 את לבחון הצורך עלה לפיכך. האינטרנטית ברשת כיום מתקיים המשטרה על רב

 הציבור אמון של הכללית התמונה מבניית אינטגרלי כחלק ברשת הציבור אמון

 הגולשים שיח את ניתחה אשר באזילה חברת ידי על עבודה נערכה. במשטרה

 ניתוח. משטרה בנושאי( לכתבות וטוקבקים טוויטר, בלוגים, פורומים) באינטרנט

 הבנתנו את להעמיק ניתן מהן אשר ותובנות שימושי מידע העלה האינטרנטי השיח

 פעולה אסטרטגיות לפתח ניתן בסיסן ועל המשטרה את הציבור תפיסות בדבר

 . מתאימות

 פשיעה חיזוי

 כוח את מיטבית בצורה לנהל המאפשר טכנולוגי משטרתי כלי הינו פשיעה חיזוי

 בצמצום מסייע הכלי, בנוסף. הארגון לרשות העומדים והמשאבים הזמן, האדם

 מגבלות במסגרת הכוחות פריסת ותזמון תכנון באמצעות, הפשיעה תופעת ומניעת

 נתוני על בעיקרו מבוסס המודל. השיטור בתחום הרבים האתגרים מול אל אדם כוח

 הפשע של הדינמיקה על תובנה המספקת ניתוח ותוכנת נתונים סטטיסטיקת, פשיעה

 ההצלחה נתוני וכן בו שבשימוש והנוחות הפשטות בשל. ספציפי מיקום בתוך

 המערכת תפקוד של פיילוט  לבצע הומלץ, יושם בהן המשטרות בקרב הגבוהים

 .ישראל משטרת מתחנות באחת, כשנה במשך

 גוף מצלמות מחקר

  במשטרה. בעולם תאוצה צובר, שטח שוטרי י"ע נישאות גוף במצלמות השימוש

 את שיתעדו גוף במצלמות ן"ואת מ"אג יצוידו במסגרתו פיילוט לקידום נערכים

 השלכות את לבחון המחקר מטרת. האזרח עם האינטראקציה ואת פעילותם
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 אמון על ההשפעה, והאזרחים השוטרים של התנהלותם על במצלמות השימוש

 .ההרתעה וחיזוק הציבור רצון ושביעות

 נוער של הרצידביזם בתחום מחקר

 בתחנות השוטרים תמהיל מול מ"אח ותפוקות נוער של רצידיביזם בתחום מחקר

 .משטרה

 חים"שב מחקר

.  הקלאסית בפשיעה חים"כשב שמוגדרים העבריינים מעורבות את בחן המחקר

 רצידיביסטים הם וכי, נמוכה הקלאסית בפשיעה מעורבותם  כי הראו הממצאים

 .ח"השב בעבירת מובהקים

 מימד תלת מדפסת

 אשר ממד תלת מדפסות קניית עלות הורדת של מואץ תהליך החל האחרונה בשנה

 יוצר הללו במדפסות שימוש. ומתכת מפלסטיק אובייקטים להדפסת משמשות

 לכך מתלווים, אולם. מהירה זמינות ויצירת המוצרים איכות שיפור, בייצור חיסכון

 ובעתיד ופולימרים פלסטיק מחומרי נשק כלי הדפסת אפשרות: מסוימים איומים

 . ועוד נפץ חומרי(, סמים) אסורים חומרים הדפסת

.  ישראל משטרת זה ובכלל האכיפה גופי כלל של היערכות מחייבים אלו איומים

 בהיבטי השונים האיומים לנוכח חדשים פתרונות איתור  - ההיערכות מטרת

 פ"ומז חוק, רגולציה, רישוי, אבטחה

 

 ופריסה בינוי תכנית
 

 :אלה 4-ל נחלקת ישראל במשטרת הבינוי תכנית

 חדשות תחנות לבינוי שנתית רב תכנית - ש"תר. 

 על בדגש מבנים לשיקום האוצר בשיתוף תכנית -( שימוש דמי) ש"דמ 

 במבני בעיקר(  נגישות אש כיבוי, בטיחות, חשמל, מים) תשתיות

 .הטיגארט

 הפריסה נושא מהם שנגזר מטה עבודות - טים"עמ. 

 משימות מגוונות הכוללות: שדרוג סביבת העבודה,  -הכשרה  פרויקטי

התאמות לאור תוספות תקינה, העתקה/הקמה של יחידות חדשות, 

 טיפול בנושאי בטיחות, מענה מהיר למשימות אד הוק ועוד.
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 ש"התר מימוש

 1009 בשנת ש"תר  פ"ע בתכנון נכללה נהריה תחנת בניית - נהריה תחנת ,

 4350 של תוספת כללה הבנייה.1044  בשנת היה הבנייה ביצוע תחילת

 לתקופת, בשכירות חלופי למבנה הועתקה התחנה. קיים למבנה ר"מ

 .1043 בתחילת אוכלסה התחנה. הבינוי

 המגרש שטח-באשדוד ומרחב תחנה בינוי –  -לכיש ומרחב אשדוד תחנת 

 אכלוס, בביצוע– הבנייה הליך ר"מ 41,454 מתוכנן בנוי שטח.  דונם 1

 .1044 באוקטובר

 בניית. ר"מ 5000 בנוי שטח. דונם 3.1  המגרש שטח– מודיעין תחנת 

 . 1041  בשנת לאכלוס הצפי כאשר בתכנון מודיעין תחנת

 

 ש"דמ פרויקטי

  חלק ממבני המשטרה נמצאים בבעלות המדינה. התשלום אותו מ"י

מעבירה לאוצר )בעל הנכס( מוגדר כדמי שימוש. שיקום מבנים הנמצאים 

בבעלות המדינה נעשה  במטרה לשפר את השירות לאזרח ולשפר את 

תנאי העבודה של השוטרים, סוכם על תכנית נרחבת לשיקום המבנים 

 בדגש על שיקום תשתיות.

.בכוונת המשטרה והאוצר 1041שנים עד שנת  5-התוכנית נבנתה ל

 להמשיך את התכנית גם לשנים הבאות.
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 )אמ"ש( אנוש משאבי אגף

 בשנת לעסוק החל האגף בהם התהליכים  של המשך מהווה העבודה שנת סיכום

 . באנשים הטיפול בתחום ויעדים לאתגרים מענה לתת נועדו ואשר 1044

 מכל החשוב אך, זו תקופה במהלך שבוצע הרחב העשייה מגוון את יפרט הסיכום

 .האנושי למשאב בהתייחסות התפיסתי השינוי הינו

 

  מרכזיים פרויקטים

 

 בארגון מידע זרימת

 -"אנשים חושבים" ש"אמ אינטרנט אתר

 באתר" אנשים חושבים" ש"אמ אינטרנט אתר הוקם 1041 מאי חודש במהלך

 . ישראל משטרת של החיצוני האינטרנט

 תנאי, שכר בנושאי ועדכניים דיווחים המכילות ש"אמ חדשות: בתוכו כולל האתר

 תשובות וקבלת ליין און שאלות להעלאת פורום, נפוצות ותשובות שאלות, שירות

 קרנות: כגון שימושיים לאתרים קישורים כן כמו. מחלקות ראשי שילוב תוך

 מנגנון, חכם תלוש, להורדה שונים ש"אמ טפסי'', וכו טורס אשת, פניקס, שוטרים

 לכל מייל לתפוצת" לייטר ניוז" ניהול, וטלפונים כתובות של וצפייה ניהול

 .ונהלים פקודות של ניהול ומנגנון הולדת ימי תאריכי, השוטרים

  -מסרונט - בארגון מידע זרימת

, 1043 מאי מחודש החל, בארגון השוטרים לכלל מידע ונגישות השירות ייעול לצורך

 לכלל והעסקה שכר, שירות תנאי בנושאי מסרונים נשלחים, שלישי יום מדי

  .השוטרים

  -בוק בפייס" אנשים חושבים"

 חברים בקבוצה. בוק בפייס" אנשים חושבים" קבוצת הוקמה, 1041 שנת לקראת

 הינה בוק בפייס הקבוצה פתיחת מטרת. וגמלאים שוטרים 1,131-כ 1043 לשנת נכון

 י"מ של הבכיר מהפיקוד מידע קבלת וכן הרווחה, ש"האמ בתחום מידע להזרים

 מים.הקיי הנוספים הכלים על בנוסף

 

 

 

 

 



62 

 

 המלצות יישום - הפנים שרות סקר

 שירות סקר. הפנים שרות סקר ממצאי ליישום ט"העמ את ריכז אנוש משאבי אגף

 מכלל 40% – כ המהווים, שוטרים 14,101 והשיבו השוטרים לכלל הופנה הפנים

 . האוכלוסייה

 לסקרים ביחס ובולטת משמעותית חיובית מגמה על מצביעות הסקר תוצאות

 זאת ומביעים עליו מודים, הבולט החיובי במפנה חשים השוטרים. הקודמים

 מהשירות כללית רצון שביעות הביעו השוטרים. תודה והכרת חיוביות בתחושות

 תוך ארגוני מהפך בגדר שהינה, קודמות שנים לעומת יותר  גבוהה ברמה במשטרה

 .התהליך להמשך  ציפייה

, וחשבות ת"אג, ל"את גורמי שכלל ש"אמ' ר סגנית בראשות היגוי צוות במסגרת

 .התחומים בכלל ידימ ליישום המלצות נקבעו

 

 :הבאות ההמלצות ויושמו נקבעו ש"האמ בתחום

  זרימת המידע

החלה הזרמת מידע לשוטרים על ידי שליחת הודעות כלליות  1043החל מחודש יוני 

ואישיות באמצעות מסרונים לנייד האישי, במהלך כל השנה. כמו כן המידע הארגוני 

 מוזרם  באמצעות המסכים דיגיטליים המוצבים ביחידות. 

 שיפור תנאי השירות

 תוספת לילה רביעי לזכאות השוטרים בנופש תקציבי . 

   הוכנה חוברת המרכזת  את כל המידע בנושאי תנאי שירות וזכויות

 השוטר אשר תופץ בחודש הקרוב לכלל שוטרי משטרת ישראל.

 טיפול בשחיקה 

  בוצעו עשרות  סדנאות חוסן נפשי ליחידות בהן ניכרו סימני שחיקה

 מובהקים בשת"פ ממד"ה ומערך המע"ן.

 נעשו פעילויות פיתוח רוחביות למפקדים ע"י ממד"ה  בשת"פ היועכ"ל

 במסגרת הכשרות קיימות וניתנו כלים לצמצום שחיקה בשגרה. 

  נערכה הדרכה וחניכת יחידות חלשות ע"י גורמי מטא"ר וע"י יחידות

 שהוערכו בציון גבוה בסקר. 

  ,ניתן ייעוץ ופיתוח נקודתי למפקדים עפ"י צרכים ייחודיים וספציפיים

 לתוצאות הסקר. בהתאם
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 ש"אמ מערך מקצועיות

 יעד היא המקצועיות כאשר אנוש משאבי אגף של ההכשרות מערך מוסד 1043 בשנת

 .המקצועית מתרבותו נפרד בלתי וחלק מרכזי

, ש"אמ קציני 300 חלק נטלו בהן הכשרות 9 התקיימו 1043 בשנת יוצא כפועל

 את ולמצב להעצים, למקצע ההכשרות מטרת. והדרכה רווחה, ש"אמ קי"מש

 כלים ולקנות הידע את להרחיב כן כמו. ש"אמ וקציני ש"אמ קי"מש של מעמדם

 בארגון והמפקד הנגד בהעצמת למפקדים סיוע, ביחידות בשוטרים מיטבי לטיפול

 .בפרט ש"ובאמ ישראל משטרת בכלל ארגונים לתהליכים  המשתתפים וחשיפת

 

 שעתי בשכר למוקדים סטודנטים

. ם"השח תקינת שינוי על ממשלה החלטת התקבלה 1044 שנת סוף במהלך

 . המחוזיים במוקדים ם"השח תקני צמצום הינה המשמעות

 .סטודנט תקן של, חדשה העסקה מסגרת במשטרה תוגדר כי נקבע, ההסכם י"עפ

 העסקת תנאי את המעגן האוצר עם משרדי בין סיכום נחתם 1043 בשנת

 .במחוזות אזרחים לפניות מענה שנותנים במוקדים, שעתי בשכר הסטודנטים

 .במשטרה ט"המשל יחידות בכלל תקנים 50 על עומדת שאושרה התקינה

 

 המשטרה של הארצי ההדרכה מרכז

 כחלק מ"בסכ/מכללה/ש"מלמ שוטרי של להשמה מקיפה מטה עבודת נעשתה

 . החדש ההדרכה מרכז פתיחת טרם מהצעדים

 .פרישה של בהליך פתרון או הולם שיבוץ אותר השוטרים למרבית

 

 ישראל משטרת של ההדרכה ותורת ההדרכה תפיסת עדכון

 וכתיבת, ההדרכה חומרי של ובהתאמה בטיוב העוסקים צוותים פעלו 1043 במהלך

 וייבנו ההדרכה תורת תופץ 1044 שנת במהלך. ישראל משטרת של ההדרכה תורת

 יחידות עם וסנכרונו ההדרכה מרכז  בתפעול הקשורים  ונהלים עבודה תהליכי

 .המשטרתי בהיבט, הקצה
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 " החוצה הפנים עם"

 פרויקט בוצע 1043  שנת במהלך מ"בבסכ  המבצעית הכשירות מערך טיוב במסגרת

 ופחות השטח ביחידות הכשירות אימוני בביצוע דגל הפרויקט". החוצה הפנים עם"

 שופר מכל והחשוב בדלק חסכון, שוטרים של רבים עבודה ימי נחסכו בכך. ם"בבסכ

 .השרות מתן

 

  הבריאות מיזם –" מחדש מסלול מחשבים" פרויקט

 בריא חיים אורח תחום את להציב רצון מתוך לדרך יצא הבריאות מיזם פרויקט

 השוטר בבריאות הטיפול. בארגון החיים ובשגרת היום בסדר הגופנית והפעילות

 העשייה במרכז בשוטר הטיפול ומיצוב הפנים שירות לשיפור מהתוכנית חלק הוא

 . הארגונית

 בהנגשת הן בארגון הגופנית הפעילות קידום בתחום בעיקר אופיינה 1043 שנת

 בתחומים השוטרים להפעלת יזומות בפעילויות והן הארגון לעובדי האימון סביבת

 בניית) גופנית פעילות(, כושר ובדיקות רפואיות בדיקות) מדדים איסוף: הבאים

 יחידתית גופנית פעילות לביצוע יחידות עידוד(  כושר חדרי שדרוג – אימון סביבת

, מחוז כל של סדורה תכנית פי על  גופני אימון לפעילויות המחוז לרמת תקציב בוזר)

 .(מעישון וגמילה בריא חיים אורח)  סדנאות -ו שחיקה ומניעת חוסן

 

 

 שרות מסלולי פרויקט

השירות החל על שוטרים שהתגייסו מיום  במשטרת ישראל הופעל מודל מסלולי

41/3/1009. 

 שנים הקרויה תקופת "קבע ראשוני". 5על פי המודל, השוטרים גויסו לתקופה בת 

 

 

   ERP -ה מערכת

. האנוש משאבי לניהול מחשוב מערכת של אפיונה הסתיים 1043 שנת במהלך

 את ומעלה, האנושי המשאב בניהול העבודה תהליכי לשיפור המביאה  זו מערכת

 וכלליים אישיים בנושאים מידע להפקת האישית יכולתו ואת לשוטר המידע זמינות

 מערכת מודל, אישי תיק מודול, עובדים הערכת מודול:  1044 בשנת לאוויר עלתה

 . הנוכחות
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  שכר תנאי

 

 הסכם שדרוג רמות פעילות

נמשך הטיפול ביישום ההסכם: רוכזו העדכונים הנדרשים  1043במהלך שנת 

בחינתם לעומק ברמה הכלכלית והמשפטית של עדכונים הנדרשים  –להסכם 

משרדי -להסכם, אשר כללו  ניהול מו"מ מול גורמי האוצר להסדרתם בסיכום הבין

הסכם וכן ריכוז הטיפול האמ"שי והרווחתי באוכלוסיית "דור המעבר" של ה

 שאמורים לרדת בשכרם. 

 

 פנסיה צוברת

המשיכה עבודת המטה מול המשרד לבט"פ ומשרד האוצר  1043במהלך שנת 

בנושאי: המכרז לבחירת קרן פנסיה "ברירת מחדל", גיבוש הסכם לפנסיית גישור. 

כמו כן במהלך השנה התקיימה עבודה שוטפת אשר כללה הקמת יחידה ייעודית 

ת והוספת תקנים במחלקת פרט ובחשבות, נבחן הצורך לטיפול בפנסיה הצובר

בהסדרת "מטרייה ביטוחית" נוספת למבוטחי פנסיה צוברת למקרה אירוע נכות, 

החלה עבודת מטה למיפוי תנאי הפרישה במסלולי הפנסיה התקציבית ובבניית 

מודלים בפנסיה הצוברת עבור פורשי ור"ם, גיל ומוקדמת הוקם פורם משותף 

"ל, שב"ס, שב"כ ומוסד( ונערך טחון  )צהיסיה הצוברת לכלל כוחות הבבנושאי הפנ

בנושא לכל גורמי המטה המקצועיים השותפים למהלך שהועבר ע"י חברת  יום עיון

 לחמן בע"מ. 

 

  תיקוף מודל נגדים

בנושא בוצעה עבודת מטה לצורך גיבוש מודל  1004בהמשך לעבודת המטה של שנת 

ארבעה מרכיבים עיקריים: דגשים במדיניות  עלחדש לתגמול נגדים המבוסס 

המודל  .1004הארגון ויעדיו , שינויים מבניים, שינויים שכרים וטבלת בסיס של שנת 

 קבוצות תמריץ הוצג ואושר בספ"כ.  4החדש המבוסס גם הוא על 

 

 עבודות נוספות

בניית מודלים לתגמול מש"קי אמ"ש ורמת"לים, הסדרת תנאי העסקת הסטודנטים 

  והמשך הסדרת המענקים ביחידות המיוחדות. 400בשכר שעתי במוקדי 
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  מיוחדות ליחידות דיפרנציאלי ש"ת

 במטרה המיוחדות ביחידות הלוחמים של השירות בתנאי משמעותיים שינויים נעשו

 אלה ביחידות והשירות הגיוס אטרקטיביות את להגדיל

 דרגות: הבאים בהיבטים נעשו השינויים(.  החבלה מערך, סים"ימ, 33' יח, מ"ימ)

 הערכה למרכז הקצאות, מ"בימ קצינים של קריירה מסלולי, נגדים קידום, הגיוס

  .ועוד נסיעה קצובות, דירה שכר, ם"ולפו

 

   משפחות נופש זכאות הרחבת ט"עמ

, בעקבות אישור השר והמפכ"ל לקבלת תוספת תקציבית לטובת 1043במהלך שנת 

הרחבת הזכאות בנופש המשפחות, בוצעה עבודת מטה בסופה הוחלט על הוספת  

הרחבת היצע בתי המלון -בתי מלון ו 9לילה רביעי לשוטרים באמצעי שבוע ,הוספת 

 במקומות שונים ברחבי הארץ. 

 

 ישראל במשטרת שירות הארכת הסדרי לבחינת ט"עמ

בעקבות פס"ד שניתן בבג"צ בעתירתה של קצינה משב"ס,  הוחל בעבודת מטה 

 נרחבת לשינוי הסדרי הארכת השירות במשטרת ישראל, מעבר לגיל הפרישה.

במסגרת העמ"ט גובשו המלצות לשינויים בהליך הפרישה מטעמי גיל הקיים כיום 

 בארגון בהתאם לעיקרי פסק הדין בבג"צ.

 ינויים ייכנסו לתוקפם בתום העמ"ט ולאחר קבלת אישור המפכ"ל.הש

 

   מגורים פרויקט

 ש"ת  הטבת מהווה אשר, זה פרוייקט בנושא הפעילות נמשכה 1043 שנת במהלך גם

 .ומשפחתו השוטר על גבוהה תודעתית השפעה ובעלת לשוטר ביותר משמעותית

 431, דברת בקיבוץ 4 -ו באופקים 41, במיתר דיור יחידות 54 ואוכלסו נבנו כה עד

 של שונים בשלבים דיור יחידות 54( ועכו ירושלים) ושיווק תכנון בשלב דיור יחידות

 האוצר שר אישור לקבלת בהמתנה וצפת בלוד דיור יחידות 440 -ו בניה התחלות

 (.14) 3 תקנה בסיס על ממכרז בפטור להקצאה
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 א"כ גיוס

 1043 גיוס היקפי

 4,111 לעומת, מעמד שינויי לרבות, ושוטרות שוטרים 4,449 גויסו 1043 בשנת

 (.משטרה עובדי אזרחים שיטור כולל לא) אשתקד שוטרים

 

 ציבור פניות

לשכת הגיוס של משטרת ישראל משמשת גם כיחידה המטפלת בפניות הציבור 

 שעניינן ערעורים על פסילות באחד או יותר משלבי המיון לגיוס.

לשירות ופניות שעניינן בקשות לגיוס למשטרה, ברובן של מועמדים בקשות חזרה 

 ומועמדות שקיבלו תשובה שללשכת הגיוס אין מה להציע להם.

 414 -לכ בהשוואה, ציבור פניות 150 -כ הגיוס לשכת ידי על טופלו 1043 בשנת

 . 1044 בשנת 110 -ולכ 1041 בשנת

 המפנה שנת -1041 שנת) הפניות להיקפי הגיוס היקפי בין הלימה קיימת כי ניכר

 ."גיוס מבצע" התקיים בה", אחר גיוס"

 

 

 פיתוח במסגרת המרכז לפיתוח מנהיגות

 

  -מנטורים השתלמות

 .קצינים 41 -פותחה והועברה לראשונה ל

 

  – ה"פלד כניתת

 .1044ותועבר במהלך  1043פותחה במהלך  –פיתוח והכשרת עתודה למת"חים 

 

 – מרכז במחוז הנגד והעצמת פיתוח

כפיילוט  1043הופעל פרויקט זה במהלך  1041 -בהמשך לתהליך הפיתוח שהחל ב

במחוז מרכז. בוצע אבחון והועברו שישה מחזורים של הסדנה, כאשר קציני "ברק" 

 מלווים את התכנית כחונכים.

 

  – החניכה פרויקט

התוכנית אשר עוסקת בליווי וחניכת קצינים בהשתלבותם בתפקידי קצונה 

למחוזות חוף ודרום )בנוסף לת"א ומרכז(. פותח  1043ראשונים הורחבה במהלך 



68 

 

ונכתב מודל מלווה לחונכים כולל הכשרת יועצים ארגוניים. בוצעו שישה מחזורים 

 של סדנת חניכה לחונכים ולחניכים.

 

  – וינות ניהוליתכנית ברק לפיתוח מצת

נפתח מחזור שישי במקביל להמשך פעילות הפיתוח של חמשת מחזורי ברק 

 הקודמים.

 

נערכו שני מחקרים מרכזיים בשיתוף עם ד"ר רונן קסטן  -מחקרים וניהול ידע 

ממדור מחקר בממד"ה: "הסנ"ץ המצטיין" על מאפייני הסנ"ץ המצטיין בארגון, 

המת"ח המצטיין. המחקרים יפורסמו במהלך ו"המת"ח המצטיין" על מאפייני 

1044. 

 

 

 

 והשכלה מורשת חינוך

 
 

 שנתית חינוך תכנית

 אשר, ישראל משטרת ערכי הטמעת בהמשך התמקדה 1043 בשנת החינוך תכנית

 וערך המקצועיות ערך, היושרה ערך על היה השנה הדגש. 1009 בשנת תוקפו

 שיעור מערך העברת וכלל היחידות אימוני במסגרת הועבר הנושא. המצוינות

 המפקד' ראיית מתוך, היחידה מפקד ידי על הועבר המערך. למפקד העזר וחוברת

 .מפקדים שהעבירו בשיעורים וביקורים בקרות בוצעו השנה לאורך'. כמחנך

 

 

  לפולין משלחות

מסע המשטרה במדים מהווה מרכיב מרכזי בהנחלת זיכרון השואה. המסע משמש 

תשתית להרחבת הזהות הפיקודית והערכית ומחזק את תחושת השליחות שבשירות 

 במשטרת ישראל. 

 411. בחודש אפריל יצאה משלחת בת יצאו שבע משלחות לפולין  1043במהלך שנת 

משתתפים. המשלחת השתתפה ב"מצעד החיים" בפולין והשתתפו בה קצינים 

ושוטרים מכלל המחוזות והאגפים, חניכי פו"מ ייעודי ומנהלי, לוחמי יס"מ 

 ומוקדנים. 
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משתתפים ולקחו בה  490בחודשים מאי ויוני יצאו שתי משלחות. כל משלחת מנתה 

 טרים מצטיינים מהמחוזות, מג"ב והאגפים.חלק קצינים ושו

משתתפים. המשלחת  כללה את צוערי  441בחודש אוגוסט יצאה משלחת שמנתה 

וקציני  1043ומחזור יוני  1041מחזור דצמבר  -קק"צ ייעודי ובוגרי קק"צ מנהלי

 .1041תוכנית "ברק", שלא יצאו לפולין בשנת 

משתתפים  440לחת אחת שמנתה בחודש אוקטובר יצאו שתי משלחות נוספות: מש

ובה השתתפו קצינים ושוטרים מצטיינים מהמחוזות, מג"ב והאגפים וכן חניכי 

משתתפים ובה לקחו חלק שוטרים וקצינים  91פו"מ "שקד" ומשלחת שניה שמנתה 

ם בתקופת הרמדאן: יס"מ ירושלים, -מהיחידות המיוחדות שתגברו את מחוז י

 מג"ב ומתפ"א. 

קצינים  4045משתתפים מתוכם  4014: 1043ין במהלך שנת סה"כ יצאו לפול

 קצינים ושוטרים. 553משתתפים, מתוכם  514, אז יצאו 1041ושוטרים, לעומת שנת 

 
 

 תרבויות מרובת חברה בנושא פעילויות

 מיזם משותף לג'וינט ולמשטרת ישראל

מזה מספר שנים מתקיים מיזם משותף של משטרת ישראל והג'וינט בנושא "שירות 

בחברה מרובת תרבויות". בעבר הדגש היה על הקהילה האתיופית. ואולם, במהלך 

הורחבה היריעה והתכנים המועברים מתייחסים לשירות רגיש  1041-1043השנים 

במלמ"ש. המיזם כלל תרבותית במובן הרחב. במיזם נטלו חלק חניכים בקורסים 

סדנאות יומיות בהם הוצג הנושא, הועלו מקרים מהשטח, נערך דיון ומשחקי 

 תפקידים.

 

 פרויקט תגלית

נחשב לפרויקט הציוני המוצלח ביותר בעולם כיום.   birthright Israel"תגלית" 

תגלית קמה על מנת להילחם בתופעת ההתבוללות וכדי לחזק את הקשר שבין צעירי 

התפוצות לישראל בכך שהיא מביאה עשרות אלפי סטודנטים יהודים צעירים לסיור 

חינוכי ראשון בארץ. במהלך ביקור בן עשרה ימים מסיירים המשתתפים באתרים 

כזיים בארץ בהם הם לומדים את תולדות העם והמדינה וכן נפגשים עם בני גילם מר

 סטודנטים, חיילים ואנשי משטרה.  –בארץ 
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   המשטרה תזמורת

ישראל היא תזמורת כלי נשיפה בהרכב סימפוני. תזמורת -תזמורת משטרת

ישראל לוקחת חלק בפרויקטים קהילתיים אשר מתקיימים במסגרת -משטרת

 המשטרה, בקונצרטים, בפסטיבלים ובטקסים ממלכתיים ברחבי הארץ.פעילות 

       

  היסטוריה

בוצעו ראיונות שונים לצורך תיעוד היסטורי ונערכו  ימי עיון בנושא "תיעוד ושימור 

מנהלי. כמו כן נערכו מחקרים בנושאים הבאים:  זיכרון ארגוני" ע"י צוערי קק"צ

אירועי הפרות סדר במדינות זרות, סיכום לקחי ביקורים של נשיאי ארה"ב במדינה 

 וימיה הראשונים של מ"י.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 (את״ל) לוגיסטית תמיכה אגף

האגף לתמיכה לוגיסטית והמערך הלוגיסטי בשטח מפעילים אמצעים, 

ישראל בעת שגרה -לפעילות המבצעית של משטרת ומעניקים את השירותים

ובזמן חירום, בכללם תכנון, הפעלה, הובלה, אספקה, בנייה, אחזקה, שליטה 

 ניהול נכסים ותקציב.

 

 :מרכזיים עיסוק תחומי

 

 הסעדה

 

 נוחות תותחנ

 הנוחות בתחנות שוטרים כלכלת יקטפרו החל, 1043 מדצמבר החל .

 והצבת הפנים שירות במסגרת המפנה מתוכנית כחלק מתקיים הפרויקט

 ערב ארוחת לאכול לשוטרים מאפשר הפרויקט". במרכז השוטר"

 .הארץ ברחבי מוקדים 149 -ב אפשרויות במגוון לילה וארוחת

 שוטרים 1,100 -כ לילה או ערב מידי הנוחות בתחנות מתכלכלים כיום 

 .ומתנדבים

 

 

 ש"סופ כלכלת

 ארוחת לשוטרים מנופקים במסגרתו, ש"סופ כלכלת פרויקט החל  השנה במהלך

 השבת לאווירת ותורמים שבת בערב חמה כלכלה ומאפשרים ויין חלה, חמה ערב

 .ביחידה

 המפקדים שיקול י"עפ עצמאית התנהלות המאפשרת. 

 ההסעדה בתחום והשיפורים החידושים הכנסת מגמת תימשך השנה גם ,

 .והתזונה הבריאות בתחומי מתמדת התייעלות תוך

 

 

 טקסטיל

, קרדיגן, סריג, SHELL SOFTשיפורים והכנסת פריטים חדשים, כמו מעיל/ז'קט 

 .ועוד מבצעית חגורה
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 ירוקה קופסה

 קודמת מערכת המחליפה מתקדמת טכנולוגית מערכת הינה" הירוקה הקופסה"

 הקודמת המערכת) משמעותי באופן ביצועים משפרת שהיא תוך"(, חכם כפתור)"

 התנהגות רכיב התווסף החדשה במערכת ואילו בלבד נסיעות רישום נתוני סיפקה

 (.ואיכון נהג

 

 

 דרכים ותאונות בדלק סגור משק

 נקבע לחיסכון וכיעד, הסגור המשק של השנייה השנה החלה 4/1/43 - ב 

 .חיפה כל של הביצוע על 4% של דיפרנציאלי קיזוז

 הדרכים תאונות רכיב והוספת הסגור המשק מודל הרחבת על הוחלט. 

 היעדרות ימי לצמצום ישיר באופן יוביל הדרכים תאונות צמצום 

 בעלויות חיסכון, הפציעות כמות והפחתת דרכים תאונות בגין השוטרים

 .ועוד גוף פיצויי תשלומי בגין חיסכון, ר"כ תיקון

 

 

 רכב כלי

 .סורנטו קאיה מסוג יפונים'בג הסיור מערך הצטייד האחרונה השנה במהלך

  

 מכירות

 - בכ הסתכם המשטרתיים הרכב כלי מכירת ממכרזי ההכנסות היקף שעברה בשנה

 .ח"ש מיליון 44

 

 

 מ"מו בניהול חיסכון

 ניצן מערכת תשתיות תחזוקת בנושא מוטורולה חברת עם מ"מו נוהל השנה במהלך 

 .שנים 5 של לתקופה ח"מש 50 - בכ הנאמד לחיסכון הוביל אשר
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 הייעוץ המשפטימערך 

 

 תפקידים
 

, למחוזות, לאגפיה, המשטרה לפיקוד משפטי ייעוץ מעניק המשפטי הייעוץ מערך

 .ומשפטית חוקית הכוונה הדורשים בנושאים, הארציות וליחידות ב"למג

 המשפטי הבסיס של מתמדת בחינה לערוך המשפטי הייעוץ נדרש, זאת במסגרת

 דיוני במסגרת נערכת זאת פעילות. התחומים בכל המשטרתית הפעילות לביצוע

 לפניות תגובות, דעת חוות מתן, פרטניות לפניות מענה, עבודה צוותי, מטות

 . משטרתיים פרויקטים וליווי ונהלים פקודות בכתיבת סיוע, אזרחים

 ההליכים ניהול על אמון, המשפטים משרד עם בשיתוף, למשטרה המשפטי הייעוץ

 ועתירות מנהליות עתירות, נזיקין תביעות, ביניהם, המשטרה נגד המשפטיים

 גורמים או הכנסת עבודת בליווי הוא המערך אנשי בעבודת נוסף מרכזי חלק. ץ"לבג

. חקיקה ובהליכי למשטרה הנוגעים בעניינים, אחרים ציבוריים או ממשלתיים

 ואחראי, המכרז בשלב משטרתיות התקשרויות מלווה המשפטי הייעוץ, בנוסף

 .להם צד שהמשטרה הסכמים לניסוח

 דגש בשימת, האגפים ונהלי המשטרה פקודות בכתיבת המערך משתתף, זאת לצד

 (.משמעת) שוטרים נגד מנהליים אמצעים בהליכי דעתו ומחווה, חוקיים להיבטים

 הסנגוריה - המשפטי הייעוץ למערך נוסף פעילות נדבך התווסף, האחרונות בשנים

 . המשטרתית

 עבירות בגין למשמעת הדין בבית בהליכים שוטרים מייצגת, המשטרתית הסנגורית

 .תפקידם ועקב כדי תוך שנעברו

 

 מבצעיות יחידות מדור

 .התנועה ולאגף המבצעים לאגף משפטי ייעוץ במתן עוסק המדור

 בהיבטים המשטרה של המבצעית הפעילות את המדור ליווה, 1043 שנת במהלך

 :שלהלן הנושאים טופלו, היתר ובין המשפטיים

 של לפניות מענה ומתן הטייזר הפעלת נוהל בתיקון ם"אג ליווי :חירום 

 לבחינת משפטי ייעוץ; הנוהל ופרסום ההפעלה כללי בנושא חוץ גורמי

 השתתפות, המוגבר הספוג כדור את מבצעי לשימוש להכניס האפשרות
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 פחות אמצעים סוגיית לבחינת ר"הלוט בראשות משפטנים בפורום

 .מקטלניים

 

 פנים לביטחון המשרד בין האחריות חלוקת בנושא דיונים :נשק רישוי 

 המטה אגפי ובין למטה המחוזות בין - המשטרה ובתוך, המשטרה ובין

 . השונים

 
 

 תיקון, האחידים המפרטים של החקיקה תיקון הטמעת :עסקים רישוי 

 עסקים סגירת ליווי, בנושא נוהל וכתיבת עסקים רישוי לחוק 10 סעיף

 .מסכנים סמים המוכרים

 

 סמכויות בנושא ייעוץ, מאבטחים הכשרות :מאבטחים סמכויות 

 ידי על נשק נשיאת איסור לעניין ההנחיות גיבוש, במעברים מאבטחים

 .העבודה לשעות מעבר מאבטחים

 
 

 בין האחריות חלוקת בנושא בדיונים השתתפות :בעסקים בטיחות 

 .הכלכלה משרד לבין המשטרה

 

 מעמדו של משמר בתי המשפט,  :המשפט בתי חוק בתזכיר טיפול

ים וכן לסדר הציבורי בבתי אחריותו לאבטחת בתי המשפט והשופט

 .המשפט

 

 כניסה סמכות בנושא חקיקה ותיקון מטה עבודת :רעש הקמות 

 . רעש הקמת של עבירה מתבצעת בהם למקומות

 

 המקומיות לרשויות הבחירות ליווי. 

 
 

 נוהל כתיבת(, חבלה) רכוש מס מול בהליכים טיפול :שוטף בליווי נושאים 

ווי המחוזות בטיפול בבקשות לסיוע לי, מתנדבים, ומציאות אבדות

 אלימות למניעת יחידה הקמתבפינוי פלישה טרייה, צווי הריסה וכו', 

 .ועוד בסערה הטיפול, ב"ארה נשיא ביקור, ה"מיל פרויקט ליווי, בספורט
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  ותכנון אנוש משאבי, שכר דורמ

 וליחידות התכנון לאגף, אנוש משאבי לאגף משפטי ייעוץ במתן עוסק המדור

 . ל"ולסמפכ ל"למפכ הכפופות

 והשכר האדם חוכ בתחומי המשטרה פעילות את המדור ליווה, 1043 שנת במהלך

 :שלהלן הסוגיות טופלו, היתר ובין

 אדם חוכ בענייני המשטרה נגד שהוגשו ועתירות בתביעות טיפול, 

 '.וכד פרישה, פיטורין, שכר, קידום, גיוס: ובהם

 

 מנהליים אמצעים שקילת בתיקי טיפול. 

 
 

 ץ"בג פסיקת בעקבות, הפרישה גיל בנושא הארגוני השינוי ליווי. 

 

 המשמעויות את הבוחנת המשטרתית הוועדה של משפטי ליווי 

 התאמות) מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות של הארגוניות

 .1043-ג"התשע(, לשירות נגישות

 
 

 בתחום החקיקה בנושא" שקד ועדת" בדיוני המשטרה של משפטי ייצוג 

 . בנטל השוויון

 

  וטכנולוגיות ם"אח מדור

 בסוגיות ובטיפול והמודיעין החקירות לאגף משפטי ייעוץ במתן עוסק המדור

  .הפלילי ההליך על והשפעתה הטכנולוגית מהקדמה הנובעות

 והמודיעין החקירות בתחום המשטרה פעילות את המדור ליווה, 1043 שנת במהלך

 :שלהלן הנושאים טופלו, היתר ובין

 חקיקה:  

ליווי הליכי חקיקה והתייחסות להצעות חוק בתחומי האח"ם, בדיונים 

פנים ארגוניים, במשרד המשפטים ובכנסת. בין היתר טופלו הצעות החוק 

חלוקת התיקים בין  -בתחומים שלהלן: תזכיר הסדרי טיעון, חוק סד"פ 

המשטרה לפרקליטות, חוק החילוט, הצעת חוק חיסיון חומר מודיעיני, 
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ב"סמי פיצוציות", תקנות לאיסור פרסום שם חשוד, חוק  חוק המאבק

החיפוש החדש, תזכיר לתיקון חוק המרשם הפלילי, הצעת חוק למניעת 

מפגעים )כניסה למקום למניעת הקמת רעש(, חוק הגבלת שימוש במקום 

למניעת ביצוע עבירות, תיקון חוק חקירת חשודים וכללים בחקירה, 

בחינת חלופות להחרגת עבירות  -תיעוד חקירות בעבירות בטחון 

צמצום פערים בין איו"ש  -הביטחון מחובת התיעוד, תחיקת הביטחון 

פרסום תצלום  -לישראל )בגירים וקטינים(, הצ"ח הטרדה מינית 

 המתמקד במיניותו של אדם ועוד.

 

 :צוותים ועבודות מטה בהשתתפות המדור 

סים במשטרה, גיבוש ועדת ארבל לסדר דין פלילי, הטיפול במוצגים ותפו 

הצעות לתיקוני חקיקה למלחמה בפשיעה החמורה, צוות בדיקה בנושא 

חקירת אירוע בבר נוער, סמכויות פקחים וביזור סמכויות אכיפה, צוות 

 -ליישום מערכת 'קופסה ירוקה' ברכבי המשטרה, סריקת ארכיונים 

תהליך פנים משטרתי, צוות לבחינת נושא השקיפות, הצבת מצלמות 

מרחב הציבורי, פרסומים מחקירות, הסדרה ופיקוח על שימוש בקנביס ב

לצרכים רפואיים, צילום שוטף בעבודת הסיור, חידוש הנוהל להסכמת 

 משפחה לניתוח לחקירת סיבות מוות ועוד. 

 

 

 :נושאים בליווי שוטף 

פעילויות בתחום הסיגינט, הצטרפות מדינת ישראל לאמנה בנושא  

ייבר(, חקירת נוער וקטינים,  שימוש במרשם מלחמה בפשעי מחשב )ס

פלילי והעברת מידע פלילי, ליווי פרויקט ת"ז ביומטרית והקמת המאגר 

הביומטרי, עתירות לבג"צ בעניין קבלת מעמד בישראל, העברת מידע בין 

גופים ציבוריים והגנת הפרטיות, עדי מדינה, תיקון החוק למניעת 

ם בפלילים, טיפול בעתירות הסתננות וטיפול במסתננים המעורבי

אסירים וממשקים שונים מול שב"ס, עתירות חופש מידע ביחס לחומרים 

משטרתיים בתחום הפלילי ובקשות לעיון בחומר חקירה, טיפול בתביעות 

 נזיקין הנוגעות להליכים פליליים.
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  מסחרי משפט מדור

בתחום זה לכלל בתחומי המשפט המסחרי, ונותן שירות  ייעוץ במתן עוסק המדור

 טכנולוגיות מינהל, הלוגיסטית התמיכה אגף לגורמי ובמיוחד אגפי המשטרה

 .ישראל משטרת וחשבות

, היתר ובין המסחרי בתחום המשטרה פעילות את המדור ליווה, 1043 שנת במהלך

 :שלהלן הנושאים טופלו

 

 :מכרזים עיקריים 

מכרז מערכות אלקטרואופטיות, מכרז למכירת תרמילי כדורים, מכרז  

מערכות לקריאת לוחיות זיהוי כלי רכב, מכרז מערכות מידע גיאוגרפי, 

מכרז למיגון ודיגום רכבים, מכרז אספקת ארוחות בחנויות נוחות, 

 , ועוד.400מערכות הקלטה למוקד 

 

 :התקשרויות 

גורמים חיצוניים כגון: הסכם כתיבה, בחינה ולווי של הסכמים עם 

רכישת מערכת מתקדמת לזיהוי חללים, התקשרויות עם גופים חיצוניים 

לצורך הצבת ממסרים/אתרי קשר, הסכם עם גורמי מחקר 

 ואוניברסיטאות לביצוע מו"פ בתחומי טכנולוגיה שונים.

 

 

 :הצעות חוק 

יד תיקונים לחוק התכנון והבניה )כולל רפורמה מתוכננת בנושא תפק 

הרחבת  -וסמכויות ועדות הבניה(, תיקונים לתקנות חובת המכרזים 

 סמכויות ועדת המכרזים וועדת הפטור המשרדית. 

 

 :נושאים בליווי שוטף 

נופש שוטרים, אספקת מדים, ממשק  - "אשת טורס"מגעים מול חברת 

ממוחשב עם הרשות לאכיפה וגביה, החלטת ממשלה בתחום זכויות 

היוצרים בתצלומי המדינה, בחינת אפשרות להתקשרות בתחומי 

טכנולוגיות תקשורת חדשות, טיפול בעתירות שונות בתחומים 

 האזרחיים ובתחום המכרזים ועוד. 
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 נזיקין חוליית

 סמכויות ומפעיל, תחומים של רחב במגוון הפועל, גדול גוף הינה המשטרה

 המשטרה פעילות. ולרכוש לגוף לנזקים לגרום עלולות טבען מעצם אשר

 ברוכה פעילות הינה הציבורי הסדר ולשמירת וגילוין עבירות למניעת

.  וברכוש בגוף מינימלית פגיעה תוך, מקצועי באופן לבצעה שואפת והמשטרה

. נזק מגרימת לחלוטין להימנע ניתן לא, כאמור נרחבת פעילות לאור, זאת עם

 תביעות בכלל הטיפול לריכוז האחראי המשטרתי הגוף הינה נזיקין חוליית

 ובדרישות שוטריה ונגד ישראל משטרת נגד המשפט לבתי המוגשות הנזיקין

 .אלה נזקים בגין לפיצוי

 במשטרה הנזיקין בתחום הטיפול את החוליה ליוותה, 1043 שנת במהלך

 :שלהלן בסוגיות עסקה, היתר ובין

 אשר או 1043 בשנת שהתקבלו לפיצוי ובדרישות בתביעות שוטף טיפול 

 . קודמות משנים ועומדות תלויות

 

 הליך ניהול לאחר זיכוי בגין התביעות במספר עלייה חלה 1043 בשנת 

 בחלק. בהן הנפסקים הפיצויים בסכומי עלייה נרשמה, כן כמו. פלילי

 כן ועל הפרקליטות י"ע שנוהלו בהליכים מדובר התביעות מן גדול

 .הגורמים בין הפיצויים תשלום של חלוקה קיימת

 רכוש ומס המשטרה בין הפעולה שיתוף של מחודשת בחינה הליך :

 של מפעולה כתוצאה אזרחים לרכבי שנגרמו נזקים בגין בפניות טיפול

 . משטרתי חבלן

 

 לחוק תיקון: למשל, הנזיקין לתחום שרלוונטיות חוק בהצעות טיפול 

 .מסוימים במקרים ההתיישנות תקופות להארכת הצעה - ההתיישנות

 
 

 לטובת הוצאות בגביית משפטי ייצוג לשירותי המדינה של מכרז קידום 

 .המדינה

 

 המשפטים במשרד הנזיקין בפורום נציגות: שוטף בליווי נושאים ,

 כדי תוך שנגרם לרכוש נזק בגין לשוטרים סיוע למתן בוועדה נציגות
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 לקחים הפקת בנושא השונות ביחידות הרצאות, תפקידם ביצוע

 הכנת, נזיקין בנושאי ולאגפים למחוזות שוטף ייעוץ, הנזיקין מתביעות

 .ועוד המסכם השנתי הנזיקין ח"דו

 

 

 המשטרתית הסנגוריה

 אשר לשוטרים משפטי ייצוג במתן, בעיקר, עוסקת המשטרתית הסנגוריה

 מעשים בגין, המשטרה של המשמעתי הדין בבית אישום כתב נגדם הוגש

 ניתן( ב"ומג מ"שח) חובה לשוטרי. המשטרתי השירות ולשם כדי תוך שבוצעו

 השוואת מתוך וזאת, העבירה בסוג תלות ללא מ"ביד בפני המשפטי הייצוג

 .ל"צה חיילי לתנאי תנאיהם

 .ק"רפ בדרגת, אחת משטרה קצינת מונה המשטרתית הסנגוריה

, היתר בין, המשטרתית הסניגורית עסקה, 1043 העבודה שנת במהלך

 :שלהלן בנושאים

 בתחום חקיקה בשינויי עבודה לתהליכי והצטרפות חקיקה יוזמות 

 מקבילים גורמים עם הדדיים עבודה קשרי והעמקת ויצירת, הסניגוריה

 .משטרתיים-חוץ בארגונים

 הארגון שוטרי בקרב המשטרתית הסנגוריה נושא מהטמעת כחלק ,

, ונצרת טבריה תחנות, יואב ביחידת המשטרתית הסנגורית הרצתה

 ייעודי קצינים קורס, לקצינים במכללה ופקדים קים"רפ השתלמויות

 .צפון ט"ובמשל ש"במלמ

 זה ובערוץ, השוטרים לכלל להגיע כמטרה שמה המשטרתית הסנגורית

 העלאת חשיבות של ראייה מתוך, 1044 ההעבוד בשנת גם ותפעל תוסיף

 .זה בנושא השוטרים בפני העומדות לאפשרויות המודעות
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 המשפטי בייעוץ 3102 העבודה לשנת כמותיים נתונים

 

 משטרתית סניגוריה

 נסתיים מתוכם, המשטרתית הסניגוריה של תיקים 49 נפתחו 1043 שנת במהלך

 .תיקים 41 -ב הטיפול

 תיקים 4 מתוך(. 43%) תיקים 3-ב שוטרים זוכו ומתוכם, הוכחות נוהלו תיקים 1-ב

 הייתה ההרשעה תיקים 3-ב, השוטרים בהרשעת ונסתיימו הוכחות נוהלו בהם

 .חלקית

 

 מנהליים אמצעים

 אמצעים תיקי 90 -מ ביותר 1043 שנת במהלך טיפלה המשפטי הייעוץ לשכת

 או/ו לדין הועמדו או/ו שנחקרו שוטרים כלפי מנהליים צעדים נשקלו בהם, מנהליים

 .למשמעת הדין בבית או אזרחיים משפט בבתי הורשעו

 

 נזיקין תביעות

 הייעוץ במערך שטופלו חדשות נזיקין תביעות 140 -כ הוגשו 1043 שנת במהלך

, בנוסף(. במחוזות המשפטי הייעוץ ידי על מטופלים תיקים 191 מתוכן) המשפטי

 .בעניינם הטיפול הסתיים וטרם קודמות בשנים שנפתחו תיקים טופלו

 המנהליים המשפט ולבתי ץ"לבג עתירות

 המשפט ולבתי ץ"לבג עתירות 150 -כ המערך ידי על טופלו 1043 שנת במהלך

, שכר, קידום: בהם) האדם כוח בתחום מנהליות עתירות 55 -כ מתוכן, המנהליים

 '(.וכו פיטורין

 

 משפטי סיוע

 שוטרים של משפטי לסיוע בקשות 415 -ב 1043 בשנת טיפל המשפטי הייעוץ מערך

 . תפקידם מילוי ועקב כדי תוך שתרחשו אירועים על נחקרו או לדין שהובאו
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 חוק הצעות

 .חוק הצעות 130 -מ למעלה המשפטי הייעוץ במחלקת טופלו 1043 שנת במהלך
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 (ט"מנמנהל הטכנולוגיות )

 בטכנולוגיה שההשקעה הוכח, 1043 בשנת שאת ובייתר האחרונות השנים במהלך

 עלות יחסי ולספק עצום כוח מכפיל להוות עשויים הארגון בתוך שלה נכון ומיצוי

 . שיעור לאין טובים מבצעיות תפוקות של תועלת

 

 (מ"פי) יישומים לפיתוח המחלקה

 

 תנועה מדור - מ"פי

 

 כגון הדוח רישום בשלב התנועה לשוטר המוצג המידע הרחבת - הדס מערכת :

 .פתוחים ודוחות הכרזות, תעבורתי/פלילי פרופיל, רישיון דרגות פרטי

 

 חכמה. ז.ת באמצעות זיהוי תאפשר אשר מערכת אופיינה - אדם זיהוי 

. החדשה האפיס מערכת מול ובדיקה סנכרון ויכולת בניידת אצבע וטביעת

 .התחזות תמנע וכן. ז.ת ללא גם אדם זיהוי תאפשר זו מערכת

 
 

 הנגרר הרכב מיקום על בקרה לבצע מאפשרת המערכת - רכב הורדות מערכת 

 מ"ואג מ"אח, ן"את י"ע המתבצעים רכבים גרירות על  תקציבית בקרה וכן

 .שגריר חברת באמצעות

 

 לבית מסמכים בהגשת התובע עבודת לייעול תבניות פיתוח -ן"דות מערכת 

 האישום כתב והעברת המשפט בבתי תיקים פתיחת ממשק שיפור. המשפט

 .המשפט לבית המועבר מהמידע כחלק

 
 

 אכיפת, ומהירות אדום אור מצלמות, אלקטרונית אכיפה מערכת -3'א 

 דיגיטאלי 6F– ו צ"נת עבירות פענוח, אדום אור במצלמות מהירות עבירות

 .ן"דות למערכת הדפוס בבית שהודפסו דוחות קליטת, 3'א במערכת
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 מ"אג מדור -מ"פי

 

 בסיס והעלאת פיתוח, ועיצוב אפיון, גדולים ואירועים מבצעים ניהול - תמנון 

 .(הבריאות ומשרד ר"פקע) חוץ גורמי מול ממשקים פיתוח .אירועים ליומן

 

 לשיתוף ארגונית-בין תשתית הקמת - ארגוני-בין פ"שת - החדשה נוף תמונת 

 .מסווגים ואירועים כוחות מיקומי

 

 ויישום פיתוח, הניידות למחשוב מערכת - ניידות מחשוב GPS Dispatcher 

 .ישויות איכון בפורמט ניידות מחשוב של

 

 LPR- זוכים נקבעו - רישוי לוחיות של אוטומטי וזיהוי לצילום מערכת 

 . LPR למצלמות במכרז

 

 הקמת(, פ"ובט למשטרה משותפת) יריה כלי לניהול מערכת - נשק מערכת 

 בקשה קליטת, פ"לבט משרד עם יחד נשק מערכת של אפיון.  נשק אובייקט

 מחזיקי כלל לבחינת תקופתי תהליך בניית, נשק להחזקת רישיון לביטול

 מידע נמצא בהם במקרים וטיפול במשטרה המעודכן המידע מול נשק רישיון

 (.הצלבות) ברישיון מחזיק לגבי מעודכן

 

 המשך, השירות ובמרכזי לים"במש התורים לניהול מערכת - תורים ניהול 

 רפואיים ובמרכזים נוספות משטרה יחידות 43 ב המערכת והתקנת פריסה

 .משטרתיים

 

 ומעקב בקרה לצורכי שיחות כל סיווג אפשרות  מקבל בעמדת - מוקדים ,

 .במשטרה שונים לגורמים  ידיעות בהפניית הטיפול התפתחות ומעקב תיעוד
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 חקירות מחשוב מדור

 לצורכי רכוש לניהול מענה  פותח -חקירה תיקי לניהול מערכת - א"פל 

 א"דנ מחיקת חוק יישום, ב"בלה מחשב ראיות מיצוי תהליך מחשוב ,חילוט

 .(שנים 1 לאחר)

 

 א"מהחנ תעבורה עבירות הצגת ,תעבורה תביעות מערכת העלאת -תביעות 

 .העבירה ביצוע. ת פ"ע החיקוק סעיפי של חכמה והצגה

 
 

 מערכת למימוש חוק זכויות נפגעי עבירה. המידע לאזרח ניתן  -עבירה נפגעי

 .קולי מענה  IVR -ו,  אנושי מוקד  CRM מערכת באמצעות לקבל

 

 עם חדש ממשק -מערכת לניהול תיקי חקירה של תאונות - פל"א תנועה 

 .ישירות תנועה פלא ממערכת דרכים תאונות נתוני העברת – א"ת עיריית

 
 

 בשטח מבצעית המערכת - הארה/ פתן -הון בהלבנת ולחימה כלכלית תקיפה 

 וכוחות ל"יחב ה"יאח, ב"לה צוותי בה עובדים. הכלכליות החקירות עבור

 . שונים משימה

 

 

 גרציהטואינ תשתיות פיתוח' יח

 הפלילי המרשם לחוק בהתאם פלילי מידע  לניהול מערכת - פלילי ל"מפ .

 ואישור פלילי מרשם לתעודת בקשה להגשת תהליך יושם 1043 בשנת

 והזנת לתאגידים פלילי מרשם פיתוח, ל"במפ וקליטתה באינטרנט העסקה

 .ד"בפס חילוט צווי

 

 1043 בשנת. ובפסילות התעבורתי במידע לטיפול מערכת - תעבורה ל"מפ 

 .פסילות, נתונים הסבת, מידע הפקת, ד"פס הזנת תהליכי של פיתוח אופיין
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 אדם בני וזיהוי איתור יכולות מספקת המערכת - "אדם" מערכת 

 הפנים ממשרד מרשם טעינת בוצעה  1043 בשנת. שונות במתודולוגיות

 .ביומטרי ז"ת פ"ע אדם ולזיהוי לאפיס חיבור פיתוח התחלת ,אדם למערכת

 

 "1043 בשנת. ידיים וכפות אצבעות טביעת י"עפ לזיהוי מערכת -" אפיס 

 הגדרות אפיון,  תשתיות ופריסת אתרים הכנת ובוצעה המערכת אופיינה

 .מידע ואבטחת

 

 ותמיכה המשטרתי האינטרנט באתר רכיבים ופיתוח תמיכה - אינטרנט 

 שונים יישומים פותחו 1043- ב. המידע בקיוסקי במערכות אפליקטיבית

 .למתנדבים עלונים משלוח, מ"ימ אתר,  המוני אסון:  ביניהם

 

 שוטר איכון כגון ולאזרח לשוטר שונות אפליקציות פיתוח - סמארטפונים, 

 . גנוב ורכב אזרח

 

 "ס"משב ועצורים אסירים על מידע בהעברת המטפלת מערכת -"  רימון 

, ס"משב" אסירים איחוד" ממשק הופעל 1043 בשנת -זימונים ניהול, י"למ

 .עצורים מודול ופיתוח זימונים על משוב אפיון השלמת

 
 

 בוצעו 1043 בשנת. ומשימות ארכיונים, לשכות לניהול מערכת -מאור 

 .במערכת שונים שדרוגים

 

 

 

 מודיעין מחשוב מדור

 מערכת המטפלת במכלול תהליכי העבודה של מערך  - מחשבת מלאכת

 יחב"מ בתחום הסינון הביטחוני.

 בוצעו  מס' שדרוגים במערכת : 1043בשנת 

 .ושרתים תשתיתיים שדרוגים •

 ,ס"משב מאסרים נתוני וטעינת הסבת - אסירים מערכת הקמת •
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 .א"פל ממערכת נתונים טעינת •

 מערכת טעינת, נוף תמונת של UI לתשתית מעבר -GIS תשתית שדרוג •

 .פגיעה כוונות עם מסמכים על התרעה, צווים

 

 

  משאבים מחשוב מדור

 

 מזון רכש SRM - אספקה מסלולי ניהול, למזון אוטומטיות הזמנות יצירת ,

 .לאוויר ועליה פיתוח סיום

 

 לרכב בלאי קרן - פיננסי. 

 

 HR- ויושמה רפואה מודול פותח 1043 בשנת. אנוש משאבי לניהול מערכת 

 .ה"בתהיל גיוס מערכת

 

 דלק סגור משק מערכת,  לפיננסים תקציב רישומי בין התאמות -תקציב. 

 
 

 לוג, מוסכים, תאונה תיק' )א שלב  ענבל , ס"לשב מערכת רכב צי  -רכב 

 .ירוקה קופסא ,(תקלות

 

 ן"נדל ארכיון בניית -ן"נדל. 

 
 

 ממוחשבת קליטה ,אלמוג מערכת החלפת – ומכרזים ועדות מערכת -רכש 

 .ארנונה, מים, חשמל חשבונות של ומרוכזת

 

 עדכון ,(לערכות אוטומטי ניפוק) מדים נקודות ,מלאי ספירות תהליך - מלאי 

 .מפלאפון ים"טלס
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 BO - אומדן – ל"למפכ דוח ,חכם כפתור דוחות ,דוחות פורטל מחדש עיצוב 

 .מתכלל רכש דוח ,תקציב פערי

 

 

 רוחביות מערכות ניהול מדור

 מנוי  תעודת, מנוי תעודת:  הבאים הכרטיסים הנפקת אפשרות - כרטיסים 

 נהג תיק. חכמה מנוי  תעודת,  לאומי שרות,  קצין מ"שח, מ"שח,  זמנית

,  היתרים,  נהיגה הרשעות,  תנועה דוחות:  נהג נתוני על התבוננות הכולל

 .מתנדב כרטיס הנפקת תוך מתנדבים מודול ניהול .'וכו הגבלות

 

 כושר בחדרי פעילים מתאמנים מודול פיתוח- בריאות מיזם – איתן – 

 .אימון ובסיום בתחילת כרטיס העברת עם ממוחשבים כושר חדרי הפעלת

 
 

 הכולל' א שלב פיתוח. המשטרה ונהלי הוראות פקודת מערכת - מניפה 

  .מידע אחזור ואפשרות נתונים מאגר בניית

 

 מול וגופים אזרחים של נזיקין תביעות לניהול  מערכת - נזיקין תביעות 

 .עבודה וסכסוכי נזיקין תביעות במערכת עבודה תחילת. ישראל משטרת

 

 ב"מג כולל למערכת חדשים  מדדים הוספת - מפנה. 

 
 

 הסירנה שירת ממערכת נתונים המשלב נתונים מודל בניית - שיאון מודל 

 של בפרספקטיבות הסיור יחידות את ולתחקר למדוד מאפשר אשר, א"ופל

 .א"פ ותיקי ומעצר עיכוב דוחות היקף

 
 

 מערכת עם יעל מערכת את המשלבת אינטגרטיבית מערכת - מ"בו מודל 

 .ט"המשל פעילות את ולנתח לעקוב לבקר ומאפשר מוקדים
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 (ת"מופ) תשתיות לפיתוח המחלקה

 

 הטמעת סימולטור של  - בדיקת היתכנות והכנות להקמת סימולטור מפקדים

 .פקע"ר במשטרת ישראל

 

 לים"במש זמין ממשל של שירות עמדות 11 הצבת  - זמין ממשל עמדות. 

 
 

 בבסיס למשטרה סימולטור הקמת צורכי איפיון  - סימולטור - ר"פקע 

 .ר"פקע

 

 פ"לבט המשרד של חדשה ויעדים מדדים מערכת חיבור - כספות-פ"בט. 

 
 

 LPR- מצלמות באמצעות רכב מספרי פענוח. 

 

 מדפסות, מחשבים, מסכים פריסת  -(השירות' יח) לים"למש ציוד פריסת 

 .בתחנות ל"מש לגורמי וסורקים

 
 

 הקמת -העורף פיקוד אל/מ ניידות מיקומי העברת - ר"פקע - ניידות נתוני 

 . תשתית

 

 נשק נתוני - פ"לבט למשרד חיבור - נשק רישוי. 

 
 

 תיאום הכולל תהליך לה"בתהי  החדשה  תמוז  מערכת  שדרוג  -ה"תהיל 

 מאות שדרוג, אלו  בשירותים  המשתמשות המשטרה יחידות כל מול

 וטיפול העבודה לתחנות עדכון  הפצת, חדשות סיסמאות והנפקת כרטיסים

 .במשתמשים
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 לשוטרים חכמים כרטיסים 300 -כ של וניפוק טיפול - חכמה שוטר תעודת  

 .החדשה המערכת בשדרוג  מ"ופי ש"אמ מול פעילות תיאום, ואזרחים

 

 יח - ומדפסות מחשבים - חדשות קצה' יח התקנת - בשטח תחנות שדרוג '

 '(.וכו חדרה, שכונות' תח) בשטח שונות

 
 

 המעבדה 1043 במהלך - המחסן אל בשטח' מיח שמגיע תקול בציוד טיפול 

, ניידים/ נייחים מחשבים כגון, המחסן אל שהגיעו התקנים 4441 תקנה

 .ועוד פוינט ק'צ, מדפסות, מסכים

 

 אוטומטית רשת לכתובות האינטרנט מחשבי כלל העברת. 

 
 

 דוברות, צפון במחוז וידאו ויעוד מערכת ופריסת הקמת - ה"דבור מערכת 

 .ארצית ברמת QOS הפעלת כולל ת"ואג

 

 פריסת, חלופיים מוקדים 3 -ב פאסיביות תשתיות פריסת - חלופיים מוקדים 

 .חלופיים במוקדים ורגילים רזים מחשבים

 
 

 אלחוט בתשתיות ט"מנ ובית עוז תחנת קישור - אלחוט תשתיות. 

 

 טכנולוגיים מהיבטים העבודה תהליכי ליווי - שמש בבית הדרכה מרכז. 

 
 

 תקשורת קווי שדרוג, אפיס עבור פאסיביות תשתיות פריסת - אפיס פרוייקט 

 .קצה אתרי -9-ב קצה נתבי ושדרוג קצה אתרי 90 עבור

 

 מוקדים 1 -ב קצה ציוד שדרוג - 400 מוקדי. 
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 ביהודאי ופאסיביות אקטיביות תשתיות פריסת -נייד מחשוב פרוייקט 

 .נייד מחשוב עבור win8 הפעלה ומערכת ניידים מחשבים ובדיקות

 

 מפל,  לפרויקטים תשתית - מיסרונט  ,sap ניצן. 

 
 

 פתרונות להקמת תשתיות פיתוח  -מחשוב נייד  -פרויקט מחשוב ניידות

 .MSוהתחברות לשרתי 

 

 LPR- זיהוי לוחות זיהוי בזמן נסיעה, פיענוח המספר והפעלת שאילתות. 

 
 

 התכנות להלבנה והשחרה ברשת ארגונית עם מוצרים  - השחרה -רשת הלבנה

שונים. הכנת מסמך דרישות כבסיס לכתיבת המכרז. זיהוי פגענים באמצעות 

 מספר רב של מנועים. 

 בדיקת תוכן וחתימה מערכתית לכל בקבצים המותרים להוצאה.

 

 מוצרים לניהול ושליטה ומכשירים ניידים והתוכנות   -מחשוב נייד

 .המותקנות עליהם

 
 

  תשתית חדישה למתן תעודות דיגיטליות להצפנת טווח התקשורת, לציוד

 .תקשורת, שרתים, אנשים וציוד קצה

 

 זיהוי פנים/ קישור למכון לרפוא משפטית /AFIS /DNA/MAGIC. 

 
 

 הקמת מערך שת"פ בתחום הסייבר  -שת"פ עם בט"פ בנושא הסייבר

 .ואבטחת מידע
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 (ט"מפא) -ופרויקטים משימות

 

 לזיהוי שיטה פיתוח -וידאו מתמונת פיזיים פרמטרים י"עפ חשודים זיהוי 

 בתמונת צורך ללא וזאת וידיאו מתמונות פיזיים פרמטרים י"עפ חשודים

 .החשוד של פניו

 

 פגיעה פוטנציאל על אמפירי ניסוי כולל, מחקר ביצוע -דוד קלע 

 רוגטקה, דוד קלע) שונים באמצעים כוחותינו על המושלכים חפצים/מאבנים

 לגוף מפגיעה הנובע הפוטנציאלי הגופני הנזק והערכת( ידנית ובהשלכה

 .מיגון בלי/ עם האדם

 

 פלפל שילוב -"(פלפל" משולב בואש) היברידי בואש OC לצורך הבואש בנוזל 

 עם פ"בשת מתבצע הפרויקט. המוניים ד"הפס בתרחישי היעילות הגברת

 . ובמימונו ל"צה

 

 כנגד העמיד מ"אג של חדש צ"דמ פ"ע סייר אפוד פיתוח - מתקדם סייר אפוד 

 את מרבי באופן התואם ארגונומי יהיה האפוד. ודקירות אקדח קליעי

 . MOLLE   בשיטת ציפה ובעל השוטרים אוכלוסיית

 

 העתיקה והעיר הבית הר מתחם אבטחת -ותחזוקה שדרוג 1000 מבט 

 . טכנולוגית חליפה באמצעות

 

 תרחישי של אמת בזמן אוטומטי לזיהוי יכולת פיתוח -אנליטיק וידיאו 

 ללא עיר. 1000 מבט) אבטחה במצלמות המתועדים חריגים ואירועים פשיעה

 (.אלימות

 

 למרות. ושליטה תצפית למשימות קטן טקטי תצפית בלון  -תצפית בלון 

, רישוי' מס קריאת) גבוהות אופטיות יכולות בעל הבלון הקטנים המימדים

 (.תמונה ייצוב, אופטי עוקב
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 SWIR - פנים לזהות המסוגלת לייזר תאורת של בסיוע לילה תצפית מערכת 

 יכולות לבחינת בגרמניה ניסוי וביצוע המערכת פיתוח. ש"לבימ כראייה

 .רציפה תאורה עם המערכת

 

 אוטומטי באופן המזהה מערכת איתור - טרמית בתמונה עצמים זיהוי 

 .תרמית מצלמה בתמונת רכב או אדם מטרות

 

 ד"ת/ פשע זירת למיפוי סורקת מערכת איתור - מימד בתלת זירה מיפוי 

 .מימד בתלת

 
 

 לאכיפה מדלגת/נייחת מערכת ובחינת איתור - בווידאו תנועה עבירות אכיפת 

 ומערכת וידאו צילום בעזרת" איכותיות" תנועה עבירות של אוטומטית

 במסגרת הדגמות ביצוע .בווידאו המתועדות העבירות לניתוח אוטומטית

RFD ,לביצוע גבוהות יכולות ובעלות צ"הדמ על העונות מערכות נצפו בהן 

 .      האכיפה

 

 המכילה תצפית יחידת :יחידות משתי הבנויה מערכת - ניידת תצפית מצלמת 

 המערכת .ומצלמה סלולארית תקשורת יחידת, מוקשח טאבלט מחשב

 התחיל. הלקוחות עם יחד קבלה בדיקות ובוצעו 1043 יולי בחודש התקבלה

 .1044 בינואר להסתיים שאמור  1043 באוגוסט מבצעי פיילוט

 

 

 בתנועה רכב לעצירת מערכת פיתוח 

 

 

 26 –TASER X  - אותו קצר מטווח אלים חשוד על להשתלטות כלים פיתוח 

 . בלשים כגון סמויים כוחות עבור הגוף על להסוות יהיה ניתן

 



93 

 

 ש"מק ופרויקטים משימות

 

 לוגיסטיים מחסנים

 מחוזיים מחסנים בהקמת' א שלב השלמת. 

 ש"מק ח"ימ הקמת השלמת. 

 

  חוזי מערכת

 הפלטפורמה הרחבת כולל שליטה מערכת ושדרוג החוזי מערכת פיתוח המשך

 .נוספים חוזי למקורות

 

 חלופיים טים"משל הקמת

 .לצפון קבוע ט"ומשל מרכז תכנון וגמר וחוף צפון, א"ת: טים"משל הוקמו

 

  מבצעית טכנולוגיה

 קשר אתרי 4 מבצעי לשימוש נופקו -רכב גבי על מדוגמים ניידים אתרים 

 .י"ש/ ירושלים, דרום, חוף/ צפון מחוזות מופעלים/ ניידים

 ק"חפ ודיגום ם-י מחוז עבור חדש מחוזי ק"חפ דגם דיגום - ק"חפ דיגום 

 .ומוריה אילת למרחבים חדש

 הושלמו -ניצן רשת גבי על והצפנה מכשירים איכון העברת, הודעות העברת 

 כלל השלמת, מיוחדות ויחידות ים"ימר של קצה ליחידות הצפנות

 .י"טל לרשת נתונים לשינוע ניצן במערכת הפעילות

 ליחידות בטכנולוגיה ליחידיות ש"פו תומכי טכנולוגים אמצעים בניית- 

 נייד גל רב לממסר דגם הקמת. LCD ומכלולי חצובות, קשר מכלולי בניית

 .מחוז לרמת ניצן לרשת
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 ניצן

 מתגית בין שרידות המאפשר ליבה מתגי שדרוג בוצע -מתגים גרסת שדרוג 

 .אוטומטית

 המתווה פי על בפרויקט' ב שלב הקצה קשר מכשירי כ"סד ארגון רה 

 .הלוגיסטיים ההיבטים בכלל שיפורסם

 ברשת הטלפוניה מרכזיית חיבור - ליובל בניצן הטלפוניה מערכת קישור 

 של הטלפוניה לרשת ושרידות לגיבוי פתרונות מתן תוך, יובל לרשת ניצן

 .ניצן רשת

 

 

 ארגונית רב חיבוריות

 חוזי עמדות הקמת -חוזי קליטת בנושא הארגונים לדרישות מענה מתן 

 .א"ומד ה"כב נציבות, ס"שב. טים"במשל מחוזיות

 א"מד למוקד שיחות העברת -א"מד למוקד שיחות העברת פתרון הרחבת 

404. 

 מערך הקמתVC  פ"לבט השר פורום. 

 

 

 והתייעלות שירות

 משטרתיים לי רכבכ 100 מעל דיגום -ההתקנות במרכז הרכב כלי דיגום. 

 ש"ומלמ נעורים, מרכז, ר"מטא, א"ת, ם-י, י"בש בוצע - ים"טלס שדרוג .

 .1044 בשנת פעילות המשך, מכשירים אלף 41 כ שודרגו
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 חטיבת דובר המשטרה

 

 תקשורת מדור
 

מדור תקשורת עוסק בכל מהלכי הדוברות של משטרת ישראל, מטא"ר ומחוזות, 

דברור העשייה המשטרתית בשגרה, שאילתות ובקרת איכות -בציר הכרוניקה

 מקצועית לכלל הדוברים בחטיבה. 

 

 מ"אח דוברת

שוטפת של עשיית האגף דוברות  -מדור אח"מ פעל בשלושה ערוצי עבודה עיקריים

, דוברות יזומה ומענה למאות רבות של שאילתות 433על חטיבותיו ויחידת להב 

 תגובה ושל בקשות למידע מעשרות כלי תקשורת.

המדור משמש כתובת מקצועית להנחיית יחידות החטיבה כסוגיות אח"מיות, 

 דברור פרשיות, מגבלות פרסום וסוגיית צווי איסור פרסום.

 

 תקשורת בינלאומיתדובר 

הדובר משמש כדובר המשטרה בשפה האנגלית. דובר זה מהווה ה"פנים" של 

פלילי. העבודה -מדיני ובציר המקומי-משטרת ישראל כלפי העולם, בציר הביטחוני

מתבצעת מול עיתונאים בארץ ובחו"ל ורשתות תקשורת מרחבי העולם. העבודה 

שטח באירועים חריגים ובכלל ותגובה מול גורמים אלו דורשת זמינות לראיונות 

ומענה לפניות מכל העולם בזמן אמת. הראיונות מתבצעים בשידור חי/מוקלטים 

 מול כל כלי התקשורת הבינלאומית בזירות או באולפנים.

נציג חטיבת הדוברות בפורום  -בנוסף, הדובר משתתף בפורומים בינלאומיים שונים 

 שרד החוץ. הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה ובמ

 

 דובר בשפה הרוסית

דובר המשטרה בשפה הרוסית עוסק בדוברות לתקשורת הרוסית בארץ ובעולם, 

בתווך המודפס, המשודר והאינטרנטי, בקשת רחבה ביותר של תחומי העיסוק 
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פליליים לצד סיפורים בעלי –המשטרתיים. הדוברות כוללת אייטמים משטרתיים 

אייטמים כלליים. הדוברות מתבצעת הן בציר  זיקה ישירה לקהילה הרוסית, וכן

הכרוניקה ובמיוחד בציר היזום, תוך שיתוף פעולה עם המחוזות והאגפים. באירועי 

כרוניקה סוקרו תיקי חקירה רבים ואירועים שונים אשר קשורים לדוברי השפה 

 הרוסית ולכלל האוכלוסייה. 

 

 דוברת התקשורת הערבית

וגעת בעיקרה בפעילות משטרת ישראל בשגרה פעילות הדוברת בשפה הערבית נ

ובשאילתות מכלי תקשורת מישראל, השטחים וכן תקשורת ערבית מרחבי העולם. 

העשייה כוללת מינוף הפעילות המשטרתית בתוך המגזר וכן פעילות משטרתית 

כללית. בנוסף, מתקיים שת"פ עם גופים ממשלתיים מקבילים משרד ראה"מ, משרד 

 . לבט"פ ומשרד החוץ

 

 דובר המשטרה למגזר הדתי/חרדי

החל את פעילותו במדור תקשורת דובר משטרה ייעודי  1043החל מחודש ספטמבר 

 למגזר הדתי/ חרדי.

מכלל האוכלוסייה היהודית במדינת  41%-הציבור הדתי ובעיקר החרדי מהווה כ

ישראל. אוכלוסייה זו מהווה בשנים האחרונות גורם מרכזי בשיח החברתי 

ם במדינה. עיקרו של שיח זה נע בנושאי השתלבות המגזר החרדי בחברה המתקיי

הישראלית, וכניסה למעגל העבודה ולשירות לאומי/צבאי/אזרחי. הדובר מהווה 

אמצעי להעברת מסרים והודעות הארגון למגזר הדתי/חרדי בשפה ובשיח התואם 

שייתה הרבה את אורח חייו זה, תוך חשיפת ציבור זה לפעילות משטרת ישראל  וע

 לטובת הציבור הישראלי בכלל, והמגזר הדתי/ חרדי בפרט. 
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 ואסטרטגיה הדרכה מדור

 

 פיתוח בנק מסרים שנועד לשימושם של הדוברים ושל  -בנק מסרים

 .מפקדים בנושאי ליבה שונים

  העמקת המודעות התקשורתית של המשרתים בארגון על ידי העברת

עיון ומפגשים בנושאי תקשורת ברמות הכשרות, גיבוש ומימוש ימי 

 השונות במטה ובשטח.

  פיתוח הדובר כאיש מקצוע ע"י העמקת מקצועיותו באמצעות ימי עיון

 והשתלמויות.

 

 

 מדור יזומה
 

מדור דוברות יזומה עוסק בשיווק פעילות משטרת ישראל ובהעצמתה באמצעות 

 כתבות, סדרות וסרטים.

 

איתור האייטמים, שיווקן, מעקב אחר התהליך  – הובלת דברור כתבות יזומות

התקשורתי, ובדיקת איכות הביצוע בשלב פרסומו נושאים שונים ומגוונים כדוגמת 

 כתבות(. 300 -, ממשיכי דרך ועוד )כ 400יחידת המטענים, מוקד 

פי גאנט -הכנת כתבות יזומות בניית מתווה פעולה, בחירת הדגשים לכתבות על

י ניסן, חגי תשרי, יום האישה, יום האינטרנט הבטוח, יום אירועים שנתי )חג

 המעשים הטובים, יום המתנדב הבינלאומי, יום המשפחה, יום האהבה ועוד(.

ריכוז ופיקוח של הפניות ברמה הארצית המגיעות מתכנית התחקיר, תוך ביצוע 

ישי, מעקב ובקרה על יישומן )כדוגמת עובדה, פנים אמיתיות, אורלי וגיא, אולפן ש

 מבט שני(.

יקטים ועבודות מטה גדולות ומורכבות ובניית התכנית הובלה וליווי פרו

התקשורתית בהתאם למתווה של דובר המשטרה כדוגמת יריד נוסטלגיה, בסיס 

פתוח, כנס אמ"ש, מבצע "ברית עמים", מכינה לחיים, עולים חדשים, פסטיבל 

 מספרי סיפורים, מיזם בריאות ועוד.
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 דיגיטל וניו מדיהיחידת 

יחידת חדר מצב תקשורת עברה ליחידת הדיגיטל. עם מעבר זה,  1043בסוף שנת 

ה עברה ידהחלו שינויים משמעותיים ומרחיקי לכת בפעילות ובאופי היחידה. היח

ימים בשבוע כדי לתת שירות מיטבי בכל שעות היממה  1שעות  14לעבודה של 

 את דרך העבודה של היחידה. לדוברים במטה ובשטח וכן שינתה מהותית

בבסיס שינוי הליכי העבודה, בוצע סנכרון בין הטכנולוגיות הקיימות היום בשוק 

לבין עבודת היחידה. כך שכל עבודת היחידה מתבצעת על גבי רשת הדרופבוקס 

והווטסאפ. כך שניתן להעביר מידע תקשורתי בזמן אמת בין כל הדוברים בצורה 

 אינטרנטית. 

ית על ידי העברת קבצי אודיו/וידאו לקבוצות קבוצות וואטסאפ העבודה נעש

 ייעודיות וייחודיות שנבנו להעברת מידע זה לכל המחוזות והאגפים

חדר המצב מבצע כל בוקר ניתוח תקשורתי של כל עיתוני הבוקר ו מפיץ לקט 

, במהלך היום מבצע חדר המצב סיכומים תקשורתיים , 0130עיתונות יומי עד לשעה 

אקטואליה וכן אינדוקס מלא של כל החומר התקשורתי  תים לתוכניואומופר

 הרלוונטי למשטרה.
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 יחידה לשיפור איכות השירות 
 

 מדרגה ועליית נוספת התקדמות ותכליתה היקף רבת פעילות בוצעה 1043 בשנת

 המשטרה י"ע להם הניתן מהשירות האזרחים רצון ובשביעות השירות באיכות

 .במשטרה הציבור אמון והעלאת

' וק השירות' יח עסקה בהם הנושאים כלל את מציג 1043 לשנת העבודה שנת סיכום

 .1044 העבודה לשנת מגמות וכן ן"ואת ב"מג, המחוזיים השירות

 

 :מדידה, פיקוח ובקרה

 

 סקר שביעות רצון

 

אחד הנדבכים המרכזיים בשיפור איכות השירות לציבור הינו ניתוח ושיפור עבודת 

המשטרה, בהתאם לתוצאות "סקר השירות". סקר השירות  הינו סקר טלפוני 

המבוצע ע"י חברה חיצונית )חברת "דיאלוג"(, הבודקת את שביעות רצון האזרחים 

, מרכז 400ים )מוקד שקיבלו שירות  מיחידות במשטרה  הבאות במגע עם האזרח

 שירות לאזרח וניידות סיור(.. 

 

 מדידה בזמן אמת –מע' "גל" 

 

  מערכת "גל" הינה מערכת למדידה אישית בתחום המקצועיות, זמן תגובה

 והשירות של כל שוטר במגזרים אלו.

בוצעו  שינויים רבים. ניתן דגש על בחינת  שיטת חישוב הציונים  1043בשנת 

זירת הנתונים ודוחות רלוונטיים, ושינויים  להקלת של המערכת, אופן ג

משתמשי המע' באופן תפעולה.  כמו כן בוצעו שינויים בשיטות החישוב של 

הציונים ובאופן גזירת האירועים מן המערכות התפעוליות וכן שינויי עריכה 

 (:מע' "ממשל זמין" )קיוסקיםועיצוב של הדו"חות 

 11 -של זמין" )קיוסקים( בהותקנו עמדות "ממ 1043במהלך שנת  •

 תחנות משטרה בארץ. 

השירותים המרכזיים הניתנים היום בעמדות הקיוסקים הינם שחרור  •

בערובה, שאילתות על רכב גנוב, תשלום דוחות תנועה בכרטיסי 

 אשראי וסקר שביעות רצון האזרח.  
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 :מע' ניהול תורים

 תחנות בפריסה ארצית.   10-מע' ניהול תורים הותקנה ב 

 ניהול תורים"" אפיון מערכת 

במהלך פריסת המערכת בכלל התחנות/יחידות, בוצעו אפיונים לצורך 

התאמת המערכת לתחנה הנוגעת.  לדוגמה:  בתחנות בהן אין עמדת יומנאי, 

 הוצבו עמדות מגע וכן עמדות כרטיסים אוטומטיות.

 פיקוח ובקרה/ניתו"ב 

במהלך השנה, ביצעה יח' השירות בדיקות עתיות לצורכי מעקב אחר 

שימוש במערכת וכן לצורך בדיקת רמת איכות השירות הניתן -שימוש/אי

 דקות המתנה( 30לאזרח במש"לי התחנות, בהתאם ליעד המוגדר )

 

 תרגילי "לקוח סמוי"

 " סמוי לקוח" תרגילי  351 השירות' יח ערכה, 3102  שנת במהלך

 . במוקדים וכן הסיור לניידות, התחנות לי"במש ומוקלטים מצולמים

 

 פרויקטים

 

 מערכת "אושר" )איכות ושירות( 

בהובלת הסמפכ"ל החל פיתוח מערכת מתכללת למדידת איכות  1043בשנה"ע 

השירות במ"י,  אשר תרכז נתונים מכלל מערכות המידע )המחשוביות(, המספקות 

 ומשקפות נתוני שירות חוץ.

 

 ומוקדים("נגישות" לאנשים עם מוגבלויות )מבנים 

-" אושרו בכנסת ועל בסיסן משטרתשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויותתקנות "

כל מקום הפתוח לציבור וכל שירות הניתן לציבור לאנשים  ישראל מחויבת בהנגשת

עם כל סוגי המוגבלויות, ע"מ להבטיח שהשירות המסופק לכלל הציבור, יסופק גם 

 .  באופן שוויוני ואיכותילאנשים עם מוגבלות 
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 יחידת ביקורת ותלונות ציבור )יבת"צ(
 

 כללי

 חשובים עזר כלי מהווים הציבור בתלונות וטיפול ביקורת, בקרה 

 ראשון כלי והינן י"במ השונות היחידות עבודת על פיקוח לצורך למפקדים

 .המשטרה עבודת של יעיל בניהול לסיוע במעלה

 במילוי הארגון של הערכים את לקיים הינה היחידה פעילות מטרת 

 יעיל מלא יישום ולהבטיח, בביצוען רצויה בלתי סטייה למנוע, המשימות

 .ה"המפנ יעדי את להשיג הארגון שקובע הדרכים של ותקין

 הלקחים והפקת הציבור תלונות, הביקורת, הבקרה ביצוע תהליכי 

 מרכזי חלק מהווים צ"והית ק"היב י"ע המבוצעים המשטרה ביחידות

 .הארגוני והשיפור הלמידה מתהליך

 

 יעוד

 שיתוקנו ולוודא המשטרה בתפקוד ליקויים זיהוי. 

 

 

 היחידה תפקידי

 הארגון התנהלות אודות המשטרה לפיקוד עדכנית מצב תמונת מתן. 

 ישראל משטרת ביחידות הנושאים בכלל ביקורת עריכת. 

 חוץ גורמי מול ומתאם מקשר גורם להוות. 

 פרלמנטריות ועדות, חוץ גורמי בפני המקצועי בתחום המשטרה ייצוג 

 .נוספים חיצוניים וגופים

 וחוץ פנים ביקורות ממצאי אחר מעקב. 

 המערך לכלל מנחה מקצועי גורם להוות. 

 בכירים וקצינים ר"מטא שוטרי לגבי ציבור תלונות ברור. 

 המידע חופש חוק י"עפ לציבור מידע העברת. 

 השר עבור הכנסת של היום לסדר דחופות ולהצעות לשאילתות מענה תןמ 

 .פנים לביטחון
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 "קהיבפעילות 

 ביקורות יב"ק 

 ביקורות גורמי חוץ 

 ועדות מעקב 

 מקצועיים מפגשים 

 הדרכה והטמעת הביקורת 

 

 

 נתוני עשייה השוואתיים

 

 ת יב"קוביקור

 

 ביצוע תכנון הביקורת סוג

 3 3 נושאית

 1 4 יחידתית

 4 - מיוחדת

 1 - פתע

 45 44 כ"סה

 

 ביקורות גורמי חוץ

 

 השינוי % 1043 1041 1044 המבקר הגוף

 +  90.9% 41 11 10 המדינה מבקר

 + 11.5% 11 41 41 פ"לבט המשרד

 מבקרים

 רשמיים
4 4 5 - 

 משרד מעקב

 מ"רוה
44 43 49 41.4% + 
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 תלונות ציבור לאורך שנים

 

 פניות ותלונות ציבור –מבט השוואתי 

 

 
 שנה

 
 תלונות

 
 פניות

 
 סה"כ

1043 4541 3944 5495 

1041 4111 3449 5515 

1044 4913 3155 5144 

 
 
 

 עררים              

 

 

 

 

 

 

 

 

 סה"כ התנהגות ביצוע תפקיד שנה
שינוי לעומת שנה 

 קודמת

1043 145 931 4541 1.19%- 

1041 104 4014 4111 44.51%- 

1044 143 4140 4913 4.1%- 

1040 491 4154 1450  +5.9% 

1009 994 4,039 1,030 +1.4% 

1004 443 4,015 4,904 +44% 

1001 144 414 4,141 +13% 

 
 שנה
 

 
 מספר עררים

 שהוגשו
1043 41 
1041 400 
1044 441 
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 נתוני גישור                                                  

 

 :הערה
מהגישורים בוצעו לקראת  סוף השנה וטרם עודכנו תוצאות ההליך במערכת משמעת ועל חלק 

כן הפער מהטבלה העוסקת בתוצאות הליך הבירור וכן מאי פתיחת תיק ית"צ לשוטר מהיום בו 

 הופנתה התלונה לגישור.

 

 

 חוק חופש המידע                                               

 

 

מספר 
הבקשות 
 שהתקבלו

 

מספר 
הבקשות 
 שטופלו

 

מספר 
הבקשות 

שלא 
טופלו 
מאחר 

ולא 
שולמה 

 אגרה

הממונה 
מסר 

את כל 
המידע 
 או חלקו

מספר 
הבקשות 

 שנדחו

מספר 
העתירות 
 שהוגשו

1043 315 130 95 443 41 3 

1041 149 101 43 444 15 4 

1044 494 414 33 443 44 3 

 

 

 

 

 
מספר התלונות 

 שהופנו להליך גישור

הליכי גישור 

שהסתיימו 

 בהצלחה

ההצלחה  %

 בהליכי גישור

3102 41 30 13.41% 

3103 14 35 54.1% 

3100 31 11 44.31% 
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 עבירות ברכב משטרה לפי חודשים                                 

 

 חודשים
 מוצדק

3103 

 מוצדק

3102 

אחוז 

 שינוי

לא 

 מוצדק

3103 

לא 

 מוצדק

3102 

אחוז 

 שינוי

סה"כ 

3103 

 סה"כ

3102 

אחוז 

 שינוי

 -34.5% 43 49 -15% 9 41 -41.4% 4 1 ינואר

 -50% 1 44 -40% 3 5 -55.5% 4 9 פברואר

 0 45 45 -10% 4 40 40% 1 5 מרץ

 14.4% 41 1 500% 1 4 - 1 1 אפריל

 - 5 5 33.3% 4 3 -50% 4 1 מאי

 -41.1% 4 45 -11.1% 1 9 0 1 1 יוני

 -14.1% 5 11 -50% 3 1 -41.5% 1 41 יולי

 40.0% 14 43 44.1% 4 1 45.1% 43 1 אוגוסט

 141% 49 1 111% 44 3 433% 1 3 ספטמבר

 550% 43 1 -33.3% 1 3 111.1% 44 3 אוקטובר

 -91.3% 4 44 - 0 1 -40% 4 5 נובמבר

 -14.5% 5 1 -15% 3 4 -33.3% 1 3 דצמבר

 -44.4% 414 440 -44.11% 10 14 -44.44% 14 11 סה"כ

 
 

 

 ריכוז תובנות מתלונות ציבור

 

 1043 בשנת. 1044 שנת מאז הציבור תלונות בכמות ירידה קיימת 
 .י"ש ובמחוז ב"במג, התנועה באגף הירידה עיקר

 
 

 40% נמצאו 19.5% מתוכן תפקיד מילוי אופן בגין הוגשו מהתלונות 
 .מוכחות לא או מוצדקות

 
 

 10% נמצאו 39.1%. הולמת שאינה התנהגות בגין הוגשו מהתלונות 
 .מוכחות לא או מוצדקות
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 בטיחותמחלקת 

 

  וחידושים יוזמות

 

 פורק מק" –  חוף במחוז  כדורים פליטות לצמצום ניסוי" 

 השטח ליחידות תקציב ביזור 

 בטיחות ממוני קורס י"ע הבטיחות' ק מקצועיות חיזוק 

 

 

  פעילות עיקרי

 

 מבצעים/תרגילים

 מבצעים/תרגילים 

, ש"במכמ כשירויות יום", צהוב מעיין", "3 שחף", "4 איתן", "5 מפנה' נק)"

 (ינותמצו אירוע, אובמה ביקור, פורים הפנינג", עמים ברית" מבצע, מכבייה

 בטיחות והוראות הנחיות 

 ארציות בטיחות וועדות 

 

 בדיקות

 שרע בדיקות 

 1043 המחלקה של קרינה בדיקות 

 בטיחות' ק של מצטברות קרינה בדיקות 

 

 

 בטיחות יחומר הפצת/פרסומים

 לבטיחות המוסד עלוני פרסום חודש כל.  

 ל"סמפכ מידעוני, נשק פריקת פלקט. 

 

 

 בטיחות נספחי
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 , בחירות, לימודים שנת פתיחת, חורף/קיץ נהיגת, בחגים למבצעים בטיחות' פק

 .חוץ ביקורי, המכבייה אירועי

 

 

 קטיםפרוי

 בטיחות' לק מצלמות וחלוקת רכש. 

 חוף למחוז פורק מק רכש. 

 נשק בטיחות בנושא צוות הקמת. 

 גובה הדרכות. 

 עמדות לסקר הכנה. 

 טרם"ב ארגון פ"שת". 

 מצוינות באירוע בטיחות. 

 בטיחות ממוני לקורס בטיחות קציני 3 הכשרת. 

 1044-ל בטיחות א"פק שינוי. 

 1044 עבודה תכנית לקראת בטיחות סדנת . 

 בטיחות פורטל הקמת. 

 

  תובנות

 בטיחות אירועי לצמצום ליעדים מחויבות. 

 בטיחות אירועי לצמצום הכוונה מאפשרת עדכנית מצב תמונת. 

 ומפגעים בסיכונים הטיפול מהירות את משפר משאבים ביזור. 

 פרסום באמצעות השוטרים בקרב לבטיחות המודעות רמת שיפור  

 .תבטיחו לניהול ככלי ותחקירים
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 ייעוץ כלכלי

 עיקרי פעילות

 ההתייעלות תכנית יישום אחר ומעקב כתיבה

 ומקצועיים ארגוניים נושאים מכילה ההתייעלות תכנית

 חוברות הדפסת, התשורות בצמצום נוגעים בתכנית הארגוניים הנושאים ,

 מפעילויות הנובע החיסכון היקף,  יועצים והעסקת כנסים בעריכת צמצום

 .ח"מש 3.41 על עמד אלה

 ההסעדה, המחשוב, הרכב בתחומי נוגעים בתכנית המקצועיים הנושאים ,

 הנובע החיסכון היקף, התחרותיות והגברת הטכנולוגיה הרכש, הבינוי

 . ח"מש 49-מ יותר על עמד אלה מפעילויות

 

 תהליכים שינוי

 דוגמאות מספר להלן, תהליכים שיפור על מתבסס בהתייעלות משמעותי חלק

 : 1043 בשנת ששופרו להליכים

 למכרז יציאה לפני והצריכה המלאי נתוני בחינת 

 וייעולם בהזמנות ל"וסמפכ ל"מפכ אישורי בסבב מעורבות 

 תחומים להסדרת ל"סמפכ חוזרי הוצאת 

 מכרז ידי על התשורות תחום הסדרת 

 

 

 חסכון של תרבות והטמעת המשטרה יחידות של העצמאי הניהול תחום קידום

 

 והתייעלות לחסכון תמריצים יצירת 

 לנושא הסגנים גיוס, הכלכלית המודעות העלאת, המחוזות בכל מעבר 

 .אגפיים רפרנטים וקביעת

 המשטרה בתקציב שונים תחומים ביזור 

 פעולות את הציג מחוז כל -ותקציבנים ל"את ת"אג קציני כנס ייזום 

  שנעשו ההתייעלות
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 א"ת מחוז

 

 מחוזה מאפייני

 .ישראל מדינת של טריטוריאלי גבול מהווה אשר בים גובל המחוז

 .מרכז במחוז וגובל תחנות 1 -ו מרחבים 4 -ל מחולק המחוז

 

  בולטים מאפיינים

 שונים ספורט אירועי, ומחאות הפגנות כגון ציבורי סדר אירועי ריבוי 

 כגון השמיים כיפת תחת אירועי וכן, שונים ומשחקים מכביה כדוגמת

 הפתוחים שונים הפנינג ואירועי מהארץ אמנים, ל"מחו אמנים הופעות

 .הרחב לקהל

 מבוקש תיירותי יעד מהווה אביב תל העיר . 

 שגרירים ובתי שגרירויות ריבוי. 

 (.ב"ב) חרדי מגזר עם התמודדות 

 (.יפו) ערבי מגזר עם התמודדות 

 

 

  אדם כוח

 449, קצינים 434.5, נגדים 1404 מהם שוטרים 1144.5  משרתים במחוז

 .שעברה השנה לעומת תקנים444 נוספו השנה. לאומי שירות  10   ,מ"שח

 

 ב"אלמ חוקרי, לסיירים נפשי חוסן סדנאות קיום – הנפש בריאות במערך השקעה

 ש"ת קי"למש חודשים תמיכה קבוצת, מאוימים בשוטרים וטיפול ליווי, ן"ואת

 .מתחילים נים"לקב הדרכות ומתן ל"צה ן"ברה עם פ"שת, חובה
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 אשר חדש חניכה מודל המחוז במסגרת הופעל זו בשנה – ההדרכה מערך חיזוק

 תכנית והופעלה הוכנה, ותיקים שוטרים י"ע חדשים מגויסים ומלווה הכשיר

 ,בשטח השוטרים מקצועיות לשיפור הביאה אשר למקצוען ממקצועי הכשרות

 קיום, ישראל מורשת במוזיאון צ"לקק המיועדים לשוטרים וערכים מורשת יום

 .שואה ניצולת משפחה של ותיעוד תצלומים עם השואה יום טקס

 

 להעצמתו כמנוף השוטר משפחת חיבוק – הרווחה מערך באמצעות השוטר חיזוק

 גמלאים זימון( מ"שח אירועי, מתגייסים, מצווה בר אירוע', א לכיתה עולים אירוע)

 רווחתי מענה מתן, שכולות משפחות עם רציף קשר, במחוז שונים לאירועים

 .ועוד מזון שוברי, כלכליות סדנאות כגון  לפרט

 

 

 בחופשות בדגש משפחה יום – ביחידות רווחה פעילות באמצעות השוטר חיזוק

( ,  הכלניות וצעדת" ישראל שביל" צעדת)  הבריאות מיזם במסגרת צעדות, ס"ביה

 .זוג בנות/ובני לשוטרים יחידות ערב,  בפורים נשפים

 

 

  3102בתחום המחוז בשנת  פליליות עבירות

 %3.2  של ירידה המהווים תיקים 14,411 : כללית פשיעה  . 

  

 המהווים תיקים  94441:  (נעדרים, מ"תמ, כללי כולל) החקירה חומרי כלל 

  %1.0 של  ירידה

 
 

 (   קטינים+  בגירים) א"כ הוגשו תיקים  4411 -ב:  אישום כתבי הוגשו

   %9.5 -ב ירידה מהווים

 

 ההליכים תום עד חשודים 1530 נעצרו – בגירים הליכים תום מעצרי 

 .33.5% המהווים
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 ( .1541) העצורים  מכלל 

 עלייה- התיקים  מכלל 40.51%  המהווים  גלויים תיקים 14455  -  גילויים  

 .מקבילה  תקופה לעומת 1% -ב

   

 %03.1 של ירידה  ר"פע תיקי 43411:  ר"פע עבירות 

 
 

 %1.5 של  ירידה מהווים 4033: שוד עבירות. 

 

 מהווים שוד מעצרי 340 -מ  ה.ת עצורים 434:     שוד בעבירות ה"תו עצורי    

 המעצרים מכלל 40.5%

 
 

 %0 -ב ירידה   סמים  תיקי 5591  נפתחו:   סמים עבירות  

 

 %5.0 -ב  עלייה  תיקים 4194:   גידול/עצמית לצריכה שלא/ בסמים סחר 

 
 

 עלייה  חשוד/כנילון קטינים  נחקרו בהם תיקים 3504 נפתחו  – נוער פשיעת  

 1% -ב

 

 %1.4 -ב עלייה   אלכוהול  תיקי 113  נפתחו  :לקטין אלכוהול מכירת 

 
 

 הריגה/  רצח  אירועי 11: הריגה/רצח אירועי   

 

 %3.0 של עלייה  %41.4  - א.נ.ד דגימות  

 
 

 %3 של עלייה %91.1  –  א"ט אחוז 

 

 %0  של עלייה %40.3 – צילום  אחוזי 

 



112 

 

 

 ידיעות 44101 נרשמו כ"סה – מודיעין ידיעות   . 

        

 א"ת  הונאה  במפלג  הוקמה  - מחוזית סייבר יחידת  . 

 
 

 4,000,000  של דרישה  לעומת  ₪ 41,139,441  חולטו  400  ציון    – חילוט 

 (  הישג  1 פי)  ₪

 

 

 מ"אג פעילות

 לאורך נמשכת אשר מגמה1.31% של עליה 414,404 - תגובה אירועי מספר 

 .השנים

 

 קים"מש בפתיחת 45  על עומדות המחוז תחנות כל. 

 

 בת ערים לפרויקט נוספו 1044 בשנת ומתרחב שהולך יקטפרו - עירוני שיטור 

 תוצאות ישנן. בהמשך יהודה אור את להוסיף הכוונה כאשר אביב ותל ים

 .השונים בתחומים יפות פעילות

 

 חבלה אירועי 44043 נרשמו - חבלה אירועי . 

 

 מתנדבים – משמרות 144 :ימי שיטור. 

 

 לקריאה שניות 5 למענה ממוצע זמן - מחוזי מוקד. 

 
 פקודות 1149 ב טיפל המחוז - פ"הוצל. 
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 תנועה נתוני

 קודמת משנה הרוגים 5 של ירידה – 1044 בשנת  10 נהרגו דרכים בתאונות . 

 

 בינעירוניים בכבישים הרוגים 5 - ו  העירוני בתחום 45 מתוכם. 

 
 חדשים נהגים/  צעירים 1 – ההרוגים מתוך. 

 

 בתחום רגל הולכי 1 העירוני בתחום רגל הולכי 40 – ההרוגים מתוך 

 .הבינעירוני
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 מחוז מרכז

 

 מאפייני מחוז מרכז

 תחנות. 44-מרחבים ו 3 -המחוז מחולק ל

 

 מאפיינים בולטים של המחוז

 .מרחב תפר 

 .אוכלוסיות מגוונות 

 .צירי תנועה מרכזיים 

 .נתב"ג 

 .גידול אוכלוסין 

 

 

 כוח אדם במחוז מרכז

 1040-1043גברים. בשנים  10%נשים,  30%. שוטרים 1591  משרתים במחוז 

 שוטרים. 445גויסו למחוז  1043שוטרים. בשנת  104ו למחוז יסגו

  מקום ראשון ארצי.4.34, ארצי 1.44ממוצע ימי מחלה: מחוזי . 

  מקום ראשון ארצי. 91.5%כשירויות: אחוז ביצוע 

 

 

 3102ת פליליות בתחום במחוז בשנת עבירו

  :(.1041 עלייה מבשנת 1%) 91,599כמות תיקים 

  :(.1041ירידה מבשנת  4.4%תיקים ) 14,154עבירות פע"ר 

  :(.1041עליה מבשנת  3.4%תיקים ) 44,414אלימות 

  :(.1041עליה מבשנת  40.3%תיקים ) 4,191סמים 

  :(.1041מבשנת  30.5%) 414אמל"ח 

  :(.1041ירידה מבשנת  0.4%) 39,014עבירות רחוב 

  :מקרים. 19מקרי רצח 

 :(.1041עליה מבשנת  0.1%תיקים ) 4,041  יח' הונאה 
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  :(.1041עליה משנת  90%תיקים ) 141ימ"ר מרכז 

  :(.1041ירידה מבשנת  5.4%ידיעות שנרשמו ) 41,315מודיעין 

  :(.1041ירידה מבשנת  1.4ידיעות שטופלו ) 1,519מודיעין 

  415(, יעדים שפוצחו 315 -  1041ירידה משנת  44.1%) 310יעדים שהוכרזו 

 (.1041עליה מבשנת  43.4%)

  :1.4%כ"א ) 9,405(, 1041מבשנת  1.1%התקבלו )עליה של  43,143תביעות 

 (.1041עליה מבשנת 

 

 

 פעילות אג"מ

  (.1041ירידה מבשנת  1.5%)  4,441,040 400שיחות נכנסות למוקד 

 444,194 ( 1041עליה מבשנת  1.4%אירועי תגובה.) 

  1043שיטור עירוני רמלה הוקם במרץ. 

  1,195סה"כ מתנדבים. 

 :אירועי חבלה על רקע פלילי. 15חבלה 

 

 

 נתוני תנועה

  :חמורות. 404קטלני,  13קשה,  45תאונות דרכים עירוני 

 14 -הרוגים בעירוני. 

 

 

 3101מגמות המחוז לשנת 

 אתגרים פיקודיים

 .שיפור השירות 

 ינות.חתירה למצו 

 .שגרת עבודה רצופה ואפקטיבית 

  פיקודית.הובלה ואחריות 

 .פיקוד חדש חוצה מחוז 

 .פיקוח ובקרה 
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 אתגרי העתיד

 פיתוח שולחן טכנולוגי לחוקר. חיזוק מערך האיסוף. ליווי  -אתגרי אח"מ

 מחקר.

 הגברת פעילות מול פשיעת נוער. חיזוק  -מול תופעות פשיעה -מדרגי עבודה

מערך המש"קים. חיכוך מתמיד ברמת התחנה מול פשיעת רחב. שיפור 

 עבודה והגברת אפקטיביות. תהליכי

 הקמת משל"ט מחוזי חלופי. -מוכנות לחירום 

 המ.מ.מ בשרון(. 3פיילוט מג"ב ) -מיסוד יחידות חדשות 

 ה הערבית.ימתן דגש ייחודי לשירותי משטרה בקרב האוכלוסי -מרחב קדמה 

 טחון ואמון הציבור.יתחושת הב -תדמית המשטרה 

 יחידות שיטור עירוני בערים.תוספת  -דרישה גוברת לשירותי משטרה 

  התאמת המבנה הארגוני של המחוז: שינוי גבולות גזרה בין תחנות. שדרוג

משל"ט מקומי קיים. עמ"ט "תחנה ירוקה" תחנת יבנה פריסת תחנת 

 ראשל"צ.
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 מחוז דרום

 

 הפעלת פיקוד מערך מקביל

במחוז( החל לפעול בכל , לאחר פיילוט בן חצי שנה )בארבע תחנות 1043בחודש יוני 

יחידות המחוז מערך "מפקדים מקבילים" )מפקדים מתוך מערך המתנדבים(. 

מפקדים אלה הנם מתנדבים, שהוכשרו והוגדרו לתפקידי פיקוד ומשולבים במגוון 

תחומים משימתיים ובדגש על קבלת אחריות משימתית להפעלת מתנדבים בפעילות 

ידע הנתון למתנדבים(, מערך ההקבלה אמון מבצעית ייעודית )בכפוף לסמכויות ול

על צבירת כוחות )מתנדבים( למשימה, פיקוח ובקרה, ליווי עבודת מתנדבים וסיוע 

 למערך הקבע.

במסגרת התהליך מונו מפקדים מקבילים בתחום, האג"מ / סיור, בסיסי ההפעלה, 

נקודות יח' ג'יפים ועוד. מפקדי המערך מסייעים בהתמודדות עם סוגיית קירור  ה

 החמות. 

 

 יקט אכיפה ידידותית(חיזוק יכולות מערך התנועה )פרו

פעילות שנועדה להביא שינוי בדפוסי הנהיגה בערי המחוז, תוך שימוש מקיף 

ביכולות צילום ותיעוד במגוון אמצעים טכנולוגיים )מצלמות אישיות, מצלמת רכב, 

 מצלמות מוקד(.

 ופעל דסק מחוזי )דסק אכיפה ידידותית(. נבנתה מערכת אגירת ואחזור נתונים וכן ה

 

  פעילות אכיפה בישובים הבדואים בנגב

ניתן דגש רציף ומתמשך לסוגיית חיזוק והטמעת שלטון החוק בישובים הבדואים. 

קשב נרחב מאוד ניתן לטיפול באמל"ח הבלתי חוקי. מטופלת סוגיית יידוי אבנים 

בצירי התנועה לעבר כלי תחבורה, בעיקר על ידי נערים. ניתן דגש מרכזי לתופעות 

 פה והסברה בתחום התנועה.לפעילות אכיפשיעה משפיעות, כמו גם קשב מקיף 
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 פריסת שירותי משטרה בישובים הבדואים

בוצעה עבודת מטה נרחבת אשר קיבלה את אישורם של השר לביטחון פנים ומפכ"ל 

המשטרה לתכלית של פריסת שירותי משטרה ביישובי המגזר )בגזרת תחנת 

 בנגב,העיירות(. המהלך נועד לתכלית של פריסת נק' משטרה בישובים הבדואים 

 . ודהבתקינה של כעשרים שוטרים בכל נק

הישובים  43כמו כן, גובש עמ"ט לפריסת שירותי מש"ק )מרכז שיטור קהילתי( ב 

הבדואים המתוכננים בנגב )על רקע תהליך ההסדרה של ההתיישבות הבדואית 

 בנגב(.

 

 משטרה בישובים הבדואים –חיזוק קשרי קהילה 

ברקע הדברים ועל רקע התקדמות החקיקה להסדרת ההתיישבות הבדואית, 

נרשמת מעורבות גורמים שונים, הפועלים לליבוי הרוחות ומתסיסים את הציבור 

הבדואי כנגד רשויות המדינה וכנגד הפתרונות המוצעים בתהליך ההסדרה אשר 

)יח'  יואב יח'נועדו להביא לשיפור רמת החיים בישובים הבדואים. שילובה של 

לגורמי האכיפה בנושא בניה בלתי חוקית(,  משטרתית העוסקת בפעילות סיוע

נתפסת בעיני הבדואים כ"שובר שוויון" בפעילות האכיפה ובהתאמה הביאה 

 להגברת המתח והחרדה בציבור הבדואי.

זונים בין הסיוע יז באופן נמרץ, על מנת לשמר את האלאור האמור פועל המחו

ה לבין מתן שירותי משטרה והדברות מול ההנהגה המקומית לפעילות האכיפ

 והציבור הבדואי הרחב. 

במקביל נוקטים המחוז ומרחב הנגב מגוון רחב של פעולות לתועלת האוכלוסייה, 

באמצעות עבודה עם בני נוער, קידום מהלך מקיף לגיוס צעירים בדואים לשורות 

המשטרה, ביצוע הדרכות והרצאות במגוון נושאים מקצועיים בשילוב גורמי עיר 

ים, הערכות לפריסת נק' ללא אלימות, קיום ימי קהילה ומשטרה בישובים הבדוא

מש"ק בישובים המתוכננים, סיוע במתן פתרונות נדרשים על פי צורכי האוכלוסייה 

כמו גם נקיטה במגוון רחב של פעולות מאזנות, מרסנות שנועדו לקדם אמון והבנה 

 משותפים על מנת להעלות ולשפר את רמת החיים בישובים הבדואים. 
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  פגיעה בתשתיות מדינה

תשתיות מדינה, מהווה בעיה כאובה, שהשלכותיה מורכבות וסבוכות אף הפגיעה ב

 יותר מן הפגיעה הישירה הנגרמת מעצם אירוע הגניבה. 

הנושא מטופל באופן רציף באמצעות צח"מ מבצעי אותו מפעיל המחוז, תוך מיקוד 

 פעילות בגזרות עליהן מצביע המודיעין כבעל רגישות גבוהה.

ת תוך יצירת שיתופי פעולה שוטפים עם הגורמים הצח"מ ביצע פעילות נרחב

בנפח גניבת התשתיות  10%האזרחיים העוסקים בנושא ואף הביא לירידה של כ 

 בתחומי המחוז.

 

 מג"ב ידותממשקי העבודה בין התחנות ליח

גובש מודל עבודה משותף בין כחול וירוק לשם מקסום היכולות המשותפות. 

ת בשילוב עם התחנות, לשם מתן מענה לקריאות היחידות הכפריות של מג"ב פועלו

 מוקד במגזר הכפרי.

מודיעין מג"ב דרום, מבצע כס"ב בגזרה הכפרית ופועל בשיתוף מול התחנות לשם 

משל"ט מתן מענה משולב, לצרכים הייחודיים במגזר הכפרי. המחוז השלים הפעלת 

 אשר מנחה את כלל היחידות בגזרה )כחולות וירוקות כאחד(. מחוזי אחוד

 

  אילת כעיר מפוקחת מודיעין

המשיכה הקבועה שמגלים ארגוני פשיעה ועבריינים שונים לניהול עסקיהם בתחומי 

העיר אילת, מחייבים התאמת היכולות העומדות לרשות המרחב לשם מתן מענה 

 הולם לעניין בכלים מתקדמים
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 צפון מחוז

 מאפייני המחוז

יהודים והיתר ממגזרים  44.4%תושבים מהם  4,041,000המחוז הצפוני משרת 

 אחרים.    

 –גבולות בינלאומיים  3 -קמ"ר. המחוז גובל ב 4,345שטחו של המחוז הצפוני 

 סוריה , לבנון וירדן.

 

 

 מאפיינים בולטים 

 .ריבוי אירועי ירי ואמל"ח 

 .ריבוי עבירות אלימות וסד"צ 

 .הברחות סמים מהגבולות הבינלאומיים 

 .מקומות קדושים ואתרי תיירות 

 .בניה בלתי חוקית 

  גבולות חמים ואפשרות למלחמה בצפון. –איומים אסטרטגיים 

 ריבוי תאונות דרכים. 

 

 

 כוח אדם 

  444קצינים,  151נגדים,  4141שוטרים מהם  1040.5במחוז  משרתים 

תקנים  45.5שמ"ז. תוספת של  1-ו  שת"מ 1שירות לאומי ,  54שח"מ , 

 משנה קודמת.

 

  סדנאות של חוסן נפשי , חיזוק שוטר דרך  –השקעה במערך בריאות הנפש

 מערך קצונה ראשון, התמקדות בחוקרי אלמ"ב וחסרי ישע.

 
 
  לימודים לשוטרים נפגעי לימודי  יהדות, הכשרת  –חיזוק מערך ההדרכה

 נגדים ונהיגה מבצעית מתקדמת.חונכי שטח במגזר הסיור, הכשרת 
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  חיזוק השוטר באמצעות מערך הרווחה: אירוע עולים לכיתה א', אירועי בר

מצווה לילדי השוטרים, טיול בר המצווה, אירועי גמלאים, הפנינג משפחות 

 וחיזוק הקשר והטיפול בגמלאים.

 
 

  יום משפחה, צעדות,  –חיזוק השוטר באמצעות פעילות רווחה ביחידות

 ות ועוד.מסיב

 

 

 3102בתחום המחוז בשנת  עבירות פליליות

 4% -מהווים עליה של כ 34,404:  פשיעה כללית . 

 3%מהווים עליה של   4530:  הוגשו כתבי אישום. 

 בקשות למעצר תום הליכים אל מול  4941הוגשו  : מעצרי תום הליכים

 .11% –מעצרים  1,354

 9%מהווים ירידה של  4,143:  עבירות פע"ר . 

 19%מהווים עליה של  311:  הגשת כתבי אישום בפע"ר. 

 :3.5%מהווים ירידה של  449 עבירות שוד. 

 44 –נותרה זהה  : כתבי אישום בעבירות שוד. 

 1%-המהווים עליה של כ 511: עבירות הצתה . 

 44%-המהווים עליה של כ 34: כתבי אישום בעבירת הצתה. 

 1%המהווים עליה של  5515:  עבירות סמים. 

 המהווים אותה כמות לערך  4199 :כתבי אישום שהוגשו בעבירות סמים

 משנה קודמת.

 לערך. 1%המהווים עליה של  509:  סחר בסמים 

 41אקדחים,  51:  1044: נתפסו בתחומי המחוז בשנת  תפיסות אמל"ח 

 .מטענים 44-רימונים  ו 49רובים, 

 1%עליה של  –תיקים  593 :מגמת תיקים בגין שימוש באמל"ח. 

 ירידה של  39( , תום הליכים באמל"ח 4%)עליה של  511 מעצרי אמל"ח(

34%.) 

 תיקים מהווים כמות זהה לערך משנה קודמת. 4,104 : פשיעת נוער 
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 משנה  3% -מקרים המהווים עליה של כ 111: מכירת אלכוהול לקטין

מכמות המכירות אלכוהול לקטינים ברמה  11%-הכמות מהווה כ –קודמת 

 הארצית.

 אירועי רצח )כמות זהה לשנה קודמת(  45נרשמו  1043: בשנת אירועי רצח

 .10% –תיקים גלויים  9מהם 

  דגימות דנ"א וצילום הטבעת חשודיםהמחוז עומד על אחוזים גבוהים של ,

 חשודים.

 ידיעות . 44,393סה"כ נרשמו  – ידיעות מודיעין 

  מחוזית שאת תוצריה כבר מתחילים לראות . יחידת סייברהוקמה 

 ביעד זה . 400ניתן דגש רב ליעד החילוט והמחוז עומד בציון  :  חילוט 

 

 

 פעילות האג"מ

 ונמשכת  1009משנת  40%עליה של  – 454,114  :מספר אירועי התגובה

 המגמה לאורך השנים.

  ומעלה בפתיחת מש"קים. 44%כל תחנות המחוז עומדות על 

 כבר הופעל  1043בשנת  –פרויקט שהולך ומתרחב  - רונישיטור עי 

תוצאות יפות  –בישובים : כרמיאל, נצרת, עפולה, שפרעם ומגדל העמק 

של טיפול באירועי תגובה, מעצרי חשודים שפיכות אלכוהול, דוחות איכות 

 הסביבה, דוחות תנועה , דוחות נעל"ר ועוד.

 תפוקות נאות בתחום המעצר  –יחידה גדולה ומשמעותית  - יס"מ צפון

ת נוהגים ללא ר"נ, פורצים, סמים, ביצוע חיפושים ואמל"ח סיוהעיכוב, תפ

 . בעלי חלק משמעותי בתפיסת האמל"ח המחוזית.

 אירועי חבלה )מטעני חבלה, רימוני רסס, רימון  105נרשמו  - אירועי חבלה

מאירועי החבלה  31% –רקטי לאו(  טכני ומטול כני, פריט פירוט פירוט

 הפליליים בארץ נרשמו בתחום המחוז הצפוני.

 אז  1041מתנדבים שזו כמות גדולה משנת  3,113מופעלים -מתנדבים(

 (.1,931הופעלו 

 ( 1041בשנת  491אירועי חילוץ )מול  334ביצעו השנה - יחידות החילוץ

 (.1041בשנת  391איש )מול  554וחולצו 
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 400זמן המתנה ממוצע לשיחת  –יחידה מצטיינת ארצית  - מוקד מחוזי – 

 פונים למוקד היו מרוצים ! 40שניות . תשעה מכל  1.15

 ושאר  11בקשות סיוע בהריסות , בוצעו  14התקבלו  - הריסות ופינויים

הבקשות לסיוע בוטלו ע"י בית המשפט או מוציא הצו.                            

ואילו היתר בוטלו על  40בוצעו  –יוע באבטחת פינוי בקשות ס 419התקבלו 

 ידי בית המשפט או מוציא הצו.

  כמות הגדולה  ביותר  –פקודות  43,031המחוז טיפל ב:  -הוצאת לפועל

 בחתך הארצי.

 

 

 נתוני תנועה

   הרוגים  4עליה של  –הרוגים  11סה"כ נהרגו בתאונות דרכים במחוז הצפוני

הרוגים בכבישים  41מהם  –משנים קודמות( )אם כי עדיין ירידה 

 בשטח העירוני. 49 –בינעירוניים 

  צעירים / נהגים חדשים שהרגו או נהרגו. 44 –מתוך ההרוגים 

  הולכי רגל. 40 –מתוך ההרוגים 

 44  .אופנוענים היו מעורבים בתאונות קטלניות 

 

 

 שירות לאזרח 

 .1044אל מול שנת    41%עליה של  – 40ע"פ סקר השירות לאזרח ציון המחוז הוא  
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 חוף מחוז

 

 המחוז אוכלוסיית

 -ו יהודים( 14.1%) 413,431 מתוכם תושבים 4,450,050 מונה חוף מחוז אוכלוסיית

 .יהודים לא( 14.3%) 311,144

 
 

 המחוז מאפייני

 ונמליים חוף רצועת צפוף אורבני רצף. 

 ומשתנה גבוהה פשיעה רמת עם ומורכבות גדולות תחנות. 

 פשע משפחות. 

 לבנון גבול קו. 

 י"ש ומחוז הרשות מול תפר קו. 

 ח"ואמל ירי אירועי . 

 ( פחם אל אום נהריה עכו חדרה  חיפה) מעורבות ערים/ גדולות ערים. 

 ( המפרץ זיקוק בתי)  גדולים בריכוזים ס"חומ אתרי.  

 ד"הפס לאירועי משמעותי פוטנציאל עם ערבי מגזר תחנות.  

 ( אגרה מנהרת ערה וואדי,  1,  4,  1) אסטרטגיים/  מרכזיים צירים.  

 (  3 מכון  זיקוק בתי, רבין אורות)  אסטרטגיים אתרים. 

 ( קניון גרנד,  חיפה קניון,  ריוןיק)  קהל וריכוזי קניות מרכזי.  

 

  אדם כוח

 .שוטרים 1404במחוז משרתים 
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 פעילות האג"מ

 1041 משנת 9.9% -של עליה, 144,145 -תגובה אירועי מספר. 

 קים"מש בפתיחת 94 ובציון, 93.1% של בנתון עומד המחוז -ק"מש נקודות ,

 .בחודש יום 10.1 הינו הממוצע כאשר

 בלחימה רבות תפוקות קיימות, ומשמעותית גדולה יחידה -חוף מ"יס 

 .ח"אמל בנושא חיפושים וביצוע אלימות, סמים, פורצים, בפשיעה

 ב 4,144 לעומת, אירועים 1,905 -המחוז בתחום טופלו 1043 בשנת -חבלה- 

1041. 

 ח"אמל אירועי 410 טופלו 1043 שבשנת לציין. 

 בשנת 4,409 לעומת, 4,051 היא 1043 לשנת המתנדבים מצבת -מתנדבים 

1041. 

 1041 בשנת 4,055 לעומת 1,014 -ל מ"היח מתנדבי מספר עלה 1043 בשנת. 

 נענו מתוכן שיחות 4,433,933 ט"במשל נתקבלו 1043 בשנת -ט"משל- 

 .שיחות 4,034,415

 99.1 -הינו 1043 בשנת ט"המשל שירות ציון. 

 המשטרה בסיוע 41 מתוכן, הריסות 54 במחוז בוצעו 1043 בשנת -הריסות. 

 44,011 ובוצעו, פקודות 40,915 נתקבלו 1043 בשנת -פ"הוצל . 

 פיגורים אפס עם נסתיימה 1043 שנת. 

 1041 בשנת 441 לעומת, מאוימים 159 במחוז טופלו 1043 בשנת -מאוימים. 

 מ"ק 401 של החוף ברצועת השנה אורך לכל פעל הימי השיטור -ימי שיטור 

 ובדיקות אדם חיי הצלות, פשיעה, תגובה לאירועי מענה ונתן, המחוז בתחום

 .שייט כלי
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 3102בתחום המחוז בשנת  פליליותעבירות 

 4.3% -מהווים ירידה של כ 54044:  פשיעה כללית . 

 45%מהווים עליה של   5991:  הוגשו כתבי אישום. 

 בקשות למעצר תום הליכים עליה של  1013הוגשו  : מעצרי תום הליכים

4.4% –  

 10%מהווים ירידה של  4154:  עבירות פע"ר . 

 1%מהווים עליה של  455:  הגשת כתבי אישום בפע"ר. 

 41%%מהווים ירידה של  403: עבירות שוד. 

 44%ירידה של  401 – כתבי אישום בעבירות שוד 

 1%-המהווים ירידה של כ 503: עבירות הצתה . 

 3%המהווים ירידה של  1419:  עבירות סמים. 

  14%המהווים עליה של  4441כתבי אישום שהוגשו בעבירות סמים. 

 לערך. 1%המהווים עליה של  141:  סחר בסמים 

 אמצעי לחימה  449:  1043: נתפסו בתחומי המחוז בשנת  תפיסות אמל"ח

 שונים .

 41%עליה של  –תיקים  514 : מגמת תיקים בגין שימוש באמל"ח. 

 3%, תיקים מהווים ירידה של 4141 : פשיעת נוער 

 44 מהם 14%אירועי רצח עליה של  13נרשמו  1043: בשנת אירועי רצח 

 .11% –תיקים גלויים 

  המחוז עומד על אחוזים גבוהים של הטבעת חשודים, דגימות דנ"א וצילום

 חשודים.

 . הוקמה יחידת סייבר מחוזית שאת תוצריה כבר מתחילים לראות 

 ביעד זה . 400ניתן דגש רב ליעד החילוט והמחוז עומד בציון  : חילוט 
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 נתוני ימ"ר
 

  רצח אירועי

 תיקים 9 מהם  ר"הימ טיפל בהם רצח אירועי 41 נרשמו 1043 בשנת 

 .גילוי 53% – גלויים

 נמצא נוסף ותיק גלוי אחד תיק מהם רצח אירועי 1 נרשמו 1044 בשנת 

 .אלו בימים בחקירה

 דירה לבתי התפרצויות בתחום כנופיות 1 פוצחו  1043 בשנת . 

 

 

 תנועה נתוני

 

  אנשים . 31חוף סה"כ נהרגו בתאונות דרכים במחוז 

 עירוניות בדרכים 15 ו  בינעירוניים בכבישים 41 מהם. 

 קודמות משנים ירידה מגמת המשקפת קודמת משנה הרוגים 5 של ירידה. 

  הרוגים מהמגזר. 41 –ההרוגים  31מתוך 

 

 

 נתוני שירות 

 

 משטרה שירותי לקבל שפנו לאזרחים שניתן מהשירות הרצון שביעות סקר י"עפ

 .1044 שנת מול אל 43% של עלייה -40 הוא הציון, חוף במחוז
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 מחוז ירושלים

 

 המחוז אפיינימ

 

 ממגזרים   והיתר יהודים 14% מהם, תושבים 449,334 משרת ירושלים מחוז

 .אחרים

 (.י"וש דרום, מרכז) מחוזות 3 -ב וגובל מרחבים 4 -ל מחולק המחוז

 

 בולטים מאפיינים

 (.השמיים כיפת תחת אירועים, תהלוכות, הפגנות) צ"סד אירועי ריבוי 

 (.ונוצרים מוסלמים, יהודים) הדתות לכל קדושים מקומות 

 קונסוליות, עליון ש"בימ, מ"רה בית, ממשלה משרדי) שלטון מוסדות ריבוי 

 '(.וכו

 ל"ומחו מהארץ מים"אח אירועי ריבוי. 

 תיירות אתרי ריבוי. 

 מיעמ ע"ופח ע"פח אירועי עם התמודדות. 

 ירושלים עוטף. 

 חרדי מגזר. 

 ערבי מגזר. 

 

 

  אדם כוח

 459 -מ"שח,4514- נגדים, 141-קצינים: שוטרים 1003 משרתים במחוז ,

 .45 -לאומי שירות 45- ז"שמ

 החוקרים לכלל נפשי חוסן של סדנאות – הנפש בריאות במערך השקעה 

 בתחום הרצאות. הקדושים המקומות יחידת ולשוטרי מ"המת לשוטרי

 וטיפול ליווי, מ"שח ולשוטרות נרחבים לפורומים המינית ההטרדה

 .ב"אלמ למניעת המרכז עם קהילה – משטרה פ"שת, מאוימים בשוטרים
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 נגדים הכשרת, הסיור במגזר שטח חונכי הכשרת – ההדרכה מערך חיזוק 

 .מתקדמת מבצעית ונהיגה

 בר אירועי', א לכיתה עולים אירוע: הרווחה מערך באמצעות השוטר חיזוק 

 משפחות הפנינג, גמלאים אירועי, המצווה בר טיול, השוטרים לילדי מצווה

 .בגמלאים והטיפול הקשר וחיזוק

 צעדות, משפחה יום – ביחידות רווחה פעילות באמצעות השוטר חיזוק ,

 .ועוד מסיבות

 

 

 3102בתחום המחוז בשנת  פשיעה נתוני
  

 3.5% של עליה מהווים 35,515:  כללית פשיעה . 

 קודמת משנה 5% של עלייה,  40.05:  הגילוי אחוז  . 

 4% של עליה מהווים  4034:  אישום כתבי הוגשו. 

 33% המהווים ההליכים תום עד חשודים 1449 נעצרו : הליכים תום מעצרי 

 ( .1114)העצורים  מכלל

 5.1% של ירידה מהווים 1991:  ר"פע עבירות . 

 14.1% של עליה מהווים 194: שוד עבירות. 

 השוד עצורי מכלל 51% המהווים 405:  שוד בעבירות ה"תו עצורי . 

 4% של ירידה המהווים 1514: סמים עבירות. 

 44% של ירידה המהווים 514: בסמים סחר. 

 קודמת משנה 5.5% של עליה מהווים תיקים 1410 : נוער פשיעת. 

 קודמת משנה 3% -כ של עליה המהווים תיקים 444: לקטין אלכוהול מכירת . 

 גלויים כולם – רצח אירועי 44 נרשמו 1043 בשנת :רצח אירועי . 

 וצילום א"דנ דגימות, חשודים הטבעת של גבוהים אחוזים על עומד המחוז 

 .חשודים

 ידיעות 44,304  נרשמו כ"סה : מודיעין ידיעות          . 

 לראות מתחילים כבר תוצריה שאת מחוזית סייבר יחידת הוקמה . 

 זה ביעד 400 בציון עומד והמחוז החילוט ליעד רב דגש ניתן: חילוט .   
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  מ"האג פעילות

 

 ט"משל

 . 1% של עלייה – 1041 בשנת 141,133 לעומת, 130,449 – אירועים כ"סה

 . 4,111,000 -כ – 400 למוקד שיחות כמות

 . שניות 3.4 – 400 לקווי מענה זמן ממוצע

 .מידע שיחות 404,000 -כ בו ונענו מידע מרכז נפתח פעמים 9

 .ק"חפ נפתח פעמים 54

 

 מ"יס

 . במחוז ומשמעותית גדולה יחידה

 מעצרים, מים"אח ליווי, הפגנות, הבית הר, ש"לבט בדגש, רבות במשימות פועלת

 . מחוזיים באירועים וכן

 . עיסוויה לנושא משימתית מפקדה על פיקוד 1043 בשנת

 

 חבלה

 . 4,450 – תגובה לאירועי מענה - תגובה פעילות

 '. וכו הדרכות, תפות מכוניות איתור, סריקות הכוללים 31,144 – מנע פעילות

 . אירועים 14 – ירושלים בגזרת מטענים – ע"פח אירועי

 . מטענים 4 – פליליים אירועים

 

 קים"מש

 שהם בחודש ימים 45.14 על עומד המחוז יחידות בכלל קים"מש פתיחת ימי ממוצע

 .41.1%-כ

 

 ופינויים הריסות

.                                           404 המשפט בית י"ע הותלו 419 בוצעו,  בהריסות סיוע בקשות 309 התקבלו

 ומרחבי תחנות י"ע ישירות טופלו אשר פינוי באבטחת סיוע בקשות 443 התקבלו

 .11 בוטלו, 54 בוצעו, המחוז
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 לפועל הוצאה

 מלאי את שצמצם דבר – פקודות 5,314: ב וטיפל פקודות 4,400 קיבל המחוז

 .במחוז הפקודות

 

 מתנדבים

 הפשיעה בתחום המניעה בפעילות משולב ירושלים מחוז של המתנדבים מערך

 .  הציבורי והסדר התנועה

 יחידות בשילוב והסיור התנועה בתחום שיטור מערכי משלימים המערך מתנדבי

 : מיוחדות מתנדבים

 .שמש ובית הראל תחנות :פרשים

  מוריה, שפט, שמש בית, הראל :יפים'ג  יחידות

 . שמש ובית, הראל,  ן"את, מוריה, ציון:  תנועה מתנדבי יחידות

 .חבלה, ט"משל, א''זק

 (.פשיעה מחסומים סיור) פ"סמ ויחידת" אופק" יחידת :מיוחד סיור

 של עלייה, 4444 – 1041 שנת לעומת, 4940: ירושלים במחוז פעיל מתנדבים היקף

5% . 

 . 91.3%:  על עומד ירושלים מחוז מתנדבי של כולל הפעלה אחוזי

 

 תנועה נתוני

 משנה הרוגים 44 של עליה –  11 נהרגו ירושלים במחוז דרכים בתאונות כ"סה

 .העירוני בשטח 43 – בינעירוניים בכבישים הרוגים 43 מהם – קודמת

 .נהרגו או שהרגו חדשים נהגים/  צעירים 4 – ההרוגים מתוך

 .רגל הולכי 1 – ההרוגים מתוך

 . קטלניות בתאונות מעורבים היו אופנוענים 9

 

 לאזרח שירות

 שנת מול אל   4% של עליה – 14 הוא הכללי המחוז ציון לאזרח השירות סקר פ"ע

 .1044 משנת 44% ושל, 1041

 .1044 משנת 40% ושל, 1041 שנת מול אל  4% של עליה 11 -  ל"המש ציון

 .1044 משנת 40% ושל, 1041 שנת מול אל  4% של עליה 15 -  הסיור ציון

 .1044 משנת 43% ושל, 1041 שנת מול אל  4% של עליה 43 -  המוקד ציון

 



132 

 

 י"ש מחוז

 

 המחוז אפיינימ

 

 1.131.000, יהודים אלף 311 -בחלוקה, תושבים 3.000.000 -כ משרת י"ש מחוז

 14 ישנם כ"כ. ישראליים ישובים 119 -ו פלסטינאים כפרים 540 במחוז. פלסטינים

 .המחוז ברחבי קים"מש

 נרחב שטח על ומשתרע ישראל משטרת במחוזות ביותר הגדול הנו המחוז של שטחו

 לבאר בסמוך) בדרום שוקת לצומת ועד( שאן לבית סמוך) שבצפון בזק ממחסום

 מחוז, מרכז מחוז, צפון מחוז: עיקריים מחוזות ארבעה עם גובל המחוז(, שבע

 .דרום ומחוז ירושלים

, ביטחון עבירות, ד"והפס מחיר תג אירועי -הינם המחוז של בולטים מאפיינים

 שוד עבירות, נוספים ואתרים המכפלה למערת לרגל ועלייה קדושים מקומות

 .ח"אמל ועבירות" עוקצים"ו

 בתחום גוף כל( י"ומ ז"מנה, כ"שב, ל"צה) רגליים ארבע פ"שת במודל עבודה

 .הפלסטינית הרשות מול עבודה וכן. ביטוי לידי היחסי היתרון את מביא אחריותו

 

  אדם כוח מאפייני
 

 שירות, מ"שח 11, קצינים 411, נגדים 151.5 מהם, שוטרים 994.5 משרתים במחוז

 השטח חיזוק, לאומנית פשיעה בעבירות ולחימה החקירות מערך חיזוק, 4 לאומי

 המלח בים תיירות ק"מש פתיחת, חברון מרחב בתחום חדשה תנועה יחידת ופתיחת

 במרכז השוטר השמת וכן המחוז של ניכר בחלק  נוספים קים"מש הקמת, ובחופים

 .האירגוני הקשב
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 3102בשנת  פליליות עבירות

 40% של עליה המהווים 45,413 -נפתחו :כללית פשיעה. 

 41% של עליה המהווים 5,109 הוגשו :אישום כתבי. 

 מול אל ההליכים תום למעצר בקשות 3,439 הוגשו :הליכים תום מעצרי 

 .14% -מעצרים 5,143

 1% של ירידה המהווים 4,010 -נפתחו :ר"פע עבירות. 

 44% של ירידה המהווים 410 :ר"פע בעבירות א"כ הגשת. 

 49% של עליה המהווים 94 נפתחו :שוד עבירות. 

 53% של עליה: שוד בעבירות אישום כתבי. 

 44% של ירידה המהווים 4530: סמים עבירות. 

 4% של עלייה המהווים 144: סמים בעבירות שהוגשו אישום כתבי. 

 מקבילה מתקופה שינוי ללא 153: בסמים סחר. 

 40% של עליה המהווים 414: בסמים בסחר שהוגשו אישום כתבי. 

 מחסניות 10, רובים 51, אקדחים 43 המחוז בתחומי נתפסו :ח"אמל תפיסת ,

 .ונפצים כדורים של גדולה כמות

 44% של עלייה 4044: ח"אמל בעבירות תיקים מגמת. 

 44% של עליה המהווים תיקים 1459 נפתחו: נוער פשיעת. 

 התיקים כל - 4% של עליה המהווים רצח אירועי 14 נרשמו :רצח אירועי 

 !גלויים

 ידיעות 1109 נרשמו כ"סה: מודיעיניות ידיעות. 

 400 -הנו המחוזי והציון זה יעד על רב דגש ניתן: חילוט. 

 לכלל מענה נותנת היחידה, י"ש ר"בימ סייבר יחידת הוקמה 1043 בשנת 

 תחומי בכל השימוש המודעות את להחדיר כוונה ישנה. במחוז היחידות

 למלחמה יחידה הוקמה, כן כמו. משמעותיות עבירות וחשיפת הסייבר

 . האידאולוגית בפשיעה
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 מ"אג נתוני

 לאורך המגמה ונמשכת 1009 משנת 15% של עליה -11.413 -התגובה אירועי מספר

 .שנים

 .קים"המש פתיחת בימי ומעלה 44% על עומדות המחוז תחנות כל

, תגובה באירועי טיפול של יפות תוצאות ליחידה. אריאל בעיר הופעל, עירוני שיטור

 דוחות, תנועה דוחות, הסביבה איכות דוחות, אלכוהול שפיכות, חשודים מעצרי

 .ועוד ר"נעל

 

 בתחומי יחיד ג"כיסמ פועלת אשר ומשמעותית גדולה יחידה -י"ש מ"יס 

, חמורה פשיעה בתופעות המחוז יחידות לכלל מענה נותן מ"היס. י"ש מחוז

. ישראל משטרת יחידות לכלל דרושים אשר"  זמני מקלט"  דרושי מעצרי

. הלאומני והן הפלילי הן בפשיעה הלחימה בתחום נאות תפוקות י"ש מ"ליס

".  זמני מקלט"  הכותרת תחת עצורים 30 עצר י"ש מ"יס, המחשה לצורך

 ".פיתיון"  בפעילות רכב גנבי חוליות של תפיסות מספר היו, כ"כ

 הופעלו אז)  1041 משנת עלייה שזו מתנדבים 4443 -כ מופעלים -מתנדבים 

4011 ) 

 (  1041 בשנת 453 מול)  חילוץ אירועי 444 השנה ביצעו החילוץ יחידות

 ומופת דגל מהווה החילוץ יחידת(.  1041 בשנת 114 מול)  איש 4413 וחולצו

 .עליו ושומר שדואג מי יש כי היודע למטייל

 פונים 40 מכל 4. שניות 3 -400 לשיחת ממוצע המתנה זמן -מחוזי מוקד 

 !מרוצים היו למוקד

 תחום. ש"איו ב"מג הינו י"ש במחוז חים"הבב רפרנט -ופינויים הריסות 

 ח"בב בהריסות בלבד לו מסייע י"ש מחוז. הבלעדית באחריותו ההריסות

 .פלסטינים חים"בב 41 -ו ישראלים חים"בב 59 בוצעו 1043 במהלך. ישראלי

 משטרה שירותי מתן לצד בשנה 3% של באוכלוסייה גידול זה כל לצד. 
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 שאבי אנושנתוני אגף מ

 שירות, מ"שח 11, קצינים 411, נגדים 151.5 מהם, שוטרים 994.5 משרתים במחוז 

 .4 לאומי

 

 התנועה אגף נתוני

 תאונות 104 -ב 4491 -במחוז נפגעים כ"סה. 

 11 .תאונות קטלניות 

 94 .תאונות קשות 

 590 קלות תאונות. 

 קל פצועים 4310, קשה פצועים 441, הרוגים 30 -נפגעים. 

 הרוגים 5 מתוכם תאונות 19 -גלגלי -דו רכב של מעורבות. 

 קטלני 4, קשות תאונות 34 מתוכם, תאונות 134 -עירוני תאונות. 

 תאונות 419 -בינעירוני תאונות. 

 

 לאזרח שירות

 .9% של עליה 11 -המחוז ציון לאזרח השירות סקר פ"ע
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 )מג"ב( שמר הגבולמ

שנה  10ר משמר הגבול אשר ציין היוותה אבן דרך היסטורית עבו 1043שנת 

סדו. לאורך השנה עסק משמר הגבול בלחימה בפשיעה, בביטחון השוטף, ווילה

במניעת פעילות חבלנית עוינת, בהפרות סדר, בפשיעה חקלאית ובחיזוק תחושת 

 הביטחון במגזר הכפרי תוך הידוק הקשר עם ההתיישבות. 

 

 עיקרי העשייה

כשנת המפנה השנייה, התאפיינה בהישגים רבים  שנה זו, אשר הוגדרה ע"י המפכ"ל

האפקטיביות המבצעית, על שירות  –תוך שימת דגש על חיזוק כושר ההרתעה 

 הפנים ועל שירות החוץ כשפנינו לקהילה ולחיזוק אמון הציבור במשטרה.

שנה זו התאפיינה בירידה משמעותית של עשרות אחוזים בפשיעה החקלאית בכל 

יה ניכרת בסיכויי העבריין להיתפס, הודות לפעילות המאומצת סוגי העבירות ובעלי

 של יחידות מג"ב.

שילוב יחידות מג"ב והיחידות המיוחדות במלחמה בפשיעה ובפשיעה החמורה הביא 

להישגים מבצעיים ותרם למאבק חסר הפשרות שמנהלת משטרת ישראל בפשיעה.                             

מג"ב עם הפרות סדר וסיכול פעילות חבלנית עוינת ובגבול ביהודה ושומרון התמודד 

 מצרים עסקו יחידותינו במניעת הברחות סמים ואמצעי לחימה.

 

 משמר הגבול כזרוע מבצעית של משטרת ישראל 

  מיצוב משמר הגבול כזרוע מבצעית של משטרת ישראל וכחלק בלתי נפרד

ח אדם, ועות כממשטרת ישראל בכלל ההיבטים :  קורסים והכשרות, תנו

 נטילת אחריות משימתית ושיתוף פעולה הדדי מול כלל המחוזות והאגפים.

  במסגרת מוכנות משטרת ישראל לטיפול בהפרות הסדר, בוצעו בהובלת

 מג"ב הכשרות ואימונים ליחידות מג"ב והמשטרה בבסיס ההדרכה החילי.

  בבית במסגרת פרויקט הקמת מרכז הדרכה  –שילוב מג"ב במרכז הדרכה

שמש הוכנה תכנית סדורה לשילוב מג"ב במרכז ההדרכה בשלב ב'. התכנית 

כוללת מבנה וארגון של בה"ד מג"ב, מכמש ובית שאן. התבצעה התאמה 

 מיטבית לצרכי החיל תוך גיבוש תפיסת הדרכה חדשה במג"ב.
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 משימות ארציות

 במסגרת. בישראל ב"ארה נשיא ביקור - (11.3.43-10) "עמים ברית" מבצע 

 .משימתית אחריות ב"מג של העל מפקדת על הוטלה זה מבצע

 1 על ב"מג מפקדת של ופיקודית משימתית אחריות - "נכסים כונס" מבצעי 

 על ובדגש עבריינים כנגד התפר קו לאורך מחסומים הפעלת שמטרתו מבצע

 . רכוש ועברייני רכב גנבי

 41 משטחי חוקיים בלתי שוהים כנגד ב"מג בהובלת ארציים ח"שב מבצעי 

 הכפרי ובמגזר בערים פשיעה ומניעת צמצום, ע"פח פעילות למניעת פ"הרש

 .האישי הביטחון והגברת

 

 

 תמונת ראי

 מערך המילואים של מג"ב הופעל לאורך השנה הן במבצעים ארציים והן בשגרה:

 ישראל לכנסת בחירות. 

 המקומיות לרשויות בחירות. 

 ותעסוק אימונים ביצוע 

 

 

 תהליכים ארגוניים

  תחנת מטה יהודה -הקמת תחנה "ירוקה" ראשונה- 

מהלך זה נועד לטייב את שירותי המשטרה הניתנים לתושבי המגזר הכפרי 

שעד כה קיבלו מענה באמצעות תחנת בית שמש. חלוקת הגזרה ומתן 

אחריות למשמר הגבול אשר פועל בישובים לאורך שנים רבות, הביאה 

בפיקוד מג"ב בתחום המועצה האזורית מטה יהודה להקמת תחנת משטרה 

עליה קיבל מג"ב אחריות טריטוריאלית. פעילותה של התחנה אשר פועלת 

 נותנת אותותיה בשטח ומניבה תוצאות מרשימות. 1043מחודש אוגוסט 
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 תכנית מערכתית לחיזוק הביטחון האישי של תושבי המרחב הכפרי- 

 התושבים של האישי הביטחון לחיזוק כוללת מערכתית תכנית בנה ב"מג

 לשיפור מוביל, מדורג באופן מתבצע אשר התכנית יישום. הכפרי במרחב

 משטרה -קהילה קשרי להידוק, הכפרי למגזר הניתנים המשטרה שירותי

 .הכפרי במרחב האזרחים בקרב האישי הביטחון תחושת ולחיזוק
 

 :התכנית מרכיבי

 באמצעות יחידות השיטור הכפרי . 400 -מתן מענה לכלל אירועי ה •

בהתאם להחלטת מפקד מג"ב, יחידות השיטור הכפרי נוטלות אחריות 

הכפרי. התהליך החל במגזר  400 -משימתית למענה לאירועי ה

אשר מתקיים בגזרות שרון ועמקים שבמחוזות מרכז וצפון בפיילוט 

וצפוי להתרחב לשאר הגזרות בארץ, כאשר בבסיס המהלך שיפור 

 נה לאזרח.המע

 קיום מודל שיטור מועצתי בדומה למודל השיטור העירוני. •

הקמת מנהלת חקלאית בהובלת המשרד לבט"פ, במסגרתה יוקצו  •

אמצעים טכנולוגיים ניידים ונייחים לישובים על בסיס ניתוח מקצועי 

 שבוצע ע"י מג"ב. 

 שדרוג יכולות המודיעין והחקירה של הימ"רים הכפריים במג"ב. •

 

 

 

 של כלל יחידות מג"ב והתאמת  מסגרת האחריות, המשימות והמדידה מיסוד

 ההכשרות והאימונים הנדרשים לאופי היחידות, משימותיהן ותחום עיסוקן.

 

 פני מג"ב לקהילה

  גיוס, התמקצעות, שימור וטיפוח מערך המתנדבים במג"ב המהווה מכפיל

 ח עבור החיל.וכ

 משטרת ישראל למען הנוער. - יקט מיל"ההשתתפות בפרו 

  .ארגון וביצוע ימי ילק"מ לטובת חיזוק הקשר עם הישובים 



139 

 

  הרצאות לבני נוער במוסדות החינוך השונים להגברת המודעות לשירות

 משמעותי וחשיפה לפעילת החיל.

  כלל יחידות ופלוגות מג"ב מאמצות עשרות ארגונים ומבצעות פעילות תרומה

בסיכון, ילדים חולי סרטן ובעלי צרכים מיוחדים, אימוץ לקהילה עבור נוער 

 ניצולי שואה, סיוע לקשישים, אריזות מזון לנזקקים ועוד..

 

 

 מנהיגות, חינוך וערכים

משמר הגבול רואה בלוחמים המתגייסים לשרותיו פיקדון מוסרי, לפיכך מושקע 

מהתפיסה מאמץ ייחודי בהכשרתם לחיזוק חוסנו הערכי של הלוחם והחיל כחלק 

של מפקד מג"ב כי הכשרת הלוחם מתבססת  על כשירות עפ"י שלושת הרגליים: 

מקצועית, כשירות גופנית וכשירות ערכית. כלל ההכשרות הללו  -כשירות מבצעית

 השפיעו על טיוב הלוחמים, מקצועיותם וכן על איכות השירות הניתן לאזרח.

 

 

 פעילויות הדגל בתחום הנחלת ערכים

 

 כיער אימון

 לאמן ניתן לכשירות מבצעית שמאמנים כשם כי ההנחה על הנשען פעילות מערך

חודש, בהובלת מפקד היחידה בכל אחת  מדי נערך ערכי אימון .ערכית לחשיבה

בסיס  על ללוחמיו מפקד בין ערכי שיח מנוהל בפעילות מפלוגות/ יחידות החיל.

 .המפקד לדון רוצה עליה דילמה המעלים תרחישים

 

 חינוך סדרת

 המשימה המבצעית משגרת הפלוגה יוצאת ובמהלכה ימים חמישה אורכה

 מוסרית הזהות הערכית וחיזוק גיבוש ברור, למטרת פנימה התבוננות ומתאפשרת

 יחד את מנתחים החינוך הישראלית. בסדרת בחברה וכאזרחים כשוטרים

וויות היחידה וכן משולבות פעילויות וח משימות שמזמנות המרכזיות הדילמות

  .המפקד בהובלת ערכי שיח המעוררות
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 שנה להקמת משמר הגבול 10

שנה זו התאפיינה בפעילויות רבות אשר התקיימו במסגרת היחידות, המרחבים וכן 

שהתקיים ילית לציון שישים שנות היסטוריה למג"ב ושיאה באירוע חגיגי יברמה הח

 ש הממשלה.בכנסת ישראל במעמד רא

 

 הכרה בינלאומית

אירוח משלחות ואימון משלחות כחלק ממדיניות של יצירת שגרירים למדינת 

 ישראל ולמשטרת ישראל בעולם:

  ביקור עשרות משלחות מרחבי העולם ביחידות מג"ב וחשיפתן ליכולות

 מבצעיות.

  הוצאת משלחות מטעם מג"ב לטובת לאימון והכשרת משטרות במדינות

 בטרור.רת הסדר והלוחמה ונות בעולם בתחומי הפש

 

 


