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המפכ"לי דבר
:1998 העבודה בשנת ישראל משטרת של פעילותה לתכנון בסיס שימשו ייחוס תרחישי חמישה

חייבו אזרחיה, של הביטחון כתחושת ופגיעה במדינה הפשיעה בהיקפי ומצטברת חריגה עלייה  הפלילי התרחיש

המשטרה. של ויעיל הולם מענה

בנפש. קרבנות התובע עקבי, באופן הטרור איום  הביטחוני התרחיש

נסוגות. כבישים תשתיות מול המינוע כרמת עלייה ונפגעים, דרכים תאונות של גבוהים שיעורים  התעבורתי התרחיש

הציבורי. הסדר כתחום מכך הנגזרות במשמעויות וטיפול השלום הסכמי יישום המשך  המדיני התרחיש

ופוליטיים. אתניים דתיים, חברתיים, שסעים רקע על וקונפליקטים מתיחויות  החברתי התרחיש

מישורי שני כין חדש ארגוני משקל שיווי יצירת  1998 העבודה לשנת ישראל משטרת לעצמה שהציבה המרכזי היעד

מאידך. הפנים לביטחון ואחריותה מחד, "הקלסיים'י המשטרה תפקידי  פעילותה

שחלפה: העבודה בשנת ישראל משטרת בפעילות עיקריים דגשים

לביצוע המשטרה ליחידות יעילות מבצעיות יכולות הענקת על דגש שם זה בתחום המשטרה מענה  בפשיעה הלחימה

הלוחם למערך אדם כוח תקני 1,200 נוספו קשים. פשיעה במוקדי וטיפול והרחוב הרכוש פשיעת על בדגש משימותיהן,

. . בפשיעה.

בשנת ישראל במדינת הפשיעה נבלמה רצופה עלייה שנות שלוש לאחר  עובדות מספר נקבעו הפעילות שנת תום עם

בפשיעה. ירידה נרשמה השנה של השנייה במחצית ועוד, זאת .1998

להשגתם, מדדים ולצידם המשטרה ליחידות ברורים יעדים הוצבו שבמסגרתה ניהול שיטת הונהגה  ומדדים יעדים

ע"י זו. שיטה עפ"י ישראל משטרת יחידות כלל תפעלנה 2000 העבודה בשנת לתהליך. היחידות מחויבות יצירת כדי תוך

שדרותיו. כל על אחידה, ניהול בשיטת הפועל גדול ציבורי לארגון דוגמה ישראל משטרת תהיה כך

השלמת את לציין ניתן הבולטים המהלכים בין התהליך. יישום נמשך 1998 העבודה בשנת  האסטרטגי התהליך

האזרחי. והמשמר הקהילה אגף והקמת והתנועה, המבצעים אגפי הפרדת וירושלים, ויהודה שומרון במחוזות הרהארגון

מרכזי פריסת תהליך נמשך המקומיות. לרשויות ישראל משטרת בין הפעולה שיתוף מעגל הורחב  הקהילתי השיטור

בעתיד. פריסתם להמשך עבודה תכנית ונקבעה בערים, הקהילתיים השיטור

אגף .1997 העבודה שנת לעומת הארציים המבצעים כמספר עלייה נרשמה 1998 העבודה בשנת  וכוננות מבצעים

משטרת של המבצעית המוכנות להבטחת צעדים ננקטו מתגברים, כוחות וניוד לתכנון המטה באחריות נשא המבצעים

השנה. במהלך מגוונים מבצעיים פרויקטים וטופלו שונים, במתארים חירום לעיתות ישראל
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מאגף הפרדתו תהליך השלמת עם התנועה אגף של עצמאותו מוסדה 1998 העבודה שנת בסוף  דרכים תאונות

המלחמה המעיקה. בתופעה ללחימה ומשאבים אדם כוח בניתוב מדרגה עליית הייתה האגף הקמת המבצעים.

.1999 העבודה בשנת מרכזי עבודה יעד תהיה הדרכים בתאונות

גיוס בתחום מוגבר מאמץ חייבו האוצר, מן ותוספות האדם כוח בתחום פנימי התייעלות תהליך  והדרכה אדם כוח

השוטר. התמקצעות על דגש השם החדש ההדרכה מערך יישום נמשך והכשרתו. אדם כוח  פ
תכנון בשלבי מצויים המחשוב בתחום רכים פרויקטים מחשוב. מהפכת כעידן מצויה ישראל משטרת  טכנולוגיה / ~י

משטרת את יצעידו אלו פרויקטים ועוד. משאבים ניהול אלקטרונית, תנועה אכיפת ותחנות, ניידות מחשוב  וביצוע

הבא. לאלף מודרני כארגון ישראל ^ 3
_

מתקני לבניית מכירתם כספי וניתוב ישנים משטרה מתקני למכירת הביא בו שהוחל כולל מהלך  ובינוי פריסה >

במתקן יחידות מספר שילוב ועל מחד, משטרה מתקני ביזור על דגש הושם הפריסה תכנון כתהליך מודרניים. משטרה

מאידך. בעלויות, לחסוך מנת על אחד

אמצעי שמשלב התפר, בקו הפיזי המכשול פרויקט בתכנון הוחל הממשלה קבינט באישור  התפר קו מכשול ^
ו

הנמצאים הקיימים למעברים וניתובם התפר כמרחב רכב כלי מעבר על הפיקוח הגברת היא המטרה טכנולוגיה. י 171

בפיקוח. ]
בין האסטרטגי האיזון עיקרון על היא גם נסמכת 1999 העבודה לשנת הפעילות אסטרטגיית  1999 העבודה שנת /
מבצעיות כיחידות ובנייתן בערים המשטרה תחנות חיזוק על יושם מרכזי דגש ישראל. משטרת של פעילותה תחומי

11

לשירותי וגובר ההולך הביקוש רקע על ולקהילה, לאזרח השירות שיפור על יושם נוסף דגש ויעילות. עצמאיות

משטרה.

אחריותה. תחומי בכל ,1998 העמדה בשנת ישראל משטרת של הענפה פעילותה את סוקר שלפניכם הדו"ח  דבר סוף

מפקדים, שוטרים, של התפקיד בחשיבות המכירה רבה ארגונית במחויבות במסירות, בעיקשות, בוצעה זו פעילות

ידיהם. ולחיזוק לברכה שראויים האזרחי, המשמר ומתנדכי מג"ב לוחמי

בדו"ח. מעיון עניין תמצאו כי תקוותי

רבניצב / וילק יהודה
המשטרה של הכללי המפקח
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ארגוני ומבנה תפקידים אחריות, תחומי

^.

אמצעים, ולנקיטת למיגון לשמירה, הציבור הדרכת  פשעים מניעת 0
העבירות. ביצוע על המקשים

הנוער, בעבריינות מיוחד טיפול 0

תנועה
והכוונתה. התנועה הזרמת 0

התעבורה. דיני אכיפת 0
לדין. העבריינים והבאת תאונותדרכים חקירת 0

בטיחות בנושאי בתיהספר, תלמידי ובמיוחד הציבור, הדרכת 0
בדרכים.

כבישים של ובינוי תכנון בנושאי החלטות קבלת בתהליך השתתפות 0
בדרכים הבטיחות הגברת לשם ורמזורים תמרורים הצבת ומבנים,

התנועה. והזרמת

(וששתישראל של הארגוני ה0בנה
על אחראי הכללי המפקח הכללי. המפקח עומד משטרתישראל בראש

הנקבעת למדיניות ובהתאם והתקנות החוק מכוח משטרתישראל ניהול
הפנים. לבטחון השר עלידי

הבאות: היחיוות כפופות הכללי למפקח
משטרתישראל. לזרועות מנחה מקצועי כמטה משמש  הארצי המטה
יחידות לכל שירותים הנותנות שירותים, יחידות גם כפופות הארצי למטה

ישירות. לו הכפופות אופרטיביות ויחידות ובמג"ב, במחוזות המשטרה,
באחריות נושאים  והתחנות האזוריות התחנות המרחבים, המחוזות,
הטריטוריאלים בתחומים ומשימותיה, המשטרה תפקידי לביצוע מבצעית

מופקדים. הם שעליהם

הכפופות נפרדות אורגניות ביחידות ופועל כחיל מאורגן  הגבול משמר
למחוז.

 הארצי הגזניה

אחריות ותחוגוי הארגוני ה*בנה
יחידות ותשע אגפים שמונה באמצעות פועל המשטרה של הארצי המטה

,,^0 / למפכ"ל. ישירות הכפופות אגפיות על

למפכ"ל הכפופות אגפיות על מטה יחידות
הסכם בכל המשטרה ייצוג  (יועמ"ש) למשטרה המשפטי היועץ 0
לגורמי משפטית דעת חוות מתן צד, המשטרה שבו משפטי, עניין או

אחריותה ותחו0י ישראל (1שנ1רת של ייעודה
בפקודת שוטר לכל שהוענקו הסמכויות עלפי פועלת משטרתישראל
זו, במסגרת נוספים. ובחיקוקים 1971 תשל"א חדש), (נוסח המשטרה

שלהלן: בתחומים והמשימות התפקידים ביצוע על המשטרה מופקדת

הפנים בטחון
עוינים ארגונים לבצע מנסים שאותם חבלניים, פיגועים מניעת 0
הסברה ופעולות חיפושים סריקות, סיורים, באמצעות וסיכולם,

הציבור. עירנות להגברת

בדיקת חשודים, חפצים של להימצאם אזרחים בקריאות טיפול 0
מטענים. ופירוק החפצים

אחר סריקות ופינויים, נפגעים חילוץ  חבלניים בפיגועים טיפול 0
צדדיות, לדרכים התנועה הכוונת סקרנים, הרחקת נוספים, מטענים

וכוי. חשודים מעצר

שבמגזר וביישובים המקומיות במועצות בערים, השמירה הסדרת 0
החקלאי.

כזמן ואבטחה, שמירה לתפקידי האזרחי המשמר מתנדבי ארגון .
חירום. ובעת שגרה

חינוך. מוסדות לאבטחת אחריות 0

הציבורי ה0דר על שסירה
וסדר. חוק הפרות של בנושאים אזרחים בפניות טיפול 0
ובבריתות. חוקיות בלתי בהתקהלויות בהפגנות, טיפול .

ובתישעשועים, בתיעסק לפתיחת ותנאים הגבלות קביעת  רישוי 0
והתנאים. ההגבלות ביצוע על ופיקוח

לבתימשפט המובאים עצורים ליווי בבתימעצר, כעצורים טיפול 0
עליהם. ושמירה

בתימשפט. של לפועל הוצאה צווי ביצוע 0
בנציגויות ציבור, במוסדות ממשלה, במשרדי הסדר ושמירת אבטחה .

נוספים. ובמקומות זרות

ממלכתיים. באירועים סדר ושמירת אבטחה מבצעי .
ואוויר. ים נמלי לרכות ממלכתית, חשיבות בעלי מתקנים אבטחת 0

בפשיעה לוחגוה
לדין. והבאתם העבריינים גילוי פשעים, חקירת 0

דמי סחיטת סמים, עבירות (כגון מדווחים בלתי פשעים חשיפת 0
וגילויים. גנוב) ברכוש וסחר חסות

,^\,^**38*'■■



[אגת] וארגון תכנון אגף
הבאים; לנושאים אחראי ולארגון לתכנון האגף

במשטרתישראל. המטה עבודת ריכוז 0
משטרתישראל. של הארגוני התכנון ריכוז .

הקשורים בנושאים ממלכתיים, תכנון במוסדות המשטרה ייצוג .
הפנים. לבטחון המשרד עם בתיאום למשטרתישראל,

נתונים מאגרי וארגון עתידית בראייה ותכניות יעדים מגמות, ריכוז .
ארוך. ולטווח קצר לטווח לתכנון ומודלים

בהקצאת העדיפויות וקביעת ורבשנתית שנתית עבודה תכנית הכנת 0
התכנית. למימוש המשאבים

ובקרה תקצוב לתכנון, האגף עם בתיאום התקציבי התכנון הנחיות 0
הפנים. לבטחון במשרד

שלהם לתקינה אחרים, ואמצעים רכב אדם, כוח לארגון אחריות 0
ולהקצאתם.

ולגורמים המשטרה ליחידות אוטומטי נתונים עיבוד שירותי מתן 0
מאושרים.

ופרסומן. עדכונן הארצי, המטה ופקודות המשטרה הוראות כתיבת 0
המחלקה וארגון, תקינה מחלקת  יחידות ושלוש מחלקות שתי באג"ת

היחידה וסטטיסטיקה, ביצועים לחקר היחידה אוטומטי, נתונים לעיבוד
המשטרה. פקודות לפרסום והיחידה אסטרטגי לתכנון

[אכ"א] אדם כוח אגף
הבאים: לנושאים אחראי אדם כוח אגף

לכישוריהם בהתאם ושיבוצם, למשטרתישראל מועמדים גיוס .
המשטרה. לצורכי ובהתאם

בנושאי טיפול פיתוחו, קידומו, במשטרתישראל, האדם כוח ניהול 0
אדם. כוח ושיבוץ פרט

משטרתישראל. וגמלאי השוטרים ברווחת טיפול 0
עליהם. ופיקוח וההשתלמויות העיון ימי הקורסים, תכנון 0

ובמסגרת אוניברסיטאיות במסגרות (כולל השוטרים הכשרת תכנון .
זו. הכשרתם על ופיקוח ההשכלה) להעמקת

מבצעי. כושר ולהקניית בנשק בשימוש השוטרים לאימון אחריות 0
במשטרתישראל. הרפואי למערך אחריות 0
במשטרתישראל. הדת לשירותי אחריות .

מחלקת וחינוך, הדרכה מחלקת סגל, מחלקת  מחלקות חמש כאגף

משמעת. ומחלקת פרט מחלקת אדם, כוח תכנון

לנושאי אכ''א ראש עוזר ראשי, רפואה קצין אכ"א: לראש כפופים כן

הפסיכולוגיה. ויחידת היסטוריה יחידת משטרתישראל, רבנות שכר,

הארצי, ביתהספר בכירים, לקצינים המכללה מופעלים האגף במסגרת

הגיוס. ולשכות מבצעי לכושר ביתהספר

משטרה, אנשי ונגד המשטרה נגד שהוגשו בתביעות וטיפול המשטרה,
^ךז^^|| תפקיד. מילוי עקב
הסברה, בנושאי הבכיר ולפיקוד למפכ"ל ייעוץ  המשטרה דובר 0
ואחריות הסברה מדיניות קביעת התקשורת, אמצעי עם קשר

ולקצין במחוזות הדוברות למערך מקצועית הנחיה וכן לביצועה,
במשא"ז. ציבור יחסי

משטרתישראל, של הכספיות הפעולות כל ניהול  המשטרה חשבות 0
התקציב יסודות חוק והוראות המאושר התקציב במסגרת וביצוען

^£^ף^/. האוצר. ומשרד

אנשי נגד הציבור של בקובלנות טיפול  הציבור לתלונות היחידה 0
משטרה.

הפקודות ההוראות, ביצוע בחינת  לביקורת הארצית היחידה .
במשטרתישראל. היחידות בעבודת והנהלים,

משמעת. עבירות בגין משטרה אנשי שיפוט  למשמעת ביתהדין .
למשמעת. ביתהדין של ערעור ערכת  לערעורים ביתהדין .

פיתוח בנושאי מרכזי מטה גורם  (יל"ט) טכנולוגי לפיתוח היחידה 0
המשטרה צורכי וקידום משטרתיים, כלל פרויקטים הובלת טכנולוגי,

הטכנולוגי. בתחום המבצעיים
העוסקות מחלקות, איחוד שמטרתה מטה, עבודת נערכת כיום

מינהל של אחת גג קורת תחת טכנולוגי, ובפיתוח נתונים כעיבוד
טכנולוגיות.

הבטיחות, בתחום המשטרה מדיניות גיבוש  הבטיחות מחלקת .
ובטיחות בדרכים בטיחות מבצעית, בטיחות בנושאי ויישומה

בעבודה.

וביטחון שיטור אגף
והכוחות, היחידות כין לתיאום מטה באחריות נושא וביטחון שיטור אגף

הסדר ושמירת השיטור בתחום המשטרה משימות במילוי ולהפעלתם
מניעת הפנים, בטחון והרכוש, הנפש בטחון עבירות, מניעת הציבורי,

ואבטחתם. ועצורים אסירים של שמירתם פיגועים,

מחלקת ושיטור, סיור מחלקת  יחידות ושלוש מחלקות ארבע באגף

החבלה, מחלקת והאלקטרוניקה, הקשר מחלקת פנים, ובטחון מבצעים

ומתן. משא ויחידת המסוקים יחידות האבטחה, יחידת

[אח"ק] בפשיעה וללחימה לחקירות אגף
היחידות של פעילותן להנחיית אחראי בפשיעה וללחימה לחקירות האגף
ראיות, איסוף עבירות, חשיפת פשעים, חקירת (כולל בפשיעה ללוחמה

בין ולתיאום עליהן לפיקוח להכוונתן, לדין), והבאתם עבריינים גילוי

פעולותיהן.

המחלקה ותביעות, חקירות מחלקת  יחידות ושלוש מחלקות שתי באגף
פשיעה לחקירה היחידה הונאה, לחקירות הארצית היחידה פלילי, לזיהוי

סוהרים. לחקירת הארצית היחידה בינלאומית, ופשיעה חמורה
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מספר את ולצמצם התנועה את להסדיר האגף תפקיד המערך. מדיניות
עברייני והבאת התאונות חקירת באמצעות היתר, כין תאונותהדרכים,

לדין. התנועה

תנועה מחלקת תנועה, ופיתוח תכנון מחלקת  מחלקות שלוש כאגף
(מתנ"א). הארצית התנועה ומשטרת

הארגוני ה0בנה  ה0שנירה גוחוזות

עיקריים ותסקידים
מחוז טריטוריאליים: מחוזות שישה באמצעות פועלת משטרתישראל
ומחוז דרומי מחוז ירושלים, מחוז תלאביב, מחוז מרכז, מחוז צפוני,

(ש"י). ויהודה שומרון
ותחנה. אזורית תחנה מרחב, למחוז: כפופים דרגים

המחוז מבנה

מרחבים. קיימים תלאכיב ובמחוז מרכז במחוז הצפוני, במחוז
הכולל מחדש, ארגון בוצע הדרומי, ובמחוז ש"י במחוז ירושלים, במחוז
הדרומי (במחוז משנה ותחנות אזוריות תחנות והקמת המרחב דרג ביטול
נערכת ת"א במחוז המרחבים. בכל מחדש הארגון תהליך הושלם טרם

בנושא). מטה עבודת
העמקים. ומרחב הגליל מרחב חיפה, מרחב  הצפוני המחוז בתחום 0
נתב"ג. ויחידת השפלה מרחב השרון, מרחב  המרכז מחוז בתחום 0
דן. ומרחב איילון מרחב הירקון, מרחב  אביב תל מחוז בתחום 0

אזורית תחנה לכיש, מרחב הנגב, מרחב  הדרומי המחוז בתחום 0
אילת. ויחידת שמשון

מוריה דוד, ציון,  אזוריות תחנות שלוש  ירושלים מחוז בתחום 0
שמש. בית ותחנת

ושלוש ושומרון חברון  אזוריות תחנות שתי  ש"י מחוז בתחום 0
והבקעה. בנימין אדומים, מעלה  משנה תחנות

משטרת בין פעולה ושיתוף לתיאום המשטרתי המנגנון כפוף ש"י למחוז
(ממת"ש). הפלסטינית המשטרה לבין ישראל

המחוז מטה תפקידי
המחוז. כתחום המשטרה מדיניות קביעת 0

המחוז, בתחום המשטרה יחידות עלידי המשטרה תפקידי ביצוע 0
עליהן. ובקרה פיקוח

תחנות ועל מרחבים על ושליטה פיקוד ותיאום מבצעים תכנון 0
במבצעים. אזוריות

בתחום המשטרה ליחידות והקצאתם והאמצעים המשאבים ויסות 0
המחוז.

במחוז. למשטרה הקהילה כין תיאום 0
המרחב מטה תפקידי

המרחב. יחידות על פיקוד 0

אגףת(1י>:הלןגי00ית[את"ל]
הבאים: לנושאים אחראי לוגיסטית תמיכה אגף

ופיקוח משטרתישראל יחידות לכל לוגיסטיים שירותים מתן ארגון 0
עליהם.

משטרתישראל. של והרכש האפסניה מערך ניהול 0
הכנתו על ופיקוח המזון אספקת לרבות הכלכלה, שירותי מערך ארגון .

הגשתו. ועל

לאחזקתו. ואחריות המשטרתי הרכב צי ניהול .
אמצעי נקיטת לרבות משטרתישראל, מבני לתחזוקת אחריות 0

תשתיות. ושיפור חיסכון

התחבורה, מחלקת האספקה, מחלקת יחידות: ושתי מחלקות ארבע באגף
ויחידת המטה שירותי יחידת ומכירות, רכישות מחלקת בינוי, טינהלת

לבינוי. פרויקטים

אזרחי ו0שגור קהילה אגף
קהילה לאגף אוחדו קהילתי, לשיטור והיחידה האזרחי המשמר אגף

ומשא"ז.

האגף: של העיקריים תפקידיו

ואכיפת ציבורי סדר ביטחון, בנושאי המשטרה לעזרת מתנדבים ארגון 0
והפעלתם. הדרכתם החוק,

הפעלת תוך ופיתוחם, לקהילה המשטרה בין הגומלין קשרי חיזוק 0
שיטור של ניהול תהליכי יישום על המתבססת בשיטה מתנדבים

איכותי.

מתאם. מקצועי מטה כגוף המרחב וברמת המחוז כרמת מאורגן המשא"ז 0
משרד. במסגרת המשא"ז מאורגן והתחנה האזורית התחנה ברמת

ליישום מחלקה ומניעה, שיטור מתנדבים, מחלקת  מחלקות שלוש באגף

ותקשורת. הסברה ומחלקת משולב שיטור

אגףה0ודיעי[[א(]"[]
הבאים: לנושאים אחראי המודיעין אגף

ציבורי בסדר בפשיעה, בלחימה, הקשורים בנושאים ידיעות איסוף 0
והפצתן. הערכתן הפנים, ובבטחון

בינלאומיים, משטרה במבצעי זרות משטרות עם פעולה שיתוף קיום 0
בחו"ל. המשטרה נציגי והפעלת

תכנון לצורכי המשטרה פעילות של מודיעינית מצב תמונת גיבוש 0
ארצית. ברמה מודיעיניים מבצעים ותכנון שנתי

במשטרתישראל. שדה ביטחון מערך לתפעול מטה אחריות 0
וטכנולוגיה איסוף מחלקת מחקר, מחלקת  מחלקות שלוש באגף

מיוחדים. לתפקידים והמחלקה

[אודן] התנועה אגף
וקביעת עליו פיקוח הנחייתו, התנועה, מערך על אחראי התנועה אגף



ועתודה ולשיטור, לאבטחה תכליתי רב ככוח משמש משמרהגבול .
בביצוע המשטרה ליחידות לסיוע מיידית, להתערבות וניידת מרוכזת

משימותיהן.

להתגוננות היישובים מערך וארגון שוטף ביטחון למערך אחריות .
עצמית.

הכפרי. במגזר חקלאי ושוד גניבות מניעת .
ונמלים. חיוניים מתקנים לאבטחת אחריות .

ש"י). מחוז (למעט בערים בפשיעה בלחימה המשטרה ליחידות סיוע .
מקצועיים: מטה בקציני המסתייע משמרהגבול, מפקד עומד החיל בראש
פועל מג"ב ישובים. וקצין אג"מ קצין ניהול, קצין אדם, כוח קצין

הכוחות. על לפיקוד אזוריות מפקדות שש באמצעות

במג"ב: נכללים כן כמו

האבטחה משימות לביצוע ארגונית מסגרת  היישובים משמר .
הכפרי. במגזר ביישובים והביטחון

בחילוץ למשטרה ולסיוע בטירור ללוחמה מיוחדת יחידה  ימ"מ 0
החמור. בפשע וכלוחמה בניערובה

בנושאי מג"ב שוטרי את להכשיר תפקידו  חיילי אימונים בסיס 0
וכוי. חבלה שוטף, ביטחון פנים, בטחון ובנושאי החיל

שבהם ירושלים, ומחוז ת"א מחוז (למעט המשטרתית התביעה ניהול .
המחוזי). בדרג התביעה מרוכזת

תאונותדרכים. וחקירת התעבורה דיני אכיפת .
מדווחות. בלתי ועבירות פשעים חשיפת מודיעין, פעילות .

למרחב. הכפופות ביחידות ומינהלה אדם כוח נושאי הסדרת .
האזורית התחנה תפקיוי

האזורית. התחנה בתחום הפנים ובטחון הסיור תפקידי כל ביצוע 0
האזורית. התחנה שבאחריות ומודיעין חקירות תפקידי ביצוע 0

בתחום בתאונותדרכים ולחימה תנועה בנושאי תפקידים ביצוע .
האזורית. התחנה

האזורית. לתחנה ואפסניה אדם כוח בנושאי הטיפול הסדרת .
התחנה תפקידי

התחנה. של השיפוט בשטח הפנים ובטחון הסיור תפקידי כל ביצוע 0
מודיעיני. ומידע נתונים ואיסוף ופשעים חטאים עוונות, חקירת .

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

[סג"ב] הגבול 0₪ו
המשטרה, של ומרוכזת מקצועית מבצעית זרוע מהווה משמרהגבול

מיוחדים, פח"ע באירועי בטירור, בלחימה המשטרה מטלות לביצוע
הפגנות. ובפיזור סדר בהפרות בטיפול
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המפנ"ל
המפטיל

מחלקת
הנטיחות

היחידה
האוצית
לניקוות

היחידה
לפיתוח
טכנולוגי

היועץ
המשפטי
למשטרה

הדין מת
לערעורים

דובר
המשטרה

הדין בית
למשמעת

/ אגף

ומשא"! קהילה
אגן'

וארגון תכנון

מתנדבים מחלקת
ומניעה שיטור

ליישום המחלקה
משולב שיטור

הסברה מחלקת
קהילתית ■תקשורת

ו
מחלקת
תקינה
וארגון

לעיבוד מרכז
נתונים

אוטומאטי

לחקר היחידה
ביצועים

וסטטיסטיקה

לפרסום היחי
פקודות
המשטרה

היחידה
לתכנון
אסטרטגי

לחשיפת היחי

לחקירות
הסווה פשיעה
לאומית ובין

(יחב"ל]הונאה

משמד
הנמל

חטמ"ר
דרום

מפקדת
יס מג"ב

חטמ"ר
צפון

מפקדת
מג"ב
בא"ח

מפקדת
טג"ב
אזח"ע

מפקדת
טג"ב
איי"ש

תחנה
אזורית
שומרון

תחנה
אזורית
חברון

תחנת
בנימין

תחנת
הבקעה

תחנת
מעלה
אדומים

מחוז
ירושלים

תחנה
אזורית
ציון

תחנה
אזורית
דוד

תחנה
אזורית
מוריה



תחנת
בית
שטש



מחלקת
החבלה

מחלקת
הקשר

והאלקטרוני

המחלקה
לתפקידים
מיוחדים

ו יחידת
י, המסוקים

יחידת
משא
ומתן

יחידת
האבטחה

מרחב
הנגב

מרחב
לביש

תחנה
אזורית
שמשון

יחידת
אילת

1ח1ז

צנון

מרחב
חיפה

מרחב
הגליל

מרחב
העמקים

הספר בית
ע"ש הארצי

סלע


המכללה
לקצינים
בכירים



הספר בית
לכושר

מבצעי




בפשיעה* וללחימה לחקירות אגף
[יאודה] הונאה לחקירות הארצית היחידה

מבוטל לא מספר שלוחותיה על כיאח"ה טופלו 1998 העבודה שנת במהלך
רב. ציבורי עניין ובעלות מורכבות חקירה פרשיות של

ציבור, עובדי בקרב לשחיתות הנוגעות עבירות, בחקירת עסקה היחידה
מחשב בעבירות ומורכבות, חמורות כלכליות בעבירות מרמה, בעבירות

ממוחשבת. בסביבה ובעבירות
נראה פירותיו ואת ביאח"ה, הכלכלי המפלג הוקם 1998 שנת בשלהי

.1999 העבודה כשנת כבר

ותוכנה. חמרה מחשב, בציוד להצטייד המשיכה היחידה

* בולניות חקירה קושיות
הלוואות וקבלת ההשקעות מרכז הונאת  וחניש  גולד פרשת %

שני בבעלות חברות תשע ע"י שקלים מיליוני של בהיקף ומענקים
ציוד התקנות במסגרת הוצאות ניפוח לגבי ראיות נאספו חשודים.

שנים שלוש בתום הפשיעה, של יחסית כלימה חלה 1998 שנת במהלך
נרשמה 1998 של השנייה כמחצית כפשיעה. חריגה עלייה של רצופות

הרכוש. נגד בעכירות כעיקר בפשיעה, ירידה

הלחימה מערך של משמעותי לחיזוק הודות התאפשרה הפשיעה בלימת

השגרה ניהול שיטת הופעלה במקביל, אדם. וככוח באמצעים בפשיעה
מתואם באופן מנוצלת והיא המשטרה, תחנות בכל ומדדים יעדים עפ"י

רכוש. בעבירות העלייה מגמת לבלימת מאמץ לריכוז

במציאות שחל השינוי עם מתמודד בפשיעה וללחימה לחקירות האגף
בהתנהגות החרפה חלה המשטרה. פועלת בתוכה אשר החברתית,

לאיכות הפרט של מודעותו עליית עם יחד האלימה, ובפשיעה העבריינית

ותיחכום העזה יותר גילה הפלילי היריב מקבל. שהוא המשטרה שירותי
העולים. ואוכלוסיית בניהנוער בקרב במיוחד הפשיעה, תחומי במרבית
על חדשניות, אחרות, דרכים לאמץ החקירות מערך את חייב זה מצב

המתפתחים. הפשיעה תחומי ועם העבריינות עם להתמודד מנת

וא"ת פ"א מדווחת פשיעה

516,435
498,995

/1

תביעה אי
435,562

411,531
385,345
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משולב. נתון מוצג אלו שנים עבור רק לכן ,1994 משנת מלא באופן ממוחשבים איתביעה תיקי על הנתונים (1)
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שנפרץ. הקו דרך שטחים לתושבי

תום עד נעצרו בפרשה משניים חשודים

בין בפועל מאסר לעונשי ונידונו ההליכים,
חודשים, לשבעה חודשים שלושה

הודה בפרדס המרכזייה את שניהל עיקרי חשוד

המיוחסות בעכירות ובביתהמשפט בחקירה
דינו. לגזר ממתין והוא לו,

באיסוף ממשיכים בדיר, העיקרי, הנאשם כנגד
לביצוע חשד לגבי וגם זו פרשייה לגבי ראיות

נוספות. עבירות

בעקבות  ה"אנל"זו" פרשת 0
משרדי של למחשבים חדירה פרשת חקירת
ומסחריים צבאיים גופים ושל ממשלה
משפטי סיוע האמריקאים ביקשו בארה"ב,

מחשב עבירות חקירת מצוות וחקירתי
ביאח"ה.

שכינויו ישראלי לצעיר הובילה החקירה
העבירות בביצוע הודה הוא "אנלייזר".
ישראלים של שמות מסר ואף לו המיוחסות
במחשבי בחיפוש לפרשה. הקשורים נוספים
דיסקים של סריקה ולאחר שנתפסו, החשודים
פלטי מהם הופקו דיסקטים, ומאות קשיחים
החשודים את הם גם הקושרים ראיות,
\^א, למחשבי הפנטגון, למחשב לחדירות

הכנסת, למחשבי וכן החמאס של למחשבים
ועוד. שדהבוקר מדרשת

מגבילים. ובתנאים בערבות שוחררו המעורבים החשודים כל
כתב להגיש המלצה עם המרכז מחוז לפרקליטות הועבר החקירה תיק

החשודים. כנגד אישום

ביותר, ממושכת מודיעינית פעילות לאחר  פחשינובסקי פרשת 0
היחידה, אנשי מרבית בהשתתפות היקף ורב מורכב מבצע נערך

נעצר עולם". "חובקות מרמה בעבירות חשודים מספר נעצרו כשבסיומו
וייס, יוסף גם המכונה פרושינובסקי, יוסף בפרשה העיקרי החשוד גם

ביצע וכן דולר, מיליון 50 בהולנד מבנק במרמה קיבל אחרים עם שיחד

למשכנתאות. מבנקים שקל למיליון מעל וקיבל מרמה, עבירות בארץ

מורכבות חקירה ופעולות בחו"ל דין חיקורי גם למעצרים קדמו
נגדו. ההליכים לתום נעצר פרושינובסקי, העיקרי, החשוד ומתוחכמות.

בקרוב. יחל משפטו

אלי הכנסת חברי תלונות בעקבות  צלחה" "1ון עמותת פרשת 0
שקיבל על הנגבי, צחי והשר ח"כ כנגד היועמ"ש בפני כהן ורן גולדשמיט
לקידום כתמורה בראשה, שעמד צלחה" "דרך מעמותת הנאה טובות

ההשקעות, מרכז בפני מדומה עצמי הון של קיומו הצגת במפעלים,

ועוד. מחו"ל ציוד רכישות הוצאות ניפוח

וכלכלה, מיסוי לפרקליטות החקירה תיקי הועברו כבר חברות שש לגבי

אישום. כתבי להגיש בהמלצה

גלויה חקירה בשילוב מודיעין הפעלת בעקבות  צה"ל גלי פרשת 0
מרכזנים באמצעות שהופעלה מאולתרת, מימסר תחנת נחשפה מאומצת,

ערבית. דוברי

הותקנו ואלה בדויה, בזהות "בזק" מחברת טלפון קווי מספר הוזמנו

בוצעו אלה קווים באמצעות ביפו. אבוסייף" "כפרדס הידוע במתחם

תושבי חלקם ערבים, כולם היו ה"מרכזנים" כאשר טלפון, שיחות אלפי

שונים יעדים עם הפלסטינית הרשות תושבי את קישרו והם שטחים,
ערב. במדינות

מוגדר מכפרקאסם, ישראלי ערבי ע"י גליצה"ל מרכזת "נפרצה" בנוסף,

שלא חדר הוא הטלקומוניקציה. ובתחום במחשבים רב ידע בעל בדיר,
טלפון שיחות ניהול ואיפשר שינויים, בו ביצע המרכזייה, למחשב כחוק
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אבוחצירא הרב את להעמיד בהמלצה דרום מחוז לפרקליטות הועבר

לדין. נוספים ואנשים

וגלויה) (מודיעינית ממושכת בחקירה  הקרקעות תיק חקירת %
ועורכי מרמה עברייני נדלץ, מסוחרי המורכבת עבריינים רשת נחשפה

ברחבי יוקרתיים באזורים להם לא קרקעות כמרמה שיימכרו" דין,

ראיות נאספו מעצרים. ובוצעו בפרשה, חשודים עשרות נחקרו המדינה.
הפרשיות. מן בחלק אישום כתבי להכנת

החקירה ומע"מ. מסהכנסה גורמי גם משולבים רלוונטיים חקירה בשלבי
נמשכת. עדיין

בוועדת מופקד היה שעליה דרכים, בתאונות הלאומי במאבק חוק הצעת
עצמו השר גם נחקר בהמשכה בחקירה. היחידה פתחה בכנסת, הכלכלה

נסתיימה. טרם החקירה פעמים. מספר

סדרת בעקבות נפתחה החקירה  אבוחציוא אליעזר חקירת 0
סחיטה מרמה, עבירות לביצוע חשד עלה שמהן "הארץ", בעיתון כתבות
עולה, שנאסף החקירה חומר עפ"י ומקורביו. הרב ע"י כחקירה והדחה

ובמקרים מצוקתם, ניצול תוך שקל מיליון כ3 ממאמיניו קיבל החשוד כי

פנו החקירה במהלך ה"תורמים". על ופחד איומים הטלת תוך מסוימים
החקירה תיק בחקירה. להדיחם במטרה שנחקרו, לעדים ואנשיו החשוד
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ח0ורה סשיעה לחקירת הארצית היחידה
[יאחבל] בינלאוגוית ופשיעה

היחידה ובתפקידיה. ביעדיה שינוי היחידה עברה 1998 שנת כמהלך
ולפשיעה פשע לארגוני הקשורים המשטרה כיעדי טיפול על הופקדה

או ארצית כלל חמורה בפשיעה היחידה מטפלת כן כמו מאורגנת.
בינלאומית.

חקירות ולערוך חשיפתיות, מודיעין פעולות לבצע נועדו היחידה תפקידי
חמורות; בטחוניות בעבירות חקירות לערוך היחידה; של העיסוק בתחומי
שבהן חקירות, לבצע אח"ק; ר' הוראות עלפי זרות למשטרות לסייע

אח'יק. רי או מפכ"ל הוראת עלפי מיוחד ציבורי עניין

חקירות. וזרוע מודיעין זרוע  זרועות שתי ליחידה

נבחרות חקירה פרשיות
השירות מטעם בקשה התקבלה  ה114 פרשת  כסף שטרי זיוף 0
מסדרה דולרים בזיוף הקשורים החשודים לאיתור האמריקאי החשאי

ובהפצתם. 114

מהחשודים. מזויפים דולרים נקנו שבמהלכן חקירה, פעולות בוצעו

הועבר התיק נעצרו. הם הנוספים, החשודים כנגד ראיות שנאספו לאחר

אישום. כתבי להגשת ירושלים מחוז לפרקליטות

המשפטי היועץ החלטת עלפי  סטרשנוב זכרוני  מנבר פרשת 9
פליליות עבירות לביצוע חשד לבדוק מיוחד חקירה צוות מונה לממשלה
מנבר. נחום ע"י שהוגשה לבג"ץ, ובעתידה בפרסומים הקשורים בנושאים

להביא ניסיון סטרשנוב, לשופט חומר להעברת חשד היה הבדיקה נושאי
הממשלה ראש להתערבות וחשד משפטי הליך לביטול פסולים באמצעות

השיפוטי. ההליך על להשפיע במטרה השיפוטי, בהליך

ובמשרדיהם בבתיהם חיפושים בוצעו וכן כפרשה, ועדים מעורבים נחקרו
נמצאו לא החקירה בסיום רבים. מסמכים ונתפסו מהמעורבים, חלק של

נמצאו לא וכן סטרשנוב, לשופט למשפט הנוגע חומר העברת בדבר ראיות

לא כן כמו פסולים. באמצעים השיפוטי ההליך לביטול לניסיון ראיות

ראיות נמצאו השיפוטי. בהליך הממשלה ראש להתערבות ראיות נמצאו
לבחון, המליץ החקירה וצוות השיפוטי, ההליך את להכשיל ניסה שמנם
בחקירה. שנאסף מהחומר שעלו אתיים היבטים לכך, הראויות במסגרות

המודיעין מפלג של החקירה תרומת  המודיעין מפלג פעילות 0
מודיעיני באיסוף מתחיל מהחקירות קטן לא חלק ביותר. רבה מאודה

ועוד. מ.ט הערכה של פונקציות שילוב תוך ממושך) (לעתים

בכל אחרים של שולחנם על נסמכים כולה, היחידה גם כמו המפלג,

אינטגרלי כחלק אלה של והיעדרם ובילוש, עיקוב להפעלת הקשור

המבצעית. ביכולתה לעיתים פוגע ביחידה,

נבחרות עבירות  חמורה פשיעה

8,891
.

/

1997 העבירה אחוז11998
1011 השינוי

1561475.7רצח

בכח אינוס
באיומים או

51958412.5^" 7,468 7362

בנסיבות שוד
חמורות

7097040.76,844

_
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הוא; גם נרצח שם לאוקראינה, נמלט מהם אחד ישראלים. אזרחים

יודאיקה חפצי גנבו אשר ישראלים, לחקירת כקשה  ספרד דין חיקור

בספרד. ממנזר

סלילי לזיהוי ההחלקה
המחלקה טיפלה שבהם התיקים, במספר העלייה המשיכה 1998 כשנת

(עלייה 1998 בשנת ל25,202 1997 בשנת תיקים מ21,020 פלילי, לזיהוי
.(19.90/0 של

המסמכים מעבדת הסמים. בתיקי 15.40/0 של גידול האנליטית: המעבדה

ל 1997 בשנת מ1140 כסף שטרות לבדיקת התיקים במספר עלייה 

הבדיקות רוב לראשונה, שעברו, משנים בשונה .(149.70/0 של (עלייה 2847

כתכייד בהשוואות גם דולרים. ולא ישראליים כסף שטרות על היו
.(24.30/0 של (עלייה ל1207 תיקים מ971 עלייה חלה

הביולוגית המעבדה הגדילה העבודה, איכות שיפור של הנמשכת כמגמה
כתיבת נמשכה כן, כמו ל6). (מ3 1^4 כבדיקות האתרים מספר את
הוכיחה אצבע) טביעות של ממוחשב (מיון ה5ח\/ מערכת עבודה. נהלי
בהשוואה אפשריים היו שלא הגילויים, מספר בעליית השנה גם עצמה

.11.9"/0 של גידול ב1998, ל1087 1997 כשנת מ971 ידנית

מנהל לשעבר ברונסון, יצחק החשוד נחקר ביחידה  ברונסון פרשת 0
בבנק לכספים הקשורות מרמה, לעבירות בחשד ברמתיים, הפועלים בנק
אך בתים, כביכול רכשו אשר פיקטיבים, לאנשים הלוואות מתן וכן

הכספים את שותפים. ולקבלנים לשותפו לחשוד, שייכים היו הם למעשה
והם נוספים רבים לחשודים הסתעפה החקירה שלישי. אדם נתן לחברה

נעצרו.

של מרמה עסקאות מספר לגבי למכביר ראיות ונאספו מדינה, עד הופעל
הנמצא היחידה של חשוב יעד בפרשה נחקר כן שותפיו. ושל החשוד

והעברתו התיק, סיכום על היחידה חוקרי שוקדים אלו בימים כחו"ל.

המדינה. לפרקליטות

דין חיקור
מספר היחידה ביצעה כעולם משטרות עם הפעולה שיתוף במסגרת

דין: חיקורי
חיקורי הולם; משטרת עם פעולה שיתוף  רוזנכאום ואדים רצח 0
(בהונאות הרוסי המשפטים משרד בקשת לפי קונסטנטין לב  דין
בארץ (הונאות מאוקראינה דין חיקור  גולדשטיין פרשת כלכליות);

שני לחקור בקשה לרצח. חשד  אוקראינה דין חיקור ובאוקראינה);

וא"ת] 1פ"א זוג בני בין אלימות תיקי

איומים

17,241 פ"א תיקי
4,671 א"ת אחרתיקי

חוקית הוראה הפרת

4,055 ^^ 4,884

^^ !
\

1,978 /

ו
בזדון לרכוש נזק גרימת /

וחבלה תקיפה

663

מגונה ומעשה אונס

10,193319
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וכוי). השטן כת אלימות, (סמים, נוער עכירות לחשוף היא משרתם עיקר אשר משא"ז ומתנדבי נוער פקחני כ200 נוספו האחרונים החודשים במהלך
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שבין הרב בדמיון שהבחין ציון, מתחנת חוקר ע"י השודד לזיהוי הביא
לרכב. והתפרצות גניבה בעבירות חשוד של לדיוקנו הקלסתרון

ובסופו ת"א, ימ"ר בשיתוף שנה חצי במשך פעלה האנליטית המעבדה

ובגבעתיים נטל בכפר גדולות חשאיות סמים מעבדות נתגלו דבר של

יצור ליכולת ההערכה ו\^ס4\. נקסוס ליצור החשודים ניסו שבהן

לשנה. טבליות מיליון כשלושה הייתה עתידית

"בשידור הטלוויזיה תכנית במסגרת מבוקש חיפשה פתחתקווה תחנת
איש זקן. שגידל לפני המבוקש של תמונה הייתה התחנה ברשות חוקר".

זקן. למבוקש הרכיב מודיעיניות, ידיעות סמך על צילום, מעבדת
למשטרה. עצמו את המבוקש הסגיר השידור בעקבות

ותביעות חקירות 0חלקת
העשייה במגוון פעיל חלק השנה כמהלך נטלה ותביעות חקירות מחלקת

והתביעות. החקירות בתחומי המשטרתית
הידוק ע"י כמחלקה חדשה עבודה תפיסת על דגש ניתן 1998 בשנה"ע

החקירות בתחום בפרויקטים מעורכות השטח, יחידות עם הקשר
ופיתוחם. הפעלה ותורות מודלים תכנון והתביעות,

לשטח. דגש מתן תוך העדיפויות ובסדרי בדגשים שינוי חל בכד בד

שתיקלט ב'", "דור יותר, מתקדמת מערכת ביסודיות נבחנה כן, כמו
חדישה, מערכת הותקנה והבליסטיקה הנשק במעבדת .1999 בסוף במז"פ
כסיס בהכנת והוחל וקליעים, תרמילים של אוטומאטית להשוואה ,1618

ימי 14 השנה קיימה והפיקוח ההכוונה יחידת שלה. הממוחשב הנתונים
זיהוי. טכנאי 285 חלק נטלו שבהם וסמינרים, עיון

לד₪א תיקים
תאילנדי. פועל  הרוצח נען. בקיבוץ בחורה ונרצחה נאנסה '98 הסדר בליל
במבצע אצבעות. וטביעות הנא. בדיקת סמך על בוודאות זוהה הוא
מעבדת רחובות, של הזיהוי טכנאי הניידות, המעבדות השתתפו הפיענוח

משפטית. לרפואה והמכון האצבע טביעות

נפצע וחברו ישראלי, צעיר בירי נרצח אורה, למעין סמוך ב13.10.98,

מעבדת ארבע. מקריית צעיר למוות נורה יותר מאוחר שבועיים קשה.

המקרים, שני בין קשר למצוא ה1618, מערכת בעזרת הצליחה, הנשק
המשטרה ע"י שנעצר צעיר של בחפציו בזירות. שנמצאו תרמילים סמך על

הרצח. ככלי וזוהה שהוסגר, אקדח, נמצא הפלסטינית
המקרים. בשני הודה החשוד

בירושלים, זיהוי טכנאי ע"י שהורכב בנק, כשוד חשוד של קלסתרון

ם2
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בגודלו יוכפל חקירות מדור נעדרים. מדור הקמת ואושרה המחלקה,

המירשם נושא יבוטל. ונעדרים מחשוב פיקוח מדור פעילותו. ובהיקף
המחלקה. ר לסגן תוכפף המחשוב וחוליית מיד"פ מדור ע"י יטופל הפלילי

חקירות קחו
הנוגע בכל מקץועיתאיכותית  השירותית הגישה את אימץ המדור 0
עם המטה לעבודת הקשור ובכל השטח, יחידות עם גומלין ליחסי

לה. ומחוצה במשטרה גורמים

מתן תוך היחידות, עם הקשר את להגביר מאמץ נעשה זו במסגרת
תגובתי. רק ולא יזום שירות

נדונו ובמהלכם השטח, ביחידות מקצועיים ביקורים מספר נערכו 0
תפקידית. תוך הדרכה ובוצעה רבות, מקצועיות סוגיות

בוגר לכל ניתנה זו במסגרת מיומנים. חוקרים להסמכת קורס התקיים 0
תפקידו. מילוי במהלך אותו תשמש אשר ורסטילית, מחשב ערכת

שודרו חוקר". "בשידור התכנית הפקת את לרכז המשיך המדור 0
והביאו נמלט, עבריין ללכידת תרמו אשר תכניות, חמש '98 במהלך

החקירות מגזר של המקצועית הרמה בהעלאת ביטוי לידי בא הדבר

בניזוג, בין אלימות מערך בהקמת הנוער, מערך בחיזוק והתביעות,

רמת ובשידרוג החקירות כעבודת והטכנולוגיה המחשב חשיבות בהעלאת

בנעדרים. הטיפול

עבודה איכות איפשרה אשר אישיים, מחשבים רשת הותקנה במחלקה

ולבתיהספר השטח ליחידות ופסיקה חקירה לקחי הופצו יותר. גבוהה

הבקרה נושאי הורחבו וכן ונוהלים הנחיות עודכנו המשטרתיים.

המקצועית רמתם את להעלות כדי זאת, כל השטח. ביחידות והביקורים
התובעים. ושל החוקרים של

ותיעדוף (ניתוב ה10>ד0£1 מודל הינו במח"ק שפותחו המודלים אחד

התחנה, ברמת החקירות בעבודת אחידות ליצור נועד אשר חקירה), תיקי

המודל החקירות. אפקטיביות את ולהגביר ולחיסכון להתייעלות להביא
ניסוי תחנות בשתי בהפעלתו יוחל 1999 ובתחילת להפעלה, אושר

וחולון). (ראשל"צ

כאמצעי מח"ק של מחדש ארגונה אושר 1998 שנת סוף לקראת

לראש סגן מינוי אושר זו במסגרת המחלקה. יעדי ולהשגת להתייעלות
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תביעה כלשכות ביקורים נערכו וחקיקה; פסיקה ועדכוני הנחיות הופצו
למחשוב בפרויקטים השתתף תביעות מדור לתובעים. והשתלמויות

התביעות. מערך ולתגבור תובעים לתקינת תביעות,

חקיקה בנושאי בעיקר הכנסת, בוועדות המשטרה בייצוג השתתף המדור

פרטיים. לחוקרים ובוועדה כופר בוועדת השתתפה המדור נציגת פלילית.

נוער סדור י^))1
והשתלמויות כינוסים נערכו חדשים. נוער עובדי 153 הוסמכו 1998 בשנת

חדשה לעשייה מדיניות ולגבש הנחיות לרענן נועדו אשר המחוזית, ברמה
הנוער. פשיעת עקומת לעצירת תוביל אשר הנוער, ביחידות

במדור קצין כל השטח. לצרכי קשוב להיות למטרה לו שם הנוער מדור

ארצי, פקחנות קי הבאים: הנושאים עפ"י מוגדר תפקיד קיבל הנוער

וחקיקה, ציבור קי והדרכה, תו"ל פיתוח ק' ארצי, עבירות מניעת קצין
חוקרים נוער, פקחני בשטח נקבעו (במקביל ובקרה פיקוח וקצין מחקר ק'

בהנחייה, עסקו ובקרה פיקוח וקצין פקחנות ק' נוער, רמ"ד מניעה). ועבד
כנסת, בוועדות השתתפו המדור קציני המרחבים. בכל ובבקרה בפיקוח
מסחרי מיני ניצול בנינוער, (אלימות בינמשרדיות ובוועדות בדיונים

הציבור\\%י\ בקרב המשטרה של קרנה להעלאת

16 נכתבו חדשות, מח"ק הנחיות ארבע הופצו 1998 שנת במהלך 0
הכין אף המדור אחת. הנחייה עודכנה וכן חדשות מח"ק הנחיות

הפקודה הן שבהן והחשובות מטא"ר, פקודות לתיקון הצעות מספר
יציאה. למנועי כרשב"ג והכללות ת"ע ט"א, לעניין

ערכות הנפקת ביניהם פרויקטים, מספר המדור יזם השנה כמהלך .
התחנתיות. ^המ"ט תביעות (ודור

חקירה בתיקי דעת חוות מאות במתן המדור טיפל השנה במהלך
בתלונות הם דעת חוות ניתנו שבהם המרכזיים הנושאים ובתלונות.

ציטרי עניין בעלות ותלונות ציבור אישי נגד חקירות והמרדה, הסתה בגין

מורכבות. משפטיות שאלות או מיוחד

עררים, הליכים, (עיכוב המשפטים משרד לפניות דעת חוות ניתנו כן כמו
הארכת העבירה, ביצוע מיום שנה בחלוף לדין להעמדה הרשאות חנינות,

יום). ל30 מעבר מעצר

חיסיון. תעודות להוצאת בקשות כאלף טופלו

9798י נוער אלימות תיקי

12000
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הכשרה
חוקרים. 140 והוסמכו מקצועיות השתלמויות חמש נערכו השנה במהלך

הוסמכו 19961997 בשנים שנערכו ובהשתלמויות אלה בהשתלמויות
בניזוג. בין אלימות חקירות למערך שנבחרו החוקרים כלל

המשטרתי הטיפול בנושא מעודכנת הנחיה פורסמה  מ1>ניות .
בחקיקה לשינויים מתייחסת ההנחיה כניזוג. כין אלימות בעכירות
הערכת כנשק. הטיפול לנושא דגש מתן תוך במדיניות, ולשינויים

טיפול לגבי הנחיות כצד רווחה, גורמי עם פעולה ושיתוף מסוכנות
החקירה. בחומר

לטיפול הנחיה הצעת במח"ק חקירות מדור בשיתוף הוכנה כן

מינית. הטרדה בעכירות

לשינויי ביוזמות המשטרה את יצג עבירות נפגעי מדור  חקיקה .
ומשפט חוק חוקה (ועדת הכנסת ובוועדות המשפטים במשרד חקיקה
של החקיקה בהליך שותף המדור האישה). מעמד לקידום והוועדה

.1998 מרץ בחודש שהתקבל מינית, הטרדה למניעת החוק

וסמים מין התעללות, בנושאים מנכ"ל חוזר ובכתיבת כנינוער), נקרב

בבתיספר. תלמידים נקרב

ובנוער. בקטינים המשטרתי הטיפול בנושא אקדמי למחקר שותף המדור

עבירות נסגעי 0חר
תופעת עם המשטרה בהתמודדות כיותר משמעותי שינוי חל 1998 בשנת

עבירות, נפגעי מדור בראשות צוות, עבודת לאחר בניזוג. בין האלימות

הקמת על והוחלט ארגוני, לשינוי הצוות המלצות המפכ"ל עלידי נתקבלו
בנושא. ייחודי חקירות מערך

חוקרים 120 מתוכם לנשוא, ייחודים חוקרים 170 יכלול המערך כי נקבע,

אלימות עבירות כחוקרי הם גם שיוכשרו אחרים ו50 בתקן וחוקרות

זה. כתחום כחוקרים ישמשו לא אך נניזוג, נין
הוחלט, זה. לתחום שהוכשרו חוקרים שני לפחות יהיו משטרה תחנת בכל

ישע חסרי נגד ועכירות מין עבירות בחקירות גם יעסקו אלה חוקרים כי
קטינים. שאינם

קריטריונים נקבעו בניזוג", בין אלימות "חוקר חדש: מקצוע נקבע

החוקרים. את לפיהם למיין מנת על למקצוע,

בניזוג בין אלימות בגין מעצרים ;"כ
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נעדרים חוליית
על הודעות 1830 מתוכן נעדרים, על הודעות 4052 התקבלו 1998 בשנת

הודעות 61 קשישים, על הודעות 230 קטינים, על הודעות 1840 בגירים,

ברוו"ל. השוהים ישראלים על הודעות ו17 חיילים, על

מהנעדרים. 98.50/0 אותרו השנה במהלך

גופות) וחלקי גופות (חיים, אלמונים על הודעות 155 התקבלו 1998 בשנת

אלמונים. גופות מרביתם זוהו, לא מהם 28.50/0

ועיתונות) טלוויזיה (רדיו, התקשורת כאמצעי פורסמו השנה במהלך

מיוחדים. אח"ק חוזרי 33 והופצו ואלמונים, נעדרים על הודעות 451

במסגרת והאלמוגים הנעדרים מחשוב מערכות פיתוח מגמות החלו כן כמו
פל"א. ופרויקט נעדרים חוליית מחשוב פרויקט

(ויחשוב חוליית
פ"א, הממוחשבות: המערכות של ליקויים דו"חות נשלפו השנה כל במהלך

לתיקון. לתחנות הועברו הדו"חות ושבל"ר. הכרזות מעצרים, א"ת,

שירותי ניתנו התיקון. פעולות על ובבקרה בפיקוח עסקה המיחשוב חוליית
בתימעצר, חקירה, (יחידות מהשטח פניות לכ2500 9£1?£0£5 סיוע

א"ת ותיקי לא"ת שהוסבו פ"א תיקי ביטולי מבצע נערך וכוי). תנועה סיור,

מרוכזים הדרכה ימי במסגרת בסה"כ). תיקים (כ10,000 לפ"א שהוסט
הממוחשבות במערכות לשימוש ותובעים רשמים חוקרים, כמאתיים הודרכו

המיחשוב. בנושא מרוכזים מרחביים כינוסים שני נערכו האח"ק. של

בינמשרדית בוועדה עבירות נפגעי מדור השתתף 1998 בשנת  ועדות .
בשש ובמסגרתה כמשפחה, האלימות בבעיות לטיפול שהוקמה
מסוכנות הערכת ואזרחי, צבאי נשק הבאים; בנושאים משנה ועדות
חקיקה וריכוזו, מידע איסוף מקצוע, אנשי הכשרת הגנה, ופתרונות

חדשניים. ופתרונות

מוגבלויות בעלי חקירת בנושא בינמשרדית בוועדה משתתף המדור

באלימות המשטרתי הטיפול בנושא למחקר היגוי בוועדת וכן
במשפחה.

ציבור. תלונות ב140 המדור טיפל השנה במהלך  ציבור תלונות 0
היועמ"ש ובאמצעות אלימות עבירות מנפגעי ישירות הגיעו הפניות

עמותות חבריכנסת, ממשלה, משרדי המדינה, פרקליטות לממשלה,
אחרים. ונופים

סלילי (וידע (ודור
בקליטת הפלילית, למערכת חשודים בקליטת 1998 בשנת עסק המדור
של אצבעות טביעות כזיהוי וכד/ חנינות ערעורים, דין, גזרי תמצית
עבור פלילי רישום היעדר כדבר תעודות בהנפקת ב$ח^; עבריינים

עבור פלילי רישום היעדר בדבר תעודות בהנפקת וקונסוליות, שגרירויות

לפניות ובמענה החוק) עפ"י (זכאים חוץ לגורמי מידע בהעברת נהגים;
אחרים. וגורמים אזרחים

411י!;
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במחוזות הפשיעה
19971998 השנים בין השוואה
מספרמחוז

כ"א תיקי
אחוז
גילויים

85,54245,6צפון

95,12427,0תלאביב

61,29927,2דרום

106,08222,5מרכז

39,43921,8ירושלים

15,71843,7ש"י

התיקים בסה"כ השינוי אחוז



וביטחון שיטור אגף
של מחדש ארגון ובוצע הימי השיטור למערך הולם מטה הוקם 0
ים, אופנועי ניסוי נערך חדשות, ספינות נרכשו הבסיסים. מערך

המספנה לאזרוח ייעוץ) חב' (ע"י כלכלית כדאיות בחינת נערכה
הימי. לשיטור הדרכה מערך והוקם

והוחל ההוצל"פ, לאנשי והשתלמויות כינוסים שישה התקיימו %
ההוצל"פ. מחשוב בתהליך

לעומת %5 של (ירידה לתגבורים שוטרים 87,000 הוקצו 1998 בשנת
הקודמת). השנה

עיקריים: פרויקטים

העיראקי לאיום היערכות בירושלים, הרמאדן לאירועי שוטרים הקצאת
לרשויות לבחירות כוללת היערכות היובל; לחגיגות מטה עבודת ריכוז

ארה"ב. נשיא בביקור הכוחות הפעלת ריכוז המקומיות;
(כל טרופה" "שינה תרגיל הם שבהם שהבולטים תרגילים, מספר נערכו

סד"צ תרחישי עם להתמודדות ואתיין מסוי'ב יחי מיוחדות, יחי המחוזות,
פח"ע). המשלב חומ"ס (אירוע צהוב" "גשם ותרגיל ופח"ע);

0יור
חגור אפיון בפרויקט פעילה שותפה הייתה סיור מחלקת 1998 כשנת

סיור. רכב ובדיגום ניידות במחשוב סייר,

הספורט במגרשי בשכר שוטרים אלף 57 הועסקו השנה במהלך .
ש"ח. מיליון 18.3 של בתקציב

נשק. רישוי בקשות אלף בכ23 טיפלה נשק רישוי חוליית .
לשב"ס. וקישון אבוכביר המעצר בתי להעברת מטה עבודת נמשכה .

זרים. עובדים לגירוש מודיעין מוכווני מבצעים 32 בוצעו .
בתחום המשטרה ליחידות מסייע גורם מהווה בעליהחיים מערך .
הרחה כלבי באמצעות העוינת, החבלנית הפעילות ובתחום הפלילי
ולזיהוי גופות לאיתור נפץ, וחומרי סמים לגילוי נעדרים, לגילוי

חשודים.

סדר, הפרת באירועי טיפול  מגוונות במשימות פועל הפרשים מערך 0
באזורים וסיורים התפר בקו סיורים בחופים, נופשים אבטחת

ועירוניים. כפריים

ל23 שהביאה בפעולות פרשים צמדי 391 הופעלו 1998 בשנת

גנובים. כלירכב 9 של ולמציאתם מעצרים

ים
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אבניחה

מתקנים אבטחת .
ולקציני מונחים כגופים לקב"טים עיון וימי הכשרות ביצוע 0

שב"כ. כשיתוף אבטחה
אבטחה. נהלי עדכון %

מערכי ופיתוח ובמשטרתישראל מונחים כגופים הדרכות ביצוע .
הדרכה.

הלאום). (קריית לאומיים כפרויקטים השתתפות 0
ותח"צ מוס"ח אבטחת .

ברמות ותח"צ מוס"ח מערך לפעילות עבודה תכנית קביעת 0
השונות.

יחי שבהם ותחנות, מרחב מחוז, ברמות מטה ובקרות ביקורות 0
ותח"צ. מוס"ח

על פיקוח למחוזות, וסיוע המערך לכלל עיון וימי הכשרות 0
אזרחיים. ומאבטחים שומרים הכשרת

ובטיחות ע0קים רישוי
חקיקה עדכון

השינויים ,1998 באוגוסט לתוקף נכנס עסקים רישוי לחוק 15 תיקון 0
מטא"ר. ברמת ומטופלים נלמדים עדיין מהתיקון כתוצאה הנדרשים
מסופי כגון לטיפול, חדשים עסקים עם עסקים רישוי צו תיקון 0

ועוד. דלק אחסון רישוי, מחסן דלק,

והדרכות השתלטויות
מחוזיים ורישוי אבטחה קציני שמונה התחלפו 1998 בשנת .

לתפקיד. הכשרה עברו חלקם ומרחביים,
הבנקים, תקנות כנושאי הרישוי מערך לכל עיון ימי חמישה התקיימו .

כטחוניים. מפעלים רישוי רכב, גניבות אסיד, מסיבות

התפר, במרחב ההיערכות על השנה במהלך אחראית הייתה המחלקה

קרמיים אפודים הצטיידות על בי) (שלב לשוטר אישיות ערכות ניפוק על

במטא"ר המרד"מ של בנייה הסתיימה מגן. ערכות החלפת ועל גז ובפק"ל
נמשך כן כמו עבודתו. את המשפרות חדישות, טכנולוגיות בו והוכנסו

ההצלה. גופי ולשאר לצה"ל ישראל משטרת בין הפעולה שיתוף

קשר
תקשורת מערכת מותקנת זה פרויקט כמסגרת  "יובל" פרויקט

המערכת ריבוב. וציוד חדשות מרכזיות קוי על המבוססת טלפונית,

במסגרת מונה. מפעימות הנובעות בעלויות (כ500/0) ניכר צימצום תאפשר

בעלות וחיוג משטרתישראל, יחידות כל כין פנימי חיוג יתאפשר זו

אזרחיים. לגורמים ישראל משטרת בין מקומית שיחה

פעימות בצמצום שיושג החיסכון ש"ח. מליון כ13.5 הפרויקט עלות

פריסת תושלם '98 בשנת הפרויקט. למימון תקציבי כמקור ישמש המונה
מבצעית. ותופעל המערכת

מסתמן האחרונות בשנים  פלאפונים  אוויר לזמן בהוצאה חיסכון
לטלפונים טלפון שיחות בגין בהוצאה ומשמעותי מתמשך גידול

פעולות מספר נקיטת על הוחלט ההוצאה צמצום לצורך סלולריים.

דרסטיות:

("פלאפון" הסלולרי הטלפון חברות עם שונים להסדרים הגעה 0
התקנת זה ובכלל השימוש, עלות להפחתת שיביאו ו"סלקום")

שינתבו היחידות, במרכזיות סלולריים קצה מכשירי  "מגשרים"

לחיסכון ויביאו סלולריים, לטלפונים השיחות תעבורת כל את

אויר). וזמן מונה (פעימות בעלויות משמעותי

סלולאריים, לטלפונים לחיוג השונות ביחידות טלפון קווי חסימת %

יחידה. ככל הקווים מסך 80"/0 של לרמה עד

צרכי של כפונקציה ליחידות/מרכזיות אוויר זמן מיכסות קביעת 0
יתוגמלו למיכסות מעבר ההוצאה לצימצום שיביאו יחידות היחידות.

בהתאם.
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בנושאים הדמייה ותרגילי ייחוס תרחישי הכנת על אחראית היחידה
במסגרת עבודה ככלי ובהטמעתם הארצי, בהיבט מגוונים מבצעיים

משטרתישראל. של הכוללת ההיערכות

אתגר
הרכב. גניבות בתופעת מערכתי לטיפול אתג"ר יחידת הוקמה 1998 בשנת

מודיעין. ומזרוע חקירות מזרוע מורכבת היחידה
לצמצם במטרה התופעה, במרכיבי ממוקד טיפול כוללת היחידה פעילות

הרכב. גניבות תופעת את משמעותי באופן
הרכב גניבות תופעת לצמצום חדישות שיטות באמצעות פועלת היחידה
למניעת חקיקה וע"י גנובים בחלפים בסוחרים הרכב, בגנבי טיפול ע"י

גנובים. חלפים רכישת

491 נעצרו שבעקבותיהם מבצעים, 331 היחידה ביצעה 1998 כשנת

רבים. רכב וחלפי גנופים כלירככ ונתפסו חשודים,
עמם. פעולה ובשיתוף המחוזות כל עם בתיאום פועלת היחידה

00וקים
היחידה. לפעילות השישית השנה הינה 1998 העבודה שנת

פיקוד (כולל טייסים של של תקנים ו17 מסוקים, ארבעה מונה היחידה
היחידה).

טיסה. שעות 2653 ביצעה היחידה השנה 0
הטיס. כלי למערך כתוספת קבועה, כנף מטוס רכש בהליך הוחל 0

ובדרום. כצפון גפים לפריסת תכנון תחילת 0
היחידה. של הכוננות מערך שיפור לצורך נוספים, טייסים שני קליטת 0
חשוכים. באזורים לפעולה המסוקים של המבצעית היכולת שיפור 0

חבלה
קריאות ב63,026 טיפל החבלה מערך פח"ע. פיגועי 499 היו ב1998 0
הייתה השנה במהלך חשוד. לרכב קריאות וכ24,466 חשוד חפץ בגין

פעילויות. 520,120 של בהיקף ארצית יזומה פעילות החבלה למערך
המשלב שכפו"ד פותח לחבלנים. חדשות מיגון חליפות 23 נרכשו .

יותר. נוחה עבודה מאפשר והוא ושכפ"צ, אפוד
.77\7? מסוג נפץ חומר עם להתמודדות תו"ל נבנה 0

האמריקאי). הסיוע (במסגרת "אנדרוס" מסוג רובוטים 10 התקבלו 0
של הייחודיים לצרכים המותאם "רעם", רובוט של פיתוחו הושלם 0

החבלה. מערך

הפעלה תאפשר אשר לרובוטים, חדשה בקרה מערכת פיתוח נמשך 0
אמינה.

החבלה קצין של יכולתו את ישפרו אשר אמצעים, בפיתוח הוחל 0
המקצועי. הפיקוד כתחום

אחורית, פיקוד לעמדת תמונה העברת תאפשר  קסדה מצלמת 0
לגורמי עזר ותשמש מקצועיות, החלטות בקבלת תסייע כך ועלידי

הפיקוד.

הותקנה החבלה, קצין של יכולתו את לשפר כדי  שחורה קופסה 0
שברכב במוניטור המתקבל המידע קריאת מאפשרת אשר מערכת,

החבלה.

הנחיות ובמתן האירוע כשיחזור החבלה לקצין מסייע זה מידע
אמת. בזמן

מורכבים במתארים אימון המאפשרת אימונים", "עגלת ופותחה 0
כחשיכה. לפעילות והיערכות ומסובכים,

0רגו
בזירות מבצעיים אירועים ב72 ומתן משא יחידת הופעלה 1998 בשנת

מו"מ. ובניהול למפקדים בייעוץ שונות,
פרופילים בבניית ולצה"ל באח"ק נעדרים למדור עוזרת היחידה בנוסף,

איתורם. לשם נעדרים של
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מודיעין אגף
ידיעות לציון הארצית, ברמה ולעיכודו המודיעיני המידע לניתוח אחראית

מקצועית אחראית היא כן כמו השונים. הפשיעה בנושאי חשובות
המודיעין, מיחשוב מערך לפעילות שונות, ברמות ההערכה מערך לפעילות

והדרכתו. הטמעתו פיתוחו, תוך

וטכנולוגיה אי0וף ₪לקת
והטכניים החיים המקורות להפעלת כוללת מתאמת מטה אחריות
הגבול, במעברי לאיסוף סמויים, סוכנים להפעלת במשטרתישראל,

על בפיקוח מעורבת המחלקה שדה. ומודיעין אסירים אודות לאיסוף
הטכנולוגיה, האיסוף, בתחום התפקידים בעלי של והדרכה הכשרה שיבוץ,

בתחומים והנהלים התורה לכתיבת אחראית היא כן והעיקוב. הבילוש

אלה.

(ובצעי] [תיאום (וישרים תפקידים (וחלקת
משטרתישראל של המבצעית והפעילות המודיעיני האיסוף מערך ניהול
לקהילית בווו"ל, אכיפה לגורמי משטרתישראל בין הקשר קיום בחו"ל;

משטרת של הפעילות בתחומי העוסקים אחרים ולגורמים המודיעין
ארציות בפרשיות מחוזיות, כין בפרשיות המבצעי התיאום ניהול ישראל;
המחלקה החמורה. והפשיעה הסמים בתחומי בינלאומיות ובפרשות

בין תיאום על והפנימיים, הבינלאומיים הגבול מעברי על גם אחראית
ההדרכה מערך ועל זה, כתחום המעורבים הגורמים לכל משטרתישראל

במעברים. אדם כוח ותכנון גבול, בקרי של

שדה לביטחון היחידה
פסילה החלטות בטחוני), סינון (בדיקות מידע ואבטחת מהימנות אבטחת
אמצעים הקצאת לשירות, מועמד או משא"ז שוטר/איש של הגבלה או

ממוחשב. ומידע מסמכים לרבות משטרתי, מידע לאבטחת וכלים
השטח. ביחידות הבטחון קציני של מקצועית הנחייה

והדרכה תיל
תורות כעדכון מטה אחריות 0
ובהרחבתם; בפיתוחם ונוהלים,
ההדרכה מחלקת עם פעולה שיתוף

וסיוע מודיעין, הכשרות בפיתוח

הכשרות, בפיתוח האגף לגורמי

וכינוסים. סדנאות השתלמויות,

(רכזי המודיעין מערך עיבוי 0

במשטרתישראל, האסטרטגי התהליך במסגרת ,1996 שנת במהלך

לצורך כמענה הרמות, בכל עצמאי מודיעין אגף הקמת על הוחלט

פשיעה עם ההתמודדות ולצורך האלפיים לשנות המשטרה בהיערכות

מתוחכמת. בינלאומית

להיות, השונות ברמות המודיעין קצין את מחייכת במשימות עמידה

למפקד. כפוף להיות עליו ולכן וכמעשיו, בדעותיו עצמאי האפשר, במידת
הוא שאליו החקירות, מאגף המודיעין מערך הפרדת על הוחלט עלכן,

כה. עד כפוף היה

ופיקוח הנחייה לרבות שדה, וביטחון בילוש מודיעין, לנושאי אחראי האגף
המודיעין. בתחום המשטרה פעולות על

האגף ת3קירי
פעילות של ורבשנתי שנתי תכנון לצרכי מודיעינית מצב תמונת גיבוש .

הארצית. ברמה מודיעיניים מבצעים ותכנון המשטרה,

ציבורי לסדר בפשיעה, ללחימה הקשורים בנושאים ידיעות איסוף .
והפצתן. הערכתן אגירתן, הפנים, ולבטחון

במשטרתישראל. שדה ביטחון מערך לתיפעול מטה אחריות %

והפעלתם. לסוגיהם מודיעיניים כלים פיתוח 0
כתי שירות ועם המודיעין קהיליית גורמי עם פעולה שיתוף קיום 0

ומצ"ח. מסהכנסה המכס, הסוהר,

כיןלאומיים למבצעים זרות משטרות עם פעולה שיתוף קיום 0
בחו"ל. המשטרה נציגי והפעלת

הדרג ובפני שונים בפורומים מצב והערכות סקירות נתונים, הצגת 0
המיניסטריאלי.

האגף ארגון
מחלקות שלוש כסיס על האגף של המצומצם המבנה נקבע הראשון בשלב

יחידות. ושתי

קורסים פיתוח המודיעיני: הכוח בניין לנושא דגש נותן הפיקוד

מודיעין) משרדי ראשי קורס קמ"נים, קורס הערכה, (קורס והשתלמויות

קיימים, קורסים ליווי מודיעין, רכזי וקבלת למיון קריטריונים קביעת

שונים. בתחומים תורות פיתוח

(וחקר 0חלקת
כוללת מצב תמונת ולמתן המודיעיני, המחקר לביצוע מטה אחריות

במטרה והפח"ע, הסד"צ ובתחום הפשיעה תחומי בכל לפיקוד ועדכנית

המחלקה החלטות. וקבלת מדיניות קביעת מצב, הערכת ביצוע לאפשר



(החדים תסקירים
זרים בגירוש לטיפול בארץ, הזרות הנציגויות עם קשרים קויימו .

כארץ. חוקית בלתי ושהייה בפלילים מעורבות בגין

ישראלים חקירת בנושאי האינטרפול ע"י המתקבלות בפניות טיפול 0
משטרות עם פעולה ושיתוף אנשים איתור ובחו"ל, בארץ ואחרים
פניות, כאלף חודש מידי טופלו '98 במהלך פשיעה. בנושאי בעולם

וזרים ישראלים אודות פרטים ובירור מידע העברת שעניינן

וכ בארץ דין לחיקורי בקשות כ150 וטופלו בפלילים, המעורבים
בחו"ל. דין לחיקורי פניות 50

המודיעין, בקהיליית גורמים עם קשרים שנה כבכל השנה קויימו .
של מקצועיות והשתלמויות בעולם ממשטרות נציגים ביקורי בוצעו

בחו"ל. משטרתישראל שוטרי

שהוצב נוסף, בנציג 1998 בשנת תוגבר בחו"ל המשטרה נציגי מערך .
הועתקה כניויורק משטרתישראל נציגות אסיה. מזרח בדרום

המרכזיים הגופים עם הקשר קיום על להקל כמגמה לוושינגטון,

בפשע. הלוחמים
(נוהלו הבינלאומי בהיבט מאורגנת ופשיעה סמים כנושא חומר ריכוז 0
חמש הסתיימו מתוכן בחו"ל, נציגינו באמצעות סמים פרשיות 19

ישראלים). עבריינים ובמעצר סמים בתפיסת פרשיות
וחילוט סמים סוחרי של הכלכלית לתקיפתם הפועל חילוט, מערך מופעל 0

ש"ח. 1,700,000 של בסך רכוש חולט 1998 שנת במהלך רכושם.

שדה ביטחון יחידת
כולל ביחידות, הציוד שיפור על דגש הושם מידע אבטחת כתחום .

וכוי. סורגים דלתות, כספות, ביטחון, קופות מגרסות,

מידע. אבטחת בנושא לסיוע נוספים אמצעים ונבחנו נבדקו .
סיכונים. סקר בנושא ויועצים חברות של בדיקות נערכו 0

והדרכה תו"ל יחידת
והדרכה. נהלים תורות, בתחום בהיערכות הוחל 1998 שנת במהלך
פיתוח נהלים, ועדכון כתיבתן תורות, לפיתוח פעילות בוצעה זו במסגרת

קיימים. לקורסים וסיוע חדשים וקורסים השתלמויות

ביה"ס והקמת והמרחב, התחנה ברמות בלשים) מודיעין,
מודיעיניים. בנושאים להשתלמויות

השטח, ויחידות המקצועיים הגורמים כשיתוף מטה עבודת ביצוע .
השטח ברמת מהחקירות המודיעין להפרדת הפעולה דרכי לבחינת
מהשינוי הנובעות המשמעויות ובחינת מחוזות) מרחבים, (תחנות,

הנדרש. הארגוני

ה5עילו■^ עיקרי
שגמלו*1 אי0וף

בתחום לפעילות מתקדמות ממוחשבות מערכות הוכנסו השנה 0
מערך לשימוש מתקדמת ממוחשבת מערכת הוכנסה המבצעי/מודיעיני.
ולתמיכה מבצעי לסיוע ממוחשבת מערכת אופיינה הסתר. האזנות

משטרתישראל. של המיוחדות היחידות עבור החלטות בקבלת
והוטבע. נופק חדיש, טכנולוגי ציוד נרכש 0

והבקרה. הפיקוח ההדרכה, בתחום הפעילות נמשכת .
הנצחה. ומתקני ומעצר חקירה מתקני הקמת נמשכת 0

המודיעין. קהיליית עם הפעולה שיתוף נמשך .
מערך עבודת לבחינת לפעול החל טכנולוגי אסטרטגי צוות .

במשטרה. הטכנולוגיה

הפעילות. לשיפור באמצעים השטח יחידות הצטיידות נמשכת .
בילוש, מודיעין, (רכזי המודיעין צרכי לאיפיון פעל אסטרטגי צוות .

השטח. ברמת שדה) מודיעין

(וחקר

והוסדר הציבורי, הסדר בתחום המודיעיני החומר איסוף הורחב 0
המודיעין. קהיליית עם הפעולה שיתוף

תמונת את להציג במטרה הארצית ברמה ועיבודים סקירות נערכו .
פשיעה בינלאומית, פשיעה מאורגנת, (פשיעה הכוללת המודיעין

וכוי). רכב גניבות כלכלית,

המודיעין. מערך למחשוב אב תכנית בהכנת הוחל .
מערך כל של הצרכים את המקרו ברמת למפות אמורה התכנית

קביעת תוך הצרכים, ליישום המשמעויות על ללמוד המודיעין,
ליישום. עדיפויות סדרי על המלצה

1 הוחל  מחשבת") "מלאכת (פרויקט "2000 "מודיעין .
שנות לצרכי והתאמתה המודיעין מחשוב מערכת להחלפת

החדיש. בציוד המודיעין מערך של השימוש הורחב 0
(לשכה המודיעין מיחידות לחלק אישיים מחשבים נופקו

ר לצרכי דגש שימת תוך מרחביות), מודיעין ויחידות ובילוש
שהוקמו. החדשות

השונו ברמות ההערכה מערך צרכי את שכחן צוות הוקם %
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__ ... 0^18 1111. אזרחי?₪481י. ומשמר קהילה אגר

שונים, בקורסים הדרכה מחזורי 29 בוצעו הארצית ההדרכה במסגרת 0
ומתנדבים. סגל אנשי מ600 למעלה הוכשרו ובהם

אבטחה. המיוחדות/משא"ז מהיחידות למתנדבים עיון ימי כ90 קויימו

התפר קו לאורך משא''ז בסיסי של הפריסה הורחבה 1998 בשנת 0
המיומנות והעלאת הכוננות, יחידות חיזוק תוך העירוני, במגזר

היחידות. חברי של המקצועית
הציבורית, התחבורה באבטחת הסיור במגזר שולבו משא''ז מתנדבי .
להרחבת כתחנות, משרות חצאי של ותקנים אמצעים הקצאת תוך

המתנדבים. מצבת

תוך בסמים, למלחמה לרשות המשא"ז בין הפעולה שיתוף מוסד 0
אמצעים. והקצאת משימתיות יחידות במספר התמקדות

כתחום בנינוער שילוב ע"י הצפוני במחוז ניסיוני פרויקט נערך 0
8073 בפרויקט השתתפו '98 סוף עד בתאונותהדרכים. המלחמה

כיתות. ב286 תלמידים
להפעלת ייחודית לתוכנה הפיתוח תהליך הושלם השנה במהלך 0
מקצועי. צוות ע"י משא"ז ביחידות בהפעלתה והוחל הפעלה, כסיס
לממשלה, המשפטי היועץ ועם מרכז פיקוד אלוף עם דיונים לאחר 0
חילוץ, יחידות של הקמתן את המאשר הפיקוד, אלוף ע"י צו הוצא

הפעלת והורחבה ובשומרון, כיהודה בישובים ותנועה זק"א
נוספת אזורית במועצה נוספים, ישובים לשמונה המתנדבים

עצמאית. ובפעילות
המשא"ז, במשרדי מיוחדות כוננות כיתות יחידות להפעיל הוחלט 0
במגמה ייחודי, והכשרה גיוס ומסלול מבניים שינויים הכנסת תוך

המבצעית. והכשירות המוכנות רמת את להעלות

חדשה, כמתכונת אזרחי, ומשמר קהילה אגף רשמית הוקם נ1.1.99

אגף יצר השילוב האזרחי. המשמר עם הקהילתי השיטור את המשלבת

משטרת כניסת את המלווה חדשה, מערכתית ראייה וכעל עוצמה בעל
השלישי. לאלף ישראל

והדו"ח ,1998 שנת של האחרון כשליש התחילה החדש האגף התארגנות

של הנפרדת כמסגרת שפעלו כפי במחלקות, העשייה את משקף הנוכחי

קהילתי. שיטור ושל משא"ז

האזרחי הגושגןר
סתנדבים 0צבת

בסוף 49,125 לעומת ל50,245 המתנדבים מספר הגיע '98 שנת בסוף

מ11,056 עלתה המיוחדות היחידות מצבת .(2.30/0 של (עלייה '97 שנת

.(%25 של (עלייה כ98' ל13,814 ב97

ב100/0. עלתה הדרומי במחוז המתנדבים מצבת

הצליח התנועה ואגף המתנדבים, כמצבת 70/0 של עלייה נרשמה נמג"ב

מתנדבים. 700 עוד מהמחוזות אליו שהועברו למתנדבים בנוסף לגייס

ומתנדבים סעילות
(ירידה ב97' 1,125,111 לעומת פעילויות, 1,050,794 בוצעו ב98' 8

.(%7 של

פעילויות. כ520,000 בוצעו הביטחון בתחום

פעילויות. כ330,000 בוצעו היח"מים בתחום

פעילויות. כ190,000 בוצעו האחרת הפעילות בתחום

פרטי. ברכב סיורים ו324 משטרתי ברכב סיורים 231 יצאו יום כל



איכותי שיטור תהליכי
רמות בכל כיום מועברים המחלקה מופקדת שעליהם הנושאים .

במשטרתישראל. הקורסים

כמו ספציפיים, בתחומים המחלקה, ביוזמת קורסים, אורגנו בנוסף, 0
וכוי. מש"קים שוטרי לאזרח), שירות (מרכז מש"ל שוטרי

בכירים, לקצינים במכללה הקורסים בפיתוח המחלקה שיתוף 0
כל של המרכזי כציר ומדדים, יעדים לפי העבודה ביסוס איפשר

הקורסים.

המצב. הערכת לשלב בעיקר, הדגש, ניתן הראשונה השנה במהלך 0
ובשלב הליווי בשלב ההטמעה את להעמיק צורך יהיה הבאה כשנה

התכנון.

השיחתית הגישה הנ"סעת

אגפי וברוב הגדולות התחנות ככל היום מיושם השירות מרכז מודל .
במרחבים. התנועה

במחוזות השירות מרכזי לשוטרי ספציפית הכשרה יזמה המחלקה 0
השונים.

השירות. רמת להעלת ומדדים יעדים לפי בעבודה שימוש נעשה 0
איכות הגברת בתחום יעדים 35 הוכרזו 1998 שנת של השני בחציון
על הכריזה בממוצע, תחנות, שתי כל מתוך (אחת בתחנות השירות

זה). בתחום יעד

סקרים לסי עבודה
במרחב לקוחות" ו"סקרי ביטחון" תחושת "סקרי מימנה המחלקה .
דגש מתן תוך הדרומי, במחוז ערים ובמספר שפלה ובמרחב שרון

המקומיות. הרשויות עם במימון שותפות על

נוספים. מקומות וכמספר הגליל כמרחב לקוחות" "סקרי מומנו .

יחידות מיסוד בתהליך הוחל 0
רף העלאת תוך החילוץ,
רכש תכניות וביסוס התקצוב,

בהתאם. והכשרות

לסיתוח הטחלקה
קהילתי 111ינ1וו

השנה הייתה 1998 שנת 0
היחידה פעילות של האחרונה
(יש"ק) קהילתי לשיטור
הכפופה עצמאית, במסגרת

למפכ"ל.

שדרים יעדים ע3"י עבודה
הקהילתי השיטור הטמעת 0

כתהליך התבצעה עליהם והעבודה היעדים, הטמעת עם שולבה

זו. למטרה הוקצו המחלקה משאבי כל אחד.

יעדים לפי העבודה משלבי אחד לכל מפורטות הדרכה חוברות הוכנו .
הליווי. ושלב התכנון שלב המצב, הערכת שלב  ומדדים

במהלך לתהליך. משטרתישראל תחנות כל הוכנסו 1/7/98 עד 0
לקראת והנחייה, תמיכה פעילות התבצעה 1998 של השני החציון
התנועה, אגף ובמחוזות, במרחבים המבצעיות היחידות כניסת

לתהליך. אתג"ר ויחידת משמרהגבול

ה0שולב השיטור (1ודל

המשטרה שירותי הגדלת בתחום דרך פריצת מהווה רעננה" "מודל 0
הכוח עם העירוניים הכוחות פעילות את מאחד שהוא כיוון בערים,
למשטרה משותפים אינטרסים יש שבהם בתחומים המשטרתי,

המקומית. ולרשות

"ועדת למיסוד שהביאו התהליכים את פעיל באופן ליוותה המחלקה 0
יישום אופן ואת רעננה") "מודל ליישום הביאו (שמסקנותיה בכר"

מאז. הפרויקט

תנועה הכוונת המאפשר בכר", "ועדת בעקבות בחקיקה, התיקון 0
לערים להרחיבו יהיה וניתן ראשל"צ, בתחנת גם מיושם פקחים, ע"י

.1999 בשנת נוספות

מופעלים המשותפת") הניידת "מודל (כמו המודל של אלמנטים 0
משטרה. תחנות ב17 היום

ה0ש"ק (1ודל

שיטור של המודלים אחד הוא קהילתי) שיטור (מרכז המש"ק מודל 0
הארצית. כרמה ליישום שזכה קהילתי,

המרכז. במחוז מהם 50 מש"קים, 102 היום פרוסים סה"כ .
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משטרתישראל. יחידות עבור אירועים הפקת .
גורמים ועבור המשטרה יחידות עבור תקשורתיים פרויקטים הכנת .

אזרחיים.

קהילתיים. באירועים המשטרה ליחידות סיוע 0
בתחום. לימודים תכניות והכנת בתקשורת להופעה מפקדים הכשרת %

למשטרתישראל. ווידיאו סטילס לצילומי ממוחשב ארכיון בניית .
ובקידומו. כישראל הקהילתי השיטור בהסברת סיוע 0

וכעולם. בארץ והפקה הסרטה לחברות סיוע .

פעילות
נלמדת התכנית התקשורת. בתחום למפקדים הכשרה תכנית פותחה 0
אישית בהכשרה ומועברת במכללה, הבכירים המפקדים בקורסי

הוכשרו כה עד ומעלה. תחנה מפקד מתפקיד המשטרה מפקדי לכל
במחוזות מהפיקוד וחלק והמרחבים התחנות מפקדי מרבית

ובאגפים.

בתקשורת, בהופעה ההכשרה של ב' שלב נמצא פיתוח, בתהליכי
בתקשורת, אסטרטגי בתכנון גם בתקשורת להופעה מעבר העוסק

ובשיכנוע. קהל בהנעת בשיווק, ציבור, ביחסי
גג קורת תחת רוכז ובמולטימדיה בסטילס בווידיאו, ההפקה תחום .
תועדו שידור, באיכות סרטים עשרים הופקו השנה במהלך אחת.

חלק משטרתישראל. בפעילות המרכזיים האירועים מרבית וצולמו
עלילה בסרטי בטלוויזיה, כחדשות לשידור הועבר זה מחומר

תיעודיות. ובתכניות

ערוצי בכל חי ארצי בשידור טלוויזיה תכניות הופקו השנה במהלך
ייחודי מודל קהילתיים. תקשורת צוותי ובשיתוף בכבלים, הקהילה

משטרתישראל. ע"י בלעדי באופן מופעל זה
למשטרת מרכזי ווידאו סטילס צילומים, ארכיון בניית התחילה 0
שהועברו שקופיות 10,000 הראשון כשלב יכלול הארכיון ישראל.

וידיאו קלטות ו3,000 שקופיות 10,000 יתווספו לכך לדיסקים,
באופן יופעל הארכיון ותשדירים. שידורים סרטים, ו200 גלם חומר

לכך. שהותאמה ארכיון תוכנת גבי על ממוחשב

ההסברה המולטימדיה, האינטרנט, ההפקה, בתחום ישתלב הארכיון
המשטרתיים. והדוברות

עלילה, סרטי סדרות, טלוויזיה, כתבות מאות לכשלוש סיוע ניתן 0
של מלא פעולה ובשיתוף יזום באופן חלקם ותשדירים, פרסומות
שוטרים על ובסדרות כסרטים ניכר גידול חל השנה במהלך המשטרה.

ובכבלים. המסחריים הטלוויזיה בערוצי משטרה, ועל

י והושלך המשטרה, תדמית על השפעה יש זה מסוג ולסדרות לסרטים
בדרך יוצגו השוטר ודמות המשטרה של שדימויה כדי רב, מאמץ

חיובית.

בכלל משטרתישראל של ההסברה חומר כל הוחלף השנה כמהלך .
על חדשה הסברה חוברת לאור יצאו בפרט. הקהילתי השיטור ושל

מעלות", 360" של מדידה של כפרסבא כתחנת מוצלח ניסיון בוצע 0
לגבי השוטרים הערכות את הבוחנת רכה", "בדיקה המהווה

האחרים. במשרדים עמיתיהם ושל שלהם התיפקוד אפקטיביות
ורמות מפקדים ע"י פנימיים, לקוחות" "סקרי לעריכת דגש ניתן .
וכמדד, ביצוע כתקן והן השירות רמת להעלאת כאמצעי הן ממונות,

ומדדים. יעדים לפי העבודה במסגרת

הראשי, המדען בפיקוח סקרים, מערך לבניית מפורטת הצעה הוכנה 0
הקרובה בשנה השונות. ברמות המשטרה מפקדי כלל צרכי על שיענה

זו. הצעה ליישום מאמץ יעשה

עםדות שינוי
וכבתיהספר הביניים בחטיבות האגף ע"י מופעלים מודלים שני .
הקרימינולוגיה" ו"מגמת בטוח" ספר "בית מודל  התיכוניים

ומדעי קרימינולוגיה בנושאי בגרות כבחינות נבחנים (תלמידים
המשטרה).

מטרתו בתיספר. עשר בחמישה היום מופעל בטוח" ספר בית "מודל 0
בית והפיכת ועבריינות, פשיעה דוחה כיתספרי אקלים ליצור 

תלמידים, של משולבות פעולות כולל המודל בטוח. למקום הספר

נוספים וגורמים משא"ז מתנדבי משטרה, אנשי מורים, הורים,

בקהילה.

 מטרתה בתיספר. בשבעה היום מופעלת הקרימינולוגיה מגמת 0
המשטרה לנושאי מודעות ופיתוח לתלמיד ידע הקניית

בפעילות משתתפים במשא"ז, פעילים התלמידים והקרימינולוגיה.

כתי תלמידי בקרב למשטרה טובים שגרירים ומהווים המשטרה

בבתי החריגה הפעילות הקטנת על עמוקה השפעה למודל הספר.
הספר.

המודלים. ליישום מכתיהספר הפניות מאוד התרבו האחרונה בשנה 0
בתיהספר מספר את להגדיל יהיה ניתן החדש, האגף הקמת עם

חשוב לגורם יהפכו ומתנדביו המקומי המשא"ז סגל שבתהליך.

מקומות. כאותם המשטרה בפעילות

ייחודיים 0*זוים סיפוח
ולעולי אתיופיה עולי למגזר קהילה קציני פעלו המחלקה במסגרת 0

העמים. חבר

סדר, הפרות של שונים באירועים חשיבותו את הוכיח זה מערך

בהפגנות האתיופית, העדה באיש הירי לאחר הנגב, במרחב בירות

וכוי. באשקלון העמים חבר עולי

קהילתית לתקשורת ה₪לקה
0וכזיים פעילות נושאי

התקשורת באמצעי משטרתישראל תדמית לשיפור יזומה פעילות 0
והמקומיים. הארציים

המשטרה. לתחנת המקומיים התקשורת אמצעי בין שותפויות יצירת 0



/^7 .6 \$רי
בינלאומיים קשרים 0

מידע קבלת לצורך בעולם, מקצועיים גורמים עם קשרים יצירת 0
ליצירת לקחים, להפקת מודלים, (לגיבוש מגוונים נושאים על

וכר). משלחות לביקורי במחקר, שותפויות

בחו"ל להשתלמויות היוצאים וביחידים במשלחות מקיף טיפול 0
קהילתי. שיטור בנושא

ולמסירת מידע לקבלת בחו"ל גורמים עם שוטפות התכתבויות 0
מידע.

ובחו"ל. בארץ להפצה באנגלית פרסומים הכנת .

המידע מרכז .

מידע; והפצת תקצור ומחשובם; הזמנתם מידע, פריטי איתור 0
אלקטרוני. ולדואר לאינטרנט חיבור
קהילתי שיטור של עבודה דפוסי .

משטרתי. מידע איתור 0
מודלים. הכנת 0

מחדש. והפצתו שיפורו בשטח, ניסויו לאחר המודל בחינת 0
לצורך משטרתיים חוץ שונים מגורמים משוב וקבלת קשר יצירת 0

חדשות. שותפויות יצירת לצורך או מודלים קידום

םשנירתישראל תזגוורת
משטרתיים. באירועים הארץ רחבי בכל הופיעה משטרתישראל תזמורת

קהילה ובימי ממלכתיים ובאירועים בטקסים התזמורת הופיעה כן כמו
הארץ. רחבי בכל משטרה

הערים בכל הנוער תזמורות עם משותפים קונצרטים נערכים לאחרונה
והקהילה הנוער בין מאוד טוב קשר יוצרים אלה קונצרטים והישובים.

גם במסגרתה פועלות התזמורת להופעת הרכה הדרישה בשל למשטרה.
קאמריות. חוליות מספר

כמאה ונערכו פעמים, כ170 1998 שנת במהלך הופיעה התזמורת

פורום בפני היו הופעות (מאתיים החוליות של הופעות
משטרתי).

! כליהנשיפה לתזמורת נחשבת משטרתישראל תזמורת
למשטרתישראל, רב כבוד מביאה היא בארץ. הטובה
1998 בסוף למשטרה. הקהילה כין טוב קשר ויוצרת

רבה להצלחה וזכתה כמוסקווה, התזמורת הופיעה
משטרת קציני בפני הרוסי, הממשל אנשי בפני בהופעותיה

היהודית. הקהילה ובפני מוסקווה

(בעברית קהילתי שיטור על הסברה חוברת משטרתישראל,
עולים עם הקשר על קהילתיים מודלים (על וכרזות ובאנגלית)

עבירות). מניעת ועל חדשים

עם ביחד תחומים עשר בשנים מניעה דפדפות 200,000 מעל חולקו
ולמרכזי לאזרח שירות למרכזי המשטרה, יחידות לכל תצוגה עמדות

קהילתי. שיטור

תחת ארצי הסברה מסע הופק הפנים לבטחון המשרד כשיתוף

פרסום ברדיו, ג'ינגלים שכלל הרכוש", על לשמור נחוש "אני הכותרת:
ממוסגרות כרזות אלף מניעה, דפדפות מיליון שני וחלוקת בעיתונות

משא"ז. ולבסיסי המשטרה ליחידות תצוגה עמדות ואלף
היובל" "תערוכת כולל קהילהמשטרה, ימי ממאה ליותר סיוע ניתן .
הסברה חומר ניידות, תערוכות באמצעות ניתן הסיוע התערוכה. בגני

משטרתישראל. תזמורת והופעות

באירועים בחודש פעמים כעשרים בממוצע הופיעה עצמה התזמורת
בארץ. שונים במקומות ברובם קהילתיים

בתפוצה בשנה פעמים שש לאור יוצא המשטרה" "מראות הביטאון .
של גיליונות שני לאור יצאו במקביל, פעם. בכל גליונות 25,000 של

וקרימינולוגיה, משטרה בנושאי העוסק וחברה, "משטרה העת כתב
העברית. באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון בשיתוף

והערכה 0חקר סחר
הקהילתי. השיטור יישום תוצאות למדידת סקרים עריכת .

השונים. בתהליכים ההתקדמות למדידת סקרים .
הקהילתי השיטור בתחום מחקר 0
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התנוונה אגף
תאונות לחקירת מיוחדות יחידות במחוזות הוקמו זו כשנה הבוחנים.

תאונות או רב ציבורי הד בעלות תאונות רבים, נפגעים היו שבהן דרכים,
אופיין. מבחינת ייחודיות

התנועה מהנדס מחוזי. בוחנים קצין  חדש תפקיד נוסף 1998 בשנת

מע"צ עם העבודה ובקשרי התנועה בתשתית עוסק המשטרה של הארצי
המקומיות. הרשויות ועם

[תו"9] ופיתוח תכנון (וחלקת
ובמחקר. במכשור בכוחאדם, המטפלת מקצועית, מחלקה היא זו מחלקה

מטפל האגף, בשוטרי השוטף לטיפול מעבר  אנוש משאבי פיתוח מדור
ייחודיים. ובהשתלמויות בקורסים התנועה סיירי בהכשרת זה מדור

כמוכן תנועה. משרדי לראשי ראשון קורס קצינים 25 סיימו זו בשנה

בנה ולקצינים, לסיירים לבוחנים, חניכה קורסי זו בשנה המדור פיתח

בדרכים, הזהירות בתחום טיפל אכיפה, בנושא מיוחדת השתלמות תכנית
של הפסיכולוגית גם עובדת זה במדור ועוד. ראשונה עזרה קורסי ריכז
ומדדים יעדים בנושא במתנ"א, ארגוני באבחון עוסקת אשר האגף,

התאונות. לבוחני שכול ובסדנאות

הפנים לבטחון השר החלטת עלפי 1997 באוקטובר הוקם התנועה אגף

משטרתישראל. ומפכ"ל

ובתחום העירוני כתחום במשטרה התנועה נושאי כל את מרכז האגף

מבצעיות. מיחידות והן מקצועיות ממחלקות הן מורכב והוא הבינעירוני,

התנועה ₪לקת
בשלושה מטפלים ומדוריה מקצועית, מחלקה היא התנועה מחלקת

עיקריים: תחומים

לסיירי מקצועיות ובהנחיות תנועה בדו"חות טיפול  תעבורה מדור

הוחלט בעקבותיו זה, בתחום בית" "בדק נעשה האחרונה בשנה התנועה.

לפונים, קולי מענה והכנת השטח, ליחידות בפניות הטיפול ביזור על

לאזרח. השירות את לייעל במטרה

על ואחראי התנועה נושאי בכל משפטי ייעוץ נותן  תביעות מווו
מהתביעות התעבורה תביעות הפרדת (בעקבות במשטרה התעבורה תובעי

ובמקרים זה, בתחום ההשתלמויות ביצוע את מרכז המדור הפליליות).

בבתיהמשפט. המשטרתית התביעה את בעצמו מייצג אף מיוחדים

מגזר כל ועל התאונות חקירת על אחראי  תאונותדרנים מזור
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התנועה (יחידות העירוני בתחום והן (מתנ"א) הביןעירוני בתחום הן
את"ן משל"ט הפעלת על גם אחראי זה מדור והמחוזית) המרחביות

תנועה), לנושאי הארצי השליטה (מרכז

גותנ"א
ובאכיפת בהזרמתה תנועה, בהכוות עוסקת הארצית התנועה משטרת

במדינתישראל. הביןעירוניים הכבישים מערך בכל התנועה חוקי

וקהילה מתנדבים יחידת
ימים התורמים מתנדבים כ1,300 פועלים שהוקמה החדשה כיחידה

שלוחות במסגרת השבוע ובסופי והלילה הערב במשמרות כעיקר ושעות,

הארץ. ברחבי השונות מתנ"א

בתאונות הונאה לחקירות הארצית היחידה
היא העיקרית כשמטרתה העבודה, שנת סוף לקראת הוקמה היחידה
מענה ומתן בתאונותדרכים, מעורבות לגבי אמינים לא דיווחים צימצום
המירמה בעבירות ומשפט שלטון בסדרי פגיעה של הפליליים להיבטים

הביטוח). חברות כלפי (בעיקר למיניהן

הבנייחות יחידת
מעורבים שבהן בתאונותדרכים, ביותר הטובה כצורה לטפל עלמנת

עי'י המבוצעים תעבורה בעבירות וכן משטרתיים, וכלירכב שוטרים

הבטיחות. ביחידת זה בנושא הטיפול את לרכז הוחלט משטרה, אנשי

שבו לתנועה), (כיתספר והשתלמויות הכשרה מרכז בכיתדגן הוקם
כיום. התנועה בנושאי ההכשרות רוב מתבצעות

עיקריים: תחומים במספר עוסק  מחקר מדור

התנועה. מערך של הפעלה שיטות לבחינת ישימים מחקרים 0
החלטות. ולקבלת מצב להערכת ככלי תופעות, של סטטיסטי ניתוח 0

נתונים. בניתוח התומך כלי ממוחשב, מיפוי 0
מידע. מערכות ופיתוח מידע הפקת 0

האגף. לצרכי שונות ומצגות סטטיסטי מידע שבהן חוברות, הפקת 0
לילה תאונות על מחקר ביניהם מחקרים, מספר 98י בשנת ערך המדור
כשוטרים השטח ביחידות ג' משמרת עוכתה זה מחקר מניתוח (כתוצאה

רגל. הולכי מעורבים שבהן תאונות על ומחקר ובניידות)
הגלויה לאכיפה כי הסתבר, לפיו בשטח, מעשי מחקר  "גלוי/סמוי" ניסוי

אפקטיבית והיא בכביש, הנסיעה מהירויות הורדת על מהותית השפעה
תאונות. בהפחתת ביותר

מחשבים התקנות שבאחריותו מיחשוב, קצין פועל מחקר מדור במסגרת

השונות. אתץ כיחידות ומדפסות מסופים ,(?0 אישיים

האוטומטית לאכיפה הקשור בכל מטפל  וטכנולוגיה מיכשיר מדור

דו"חות תקלות, מפעילים, (הכשרת מכשירים בעזרת הידנית ולאכיפה
במשטרת התנועה בנושא חדש מכשור לבדיקת אחראי מהציבור). ופניות

האכיפה בתכנית גם המדור עוסק זו כמסגרת ולקליטתו. ישראל
"א3". האוטומטית האלקטרונית

התנועה, אגף של המבצעים כל את מרכז המדור  תנועה מבצעי מדור

■^זי
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9.30/0 של וירידה בהרוגים 8.30/0 של עלייה הייתה העירוני נתרוום
(תחום הבינעירוני כתחום ואילו וקשות) (קטלניות החמורות בתאונות
ועלייה 5.30/0 של בשיעור ההרוגים במספר ירידה הייתה מתנ"א) אחריות
תאונותהדרכים הרוגי נתוני מניתוח .0.20/0  החמורות בתאונות קלה

רכב. נהגי היו ו0/ס25 רגל הולכי היו %17 כי עולה,

0בצעית פעילות
1998 שנת של הראשון בחלקה נמשך המבצעית הפעילות במסגרת

בכבישים קשה ובפצועים בהרוגים 110/0 של ירידה (נרשמה "700 "פרויקט

הפרויקט). בוצע שבהם

רשיונות ניטלו שבמסגרתו לאלתר, פסילה מבצע החל מאי במחצית
חמורות. תעבורה עכירות שעברו נהגים, של נהיגה

הייתה ובמסגרתו חיוכי, תקשורתי להד זכה רבה, בהצלחה הוכתר המבצע
בתאונות הנפגעים במספר ירידה וכן שנצפו, העבירות בכמות ירידה

.(140/0) התאונות ובכמות %121) דרכים
מבצעי  מתנ"א ע"י בעיקר רבים, מועד קצרי מבצעים נערכו כן כמו

ועוד. משאיות רכב, תקינות שחר, שיכרות,

הכוח תוגבר שבמסגרתו בטוחה", "עיר מודל הוקם העירוני בתחום
לתאונות. מועדים שהיו באזורים ערים, בחמש המשטרתי

אזורים כאותם תאונותהדרכים במספר ירידה נרשמה הפרויקט במהלך
ערים. ובאותן

עיקריים: תחומים בשלושה עוסקת היחידה

שלהם. הנהיגה מיומנויות ושיפור המשטרתיים הנהגים הכשרת .
משטרתיות. תאונותדרכים חקירת §

משטרתיים. נהגים כנגד התעבורה תקנות אכיפת 0

דוברות
השונים, התקשורת אמצעי עם היומיומי הקשר על אחראית אתץ חברת
תנועה, ולעומס לתאונותדרכים כאשר ומידע נתונים הפצת על אחראית

מיוחדים. מבצעים על מדווחת וכן

ונקרה לוגי0נייקה יחידת
בינוי רכב, בנושאי ולמתנ"א האגף למטה שירות במתן העוסקת יחידה

ורכש.

שונים ניהול בנושאי בקרות ומבצעת האגף, תקציב על אחראית היא

ובמחוזות). במרחבים אתץ ויחי (מתנ"א השטח ביחידות

נתונים  ונפגעים תאומת
רגל והולכי ברכב נוסעים נהגים, 541 הארץ בכבישי 1998נהרגו בשנת

הקודמת). השנה לעומת 1.10/0 של (עלייה

אשתקד 47,669 לעומת 48,053 עלייה: השנה הייתה הנפגעים במספר גם

.(0.8/0 של (עלייה
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1 1147,6691
/

/
*38,913
38,120.120387ן

■37,967^ ■

36,;
31,659^/

530
1 וו

25,
1 25,466ן ■/

,''''27,631 ■

21,^57 יי/. 88322,186^ל'^0^י י

,^'''''*19,52017,503 1 ■ נפגעים ו2615 תאונות 931 ש"י במחוז
ו

48,053 * נפגעים

25,046 * תאונות

90 91 92 93 94 95 96 97 98 שנה

11*81

.ת.

הנילתת. וכולמערכות הדו"ח יושם לשוטי ממש של הלןלה זוהי 111901] יי1111י111 19^יל1י01.
מכשירי שלושה הוצגו  אוטומטית אלקטרונית אכיפה  א3 פרויקט

 באתץ המבצעיות ליחידות ומדדים יעדים נקבעו  ומדדים יעדים
באורח אותו לשמור אותו, לצלם תנועה, עכירות לזהות היודעים קצה

מכשור. ותו"פ/למדור נהגים, למת"ן/פניות למתנ"א,
עבירות פיתוח יחידת  ליפע"ת ישיר בשידור אותן ולשלוח דיגיטלי

בבית.דגן_ ותצוגה עבודה חדר הןקם כמו>ן תנןעה, לגולשי מאמרים אתץ הכין המפכ"ל, להחלטת בהתאם  אינטרנט
שונים. תנועה בתחומי האינטרנט
מערכת אלה בימים מתוכננת כן

האינטרנט. בעזרת נהגים לפניות

הסתיימה  התנועה תורת
התנועה תורת של והפצתה כתיבתה

השטח. יחידות לכל

שוטרי לכל הופץ  לשוטר כיס פנקס
משא"ז/ית"מ. למתנדבי כולל התנועה,

החלה השנה בסוף  מאווו'ץ
 המאורוץ עם מבצעית פעילות

נייד. ורישום אכיפה מחשב
זבולון כשלוחת החלה הפעילות

בשלב ומיועדת צפון, שבמתנ"א

הבינעירוני. המגזר לכל ראשון
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המחוזיות היחידות על ישירות המפקד ש"י, מחוז מחדש אורגן כן כמו
שבתחומו. המשטרה תחנות ועל

בינוי גוינהלת
אחת, גג קורת תחת הבנייה גורמי כל איחוד ע"י בינוי מנהלת הוקמה
הבינוי מינהלת של אחריותה העיסוק. בתחומי אוטונומיה על שמירה תוך

איתור גדול, בהיקף פרויקטים על פיקוח משטרה, מתקני תחזוקת הנה
ורישומם. ונכסים מקרקעין

(וודיצין תחנת
הצורך הוכר אליה, הסמוכים חדשים וישובים מודיעין העיר הקמת עם
בקנה עולה זה צורך ולסביבותיה. החדשה לעיר משטרה שירותי כמתן
תחנת הוקמה זאת בעקבות התפר. קו לתגבור האסטרטגיה עם אחד

המחוז. גורמי כשיתוף משטרה

בגוחוזות נ9שיעה לניי9ול מבצעיות יחידות
לנצל מנת על מג"ב, במסגרת הוקמו במחוזות בפשיעה לטיפול היחידות
במחוז ''צבר" פלוגת יחידות: חמש הוקמו מג"ב. של ההפעלה שיטת את

פלוגת הצפוני, במחוז "אלון" פלוגת דרומי, במחוז "רותם" פלוגת מרכז,
ת"א. במחוז "ברק" ופלוגת ירושלים במחוז "לביא"

סיוע יתנו והן מג"ב, לפלוגות בדומה אדם כוח תקני 81 מונות היחידות
ומודיעין בילוש פעולות באמצעות בערים, בפשיעה בלחימה למחוזות

עתודה ככוח וכן והרתעה החוק אכיפת לצורך גלויים סיורים וביצוע

לחטמ"רים.

חוץ 0ו0כי על לפיקוח יחידה
(עד קטנים כלירכב יוצאו כי הוחלט, האזרוח תהליך בחינת במסגרת
כלי שאר תחזוקה. הסכם במסגרת חוץ במוסכי לטיפול סמ''ק) 2000

פנים. בתחזוקת יטופלו הרכב
משטרת של כלירכב תחזוקת על מפקחת חוץ מוסכי על לפיקוח היחידה

חוץ. במוסכי המטופלים ישראל,

אזרוח^ לניהול חוליה
כוח ניהול דורשת במשטרתישראל שונים בתפקידים אזרחים הפעלת

משטרתי. אדם כוח ניהול מאשר ונפרד, שונה באופן אדם
לנהל שתפקידה באכ"א/סגל, האזרוח לניהול החוליה הוקמה זה לצורך
חברות עם קשר ולקיים במשטרתישראל, האזרחי האדם כוח השמת את
קליטה תהליכי ניהול לכך, המוקצה התקציב ניהול אדם, כוח להשמת

האזרחים. על מידע מאגרי וניהול אזרחים והפעלת

המשטרה, משאבי ניהול על אחראי כמשטרתישראל והתכנון הארגון אגף

עבודת את מרכז וארגון תכנון אגף שלה. המידע ומאגרי תקניה תקציביה,

מופקד האגף ארוך. ולטווח קצר לטווח משטרתישראל של והתכנון המטה

למתן וכן מידע, מאגרי ולפיתוח ארגוני לתכנון והתשתיות הכלים פיתוח על

לגיבוש האחריות האגף על מוטלת כנוסף, וניתוחם. סטטיסטיים נתונים

ופרסומן. בהן הטיפול ריכוז הארצי", המטה ו"פקודות המשטרה" "הוראות

וארגון תכנון גוחלקת
התקינה בתחום המשטרה משאבי ולניהול לתכנון אחראית המחלקה

היא כמוכן וכוי. נשק קשר, מכשירי הרכב, כתחום אמצעים והקצאת

ארגוניות, בדיקות בביצוע במשטרה, הארגוני התכנון בריכוז עוסקת

ובהקצאה העבודה תהליכי בשיפור התפקוד, ייעול לצורך הנדרשות

להקמתן תכנית גיבוש גם נמנה תפקידיה בין המשאבים. של מושכלת

שלהן. הארגוני והמכנה תפקידיהן ייעודן, קביעת משטרתיות, יחידות של

במשטרת ופריסה תשתית תכניות של הכנתן את המחלקה מרכזת בנוסף,

ישראל.

כיחב"ל יאח"9 של 0חדש ארגון
של מחדש ארגון על הוחלט מחמירה, פשיעה במגמות טיפול במסגרת

ועבירות פשעים לחשיפת (יאח"פ) פשעיים לחקירת הארצית היחידה

בטחוניות לעבירות הקשורות לחקירות המדינה, מתחום החורגות

מיוחד. ציבורי עניין בהן שיש ולחקירות חמורות,

כורכזית גיו0 לשכת הק0ת
יותר לפשוט והפיכתו אחת, מרכזית גיוס בלשכת הגיוס תהליך ריכוז

יוצבו. שבו למקום והתאמתם המגויסים איכות שיפור יותר; וקצר

ביאח'יה כלכליות לחקירות (31לג הק0ת
רשויות את מחייכת הכלכלי בתחום העבריינות של המואצת ההתפתחות

משטרת חדשה. להיערכות בפרט, משטרתישראל ואת ככלל החקירה
אלו. בעבירות טיפול שמטרתו כלכליות, לחקירות מפלג הקימה ישראל

דרוסי יגו"ר הקקת
כראייה חמורה בפשיעה הלחימה את המרכז גוף, הנו הדרומי הימ"ר

וחקירתיות. מודיעיניות פונקציות הפעלת באמצעות מחוזית,

ש"י גוחוז ושל ירושלים (וחת של (וחדש ארגון
יחידות על ישירות וכמפקד אופרטיבי מחוז כמטה ירושלים מחוז ארגון

מרחב. של ביניים דרג ללא שבתחומו, המשטרה תחנות ועל מחוזיות

"^' **".



טכנולוגיים פרויקטים מספר של בפיתוחם מענ"א עוסק כיום נוספים.
ממוחשבים:

מידע תשתית ליצירת חדשה מערכת להקמת פרויקט  אדם פרויקט
מערכות כל עבור אנשים על מרשמיים נתונים לגבי ומרכזית אחידה

מידע ועדכון אוכלוסייה אדם, זיהוי שירותי תספק המערכת המשטרה,

מהיר.

עמידתנו את שתשפר חדשה, מערכת להקמת פרויקט  פל"א פרויקט
עבודת ייעול תוך החקירות, עבודת בניהול ותסייע הפלילי, המרשם בחוק

לאזרח. השירות ושיפור העבודה בתהליכי תמיכה המידע, צרכני

ניהול), פענוח, עיבוד, (קליטה, התנועה בדו"חות טיפול  דות"ן פרויקט
משפט. ומועדי נהגים פניות כולל

ארצי, מרד"מ ארצי, תנועה מוקד ארצי, משל"ט  ארצי משו"ב פרויקט
לציבור. מידע מרכז

כוחות המפעילים המיגזרים כלל את מקיף  ניידות מחשוב פרויקט
בטירור, ללוחמה משופרים כלים מתן הינן המרכזיות מטרותיו ניידים.

שיפור בניידת, השוטר עבודת שיפור לאזרח, השירות איכות שיפור

הכוחות מצב על מעודכן מידע באמצעות המפקדים, של והבקרה השליטה
ואחידה. מסודרת דוח"ות והזנת בשטח

איכון מכשירי פריסת  משטרתישראל) רכבי (איכון ארמ"י פרויקט
כנושא. מידע מאגרי והקמת בכלירכב,

המשאבים לניהול מענה שתיתן אינטגרטיבית, מערכת  לב פרויקט
התהליכים כל את ותכלול בארגון, השונים לדרגים כמשטרתישראל,

ותקינה. אדם כוח הלוגיסטייםתקציכיים,
לגבי מידע מאגרי בניית הכולל האזרוח, מערך מחשוב  אזרוח פרויקט
מידע משלבת המערכת השמה. חברות דרך במשטרת שעובדים אזרחים,
מטפלת הנוכחות, מערך את משלכת המשטרתי, התקינה ממערך

החשבונות. הנהלת בהיבט ומסייעת ,0.5. במשימות
משטרתישראל לפקודה, 36 סעיף מתוקף  בשכר עבודה פרויקט
מטענים ובליווי תנועה וכצירי באירועים אבטחה שירותי מספקת

ציבוריים. או ממשלתיים ללקוחות זה ובכלל פרטיים, ללקוחות
אלו. פעילויות עכור כספים גובה המשטרה

מפקחי עבור הסדנאות מערך מחשוב  ?0 סדנאות/חימוש פרויקט

^\ חשיסה נוער חוליות
בני כקרב העכירות תחומי בכל ניכרת עלייה חלה האחרונות בשנים
חוליות הקמת על הוחלט ובהמשך ואלימות), סמים רכוש, (עבירות נוער

המחוזיים. הימ"רים במסגרת חשיפה נוער

בקרב הסמים בתופעת לחימה הינו חשיפה נוער חוליות של תפקידן
בעזרת מין), (כעבירות אחרות חמורות בעבירות לחימה וכן בנינוער,

חקירות. וביצוע חשיפתית מודיעין פעילות

^ בדרכים ששרים לבטיחות יחידה
רכב מעורב שבהן תאונותהדרכים, במספר המתמשכת העלייה לאור

יחידה הקמת על הוחלט הקשות, תאונותהדרכים ריבוי ולאור משטרתי,

החוליה את למסד הוחלט כן תנועה. אגף במסגרת שוטרים לבטיחות
מתנ"א. כמסגרת משטרתיים בכלירכב לנוהגים תעבורה חוקי לאכיפת

ותשתיות סרי0ה
תכנון בשלבי כיום נמצאים הבינוי, תשתיות לשיפור המאמץ כמסגרת

בעלי הערים כמרכזי נכסים מכירת המשלבים הפרויקטים מתקדמים
המשטרה צרכי את שיהלמו מודרניים, מתחמים ובניית גבוה נדלץ ערך

האלפיים. לשנות
רוב ירוכזו (שבו ביפו ת"א מחוז מטה מתחם המרכזיים: הפרויקטים
(שירכז דגן בית מתחם בת"א, ירקון מרחב מתחם המחוזיות), היחידות
ירושלים. מחוז מטה ומתחם הארצי) המטה ויחידות לוגיסטיות פונקציות
בראשון באילת, המשטרה תחנות שונים תכנון כשלבי נמצאים לכך, בנוסף

מלאכי. ובקריית בירוחם (ירושלים), ובשלם בשפט לציון,

ופלוגת בארז המעברים תחנת העמק, מגדל תחנות נחנכו 1998 בשנת

במכבים. מג"ב

כקצרין, משטרתישראל תחנות מתקדמים בינוי בשלבי נמצאים כן כמו
בנגב עיירות תחנת אדומים, מעלה תחנת ירושלים), (דרום מוריה תחנת

שדרות. ותחנת

נתונים עיבוד (ורכז (וחשוב
מאגרי בניית ועל אחזקתן על המחשוב, מערכות פיתוח על אחראי מענ"א

ולגורמים המשטרה ליחידות אוטומטי נתונים עיבוד שירותי ומתן מידע
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חדשות, עבודה שיטות לבחינת המתבצעים ניסויים כליווי הוחל #
ברעננה, משולב" "שיטור מודל (0א1ז\/0), בחקירות תעדוף כגון

מעצר. הארכות דיוני לביצוע קונפרנס'י ב"וידאו שימוש

(הפרדת מערכים ושל יחידות של ארגוני וניתוח בחינה עבודות בוצעו .
ומרד"מ קשר משרד הפלילית), מהתביעה תעבורה תביעות מערך

חקירות מחלקת של מחדש וארגון מז"פ של מחדש ארגון במטא"ר,
ותביעות.

תפעול של כהיבטים טכנולוגיות מערכות בבחינת עוסקת היחידה 0
ומערך (יובל) הטלפונים מערכת (רבגל), הקשר מערכת כגון ותקינה,

לניהול חדשה מערכת הוכנסה כן כמו א3. האוטומטית האכיפה
משטרתישראל. של השירות במוקדי ממתינים קהל של תורים

בעבירות חוזרות תלונות כגון תופעות של סטטיסטיים ניתוחים בוצעו %

הכנת הציבורית, בתחבורה שוטרים נסיעות סקר בניזוג, בין אלימות

ללא עצורים ומעצרים, רכוש עבירות סיווג בנושא בקרה מדגמי

מטה לעבודות סטטיסטיים נתונים הפקת אצבעות, טביעות הטבעת
נוער, וחוקרי בניזוג בין אלימות חוקרי חוקרים, תקינת בנושאי

הזרים העובדים תופעת רעננה, בעיר משולב" "שיטור ניסוי הערכת
כחוק. שלא בארץ השוהים

על נעדרים, על נתונים להפקת ממוחשבות מערכות ושופרו פותחו .
לניהול דו"חות להפקת מערכת פותחה רכב. גניבות ועל רכוש עכירות
המבוצעים למחקרים נתונים בסיסי והוכנו תחנה, למפקד והערכה

חוץ. גורמי ע"י

[615] גיאוגרפית (וידע (וערכת
וחצי שנתיים זה עוסק המיפוי, חוליית באמצעות סטטיסטיקה, מדור
ניתן שבאמצעותה גיאוגרפית, מידע מערכת בסיס על יישומים בפיתוח

ולהציגו. לנתחו אותו, לעבד מפות, גבי על גיאגרפי מידע לקלוט
פשיעה אירועי כגון ומגוונים רבים בתחומים שונים לגורמים מפות הופקו
בעבירות שונות פשיעה תופעות של אזורית מצב תמונת ותאונותדרכים,
(מרחב מבצעי לשימוש שטח ומפות סמים עבירות שוד, אירועי רכוש,

וכד'). תרגילים וואי, הסכמי התפר,

הגושטרה של האישרש אתר
שבאמצעו המשטרה, של הרשמי האינטרנט אתר יוקם 1999 במהלך
תהליכים לייעל כדי זאת, האזרחים. עם ישיר תקשורת מידע ערוץ יפתח

המשטרה על כללי מידע מידע: סוגי שלושה יכיל האתר המשטרה. בעבודת

(גם משטרתית וסטטיסטיקה שימושי מידע וכדי), היסטוריה, (מבנה,

עזרתו לקבלת האזרח עם ישירה תקשורת וכן גיאוגרפי) מיפוי באמצעות
נעדרים. אחר כחיפוש

א0רטגי" לתכנון יחידה
כנושאים המטה עבודת בהנעת עוסקת אסטרטגי לתכנון היחידה
היחידה ארגנה השנה כמהלך הבכיר. הפיקוד ידי על שסוכמו מערכתיים,

מדור עבור חימוש ביקורת מערך ומיחשוב נישא, מחשב גבי על חוץ

נישא. מחשב גבי על תחמושת) צל"מ, נשק, (ביקורת חימוש

בכרטיס טיפול הכולל בתימעצר, מרפאות מחשוב  מיר"ב פרויקט

לטיפולי לפסיכיאטר, שיניים, לרופא למרפאה, (זימון חולים מסדר עציר,

ומעקב. שאילתות תרופתי) לטיפול לרופא, חובש,

למשטרת שוטרים של והגיוס המיון שלבי בכל מטפל  גישה פרויקט

מרוכז וזימון מועמדים של ראשונית ופסילה בדיקה קליטה, כולל ישראל,

חובש, (רופא, המיון ביום הבדיקה תחנות בכל טיפול בנוסף, מיון. ליום

גיוס). ואישור מגיבושון נתונים קליטת ודפ"ר, עברית מבחני תחקיר,

כל את להקיף שמיועד הממוחשב, המשרד פרויקט  קידמה פרויקט

ביצוע אחר למעקב לניהול, מתקדמים כלים ולתת המשטרה, מגזרי

תיוק. כולל ודואר מסמכים ולרישום ומשימות החלטות
לעבודה והתשתיות המידע מערכות התאמת  2000 הסבות פרויקט

ולאחריה. במעבר אלפיים, שנתי לפני

אחר לבקרה מערכת  (2000 (רשב'יג ביטחון מעגלי מערכת פרויקט

גבול. במעברי אנשים תנועת

למערכות לאפשר המיועדת ותמסורת, לתקשורת תשתית  טלי פרויקט

במסגרת וקול. תמונות רב, מידע להעביר במשטרתישראל העתידיות

ושקעים כבילה מערכות המשטרה אתרי בכל יפרסו הפרויקט

מהמתקדמים תקשורת וניהול מתוג ציוד וכן סטנדרטים אוניברסליים

בעולם. כיום מסוגם

אתרים. בכ27 תשתיות נפרסו 1998 שנת בסוף

הכוללת חבלה, אירועי למיחשוב מערכת פיתוח  חבלה מודיעין פרויקט

והשוואתי סטטיסטי ניתוח שונים, בחתכים מידע איחזור אירועים, הזנת

וסיוע והפלילי, החבלני בתחום אמל"ח אחר מעקב ניהול הנתונים, של

פיגועים. של מגמות בניתוח

שתאפשר ,100 למוקד מערכת פיתוח  ירושלים חבלני מוקד פרויקט

קבלת המחוז. של מבצעיות פעילויות על אמת בזמן איכותית נקרה

מרד"מ. אירועי על ופיקוח לאירועים שיגור אירועים,

מתנדבים, גיוס  המשא"ז של ההפעלה בסיסי ניהול  משא"ז פרויקט
בקרה דוח"ות מקומי. מלאי ניהול מבצעית, לפעילות ושיבוץ תכנון

במחוז הפעלה בסיסי בעשרה המערכת של ניסיון בוצע וסטטיסטיקות.
צפון. במג"ב בסיסים ובחמישהעשר ירושלים

ו0₪י0נ1יקה ביצועים לחקר יחידה
התכנון בריכוז ארגוני, לתכנון ותשתיות כלים כפיתוח עוסקת המחלקה

וניתוחם. סטטיסטיים נתונים מאגרי ובפיתוח שנתי הרב

יחידות תוגברו בסיסם שעל כוחאדם, לתקינת מודלים פותחו .
לטיפול מערך הוקם מודיעין. וכרכזי בבלשים בחוקרים, המשטרה
עלפי התביעה, יחידות ותוגברו הנוער, ומערך במשפחה באלימות

המבצעים למגזר מודלים פיתוח עבודת החלה תובעים. לתקינת מודל
מרכזיים. ומוקדים חבלה סיור, 
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אלה. לפרויקטים מפורטות תקציביות תכניות הוכנו זו במסגרת

כלירכב ניסוח
מסוגים כלירכב כ4,000 המונה גדול, כלירכב צי למשטרתישראל
"ענבלי; באמצעות הביטוח כדאיות לבדיקת מטה עבודת נערכה שונים.
במטרה הקיימת, הביטוח שיטת לשינוי האפשריות האלטרנטיבות ובחינת
התחשבנות שיטת סוכמה המטה עבודת תוצאות עלפי עלויות. להפחתת

האוצר. במשרד הכללי החשב עם

תאי ה0נ(1י

הוכנה בפרט, וואי ובהסכם בכלל המדיני בתחום ההתפתחויות בעקבות
(בדולרים האמריקאי הסיוע כספי לניצול נרחבת תקציבית תכנית
בתחומי שתים תקציביים צרכים בחשבון נלקחו זו בתכנית ובשקלים).

משרד לראשי הוצגה התכנית והאמצעים. התשתיות הטכנולוגיה, הבינוי,
האמריקאי. הממשל לאישור והועברה האוצר,

האמריקאי הסיוע
כספי לניצול משטרתישראל תכניות במימוש הטיפול נמשך 1998 בשנת
שניתנו דולר, מיליון 100 בהיקף למדינתישראל, האמריקאי הסיוע

.1996 במרץ הטירור פיגועי בעקבות

הגושטרה פקודות ל5ו0ו0 היחידה
ו"פקודות המשטרה" "הוראות לגיבוש האחריות את מרכזת היחידה
הרבים הארגוניים השינויים בעקבות בפרסומן. ועוסקת הארצי" המטה
חדשות, משטרה יחידות של הקמתן שכללו ,1998 שנת כמהלך שנעשו
כחוק, שינויים ובעקבות ותיקות, משטרה יחידות של המכנה ושינוי

העוסקות המשטרה", "הוראות עודכנו המשטרה, במדיניות או בפסיקה
המשטרה. תפקידי כמילוי

מטא"ר בפקודות המיושנות הקבע פקודות המרת של ההליך נמשך

המשטרה, כמדיניות ושינויים ובפסיקה בחוק שינויים בעקבות עדכניות.

קיימות. מטא"ר לפקודות עדכונים וגובשו חדשות מטא"ר פקודות גובשו
וחיפוש פנימי חיפוש :1998 כשנת שפורסמו המטא"ר" "פקודות בין

אדם בפני שוטר הזדהות הפלילי, למרשם גישה החשוד, גוף על חיצוני

לשוטר שיש כעניין בטיפול סייגים הנאה, טובת קבלת איסור הציבור, מן
מטה שגרת חלקית, במשרה שירות המשטרה, דרגות בו, אישית מעורבות

ועוד. במשטרתישראל

"פקודות פרסום לקראת יפ"ה של הפנימית ההיערכות הסתיימה
מידע איחזור של בשיטה האינטראנט, כרשת משטרתישראל"

טקסטואלי.
אחת כל של תדפיס לקבל שוטר כל יוכל המיחשוב, פרויקט סיום עם

יחידות בכל ,?£. במחשב המטא"ר" ומ"פקודות המשטרה" מ"הוראות
משטרתישראל.

החדשנית הניהול שיטת כנושא הבכיר הפיקוד לסגל כינוסים שלושה

מצב. להערכת אסטרטגיה סדנת וכן ומדדים, יעדים עפ"י

שונות פיקוד לרמות וסמינרים סדנאות ימי כארבעים קוימו כן כמו

 במודלים מצב (הערכות אסטרטגית חשיבה בנושא המשטרה ביחידות
ניהול ומדדים, יעדים אילוצים, לפי ניהול הווה", ו"עצי 5.^.0.7.
"תרחישי סדנת נערכה המשטרה. במחוזות ארגוני מבנה ושינוי אסטרטגי

בכיר. ומטה שטח פיקוד לפורום ייחוס"
ליחידות חוץ יועצי בשיתוף שוטף אסטרטגי ארגוני ייעוץ ניתן בנוסף,

הפיקוד. שדרת כל ולאורך המגזרים בכל במשטרתישראל שונות

עם ופרטיים, אזרחיים גופים עם קשר על היחידה שמרה השנה גם

בנושאי המתמחים ובחו"ל, בארץ אקדמים גורמים ועם ייעוץ חברות
אסטרטגיה.

לגורמים הופץ כיחידה, ועובד בנושא שהופק רב מתודולוגי חומר

ושילוב המפקדים, ידע הרחבת לשם במשטרה, וניהוליים מקצועיים
יחידותיהם. בעבודת האסטרטגית החדשנות

הפנים לבטחון במשרד הראשי המדען יחידת בין פעולה שיתוף מתקיים
ע"י הנערכים הסקרים, נושא את למסד במטרה האסטרטגיה, ליח'

יותר. ויעילה אחידה מרוכזת, במתכונת עבורה ו/או המשטרה

תקציבי תכנון
מספר באגף השנה טופלו שוטף, באופן ולניהולו התקציב לתכנון מעבר

נוספים: מרכזיים נושאים

0*ור סשק
המגמה עלויות. ולצמצום במשאבים לחיסכון דגש ניתן התקציב בתחום

ולפיתוח. לרכש שוטפת מאחזקה משאבים הסטת הייתה
במחוזות סגור" "משק פרויקט ביישום משטרתישראל החלה 1998 בשנת

ובמג"ב. המשטרה

הריכוזית, התקציבית בתפיסה שינוי מהווה הסגור" "המשק תהליך
המחוזות בין חלוקתו על ומחליט התקציב, ברוב מחזיק המטה שבה

והאגפים.

כללי את מגדירה זו אמנה הסגור". "המשק אמנת סוכמה השנה במהלך
המחוזות. מול ההתחשבנות שיטת ואת ההפעלה

והטלפון המים החשמל, בתחום צריכה מכסות נקבעו האמנה, כמסגרת
השנה. כמהלך השוטפת הצריכה נמדדת שמולן אוויר), (זמן

רכש ונושאי וטלפון) מים (חשמל, התחזוקה נושאי נכללו ראשון בשלב

ועוד). כבד רכב צי אזרוח מב"ן, ביזור (מיחשוב,

תקציבים ניצול
ייחודיים בנושאים ציבוריים גופים מספר ע"י מתוקצבת משטרתישראל

חברות ואיגוד בסמים למלחמה הרשות בדרכים, לבטיחות הקרן (כמו

ולממש קיימות יחידות לתגבר חדשות, יחידות להקים כדי הביטוח)
ולרכש. לפיתוח פרויקטים
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כוחאדם אגף
תיכון גמר תעודות לרכישת מרוכזות לימודים מסגרות התקיימו 0

ובחיפה. בתלאביב בירושלים, (תג"ת)

שוטרים, בו ושולבו המדוברת, הערבית השפה לימוד פרויקט נמשך 0
תפקידיהם. ביצוע לצורך הערבית בשפה להשתמש החייבים

חינוך
אתיקה על דגש מתן תוך במחוזות פעילויות נערכו  השוטר דמות
לשלב החלו יחידות במספר שירות. ומתן מנהיגות ערכים, מקצועית,

ומדדים. ביעדים השוטר דמות נושא את

נערכו ישראל". במשטרת "אתיקה הספר לאור יצא  מקצועית אתיקה
כרטיסים ועל כרזות על האתי הקוד הופץ אתיקה. כנושא סדנאות

כנושא. שיעור מערך הופץ כן אישיים.
חומר הופץ הדמוקרטיה. וערכי האדם זכויות בנושא סדנאות נערכו

מינית. הטרדה כנושא הסברה

אזרוח
חברות באמצעות אזרחים והעסקת האזרוח תהליך את ליווה האגף

בתהליכי העוסקת אזרוח, חוליית באכ"א הוקמה אדם. כוח להשמת
מידע מאגרי בניהול תקציבי, ובפיקוח בניהול והפעלתם, אזרחים קליטת

השטח. לגורמי והכוונה תמיכה ובמתן

קידום
רפ"ק בדרגות קצינים נמצאים במאגר הארצי. הקצינים מאגר הוקם
בתפקיד לשיבוץ מיועדים לקידום, מיועדים קבוצות: לפי הממוינים וסנ"ץ

החלטה תומך כלי משמש המאגר בתפקידיהם. שנשארים וקצינים רוחב
האדם. כוח ובוויסות שיבוצים בדיוני

בסרט שיסול שירות תנאי
אוכלוסיות של גיוסן את לעודד מנת על  מתחיל שוטר שכר 0
סמ"ר, לדרגת מואץ קידום על הוחלט הייעודי, למגזר איכותיות

.£^7 ^^ הבסיסי. השיטור שלב בתום
הסכם של האחרון חלקו יושם  לשוטרים שכר שחיקת תוספת 0
לשלוש שכר שחיקת תשלום הכולל במשטרה, הייחודי השכר
ומפקח ממ"ש שכר בדרגות זוטרה קצונה רס"ר, עד בד"א אוכלוסיות:

א+, רמה פעילות תוספת המקבלים וסנ"ץ, רפ"ק בדרגות וקצינים
וטיסה. חבלה

או מינוי המקבלים לקצינים, הסבר דפי הוכנו  לקצין מידע דף 0
הזכויות את הקצין לידיעת להביא נועדו ההסבר דפי מקדמים. דרגה

הסעילויות עיקרי
וגיוס 0יון

במשך מאסיבי. גיוס מבצע על הוכרז 1998 שנת של השנייה במחצית 0
כמהלך שוטרים 1738 גויסו סה"כ שוטרים. 1200 גויסו המבצע

.1998

ממוחשבת. מיון מבחני כיתת לפעול החלה 1998 בשנת 0

הדרכה
ובבא"ר במכללה נוספות הכשרות פותחו  נמשכה ההדרכה מהפכת .

והמודיעין. החקירות המבצעים, בתחום
העוברים שוטרים, של הכשרה אופן לקביעת מטה עבודת החלה .

למגזר. ממגזר

בקורס החניכים את הדריכו והם כחונכים, תפקידים בעלי הוכשרו 0
הקצינים. ובקורס השוטרים

טכנולוגיות באמצעות הדרכה שיטות לבדיקת צוות עבודת נערכה .
חדשות.

ממוחשבת. ידע מבחני מערכת בפיתוח הוחל .

השכלה
אקדמית השכלה רכישת לשם המשטרה בסיוע למדו שוטרים 1374

תיכונית. והשכלה

גרמה ביחידות, האדם כוח ממצבת לומדים 50/0 של מכסה קביעת .
המשטרה. בסיוע הלומדים השוטרים במספר לירידה

מסלול השנה הופעל החדשים, ההכשרה מסלולי פיתוח במסגרת 0
ייעודי. קצינים קורס לבוגרי ראשון לתואר ייחודי אקדמיים לימודים
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נערכו ושחפת, 8 צהבת האיידס, מחלת בנושאי והדרכות שונים
מחקו, הושלם הבריאות), לקידום (המרכז במלר"ת רפואיות בדיקות

מג"כ. לוחמות בקרב אימונים של לוואי בתופעות העוסק
מבצעים. ככ250 השתתפו הרפואה צוותי %

דת שיחתי
לנאמני תקנים הוקצו הרבנות. בעבודות מרכזי כיעד נקבע הכשרות נושא

הכשרות. ביקורות ותוגברו כשרות

ובריתות). (נישואים טקסים בעריכת רבנות שירותי ניתנו .
תפילות. ואורגנו חוברות פורסמו  החגים לרגל פעילויות נערכו .

אסון) קורבנות (זיהוי זקי'א יחידות עם הרבנות של הקשר הודק .
בארץ. הפועלות

וקרישה שחתו
857 מתוך 306  ניכר באופן השנה גדל לגמלאות הפורשים מספר .
הפעלת במסגרת לגמלאות שפרשו שוטרים הם (%36) הפורשים
.1998 בשנת התפטרו שוטרים 536 הפרישה. ועידוד האזרוח מנגנון

בדרגה. קידומו עם לו המגיעות

שביעות את שבדק שוטרים, עמדות סקר נערך  שיניים ביטוח .
חדש. שיניים מביטוח רצונם

לשיפור הביאה "אשת", חברת עם ההסכם חתימת  משפחות נופש 0
החדרים. מספר גדל השירות, רמת שופרה המשפחות. נופש פרויקט
1 ^יי שקל. מיליון ב1.5 הוזלו הנופש עלויות

מקצועי, לביטוח הסכם נחתם  משפטית הגנה הוצאות ביטוח .
לשוטרים, הוצאות החזר או משפטי ייצוג מתן  שמשמעותו

משפטיים. הליכים נגדם ^שמתנהלים
(וש*עת

עבירות בביצוע מעורבותם רקע על פוטרו שוטרים 56  פיטורים .
תפקודיות. או משמעתיות בעיות רקע ועל

בעבירות מעורבותם בעקבות הושעו משטרה אנשי 15  השעיה .
במעמד משטרה אנשי 28 היו 1998 שנת בסוף קלון. עמן שיש

מושעים.

המנהלי הטיפול על דגש הושם  בנפקדים/עריקים מנהלי טיפול .
מצה"ל. עריקות או נפקדות עבירות שביצעו בשוטרים,

שוטרי 72  חובה בשוטרי מנהלי טיפול .
רקע על רובם לצה"ל, הוחזרו חובה

פליליות. עבירות בביצוע מעורבותם

425 ממח"ש התקבלו  משמעתיים אמצעים .
אמצעים נקיטת לשקול המלצה עך תיקים

משטרה. אנשי נגד משמעתיים

על ערעורים 24 הוגשו  לערעורים בתיהדין .
פסקידין.

נגד פליליים בהליכים הטיפול משן קיצור .
הביאה בנושא שנעשתה הפעילות  שוטרים
התלויים התיקים בהיקף ם/600 של לירידה

שוטרים. נגד ועומדים

וסואה שיחתי
הור"מ פעילות בשיטת מהפכני שינוי חל 1998 בשנת

בדיקת  השינוי עיקר משטרתיות). רפואיות (ועדות

תפקידי לכלל ולא מסוים לתפקיד השוטר של התאמתו
הקלאסיים. המשטרה

הרסואי הגוצרך סעילות
חובשים טיפולי ו82,000 רופאים טיפולי כ40,000 .

משטרה. לאנשי נערכו

חובשים טיפולי ו145,000 רופאים טיפולי כ33,000 .
לעצורים. נעשו

חיסונים ניתנו מונעת. כרפואה גם פעל הרפואה מערך .
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לקביעת בנוגע יישומיות השלכות להם שיש ומחקרים סקרים נערכו

בתפקוד היבטים לגבי במשטרה קצינים וציפיות עמדות סקר מדיניות:

הגיכושון של הניבוי תוקף על מחקר במשטרה, השירות על סקר המשטרה,
הערכה במרכז הצלחה המנבאים משתנים ואיתור הכשרים, מבחני ושל

ככירה. לקצונה

(ויחשוב

הקצינים. מאגר לניהול ככלי ממוחשבת מערכת פותחה 0
הביטחון. משרד בנכי וטיפול מעקב לניהול מערכת פותחה .

ולשיפורה. המשמעת מערכת לבחינת פעולות בוצעו .
אדם. כוח אגף נהלי למחשוב עבודה החלה .
הי0ניורי תיעוד

כמשטרתישראל", דרך וציוני בולטים "אירועים חוברת פורסמה .
.1996 משנת משטרתיים אירועים המתעדת

."19731948 א', חלק  האירועים" "ספר פורסם .
ראשונים". ימים משטרתישראל, של "לידתה חוברת פורסמה .

החדישים שנת אירועי
למשטרת החמישים שנת לציון אירועים מספר נערכו '98 שנת כמהלך
משטרתישראל כינוס תשנ"ח, עד מתש"ח מפקדים מפגש ישראל:

מפכ"לים כינוס לישראל; יוכל בתערוכת המשטרה ביתן לדורותיה;
מקבלי כל הוזמנו (לטקס העיטורים חלוקת טקס בירושלים; בינלאומי

משטרתישראל). של שנותיה במהלך העיטורים

0דיניות וקביעת תכנון
המשמשות הכשרה, ותחזיות גיוסים תחזיות נערכו  תחזיות עריכת .

האגף. של השנתית העבודה לתכנית בסיס

מטה לעבודת שותף היה האגף  המקומיות לרשויות הנחירות .
המקומיות. לרשויות הבחירות בנושא

ולסיווג שוטרים של הצבעה לסדרי הקשור בכל הנחיות פורסמו

שוטרים. של פוליטית פעילות

עבודת נערכה במטא"ר, נוכחות שעון הכנסת עם  נוכחות שעון 0
עבודה. לשעות הקשור בכל כללים לקביעת מטה

נשים לגיוס הוועדה המלצות ביישום הוחל  וקידומן נשים גיוס %

לבג''ץ עתירה כעקבות הוקמה הוועדה במשטרתישראל. ושיבוצן

נשים. אפליית בעניין

בחנו באגף צוותים ארבעה  המשטרה בפקודת ותיקונים שינויים §
תיקונים במסגרת להסדירם או לשנותם יש אשר הנושאים, את

דרגות במשטרה, מעמדות שירות, ומהלך (גיוס המשטרה בפקודת

שירות). והפסקת מנהליים צעדים ומינויים,
מונחים, מילון של לאור להוצאה העבודה החלה  מונחים מילון .
האדם. כוח ומערך מפקדים שבשימוש המונחים כל את יכיל אשר

אתוני ופיתוח ייעוץ
שוטף אישי ייעוץ  ארגוני ופיתוח ייעוץ בנושא פעילות בוצעה .
ניהוליות מתודות בהחדרת תמיכה שינוי, בתהליכי תמיכה למפקדים,

והטמעתן. ומדדים) (יעדים חדשות
המשטרה. ליחידות הארגוני התחקיר נושא בהטמעת הוחל .



לוגסטתייח תמיכה אגף
(ושנירתיות סדנאות

סדנאות; מ34 הסדנאות מערך צומצם התחזוקה, שיטת שינוי בעקבות
סדנאות. 26

חוץ (91קחי יחידת הקגות
יחידת הוקמה אזרחיים, במוסכים כלירכב תחזוקת על פיקוח לצורך

איש. עשרים המונה חוץ מפקחי

בדיזל תדלוק
דיזל. מנועי עם כלירככ רכישת מגמת ממשיכה

לסדנאות ל!0פקים ישירות חלסים אססקת
מהספקים ישירות ושמנים) מצברים (צמיגים, חלפים אספקת בתהליך הוחל

בסדנא. רכב שהיית זמן לקצר במטרה המטפלת, לסדנא

כבד רכב צי הפרנות
כעשרים אוזרחו '98 ובשנת ואוטובוסים, משאיות צי הפרטת בתהליך הוחל

התקצינ אזרחיים. הובלה שירותי לרכישת תקציב הוקצה תמורתן משאיות.
הסגור". ה"משק כשיטת למחוזות הוקצה

א0סקה םחלקת
חיסוש (ודור

המשטרה. יחידות בכל רועננה הזעירה התחמושת 0
"נגב; מקלעי קומפקט. יריחו (אקדחי חדשים לחימה אמצעי נקלטו 0

גז). תחמושת גליל מיקרו
טווח. ארוך אישי לנשק הוסב קרבין רובה 0

ציוד (ודור

מתוכנן וניפוקם המדים ייצור השוטרות. במדי משמעותי שיפור הונהג 0
.'99 שנת כמהלך

הצילום מכונות את שהחליפו אוטומטיות, שכפול מכונות נופקו .
הישנות.

סגור". "משק בסיס על ליחידות ולציוד לריהוט התקציב בוזר .
מקררים מצנמים, (מיקרוגל, השירות תנאי לשיפור ציוד הוקצה .

ביתיים).

גוחן סדור
חופש ניתן ובמקביל המזון, מוצרי לכלל הסגור" "המשק שיטת הונהגה 0

תקציבית. התייעלות תוך ליחידות, בחירה

הדרומי. ובמחוז מרכז במחוז תלאכיב, במחוז גדולים מטבחים אוזרחו .
המזון איכות שופרה משטרה. אנשי ע"י נעשה המטבחים על הפיקוח

מבצעים. בעת לשוטרים הניתנת

העיסוקים עיקר
עליהם. ופיקוח המשטרה יחידות לכל לוגיסטיים שירותים מתן ארגון .

משטרתישראל. של והרכש הלוגיסטיקה מערך ניהול 0
והפיקוח אספקתו מזון, ניפוק לרבות הכלכלה, שירותי מערך ארגון .

הגשתו. ועל הכנתו על

לתחזוקתו. ואחריות המשטרתי הרכב צי ניהול .
אמצעי נקיטת לרבות משטרתישראל, מבני לתחזוקת אחריות 0

תשתיות. ושיפור חיסכון
תחבורה, מחלקת ומכירות, רכישות מחלקת  מחלקות ארבע באגף

שירותי לוגיסטי, מיחשוב  יחידות וארבע הבינוי מנהלת אספקה, מחלקת
בקרה. ופיקוח כלכלי ניתוב המטה,

שכיחת ונישות (וחלקת
150 9002 איכות לתקן ומכירות רכישות מחלקת הוסמכה 1998 בשנת

חסכה ובכך רכים, מכרזים שיפרה המחלקה הישראלי. התקנים מכון ע"י

רבים. תקציבים

תחבורה (וחלקת
אופנועים ו400 מכוניות 4000 מנה 1998 בשנת המשטרתי הרכב צי

ו148 חדשים כלירככ כ873 1998 בשנת נרכשו מתוכם, וקטנועים,
דוגלגלי. רכב

הסדנאות (וערן
המשטרתי. הרכב צי תחזוקת מדיניות שונתה

קטנים (כלירכב אזרחיים במוסכים לתחזוקה הופנו מכליהרכב כמחצית

תחזוקה שירות לקבל ממשיכה השנייה המחצית סמ"ק). 2000 עד

בחינה תוך סמ"ק), 2000 מעל גדולים (כלירכב המשטרה בסדנאות
חוץ. לתחזוקת נוספים כלירכב העברת של מתמדת
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באמצעות הלוגיסטי המערך במיכשור המשיכה לוגיסטי למחשוב היחידה
קיימים יישומים ושיפור סגור") "משק (כניהול חדשים יישומים שילוב

לניהול המערכת ויישום הטמעה ורכש, מלאי לניהול הלוגיסטית במערכת
האגף. יחידות של מקומיים מיחשוב צרכי ומימוש בסדנאות, רכב צי

במבצעים. שוטרים לאלפי לינה הסדרי טופלו .
העצורים. של המחיה תנאי שופרו .

מוכנות ומנות מזון מוצרי רכישת לבדיקת מטה עבודת החלה .
גדולות. שיווק מרשתות

בינוי לונהלת

כלכלי לניתוב חידה

 3

פ

11■

0ר

םם

1ם

לתכנון היחידה את המאחד כלכלי, לניתוב מדור הוקם 1998 במהלך
איכות. ולבקרת למפרטים היחידה עם כלכלי

בבחינת וכן את"ל, פעילות של וארגונים כלכלים בניתוחים עוסק המדור
"חכמים". מכרזים ובבניית מפרטים

,₪7 שיחתי יחידת
משטרתישראל, לכלל גדולים טקסים 21 ערכה מטה שירותי יחידת 0
גיבוי כללה הטקסים עריכת שקל. אלף 331 של כוללת כעלות ב98'

ולוגיסטי. ארגוני

ע"י בוצעו מיעוטם מטא"ר. בתחום בינוי של פרויקטים 54 בוצעו .
היחידה. שוטרי ע"י ומרביתם חוץ קבלני

טופלו כן כמו מטא"ר. מיחידות פורשים ב78 טיפלה רווחה קצינת .
אישיים. ריאיונות מאות והתקיימו הלוואות, בנושא בקשות אלפי

בנייה. ובתוספות כשיפוץ בהרחבה, התאפיינה 1998 שנת

ושיפוצים, בנייה של היקף רבי פרויקטים בעשרות התברכה '98 שנת  ביצוע

שלם, ארז, גולן, העמק, (מגדל תחנות הקמת מבנים, קרקעות/שכירת רכישת

במענ"א, אולמות כביר, אבו ביתמעצר שיפוץ מכבים). ומג"ב עיירות איתן,

פרויקט וכן בירושלים שליטה מרכזי כולל רבים, משטרה במבני מערכות שיפוץ

אדמה. רעידות מפני משטרה מכני לחיזוק היקף ונ

הושלם גדולה. שיווק מרשת וכלים חומרים רכישת הליך מוסד  תחזוקה

השגת תוך ספקים, עם עבודה הליכי מוסדו למחוזות; כינוי נושאי ניזוו

מחוז. לכל מערכות תחזוקת תיקי הוכנו תקציבי; חיסכון

בהיקפם, וגדולים מרכזים בינוי של פרויקט בתכנון התאפיינה השנה  תננון

מתחם דגון, בית במתחם לוגיסטי מרכז בכיתשמש, ההדרכה מרכז ניניהם

היחידות כל הדרומי. המחוז במטה נוספת וקומה תלאכיב מחוז לפריסת יפו

רמת לשיפור ויעדים מדדים קביעת תוך 1509002 להסמכת נערכו נאתי'ל

."2000 ב"באג לטיפול נערכו האגף יחידות כל והשירות. הביצוע

■זי
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הציבור תלונות
הנחיה

של הממוחשב המאגר הרחבת בעקבות המחשוב בתחום הנחיות הופצו

ית/01כ* תיקי לגבי נתונים עדכון מהכללת כתוצאה הציבור, תלונות
במערכת.

הדרכה
הצינור תלונות לקציני פרטניות או קבוצתיות יזומות, הדרכות נערכו

בשיתוף עיון יום נערך כן כמו הממוחשבת. המערכת בהפעלת חדשים
הקת"צ". כעבודת כעסים "ניהול בנושא הפסיכולוגיה יחידת

9ר0ו0י0
ו2/98, 1/98 ציבור תלונות לקחי הבאים: הפרסומים הופקו השנה

תלונות" קבלת "אי בעניין נושאיים דיווחים (רבעוני), תלונות מלל ריכוז

שחלו השינויים לעדכון הדרכה חוברת הופקה כן כמו וחיפוש. ו"מעצר

המחשוב. פיתוח כעקבות הציבור, תלונות של הממוחשבת במערכת

דחוקות והצעות שאילתות
דחופות הצעות 3241 שאילתות 382 היחידה ע"י טופלו 1998 במהלך
לאנשי התייחסו אשר והפניות, התלונות הובררו כן, כמו היום. לסדר

הארצי. המטה לרבות ארציות, ביחידות משטרה

הציבור תלונות של הארצי המערך סעילות
מהם בירור, תיקי כ2317 הארצי המערך טיפל הציבור תלונות בתחום

נאותה. לא התנהגות בגין ו1048 תפקיד, ביצוע אופן בגין 1269

בנושא 841 מהם בירור, תיקי ב1623 הטיפול הסתיים 1998 בשנת
נאותה. לא התנהגות בנושא ו872 תפקיד ביצוע אופן

בלתי נמצאו 31.40/01 מוצדקות, נמצאו שבוררו מהתלונות 28.60/0

אחרות. גניזה כעילות הסתיים התיקים כשאר הטיפול מוצדקות.

העוסקת מטה, כיחידת פועלת הארצי במטה הציבור לתלונות היחידה
בכירים, קצינים נגד בתלונות ציבורית, חשיבות בעלות תלונות בבירור
כרמת שהתקבלו החלטות על ערר וכסמכות שווא מעצר של במקרים

המשטרה, פיקוד עבור עדכנית מצב תמונת במתן מסייעת היחידה השטח.
היחידות. ותפקוד שוטרים להתנהגות באשר

הנחיה מתן הבאים: בתחומים התבטאו היחידה של העיקריות פעולותיה
קציני עבודת על שיטתית בקרה ביצוע והשתלמויות, הכשרות שוטפת,

מהותיים בתחומים פרסומים של לאור הוצאה הציבור, תלונות
של המחשוב להרחבת צעדים ונקיטת משוב, למתן כלים ותפעוליים,

והשטח. המטה כרמת היחידה עבודת

פעילותה נמשכה מקצועית, מטה כיחידת היחידה של לפעולותיה בנוסף

והפצתן סיווגן וממוסדות, מהציבור ותלונות פניות בקבלת השוטפת
תשובות מתן אחר מעקב אחרים. מקצועיים לגורמים או בירור לגורמי

בירור בעררים, טיפול ציבוריים, ולמוסדות לגורמים תשובות מתן לציבור,

בשאילתות הטיפול ריכוז ארציות, ליחידות המתייחסות תלונות, של ישיר

בכנסת. המוגשות היום, לסדר דחופות ובהצעות

וארגון תכנון
באופן הופעלו ציבור. תלונות בנושא חדשה קבע לפקודת הצעה הוכנה
ריכוז תקופתינושאי, דיווח כגון לקחים, ולהפקת למשוב אמצעים שוטף

הציבור. תלונות בנושא משטרה יחידת ופרופיל ציבור תלונות של

וביקורת בקרה
קציני של המקצועית העבודה טיב לבדיקת המיועדו ביקורות, 18 נערכו

תכנית עפ"י מתנהלות הביקורות והמרחביים. המחוזיים הציבור תלונות
העבודה במהלך והנחיה פיקוח לצורך בקרות 22 נערכו בנוסף שנתית.

הציבור. תלונות קציני של השוטפת
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הסכמי ה50, שנת אירועי .2000 כבאג טיפול לרבות שונות התקשרויות
כתחום פרויקטים ניידות, מיחשוב ענ"א, כ"א לשירותי הסכם מחקר,

והמחשוב. התקשורת הבנייה,

הגזשטרה נגד 3יצויים תביעות
תביעות (לרבות אזרחיות תביעות 496 טופלו המשפטית היועצת בלשכת
קלים, כנזקים עוסקות מהן חלק בערכאות). להתדיינות הגיעו שלא

תביעות גם הוגשו זאת עם משטרתית. פעילות עקב לאזרחים שנגרמו

הרהבית, אירועי כגון משטרתית לפעילות הקשורות גבוהות, כספיות
המכבייה. גשר ואסון ערד אסון

דעת חוות
התנהגות בחקירת שעסקו תיקים, בכ146 טיפלה המשפטית היועצת לשכת

השעיה, (פיטורין, לנקוט שיש המנהליים הצעדים בחינת ונדרשה שוטרים,
סייעו שניתנו, הדעת חוות בזה). וכיוצא בדרגה הורדה מתפקיד, העברה

בפני ולעמידה זה, בתחום הקבע פקודות ליישום המבחן אמות לגיבוש

המשטרה ליחידות ובע"פ, ככתב דעת, חוות מאות ניתנו שיפוטית. ביקורת

ממסדיים), לגופים והן פרטיים לגופים (הן חוץ לגורמי וכן המטות בכל
לפעילות עקיף או ישיר קשר בעלות שונות, בסוגיות משפטי למענה שנדרשו

סגירה צווי הוצאת הקהילתי, השיטור כגישת עבודה  (לדוגמא משטרתית.

הכניסה חוק עוינים, ארגונים של פעולה כמקום שנקבעו למשרדים,

דוברות בטחוניים, עצורים בנושא האדום הצלב לדו"ח תגובה לישראל,

התפר, בקו המכשול הקמת פרויקט המשטרה, פקודת לעניין ועדה בחקירה,
ועוד). אישים אבטחת בשכר, שוטרים העסקת

ה0₪רתית ה0ניג1ויה יחידת
המשטרתית. הסניגורית יחידת של לקיומה האחרונה השנה הייתה וו

השוטרים בייצוג עסקו אשר עורכידין, קצינים, שלושה מנתה היחידה
הסניגורים הופיעו 1998 שנת כמהלך המשטרה. של למשמעת ככתידין

ראש יחיד. דן תיקי בכ20 יעוץ נתנו וכן למשמעת, ביתדין תיקי בכ140

בנושא המשפטים, במשרד הבינמשרדית מועדה כחברה גם שימשה היחידה
1998 במהלך השונות. בערכאות הנאשמים לשוטרים, משפטי סעד מתן

בנושא דיונים התקיימו 1998 שנת כמהלך זה. מסוג בקשות כ60 הוגשו

דרך משפטי סיוע למערך ומעבר המשטרתית, הסניגורית יחידת ביטול

אשר הביטוח חברת עם ההסכם נחתם השנה, סוף לקראת ביטוח. חברת

שונים. בתחומים משפטי סיוע לכך, זכאות שקיבלו לשוטרים, תעניק

האם לבחון, תפקידה אשר הסמפכ"ל, בראשות ועדה במשטרה הוקמה
הביטוח. מחברת סיוע בקבלת המזכים לקריטריונים עונים השוטרים

לפיקוד משפטי ייעוץ מעניק (יועמ"ש), למשטרה המשפטי הייעוץ מערך

עקרונית הכוונה הטעונים בעניינים ולמחוזות המטה לאגפי המשטרה,

עקרונית. משפטית הכוונה הטעונים כעניינים או החוק מבחינת

במסגרת המשטרתית, הפעולה חוקיות של מתמדת בחינה נערכת %

משטרתיים, פרויקטים ליווי שוטפים, במקרים עיון מטות, דיוני

וגורמים הכנסת עבודת ליווי אזרחים, פניות לבג"ץ, לעתירות תגובות
למשטרה. בהתייחסותם אחרים ציבוריים ממשלתיים

הסכמים כריתת המכרז, בשלבי המשטרתיות ההתקשרויות ליווי 0
בהם. הכרוכים המשפטיים המסמכים וניסוח

לבג"ץ ועתירות לבתיהמשפט המוגשות תביעות של משפטית בחינה %

משטרתישראל. נגד

שונות. ובוועדות משרדים בין יחידתיים, בין בצוותים השתתפות .
ותזכירי טיוטות וניסוח חקיקה, לקראת בהליכים המשטרה ייצוג .

למשטרה. הנוגעים חוק

על דגש שימת תוך משטרתיים, ונהלים פקודות בכתיבת השתתפות %

החוקי. היבטם

מינהליים צעדים לשקילת משטרתיים, הפנים בהליכים שותפות .
זה. בתחום למפכ"ל כללי וייעוץ

לצדק הגבוה לביתהגזשפני עתירות
המתייחסות לבג"ץ, שהוגשו עתירות מ510 למעלה טופלו השנה במהלך

פרישה גיל הגבלת לציון; ראויות עתירות מספר ואנשיה. המשטרה לפעילות

אזרחות שלילת התאמה, אי עקב ותיקים שוטרים פיטורי מהמשטרה,

עמידה אי עקב ביתמעצר סגירת מאורגן, פשע ארגוני מחברי ישראלית

המעצרים. חוק בתנאי

חקיקה, מהלכי לקראת רבים בדיונים חלק נטלו המשפטיים היועצים

הכנסת, בוועדות התקיימו אלו דיונים המשטרתית. בפעילות הקשורים

שונות. משרדיות וכין משרדיות ובמסגרת חקיקה לענייני שרים בוועדות

המשטרההחלק פקודת הון, הלבנת חוק הבאים: החוקים נדונו השאר בין

למרשם משטרה אנשי גישת כנושא הפלילי המרשם כללי המשמעתי, בדין הדן

ארצי מאגר הקמת המוני, אסון אירוע חוץ, לגורמי פלילי מידע ומסירת

תנועה). ואכיפת תימרור (לעניין הכנסת משכן וד.נ.א., אצבעות לטביעות

וגונחים הסמוים
ניהול לרבות מכרזים, כניסוח וסיוע המכרזים בוועדת השתתפות לצד

למנות ניתן אלו בתוך חוזים. עשרות הוכנו הסכם, לקראת ומתן משא
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במימון שת"מים תקציב על סוכם כנוסף, אחורי". "קו בתחום קו

ביקורת תפקידי לביצוע ואחרים) רנ"ר (רש"ת, המפעילים הגורמים
קדמי". "קו בדלפקים הגבולות

זרים עוברים
למשטרת הוקצו הזרים העובדים בבעית ממשלתי הכלל הטיפול במסגרת
איתור לצורך שקל מיליון ו6.2 כלירכב 6 כוחאדם, תקני 42 ישראל

בשב"ס. לקליטה והעברתם מעצרם הזרים, העובדים

ציבורית תחבורה אבטחת
התחבורה לאבטחת האחריות הועברה ממשלה החלטת במסגרת

למשטרתישראל. התחבורה ממשרד הציבורית

מיליון 18.7 מזה שקל, מיליון ב21.5 מסתכמת האבטחה תכנית עלות

משטרתישראל. במימון שקל מיליון ו2.8 האוצר ממשרד תוספת שקל

*3 שח"מ, תקני 10 שוטרים, תקני 151 התווספו זה תקציב במסגרת

בתחילת הומרו מאבטחים 30 בנוסף, אזרחיים. מאבטחים וכ50 כלירכב
שוטרים. ל18 1998

ה*יבנךח ב0י0ון 9חיק0ים
מבוצעים למשטרתישראל, שאושרו המיבט"ח תקציבי במסגרת

לתקציב התווספו זו במסגרת כתאונותהדרכים. למלחמה פרויקטים
כלי ו55 העסקה מסגרות 154 מותנית, כהוצאה שקל מיליון 371998

רכב.

א0יה (וזרח בררום גזשנירה נציג
משטרת נציגות נפתחה התקציבים, אגף עם שסוכמה תכנית במסגרת
מסגרות שלוש הומרו כך לצורך (תאילנד). אסיה מזרח בדרום ישראל

אחד. רכב שיא התווסף כן כמו אחד. נציג לתקן העסקה

לעצורים אזרחיים רסואה שיחתי
שירותי לטובת למשטרתישראל שקל מיליון 2 הועברו לסיכום בהמשך
תגברה כן כמו בתימעצר. בארבע ביממה שעות 24 שוטפים, רפואה

ממקורותיה, שקל מיליון בחצי הנ"ל התקציב את משטרתישראל
הדרוש. התקציב להשלמת

ירושלים בסזרח הריבונות חיזוק
במזרח הישראלית הריבונות לחיזוק הממשלה ראש החלטת במסגרת

ו השכר לתקציבי שקל מיליון 20 למשטרתישראל התווספו ירושלים,
מתקציבי שנרכשו כלירכב שיאי 26 התווספו כן, כמו שוטרים. תקני 200

ובתקציב הקניות בתקציב 1998 לשנת להתחייב ההרשאה תקציב סה"כ
שקל. מיליון בכ707 הסתכם הפיתוח

ליחידות שאיפשר דבר תקציב, סעיפי של ארוכה בשורה אושרו ההרשאות
מתקציב שימומנו ושירותים מוצרים לרכישת 1998 כשנת עוד להיערך

.1999

הגחשנירתי הרכב
בהשוואה כלירכב ב210 גדל 1998 לשנת משטרתישראל של הרכב שיא

במהלך רכב כלי 124 מזה .1997 לשנת המקורי בתקציב הרכב לשיא
.1998 לשנת תוספת רכב שיאי ו86 1997 שנת

קטנועים אופנועים, 547 כלירככ 3,751 1998 לשנת מעודכן שיא סה"כ
וטרקטורונים.

קיצו'ץ
שקל. 82,800 קוצצו משטרתישראל תקציב מבסיס

תקציב התא0ות
בגין משטרתישראל תקציב מבסיס שקלים מיליון 8.8 הופחתו .
.1997 בשנת התפר קו ישובי לאבטחת שניתנה חדפעמית תוספת
משטרת של והקניות השכר מתקציבי שקלים מיליון 26.6 הופחתו 0
ל12 בנוסף (זאת 9697 בשנים שניתן ח"פ תקציב בגין ישראל

סיבה). מאותה שקוצצו המשרד של הפיתוח מתקציבי שקל מיליון
לגג משטרתישראל של הפיתוח תקציב מגג שקל מיליון 12 העברת .
הדרכה. מרכז הקמת בגין הפנים לבטחון המשרד של הפיתוח תקציב

שירות ותנאי שכר קיצוץ החזר
ספורט ונקודת ייחודיות שכר תוספות של דחייה בוצעה 1997 בתקציב
ההחזר הפחתות. לפני 1998 תקציב לבסיס שהוחזרו שקל, מיליון 45 בסך

שקל מיליון ו13 שכר לתקציב שהתווספו שקלים, מיליון מ32 מורכב
הקניות. לתקציב שהוחזרו ספורט נקודות

הקיצוץ. בסעיף שבוצע לקיצוץ, מקור שימשו הנ"ל הסכומים

עיקריות תכניות
נושאים לקידום תקציבים הוקצו 1998 לשנת משטרתישראל בתקציב

להלן: מפורטים שבהם שהעיקריים ותכניות

גבולות ביקורת
ה"קו מערך וחיזוק גבולות ביקורת בנושא ממשלה להחלטת בהתאם
ליישור שקל ומיליון העסקה מסגרות 35,1998 בשנת התווספו האחורי",

ו

9;

בם

 ו 3

*
י 1*

יייא

>יי1
ים

ים

ם5



 3

0

יי!

51

בקחיעין סשטרה תחנת הקסת
בשנת העסקה מסגרות 40 התווספו מודיעין בעיר משטרה תחנת להקמת
מיליון 1.1 מזה שקל, מיליון 2.9 של בעלות כלירכב תקני ו10 1998

1.3 (מזה השוטף בתקציב שקל מיליון ו1.8 חדפעמיות לרכישות שקל

חודשים. ארבעה של ממוצעת להפעלה שכר) בתקציב שקל מיליון

4 מזה שקל, מיליון 5.1 סך על השוטף התקציב יעמוד 1999 בשנת

השכר. כתקציב שקל מיליון

יסי שיטור
,1998 שנת במהלך שיט כלי שני התווספו ימי שיטור מערך לתגבור

שקל מיליון 800 מזה שקל, מיליון שני של וסך העסקה מסגרות עשרים
שקל ומיליון והצטיידות לרכש שקל מיליון 200 וציוד, שיט כלי לרכישת

של ממוצעת להפעלה השכר) בתקציב אלף 800 (מזה השוטף בתקציב
חודשים. ארבעה

הדרכה 0רכז
הקמת על הוחלט במשטרתישראל שבוצעה מקיפה מטה עבודת כעקבות

המבוצעות ההדרכות כלל את שירכז ביתשמש, באזור הדרכה מרכז

פנימית. התייעלות השגת תוך אחדות, וביחידות במכללה בבא"ר,

הפרוס שקל מיליון כ200 של בהיקף תקציב נדרש התכנית למימוש
.'97 משנת החל רבשנתית בתכנית

ס₪רה וסבני ס₪רה תחנות הקסת
משטרה, ומבני משטרה תחנות להקמת הרבשנתית לתכנית בהמשך

משטרה תחנות להקמת שקל מיליון כ38 יושקעו ,1995 בשנת בה שהוחל
הקיימים. אלו ולהרחבת משטרה ומבני

כ400 ירושלים לתיגבור הממשלה ראש (החלטת משטרתישראל

פנימי). ויסות ע"י 200 מהם שוטרים,

כוחאדם גושרות והסרת אזרוח
באוצר התקציבי לאגף הפנים לכטחון המשרד כין לסיכום בהתאם

כוח שירותי לרכישת שקל מיליון 12 של סך התקציב לבסיס התווספו

לתכנית בהתאם משימות, אזרוח תהליך במסגרת אזרחי אדם

משטרתישראל. של האסטרטגית

משרות כס120 יאוזרחו 199899 שנים ובמהלך זה תהליך כמסגרת

למימון קניות לתקציב יומרו משרות כ600 ישראל. במשטרת מינהלתיות

במסגרת מבצעיים לתפקידים יופנו והשאר כוחאדם, שירותי רכישת

משטרתישראל. של משימותיה ביצוע

כוחאדם תקני 440 הומרו 19978 בשנים התכנית יישום במסגרת

שקל. מיליון 53 בהיקף לתקציב

הנוער חוק
רכב. תקני ו15 העסקה מסגרות 81 הוקצו הנוער חוק להפעלת

שקל מיליון 6.2 מזה שקל, מיליון 10.1 של סך התווסף 1998 בשנת

מיליון 2.7 (מזה השוטף לתקציב שקל מיליון ו3.8 פעמי חד תקציב

חודשים. ארבעה של ממוצעת להפעלה השכר) לתקציב שקל

כלכליות לחקירות יחידה והקסת הון הלבנת חוק

לרבות הון, הלבנת חוק ולהפעלת כלכליות לחקירות יחידה להקמת

מיליון 8.7 סך 1998 בשנת התווספו לחוק, בהתאם מידע, מאגר הקמת

מיליון 3.5 חדפעמית, והצטיידות כינוי לרכש, שקל מיליון 2.3 מזה שקל,

2 (מזה השוטף לתקציב שקל מיליון ו2.9 מידע מאגר להקמת שקל

חודשים. ארבעה של ממוצעת להפעלה לשכר) שקל מיליון



שיחת ותנאי שגו תשלוםי
.0.50/0 של בשיעור יוקר תוספת שולמה  אוגוסט

הבנק לחשבונות ישיר זיכוי באמצעות חינוך, מילגות שולמו ב15/8

הזכאים. השוטרים
ולגמלאים לשוטרים %11.17 של בשיעור פעמי חד מענק שולם ספטמבר

קיבוצי. שכר הסכם עפ"י
המקצועיות. באגודות חכר דמי החזר שולם  אוקטובר

0יךע ד5י
הבאים; בנושאים מידע דפי ולגמלאים לשוטרים הופצו 1998 שנת במהלך

והצהרות השתלמות קרן רותם; גמל קופת הכנסה* במס זכויותיך את דע

מס. ותיאומי

0יכון
יומי. בסיס על שכר לחישוב מעבר .

ל810\,16\,150'\. מ0*1זג011 אפליקציות בהסבת הוחל 0
וגמלאים. לפעילים מס לצורכי הצהרות של אחידה מתכונת הפקת .
עקל שנעדרו שוטרים בגין ביטוח חברות תביעות חישוב מיכון .

תאונותדרכים.

סיימו ולא מהחיל, ששוחררו לשוטרים חוב מכתבי תכנית פותחה .
למערכת. חובותיהם פרעון את

והבקרה הניהול בכלי טכנולוגיים שיקויים
טל פתיקני

הכספית הפעילות "טל". מערכת באמצעות לעמד עברה הספקים חוליית
תהליכי המקור. מסמכי של (תמונה) ה0£8\,1\1 סמך על מבוצעת

ע"י בוצע הפרויקט המסמכים. של ממוכן ניתוב ע"י מבוצעים העבודה

הפיתוח יחידת בפיקוח והתראה) תקשורת כור (לשעבר, "טלרד" חכרת

החשבות. של

נו0סים ₪שוב נושאי
כדלקמן: בנושאים 1998 בשנת עסקה בחשבות המחשוב יחידת

משפחות נופש חשבוניות של ממוחשבת לבדיקה מערכת כתיבת .
"אשת". חברת מול דו"חות והפקת מבצעי ונופש

פעילויות עיקר
ע"י משטרתישראל בחשבות ארגונית בדיקה בוצעה 1998 במהלך .
כעיקר התמקדה הבדיקה בע"מ". יועצים "סיגו חברת  חוץ גורם

להסתיים וצפויה המחוזיות, הכספים וביחידות הכספים במחלקת
.1999 בתחילת

כלי ושיפור העבודה תהליכי לניהול "טל" פרויקט ביצוע נמשך .
ע"י המערכת תיבדק ב1999 הכספים. מחלקת בעבודת הבקרה

תפעול להמשך האחריות את יקבלו ואג"ת/מענ"א חיצוני, גורם

במשטרתישראל. הנושא

בחשבות, ומדדים יעדים בנושא עבודה לתהליך נכנסה החשבות .
ע"י ילווה הנושא במשטרה. האסטרטגי התכנון תהליך במסגרת
שיעסוק פנימי צוות במסגרת בחשבות ויטופל ממוקד'/ "ניהול חברת
הכלים באמצעות החשבות עבודת לייעול להביא היא, הכוונה בנושא.

השטח. כיחידות כיום המופעלים

מערכת יצירת שמטרתו "לב", בפרויקט החשבות שילוב החל כ1998 .
באחריות הוא הנושא ולוגיסטית. תקציבית אינטגרטיבית ממוחשבת

הפרויקט. את המובילה אג"ת/מענ"א,

נהלים לבטל כוונה מתוך החשבות, נהלי קובץ בבחינת הוחל ב1998 .
1999 במהלך יעובד המחודש הקובץ האחרים. את ולעדכן מיושנים

משטרתישראל. יחידות כלל לשימוש ויופץ ממוחשבת, במתכונת

1358 בשנת השכר
שכר תשלומי בביצוע שכר מחלקת טיפלה 1998 שנת במהלך 0
כ20,000 מהם איש, לכ35,000 ושוטף חודשי באופן וגמלאות

חובה. שוטרי וכ5,000 גמלאים כ10,400 שוטרים,

חדשים. מגויסים שוטרים 1,740 שולבו השכר במערכת 0

כ קבע, שוטרי כ700 של מהחיל לשחרורם נדרשים הליכים בוצעו 0
נוספים. חיילים כ600 של לצה"ל וחזרתם חובה, שוטרי 1,600

שוטרים 848 של כספית בהתחשבנות המחלקה טיפלה השנה במהלך 0
מורכבים: כספיים תחשיבים עבורם הוכנו ואשר לגמלאות, שפרשו

וכדי. מס חישובי היוון, חופשה, ימי פדיון מענקים, קובעת, משכורת
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ברובים לבטיחות הקרן עם התחשבנות
כוח עבור המימון היקף כדרכים לבטיחות הקרן הרחיבה 1998 בשנת

השונים. בפרויקטים ורכש קשר רכב, אדם,

קבצעים בניית כללה מיבט"ח עם להתחשבנות החדשה ההיערכות

מצבת אחר מעקב תקציביים, סעיפים פתיחת ב£?, קבצים ועדכוני

לדרישת בהתאם חדשים אגפים ופתיחת המנהל, במימון אדם כוח
מיבט"ח.

ובקרה בקורת
הבאים: בנושאים ביקורות 1998 בשנת בוצעות החשבות ביחידות

מהוצאה עיקול צווי ביצוע משכורות, לתשלום בנק חשבונות העברת 0
כשכר עבודה תשלומי לשירות, חוזרים של זכויות בדיקת לפועל,

בדיקה לנהגים, קנסות החזרי למרצים, תשלומים השכר, בתלוש

פעולה. כל של חיים מחזור ובדיקת מההזמנות, %5 של מדגמית

חשבות. מנוהלי חלק ועודכנו נכתבו מעקב, ביקורות בוצעו כן כמו

בקשות, 320 נדונו שוטרים של אישי לרכוש נזק בגין לפיצוי בוועדה 0
ככ הסתכם הכולל הפיצוי וסכום (כ800/0) 251 בחיוב נענו מהן,

ש"ח. 61,000

והתקבולים הכספית הפעילות של ופיקוח רישום  קנטינות רווחי .
דו"חות. והפקת בנקים התאמות ביצוע ותחנה. מרחב הוצאות מול

אבטחת ממדור ממוחשבת נתונים קליטת  מוסדות אבטחת .
ויצירת דו"חות הפקת הנתונים, של ובדיקה בקרה ביצוע מוסדות,

אוטומטי. פק''י

ביצוע ספקים, מחולית דיווח נתוני קליטת  התפר קו אבטחת .
אוטומטי. פק"י ויצירת הנתונים של ובדיקה בקרה

למל"מ. לימוד שכר שעות לדיווח ממוחשבת מערכת  לימוד שנר .
מפכ"ל הלוואות .

עבור נסיעה נתוני של מפורט דיווח  2000 מתכ"א פרויקט .
הפרויקט.

הכ90י התחום
לגזחלקות חדשה ב*תכונת תקציבי ח"ח

תקציבי דו"ח 1998 בשנת הפיקו מענ"א בשיתוף הכספים מחלקת

המחלקות תקציכני על להקל נועד הדו"ח חדשה. במתכונת למחלקות

בסיס על מפורטים בדר'ח הנתונים התקציביות. והיתרות הנתונים בהבנת
ודרישות להזמנות יתרה של נתונים נוספו בדו"ח נוסחאות. של חישוב

הבאות. לשנים הרכש בתכנון המחלקות על להקל עלמנת נטו, הרשאה

1338 תקציב
שקלים); (כאלפי להלן המפורטים ובשיעורים בסכומים המשטרה של הנטו תקציב נוצל 1998 הכספים בשנת

תקציבפיתוחקניותשכרמקורות הכל סן
מעודכן 19982,469,728682,7143,206,870תקציב 54,428

בפועל 2,475,660681,14353,5753,210,378הוצאה

3,508()5,932+1,571853()גירעון/עודף

הביצוע 100.399.898.5100.2אחוז

הופשרו: שלא להתייקרויות רזרבות קיימות המעודכן, לתקציב בנוסף הערה:

אש"ח 1,906  קניות תקציב

אש"ח 1,854  פיתוח תקציב
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צפון מחוז
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(כ מיעוטים כני אלף 631 בו מתגוררים  עדתי במגוון מאופיין המחוז
מתושבי כ370/0 המהווים המדינה), של יהודיים הלא מהתושבים 650/0

המחוז.

ארגון
באלימות לטיפול נוספים חוקרים פעילותם את החלו השנה במהלך
התביעות. במחלקת האדם כוח הוגדל כן כמו נוער. ובעבירות במשפחה

ובמרחב חיפה כמרחב המחוז, בימ"ר רכב בגניבות לטיפול צח"מים הוקמו
("אלון") מג"ב של כפשיעה ללחימה מיוחדת יחידה הוקמה עמקים.

יעדים עלפי העבודה הוטמעה .'99 בתחילת בשטח לעבוד שהחלה
המטה. וביחידות בתחנות במרחבים, המחוז, בכל ומדדים

התפר (ורחב
31 בו נכללים משתנה. ברוחב המחוז, בתחום ק"מ 71 לאורך משתרע

מחוברים שחלקם מיעוטים, וערי כפרים של רב ומספר יהודיים יישובים
התפר. מרחב של השני מעברו ליישובים

ייחודיים (1א3ייני0
גבולותיו בדרום. חדרה נחל ועד בצפון הגולן מרמת משתרע הצפון מחוז
מרחב  ומדרום וירדן סוריה  ממזרח לבנון,  מצפון הים,  ממערב 

התפר.

מרחב את כוללת ופריסתו מדינתישראל, משטח כרבע המחוז של שטחו

משטרה. תחנות 23 המאגדים עמקים, מרחב ואת גליל מרחב את חיפה,

מעברי שלושה ימי, שיטור בסיסי שלושה גם מופעלים התחנות, במסגרת
הצפון. בגבול מעבר ונקודות בינלאומיים גבול

בטחוניים אירועים מתרחשים ק"מ, 100 שאורכו לבנון, עם הגבול לאורך
וחשיש) (הירואין סמים ליבוא מרכזי צומת מהווה והוא גבוהה, בתדירות

לארץ.

מקור הוא אף מהווה למגל, ועד ירדן מגבול המשתרע התפר, מרחב

וממערב. ממזרח השלום גבולות גם וכך ופלילי, ביטחוני רקע על לאירועים

מיליון) (כ1.73 ישראל מדינת מתושבי כשליש מתגוררים המחוז כתחום
כפריים. באזורים והשאר ובנותיה) (חיפה צפוף אורבני בגוש מחציתם

עולים. כ200,000 נקלטו בערים
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00וכנים חוגורים
מאוכלסים לאזורים (בסמיכות מפעלים של גדול ריכוז המחוז בתחום
אותם, ומשנעים אותם מאחסנים מסוכנים, חומרים המייצרים בצפיפות),

ביצוע כולל הרלוונטים, הגורמים בשיתוף בנושא, לטיפול נערך המחוז
ותרגילים. הדרכה פעולות

סשיעה
ל50 1997 בשנת מקרים (מ32 מאוד גדולה עלייה חלה הרצח במקרי

.'(98 בשנת מקרים
הרכוש. בעכירות משמעותית בלימה החלה 1998 שנת של השני בחציה
מדרום סמים הברחת  גדול בהיקף רכות פרשיות טופלו המחוז בתחום ,

בחיפה הקווקזית והכנופיה הצפוני) הימ"ר ע"י (פוענח לאירופה אמריקה
ע"י פוענחה הבט"שית גניבת חיפה). וימ"ר הצפוני הימ"ר ע"י (פוענח

מעשי כלירככ, גניבות במאות שמעורב גרדאת, יחיא מעצר גליל. ימ"ר

עמקים. ימ"ר ע"י בוצע נוספים ואירועים שוד

קו מרחב של לאורכו פרוסה נר, בגן יושבת אשר צפון, מג"ב חטיבת
בסיסן את קבעו "אלון", יחי עם ביחד מ"ד פלוגה עליו. ואחראית התפר

התפר במרחב עבירות לבצע השטחים תושבי מצד רכים ניסיונות בחריש.
כשטח. הנמצאות השונות מג"ב יחידות ע"י מסוכלים

של"רים ירי
הצפון. ישובי לעבר גדולה מטל"רים כמות נורתה השנה אירועים במספר

התושבים בטחון על לשמור לצה"ל משטרתישראל סייעה המקרים בכל
רכושם. ועל

^\ 0רו הסרת אירועי
היה" בחומרתו שהבולט סדר, הפרת אירועי התרחשו השנה במהלך

שחלקן המוניות, קטטות התרחשו השנה במהלך פחם. אל באום האירוע
סיכסוכי עקב וחלקן המקומיות לרשויות הבחירות בגלל מהמתיחות נבע

חמולות.
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מרכז

31

ופעילות כניסה מוגבלי כניסת המאפשרת התפר, למרחב קירבה 0
מוגברת. פלילית

מגזר של גוש וכן וערבית), (יהודית מעורבת אוכלוסייה שבהן ערים 0
אירועים. בעת תסיסה מוקד המהווה ערבי,

ויוצרים המחוז, דרך בהכרח עוברים במדינה והרוחב האורך כבישי .
כבד. תעבורתי עומס

קרוב במיוחד, הצר המרכזי, בחלקו ק"מ), 170) הארוך התפר קו 0
וגדילה הרחבה בשלבי נמצאים באזור היישובים יהודיים. למרכזים

התפר. כמרחב הכוכבים", "פרויקט הקמת במסגרת מסיבית,

ה*חוז יעדי
בפשיעה ללוחמה מג"ב פלוגות והקמת קהילתי לשיטור מתלים פיתוח
הקמת ע"י הקהילתי השיטור תחום בפיתוח התאפיינה העבודה שנת
חקלאיים ובישובים בשכונות הרשויות עם פורה פעולה כשיתוף מש"קים
איכות רמת את היכר ללא ששיפרו מש"קים, 54 (סה"כ וקהילתיים
"השיטור מודל פותח ולהורדתה). הפשיעה לבלימת גם והביאו השירות,

ייחודיים 0א9ייני0
הגבול בדרום. ראם צומת ועד בצפון אלכסנדר מנחל משתרע מרכז מחוז

חוף רצועות ושתי תלאביב מחוז  ובמערב הירוק הקו הוא במזרח

ודרומה. לציון ראשון ומאזור דרומה נתניה מאזור

תל מחוז כאשר מרחביו, בין טריטוריאלי רצף בהיעדר מתאפיין המחוז

האחרים. המשטרה מחוזות בכל גם גובל המחוז ביניהם. חוצץ אניב

ומרחב שפלה מרחב  כפרי אופי כעלי מרחבים כמסגרת מאורגן המחוז

אפיונים בעלת שהינה (נתב"ג), בןגוריון התעופה נמל יחידת שרון;

עשר במרחבים כפשיעה. ללחימה מרכזית ויחידה תעופה לנמל ייחודיים
משטרה. תחנות

נפש, אלף חמישים ומאתיים כמיליון משרתות במחוז המשטרה יחידות

מושכים. וב133 מועצות ב31 ערים, ב14 המתגוררים

נוספים: בולטים ייחודיים אפיונים למחוז

רבים, קניות מרכזי בבניית המלווה מואצת, אורבנית התפתחות 0
קהל. לריכוז שואבת אבן המהווים



שפלה כמרחב מיוחדים חקירה צוותי הפעלת  החקירה במישור 0
לרצח. וניסיונות רצח בגין אישום כתבי שהניבו מרכז, ובמרחב

גורמי עם המשותפת בעבודתה המשטרה  הציבורי/ממלכתי במישור 0
בין להפרדה הביאו הפנים לבטחון השר ובהתערבות עירייה
שפיכות למנוע כדי מהכפר, קארגיה משפחת ולהוצאת המשפחות,

דמים.
ג'ואריש, בכפר מתמשכת לרגיעה דבר של בסופו הביאה זו פעילות

כרמלה. החמורה כפשיעה %24.4 של ולירידה

בנתניה חגוורה קשיעה
ובתחילת 97י כשנת נתניה תחנת כתחום חמורה פשיעה מקרי ריבוי לאור

ויכלול החמורה, בפשיעה שיעסוק משימתי, כוח הקמת על הוחלט /98

בפשיעה ובהתמקדות ומחוזי מרחבי ימ"ר חוקרים ממאגר כוחות
כנופיות ע'יי המתבצעות סידרתיות, רכוש עבירות כולל החמורה,
בסחיטת שעסקה קווקז, יוצאי כנופיית נעצרה החקירה במהלך עבריינים.
חנויות מבעלי חסות דמי סחיטת בגין נעצרו מהם חמישה חסות. דמי
תקיפות ובגין זו עבירה בגין נוספים חשודים נעצרו כן ההליכים. תום עד

כנופיות מעצרם תוך לדין הובאו כן מעצרם. תוך לדין והובאו חמורות,

ולמחסנים. למפעלים בהתפרצויות שעסקו בכירים, עבריינים
במקביל, החשודים. נגד אישום כתבי והוגשו רצח, מקרי שלושה פוענחו
בעבירות ירידה נרשמה זו פעילות לאור הסמים. עבירות נגד הכוח פעל

רכוש. ובעבירות ולעסק לדירה ההתפרצות
בעיר. יחסי לשקט והביאה בנתניה, היטב הורגשה זו מאסיבית פעילות

זל רגב יגוית צחס
בת ז"ל, רגב ימית של גופתה נמצאה הבוקר, כשעות ,12.4.98 בתאריך
חבלה סימני נמצאו הגופה על הקיבוץ. בתוך בשדה נען, קיבוץ חברת 23

פעילות בתום האירוע. לחקירת צח"מ מונה מינית. לתקיפה וחשד

תשאולי ושטח, זירה עבודת בשילוב כיותר, ומיומנת רצופה אינטנסיבית
חשוד, נעצר \.א.ס, כולל חדשניות, מעבדה ובדיקות ועדים חשודים
שיחזר ואף ואונס), (רצח החמורות בעבירות הודה אשר תאילנדי, זר פועל
בת"א, המחוזי בבימ"ש לו שיוחסו בעכירות הורשע החשוד האירוע. 1ת
תרם זה גילוי כי ספק, אין המשפטהעליון. כבית גם אושר ופסקהדין
ומבצעית מקצועית יכולת והוכיח הציבור, של הביטחון לתחושת רבות

ביותר. גבוהה ברמה

ולמשטרה, לעירייה משותפות ניידות מסיירות ובו ברעננה, המשולב"

בטוח" י'כי"ס בניהנוער, בקרב סמים מניעת בתחום נוספים מודלים וכן
הלחימה בתחום תאונות). (מניעת בטוחה" ו"עיר בכתי"ס) (אלימות
תכליתיות דו למשימות שהוכשרה "צבר", מג"ב פלוגת הוקמה בפשיעה
רבות תרמה היא לפעולתה, הראשונה השנה במחצית ובילוש). (ביטחון
סמים עבירות בחשיפת רכב, ובגניבות הקשה בפשיעה במלחמה בהישגיה

סדר. הפרות באירועי הצורך ובעת רכוש, ועבירות

ויעדים גודרים
להשגת משטרתית כלל ניהול לשיטת המרכז מחוז עכר 1998 במהלך

שנקבעו יעדים, מול המשאבים כל של מושכל ניצול שעיקרה היעדים,
לשיפור המקומיות, והרשויות הקהילה גורמי כל עם משותף בתהליך

התושבים חיי איכות
בתאונותהדרכים הלחי*ה

לצד עירוניים הבין וככבישים בערים ובמבצעים בשגרה מוגברת פעילות

התאונות. במספר לירידה הביאו הסברה, פעולות

ןקיחגוז השוטר קיתוח
השתלמויות נערכו המבצעית, הכשירות שיפור כתחום פעילויות הורחבו
ומפעלי השוטר השכלת הרחבת הקהילתי, השיטור כתחומי וסדנאות

נוספים. רווחה

והגוודיעיו החקירות (וערן תגבור
מודיעין, ואנשי בלשים חוקרים, תקני בעשרות המחוז תוגבר זאת בשנה

חשיפה. נוער יחידת והוקמה

בג'ואריש הפשיעה
רקע על רבות, שנים לפני שהחל וג'רושי, קראג'ה משפחות כין המאבק
לסוגיה לאלימות גלש המקומי, הסמים שוק על ושליטה בסמים סחר

הסכסוך תבע 96י דצמבר עד הדדיים. רצח ומעשי ירי כדי עד השונים,

מחוז המשפחות. שתי מקרב סמים עברייני כולם קורבנות, שניםעשר

~^ מישורים: במספר הבעיה עם להתמודד נערך מרכז
ירי #ק1י למניעת משימתי כוח הקצאת ע"י  המבצעי במישור 0

האווירה. והרגעת
פלילית לפעילות הנוגע וראיות מידע איסוף  המודיעיני במישור 0

לדין. להעמידם יהיה שניתן כדי הבכירים, העבריינים של
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התקצר ובכך לציבור, שירות מרכז הוקם התנועה כענף

לאזרחים. השירות מתן זמן משמעותי באופן

שוניף ביטחון
ובמשנה מתוגברים ככוחות המחוז נערך השנה במהלך

פח"ע. אירועי למניעת עירנות

צינורי 0דר
הסדר על ולשמירה לאבטחה מתוגברים בכוחות נערך המחוז
יום עצרת אבטחת משתתפים: רבי אירועים במספר הציבורי

אלפי של אלימות סדר והפרות הפגנות רבין, ליצחק הזיכרון

ייחודיים (ואסיינים
מושב מגבול ומשתרע דן, גוש ערי על חולש תלאכיב מחוז

מהיישובים בדרום, בתים חולון גבול ועד בצפון רשפון

במערב. הים לחוף ועד במזרח גהה לכביש הנושקים

הינה בו האוכלוסין צפיפות במהותו. עירוני הוא המחוז
מסחר, חיי מרוכזים המחוז בתחום בארץ. הגדולה

תלאביב העיר הפסקה. ללא הפועלים ובילוי תעשייה

הפגנות ביניהן למיניהן, להפגנות מרכזית כזירה משמשת
וחברתי. כלכלי פוליטי, רקע על משתתפים רבות

הינם במחוז והפשיעה התנועה נפח מכך, יוצא כפועל
משמעות מקבלים בטחוני או ציבורי אירוע וכל גדולים

ואיילון, ירקון, דן,  מרחבים שלושה כולל המחוז מיוחדת.

משטרה. נקודות וחמשעשרה תחנות שמונה

מחוזיות: יחידות מספר המחוז בתחום פועלות כן כמו

ותביעות. תנועה הונאה, ימ"ר,

סשיעה 0א3ייני
יפו העיר בתחום שנעשו הפעולות בלטו הפשיעה בתחום

רצח. מקרי מספר פוענחו הפשיעה, תופעות למיגור

ראשי נעצרו ת"א, ימ"ר של מסיבית חקירה בעקבות

הכנופיות אנשי ומרבית עמידר, ורמת כץ פרדס הכנופיות
בכלא. נמצאים

גונבי כנופיית נחשפה דקל, עצי הצתת פרשיית פוענחה

חברות בהונאת שעסקה וכנופיית דואר מתיבות צ'קים

תאונותדרכים. ביום ע"י ביטוח

גדולות. בכמויות סמים בייצור עסקה אשר בגבעתיים, מעבדה נחשפה

עכירות ירדו השנה של השנייה וכמחצית הרכוש, בפשיעת העלייה נבלמה
ב10.50/0. הרכוש

היא העלייה נוער. בפשיעת כ100/0 של עלייה נרשמה זו בשנה  נוער

אינטנסיביות. וחקירה חשיפה פעילויות של תוצאה

מניעה, תכנית לראשונה ויושמה והימ"ר, הנוער יחידות הוגדלו במחוז
בכתיהספר. עבריינות דוחה אקלים יצירת שעיקרה

בעקבות תאונותהדרכים. מכלל ב%36 מטפלים ת"א במחוז  תנועה

ומבצעי אכיפה, כנושא במרחבים התנועה לשכות של מוגברת פעילות

תאונותהדרכים במספר 20.60/0 של ירידה השנה הושגה יזומים תנועה
הקשות.



במחוז מתנהלת הבאות, לשנים אסטרטגי תכנון של ההליך כמסגרת

יחידותיו. ופריסת המחוז מבנה של מחודשת לבחינה מטה עבודת

לאזרחים. הניתן השירות לשיפור שונות פעילויות מבצע תלאביב מחוז
מחדש ואורגנו (מש"קים), קהילתיים שיטור מרכזי ארבעה הוקמו השנה

המחוז. כיחידות שפועלים (מש"ל) לציבור שירות מרכזי שמונה

ומדדים, יעדים של הניהול שיטת עפ"י לעבוד החלו תלאביכ מחוז יחידות
משטרתישראל. פיקוד של האסטרטגי מהתכנון כחלק

ומטות תחנות  השטח יחידות הראשון בשלב יעבדו זו שיטה עלפי

1{ אופרטיבים.
שביעות סקר ע"י נמדד ממ"ז), כיעד (שנקבע לציבור השירות שיפור

מקצועיות. בקרות באמצעות אזרחים, רצון

עובדי הפגנות צמיגים, והבעירו תנועה וצירי צמתים שחסמו סטודנטים,
ועוד. אגד עובדי אמקור, עובדי סכרינה, עובדי ת"א, עיריית של תברואה

ביניהם אירועים, עשרות אובטחו למדינה החמישים שנת אירועי כמסגרת
ועוד. בפארק" "כוורת מופע היובל", "תערוכת

שבהם מבצעים, של רב מספר בוצעו זרים, מחלק הוקם ירקון כמרחב

בפלילים. ומעורבים כדין שלא כארץ השוהים זרים, נעצרו
הפנים. משרד ע"י גירוש צווי הוצאו כנגדם

"^^ ארגון
ונפתחו התייעלות, חלה משרות, מספר ת"א במחוז אוזרחו השנה במהלך

\)\^ יעודיים. תקנים 25
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הפגנות היובל, חגיגות  הציבורי והסדר הביטחון בתחום מתוגברים

בשל לחילונים חרדים בין עימותים קלינטון, הנשיא ביקור הסטודנטים,
הנביאים. ברחוב מסעדה פתיחת

קחע אירועי
העיר סביב הרגישות מיוחדת. היערכות שחייבו פיגועים, תשעה אירעו

לתפילות כולל הכית, בהר שישי בימי לתפילות היערכות חייבה העתיקה
מתפללים. כ250,000 שישי יום מידי השתתפו שבהן הרמאדאן, חודש

9שיעה
כן רכוש. בעבירות הפשיעה בהיקף 110/0 של ירידה לזכותו זקף המחוז
פשע מקרי פוענחו .(1.50/0 של (ירידה כלירכב גניבות תופעת נבלמה

בתחום עבירות וכן הכלכלי, בתחום והונאה זיוף פרשיות טופלו חמור,
רצח  פוענחו לא עדיין רצח מקרי שני המקומיות. לרשויות הבחירות

ורצח קוקה יחזקאל רצח פוענח מנגד, דלאל. מנשה ורצח אייל נועה

כהן. אליעזר

ארגון
מאתיים התקבלו השטח. את לחזק כמטרה יסודית, מטה עבודת בוצעה

תקנים חשבון על חובה. תקני ומאתיים קבע תקני
ויחידת המת"מ מפלג התחנות, חוזקו אלה

הקדושים. המקומות

השטח יחידות על ישירות המופקד אופרטיבי מחוז הינו ירושלים מחוז

מרחבי. ביניים דרג ללא מחוזיות, יחידות ועל

על חדשה, במתכונת המחוז נבנה ביותר, נרחב מחדש ארגון במסגרת

בשטח. ולהתפתחות לאיומים הולם מענה לתת מנת

אזוריות תחנות שלוש כולל ה0חוז
ותחנת שלם תחנת  משנה תחנות שתי הכוללת ציון, אזורית תחנה .

שפט.

עוז. משנה תחנת את הכוללת מוריה, אזורית תחנה .
הקדושים. המקומות יחי את הכוללת דוד, אזורית תחנה 0

בירושלים, הממשלה ראש ובית הכנסת משכן הממשלה, מוסדות ריכוז

רקע על מחאה ומשמרות תהלוכות אספות, לקיום שואבת אכן מהווה

של מיוחדת היערכות מחייבות אלה וחברתי. כלכלי עדתי, דתי, פוליטי,
672 החולפת כשנה התקיימו סה"כ רבים. כוחות והקצאת המשטרה,

מחאה. ומשמרות תהלוכות אספות,

אתר ירושלים מהווה הדתות, לכל המקודש ורוחני, דתי מרכז בהיותה
מדינות ראשי אישים, לביקורי ומוקד עולמי כלל ותרבות דת תיירות,

רשמיים. ביקורים 150 כעיר מתקיימים שנה מדי ומשלחות.

ציבורי ו0דר ביניחון
כוחות הפעלת שחייבו ומבצעים, אירועים המחוז כתחומי נערכו השנה
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דרום מחו!
*בול (ועברי

ואוויר) ים (יבשה, שונים מאפיינים עם רבים גבול מעברי המחוז כתחומי
ושומרון. יהודה לאזור פנימיים מעברים להם ובנוסף

דוכנים חולורים רינת
לאחסונם מסוכנים, חומרים לייצור ארצי מוקד מהווה הדרום אזור

בקנה אסון ולתרחישי האוכלוסייה לסיכון לגרום העלולים ולשינועם,

נרחב. מידה

תחו*יפעילות
ארגון

ממוקד לטיפול החדש הארגוני כמכנה המעברים יחידת הפעלת 0
כחבל ליישובים משטרה שירותי ומתן ובמעברים, עזה רצועת באזור

עזה.

ארגונה כפשיעה, ללוחמה (ימ"ר) המחוזית המרכזית היחידה הקמת .
והפעלתה.

ייחודיים (ואסיינים
שטח פני על בדרום, אילת ועד בצפון מאשדוד משתרע הדרומי המחוז

תושבים. לכמיליון משטרה שירותי ונותן קמ"ר, כ14,000 של

המעברים יחידת את וכן ונגב לכיש המרחבים את כולל הדרומי המחוז
אילת. ויחידת

התקר (ורחב
יהודה מתושבי רבים עוברים ודרכו ק"מ, 74 הוא התפר מרחב של אורכו

ובסמוך יהודים, יישובי ישנם התפר מרחב לאורך המחוז. לתחומי ושומרון

9י ערבים. ישובים להם

ח

!£:

* הבדואי ה0גזר
בדואים. כ120,000 המחוז כתחום

הגדולה מעורבותם השטחים, ערביי עם הקשר הקרקעות, בהסדר העיכוב
וקטטות, חמולות סכסוכי וכן רכוש ובעבירות סמים בעבירות בדואים של

לטיפול גדולים כוחות והקצאת משטרה, של גדולה מעורכות מחייבים

באירועים.

דם
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ב5שיצה לחיגוה
ודיווח לעזה, מוניות החדרת כנגד פעילות  ירוק" "מספר מבצע .

מוניות. ל65 התייחס החשד גניבתם. אודות
חשודים. 57 נעצרו

כלי העברת דרכי לחשיפת סוכן הפעלת  שמשון" "מרכבות מבצע .
הפלסטינאית. הרשות לתחום מישראל גנובים רכב

חשודים. 135 נעצרו

עשרות נעצרו שבמהלכם וסמים, שבל"ר בתחומי סוכנים הפעלת .
חשודים.

נעצרו. החשודים בארשכע. באזור מוניות שוד פרשית פיענוח .
ובירושלים. בדרום אונס מקרי של בסדרה שהודה חשוד, מעצר .
חשודים. 4 ומעצר הירואין, ק"ג 64 ותפיסת נגב למ"ב מבצע 0

אזרחי 101110

חדשות. ובשכונות תעשייה באזורי נוספים משא"ז בסיסי הוקמו 0
ממצבי מטיילים 425 חילצו האזרחי המשמר של החילוץ יחידות .

מצוקה.

קהילתי. שיטור מרכזי פרויקט הופעל 0
בינוי

לאילת. צפונית מחסום ומתקן בארשבע בתחנת משל"ט הקמת 0
בתחנת חדשים משטרה מתקני הקמת לתכנון המטה עבודת סיום .
ירוחם בנקודת עיירות, כתחנת קרייתמלאכי, בתחנת שדרות,

המחוזי. הימ"ר ובמתקן

אשדוד בארשכע, בתחנות (יל"פ) כפשיעה ללוחמה יחידות ארגון .
ואילת. אשקלון

הנגב. מרחב בתחומי כפשיעה ללחימה "רותם" יחידת הקמת .
עיירות. תחנת של מחדש ארגון .

לכיש. וליס"מ נגב ליס"מ המחוזי היס"מ פיצול .
הרכב. גניבות בתופעת ללחימה המחוז ביחידות אתג"ר צוותי ארגון .
והפעלתם. העיירות ובתחנת בארשבע בתחנת משל"טים הקמה .

בביטחון העוסקים הגורמים בין לתיאום אבטחה קצין מודל הפעלת .
ולהכוונתם. ובאבטחה

הנוער יחידות ותגבור דרומי בימ"ר חשיפה נוער יחידות הקמת .
בתחנות.

בכוחות לחזקן במטרה המחוז, תחנות של הארגוני המבנה בחינת .
וייעודיים. מבצעיים

.1998 של השנייה כמחצית ומדדים יעדים מודל הפעלת .

0נצעים
בחירות בעזה, ארה"ב נשיא ביקור כדוגמת נרחב מידה בקנה מבצעים .
הבדואי. במגזר סדר בהפרות לטיפול והיערכות המקומיות לרשויות

התפר, קו באזור מג"כ כוחות עם ומשולבים מתואמים מבצעים .
פח"ע. התרעות בעקבות והיערכות שוטף, ביטחון

מחבל השליך שבמהלכו בכארשבע, המרכזית בתחנה פח"ע פיגוע .
אנשים. 64 לפציעת וגרם רסס, רימוני שני

המחבל. על השתלטו אזרחים בעצרת במקום שהיו משטרה אנשי

וחומ"ס. סד"צ פח"ע, תרחישי לבחינת טרופה" "שינה תרגיל ביצוע .
, משולב. חומ"ס אירוע לבחינת ארצי, בהיקף צהוב" "גשם תרגיל .



ווו" מחוז
והסדר החוק לאכיפת בנוהל תיקונים לממשלה היועמ'יש הכניס '98 בשנת
התיקונים אחד ולמשטרה. לצה"ל המשותף באיו"ש, ישראלים על

באיו"ש ישראלים על החוק באכיפת הכובד מרכז העתקת הינו העיקריים
עלייה השנה חלה המדיניות, שינוי כעקבות למשטרתישראל. מצה"ל
וואי הסכם חתימת בעקבות ישראליים. סדר מפירי נגד התיקים כמספר
לקבוע המקומיים התושבים והן הישראלים הן ניסו יישומו, ותחילת

המדינה. קרקעות רוכן קרקעות, על השתלטות ע"י כשטח, עובדות
אחרים. אכיפה גורמי בשיתוף משטרתית, תגובה חייבו אלו פעילויות

הבולטים האירועים
של השוטפת וכפעילות מבצעים ב146  גנובים כליוכב איתור %

גנובים, מנועים 1321 גנובים, כלירכב 824 נתפסו המחוז תחנות

חשודים. 870 נעצרו וכן
לכנר סמוך שומרון, חוצה ככביש זהב, עלי תושבת מייכרג, יעל רצח 0

חשודים. נעצרו טרם מהמארב. מירי בורקין,
אפריל. כחודש מקומיים צאן רועי ע"י במעון בחווה דריכן דכ רצח 0

חשוד. נעצר

מירי נון, כן והראל ליבמן שלמה ביצהר, ישיבה תלמידי שני רצח 0
במעשה. הודו והם חשודים שני נעצרו אוגוסט. בחודש מהמארב

מקומי נעצר ברצח כחשוד רומיידה. בתל רענן שלמה הרב רצח 0
המרכזית כתחנה הרימונים פיגוע את שביצע לאחר חברון, תושב

ברצח. החשוד הודה בחקירתו בבארשבע.
חשוד נעצר אוקטובר. בחודש תומר בצומת עדתו מיכל החיילת רצח 0

בחקירתו. הודה והוא כרצח,
שני אוקטובר. בחודש כחברון השנאים כצומת וארגאס דני רצח 0
הרשות ע"י ונשפטו הודו הפלסטינאית, הרשות ע"י נעצרו מקומיים

עולם. למאסר הפלסטינית

ייחודיים 0א5יינים
לאחר ,1994 בספטמבר הוקם המחוזות, צעיר ויהודה), (שומרון ש"י מחוז
שמגר ועדת המלצת פי ועל הפלסטינאים עם השלום הסכמי חתימת
לקישור מטה כאחריות נושא המחוז המכפלה. במערת האירועים לחקירת
כשטח הפועלים הנוספים הביטחון גורמי עם המשטרה פעילות ולתיאום
והמשטרה הפלסטינית הרשות וכמובן, האזרחי המנהל שב"כ, צה"ל, 

(שהייתה יהודה נפת נפות: שתי כסיס על הוקם המחוז הפלסטינית.
הצפוני). למחוז כפופה (שהייתה שומרון ונפת הדרומי) למחוז כפופה

ביתשאן, ועמק הגלבוע באזור הצפוני המחוז עם ש"י מחוז גובל בצפון
סבא כפר מאזור התפר, קו לאורך המרכז מחוז עם המחוז גובל במערב

עובר כדרום ירושלים. מחוז לבין בינו הגבול עובר שם לירושלים, ועד

גדי. עין אזור ועד חברון הר דרום מאזור הדרומי המחוז עם הגבול

לירדן. מדינתישראל בין בינלאומי גבול המהווה הירדן, נהר  במזרח

צה"ל, הינו הריבון מדינתישראל, תחומי לשאר בניגוד ש"י, מחוז בתחומי
גורמי ועם צה"ל עם תיאומים מחייכת במחוז מתוכננת פעילות וכל

להתאימו כדי שינויים, בו חלים המחוז הקמת מאז האחרים. הביטחון
לפעילותו הראשונות השנים שלוש במשך משתנה. כמציאות לעבודה

בהתאם הבקעה. ויחידת ושומרון) (יהודה מרחבים שני ש"י במחוז פעלו

'98 בשנת בוצע במשטרה, הוחלט שעליו הארגון, השטחת לתהליך
תחנותיו. מול ישירות עובד המחוז וכעת פורקו, המרחבים מחדש. ארגון

הסחת 0ננה
גריזים והנקודות קדום תחנת לה (כפופות שומרון אזורית תחנה
תחנת עציון), תחנת לה (כפופה חברון אזורית תחנה ודותן),

ותחנת הבקעה תחנת זאב), גבעת נקודת לה (כפופה בנימין

אדומים. מעלה
לתיאום משטרתי (מנגנון הארצי הממת"ש בוטל גם השנה

התיאום על גם אחראי המחוזי הממת"ש וכעת ושיתוף)
בעזה, הפלסטינאית הרשות עם השיתוף ועל

הדרומי, למחוז השייך שמשון, מרחב והכוונת

הפלסטינים. מול בפעילותו
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הסלילית ה5עילות
עבירות בתחום בעיקר מתאפיינת הפלילית הפעילות

לתחומי מישראל גנובים כלירכב ובהעברת הרכוש

וכפירוקם. הפלסטינאית הרשות
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^גווי^ול ו
הארגוני כתחום חדשים אתגרים כפני משמרהגבול ניצב 1998 בשנת

סולם בראש כפשיעה הלוחמה יעדי מהצבת נבעו אלו אתגרים והמבצעי.
ודפוסי הפריסה שינוי חדשות, יחידות להקמת היערכות תוך העדיפויות,
התאפשרה אלו יעדים עם בהתמודדות משמרהגבול הצלחת הפעילות.
המואצת להצטיידות והודות האדם, כוח בתחום המאמץ לריכוז הודות
המשימות. לביצוע הלוגיסטית התשתית התאמת תוך חדשים, באמצעים
העשייה של החנית בחוד משמרהגבול שוטרי ניצבו 1998 בשנת גם

כאחד. פלילית ופשיעה לאומנית פשיעה באירועי בטיפול הביטחונית,

(ובצעים
שומרון יהודה, בשטחי פחם, אל באום המהומות בלטו השנה במהלך

לשנים יחסית בירושלים. הסדר הפרות נמשכו עברו וכבשנים ועזה,
משמר שוטרי לעבר הירי במקרי נמוכה רמה השנה גם נשמרה קודמות,
כוחות לעבר רימונים השלכת של המקרים במספר זאת, לעומת הגבול.

לעבר תבערה בקבוקי יידוי במקרי מדאיגה. עלייה נרשמה משמרהגבול

לעומת מקרים 185 משמעותית. ירידה השנה חלה משמרהגבול שוטרי
כיהודה, הפועלים משמרהגבול חבלני שעברה. כשנה מקרים 523

שניים מפי (יותר חבלה מטעני 158 עם השנה התמודדו ובעזה בשומרון
בשוטרי הפגיעה ונסיונות האירועים בעקבות .(1997 לשנת בהשוואה
זו בשנה השוטרים. בקרב הנפגעים מספר השנה גם עלה משמרהגבול,

ארבע זה הנמשכת עלייה (מגמת מבצעית בפעילות שוטרים 242 נפגעו

גניבות במכת הלחימה את המפכ"ל הציב 1998 שנת כראשית שנים).

הארץ בכל משמרהגבול יחידות משטרתישראל. לכלל מועדף כיעד הרכב
רכים חשודים מג"כ ע"י נעצרו השנה זה. יעד בהשגת מרכזי חלק נטלו

גנובים. כלירכב ונתפסו רשות, ללא ברכב בשימוש

הדרכה
ממחוזות ולשוטרים החיל יחידות לכלל וההכשרות האימונים של מספרם
חדשות, יחידות מהקמת יוצא כפועל ,1998 כשנת הוכפל משטרתישראל

למעלה הוכשרו השנה המנגינה". "קסם למבצע המשטרה ומהיערכות
וכבסיס חורון בבית החיילי האימונים בבסיס שוטרים, אלף מ11

רבין. ע"ש האימונים

./ \ כשירות
הכשירות להעלאת פעילותו את השנה הרחיב כמשמרהגכול ההדרכה ענף

ספורט, ימי כשירות, מבחני נערכו השנה גם החיל. יחידות ככלל המבצעית

\ המבצעי. בתחום ואליפויות קליעה תחרויות



אדם כוח
שוטרי במספר הגידול מגמת להמשך הביאה חדשות יחידות הקמת

לעשור. קרוב הנמשכת מגמה משמרהגכול,

שוטרי בין היחס ניכר באורח שונה שנתית רב כמגמה  חובה/קבע
התפקוד על מקשה זו מגמה במשמרהגבול. הקבע לשוטרי החובה
מגזרי בכל ומנוסים ותיקים קבע לוחמי בהיעדר השוטף, המבצעי
ולחיזוק זו, מגמה לעצירת המטה עבודת נשלמה 1998 בשנת הפעילות.

ומנוסים. ותיקים קבע כשוטרי המבצעי המערך

חדשות יחידות
פתחה כמשטרתישראל, כפשיעה הלחימה מערך לחיזוק המפכ"ל הנחיית
ללוחמה מיוחדות יחידות הוקמו חדשים. פעולה אפיקי משמרהגכול בפני

ברמה ומודיעין בילוש תפקידי לביצוע מוכשרים שלוחמיהן כפשיעה,

בעת משמרהגבול כלוחמי לתפקד יכולתם שמירת עם בבד כד גבוהה,
יחי הדרומי, במחוז "רותם" יחי המרכז, במחוז פועלת "צבר" יח' הצורך.
לפעולה תכנסנה ובקרוב ירושלים, במחוז לפעול אלו בימים החלה "לביא"
אורגנו כן, כמו תלאביכ. במחוז "ברק" ויחי הצפוני במחוז "אלון" יח'
הולם מענה למתן הפעלתן, ייעוד מחדש והוגדר הסמ"ג, יחידות מחדש

הציבורי. והסדר הפנים בטחון בנושאי

0נהלה
חדשים, כבסיסים פריסה חייבו 1998 העבודה בשנת הארגוניים השינויים

התפר. מרחב לאורך כעיקר קיימים, בסיסים ושיפוץ

לכיש, כחבל "שקף" ומאחז מודיעין, כאזור נחנך "מכבים" כסיס
"איתן". כסיס ומשופץ "עוז", מתקן נחנך בירושלים

בטיחות
לגידול במקביל ,%3 של הירידה מגמת השנה נשמרה כתאונותהדרכים
המודעות, רמת להעלאת הודות נשמרה זו ירידה מגמת בכ90/0. הרכב צי

קצין השנה איבדנו לאסוננו, המפקדים. וטיפול לנהגים הכשרות ביצוע
נסיעה בעת כתאונתדרכים נהרג אשר ז"ל, טוב יום ירון מפקח  מצטיין

לבסיסו.

ניירונים הסעלת
גם נמשכה מבצעית כפעילות המשטרה מחוזות לתגבור שוטרים הפעלת

מבסיס שוטרים 41,738 השנה הופעלו בסה"כ שאת. ביתר השנה

מרבית ובאימונים. בהכשרות פגעו אלו הפעלות החיילי. האימונים

ירושלים. מחוז לתגבור הופעלו השוטרים

יגרגו
גם שולבה ,1998 בשנת בפשיעה בלוחמה המשטרתי המאמץ מריכוז כחלק

בתחום המשטרה למחוזות בסיוע משמרהגבול של כטירור ללוחמה היחידה
לצה"ל עברו, כבשנים היחידה, סייעה בנוסף, החמורה. והפשיעה הפלילי

בטירור. הלוחמה בתחום ממוקדת איכותית בפעילות הביטחון ולמערכת

סחיעין
היערכות חייב הפלסטינית לרשות ישראל בין המדיני התהליך המשך
משמרהגכול כמפקדת הוקמה 1998 כשנת התפר. כמרחב מחודשת

במרחב וטכנולוגיים פיזיים במכשולים הטיפול לריכוז ייעודית מנהלה

טכנולוגיים אמצעים ע"י התפר כמרחב המודיעין מערך חוזק התפר.

בעליחיים. בהפעלת ניסוי ונערך מיוחדות, יחידות הופעלו חדישים.

ישובים
החקלאי ה0גזר

בפשיעה בטיפול המשטרה למחוזות המסייעות הישובים, משמר יחידות
האירועים כמספר 1790 של עלייה עם 1998 בשנת גם התמודדו החקלאית,

במגזר הפלס"ר יחידות של הפעולה דפוסי שינוי על הוחלט זה. רקע על

החקלאית. הפשיעה עם התמודדותן את לייעל מנת על החקלאי,

0ת(]י"ד
מתנדבים כ450 השנה נוספו (מתמי"ד), במדים משמרהגבול למתנדבי

היוצאים רכובים, בסיורים ערב מידי מופעלים המתנדבים אלפי חדשים.
שני הוקמו 1998 בשנת הארץ. רחבי בכל הנמצאים הפעלה, בסיסי מ51
מהווים אלו קיימים.מתנדכים שלושה והורחבו חדשים הפעלה בסיסי

השוטפות. במשימותיהן מג"ב ליחידות המסייע אמיתי, כוח מכפיל
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'01) וביקושלוח תשתית נתוני כשנירה1; כשירותי

שנה

רכבאוכלוסייה חקירהכלי תיקי
סה"כ

בדיקות

דוחות

תנועה

בביקורת

גבולות

מבצעים

(5)

(באלפים)

(1)

(באלפים)

(1)

תיקים
פליליים

תיקי
איתביעה

תאונות

דרכים

19864,331.3819.1227,209(2)(2)14,576804,7875,112,957351

19874,406.5882.0244,754(2)(2)14,9181,157,0885,788,294458

19884,476.8952.8258,908(2)(2)727,4694,838,290727,4692,595

19894,559.6983.8265,498(2)(2)16,204825,9385,648,0902,641

19904,821.71,015.4252,374(2)(2)17,503609,2615,653,2431,999

19915,058.81,075.5265,840(2)(2)19,520715,8744,911,2611,323

19925,195.91,175.9308,213(2)(2)22,186891,4146,884,1532,052

19935,327.61,261.0295,164(3)88,183383,34721,8321,048,3766,714,4152,913

19945,471.51,373.1282,188103,106385,29419,9931,017,6578,569,6042,381

19955,619.51,459.0298,610112,645411,25521,8831,200,49911,259,6242,382

19965,771.01,546.0316,970118,498435,46825,447(4)1,313,00012,024,0743,008

19975,900.01,621.7366,727131,131497,85825,2891,419,46312,532,0237,699

19986,037.01,680.0387,865128,570516,43525,046(6)1,450,00013,100,2625,590

למ"ס. נתוני על המבוסס אומדן חושב עבורה ,1998 לשנת פרט (למ"ס), לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני (1)

.1993 משנת רק ממוחשבים א"ת נתוני (2)

נוער. א"ת תיקי כ10,000 כוללים לא 1993 שנת נתוני (3)

בשטח. מהיחידות דיווחים בשילוב ממוחשבים נתונים על המבוסס אומדן (4)

הארצי. במטה המבצעים מחלקת ע"י שהוקצו נוספים, בכוחות המחוזות תוגברו בהם אשר גדול, בהיקף מבצעים (5)

98י. ינואריוני חודשים עפ"י אומדן הם '98 שנת של תנועה דו"חות (6)

,,*57 .4



עביחת[1] קבוצת לסי חקירה תיקי :2 גו0י לוח

שנה
חקירה התפרצויותתיקי

עסק לבתי
ודירות

עבירות

אלימות
(3)

פשיעה

חמורה
(4)

עבירות
מין

סמים
אחוז(2)סה"כ

הגילויים
^אסחרשימוש סם החזקת

עצמית לצריכה

1991265,84028.244,74114,5125,5262,2327,5282,386(5)

1992308,21327.251,93916,7256,5542,5446,5813,529(5)

1993295,16429.847,87918,8427,1232,7526,8422,3452,358

1994282,18830.644,42119,8096,6862,8256,5942,0332,801

1995298,61030.847,73922,4157,6462,9047,4761,8212,985

1996316,97031.051,62124,4457,3623,0018,8212,0383,677

1997366,72727.867,33429,7418,3943,0988,4541,8673,769

1998387,86529.467,75032,4618,8913,5389,5341,9404,749

קבוצות. לכמה משותפות העבירות מן כמה (1)

שנה. כל בסוף השנתי הגילויים אחוז (2)

ושוד. חמורה גופנית חבלה תקיפה, מגונה, מעשה אונס, לרצח, וניסיון רצח כולל: (3)

והצתה. שוחד סחיטה, שוד, מגונה, ומעשה אונס לרצח, וניסיון רצח כולל: (4)

בסחר. או בשימוש ונכללה נפרדת כעבירה סווגה לא אלה כשנים (5)

רו

3

1 ;

רכב 0תון וגניבות רכב גניבות :5 '00 לוח 68

שנה
גניבות
רכבמזה:רכב כלי

אחוז
רכב כלי

מתוך גניבות
רכב
וגניבת

פרטיסה"כ רכבשנמצאושנמצאורכב חלקי

199116,06711,2078,61053.664,599

199221,38015,03711,75855.080,338

199323,65616,70711,35448.065,308

199426,28418,62511,05842.155,886

199532,76922,99412,54838.348,948

199636,80924,75411,99033.045,684

199745,91830,01914,32931.257,913

199842,79928,66913,33931.261,296



'00 אליגזותסח חג1: בני בין

שנה

סה''כ  וחבלותתיקים איומיםתקיפות
תיקים

פליליים
תיקי

איתביעה
תיקיםסה"כ

פליליים
תיקי

איתביעה
תיקיםסה"כ

פליליים
תיקי

איתביעה
סה"כ

199714,0236,03420,0579,2711,85611,1272,8382,1604,998

199817,2414,67121,91210,8791,25712,1364,0551,5035,558

%;3
 ו 3
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00
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כלבד. העיקריות העבירות שתי הוצגו העבירות בפירוט הערה:

'00 אליטותלוח קסינים5: ב91110חהש

שנה

סה"כ  וחבלותתיקים איומיםתקיפות
תיקים
פליליים

תיקי
איתביעה

תיקיםסה"כ
פליליים

תיקי
איתביעה

תיקיםסה"כ
פליליים

תיקי
איתביעה

סה"כ

19976756901,36542354096319074264

1998760714147446653299819679275

בקטין. התעללות בגין תיקים של קטן מספר הוצגו לא העבירות בפירוט הערה:

1998  שיו גיל לסי 00ים עברייני :6 '00 לוח

עבירה
 עבריינים

סה"כ
מיןגיל

נקבהזכר+1712211822
בסמים 6,7195171,7744,4276,011708שימוש

סמים וייבוא ייצוא 1,6602192821,1591,505155סחר,

סמים והפקת ייצור 13782310611720גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 4,4801947523,5344,089391החזקת

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה במשך אחת פעם נספר עבריין



>ו0' טעצריםלוח 9ליליי0?:

שנה

 מעצרים

סה"כ

מזה:

מעצרי
קטינים

סדר
ציבורי

חיי
אדם

גוף

מרמהרכושסמיםהאדם

שאר

עבירות

199138,6103,6045,2536055,0958,92614,1191,2003,412

199240,5183,5566,1485625,6118,60116,0331,2282,335

199344,8423,8027,0666065,42010,15416,9861,4923,118

199444,0294,2667,0188205,9179,60615,8211,2393,608

199540,5023,5306,4526175,3537,73214,3041,3474,697

199640,4523,7295,7795915,0536,90513,1431,2087,773

199731,9923,3554,3785693,9874,13612,5899625,371

199838,1114,1215,8807645,6444,22415,5259285,146

פליליים מעצרים

98

אחרת החלטה עד ן
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ועבריינים עניוות :8 '00 1998[1]לש 

העבירה סוג
חקירה עברייניםתיקי

הכל סך
תיקים

תיקים
גלויים

1
אחוז

סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

הציבורי הסדר כל5י
התאגדות או 16913278.142147189התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 9666.7347קטטה

ברחוב והפרעה 81569985.89317321825קטטה

גבול 3099179958.17210941166הסגת

ציבור עובד 4375.0145הכשלת

15,90512,24177.02489,2639,511איומים

המשפט 6,5555,24480.01732,5482,721כלפי

והימורים 73067592.561,3561,362משחקים

הדת 39923.141014כלפי

995252.28282שוחד

המשפחה 795468.415051כלפי

דרך חסימת רעש, 16610965.76183189מטרד,

הביטחון שירות 14535.744כלפי

ציוד  הביטחון 1278768.57717כלפי

והכשלתו שוטר 3,9323,52589.62222,5902,812תקיפת

חמורות בנסיבות שוטר 28925487.948290338תקיפת

תקין בחירות במהלך 1103935.514041הפרעות

4002252163.02051,9132,118אחר

הציבורי הסדר כלפי הכל 36,14327,45476.01,12521,38722,512סך

אדם חיי כלסי
1479564.611152163רצח

לרצח 1137465.54105109ניסיון

7571.4279הריגה

ת"ד  ברשלנות מוות 614065.616566גרימת

והריגה רצח 24520.8268איומי

לאומני אבנים 1,140111.011819יידוי

2,4002259.4134200334אחר

אדם חיי כלפי הכל 3,89245511.7165543708סך



 ועבריינים עניוות :8 00י הגושןלוח [1]1558

חקירה עברייניםתיקי

העבירה הכלסוג סך

תיקים
תיקים
גלויים

אחוז

סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

האדם גוף כלסי
חמורה גופנית 13,63312,03288.327711,06911,346חבלה

ציבור עובד 1,00784183.539826865תקיפת

ציבור} עובד (למעט 13,3149,47771.271410,17810,892תקיפה

פלילית ופחזנות 1,11575367.520719739רשלנות

שווא ומאסר כפייה 24816767.37171178חטיפה,

תבערה בקבוק 281242.9111425השלכת

צמיגים 14642.91111הבערת

מחסום 952223.292534הקמת

2אחר

האדם גוף כלפי הכל ,29,45623,31079.11,07723,013סך 24,090

(וין
באיומים או בכוח 58442071.942393435אונס

כחוק שלא ובעילה 28021576.866151217אונס

הטבע כדרך שלא 11100.011עבירות

בכוח מגונה 1,9771,14157.71239201,043מעשה

^ |ן בכוח שלא מגונה 1806536.165056מעשה

בפומבי מגונה 50127855.54211215מעשה

מין מחלות 11100.011הפצת

14750.044אחר

מין עבירות הכל 3,5382,12860.12411,7311,972סך

0סים
מסוכנים בסמים 9,5348,31387.25186,2016,719שימוש

סמים וייבוא ייצוא 1,9401,63484.22191,4411,660סחר,

מסוכניכ סמים והפקת ייצור 15511574.28129137גידול,

עצמית לצריכה שלא סם 4,7494,04285.11944,2864,480החזקת

סמים עבירות הכל 16,37814,10486.193912,05712,996סך
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הגושך [1]1998  ועבריינים עבירות :8 00י [\\)
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העבירה סוג
חקירה עברייניםתיקי

הכל סך

תיקים
תיקים
גלויים

אחוז

סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

0ו0ר

לזנות 413482.96666סרסרות

זנות למעשה 151280.0שידול
1515

בזנות לעסוק 15853.366שידול

אחזקתו או בושת בית 29626087.8377377ניהול

ושידולם קטינים 11100.011פיתוי

תועבה דברי 9777.81010פרסום

מוסר עבירות הכל 37732285.4סך
475475

רכוש

חמורות בנסיבות 70429742.255327382שוד

נשק) (בני 1,01731330.8104260364שוד
גניבה לשם 3427923.1135164תקיפה

87758967.2140569709סחיטה

למוסד או עסק לבית 32,5863,2429.96101,6692,279התפרצות

דירה לבית 35,1643,3419.51931,2851,478התפרצות

פריצה כלי 62654887.541258299החזקת

ציבור עובד ע"י 999292.9גניבה
2222

וסוכנים עובדים ע"י 72450669.911598609גניבה

רשות ללא ברכב 41,9032,8246.76441,4892,133שימוש

רכב מתוך 56,9323,8566.85441,5092,053גניבה
אופניים 4,2571704.0354681גניבת

1,7801367.632831כייסות

אחרות 61,5708,66814.14525,1015,553גניבות
גנוב רכוש 82771186.045632677קבלת

גנוב רכוש 2,8182,22579.0511,2011,252החזקת
הצתה

בזדון לרכוש נזק גרימת
3,025

24,820

495

6,316

16.4

25.4

140

366

473

3,946

613

4,312

גניבה לשם 191368.499שוטטות

ארנקים 1,08923021.1243357חטיפת

רכב חלקי 4,36466415.264656720גניבת



הגושר [1]1998  ועבריינים עניוות :8 '00 לוח

העבירה סוג
חקירה עברייניםתיקי

הכל סך

תיקים
תיקים
גלויים

אחוז

סה"כמבוגריםצעיריםגילויים

חקלאיות 1,78935319.721371392גניבות

לאומני רקע על 17847.1הצתה
1566340.46666אחר

רכוש כלפי עבירות הכל 277,50535,73912.93,55620,59924,155סך

טרקה
ובולים כסף 9.7899.83110113זיוף

והפצתם מסמכים 5,7012,37241.6571,9111,968זיוף

ועושק 3,9491,52038.5259921,017מרמה

כיסוי ללא שיק 53429154.51218219משיכת

88561569.530409439אחר

מרמה עבירות הכל 11,9764,88740.81163,6403,756סך

כלכליות עבירות
כלכלי 1313_302066.7פיקוח

1פיסקליות

11100.022אחר

כלכליות עבירות הכל 322165.61515סך

0ינהליות עבירות
עירוניים עזר 11_11100.0חוקי

(2) 4,2293,92792.94615,5626,023אחר

מינהליות עבירות הכל 4,2303,92892.94615,5636,024סך

רישוי
נפץ וחומרי תחמושת 3737_554072.7נשק,

וטלוויזיה 46210021.65107112רדיו

ועסקים תעשיות 10660.066מלאכות,

תעבורה

אחר
21

115

12

74

57.1

64.9

412

88

16

88

רישוי עבירות הכל 66323235.09250259סך

עבירות 3,6751,81549.31251,5311,656שאר

(3) עבירות הכל 387,865114,39529.57,81490,80498,618סך

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נספר עבריין (1)

ומסיעים. מלינים מעסיקים, נגד עבירות כולל בישראל, חוקית בלתי שהייה בגין עבירות הגדול רובן (2)
המדינה. ביטחון כלפי עבירות כולל (3)

ר, פ
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ונפגעים דרכים תאונות :9 '00 לוח

שנה

 תאונות
סה"כ

תאונות

קטלניות

תאונות

קשות

תאונות

קלות

 נפגעים

הרוגיםסה"כ
פצועים

קשה

סה"כ
רכב כלי

מורשים

198614,5763682,59411,61421,2044153,331918,102

198714,9184402,93411,54422,2334973,772881,999

198815,5174583,05012,00923,3705163,937952,786

198916,2044192,83912,94624,4024773,656983,774

199017,5033793,16613,95827,5204323,9901,015,404

199119,5204073,25215,86131,6594514,1661,075,459

199222,1864503,58918,14737,4325104,6941,175,876

199321,8324463,27418,11237,5224944,1361,261,004

199419,9934753,12316,39535,5625433,8461,373,098

199521,8834853,21618,18238,9135533,9831,459,018

199625,4474612,94122,04545,4005133,5011,546,000

199725,2894714,88021,93846,1205273,4081,621,700

1998*25,0464952,68421,86748,0535413,3041,680,000

ש"י. מחוז נתוני את כוללים אינם הנתונים *

הרוגים. 86 מתוכם נפגעים, 2,615 כהן דרכים תאונות 93י נרשמו ש"י במחוז

ונפגעיו תאונות

191,308

67,334

44,741 52,126 79ם471 44421 739ן47 51,621

277,505 סה"כ
רכוש עבירות

103,199 רכב עבירות

67,750 התפרצויות

90 91 92 93 94 95 96 97 שנה



תאומו :10 '00 לסילוח דרכים התאונהו *101958 בשנת והוסרה

סה"כקלהקשהקטלנית
התאונה אחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כאחוזסה"כסוג

רגל בהולך 2015.191323.22,81571.63,929100.0פגיעה

צד אל חזית 910.76705.511,40693.712,167100.0התנגשות

באחור חזית 290.81604.63,30094.63,489100.0התנגשות

בצד צד 151.1755.71,22593.21,315100.0התנגשות

בחזית חזית 524.919818.581976.61,069100.0התנגשות

שנעצ רכב עם 0התנגשות 0.0318.81381.316100.0י

חונר רכב עם 42.62012.913184.5155100.0התנגשות

דומם עצם עם 404.418620.667574.9901100.0התנגשות

מהכביש 72.66222.720474.7273100.0ירידה

495.123424.467770.5960100.0התהפכות

ץ^5.א10.3החלקה 5925981.2319100.0

ברכב בנוסע לי*10.733.3פגיעה 479366.0141100.0

נע מרכב 22.6נפילה

י2
37.24760.378100.0

00.00.00.04100.04100.0שריפה

31.72011.415386.9176100.0אחר

חזית אחור 00.00.00.022100.022100.0התנגשות

צד אחור 00.000.010100.010100.0התנגשות

חיים בבעל 0.00.0527.81372.218100.0התנגשות

רכב של ממטען 00.0375.0125.04100.0פגיעה

תאונות הכל 4952.02,68410.721,86787.325,046100.0סך

1588  סגיעה וחוגזרת עיקריים נפגעים 0וגי ל5י דרכים תאונות נקגעי :11 '00 לוח

הנפגע סוג
קשההרוגיםנפגעים קלפצועים פצועים

קשישילדסה"כקשישילדסה"כקשישילדסה"כקשישילדסה"כ
רגל 4,2071,26586919935839583362673,050894519הולך

מכונית 20,91186441371991235019,8624585נהג

במכונית 18,0734,14975711811238721419117,083643נוסע

אופנוע 3,8054284502370143,390322נהג

אופנוע 3302142004341285173נוסע

אופניים ~~653231723913714053244741651רוכב 41

ל. 1
יכם

יי! 3
 ו 3

1*1

ים

76

ומעלה 64 מגיל  קשיש ,15 גיל עד  ילד .
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1596 בשנת דרן 0וג ולפי סגיעה חוקרת לסי ונפגעים דרכים תאונות :15 '01) לש

דרך סוג

ניפגעיםתאונות
קשההרוגסה"כקלקשהקטלניסה"כ קלפ, פ.

צומת 9,328785708,68016,2228263115,509עירוני

צומת לא 10,3451851,2318,92917,3731931,35615,824עירוני

עירוני 19,6732631,80117,60933,5952751,98731,333סה"כ

צומת 1,869351941,6404,779442644,471בינעירוני

צומת לא 3,5041976892,6189,6792221,0538,404בינעירוני

סה"כ

5,3732328834,25814,4582661,31712,878בינעירוני

25,0464952,68421,86748,0535413,30444,208סה"כ

וקשות קטלניות תאונות

!■■1
/\

3,746 \
. 13,63<

4,064

/3,659

.^^3,3883,429\
3,545

ו

ו *

\
ן

ו

ו

ו

; י3,179
ן

0^9 וקשות קטלניות תאונות 276  ש"י במחוז * 0^^^^^^^^^^
90 91 92 93 94 95 96 97 98 שנה

\%



# 1388 ש התאו 0יבת לסי ורכים תאונות :13 '00 לוח

התאתה(1) אחוזקטלניותאחוזסה"כסיבת

רווח שמירת 3,294120/02650/0אי

מנתיב 0/"4,948190/012924סטייה

עצור לתמרור ציות 2,39090/01430/0אי

לרכב קדימה זכות מתן 2,643100/01320/0אי

נכונה לא 1,73870/02040/0פנייה

לרכב קדימה זכות לתמרור ציות 2,02980/01120/0אי

לרמזור ציות 1,89670/01020/0אי

רגל הולך 1,409%582150/0התנהגות

רגל להולך קדימה זכות מתן 0/"99940/0367אי

88430/069130/0מהירות

הסיבות כל 4385160/0133230/0שאר

26,6151000/05431000/0סה"כ

.י!

אחת. מסיבה יותר להיות יכולה שבתאונה מאחר התאונות, למספר שווה אינו הסיבות מספר (1)

תושבי ל100,000 דרכים בתאונות הרוגים שיעור
78



1997 לעשת 1958 בשנת גיל קבוצות ולפי סגיעה חשות לסי דרכים: בתאונות נהגים (ועוונות :14 '01) לוח

.יי =.
 ו 3

~1 י

.ת.

שינויסה"כקבוצות קלותקשותקטלניות0/0
19971998199719981997199819971998גיל

015312325.8131131917

161468839.731211612271

1748540716.1446860413343

18204814431510.4535643340343283856

2123603755308.4889759248353574950

24331442014327.6233220126711891292012918

3443881382706.214513774571779237416

4453664867501.511010255754259816106

5463287229502.7406424725225852634

647312531251.2192211710711171122

74+5194984.016155053453430

הכל 46038444093.5712721410838254121839863סך

79

מנועי לא ורכב אופניים רוכבי כולל לא 0

.י?

#

189£ י
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