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 ממצאי מעקב

 טיפול המשטרה באיתור נעדרי	 ובזיהוי אלמוני	 

 תקציר

לא נית� להמעיט בחשיבות של איתור נעדרי�
1

 וזיהוי אלמוני�
2

ענייני� שה� בגדר , 
המייחלות לכל , נוס� על האינטרס המוב� של משפחות הנעדרי�. דיני נפשות ממש

בו� את המשמעות יש להביא בחש, פיסת מידע הקשורה לגורל יקיריה� שנעלמו
המשפטית של איתור נעדרי� וזיהוי אלמוני� בכל הנוגע לענייני מעמד אישי של בני 

המשטרה אחראית לאיתור . לענייני ירושה וכיוצא באלה, למשל עגינות וממזרות, זוג
ולעתי� הסיכוי לאתר נעדר וא� להציל את חייו תלוי בטיב , נעדרי� ולזיהוי אלמוני�

חקירה יעילה לזיהוי אלמוני עשויה , יתרה מזו. ת ובעיתוי�הפעולות שהיא נוקט
 הציב האג� לחקירות 2009משנת . להעלות כי האלמוני הוא אד� שכבר הוכרז נעדר

ולמודיעי� של המשטרה את הטיפול בנושא בעדיפות גבוהה והשקיע בו משאבי� 
 .רבי�

לא אוכנו, 2012!2006על פי נתוני המשטרה בשני� 
3

 46 עד �6 אלה  בכל שנה משני
באוגוסט .  אלמוני� שנמצאו20 עד 13ולא זוהו , מהנעדרי� שפרטיה� דווחו למשטרה

 אלמוני� שלא זוהו מאז 482! נעדרי� שלא אותרו ו508 היו רשומי� במשטרה 2012
פעולות המשטרה לטיפול בסוגיית הנעדרי� והאלמוני� מוסדרות . קו� המדינה

ובנוהל הטיפול בנעדרי� )  הפקודה!ל� לה(בפקודת המטה הארצי של המשטרה 
) הנוהל!להל� (ואלמוני� 

4
תחנות המשטרה הפרוסות ברחבי האר( ה� הגור� . 

חוליית נעדרי� במטה הארצי של . האחראי לאיתור נעדרי� ולזיהוי אלמוני�
היא גור� המטה האחראי לטיפול )  חוליית נעדרי� או החוליה!להל� (המשטרה 

לפיקוח על פעולות תחנות המשטרה בעניינ� ולמת� , ני�המשטרה בנעדרי� ואלמו
במסגרת תפקידה מנהלת החוליה קוב( נתוני� המרכז את ; הנחיות וייעו( בנושא זה

 .המידע הקיי� לגבי הנעדרי� והאלמוני�

 

 פעולות הביקורת

2009בביקורת קודמת משנת 
5

נבדק טיב טיפולה של )  הביקורת הקודמת!להל�  (
ובכלל זה נעשתה בדיקה פרטנית של , עדרי� ובזיהוי אלמוני�המשטרה באיתור נ

__________________ 

נעדר הוא כל אד� שהיה אמור להגיע לביתו או לכל מסגרת , על פי פקודת המטה הארצי של המשטרה 1
ומקו� הימצאו אינו ,  סבירמגורי� אחרת שהוא ל� בה ולא חזר לאותה מסגרת מגורי� במש� פרק זמ�

 .ידוע

שלא נית� לזהותו בגלל מצבו הנפשי או , חי או מת, אלמוני הוא כל אד�, על פי הפקודה האמורה 2
 .לרבות שלד וחלקי שלד שזהות� לא ידועה, בעקבות פגיעה גופנית

 . איתור נעדר חי או מת�איכו�  3
' נוהל מס; "עדרי� ובזיהוי אלמוני�טיפול המשטרה באיתור נ" בנושא 14.01.29' פקודה מס 4

 . של חטיבת החקירות של המשטרה03.300.208

 . ואיל�299' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה 5
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תיקי� שטר� נגנזו
6

אוגוסט !במעקב שעשה משרד מבקר המדינה בחודשי� יולי. 
נבח� אופ� הטיפול של מטה המשטרה בליקויי� העיקריי� )  המעקב!להל�  (2012

וני� כ� נבדק במעקב התקדמותו של פרויקט לזיהוי אלמ. שהועלו בביקורת הקודמת
לאחר הביקורת , שאותו החלה המשטרה לבצע)  הפרויקט!להל� (ולאיכו� נעדרי� 

בשיתו� המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע� משרד הבריאות , הקודמת
 בחוליית נעדרי� ובחטיבה לזיהוי פלילי !המעקב נעשה במשטרה ).  המכו�!להל� (
 . וכ� במכו�!) פ" מז!להל� (

 

 עיקרי הממצאי�

 ויקט לזיהוי אלמוני� ולאיכו	 נעדרי� פר

זיהוי ודאי של גופה או חלק ממנה מתקיי� בי� היתר כאשר להשוואה בי� נתוני זיהוי 
של גופה או חלק ממנה ובי� נתו� דומה של נעדר או של קרובי משפחתו יש תוצאות 

 ,)א" ט!להל� (ובה� טביעות אצבע , נתוני זיהוי מופקי� מאמצעי זיהוי. חיוביות
משנ�
7

 תוק� חוק סדר הדי� 2011ביולי ). רירית וד�, כגו� שערה( ודגימה ביולוגית 
1996!ו"התשנ, ) חיפוש בגו� ונטילת אמצעי זיהוי!סמכויות אכיפה (הפלילי 

8
ונקבע , 

בו בי� היתר כי המשטרה רשאית להקי� מאגר של נתוני זיהוי של נעדרי� ואלמוני� 
וכי היא רשאית למסור למכו� נתוני זיהוי , ) המאגר מאגר נעדרי� ואלמוני� או!להל� (

גנטיי�
9

פ "בהמש, לכ, הקימה המשטרה במז. כמפורט בחוק)  פרופיל גנטי!להל�  (
 .את המאגר

החלה המשטרה בשיתו� המכו� לבצע את , שנה אחרי המתוכנ�, 2010בנובמבר 
תוני זיהוי להפיק מה� נ, הפרויקט שנועד לאסו� אמצעי זיהוי של נעדרי� ואלמוני�

לצור, ניהול הפרויקט הקימה . ולהשוות ביניה� לצור, זיהוי אלמוני� ואיכו� נעדרי�
פ יפיק "הוועדה קבעה בי� היתר שמז. המשטרה ועדת היגוי בשיתו� נציגי המכו�

והמכו� , פרופילי� גנטיי� לנעדרי� מדגימות ביולוגיות שיתקבלו מקרובי משפחת�
ושני , וני� מדגימות ביולוגיות שלה� שמוחזקות אצלויפיק פרופילי� גנטיי� של אלמ

להל� פירוט עיקרי . הגופי� ימסרו זה לזה את הפרופילי� הגנטיי� שהפיקו
 :הממצאי� בעניי� זה

עדיי� לא , שנה ושמונה חודשי� לאחר תחילת הפרויקט, בעת המעקב, 2012ביולי  .1
ה אפשר ללמוד על ריכזה החוליה בקוב( שהיא מנהלת נתוני� מלאי� שמה� הי

מהשוואה שעשה משרד מבקר המדינה בי� נתוני . התקדמות הטיפול בפרויקט
החוליה

10
 הועלה שהגופי� לא נקטו את כל 2012פ והמכו� באוגוסט " ובי� נתוני המז

הפעולות כדי להבטיח שהנתוני� המצויי� במאגר נעדרי� ואלמוני� יהיו שלמי� 
וכמו כ� הייתה , הפרופילי� הגנטיי� שהפיקפ חלק מ"המכו� לא מסר למז: ומהימני�

__________________ 

א� נעדר לא אוכ� ואלמוני לא זוהה במש� חמש שני� מהמועד שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות או  6
הארצי של המשטרה לפי התנאי� וההליכי� ייגנז התיק בארכיו� שבמטה , מיו� מציאת האלמוני

 .המפורטי� בפקודה

 .מבנה השיניי� וסימני� ייחודיי� בה� 7

�א"התשע, )3' תיקו� מס)( חיפוש בגו+ ונטילת אמצעי זיהוי�סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי� הפלילי  8
2011. 

�נתוני זיהוי גנטיי� ה� נתוני� שהופקו מ 9DNAשהופק מדגימה ביולוגית . 
 .נתוני� שריכז ראש החוליה לבקשת משרד מבקר המדינה 10
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במכו� רשימת פרופילי� גנטיי� של אלמוני� שטר� זוהו אשר לא נכללו בקובצי 
פ והמכו� לא מחקו מהמאגר פרופילי� "הועלה במעקב שהמז, נוס� על כ,. החוליה

 .שלא בהתא� להוראות החוק, גנטיי� הנוגעי� לאלמוני� שזוהו ולנעדרי� שאוכנו

א של נעדרי� "והמשטרה רשאית להקי� מאגר ט, אחד מאמצעי הזיהויא ה� "ט
ויש , פ מאגר כזה"במעקב עלה שבשל מגבלה טכנולוגית לא הקי� מז. ואלמוני�

א של אלמוני� שמה� נית� להפיק בכל פע� שהדבר נדרש נתוני "ברשותו רק תמונות ט
 .הנמחקי� לאחר בדיקת�, זיהוי

א, במועד , שומי� בחוליה לא היה פרופיל גנטימהנעדרי� הר) 44%( לכמחצית  .2
שמועד ההיעדרות של מרבית� היה לפני עשרות , )70%(המעקב נמצא שלגבי רוב� 

ככל שעובר הזמ� . עדיי� לא פעלה חוליית נעדרי� לאיסו� אמצעי� לזיהוי�, שני�
הסיכוי לאתר קרובי , והמשטרה אינה פונה למשפחה לצור, איסו� אמצעי זיהוי

אשר לאלמוני� שהיו .  מדרגה ראשונה לצור, הפקת פרופיל גנטי הול, וקט�משפחה
לא היה פרופיל ) 60%( במועד המעקב נמצא שליותר ממחצית� !רשומי� בחוליה 

הוצאת . ולפחות לשליש מה� ג� לא הייתה דגימה ביולוגית להפקת פרופיל גנטי, גנטי
גופה מקברה

11
ואול� במועד סיו� . רכב לצור, לקיחת אמצעי זיהוי היא הלי, מו

המעקב עדיי� לא קבעה המשטרה מדיניות בנוגע לאיסו� אמצעי זיהוי מאלמוני� 
וככל שנוק� הזמ� אפשר שלא יימצאו שרידי� שמה� יהיה נית� להפיק , שנקברו

 .פרופיל גנטי

ל נוטל אמצעי זיהוי מחיילי�"צה .3
12

ע� הכנת . כדי שישמשו אותו לזיהוי חללי�, 
בהתא� . ל"שה המשטרה לקבל גישה לאמצעי הזיהוי שנטל צההפרויקט ביק

ל למשטרה אמצעי זיהוי רק א� יש יסוד "ל למשטרה מוסר צה"להסדרי� בי� צה
.  וזאת בכפו� לצו שיפוטי!להניח שנתוני אלמוני מסוי� תואמי� לנתוני נעדר מסוי� 

לפגוע ביכולת והוא עלול , פ שההסדר הקיי� אינו ממצה"ואול� במעקב טענו נציגי מז
 .המשטרה לבצע את הפרויקט באופ� מיטבי

 

 פיקוח על הליכי חקירה וגניזה של תיקי� ועל ביעור�

ת .1 ב ש ח ו מ מ ת  כ ר ע מ ח  ו ת י כדי לעמוד במשימותיה חוליית , כאמור :פ
שימוש יעיל במידע . נעדרי� מנהלת קוב( נתוני� ממוחשב על נעדרי� ואלמוני�

א� נמצאה התאמה בי� , עדרי� או בזיהוי אלמוני�הנאגר בקוב( עשוי לסייע באיכו� נ
עוד בביקורת הקודמת הועלה שהמערכת הממוחשבת . פרטי נעדר לפרטי אלמוני

ולא היה אפשר , שבאמצעותה הצליבה החוליה את הנתוני� לא הייתה משוכללת דייה
ג� במעקב עלה כי המשטרה לא פיתחה את . לבצע באמצעותה חיפוש נתוני� מתקד�

וא� לא בנתה מנשק בינה ובי� המערכת הממוחשבת של תיקי החקירה , המערכת
 ).א"פל(במשטרה 

__________________ 

יש לפנות לרופא המחוזי של משרד הבריאות , 1941, )קבורה מחדש(על פי הוראות תקנות בריאות הע�  11
 .ולבקש את הוצאת הגופה לצור� בדיקה

י שיניי� א וצילומ"נטילת ט. צילומי שיניי� ודגימות ד�, א"ל נוטל מחיילי� ה� ט"אמצעי הזיהוי שצה 12
ותקנות שירות בטחו� , 1986�ו"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק שירות בטחו� 11סעי+ (מוסדרת בדי� 

יצוי� כי דגימות . ואילו דגימות הד� ניטלות בהסכמה של החייל בלבד, )1989�ט"התשמ, )אמצעי זיהוי(
 .באיתור נעדרל ומפוענחות רק כאשר מתעורר צור� בזיהוי של חלל או "הד� נשמרות במאגר של צה
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ל .2 ה ו נ ה ו ה  ד ו ק פ ה  � ו כ ד כמו כ� הועלה בביקורת הקודמת כי הפקודה  :ע
 לא עודכנה ולא התאימה למבנה 2007שהייתה אמורה להתעדכ� לכל המאוחר בדצמבר 

ובעוד שניתנו בו , לא עודכ�עוד הועלה שג� הנוהל . הארגוני של המשטרה באותה עת
היו חסרות בו בי� השאר הנחיות לטיפול , הנחיות מפורטות לטיפול בנעדרי�

 .באלמוני�

 כבר עדכנה חטיבת החקירות של המשטרה את 2011במעקב הועלה שבסו� שנת 
ואול� . הנוהל וכללה בו בי� השאר הנחיות מפורטות לגבי אופ� הטיפול באלמוני�

א� שפקודות , נמצא כי הפקודה טר� עודכנה, 2012 אוגוסט ,במועד סיו� המעקב
והנוהל אמור להיקבע בהתא� להוראות , המשטרה ה� בגדר תקנות המחייבות אותה

 .הפקודה

3. � י ק י ת ת  ז י נ א� נעדר לא אוכ� או אלמוני לא זוהה לאחר חמש שני�  :ג
ז התיק ייגנ, מהיו� שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות או מיו� מציאת האלמוני

לפי התנאי� המפורטי� ) ר" מטא!להל� (בארכיו� שבמטה הארצי של המשטרה 
בפקודה

13
חקירה בתיק גנוז תחודש כאשר יתקבל מידע חדש או יתגלו דרכי חקירה . 

 שנה מיו� ההיעדרות או מיו� מציאת האלמוני יבוער 50לאחר . שלא נבדקו בעבר
 .התיק

 שנה מיו� 50החקירה בתיק בתו, על פי הפקודה נית� לחדש את , כאמור )א(
א� נמצאו עצמות או שלד לאחר יותר , על פי הפקודה והנוהל, לעומת זאת;ההיעדרות

היחידה החוקרת לא תפתח תיק ולא תנהל חקירה,  שנה ממועד המוות20!מ
14

זאת . 
א� שאמצעי חקירה ופיתוחי� מדעיי� הקיימי� והמשתכללי� יכולי� לאפשר דרכי 

 .חקירה שטר� מוצו

 )41% (401מנתוני� שמסרה החוליה למשרד מבקר המדינה במעקב עלה כי  )ב(

 תיקי� פתוחי� שטר� נגנזו 2012 תיקי הנעדרי� והאלמוני� היו באוגוסט 990! מ
בכשליש מתיקי� אלו הועלה כי היו כשלי� בטיפול של החוליה . ר"בארכיו� במטא

לא מיצתה את הבירור , ה החוליה לא עשתה די לאיסופ� מתחנות המשטר!בגניזת� 
רוב� של התיקי� ; בנוגע לחלק� ולא פעלה למינוי קצי� בודק לברר מה עלה בגורל�

 .היו תיקי אלמוני�

עוד בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה שהבקרה שעושה החוליה בעניינ� 
ואשר לתיקי� , של התיקי� שאינ� מועברי� אליה במועד מתבצעת באיחור רב

 לעתי� מאוחר מכדי לבצע !לי� בטיפול� של תחנות המשטרה בה� שנמצאו כש
הדחיפות שבאיסו� התיקי� מתחנות המשטרה והעברת� . השלמות חקירה בעניינ�

שלפיה� עשרות תיקי� שהגיע מועד , לחוליה עולה ג� נוכח ממצאי הביקורת הקודמת
שלא לפי , גניזת� לא הועברו מתחנות המשטרה לחוליה אלא בוערו בתחנות עצמ�

העיכוב בטיפול החוליה באיסו� התיקי� יכול לאפשר כשל . הוראות הפקודה והנוהל
 .של ביעור תיקי� לפני שהגיע הזמ� לכ, ג� במעקב הנוכחי

 

__________________ 

 .תיק של אלמוני שעדיי� חי ייגנז רק לאחר שייוודע למשטרה דבר מותו  13

 .בפרק הד� בטיפול בתיקי אלמוני�,  בנוהל5'ז1 בפקודה וסעי+ 5' ו4סעי+  14
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 סיכו� והמלצות

ענייני� שה� בגדר , לא נית� להמעיט בחשיבות של איתור נעדרי� וזיהוי אלמוני�
המייחלות לכל ,  של משפחות הנעדרי�נוס� על האינטרס המוב�. דיני נפשות ממש

יש להביא בחשבו� את המשמעות , פיסת מידע הקשורה בגורל יקיריה� שנעלמו
המשפטית של איתור נעדרי� וזיהוי אלמוני� בכל הנוגע לענייני המעמד האישי של 

 .לענייני ירושה וכיוצא באלה, כמו עגינות וממזרות, בני זוג

בשיתו� , נמצא כי המשטרה, ביקורת הקודמתשלוש שני� לאחר ה, במועד המעקב
, ) המכו�!להל� (המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע� משרד הבריאות 

נושא שקוד� לכ� לא הוש� דגש על , קידמו פרויקט לזיהוי אלמוני� ולאיכו� נעדרי�
במעקב , ע� זאת. וכי תוקנו כמה מהליקויי� שהועלו בביקורת הקודמת, הטיפול בו

 ובי� היתר ! ליקויי� בטיפולה של המשטרה בנושאי� הקשורי� לפרויקט הועלו
נמצא שהמשטרה והמכו� לא נקטו את כל הפעולות להבטיח שהנתוני� במאגר נעדרי� 

המשטרה טר� תיקנה חלק , כמו כ�. ואלמוני� שהוק� במשטרה יהיו שלמי�
ה את הטיפול ולא מיצת, מהליקויי� בנושאי� אחרי� שהועלו עוד בביקורת הקודמת

 .בנושאי� נוספי�

על המשטרה והמכו� להקפיד ולדווח זה לזה על המידע שביד� כדי להבטיח את 
וכ� להקפיד לפעול על פי הוראות החוק בכל הנוגע , שלמותו ומהימנותו של המאגר

כ� עליה� . למחיקת נתוני זיהוי מהמאגר ולביעור אמצעי הזיהוי שמה� הופקו
. � הפעולה בכל הקשור לזיהוי אלמוני� ולאיכו� נעדרי�להסדיר בנהלי� את שיתו

המשרד לביטחו� הפני� ומשרד הבריאות יבחנו א� יש , ראוי שהמשטרה, נוס� על כ,
וכ� , מקו� לשנות את ההליכי� כדי להבטיח שנתוני המאגר במשטרה יהיו מלאי�

שהמשטרה תסדיר ע� המשרד לביטחו� הפני� וע� משרד הבריאות את המש, 
כ� ראוי .  ואיל,2013מו� של הטיפול בתיקי� חדשי� שייפתחו משנת המי

ל יבחנו מחדש את המקרי� שבה� יועברו אמצעי "משרד המשפטי� וצה, שהמשטרה
 .זיהוי מהצבא למשטרה ואת הדרכי� החוקיות להסדיר העברה כזאת

מלא , על החוליה להקפיד שהמידע שהיא מרכזת על נעדרי� ואלמוני� יהיה של�
על המשטרה א� לפנות בהקד� למשפחות הנעדרי� שטר� נאספו מה� . �ואמי

אמצעי� לצור, הפקת פרופיל גנטי וא� לקבוע מדיניות בנוגע ללקיחת אמצעי זיהוי 
על המשטרה ג� .  כל זאת כדי למצות את הפרויקט שבו החלה!מאלמוני� שנקברו 

 כדי להבטיח !לקד� ולשפר את אופ� טיפולה בגניזת תיקי נעדרי� ואלמוני� 
וכדי למנוע את ביעור� של תיקי� לפני שהגיע , שהחקירה בעניינ� תגיע לכדי מיצוי

ראוי שהמשטרה תפעל לשיפור , כמו כ�. הזמ� לכ, ושלא על פי הפקודה והנוהל
התשתית הטכנולוגית כדי לאפשר הצלבת נתוני� יעילה לצור, איכו� נעדרי� וזיהוי 

 . הפקודה בנושא זהאלמוני� ותדאג בהקד� לעדכו� של

מבקר המדינה מוסי� כי קביעת המשטרה שנושא נעדרי� ואלמוני� הוא אחד 
והשילוב של פעילותה ופעילות , הנושאי� החשובי� שיש לקדמ� היא חשובה מאד

המכו� ע� הטכנולוגיה המתפתחת מקד� את זיהוי� של אלמוני� ונעדרי� שלא 
ו ולרתו� טכנולוגיות מתפתחות על המשטרה והמכו� להמשי, בפעילות ז. אותרו

 .נוספות למאמ( המתמש, בזיהוי אלמוני� ובאיתור נעדרי�
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 מבוא

המשטרה עוסקת במסגרת תפקידיה ומתוק� אחריותה בזיהוי� של אלמוני� שגופותיה�  .1
לאיתור נעדרי� ולזיהוי אלמוני� יש חשיבות רבה מכיוו� שמדובר . נמצאו ובאיתור� של נעדרי�

וכמוב� מאחר שמדובר בתחו� רגיש הנוגע לדיני , ול להיות לו קשר להיבטי� פליליי�בנושא שיכ
נפשות ואשר עלול להשפיע על מעמד� האישי של הנעדרי� והאלמוני� ושל קרוביה� בענייני� כמו 

טיב הפעולות שהמשטרה נוקטת בעניי� זה ועיתוי� יכולי� להשפיע על . ממזרות וירושה, עגינות
חקירה יעילה לזיהוי אלמוני עשויה , יתרה מזו. ולעתי� א� להציל את חייו, עדרהסיכוי לאתר נ

על משפחתו ומכריו , ולו במעט, וזיהויו יש בו כדי להקל, לגלות כי האלמוני כבר הוכרז נעדר
 .ודאות בדבר הקורות אותו�באי, אפילו במש� שני�, שלעתי� היו שרויי� במש� תקופה ארוכה

יפול בנעדרי� ובאלמוני� מוסדרות בפקודת המטה הארצי של המשטרה פעולות המשטרה לט .2
ובנוהל של חטיבת החקירות של המשטרה בנושא הטיפול בנעדרי� ואלמוני� )  הפקודה�להל� (
נעדר הוא אד� שהיה אמור להגיע לביתו או לכל מסגרת מגורי� , על פי הפקודה. 15) הנוהל�להל� (

, ואלמוני הוא אד�; ומקו� הימצאו אינו ידוע, ש� זמ� סביראחרת שהוא ל� בה ולא הגיע לש� במ
 .16שלא נית� לזהותו בגלל מצבו הנפשי או בעקבות פגיעה גופנית, חי או מת

תחנות המשטרה צריכות לחקור מקרי� של היעדרות שדווחו לה� כדי לאתר את , על פי הפקודה
רי� במטה הארצי של המשטרה חוליית נעד. ומקרי� של מציאת אלמוני� כדי לזהות�, הנעדרי�

היא יחידת מטה מקצועית האחראית לפיקוח על פעולות תחנות )  חוליית נעדרי� או החוליה�להל� (
החוליה פועלת . המשטרה ולמת� הנחיות וייעו" בכל הנוגע לאיתור נעדרי� ולזיהוי אלמוני�

�להל� (ל המשטרה במסגרת מדור סיוע חקירתי בחטיבת החקירות שבאג� לחקירות ולמודיעי� ש 
 ).�"אח

3,200�כ  התקבלו בתחנות המשטרה2012�2006בכל אחת מהשני� , 17על פי נתוני המשטרה .3�
 מהנעדרי� אותרו בתו� שבועיי� מיו� מסירת ההודעה על 91%�כ.  הודעות על נעדרי�3,900

31%�כ,  אותרו יו� לאחר מסירת ההודעה48%�כ: ההיעדרות � 2�12%�וכ,  ימי� לאחר המסירה4 � 
5� . ימי� לאחר המסירה14

 13ולא זוהו ,  נעדרי�46 עד 6ואול� מנתוני המשטרה ג� עלה שבכל שנה באות� השני� לא אותרו 
מספר� של הנעדרי� שלא , 2012לפי רישומי חוליית נעדרי� המעודכני� לאוגוסט .  אלמוני�20עד 

. 482 שלא זוהו ממועד זה היה ומספר� הכולל של האלמוני�, 508אותרו מאז קו� המדינה היה 
 .יצוי� שככל שהזמ� נוק� הסיכוי למצוא את הנעדרי� בחיי� הול� וקט�

 נבדק טיב טיפולה של המשטרה 18) הביקורת הקודמת�להל�  (2009בביקורת שנעשתה בשנת  .4
ה ובכלל זה נעשתה בדיק, באיתור נעדרי� ובזיהוי אלמוני� שלא אותרו או לא זוהו פרק זמ� לא קצר

באיזו : השאלות העיקריות שנבדקו בביקורת הקודמת ה� אלה. 19פרטנית של תיקי� שטר� נגנזו

__________________ 

' נוהל מס; "טיפול המשטרה באיתור נעדרי� ובזיהוי אלמוני�" בנושא 14.01.29' פקודה מס 15
03.300.208 . 

 .חלקי שלד שזהות� לא ידועהלרבות שלד ו 16

 .2012ובחוליית נעדרי� באוגוסט , 2012הנתוני� הופקו במדור סטטיסטיקה של המשטרה במר!  17

 .326&299' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , ראו מבקר המדינה 18

א� נעדר לא נמצא ואלמוני לא זוהה במש) חמש שני� מהמועד שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות  19
ייגנז התיק בארכיו* נעדרי� במטה הארצי של המשטרה לפי התנאי� , ציאת האלמוניאו מיו� מ

 .וההליכי� המפורטי� בפקודה
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הא� ; מידה מיצו תחנות המשטרה את אמצעי החקירה העומדי� לרשות� במסגרת הטיפול בנושא
ובה� פיקוח על טיפול� של , חוליית נעדרי� פעלה באופ� ראוי ונכו� בטיפול בנושאי� שבאחריותה

הא� יש מאגר מידע ותשתית טכנולוגית נאותה ; שטרה באיתור נעדרי� ובזיהוי אלמוני�תחנות המ
כיצד טיפלה החוליה בגניזת תיקי נעדרי� ;  נעדרי� וזיהוי אלמוני�20להצלבת מידע לצור� איכו�

 .והא� הפקודה והנוהל עודכנו כנדרש; ואלמוני�

נבדק כיצד )  המעקב�להל�  (2012אוגוסט �במעקב שעשה משרד מבקר המדינה בחודשי� יולי
, טיפל מטה המשטרה בליקויי� העיקריי� שהועלו בביקורת הקודמת וכיצד טיפלה המשטרה

בפרויקט , ) המכו��להל� (בשיתו� המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע� משרד הבריאות 
עשה במשטרה המעקב נ. לזיהוי אלמוני� ולאיכו� נעדרי� שהוחל בביצועו לאחר הביקורת הקודמת

� . וכ� במכו��) פ" מז�להל� ( בחוליית נעדרי� ובחטיבה לזיהוי פלילי 

 

 

  הפרויקט לזיהוי אלמוני� ולאיכו� נעדרי�

שניתנה , 25.8.02�הלי� זיהוי ודאי של גופה או חלק ממנה מפורט בחוות דעת של מנהל המכו� מ
�להל� (" המשפטי לממשלה דאז  בלשכת היוע21.8.02�בהמש� לסיכו� דיו� בנושא זה שהתקיי� ב 

, המאפשר מת� ש� לנפטר, בחוות הדעת הוסבר כי זיהוי ודאי של גופה או חלק ממנה). חוות הדעת
מתבצע בי� היתר כאשר להשוואה בי� נתו� של גופה או חלק ממנה ובי� נתו� דומה של נעדר או של 

 .קרובי משפחתו מדרגת קרבה ראשונה יש תוצאות חיוביות

דעת מפורט מדרג פעולות לש� זיהוי ודאי של אלמוני� הכולל מגוו� אמצעי זיהוי מדעיי� בחוות ה
סימני� רפואיי� , 21נתוני משנ�, )א" ט�להל� (ובה� טביעות אצבע , שמה� נית� להפיק נתוני זיהוי

א� בדיקות אלו אינ� . ומומי�, ייחודיי� כמו סימני פעולות רפואיות וכירורגיות הנותרי� לצמיתות
� וCT, כמו צילו� רנטג�, אפקטיביות נית� לבצע ג� בדיקות דימותMRI . א� ג� תוצאותיה� של
)  נתוני זיהוי גנטיי��להל� ג� (נית� להפיק פרופיל גנטי , בדיקות אלה אינ� מספקות תשובה ודאית

הנלקחת ) ציפור� או רירית, כגו� שערה( מרקמה זעירה של דגימה ביולוגית DNAבאמצעות הפקת 
א� נמצאו גופות או חלקי גופות שלא נית� לזהות� באמצעות מדרג ). DNA דגימת �להל� (מהגופה 

אג� , כגו� בדיקת גולגולת, נהוג לבצע לפני קבורת הגופה פעולות פולשניות, הפעולות שפורטו לעיל
 .ואיברי� אחרי�

סיכו� הדיו� אצל בחוות הדעת ציי� מנהל המכו� שמדרג הפעולות בתהלי� הזיהוי נקבע בהתא� ל
שבו צוינה המידתיות של כל שלב ושלב של מדרג הפעולות , 21.8.02�היוע" המשפטי לממשלה מ

 .אשר הועמדו לרשות הרופא בכלל והרופא המשפטי בפרט לזיהוי גופת אלמוני

 

 ייזו� פרויקט לזיהוי אלמוני� ולאיכו� נעדרי� וקידומו

� שנושא הנעדרי� והאלמוני� הוא אחד "ש אח קבע רא2009בביקורת הקודמת הועלה כי במאי 
� הנחה ליזו� פרויקט לזיהוי "ראש אח. הנושאי� החשובי� שהוא החליט לטפל בה� ולקד� אות�

אלמוני� ולאיכו� נעדרי� והנחה את ראש חוליית נעדרי� דאז להכי� פקודת מבצע להצלבת נתוני 
 ).  הפרויקט�להל� (ני� נעדרי� ע� נתוני אלמוני� כדי לאכ� נעדרי� ולזהות אלמו

__________________ 

 .איתור נעדר חי או מת 20
 . בה*�מבנה השיניי� וסימני� ייחודיי 21
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לכל " הצעה לפקודת מבצע שנקרא 2009לפי הנחיה זו הכי� ראש חוליית נעדרי� דאז עוד ביולי 
בהצעה לפקודת . 2009שהוצאתו אל הפועל הייתה אמורה להתחיל באוקטובר , "אלמוני יש ש�

בת נתוני� ובי� היתר נקבע שעל מנת לבצע הצל, המבצע פירט ראש החוליה מה ייעשה בפרויקט
לאחר מכ� תיזו� . אפקטיבית יש לבדוק קוד� כול למי מהנעדרי� והאלמוני� יש אמצעי זיהוי

לצור� לקיחת , DNAהמשטרה פנייה לקרובי המשפחה של נעדרי� שטר� נלקחו מה� דגימות 
כגו� (ובד בבד ייאספו אמצעי זיהוי חסרי� אחרי� של נעדרי� , דגימות כאלה והפקת פרופיל גנטי

לאחר איסו� אמצעי הזיהוי הנוגעי� לנעדרי� יוצלבו נתוני הזיהוי ). ומי רנטג� ונתוני משנ�תצל
בשל חשיבות הנושא . הנוגעי� לה� ע� נתוני הזיהוי של אלמוני� כדי לאכ� נעדרי� ולזהות אלמוני�

על היחידה ,  ממשפחות הנעדרי�DNAלרבות דגימות , הוטלה האחריות לאיסו� אמצעי הזיהוי
בתיאו� ע� חוליית , 22)433 יחידת להב �להל�  (433ת למאבק בפשיעה הכלכלית להב הארצי

 .נעדרי�

 ˜¯ ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÁ‰ ÏÚÂÙ·˘ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ·
 ¯·Ó·Â�·2010 ,Ô�ÎÂ˙Ó‰ ¯Á‡Ï ‰�˘ . ˙�˘ ÛÂÒ „Ú˘ ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ2010 ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ . ‰‡¯˘ ˙Â·È˘Á‰ Ï˘·Á‡ ˘‡¯"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ˙ÏÈÁ˙· Ì , Ú·˜ ‡Â‰
 ¯·Ó·Â�·2010 ˙ÂÓÈ‚„Ó ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÈÎ DNAÁ˜ÏÈÈ˘ Â ÌÈ¯„Ú� Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜Ó 

 ˙„·ÚÓ· Â˜ÙÂÈDNAÊÓ· ˙ÏÚÂÙ‰ "Ù . ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰Ï ¯˘‡- ˜¯ 
 ¯‡Â¯·Ù·2011 ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ‡˘Â� ˙¯„Ò‰ ¯Á‡Ï ,ÙÂ¯Ù ˜ÈÙ‰Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÁ‰ ÌÈÏÈ

Â˙Â˘¯· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡Ó ÌÈÈË�‚ . ‰ÏÂÚ ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁ È�Â˙�Ó
 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙Ó˘2010 ÈÏÂÈ ÚˆÓ‡ „ÚÂ 2012 Â‰ÂÊ 38 ÌÈ�ÂÓÏ‡ - ˙‡ ‚ÈÙ‰Ï È„Î ÍÎ· ‰È‰Â 

È‡-Ô‰ÈÏÚ Ï˜‰ÏÂ Ê‡ „Ú ˙ÂÈÂ¯˘ Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó ÂÈ‰ ‰·˘ ˙Â‡„ÂÂ‰ , ËÚÓ· ÂÏÂ) È‡ˆÓÏ ¯˘‡
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰ÏÂ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ÌÈÈË�‚  , ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯" ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÊÂÎÈ¯

ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó ÏÂ‰È�Â ÈÂ‰ÈÊ‰ È�Â˙�Â.(" 

 

 הקמת מאגר נעדרי� ואלמוני�

ובו , פ דאז" התקיי� דיו� בראשותו של ראש מז2008בביקורת הקודמת הועלה שכבר בינואר  .1
גנטיי� של אלמוני� שיופקו באמצעות העלה המכו� את הצור� בהקמת מאגר ארצי שיכלול נתוני� 

, 2009אוגוסט , במועד סיו� הביקורת הקודמת, ע� זאת. ויסייע לתהלי� הזיהוי, DNAבדיקות 
א� , עדיי� לא קוד� הטיפול בסוגיות המשפטיות והתקציביות הכרוכות בהקמתו של מאגר הנתוני�

 .שטיפול בסוגיות אלה היה חיוני להקמתו

מת מסרה המשטרה שהיא בוחנת ע� המכו� את סוגיית הקמתו של מאגר בתשובתה לביקורת הקוד
DNAוכי בחודשי� הקרובי� תגובש דר� פעולה שתאפשר למלא את הצרכי� ,  לאלמוני� ונעדרי�

נוכח זאת העיר משרד מבקר המדינה . הטכניי� ואת התנאי� המשפטיי� הנדרשי� להקמת המאגר
 להחליט �רד לביטחו� הפני� ומשרד הבריאות המש,  המשטרה�שעל הגופי� הנוגעי� בדבר 

 .בהקד� א� להקי� את המאגר במכו� או במשטרה ולקד� את הקמתו לפי ההחלטה שתתקבל

 חיפוש בגו� ונטילת �סמכויות אכיפה (לחוק סדר הדי� הפלילי ' בפרק ד' בהתא� לסימ� א .2
�להל� (אגר של נתוני זיהוי רשאית המשטרה לנהל מ, ) החוק�להל�  (1996�ו"התשנ, )אמצעי זיהוי 

רשאית המשטרה לכלול במאגר הפלילי נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי , על פי החוק). המאגר הפלילי

__________________ 

ביחידה אוגדו ארבע . 433 החליטה המשטרה להקי� את יחידת להב 2007במחצית השנייה של שנת  22
היחידה הארצית לחקירות פשעי� ,  היחידה הארצית לחקירות הונאה&של המשטרה יחידות ארציות 

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית והיחידה הארצית לאיתור גנבות כלי , לאומיי�&חמורי� ובי*
 . וכ* יחידה נוספת&רכב 
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או מדגימה ביולוגית שאינה אמצעי זיהוי שמתקיימי� לגביה� התנאי� ) כמשמע� בחוק(זיהוי 
 .יג לחוק11שנקבעו בסעי� 

ית� פתרו� לסוגיות המשפטיות שעלו בנוגע להפעלת  ובמסגרתו נ23 הוכנס תיקו� לחוק2011ביולי 
בתיקו� החוק נקבע בי� היתר שנוס� על המאגר הפלילי ). 2011 תיקו� החוק מיולי �להל� (הפרויקט 

רשאית המשטרה לנהל מאגר נעדרי� ואלמוני� ולכלול בו נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי 
זאת לצור� בירור זהות� של , ת באמצעי זיהוי אלהשהוגדרו בחוק או מדגימה ביולוגית שאינה נכלל

התיקו� הסדיר בי� ).  מאגר נעדרי� ואלמוני� או המאגר�להל� (אד� או של גופה או לצור� איתור� 
את מקו� שמירת� של נתוני , היתר את נטילת אמצעי הזיהוי לצור� איתור נעדרי� או זיהוי אלמוני�

וכ� את התנאי� למחיקת נתוני הזיהוי ממאגר , מוש בה�הזיהוי שיופקו מאמצעי הזיהוי ואת השי
נקבע , כמו כ�. 24של אמצעי הזיהוי ששימשו להפקת�, לאחר המחיקה, נעדרי� ואלמוני� ולביעור

בתיקו� החוק שנטילה של דגימה ביולוגית תיעשה לאחר שקצי� משטרה או רופא משפטי אישר כי 
באירוע , יצוי� כי לפי החוק; ו של גופה או לאיתור�זו הדר� היעילה ביותר לבירור זהות� של אד� א

 .25אסו� המוני כמשמעו בחוק חל פטור מאישור כאמור

דגימה ביולוגית של תאי לחי ; א"ט: של אד� מוגדר בחוק כל אחד מאלה" אמצעי זיהוי" )א(
נתוני� לעניי� זיהוי אד� מוגדרי� בחוק " נתוני זיהוי. "26ותצלו�; ושל /ער או דגימת ד� מזערית

�א או נתוני� שהופקו מ"שהופקו מטDNAאשר הופק מדגימה ביולוגית או תצלו� . 

, )�" חוק חס�להל�  (1958�ח"התשי,  על פי חוק חקירת סיבות מוות�אשר לנטילת דגימה ביולוגית 
, א� יש יסוד סביר לחשש שסיבת מותו של אד� אינה טבעית או שמותו נגר� מביצוע עברה פלילית

רה רשאי בי� היתר לבקש משופט בית משפט השלו� להורות על ביצוע בדיקה או נתיחה קצי� משט
 ).�" הוצאת חס�להל� (של הגופה 

בתשובתו לביקורת הקודמת מסר משרד המשפטי� כי לא נדרשת הסמכה חוקית לנטילת אמצעי 
תיחה ככל שהנטילה אינה באה לכדי נ, לגבי גופה אנונימית. מחפ" או ממקו�, זיהוי מגופה

הרי שהדבר מתחייב לש� , �"ובחוק חס, 1953�ג"התשי, המוסדרת בחוק האנטומיה והפתולוגיה
סמכות המשטרה לנטילת אמצעי . כיבוד המת וכחלק ממחויבות אנושית להביאו לקבורה מזוהה

נתונה לה מכוח הסמכויות שהוקנו לה לש� ביצוע תפקידיה לפי פקודת המשטרה , כאמור, הזיהוי
�ומכוח סיכו� הדיו� שהתקיי� אצל היוע" המשפטי לממשלה ב, 1971�א"התשל, ]נוסח חדש[

21.8.02. 

לא נהגה המשטרה לבקש הוצאת , 2011קוד� לתיקו� החוק מיולי , בעת ביצוע הביקורת הקודמת
בד בבד ביקשה המשטרה . � א� לא עלה חשד שמותו של אלמוני נגר� מביצוע עברה פלילית"חס

הדבר ; עבר האלמוני לקבורה יילקחו ממנו אמצעי זיהוי לצור� זיהויו בעתידמהמכו� כי לפני שיו
לש� , 21.8.02�נעשה על בסיס הנחיה שניתנה בדיו� שהתקיי� אצל היוע" המשפטי לממשלה ב

במעקב הועלה . כיבוד המת וכדי למצות את כל דרכי הפעולה שיאפשרו את זיהויו בעתיד
בעדכו� נוהל . על היחידה החוקרת לפנות לבית המשפטשהמשטרה הוסיפה מקרי� נוספי� שבה� 

תפעל להוצאת ] החוקרת[היחידה "נקבע כי ) ראו להל� (2011הטיפול בנעדרי� ואלמוני� מדצמבר 
". או לחילופי� לצור� נטילת דגימה לצרכי השוואה וזיהוי, בהתא� לצור�, מ לנתיחת הגופה"חס

תדאג ,  כדי לאפשר השוואת נתוני� לצור� זיהויכל אימת שתתבקש נטילת דגימה מאלמוני, כלומר
 .�27"היחידה החוקרת לפנות לבית המשפט ולבקש הוצאת חס

__________________ 

&א"התשע, )3'  מסתיקו*) ( חיפוש בגו- ונטילת אמצעי זיהוי&סמכויות אכיפה (חוק סדר הדי* הפלילי  23
2011 . 

 .כז לחוק11 &כה 11סעיפי�  24
 .לחוק) 2)(ב(כז11סעי-  25
 .תצלו� פניו ומראה גופו של אד� שאינו חוש- את חלקי גופו המוצנעי�: תצלו� מוגדר בחוק כ) 26
  .6'  ו1סעי- , "הטיפול בתיקי אלמוני�"בפרק , נוהל הטיפול בנעדרי� ואלמוני� 27
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 נקבע כי הוראות שמירת סודיות ואבטחה שחלות על פי החוק על 2011בתיקו� החוק מיולי  )ב(
וק מתוק� הח. 28למעט הוראות שפורטו בחוק, המאגר הפלילי יחולו ג� על מאגר נעדרי� ואלמוני�

�להל� " (לחוק' מאגר נתוני זיהוי כאמור בפרק ד" בעניי� ניהולו של 29 תקנות2007הותקנו בינואר  
, לחוק את הפעלתו של המאגר הפלילי בלבד' באותו מועד אפשר פרק ד). תקנות המאגר הפלילי

תקנות המאגר . 2011מאחר שכאמור מאגר הנעדרי� והאלמוני� הוסדר רק בתיקו� החוק מיולי 
וכ� נקבעו בה� כללי� הנוגעי� לענייני� ,  בולילי מגדירות בי� היתר את מבנה המאגר ומה ייכלהפל

דרכי האחסו� של נתוני הזיהוי ושל אמצעי , כמו מיה� הרשאי� לעשות במאגר פעולות, שוני�
דרכי אבטחתו של המאגר ומחיקת נתוני� לזיהוי גנטי וביעור , נושאי� שבה� יבוצע פיקוח, הזיהוי

 .צעי הזיהוי ששימשו להפקת�אמ

 Ï˘ Â˙˜ÂÊÁ˙Â ÂÏÂ‰È� ˙¯„Ò‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰� Â‡ ˙Â�˜˙ ÂÚ·˜� ‡Ï˘ ‰ÏÚÂ‰ ·˜ÚÓ· ÌÏÂ‡Â
ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó . ˙Â�˜˙ Ì„˜‰· Ú·˜˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

¯ÂÓ‡Î ÌÈÏ‰� Â‡. 

מקו� לקביעת  כי לדעתה אי� 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אי� מקו� להקיש היקש מלא בי� הוראות החלות על המאגר הפלילי , לדעתה. תקנות כפי שהומל"

מכיוו� שכאשר מדובר במידע שיש בו , ובי� הוראות שראוי שיחולו על מאגר נעדרי� ואלמוני�
יש חשיבות גדולה יותר בשמירה על , משו� הכתמה פלילית של האד� שממנו ניטלו האמצעי�

כמו כ� ציינה המשטרה שג� בנוגע למאגר נעדרי� ואלמוני� קבע החוק הוראות שמירה על . אגרהמ
המשטרה הוסיפה שבדיוני� על הצעת החוק . ונראה כי די בהוראות אלה, הנתוני� הכלולי� במאגר

חוק ומשפט של הכנסת היא התחייבה כי רמת השמירה על מאגר נעדרי� ואלמוני� , בוועדת החוקה
 .ולדעתה די בכ�, ה לרמת השמירה על המאגר הפליליתהיה זה

ÔÎ‡˘ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰�ÈÈˆ˘ ÈÙÎ , ÔÈ· ‡ÏÓ ˘˜È‰ ˘È˜‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
 ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÔÈ·Â ÈÏÈÏÙ‰ ¯‚‡Ó‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â‡¯Â‰‰

ÌÈ�ÂÓÏ‡Â .¯„Ú� ¯‚‡Ó È�Â˙� ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ˙Â‡¯Â‰ ÂÚ·˜� ˜ÂÁ· ÈÎ Û‡ ÌÏÂ‡ÂÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ ,
ÂÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ ‰¯„Ò‰ ‰¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú , ‰‚‡„ ÈÏÈÏÙ‰ ¯‚‡Ó‰ ˙Â�˜˙· ¯˘‡

Ì¯È„Ò‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ,ÏÎÈÈ ‰ÓÂ ¯‚‡Ó‰ ‰�·Ó Ì‰·ÂÏ ÂÏÂ‰È�Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎÂ Â· 
Â˙˜ÂÊÁ˙ÏÂ .ÌÈÏ‰�· Â‡ ˙Â�˜˙· ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â� ¯È„Ò˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ , ·˘Á˙˙Â

‰ ¯‚‡Ó‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰· ‰Ê ÔÈÈ�Ú·ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó ÔÈ·Â ÈÏÈÏÙ. 

)‚(  ¯‚‡Ó‰ ˙Â�˜˙· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÏÏÎ‰˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰� Â‡ ˙Â�˜˙ ¯„ÚÈ‰·
ÂÁ�È ÈÏÈÏÙ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘· ,ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó ÏÂ‰È� ˙‡ Ì‚. 

א "מאגר ט�תת; DNAמאגר �תת: יכלול המאגר שלושה מדורי�, בהתא� לתקנות המאגר הפלילי
 .מאגר תצלומי��ותת

 :הועלה כדלהל�,  התיר למשטרה להקימו2011שתיקו� החוק מיולי , אשר למאגר נעדרי� ואלמוני�

)1( ˙ ˙- ¯ ‚ ‡ ÓD N A: במעבדת DNAלהל� (פ " הפועלת במז�הוק� ) DNA מעבדת 
, כאמור).  מאגר הפרופילי� הגנטיי��להל� (מאגר נתוני זיהוי גנטיי� הנוגעי� לנעדרי� ואלמוני� 

 נתוני זיהוי גנטיי� DNAממועד התחלת הפרויקט מפיקה מעבדת , �"� להנחיית ראש אחבהתא

__________________ 

 .1כא11&כ ו11סעיפי� , קלחו' בפרק ד' סימ* ג 28
עיו* , המאגר ואבטחתו) ( חיפוש בגו- ונטילת אמצעי זיהוי&סמכויות אכיפה (תקנות סדר הדי* הפלילי  29

 .443' עמ, ז"ת תשס"ק, 2007&ז"התשס, )מחיקה ביעור והפקה חוזרת, בו



 547 המשרד לביטחו* הפני�

ונתוני� אלו נשמרי� במאגר הפרופילי� ,  שהתקבלו מקרובי משפחה של נעדרי�DNAמדגימות 
רוב� של  (DNAכולל המאגר פרופילי� גנטיי� שהפיק המכו� ושנמסרו למעבדת , כמו כ�. הגנטיי�

 ).געי� לנעדרי�אלמוני� ומיעוט� נו

·˜ÚÓ‰ ˙Ú· ÌÏÂ‡Â , ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙2012 , ¯Ó˘� ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯‚‡Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˘ÁÂÓÓ‰ ¯‚‡Ó·-ÈÏÈÏÙ‰ , ıˆÂÁ· ÈÎ Ì‡)‰ÈÈ¯ÙÒ („¯Ù� , ¯‚‡Ó ÈÎ Ú·˜� ˜ÂÁ·˘ Û‡

ÈÏÈÏÙ‰ ¯‚‡Ó‰Ó „¯Ù� ¯‚‡Ó ‰È‰È ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� . ¯‚‡Ó ˘‡¯DNA „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ 
ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯‚‡Ó˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯Ù� ÌÈ·˘ÁÓ ˙¯˘· ÔÂÒÁ‡Ï ¯Â·ÚÏ ¯ÂÓ‡ ÌÈÈË�‚‰ 

˘Î¯� ¯·Î˘ , ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË Ï‰�ÈÓ˘ ÌÈÈ·Â˘ÁƒÓ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ Í‡)�Ó"Ë ( Úˆ·Ï ¯ÂÓ‡ ‰¯Ë˘Ó·
ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ‰Ê „¯Ù� ˙¯˘· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÔÒÁ‡Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î. 

)2( ˙ ˙-Ë  ¯ ‚ ‡ Ó"‡:˙˙ -Ë ¯‚‡Ó"ÊÓ· ¯Ó˘� ÈÏÈÏÙ‰ ¯‚‡Ó· ÏÏÎ�˘ ‡" Ù
˘‰Ï ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˙Î¯ÚÓ·Ë ˙‡ÂÂ" ‰�ÂÎÓ‰ ‡"ÒÈÙ‡) "AFIS .( ÔÂ˜È˙ „ÚÂÓÓ ÈÎ Û‡ ÌÏÂ‡Â

 ÈÏÂÈ· ˜ÂÁ‰2011Ë ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙È‡˘¯ "ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� Ï˘ ‡ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
˙È‚ÂÏÂ�ÎË ‰Ï·‚Ó Ï˘· ‰ÊÎ ¯‚‡Ó Ì˜Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰30 È�Â˙� ˙¯ÈÓ˘Ï ˙Ú‚Â�‰ 

ÌÈ�ÂÓÏ‡‰. 

 הסביר למשרד מבקר המדינה שאמצעי פ"א הפועלת במז"ראש המעבדה לזיהוי ולהשוואה של ט
�) שמה� מופקי� נתוני הזיהוי המבוטאי� כאלגוריתמי�(א של האלמוני� " תמונות ט�הזיהוי 

ראש המעבדה הוסי� שנית� להפיק . נשמרי� בקלסרי� נפרדי� עד שיימצא פתרו� טכנולוגי לבעיה
,  נתוני� כאלה אמנ� מופקי�וכי, א הפלילי"נתוני זיהוי של אלמוני� לצור� השוואת� ע� מאגר ט

מדבריו של ראש . ולצור� השוואה חוזרת יש להפיק� מחדש, א� לאחר ההשוואה ה� אינ� נשמרי�
 .המעבדה עולה כי בעיה זו תיפתר לאחר שתוסדר המגבלה הטכנולוגית האמורה

)3( ˙ ˙-Ì È Ó Â Ï ˆ ˙  ¯ ‚ ‡ Ó:ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� Ï˘ ÌÈÓÂÏˆ˙ ˙¯ÓÂ˘ ‰¯Ë˘Ó‰  ,
ÌÈÓÈÈ˜ Ì‰˘ ‰„ÈÓ· ,‡¯„ÒÂÓÂ ÌÏ˘ ¯‚‡Ó· ‡Ï ÌÏÂ . ‰¯È˜Á‰ È˜È˙· ÌÈ¯Ó˘� ÌÈÓÂÏˆ˙‰

È�ÂÓÏ‡Â ¯„Ú� ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ‰ÈÏÂÁ‰ È˜È˙· Â‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙·˘ ÌÈÈ�Ë¯Ù‰ , Û‡ Ì˜ÏÁÂ
‰ÈÏÂÁ· ÈÂˆÓ‰ ˙Â�ÂÓ˙ ı·Â˜· ÌÈ¯ÂÓ˘. 

)4( ˜ Â Á ‰  ˙ Â ¯ „ ‚ ‰ ·  Ì È Ï Â Ï Î  Ì � È ‡ ˘  È Â ‰ È Ê  È Ú ˆ Ó נית� לזהות ,  כאמור:‡
סימני� , למשל משנ�, 31 זיהוי שאינ� כלולי� בהגדרות החוקאלמוני� בוודאות ג� באמצעות אמצעי

 .רפואיי� ייחודיי� וסימני גו� ייחודיי� כמו קעקועי�

, )Plass Data" (פלאס דטה" הייתה בידי המשטרה מערכת הקרויה 2009הועלה שבתחילת שנת 
יי� ונתוני תוכ� נתוני� רפוא, נתוני משנ�(שמדינות רבות בעול� משתמשות בה להשוואת נתוני זיהוי 

 2009בדיו� שהתקיי� באפריל . לש� זיהוי מדעי של אלמוני� ונעדרי� בעתות שגרה, )אחרי�
� צוי� כי מערכת הפלאס דטה יכולה לאפשר הצלבת נתוני זיהוי של נעדרי� "בראשות סג� ראש אח

במסגרת וכי יש לבצע את הזנת הנתוני� , שטר� אותרו ע� נתוני זיהוי של אלמוני� שטר� זוהו
 .הפרויקט

__________________ 

ואול� לגבי . א"נדרש להזי* ג� את פרטי הזיהוי של נות* ט" אפיס"כדי להזי* מידע על אד� למערכת  30
 .ולכ* לא נית* להזי* במערכת מידע בנוגע לה�, אלמוני� פרטי זיהוי אלו חסרי�

 .21.8.02&כמשתמע מסיכו� הדיו* בלשכת היוע! המשפטי לממשלה מ 31
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 ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ˜¯ ‰Ë„ Ò‡ÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙˘Ó˙˘Ó ‰¯Ë˘Ó‰˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â
È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï , ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙˜È„·Ï ÏÈ‚¯˙· ÂÊ ˙Î¯ÚÓ· ‰˘Ó˙˘‰ Û‡ ‡È‰ ÈÎÂ

 ÏÈ¯Ù‡· ‰ÚˆÈ·˘ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·2012 . ÂÊ ˙Î¯ÚÓ· ˙¯ÊÚ� ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ‡ ‰¯‚˘ ˙Ú·
Â˙�Ï ÌÈ�ÂÓÏ‡ È�Â˙� ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ÏÌÈ¯„Ú� È� , ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ Ô�˘Ó È�Â˙� ‰· ‰�ÈÊÓ ˜¯Â

ÌÈ¯„Ú�Â. 

פ למשרד מבקר המדינה " ראש היחידה לזיהוי חללי� הפועלת במז2012מנתוני� שמסר בספטמבר 
הוזנו לפלאס דטה עד אותו מועד נתוניה� של רק ,  מהנעדרי�19עולה שא� כי יש נתוני משנ� של 

אול� לפלאס דטה הוזנו נתוניה� של רק ,  מה�220� של כיש נתוני משנ�, אשר לאלמוני�.  מה�11
 . מה�31

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ „ÚÂÓÓ˘ Û‡ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ‰¯·Ú , ÏÂÚÈÈÏ ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó Ï˘ ˙ÂˆÈÁ�· ‰¯ÈÎ‰ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Û‡Â
‰¯ÂÙÈ˘ÏÂ ‰˙„Â·Ú ,� Ì¯Ë ‡È‰˘ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓÂ˙Ó˜‰Ï ÈÂ‡¯Î ‰Î¯Ú. 

פ פרס� מכרז לשדרוג " מסרה המשטרה שהמז2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
סיו� השדרוג . א של אלמוני� ונעדרי�"שצוינה בו הדרישה להפריד את מאגר ט, "אפיס"מערכת 

. 2014בידי החברה שזכתה במכרז ותחילת העבודה המבצעית במתכונת שנדרשה צפויי� בינואר 
משטרה ציינה כי הזנת נתוני המשנ� של נעדרי� ואלמוני� לפלאס דטה נעשית בידי רופאי שיניי� ה

� קבע כי חוליית נעדרי� תוכשר להפעיל את המערכת בשגרה "והוסיפה שראש אח, מתנדבי�
בכפו� לתקציב ולסדרי , כמו כ�. ותבנה תכנית הדרכה לשימוש בה לחוקרי� ביחידות השטח

אפשרות לבנות מנשק של מערכת הפלאס דטה למערכת הממוחשבת של תיקי עדיפויות תיבדק ה
כדי לאפשר נגישות של כלל החוקרי� למערכת הפלאס , )א" מערכת פל�להל� (החקירה במשטרה 

 .דטה

 

 ריכוז המידע על אמצעי הזיהוי ונתוני הזיהוי וניהול מאגר נעדרי� ואלמוני�

Ô Â Î Ó Ï  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  Ô È ·  ‰ Ï Â Ú Ù ‰  Û Â ˙ È ˘  ˙ ¯ „ Ò ‰ 

 נקבע שהמשטרה רשאית לנהל מאגר נעדרי� ואלמוני� ולכלול בו 2011בתיקו� החוק מיולי , ורכאמ
נתוני זיהוי שהופקו מאמצעי זיהוי שהוגדרו בחוק או מדגימה ביולוגית שאינה נכללת באמצעי זיהוי 

 . לצור� בירור זהות� של אד� או של גופה או לצור� איתור�, אלה

ה רשאית למסור למכו� עותק של הנתוני� לזיהוי גנטי הכלולי� באותו תיקו� ג� נקבע שהמשטר
וכ� היא , לש� בירור זהות� של אד� או של גופה או לצור� איתור�, במאגר הנעדרי� והאלמוני�

, כז לחוק11רשאית למסור למכו� אמצעי זיהוי שניטלו לאיתור נעדרי� או זיהוי אלמוני� לפי סעי� 
 .32לש� הפקת נתוני זיהוי

המשטרה רשאית להקי� את מאגר הפרופילי� הגנטיי� הנוגע לנעדרי� , נקבע בחוקלפי ה
לצור� קבלת שירותי� . וממילא מוטל עליה לשאת באחריות לניהול מאגר זה ולשלמותו, ולאלמוני�

המשטרה מוסרת למכו� העתקי� מהפרופילי� הגנטיי� , מקצועיי� מהמכו� ובהתא� לחוק
 .ו� להפעיל מאגרוהדבר מאפשר ג� למכ, שברשותה

__________________ 

 .כו לחוק11סעי-  32
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 ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ÌÈÏ‰�· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÚÂ‰
ÔÂÎÓ‰ ÔÈ·Â ‰�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘Ï . ‰¯Ë˘Ó‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÌÈÏ‰�· ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·

ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÔÂÎÓÏ ¯ÂÒÓ˙ , ‰¯Ë˘Ó‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰Â
Ï ‰Ê Â¯ÒÓÈ ÔÂÎÓ‰Â Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ È˜˙Ú‰ ˙‡ ‰Ê)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(ÔÎ ÂÓÎ , ‡Ï

ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎ ÂÈ‰È ‰¯Ë˘Ó· ÈÂˆÓ‰ ¯‚‡Ó·˘ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�˘ ÌÈÏ‰� ÂÚ·˜� ,
ÔÂÎÓ‰ È„È· Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÌÏÏÎ·Â. 

 הגדרת פעילות �מרכז זיהוי אלמוני� ונעדרי� " ניסח המכו� נוהל בנושא 2012יצוי� שבאוגוסט 
א� במועד סיו� המעקב עדיי� לא הוגש הנוהל למשטרה לקבלת הסכמתה להסדרי� , "משקי�ומ

 .שמפורטי� בו

� הורה לקבוע נוהל " מסרה המשטרה כי ראש אח2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
פ נוהל המכונה " שבמזDNAבעקבות זאת הכינה מעבדת . לשיתו� פעולה בי� המשטרה למכו�

ובעקבות המעקב הוכנסו בו , נועד להסדיר את דרכי העבודה של המעבדה ע� המכו�ש" סקר חוזה"
א� זו לא , המשטרה הוסיפה שהנוהל האמור נשלח למכו� לקבלת תגובתו. התיקוני� הנדרשי�

 .2012התקבלה עד מועד תשובת המשטרה בדצמבר 

ל מהמשטרה נוהל  הגיב משרד הבריאות על תשובת המשטרה ומסר כי המכו� לא קיב20.12.12�ב
והנוהל , מעודכ� ומותא� לפעילות המשותפת בעניי� איתור נעדרי� וזיהוי אלמוני�" סקר חוזה"

משרד .  למכו� נוגע להעברת פרופילי� גנטיי� בתיקי� פליליי�DNAהיחיד שמסרה בעבר מעבדת 
� במכו� הבריאות הוסי� שסמו� למועד התייחסותו הבהירה אחראית מרכז זיהוי אלמוני� ונעדרי

וסוכ� ביניה� כי הנוהל , כאמור לא התקבל במכו�" סקר חוזה"פ כי " שבמזDNAלמנהלת מאגר 
 .פ" שבמזDNAיוגש לבחינתה של מעבדת ) ראו לעיל (2012שניסח המכו� באוגוסט 

 ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ‰�· ¯È„Ò˙˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ÂÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈ¯„Ú� ÔÂÎÈ‡ Í¯ÂˆÏ ÔÂÎÓ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ. 

 

Ë ˜ È Â ¯ Ù ‰  Ú Â ˆ È ·  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  Ô Â Î Ó ‰ Â  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  Ï ˘  Ì „ Â ˜ Ù ˙  

1. Ô Â Î Ó ‰ Â  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  Ì È ‡ Ï Ó Ó ˘  Ì È „ È ˜ Ù ˙  לצור� תיאו� בי� המשטרה למכו� :‰
בראשותו ,  ועד מועד סיו� המעקב ועדת היגוי2011בכל הקשור להפעלת הפרויקט פעלה מינואר 

ובישיבתה , הוועדה התכנסה חמש פעמי�. בהשתתפות נציגי המשטרה והמכו�� ו"של ראש אח
 התרשי� �להל� (גובש תרשי� מוסכ� ובו הוגדר התפקיד של כל גו� , 2011בינואר , הראשונה
 שיתקבלו DNAפ פרופילי� גנטיי� לנעדרי� מדגימות "בהתא� לאותו תרשי� יפיק המז). המוסכ�

) רקמה ועצ�(פילי� גנטיי� של אלמוני� מדגימות ביולוגיות המכו� יפיק פרו, מקרובי משפחת�
המכו� יצליב . ושני הגופי� ימסרו זה לזה את הפרופילי� הגנטיי� שהפיקו, שלה� שמוחזקות אצלו

פ יצליב "והמז, בי� נתוני הפרופילי� הגנטיי� של האלמוני� לפרופילי� הגנטיי� הנוגעי� לנעדרי�
 כל �של האלמוני� לנתוני� שבמאגר הפרופילי� הגנטיי� הפלילי בי� נתוני הפרופילי� הגנטיי� 

יצוי� שאמצעי הזיהוי שמה� מופקי� הפרופילי� הגנטיי� . זאת כדי לאכ� נעדרי� ולזהות אלמוני�
 .נשמרי� אצל אותו גור� שהפיק מה� את הפרופילי�

כי נתוניו תואמי� בשגרת היומיו� כאשר נמצא אלמוני וסביר , עוד יצוי� שנוס� על הנקבע לעיל
המכו� ג� מפיק פרופילי� גנטיי� של קרובי משפחתו של הנעדר לצור� , לנתוני� של נעדר מסוי�

ובי� , DNAבי� שקרובי המשפחה מגיעי� למכו� למסירת דגימות (השוואת� ע� נתוני האלמוני 
 ).שהיחידה החוקרת דואגת לקבל את הדגימות מקרובי המשפחה ומוסרת אות� למכו�
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יצוי� שבסו� .  כ� נקבע בתרשי� המוסכ� כי רופא משפטי מהמכו� יאשר את זהותו של האלמוניכמו
במסגרת עדכו� נוהל חטיבת החקירות , לאחר מועד סיומה של הביקורת הקודמת, 2011שנת 

נקבע כי בהיעדר אפשרות לזהות , )ראו להל�( הד� בטיפול בנעדרי� ואלמוני� 2011מדצמבר 
, יתבצע הזיהוי באמצעי� מדעיי� על פי אמות המידה שיקבע המכו�, ות אישיתאלמוני על פי היכר

 .ורופא משפטי יקבע סופית את זהותו של האלמוני

2. È Â ‰ È Ê  È Ú ˆ Ó ‡  È ‡ ˆ Ó:  כשמוגשת לתחנת משטרה תלונה על היעדרות או כשמדווח
א של "אמורי� חוקרי התחנה להזי� את המידע למערכת פל, לתחנה על מציאת גופה של אלמוני

ולאחר זמ� , החוליה עוקבת אחר הטיפול באות� מקרי�. המשטרה ולדווח על כ� לחוליית נעדרי�
לצור� , ועל פי שיקול דעת היא פותחת תיק בחוליה לנעדרי� שלא אוכנו ולאלמוני� שלא זוהו

ומזינה את נתוני הנעדרי� והאלמוני� למערכת ממוחשבת שהיא , מעקב אחר הטיפול בעניינ�
 ). מערכת נעדרי� ואלמוני��להל� (מפעילה 

במסגרת ההצעה לפקודת מבצע לצור� היערכות לפרויקט שהכי� ראש חוליית נעדרי� , 2009ביולי 
נקבע בי� היתר כי לאחר בדיקה יסודית של אמצעי הזיהוי של כל הנעדרי� והאלמוני� תגובש , דאז

 .רשימה ובה יצוינו נתוני הזיהוי הקיימי� והחסרי�

¯ÂÓ‡Î ,· ¯·Ó·Â�2010ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÁ‰  . ÌÏÂ‡Â
 ÈÏÂÈ· ·˜ÚÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ·2012 ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰�ÂÓ˘Â ‰�˘ ¯Á‡Ï , ˙ÈÈÏÂÁ· Â‡ˆÓ� ‡Ï ÔÈÈ„Ú

 ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰Ó ÈÓÏ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ�Â˙� ÌÈ¯„Ú�
ÔÈ‡ Ì‰Ó ÈÓÏÂ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˘È ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú�ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡  ,˘È ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÂÏÈ‡ , ÈÓÏ

 ˙ÂÓÈ‚„ ÂÙÒ‡� ÌÈ¯„Ú�‰ÓDNA‰ÁÙ˘Ó‰ È·Â¯˜Ó  , Â˜ÙÂ‰ ¯·Î ÌÈ�ÂÓÏ‡‰Â ÌÈ¯„Ú�‰Ó ÈÓÏ
ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ,Â˜ÙÂ‰ ‡Ï Ì‰Ó ÈÓÏÂ . ˙Â�Â˘ ˙ÂÓÈ˘¯· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ�Â˙� ÂÈ‰ ‰ÈÏÂÁÏ- Ï˘ 

‰ÓˆÚ ‰ÈÏÂÁ‰ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ,ÊÓ‰ Ï˘" ·‰Ï ˙„ÈÁÈ Ï˘Â Ù433 .·˜ ˙Â·˜Ú· ˜¯ ˙ÂÏ‡˘ ˙Ï
 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰2012 Ï˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ Ï·˜Ï È„Î ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁ ‰ÏÁ‰ 
‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰. 

 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï2012 ÂÏÏÎ˘ ÌÈ�Â˙� Èˆ·Â˜ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÈÏÂÁ‰ ˘‡¯ ¯ÒÓ 
 ÏÚ ÌÈ�Â˙�508Â ÌÈ¯„Ú� -482ÌÈ�ÂÓÏ‡  ,Ú„ÈÓ ¯ÒÁ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú Ì‰· Ì‚ Í‡ . ÌÈ¯„Ú�‰ ı·Â˜

Î ‡ÏË ‰¯Ë˘Ó· ˘È ÌÈ¯„Ú�‰Ó ÈÓÏ „ÓÏÓ‰ Ú„ÈÓ ÏÏ"‡ . ÏÚ Ú„ÈÓ ‰È‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ ı·Â˜·
 ˙�˘Ó Â‡ˆÓ�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡ È·‚Ï ˜¯ ˙È‚ÂÏÂÈ· ‰Ó˜¯ Ì�È‡˘ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡2001ÍÏÈ‡Â  ; ÂÓÎ

ÔÎ ,Ë ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÊÂ‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ ı·Â˜Ï"ÔÂÎÓ‰ ÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ‡ , ÏÚ Ú„ÈÓ Â· ÏÏÎ� ‡Ï Í‡
Ë"‰¯Ë˘Ó· ÈÂˆÓ ‰È‰˘ ‡ .‰ ‰ÈÏÂÁ‰ ˘‡¯ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò

 ˙�˘ È�ÙÏ Â‡ˆÓ�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡2001 ÌÈÈ�Ë¯Ù ÌÈ˜È˙Ó Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ·ÈÈÁÓ 
ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ Ï˘ . ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈ· ˙ÂÓÈ‚„Ï ¯˘‡)ÌˆÚ Â‡ ‰Ó˜¯ ( ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯ÙÏÂ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ó

˙ÂÓÈ‚„‰Ó Â˜ÙÂ‰˘ , ÊÎ¯Ó ˙È‡¯Á‡Â ÔÂÎÓ· ˙È‚ÂÏÂÈ·‰ ‰„·ÚÓ‰ ˙Ï‰�Ó Â¯È·Ò‰ ÈÂ‰ÈÊ
 Â‡ˆÓ�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ï ˙ÓÈÈ˜ ˙È‚ÂÏÂÈ· ‰ÓÈ‚„˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â· ÌÈ¯„Ú�Â ÌÈ�ÂÓÏ‡

 ˙�˘Ó1999ÍÏÈ‡Â  , Ì„Â˜ Â‡ˆÓ�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ï ˙È‚ÂÏÂÈ· ‰ÓÈ‚„ ˙ÓÈÈ˜ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯Â
ÔÎÏ. 

3. Ì ¯ „ Ú È ‰ Â  Ì È È Ë � ‚  Ì È Ï È Ù Â ¯ Ù  È · ‚ Ï  Ú „ È Ó:  משרד מבקר המדינה ניתח ועיבד
 DNAמהמכו� וממעבדת ,  והאלמוני� שהתקבלו מחוליית נעדרי�את קובצי הנתוני� על הנעדרי�

.  שבה� רוכזו נתוני� הנוגעי� לפרופילי� הגנטיי� של הנעדרי� והאלמוני�� 2012ביולי ואוגוסט 
 :להל� פירוט הממצאי�. השווה משרד מבקר המדינה בי� קובצי הנתוני� האמורי�, נוס� על כ�

ב )א(  � י י ט נ ג  � י ל י פ ו ר פ ל  ש ר  ס ח י  א צ המ ר ט ש מ ה ר  ג א  מהשוואת :מ
  הנעדרי� הרשומי� בחוליה יש פרופיל גנטי הנוגע לנעדר 508�מ) 56% (285�הנתוני� עולה של

 . האלמוני� הרשומי� בחוליה יש פרופיל גנטי482�מ) 40% (195�ול
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)1(  ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Ë˘Ó· Ì˜ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ¯‚‡Ó‰ ÈÎ Ú·˜� ˜ÂÁ·˘ Û‡ ÌÏÂ‡Â
‰ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎÌÈ�ÂÓÏ‡ÏÂ ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â� , ˙„·ÚÓ Èˆ·Â˜·˘ ‰ÏÚÂ‰DNA 

ÊÓ·˘" Ù)¯‚‡Ó‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÓÈ˜‰ Ì˘ ( ÔÂÎÓ‰ ˜ÈÙ‰˘ ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰- 
39 ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù )Î-14% ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÎ ÍÒÓ 

ÌÈ¯„Ú�Ï (ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÌÈÈ�˘Â .‰ ‰Ï‡ ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú�˘ ÔÈÂˆÈ Ï˘ ı·Â˜· ÌÈÏÂÏÎ ÂÈ
‰ÈÏÂÁ‰. 

)2( ÔÎ ÂÓÎ , ¯‡Â�È· ‰�Â˘‡¯‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÓÎÒ‰· ˘·Â‚˘ ÌÈ˘¯˙·2011 ÔÈÂˆ 
 ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ·Â ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ Ï˘ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ È�Â˙� ÔÈ· ·ÈÏˆÈ ÔÂÎÓ‰˘

ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ . ¯„Ú�Ï Ú‚Â�‰ ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ¯ÒÁ ‰È‰ ÔÂÎÓ‰ Èˆ·Â˜· Ì‚˘ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â
¯ ‰È‰˘ ˙„·ÚÓ ı·Â˜· ÏÂÏÎ ‰È‰Â ‰ÈÏÂÁ‰ ı·Â˜· ÌÂ˘DNAÊÓ·˘ "Ù . ¯·Â„Ó ÈÎ Û‡

„Á‡ ‰¯˜Ó· ,ÈÂ‡¯Î Ì˙Â‡ ·ÈÏˆ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÔÂÎÓ· ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ¯„ÚÈ‰. 

)3(  ˘È˘ „Á‡ È�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ‰˘ÂÏ˘ „ÂÚ Â�ÈÂˆ ‰ÈÏÂÁ‰ Èˆ·Â˜· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
Ì‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ‰¯Ë˘ÓÏ ,ÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈˆ·˜· ÌÏÂ‡˙„·ÚÓ Ï˘Â ÔDNA  ,

ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÙÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰˘ ,ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ˘È˘ ÔÈÂˆ ‡Ï. 

 ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ¯‚‡Ó˘ ‡ˆÂÈ
‡ÏÓ Â�È‡ , ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ È�Â˙� ÔÈ· ·ÈÏˆÓ ‡Â‰ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÎÓ· ÌÈ‡ˆÓ�‰ ÌÈ�Â˙�‰Â

ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ Ï˘ ÌÈÓÏ˘ Ì�È‡ Ì‰ Û‡ ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÔÈ·Â - ¯·„‰Â 
 ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù È¯‚‡Ó È�˘ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰Â ˙ÂˆÈÁ�‰ È·‚Ï ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ- Ô‰ 

ÔÂÎÓ· Ô‰Â ‰¯Ë˘Ó·. 

,  מסרה המשטרה כי המאגר הוא אכ� באחריותה2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 וכ� את הפרופילי� הגנטיי� DNAי� הגנטיי� שהופקו בידי מעבדת וכי הוא מכיל את הפרופיל

פ מעבירה למכו� מיד את כל " שבמזDNAהמשטרה ציינה שמעבדת . שהעביר אליה המכו�
אול� המכו� אינו מעביר למשטרה מיד את כל הפרופילי� שהוא , הפרופילי� הגנטיי� שהיא מפיקה

ב את המכו� להעביר באופ� שוט� את הפרופילי� והוסיפה שיש לחיי, ולעתי� א� בכלל לא, מפיק
 .הגנטיי� שהוא מפיק

 כי המכו� ידאג לתק� את 2012משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לגבי היעדר דיווח של המכו� על שני . הליקוי ולמסור למשטרה את הפרופילי� הגנטיי� החסרי� בה

הסביר משרד הבריאות שהטיפול בה� נעשה , שהועלה במעקבפרופילי� גנטיי� של אלמוני� כפי 
 .והדיווח לגביה� כבר בוצע, בסמו� למועד סיו� המעקב

ההתאמות שנמצאו בי� נתוני המכו� לנתוני המשטרה לא פגמו �כמו כ� מסר משרד הבריאות שאי
ו� כלל היות שהמכ, ביכולת המכו� לבצע הצלבות נתוני� לצור� זיהוי אלמוני� ואיכו� נעדרי�

הוסי� משרד הבריאות , ע� זאת. בתהלי� הצלבת הנתוני� את כל הפרופילי� הגנטיי� שהיו בידיו
 .שיש צור� בהסדרת שיתו� הפעולה בי� המכו� למשטרה באמצעות נהלי� מתאימי�

ÔÎ‡˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡ˆÓ� ‡Ï Â·˘ „Á‡ ‰¯˜Ó ËÚÓÏ
�‰ ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÂÎÓ·¯„Ú�Ï Ú‚Â , È„È·˘ ¯‚‡Ó· Â·Â¯· ‰È‰ ÌÈ�Â˙�· ¯ÂÒÁÓ‰

ÔÂÎÓ· ‡ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ,ÌÈ�Â˙� ˙·Ïˆ‰ Úˆ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÂÎÈ ÔÎÏÂ . ÌÈ�Â˙�· ¯ÂÒÁÓ‰ ÌÏÂ‡Â
 ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÂ˜Ï ÁÂÂÈ„Ó Ú·Â� ‰¯Ë˘Ó‰ È„È·˘ ¯‚‡Ó·

È‡ÓÂ ÂÏˆ‡ ÌÈÈÂˆÓ‰-Â˘¯·˘ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ˙¯·Ú‰ ÏÚ Â˙„Ù˜‰ Ì˜Â‰˘ ¯‚‡ÓÏ Â˙
‰¯Ë˘Ó·. 
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 DNAפ וע� ראש מאגר "בפגישה שהתקיימה בזמ� ביצוע המעקב ע� ממלאת מקומו של ראש מז
מאחר , פ אמנ� אינו מפיק פרופילי� גנטיי� מעצמות"פ נמסר למשרד מבקר המדינה שהמז"שבמז

מו כ� נמסר כ. אול� הוא מפיק פרופילי� גנטיי� מאמצעי הזיהוי האחרי�, שטר� פיתח מיומנות זו
והוא אכ� מצליב נתוני� לצור� זיהוי אלמוני� ואיתור , פ תכנה להצלבת נתוני�"שיש ברשות המז

 נמסר DNA וע� מומחית במעבדת DNAבפגישה אחרת שהתקיימה ע� ראש מאגר . נעדרי�
פ מצליבי� את נתוני הפרופילי� הגנטיי� של האלמוני� ע� "למשרד מבקר המדינה שבמז

פ בי� "וכמו כ� מצליבי� במז, כפי שנקבע בתרשי� המוסכ�, טיי� במאגר הפליליהפרופילי� הגנ
 כל זאת �הפרופילי� הגנטיי� הנוגעי� לנעדרי� ובי� הפרופילי� של האלמוני� שנמצאי� במאגר 

 .לצור� איכו� נעדרי� וזיהוי אלמוני�

˙‡Ê ÏÎ ÁÎÂ� ,ÏÈÙÂ¯Ù ˜ÈÙ‰Ï È„Î ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙¯ÊÚÏ ˙˜˜Ê� ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ÌÈÈË�‚ ÌÈ
ÌÈ�ÂÓÏ‡Ï ,‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ , Ì‡ ˘„ÁÓ Â�Á·È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰

È‡ ˙‡Â ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡- ¯‚‡Ó‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ ˙ÂÓ‡˙‰‰
‡ÏÓ ‰È‰È ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÔÂ˙�‰. 

העוסק במדינת  כי המכו� הוא 2012משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
המשרד הוסי� שלביצוע תהלי� . ישראל באופ� קבוע בזיהוי אלמוני� וכי הוא צבר ניסיו� רב בנושא

זאת בשונה מתהלי� הזיהוי המתבצע , הזיהוי נדרש ידע מקצועי רחב ומורכב וכ� הפעלת שיקול דעת
. שי המשטרהשעליו אמוני� אנ, באמצעות הצלבת הנתוני� שבמאגר ע� הנתוני� שבמאגר הפלילי

לרבות רופאי� , כ� הוסי� המשרד כי אנשי המכו� נעזרי� בתהלי� הזיהוי באנשי מקצוע במכו�
 .כפי שהיה בשנה וחצי האחרונות, לפיכ� הזיהוי צרי� לדעתו להמשי� להתבצע במכו�. משפטיי�

‰„Â·Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì‰È�È· ÂÓ‡˙È ÌÈÙÂ‚‰ È�˘˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È„Î
ÈË·‰Ï‡ÏÓ ¯‚‡Ó ‰È‰È ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â˘¯·˘ Á , Ï˘ ¯·ˆ�‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰ ÏˆÂ�È ˙Ú· ‰·Â
ÔÂÎÓ‰. 

י )ב( ט נ ג ל  י פ ו ר פ ו  ל ק  פ ו ה א  ל ש י  מ ל ת  ו י ג ו ל ו י ב ת  ו מ י ג ד  � ו ס י   :א

508�מ) 44% (223� אשר ל: של קרובי משפחת�DNAנעדרי� שטר� נאספו דגימות  )1( 
לצור� איסו� אמצעי ,  כאמור�לה� הנעדרי� הרשומי� בחוליה שאי� למשטרה פרופיל גנטי הנוגע 

התקיי� שיתו� פעולה בי� חוליית ,  מקרובי משפחת�DNAובכלל זה דגימות , זיהוי של נעדרי�
מאותו מועד .  הסתיי� שיתו� פעולה זה2011ואול� לקראת סו� שנת . 433נעדרי� ובי� יחידת להב 

, DNA הנעדר למת� דגימת לרבות פנייה לקרובי משפחתו של, האחריות לאיסו� אמצעי הזיהוי
הנחיה בנוגע לכ� א� עודכנה בנוהל . מוטלת על החוקרי� בתחנת המשטרה המטפלת בתיק הנעדר

 ).ראו להל� (2011הטיפול בנעדרי� ואלמוני� שעודכ� בסו� שנת 

 ˙ÈÈÏÂÁÓ Ï·˜˙‰˘ ÌÈ¯„Ú�‰ ı·Â˜· ÌÈ�ÈÂˆÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ Á˙È� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯„Ú� .Ú ÌÈ�Â˙�‰ ÁÂ˙È�ÓÓ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒ‡Ï ‰ÏÚÙ ‰ÈÏÂÁ‰˘ ‰ÏÂ-66) 30% ( ÔÈ·Ó

223ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ‰¯Ë˘Ó· ‰È‰ ‡Ï Ì‰Ï˘ ÌÈ¯„Ú�‰  . ˙Â�ÈÈ�ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ˙ÂÁÙ˘Ó‰Ó ˜ÏÁ
 ˙ÓÈ‚„ ¯ÂÒÓÏDNA ,Â¯˙Â‡ ‡Ï˘ ˙ÂÁÙ˘Ó ÂÈ‰ , ‰ÈÏÂÁ‰ ‰ÁÏ˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÁÙ˘Ó È·‚ÏÂ

ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡· ÏÙËÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙¯ÂÎÊ˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙Ï .ÌÏÂ‡Â È·‚Ï 157) 70% (
ÌÈ¯˙Â�‰ ÌÈ¯„Ú�‰ È˜È˙ , ˙‡ Ì„˜Ï ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ·

ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡. 
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˘ ‰ÏÂÚ ı·Â˜· ÔÈÂˆÓ‰ ËÂ¯ÈÙ‰Ó-13Ó -157 „ÂÚ ÌÈ¯„Ú�‰ ÌÈ¯ÈÈ˙Ï ÌÈÚ‚Â� ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ 
 ˙�˘Ó1988 ÔÎ È�ÙÏ Û‡Â ) ˙�˘ ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡ Ï˘ ˙Â¯„ÚÈ‰‰ „ÚÂÓ1951( ;˜È˙ È�˘ ÌÈ

 ÌÈ�˘‰Ó ÌÈ¯„Ú�˘ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÚ‚Â�2011Â -2012 Ì�ÈÈ�Ú· ˙Â�ÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰ÈÏÂÁ‰Â 
ÏÂÙ¯Ë�È‡Ï ;ÂÁ· ÈÏ‡¯˘È ¯„Ú�Ï Ú‚Â� „Á‡ ˜È˙Â"Ï .Ï ¯˘‡-141) 63% ( ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜È˙‰- 

 ÌÈ�˘· ÂÁ˙Ù�˘ Ì‰Ó ÌÈÈ�˘ ËÚÓÏ2011Â -2012 , ÌÈ�˘· ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ ÂÁ˙Ù�2001-2009 ,
 „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ ËÚÓ ‡Ï Â¯·Ú Û‡Â˙Â¯„ÚÈ‰‰ , Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â�˘ „ÚÂ ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ˙Â�˘Ó „ÂÚ

ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ , ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡ Í¯ÂˆÏ ‰ÁÙ˘ÓÏ ‰�ÂÙ ‰�È‡ ‰¯Ë˘Ó‰Â ÔÓÊ‰ Û˜Â�˘ ÏÎÎÂ
ÈÂ‰ÈÊ , ˙ÓÈ‚„ Í¯ÂˆÏ ‰�Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ¯˙‡Ï ÈÂÎÈÒ‰DNAÔË˜Â ÍÏÂ‰ . 

 האלמוני� 482�מ) 40% (195�ל, כאמור: לאלמוני�) רקמה או עצ�(דגימות ביולוגיות  )2(
 .מה� אי� פרופיל כזה) 60% (287�ול, הרשומי� בחוליה יש פרופיל גנטי

או שנלקחו מה� , בביקורת הקודמת הועלה שיש אלמוני� שנקברו בלי שנלקחו מה� אמצעי זיהוי
ויש צור� להוציא את גופותיה� מהקבר כדי , אמצעי זיהוי א� ה� הושמדו בהוראת משרד הבריאות

ראש חוליית נעדרי� דאז ציי� כי בשל ההלי� המורכב הנדרש להוצאת גופה . ותלקחת מה� דגימ
עד סיו� .  הטיפול בזיהוי האלמוני� במקרי� כאלה מצרי� החלטה מקדמית א� לטפל בה�33מקברה

 .הביקורת הקודמת טר� התקבלה החלטה כזאת

אלמוני� ונעדרי� בו במעקב כאמור הסבירו מנהלת המעבדה הביולוגית במכו� ואחראית מרכז זיהוי 
למשרד מבקר המדינה שא� קיימת למי מהאלמוני� דגימה ביולוגית היא קיימת רק למי שנמצא 

 .ורק במקרי� ספורי� קיימת דגימה ביולוגית למי שנמצאו קוד� לכ�,  ואיל�1999משנת 

 ˙ÈÈÏÂÁ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ ı·Â˜· ÌÈ�ÈÂˆÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ Á˙È� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ¯„Ú� .‰Ó˘ ‰ÏÂÚ ÁÂ˙È�-158) 55% (Ó-287 ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù Ì‰Ï ˜ÙÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ 

 ˙�˘ È�ÙÏ Â‡ˆÓ�1999 .Ï ˙ÂÁÙÏ ¯ÓÂÏÎ-33%Ó -482 ‰ÈÏÂÁ‰ ı·Â˜· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ 
ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰Ï ‰�ÈÓÊ ˙È‚ÂÏÂÈ· ‰ÓÈ‚„ ÔÈ‡ , Â‡ˆÓÈÈ ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ ÔÓÊ‰ Û˜Â�˘ ÏÎÎÂ
˙‡ÊÎ ‰ÓÈ‚„ ˙Á˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È Ì‰Ó˘ ÌÈ„È¯˘ .ÂÓ· ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „Ú

Â¯·˜�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�· ˙ÂÈ�È„Ó ‰¯Ë˘Ó‰. 

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ� , Ï˘ È‡„Â ÈÂ‰ÈÊÏ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ ‡È‰ ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ
¯„Ú� ÔÂÎÈ‡ÏÂ È�ÂÓÏ‡ , ÛÂÒÈ‡ Í¯ÂˆÏ ÌÈ¯„Ú�‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ì„˜‰· ˙Â�ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

 ˙ÂÓÈ‚„DNA ,˜ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï Û‡Â ÌÈ�ÂÓÏ‡Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�· ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·
Â¯·˜�˘. 

� " ניהל אג� אח2010 שבשנת 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מבצע רחב היק� לאיסו� אמצעי זיהוי חסרי� הנוגעי� לנעדרי� ואלמוני� כדי לזהות אלמוני� 

,  המשטרה הוסיפה שבמהל� השנה האחרונה. זיהויי�30�והמבצע הביא ליותר מ, ולאכ� נעדרי�
והחוליה ממשיכה , אספו היחידות החוקרות אמצעי זיהוי חסרי�, בעקבות פניית חוליית נעדרי�

ציינה , אשר לקביעת מדיניות בנוגע לאיסו� אמצעי זיהוי מאלמוני� שנקברו. לפעול בנושא זה
ות שהגופה תוצא א� לא תזוהה וכי הסביר, המשטרה שלהוצאת גופה מקבר יש משמעויות נרחבות

קביעת מדיניות בנושא צריכה להיעשות בשיתו� משרדי ממשלה , לדעת המשטרה. היא גבוהה
 .ובשיתו� המוסד לביטוח לאומי, ובה� משרד הבריאות ומשרד הדתות, שוני�

__________________ 

יש לפנות לרופא המחוזי של משרד הבריאות , 1941, )קבורה מחדש(על פי הוראות תקנות בריאות הע�  33
 .קש את הוצאת הגופה לצור) בדיקהולב
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 Ê¯„Ê‰Ï ‰ÈÏÚ ‰ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ËÈÚÓ‰Ï ÔÈ‡˘ Û‡ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ�È„Ó ˘·‚ÏÂÂ¯·˜�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�· ˙ . ˙Â˘ÚÏÓ ‰Ú�Ó� ‰¯Ë˘Ó‰
‰Î „Ú ˙‡Ê , ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ˙Â�ÈÓÊ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈ· ˙ÂÓÈ‚„· ¯ÒÂÁÏ ¯·Î ‰Ê ˙Ú„ÂÓ ‡È‰˘ Û‡

ÔÓÊ‰ ¯·ÂÚ˘ ÏÎÎ Ô˙‚˘‰Ï ˙ÁÂÙ‰ ÈÂÎÈÒÏÂ Â¯·˜�˘ . Û˙˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙ÏÚ‰˘ Í¯Âˆ‰ Ï˘·
˙ÂÈ�È„Ó‰ ˘Â·È‚· ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó , ÏÈÁ˙‰Ï ˘È‰˘Â·È‚· ˙ÂÙÈÁ„· , ÍÏ‰Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓ

Â· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ÁÎÂ� Í¯‡˙‰Ï ÏÂÏÚ. 

 

È Â ‰ È Ê ‰  È Ú ˆ Ó ‡ Â  È Â ‰ È Ê  È � Â ˙ �  Ï ˘  ¯ Â Ú È · Â  ‰ ˜ È Á Ó 

 קובע שא� ניטלו אמצעי זיהוי לצור� איתור נעדרי� או זיהוי אלמוני� 2011תיקו� החוק מיולי 
ופה שלש� זיהוי� או איתור� ניטלו והובררה זהות� של האד� או הגופה או אותרו האד� או הג

 יימחקו נתוני הזיהוי ממאגר הנעדרי� והאלמוני� ויבוערו אמצעי הזיהוי ששימשו �אמצעי הזיהוי 
.34להפקת�

 

1. Ì È È Ë � ‚  Ì È Ï È Ù Â ¯ Ù  ¯ ‚ ‡ Ó:עיבוד� והשוואת� שכאמור עשה ,  מניתוח הנתוני�
ות החוק בנוגע למחיקת עולה ג� שהמשטרה והמכו� לא פעלו בהתא� להורא, משרד מבקר המדינה

במעקב הועלה כי נוס� על הפרופילי� . נתוני זיהוי מהמאגר וביעור אמצעי הזיהוי שמה� הופקו
בקובצי הנתוני� , הגנטיי� הנוגעי� לנעדרי� ולאלמוני� שהיו רשומי� בקובצי הנתוני� של החוליה

ופילי� גנטיי� צוי� כי יש ברשות גופי� אלה עוד פר, פ" שבמזDNAשל המכו� ושל מעבדת 
 .הנוגעי� לבני אד� שלא נכללו בקוב" הנתוני� של החוליה כנעדרי� או אלמוני�

� )א( י ר ד ע 49�כי יש במכו� פרופילי� גנטיי� הנוגעי� ל,  בקובצי המכו� צוי� בי� היתר:נ 
ובקוב" של ,  הנעדרי� הרשומי� בקוב" החוליה508�א� שאות� נעדרי� לא נכללו ב, נעדרי�

 מהנעדרי� צוינו ה� בקוב" המכו� וה� בקוב" של 12.  נעדרי� כאלה28יו רשומי�  הDNAמעבדת 
 . DNAמעבדת 

 הנעדרי� שהיו 49�מ) 27% (13משרד מבקר המדינה מצא כי בקובצי החוליה צוי� כי , יתרה מזו
 . ה� נעדרי� שאוכנוDNA הנעדרי� שהיו רשומי� במעבדת 28�מ) 29% (8�רשומי� במכו� ו

� )ב( י נ ו מ ל  34כי יש בה� פרופילי� גנטיי� של ,  בקבצי� של המכו� צוי� בי� היתר:א
34� מ32.  האלמוני� הרשומי� בקוב" החוליה482�א� שאות� אלמוני� לא נכללו ב, אלמוני� 

 .פ" שבמזDNAהאלמוני� הללו היו רשומי� ג� בקוב" של מעבדת 

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ , ˙„·ÚÓ Ô‰DNA ÔÂÎÓ‰ Ô‰Â  ¯‚‡Ó‰Ó Â˜ÁÓ ‡Ï
Â�ÎÂ‡˘ ÌÈ¯„Ú�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙‡ Ì˙Â˘¯·˘ , ¯Ú·Ï Â‚‡„ ‡Ï Û‡ ‡ÏÈÓÓÂ

ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù Ì˙Â‡ Â˜ÙÂ‰ Ì‰Ó˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡. 

 שבעקבות הביקורת ולאחר 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 פרופילי� 16 נמחקו מהמאגר של המשטרה , קיבלה קוב" נתוני� מחוליית נעדרי�DNAשמעבדת 

כ� נמסר .  פרופילי� גנטיי� שמסרו בני משפחה של בני אד� שהיו נעדרי�28�גנטיי� של אלמוני� ו
 .שבעקבות הביקורת בוערו אמצעי הזיהוי של בני המשפחה האמורי�

ו  שהמכו� מחק מרשימותי2012משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
משו� שאינ� רלוונטיי� לפרויקט ונכללו בטעות בקבצי� ,  האלמוני� שצוינו לעיל34�ארבעה מ

__________________ 

 .כה לחוק11סעי-  34
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,  המקרי� הנותרי�16�ל אשר.  אלמוני� אחרי� שכבר זוהו14מחק המכו� מרשימותיו , כמו כ�. שלו
ולא ברור לו מדוע ה� אינ� מצויני� בקובצי , ציי� משרד הבריאות שמדובר באלמוני� שטר� זוהו

 .וליית נעדרי�ח

Â‰ÂÊ Ì¯Ë˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁ È�Â˙� ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙·Â˘˙Ó ,
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ�˘ ÈÙÎ ,ÌÈ‡ÏÓ Ì�È‡ ,Ó ¯˙ÂÈ ‡Â‰ Ì¯ÙÒÓ ÈÎÂ-482 . ÔÂÂÈÎÓ
ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡ ÏÚ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰ÈÏÂÁÏ˘ , ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ‰�ÓÓ Ú�Ó� ‡ÏÈÓÓ

Ì‰·. 

 האלמוני� שמשרד 16� מסרה המשטרה כי שניי� מ2013רד מבקר המדינה מינואר בתשובתה למש
; ובשל כ� נסגר התיק בעניינ�, זוהו שלא באמצעות פרופיל גנטי, הבריאות מסר שה� שטר� זוהו

בעוד שבעה מקרי� ; בארבעה מקרי� אחרי� פתחה החוליה תיק מעקב בעקבות הבירור שנעשה
. קיי� תיק מעקב בחוליה,  ובנוגע לשלושת המקרי� הנותרי�;טר� סיימה החוליה את הבירור

המשטרה הוסיפה בתשובתה כי הזנת נתוני האלמוני למערכת הממוחשבת שהיא מנהלת ופתיחת 
ועד אז מנהלת החוליה מעקב , תיקי מעקב נעשי� בידי החוליה כמה חודשי� לאחר מציאת האלמוני

 .ידני

 ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó16  ¯·Î ‰Ê Â‡ˆÓ� ÌÈ�ÂÓÏ‡‰- È„È· ˙ÂÙÂ‚‰ ˙ÁÈ˙� 
 ˙�˘· ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÎÏ ‰˙˘Ú� ÔÂÎÓ‰2011 , ÌÈ�˘· „ÂÚ ‰ÁÈ˙�‰ ‰˙˘Ú� Ô˜ÏÁ·Â1998-1999 .

ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎÓ ¯˙ÂÈ ‡ÂÙ‡ ·ÎÚ˙‰ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ , ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÏÂÁ‰Â
ÔÓÊÓ Ì�ÈÈ�Ú· ¯Â¯È·‰. 

 מסר משרד הבריאות שמדובר בנושא רגיש ,אשר לביעור אמצעי הזיהוי של האלמוני� שכבר זוהו
משרד הבריאות הוסי� שנושא זה . הכרו� בהבאת� לקבורה בי� בידי בני משפחת� ובי� בידי המכו�

 .צרי� להיות מוסדר באמצעות נוהל משות� למכו� ולמשטרה

˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰˘ ‰¯Ë˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ‰
‚Â�· ˙Â‡¯Â‰ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÚÈ·ÏÂ ¯‚‡Ó‰Ó ÌÈÈË�‚ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù ˙˜ÈÁÓÏ Ú , È�ÙÏ ‰�˘ ˜˜ÂÁ

·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ;¯·Î ‰Ê ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ. 

ÂÏÂ‰È�Ï ˙È‡¯Á‡ ÔÎÏÂ ¯‚‡Ó‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ˙È‡˘¯ ‰¯Ë˘Ó‰ , ÈÂ‡¯ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�
ÈË�‚‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ˙˜ÈÁÓ ÍÈÏ‰˘ ÁÈË·˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ Â�ÂÎÈ‡ Â‡ È�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÂÈÂ‰ÈÊ ¯Á‡Ï ÌÈ

˜ÂÁ· ˘¯„�Î Ï‰Â�È ¯„Ú� Ï˘ , ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÚÈ·Ï ‚‡„˙ Û‡ ‡È‰ ‰˜ÈÁÓ‰ ¯Á‡Ï ÈÎÂ
˘¯„�Î. 

2. Ú · ˆ ‡  ˙ Â Ú È · Ë:רשאית המשטרה להקי� 2011א� כי ממועד תיקו� החוק ביולי ,  כאמור 
ירת נתוני האלמוני� הרי שבשל מגבלה טכנולוגית הנוגעת לשמ, א של אלמוני� ונעדרי�"מאגר ט

 נשמרי� במעבדה לזיהוי �א של האלמוני� " תמונות ט�ואמצעי הזיהוי , לא הוק� מאגר כזה
 .עד שיימצא לבעיה פתרו� טכנולוגי, פ"א הפועלת במז"ולהשוואה של ט

א למשרד מבקר המדינה רשימה של " מסר ראש המעבדה לזיהוי ולהשוואה של ט2012באוגוסט 
, לפי הסבריו. 2011לפי רשימה המעודכנת ליולי , שלה� שמורות במעבדהא " אלמוני� שט539

ממועד זה החלה המעבדה להזי� את המידע למערכת ממוחשבת המאפשרת לקבל נתוני� לגבי כל 
ולפיכ� אי� בידיו רשימה , א� אינה מאפשרת להפיק רשימה של המקרי� שהוזנו אליה, מקרה

 וממילא לא � לא נמחקו 2011י מהרשימה המעודכנת ליולי ראש המעבדה ציי� כ. עדכנית בעניי� זה
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היות שאי� בידיו מידע לגבי אלמוני� שזוהו שלא ,  אמצעי הזיהוי של אלמוני� שכבר זוהו�בוערו 
 .א"באמצעות ט

בעת , 2011יצוי� שבעיית הכללת� של אלמוני� שכבר זוהו ברשימה האמורה עלתה בפברואר 
). ראו להל�(ל "של צה" אפיס"א של אלמוני� במערכת "טשהמשטרה החלה להיער� לבדיקת 

במועד האמור נמסרה הרשימה לחוליית נעדרי� כדי לברר מי מהאלמוני� כבר זוהה ולחסו� עבודה 
בעת . אול� בשל קשיי� שוני� לא הצליחה החוליה להסיר מהרשימה את האלמוני� שזוהו, מיותרת
א� במועד סיו� ,  החוליה את הרשימה שניתמסר ראש המעבדה לראש, 2012באוגוסט , המעקב

 .המעקב טר� הוסרו ממנה האלמוני� שכבר זוהו

 שחוליית נעדרי� והמעבדה לזיהוי 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
א שאינ� רלוונטיות "א פועלות לגיבוש תמונת מצב מהימנה שתביא למחיקת ט"ולהשוואה של ט

� שהתכנסה כמה פעמי� "סרה המשטרה שבוועדת ההיגוי בראשות ראש אחעוד מ. מרשימותיה�
כ� . לובנו סוגיות שנגעו למכו� ולמשטרה והותוו קווי� מנחי� לעבודה משותפת של שני הגופי�

הוסיפה המשטרה שחוליית נעדרי� מקפידה במסגרת עבודתה השוטפת לעדכ� את הגורמי� 
יימחקו ממאגר , "חוזה שירות"וכי לפי נוהל עבודה , יהנוגעי� בדבר כאשר מזוהה גופתו של אלמונ

המשטרה הפרופילי� הגנטיי� של אלמוני� שזוהו מיד לאחר שחוליית נעדרי� או המכו� ידווחו 
 .פ על הזיהוי" במזDNAלמעבדת 

 ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�-ÊÓ " ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁÂ Ù-ÔÂÎÓ‰Â  , ˙‡ ‰Ê Â�Î„ÚÈ
ÛËÂ˘Â ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡· ‰Ê ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Â„ÈÙ˜ÈÂ ÔÎÂ‡ ÌÈ¯„Ú�‰Ó ÈÓÂ ‰‰ÂÊ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰Ó ÈÓ 

 Ì‰Ó˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÚÈ·ÏÂ ¯‚‡Ó‰Ó ÈÂ‰ÈÊ È�Â˙� ˙˜ÈÁÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
ÌÈ�Â˙�‰ Â˜ÙÂ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÏ‰�· ÌÈ¯„ÒÂÓ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ·Â˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

˘¯„�Î ÌÈÓÈÂ˜ÓÂ ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ·. 

 

 ל אלמוני�איתור מקו� קבורת� ש

בביקורת הקודמת עלה כי במקרי� שבה� עלתה סבירות כי נתוני אלמוני מסוי� זהי� לנתוני נעדר 
הקושי . היה קושי באיתור מקו� קבורת האלמוני לצור� לקיחת דגימה ביולוגית ממנו לאחר קבורתו

 חתו� על הועלה שהמוסד לביטוח לאומי. נגר� מכיוו� שקבורת אלמוני� לא הייתה מוסדרת כראוי
א� לא היה בידיו , ובה� אלמוני�, הסכ� לתשלו� דמי קבורה ע� גופי� העוסקי� בקבורת נפטרי�

 .מידע מרוכז על מקו� קבורת� של אלמוני�

 מסר המוסד לביטוח לאומי כי המידע שהוא מבקש 2009בתשובתו לביקורת הקודמת בנובמבר 
כי ניהול המידע בדבר , עבור קבורת הנפטרמהגופי� העוסקי� בקבורה הוא לצור� פירעו� התשלו� 

נוכח זאת העיר . וכי המידע האמור נמצא בידי חברות הקבורה, מקו� קבורה של אד� אינו מעניינו
ראוי ,  כי מכיוו� שחשיבות המידע הנוגע למקו� הקבורה התבררה35ב60מבקר המדינה בדוח 

 .להסדיר את ריכוזו של המידע ואת שמירתו

, בשיתו� המשרד לשירותי דת,  קבעו המכו� והמוסד לביטוח לאומי2011ובר במעקב עלה שבאוקט
בנוהל זה נקבע בי� היתר כי חברות ". שרידי שלד/עריריי�/אלמוני�/קבורת נפטרי�"נוהל בנושא 

הדבר . ובכלל זה ימסרו תרשי� מפורט של המקו�, הקבורה ידווחו למכו� על מקו� קבורת האלמוני
 המידע על מקו� קבורתו המדויק של האלמוני ומונע את הצור� בפנייה מאפשר לקבל מהמכו� את

 .לחברות הקבורה הרבות

__________________ 

 .319' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , מבקר המדינה 35
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 ל"שיתו� פעולה ע� צה

במסגרת . וה� נועדו לשמש בשעת חירו� לזיהוי חללי�, 36ל נוטל אמצעי זיהוי מחיילי�"צה
א של האלמוני� "ל העתקי ט"ל כי יועברו לצה"הפרויקט הגיעה המשטרה להסכמה ע� צה

. ל"של צה" אפיס"לצור� השוואת� לנתוני� שנכללו במערכת , 2011שברשימה המעודכנת מיולי 
א שהועברו " העתקי ט539ל כי בבדיקת� של "א בצה" דיווח מפקד מעבדת ט2012בפברואר 

דהיינו , ל"של צה" אפיס"מהמשטרה לא נמצאה התאמה בינ� ובי� הנתוני� שנכללו במערכת 
 . אלמוניבבדיקה זו לא זוהה שו�

בחוות דעת . ל"ע� הכנת הפרויקט עלה הצור� של המשטרה בגישה לאמצעי הזיהוי שנטל צה
, ל למשטרה"� וטכנולוגיות שבמשטרה צוי� שעל פי הסכמי� בי� צה"ד אח" שנת� רמ2011מאפריל 

ל יהיה מוכ� לסייע למשטרה ולמסור לה אמצעי זיהוי שנטל כדי לאפשר לה לזהות נעדרי� "צה
� במאגרי המידע שלה רק א� יש יסוד להניח שנתוני אלמוני מסוי� תואמי� לנתוני נעדר הרשומי

 . וזאת בכפו� לצו שיפוטי�מסוי� ולא נית� להשיג אמצעי זיהוי של הנעדר ממקור אחר 

א וע� ראש היחידה "פ ע� ראש המעבדה לזיהוי ולהשוואה של ט"ואול� בפגישה שהתקיימה במז
ל לא יעביר למשטרה את " נמסר למשרד מבקר המדינה שכל עוד צה2012לזיהוי חללי� באוגוסט 

הדבר עלול לפגוע ביכולת המשטרה לבצע באופ� , כל אמצעי הזיהוי שנטל הנוגעי� לנעדרי�
 .המיטבי את הפרויקט לזיהוי אלמוני� ולאיתור נעדרי�

‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÏÈÚÏ Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ¯·„‰ ÁÎÂ� ,‰ˆÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó" ˘„ÁÓ Â�Á·È Ï ˙‡
 ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ‰¯Ë˘ÓÏ ‡·ˆ‰Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ Â¯·ÚÂÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰

˙‡ÊÎ ‰¯·Ú‰. 

 שאמצעי הזיהוי אשר ניטלי� מחיילי 2012ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "צה
ומחובתו , ל משמשי� לזיהוי חללי� בלבד ולא לש� איתור נעדרי� בנסיבות שאינ� צבאיות"צה

במסגרת הפרויקט הוא סייע , כמו כ�. א נעשה באמצעי הזיהוי שימוש החורג מצור� זהלוודא כי ל
שכאמור העלתה , א של אלמוני� ובהשוואת� לנתוני� הקיימי� במאגר הצבאי"בבדיקת העתקי ט

השאלת אמצעי "ל הוסי� שהשאלת אמצעי הזיהוי שנטל למשטרה נעשית בהתא� לנוהל "צה. חרס
שלפיו אמצעי זיהוי יושאל למשטרה , "ל למשטרת ישראל"פ בי� צה" שת�זיהוי לש� זיהוי חללי� 

השאלת אמצעי הזיהוי תיעשה בתנאי . כאשר היא ביססה חשד בדבר זהותה של גופה אלמונית
שאמצעי הזיהוי ישמש א� ורק , ל לעשות שימוש עתידי באמצעי הזיהוי לא תיפגע"שיכולתו של צה

 .המורה על השאלת אמצעי הזיהוי לצור� האמורושיוצג צו של שופט , לזיהוי הגופה

ל שראוי שנושא זה יוסדר "הוסי� צה, אשר להעברת אמצעי הזיהוי הניטלי� והשימוש האפשרי בה�
אשר יעג� את מכלול ההסדרי� , לצור� זה הוא שוקד על גיבוש טיוטת תזכיר חוק. בחקיקה ראשית

דר כ� האיזו� הראוי בי� האינטרס הציבורי יוס, לדבריו. הנוגעי� למאגר אמצעי הזיהוי הצבאיי�
 .ובי� ההגנה על פרטיות� של נותני אמצעי הזיהוי, לזהות חללי�

 כי המשטרה רשאית לקבל 2012משרד המשפטי� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
על , ל ומגופי� אחרי� ולהשוותו לנתוני הזיהוי של נעדרי� ואלמוני� הכלולי� במאגר"מידע מצה

המשרד הוסי� שמחלקת ייעו" וחקיקה בו מלווה את . מנת לנסות לזהות את הנעדרי� והאלמוני�
המטרה היא לחוקק חוק אשר יסדיר ה� את אופ� נטילת , לדבריו. ל בגיבוש תזכיר החוק האמור"צה

__________________ 

א וצילומי שיניי� "נטילת ט. צילומי שיניי� ודגימות ד�, א"ל נוטל מחיילי� ה� ט"אמצעי הזיהוי שצה 36
ות שירות בטחו* ותקנ, 1986&ו"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק שירות בטחו* 11סעי- (מוסדרת בדי* 

יצוי* כי דגימות . ואילו דגימות הד� ניטלות בהסכמה של החייל בלבד, )1989&ט"התשמ, )אמצעי זיהוי(
 .ל ומפוענחות רק כאשר מתעורר צור) בזיהוי של חלל או באיתור נעדר"הד� נשמרות במאגר של צה
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ואשר בי� היתר יקבע הוראות בעניי� השימושי� , ל"אמצעי הזיהוי וה� את אופ� שמירת� בצה
 .ל לגופי� חיצוניי� כגו� המשטרה"י� באמצעי הזיהוי ובעניי� העברת נתוני הזיהוי מצההמותר

 

 תקצוב הפרויקט 

וסוכ� , ח" מיליו� ש4�נאמדה עלותו בכ, 2010ע� אישורו של תקציב הפרויקט לקראת סו� שנת 
 .שמשרד הבריאות והמשרד לביטחו� הפני� יממנו אותו שווה בשווה

תקצוב ובקרה במשרד , ארגו�,  בראשות ראש אג� תכנו�2012קיי� ביוני מפרוטוקול של דיו� שהת
משרד הבריאות והמכו� עלה כי שלא , ובהשתתפות נציגי המשטרה) ב" את�להל� (לביטחו� הפני� 

ח " מיליו� ש2יידרשו לצור� הפקת פרופילי� גנטיי� במסגרת הפרויקט , כמו ההערכה הראשונית
ב שבהפרש בי� הסכו� שנקבע בהערכה הראשונית ובי� הסכו� "נוכח זאת סיכ� ראש את. בלבד

 יהיה אפשר לרכוש שני מכשירי� שהגורמי� המעורבי� �ח " מיליו� ש2 הפרש בס� �האמור 
מועד שבו  (2014 סו� שנת �ימומ� הפרויקט עד המועד המוער� לסיומו , בטיפול זקוקי� לה�

וא� , )של אלמוני� מאמצעי הזיהוי שברשותוהמכו� אמור לסיי� את הפקת� של פרופילי� גנטיי� 
 ושיגיעו אליו בשנת 2011תמומ� הפקת פרופילי� גנטיי� של מקרי� חדשי� שהגיעו למכו� בשנת 

2012. 

 ˙�˘Ó ÛËÂ˘‰ ÏÂÙÈËÏ ÔÂÓÈÓ‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë˘ ‰ÏÂÚ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÌÏÂ‡Â2013ÍÏÈ‡Â  ,
Î· ‰�˘· ‰�˘ È„Ó ÏÙËÏ ˘È ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÈÙÏ˘ Û‡-30-40Á ÌÈ¯˜Ó ÌÈ˘„ . ÔÈÈˆ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„·

˙‡ ˘‡¯" ‰�˘· ‰�˘ È„Ó Úˆ·Ï ˘¯„� ÔÂÎÓ‰˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â˜È„·‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ ·
˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,ÔÂÎÓÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰˘ ,ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‡ÏÂ , ˘ÈÂ

 ˙�˘ ˙‡¯˜Ï ÔÂ·˘Á· ˙‡Ê ‡È·‰Ï2013. 

„Ú� ÔÂÎÈ‡ÏÂ ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÏ ‰·Â˘Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„ÎÌÈ¯ , ˙ÓÊÈ· ‰Ë˜��˘
ÔÂÎÓ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ,ÚË˜È˙ ‡ÏÂ ˙ÂÙÈˆ¯· Í˘ÓÈ˙ , „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯

‰�ÂÓÈÓ Í˘Ó‰ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ· Â¯È„ÒÈ ˙Â‡È¯·‰. 

 

 

 פיקוח על הליכי חקירה וגניזה של תיקי� ועל ביעור� 

המשטרה חוליית נעדרי� היא יחידת מטה מקצועית האחראית לפיקוח על פעולות תחנות , כאמור
 .ולמת� הנחיות וייעו" בכל הנוגע לאיתור נעדרי� ולזיהוי אלמוני�

 

 קוב� נתוני� ממוחשב על נעדרי� ואלמוני� 

כדי לעמוד במשימותיה חוליית נעדרי� בי� השאר מזינה למערכת נעדרי� ואלמוני� הממוחשבת 
, גיל, כמו מי�, �לרבות סימני� מזהי, שהיא מנהלת את הפרטי� הידועי� על הנעדר או האלמוני

שימוש . שברי� או קעקועי�, מומי�, כמו צלקות, צבע /ער וצבע עיניי� ופרטי זיהוי ייחודיי�, גובה
א� נמצאה התאמה , יעיל במידע הנאגר במערכת זו עשוי לסייע באיכו� נעדרי� או בזיהוי אלמוני�

על מאגר נתוני� , ראשונהבראש וב, הצלבת נתוני� יעילה מושתתת. בי� פרטי נעדר לפרטי אלמוני
 .מלא ועדכני ועל טכנולוגיית חיפוש והשוואה מתקדמת
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בביקורת הקודמת הועלה שהתשתית הטכנולוגית של המערכת הממוחשבת ששימשה את חוליית 
הייתה ישנה ולא משוכללת ונוהלה בנפרד ממערכת , 2000תשתית שהוקמה עוד בשנת , נעדרי�

ונאלצה לעשות חיפוש ,  לבצע חיפוש מתקד� במערכת זוהחוליה לא יכלה. א של המשטרה"פל
 .פרטני באמצעות תפריט שאילתות הנכלל במערכת

Á‡· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁÂ˙ÈÙ‰ ÏÏÎ ÏÚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ�ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ·" ‰�˙È� ‡Ï Ì
ÏÙ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ·Â ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ˜˘�Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ‡Ï Û‡Â ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰Ù„Ú‰" Ï˘ ‡

‰¯Ë˘Ó‰ ;ÂÈ�Ù ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÓ¯Ï ÌÈ¯„Ú� ˙ÈÈÏÂÁ ˘‡¯ Ï˘ ÂÈ˙" È‡Ó· È˙¯È˜Á ÚÂÈÒ „2011 ,
 Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ÌÈ˜˘�Ó ˙ÈÈ�··Â ˙Î¯ÚÓ‰ ‚Â¯„˘· Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚÂ‰ Ô‰·˘

‰¯Ë˘Ó‰. 

 מסרה המשטרה כי שדרוג מערכת המחשוב כרו� 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .ו העדפהובמסגרת כלל הצרכי� לא ניתנה ל, בעלויות גבוהות

 Ï˘ ‰�˘È‰ ˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙È˙˘˙‰ ‚Â¯„˘Ó ‰˙ÂÚ�ÓÈ‰˘ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á‡ ˘‡¯ ˙ÚÈ·˜ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰Â ÌÈ¯„Ú�‰ ˙Î¯ÚÓ" ˙�˘Ó Ì2009 

ÂÓ„˜Ï ÏÂÚÙÏ ˘ÈÂ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ‡Â‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰ ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈ¯„Ú�‰ ¯Â˙È‡ ‡˘Â�˘ . ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ
 Ô˙Ó ÔÁ·˙Â ¯ÂÊÁ˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘˙Î¯ÚÓ‰ ·Â˘ÁÓÏ Ì‚ ˙ÂÙÈ„Ú , ˙„Â·ÚÏ ˙È˙˘˙‰ ‡È‰˘

‰˙ÂÈ¯Á‡Ï ÔÂ˙�‰ ‰Ê ‰È‚ÂÏÂ�ÎË ¯È˙Ú ÌÂÁ˙· ‰˙„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡Ï Á˙ÙÓ‰Â ‰ÈÏÂÁ‰. 

 

 עדכו� הפקודה והנוהל 

בביקורת הקודמת הועלה שהפקודה העוסקת בטיפול המשטרה באיתור נעדרי� ובזיהוי אלמוני� לא 
א� שכבר נקבע בעבר שיש לעדכ� את , ל המשטרהעודכנה ולא התאימה למבנה הארגוני הקיי� ש

שניתנו בו הנחיות , כמו כ� עלה שהנוהל לא עודכ�. 2007הפקודה לכל המאוחר עד דצמבר 
 .ושהיו חסרות בו בי� השאר הנחיות לטיפול באלמוני�, מפורטות לטיפול בנעדרי� בלבד

מת� עדיפות לפעולות בתשובתה לביקורת הקודמת מסרה המשטרה כי עדכו� הפקודה נדחה בשל 
וכי הלקחי� שיופקו , מבצעיות אחרות שנועדו לקד� את הטיפול באיתור נעדרי� ובזיהוי אלמוני�

 .בעקבות פעולות אלה יסייעו לגיבוש הנחיות מושכלות וברורות בנושא שיועלו על הכתב

ל משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי הפקודה והנוהל היו אמורי� להתעדכ� לכ
עדכונ� פוג� בפעילות השוטפת של תחנות המשטרה ובאיכותה �וכי אי, 2007המאוחר בדצמבר 

עוד נקבע בביקורת הקודמת כי ראוי . ומביא לעתי� לידי התמשכות� של פעולות החקירה ללא צור�
 .שחוליית נעדרי� תפעל לעדכו� הפקודה והנוהל בהקד� האפשרי וללא דיחוי
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 ˙�˘ ÛÂÒ·˘ ‰ÏÚÂ‰ ·˜ÚÓ·2011 ¯‡˘‰ ÔÈ· Â· ‰ÏÏÎÂ Ï‰Â�‰ ˙‡ ˙Â¯È˜Á‰ ˙·ÈËÁ ‰�Î„Ú 
ÌÈ�ÂÓÏ‡· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ . ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡Â

‰�Î„ÂÚ Ì¯Ë ‰„Â˜Ù‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„Â˜Ù˘ Û‡37‰˙Â‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â�˜˙ ¯„‚· Ô‰  , Ï‰Â�‰Â
‰„Â˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· Ú·˜È‰Ï ¯ÂÓ‡ .ÂÎ„ÚÏ ÏÚÙ˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ Ì„˜‰· ‰„Â˜Ù‰ Ô

ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ È¯˘Ù‡‰. 

 שהפקודה לא עודכנה היות 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
". לכל אלמוני יש ש�"שהעדכו� אמור להתבסס על הלקחי� שיופקו בעקבות יישו� הפרויקט 

קודה תעודכ� והתחזית היא שהפ, בעקבות לקחי� שכבר הופקו כאמור עודכ� נוהל חטיבת החקירות
 .2013בחצי הראשו� של שנת 

 

 מיצוי החקירה

טיב הפעולות שנוקטות תחנות המשטרה ועיתוי� עשויי� להשפיע על הסיכוי לזהות אלמוני , כאמור
כדי לאתר נעדר ולזהות אלמוני על תחנות , על פי הפקודה. או לאכ� נעדר וא� להציל את חייו

אירוע ולהמשי� במאמצי האיתור והזיהוי במש� חמש המשטרה לבצע פעולות חקירה לפי נסיבות ה
 .שני� ברציפות

הנוהל כניסוחו בעת הביקורת הקודמת פירט את פעולות החקירה שיש לבצע במסגרת טיפול 
משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת שא� כי לא היה נוהל שפירט . מתמש� בתיקי נעדרי�

היה מקו� ששימוש באמצעי חקירה , לזיהוי אלמוני�באופ� דומה את הפעולות שיש לבצע בחקירה 
ינחו את תחנות המשטרה במסגרת טיפול , המפורטי� בנוהל האמור ובשינויי� המתחייבי�, בסיסיי�

 .מתמש� בתיקי אלמוני�

הממצאי� שהועלו בביקורת הקודמת לימדו שבכל התיקי� שנבדקו לא מיצו תחנות המשטרה 
למשל , הועלו כשלי� בשימוש באמצעי� השוני�, כמו כ�. שות�אמצעי חקירה חשובי� העומדי� לר

יש שלא נעשתה פנייה לגורמי ; יש שלא נגבו עדויות א� שהממוני� על החקירה הורו לגבות�
יש שלא נעשה שימוש באיכו� טלפו� סלולרי או בקבלת מידע ; מודיעי� לחיפוש מידע כנדרש בנוהל

חפצי� שנמצאו אצל , כנדרש בנוהל, לא טופלוויש ש; על שיחות נכנסות ויוצאות מטלפו�
 .א� שה� עשויי� היו לסייע בזיהוי�, האלמוני�

 יש לקיי� הערכות מצב 38כשמדובר בתיקי� שחקירת� מורכבת ומתמשכת, על פי הנוהל, כמו כ�
  30ואול� לגבי . תכופות בעניינ� כדי להחליט אילו צעדי� יש לנקוט בנושא ומה מידת דחיפות�

 התיקי� שנבדקו בביקורת הקודמת הועלה כי לא נעשו בעניינ� הערכות מצב בתכיפות 34�מ) 88%(
ולגבי ,  התיקי� האמורי� לא נעשו הערכות מצב במש� שנה או יותר30�מ) 77% (23 לגבי �הראויה 

דהיינו המשטרה לא בדקה עד . חלק מהתיקי� ה� לא נעשו א� במש� שנתיי� עד ארבע שני� ויותר
 .ולא נבחנו כיווני חקירה אפשריי� אחרי�, החקירה שבוצעהכמה מועילה 

 כי לאחר 2012מסר למשרד מבקר המדינה ביולי ) ט החקירות" רח�להל� (ראש חטיבת החקירות 
 לכלל השוטרי� 2011�2010ניתנה בשני� , במסגרת אימו� תחנות המשטרה, הביקורת הקודמת

� ואלמוני� ונבנה מער� שיעור מיוחד הכולל המבצעיי� הדרכה בנושאי� הנוגעי� לטיפול בנעדרי

__________________ 

ת שייכללו בה* עקרונות ל באישור השר הוראות כלליו"א לפקודת המשטרה יקבע המפכ9על פי סעי-  37
המשטר והמשמעת בה והבטחת פעולתה התקינה הנקראות , סדרי המינהל, בעניי* ארגו* המשטרה

ל יקבע פקודות כלליות שייכללו בה* פרטי� בנושאי� האמורי� לעיל "המפכ; הוראות המשטרה
 .בודתוכל אג- במשטרה רשאי לקבוע נהלי� הנוגעי� לתחומי ע .הנקראות פקודות המטה הארצי

 ".הטיפול בתיק נעדרי�" בפרק, 3'ב2נוהל הטיפול בנעדרי� ואלמוני� סעי-  38
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, מחוזות המשטרה, לדבריו. דוגמאות שנועד לרענ� ולעדכ� את הידע שלה� בטיפול בנושא זה
נוהגי� לקיי� ישיבות תקופתיות בנוגע למצב הטיפול , המנחי� את התחנות ומפקחי� על עבודת�

 המשטרה בדבר הצור� לעשות הוא הורה למטה החטיבה להנחות את מחוזות, ע� זאת. בתיקי�
 .בדיקות מצב תקופתיות בנוגע לטיפול בתיקי נעדרי� ואלמוני�

 כי מפקדי היחידות המטפלי� 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
בתיקי� מודעי� לכלי� ולאמצעי� העומדי� לרשות� ועושי� בה� שימוש לאיתור נעדרי� ולזיהוי 

, "39הערכת איו�"או ליתר דיוק , הערכת מצב, לדברי המשטרה. ת הסיכו�אלמוני� בהתא� לרמ
מטרתה לקבל מידע על גורל� והיא משמעותית לזמ� קצר מרגע , נוגעת לתיקי נעדרי� בלבד

בהערכת המצב מתקבלי� לעתי� סימני� לגבי גורל הנעדר שלפיה� אי� . ההודעה על ההיעדרות
לפיכ� אי� . התא� להנחיות חקירה מפורטות של הממוני�ויש לפעול ב, מקו� לקיי� הערכות איו�

מקו� לקבוע הוראה לבצע הערכות איו� קבועות וסדורות בכל תיקי הנעדרי� והאלמוני� עד לשלב 
 .גניזת התיק

 הנחייה שלפיה יש לקיי� בדיקות מצב 2012ט החקירות קבע ביולי "מסרה המשטרה שרח, ע� זאת
 .לצור� פיקוח של פיקוד המשטרה, בתיקי� הנדוני� פע� בחצי שנה

 

 גניזה וביעור של תיקי נעדרי� ואלמוני� 

על תחנת משטרה לחקור תיק של נעדר שלא אוכ� או תיק של אלמוני שלא זוהה , על פי הפקודה
א� לא . במש� חמש שני� מהמועד שבו התקבלה ההודעה על ההיעדרות או מיו� מציאת האלמוני

ומפקד התחנה שחקרה סבור כי מוצו כל אפשרויות , � חמש שני�בוצעו זיהוי ואיכו� בתו� אות
על פי ההלי� , )ר" מטא�להל� ( בארכיו� שבמטה הארצי של המשטרה 40ייגנז התיק, החקירה

חקירה בעניינו של תיק גנוז תחודש . ט חקירות"ולאחר אישורו של רח, והתנאי� שנקבעו בפקודה
ר יבוער רק "תיק שנגנז במטא.  שלא נבדקו בעברכאשר יתקבל מידע חדש או יתגלו דרכי חקירה

 .ט חקירות" שנה ממועד ההיעדרות או מיו� מציאת האלמוני ובאישורו של רח50בתו� 

1. ‰„Â˜Ù· Ú·˜�‰ ÈÙ ÏÚ , Â˜„·� ‡Ï˘ ‰¯È˜Á ÈÎ¯„ ÂÏ‚˙È Â‡ ˘„Á Ú„ÈÓ Ï·˜˙È Ì‡
¯·Ú· , ÍÂ˙· ¯„Ú� Ï˘ Â�ÈÈ�Ú· ‰¯È˜Á‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ¯˘Ù‡50Ú ‰Ú„Â‰‰ „ÚÂÓÓ ‰�˘  Ï

˙Â¯„ÚÈ‰‰ , ¯Á‡Ï ˜¯Â50˜È˙‰ ¯ÚÂ·È ‰�˘  ;˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , Ï‰Â�·Â ‰„Â˜Ù· Ú·˜�‰ ÈÙ ÏÚ- 
Â‡ˆÓ� Ì‡ Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï „Ï˘ Â‡ ˙ÂÓˆÚ-20˙ÂÂÓ‰ „ÚÂÓÓ ‰�˘  , ‡Ï ˙¯˜ÂÁ‰ ‰„ÈÁÈ‰

‡˘Â�· ‰¯È˜Á Ï‰�˙ ‡ÏÂ ˜È˙ Á˙Ù˙41. 

 ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈÚ„Ó‰ ÌÈÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰¯È˜Á‰ ÈÚˆÓ‡ ÁÎÂ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÏÎ˙˘Ó‰ÂÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈ , Ì„Â˜ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÚˆÓ‡· ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰

ÔÎÏ , ‰„Â˜Ù· Ô‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÁ�‰‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
Ï‰Â�· Ô‰Â ,Ó ¯˙ÂÈ Â‡ˆÓ� „Ï˘‰ Â‡ ˙ÂÓˆÚ‰ Ì‡ Ì‚ ¯˜ÁÈÈ ‰¯˜Ó‰Â Á˙ÙÈÈ ˜È˙‰˘ ÚÂ·˜ÏÂ-

20˙ÂÂÓ‰ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ‰�˘ . 

 מסרה המשטרה כי הנוהל נקבע בכפו� להוראות 2012 המדינה מדצמבר בתשובתה למשרד מבקר
, � לא נדרש עד כה להתמודד ע� הסוגיה"כ� מסרה המשטרה שאח. החוק הד� בהתיישנות עברה

__________________ 

39 Threat Assessment 
 .תיק של אלמוני שעדיי* חי לא ייגנז עד שייוודע למשטרה על מותו 40

 .בפרק הד* בטיפול בתיקי אלמוני�,  לנוהל הטיפול בנעדרי� ואלמוני�5'ז1 לפקודה וסעי- 5'ו4סעי-  41
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לפיכ� מסרה המשטרה שהיא .  שנה הוגדרו שלדי� ארכאולוגיי�20מאחר ששלדי� שנמצאו לאחר 
 .ג� יבח� א� יש לעדכ� את הפקודה והנהלי�תבח� את העיקרו� שנקבע בנוהל ובהתא� הא

ט חקירות ומצרפת "חוליית נעדרי� מבצעת בדיקה בתיק לפני העברתו לרח, בהתא� לפקודה .2
החוליה בודקת בי� היתר א� תחנת המשטרה שטיפלה בתיק צריכה לבצע השלמות . המלצה לגניזתו

, וחזר התיק לתחנת המשטרהבמקרי� אלו מ.  מקרובי משפחהDNAכמו לקיחת דגימות , לחקירה
ט חקירות "לרח, בצירו� המלצתה של החוליה לגניזתו, ורק לאחר השלמת הנדרש הוא מועבר

 .לאישור גניזה

  שניהלה החוליה העלתה כי יותר 42בביקורת הקודמת נמצא כי בדיקת קוב" נעדרי� ואלמוני�

ועשרות תיקי� ,  נגנזו טר�43 והיו אמורי� להיגנז2003�1962 מהתיקי� שנפתחו בשני� 60%�מ
שלא לפי , שהגיע מועד גניזת� לא הועברו מתחנות המשטרה לחוליה אלא בוערו בתחנות עצמ�

 .הוראות הפקודה והנוהל

 במסגרת המעקב בנוגע לטיפול החוליה 2012מניתוח נתוני� שעשה משרד מבקר המדינה באוגוסט 
354�עלה ש, י� שהתקבלו מהחוליהבגניזת התיקי� של הנעדרי� והאלמוני� שהיו רשומי� בקבצ  

אשר לתיקי . תיקי� היו פתוחי�) 30% (154�ו, ר" תיקי הנעדרי� נגנזו בארכיו� במטא508�מ) 70%(
. תיקי� היו פתוחי�) 51% (247�ר ו" התיקי� נגנזו בארכיו� במטא482�מ) 49% (235 �אלמוני� 

 .י� שהיו רשומי� בחוליה תיקי נעדרי� ואלמונ990�מ) 41% (401בס� הכול היו פתוחי� 

טר� עברו חמש )  תיקי אלמוני�84� תיקי נעדרי� ו50( מה� 134�ב,  התיקי� הפתוחי�401�אשר ל
 62( מה� 108�ב; או שהנעדר אוכ� והאלמוני זוהה א� הטיפול בתיק לא הסתיי�, השני� האמורות
מצאי� ברשות נרש� שה� נאספו מתחנות המשטרה וה� נ)  תיקי אלמוני�46�תיקי נעדרי� ו

נרש� שמדובר בתיקי רצח שנמצאי� )  תיקי אלמוני�3� תיקי נעדרי� ו13( מה� 16�ב; החוליה
 .דווח שה� לא אותרו וקצי� בודק בח� את הסיבות לכ�) של נעדרי�( מה� 2�וב; בחקירה

מה� ה� )  התיקי� הפתוחי�401 מכלל 7% (27, התיקי� הפתוחי� הנותרי�) 35% (141�אשר ל
 :כמתואר להל�, ה� תיקי אלמוני�)  התיקי� הפתוחי�401 מכלל 28% (114�דרי� ותיקי נע

)‡(  È·‚Ï14 ÌÈ˜È˙ )4Â ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ -10ÌÈ�ÂÓÏ‡ È˜È˙  (- ı¯Ó· „ÂÚ˘ Û‡ 2011 , ‰�˘Î
·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ ÈˆÁÂ , ˜È˙‰ ˙‡ ‰Ï Â¯È·ÚÈ˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙Ó ‰ÈÏÂÁ‰ ‰˘˜È·

)Â˜ Ì‚ ‰˘˜· ‰˘‚Â‰ ÌÈ˜È˙‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ÔÎÏ Ì„- È‡Ó· 2010( , ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ˜¯
Â¯˙Â‡ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ˜È˙ ÚÂ„Ó ÔÁ·È ˜„Â· ÔÈˆ˜˘ ıÈÏÓ‰Ï ˘È ÈÎ ‰ÈÏÂÁ‰ ˘‡¯ ÔÈÈˆ ·˜ÚÓ‰. 

)·(  È·‚Ï58 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙ )3Â ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ -55ÌÈ�ÂÓÏ‡ È˜È˙  (- È‡Ó· „ÂÚ 2010 ,
·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ ,Ú‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙Ó ‰ÈÏÂÁ‰ ‰˘˜È· ‰Ï ¯È·54 

Ì‰Ó , ı¯Ó· ‰˘˜È·Â ‰¯ÊÁ Û‡Â2011 ,·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ ÈˆÁÂ ‰�˘Î , ‰Ï ¯È·Ú‰Ï50 
Ì‰Ó . ‰ÈÈ�Ù ‰˙Â‡·) ı¯Ó·2011 ( ‡Ï˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜È˙ È�˘ ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÂÁ‰ ‰˘˜È·

 È‡ÓÓ ‰˙˘˜·· ÂÏÏÎ�2010 , ‡Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È˙ È�˘ ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰˘˜È· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÚÂÓ·Â
ÂÊ ‰˙˘˜·· ÂÏÏÎ� .ÏÂ‡Â·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì , ‰ÈÏÂÁ‰ ‰˘˜È·˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ

ÌÈ˜È˙‰ ·Â¯ ˙‡ ‰�Â˘‡¯Ï , ‰ÏÚ ‰Ó ¯¯·Ï ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë ‡ÏÈÓÓÂ Ì˙Â‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡È‰
ÔÈÈ�Ú‰ ¯Â¯È·Ï ˜„Â· ÔÈˆ˜ ‰�ÂÓÈ Ì‡ ‰�ÈÈˆ ‡Ï Ì‚Â ÌÏ¯Â‚·. 

__________________ 

 .2009נתוני� המעודכני� לאמצע יוני לפי  42
למעט התיקי� שהחקירה בעניינ� עדיי* לא מוצתה או שבעלי התפקידי� המפורטי� בפקודה טר�  43

 .המליצו על גניזת התיק



 563 המשרד לביטחו* הפני�

)‚(  È·‚Ï69 ÌÈ¯˙Â�‰ ÌÈ˜È˙‰ )20Â ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ -49ÌÈ�ÂÓÏ‡ È˜È˙ ( , Ì¯Ë ‰ÈÏÂÁ‰
Ï ‰ÏÚÙ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙Ó Ì˙Â‡ ÛÂÒ‡ ,˘ Û‡-53 Ì‰Ó )13Â ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ -40 È˜È˙ 
ÌÈ�ÂÓÏ‡ ( ˙�˘ È�ÙÏ ÂÁ˙Ù�200744) ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â�˘ ˙ÏÈÁ˙· Û‡ ÂÁ˙Ù� Ì˜ÏÁ( , „ÂÚÂ9 

 ÌÈ�˘· ÂÁ˙Ù� Ì�Ó‡ Ì‰Ó2008-2011 , È�ÂÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ Â‡ ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ ÌÏÂ‡
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ�˘ ÂÈ‰. 

· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰-35%˙Ó  ˙ÈÈÏÂÁ· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÁÂ˙Ù‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰Â ÌÈ¯„Ú�‰ È˜È
‰ÈÏÂÁ‰ È„È· Ì˙ÊÈ�‚ ÍÈÏ‰ ÌÂ„È˜· ÌÈÏ˘Î ÂÈ‰ ÌÈ¯„Ú� .˘ ‰ÏÚ „ÂÚ-28% ÌÈ˜È˙‰Ó 

ÌÈ�ÂÓÏ‡ È˜È˙ ÂÈ‰ ÌÈÏ˘Î‰ ÂÈ‰ Ì�ÈÈ�Ú·˘ ÌÈÁÂ˙Ù‰ , ÂÏÈ‡Â7% ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ ÂÈ‰ „·Ï· Ì‰Ó 
-¯„Ú� È˜È˙·˘ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ ÌÈ�ÂÓÏ‡ È˜È˙· ÏÂÙÈË· Ï˘Î‰˘ Ô‡ÎÓ ÌÈ. 

עוד בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה שהבקרה בעניינ� של התיקי� שאינ� מועברי� 
וכי בחלק מהמקרי� שבה� מתגלי� כשלי� בטיפול� של , במועד לחוליה מתבצעת באיחור רב

 .לא נית� עוד לבצע השלמות בחקירה ולהביא למיצויה, תחנות המשטרה בתיק

 תיקי הנעדרי� 401�מ) 27% (108 נמצאו בחוליה 2012גוסט מניתוח הנתוני� כאמור עלה שבאו
יצוי� שעצ� הימצא� . וה� טר� נגנזו, ) תיקי אלמוני�46� תיקי נעדרי� ו62(והאלמוני� הפתוחי� 

בדקה , ויש בכ� תועלת רק א� החוליה עשתה בקרה על תיקי� אלה, של התיקי� בחוליה אי� בו די
 .לימה את הלי� גניזת�שאי� צור� לבצע השלמות בחקירת� והש

 ÁÎÂ� Ì‚ ‰ÏÂÚ ‰ÈÏÂÁÏ Ì˙¯·Ú‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙Ó ÌÈ˜È˙‰ ÛÂÒÈ‡·˘ ˙Â·È˘Á‰Â ˙ÂÙÈÁ„‰
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ˙Â�Á˙Ó Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ì˙ÊÈ�‚ „ÚÂÓ ÚÈ‚‰˘ ÌÈ˜È˙ ˙Â¯˘Ú Ì‰ÈÙÏ˘

ÔÓˆÚ ˙Â�Á˙· Â¯ÚÂ· ‡Ï‡ ‰ÈÏÂÁÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ,Ï‰Â�‰Â ‰„Â˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ . ·ÂÎÈÚ‰
ÏÂÁ‰ ÏÂÙÈË· ÍÎÏ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰˘ È�ÙÏ ÌÈ˜È˙ ¯ÂÚÈ· Ï˘ Ï˘Î ¯˘Ù‡Ï ÏÂÎÈ ÌÈ˜È˙‰ ÛÂÒÈ‡· ‰È

ÈÁÎÂ�‰ ·˜ÚÓ· Ì‚. 

‰Ê ‡˘Â�· ‰ÈÏÂÁ‰ ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ� , ˙‡˘ ¯˙È· ÏÚÙ˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯
Ì˙ÊÈ�‚ „ÚÂÓ ÚÈ‚‰˘ ÌÈ˜È˙‰ ÛÂÒÈ‡Ï ,Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ Ô˙È�‰ ÏÎÎ ÌÈ„˜˙ , ÔÁ·˙

Á· ˙ÂÓÏ˘‰ ˙Â˘¯„� ‡Ï Ì‡Ì˙ÊÈ�‚ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘˙Â Ì˙¯È˜. 

 שמאז הביקורת הקודמת פעלה 2012המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
. חוליית נעדרי� לאיסו� תיקי החקירה שהגיע זמ� גניזת� ושלחה לתחנות המשטרה תזכורות בנושא

, וד להנחיותא נקבעו מגבלות כדי למנוע ביעור תיקי� בניג"כ� מסרה המשטרה שבמערכת פל
 48המשטרה הוסיפה שלגבי . ושליחידות החקירה הופ" חוזר בנוגע לגניזת התיקי� ולמניעת ביעור�
� את סגני "הנחה פיקוד אח, תיקי� שבוערו או שלא אותרו בתחנות ולא נמסרו לחוליית נעדרי�

 .ממוני מחוזות המשטרה למנות לה� קציני� בודקי�

לדברי . המשטרה שהחוליה משקיעה בנושא מאמצי� רבי�מסרה , אשר לבקרת הטיפול בתיקי�
ובה� נבדקי� תהליכי , במהל� העבודה השנתית מבצעת החוליה בקרות ביחידות החקירה, המשטרה
וא� קיי� צור� , איכות החקירה וקיו� הנהלי� בנוגע לטיפול היחידות בתיקי� הפרטניי�, העבודה

וסיפה שבעקבות בקרות שעשתה החוליה המשטרה ה. החוליה ממליצה לבצע השלמות חקירה
ובמרבית� בוצעה , הוחזרו עשרות מה� ליחידות החקירה להשלמה, בתיקי� שהועברו אליה לגניזה

 .ההשלמה כנדרש

__________________ 

 .2007 תיקי� נוספי� נפתחו בשנת 7 44
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 ‰Ë˜�˘ ˙Â�Â˘ ˙ÂÏÂÚÙ ‰˙·Â˘˙· ‰Ë¯ÈÙ˘ Û‡ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÈ· ˙ÚÈ�Ó·Â Ì˙ÊÈ�‚· ‰ÏÂÙÈË· Ô‰Â ÌÈ˜È˙‰ ÏÚ ‰¯˜·· Ô‰ ‰ÈÏÂÁ‰Ì¯Â , ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ·ÂÎÈÚ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ·˜ÚÓ· . ‰ÈˆÓ‡Ó· „ÈÓ˙˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ¯Ù˘Ï. 

 

 

 סיכו�

ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈ¯„Ú� ¯Â˙È‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á· ËÈÚÓ‰Ï Ô˙È� ‡Ï , È�È„ ¯„‚· Ì‰˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú
˘ÓÓ ˙Â˘Ù� .¯„Ú�‰ ˙ÂÁÙ˘Ó Ï˘ Ô·ÂÓ‰ Ò¯Ë�È‡‰ ÏÚ ÛÒÂ�ÌÈ , Ú„ÈÓ ˙ÒÈÙ ÏÎÏ ˙ÂÏÁÈÈÓ‰

ÂÓÏÚ�˘ Ô‰È¯È˜È Ï¯Â‚· ‰¯Â˘˜‰ , ¯Â˙È‡ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ˘È
‚ÂÊ È�· Ï˘ È˘È‡‰ „ÓÚÓ‰ È�ÈÈ�ÚÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈ¯„Ú� , ˙Â�È‚Ú ÂÓÎ

˙Â¯ÊÓÓÂ ,‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ‰˘Â¯È È�ÈÈ�ÚÏ. 

 ‰¯Ë˘Ó· ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·482È�ÂÓÏ‡ Â Â‰ÂÊ Ì¯Ë˘ Ì-508 ‡Ï˘ ÌÈ¯„Ú� 
Â¯˙Â‡ .‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ·˜ÚÓ· ‡ˆÓ� ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ , ÊÎ¯Ó‰ ÛÂ˙È˘·

˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÏÚÂÙ‰ ˙ÈËÙ˘Ó ‰‡ÂÙ¯Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ,) ÔÏ‰Ï-ÔÂÎÓ‰  ( Ë˜ÈÂ¯Ù ÂÓ„È˜
ÌÈ¯„Ú� ÔÂÎÈ‡ÏÂ ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÏ ,Â· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ˘‚„ Ì˘Â‰ ‡Ï ÔÎÏ Ì„Â˜˘ ‡˘Â� , ˙�˘ÓÂ

2010 ËÒÂ‚Â‡· ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2012 Â‰ÂÊ 38ÌÈ�ÂÓÏ‡  .ÔÎ ÂÓÎ , ‰ÓÎ Â�˜Â˙
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó. 

˙‡Ê ÌÚ , Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ·˜ÚÓ· ÂÏÚÂ‰- ‡È‰ 
‡ÏÓ ‰È‰È ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÏÂ ÌÈ¯„Ú� ¯Â˙È‡Ï ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó˘ ‰‚‡„ ‡Ï , ‡È‰

Ï· ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒ‡Ï ‰ÏÚÙ ‡-157) 70% (Ó-223 ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈ¯„Ú�‰ È˜È˙ 
¯„Ú�Ï Ú‚Â�‰ , ˙ÂÁÙÏÓ ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ÛÂÒÈ‡Ï Ú‚Â�· ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ú·˜ ‡Ï Û‡Â33% 

‰�ÈÓÊ ˙È‚ÂÏÂÈ· ‰ÓÈ‚„ Ì‰È·‚Ï ÔÈ‡Â Â¯·˜�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡‰Ó . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ˘ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ
˙¯Â˜È·· „ÂÚ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â�·Â�˜Â˙ Ì¯Ë ˙Ó„Â˜‰  , ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎÂ

‰ˆÂÓ ‡Ï. 

 Â˙ÂÓÏ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î Ì„È·˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÁÂÂ„Ï „ÈÙ˜‰Ï ÔÂÎÓ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ¯‚‡Ó Ï˘ Â˙Â�ÓÈ‰ÓÂ , ÏÎ· ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ÔÎÂ

˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ ÈÚˆÓ‡ ¯ÂÚÈ·ÏÂ ¯‚‡Ó‰Ó ÈÂ‰ÈÊ È�Â˙� ˙˜ÈÁÓÏ Ú‚Â�‰Â˜ÙÂ‰ Ì‰Ó . Ì‰ÈÏÚ ÔÎ
ÌÈ¯„Ú� ÔÂÎÈ‡ÏÂ ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ÌÈÏ‰�· ¯È„Ò‰Ï . ÈÂ‡¯

‰¯Ë˘Ó‰˘ , ˙‡ ˙Â�˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ Â�Á·È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰
ÌÈ‡ÏÓ ÂÈ‰È ‰¯Ë˘Ó· ¯‚‡Ó‰ È�Â˙�˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÎÈÏ‰‰ , ÌÚ ¯È„Ò˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÔÎÂ

ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÌÚÂ 
 ˙�˘Ó ÂÁ˙ÙÈÈ˘ ÌÈ˘„Á2013ÍÏÈ‡Â  .‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ,‰ˆÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó" Â�Á·È Ï

 ˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ‰¯Ë˘ÓÏ ‡·ˆ‰Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ Â¯·ÚÂÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙‡ ˘„ÁÓ
˙‡ÊÎ ‰¯·Ú‰ ¯È„Ò‰Ï. 
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È¯„Ú� ÏÚ ˙ÊÎ¯Ó ‡È‰˘ Ú„ÈÓ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÂÁ‰ ÏÚÌÏ˘ ‰È‰È ÌÈ�ÂÓÏ‡Â Ì ,ÔÈÓ‡Â ‡ÏÓ .
 Í¯ÂˆÏ ÌÈÚˆÓ‡ Ô‰Ó ÂÙÒ‡� Ì¯Ë˘ ÌÈ¯„Ú�‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ Ì„˜‰· ˙Â�ÙÏ Û‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

 Â¯·˜�˘ ÌÈ�ÂÓÏ‡Ó ÈÂ‰ÈÊ ÈÚˆÓ‡ ˙ÁÈ˜ÏÏ Ú‚Â�· ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï Û‡Â ÈË�‚ ÏÈÙÂ¯Ù ˙˜Ù‰- 
‰ÏÁ‰ Â·˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ˙‡Ê ÏÎ . ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Ì„˜Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

 ‰ÏÂÙÈËÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� È˜È˙ ˙ÊÈ�‚· ,ÈÂˆÈÓÏ ÚÈ‚˙ Ì�ÈÈ�Ú· ‰¯È˜Á‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î , È„ÎÂ
Ï‰Â�‰Â ‰„Â˜Ù‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘Â ÍÎÏ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰˘ È�ÙÏ ÌÈ˜È˙ Ï˘ Ì¯ÂÚÈ· ˙‡ ÚÂ�ÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ ,

 ‰ÏÈÚÈ ÌÈ�Â˙� ˙·Ïˆ‰ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ˙È˙˘˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÚÙ˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊÂ ÌÈ¯„Ú� ÔÂÎÈ‡ Í¯ÂˆÏÌÈ ,‰Ê ‡˘Â�· ‰„Â˜Ù‰ Ï˘ ÔÂÎ„ÚÏ Ì„˜‰· ‚‡„˙Â. 

 ÌÈ‡˘Â�‰ „Á‡ ‡Â‰ ÌÈ�ÂÓÏ‡Â ÌÈ¯„Ú� ‡˘Â�˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ÛÈÒÂÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
„‡Ó ‰·Â˘Á ‡È‰ ÌÓ„˜Ï ˘È˘ ÌÈ·Â˘Á‰ , ÌÚ ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ·ÂÏÈ˘‰Â

Â¯˙Â‡ ‡Ï˘ ÌÈ¯„Ú�Â ÌÈ�ÂÓÏ‡ Ï˘ ÌÈÂ‰ÈÊ ˙‡ Ì„˜Ó ˙Á˙Ù˙Ó‰ ‰È‚ÂÏÂ�ÎË‰ .¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ‰
 Í˘Ó˙Ó‰ ıÓ‡ÓÏ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙ÂÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÂ˙¯ÏÂ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÂÎÓ‰Â

ÌÈ¯„Ú� ¯Â˙È‡·Â ÌÈ�ÂÓÏ‡ ÈÂ‰ÈÊ·. 

 



 

 


