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 המשרד לביטחו� הפני�

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

 משטרת ישראל

באגפי המטה הארצי של המשטרה ובתחנות המשטרה בדק משרד מבקר 
המדינה היבטי� מרכזיי� בתפקוד התחנות וביישו� תכניות לשיפור פעילות� 

ובה� שירותי השיטור במגזר הערבי ומעורבות התחנות בתכנית , במגוו� תחומי�
 . בדיקות השלמה נעשו במשרד לביטחו� הפני�. "עיר ללא אלימות"

במטה הארצי של המשטרה נעשתה ביקורת מעקב על טיפול המשטרה באיתור 
ובה נבדק תיקו� הליקויי� העיקריי� שמבקר המדינה , נעדרי� ובזיהוי אלמוני�

כ� נבדקה התקדמותו של פרויקט לזיהוי . ב60הצביע עליה� בדוח שנתי 
, י� שהחלה המשטרה לבצע לאחר הביקורת הקודמתאלמוני� ולאיכו� נעדר

בדיקת . בשיתו� המרכז הלאומי לרפואה משפטית הפועל מטע� משרד הבריאות
 .השלמה נעשתה במשרד הבריאות

 

 נציבות כבאות והצלה ורשויות הכבאות

בנציבות כבאות והצלה וברשויות הכבאות נעשתה ביקורת על פעולות המניעה 
תפקוד� ,  המער� למניעת דלקות ברשויות הכבאותנבדק. בתחו� כיבוי האש

בתי עסק : והיערכות� למניעת דלקות במבני� המשמשי� את הציבור כגו�
דגש מיוחד נית� לסידורי המניעה בבתי� רבי קומות המשמשי� . ומוסדות

 . למשרדי� ולמגורי�

 

 שירות בתי הסוהר

במינהל , ירבאג� האס,  בנציבות שירות בתי הסוהר"בשירות בתי הסוהר 
בלשכת הייעו# המשפטי , במינהל משאבי אנוש, במינהל תכנו�, טכנולוגיות
 וכ� במשרד לביטחו� הפני� נבדקו היבטי� הנוגעי� לפרויקט "ובחשבות 

נבדקו בעיקר . שהוא פרויקט לפיתוח מערכת מידע בשירות בתי הסוהר, קידמה
, י� לביצועו ותכולתולוח הזמנ, תקציבו, ההחלטה על ביצועו של הפרויקט: אלה

 . וניהול הסיכוני� הכרוכי� בו
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 משטרת ישראל

 מקומה ותפקודה של התחנה במשטרה

 תקציר 

 �להל� (תחנה המשטרה . מער� תחנות המשטרה הוא הקו הקדמי של משטרת ישראל
היא הגו� העיקרי המבצע את רוב תפקידי המשטרה המפורטי� בפקודת ) התחנה

תפיסת עברייני� , מניעת עברות וגילוי�: �1971א"שלהת, ]נוסח חדש[המשטרה 
בפעילות� זו על התחנות . קיו� הסדר הציבורי וביטחו� הנפש והרכוש, והעמדת� לדי�

 .לתת שירות לציבור ולספק פתרונות לצרכיה הייחודיי� של הקהילה שה� פועלות בה

 תחנות ומרחבי� אופרטיביי�70 כלל מער� התחנות 2012בשנת 
1

ת בנויות התחנו. 
מבצעי� , קהילה, משרד שיטור: במתכונת אחידה שבבסיסה שני מערכי� מקצועיי�

את מער� הסיור ואת , בי� השאר, הכולל)  משרד השיטור והקהילה�להל� (וביטחו� 
 �להל� (ומשרד לחקירות ולמודיעי� , )קי�" מש�להל� (מרכזי השיטור הקהילתי 

) ל" מש�להל� (ת מרכזי השירות לאזרח א, הכולל את מער� החקירות) �"משרד האח
מהבחינה המקצועית התחנות כפופות לאגפי המטה הארצי . ואת מער� המודיעי�

לגיבוש נהלי� ותורת , בכל הנוגע לקביעת המדיניות המקצועית) ר" מטא�להל� (
מהבחינה הפיקודית כפופות . למת� הנחיות וייעו* ולפיקוח על התחנות, הפעלה

 .הטריטוריאליי� במחוזות ובמרחבי�התחנות למפקדי� 

 הגדירה המשטרה את חיזוק התחנות והעצמת� כאחד מיעדיה 2007משנת 
ל " המפכ�להל� (דודי כה� ) בדימוס(ל הקוד� רב ניצב "בתקופת המפכ. האסטרטגיי�

ש " תר�להל�  (2008�2012שנתית לשני� �יעד זה נכלל במסגרת התכנית הרב) הקוד�
, וכחי רב ניצב יוחנ� דנינו רואה בחיזוק התחנות מטרה מרכזיתל הנ"ג� המפכ). 2012

באמצעות שינויי� ארגוניי� והעברת תקני� מהמטות , בי� היתר, שיש להשיגה
במשטרה ובמשרד לביטחו� , מתחילת העשור הקוד� עלתה בממשלה, בנוס�. לשטח

המודעות לשיפור המענה המשטרתי למגזר ) פ" המשרד לבט�להל� (הפני� 
 .עוטי� ולתגבור שירותי השיטור הניתני� לוהמי

 

 פעולות הביקורת

 היבטי� מרכזיי� בתפקוד 2012אוגוסט �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� ינואר
ובה� כוח האד� , התחנות וביישו� תכניות בתחומי הפעילות השוני� של התחנה

; י�ק"הקמת משרד השיטור והקהילה בתחנה ופעילות מער� הסיור והמש; בתחנה
; השירות הנית� לאזרח; עומס העבודה במער� החקירות והאמצעי� להפחתתו

הפעילות לחיזוק שירותי השיטור במגזר ; התכניות לחיזוקה ולהעצמתה של התחנה
הבדיקה התבצעה . ומעורבות התחנה ביישו� התכנית עיר ללא אלימות; המיעוטי�

__________________ 

, ה של תחנה רגילה הכולל סיורמרחב אופרטיבי הוא מרחב המפעיל ישירות מער	 שטח שווה לז 1
 .בנוס� לפונקציות המטה המרחביות, קי�"מודיעי� ומש, חקירות
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 �להל� (קדי התחנות נשלח שאלו� לכל מפ, בנוס�. ר ובכמה תחנות"באגפי מטא
 .פ"בדיקת השלמה נעשתה במשרד לבט). השאלו�

 

 עיקרי הממצאי�

 כוח אד� בתחנות המשטרה

ת ו נ ח ת ב  � ד א ה ח  ו כ ת  נ י ק  תק� כוח האד� בתחנות המשטרה נקבע באג� :ת
על פי מספר השוטרי� הנחוצי� במקצועות ) ת" אג�להל� (ר "הארגו� והתכנו� במטא

שתני� כמו גודל האוכלוסייה שהתחנה משרתת מספר השוטרי� נגזר ממ. השוני�
 .והפיקוד הבכיר של המשטרה מאשר אותו, ונפח הפשיעה שעליה לטפל בו

ת מודל תקינה לקביעת התק� הנחו* לבעלי "לצור� תקינת כוח האד� בתחנות פיתח אג
 הנסמכי� על היק� �התפקידי� במקצועות העיקריי� לפי קריטריוני� אובייקטיביי

ל הקוד� נוסח " אישר המפכ2010בדצמבר ).  מפתחות תקינה�להל� (משימותיה� 
ראשוני של מפתחות תקינה לסיירי� והנחה לבצע את הנדרש להשלמת� ולגבש 

ל "על פי הנחייתו זו של המפכ. מפתחות תקינה ג� לשוטרי מער� החקירות והמודיעי�
ני�  הכנת� של מפתחות תקינה מעודכ2011�2012ת בשני� "הקוד� השלי� אג

אול� מפתחות התקינה שהוכנו על פי ההנחיה לא . לשוטרי� במקצועות האמורי�
 .וממילא קידומ� הושהה) כ"הספ(נדונו בסגל הפיקוד הכללי 

, השוואת מפתחות התקינה המעודכני� של הסיירי� והחוקרי� לתקני� בתחנות
. תהראתה כי בשתי הקבוצות קיימי� פערי� גדולי� בי� התחנו, 2011מספטמבר 

 �10%ומנגד בכ,  מהתק� הקיי�25% מהתחנות המחסור עולה על �25% בכ�סיירי� 
 �50%ב.  מהתחנות קיי� מחסור�78% בכ�חוקרי� ; 25%מה� קיי� עוד� העולה על 

 מהתחנות �18%בכ,  מהתק� הקיי� ולעומת זאת25%מהתחנות המחסור עולה על 
רש� בה� חוסר ניכר בתקני רוב התחנות שנ. קיי� עוד� א� הוא קט� ביחס לחוסרי�

 .סיירי� וחוקרי� משרתות יישובי פריפריה

הביקורת העלתה שקיימי� פערי� ניכרי� בי� התחנות ברמת האיוש של , זאת ועוד
נכו� .  פערי� הבולטי� בעיקר במער� הסיור�תקני כוח האד� הקיימי� בתחנות 

�וב, ו גדולה ממנו מהתחנות מצבת מער� הסיור שווה לתק� א�22%ב, 2012לאוגוסט 
 .�20% מהתחנות המצבה נמוכה מהתק� ביותר מ22%

כי הפערי� הללו מעידי� על הצור� בגיבוש מדיניות , משרד מבקר המדינה סבור
 .מתאימה לוויסות� של תקני הסיור והחקירות בי� התחנות

ה ר ט ש מ ב ה  ב ו ח י  ת ר ש מ  � ר ע  באמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� :מ
�1986ו"התשמ, ]נוסח משולב[� תוק� חוק שירות בטחו

2
ונקבעה בו הוראת שעה , 

תיקו� זה אפשר את שירות� של חיילי חובה . לשנתיי� שהוארכה כמה פעמי�
� בכל " עמד מספר המשרתי� במער� שח2012בפברואר ). �" שח�להל� (במשטרה 

 . 1,517יחידות המשטרה על 

__________________ 

 .�1995ה"התשנ, )שירות במשטרה כשירות מוכר) (7' תיקו� מס(תיקו� לחוק שירות בטחו�  2
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משרדית לבחינת � החליטה הממשלה על ביצוע עבודת מטה בי�2006בפברואר 
ובמהל� , 2010עבודת המטה הסתיימה במר* . הפסקת שירות חיילי החובה במשטרה

פ"השני� עד סיומה העלו דוחותיה� של משרד מבקר המדינה ושל המשרד לבט
3
 

לרבות מגבלות בהתאמת� , �"בעיות מהותיות בנוגע לתפקוד� של שוטרי שח
 מסקנת עבודת המטה הייתה .לפעילות המשטרה המשפיעות על תרומת� לעבודתה

 החליטה הממשלה 2011ביוני . � אלא לגייס שוטרי קבע"שאי� להמשי� ולהציב שח
�� באופ� הדרגתי והטילה על צוות בי�"להקטי� את מספר המשרתי� במער� שח

 .משרדי לגבש דרכי� למת� מענה חלופי

). י הסיור משוטר19.3%(� " שוטרי שח533 פעלו במער� הסיור בתחנות 2012ביולי 
� מקרב שוטרי הסיור שונה מאוד מתחנה "הביקורת העלתה כי שיעור שוטרי שח

� שרירות וקיימות ג� במועד "עוד הועלה שהבעיות המהותיות במער� שח. לתחנה
� עקב תקופת שירות� " התחלופה הגבוהה של שוטרי שח�ביצוע הביקורת הנוכחית 

� "יי� בהפעלת שוטרי שחוקש; הגיל הצעיר וחוסר הבשלות שלה�; הקצרה
קיי� חשש כי בתחנות , לכ�. באירועי� מורכבי� או בכאלה הדורשי� שימוש בכוח

עלול הדבר להשפיע על איכות , � במער� הסיור גדול יחסית"שמשקל� של שוטרי שח
 .התפקוד של התחנה

 

 משרד השיטור והקהילה

ולפעילות להפעלת מער� הסיור , בי� השאר, משרד השיטור והקהילה אחראי
קי� "הכולל את מער� המש, המבצעית של התחנה ולתחו� השיטור הקהילתי

 . הנותני� שירותי משטרה מוגדרי� לקהילה שה� ממוקמי� בה

ו ק ו ז י ח ל ת  ו י נ כ ת ה ו ר  ו י ס ה  � ר ע מ ת  ו ל י ע מער� הסיור בתחנה הוא  :פ
תפקידיו כוללי� מת� מענה לקריאות הציבור . התשתית לעבודת השיטור בשטח

קוד� להקמת . ימות יזומות להגברת הנוכחות והבולטות של המשטרהוביצוע מש
 איתרה המשטרה בעיות חוזרות ונשנות במער� 2012משרד השיטור והקהילה בשנת 

 2000�2010ובמהל� השני� , הסיור בתחנה וקשיי� בהתמודדותו ע� מכלול תפקידיו
רגוניי� במער� היא הקימה כמה צוותי� שביצעו עבודת מטה והמליצו על שינויי� א

א� רוב� לא , ר"ההמלצות נדונו ואושרו בידי הפיקוד הבכיר במטא. הסיור בתחנה
 יושמו באופ� חלקי �ואלה שיושמו , יושמו א� שלא התקבלה כל החלטה שלא ליישמ�

שבח� את הפעלת מער� , באג� השיטור והקהילה,  הוק� צוות נוס�2012ביולי . בלבד
 .הסיור וגיבש המלצות בנושא

, יישומ� של רוב ההמלצות לחיזוקו של מער� הסיור בתחנה ולשיפור תפקודו�אי
הותיר את הבעיות בעינ� והביא לאובד� משאבי התכנו� ועבודות המטה , לאור� זמ�

 .שהושקעו בה�

ה נ ח ת ב י  ת ל י ה ק ה ר  ו ט י ש ה  � ר ע � , מ פ ו א ו ו  ק ו ז י ח ל ת  ו י נ כ ת ה
ו ת ל ע פ הכרת צרכיה קי� אחריות למת� שירותי משטרה לקהילה מתו� "למש :ה

 .ק ג� להפעלת מער� המתנדבי�"במסגרת זאת אחראי המש. ופרטיה

__________________ 

אג) הביקורת ונציב תלונות הציבור במשרד ; 123�144' עמ, )ÁÂ„60‡) 2009 , ראו מבקר המדינה 3
 .2007פברואר , "� במשטרת ישראל"בחינת תפקוד� של השח" דוח בנושא ,פ"לבט
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במחצית השנייה של העשור הקוד� גיבשה המשטרה והפעילה תכניות שנועדו  .1
חר� תרומת� של התכניות לפעילות התחנה . לשפר את מערכי השיטור הקהילתי

 ראתה 2007מסו� , למשל. הופסק יישומ�, ולמרות המשאבי� שהושקעו בה�
 �ק ע� בסיס הפעלת מתנדבי� " שילוב של מש�ק המשולב "המשטרה בתכנית המש

מתכונת לשינוי אסטרטגי ארו� טווח שישפר את הפעלת השיטור הקהילתי 
קי� משולבי� ובהטמעת� בכל "והיא השקיעה משאבי� בהקמת מש, והמתנדבי�

� התכופי� בתחנה יש לציי� כי השינויי.  בוטלה מתכונת זו2012בתחילת . התחנות
צורכי� משאבי הטמעה שיורדי� לטמיו� בסופו של יו� ומביאי� את התחנה לידי 
חוסר ודאות בכל הקשור להיערכות הנדרשת ממנה ולשיטות העבודה שעליה לפעול 

בהירות בנוגע להיק� הנושאי� שבטיפול כל אחד �כמו כ� ה� עלולי� ליצור אי; לפיה�
 .מבעלי התפקידי� בתחנה

קי� ומאיישי� " מש384בתחנות פועלי� , 2012 פי נתוני המשטרה מיולי על .2
קי� אינ� נמצאי� " מהמש�12%מהתשובות לשאלו� עלה כי שכ.  שוטרי�479אות� 

 במגזר �11% לעומת כ�16% כ�בייחוד במגזר המיעוטי� , במקו� מרכזי ונגיש כנדרש
 37%י�  עלה שהמבני� המשמש2012מנתוני המשטרה מספטמבר . היהודי
 2012עוד עלה מהתשובות לשאלו� כי מתחילת . קי� אינ� מתאימי� לייעוד�"מהמש

 יקי� מספר ימי הפתיחה בחודש היה נמו� מהמספר המינימל" מהמש�50%בכ
 .הנדרש

קי� במגזר המיעוטי� "בעשור האחרו� ראתה המשטרה בפריסה רחבה של מש .3
גיבשה המשטרה תכניות , לכ�. אמצעי להגברת נוכחותה ולשיפור שירותה במגזר זה

אבל התכניות , מרכז ודרו�, קי� ביישובי המגזר במחוזות צפו�"להגדלת מספר המש
קי� במגזר " מש126נכו� למועד הביקורת היו אמורי� לפעול ; יושמו באופ� חלקי

תקנו� חסר של , זאת ועוד). �70%כ(קי� " מש88א� בפועל פועלי� בו רק , המיעוטי�
קי� במגזר "ור באמצעי� מקשי� על פעילות� התקינה של חלק מהמשכוח אד� ומחס

 .המיעוטי�

ה נ ח ת ב ה  ל י ה ק ה ו ר  ו ט י ש ה ד  ר ש מ ת  מ ק  אוחדו בתחנה 2012 בתחילת :ה
 משרד השיטור �משרד הסיור ע� משרד הקהילה והמשמר האזרחי למשרד אחד 

 נקבעה כשנת ההטמעה של האיחוד ברמת התחנה וברמת 2012שנת . והקהילה
 .המטה

מטה אג� השיטור והקהילה גיבש תכנית פעולה והקנה לתכנית האיחוד עדיפות 
ברמת התחנה רוב מרכיבי התכנית היו במהל� הביקורת בבנייה . בקשב ובמשאבי�

מהתשובות לשאלו� עלה כי כינו� המבנה הארגוני של המשרד לא , למשל. ובהטמעה
תפיסת ; ידי� החדשי�ובכלל זה לא תוקננו חלק מהתפק,  מהתחנות�50%הושל� בכ

ק "המתבססת על שילוב בי� פעילות הסיור לפעילות� של שוטרי המש, ההפעלה
בעניי� שינוי בניי� הכוח של ; אינה מיושמת ברוב התחנות, בטיפול בקריאות הציבור

המתנדבי� והפעלת� עלה כי מאז הקמת משרד השיטור והקהילה ועד מועד סיו� 
הנוגע לאופ� גיוס המתנדבי� ) �38%כ(יכר מהתחנות הביקורת לא חל כל שינוי בחלק נ

� "ג� תהלי� הפקת הלקחי� של הטמעת תכנית האיחוד שיז� ראש אג. והפעלת�
ובה� מוטת שליטה גדולה של ראש ,  העלה נושאי� המצריכי� תיקו�2012ביולי 

משרד השיטור והקהילה בתחנה המתקשה לפקד על בעלי דרגה שווה לו וכ� הצור� 
עדיי� מוקד� , 2012במועד סיו� הביקורת באוגוסט , לפיכ�. מער� המתנדבי�בחיזוק 

מדי ללמוד על מידת האפקטיביות ועל טיב השיפור של התהלי� ועל תרומתו 
 .לפעילות� של כל מגזרי השיטור בתחנה
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 � בתחנה"משרד האח

� בתחנה הוא כאמור הזרוע הנוספת שבאמצעותה התחנה פועלת "משרד האח
 . והוא כולל את מערכי החקירות והמודיעי�, קלאכיפת החו

ח א ה ד  ר ש מ ל  ג ס ל ת  פ ת ו ש מ ה  ד ו ב ע ת  ר ג ס  אוחדו 2005 בשנת :�"מ
שני ראשי המשרדי� הקודמי� הוכפפו . �"מערכי החקירות והמודיעי� למשרד האח

התפיסה שבבסיס ). �" הרמח�להל� (� "ראש משרד האח, לבעל תפקיד חדש בתחנה
בת ומתואמת של מערכי החקירות והמודיעי� תחת האיחוד הייתה שפעילות משול

 .פיקוד אחד תגדיל את האפקטיביות שלה�

שבח� את , 2011דוח היחידה הארצית לביקורת ותלונות הציבור של המשטרה משנת 
� ואופ� הפעלתו תואמי� "מצא שברוב התחנות שנבדקו מבנה משרד האח, האיחוד

ובה� חוסר איוש , � בחלק מהתחנותהוא מצא ליקויי, ע� זאת. �"לנוהל משרד האח
מי� "� והיעדר הכשרה מקצועית מספיקה של רמח"של תקני קציני� במשרדי האח

בהמש� לדוח האמור בדק משרד מבקר המדינה . בתחומי חקירות או מודיעי�
בי� היתר נמצא שביותר . �"באמצעות השאלו� היבטי� הנוגעי� לעבודת משרד האח

 מהתחנות לא עבר �15% רקע בתחו� המודיעי� וב�" מהתחנות אי� לרמח�50%מ
עוד נמצא כי חלק מהתחנות אינ� מקפידות על קיו� . מי�"� קורס רמח"הרמח

התנהלות לקויה זו . � בדבר שגרת המטה הנדרשת למשרד"הוראות נוהל משרד האח
 . מי� לנהל כראוי את עבודת המשרד המאוחד"יש בה כדי לפגוע ביכולת� של הרמח

ב ע ה ס  מ ו תע ו ר י ק ח ה  � ר ע מ ב ה  ד אחת הבעיות המרכזיות בתפקוד . 1   :ו
היא עומס העבודה הכבד המוטל על , א� לא המרכזית שבה�, מער� החקירות בתחנה

ת בשנת "כפי שעלה מהעבודה על מפתחות התקינה לחוקרי� שהכי� אג. החוקרי�
כדי אשר לרוב הוא גדול מ, כל חוקר בתחנה מטפל במספר רב של תיקי חקירה, 2011

יוצא אפוא שתיקי� רבי� נסגרי� ללא טיפול . לאפשר טיפול יסודי וראוי בכל תיק
 תיקי� לחוקר 383 עמד על 2009עוד עלה כי הממוצע הארצי בשנת . חקירתי כנדרש

 תיקי� 300 עד � מהתחנות �15%ב; ובי� התחנות נרש� פער גדול בעומס העבודה
 .  תיקי� לחוקר�500 יותר מ� �23%לחוקר וב

ק של התחנה לסייע למער� "לעיתי� נדרשי� שוטרי הסיור ושוטרי המש .2
 מהתחנות �87%מהתשובות לשאלו� עלה שב. החקירות בטיפול בתלונות בעברות קלות

 מהתחנות שוטרי �52%ב, שוטרי הסיור מבצעי� ג� איסו� ראיות באירועי פשע
לות חקירה  פעו� מהתחנות ה� חוקרי� חשודי� �31%ק חוקרי� עדי� וב"המש

בנוגע לאיכות עבודת� עלה כי ברוב התחנות שוטרי הסיור ושוטרי . שאינ� בסמכות�
 .קי� נדרשי� להשלמת פעולות חקירה בשל ביצוע חסר"המש

 

 פעולות לחיזוק המער� המשטרתי במגזר המיעוטי� 

 מיליו� אזרחי� ממגזר המיעוטי��1.6בישראל חיי� כ
4

 מכלל �20% המהווי� כ
מרכז ודרו� ,  הטיפול המשטרתי בה� נחלק בעיקר בי� מחוזות צפו�.האוכלוסייה

__________________ 

4 � .דרוזי� ובדואי�, ערבי� נוצרי�, הקבוצות הבולטות במגזר זה ה� ערבי� מוסלמי
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באמצעות תשע תחנות
5

יהודי � ומרחב אופרטיבי אחד המשרתי� יישובי� במגזר הלא
 תחנות בערי��17ו

 

 .מעורבות

 ומסקנות ועדת אור2000ובייחוד לאחר אירועי אוקטובר , מתחילת העשור הקוד�
6
 

פ ושל "של המשרד לבט, ותכניות של הממשלההצביעו החלטות , שקמה בעקבותיה�
המשטרה על פערי� במענה המשטרתי למגזר המיעוטי� בהשוואה לזה הנית� למגזר 

החלטות ותכניות אלה . היהודי וכ� על תחושת קיפוח ואפליה של אוכלוסיית המגזר
לחיזוק האכיפה המשטרתית , עסקו בדרכי� לשיפור השירות במגזר המיעוטי�

ר ולחיזוק הקשר ע� הקהילה והגדלת מעורבותה בכל הנוגע למניעת ביישובי המגז
 החלו 2012ורק בתחילת , רק מקצת מההמלצות יושמו, למרות זאת. פשיעה ואלימות

להל� . פ ביישו� מענה כולל לצורכי האוכלוסייה הערבית"המשטרה והמשרד לבט
 :הפרטי�

נקודות , נות להגדלת מספר התח2000תכנית שגיבשה המשטרה בנובמבר  .1
שנועדה לתת מענה לנוכחות המשטרתית , קי� וכ� להוספת שוטרי�"המשטרה והמש

תכנית שהכינה המשטרה בינואר . יושמה באופ� חלקי בלבד, הדלה ביישובי המגזר
מקי� , ונועדה להציע פתרו� כולל,  שוטרי� לחיזוק התחנות�3,000 להוספת כ2008

 תקני� 1,000מתו� , ע� זאת. א קודמהוארו� טווח בטיפול במגזר המיעוטי� ל
 .  תקני� לטובת מגזר המיעוטי�459 הוקצו 2009לשוטרי� שהוקצו למשטרה בשנת 

שנתית שנועדה לתת מענה לפיתוח � גיבשה הממשלה תכנית רב2010במר*  .2
ובכלל זה ביטחו� , ) יישובי התכנית�להל� ( יישובי� במגזר המיעוטי� �12כלכלי ב

בשלב הראשו� . שלבית�פ תכנית דו"פי תכנית זו הכי� המשרד לבטל. אישי ואכיפה
;  מיישובי התכנית�11שייתנו מענה ל) �" יס�להל� (יוקמו יחידות סיור מיוחדות 

בתחנות שייתנו )  אורג��להל� ( יחידות משטרתיות אורגניות 14ובשלב שני יוקמו 
ע שעד תחילת פ קב"השר לבט. בהדרגה מענה לכל היישובי� במגזר המיעוטי�

בביקורת עלה כי שנתיי� לאחר החלטת , ואול�.  יוקמו שלושה אורגני�2011נובמבר 
 . מי� והקמת שלושת האורגני� טר� הושלמה"לא הוקמו כלל יס, הממשלה

 

 השירות לאזרח בתחנות המשטרה

. בשני� האחרונות פיקוד המשטרה מסב יותר ויותר תשומת לב לנושא השירות לאזרח
רות שהתחנה נותנת לאזרח כוללת מרכיבי� רבי� הקובעי� בסופו של דבר איכות השי

, בי� היתר, איכות השירות נקבעת. את מידת שביעות רצונ� של הזקוקי� לשירותיה
על פי איכות טיפולו של השוטר בבעיה של האזרח , על פי יחסו של השוטר לאזרח

 . ומשכו ולפי מצב התשתיות הפיזיות בתחנה

ת ו ר י ש ה ר  ק מדי חצי ,  ואיל� עורכת יחידת השירות במשטרה2008מאמצע  :ס
הסקר נער� בקרב מדג� מייצג של אזרחי� שקיבלו שירות . סקר שירות, שנה

המשתתפי� בסקר מתבקשי� להעניק ציו� לתפקוד השוטרי� בסדרת . מהמשטרה
זמ� התגובה והטיפול והתנהגות ,  מקצועיות השוטר�שאלות בשלושה תחומי� 

מנתוני . יוני השאלות מופק ציו� משוקלל של איכות השירות של היחידהמצ. השוטר

__________________ 

 . ערבי� מוגדרת תחנה במגזר המיעוטי��70%תחנה המשרתת אוכלוסייה שבקרבה יותר מ 5

� כוחות הביטחו� לבי� אזרחי� ישראלי� באוקטובר לבירור התנגשויות בי"ועדת החקירה הממלכתית  6
 .המשנה לנשיא בית המשפט העליו� דאז, בראשותו של השופט תיאודור אור" 2000
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 חל שיפור ניכר באיכות השירות בתחומי הסיור 2008�2011הסקר עולה כי בשני� 
, ע� זאת הפערי� בי� התחנות עדיי� גדולי� בשלושת התחומי�; ל בתחנות"והמש

 . ובחלק מהתחנות איכות השירות עדיי� נמוכה למדי

ה ת  ו י ת ש חת ר ז א ל ת  ו ר י ש ה ו ה  נ ח  מהתשובות לשאלו� עולה תמונת מצב :ת
שמלבד פגיעת� , עגומה של ליקויי� קשי� בתשתיות הפיזיות בחלק מהתחנות

ה� ג� מקשי� על המשטרה לתת שירות ראוי , בעבודת� השוטפת של שוטרי התחנה
חלק ממפקדי התחנות ציינו בתשובותיה� כי בתחנת� ישנ� מבני� ישני� . לאזרח

וקבלו על צפיפות בחדרי , נ� מתוחזקי� כראוי ולעתי� אינ� בטיחותיי�שאי
חוסר , היעדר הפרדה ראויה בי� יחידת הנוער לשאר מתקני התחנה, החוקרי�

 . במקומות אחסו� ועוד

 

 פרויקט תחנה אפקטיבית

 קבעה את חיזוק תחנות המשטרה באמצעות שיפור האפקטיביות של 2012ש "תר
 אמצעי חשוב בהשגת יעד זה היה פרויקט התחנה האפקטיבית .פעילות� כיעד מרכזי

 �להל� (שבבסיסו עמד מודל להפעלה אפקטיבית של התחנה , ) הפרויקט�להל� (
 ).המודל

ט ק י ו ר פ ה  � ו נ כ  התמקד בארבעה 2008 המודל שגובש במחצית הראשונה של :ת
 : באפקטיביות שלה" קפיצת מדרגה"מרכיבי� בתחנה שיישומ� אמור להביא ל

 . איתור עברייני� נמלטי� ודרושי חקירההקמת צוות איתורי� בתחנה שיתמקד ב)  א(

המוטל  העומס ל כ� שג� יטפל באופ� מהיר בעברות קלות ובכ� יוקט�"ארגו� המש)  ב(
פשיעת רחוב הקמת צוות שיתמקד ב)  ג   (.)ל החדש" המש�להל�  (תחנהעל חוקרי ה

יחידת הקמת ) ד]). (אלימות רחוב[ר "ת אלמ צוו�להל�  (אזורי� מועדי�ב ובתחומי�
להל� (ותשמש כוח תגובה מידי לאירועי הפרות סדר מקומיי�  צור�  שתופעל לפיסיור

ת "ולאחר עבודת מטה באג, ל הקוד� את המודל" אישר המפכ2008ביולי ). 4 יחידה �
ז ובמחוז מרכז החלה בסו� אותה השנה הפעלתו הניסיונית בשלוש תחנות במחוז מרכ

 ).  תחנות הפיילוט�להל� (

ט ק י ו ר פ ה  � ו ש י  בוצע יישו� מרכיב צוות האיתורי� בתחנות 2009במהל�  :י
צוותי האיתורי� גובשו והופעלו באופ� מיטבי בשלוש . הפיילוט באופ� מוצלח למדי

מרכיב . תחנות הפיילוט ושיפרו באופ� ניכר את תפוקות התחנות בתחו� האיתורי�
. ג� משו� שלא אוישו כל תקניו, ילוט לא יוש� במלואול החדש בתחנות הפי"המש

ע� זאת הונחה תשתית טובה לפעילותו במתכונתו החדשה ועיקרי תפקידיו החדשי� 
איוש , ר בתחנות הפיילוט היה מוגבל" וצוות אלמ4יישו� מרכיבי יחידה . הוטמעו

 . תקניה� היה חלקי והצלחת� מועטה

ט ק י ו ר פ ה ת  ק ס פ ל הקוד� כי מחוז מרכז "ט המפכ החלי2009 באוקטובר :ה
ת יתחיל בפעילות להכנסת המודל לכל "ירחיב את המודל לכל התחנות במחוז ואג

הל� ודע� הפרויקט א� שהושקעו בו משאבי� ,  ואיל�2009אול� מסו� . המחוזות
כמו כ� לא יושמה . רבי� והוא נתפס כפרויקט הדגל לשיפור תפקודה של התחנה

 והפרויקט ירד מסדר היו� של מקבלי ההחלטות בלי ל הקוד�"החלטתו של המפכ
בלי שבוצעה עבודת מטה שתנמק את הצור� , שהתקבלה כל החלטה רשמית להפסיקו

לא נמצא שמטה מחוז מרכז או . בסיומו ובלי שהופקו הלקחי� מהפעלת הפיילוט
ברמת .  או דנו בהפסקתו2009ת עקבו אחר יישו� הפרויקט לאחר אוקטובר "אג
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והפעילות נטמעה בפעילות הסיור , ושא האיתורי� עבר לאחריות מרחביתנ, התחנה
ולמעט תחנה , פעל בשתי תחנות פיילוט בלבד, במתכונתו החדשה, ל"המש; השוטפת

ר " ויחידת האלמ4יחידה ; נוספת במחוז מרכז לא הורחבה מתכונת זו לתחנות אחרות
 . ד כיחידות נפרדותוחדלו לתפק, בהתאמה, נטמעו במער� הסיור ובמער� הבילוש

 

 תכנית עיר ללא אלימות

כעיקרו� מנחה " שיטור מבוסס קהילה"במסגרת השינוי האסטרטגי ותפיסת ה
שמה המשטרה דגש על ביצוע תכניות , בעבודת המשטרה בכלל ובעבודת התחנה בפרט

שהמרכזית בה� היא תכנית עיר ללא אלימות , ופעולות בשילוב ובשיתו� הקהילה
, במסגרת הרשויות המקומיות, התכנית היא מודל עבודה). א"ת על תכני�להל� (

ע� אלימות וע� עבריינות , חברתית�להתמודדות מערכתית ע� התנהגות אנטי
מטרתה להקי� ברשות המקומית מער� מתוא� ואפקטיבי המחבר את כל . ופשיעה

המאמצי� האזרחיי� בה ע� כלל המאמצי� המשטרתיי� לצור� הגברת הביטחו� של 
 .התושבי� והפחתת הפשיעה ואירועי האלימות

פ מוביל את התכנית ברמה הלאומית וממנו מועבר רוב תקציבה"המשרד לבט
7

 ,
המשטרה מובילה את תחו� . והרשות המקומית מובילה אותה במישור המוניציפלי

�חינו� לא, חינו� פורמלי(האכיפה של התכנית וג� שותפה לשאר תחומי הפעילות 
ל מופקד על "סג� המפכ, ברמה הארצית).  רווחה והקשר עירוני רחב,פנאי, פורמלי

ניהול התכנית ומסייע בידו מדור שותפויות במחלקת שיטור וקהילה באג� השיטור 
יישו� חלקה של המשטרה , שבה נעשית עיקר העשייה, ברמה המקומית. והקהילה

קומיות א מוטל על התחנות שבתחו� אחריות� מצויות הרשויות המ"בתכנית על
 רשויות מקומיות המצויות 98במועד הביקורת מנתה התכנית . המשתתפות בתכנית
 . תחנות ומרחבי� אופרטיביי�45בתחו� אחריות� של 

ת ו נ ח ת ב ת  י נ כ ת ה  � ו ש י  תכניות הליבה של תחו� האכיפה שהתחנה :י
הכנת תכנית , אחראית לביצוע� מול הרשות המקומית כוללות הקמת פורו� אכיפה

ביצוע מבצעי , הקמת מתחמי� מפוקחי�, ונית משותפת ע� הרשותאכיפה עיר
הפעלת יחידת שיטור משולב בי� התחנה ובי� הרשות וכ� השתתפות בהקמת , אכיפה

 . מער� שליטה ובקרה ברשות המקומית ובהפעלת סיירת הורי�

א בחמישה מחוזות"בדיקת משרד מבקר המדינה בתחנות המשתתפות בתכנית על
8

 ,
העלתה כי התחנות החלו לבצע את תכניות הליבה , 2012ונה של במחצית הראש

 חלק� לא מיוש� כלל ואחרות �אבל רמת היישו� שלה� נמוכה , שבתחו� האכיפה
היישו� החלקי נובע לעתי� מיזמה לא מספיקה של התחנות . מיושמות באופ� חלקי

הרשויות עצמ� או בגלל בעיות במרכיבי התכנית וחוסר התאמת� ליישו� משות� ע� 
מצב זה בולט בעיקר במגזר המיעוטי� שבתחנותיו תכניות הליבה כמעט . המקומיות

 :להל� הפרטי�. שאינ� מיושמות

 �20%הועלה שהתחנות במחוזות צפו� וחו� לא קיימו כלל פורו� אכיפה בכ .1
התחנות במחוזות מרכז ודרו� לא קיימו כלל את ; מהרשויות המצויות בתחו� אחריות�

__________________ 

 . ח" מיליו� ש�85 עמד התקציב על כ2012בשנת  7
 ).מחוז ירושלי� ומחוז יהודה ושומרו� לא נבדקו(מרכז ודרו� , תל אביב, חו), מחוזות צפו� 8



� 467 המשרד לביטחו� הפני

במחוז חו� לא התקיי� פורו� , אשר למגזר המיעוטי�.  מהרשויות�10%כהפורו� ב
 .  מהרשויות�60%אכיפה ב

 �45%ממצאי הביקורת העלו כי במחוז צפו� גובשה תכנית אכיפה לרשות רק ב .2
במחוזות ,  למעט מחוז דרו��במגזר המיעוטי� הממצאי� חמורי� יותר . מהרשויות

 כנית אכיפה ברוב הרשויות שבתחו� אחריות� האחרי� שנבדקו לא גיבשו התחנות ת

)70%.( 

מרכז ודרו� הקימו מתחמי� מפוקחי� , בביקורת עלה כי התחנות במחוזות צפו� .3
 �50%רק בכשליש מהרשויות המשתתפות בתכנית והתחנות במחוז חו� עשו זאת ב

וג� , רק במחוז צפו� הוקמו מתחמי� מפוקחי�, אשר למגזר המיעוטי�. מהרשויות
התחנות לא הקימו כלל מתחמי� , בשאר המחוזות.  מהרשויות�20%את רק בז

 .מפוקחי� ביישובי המגזר

הועלה כי התחנות במחוזות צפו� ומרכז קיימו מבצעי אכיפה משותפי� ע�  .4
כמחצית מהרשויות שבתחו� אחריות� ובמחוז חו� קיימו התחנות מבצעי אכיפה 

ה היק� הביצוע של התחנות במגזר ג� במרכיב ז.  מהרשויות�64%משותפי� בכ
 התחנות במחוז מרכז לא קיימו כלל מבצעי אכיפה �המיעוטי� היה קט� יותר 

משותפי� והתחנות במחוזות צפו� וחו� לא קיימו מבצעי אכיפה משותפי� ברוב 
 .בהתאמה, �80% ו65%עד כדי , הרשויות

,  הרשויות החלה המשטרה להפעיל את מודל השיטור המשולב ע�2005בשנת  .5
 עמדה על ליקויי� ובעיות בהפעלתו ע� הרשויות המקומיות 2007וכבר בשנת 

הרחיבה המשטרה את השימוש , למרות זאת. והמליצה לא להרחיב את השימוש בו
כמרכיב בתחו� האכיפה , בלי לשנות את מתכונתו, במודל הקיי� וכללה אותו

 מתכונת מתוקנת לשיטור  החלה המשטרה בגיבוש2012רק באפריל . א"שבתכנית על
 . המשולב

ט ב ל ד  ר ש מ ה י  ד י ל  ע ת  י נ כ ת ה ל  ו ה י פ מוביל את " המשרד לבט:פ"נ
לפי החלטת הממשלה . התכנית ברמה הלאומית באמצעות ועדת היגוי ומטה מקצועי

תהליכי עבודה , פ על מנגנוני� אלה לקבוע יעדי�"ומסמכי מטה של המשרד לבט
לנהל מאגר נתוני� ולסייע , ידי� למטהלגייס בעלי תפק, ונהלי� ברמה הארצית

כארבע , 2011אול� רק בתחילת . במציאת פתרונות לבעיות חוזרות ונשנות ביישומה
החל המשרד לבנות את התשתית הארגונית של , שני� לאחר שהוחל בהפעלת התכנית

עד מועד סיו� הביקורת באוגוסט . התכנית ולשפר את ניהולה בידי המטה המקצועי
ובכלל זה נושאי� הנוגעי� ,  טר� השלי� את הסדרת� של חלק ממרכיביההוא, 2012

 . לתחו� האכיפה

לאחר גיבוש מבנה ארגוני חדש למטה המקצועי החלו להיקלט בעלי תפקידי�  .1
לא הושל� גיבוש מער� נהלי� ברמה הארצית ; א� משרות אחדות לא אוישו, חדשי�

שיחייב את כל הגורמי� ,  מפורטשיתרג� את החלטות הממשלה הרלוונטיות למתווה
 .הרלוונטיי� בתחומי הפעילות של התכנית

פ מודעי� " היו המשטרה והמשרד לבט2010�2011א� על פי שכבר בשני�  .2
לבעיות בהפעלת התכנית במגזר המיעוטי� ולצור� בהתאמת מרכיביה בתחו� 

צוב� של אשר לתק. נמצא כי תהלי� ההתאמה טר� הסתיי�, האכיפה לרשויות המגזר
 מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית רק 38%נמצא כי א� שה� מהוות , רשויות אלו

 . יועד לה�2012 מס� התקציב שהוקצה לתכנית בשנת 26%
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את תכניות הליבה בתחו� האכיפה לא יישמו רוב הרשויות בשל בעיות חוזרות  .3
 נמצא כי �רה מער� שליטה ובק) א: (פ היה לסייע בפתרונ�"ונשנות שעל המשרד לבט

רק כמחצית מהרשויות הקימו מער� שליטה , לאחר מיפוי האזורי� להצבת המצלמות
לפתרו� המצב התניע המשרד מספר תהליכי� שהיו . ובקרה באמצעות מצלמות

 � נמצא כי סיירות ההורי� �סיירת הורי� ) ב. (בראשית דרכ� במועד הביקורת
מטרה להפגי� נוכחות ולמנוע פעולות המורכבות מהורי� מתנדבי� המסיירי� ברשות ב

א " מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית על�60% הופעלו רק ב�האסורות על בני נוער 
 . מהרשויות שבמגזר המיעוטי��24%ורק ב

 

 סיכו� והמלצות

התחנה היא האורג� העוסק במכלול הגדול והמגוו� ביותר של נושאי� שבאחריות 
טיב . יו� הסדר הציבורי וביטחו� הנפש והרכושק,  מניעת עברות וגילוי��המשטרה 

נוכחות שוטריה� ברחובות ובמקומות ציבוריי� , היק� פעילות�, תפקוד� של התחנות
וזמינות השירותי� שה� מעניקות משקפי� במידה רבה את הישגי המשטרה כולה 

 . ובה בעת מעצבי� את תדמיתה בעיני הציבור

תחנות ושיפור האפקטיביות של פעילות�  הגדירה המשטרה את חיזוק ה2007משנת 
במסגרת עבודות מטה הושקעו משאבי� לאבחו� בעיות . כאחד מיעדיה האסטרטגיי�

במגוו� רחב של נושאי� הנוגעי� להיערכות התחנה ולתפקודה ולגיבוש פתרונות 
. שינויי� בתהליכי עבודתה ותוספת משאבי�, לחיזוקה באמצעות שינויי� ארגוניי�

; ר"א� שנבחנו ואושרו בידי דרגי הפיקוד הבכיר במטא, מלצות לא יושמואול� רוב הה
בלי שהתקבלה כל החלטה , מיעוט� הלכו ודעכו או ננטשו לאחר שנוסו בהצלחה

יישומ� לאור� זמ� של רוב הפתרונות שגובשו בתכניות המטה �אי. רשמית בעניינ�
נוכח המשימות ל, הותיר בעינ� את בעיותיה� של התחנות וייתכ� שא� החמיר�

לא די שלא , התחנות, יתרה מזאת. הנוספות שהוטלו על התחנות במהל� אות� שני�
ה� ג� מוצאות את עצמ� במצב של חוסר ודאות , יצאו נשכרות מתכניות המטה בעניינ�

לשיטות העבודה שלפיה� עליה� לפעול ולמהות , הנוגע להיערכות הנדרשת מה�
 חוסר ודאות העלול להשפיע ג� על �תפקידי� המשימות הנדרשות מכל אחד מבעלי ה

 .איכות השירות שה� נותנות לציבור

ראוי שהמשטרה תראה בתכניות לחיזוק התחנה יעד אסטרטגי ותקבע לוחות , לפיכ�
תקפיד על ביצוע תהלי� הפקת לקחי� , תטמיע אות� באופ� מבוקר, זמני� ליישומ�

 . �ותימנע מהפסקת� ללא כל תהלי� קבלת החלטות הול

, היק� הבעיות בתחומי� מסוימי�, בנוגע להיבטי תפקוד� השוט� של התחנות עצמ�
כמו בעיות בהיענות הסיור לקריאות הציבור ומיעוט פעילותו היזומה וכ� ליקויי� 

מחייב את התחנות ליתר הקפדה על קיו� , בהיבטי� נוספי� של שירות לאזרח
בעיות שעלו ביישו� אכיפתה של תכנית היק� ה, כמו כ�. הנהלי� ולייעול דרכי עבודת�

עיר ללא אלימות מצביע על כ� שהתחנות לא נתנו לתכנית את העדיפות הנדרשת 
להקפיד על , על מפקדי התחנות להוביל את יישו� התכנית, לפיכ�. בעבודת� השוטפת

ביצוע המרכיבי� שהתחנות אחראיות לה� ולתת לתכנית משקל ניכר בפעילות� 
 .השוטפת
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פ הוא חיזוק מער� "כזי נוס� העומד לפתח� של המשטרה ושל המשרד לבטאתגר מר
, באיחור של כעשור, 2012בתחילת . יהודיי��התחנות המשרתות את היישובי� הלא

שנתית מקיפה לשיפור האכיפה והמענה �ה� החלו לראשונה לייש� תכנית רב
פידו על פ יק"מ� הראוי שהמשטרה והמשרד לבט. המשטרתי הנית� ליישובי� אלה

ובעשות� כ� יהיו קשובי� לצרכיה הייחודיי� של , יישומה לפי לוחות הזמני� שנקבעו
על הרחבת השיטור , ישימו דגש על שיתו� פעולה והידברות ע� מנהיגיה, האוכלוסייה

הכול בד בבד ע� ביצוע פעולות שיגבירו את . הקהילתי ועל שיפור השירות הנית� לה
 .ע� האלימות והפשיעההאכיפה ויסייעו בהתמודדות 

 

♦ 
 

 מבוא 

)  התחנה�להל� (תחנת המשטרה . מער� תחנות המשטרה הוא הקו הקדמי של משטרת ישראל .1
, ]נוסח חדש[היא הגו� העיקרי המבצע את רוב תפקידי המשטרה המפורטי� בפקודת המשטרה 

,  והעמדת� לדי�תפיסת עברייני�, מניעת עברות וגילוי�):  פקודת המשטרה�להל�  (�1971א"התשל
בפעילות� זו על התחנות לתת שירות לציבור ולספק . קיו� הסדר הציבורי וביטחו� הנפש והרכוש

טיב טיפול� , התפקוד של התחנות. פתרונות לצרכי� הייחודיי� של הקהילה שה� פועלות בה
בה את פשיעה ואלימות משקפי� במידה ר, בתלונות ובאירועי שטח ואופ� התמודדות� ע� עבריינות

 . הישגי המשטרה ומשפיעי� על תחושת הביטחו� של הציבור

בתחנה . התחנות בנויות במתכונת אחידה שבבסיסה התמחות פונקציונלית בתחומי טיפול� השוני�
 משרד השיטור �להל�  (9מבצעי� וביטחו�, קהילה, משרד שיטור, האחד. שני מערכי� מקצועיי�

לתחו� , מער� הסיור ולפעילות המבצעית של התחנהלהפעלת , בי� השאר, האחראי) והקהילה
הנותני� שירותי משטרה ) קי�" מש�להל� (השיטור הקהילתי הכולל את מרכזי השיטור הקהילתי 

מוגדרי� לקהילה שה� משרתי� וליזמות ולשיתופי פעולה בי� התחנה ובי� הקהילה להתמודדות ע� 
, האחראי) �" משרד האח�להל� (ולמודיעי� המער� השני הוא משרד לחקירות . אלימות ועבריינות

להפעלת מער� החקירות של התחנה בכל סוגי העברות ותחומי הפשיעה שבסמכותה , בי� השאר
המטפלת בקבלת תלונות מאזרחי� ונותנת שירות ) ל" מש�להל� (וליחידת מרכז השירות לאזרח 

 את רכזי המודיעי� האחראי� כמו כ� הוא אחראי למער� המודיעי� הכולל. לפוני� בנושאי� שוני�
ואת , לאספקת המידע המודיעיני על פעילות הפשיעה בתחו� אחריותה הטריטוריאלי של התחנה

 .יחידת הבילוש המהווה את הזרוע המבצעית של מער� המודיעי� לטיפול ביעדי� מודיעיניי�

, � מבצעי�ובה� אג) ר" מטא�להל� (מהבחינה המקצועית התחנות כפופות לאגפי המטה הארצי 
האגפי� ). �" אח�להל� (ואג� חקירות ומודיעי� )  אג� השיטור והקהילה�להל�  (10שיטור וקהילה

למת� , לגיבוש נהלי� ותורת הפעלה, לקביעת המדיניות המקצועית, כל אחד בתחומו, אחראי�
ליי� מהבחינה הפיקודית כפופות התחנות למפקדי� הטריטוריא. הנחיות וייעו& ולפיקוח על התחנות

 .במחוזות ובמרחבי� המסייעי� לתחנות בביצוע משימותיה�

למדיניות הקובעת יעדי� וסדרי , בי� השאר, למילוי מכלול תפקידיה באופ� אפקטיבי נדרשת התחנה
שיטות עבודה התואמות את מגוו� משימותיה וכ� אמצעי� וכוח אד� , מדדי� אחידי�, עדיפויות

 .בכמות ובאיכות מספיקות

__________________ 

 .שרד הסיור לשעבר ואת משרד הקהילה והמשמר האזרחי לשעברהכולל את מ 9

 .הכולל את אג� המבצעי� לשעבר ואת אג� קהילה ומשטרה לשעבר 10
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עקב גידול ניכר , בי� השאר, שני העשורי� האחרוני� גדל העומס המוטל על המשטרהבמהל�  .2
, )עולי� חדשי� וחרדי�, מגזרי המיעוטי�(באוכלוסייה ובמגזרי� בעלי מאפייני� וצרכי� ייחודיי� 

. התרחבות� של יישובי� קיימי� ועלייה ניכרת בחומרת הפשיעה ובמורכבותה, בניית ערי� חדשות
ה המשטרה נוכחות וטיפול משטרתי בלתי מספיקי� ביישובי מגזר המיעוטי� והחלה כמו כ� איתר

 .בפעילות להרחבת השירותי� למגזר זה

 היבטי� מרכזיי� בפעילות התחנות 2012אוגוסט �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� ינואר .3
קי� "המש, פעילות מער� הסיור; ובה� תקינת כוח האד� ואיושו, וביישו� תכניות לחיזוק�

המהלכי� לשיפור� והקמת משרד השיטור והקהילה בתחנה במטרה לשפר את , והמתנדבי�
עומס העבודה במער� החקירות ; האפקטיביות שלה בתחו� השירות לאזרח והשיטור הקהילתי

; התכניות לחיזוקה של התחנה ולהעצמתה; השירות הנית� לאזרח בתחנה; והאמצעי� להפחתתו
ומעורבות התחנה ביישו� ; תי השיטור הניתני� ליישובי מגזר המיעוטי�הפעילות לחיזוק שירו

הבדיקה התבצעה ברמת דרג המטה וברמת דרג . מרכיבי תחו� האכיפה בתכנית עיר ללא אלימות
אג� , �"אח, ובה� אג� השיטור והקהילה, ר"ברמת דרג המטה נעשתה בדיקה ביחידות מטא. הביצוע

ברמת דרג הביצוע נעשתה ). ש" אמ�להל� (ואג� משאבי אנוש ) ת" אג�להל� (הארגו� והתכנו� 
הבדיקות כללו שיחות ע� בעלי תפקידי� ביחידות המטה וע� דרג הפיקוד . בדיקה בכמה תחנות

וניתוח ; בדיקת מסמכי� ותכניות הנוגעי� לתחומי פעילותה של התחנה; וראשי המשרדי� בתחנות
הופ& שאלו� לכל מפקדי , בנוס�. איכות השירות ועוד, נתוני� מהשני� האחרונות בנושאי כוח אד�

 80%( תחנות 56, 2012ספטמבר �בחודשי� אוגוסט, על השאלו� השיבו).  השאלו��להל� (התחנות 
ניתוח ממצאי השאלו� בדוח נעשה לפי מספר התחנות ).  התחנות והמרחבי� האופרטיביי��70מ

 המשרד �להל� (רד לביטחו� הפני� בדיקת השלמה נעשתה במש. 11שענו לשאלות הכלולות בו
 ).פ"לבט

 

 

 מער� התחנות והתכניות לחיזוק� ולשיפור תפקוד� 

פריסת התחנות נועדה לספק שירותי משטרה הולמי� לתושבי� במסגרת משאביה המוגבלי�  .1
ת מודל לדירוג רמת הפעילות של התחנות ובאמצעותו המשטרה "לש� כ� פיתח אג. של המשטרה

את גודל התחנה ואת המשאבי� שיוקצו לה וא� להקי� תחנה חדשה או לאחד , תרבי� הי, קובעת
התחנות . 12 תחנות ומרחבי� אופרטיביי�70במועד הביקורת כלל מער� התחנות . תחנות קיימות

השתייכותה של תחנה לקבוצת גודל . בינוניות וקטנות,  גדולות�מחולקות לשלוש קבוצות גודל 
ובה� גודל האוכלוסייה ומספר היישובי� שבתחומה וכ� כמות , טרי�מסוימת נקבעת לפי כמה פרמ

; מעל מאתיי� שוטרי�, בדר� כלל, התחנות הגדולות מונות.  שבטיפולה13העברות ואירועי התגובה
 . פחות ממאה שוטרי��והקטנות ;  בי� מאה למאתיי� שוטרי��הבינוניות 

כפריות �וחלק� תחנות עירוניות, וניי�חלק מהתחנות ה� תחנות עירוניות המשרתות יישובי� עיר
מאפייני עבודת התחנה בשטח עירוני שוני� . המשרתות ג� יישובי� עירוניי� וג� יישובי� כפריי�

היישובי� הכפריי� שבאחריות תחנה פרוסי� לרוב על פני שטח . במידה רבה מאלה בשטח כפרי

__________________ 

משו� שכמעט בכל שאלה ,  בדר� כלל56�מספר התשובות הרלוונטיות לכל שאלה בשאלו� נמו� יותר מ 11
) בשל חוסר התייחסות בלתי מנומקתבי� בשל חוסר רלוונטיות בי� (היו כמה תחנות שלא ענו עליה כלל 

 .או תחנות שענו עליה באופ� לא ברור
, מרחב אופרטיבי הוא מרחב המפעיל ישירות מער� שטח שווה לזה של תחנה רגילה הכולל סיור 12

 . בנוס� לפונקציות המטה המרחביות, קי�"מודיעי� ומש, חקירות
13 � מענה הנובע מהיתקלות של שוטר באירוע מת� מענה לקריאות הציבור הזקוק לסיוע המשטרה או מת

 .פלילי כמו תפיסת פור% או תפיסת רכוש
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תחנות עירוניות . ירועי תגובהוהדבר משפיע על זמ� ההגעה של שוטרי התחנה לטיפול בא, גדול
א� האוכלוסייה צפופה הרבה יותר והכמות , מטפלות אמנ� בפריסה טריטוריאלית קטנה יחסית

במקומות שאינ� מייצרי� די נפח לפעילות משטרתית שתחייב . והתדירות של העברות גבוהות יותר
.  נקודות משטרה40מופעלות , א� נדרשת בה� בכל זאת נוכחות משטרתית קבועה, הקמת תחנה

את . נקודת המשטרה מפעילה צוות סיור ונותנת לאוכלוסייה חלק מהשירותי� שתחנה נותנת
 .הפעילויות המשטרתיות המורכבות יותר מבצעת התחנה המפעילה את נקודת המשטרה

ישנ� תחנות שחלק ניכר מהאוכלוסייה שבתחו� . התחנות מטפלות בכל פלגי האוכלוסייה השוני�
ישנ� תחנות . ערבי� או עולי� חדשי�, תיי� למגזר חברתי או דתי מסוי� כגו� חרדי�אחריות� מש

וישנ� תחנות הפועלות באזורי� פריפריאליי� שבה� , הפועלות בסביבת אוכלוסייה עירונית אמידה
הרכב האוכלוסייה המתגוררת באזור שבאחריות התחנה משפיע . שיעור האוכלוסייה החלשה גבוה

 .פשיעה וה� על יחסי המשטרה ע� הקהילהה� על מאפייני ה

שינויי� ,  למרות שינויי� דמוגרפיי�14במש� שני עשורי� נותרה פריסת התחנות כמעט ללא שינוי
בשיעור הפשיעה ושינויי� אחרי� שהצריכו הרחבת� של שירותי המשטרה ביישובי� ובאזורי� 

, תחנת שרת. ותחנת שדות תחנת שרת � הקימה המשטרה שתי תחנות חדשות 2012בשנת . שוני�
הוקמה לצור� טיפול , )שקוד� להקמתה טיפל באזור זה כמרחב אופרטיבי(הכפופה למרחב יפתח 

באירועי , באזור התחנה המרכזית בתל אביב ובדרו� תל אביב בשל הגידול הניכר בשיעור הפשיעה
 הדמוגרפי הגדול  באזור זה ועקב השינוי15אלימות ופגיעה בסדר הציבורי ובריבוי מחוללי פשיעה

הכפופה למרחב , תחנת שדות. שעבר האזור ע� הגעת� של רבבות שוהי� בלתי חוקיי� מאפריקה
נועדה לשפר את שירותי המשטרה הניתני� בעיקר ליישובי� כפריי� פריפריאליי� במרחב , שרו�

עה גדול שנתנו קוד� לכ� תחנות נתניה וכפר סבא שה� תחנות עירוניות המטפלות בנפח פשי, השרו�
 .בקרב אוכלוסייה צפופה

.  הגדירה המשטרה את חיזוק התחנות והעצמת� כאחד מיעדיה האסטרטגיי�2007משנת  .2
יעד זה נכלל ) ל הקוד�" המפכ�להל� (דודי כה� ) בדימוס(ל הקוד� רב ניצב "בתקופת המפכ

רה מהוות תחנות המשט): "2012ש " תר�להל�  (2008�2012שנתית לשני� �במסגרת התכנית הרב
בשמירת ; במאבק בפשיעה לסוגיה: בכלל זה, את הקו הקדמי של משטרת ישראל במגוו� עיסוקיה

פ "חיזוק תחנת המשטרה הינו נדב� מרכזי במדיניות השר לבט. במת� שירות לאזרח; הסדר הציבורי
ל לתקופה "ומהווה את אחד משלושת הכיווני� האסטרטגיי� של המפכ' 2012שיא 'ש "לשנות תר

שנתית מפרטי� פעולות בתחו� בניי� הכוח ובתחו� הפעלת הכוח �כל הפרקי� של התכנית הרב... וז
ה� תוספת , 2012ש "שצוינו בתר, האמצעי� העיקריי� לחיזוק התחנות". לחיזוק תחנות המשטרה

כוח אד� במהל� שנות התכנית לביצוע מטלותיה� כנדרש ולשיפור האפקטיביות בפעילות� 
� ארגוניי� ושינויי� בדפוסי עבודת� כמו הפעלת מודל התחנה האפקטיבית באמצעות שינויי

 ").פרויקט תחנה אפקטיבית"ראו להל� בפרק (בתחנות 

 .ל המכה� רב ניצב יוחנ� דנינו רואה בחיזוק התחנות מטרה מרכזית א� בדגשי� שוני�"ג� המפכ
ל בי� יעדי "ציי� המפכ, תפקידע� כניסתו ל, 2011במאי ) כ" הספ�להל� (בדיו� סגל הפיקוד הכללי 

דהיינו חיזוק , "חיזוק דרגי השטח ושינוי נקודת האיזו� בי� המטה לשטח"המשטרה העיקריי� את 
ל קבע כי התייעלות מטות האגפי� תבוצע באופ� "המפכ. יחידות השטח באמצעות קיצו& במטות

 לטובת 16ודרגות תק�תו� כדי הקפאה של קידומי� והסטת תקני� , על פני כשנה וחצי, הדרגתי
להעלות את דרגת התק� של , בי� השאר, העברת דרגות תק� מהמטה לשטח נועדה לאפשר. השטח

__________________ 

תחנת : להוציא הקמת שתי תחנות חדשות שהוקמו במסגרת יישו� התכניות לחיזוק מגזר המיעוטי� 14
 . 2005פח� שהוקמה בשנת � ותחנת או� אל2004רהט שהוקמה בשנת 

 .דרי רחובנרקומני� ו, מכוני ליווי, מועדוני הימורי� 15
מת� דרגה גבוהה יותר לתפקידי� מסוימי� באמצעות העברתה מתפקידי� אחרי� במטה שבוטלו או  16

 .שהוצמדה לה� דרגה נמוכה יותר
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� בתחנה "ואת דרגת התק� של ראש משרד האח) &" סנ�להל� (מפקד תחנה לפחות לסג� ניצב 
 ).ק" רפ�להל� (לרב פקד ) �" רמח�להל� (

 ראש אג� �להל� ; כתוארו אז(יסי� מור ל ושל ראש אג� המבצעי� ניצב נ"ביזמת� של המפכ
 עבודת מטה לאיחוד תחומי הסיור והקהילה 2011החלה במחצית השנייה של ) השיטור והקהילה

איחוד משרד הסיור (ה� ברמת התחנה ) איחוד שני אגפי�(למסגרת ארגונית אחת ה� ברמת המטה 
ביסוד שינוי זה . 2012לת יישו� האיחוד בתחנה החל בתחי). ע� משרד הקהילה והמשמר האזרחי

להל� (עמדה התפיסה כי איחוד תפקידיה� של אג� המבצעי� ושל משרד הקהילה והמשמר האזרחי 
בשמירת , במסגרת ארגונית אחת תגדיל את האפקטיביות של התחנה בלחימה בפשיעה) �" אק�

 "). בתחנההקמת משרד השיטור והקהילה"ראו להל� בפרק (הסדר הציבורי ובמת� השירות לציבור 

לפי תפיסה זו בוצעו שינויי� נוספי� לצור� חיזוקה של התחנה ושיפור האפקטיביות שלה וכ� 
כמנחה בעבודת " שיטור מבוסס קהילה"ביסוס עיקרו� : לשיפור השירות שהיא נותנת לאזרח

, תו� כדי שימת דגש על שירות לציבור ועל פעולות בשילוב הקהילה והרשות המקומית, המשטרה
יית כל התחנות לייש� מול הרשויות המקומיות מרכיבי� של תחו� האכיפה מתכנית עיר ללא והנח

פיצול ; ")תכנית עיר ללא אלימות"השירות לאזרח בתחנות המשטרה ו"ראו להל� בפרקי� (אלימות 
 וביטול דרג המרחבי� לצור� פישוט וייעול הקשר � מחוז צפו� ומחוז חו� �מחוז צפו� לשני מחוזות 

שימת דגש ; 17כאשר המטות של המחוזות החדשי� פועלי� ישירות מול התחנות, המטה לתחנותבי� 
הבא לידי ביטוי בשינוי המערכת הארצית של מדידת , על מת� שירות יעיל ואיכותי לציבור

השמה דגש רב ") מפנה" מערכת �להל� (למערכת פיקוד וניהול , 2012הביצועי� בתחנות מתחילת 
, ארגוני לשוטרי��על מדדי שירות לאזרח ושירות פני�) 18ל"רכת מנהמע(יותר מקודמתה 

 .והמאפשרת מרחב גמישות מסוי� לתחנות בהגדרת יעדיה� המבצעיי�

 ומסקנות ועדת החקירה 2000ובעיקר לאחר אירועי אוקטובר , מתחילת העשור הקוד� .3
 19"�2000 באוקטובר לבירור התנגשויות בי� כוחות הביטחו� לבי� אזרחי� ישראלי"הממלכתית 

פ המודעות "במשטרה ובמשרד לבט, גברה בממשלה, שקמה בעקבותיה�)  ועדת אור�להל� (
לפערי� במענה המשטרתי למגזר המיעוטי� בהשוואה לזה הנית� למגזר היהודי ולצור� בתגבור 

 2000מנובמבר , תכניות שגיבשו גופי� אלה במהל� עשור זה. ובחיזוק שירותי השיטור הניתני� לו
לחיזוק הנוכחות , כללו דרכי� לשיפור שירותי המשטרה למגזר המיעוטי�, 2012עד פברואר 

והאכיפה המשטרתית ביישוביו ולחיזוק הקשר ע� הקהילה בכל הנוגע למניעת פשיעה ואלימות 
תכניות אלה הציבו את התחנות . ולהעמקת שיתו� הפעולה בי� פיקוד המשטרה למנהיגות המקומית

 בחזית שיפור ההיערכות המשטרתית במגזר �חקירות ומודיעי� , סיור, קי�" מש�� על מרכיביה
 . המיעוטי�

‰�Á˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÈÂ�È˘ Â˘¯„ ‰˙ÓˆÚ‰ÏÂ ‰�Á˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙ÂÈ�Î˙‰ , ÈÎÈÏ‰˙·Â ‰È·‡˘Ó·
‰˙„Â·Ú .‰�Á· ˙¯Â˜È·‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰�Á˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ Â��ÎÂ˙˘ ÌÈÎÏ‰Ó‰ ÂÓ˘ÂÈ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ,

 ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ÂÏÈ‡È˙ÂÎÈ‡ ÔÎ‡ Á¯Ê‡Ï ˙�˙Â� ‡È‰˘ ˙Â¯È˘‰ Ì‡Â Â¯ÙÂ˘ ÔÎ‡ ‰�Á˙·. 

 

 

__________________ 

 .ת בעבודת מטה לבחינת ביטול דרג המרחבי� במחוז מרכז"בתקופת הביקורת החל אג 17

 וארגו� ככלי להערכה ארגונית של  מערכת שפותחה באג� תכנו��ניהול והערכה למפקד , מערכת מדידה 18
שיטת המדידה וההערכה נסמכת על מת� ציו� לפי . ל ובידי מפקדי המחוזות"מפקדי תחנות בידי המפכ

 .שנתיי� ועל קביעת רמת ביצוע נדרשת�מדדי� אחידי� רב

 .המשנה לנשיא בית המשפט העליו� דאז, ועדת החקירה הממלכתית בראשותו של השופט תיאודור אור 19
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 כוח אד� בתחנות המשטרה

 תקינת כוח האד� בתחנות 

ת קובע על פי אמידתו את מספר השוטרי� הנדרשי� "את תק� כוח האד� בתחנות המשטרה אג
ה את התק� מאשר הפיקוד הבכיר של המשטרה ואת איוש התקני� בכל תחנ. במקצועות השוני�

, השיטור הקהילתי, מקצועות השיטור העיקריי� בכל תחנה ה� מקצועות הסיור. ש מאשר"אמ
תק� כוח האד� בתחנה מושפע . בנוס� לה� משרתי� בתחנה אנשי מטה ומינהל. החקירה והמודיעי�

והוא , כמו גודל האוכלוסייה שהיא משרתת ונפח הפשיעה שהיא מתמודדת אתו, משיקולי� שוני�
תק� כוח , כפועל יוצא. לרבות ביטחו� רכושו,  ראוי לביטחונו האישי של התושבבא לתת מענה

הביקורת בדקה את . האד� אמור להיות דינמי ולהתעדכ� על פי הנסיבות שהתחנה פועלת בה�
 .הנושא האמור לפי תפיסה זו

תכניות ועבודות מטה שנעשו במשטרה בשני� האחרונות שמו דגש על הגדלת כוח האד� בתחנה 
 .אמצעי מרכזי להתמודדות ע� הגידול במשימותיה ולטיב השירות שעליה לתת לציבורכ

 

 מפתחות התקינה והתקינה הקיימת

בתהלי� תקינת כוח האד� ביחידות המשטרה השונות המשטרה משתמשת במודלי� ככלי עזר 
קינה מפתחות הת, ת"על פי אג).  מפתחות תקינה!להל� (לקביעת התק� הנחו� במקצועות השוני� 

הנדרש ביחידות המשטרה בהתא� ] סדר הכוח[כ "כלי ניהולי המיועד להתאי� את הסד"ה� 
, כ על פי קריטריוני� אובייקטיביי�"כלי שאמור לסייע בקביעת הסד, למשימותיו ולהיק� פעילותו

לייצר סדר ארגוני בהקצאת משאבי יחידות ולשמש בסיס לקבלת החלטות עבור מדור תקינה 
 ".מיומיתבפעילותו היו

הוא אישר . ל הקוד� נוסח ראשוני של מפתחות תקינה לסיירי�"ת למפכ" הציג אג2010בדצמבר 
" ת"בראיה ארצית בהובלת אג מהל� כולל] בנושא[לקד� "אות� בכפו� להשלמות נדרשות והנחה 

לרכזי מודיעי� , לבלשי�, בגיבוש מפתחות תקינה ג� לחוקרי�, בי� היתר, שבמסגרתו יש להתמקד
 ביצוע השינוי במחצית !השאלה היא העיתוי "בנוגע למועד הביצוע ציי� כי . לעובדי הערכהו

שאלת העיתוי לביצוע השינוי קשורה בהערכת אומד� הפער ... 2012! או ב2011ראשונה של 
]. 2011[כ במהל� ינואר " הנושא יועלה לספ!במידה ויתקבל אומד� הפער ... בתחומי� השוני�

על פי קווי� מנחי� אלה השלי� ]". 2011[ל בתחילת ינואר "חקירות יוצגו למפכמפתחות התקינה ב
, רכזי מודיעי� ויומנאי�, חוקרי�,  הכנת מפתחות תקינה מעודכני� של סיירי�2011ת בשנת "אג

 .2012והמשי� לעבוד על היבטי� מסוימי� הקשורי� לנושא ג� בשנת 

 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2012)  ÔÏ‰Ï-Ò ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ ÌÂÈ ( ÌÈÙ‚‡‰ Â¯˘È‡
 ÁË˘‰ ˙Â„ÈÁÈÂ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ‰)˙ÂÊÂÁÓ ,˙Â�Á˙Â ÌÈ·Á¯Ó ( ÌÈ�Î„ÂÚÓ‰ ‰�È˜˙‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ ˙‡

ÌÈ¯˜ÂÁÏÂ ÌÈ¯ÈÈÒÏ ; Â�Â„� ‡Ï Â˘·Â‚ Ì¯Â·Ú·˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰ ÏÎÏ ÌÈ�Î„ÂÚÓ‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ÌÏÂ‡
ÙÒ·"‰‰˘Â‰ ÌÓÂ„È˜ ‡ÏÈÓÓÂ Î. 
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רי� ואת כמות הניידות הנחוצי� לכל בתחו� הסיור קבע מודל מפתחות התקינה את מספר הסיי
חוקרי� : בתחו� החקירות נקבע מספר החוקרי� הנחוצי� לכל תחנה בשלושה תחומי�. 20תחנה

חוקרי� במרכזי השירות לאזרח ; )ב" חוקרי אלמ!להל� (בתחו� עברות אלימות במשפחה 
תחומי החקירות וחוקרי� העוסקי� בכל שאר ; )ל" חוקרי מש!להל� (המטפלי� בפניות של אזרחי� 

 .21) חוקרי� כלליי�!להל� (בתחנה 

בי� נתוני התק� הנחו� ) כולל מרחבי� אופרטיביי�(במסגרת הביקורת נערכה השוואה בכל התחנות 
ובי� נתוני , 2011ת להכי� בספטמבר "על פי מפתחות התקינה שסיי� אג, של סיירי� ושל חוקרי�
 :להל� הממצאי�. 22התק� הקיי� באותו מועד

� È ˜ ˙Ì È ¯ È È Ò מהשוואת נתוני התק� הקיי� בתחנות לנתוני מפתחות התקינה עלה כי  :˙ 
 מהתק� 3.1%( תקני� 107כלומר חסרי� ,  נחוצי�3,517 תקני סיירי� קיימי� לעומת 3,410בתחנות 

נרש� שוני רב , יתרה מזאת. א� ישנ� תחנות שבה� הפער גדול יותר, זהו פער אמנ� קט�). הקיי�
 .התחנותבגודל הפער בי� 

 � התק� הקיי� שווה לתק� 2! יש עוד� תקני� וב27!ב,  מה� יש חוסר תקני�37!ב, 23 תחנות66מתו
 מה� החוסר 5!כאשר ב,  מהתק� הקיי�25%!נרש� חוסר של יותר מ) 24%!כ( תחנות 16!ב. הנחו�

 מהתק� 10%!יש עוד� בתקני� הגדול ב) 23%!כ( תחנות 15!ב, לעומת זאת. 50%!הוא יותר מ
 .25%! מה� העוד� הוא יותר מ7!כאשר ב, יי�הק

 מהתק� הקיי� נמצא כי רוב� 25%! התחנות שבה� החוסר בתקני סיירי� הוא יותר מ16בבדיקת 
 50%! ל25% החוסר היה בי� 24 תחנות11!ב. משרתות יישובי פריפריה קטני� או ערי� בפריפריה

 .50% החוסר עלה על 25 תחנות5!מהתק� הקיי� וב

 תקני� 1,718התק� הקיי� עמד על ,  התחנות שנרש� בה� חוסר בתקני סיירי�37!עוד עולה שב
 התחנות 27!ב, לעומת זאת).  מהתק� הקיי�23%( תקני� 395 פער של ! 2,113והתק� הנחו� על 

 פער ! 1,607 תקני� והתק� הקיי� על 1,319התק� הנחו� עמד על , שנרש� בה� עוד� בתקני סיירי�
 ). מהתק� הקיי�18%!כ( תקני� 288של 

__________________ 

קצב כניסת אירועי� (באמצעות המודל חושבה כמות הניידות הנדרשת על פי אפיו� הביקוש לניידות  20
בניית . רמת השירות הנדרשת ורמת התעסוקה של הניידות באירועי תגובה, )וזמ� הטיפול באירוע

 ,בי� היתר, וההנחות שבבסיסו הסתמכו, 2009�2008המודל התבססה על ניתוח נתוני התחנות לשני� 
 בכל אירוע סיור נשלחת ניידת אחת ובה שני שוטרי� לטיפול �על נוהל הפעולה הקיי� של הסיור 

בכל משמרת סיור סוגי הפעילות ; שבעה ימי� בשבוע, הניידת פועלת בשלוש משמרות ליממה; באירוע
ובה ממוצע אירועי התג, בי� היתר, על פי נתוני התחנות חושבו לכל תחנה. מתפלגי� לפי יחס מסוי�

כמו כ� חושבה התוספת הנדרשת לתקינה בשל . לשעה בכל משמרת וזמ� הטיפול הממוצע באירוע
 ).מקד� היעדרות(היעדרות שוטרי� מהעבודה מסיבות שונות 

המודל התבסס על קביעת מדד נורמטיבי של מספר תיקי� שנתי לטיפולו של חוקר ועל פרמטרי�  21
תק� החוקרי� , על פי נתוני התחנות, מה� נגזר).  סוג החוקרלפי(נוספי� הרלוונטיי� לעבודת החוקרי� 

 .הנדרש בכל תחנה
 .2011ת מספטמבר "כפי שפורסמו בעבודה של אג 22
בתחו� הסיור לא חושבו נתוני� בעבור תחנת דוד ותחנת .  תחנות68�מפתחות התקינה התייחסו ל 23

 ).ג אינה מפעילה יחידות סיור"תחנת דוד אינה מפעילה יחידות סיור רגילות ותחנת נתב(ג "נתב
, באר שבע, טירת הכרמל, שדרות, רהט, )המשרתת את הפזורה הבדואית(עיירות , תחנות קריית מלאכי 24

� . פתח תקווה ונתניה, רחובות, אשדוד, אשקלו

 ). בירושלי�(קריית שמונה ולב הבירה , נתיבות, אופקי�, תחנות קריית גת 25
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 ‰�È˜˙‰ ˙Ó¯· ‰„ÈÓÚÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ˆÂÁ�‰ .Î·-25% ÏÚ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯ÈÈÒ È�˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙Â�Á˙‰Ó 25%ÌÈÈ˜‰ Ô˜˙‰Ó  , ˙ÓÂÚÏ

 Ï˘ Û„ÂÚ10%-25%· ÌÈÈ˜‰ Ô˜˙‰Ó -12% ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ Û„ÂÚÂ ˙Â�Á˙‰Ó 25%Î· -10% 
˙Â�Á˙‰Ó .Á ÏÚ „ÈÚÓ ‰Ê ·ˆÓ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙Â�Á˙Ï ¯ÂÈÒ‰ È�˜˙ ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂ

Ì˙ÂÒÈÂ ˙‡ . 

Ì È ¯ ˜ Â Á ‰  ˙ � È ˜  מהשוואת נתוני התק� הקיי� בתחנות למפתחות התקינה עלה כי בתחנות :˙
, )ל וחוקרי� כלליי�"חוקרי מש, ב"חוקרי אלמ( נחוצי� 1,241 תקני חוקרי� קיימי� לעומת 1,055

 .נרש� שוני רב בי� התחנות בגודל הפער, בנוס�). התק� הקיי� מ18%!כ( תקני� 186כלומר חסרי� 

 �.  התק� הקיי� שווה לתק� הנחו�3! יש עוד� תקני� וב12!ב,  יש חוסר תקני�53!ב,  תחנות68מתו
 מה� החוסר הוא יותר 16!כאשר ב,  מהתק� הקיי�25%!נרש� חוסר של יותר מ) 50%( תחנות 34!ב
 .  מהתק� הקיי�10%!יש עוד� הגדול ב) 13%!כ( תחנות 9!ב, לעומת זאת. 50%!מ

 מהתק� הקיי� נמצא כי רוב� 50%! התחנות שנרש� בה� חוסר בתקני חוקרי� של יותר מ16בבדיקת 
 .26משרתות יישובי פריפריה קטני� או ערי� בפריפריה

 חוקרי� 770התק� הקיי� עמד על ,  התחנות שנרש� בה� חוסר בתקני חוקרי�53!עוד עולה שב
 התחנות 12!ב, לעומת זאת).  מהתק� הקיי�29%!כ( תקני� 227 פער של ! 997 הנחו� על והתק�

 פער של ! תקני� 182 תקני� והתק� הנחו� על 223התק� הקיי� עמד על , שנרש� בה� עוד� בתקני�
 ). מהתק� הקיי�18%!כ( תקני� 41

ÌÈ�˜˙‰ Ï˘ ¯ÒÂÁ‰ ˙ÂÓ¯· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ¯ÚÙ ˘È ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó,) Ô˜ÏÁ· ¯˘‡Î ,
¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ�˜˙ ÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÈÈ˜ Û‡ ( ÌÈ¯ÚÙÏ ÈÂ‡¯ ‰�ÚÓ Ô˙� ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰Â

ÂÏ‡. 

 מסרה המשטרה כי פעלה בשני� האחרונות 2012בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
והיא בוחנת בראייה כוללת את הפערי� ואת , לעדכו� ולתיקו� רוב מפתחות התקינה בתפקידי� אלה

. בלשי� ועובדי הערכה, רכזי מודיעי�, חוקרי�,  סיירי�!משאבי� בתפקידי� המרכזיי� בתחנה ה
קיי� חוסר משאבי במרבית התפקידי� וג� ויסות פני� מחוזי בי� התפקידי� "המשטרה הוסיפה כי 

עוד מסרה ". כיוו� שהחוסר המשאבי הינו דומיננטי, השוני� אינו מהווה את הפתרו� המלא
בי� , כ�.  במהל� השני� תוגברו במידה ניכרת המערכי� הייעודיי� שבליבת התחנותכי, המשטרה

 תקני� ובמער� החקירות 1,400! גדל מספר התקני� במער� הסיור בכ2012!2003בי� השני� , היתר
 . תקני�400!בקרוב ל

 ‰�È‡ ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈ�˜˙ ˙ÂÒÈÂ Ï˘ ˙ÂÈ�È„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÏÂÎÈÌÈ�˜˙· ÏÏÂÎ‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ¯Â˙ÙÏ , ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ· È¯‰

˙Â¯È˜Á‰Â ¯ÂÈÒ‰ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ . ˙ÂÈ�È„Ó ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÂÊ ‰·ÈÒÓ
˙Â�Á˙‰ ÔÈ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÒÈÂÂÏ , ˙Ï·‚ÓÏ ÛÂÙÎ·Â ˘¯„� ÛÂ„Ú˙Â ÌÈÎ¯ˆ ÈÙÏ ÏÂÎ‰

ÌÈ·‡˘Ó‰. 

__________________ 

קריית , קריית גת, דימונה, נצרת עילית, מגדל העמק, בית שא�, שפרע�, נהרייה, תחנות טירת הכרמל 26
 .מעלה אדומי� ושכונות, מודיעי�, זכרו� יעקב, מלאכי
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˙ Â � Á ˙ ·  Ì È Ó È È ˜  ‰ · ˆ Ó Â  Ô ˜  האד� בתחנה חשיבות רבה לצור� קביעת לתק� כוח :˙
תק� שאינו מאויש מחמיר את בעיית המענה החלקי ממילא , יתר על כ�. סדרי העדיפות בעבודתה

 .של התחנה לצורכי התושבי�) הנובע כאמור מהמחסור בתקני�(

ככל שרמת . רמת איוש התקני� בתחנות היא אחד הגורמי� החשובי� ביותר בקביעת איכות תפקוד�
כ� גדל עומס העבודה על כוח האד� הקיי� בתחנה , וש� של התקני� בתחנה נמוכה יותראי

 .איכות פעילותו נפגעת ורמת השירות שהוא נות� לתושבי� הולכת ופוחתת, )המצבה(

מנתוני תק� . משרד מבקר המדינה בדק את רמת האיוש של תקני כוח האד� בתחנות והשווה ביניה�
) 9%!כ( התחנות 68 מתו� 6!עולה כי ב, 2012נכו� לאוגוסט , ומצבה של כוח האד� במשטרה

; 10%היא נמוכה ממנו בשיעור של עד ) 48%!כ( תחנות 33!ב; המצבה שווה לתק� או גדולה ממנו
היא נמוכה מהתק� ) 9%!כ( תחנות 6!וב; 10%!20%!היא נמוכה ממנו ב) 34%!כ( תחנות 23!ב

 .20%!ביותר מ

 )22%!כ( תחנות 15!ב. וש של תקני כוח האד� בולטי� בתחו� הסיורהפערי� בי� התחנות ברמת האי
  תחנות אחרות היא נמוכה מהתק� ביותר 15!וב, מצבת שוטרי הסיור שווה לתק� או גדולה ממנו

יצוי� שרוב התחנות שבה� רמת האיוש היא מ� הנמוכות ביותר ה� תחנות עירוניות . 20%!מ
 .27ומרחבי� אופרטיביי� בערי� גדולות

Ó ÁÂÎ È�˜˙ Ï˘ ˘ÂÈ‡‰ ˙Ó¯· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜˘ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰
Ì„‡‰ ,¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· . ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚ ÍÈ¯ˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ê ‡˘Â�· ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÌˆÓˆ˙˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÒÈÂÂÏ ‰ÓÈ‡˙Ó. 

 ניסיו� לכפות על שוטרי� שירות בתחנה בתשובתה מסרה המשטרה כי ניסיונות העבר מראי� כי
עוד מסרה . ובהמש� לעזיבת השירות, מסוימת הוביל לירידה במוטיבציה ובאיכות התפקוד

המשטרה כי במהל� השנה האחרונה גברה האטרקטיביות של מקצוע הסיור עקב העלאת שכר 
יחידות שבה� היה והדבר מאפשר גיוס סיירי� ג� ל, הסיירי� ועלייה מהירה יותר בסול� הדרגות

 נער� מבצע גיוס במטרה לצמצ� את פערי האיוש 2012בשנת , בנוס�. בעבר קושי בגיוס כוח אד�
 .תו� כדי מת� דגש למקצועות הסיור וליחידות שפערי האיוש בה� היו גבוהי� יותר

 ‰�Â¯Á‡‰ ‰�˘· ˙È˘Ú�‰ ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ‡‰ È¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â�Á˙· ˘ .˙‡Ê ÌÚ , ÏÂ˜˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰

ÌÈ¯ËÂ˘‰ ·¯˜· ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÒÈÂÂ· ˘ÂÓÈ˘ Ì‚ ,
ÍÎ Ì˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜� ˙ÂÚˆÓ‡·. 

 

 תכניות ופעולות לתגבור כוח האד� במער הסיור ובמער החקירות בתחנות

דהיינו ריכוז כוח , ינו טמו� רק בהגדלת התק� אלא ג� בהסטת כוח אד�המענה למצוקת כוח אד� א
 בח� צוות בראשות ראש 2007במאי . משטרתי לצורכי שעה באתר מסוי� ואחר כ� ניודו לאתר אחר

. ת דרכי� להקצאת כוח אד� לתגבור תחנות ללא שינוי בתקינת כוח האד�"מחלקת תכנו� באג
� בתחנות שבה� היו "שוטרי� לטובת יחידות הסיור והאח 450ל הקוד� אישר תוספת של "המפכ

 שוטרי� מהמטות לתחנות למש� 250באמצעות סיפוח� של ,  תקני� לא מאוישי�614באותו מועד 
 תכנית חיזוק הקו !להל� ( שוטרי� נוספי� 100 שוטרי� ממער� הכליאה וגיוס 100קליטת , חצי שנה

__________________ 

 .מרחבי� ד� ומוריה; כפר סבא, באר שבע, הראל, שפט, גלילות, א צפו�"ת, א"תחנות לב ת 27
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ואחר כ� התקיימו , שו� של שוטרי התגבור לתחנות החל סיפוח המחזור הרא2007ביולי ). הקדמי
 .מחזורי תגבור נוספי�

שנועד , ש תהלי� הפקת לקחי� מתכנית חיזוק הקו הקדמי" ביצעה מחלקת תכנו� של אמ2009ביוני 
, לתת ביטוי לעמדות קציני כוח האד� ביחידות שקלטו את השוטרי� המתגברי� בעניי� איכות�

כמו כ� נועד התהלי� .  לעמדות השוטרי� המתגברי� ומפקדיה�תרומת� והבעיות בהפעלת� וכ�
 .לסייע לגיבוש המלצות בדבר המש� הפעלת התכנית או בדבר חלופות אחרות לתגבור התחנות

כל קציני כוח האד� ביחידות הקולטות הביעו שביעות רצו� מהתגבור והוא נתפס כמסייע ליחידות 
בור של מער� הסיור סייעו לתחנות להפעיל את שוטרי התג. השטח בביצוע המשימות השוטפות

לעמוד במספר הניידות המינימלי הנדרש לפעילות הסיור השוטפת של התחנה ולהתגמש , הניידות
ובה� , הועלו בעיות בקשר לכוח האד� המתגבר במער� הסיור, ע� זאת. יותר בהפעלת שוטרי הסיור

המתגברי� לצבור ידע וניסיו� והכבידה הכשרה וידע מקצועי חסרי� ותחלופה גבוהה שהקשתה על 
� "אשר לתגבור מער� האח. על התחנות שנדרשו לחזור ולהשקיע בהכשרת מתגברי� חדשי�

בעלי ניסיו� בתחו� , מקצועיי�, נמצא כי השוטרי� המתגברי� היו בעלי הכשרה מתאימה, בתחנה
 .� ובעלי יכולת במת� השירות הנדרש לציבור"האח

תגבור הקו הקדמי חיוני וחשוב "ועלו מתהלי� הפקת הלקחי� נקבע כי במסקנות ובהמלצות שה
בהפעלת היחידה ועמידה , ליחידות השטח בהיבט של יצירת גמישות הפעלה למפקדי�

וייתכ� שאופני הפעלה אחרי� , נקבע שיש לחשוב כיצד להמשי� בהפעלת התגבור". במשימותיה
בהמש� פורטו . יעה קטנה יותר ביחידות המטהיביאו לתוצאות דומות בעלויות נמוכות יותר ובפג

 .אפשרויות הפעלה חלופיות

 ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È˘ ‰�˜ÒÓ‰Â ÈÓ„˜‰ Â˜‰ ˜ÂÊÈÁ ˙È�Î˙ ˙ÂÈ�ÂÈÁ· ‰¯Î‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
È‰˘ÏÎ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙Â�Á˙‰ ˙‡ ¯·‚˙ÏÂ ,‡ËÓ ˜ÈÒÙ‰" ‰ÏÚÙ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�Á˙‰ ˙‡ ¯·‚˙Ï ¯

ÚÂ·˜‰ Ï‚Ò‰ ÌÚ ÌÈ�Ó� Ì�È‡˘ ÌÈ¯ËÂ˘ Ï˘ ˙È�ÓÊ‰�Á˙‰ Ï˘  , ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ�˘ ÈÏ·
‰˙Â‡ ÌÈ¯È·ÒÓ Â‡ ¯Â·‚˙‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰. 

נעשתה על פי " תגבור הקו הקדמי"בתשובתה מסרה המשטרה כי הפסקת התגבורי� במסגרת 
 .ובהתא� לכ� נערכה המשטרה להמש� סיוע ליחידות השטח בדרכי� אחרות, ל"החלטת המפכ

ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ¯Â·‚˙‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙Â¯Â¯· ‡Ï ‰˙·Â˘˙Ó ÈÎ ‰¯Ë˘
 ˙¯‚ÒÓ· ÁË˘‰ ˙Â„ÈÁÈ·"ÈÓ„˜‰ Â˜‰ ¯Â·‚˙" , ‰Ë˜� ‡È‰ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÚˆÓ‡ ÂÏÈ‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ

Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·Â .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰˙ÂÈ�È„Ó· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ ÚÂˆÈ· ˙Ú·
Ô‰È˙Â·ÈÒÂ ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ „ÂÚÈ˙· ÌÈÈÂÂÈÏ ,Ó È¯„ÒÓ ˜ÏÁÎÔÈ˜˙ Ï‰�È. 

 

 

 מער� משרתי החובה במשטרה

ובעקבות , בייחוד ביחידות הסיור בתחנות, עקב מצוקת כוח האד� ביחידות השטח המשטרתיות
התגברות פעולות הטרור במרכזי הערי� באמצע שנות התשעי� של המאה העשרי� והצור� בתגבור 

שטרה לקבל סיוע באמצעות החלה המ, כוחות המשטרה בסיכול טרור ובשמירה על ביטחו� הציבור
!ו"התשמ, ]נוסח משולב[ תוק� חוק שירות בטחו� 1995בשנת . הוספת משרתי חובה לשורותיה
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שאפשרה את שירות� של חיילי , ונקבעה בו הוראת שעה לשנתיי� שהוארכה כמה פעמי�, 198628
 ).�" שח!להל� (חובה במשטרה 

מוקצי� למשטרה במסגרת ) �"וטרי שח ש!להל� (� "חיילי החובה ששירתו במשטרה במסגרת שח
ל למשטרת ישראל בתחומי "אמנת עבודה המסדירה את יחסי העבודה ואת יחסי הגומלי� בי� צה

�ל יקצה למשטרה מדי שנה מגויסי� "האמנה קובעת כי צה. הפעילות שלשניה� עניי� משות
י� לשרת בהיק� הקבוע בהחלטות הממשלה ובכפו� להסכמת המיועד, �"שישרתו במסגרת שח

� יהיה "ל למשטרה נקבע שתמהיל כוח האד� של שוטרי שח"במסגרת הסכמות בי� צה. במשטרה
 .כמו כ� נקבעו הקריטריוני� והאיכויות הנדרשי� לשיבו�. שני שלישי� נשי� ושליש גברי�

בעיקר ,  מה� שירתו בתחנות750. �" שוטרי שח1,517 שירתו 2012בפברואר , על פי נתוני המשטרה
�ביחידות מוקדי� , ביחידות מבצעיות במחוזות, ר"והשאר שירתו ביחידות מטא,  הסיורבמער

 . ביחידות מקצועיות ובתפקידי מינהלה, ומרכזי שליטה מחוזיי�

 

 � ותהלי צמצומו"הבעיות בהפעלת שח

ל את המלצותיה " הגישה ועדה לבחינת סוגיית קיצור שירות החובה בצה2006בסו� ינואר  .1
, ל"כ צה"על הפסקת שירות חיילי החובה שמחו� לסד, בי� היתר, הוועדה המליצה. �29לשר הביטחו

לעניי� .  אימצה הממשלה את המלצות הוועדה2006בהחלטת ממשלה מפברואר . לרבות במשטרה
ל ולביטול מסלולי השירות "כ צה"המלצת הוועדה להימנע משימוש בחיילי חובה מחו� לסד

משרדית שבמסגרתה ייבחנו המלצות !טחו� יוביל עבודת מטה בי�ל נקבע ששר הבי"המקוצרי� בצה
 .ולאחר סיו� עבודת המטה יוגשו לממשלה תוצריה, אלה

פ דוח ביקורת " פרס� אג� הביקורת ונציב תלונות הציבור במשרד לבט2007בפברואר  .2
כשל "� כ"הדוח הגדיר את מער� שח". � במשטרת ישראל"בחינת תפקוד� של השח"שכותרתו 

� אינ� עומדי� בקריטריוני� של כוח אד� המתאי� "משו� שהרוב המכריע של שוטרי שח" ערכתימ
� במגזר הסיור היא שולית ולעיתי� א� "תרומת השח"הדוח ציי� כי . לשירות מבצעי במשטרה

אחוז נשי� גבוה , פרופיל רפואי עורפי של הגברי�: מפריעה לעבודת המשטרה בשל הסיבות הבאות
� באירועי� מורכבי� או באירועי� הדורשי� שימוש " קשיי� בהפעלת שוטרי שחקיימי�[ מאד

קושי לפעול בתנאי , שירות קצר, ] כפי שצוי� בפני נציגי מבקר המדינה בביקורת הנוכחית!בכוח 
, לח� ויכולת התמודדות נמוכה ע� המשימות הקשות והמורכבות של המשטרה עקב גיל� הצעיר

כתוצאה ... רבות] תנאי שירות[ש "הכשרה בלתי מספקת ובעיות ת,  נפשיתחוסר בשלות, חוסר ניסיו�
�תדמיתה , כושר ההרתעה של המשטרה, נפגעי� באופ� חמור השירות לאזרח, לדעת מפקדי�, מכ

 ".ואמו� הציבור בה

, בי� היתר, צוינו" ל"שירות חיילי חובה מחו� ליחידות צה"במסגרת ביקורת בנושא , 30א60בדוח 
מאפייני� . � המעידי� על חוסר התאמתו לצרכיה המבצעיי� של המשטרה"של מער� שחמאפייני� 

 .אלה דומי� למאפייני� שפורטו בדוח הביקורת שהוזכר לעיל

, באחריות משרד הביטחו�, משרדית!על פי החלטת הממשלה האמורה בוצעה עבודת מטה בי� .3
 הוגש סיכו� עבודת המטה 2010מר� ב. ל"בנושא הקצאת חיילי חובה לגופי� וליחידות מחו� לצה

עבודת המטה המליצה לפעול להקטנה ניכרת בהקצאת חיילי חובה למסגרות שמחו� . לשר הביטחו�
; � צוי� בסיכו� כי אי� מקו� להמשי� את שירות� של חיילי חובה במשטרה"ובנושא שח, ל"לצה

__________________ 

28  � .1995�ה"התשנ, )רשירות במשטרה כשירות מוכ) (7' תיקו� מס(תיקו� לחוק שירות בטחו

שאול ) 'במיל(ל " על ידי שר הביטחו� דאז רא2005אבי ב� בסט שמונה ביולי ' ועדה בראשותו של פרופ 29
 .מופז

 .135�134' עמ, )ÁÂ„60‡) 2009 , מבקר המדינה 30
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נו רלוונטי עוד � נקבעה בשל מצב מסוי� שאי"הוראת השעה שמכוחה החל לפעול מער� שח
� פועלי� כיו� בתפקידי� עורפיי� במשטרה ובתפקידי שיטור רגילי� ואינ� עוסקי� "ושוטרי שח

אי� עוד מקו� "נקבע בעבודת המטה כי , לפיכ�. בפעילות שעיקרה ביטחו� המדינה ותושביה
  החליטה ועדת חו� וביטחו� של2011בסו� ". להותרת שירות החיילי� במשטרה תחת אצטלה זו

ולאחר מספר חודשי� חידשה את , הכנסת שלא להארי� את הצו לשירות חיילי החובה במשטרה
 . שוטרי�270!ופערי האיוש גדלו בכ, �"בתקופה זו לא שובצו חיילי� נוספי� לשח. אישורו

 יהיה 1.6.12עד , לפי ההחלטה. �" החליטה הממשלה להקטי� את מספר שוטרי שח2011ביוני 
בראשות הממונה על התקציבי� , בד בבד יפעל צוות. 1,750!מכ� יירד ל ולאחר 1,850מספר� 

לגבש , פ ושל נציג ממשרד ראש הממשלה"ל המשרד לבט"במשרד האוצר ובהשתתפות� של מנכ
מיו� , עוד נקבע בהחלטת הממשלה כי בכפו� למציאת מענה חלופי. דרכי� למת� מענה חלופי

 .1,600! ואיל� יוקט� מספר� ל1.6.14

¯ÂÓ‡Î , ¯‡Â¯·Ù·2012Á˘ È¯ËÂ˘ ¯ÙÒÓ „ÓÚ " ÏÚ Ì1,517 . ‰ÊÓ ‰·¯‰· ÍÂÓ� ‰Ê ¯ÙÒÓ
 ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡ ¯Â·Ú· Ú·˜�˘)1,850( ,ÌÈ·˜ÂÚ‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· ˙„¯Ï ÍÈ˘Ó‰Â , ÍÎ

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ÂÓˆÓˆÏ Í¯Âˆ ÏÎ ‰È‰ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ .˙‡Ê ÌÚ , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
Á˘ È�˜˙ Â¯Ê‚� ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰"Á˙·Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÁ˘ ˙�È˜˙Ó ˙Â�" ‡Ï˘ ˙ÏÏÂÎ Ì

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ‰�Î„ÂÚ) ¯‡Â¯·Ù·2012 ‰¯Ë˘Ó· ÂÈ‰ 2,311Á˘ È�˜˙ "Ì .(
 ¯·ÂË˜Â‡·2012 ˙�È˜˙ ÔÂÎ„ÚÏ ˙ÏÚÂÙ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï ¯ÒÓ� 

Á˘"ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÍÏ‰Ó· Ì. 

צי כוח אד� בשני� ל כי בשל אילו" מסר צה2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
בשנה . � הייתה נמוכה מהתק� שנקבע"כמות החיילי� שהיה ביכולתו לספק למער� שח, האחרונות

� במש� כמה חודשי� "שיבוצ� של חיילי חובה לשח!האחרונה העמיקו פערי האיוש ג� בגלל אי
ת חיילי מכיוו� שוועדת החו� והביטחו� של הכנסת החליטה בתקופה זו שלא להארי� את הצו לשירו

ל כי שיעור האיוש הסופי אינו תלוי רק בכמות החיילי� "עוד מסר צה. החובה במשטרת ישראל
ל הוסי� כי הוא עושה "צה. אלא ג� ברצונ� לשרת במשטרה ובעמידת� בתנאי הס�, שהוא מקצה

 .מאמצי� רבי� לצמצ� את פערי האיוש שגדלו כאמור בשנה האחרונה

4.  ÈÏÚ· ÂÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· „¯˘Ó È‚Èˆ� È�Ù· ˙Â�Á˙·Â Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ· ÌÈ„È˜Ù˙
Á˘ Í¯ÚÓ „Â˜Ù˙· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· Ô˙Â‡ ˙‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó" Ì‚ Â‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ˙Â�Á˙· Ì

Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„·" ˙�˘Ó Ù2007 ÁÂ„· Ì‚Â 60 ‡) ˙ÏÈÁ˙ „Ú2009.( 
Á˘ È¯ËÂ˘ „Â˜Ù˙· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ· ˙ÂÓÈÈ˜ ÌÈ�˘ Í¯Â‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó"Ì, ‰Ï‡ ˙ÂÈÚ·Â 

 ˙�˘· ˙‡Ê‰ ˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· Ì‚ ˙ÂÓÈÈ˜Â ˙Â¯È¯˘2012 .˙‡Ê ÌÚ , ÈÏÚ· Â�ÈÈˆ
Á˘ È¯ËÂ˘ Ì�˘È˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰" ˙¯ÎÈ� ‰ÓÂ¯˙ ÌÈÓ¯Â˙‰ ‰Èˆ·ÈËÂÓ ÈÏÚ·Â ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ Ì

Ì‰È˙Â„ÈÁÈÏ ,‰¯Ë˘Ó· Ú·˜ ˙Â¯È˘Ï ÌÈÒÈÈ‚˙Ó Ì‰ ‰·ÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÌÂ˙· ÌÈ˙ÚÏÂ. 

בח� משרד מבקר המדינה את , � בתחנות"ד שוטרי שחלנוכח הבעיות שהועלו בנוגע לתפקו .5
כולל במרחבי� ( פעלו במער� הסיור בתחנות 2012ביולי . מספר� בקרב כלל שוטרי הסיור

 תפקידי� !שאינ� רכזי סיור וקציני סיור ( משוטרי הסיור 19%! כ!� " שוטרי שח533) האופרטיביי�
 ).המאוישי� רק בשוטרי קבע
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ÌÈÈ˜ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Á˘ È¯ËÂ˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ¯ÎÈ� Ï„·‰ " Í¯ÚÓ· ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ì
¯ÂÈÒ‰ . ÍÂ˙Ó68˙Â�Á˙  ,·-12 Ô‰Ó )Î-18% (Á˘ È¯ËÂ˘ ÂÂÈ‰"Ó ˙ÂÁÙ Ì-10% ÏÏÎÓ 

¯ÂÈÒ‰ È¯ËÂ˘ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,·-25 ˙Â�Á˙ )Î-37% ( ÂÂÈ‰ Ì‰20%·Â ¯˙ÂÈÂ -7 Û‡ Ô‰Ó 30% 
¯˙ÂÈÂ. 

Á˘ È¯ËÂ˘ „Â˜Ù˙· ÌÈÈ˘˜‰Â ˙ÂÈÚ·‰ Ï˘ ÌÈÈËÚ·"Ì ,ÈÈ˜ Ï˘ Ì¯ÂÚÈ˘˘ ˙Â�Á˙· ÈÎ ˘˘Á Ì
Á˘ È¯ËÂ˘"˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚ ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ· Ì ,‰�Á˙· Â„Â˜Ù˙ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ¯·„‰ ÏÂÏÚ .

Á˘ È¯ËÂ˘ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ì
˙Â�Á˙· ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ· , ˙Â�Á˙‰ È�ÈÈÙ‡Ó Ï˘· ˙ÓÈÂÒÓ ˙Â˘ÈÓ‚ ÏÚ· ‰È‰È˘ ¯˘Ù‡˘

ÌÈ�Â˘‰ ,ÏÂÚÙÏÂ˙Â�Â˘‰ ˙Â�Á˙· ¯ÂÈÒ‰ ÈÎ¯ÚÓ· Ì¯ÙÒÓ ˙Ó‡˙‰Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·  ; „Ú ÏÂÎ‰
Á˘ È¯ËÂ˘Ï ÈÙÂÏÁ ‰�ÚÓ Ì˘ÂÈÈÂ ˘·Â‚È˘"Ì , È�ÂÈÓ ‡˘Â�· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ

2011. 

� בתחנות "בתשובתה מסרה המשטרה כי הבחינה הנכונה צריכה להיעשות ביחס לתקינת שוטרי שח
� "כ של שח"ל בגי� הפחתת הסד"רה מקבלת מצהההקצאה הנמוכה שהמשט. ולא לאיוש בפועל

מביאה לידי כ� שהאיוש בפועל נמו� במידה ניכרת מהתקינה ) 2011על פי החלטת הממשלה מיוני (
, בנוס�. � לא נעשה בהכרח באופ� אחיד בי� התחנות אלא על פי שיקולי� מבצעיי�"ולכ� פיזור שח

� ובתחנות קטנות כל "ר נמו� של שוטרי שח בחלק� שיעו!בשל מאפייניה� הייחודיי� של התחנות 
עוד מסרה .  הבדיקה על פי אחוזי� בעייתית!� נוס� משנה באופ� ניכר את שיעור� "שוטר שח

ובשל מגבלות רפואיות ומגבלות בתנאי , � ואיכות� אינ� תלויי� בה"המשטרה כי מספר שוטרי שח
 .שירות ה� משובצי� בסמו� למקו� מגוריה�

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÌÏ˜˘Ó ˙‡ ˜Â„·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ú„Ï Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰
Á˘‰ È¯ËÂ˘"Ì˙�È˜˙ ÈÙÏ ‰�Á˙· ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ· Ì , Ï˘ ÌÏ˜˘Ó ˙�ÈÁ·· ‰„˜Ó˙‰ ‰˜È„·‰
Á˘‰ È¯ËÂ˘"˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÏÚÂÙ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙�ÈÁ··Â ÏÚÂÙ· ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ· Ì .

‰¯Ë˘Ó· ÌÈ˙¯˘Ó ÌÈÏÈÈÁ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ÛÈÒÂÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ
‰Ï˘ÓÓ‰ ,‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ" Í¯ÚÓ· ˙ÂÎ˘Ó˙Ó‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙¯„Ò‰Ï Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏ Ï

Á˘"Ì ,Á˘Ï ‰ˆ˜ÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÎÈ‡ ‡˘Â�· „ÂÁÈÈ·"Ì . ‚Â‡„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ „·· „·
Á˘Ï ÌÈÈÙÂÏÁ ˙Â�Â¯˙Ù ˘Â·È‚Ï" È�ÂÈÓ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÎ Ì˘Ï ‰�ÂÓ˘ ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì

2011 ,Ì˙Î¯Ú‰ÏÂ ÌÓÂ˘ÈÈÏ ,Ï Ì‡˙‰·ÂÌ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï Ì˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ. 

 

 

 מבצעי� וביטחו� בתחנה , קהילה, משרד שיטור

מבצעי� , קהילה, � ובתחנה הוק� משרד שיטור" אוחד אג� המבצעי� ע� אק2012בתחילת , כאמור
לפי מסמ� .  המהווה אחת משתי הזרועות המרכזיות בפעילותה! משרד השיטור והקהילה !וביטחו� 

, 2011משרד השיטור והקהילה ברמת התחנה שהפי� ראש אג� המבצעי� באוקטובר יסוד לפעילות 
 הסיור או מער� !להל� (ה� הפעלת יחידות הסיור , בי� השאר, תפקידיו של משרד השיטור והקהילה

מיו� וגיוס מתנדבי� , תיאו� הפעילות המבצעית של התחנה, קי� ושוטריה�"הפעלת המש, )הסיור
המשרד אחראי , בנוס�. ת� לפעילות המבצעית של המגזרי� האחרי� בההכשרת� והקצא, לתחנה

בשילוב ע� , לריכוז ולהובלה של השותפויות בתחו� התחנה בטיפול בתופעות אלימות ומניעת�
, ובשיתופ�) תכנית עיר ללא אלימות, למשל(הקהילה וגופי� מוסמכי� אחרי� , הרשות המקומית

המשרד אחראי , כמו כ�.  קהילתי והפעלת� בתחו� התחנהוכ� פיתוח מודלי� מקומיי� של שיטור
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 הוחל בפיילוט במחוז דרו� להוספת מער� 2012במהל� . הרישוי ומבצעי החירו�, לתחו� האבטחה
 .התנועה למשרד השיטור והקהילה

 

 

 פעילות מער� הסיור והתכניות לחיזוקו 

 הגור� המשטרתי הראשו� מער� זה הוא. מער� הסיור בתחנה הוא תשתית עבודת השיטור בשטח
 .שבא במגע ע� הציבור בגלל היותו זמי� בכל זמ� ובכל מקו�

 מדור !להל� (מדור סיור במחלקת סיור ושיטור שבחטיבת שיטור וקהילה באג� השיטור והקהילה 
למת� מענה , לגיבוש נהלי�, הוא יחידת מטה מקצועית האחראית לקביעת מדיניות הסיור) סיור

במדור . לאפיו� אמצעי� ייעודיי� לסייר ולליווי הטמעת� ובקרה עליה�, השטחמקצועי ליחידות 
פיתוח ומחשוב האחראית לפיתוח בסיסי מידע ממוחשבי� , ובה� חוליית מחקר, כמה חוליות

; בי� השאר כדי לנתח תופעות ולתכנ� את פעילותו של מער� הסיור, ולהפקת מידע רלוונטי מה�
וחוליית ; האחראית לכתיבה ולעדכו� של תורת מער� הסיור ונהליותורה ונהלי� , חוליית הדרכה

על . למעקב אחר עבודת שוטרי הסיור בתחנות ולפיקוח עליה�, בי� השאר, פיקוח ובקרה האחראית
 . שוטרי�3,276 מנה מער� הסיור ביחידות המשטרה 2012פי נתוני המשטרה במאי 

)  נוהל הפעלת הסיור!להל� " (הפעלת הסיורעקרונות "בהתבסס על פקודת המשטרה נקבעו בנוהל 
העקרונות להפעלת )  נוהל טיפול באירוע!להל� " (טיפול הסייר באירוע ובזירת עבירה"ובנוהל 

, דרכי תגובה ופיקוד ושליטה, לרבות פריסת ניידות הסיור, מער� הסיור ושיטת הביצוע של תפקידיו
עקרונות אלה תפקידי המער� בתחנה נחלקי� לפי . תכנו� עבודת הסיור ודרכי הבקרה על עבודתו

 או למת� מענה בהיתקלות של 10031למת� מענה לקריאות הציבור המתקבלות מהמחוז ממוקד 
לביצוע משימות ; ) אירועי תגובה!להל� (שוטר באירוע פלילי כמו תפיסת פור� או תפיסת רכוש 

; ) משימות ומטלות!להל� (עליה� ומטלות כמו ביצוע צווי� ומעצר חייבי� וליווי עצורי� ושמירה 
פריסת ניידות הסיור ).  פעילות יזומה!להל� (לביצוע פעילויות יזומות כמו סיורי נוכחות ובולטות 

משימות ומטלות ומת� תגובה מהירה לקריאות , נקבעת לפי חלוקה אזורית לביצוע פעילות יזומה
והוא , 32 חייבת להפעיל במשמרתלש� כ� נקבע לכל תחנה מספר ניידות מינימלי שהיא. הציבור

עוד נקבע ).  ניידות קו אדו�!להל� (נגזרת של תקינת כוח האד� ושל האמצעי� העומדי� לרשותה 
תופעל באזור סיור מוגדר לפי חלוקת השטח הטריטוריאלי של )  ניידת!להל� (כי כל ניידת סיור 

רי קורס שוטרי� או שוטר ותיק את הניידת יאיישו שני שוטרי� בוג).  אזורי סיור!להל� (התחנה 
נוהל הפעלת הסיור קובע ג� שלכל אירועי התגובה יינת� מענה . �"מנוסה ע� מתנדב או שוטר שח

 זמ� !להל� ( בזמ� מוגדר שנמדד מרגע העברת ההודעה לניידת סיור עד הגעת ניידת ראשונה לאירוע
 . 33)תגובה

‰  ‰ � · Ó  È Â � È ˘ Ï  ˙ Â È � Î ˙ ‰ Â  ¯ Â È Ò ‰  Í ¯ Ú Ó  ˙ Â Ï È Ú Ù ·  ˙ Â È Ú · Í ¯ Ú Ó
Ô Â ¯ Á ‡ ‰  ¯ Â ˘ Ú ·  Â ˜ Â Ê È Á Â:   1.   העשור האחרו� איתרה המשטרה בעיות �במהל

ובה� שחיקה במעמד , חוזרות ונשנות במער� הסיור בתחנה וקשיי� בהתמודדות ע� מכלול תפקידיו
תמהיל חלש של כוח האד� בניידת , הכשרה מקצועית מצומצמת וכשירות מבצעית לקויה, הסייר
, שוטרי� בשטח הפוגעת בביטחונ� האישי של השוטר ושל האוכלוסייהנוכחות דלה של , הסיור

. היצמדות לתורת ההפעלה של מער� הסיור בתחנות!חוסר אפקטיביות במת� המענה הנדרש ואי

__________________ 

חלק מהפניות . המוקד הטלפוני של המשטרה העומד לרשות הציבור למת� מענה מידי במקרי� דחופי� 31
 . ובה של המשטרה מועברות לטיפול ניידות המשטרה בשטח והופכות לאירועי תגובההדורשות תג

משמרת ב בשעות ; 15:00�07:00משמרת א בשעות : מער� הסיור בתחנה פועל בשלוש משמרות 32
 .07:00 �22:00ומשמרת ג בשעות ; 22:00�15:00

 . דקות30בה לא יעלה על  דקות ובשטח כפרי זמ� התגו15בשטח עירוני זמ� התגובה לא יעלה על  33
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בקרות פנימיות וניתוח נתוני� סטטיסטיי� בדבר פעילות , הבעיות אותרו במסגרת עבודות מטה
סיכו� של , למשל; 2012 בחודשי� הראשוני� של חלק� של הבעיות א� החמירו. מער� הסיור

ירידה , בי� השאר,  הראה2012מאי !פעילות בתחו� הסיור של מחלקת סיור ושיטור לחודשי� ינואר
המשמעות היא שפחות  (201134 לעומת 2012 במספר ניידות קו אדו� שפעלו בשנת 5%!של כ

 73%!עלייה של כ, )ופעילות יזומהניידות פנויות לטפל באירועי תגובה ולבצע משימות ומטלות 
 במספר האיחורי� לאירועי 31%!במספר האירועי� שהניידות לא הגיעו לטפל בה� ועלייה של כ

!של כ(הראה גידול רצי� , 2012ביולי , ניתוח נוס� שעשתה המחלקה. 35לאותה התקופה, תגובה
ללא כל תוספת  במספר אירועי התגובה שהניידות מגיעות אליה� 2011!2005בשני� ) 56%

עוד צוינה . המביא לידי פגיעה ביכולתו של מער� הסיור לטפל באירועי�, מתאימה של ניידות
על (שיוריות במהות� , בסיכומי� אלה התארכות בזמ� שמקצה מער� הסיור בתחנה למשימות נלוות

חנה כמו ליווי עצורי� מחו� לתחנה או לגורמי החקירות בת )חשבו� ביצוע משימות הליבה שלו
כמו כ� צוי� שאי� באפשרותו של המער� להקצות . צווי� והזמנות לסוגיה� של וביצוע שליחויות

 .לביצוע משימות ומטלות ולפעילות יזומה, את הזמ� הנדרש לטיפול באירועי תגובה

לשאלו� עלו חריגות מהנהלי� בהפעלת ) חי�" מת!להל� (יצוי� שג� מהתשובות של מפקדי התחנות 
אי� התחנות מפעילות ניידות נוס� על ניידות הקו ) 79%!כ( ברוב משמרות הסיור .מער� הסיור

 מה� מספר ניידות הסיור שפעלו במשמרת היה נמו� ממספר ניידות קו 23%!כאשר בכ, האדו�
 מהתחנות אינ� מקיימות את הנוהל 53%!בעניי� הפעלת הניידות במסגרת אזורי סיור עלה שכ. אדו�

לביצוע משימות ומטלות ולפעילות יזומה , ות את הניידות לאירועי תגובהה� מפעיל; בעניי� זה
נתנו ) 87.5%(ג� מבדיקת התחנות העובדות לפי אזורי סיור עלה שברוב� . מחו� לאזור הסיור שלה�

 .הניידות מענה לאירועי תגובה מחו� לאזור הסיור שלה�

בודת מער� הסיור שהועלו חי� הוסיפו וציינו בתשובותיה� את הקשיי� העיקריי� בע"המת
 מהתחנות השטח הגאוגרפי הגדול מקשה על עבודת מער� 49%!עלה כי בכ. בפורומי� תחנתיי�

שהתחנה משרתת , על גווניה ומאפייניה השוני�,  מהתחנות הרכב האוכלוסייה23%!ובכ, הסיור
בע  מהתחנות הקושי נובע ג� ממספר� הקט� של שוטרי הק49%!בכ. אותה מקשה על עבודתו

 .במער� הסיור

2.  ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·2000-2010 Í¯ÚÓ· ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈ˙ÂÂˆ ‰ÓÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÓÈ˜‰ 
Ë¯Ù· ‰�Á˙·Â ÏÏÎ· ¯ÂÈÒ‰ .ÂˆÈÏÓ‰Â ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÂÚˆÈ· ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÈÂ�È˘ ÏÚ

‰�Á˙· ÂÏÚÙÂ‰˘ ¯ÂËÈ˘ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙·Â ‰�Á˙· Í¯ÚÓ‰ ÔÂ‚¯‡ . Â„ÚÂ� Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰
Ó˙‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ È„È· ÚÈÈÒÏ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ· Â¯˙Â‡˘ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ „„Â

¯ÂÈÒ‰ ,Â˙Â‡ ˜ÊÁÏ ,ÂÈ¯ˆÂ˙ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Â˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯È·‚‰Ï , ÂÁ˙Â�Â ÂÙÒ‡�˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ
Â�˙È�˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ Ï˘ ‰„È„ÓÏÂ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÎ¯„ ÂÚ·˜�Â ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ . ÌÚ

˙‡Ê ,‡ËÓ· ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ È‚¯„˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ"‡Â Â�Á· ¯Ô˙Â‡ Â¯˘È , ˙ÂˆÏÓ‰‰ ·Â¯
ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ;Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ„‚�˙‰ Ï˘· ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÌÈ„Á‡·" ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏ·‚Ó Â‡ Ù
Â¯¯ÂÚ˙‰˘ .È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï Ô·Â¯Ï Ú‚Â�· ÌÏÂ‡-È‡Â ÔÓÂ˘ÈÈ-

˙ÂˆÏÓ‰‰ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ .˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï : 

 אג� י�קו של ניצב שחר איילו� לה המלי� צוות בראשות2001במסגרת עבודת מטה משנת  )א(
המער� יטפל בכל . � ומער� התנועה"מער� אק,  מער� הסיור!שיאחד את כל גורמי השיטור שיטור 

�. המדרגי� במכלול התחומי� הקשורי� לשיטור ויתאי� את האמצעי� והכלי� הדרושי� לכ
  .מו� מיהיעדר מקורותבגלל ו פ"לבט  המשרדו של בשל התנגדותיושמהלא ההמלצה 

__________________ 

 . 120,213 � 2012 ניידות סיור ובשנת 126,005 פעלו 2011בשנת  34
 74,784� איחרו ל2011בשנת ; 15,104� ל2012 אירועי תגובה ובשנת 8,713� לא הגיעו ל2011בשנת  35

 .בהתאמה, 98,126� ל2012אירועי תגובה ובשנת 
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 המלי� צוות בראשותו של ניצב ד� רונ� להקי� אג� שיטור ותנועה שישלב בי� 2005בשנת  )ב(
לשפר את , בי� היתר, שילוב זה נועד. מרמת התחנה עד רמת המטה, מער� הסיור ובי� מער� התנועה

השירות לציבור על ידי קיצור זמני התגובה לטיפול באירועי� והגדלת כיסוי השטח במשמרות 
 בביצוע 2005שנת  בותשומת הלב של המשטרההעיסוק ריכוז בשל ההמלצה לא יושמה . לילהה

 .אג� החקירות ע� אג� המודיעי�איחוד  מעזה ובההתנתקות

 המלי� צוות בראשותו של ניצב ניסי� מור על מספר פעילויות לחיזוק כושר 2008בדצמבר  )ג(
התכנית ).  תכנית כושר ההרתעה!להל� (ההרתעה של המשטרה בידי אגפי המטה ומשרדי התחנה 

� שנועדו להגביר את הנוכחות והבולטות של המשטרה "כללה פעילויות בתחו� אג� המבצעי� ואק
בי� , קי� בתחנה היו"המשימות שהמלי� הצוות להטיל על יחידות הסיור והמש. בשטח ולמקד�

ק משולב "וזי קהל והקמת משהצבת שוטרי� במקטעי� ובריכ, בניית תכניות לסיורי� רגליי�, השאר
ל הקוד� אישר "המפכ. התכנית כללה ג� המלצות לחיזוק מער� החקירות והמודיעי�). ראה להל�(

ת ואת סג� ראש אג� "הדגיש את החשיבות הרבה בביצועה ומינה את סג� ראש אג, את התכנית
 לבי� תכנית ארגונית ליישומה תו� כדי בחינת הלימה בינה!המבצעי� להוביל עבודת מטה כלל

על פי הנחייתו ביצעה היחידה הארצית לביקורת ותלונות הציבור של המשטרה . 2012ש "התר
 צוי� כי ככלל 2010ק מספטמבר "בדוח של יב. ביקורת לבחינת מימוש התכנית) ק" יב!להל� (

 .הנחיות התכנית מבוצעות בכל המחוזות

ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ·Â¯ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ˜‡‰Â ÌÈÚˆ·Ó‰ Û‚‡ ÌÂÁ˙· ˙" Ì
ÂÚˆÂ· ‡Ï ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂËÏÂ·‰Â ˙ÂÁÎÂ�‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï Â„ÚÂ�˘ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· , ÏÏÎ·Â

Ï‰˜ ÈÊÂÎÈ¯·Â ÌÈÚË˜Ó· ÌÈ¯ËÂ˘ Â·Èˆ‰ ‡ÏÂ ÌÈÈÏ‚¯ ÌÈ¯ÂÈÒ ¯˙ÂÈ ÂÚˆÈ· ‡Ï ˙Â�Á˙‰ ‰Ê. 

בור בתשובתה מסרה המשטרה שהיא מיישמת כמה מרכיבי� בתכנית כושר ההרתעה הנוגעי� לתג
ויחידות המטה מבצעות לפיה פעילויות שונות , )כמו תגבורו באמצעות אופנועי�(מער� הסיור 

 DNAהפקת מאגר , כמו חיזוק מער� הסוכני� והמפעילי�(לחיזוק מער� החקירות והמודיעי� 
 ).36שנתית בנושא סיגינט!והרחבת השימוש בו ומימוש תכנית רב

� ÂÏ‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÁ‡‰ Í¯ÚÓÏ ¯˜ÈÚ· ÌÈÚ‚Â"Ì , ÌÈÏÏÂÎ Ì‰ ÔÈ‡Â
 ÌÈ¯ÈÈÒÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ‰�Á˙· ¯ÂËÈ˘‰ Í¯ÚÓ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È�Î˙· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡

˘ÓÏÂ" ÌÈ˜) ÔÏ‰Ï Ì‚ ‰‡¯-˙˙· - ˜¯Ù"˘Ó‰ ˙È�Î˙"·ÏÂ˘Ó‰ ˜.(" 

ת דאז ניצב דוד קראוזה להקי� חטיבת סיור " המלי� צוות בראשותו של ראש אג2009בשנת  )ד(
� המבצעי� כדי לחזק את מער� הסיור בכל המדרגי� בלי שיהיה צור� לבצע שינוי ארגוני באג
�הסיור במסגרת מער�  חיזוק ל הקוד� החליט לבחו� את"מפכהההמלצה לא יושמה משו� ש. מקי

 .הקמת אג� שיטור

� "ת דאז ניצב דוד קראוזה ושל ראש אק"בראשות� של ראש אג,  המלי� צוות2010בשנת  )ה(
� ואת מער� השיטור "את מער� אק, להקי� אג� חדש שיכלול את מער� הסיור, ניצב יור� הלוידאז 

מרמת המטה , של כל אחד מהמערכי�" תו� שימור העוצמות וההתמודדות ע� החולשות"העירוני 
ל הקוד� קבעו כי התפיסה "פ דאז חגי פלג והמפכ"ל המשרד לבט"מנכ. הארצי עד רמת התחנה

. א� באותו מועד ההמלצה לא יושמה, � נכונה"� מער� הסיור למער� אקשבבסיס האיחוד בי
ולפי הנחייתו במחצית , ל המשטרה"ניצב יוחנ� דנינו לתפקיד מפכ!ע� כניסתו של רב, כאמור

ובהמש� , �"בוצעה עבודת מטה נוספת בנוגע לאיחוד אג� המבצעי� ואק, 2011השנייה של 

__________________ 

36 SIGINT SIGNAL INTELLIGENCE) (�המבוסס על האזנה לאמצעי תקשורת  איסו� מודי �עי
 ). להבדיל מאיסו� באמצעות בני אד�(
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הקמת משרד "ראו להל� בפרק (יש� איחוד זה  לי2012להמלצותיה החלה המשטרה בתחילת 
 ").השיטור והקהילה בתחנה

ÍÎÈÙÏ ,‰ÚÈ˜˘‰ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,¯Â˘ÚÎ ÍÏ‰Ó· , ÔÂÁ·‡Ï ‰ËÓ ˙Â„Â·Ú· ÌÈ·‡˘Ó
¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÚ· , ÌÈ¯Á‡‰ ÂÈ‚¯„·Â ‰�Á˙·)‡ËÓ"¯ ,·Á¯ÓÂ ÊÂÁÓ( , ÌÈÎ¯„ ‰˘·È‚Â

Ô�Â¯˙ÙÏ ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï Ô·Â¯ .ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÚ·‰�Á˙· ¯ , ˙‡ Úˆ·Ï ‰˘˜˙‰ Ô�È‚·˘
˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó , ÌÈÚˆ·Ó‰ Û‚‡ Ï˘ Ì„ÂÁÈ‡ ·¯Ú ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰Á˙ÙÏ ıÂ·¯Ï ÂÎÈ˘Ó‰

˜‡Â" ˙ÏÈÁ˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰Â Ì2012)  ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯" ˙Ó˜‰
‰�Á˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó .(" ‡Ï ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· Ì�Ó‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

˙ÂˆÏÓ‰‰ ÂÓ˘ÂÈË·Ï „¯˘Ó‰ ˙Â„‚�˙‰ ÂÓÎ ˙Â�Â˘ ˙Â·ÈÒ Ï˘· "˙ÂˆÏÓ‰Ï Ù , ·Â¯· ÌÏÂ‡
‰˜Ó�‰ ÏÎ ‡ÏÏ ÂÁ�Ê� Ô‰Â ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ , ‰Ó

Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘Â ÔÂ�Î˙‰ È·‡˘Ó Ô„·Â‡Ï ‡È·‰˘. 

 „ Ú Â Ó ·  ¯ Â È Ò ‰  Í ¯ Ú Ó  Ï ˘  Â ˙ Â Ï È Ú Ù  ˙ � Â Î ˙ Ó  È Â � È ˘ Ï  ˙ È � Î ˙ ‰
˙ ¯ Â ˜ È · , העומדי� בפני מער� הסיור החליט ראש אג� השיטור והקהילה לנוכח הקשיי� :‰

לבחו� את מתכונת הפעלתו במגמה , )בסמו� לסיו� הביקורת (2012במחצית השנייה של יולי 
לש� כ� הוק� צוות בראשות ראש מחלקת סיור ושיטור שתפקידו היה להתאי� ולמצות . לשנותה

 צוות !להל� " (עי� לה� נדרשת המשטרההפעלת הכוחות בהתא� לשעו� הפעילות והאירו"את 
כי א� לא יהיו בעתיד תגבורי� של כוח אד� , בי� השאר, הצוות הניח). לבחינת פעילות מער� הסיור

ימשיכו ויטילו עליו ; הוא תמיד יימצא בחוסר, למער� הסיור ולא יאוישו התקני� הקיימי� בתחנה
בהיעדר כוח ) בכל מיני תחומי� אחרי�(משימות שיוריות רבות והוא ישמש כוח מסייע בתחנה 

כמו כ� תימש� העלייה בדרישות לשירותי משטרה והיא תשפיע על טיב השירות . ייעודי לתחנה
�ובה� ריבוי , הצוות פירט את הגורמי� המשפיעי� על השירות הנית� לציבור. הנית� על ידי המער

כרקע להמלצותיו . מ� תגובה אחידריבוי משימות ודרישה לעמידה בז, 100קריאות מהציבור למוקד 
כי בשני� האחרונות בחנו צוותי� רבי� את מתכונת הפעלת מער� הסיור , בי� השאר, ציי� הצוות

 .והעצמתו

הצוות בח� כמה חלופות לשינוי מתכונת מער� הסיור וכ� את האפשרות להשאירו במתכונתו 
 18.7.12פיעות במסמ� מסכ� מיו� המלצות הצוות מו. אול� בסופו של יו� המלי� לשנותה. הקיימת

ולאחר מכ� ג� בטיוטת תיקו� נוהל עקרונות הפעלת הסיור מאוגוסט , ")י"שעו� פעילות במ"מצגת (
שינוי אופ� מדידת ניידות קו אדו� של התחנות למדידה שבועית .  א:   להל� עיקרי ההמלצות. 2012

 האירועי� והמטלות גדול יותר במשמרת שמספר. שתאפשר הפעלת� על פי עומסי העבודה בתחנה
יופעלו כוחות רבי� יותר ובמשמרת שמספר האירועי� והמטלות קט� יותר יינת� מענה על ידי כוח 

 . בהתנהלות מעי� זו יוכלו משרדי הסיור לווסת כוחות בי� המשמרות השונות. תחנתי מצומצ�

רי� רגליי� וסיורי� על גבי ביטול חלק מהפעילויות היזומות שמער� הסיור טיפל בה� כמו סיו.  ב
 . ביצוע מארבי� ותצפיות והכוונת תנועה, בדיקת טרמפיאדות, סוסי� במרכזי קניות ובשווקי�

שיבוצעו לפי העומס במשמרת ) בינוני ונמו�, גבוה(חלוקת הפעילויות היזומות לשלושה מדרגי� .  ג
מענה לאירועי תגובה ועל כ� הדגש במהלכה יהיה על , ככל שהמשמרת תהיה עמוסה יותר. הסיור

, בי� השאר, המשפיעי� על מער� הסיור" צווארי בקבוק"טיפול ב.  ד.   ביצוע משימות ומטלות
באמצעות חלוקת אירועי התגובה לארבעה מדרגי חומרה ושינוי זמני התגובה לכל אחד מה� על פי 
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 ישפיע ג� על איוש מדרג אירועי התגובה. 37חומרת� תו� כדי הבדלה בי� שטח עירוני לשטח כפרי
 .38 באירועי� פחות חמורי� ודחופי� נית� לאייש שוטר בודד בניידת!הניידת 

בתשובתה מסרה המשטרה כי היא פעלה רבות לאבחו� בעיותיו של מער� הסיור ולגיבוש פתרונות 
היא הוסיפה שאת השינוי שגובש על ידי צוות לבחינת פעילות מער� הסיור החלו לייש� . הולמי�

.  יבצע מדור סיור בקרה עליו מדי חודש כדי לוודא את יישומו2013ומשנת , 2012ת סו� לקרא
המשטרה ציינה ג� שהיא הקצתה לחיזוק מער� הסיור אמצעי� חדשניי� לשיפור ביטחונו האישי 

את תוספת התקני� הניכרת למער� , כאמור, של הסייר ולחיזוק כושר ההרתעה שלו וכמו כ� ציינה
 .2012!2003ר בי� השני� כוח האד� בסיו

 ˙Â˜È�ÚÓ ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ ˙�ÈÁ·Ï ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÓÏ" Ï˘Â ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰„ÈÓ ˙Â�Á˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó „Â˜ÈÙÏÂ ÌÈÁ

¯ÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· ˙Â˘ÈÓ‚ . ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ÏÚ
 ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÂˆ‰Ú‚ÙÈ˙ ‡Ï ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓÂÁ˙· ¯Â·ÈˆÏ ˙˙Ï ¯ÂÈÒ‰ ÏÚ˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯˘ .ÛÒÂ�· ,

 Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„È„ÓÏ ÌÈÈ�Î„ÚÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ„„Ó ÚÂ·˜Ï ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ÏÚ
ÂÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ˙Â�Á˙· ¯ÂÈÒ‰ . ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÈ˘˜ÏÂ ÁË˘‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ·Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ „·· „·

˙Ó‰ Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ÌÈˆ·Â¯‰ ÌÈ�˘�Â"ÙÓ Ï˘Â ÌÈÁ Ì‰Ï ˙˙ÏÂ ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó È„˜
ÂÈ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò·Â ÔÂ‚¯‡‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÏ·‚Ó· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ�ÚÓ. 

 

 

 התכניות לחיזוקו ואופ� הפעלתו , מער� השיטור הקהילתי בתחנה

הגנה על גו� ורכוש ושירותי משטרה נגישי� הנותני� מענה מהיר ויעיל ה� , תחושת ביטחו� אישי
השיטור הקהילתי הוא גישת שיטור מודרנית הממקדת את . מהמשטרהעיקרי ציפיותיו של הציבור 

והוא מבוסס על שיתו� פעולה ושותפויות בי� גורמי המשטרה , עבודת המשטרה בקהילה ובחברה
המשטרה פועלת זה למעלה מעשור ליישו� מער� של שיטור . השוני� ובי� הקהילה ומוסדותיה

הכלי הארגוני העיקרי שהמשטרה . י� המשטרהקהילתי תו� כדי הידוק הקשר בי� הקהילה וב
ק הוא נקודת הקצה של התחנה הפועלת ביישובי� "המש. ק"מפעילה במסגרת זו הוא המש

 .ק בסיוע הקהילה והמתנדבי�"ק מפעיל שוטר מש"את המש. ובשכונות והוא ממוק� בתו� הקהילה

מרכז השיטור הקהילתי , )ק" נוהל הפעלת מש!להל� " (הפעלת מרכז שיטור קהילתי"לפי נוהל 
מהבחינה הפיקודית ) ק" קש!להל� (כפו� לקצי� שיטור וקהילה במשרד השיטור והקהילה 

את עקרונות , את תפקידיו, הנוהל קובע ג� את תחומי אחריותו, בנוס�. ומהבחינה המקצועית
במסגרת הקמת משרד השיטור , 2012בשנת . הפעלתו ושגרת הפעלתו ואת בעלי התפקידי�

ייעו� והכוונה , ק ובאחריותו לתת שירות"לא היה שינוי של ממש בתפקידי המש, לה בתחנהוהקהי
, )ראו להל� (39לטפל טיפול ראשוני באירועי תגובה ובעברות איכות חיי�, לתושבי� בנושאי משטרה

לפעול למניעת תופעות פשיעה באזורו באמצעות יצירת שותפויות בי� התחנה לגורמי� השוני� 

__________________ 

 דקות לפי מדרגי החומרה ובשטח כפרי נקבעו זמני 60� ו30, 15, 5בשטח עירוני נקבעו זמני תגובה של  37
 . דקות לפי מדרגי החומרה60� ו45, 30, 10תגובה של 

פעולה :  וא� מתקיימי� שני תנאי� מצטברי�נית� להפעיל שוטר בודד בניידת לפי נספח ג לנוהל 38
או היותו של השוטר , באירועי תגובה מ� הסוג הרגיל או ללא חומרה ובאירועי� יזומי� מסוג מסוי�

 .שנבחר באופ� סלקטיבי, הבודד בוגר קורס סייר מתקד�
כוש השחתת ר, עברות הפוגעות באיכות חיי התושבי� כמו יצירת מטרדי רעש ומטרדי� סביבתיי� 39

 .ופגיעה בסדר הציבורי) ונדליז�(
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במסגרת התחו� המבצעי . פעיל מער� מתנדבי� למשימות מוגדרות ולפקח על עבודת�בקהילה ולה
� וג� מטפל בגזרתו באירועי� "פעילויות בתחומי הסיור והאח, בי� השאר, ק מקיי�"שוטר המש

 .חוזרי�

 !להל� (קי� במחלקת שיטור קהילתי שבחטיבת שיטור וקהילה באג� השיטור והקהילה "מדור מש
קי� בתחנות "וא יחידת מטה מקצועית האחראית למעקב אחר פעולות המשה) קי�"מדור מש

להטמעת� ולהקצאת ציוד ואמצעי� הנחוצי� , למת� הנחיות וייעו� ולפיתוח נהלי�, ולפיקוח עליה�
לרכז נתוני� על , בי� השאר, לש� כ� עליו). אמצעי מיגו� ומערכות מחשוב, כמו כלי רכב(להפעלת� 

קי� "ללוות שינויי� בפריסת המש, ר שוטרי� בתחו� השיטור הקהילתילהכשי, קי� בתחנות"המש
 .ולאתר מבני� לטובת� ולשפצ�

‰ � Á ˙ ·  È ˙ Ï È ‰ ˜ ‰  ¯ Â Ë È ˘ ‰  ˜ Â Ê È Á Ï  ˙ Â È � Î ˙:  ¯Â˘Ú‰ Ï˘ ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÈˆÁÓ·
 È˙ÏÈ‰˜‰ ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï Â„ÚÂ�˘ ˙ÂÈ�Î˙ ‰ÓÎ ‰ÏÈÚÙ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˘·È‚ Ì„Â˜‰

‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ‰�Á˙·‰ÈÈÒÂÏÎÂ . ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙ Û¯Á
ÔÓÂ˘ÈÈ ˜ÒÙÂ‰ Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Â¯ÓÏÂ ‰�Á˙‰ .‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

� יפעל "כ שמער� אק"ל הקוד� והספ"אישרו המפכ, לאחר ביצוע עבודת מטה, 2007ביוני 
בעלי .  שילוב של מרכז שיטור קהילתי ע� בסיס הפעלת מתנדבי�!" ק משולב"מש"במתכונת של 

וה� יהיו כפופי� לראש , �"ק במשרה מלאה ושוטר שח"שוטר מש, ק"התפקידי� יהיו מפקד מש
ק המשולב כללו לצד קבלת "תפקידיו של המש). כתוארו אז(משרד השיטור והקהילה בתחנה 

יצירת קשרי עבודה , טיפול בעברות איכות חיי�, תלונות ופניות מאזרחי� ג� סיוע לנפגעי עברה
.  קהילה והפעלת מודלי� קהילתיי� לאכיפה ומניעה וכ� הפעלת מער� מתנדבי�קבועי� ע� גורמי

לפי אותו , דהיינו". הפעלת מרכז שיטור קהילתי משולב" עוגנו תפקידי� אלו בנוהל 2007ביולי 
להכשרת� ולאימונ� וכ� נקודת , ק המשולב היה המסגרת הבסיסית להפעלת המתנדבי�"המש, נוהל

בפקודה ראשונית להקמה ולהפעלה של מרכז שיטור קהילתי משולב . יה�בקרה ודיווח על, רישו�
ק המשולב היא שינוי אסטרטגי ארו� טווח שישפר את "נקבע כי מתכונת ההפעלה של המש

 2007מאוקטובר , לפי פקודת המשטרה. הפעלת� של השיטור הקהילתי ושל המתנדבי� במשטרה
בי� , לש� כ� עלה הצור�. לתי לפעול במתכונת זוצריכי� היו מער� המתנדבי� ומער� השיטור הקהי

לבנות תכנית הדרכה ולהכשיר את בעלי התפקידי� , ק המשולב"לתקנ� את שוטרי המש, השאר
 .ולחבר אות� לרשת הממוחשבת של המשטרה

 בקרה מדגמית כדי �2009 בדצמבר "עשה מטה אק, ולצור� בדיקת הטמעתו, בשל חשיבות הנושא
קי� "קי� ע� בסיסי הפעלת המתנדבי� והפיכת� למש"� איחוד המשלבחו� את השלמת הלי

שמקור� ' חוליות חלשות'"� דאז על "הצביע ראש אק, 2010מינואר , בסיכו� הבדיקה. משולבי�
העדר משמעת , בהעדר מעורבות מפקדי� או גרוע מכ�, ק המשולב"בחוסר הבנת יתרונות המש

�מחוזות ניכרת עשייה רבה ומעורבות מפקדיה� בחלק מה"ע� זאת ציי� כי ". ארגונית לתהלי
קי� מהווי� עוג� "במחוזות אלו קל לראות כי המש. קי� כאפקטיביי�"בהפעלה ובמיצוב המש

 ".מרכזי בפעילות התחנות אל מול יעדי הארגו�

קי� המשולבי� נתפס בידי הפיקוד הקוד� של המשטרה כמתכונת "מהאמור עולה כי מער� המש
. ו� טווח שישפר את הפעלת� של השיטור הקהילתי ושל המתנדבי� במשטרהלשינוי אסטרטגי אר

. לש� כ� הושקעו משאבי� בהקמתו ובהטמעתו של מער� זה כדי להביאו לפריסה מלאה כמתוכנ�
� "ע� הקמת משרד השיטור והקהילה שאיחד את מערכי אג� המבצעי� ואק, 2012אול� בתחילת 

ק לבסיסי הפעלת "ק המשולב ולהפריד בי� המש"המשהחליט פיקוד המשטרה לבטל את , בתחנה
קצי� , לפי התפיסה החדשה. המתנדבי� והנחה את התחנה לפעול לפי תפיסת הפעלה חדשה

שימור והכשרה של , גיוס,  איתור!המתנדבי� במשרד השיטור והקהילה אחראי לבניי� הכוח 
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המשרדי� אליה� . נה וכ� להקצאת� לפעילות המבצעית של משרדי� אחרי� בתח!המתנדבי� 
 ).ראו להל�(הופנו המתנדבי� ה� אלה האחראי� להפעלת� 

 È·‡˘Ó Ô„·Â‡Ï ÌÈ‡È·Ó ‰ÏÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ�È˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÈ‰˜ÏÂ ·˘Â˙Ï Ô˙È�‰ È˙¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË· ÌÈÚ‚ÂÙÂ ‰ÚÓË‰Â ÔÂ�Î˙ .˙‡ÊÓ ‰¯˙È ,

 ˜ÂÊÈÁÏ Ú‚Â�· ‰�˘�Â ¯ÊÂÁ‰ ‰Ê ˙ÂÏ‰�˙‰ ÒÂÙ„ ÔÈ· ¯ÎÈ� ¯ÚÙ ‰Ï‚Ó ‰�Á˙· ¯ÂËÈ˘‰ ÈÎ¯ÚÓ
 ‰ËÓ‰ ÈÙ‚‡ ˙ÂÏÂÚÙ- ‰ÚÓË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÈÈÂÂ˙‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ�Î˙Â ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˘Â·È‚ - ÔÈ·Â 

Ë¯Ù· ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÔÓÂ˘ÈÈÂ ÏÏÎ· ‰�Á˙· ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ . ‰�Á˙‰ ÔÈ‡˘ ˜¯ ‡Ï ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ�·
Î¯ÚÈ‰Ï Ú‚Â�‰ ˙Â‡„Â ¯ÒÂÁ· ‡ˆÓÈ˙ „ÈÓ˙ ‡È‰ ‡Ï‡ ‰ËÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙Ó ˙¯Î˘� ˙˘¯„�‰ ˙Â

ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ Ô‰ÈÙÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ˘ÏÂ ‰�ÓÓ ,È‡ ¯ÂˆÈÈ˘- ÌÈ‡˘Â�‰ Û˜È‰Ï Ú‚Â�· ˙Â¯È‰·
‰�Á˙· ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÂÙÈË·˘ . Á¯Ê‡Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ˘È ÂÊÎ ˙ÂÏ‰�˙‰·

¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘ÂÁ˙·Â. 

‰ � Á ˙ ·  È ˙ Ï È ‰ ˜ ‰  ¯ Â Ë È ˘ ‰  Í ¯ Ú Ó  ˙ Ï Ú Ù ‰: � בדיקת משרד מבקר המדינה את מער
 :קי� בתחנות ואת אופ� הפעלתו העלתה את הממצאי� האלה"המש

ש מ ה ש  ו י �"א י �, ק ת ס י ר פ ו  � ת י ת ש ק "יהיה במש, ק"על פי נוהל הפעלת המש :ת
יהודי בו יהיו שני בעלי תפקידי� !למעט במגזר הלא(בעל תפקיד אחד או יותר במשרה מלאה 

� ולהפעלת מער� לבעלי התפקידי, ק האחראי להפעלתו" מפקד המש!) לפחות במשרה מלאה
ק וימלא את מקומו "ק שיסייע למפקד המש"בחלק מהמקרי� יהיה ג� שוטר מש. המתנדבי�

ק "לרשותו של המש. בתו� הקהילה ונגיש לה, ק צרי� להיות מרכזי"מיקומו של המש. בהיעדרו
 . מחשב המחובר לרשת הממוחשבת של המשטרה וציוד משרדי, )במגזר הערבי רכב(יועמדו קטנוע 

).  במגזר הערבי88! במגזר היהודי ו296(קי� " מש384בתחנות פועלי� , קי�"פי נתוני מדור משעל 
קי� במגזר היהודי "כל המש, )ק" שוטרי מש95!ק ו" מפקדי מש384( שוטרי� מאיישי� אות� 479

במגזר הערבי פועלי� ע� ) 11%!כ(קי� " המש88 מתו� 10ואילו , ק כנדרש"פועלי� ע� מפקד מש
 .ק אחד בניגוד לנוהל"שוטר מש

˙Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó" ÈÎ ‰ÏÚ ÔÂÏ‡˘Ï ÌÈÁ23 ÍÂ˙Ó 187˘Ó " ÌÈ˜)Î-12%( , ÂÁÂÂÈ„ ÌÓÂÈ˜ ÏÚ˘
˙Ó‰"ÌÈÁ ,˘È‚�Â ÈÊÎ¯Ó ÌÂ˜Ó· ÌÈ‡ˆÓ� Ì�È‡ ;Ï˘ÓÏ ,3˘Ó "Â ‰¯„Á ˙�Á˙· ÌÈ˜-2 
˘Ó"ÔÂÙˆ ·È·‡ Ï˙ ˙�Á˙· ÌÈ˜ . ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ8 ÍÂ˙Ó 50˘Ó " ÌÈ˜)16% ( È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó·

�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÓ˜ÂÓÓ˘È‚� Â�È‡Â ÈÊÎ¯Ó Â , ˙ÓÂÚÏ15 ÍÂ˙Ó 137˘Ó " ÌÈ˜)Î-11% ( ¯Ê‚Ó·
È„Â‰È‰. 

קי� " מש384 עלה כי מתו� 2012קי� שהועבר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "מדוח מצבת מש
פועלי� ) 23%!כ( מה� 33!ק ו"פועלי� בתו� מבנה שאינו ראוי להיות מש) 37%!כ( מה� 142

מממצאי ביקורות שביצע מדור , עי� שהועמדו לרשות�אשר לאמצ. במבנה הטעו� שיפו� מידי
לא הועמד ) 17%!כ(קי� " מש36 מתו� 6!עלה כי ב)  בקרות המדור!להל�  (2012קי� בשנת "מש

קי� " מפקדי� של מש4!ול)  מה� אי� רישיו� נהיגה2!ל(ק "כלי רכב לרשות� של מפקדי המש
 .הממוקמי� ביישובי� במגזר הערבי לא סופק רכב כנדרש

שה מ ה ת  ל ע ק ועל בעלי התפקידי� "לפי נוהל ההפעלה מוטל על המש, כאמור  .1   :ק"פ
 .בו מגוו� רחב של משימות

ק המוקצה למשימות "בשאלו� בדק משרד מבקר המדינה את החלק היחסי בעבודת שוטרי המש
להל� תרשי� ובו מוצג השיעור הממוצע שהוקצה בכל אחת . 2012!2011שבאחריותו לשני� 

 :קי� שנבדקו"לתחומי עבודת שוטרי המשמהשני� 
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 בוצעה קבלת קהל וטופלו אירועי� 2012!2011מהתשובות לשאלו� ומהתרשי� עלה כי בשני� 
  נרשמה ג� עלייה מתונה בלבד של 2012בשנת . ק" מזמ� עבודת המש36%!שהפנו התושבי� ב

פיסת ההפעלה ויעדי א� על פי שלפי ת, ק לטיפול בעברות איכות חיי�" בזמ� עבודת המש3%!כ
ק לתת בשנה זאת עדיפות לטיפול בעברות "משרד השיטור והקהילה החדש היה על שוטרי המש

 ).ראו להל�(אלה 

ק הוא לשפר את שירותי "ייעודו המרכזי של המש, ק"כפי שנקבע בנוהל הפעלת המש .2
ישורי� לביטוח כמו א(בתחו� זה עליו לספק לתושבי� שירותי� שוני� . המשטרה הניתני� בקהילה

ליישב סכסוכי� בדרכי גישור ולקבל תלונות , לייע� בנושאי� קהילתיי�, )ומילוי טופסי אבדה
 19(ק לפחות חמישה ימי� בשבוע "לצור� כ� על התחנה להפעיל את המש. בנושאי עברות קלות

 .ק במש� שלוש שעות פעמיי� בשבוע"בשעות עבודה קבועות ולקיי� קבלת קהל במש) יו� בחודש

 ˙ÏÈÁ˙Ó ˘„ÂÁÏ ÚˆÂÓÓ· ‰ÁÈ˙Ù‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· ÔÂÏ‡˘·2012 .
· ÈÎ ‰ÏÚ-93 ÍÂ˙Ó 187˘Ó " ÌÈ˜)Î-50% (˙Ó‰ ÂÁÂÈ„ ÌÓÂÈ˜ ÏÚ˘" Ì‰È˙Â·Â˘˙· ÌÈÁ

Ó ÍÂÓ� ‰È‰ ˘„ÂÁÏ ÚˆÂÓÓ· ‰ÁÈ˙Ù‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ-19Î·Â -65%Ó ÍÂÓ� -15 ;Ï˘ÓÏ , ˙˘ÂÏ˘
˘Ó‰" ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÂÁ˙Ù� Ï‡¯‰ ˙�Á˙· ÌÈ˜8 ‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡· ˘„ÂÁÏ ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ 

˘Ó‰ ˙Ú·¯‡ ˙Â·ÂÁ¯ ˙�Á˙·Â"Ó ˙ÂÁÙ ÌÈÁÂ˙Ù ÂÈ‰ ÌÈ˜-15ÚˆÂÓÓ· ÌÈÓÈ  . ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
˘Ó‰ ·Â¯ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ ÈÓÈ ÚˆÂÓÓ ˙Â·Â˘˙‰ ÈÙÏ"È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜ ,·-32 ÍÂ˙Ó 57  

)Î-56% (˘Ó"ÌÈ˜ ,Ó ‰Â·‚ ‰È‰-19 ˙ÓÂÚÏ ÌÂÈ 27 ÍÂ˙Ó 130) Î-21% (˘Ó" ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜
„Â‰È‰È. 

 יו� 19!ממוצע ימי הפתיחה קט� מ) 69%!כ(קי� " מש36 מתו� 25!בבקרות המדור נמצא כי ב
נבדק נושא קבלת הקהל ונמצא כי אי� היא מתבצעת לפי ) 33%!כ(קי� " מש6 מתו� 2!ב. בחודש
נתוני� השוואתיי� של ממוצע ימי , בי� היתר, קי� מראה" במדור מש2011סיכו� שנת . הנהלי�

.  יו�15.17 ! 2011 יו� בחודש ובשנת 14.26 היה הממוצע 2010ולפיה� בשנת , ק"פתיחת המש
 תרגיל !להל� ( המסכ� תרגיל חניכי המכללה לקציני� בכירי� במשטרה 2012יוער שבמסמ� מיוני 
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צוי� כי בעקבות האיחוד , �" אק!שבח� את היישו� של איחוד אג� המבצעי� , 40)�"חניכי פו
 ."לסיור המענה בשל קי�"מש חתפתי בשעות ירידה קיימת"

אשר ליצירת קשרי עבודה וייזו� שותפויות ע� גורמי הקהילה והרשות המקומית באזור  .3
קי� יוצרי� "הראו בקרות המדור שבעלי התפקידי� במש, 41ק לצור� פיתוח מודלי� והפעלת�"המש

ידי� בבתי ספר בי� היתר לתלמ, מעבירי� הדרכות והרצאות לקהילה, את השותפויות ע� הקהילה
 .ומפעילי� מודלי� קהילתיי�, ולקשישי�

˘ÓÏ"‰�Á˙· È„ÂÁÈÈ È„ÂÚÈÈ „È˜Ù˙ ÌÈ˜ , ‰ÈÎ¯ˆ ˙¯Î‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈ‰˜· ˙Â¯È˘ Ô˙Ó·Â ‰„Â·Ú·
‰ÈË¯ÙÂ .˙‡Ê ÌÚ ,ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÈÎÈÏ‰˙ , ˙ÈˆÁÓ· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ˘‡¯ ÌÊÈ˘2012 

„ÂÁÈ‡‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰˙ÚÓË‰ ˙�ÈÁ·Ï ,ÈÚÙ ·ÂÏÈ˘ ˙Â·˜Ú·˘ Â‡¯‰˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ" ÌÈ˜
‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó ˙¯‚ÒÓ· ¯ÂÈÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ,˘Ó‰ È¯ËÂ˘" ÌÈ‡ˆÂÈ ˜¯˙ÂÈ Ï ˙ÂÓÈ˘Ó

 ¯ÂÈÒ˙ÂÁÙÂ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÓÂÊÈ ‰ÏÈ‰˜· . ‰�Á˙· ¯ÂËÈ˘‰ Í¯ÚÓ· ÈÂ�È˘‰˘ ÁÈË·‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙·Â"˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·· Ú‚ÙÈ ‡Ï ÌÈ˜"ÌÈ˜. 

קי� לנהל מאגר נתוני� "על מדור מש, ח ודיווח לדרגי מקבלי ההחלטותפיקו, לצור� מעקב .4
האמצעי� העומדי� , על בעלי התפקידי�, קי�"קי� שיכלול נתוני� על מספר המש"עדכני של המש

 .ק ומיקומו וכ� נתוני� מרכזיי� על שגרת הפעלת�"מבנה המש, לרשות�

הנתוני� שהיו . נתוני� מלא ועדכניקי� מאגר " לא היה במדור מש2012עד מחציתה השנייה של 
קי� אלא על בקרות "ברשות המדור התבססו לא על דיווחי� סדירי� מהמחוזות הנוגעי� למצב המש

 הכי� המדור תמונת מצב כוללת על מבני 2012במחציתה השנייה של . וביקורי� הנעשי� על ידו
הפעלתו ועל בעלי ק ל"על התאמת מבנה המש, קי�"קי� שכללה נתוני� על מספר המש"המש

 .אול� ריכוז זה חסר את מצבת כלי הרכב ומצב�. התפקידי�

ÁÂ˜ÈÙÏ ÒÈÒ·Î ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ�Ï˘ ¯ÚÂÈ , Í¯ÚÓÏ ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï
˘Ó‰"˙Â�Á˙· ÌÈ˜ ,˘Ó ¯Â„Ó ÏÚ"È�Î„ÚÂ ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ¯‚‡Ó ¯ÂˆÈÏ ÌÈ˜ . ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï

ÏÈ„‚‰Ï Ì‚Â ¯‚‡Ó‰ Ï˘ Â�ÂÎ„Ú ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÏÏÎ˘Ï ‡˘Â�· ÁÂÂÈ„‰Â ‰¯˜·‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ 
ÌÓÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ. 

ק בתחומי אחריות� אמורה לסייע "המשטרה ציינה בתשובתה כי הפעלה מושכלת של שוטרי המש
קי� "מחלקת שיטור קהילתי פועלת לשיפור עבודת המש, לש� כ�. ה� לתושבי� וה� לפיקוד התחנה

רת יפעלו תחנות חדרה ותל אביב צפו� ע� בנוס� מסרה המשטרה כי לנוכח הערת הביקו. בקהילה
המשטרה ציינה כי מספר . קי� שאינ� ממוקמי� במקו� מרכזי"הרשויות המקומיות להחלפת המש

פועלי� ) ט"מנ(קי� ומנהל טכנולוגיה "ומדור מש, "מפנה"ק נמדדי� במערכת "ימי פתיחת המש
 .ק"המשלפיתוח מערכת מדידה שתית� מענה לכלל הנתוני� הנדרשי� להפעלת 

ש מ �"ה י ט ו ע י מ ה ר  ז ג מ ב קי� ביישובי " בעשור האחרו� נתפסה פריסה רחבה של מש:ק 
מגזר המיעוטי� כאמצעי הול� להגברת נוכחות המשטרה ולחיזוק שלטו� החוק בה� תו� כדי שימת 

קי� " המליצה ועדת אור לקד� ככל האפשר את פריסת המש2003באוגוסט . דגש על שיטור קהילתי
בהמש� ]". מתקציב המשטרה[הסטת תקציבי� פנימית משמעותית " באמצעות במגזר המיעוטי�

__________________ 

מסמ� , 2012ביוני , גיבש צוות חניכי�) �"פו(במסגרת קורס במכללה לקציני� בכירי� במשטרה  40
 .�"אק�שהתייחס ליישומה ולהטמעתה של תכנית איחוד אג� המבצעי�

ירוב לבבות ק, ירי בחתונות, שוטר בג� הילדי�, בית ספר בטוח: קיימי� מודלי� ג� בנושאי� האלה 41
 .ועוד
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�,  של ועדת שרי� שמתפקידה היה לחוות דעה לגבי המלצות ועדת אור פורטו2004בדוח מיוני , לכ
 66קי� במגזר המיעוטי� וצוי� כי נוספו בו "הפעולות שנקטה המשטרה לפריסת מש, בי� השאר

 .)2002רוב� הוקמו עד (קי� "מש

קי� במגזר המיעוטי� באמצעות ניתוח "ת צוות שבח� את נושא פריסת המש" הוק� באג2009ביולי 
הצוות יצר מדד משוקלל שיסייע בקביעת היישוב . המאפייני� הייחודיי� והמורכבי� של מגזר זה

ק אחד " במחוז צפו� ומש9 !קי� " מש20לפי מדד זה המלי� הצוות להקי� . ק"שימוק� בו מש
ת להקמת " המלצת אג!להל� ( במחוז דרו� 10ועוד , שני המחוזות המועדפי� בתכנית, רכזבמחוז מ

קי� "באותה השנה יז� ראש מחלקת השיטור והקהילה בדיקה של צורכי המש, בנוס�). קי�"מש
קי� במגזר זה ולהתאימו לדרישות "הכוונה הייתה לחזק עוד יותר את מער� המש. במגזר המיעוטי�

מהמחוזות ומהמחלקה לשיטור קהילתי המלי� , ת"צוות בהשתתפות נציגי� מאג. "ריאליות יותר"
קי� במחוז דרו� " מש10, קי� במחוז צפו�" מש49 !קי� במגזר הערבי " מש60על הקמת� של 

 !להל� (ק שלושה שוטרי� ורכב "ההמלצה הייתה ג� לתקנ� לכל מש. ק אחד במחוז מרכז"ומש
 ).ח שיטור וקהילה"המלצת צוות רמ

עקב היישו� החלקי של המלצות הוועדות והצוותי� השוני� גדל בעשור האחרו� מספר� של 
נוספו ) 36%!כ (25, 2002!2000נוספו בשני� ) 56%!כ (39מה� , 70!קי� במגזר הערבי ב"המש

 .2012!2009 בשני� !) 8%!כ (6! ו2009!2002בשני� 

 ÈÏÂÈ·2012˘Ó ¯Â„Ó ¯È·Ú‰ "ÓÈ˘¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÈ˜˘Ó‰ ÏÎ Ï˘ ‰" ÌÈ˜
 ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÏÈÚÙ‰) ÔÏ‰Ï-˘Ó ˙¯È˜Ò "ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜ .( ¯˘Ù‡ ‰ÓÈ˘¯‰ ÔÓ

Ó¯ ˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ Û˜È‰ ÏÚ „ÂÓÏÏ"‰ÏÈ‰˜Â ¯ÂËÈ˘ Á . ÔÈ· ‰˙˘Ú�˘ ‰‡ÂÂ˘‰Ó
˘Ó ˙¯È˜Ò"‚‡ ˙ˆÏÓ‰ ÔÈ·Â ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜"˘Ó ˙Ó˜‰Ï ˙" ÊÂÁÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ˜

˙Ó ‰�ÂÓ˘ ÂÓ˜Â‰ ÔÂÙˆ˘Ó‰ ˙Ú˘˙ ÍÂ"Â��ÎÂ˙˘ ÌÈ˜42 ;˘Ó Ì˜Â‰ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·" „Á‡ ˜
Ô�ÎÂ˙ÓÎ ,˘Ó ‡Ï Û‡ Ì˜Â‰ ‡Ï ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· Í‡"ÌÓÈ˜‰Ï ıÏÓÂ‰˘ ‰¯˘Ú‰ ÍÂ˙Ó „Á‡ ˜ .

˘Ó ˙¯È˜Ò ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰Ó"Ó¯ ˙ÂÂˆ ˙ˆÏÓ‰Ï ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜" ÈÎ ‡ˆÓ� ¯ÂËÈ˘ Á38 
 ÍÂ˙Ó60˘Ó‰ " ÌÈ˜)Î-63% (ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ˙ÂÂˆ‰ ıÈÏÓ‰˘ : ÊÂÁÓ· Ì˜Â‰ ‡Ï ÌÂ¯„

˘Ó ‡Ï Û‡" ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·Â ÂˆÏÓÂ‰˘ ‰¯˘Ú‰Ó „Á‡ ˜28 ÍÂ˙Ó 49) Î-57% .(
˘Ó· ·Î¯‰ ÈÏÎÏÂ Ì„‡‰ ÁÂÎÏ ¯˘‡"ÌÈ˜ , Â��˜Â˙ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ�19 ˙Â¯˘Ó )Î-29% ( ‡ÏÂ

 Â˜ÙÂÒ11 ·Î¯ ÈÏÎ )50% (˘Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï"ÌÈ˜. 

Ó¯ ˙ÂÂˆ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏ"‰ÏÈ‰˜Â ¯ÂËÈ˘ Á ,ÂÓ‡ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯126 
˘Ó"ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜ , ˜¯ Â· ÌÈÏÚÂÙ ÏÚÂÙ· Í‡88˘Ó " ÌÈ˜)Î-70%.( 

ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â‡¯ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó-˘Ó· ‰¯Ë˘Ó‰Â ˙ÂÈ„¯˘Ó" ˜
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰�ÚÓ Ô˙ÓÏ ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ .ÍÎÈÙÏ , ˙ÂÈ�Î˙ ‰ÓÎ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˘·È‚

˘Ó‰ ˙ÒÈ¯Ù ˙·Á¯‰Ï" ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰Ó‚Ó· Ì¯Â·‚˙ÏÂ ÌÈËÂÚÈÓ‰
¯Ê‚Ó‰ È·Â˘ÈÈÏ Ô˙È�‰ .˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ¯ÎÈ� ÏÂ„È‚ È„ÈÏ Â‡È·‰ ÔÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙‰"ÌÈ˜ , ˜ÏÁ Ï·‡
ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂÈ�Î˙‰Ó ,ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· „ÂÁÈÈ· .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯ÂÒÁÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ¯ÒÁ ÔÂ�˜˙

˘Ó‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ‰�È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ˘˜Ó ÌÈÚˆÓ‡·"ÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜ÌÈË. 

קי� חדשי� "בתשובתה מסרה המשטרה כי בעשור האחרו� היא הקצתה משאבי� להקמת מש
 תקני� בשנת 63!ק מ"קי� קיימי� במגזר המיעוטי� והגדילה את תקני שוטרי המש"ולתגבור מש

__________________ 

דל שמס שהומל% להקימ� אוחדו ע� 'קי� בקעתה ומג"ק כאוכב והמש"במחוז צפו� לא הוק� מש 42
 .ק כפרי� האחראי לשלושת היישובי� האלו"ק מסעדה למש"מש
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המשטרה הוסיפה כי בשל מחסור גדול בתקציב אי� באפשרותה . 2012 תקני� בשנת 154! ל2003
 .ופ� מלאלממש את התכניות בא

 ˙‡ ˜ÊÁÏ Â„ÚÂ�˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó‰ Í¯ÚÓ"ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó È·Â˘ÈÈ· ÌÈ˜ . ‰ÏÈ‰˜‰ ÌÚ ¯˘˜‰ ˙‡ ˜ÊÁÈ Í¯ÚÓ‰ ÌÂ„È˜

‰Ê ¯Ê‚Ó· , ÏÎ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯È·‚ÈÂ ¯Ê‚Ó‰ È·Â˘ÈÈ È·˘Â˙Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ ‰ÏÚÈ
‰ÚÈ˘Ù ˙ÚÈ�ÓÏ Ú‚Â�‰ ,˙˜ÓÚ‰Ï ‰˙‚‰�‰Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÔÂÓ‡‰ ˙¯·‚‰ÏÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ 

) ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ Â¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÈ�Î˙‰Â ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ¯ÂËÈ˘‰ ˙˘ÏÂÁ ÏÚ" ˙ÂÏÂÚÙ
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· È˙¯Ë˘Ó‰ Í¯ÚÓ‰ ˜ÂÊÈÁÏ .("‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ·Èˆ˜˙· ¯ÂÒÁÓÏ ¯˘‡ ,

‰ ˙ÒÈ¯Ù ˜ÂÊÈÁ ‡˘Â� Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘Ó" ¯Ê‚Ó· ÌÈ˜
È·¯Ú‰ ,˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÈ�Î˙·Â ¯Â‡ ˙„ÚÂÂ· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ , ÌÈ¯ÚÙ‰ È�Â˙� ˙‡ ÁÈ�‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

Ë·Ï ¯˘‰ Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Ì�ÁÏÂ˘ ÏÚ ‰�ÚÓ ÌÈ�ÂÚË‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡Â"Ù. 

 

 

 הקמת משרד השיטור והקהילה בתחנה

 לאג�  אוחדו בתחנה משרד הסיור שהיה כפו� מהבחינה המקצועית2012בתחילת , כאמור .1
� למשרד "המבצעי� ע� משרד הקהילה והמשמר האזרחי שהיה כפו� מהבחינה המקצועית לאק

תהלי� זה .  הכפו� מהבחינה המקצועית לאג� השיטור והקהילה! משרד השיטור והקהילה !אחד 
, ר" מטא!� בכל המדרגי� של המשטרה "היה חלק מאיחוד מער� אג� המבצעי� ע� מער� אק

 אישרו השר 2011בספטמבר ). �" האיחוד או ארגו� מחדש של אג!להל� (מרחב ותחנה , מחוז
ל המשטרה את תכנית האיחוד שגיבש צוות בראשותו של ראש אג� השיטור והקהילה "פ ומפכ"לבט

 �).  תכנית האיחוד!להל� " ( איחוד אג� המבצעי� ואג� הקהילה!רה ארגו� "ועיקריה הוצגו במסמ
 שיטור מבוסס קהילה תו� ! היא שינוי אסטרטגי בתפיסת השיטור תפיסת היסוד של תכנית האיחוד

כדי שילוביות ויצירת מכפלות כוח באופ� הארגו� וההפעלה של הכוחות לצור� חיזוק האפקטיביות 
 .ביטחו� הפני� והסדר הציבורי, הלחימה בפשיעה, של התחנה ושיפורה בתחו� השירות לציבור

� באמצעות שילוב כל בעלי "מערכי אג� המבצעי� ואקלפי תכנית האיחוד יוק� פיקוד אחד ל
לפיקוד יוכפפו . שיית� מענה מלא בראייה משולבת, ברמות המטה והשטח, התפקידי� והגדרת�

פקודת הארגו� . הרישוי והשותפויות, )בתחו� של בניי� הכוח(המתנדבי� , קי�"המש, מער� הסיור
קבעה את דרכי האיחוד ברמת המטה ) א האיחוד" פק!להל�  (2012של האג� החדש מפברואר 

שונו או , והיא כוללת את תיאור התפקידי� שנוספו, וברמת השטח ואת המבנה הארגוני החדש
 נוהל הפעלת !קי� בתחנה "בהמש� עודכנו הנהלי� המסדירי� את עבודת הסיור והמש. בוטלו

תפיסת הפעלה  על פי תהליכי העבודה החדשי� ל43ק ונוהל הפעלת הסיור שונו והותאמו"מש
קי� והמתנדבי� שהוקצו לפעילות במגזרי משרד השיטור "המש, משולבת של תחו� הסיור

 .והקהילה

,  נקבעה כשנת ההטמעה של תכנית האיחוד ברמת התחנה והמטה שבמסגרתה היה צרי�2012שנת 
, להוסי� תפקידי� חדשי� ולשנות תפקידי� קיימי�, לארג� את המשרד החדש בתחנה, בי� השאר

לשנות את תפיסת ההפעלה ולהתחיל למדוד את התחנות , בצע סדנאות והכשרות לשוטרי התחנהל
 .לפי התכנית ולפי יעדיו החדשי� של המשרד

__________________ 

 .בהתאמה, 2012 וביוני 2011נהלי� אלה עודכנו בדצמבר  43
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משרד מבקר המדינה בדק את הקמת משרד השיטור והקהילה והפעלתו על פי הנהלי�  .2
, סת ההפעלה החדשהיישו� תפי, לרבות שינויי המבנה הארגוני ואיוש המשרות החדשות, החדשי�

קיו� הכשרות וסדנאות לסגל התחנה ולמשרד השיטור והקהילה ושינויי� בבניית מער� המתנדבי� 
להל� . באמצעות השאלו� שהופ� למפקדי התחנות, בי� השאר, הבדיקה נעשתה. והפעלתו

 :הממצאי�

)‡( È � Â ‚ ¯ ‡ ‰  ‰ � · Ó  צרי� היה לכונ� משרד שיטור וקהילה אחד בכל 2012 בתחילת :‰
כמו (המתנדבי� ומגזרי� נוספי� אחרי� , התנועה, קי�"המש, שיכלול את יחידות הסיור, חנהת

) ק" רמש!להל�  (44ק"בראש המשרד יעמוד קצי� בדרגת רפ, א האיחוד"לפי פק). תנועה ואבטחה
באחריותו ג� לתא� את . לפקד עליה� ולתא� ביניה�, שתפקידו להנחות את כל המגזרי� במשרד

ק כפופי� "לרמש. מול משרדי התחנה האחרי� ומול הרשויות הרלוונטיות האחרותפעילות המשרד 
שהוקצו לפעילות (ק ושל המתנדבי� "של שוטרי המש, ק האחראי להפעלת� של יחידות הסיור"קש

קצי� מתנדבי� האחראי לבניי� הכוח ; לפיקוח עליה� ולתיאו� ביניה�, )קי� והסיור"במסגרת המש
� האחראי לריכוז "קמב; חה ורישוי האחראי לתחו� האבטחה והרישויקצי� אבט; של המתנדבי�

כל ארבעת הקציני� יהיו . למעט בתחנות קטנות, עבודות המטה בהיערכויות מבצעיות של התחנה
 .בדרגת פקד

ËÒÂ‚Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ‰Ó ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó- ¯·ÓËÙÒ2012· ÈÎ ‰ÏÚ -27 ÍÂ˙Ó 54 ˙Â�Á˙  

)50% (˘‰ „¯˘Ó ˙Ó˜‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ , ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ˜ÏÁ Â��˜Â˙ ‡ÏÂ
Â��˜Â˙˘ ÌÈ„È˜Ù˙ Â˘ÈÂ‡ ‡Ï Â‡ ÌÈ˘„Á‰ .Ï˘ÓÏ ,˘˜ È„È˜Ù˙ Â��˜Â˙ ‡Ï ˙Â�ÂÎ˘ ˙�Á˙·" ˜

·Ó˜Â"ı ,ÌÈ·„�˙Ó ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙ Ô�˜Â˙ ‡Ï ÈÎ‡ÏÓ ˙ÈÈ¯˜ ˙�Á˙· , ˘ÈÂ‡ ‡Ï ÂÎÚ ˙�Á˙·
˘˜ „È˜Ù˙"·Ó˜‰ È„È˜Ù˙ Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ÊÂÚ ˙�Á˙·Â ˜"ı ,‰ ÔÈˆ˜Â ÌÈ·„�˙Ó‰ ÔÈˆ˜¯ÂÈÒ . ˙‡

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Â‡ÏÈÓ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÓÂ˜Ó-Ï˘ÓÏ  , „È˜Ù˙ ˙‡
ÌÈ·„�˙Ó‰ ÔÈˆ˜ ,· ˘ÈÂ‡ ‡Ï ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰ ÈÙÏ˘-32 ÍÂ˙Ó 54 ˙Â�Á˙ )Î-59%( , ‡ÏÈÓ

˘Ó¯‰ ÊÂÚ ˙�Á˙·"˜ ;ÏÓ¯Î‰ ˙¯ÈË ˙Â�Á˙· ,˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ� ,˘˜‰ ‡ÏÈÓ ÌÚ¯Ù˘Â ˙Â¯ÈÈÚ" ˜
ÌÈ·„�˙Ó‰ ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙ ˙‡ ;Â˘Ó‰ Â‡ÏÈÓ ˙¯ˆ�Â „Â„˘‡ ˙Â�Á˙·" ÔÈˆ˜ „È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ˜

ÌÈ·„�˙Ó‰. 

ת למשרד מבקר המדינה כי לִתקנו� " מסר ראש מדור תקינה במחלקת משאבי� באג2012באוגוסט 
 התחנות והמרחבי� 70 מתו� 24!מלא של התפקידי� במשרדי השיטור בתחנות חסרי� תקני� ב

כר אבל עדיי� לא נמצאו מקורות תקציביי� הצור� במשרות אלה הו). 34%!כ(האופרטיביי� 
אבל הִתקנו� של התפקידי� שנעשה עד כה , א האיחוד"ניתנת עדיפות ליישו� פק, לדבריו. למימונ�

ל הבטיח לתת לנושא עדיפות "המפכ. וכ� ג� ימשי� וייעשה, התבסס על מקורות תקציביי� קיימי�
 .בעתיד

__________________ 

בינוניות דרגה אחת מעל למקבילי� לה� לקציני� במשרד השיטור והקהילה בתחנות הגדולות וה, לרוב 44
 .בתחנות הקטנות
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ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘ÂÈ‡·Â ‰�È˜˙ ¯ÒÂÁ· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯
ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÒÓÂÚ ˙‡ ‰¯È·‚Ó È˜ÏÁ ÌÈ„È˜Ù˙ , ÌÈÈ˘˜Ï ˙Ó¯Â‚

 ˙Â„˜Ó˙‰ È„ÈÏ ‰‡È·ÓÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÏËÓ‰ È‚ÂÒ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È· ÌÈ¯ÚÙ ˙¯ÈˆÈÏÂ ÏÂ‰È�·
˙ÂÙÂÁ„ ˙ÂÓÈ˘Ó· . ÌÈÎÈ¯ˆÓ‰ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙˜ÁÂ„ ÂÊ ‰ÏÚÙ‰ ˙¯Âˆ

‰˜ÓÚ‰‰ÓÈ˘� Í¯Â‡Â  , ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ‡˘Â�·Â ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÂÓ ˙ÂÓÊÈÂ ÌÈÏ„ÂÓ ˙ÏÚÙ‰·
‰˘„Á‰ Â˙�ÂÎ˙Ó· „¯˘Ó‰ ˙Ó˜‰Ï Ï�ÂÈˆ¯‰ ÒÈÒ·· . „ÚÈÎ „ÂÁÈ‡‰ ˙È�Î˙ ˙ÚÈ·˜ ÁÎÂ�Ï

 ˙�˘Ï Û„ÚÂÓ2012 , ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˘Â�Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Ó ÔÁ·˙Â ¯ÂÊÁ˙ Û‡ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
 ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙Â�Á˙Ï ÌÈ�˜˙ ˙‡ˆ˜‰)Ï˘ÓÏ, ÌÈ�˜˙ ˙ËÒ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ· 

ÁË˘Ï ˙ÂËÓ‰Ó ,ÎÙÓ‰ Ú·˜˘ ÈÙÎ"Ï.( 

)·( ‰ Ï Ú Ù ‰ ‰  ˙ Ò È Ù  תפיסת ההפעלה של מער� השיטור והקהילה בתחנה מתבססת על :˙
 יית� טיפול קצר טווח בזמ� סיורכאשר מער� ה, "מעגלי טיפול"מיזוג ושילוביות תו� כדי יצירת 

 יעניקו טיפול ארו� טווח ומעמיק שיהיה קי�"משוה)  מענה ראשוני!להל� (אמת לקריאות הציבור 
עוד נקבע כי שוטרי ).  מענה משלי�!להל� (בו כדי להביא לידי סיו� העברה או סיו� האירוע הנשנה 

 .ק יטפלו באירועי� חוזרי� של עברות איכות חיי� וה� א� יימדדו בנושא זה"המש

)1( ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ÌÂ˘ÈÈ ˜„·� ÔÂÏ‡˘· Í¯ÚÓ Ï˘Â 
˘Ó‰"„ÂÁÈ‡‰ ˙È�Î˙· ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÂ�È˘ Û˜È‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ÌÈ˜ . ˙Â·Â˘˙‰Ó

· ÈÎ ‰ÏÚ-12 ÍÂ˙Ó 54 ˙Â�Á˙ )Î-22% (¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ . ‰ÏÚ „ÂÚ
· ˜¯ ÈÎ-10 ÍÂ˙Ó 54 ˙Â�Á˙ )Î-19% (˘Ó‰ È¯ËÂ˘"· ˜¯Â ÌÈÏ˘Ó ‰�ÚÓ ÌÈ�˙Â� ˜-5 ÍÂ˙Ó 

54) Î-9% (ÏÙËÓ Ì‰ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡ ˙Â¯·Ú Ï˘ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈÚÂ¯È‡· ÌÈ , ˙ÒÈÙ˙ ÈÙÏ Ì‰Ó ˘¯„�Î
‰˘„Á‰ ‰ÏÚÙ‰‰ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,·-29 ÍÂ˙Ó 54 ˙Â�Á˙ )Î-54% ( ˙ÂÓÈ˘Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ Ì‚

˘Ó‰ È¯ËÂ˘"˜ , ‰ÒÈÙ˙‰ ÈÙÏ Ì„È˜Ù˙Ó Ô�È‡˘ ¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó Ì‚ ÂÚˆÈ· Ì‰ Í‡
‰˘„Á‰ .Ï˘ÓÏ ,˘Ó‰ ˙ÂÏÈÏ‚ ˙�Á˙·"„ÈÁÈÏ ÌÈÚÈÈÒÓ ÌÈ˜ ¯˙ÂÈ ÌÈÙ˙˙˘ÓÂ ¯ÂÈÒ‰ ˙Â

‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÈÁÏ· ;ÚÂ‰ ˘Ó˘ ˙È·Â ‡·Ò ¯ÙÎ ˙Â�Á˙· ¯·· ÏÂÙÈË‰ È˘Â¯„Â ÌÈ˜˘� ˙ÂÒÈÙ˙
‡‰ÚÂ�˙ Û‚˘ÓÏ "ÌÈ˜ .· ÌÈ¯·‚˙ÓÂ ÌÈÂÂˆ ÌÈÚˆ·Ó Ì‰ ÔÎ ÂÓÎ¯ÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÈ�. 

ק ובביקורי פתע שעשתה מחלקת שיטור וקהילה באג� השיטור "בביקורת שעשתה יב )2(
נמצא חוסר , קי� בכמה תחנות"שבחנו את פעילות המש, 2012אוגוסט !רוהקהילה בחודשי� פברוא

אחידות באופ� ביצוע הטיפול המשלי� באירועי סיור ובמניעת אירועי� סדרתיי� במסגרת יישו� 
ברוב המקרי� נמצא שהטיפול לא נעשה לפי הנוהל המעודכ� בהיבטי� . תפיסת ההפעלה החדשה

ק מטפלי� בכל אירועי הסיור הקורי� "ב שוטרי המשק כפר מנדא שבתחנת משג" במש!שוני� 
ק ערוער בתחנת עיירות מטפל כמעט בכל "מש; ולא נרשמו אירועי� משלימי� שטופלו, במשמרת�

בתחנת בית שמש ; בגלל ריחוקו מהתחנה, ולא רק באירועי� משלימי�, אירועי הסיור בגזרתו
ק רמת אביב דרו� "במש; וללא מעקבק בוצעה באופ� לא מסודר "העברה של אירועי� לשוטרי מש

ק "א לא הפנו המפקד או רכז הסיור באופ� מסודר אירועי� לטיפול� של שוטרי המש"בתחנת צפו� ת
ק קריית " במש!במקרי� אחרי� נמצא שהטיפול היה תקי� . ואלה טיפלו באירועי� בודדי� בלבד

יעיל של מפקד הרובע אחר מנוהל מעקב "א "ק זמנהו� שבתחנת לב ת"אליעזר בתחנת חיפה ובמש
לעניי� פעילות משרד השיטור והקהילה בתחנת נצרת צוי� כי לא הייתה ; "תופעות והטיפול בה�

וכי אי� המתנה להישנות ) אירועי� חוזרי� באותה כתובת(כמות גדולה של אירועי� סדרתיי� 
 .האירוע והפיכתו לאירוע סדרתי

ציי� ראש אג� השיטור ,  היה הטמעת תכנית האיחודשעניינו, 2012יוס� כי בדיו� שהתקיי� במאי 
קי� כי "והקהילה בנוגע ליישו� תפיסת ההפעלה ולקיו� השילוביות הנדרשת בפעולת הסיור והמש

בנוגע לתחנות במחוז ". קי� לסיור מצריכה חידוד והטמעה נוספי�"השילוביות המצופה בי� המש"
כי מפקדי התחנות , 2012 בדיו� מחוזי ביולי ,ירושלי� ציי� קצי� אג� השיטור והקהילה המחוזי
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 ציינה ראש מדור 2012ביולי . ק לטיפול באירועי� חוזרי�"במחוז לא מפני� את שוטרי המש
יש שונות בהיק� הטיפול "קי� במחלקת שיטור וקהילה בפני נציגי משרד מבקר המדינה כי "מש

סיור בתחנה עדיי� בתהלי� למידה גורמי ה: במענה משלי� בי� התחנות וזה נובע מהטעמי� הבאי�
 ".מערכות המחשוב התומכות בתהלי� נמצאות עדיי� בשלבי פיתוח... והטמעה של הנושא

ק "בתשובתה מסרה המשטרה כי קיימת חלוקה ברורה בי� תפקיד הסייר לתפקידי שוטר המש
פעה התו/למענה משלי� ומת� טיפול לפתרו� הבעיה) סייר(לרבות חלוקה בי� מענה ראשוני "

קי� מבצע בקרות שוטפות ומובנות של פעילות "מדור מש]". ק"שוטר המש[ומניעת הישנותה 
 .קי�"המש

 ÌÈ¯ÈÈÒ‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó‰ È¯ËÂ˘Ï"‰˘„Á‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˜ , ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ È„¯˘Ó˘ ‰ÏÂÚ

È· ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó Ì�È‡ ˙Â�Á˙·‰ÚÂˆ ; È‡ˆÓÓÓ Ô‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ Ô‰ ÌÈÏÂÚ ÌÈ¯·„‰
˙ÂÈÓÈ�Ù‰ ˙Â¯Â˜È·‰ . ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÁÏˆ‰Ï È�ÂÈÁ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ÌÂ˘ÈÈ

‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ , ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ È¯Ê‚Ó Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ· ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘Ï
„ÈÁ‡ ˙ÂÓÈ˘Ó ÏÒ ÈÙ ÏÚÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÈÙÏ Â˙ÏÚÙ‰ÏÂ ‰�Á˙· .ÏÍÎÈÙ , ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ

)˘Ó ¯Â„Ó ÂÓÎ"ÌÈ˜ ( ‰�Á˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó È„˜ÙÓÂ)˘Ó¯‰"˘˜‰Â ˜"˜ (
‰ÒÈÙ˙‰ ˙ÚÓË‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ,˘Ó‰ È¯ËÂ˘ Ï˘ Ì˙Â·‡˘È‰ ˙ÚÈ�Ó ˙Â·¯Ï" ÚÂˆÈ·Ï ˜

ÂÈ„ÂÁÈÈ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ È„ÂÚÈÈ ÁÂÎ ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘Î ¯ÂÈÒ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó ÏÎ˙‰ÏÈ‰˜· . 

)‚( Á ˙ ‰  Ï ‚ Ò Ï  ˙ Â ‡ � „ Ò Â  ˙ Â ¯ ˘ Î ‰‰  להטמעת תהלי� האיחוד צרי� היה לקיי� :�
הכשרות וסדנאות לסגל הפיקוד של התחנה ולסגל משרד השיטור ) 2012עד יוני (בשלב הראשו� 

, כמו למשל, הנוגעות להיבטי� שוני� של מודל השיטור החדש במסגרת המשרד המאוחד, והקהילה
, ד מבעלי התפקידי� שנוצרוובהמש� פיתוח הכשרות ייעודיות לכל אח, שינוי שיטת ההפעלה

 .�"קצי� מתנדבי� וקמב, ולתפקידי� החדשי� שנוספו, ק"ק וקש"רמש

 הפי� ראש אג� השיטור והקהילה סטטוס פעילות בנושא ההטמעה ובו ציי� כי רוב סגלי 2012במאי 
במסגרת אימו� יחידות ותחנות ).  תחנות63! קציני� ב339(הוכשרו  הפיקוד בתחנות המשטרה

קי� מהתחנות הכשרות להדרכת נושא תהלי� האיחוד ותפיסת ההפעלה " רמש75ברו משטרה ע
בנוגע להכשרות הייעודיות לבעלי התפקידי� השוני� בתחנה קבע ראש אג� השיטור . החדשה

 � .2012והקהילה שה� יסתיימו עד סו

נה עברו קציני התח, )94%!כ( תחנות 54 מתו� 51, מהתשובות לשאלו� עלה כי ברוב התחנות
חי� את הצור� "בשלוש התחנות האחרות העלו המת. ושוטרי משרד השיטור והקהילה הדרכה

 .ק"בהשלמת ההטמעה בקרב קציני� שעברו בי� מגזרי� שוני� ובקרב שוטרי המש

)„( Ì È · „ � ˙ Ó מכשירה ומפעילה מתנדבי� במגוו� עיסוקי , המשטרה מגייסת,  כאמור:‰
ת האיחוד נעשה שינוי בבניי� הכוח של המתנדבי� במסגרת תכני. התחנה כסיוע לשוטרי הקבע

קצי� המתנדבי� במשרד השיטור והקהילה אחראי לבניי� הכוח של המתנדבי� , כאמור. ובהפעלת�
גיוס� והכשרת� וכ� הנחיה ופיקוח על אופ� הפעלת� ופיתוח נתיבי , בתחנה הכולל איתור מתנדבי�

ק אחראי להפעלת� במשרד השיטור "הקש. בתיאו� ע� המגזרי� השוני� של התחנה, התנדבות
 .והקהילה

בחודשי� הראשוני� של ההטמעה והיישו� של תכנית האיחוד צרי� היה לפתח ברמת המטה תורת 
לשדרג את , לבזר סמכויות מהמטה לשטח, לעדכ� הוראות שעה ונהלי�, הפעלה חדשה למתנדבי�

לקבוע , פעלת המתנדבי�מערכות המחשוב של אג� השיטור והקהילה כדי להסתייע בה� בה
מפתחות תקינה למתנדבי� וכ� יעדי� ומדדי� חדשי� למער� המתנדבי� ולתקנ� את משרת קצי� 

ברמת התחנה צרי� היה כאמור לאייש את תפקיד קצי� המתנדבי� ולקבוע תק� מתנדבי� . המתנדבי�
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לה לכל תחנה לפי מפתחות תקינה אחידי� שיקבע המטה ולפעול להטמעתה של תורת ההפע
 .החדשה בתחנה

 עדכנה מחלקת מתנדבי� באג� השיטור והקהילה את 2012עד ספטמבר , בנוגע לרמת המטה )1(
ק שישמש עוזר "כי יש לתקנ� בכל תחנה מתנדב בדרגת רפ, בי� השאר, הוראות השעה שנקבע בה�

 אול� בתקופה האמורה טר�. 45לקצי� המתנדבי� וג� נית� בה� אישור לתחנות לגייס מתנדבי�
אשר . נכתבה תורת הפעלה חדשה והנהלי� טר� עודכנו כמו ג� רישו� המתנדבי� ביומני ההפעלה

 אישר 2012ביולי , לקביעת מפתחות תקינה למתנדבי� ויעדי� ומדדי� חדשי� למער� המתנדבי�
א� ה� טר� ,  למתנדבי� ליחידות השונות�ראש אג� השיטור והקהילה מפתחות תקינה מינימליי

 .ות המחשוב שלה�הוזנו במערכ

)2(  ÌÈ·„�˙Ó‰ Ï˘ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�· Ï˘ ‰˘„Á‰ ˙�ÂÎ˙Ó‰ ÌÂ˘ÈÈ ÈÎ ‰ÏÚ ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó
„·Ï· È˜ÏÁ ‰�Á˙· .·-20 ÍÂ˙Ó 53 ˙Â�Á˙ )Î-38% ( ÒÂÈ‚ ÔÙÂ‡· ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï

ÌÈ·„�˙Ó‰ ,·-32 ÍÂ˙Ó 52) Î-62% (Ì˙¯˘Î‰ ÔÙÂ‡· ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï . ÈÂ�È˘ ‰ÏÚ „ÂÚ
˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰ Û˜È‰· Ì‚ È˜ÏÁ‰�Á˙· ÌÈ·„� ;·-20 ÍÂ˙Ó 54) Î-37% ( ÈÂ�È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï

Ì˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡·. 

לאחר שראש אג� השיטור והקהילה אישר את מפתחות , אשר לתקינת המתנדבי� בתחנה )3(
ק בכל תחנה לגבש לפיה� הצעה לתק� מתנדבי� "ח והרמש"התקינה למתנדבי� היה על המת

את ההצעות לתקני� צרי� היה לגבש עד . חוזיבתחנה שיתק� אותו קצי� אג� השיטור והקהילה המ
טר� נקבע ) 19%!כ( תחנות 52 מתו� 10! עלה כי ב2012מהתשובות לשאלו� ביולי . 2012סו� יוני 

 . תק� מתנדבי�

 Ï˘ Ï„Â‚‰ ˙ÂˆÂ·˜ ˘ÂÏ˘ ˙¯‚ÒÓ· Ì‡ ÔÂÏ‡˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‡·˘ ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈ·„�˙Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜ ˙Â�Á˙‰‰ˆÂ·˜ ‰˙ . ÌÈ¯ÚÙ ÂÏÚÂ‰

 ‰ˆÂ·˜ ÏÎ ÍÂ˙· ÌÈÏÂ„‚-Ô˜˙‰ ˙ÂÈËÒ ˙˜È„· 46 Ï„Â‚ ˙ˆÂ·˜ ÏÎ· ÌÈ·„�˙Ó‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ 
˙Â‰Â·‚ ÂÈ‰ ˙ÂÈËÒ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ .Î ÌÈ˙¯˘Ó ˙Â�Ë˜ ˙Â�Á˙·-176 ‰�Á˙Ï ÚˆÂÓÓ· ÌÈ·„�˙Ó 

 ‡È‰ Ô˜˙‰ ˙ÈÈËÒÂ75.4 ; ˙ÂÈ�Â�È· ˙Â�Á˙·-Î -282 ‡È‰ ‰ÈÈËÒ‰Â ÚˆÂÓÓ· ÌÈ·„�˙Ó 138.7 ;
‚ ˙Â�Á˙· ˙ÂÏÂ„- 800 ‡È‰ ‰ÈÈËÒ‰Â ÚˆÂÓÓ· ÌÈ·„�˙Ó 250.1. 

 ¯ÎÈ� ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎÂÊÂ ÌÈ·„�˙Ó Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ˙ÂÒÈÈ‚Ó‰ ˙Â�Á˙ „ˆÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈ·˘Â˙Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÂË ÌÈ˙Â¯È˘ ˜È�Ú‰Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ , ÌÈ·„�˙Ó ¯ÙÒÓ ˙ÂÏÚ· ˙Â�Á˙ ˘È

˘ ˙ÂÏËÓÏ ¯·ÚÓ Ô‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô�È‡ ËÚÓÎ˘ ÔË˜ ÌÈÏÂÎÈ ‰�Á˙‰ È¯ËÂ˘
Úˆ·Ï .ÌÈ·„�˙Ó‰ Ï˘ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�·· ÈÂ�È˘‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ

 ÌÈ·„�˙Ó ˙ÂËÂÚÓ ˙Â�Á˙Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ÂÏ‡‰ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ¯ÚÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰
‰Ê ÌÂÁ˙· Ô„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï. 

קבע שיקלל את התק� שנ. "בתשובתה מסרה המשטרה שלאחרונה נקבע תק� מתנדבי� לכל התחנות
והוא מהווה , "יכולת הגיוס של התחנה בהתאמה למרכיבי האוכלוסיה והיכולות להפעלת מתנדבי�

יש , עוד ציינה כי מלבד המתנדבי� שהתחנה מגייסת ומפעילה. יעד לגיוס מתנדבי� ולשימור�

__________________ 

 � 2/2012הוראת שעה "ו; 2011דצמבר , " סגל מתנדבי� ודרגות למתנדבי�� 1/2012הוראת שעה " 45
 .2012ינואר , "מתנדבי� לרמת השטח/מ"ביזור סמכויות מרמת מטה אג

סטיית תק� . הממוצע שלה�סטיית תק� היא מדד סטטיסטי למידת הפיזור של קבוצת ערכי� סביב  46
 .שוויו��גבוהה מראה על מידה גדולה של אי
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בי� כמו מתנדבי משמר הגבול ומתנד(מתנדבי� המגויסי� בשטח התחנה א� אי� היא מפעילה אות� 
 ).באג� התנועה

 ˙¯„Ò‰Ï ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· Â˘Ú�˘ ‰ËÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�Á˙· ÌÈ·„�˙Ó‰ ÌÂÁ˙ .˙‡Ê ÌÚ ,ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÎ ¯ÚÂÈ , ÌÈ·„�˙Ó Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜ ÂÓÎ

Ì¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ·„�˙Ó ÒÂÈ‚ Í¯ÂˆÏ ‰�Á˙ ÏÎÏ ,˙Ó‰ ˙Â·Â˘˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ‡Ï ÔÈÈ„Ú" ÌÈÁ
¯ÒÓ�˘ ÔÂÏ‡˘ÏËÒÂ‚Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ· Â- ¯·ÓËÙÒ2012 . ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚˘ ÈÂ‡¯

ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙ÚÓË‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÁË˘‰ ˙Ó¯· ˙ÂÏÂÚÙ ÂÚˆ·È ‰ÏÈ‰˜‰Â. 

דרש ראש אג� השיטור והקהילה לנתח , 2012ביולי , בדיו� סטטוס בעניי� הטמעת תכנית האיחוד
וזאת בעקבות טענת� של קצי� אג� , סקרי� שנעשו על המתנדבי� כדי לברר בעיות בהפעלת�

השיטור והקהילה ממחוז תל אביב ושל קצי� אג� השיטור והקהילה ממחוז חו� כי ההפרדה בי� 
קי� ציינה "ג� ראש מדור מש. בניי� כוח המתנדבי� ובי� הפעלת� יצרה קשיי� בהפעלת� ובשימור�

שאינו [ק "וח והפעלתו במשסוגיית ההפרדה בי� בניי� הכ"בפני נציגי משרד מבקר המדינה כי 
עולה כצוואר בקבוק על ידי ] הכשרת� ושימור הקשר שלה� ע� התחנה, אחראי כבעבר לגיוס�

המפקדי� ברמות השונות בשטח מאחר שכשמדובר במתנדבי� קשה לבצע הפרדה בי� בניי� הכוח 
 ". להפעלתו

 Í¯Ú ÏÚ· È˘Â�‡ ·‡˘Ó Ì‰ ÌÈ·„�˙Ó‰ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·¯
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÈÈ˘Ú ˙·ÈÏÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â�Á˙Ï ÚÈÈÒÓ‰ ‰¯Ë˘ÓÏ , ·¯˜Ó ‡Â‰

¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ¯È·‚ÓÂ ‰ÏÈ‰˜Ï ‰˙Â‡ .ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ�Ï , Û‚‡ ÏÚ
 ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ·Â ÏÏÎ· ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙· ÈÂ�È˘‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰

Ë¯Ù· Â˙ÏÚÙ‰Ï ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�· ,˙‡ ÔÎÂÔ‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó . 

)‰( ‰ „ È „ Ó: השיטור � במסגרת תכנית האיחוד צרי� היה לגבש מדדי� לאופ� פעולות אג
 ! מערכת המדידה הארצית !" מפנה"במתכונתו החדשה במסגרת מערכת ) על יחידותיו(והקהילה 

�בהצעה למדדי� . במערכות המחשוב המשטרתיות ובאמצעי המדידה השוני� של יחידות האג
ומערכות " מפנה"שתיבדק באמצעות מערכת ,  הוצע כי מערכת המדידה וההערכה2011מאוקטובר 

לפעילות יזומה בטריטוריה , בי� היתר, תכלול מדדי� שיתייחסו, המחשוב המשטרתיות האחרות
כל אלה בנוס� לבחינת השירות לציבור במסגרת . מוגדרת ולשיפור איכות הטיפול באירועי� חוזרי�

 ).�ראו להל(סקרי שירות 

באה לידי ביטוי פעילות משרד השיטור , 2012מערכת שהחלה לפעול בתחילת , "מפנה"במערכת 
שירות , 47ובה� סקר שירות,  מהציו� הכללי40%המהווה " שירות החו�"והקהילה ברוב מדדי תחו� 

 וכ� שירות מבוסס קהילה הכולל ג� טיפול בעברות איכות 49תלונות הציבור ושימוש בכוח, 48ניידות
 : שני מדדי� חדשי� להערכת אופ� הטיפול בתחו� זה, 2011בנובמבר , לש� כ� נקבעו. 50י�חי

ר לפי כמות עברות איכות " טיפול התחנה באזורי� שבאחריותה שקבע המטא!" נקודות חמות.  "א
קי� " טיפול שוטרי המש!" אירועי� סדרתיי�.  "ב)    נקודות חמות!להל� (חיי� המתבצעות בה� 

סל "מדדי� אלה מתבססי� על . ובמניעת הישנות�)  אירועי� סדרתיי�!להל� (חוזרי� באירועי� 

__________________ 

 ). מהציו�15%(ל "סקרי שירות וסקר לקוח סמוי המודדי� את טיב השירות של ניידות הסיור ושל המש 47

 ). מהציו�5%(הגעה של ניידת �זמ� הגעה ואי 48

49 5%� . מהציו

 15%(� " קד�א אלימות ומשאלה חווייתית שירות זה כולל ג� קיו� פורו� אכיפה בתכנית עיר לל 50
� ).מהציו
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. את הנקודות החמות" לקרר"ומטרת� לצמצ� את אירועי איכות החיי� הנשני� ו, 51שהוגדר" עברות
ליישו� מדדי� אלה נדרש משרד השיטור והקהילה להכי� תכנית עבודה משותפת ומשולבת של כל 

 .מסגרתו ע� הרשויות הנדרשותהגורמי� הפועלי� ב

ואילו מדידת הטיפול באירועי� ,  החלה בפועל מדידת טיפול התחנות בנקודות חמות2012באפריל 
מדידת מרכיב זה של טיפול , לנוכח הצור� לפתח תשתית טכנולוגית. סדרתיי� עדיי� לא החלה

 הוחלט 2012השנייה של יצוי� כי במחצית . 2013התחנה בעברות איכות חיי� צפויה להתחיל בשנת 
 ".מפנה" באמצעות מערכת 52להפסיק למדוד את זמ� התגובה

קבע " מפנה"בתשובתה מסרה המשטרה כי את המדדי� של מער� השיטור והקהילה במערכת 
, העיקריי� במדדי� אלה נוגעי� לשירות לציבור וה� כוללי� טיפול בנקודות חמות. ל"המפכ

המשטרה ציינה שלצד . ה במסגרת תכנית עיר ללא אלימותקי� ופורו� אכיפ"פעילות שוטרי מש
מופעלת המערכת , האמורה לתת אינדיקציה לתפקוד התחנה בתחו� השיטור" מפנה"מערכת 

 שנועדה להפיק נתוני� לניהול פעילות מער� הסיור ולפיקוח ובקרה 53"שירת הסירנה"הממוחשבת 
 ). מערכת שירת הסירנה!להל� (עליה 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÛÂÒ· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ  , ËÒÂ‚Â‡2012 , ‰ÏÏÎ
 ˙Î¯ÚÓ"‰�ÙÓ " ‰�Á˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈ„„Ó‰ ˙ˆ˜Ó ˜¯

 ¯·ÂË˜Â‡· „ÂÁÈ‡‰ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚ ÌÚ ÂÚˆÂ‰˘2011 , ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· ˙�˙Â� ‡È‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ
ÂÏ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ Û˜È‰Ï .ÔÎ‡ ,Î¯ÚÓ· ÌÈ�Â˙� Ï˘ ‰�·ÂÓ ÊÂÎÈ¯ ‰�¯ÈÒ‰ ˙¯È˘ ˙

ÛÒÂ� ·˜ÚÓÂ ÏÂ‰È� ÈÚˆÓ‡ ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰�˜‰ , ˙‡ ¯ÒÁ ‰Ê Í‡
 ˙Î¯ÚÓ˘ Û˜Â˙‰ ˙‡ ÔÎÂ ‰�Á˙· ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙Â„˜ÂÓÓ‰ ‰Î¯Ú‰‰Â ‰„È„Ó‰

"‰�ÙÓ "ÎÙÓ‰ ‰· ÌÈ˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙˜ÙÒÓ"ÙÒ‰Â Ï"Î .ÈˆÁ‰ ÌÂÎÈÒ· Û‡-
„ÂÁÈ‡‰ ÌÂ˘ÈÈ Ï˘ È˙�˘ , ÈÏÂÈ ÛÂÒ·2012 , ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„„Ó ·Ï˘Ï ˘È ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ Ú·˜�

 ˙Î¯ÚÓ·"‰�ÙÓ." 

)Â( ‰ ¯ ˜ · Â  · ˜ Ú Ó:היה לבצע מעקב,  לפי תכנית האיחוד �בקרה והפקת לקחי� תו� , צרי
בהובלת ראש אג� השיטור ,  ביצעה המשטרה2012יולי !בחודשי� יוני. כדי תהלי� ההטמעה

 .הטמעתוהליכי� לבחינת טיב היישו� של האיחוד ו, והקהילה

מסמ� שהתייחס , 2012ביוני , � גיבש צוות חניכי�"במסגרת תרגיל חניכי פו, כאמור )1(
התרגיל נועד לשמש כלי עזר בידי המשטרה לקידו� . ליישומה ולהטמעתה של תכנית האיחוד

לרבות הצגת תמונת מצב עדכנית על הקמת מער� השיטור והקהילה והפעלתו , האיחוד והטמעתו
 54הבדיקה התבצעה בכל הדרגי� והתמקדה בכמה יחידות. ו ועל איתור פערי�בארבעת מדרגי

איוש , ובנושאי� שהותוו בידי ראש אג� השיטור והקהילה שהמרכזיי� בה� היו הטמעת האיחוד
 .ח"אופ� מימוש תפיסת ההפעלה ומוטת שליטתו של המת, א האיחוד"ביחס לתקינה לפי פק

__________________ 

עברות , הפרעות רעש, הפרעות מנוחה: סל עברות איכות החיי� נחלק לארבע קבוצות של עברות 51
, הטרדה והפרות סדר, כמו גנבה וכייסות(תעבורה ותנועה ועברות הפוגעות בתחושת הביטחו� האישי 

 ). סכסו� שכני� וקטטות ושכרות
 ".שירת הסירנה" מערכת �יידות ממשיכה להימדד במערכת המחשוב של אג� השיטור פעילות הנ 52
 ונועדה לנהל את משרד הסיור 2011נכנסה לפעולה במער� הסיור בשנת " שירת הסירנה"מערכת  53

ביצוע מעקב אחר אירועי , ציוותי�, המערכת מאפשרת לפיקוד הסיור לבצע סידורי עבודה. בתחנה
 . על רישו� דוחות פעולה ועודפיקוח ובקרה, תגובה

ראש העי� ,  תחנות כפר סבא�במחוז מרכז ; גלילות ומרחב יפתח,  תחנות שכונות�במחוז תל אביב  54
� .מרחב ציו� ומרחב מוריה,  תחנת שפט�ובמחוז ירושלי� ; ומרחב שרו
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בתחו� כוח אד� : את הבעיות האלה, בי� היתר, חנה העלו� ברמת הת"ממצאי התרגיל של חניכי פו
. א האיחוד"קיי� איוש תפקידי� חלקי והקציני� הקיימי� נאלצי� לבצע כמה תפקידי� בניגוד לפק

כאשר ניתנת "איוש התפקידי� פוגע ג� באיכות הפעלת הכוח וג� באיכות השירות הנית� לציבור !אי
; ]"לפעילות יזומה בקהילה[' מיות"אק'על פני ] רכי הסיורלצו[' מיות"אג'עדיפות לביצוע משימות 

וירידה בשעות פתיחת ; "מית"אג"קי� לעבודה "ירידה בעבודה מול הקהילה בשל תגבור המש
בעניי� מימוש תפיסת ההפעלה נמצא חוסר אחידות בכל הנוגע לאופ� הפעלת המענה . קי�"מש

מי� מעקב סדור אחר המענה המשלי� ק וברוב התחנות אי� מתקיי"המשלי� בידי שוטרי המש
בתחו� המתנדבי� נמצא כי הפיצול בי� בניי� הכוח המתבצע בידי קצי� . ופיקוח סדור עליו

 .ק ופוגע בקשר האישי ע� המתנדב"המתנדבי� ובי� הפעלתו משפיע על הפעלת המש

 ושגרת ח"בנוגע למוטת השליטה של המת. הממצאי� העלו ג� היבטי� חיוביי� של תכנית האיחוד
העבודה נמצא כי התחנות די שבעות רצו� מהפ� המבצעי המאפשר סנכרו� בי� כלל הכוחות לצורכי 

נערכות ישיבות עתיות והערכות מצב ע� כל גורמי השיטור והקהילה ; התחנה ולמענה לאירועי�
ד ק לסיור הביא האיחו"ובתחנות שקיי� בה� חיבור בי� שוטרי המש; ומתבצעת העברת מידע ביניה�

 .לידי שיפור בעבודתו של מער� הסיור

למעקב אחר , בראשותו של ראש אג� השיטור והקהילה,  התקיי� דיו� סטטוס2012ביולי  )2(
בדיו� השתתפו קציני אג� . יישו� מרכיבי תכנית האיחוד והפקת לקחי� לאחר חצי שנה להפעלתה
הקהילה ומהמדור לפיתוח השיטור והקהילה המחוזיי� ונציגי� ממדור ההדרכה באג� השיטור ו

 . פעילויות תשתית והטמעה, ובנושאי� שנדונו היו תקינת כוח אד� והשמתו, ש"סגלי פיקוד שבאמ

: ובה� כאלה הנוגעות לתחנה, בסיכו� הדיו� הועלו תובנות המצריכות תיקו� ושיפור בדרגי� השוני�
 עומס עבודה רב על בעלי צי� בכל התחנות יוצרי�"תקינה ואיוש חסרי� של קציני מתנדבי� וקמב

ק גדל ויצר קושי בפיקוד על בעלי דרגה שווה באותו "היק� תפקיד הרמש; התפקידי� הקיימי�
היעדר ; מידה שונה של הטמעת תהלי� האיחוד בתחנות; משרד וכ� קשיי ניהול וידע מקצועי

וי בהיבט תחושת שינוי בגי� האיחוד בתחנות הקטנות וצור� בהעמקה ובהרחבה של משמעות השינ
ופערי� ; )כמתחייב בתפיסת ההפעלה(קי� אינ� מטפלי� באירועי� סדרתיי� "המש; הפיקודי

 .כמו כ� צוי� שיש לחזק את מער� המתנדבי�. בתפיסת ההפעלה

המאמצי� הרבי� שהושקעו : בסיכו� הועלו ג� תובנות בדבר ההיבטי� החיוביי� של התכנית
תכנית ההכשרה ; החיובי של הדרגי� השוני� אליהבהטמעת מרכיביה באי� לידי ביטוי ביחס� 

חי� "קיימת שביעות רצו� בקרב המת; למשרדי השיטור והקהילה ולסגלי התחנות תרמה להטמעה
�והטיפול בעברות איכות חיי� והתוצאות עד כה מלמדי� על הפוטנציאל הטמו� בתפיסת ; מהתהלי

 .השילוביות בי� מגזרי משרד השיטור והקהילה החדש
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¯Á‡Ï‰¯Ë˘Ó· ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÂÁÂÎ ÔÂ‚¯‡ ˙˜È„· Ï˘ ¯Â˘Ú  , ÛÂÒÓ2011 È�Â‚¯‡ ÈÂ�È˘ Úˆ·˙Ó 
Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÛÈ˜Ó ,ÎÙÓ‰ Ï˘ Ì˙Ï·Â‰·"‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ˘‡¯ Ï˘Â Ï , ˜ÊÁÏ „ÚÂ�˘

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ‰�Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ . ÏÁ‰˘Î
ÈÂ�È˘‰ ,‰ ˘Â·È‚ Ï˘ È˙ËÈ˘ È˙Î¯ÚÓ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ˙·ÏÂ˘Ó ¯ÂËÈ˘ ˙ÒÈÙ˙Â È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó

 Ë¯Ù· ‰�Á˙·Â ÏÏÎ· ¯ÂËÈ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ·¯˜·- ÈÏÚ·Â „ÁÂ‡Ó‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ„ÚÈ ˙¯„‚‰ 
Â· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ;‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚ ,ÌÈÏ‰� ÔÂÎ„Ú ,ÍÈÏ‰Ï ‰ÚÓË‰ ˙ÈÈÂÂ˙‰ , ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜

ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ·Â ‰„È„ÓÂ ·˜ÚÓ . ‡˘Â�Ï Ô˙� ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ‰ËÓ
ÂÙÈ„ÚÌÈ·‡˘Ó·Â ·˘˜· ˙ . ‰�Á˙‰ ˙Ó¯·- ˙È�Î˙‰ È·ÈÎ¯Ó ·Â¯ ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· 

‰ÚÓË‰·Â ‰ÈÈ�·· ,ÈÂ˜Ï ÔÙÂ‡· ÂÓ˘ÂÈ ÌÈ¯Á‡Â .ÍÎÈÙÏ , ÏÚ „ÂÓÏÏ È„ÎÓ È„Ó Ì„˜ÂÓ ÔÈÈ„Ú
 ¯ÂËÈ˘‰ È¯Ê‚Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ Â˙ÓÂ¯˙Â ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ¯ÂÙÈ˘‰ ·ÈË ÏÚÂ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙„ÈÓ

‰�Á˙· ‰ÏÈ‰˜‰Â .�Á˙‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÂÓÏÂ ‰˙ÂÏÈÚÈÏ ˙˘ÂÁ˙ ˙¯·‚‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰
·˘Â˙‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ . ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÍÈ˘ÓÈ ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡ ‰ËÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÎÙÓÏ È˙ÙÂ˜˙ ÔÙÂ‡· ÁÂÂ„È ÔÎÂ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰Â ˙ÂÈ·ÂÈÁ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ¯˜·ÈÂ ˙Â�Á˙· ÍÈÏ‰‰" Ï
Ë·Ï ¯˘ÏÂ"Ù . ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÚÂ�ÓÏÂ ˙ÂÈÂ‡¯ ˙Â·Â˘˙Â ˙Â�·Â˙Ï ÚÈ‚‰Ï ‰¯ËÓ· ÏÂÎ‰

˘Ù‡‰ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˙˘ÈË�Ï Â‡ Â˙˜ÒÙ‰Ï ˙Â¯ ,¯·Ú· ‰¯˜ ¯·Î˘ ÈÙÎ. 

 

 

 � בתחנה"משרד האח

� בתחנה הוא הזרוע הנוספת שבאמצעותה פועלת התחנה לאכיפת החוק ולמאבק "משרד האח
 פעלו מערכי החקירות 2005קוד� לשנת . והוא כולל את מערכי החקירות והמודיעי�, בפשיעה

ברמות המרחב והמחוז ה� פעלו במסגרת שני (די� נפרדי� והמודיעי� בתחנה במסגרת שני משר
במסגרת איחוד , 2005בשנת ). ענפי� נפרדי� וברמת המטה הארצי ה� פעלו כשני אגפי� נפרדי�

� המאחד בתוכו "הוק� בתחנה משרד האח, שני התחומי� האלה למסגרת ארגונית אחת בכל הרמות
נוהל משרד ). �" רמח!להל� (� "ש משרד האחשני ראשי המשרדי� הוכפפו לרא. את שני המשרדי�

� ושל בעלי "את תפקידיה� של הרמח, את מבנהו, את יעדי המשרד, בי� השאר, � מסדיר"האח
 ). הנוהל!להל� (התפקידי� הכפופי� לו ואת שגרת המטה של המשרד 

 

 �"מסגרת עבודה משותפת לסגל משרד האח

ייתה שפעילות משולבת ומתואמת ביניה� התפיסה העומדת בבסיס האיחוד של שני המערכי� ה
בייחוד של מער� החקירות בהיותו צרכ� מובהק של תוצרי , תגדיל את האפקטיביות שלה�

, הפעילות בשני משרדי� נפרדי� יצרה פעמי� רבות קשיי� בעבודה המשותפת הנדרשת. המודיעי�
 . התחנהמשו� שכל משרד פעל על פי סדרי עדיפויות משלו ולפי תפיסתו את צורכי

. החוקרי� נחלקי� לתחומי חקירות מוגדרי�, שבראשו עומד קצי� חקירות, במער� החקירות
בתחומי אלימות במשפחה ועברות בני נוער עובדי� חוקרי� ייעודיי� המוגדרי� במסגרת תקינת 

� ושל פיקוד "תחומי העברות האחרי� מחולקי� בי� החוקרי� על פי תפיסת� של הרמח. התחנה
עובדי� רכזי מודיעי� הנחלקי� לתחומי� , שבראשו עומד קצי� מודיעי�, מער� המודיעי�ב. התחנה

במער� . נוער ועוד, מיעוטי�, סדר ציבורי,  כיסוי שטח!פונקציונליי� על פי מאפייני התחנה 
 העובדת מול יעדי� ! הזרוע המבצעית של המודיעי� התחנתי !המודיעי� פועלת ג� יחידת הבילוש 

� פועלת ג� יחידת הערכה שתפקידה לספק "במשרד האח.  על פי מידע מרכזי המודיעי�מודיעיניי�
לגורמי� שוני� בתחנה מידע הנדרש לפעילות� ממגוו� מאגרי המידע ומקורות המידע הזמיני� 
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, יחידת ההערכה. לתחנה ולערו� ניתוחי� וסקירות בנושאי� שוני� לפי דרישות פיקוד התחנה
 .�"כפופה כיו� ברוב התחנות ישירות לרמח, מודיעי�שהייתה כפופה לקצי� ה

1.  � ביצעה יחידת הביקורת הארצית של המשטרה ביקורת בנושא איחוד מערכי 2011במהל
 !להל� (ברמת המחוזות והמרחבי� וברמת התחנות , החקירות והמודיעי� ברמת המטה הארצי

מבנה משרד , ש האיחוד על פי הנוהלמימו, בי� היתר, בביקורת נבדקו ברמת התחנות). ק"ביקורת יב
גיבוש הדוח הסתיי� בשנת . אחריות פיקודית ומקצועית ופיקוח ובקרה, � ושגרת עבודתו"האח

2012. 

בי� היתר נמצא כי ברוב . �"ק העלתה כי לרוב האיחוד מומש כראוי במסגרת משרד האח"ביקורת יב
כפיפויות בעלי התפקידי� ולאופ� � תוא� לנוהל בכל הקשור ל"התחנות שנבדקו מבנה משרד האח

� מעודכ� באופ� שוט� בדבר הפעילות בתחומי החקירות והמודיעי� "ובכול� הרמח, ההפעלה
 .ומעדכ� את פיקוד התחנה באופ� תדיר

בי� היתר נמצא שבחלק מהתחנות . ק ליקויי� בתפקוד המשרד המאוחד"העלתה ביקורת יב, ע� זאת
ובחלק מהתחנות קיי� מצב של חוסר איוש של , ינ� מאוישי�� א"תקני קציני חקירות במשרד האח

חלוקת הקשב של , בחלק מהתחנות שבה� חסרי� קציני חקירות; תפקיד קצי� חקירות משפט�
� לקראת "כמו כ� נמצא כי בחלק מהתחנות לא הוכשר הרמח; � מופנית בעיקר לחקירות"הרמח

, מי� שהגיעו ממגזר החקירות"לק מהרמחכניסתו לתפקיד ויש פערי ידע בנושאי מודיעי� בקרב ח
, ק"לפי ביקורת היב, אול�. מי� שהגיעו ממגזר המודיעי�"ופערי ידע בתחו� החקירות בקרב רמח

ה� מטופלי� ומצטמצמי� תו� כדי , פערי הידע האלה אינ� משפיעי� על הפעילות באופ� ניכר
כי ישנה שונות , בי� היתר, מצא� המעוגנת בנוהל נ"בנושא שגרת עבודתו של הרמח. ביצוע התפקיד

בתדירות� ובהרכב , �"בי� התחנות באופ� ביצוע הישיבות של קציני המשרד בראשותו של הרמח
 .משתתפיה�

בשאלו� בדק משרד מבקר המדינה היבטי� הנוגעי� לאיחוד עבודת החקירות והמודיעי�  .2
אשר לרקע . �"האח� ושגרת המטה שהוא מקיי� במשרד "באמצעות הרקע המקצועי של הרמח

) 94%!כ( תחנות 53 מתו� 50!מי� בתחומי החקירות והמודיעי� נמצא כי ב"הקוד� של הרמח
� רקע קוד� בתחו� "לרמח) 48%!כ( תחנות 54 מתו� 26!וב, � רקע קוד� בתחו� החקירות"לרמח

 י עוד עלה כ. � רקע בתחו� המודיעי�" מהתחנות אי� לרמח50%!יוצא אפוא שביותר מ. המודיעי�

 .מי�"� קורס רמח"לא עשה הרמח) 15%!כ( תחנות 53 מתו� 8!ב

לקיי� ישיבת בוקר ע� "כי עליו , בי� היתר, הנוהל מציי�, � לקיי�"בנוגע לשגרת המטה שעל הרמח
לתת הנחיות לגבי מדיניות החקירה , קציני המשרד לצור� קבלת עדכו� לגבי אירועי היו� הקוד�

על כל , בכל יו�, לעבור"וכ� " ע את סדר העדיפות לטיפול בתיקי�לחלק משימות ולקבו, והמודיעי�
בהתא� לתמונת הפשיעה ] ציו� ידיעות חיוניות[ח "לגבש צי, הידיעות המודיעיניות הנכנסות

 ".הקונקרטית ולגזור ממנה משימות לכוחות שבפיקודו

בוקר ע� קציני � מקיי� ישיבת "הרמח) 76%!כ( תחנות 54 מתו� 41!מהתשובות לשאלו� עלה כי ב
 54 מתו� 28!ב; המשרד ובשאר התחנות מתקיימות ישיבות בוקר פע� עד שלוש פעמי� בשבוע

ובכמחצית� הוא עובר פע� (� אינו עובר מדי יו� על הידיעות המודיעיניות "הרמח) 52%!כ(תחנות 
 ).בשבוע או פחות על הידיעות המודיעיניות

 39!� עלה כי ב"החקירות והמודיעי� במשרד האחבנושא שינויי� בתהליכי העבודה בי� תחומי 
 �רוב השינויי� התמקדו בהגברת . בוצעו שינויי� כאלה בשנה האחרונה) 71%!כ( תחנות 55מתו

 .הבלשי� ועובדי ההערכה, רכזי המודיעי�, שיתו� הפעולה וחילופי המידע בי� החוקרי�, התיאו�
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ÚÈ„ÂÓ‰Â ˙Â¯È˜Á‰ ÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ÓÁ‡‰ „¯˘Ó ˙¯‚ÒÓ· ÔÈ" ‰�Á˙· Ì
˘¯„�‰ ÔÙÂ‡· ·Â¯Ï Úˆ·˙Ó ,ÁÓ¯‰ ÌÈÏÚÂÙ ˙Â�Á˙‰ ·Â¯·Â"˘¯„�Î ÌÈÓ .˙‡Ê ÌÚ , ÂÏÚÂ‰

ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È‡ÏÂ ¯ÒÁ È�ÈÚÈ„ÂÓ Ú˜¯Ï- ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙„Ù˜‰
ÁÓ¯‰Ó"ÔÈÚÈ„ÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚˘ ÏÚ ÌÈÓ , ˙‡ ÏÏÎ˙Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ‰
˙„Â·Ú„¯˘Ó‰  .ÍÎÈÙÏ ,Á‡‰˘ ÈÂ‡¯" Ï˘ ¯ÒÁ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú˜¯‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘È Ì
ÁÓ¯‰"ÁÓ¯‰Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ" „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ˙¯‚˘ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ Â„ÈÙ˜È ˙Â�Á˙‰ ÏÎ· ÌÈÓ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ Â„Â˜Ù˙ ˙‡ ‰ÁÈË·Ó‰ . 

מי� בתחומי המודיעי� ופיתח "� זיהה את פערי הידע של הרמח"בתשובתה מסרה המשטרה כי אח
קיי� , בנוס�. שבמסגרתה כבר הועברו שני מחזורי�, ות מיוחדת בעבור� בתחו� המודיעי�השתלמ

שבמסגרתו קציני חקירות ומודיעי� , � לראשי משרדי� בתחנה"האג� קורס מתקד� בתחו� האח
� בתחנה מפרט את שגרת "נוהל משרד האח, לצד ההכשרות. �"מקבלי� הכשרה לתפקיד רמח

 .עבר בכל ההכשרות הרלוונטיות ועל פיו אמורי� לפעול בתחנותהנוהל מו. �"המטה של הרמח

 ˙¯È‚Ò Í¯ÂˆÏ ‰�Â¯Á‡Ï ˙Ë˜Â� ‰¯Ë˘Ó‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÓ¯‰ Ï˘ Ú„È‰ È¯ÚÙ"ÌÈÓ .˙‡Ê ÌÚ , ÏÚ ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ÁÂ˜ÈÙ·˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ‡Â‰

Á‡‰ Ï‰Â� ÌÂ˘ÈÈ"Ó‰Â ˙Â¯È˜Á‰ ÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚÂ Ì „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÔÈÚÈ„Â
Á‡‰"˙Â�Á˙· Ì. 

 

 עומס העבודה במער� החקירות

היא עומס העבודה , א� לא המרכזית שבה�, אחת הבעיות המרכזיות בתפקוד מער� החקירות בתחנה
כי , בי� היתר, ת לגיבוש מפתחות תקינה לחוקרי� צוי�"בעבודתו של אג. הכבד המוטל על החוקרי�

יש מחסור בחוקרי� ואי� אפשרות ; קבוק עיקרי בלחימה בפשיעהמער� החקירות מהווה צוואר ב
עומס העבודה פוגע ; לתגבר את מער� החקירות באמצעות מגזרי� אחרי� או באמצעות מתנדבי�

תיקי� ; הטיפול בתיקי החקירה מתבצע לאחר תעדו� ליצירת עומס סביר לחוקר; באיכות החקירה
א� , 56 הנסגרי� בעילת חוסר עניי� לציבור55י עוו�כמו תיק, רבי� נסגרי� מידית ללא כל טיפול

 .שהשפעת� על תחושת הביטחו� של האזרחי� רבה

 �הביקורת בחנה את פעילות המשטרה בכמה כיווני� שיש בה� כדי להקל את עומס העבודה במער
 :להל� הממצאי�. החקירות

1. Û Â „ Ú ˙ ‰  ˙ Â È � È „ Ó: יותר מעשור ניסתה המשטרה להתמודד ע� עומס תי �קי במש
 נקטה 2006!2001בשני� . החקירה באמצעות שינוי תהליכי עבודה בתחנה ובמער� החקירות

 �, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 59המשטרה את מדיניות התעדו� שהתבססה על סעי
המאפשר לקצי� משטרה להורות שלא לחקור עברה שאינה , )פ" החסד!להל�  (1982!ב"התשמ

לפי מדיניות זו היה על יחידות החקירה בתחנות .  בה כל עניי� ציבוריא� הוא סבור שאי�, פשע
לש� כ� . לאתר בשלב מוקד� תלונות שייסגרו ללא חקירה ולהתמקד בטיפול בתלונות שייחקרו

אלא א� תביע התחנה הרלוונטית עניי� מיוחד , הכינה המשטרה רשימת עברות שלא ייחקרו

__________________ 

55 � עברה �פשע : העברות מסווגות לפי חומרת�, ) חוק העונשי��להל�  (1977�ז"התשל, לפי חוק העונשי
 עברה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה �עוו� ; שנקבע לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שני�
 עברה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה �חטא ; העולה על שלושה חודשי� ואינה עולה על שלוש שני�

 .שאינה עולה על שלושה חודשי�

 .1982�ב"התשמ, ]נוסח משולב[ לחוק סדר הדי� הפלילי 59לפי סעי�  56
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 ולהשתמש בה� בטיפול 58יצור אמצעי� חלופיי�בד בבד הוש� דגש על הצור� ל. 57בחקירה
 .בתלונות בעברות שאינ� פשע שלא ייחקרו

ובה� עלו ליקויי� רבי� , �"בעקבות ביקורות שערכו משרד מבקר המדינה וחטיבת החקירות באח
סינו� תיקי חקירה " נוהל 2006תוק� בשנת , ביישו� מדיניות התעדו� במערכי החקירה בתחנות

לשפר את איכות , במטרה להעלות את תפוקות מער� החקירות, �"ו של ראש אחבהוראת" וסיווג�
לפתח ע� גורמי התביעה , א� כי באיחור ניכר, בד בבד החלה המשטרה. החקירה ולקצר את זמנה

אמצעי� חלופיי� לטיפול בתיקי� , בראש� היוע� המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, האחרי�
ולפיה תיקי� " הטיה מהלי� פלילי"הבולט שבה� היא תכנית . בורשלא נחקרו בשל היעדר עניי� לצי

יופנו לטיפולו של , פליליי� של אלה שלראשונה עברו על החוק בביצוע עברות קלות מסוג עוו�
הטיפול בחשודי� אלה בשירות . שירות המבח� למבוגרי� שבמשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 החלו 2012בשנת . 59ל התביעה ועל בתי המשפטהמבח� יסייע בשיקומ� ויקל את העומס ע
 .הפרקליטות והמשטרה לבצע פיילוט בנושא

2. Ì È ¯ ˜ Â Á ‰  ˙ � È ˜ ˙ ·  Ì È ¯ Ú Ù:ת לגיבוש מפתחות התקינה לחוקרי� " בעבודתו של אג
 !להל� ( בדבר מספר התיקי� הממוצע שבה� טיפל חוקר בתחנה בשנה זו 2009צוינו נתוני� משנת 

כאשר בי� התחנות יש פער גדול , 60 תיקי� לחוקר383י עמד על הממוצע הארצ). תיקי� לחוקר
  תחנות 10! תחנות ומרחבי� אופרטיביי� ב66מבדיקת הנתוני� עולה כי מתו� . בעומס העבודה

 תחנות 14!ב;  תיקי�400!300 !) 41%( תחנות 27!ב;  תיקי� לחוקר300היה העומס עד ) 15%!כ(
 יותר !) 12%!כ( תחנות 8!וב;  תיקי�600!500 !) 11%!כ( תחנות 7!ב;  תיקי�500!400 !) 21%!כ(

 תיקי� 500!יש לציי� כי מרבית התחנות שבה� עומס התיקי� לחוקר היה יותר מ.  תיקי�600!מ
תחנות : כלכלי נמו� למדי!משרתות יישובי� פריפריאליי� קטני� וערי פריפריה במיצוב חברתי

מגדל , טבריה, ירד�, פח�!או� אל, טירת הכרמל, ונהקריית שמ, דימונה, נצרת עילית, בית שא�, צפת
 .איילו� וחדרה, פתח תקווה, )בירושלי�(של� , זכרו� יעקב, העמק

ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ˙Ó¯· ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ ÌÈ‡¯Ó ÌÈ�Â˙�‰ .
 ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ˙ÂÒÈÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰- ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ „Úˆ 

˙‡ ˜ÏÁÏ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â�Á˙ Í¯ÚÓ· ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÓÂÚ . 

, בתשובתה מסרה המשטרה כי למחוזות נית� שיקול הדעת בתכנו� ובהצבה של כוח אד� בתחנות
חלק� בהלי� , קיימות עבודות מטה"עוד מסרה כי . והמטה אינו מתערב בשיקול הדעת בנושא זה

 ".ודיותמי לאוכלוסיות ייח"מימוש העוסקות במת� מענה אח

__________________ 

סדרי סגירת "משרד מבקר המדינה בדק את גיבוש מדיניות התעדו� ויישומה במסגרת ביקורת בנושא  57
È˙�˘ ÁÂ„56 , ראו מבקר המדינה". תיקי� פליליי� בשל היעדר עניי� לציבור ופיתוח פתרונות חלופיי�

דוח , )2011דצמבר  (Ï ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜2011˘�˙ , ראו ג� מבקר המדינה. 353' עמ, )2006 (·
 .33' עמ, "סגירת תיקי חקירה בשל היעדר עניי� לציבור"בנושא 

הטלת קנס מינהלי במקו� , אזהרת חשוד לבל יחזור ויבצע עברה, העברה לרשויות חוקרות אחרות 58
 .נקיטת הלי� פלילי ופישור בתלונות שעניינ� סכסוכי� בי� אנשי�

סגירת תיקי חקירה "דוח בנושא , )2011דצמבר  (Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜ ˙�˘Ï ˙¯2011, ראו מבקר המדינה 59
 .33' עמ, "בשל היעדר עניי� לציבור

וה� מטופלי� ונסגרי� בידי חוקרי , ")�"רכוש על"תיקי (לא כולל תיקי עברות רכוש שאי� בה� חשודי�  60
 .ל וקציני החקירות"המש
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 Â˙·ˆ‰·Â Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÂ�Î˙· ˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘· ˜ÒÚ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�Á˙· , ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ‰ËÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰ Ï·‡

 Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÌÈ�˜˙ Ï˘ ÈÓÈ�Ù ˙ÂÒÈÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ ˙Ó¯· ˙Â�Á˙‰
�ÚÓ‰ Ô˙Ó ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ È„Î ÍÂ˙Â˙ÂÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÂÏÙËÓ‰ ˙Â�Á˙Ï ˘¯„�‰ ‰ .

 ˙Â¯È˜Á‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ˙Â˘˜‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ Ï˘· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÌÈ¯˜ÂÁ È�˜˙· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙‡ÙÓ ˙Â�Á˙· , ¯˘‰ Ï˘ Â�ÁÏÂ˘ ÏÚ ‰Ê ‡˘Â� ÁÈ�‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ë·Ï"‰Ê ‡˘Â�· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ�È„Ó ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ Ù. 

3. ˘ Ó ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù"Ï: בתחנה מופעל כאמור מרכז שירות לאזרח " משרד האחבמסגרת �
סל , על פי נוהל המשטרה. המקבל את הפוני� לתחנה ומעניק לה� את השירות הראשוני) ל"מש(

שהוק� בתחנות באמצע , ל"המש. ל כולל בעיקר קבלת תלונות ומת� אישורי�"השירותי� במש
ת אחת ברורה לאזרח המגיע לתחנה וכ� נועד לשפר את השירות לאזרח ולהוות כתוב, העשור הקוד�

לייעל את עבודת מער� החקירות בתחנה באמצעות הפחתת עומסי העבודה המוטלת על חוקרי 
ל "טיפולו של המש). ל גבו החוקרי� את תלונותיה� של כל הפוני�"קוד� להקמת המש(התחנה 

תחנה ובמשאבי כוח נעשה במסגרת מדיניות ה, א� אכ� נעשה טיפול כזה, בתלונות מעבר לקבלת�
 .האד� העומדי� לרשותו

· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó-26 ÍÂ˙Ó 47 ˙Â�Á˙ )Î-55% (˘Ó‰" ¯ÓÂÁ ‰�ÙÓ Ï
˘Ó‰ Ï˘ ÌÏÂÙÈËÏ" ÌÈ˜- ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ¯˘‡ ˙ÂÏÈÚÙ 

‰�Á˙‰ È¯˜ÂÁ .¯ÓÂÏÎ ,˘Ó‰ ÔÈ‡ ˙Â�Á˙‰Ó ˙ÈˆÁÓÏ ·Â¯˜·" ÏÂÙÈËÏ ÌÈ¯ÓÂÁ ¯È·ÚÓ Ï
˘Ó‰"ÌÈ˜ ,ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ Úˆ·Ï ÌÈˆÏ‡� ‰�Á˙· ÌÈ¯˜ÂÁ‰Â. 

· ÈÎ ÔÂÏ‡˘Ï ˙Â·Â˘˙‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ-16 ÍÂ˙Ó 47 ˙Â�Á˙ )34% (˘Ó‰" ˙Â¯‰Ê‡ Ô˙Â� Ï
Ï·È˜˘ ˙Â�ÂÏ˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÂÏÈ�Ï ˙ÂÈ�ÂÙÏË61 . ‰ÏÂÏÚ‰ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰ ˙È�ÂÙÏË‰ ‰¯‰Ê‡‰

‰¯È˜ÁÏ ÔÓÂÊ ‡Ï˘ ÔÂÏÈ� ÈÙÏÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÏÚ·Î ˘¯Ù˙‰Ï62 Ï‰Â�· ˙¯„‚ÂÓ ‡È‰ ÔÈ‡Â  ˙ÏÚÙ‰
˘Ó‰"Ï .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯·Óˆ„·2009‡ËÓ· ˙Â¯È˜Á ¯Â„Ó ıÈÏÓ‰ " ÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ¯

Â· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂˆÂÚ�‰ ˙ÂÈË˜¯ÙÂ ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙ÂÈÚ· Ï˘· ‰Ê .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ˙Â�Á˙‰Ó ˘ÈÏ˘Î
Â· ˙Â˘Ó˙˘Ó. 

 הופ� ליחידות השטח מסמ� מנחה לעניי� , כאמור בדוח הביקורת, בתשובתה מסרה המשטרה כי

עוד . רות טלפוניות וכי קיימת אחריות למפקדי� הטריטוריאליי� בביצוע ההנחיותביצוע אזה!אי
 .הוסיפה כי יופ� מסמ� רענו� בנושא

4. ˘ Ó ‰ Â  ¯ Â È Ò ‰  È ¯ Ë Â ˘  Ï ˘  Ì Ú Â È Ò"˙ Â ¯ È ˜ Á ‰  Í ¯ Ú Ó Ï ר "פקודת מטא :˜ 
ק של התחנה לסייע למער� החקירות בטיפול "� מנחי� את שוטרי הסיור ושוטרי המש"ונוהלי אח

ר "לפי פקודת מטא. רות קלות בכל הנוגע להשלמות חקירה ובנושאי� אחרי�בתלונות בעב
שוטר סיור הנשלח , בנושא טיפול בעברות קלות, "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה"שכותרתה 

__________________ 

האזהרה . יחזור על מעשהו נשוא התלונהלבל ) נילו�(אזהרה טלפונית של אד� שהוגשה נגדו תלונה  61
שנית� לסגר� מחוסר עניי� , כמו סכסוכי שכני�, ל בתיקי� של תלונות קלות"מבוצעת בידי חוקר מש

 .לציבור ובלי לזמ� את הנילו� לחקירה
שהוכנה בחטיבת החקירות הובהר " אזהרות טלפוניות של נילוני�" בנושא 2009בחוות דעת מדצמבר  62

הלי� מהותי הדורש לברר "ית של נילו� לבל יחזור על מעשיו בלי לזמנו לחקירה היא שאזהרה טלפונ
זהותו של הדובר בצד השני של הקו על מנת לוודא כי אכ� מדובר בנילו� ולהעמידו על עובדת עצ� 

סביר כי במקרי� אלה יבקש הנילו� להגיב . הגשת התלונה נגדו ותוכנה ואזהרתו לבל ישוב על מעשיו
דבר אשר יחייב את השוטר לרשו� את דבריו וא� להזהירו , ויתכ� כי יבקש להתלונ� בעצמולדברי� 

 ". מפני הפללה עצמית
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והוא סבור כי נסיבות המקרה מצביעות על עברה פלילית מסוג העברות , לאירוע בעקבות תלונה
יאתר ויאסו� ראיות ,  א� הנסיבות מחייבות המש� טיפול.עליו לערו� בירור ראשוני, הקלות

ישתמש בסמכות העיכוב או המעצר המצויה בידיו ויזמ� , ימלא דוחות פעולה, הקשורות לתלונה
קי� משולבי� בפעולות חקירה כמו "שוטרי המש, לפי נוהל חטיבת החקירות. מעורבי� לתחנה

זימו� , ביצוע השלמות חקירה פשוטות, האיתור דרושי חקיר, קבלת תלונות באזור שבאחריות�
� בתחנה "קציני האח. עדי� וחשודי� לחקירה וגישור בסכסוכי� על פי הנחיות גורמי החקירה

� "ולש� כ� על הרמח, ק בתחו� החקירות וקבלת התלונות"ישמשו מנחי� מקצועיי� לשוטרי המש
 .ק"לבצע אחת לחודש הדרכות לשוטרי המש

 43!קבלת תלונות ב: י שוטרי הסיור מבצעי� את פעולות החקירה האלהמהתשובות לשאלו� עולה כ
 � 45!איסו� ראיות באירועי פשע ב; )53%!כ (51 מתו� 27!חקירת עדי� ב; )84%!כ( תחנות 51מתו
 � עוד עלה כי . ר" איסו� ראיות זה בידי שוטרי הסיור הוא בניגוד לפקודת מטא!) 87%!כ (52מתו

 .נדרשי� שוטרי הסיור להשלי� פעולות חקירה בשל ביצוע חסר) 65%!כ( תחנות 52 מתו� 34!ב

!עלה כי ב, קי� שאינ� מפורטות בנוהל"מהתשובות בנושא ביצוע פעולות חקירה בידי שוטרי המש
28 �ה� ) 31%!כ (52 מתו� 16!וב; ק חקירת עדי�"מבצעי� שוטרי המש) 52%!כ( תחנות 54 מתו

ק "נדרשי� שוטרי המש) 81%!כ( תחנות 54 מתו� 44!עוד עלה כי ב. מבצעי� חקירת חשודי�
 .להשלי� פעולות חקירה בשל ביצוע חסר

הועלו בשנה האחרונה בפורומי� של התחנות בעיות ) 25%!כ( תחנות 51 מתו� 13!יש לציי� כי ב
קי� בתחו� "ירדה פעילות המש) 12%!כ (51 מתו� 6!ק בתחו� החקירות וב"בתפקוד שוטרי המש

 .� במסגרת משרד השיטור והקהילה"אק!�" איחוד אגהחקירות בעקבות

 52 מתו� 45!� מתמודדי� עמ� עלה מהתשובות כי ב"כהערה כללית בנוגע לקשיי� שמשרדי האח
ציינו מפקדי התחנות כי אחד הקשיי� העיקריי� הוא חוסר באמצעי� תומכי� ) 87%!כ(תחנות 

 מתו� 21!וב; ) טכניי� ולוגיסטיי�בעיקר אמצעי�(בחקירות שהתחנה מקבלת מגור� משטרתי אחר 
 ה� ציינו כי אחד הקשיי� העיקריי� הוא שיתו� פעולה חלקי של גורמי� ) 40% (52

 . משטרתיי�!חו�

Á‡‰ „¯˘Ó"Ì , ‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÈÁÏ· ‰�Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÚÂ¯Ê‰ È˙˘Ó ˙Á‡ ‰ÂÂ‰Ó‰
˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡·Â ,„ÚÂ�˘ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙·Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÈÂ�È˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ¯·Ú ˙‡ ¯Ù˘Ï Â

ÂÏ ÚÈÈÒÏÂ ÂÏ˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â¯È˜Á‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï .
Â·Â¯· ÌÏ˘Â‰ ÔÈÚÈ„ÂÓ‰Â ˙Â¯È˜Á‰ ÈÓÂÁ˙ „ÂÁÈ‡ , ˙¯‚˘ ÌÂÈ˜· ˙ÂÈÚ· ˙ÂÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú Ï·‡

ÔÈÚÈ„ÂÓ‰Â ˙Â¯È˜Á‰ ÈÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó ‰„Â·Ú ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂ�˘ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÓ‰ .
ÛÒÂ�· ,ÈÂ ¯˙ÂÈ ‰ÙÂÎ˙ ‰¯·Ú‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì‰È„ÈÏ ÌÈ¯˜ÂÁ‰Ó ˙ÂÓÈ˘Ó Ï˘ ¯˙Â

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÏ ‰ˆÂÁÓÂ „¯˘Ó· . È„˜ÙÓ ÏÚ
ÁÓ¯‰ ÏÚÂ ˙Â�Á˙‰"Á‡‰ „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ˙¯‚˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÓ" ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙ÂÚÈÈ˙Ò‰ ÏÚÂ Ì

˘Ó·"Ï ,˘Ó‰ È¯ËÂ˘·"ÌÈÏ‰�·Â ˙Â„Â˜Ù· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÓÈ˘Ó Ô˙Â‡Ï ˜¯ ÌÈ¯ÈÈÒ·Â ˜. ‰¯˙È 
˙‡ÊÓ ,Á‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˘Ó· ˙Â˘ÂÚ ˙Â�Á˙‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÔÁ·ÈÂ ·Â˘È Ì"Ï , È¯ËÂ˘·
˘Ó‰" ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ÔÁ·È ÔÎÂ ˙Â¯È˜Á‰ „¯˘Ó· ‰„Â·Ú‰ ÒÓÂÚ ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ÌÈ¯ÈÈÒ·Â ˜

Á‡‰ È„¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÚˆÓ‡‰"Á‡‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ·Â ˙Â�Á˙· Ì" ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ˙Â¯Á‡‰ Ì
Ï˘ ‰¯È˜Á‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÂˆÈÓÏÂ ‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÈÁÏ‰˙Â�ÂÏ˙ . 
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 פעולות לחיזוק המער� המשטרתי במגזר המיעוטי�

השייכי� למיעוטי� לא יהודיי� )  מכלל האוכלוסייה20%!כ( מיליו� אזרחי� 1.6!בישראל חיי� כ
 מגזר המיעוטי� או !להל� (דרוזי� ובדואי� , ערבי� נוצרי�, ערבי� מוסלמי�: שהעיקריי� בה�

 ,  ביישובי המשולש20%!כ,  המיעוטי� מתגוררת בגליל מאוכלוסיית60%!כ). יהודי!המגזר הלא

הטיפול המשטרתי באוכלוסייה זו נחלק בעיקר בי� .  נוספי� בערי� מעורבות10%! בנגב וכ10%!כ
 הנותנות שירות בלעדי 63מרכז ודרו� באמצעות תשע תחנות ומרחב אופרטיבי אחד, מחוזות צפו�

 .65ורבותמע  תחנות בערי�17! ו64ליישובי מגזר המיעוטי�

. בייחוד לאזור הגליל,  שהתפשטו לכל המדינה66 החלו בירושלי� הפרות סדר2000באוקטובר 
ההפרות התאפיינו בהפגנות אלימות בי� אזרחי המדינה הערבי� ובי� כוחות המשטרה ונהרגו בה� 

 למנות ועדת חקירה 2000הממשלה בנובמבר , כאמור, לנוכח האירועי� החליטה.  אזרחי� ערבי�14
כי , בי� היתר, הוועדה ציינה. 2003שהגישה את מסקנותיה לממשלה באוגוסט , ועדת אור, מלכתיתמ

לרבות , הסיבות לתחילת המהומות היו תוצאה של הזנחה וקיפוח של המגזר הערבי מצד הממשלה
מגזר ]ב[השתרשו ]ש[תופעות בלתי חוקיות ובלתי רצויות "קיפוחו בקבלת שירותי משטרה שהביא ל

 .וד צוי� שרמת השירות שנית� למגזר הערבי הייתה נמוכה מהמקובל במגזר היהודיע". זה

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ Ê‡Ó ,Î-12 ¯·ÂË˜Â‡ ÈÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ 2000 , ˙ÂËÏÁ‰ ÂÚÈ·ˆ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ�Î˙Â ,Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘" È˙¯Ë˘Ó‰ ‰�ÚÓ· ÌÈ¯ÚÙ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘Â Ù

 ¯Ê‚ÓÏ Ô˙È�‰ ‰ÊÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÏ ·¯˜· ‰ÈÏÙ‡Â ÁÂÙÈ˜ ˙˘ÂÁ˙ ÏÚ ÔÎÂ È„Â‰È‰
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó . ¯Ê‚Ó· ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÎ¯„· Ì‚ Â˜ÒÚ ‰Ï‡ ˙ÂÈ�Î˙Â ˙ÂËÏÁ‰

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ;ÂÈ·Â˘ÈÈ· ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ‰ÙÈÎ‡ÏÂ ‰Ê ¯Ê‚Ó· ˙ÂËÏÂ·‰Â ˙ÂÁÎÂ�‰ ˜ÂÊÈÁÏ ; ˜ÂÊÈÁÏ
˙ÂÓÈÏ‡Â ‰ÚÈ˘Ù ˙ÚÈ�ÓÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰˙Â·¯ÂÚÓ ˙Ï„‚‰Â ‰ÏÈ‰˜‰ ÌÚ ¯˘˜‰ ; ˙˜ÓÚ‰ÏÂ

˘¯Ê‚Ó‰ È·Â˘ÈÈ· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â‚È‰�Ó‰ ÔÈ·Â ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È . ‰Ï‡ ÌÈ„ÚÈ
˙È˙¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ¯ÂÙÈ˘ ˙ÈÊÁ· ˙Â�Á˙‰ ˙‡ Â·Èˆ‰ . 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó ,Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˙ˆ˜Ó ˜¯ ÈÎ , ˙ÏÈÁ˙· ˜¯Â2012 
Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÂÏÁ‰"ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÎ¯ÂˆÏ ÏÏÂÎ ‰�ÚÓ ÌÂ˘ÈÈ· ÙÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ . 

 

 

 תכניות המשטרה לשיפור השירות במגזר המיעוטי� 

התעצמות תחושת הקיפוח של ערביי ישראל ורמת מעורבות� , 2000לנוכח אירועי אוקטובר  .1
 ).2000ש " תר!להל� (שנתית למגזר המיעוטי� !תכנית רב, 2000בנובמבר , בפשיעה גיבשה המשטרה

ובה� , ות שאפיינו מגזר זה הנמצאות בתחומי אחריותהברקע לתכנית ציינה המשטרה את הבעי
פריסת תחנות מחו� לריכוזי האוכלוסייה הערבית ודרישה להעלות את רמת , נוכחות משטרתית דלה

תכנו� פריסת משטרת ישראל במגזר הערבי לשיפור רמת " הייתה 2000ש "מטרת תר. שירותיה
היהודית תו� התמקדות במניעת פשיעה  ההשירות והשוואתו לרמת השירות הניתנת לאוכלוסיי

__________________ 

 .שמתכונת עבודת השטח שלו אחרת מזו של תחנה, מרחב דוד הנות� שירותי� לתושבי מזרח ירושלי� 63

 .וטי� ערבי� מוגדרת תחנה במגזר המיע70%�תחנה המשרתת אוכלוסייה שבקרבה יותר מ 64

 .פ"על פי נתוני המשרד לבט, 2012נכו� לפברואר  65
 .להר הבית) כתוארו אז(כ אריאל שרו� "המניע הישיר להפרות הייתה עלייתו של ח 66
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ע� עקרונותיה נמנתה ג� פריסת יחידות המשטרה בתו� ריכוזי אוכלוסייה לא ". וצמצו� העבריינות
התכנית כללה . יהודית במטרה להשוות את רמת השירות הנית� לה לזה הנית� לאוכלוסייה כולה

בסופו של יו� כללה התכנית  (קי�" מש72! נקודות משטרה ו14,  תחנות משטרה10תכנו� להקמת 
 ).  כלי רכב322! תקני כוח אד� ו1,584תוספת של 

¯˙ Ï˘ ‰È·ÈÎ¯ÓÓ ˙ˆ˜Ó ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�" ˘2000ÂÓ˘ÂÈ  . ‰˘„Á ‰�Á˙ ˜¯ ‰ÓÈ˜‰ ‰¯Ë˘Ó‰
 Â��ÎÂ˙˘ ¯˘Ú‰ ÍÂ˙Ó ˙Á‡)Ï‡ ÌÂ‡· ‰�Á˙- ˙�˘· ˜¯ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‰˙Ó˜‰˘ ÌÁÙ2005 .( ‡È‰

 ˜¯ ‰ÓÈ˜‰35˘Ó " ÍÂ˙Ó ÌÈ˘„Á ÌÈ˜72��ÎÂ˙˘  ˙Á‡ ‰¯Ë˘Ó ˙„Â˜� ‡Ï Û‡ ‰ÓÈ˜‰ ‡ÏÂ Â
‰ ÍÂ˙Ó-14Â��ÎÂ˙˘ . 

הומל� למשטרה לבחו� את פריסתה במגזר , 2003שכאמור הוגש באוגוסט , בדוח ועדת אור .2
השירות "וזאת כדי לשפר את , "במתכונת ובסדרי הכוח המקובלי� ביישובי� יהודיי�"הערבי 

ה היה לגבש חוות דעת בנוגע להמלצות דוח  שתפקיד67ועדת שרי�". המשטרתי ביישובי� הערביי�
בדוח , הוועדה ציינה. עסקה בעיקר בהמלצות בעניי� המשטרה, ) ועדת לפיד!להל� (ועדת אור 

פעלה  "2003 לספטמבר 2001כי בתקופה שבי� אוקטובר , 200468שהממשלה אישרה ביוני 
, שודרגו תחומי� רבי�... לחיזוקה ולשיפור מוכנותה במישורי� רבי�, כארגו� לומד, המשטרה

כגו� הקמת מרכזי שיטור קהילתיי� והגדלת (חיזוק הקשר ושיפור השירות במגזר הערבי ... ובכלל�
שהמשטרה במסגרת תקציבה , בדומה לוועדת אור, היא סברה, ע� זאת)". מער� המשמר האזרחי

חר� ... נית� לשפר את תפקוד המשטרה, ג� במצב התקציבי הקיי�: "הקיי� לא עשתה די מאז
פ ועל שר האוצר לבחו� ולגבש "הטילה ועדת לפיד על השר לבט, לפיכ�". הקשיי� התקציביי�

מתווה תקציבי שיית� מענה לצורכי המשטרה ליישומ� ולמימוש� של המלצות ועדת אור בפעילותה 
 . במגזר הערבי

Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÏÂ‡"˘„Á È·Èˆ˜˙ ‰ÂÂ˙Ó Â˘·È‚ ‡Ï Ù , ÁÂ„ ˙˘‚‰Ï ÍÂÓÒ· ‡Ï
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ , ÛÂÒ „Ú ÍÎ2007. 

3.  ¯‡Â�È·2008 ,„ÈÙÏ ˙„ÚÂ ÁÂ„ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ , ˙È�Î˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˘·È‚
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‰˘„Á .‚‡ ˘‡¯ ˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ"‰ËÓ ˙„Â·Ú ÚˆÈ· Ê‡„ ˙ ,

ÌÈÙ‚‡‰Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ÛÂ˙È˘· , ‰˙ÈÈ‰ ‰˙¯ËÓ˘ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚Ï" ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÁÎÂ� ˙¯·‚‰
Ê‚Ó· È·¯Ú‰ ¯]ÌÈËÂÚÈÓ‰ [˜ÂÁ‰ ÔÂËÏ˘ ˜ÂÊÈÁÏ , ˙¯·‚‰Â ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÎ¯ÚÓ‰ ÈÂ·ÈÚ ÍÂ˙

‰ÙÈÎ‡Â ˙ÂÁÎÂ�‰] .Â[ÌÈÁ¯Ê‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘ÂÁ˙ ˜ÂÊÈÁÂ ‰Ú˙¯‰‰ ˙¯·‚‰ ." ˙ÂÂˆ‰
 ‰ÒÈ¯Ù‰ ÏÚ Ì‚ ÂÓÎ È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰ ·¯˜· ‰ÈÏÙ‡‰Â ÁÂÙÈ˜‰ ˙˘ÂÁ˙ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Â ÌÈ„˜‰

· ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù‰ ¯ÒÂÁ ÏÚÂ ¯Ê‚Ó· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰¯ÒÁ‰È˙¯Ë˘Ó‰ ‰�ÚÓÏ ˙ÂÈÚ·‰ ˙¯ÓÂÁ ÔÈ .
 È„ÈÏ ‡È·˙˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ ˘·‚Ï ‰È‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ"‰‚¯„Ó ˙ˆÈÙ˜ "

‡Ï‰ ¯Ê‚Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙Ó¯·-·¯ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰ÏÂ È„Â‰È- È˙Î¯ÚÓ ÔÂ¯˙ÙÓ ˜ÏÁÎ ‰Ó˘ÈÈÏÂ ˙È˙�˘
ÏÏÂÎ . ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ˙‡ ‰�ÓÂ ÊÂÁÓ ÏÎ· ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÂˆ‰ ‰ÙÈÓ ÍÎ Ì˘Ï
¯Ó‰Â· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â�Á˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈÈÊÎ .˙ÂÂˆ‰ ıÈÏÓ‰ ˙È�Î˙‰ ÌÂÎÈÒ· ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÛÈÒÂ‰Ï

Î-3,000 ‰�Á˙· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÎ¯ÚÓÏ ÌÈ¯ËÂ˘ )¯ÂÈÒ‰ Í¯ÚÓÏ ,˘ÓÏ"ÌÈ˜ ,Á‡‰ „¯˘ÓÏ" Ì
‰ÚÂ�˙ÏÂ) ( ÔÏ‰Ï-ÌÈ¯Ê‚Ó ˙ÂÂˆ ˙È�Î˙ .( 

__________________ 

כ " עמד סג� ראש הממשלה ושר המשפטי� דאז ח2003בראש הוועדה שהקימה הממשלה בספטמבר  67
 .ל"ז, לפיד) טומי(יוס� 

 ".'ועדת אור'לעניי� ח והמלצות ועדת השרי� "דו" 68
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 ¯‡Â�È·2008ÎÙÓÏ Â˙È�Î˙ ˙‡ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ˙ÂÂˆ ‚Èˆ‰ "¯˜Ú‰ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ô˙�˘ Ì„Â˜‰ ÏÈ�Â ,
Ë·Ï ¯˘Ï ‰‚ˆÂ‰ ˙È�Î˙‰Â"Ù . ¯Á‡Ï ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó ÌÏÂ‡

˙‡Ê ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡ÏÂ ¯˘Ï ‰˙‚ˆ‰Â ˙È�Î˙‰ ˙˘‚‰ .ÛÒÂ�· , ‰¯Ë˘Ó‰
Ë·Ï „¯˘Ó‰Â" ÈÙÏ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÏÂÙÈËÏ ˙È„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÂÏÁ‰ ‡Ï Ù

·¯ ˙È�Î˙-‰ÙÈ˜Ó ˙È˙�˘ ,ÂÈÎ¯ˆ ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ ˙ÙÈ˘ÁÂ ˙ÂÂˆ‰ ¯˙È‡˘ ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ ÌÈ·¯‰ 
ÂÏ ÌÈ�˙È�‰ ÌÈ�ÚÓ· ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ .˙‡Ê ÌÚ , ÍÂ˙Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯1,000 ÌÈ¯ËÂ˘ È�˜˙ 

 ˙�˘· ‰¯Ë˘ÓÏ Âˆ˜Â‰˘2009 , ‰˙ˆ˜‰ ‡È‰459ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÏ Ì‰Ó . 

 

 

 תכנית הממשלה לשיפור השירות במגזר המיעוטי� 

 12! לפיתוח כלכלי ב2014!2010ית לשני� שנת! אישרה הממשלה תכנית רב2010במר�  .1
ל משרד ראש "בראשותו של מנכ, במסגרתה הוקמה ועדת היגוי. 69יישובי� במגזר המיעוטי�

תכנית החומש התמקדה בארבעה ).  תכנית החומש!להל� (לתכלול יישו� התכנית , הממשלה
בהגברת הביטחו� : בתחומי� אלה הנחתה הממשלה להתמקד. ובה� ביטחו� אישי ואכיפה, תחומי�

הממשלה הורתה למשרד . האישי והמודעות לנושא האלימות ובגיבוש כלי� להתמודדות את�
 מיליו� 145ח מה� " מיליו� ש800לצור� יישו� תכנית החומש הוקצו . פ לגבש תכנית מתאימה"לבט

 .ח לשנה" מיליו� ש29דהיינו , 70פ"ח למשרד לבט"ש

המשרד "את תכנית , 2010באוקטובר , פ"שרד לבטלצור� יישומה של תכנית החומש הכי� המ
הנחת ]". יהודית!הלא[פ ומשטרת ישראל לשיפור השירות והשיטור לאוכלוסיה הערבית "לבט

היסוד של התכנית הייתה שמת� מענה משטרתי מיטבי מחייב את יישו� המלצותיה� של ועדת אור 
. כיפת החוק ה� לצור� מת� שירותי�לרבות הגברת הנוכחות במגזר הערבי ה� לצור� א, וועדת לפיד

ג� בתכנית זאת צוי� כי קיימת תחושת קיפוח ואפליה בקרב המגזר הערבי הנובעת מרמת השירות 
בתו� שלוש שני� אמורה הייתה התכנית להביא לידי שיפור מהותי במענה המשטרתי . הניתנת לה�

 המענה !להל� ( יישובי� 11!לפי מתווה התכנית יינת� מענה ראשוני ומצומצ� ל. על כל היבטיו
 יישובי� מתו� יישובי התכנית ומכלל יישובי מגזר המיעוטי� 13!ומענה כולל ומקי� ל) ראשוני

 מאמ� !שני המעני� האלה משלבי� שני סוגי� של מאמ� . בהתאמה, ) המענה המקי�!להל� (
רחי הכולל את ומאמ� אז, משטרתי הכולל תוספת כוח אד� ויצירת יחידות משטרתיות אורגניות

.  וכ� הפעלת תכניות כמו עיר ללא אלימות72 ואת מצילה71הרשות למלחמה בסמי� ואלכוהול
 : להל� הפרטי�. הרחבת התכנית תיעשה על פי ניתוח ומיפוי צרכי� ובכפו� לאפשרויות תקציביות

È � Â ˘ ‡ ¯ ‰  ‰ � Ú Ó ,  המענה נועד למקד את הפעילות המשטרתית ביישובי מגזר המיעוטי�:‰
ח בשנה " מיליו� ש20!יישומו משלב בי� המאמ� המשטרתי שתוקצב ב.  בתכנית החומשהנכללי�

המאמ� המשטרתי כלל הקמת שבעה צוותי . ח בשנה" מיליו� ש4!ובי� המאמ� האזרחי שתוקצב ב
 .להגברת האכיפה) מי�" יס!להל� (יחידות סיור מיוחדות 

__________________ 

�או� אל, כפר קאס�, טירה,  עספייא�כרמל �דאליית אל, טמרה, עראבה, נצרת, שפרע�, ני�'סח, אר'מר 69
 .קלנסווה ורהט, פח�

 .ח תקציב תוספתי" מיליו� ש45�פ ו"ח מתקציב המשרד לבט" מיליו� ש100 70
חוק הרשות הלאומית למלחמה הרשות למלחמה בסמי� ואלכוהול היא תאגיד סטטוטורי שהוק� מכוח  71

 .ומטרתו להיאבק בנגע הסמי� ונזקי האלכוהול, 1988�ח"התשמ, בסמי� ובשימוש לרעה באלכוהול

 ומטרתו ליזו� ולקד� את 1999פ משנת "מצילה היא אג� חברה ומניעת פשיעה הפועל במשרד לבט 72
 .מניעת הפשיעה בקהילה באמצעות הפעלת תכניות חברתיות ברשויות השונות
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Û È ˜ Ó ‰  ‰ � Ú Ó יית מגזר המיעוטי� לזו של  המענה נועד להשוות את רמת השירות לאוכלוס:‰
במסגרת מענה זה נבנתה תכנית לפריסת יחידות המשטרה בתו� ריכוזי . כלל האוכלוסייה

במסגרת זו נקבע . יהודי�!כדי לחזק את תחושת הביטחו� של האזרחי� הלא, בי� היתר, האוכלוסייה
על פי  רחישבה� יתקיימו המאמ� המשטרתי והמאמ� האז, מתח� בכל תחנה,  מתחמי�14להקי� 

תוספת , האחד: המאמ� המשטרתי כלל שני מתווי� מבצעיי�).  המתחמי�!להל�  (73סדרי עדיפויות
 852והאחר תוספת של ,  שוטרי� לתגבור יחידות המשטרה לפי תכנית צוות מגזרי�3,000!של כ

 יחידות בתחו� התחנות שיהוו כוח ייעודי לחיזוק נוכחות המשטרה ביישובי 14שוטרי� להקמת 
יפעל , 74 שוטרי� ממגוו� מגזרי�59המונה , האורג�).  אורג� או כוח אורגני ייעודי!להל� (המגזר 

במסגרת תעדו� פריסת . בתחנה כיחידה אופרטיבית עצמאית בכפיפות ישירה למפקד התחנה
:  יוקמו שלושה אורגני�2011פ שעד תחילת נובמבר "האורגני� במסגרת התקציבית קבע השר לבט

,  שלוחות בתל שבע!אורג� עיירות יחולק לשלוש יחידות כוח תומ� (טייבה ועיירות , תבתחנות נצר
 ).'בערוער ובביר הדאג

לשפר באופ� ניכר את הרמה ואת היק� השירות והפעילות של , בי� השאר, המאמ� האזרחי נועד
הוחלט . לרבות תכנית עיר ללא אלימות, פ"אמצעי המניעה וגופי המניעה האזרחיי� שבמשרד לבט

כי המרכיב האזרחי יפעל במתחמי� שהמשטרה בחרה במטרה לתת מענה מלא להגברת הביטחו� 
לצור� הפעלת המאמ� האזרחי נדרשו . האישי ולשיפור השירות והשיטור הניתני� במגזר המיעוטי�

 ").תכנית עיר ללא אלימות"ראו ג� להל� בפרק (ח " מיליו� ש70

Â˘ÈÈ˘ ‡ˆÓ� ‰˘Â·È‚ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰�˘ÎË·Ï „¯˘Ó‰ ˙È�Î˙ È·ÈÎ¯Ó Ì" ¯·ÂË˜Â‡Ó Ù2010 
È˜ÏÁ ‰È‰ .‚‡ ‰˘Ú˘ ÒÂËËÒ ˙Â˜È„· ÈÙÏ"˙ , ¯·Óˆ„·2011 ı¯Ó·Â 2012 , ‰ÓÎ ÂÓ˘¯�

ÌÈ¯ÚÙ ;È�Â˘‡¯‰ ‰�ÚÓÏ ¯˘‡ ,ÒÈ ÏÏÎ ÂÓ˜Â‰ ‡Ï"ÌÈÓ . ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÛÈ˜Ó‰ ‰�ÚÓ‰ ÔÈÈ�Ú·
˙¯ˆ� ˙Â�Á˙· ÌÈ�‚¯Â‡‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ Ì˙Ó˜‰ , ˙Â¯ÈÈÚÂ ‰·ÈÈË-Î -21% ÌÈ�˜˙‰Ó  Ì¯Ë

Â˘ÈÂ‡75 , ÌÈ�·Ó Â‡ˆÓ� ‡Ï ˙Â¯ÈÈÚ Ô‚¯Â‡Ï ˙ÎÈÈ˘‰ ¯ÚÂ¯Ú· ‰ÁÂÏ˘ÏÂ ˙¯ˆ�· Ô‚¯Â‡Ï
ÌÈÓÈ‡˙Ó. 

2.  �פ ע� ראש הממשלה נדונו הנושאי� הנוגעי� להיעדר "בדיוני� של המשרד לבט, 2011בסו
בעקבות דיוני� אלה הנחה ראש הממשלה . יהודי!אכיפת חוק מספיקה ולנתוני הפשיעה במגזר הלא

 הציג המשרד לראש 2012בפברואר .  להכי� תכנית חומש לטיפול המשטרה בנושאאת המשרד
". יהודי!שיפור הביטחו� האישי והקהילתי במגזר הלא"שנתית חדשה ל!הממשלה תכנית רב

למעט ,  נותרו בעינ�2010היעדי� ותפיסת ההפעלה של תכנית המשרד מאוקטובר , העקרונות
 2,450במסגרת המאמ� המשטרתי נקבע שיש לגייס . ה מתחמי� ותגבור מערכי המשטר11הוספת 

 � לצור� הקמת אורגני� נוספי� בתחנות 2012 מה� יגויסו בשנת 650 ! 2015!2012שוטרי� במהל
יגויסו במהל� ארבע ,  שוטרי�1,800, והשאר. 201076לפי סדר העדיפויות שנקבע בתכנית משנת 

שיש , בי� היתר, י� המאמ� האזרחי נקבעבעני. השני� האמורות לחיזוק ותגבור תחנות המשטרה
 . רשויות מקומיות נוספות17!להרחיב את תכנית עיר ללא אלימות ל

ל המשרד "בהשתתפות� של מנכ, פ דיו� סטטוס בנושא הקמת האורגני�" קיי� השר לבט2012ביולי 
 "קפיצת מדרגה"הדוברי� הצביעו על תרומת האורג� ל. ונציגי� נוספי� של המשרד והמשטרה

__________________ 

, רהט, עיירות, ראש העי�, טייבה, לוד, עכו, שפרע�, עירו�, כרמיאל, המתחמי� יוקמו בתחנות נצרת 73
 .שפט ויפתח, של�, דימונה

 עובדי הערכה ורכזי 5� שוטרי חקירות ו5,  שוטרי תנועה5, בילוש/ שוטרי סיור20, �" שוטרי יס20 74
� .קי�"בשילוב המש, מודיעי

 ). תקני�178 (79%� שיעור איוש� עמד על כ2012במר% . תקני� 226שלושת האורגני� מנו  75

ראש , לוד, עכו, שפרע�, עירו�, מתחמי� בתחנות כרמיאל, בשני שלבי� נוספי�, בתכנית נקבע להקי� 76
� .שפט ויפתח, של�, דימונה, רהט, העי
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ל המשרד "ציי� מנכ, ע� זאת. והעלו כמה בעיות ביישומו) בטירה ובנצרת(בטיפול במגזר המיעוטי� 
שיש לבחו� א� תפיסת ההפעלה להקמת האורגני� נכונה יותר מחיזוק� של התחנות במגזר 

היא לא הוספת תחנה ומת� שירותי משטרה "בסיכו� הדיו� הדגיש השר כי מהות האורג� . המיעוטי�
 ".במגזר הלא יהודי] כוח אורגני המופעל כיחידה אחת חזקה[ת כוח אגרו� אלא הקמ

כמות . במועד סיו� הביקורת פועלות כאמור תשע תחנות ומרחב אופרטיבי אחד במגזר המיעוטי�
. 77)2000 בשנת 495 לעומת 2012 שוטרי� בשנת 1,049 (112%!השוטרי� בתחנות המגזר גדלה בכ

 790,205 (43%!י� הצורכת את שירותי המשטרה חל גידול של כאשר לאוכלוסייה במגזר המיעוט
 ).2000 בשנת 553,322 לעומת 2012תושבי� בשנת 

כאשר התק� ,  שוטרי�2,079 הצביעה על תק� נדרש של 2000ש "יצוי� בהקשר זה כי תכנית תר
; )הקיי� בי� התק� הנחו� לתק� 76%!באותו מועד היה פער של כ, דהיינו( ממנו 24%הקיי� עמד על 

כאשר התק� הקיי� , שוטרי�, 3,263 הצביעה על תק� נדרש של 2012ואילו תכנית הממשלה של 
 ). בי� התק� הנחו� לתק� הקיי�68%!במועד הביקורת היה פער של כ, דהיינו( ממנו 32%עמד על 

 ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙Â�Á˙· ÌÈ¯ËÂ˘‰ È�˜˙· ÏÂ„È‚‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
 ÌÈ�˘·2000-2012 , „ÚÈÎ ÂÚ·˜ ‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ıÂÁ�‰ Ô˜˙‰ ÔÈ· ÈÒÁÈ‰ ¯ÚÙ‰

Ô‰È˙ÂÈ�Î˙· ,‰Ï‡ ÌÈ�˘ ÍÏ‰Ó· ËÚÓ· Í‡ ÌˆÓÂˆ ÌÈÈ˜‰ Ô˜˙‰ ÔÈ·Â. 

בתשובתה מסרה המשטרה כי במסגרת התכנית לחיזוק המער� המשטרתי במגזר המיעוטי� 
חי� ככוח "ת למת אורגני� שיפעלו בכפיפו14ולשיפור השירות לאזרח הנית� בו הוחלט על הקמת 

,  בתחנות נצרת!עד כה הוקמו שלושה אורגני� . ייעודי לטיפול במגזר המיעוטי� בתחו� התחנה
אורג� בתחנת כרמיאל נמצא בתהלי� הקמה וכ� מתוכננת הקמת� של עשרה אורגני� . טייבה ועיירות

 ג� המשטרה הוסיפה וציינה כי היא מתכננת לחזק את התחנות במגזר המיעוטי�. 78נוספי�
תחוזק הפעילות , בנוס�. �"� לדרגת נצ"חי� מדרגת סנ"באמצעות העלאת התק� של חלק מהמת

המשטרתית שאינה נוגעת ישירות לתחנה באמצעות שינוי המבנה והתמקצעות� של מחלקי 
וכ� באמצעות הקמת יחידת אכיפה בנושא , המחוזיות) רי�"הימ(המיעוטי� ביחידות המרכזיות 

המשטרה הבהירה בתשובתה כי קצב התקדמות התכנית תלוי . נה מאה תקני�שתמ, המקרקעי� בנגב
 .בתקציבי� שיועברו אליה

__________________ 

 .לרבות שלושת האורגני� שהוקמו בשנה האחרונה 77
שפט ושל� , רהט, דימונה, ראש העי�, לוד, עכו, עירו�, פרע�הקמת האורגני� מתוכננת בתחנות ש 78

 ).ביפו(ובמרחב יפתח 
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 ¯·ÂË˜Â‡ ÈÚÂ¯È‡2000 Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ÈÁ¯Ê‡ „ˆÓ ÁÂÙÈ˜‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙‡ ÂÙÈˆ‰˘ 
‰È�ÈÈ�Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈËÏÌ ,‰ÚÈ˘Ù· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â·¯ÂÚÓ· ‰¯ÓÁ‰ „ˆÏ ,
Ó Ï˘ ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ Â¯È·‚‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈ�˙È�‰ ‰¯Ë˘Ó‰ È˙Â¯È˘ ¯ÂÙÈ˘· Í¯ÂˆÏ ÔÂËÏ˘‰ ˙Â„ÒÂ

‰Ê .‰¯Ë˘Ó‰ Â·ÈËÈ‰ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ,ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰-Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ˙ÂÈ„¯˘Ó" ˙‡ ˙ÂÙÓÏ Ù
‰¯Ë˘Ó‰ È˙Â¯È˘ ÌÂÁ˙· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ˙ÂÈÚ· , ‰ÏÂÚÙ ˙Â�Â¯˜Ú ˙ÂÂ˙‰ÏÂ ÌÈ„ÚÈ ¯È„‚‰Ï

¯Ê‡· È˙¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈËÏ ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰ÏÚÙ‰ ˙ÂÒÈÙ˙Â‡Ï‰ ÌÈÁ-ÌÈ„Â‰È . ÌÈÎÏ‰Ó·
 ˙�˘Ó ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ˙ÂÂˆ ˙È�Î˙ ˙ËÏÂ· ‰Ï‡2008 ÏÚ ‰�Â˘‡¯Ï ıÏÓÂ‰ ‰·˘ 

‡˘Â�· ÏÏÂÎÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ¯˙Ù .ÂÓ˜Â‰ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú‰ ÍÏ‰Ó· ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰¯Ë˘Ó ˙Â�Á˙ È˙˘
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ,˘Ó ÂÙÒÂ‰" ÂÙÒÂ�Â ÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈ˜554ÌÈ¯ËÂ˘  . ˙ÏÈÁ˙ „Ú ÌÏÂ‡2012 

˘Ó‰ ÂÏÁ‰ ‡ÏË·Ï „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë" ÏÚ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÎ¯ÂˆÏ ÏÏÂÎ ‰�ÚÓ ÌÂ˘ÈÈ· Ù
˙ÂÈ�Î˙ Ô˙Â‡ ÈÙ , ˙Â�Á˙Ï ıÂÁ�‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ÔÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ Â�ÈÚ· ¯˙Â� ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÈ˜‰ Ô˜˙‰ ÔÈ·Â ¯Ê‚Ó‰ .Ë·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÓÂ˘ÈÈ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ù
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ˘‚„ Ì˘ÂÈ , ÏÚ ÏÚÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ· È˙ÏÈ‰˜‰ ¯ÂËÈ˘‰ ÒÂÒÈ·

Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ ,‰¯ÂÓÁ‰ ‰ÚÈ˘Ù‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ „ˆÏ .
 ÁÂÙÈ˜‰ ˙˘ÂÁ˙Ó ˙ÈÁÙ‰ÏÂ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï È�ÂÈÂÂ˘ ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î ÏÂÎ‰

‰·¯˜· ˙��˜Ó‰ ‰ÈÏÙ‡‰Â. 

 

 

 השירות לאזרח בתחנות המשטרה

. ות לאזרח זוכה לתשומת לבו ההולכת וגדלה של פיקוד המשטרהבשני� האחרונות נושא השיר
איכות השירות שהתחנות נותנות לאזרח נמדדת באמצעות מרכיבי� רבי� הקובעי� בסופו של דבר 

על פי יחסו של השוטר , בי� היתר, והיא נקבעת, את מידת שביעות רצונ� של הזקוקי� לשירותיה�
. איכות טיפולו בבעיה ומש� הטיפול, )תו ונכונותו לסייעההסבר שהוא נות� ומידת אדיבו(לאזרח 

והדבר בא לידי ביטוי , מודעות� של התחנות לחשיבות שבמת� שירות איכותי לאזרח הולכת וגוברת
ה� בפעילות ובהדרכות שסגל התחנה מעביר לשוטרי� ה� בשיפור איכות השירות כפי שהיא נמדדת 

 .וצע בתחנותבשני� האחרונות באמצעות סקר שירות המב

יחידת המטה האחראית לתחו� השירות במשטרה היא יחידת השירות הכפופה ישירות לסג� 
בפיתוח מודלי� ליחידות , בהכנת נהלי�, יחידת השירות עוסקת בעיצוב מדיניות השירות. ל"המפכ

במת� הדרכות והכשרות ליחידות המשטרה ובניהול , בביצוע בקרות על איכות השירות, המשטרה
 .י שירותסקר

 מערכת מדידת הביצועי� שהופעלה 2012ל הנוכחי הוחלפה בתחילת "לפי הנחיית המפכ, כאמור
משקל� של הפרמטרי� "). מפנה"מערכת (במערכת מדידה חדשה ) ל"מנה(בתחנות המשטרה 

 מהציו� הסופי לעומת 40%המתייחסי� לאיכות השירות לאזרח במערכת המדידה החדשה עומד על 
 .רכת הקודמת בלבד במע10%
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 סקר השירות 

 ואיל� יחידת השירות עורכת מדי חצי שנה סקר שירות המבוצע 2008מהמחצית השנייה של 
הסקר מתבצע בטלפו� בקרב מדג� מייצג של ).  סקר השירות!להל� (באמצעות חברה חיצונית 

ה שירות מיחידות הסיור בעקבות פניי: אזרחי� שקיבלו שירות מהמשטרה בשלושה תחומי�
הסקר מתייחס לכל . ל ושירות מהמוקדי� הטלפוניי� של המשטרה"שירות מהמש, למשטרה

המשתתפי� בסקר מתבקשי� לתת ציו� לתפקוד . התחנות ולכל המוקדי� הטלפוניי� במחוזות
לפי ציוני השאלות . השוטרי� בכמה פרמטרי� ולכל שאלה נקבע ציו� המשוקלל מכל ציוני העוני�

זמ� התגובה ,  מקצועיות השוטר!לי� בשלושה פרמטרי� של איכות השירות נקבעי� ציוני� משוקל
 ציו� !להל� ( ומה� מופק ציו� משוקלל של איכות השירות של היחידה !והטיפול והתנהגות השוטר 

 ).איכות השירות

חי� את הציוני� שבסקר ואת הציוני� "יחידת השירות מנתחת את ממצאי הסקר ומעבירה למת
מפיקות לקחי� , בסיוע קציני השירות המחוזיי�, התחנות. 79צות היחס הרלוונטיותהממוצעי� לקבו

מהסקרי� ומתכננות את השיפורי� הנדרשי� בנקודות התורפה שעלו בסקר לצור� שיפור השירות 
 .בתחנה ולהעלאת ציוניה בסקר הבא

 השירות ל בסקרי"משרד מבקר המדינה ניתח את הציוני� שהתחנות קיבלו בתחומי הסיור והמש
 :להל� הממצאי�. 2011 עד מחציתה השנייה של 2008שבוצעו ממחציתה השנייה של 

 *ל"הציוני� שקיבלו התחנות בסקרי השירות בתחומי הסיור והמש: 1טבלה 

˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ËÂ˘‰ ˙Â‚‰�˙‰ 

 ‰·Â‚˙‰ ÔÓÊ
ÏÂÙÈË‰Â ¯ËÂ˘‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó 

 

2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008  

        ˙¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ 

 **הציו� המזערי 45.5 50.3 42.7 50.7 50.5 60.7 45.4 52.7

 ***הציו� המרבי 80.1 83.9 69.2 87.4 79.0 90.0 74.5 83.3

 הציו� הממוצע 59.8 67.2 54.5 65.4 66.3 73.4 59.0 67.7

        ˘Ó‰ ÌÂÁ˙"Ï 

 הציו� המזערי 44.8 53.6 34.6 46.4 47.7 51.9 42.2 52.8

 הציו� המרבי 73.9 89.8 73.2 77.2 81.5 88.1 72.3 84.8

 הציו� הממוצע 60.7 69.1 54.1 62.3 64.0 71.8 58.9 67.1

 *  � .100� ל0הציוני� מצויי� בטווח שבי

 .בשנה ובפרמטר הספציפיי�, הציו� הנמו� ביותר שקיבלה תחנה כלשהי מתו� כל התחנות ** 

 .בשנה ובפרמטר הספציפיי�, לשהי מתו� כל התחנותהציו� הגבוה ביותר שקיבלה תחנה כ *** 

 חל שיפור ניכר באיכות השירות הכולל בתחומי הסיור 2011!2008מהנתוני� עולה כי בשני� 
הציו� הממוצע של איכות השירות . על שלושת הפרמטרי� המרכיבי� אותו, ל בתחנות"והמש

כאשר ג� הציו� המרבי , ל"ש בתחו� המ14%! בתחו� הסיור וב15%!בתחנות עלה בשיעור של כ
 .בכל אחד מהפרמטרי� עלה ג� הציו� הממוצע. וג� הציו� המזערי בשלושת הפרמטרי� עלו

__________________ 

כמו הציו� הממוצע של התחנות , קבוצות של תחנות שההשוואה לציו� הממוצע שלה� רלוונטי לתחנה 79
 .במחוז שבו מצויה התחנה והציו� הממוצע של כל התחנות לפי קבוצת הגודל שהתחנה משתייכת לה
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˙‡Ê ÌÚ , Ï˘ ‰ÈÈ�˘‰ ˙ÈˆÁÓ·2011ÌÈÏÂ„‚ ÔÈÈ„Ú ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰  . ‰�Á˙‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰
¯˙ÂÈ· ÍÂÓ�‰ ÔÂÈˆ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ‰�Á˙Ï ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ÔÂÈˆ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ , „Á‡ ÏÎ·

ËÓ¯Ù‰Ó ÌÈ¯)ÏÏÂÎ‰ ÔÂÈˆ·Â( ,˘Ó‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· Ô‰ ÏÂ„‚ ÔÈÈ„Ú"Ï . ˙˜È„··
· ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ˙Â�Á˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÔÂÈˆ‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰-4 ÍÂ˙Ó 66 ˙Â�Á˙ )6% (

Ó ÍÂÓ� ‰È‰ ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ÏÏÂÎ‰ ÔÂÈˆ‰-60·Â -22 ˙Â�Á˙ )33% (Ó ‰Â·‚ ‰È‰-70 ; ÌÂÁ˙·
˘Ó‰"· Ï-10 ÍÂ˙Ó 67 ˙Â�Á˙ )15% (‰È‰ ‡Â‰Ó ÍÂÓ� -60·Â -24 ˙Â�Á˙ )36% ( ‰Â·‚ ‰È‰

Ó-70 .È„ÓÏ ‰„Â¯È ÔÈÈ„Ú ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙Â�Á˙‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ. 

להל� בטבלה הציוני� הממוצעי� של התחנות בשאלות המרכיבות כל אחד משלושת הפרמטרי� 
 :הנכללי� בציו� איכות השירות

 *ציוני התחנות בשאלות הנכללות באיכות השירות: 2טבלה 

˘Ó"Ï** ¯ÂÈÒ**  

 ÈÂ�È˘‰
˙Â�Á˙·*** 2011 2008 

 ÈÂ�È˘‰
˙Â�Á˙·*** 2011 2008 

 

      ¯ËÂ˘‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó 

51  

)13( 

69.3 60.0 52  

)11( 

באיזו מידה השוטר  57.4 65.8
טיפל ב� באופ� יעיל 

 ?וענייני

49  

)15( 

65.6 55.9 50  

)13( 

באיזו מידה השוטר  54.6 63.2
נת� ל� הסבר ברור 

 ?פול בפניית�על הטי

54  

)10( 

59.1 47.8 47  

)16( 

באיזו מידה השוטר  48.3 55.6
נת� ל� הסבר ברור 
על המש� הטיפול 

� ?בפניית

40  

)24( 

87.2 85.5 52  

)11( 

באיזו מידה הופעתו  85.6 90.3
החיצונית של השוטר 

הייתה מסודרת 
 ?ונאותה

      ÏÂÙÈËÂ ‰·Â‚˙ ÔÓÊ 

47  

)17( 

62.3 55.1 54 

)9( 

62.8 53.6  �באיזו מידה לדעת
זמ� ההמתנה לשוטר 

 ?היה סביר

55  

)9( 

62.3 53.1 58  

)5( 

68.1 55.4  �באיזו מידה זמ
הטיפול בעניינ� היה 

 ?סביר

      ¯ËÂ˘‰ ˙Â‚‰�˙‰ 

44  

)20( 

78.0 73.4 43  

)20( 

באיזו מידה התנהגות  74.1 78.6
השוטר הייתה אדיבה 

 ?ומנומסת

54  

)10( 

65.6 54.5 55  

)8( 

באיזו מידה השוטר  58.5 68.2
גילה אכפתיות ודאגה 

� ?לאינטרסי� של

 *  � .100� ל0הציוני� מצויי� בטווח שבי

2008בשנת ; 66 � 2011 תחנות ומרחבי� אופרטיביי� ובשנת 63 נמדדו בתחו� הסיור 2008בשנת  ** 
 .67 � 2011 תחנות ומרחבי� אופרטיביי� ובשנת 64ל "נמדדו בתחו� המש

***  �המספר ללא סוגריי� מציי� את התחנות שציונ� עלה והמספר בתו� סוגריי� מציי� את התחנות שציונ
 .ירד
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מהנתוני� עולה כי בתקופה האמורה חל שיפור בציו� הממוצע של התחנות בכל אחת מהשאלות 
 .ל"שנבדקו בשלושת הפרמטרי� ה� בתחו� הסיור ה� בתחו� המש

˙‡Ê ÌÚ , ˙ÂÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙Â„Â˜� ‰ÓÎ)   :‡  ( ÏÚ ‰�ÂÙÏ ¯Â¯· ¯·Ò‰ Ô˙Ó ‡˘Â�·
 Â˙ÈÈ�Ù· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰)ÏÂÙÈË Í˘Ó‰ ˘¯„� ÔÎ‡ Ì‡( , Ô‰ ˙Â�Á˙‰ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÂÈˆ‰

˘Ó· Ô‰Â ¯ÂÈÒ·" ‰ÙÂ˜˙· ÏÁ˘ ¯ÂÙÈ˘‰ ˙Â¯ÓÏ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‡˘Â�Ï ÒÁÈ· ÍÂÓ� ¯˙Â�Â ‰È‰ Ï
‰¯ÂÓ‡‰ .‡Ï Ô˙È�˘ ˙Â¯È˘· ÂÊ ‰˘ÏÂÁÏ ‰˙Ú„ ˙˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚÁ¯Ê)   .·  ( ÌÈ‡˘Â� ‰ÓÎ·

 ˙�˘· ¯˙ÂÈ ÍÂÓ� ‰È‰ Ô‰Ï˘ ÔÂÈˆ‰˘ ˙Â�Á˙ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰Â·‚ ¯ÙÒÓ Ì˘¯�2011 , ¯Á‡Ï
˙Â¯È˘ È¯˜Ò ˙Â�˘ ˘ÂÏ˘ , ˙ÓÂÚÏ2008 :˘Ó" Ï-¯Â¯· ¯·Ò‰ Ô˙Ó  ,‰�˙Ó‰ ÔÓÊ , ‰ÚÙÂ‰

‰·È„‡ ˙Â‚‰�˙‰Â ˙È�ÂˆÈÁ ; ¯ÂÈÒ-‰·È„‡ ˙Â‚‰�˙‰  .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈ�ÂÈˆ‰˘ ÔÈÈˆÏ ˘È
ÈÚ‚Â�‰ ÌÈÚˆÂÓÓ‰ÌÈ‰Â·‚ ‰·È„‡ ˙Â‚‰�˙‰ÏÂ ˙È�ÂˆÈÁ ‰ÚÙÂ‰Ï Ì)   .‚  ( ˙Â�Á˙ ‰ÓÎ·

‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ˙ÂÏ‡˘‰ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ· ÔÂÈˆ· ‰„È¯È ‰Ó˘¯� ; ÔÂÈˆ‰ „¯È ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙·
·-11¯˙ÂÈÂ ˙ÂÏ‡˘ Ú·¯‡· ˙Â�Á˙ 80˘Ó‰ ÌÂÁ˙·Â "· ÔÂÈˆ‰ „¯È Ï-13 Ú·¯‡· ÔÎ Ì‚ ˙Â�Á˙ 

¯˙ÂÈÂ ˙ÂÏ‡˘81 . ˙¯ÎÈ� ‰„È¯È ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÈÂ˘Ú ¯·„‰ ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡·
˘Ó‰ ÌÂÁ˙·Â"ÂÏ‡ ˙Â�Á˙· Ï .ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂˆ¯)   .„  ( ·Â¯·

˙Â�Á˙‰ Ï˘ Ô‰È�ÂÈˆ ÔÈ· ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ¯ÚÙ ÌÈÓÈÈ˜ Â˜„·�˘ ˙ÂÏ‡˘‰. 

בתשובתה מסרה המשטרה כי במטרה לצמצ� את השונות בי� היחידות ולהביא� לידי אחידות 
שיעורי� ; שוטרי התחנות הנמצאי� בחזית השירות עוברי� הדרכות בנושא, מרבית בתחו� השירות

אימוני יחידות הכוללי� ג� את , סדנאות שירות, שבועיי� המועברי� בידי הפיקוד ברמות השונות
עוד מסרה המשטרה כי קיימת . ללימוד ולהפקת לקחי�" לקוח סמוי"נושא השירות וצפייה בסרטי 
 .למרות שאיפתה להביא� לרמה אחידה,  כמו בכל ארגו� אחר,במשטרה שונות בי� היחידות

ל עוברות "ל הוסיפה המשטרה כי במהל� השני� האחרונות יחידות המש"בנוגע לתחו� המש
בי� . � ושל מינהלת השירות"ל ובליווי צמוד של קציני האח"בהובלת הסמפכ, תהליכי שינוי ושיפור

, ניותיו והסבר ברור יותר על ההלי� הפליליל מקבל מענה לפ"הפונה למש: השינויי� שבוצעו
; ל הגובה את התלונה"הבאי� לידי ביטוי בשילוט מסודר בשפות שונות ובקבלת הסבר מחוקר המש

ביזמת� של התחנות מועסקי� מתנדבי� המתקשרי� למתלונ� לצור� ביצוע סקר פנימי על איכות 
ל יוצרות קשר ע� "ק מיחידות המשחל; השירות שנית� לו ועל ההסבר שקיבל כשהגיש את תלונתו

הכולל ג� את נושא ההכשרות לחוקרי , ל"נוהל מש; המתלונ� ומעדכנות אותו בדבר הטיפול בתלונה
בוצעה פעילות לתקנו� מחודש של ; ל"נמצא בהלי� השלמות לקראת הגשתו לאישור הסמפכ, ל"מש

במטרה לייעל את השירות , על פי פרמטרי� של זמ� המתנה ומש� השירות ואיכותו, ל"יחידות המש
 .ולקצר את זמני ההמתנה

 ¯ÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡· ÏÁ˘ ¯ÂÙÈ˘‰ ˙‡ ·¯ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó‰ ÌÂÁ˙·Â"‰Ê ÌÂÁ˙· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡Â ˙Â�Á˙· Ï .˙‡Ê ÌÚ , ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

„Â¯È Û‡Â ˙È�Â�È· ‡È‰ Ô‰·˘ ˙Â�Á˙· ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï‰ , ÛÂ‡˘ÏÂ
˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ. 

 

__________________ 

; נתיבות ורהט הוא ירד בחמש, מעלה אדומי�, א"בתחנות לב ת; רה ירד הציו� בשש שאלותבתחנת חד 80
 .אופקי� וטייבה ירד בארבע, זכרו� יעקב, עוז, באר שבע, ובתחנות מסובי�

צפת , בתחנות ירד�; בתחנת בית שא� הוא ירד בשבע; בתחנות עיירות והראל ירד הציו� בשמונה שאלות 81
נצרת , קריית שמונה, ובתחנות זבולו�; בתחנות משגב ושכונות ירד בחמש; ומגדל העמק ירד בשש

 .דוד ויפתח ירד בארבע, עילית
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 ל"סדרי הטיפול בפוני� למש

 !להל� (ל " ואיל� הוכנסה בהדרגה לתחנות מערכת אלקטרונית לניהול תורי� במש2010משנת 
ל ומודדת את זמ� ההמתנה "המערכת קובעת מספר לכל פונה המגיע למש). מערכת ניהול תורי�

בתנאי (ל וכ� את מש� הטיפול אצלו "ל את המספר עד שהתקבל אצל חוקר המששלו מהרגע שקיב
המערכת ). ל עדכ� את המערכת בלחיצת כפתור בעת כניסת הפונה אליו ובעת יציאתו"שחוקר המש

משכי ההמתנה , ל"אחר מספר הממתיני� במש, בזמ� אמת, מאפשרת מעקב של גור� מרכזי בתחנה
כמו כ� המערכת . ובקרה עליה�)  זמ� השירות!להל� (ל " המששלה� וזמ� שהיית� בחדרי חוקרי
באמצעות בירור אצל הפוני� לש� מה , ככל שעולה הצור�, ל"מאפשרת התערבות בעבודת המש

ל "הגיעו לתחנה וניתוב� לגורמי� אחרי� רלוונטיי� בתחנה או באמצעות תגבור כוח האד� במש
, הול התורי� בתחנות מרוכזי� ביחידת השירותהנתוני� המתועדי� בכל מערכות ני. במצבי עומס

 .ל"וניתוח� מאפשר קבלת תמונת מצב כוללת בתחנות על זמני ההמתנה והטיפול במש

לדיווח על , ומקצת� לקבלת נתוני רישו� פלילי, ל נעשות לצור� הגשת תלונה"רוב הפניות למש
ל "ני� שעזבו את המשבאמצעות המערכת נמדד ג� מספר הפו. תאונות דרכי� ולקבלת אישורי�

זמ� השירות ושיעורי הנטישה משוקללי� לצור� הפקת ציו� , נתוני זמ� ההמתנה. לפני קבלת השירות
 .ל בטיפול בכל סוגי הפניות"רמת שירות למש

 עד מחציתה 2010משנת , משרד מבקר המדינה ניתח את נתוני מערכת ניהול תורי� בתחנות
מניתוח נתוני . 82ל לצור� הגשת תלונה" בפוני� למשבכל הנוגע לטיפול, 2012הראשונה של 

זמ� ההמתנה הממוצע לכל התחנות ירד ; ל"המערכת עולה כי לרוב חל שיפור בשירות הנית� במש
והשונות בי� התחנות , )38.5%ירידה של ( דקות 16.8! דקות ל27.3! מ2012!2010בשני� 

מ� ההמתנה בה� ממוש� יחסית לעומת א� כי עדיי� קיי� פער ניכר בי� כמה תחנות שז, הצטמצמה
 , 20.7%! ב2012!2010הציו� הממוצע לכל התחנות עלה בשני� . רוב התחנות האחרות

 .76.3! ל63.2!מ

˙‡Ê ÌÚ ,˙Â�Á˙‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ È�ÂÈˆ ÔÈÈ�Ú· , ¯˙ÂÈ· ÍÂÓ�‰ ÔÂÈˆ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰)46.1 (
 ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ÔÂÈˆÏ)91.3 (ÂÈˆ ÔÈ· ˙Â�Â˘‰ Ì‚Â „Â‡Ó ÏÂ„‚ ÔÈÈ„Ú‰‰Â·‚ ‰¯˙Â� ˙Â�Á˙‰ È�. 

 ÍÂ˙Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ21 ÌÈ�˘· ˙Î¯ÚÓ· Â„ÚÂ˙ Ô‰È�Â˙�˘ ˙Â�Á˙‰ 2010-2011 
 Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·Â2012 ,·-17·Â ¯ˆ˜˙‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‰�˙Ó‰‰ ÔÓÊ Ô‰Ó -4Í¯‡˙‰ ‡Â‰  ;

·-16·Â ‰ÏÚ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÔÂÈˆ ˙Â�Á˙ -5„¯È ‡Â‰  . ‰·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ÌÈ˘¯Â„ ÂÏ‡ ÌÈ�Â˙�
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· Â„¯È Ô‰ÈÚÂˆÈ·˘ ˙Â�Á˙ Ô˙Â‡Ï 2012 ˙ÓÂÚÏ 2010. 

בתשובתה מסרה המשטרה כי יחידת השירות וקציני השירות במחוזות מבצעי� בקרות על השימוש 
היא הוסיפה שעדיי� קיימות לעתי� תקלות בהפעלת . במערכת ניהול תורי� ועל ביצועי היחידות

 .א� בפועל אי� זה תמיד כ�, ה בשירותהמערכת העלולות להצביע על יריד

__________________ 

 27 � 2012ולשנת ;  תחנות25 � 2011לשנת ;  תחנות שנכללו במערכת22 נבדקו נתוניה� של 2010לשנת  82
 .21מספר התחנות שנמדדו בכל השני� היה . תחנות
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 ÌÈ¯Â˙ ÏÂ‰È� ˙Î¯ÚÓ È�Â˙� ÏÚ ÌÈÎÓÒ� ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏ‡ ‰¯È·Ú‰ ˙Â¯È˘‰ ˙„ÈÁÈ˘ , Â˘Á¯˙‰ ˙ÂÏ˜˙ ÂÏÈ‡ ‰˙·Â˘˙· ‰Ë¯ÈÙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰Â

 ÂÏ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰ „ˆÈÎÂ)Ï„Â‚Â ÔÂÂÈÎ ˙�ÈÁ·Ó .(ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó
·ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘· ÂÓ˘¯�˘ ÌÈ�Â˙� ,˙ÂÙ˜˙ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÓ‚Ó‰˘ ÁÈ�‰Ï ¯È·Ò , Ì‡ Ì‚

˙ÂÈ˙„Â˜� ˙ÂÏ˜˙ ÂÓÈÈ˜˙‰ . ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ ÈÎ „ÂÚ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ,Ô‰Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ È�ÂÈˆÓ Û˜˙˘Ó ‡Â‰˘ ÈÙÎ , ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯˘ ÍÎ· ‡Ë·˙Ó

 ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·˘Â˙ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈÏ·˜Ó˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ó ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ˙ÏÙÂ�
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ·˘Â˙ . ÔÈ· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÁ¯Ê‡‰ ÏÎÏ ˙È�ÂÈÂÂ˘Â ‰„ÈÁ‡ ˙Â¯È˘ ˙Ó¯ È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙Â�Á˙‰. 

 

 

 תשתיות התחנה והשירות לאזרח

תקינות המבנה ,  ונגישותהכמו מיקומה במקו� מרכזי, קיומ� של תשתיות פיזיות נאותות בתחנה
ה� נדב� מרכזי ביכולתה של , שהיא פועלת בו וחדרי חקירות המאפשרי� את פרטיות� של הנחקרי�

 .התחנה לפעול באופ� תקי� בכל תחומי אחריותה ולתת שירות איכותי לאזרחי�

שלא זו בלבד , מהתשובות לשאלו� עולה תמונת מצב של ליקויי תשתיות קשי� בחלק מהתחנות
אלא ג� מקשי� עליה� לתת שירות ראוי , ה� פוגעי� בעבודת� השוטפת של שוטרי התחנהש

חי� את הנושאי� ואת תחומי הפעילות שבה� מצב התשתיות "בתשובותיה� ציינו המת. לאזרח
 ;)38%!כ( תחנות 47 מתו� 18 !בתחו� יחידת החקירות בתחנה : הפיזיות אינו עונה על צורכי התחנות

בתחומי המינהלה ; )32%!כ( תחנות 15 !בנושא תאי שהייה ; )32%!כ( תחנות 15 !ל "בתחו� המש
 13 !בתחו� יחידת המודיעי� ; )28%!כ( תחנות 13 !בתחו� יחידת הנוער ; )30%!כ( תחנות 14 !

  תחנות 9 !ובנושא מיקו� התחנה ; )26%!כ( תחנות 12 !בתחו� יומ� התחנה ; )28%!כ(תחנות 

 ).19%!כ(

�להל� תשובותיה� של . חי� את מצב התשתיות הפיזיות בתחנותיה�" חלק מהמתתיארו, בנוס
יש� ע� ] התחנה[מבנה : "תחנת אופקי�)  א:   (מפקדי תחנות שבה� מצב התשתיות בעייתי במיוחד

 מינימו� שני חוקרי� בחדר !תנאי עבודה לחוקרי� ; נראה כמו טלאי על טלאי, הרבה קרוואני�
חיצונית נראה גרוע , לא מתוחזק ברמה סבירה, יש�] התחנה[מבנה : "ו�תחנת זבול)  ב".   (קט�

, קומת משרדי חקירות עלובה, בעיות ביוב קשות, תחנה ישנה ומוזנחת: "תחנת חדרה)  ג".   (ודוחה
שרד הנוער נמצא בתו� המבנה ואי� הפרדה ראויה מ: "תחנת טירת הכרמל)  ד".   (ישנה ומוזנחת

 ;ב"כולל חוקר אלמ, החוקרי� חוקרי� ללא פרטיות, קיימת מצוקת חדרי�; בי� הקטיני� לבגירי�
ארכיו� הרישו� צפו� ואינו מהווה מקו� מספיק לתיקי� ;  חדרי� מהווי� מחס�!חוסר במחסני� 

תחנת )  ה".   (ציוד מאוחס� במבני� אזרחיי� ללא פיקוח והמבנה מסוכ� למשתמשי� בו, ורכוש
עבור שיפו� רציני ויש להשמישו בהתא� לדרישות המערכת בהיבט יומ� התחנה צרי� ל: "כפר סבא

רישו� '; עמדת כלאי וכד, קירות, מזג�,  דרוש שיפו� רציני!יה יתאי שה; של מת� שירות לאזרח
מבנה התחנה : "תחנת לוד)  ו".   (חוסר בארכיו� תחנתי,  אי� די מקו� לאחסו� תיקי חקירה!מוצגי� 

בלאי גדול מאוד באג� המודיעי� ; קירות סדוקי�;  בחדרי� לחוקרי�חוסר; יש� מאוד ובמצב רעוע
וחלק , דולפי� בה� מי�, המבני� היבילי� הסמוכי� למבנה התחנה מלאי� בסדקי�; ובחדרי חקירה

 ". קיימי� מספר מחסני� ע� גגות אסבסט; )כולל ריח של ריקבו�(מהקירות במצב ריקבו� מתקד� 

אי� אפשרות ; צפיפות במשרדי�; מבני קרוואני�; ויה על שטח קט�התחנה בנ: "תחנת מודיעי�)  ז(
מבנה : "תחנת נתיבות)  ח".   ( חוקרי� במשרדשלושהשכ� ישנ� , להקפיד על חקירה על פי הנהלי�

קיימת ובחצר התחנה קרוואני� : "תחנת עירו�)  ט(;   "התחנה רעוע ויש� ואינו עונה על הצרכי�
בחלק מהמקרי� לא , מבנה יש� ורעוע: "תחנת פתח תקווה)  י.   ("בעיית משרדי� טלאי על טלאי
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מבנה רעוע : "תחנת שכונות)  יב".   (מבנה יש� וציוד יש�: "תחנת רחובות)  יא".   (ראוי לעבודה
מיקומה של התחנה נמצא בקצה גבול הגזרה ומפוצל : "תחנת שפט)  יג".   (ולא ראוי של התחנה

משרדי המודיעי� אינ� ראויי� ; ני� נפרדי� המרוחקי� מספר רחובות� והחקירות בשני מב"בי� האג
, אי� משרדי� נפרדי� ליחידת הנוער; בטיחותואי� נגישות , לעבודה ולשהייה במהל� יו� העבודה

חניה ; אי� מספיק משרדי�; מבני� לא מתאימי�: "תחנת שפרע�)  יד".   (יושבי� ע� החקירות
חוסר במקומות , צפיפות; רע� מקשה על דרכי גישה ויציאהמיקו� התחנה בלב העיר שפ; חסרה

 ".אחסו� למוצגי�

 È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· Ú‚ÂÙÂ „Â‡Ó „Â¯È ˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ·ˆÓ ˙Â�Á˙‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÈÂ‡¯ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï Ô˙ÏÂÎÈ· . Ì�Ó‡ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ‚Â¯„˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‰¯Ë˘Ó· Â˘Ú�˙Â�Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÊÈÙ , ˙Â„ÈÁÈ ıÂÙÈ˘ ÂÓÎ
˘Ó‰"ÌÈ˘„Á ÌÈ�·Ó ˙Ó˜‰Â Ï , ÌÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙÏ ‰¯˙È ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ Ï·‡

 ·ˆÓ˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÔÈ·Â ÌÈÁ¯Ê‡Ï ˜ÙÒÏ ˙Â˘¯„� Ô‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÔÈ· ˙Â�Á˙‰Ó ˜ÏÁ·
ÏÚÂÙ· Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ó Ô‰È˙ÂÈ˙˘˙. 

שבשימושה ה� מבני� ישני� ע� בתשובתה מסרה המשטרה כי רוב� המכריע של המתקני� 
במצב ירוד ביותר ותקציבי הבינוי והתחזוקה העומדי� ) ביוב ועוד, אינסטלציה, חשמל(תשתיות 

היא הוסיפה כי חר� המגבלה התקציבית . לרשותה עוני� רק על כשליש מהצרכי� בתחומי� אלה
ובה� הקמת מבנה , בוצעו בשני� האחרונות פרויקטי� בהיק� ניכר להקמה ולהכשרה של תחנות

ל "שפט ושל� ושל מבני המש, שיקו� ושדרוג של תחנות לב הבירה; חדש לתחנת ראשו� לציו�
כמו כ� מסרה כי מתוכנ� שיפו� יסודי של . וכל מיני שיפוצי� בתחנות שונות; ברוב תחנות המשטרה

ח במימו� משות� של " מיליו� ש200!שעלותו כ,  מתקני משטרה בחמש השני� הבאות40!כ
לנגישות ולסביבת העבודה , לבטיחות, השיפו� הזה יית� מענה לתשתיות. המשטרה ומשרד האוצר

, אילת, המשטרה ג� מתכננת הקמת� של מבני� חדשי� לתחנות אשדוד. במתקני� האמורי�
 .2019וזאת עד , משגב ושומרו�, עיירות, נתיבות, ראש העי�, לוד, מודיעי�

 ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰È˙ÂÈ˙˘˙ ˙‡ ‚¯„˘Ï ‰ÈˆÓ‡ÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ
Ô‚Â¯„˘Ï ‰‰Â·‚ ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Ó·˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘È‚„ÓÂ ˙ÂÈÊÈÙ‰ . ˙Â�Á˙· ˙Â˙Â‡� ˙ÂÈ˙˘˙

¯˙ÂÈ· ÈÂ‡¯‰ ÔÙÂ‡· Á¯Ê‡‰ ˙‡ ˙¯˘Ï Ô˙ÏÂÎÈ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· Â¯Ù˘È. 

 

 

 פרויקט תחנה אפקטיבית

 תכנו� הפרויקט

פקטיביות במאבקה של המשטרה בפשיעה כי יש צור� בשיפור הא, בי� היתר,  נקבע2012ש "בתר
אחד היעדי� שהוגדר לצור� השגת מטרה זו היה . לסוגיה ובהגברת הביטחו� האישי של האזרחי�

 .חיזוק תחנות המשטרה באמצעות שיפור האפקטיביות של תהליכי העבודה והמבנה הארגוני
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1. Ë ˜ È Â ¯ Ù ‰  È · È Î ¯ Ó:  דרכי� 83 בח� צוות ייעודי במשטרה2008במחצית הראשונה של 
הצוות . 2012ש "לשיפור האפקטיביות של תהליכי העבודה והמבנה הארגוני של התחנה על פי תר

הגדיר את עקרונות מודל התחנה האפקטיבית וקבע באמצעות� את ארבעת מרכיבי המודל שיישומ� 
 .בתחנה יביא לקפיצת מדרגה באפקטיביות שלה

רק שיפור לא ו ,צת מדרגה באפקטיביות התחנההעקרונות העיקריי� שבבסיס המודל היו יצירת קפי
טיפול ; קפיצת מדרגה זופערי� שסגירת� חיונית להשגת באמצעות התמקדות ב, שולי של פעילותה

 בעלי באמצעות השתתפות� של כל,  לאירוע בשטחמשולבבאזרח המגיע לתחנה ומענה משולב 
� וצמצל, יהול האפקטיביותשימוש במדידה ככלי לנ; השוני� במשרדי� הרלוונטיי�התפקידי� 

השקעת מאמ� מתמש� בהשגת ;  במדידת השגת התוצאות הרצויותותהתמקדל התשומות ותמדיד
צד משמעת ביישו� העקרונות ובהטמעת ל ,דינמיות וגמישותהמחייב  קפיצת המדרגה באפקטיביות

יבי לפי העקרונות האלו נקבעו ארבעת מרכ. שיטות וכלי� חדשי� בשגרת הניהול של התחנה
 :ואלה ה�, המודל

� )א( י ר ו ת י א ת  ו ו מעגל אינו סוגר  85 ודרושי חקירה84איתור עברייני� נמלטי�!אי :צ
פוגע ביכולת הדבר  .מחיקת כתבי אישו�בסגירת תיקי� וובא לידי ביטוי ב, בהרשעת העבריי�

 במודל הוגדר כי נדרש .ה בפשיעהתלחימשלה בבאפקטיביות ו בתדמיתה , של המשטרהההרתעה
הצוות יהיה ).  צוות איתורי�!להל� ( תחנתי שהוא לבדו יעסוק באיתור דרושי� ויתמחה בכ� צוות

 !להל� (והוא יכלול את השוטרי� העוסקי� בביצוע צווי הוצאה לפועל , כפו� לראש משרד הסיור
 : המטלות האלה אתצוות האיתורי� יבצע.  ועוד שוטר אחד או שניי� שיתווספו לתחנה86)פ"הוצל

איתור דרושי� לחקירה והבאת� , איתור עברייני� נמלטי� והבאת� לדי�, פ" ההוצלצווי כלטיפול ב
 .תיי�י בעי88ביצוע צווי הבאה ו87ביצוע הזמנות, לחקירה

ש )ב( ש"מ ד ח , לפיכ�. לצור� שיפור השירות לאזרח נדרש שיפור בתהליכי עבודה :ל 
יעוד י. דל כוח האד� שבו בהתא�ל באופ� שיאפשר מת� שירות אפקטיבי ולש� כ� יוג"יאורג� המש

, באופ� מקצועי ובגישה שירותית לאזרח משטרהההוא להעניק את מכלול שירותי חדש ל ה"המש
 �  העבודהקטי� את עומסלה וכ�, יעילותבסגירת מעגלי הטיפול מול האזרח במהירות וכדי תו

ל "בי המשמרכי. ל שהוא ג� משפט�"ל החדש יעמוד קצי� מש" בראש המש. החקירותמער�ב
המעניק סל (דלפק שירות , קבלת תלונות, ל יהיה אחראי לה� ה� היומ�"החדש שקצי� המש

וחקירות ) אבדות ומציאות ואישורי תנועה, הפקדות נשק, שירותי� הכולל אישורי מרש� פלילי
סל "בתלונות שיוגדרו במסגרת ) בתו� שבעה ימי עבודה(ל החדש יפעל לטיפול מהיר "המש. ל"מש

 לקת פעילות זו. ייעודית שתוק� לצור� זהחוליה בידי  באופ� מהיר ואפקטיבייטופלו ש, 89"עברות
 . ע� תיקי� מורכבי� באופ� מיטביהתמודדל ותאפשר לו החקירות בתחנה מער�את העומס על 

מ )ג( ל א ת  ו ו ב(ר "צ ו ח ר ת  ו מ י ל צ:)א ע� מיועד ללחימה בתופעות פשיעה הוות  
 שמונה !הצוות ימנה עשרה שוטרי� . אי� ואזורי� מועדי�דגש על פשיעת רחוב מול נוששימת 

__________________ 

נציגי , ראשי משרדי� רלוונטיי� בתחנות, חי� במחוז מרכז"שכלל מת, ר שרו�"צוות בראשותו של ממ 83
עבודת הצוות נעשתה בליווי חברת . יועצי� ארגוניי� ונציגי רשויות מקומיות, נציגי מחוז מרכז, ת"אג

 .ייעו% חיצונית
 .במערכת המשטרתיתככאלה הוכרזו ש נמלטי� עברייני� 84
 .התייצבות לחקירה�חקירה בשל אידרושי� ל 85

 .ביצוע הלי� גבייהצור� ל  נגד חייבפ"רש� הוצל שהוצא כדי� מצו 86

87 � .הזמנה לדיו� בבית משפט שעל המשטרה למסור במסירה אישית למוזמ
 .משפט לדיו� בפני ביתו צו שהוצא כדי� המורה לשוטר לעצור אד� ולהביא 88
התנהגות פרועה , � ציבוריתגרה במקו, כניסה בכוח למקרקעי�: יכלול את העברות האלה" סל העברות" 89

הפרת הוראה , הסגת גבול, מטרד לציבור, מכירת משקאות משכרי� לקטיני�, איומי�, במקו� ציבורי
למעט עובדי (תקיפה סת� ותקיפה הגורמת חבלה של ממש , הפרעה לעובד ציבור או העלבתו, חוקית
 .היזק לרכוש במזיד וחבלה במזיד ברכב, גנבה, )ציבור
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הצוות יופעל לפי .  וטיפולו בעברות יכלול טיפול חקירתי!בלשי� ושני חוקרי� שיתווספו לתחנה 
 .באופ� גלוי וסמוי, משימות

ה  )ד( ד י ח  , צור�שתמנה עשרה שוטרי� שיתווספו לתחנה ותפעל על פייחידת סיור  :4י
 לצור� בולטות ונוכחות בריכוזי ,ובמנותק מאזורי הסיורהסיור הרגילות שלא במסגרת משמרות 

היחידה תפעל באופ� משימתי ג� .  על פי הערכת מצב תחנתית,מוקדי בילויבנקודות תורפה וב, קהל
בנוס� היא תהיה כוח תגובה מידי . חיפושי� ורוכלות, פינויי� והריסות, בנושאי הקמת מחסומי�

 .קומיי�לאירועי סדר ציבורי מ

2. Ë Â Ï È È Ù ‰  Ô Â � Î ˙ Ï  ‰ Ë Ó ‰  ˙ „ Â · Ú:  להפעלת פרויקט התחנה האפקטיבית קדמה
נתניה ,  תחנות ראש העי�!עבודת מטה ענפה שבמסגרתה תוכנ� פיילוט בשלוש תחנות במחוז מרכז 

לתקנו ולשפרו א� , הפיילוט נועד לבחו� את יישו� המודל).  תחנות הפיילוט!להל� (וראשו� לציו� 
 .להל� תיאור עיקרי עבודת המטה. ר מכ� להרחיבו לתחנות נוספותולאח, יידרש

שיבוצע , ל הקוד� את המודל וקבע כי יש לגבש מתווה להרחבת יישומו" אימ� המפכ2008ביולי 
ולצור� כ� יש להקי� צוותי יישו� ברמה הארצית , לאחר יישו� הפרויקט בתחנות הפיילוט

בעקבות החלטת ). באחריותו של מפקד מחוז מרכז(וברמה המחוזית ) ת"באחריותו של ראש אג(
לליווי המודל והטמעתו בתחנות , ת"ל הוק� צוות יישו� ברמה הארצית המורכב מנציגי אג"המפכ

 .הפיילוט ולפיקוח על יישומו

ל הקוד� הקי� מפקד מחוז מרכז צוותי עבודה מחוזיי� שגיבשו באופ� פרטני "על פי החלטת המפכ
תו� כדי שיתו� פעולה הדוק בי� מטה המחוז , אופ� בניית� בתחנות הפיילוטאת מרכיבי המודל ואת 

מער� , בי� היתר, ת השתת� באופ� פעיל בעבודת המטה וגיבש"אג. ובי� דרגי הפיקוד של התחנות
בתו� חודשי� , עבודת המטה הביאה. מפורט של מדדי� לבחינת מידת הצלחתו של הפיילוט

 .לוטלתחילת יישומו של הפיי, ספורי�

 

 

 יישו� הפיילוט בתחנות

1. ˘ Ó ‰  ˙ Â „ È Á È Â  Ì È ¯ Â ˙ È ‡  È ˙ Â Â ˆ"Ï:  החלה בניית צוותי 2008באוגוסט 
. ת"בליווי צוותי העבודה המחוזיי� וצוות אג, ל החדש בתחנות הפיילוט"האיתורי� ויחידות המש

� .לקראת סו� אותה השנה ה� החלו לפעול באופ� שוט

� )א( י ר ו ת י א י  ת ו ו לל צוות האיתורי� ארבעה שוטרי� והוא היה  בתחנת ראש העי� כ:צ
 ציינה התחנה במסמ� על סטטוס הפיילוט כי הצוות יצר תפוקות 2009במר� . כפו� למשרד הסיור

ת "בבדיקה של אג. �"טובות כבר בתחילת דרכו והביא לידי צמצו� נפחי העבודה בסיור ובאק
בתחנת נתניה כלל הצוות שישה .  נמצא שהצוות מתפקד היטב ברוב פעילויותיו2009בתחנה במאי 

כאשר אחד , שוטרי� והוא היה כפו� למשרד הסיור ובתחנת ראשו� לציו� הוא כלל ארבעה תקני�
 .�"והוא היה כפו� למשרד האח, מה� לא אויש

 לפי המדדי� 2009ספטמבר !ת לחודשי� ינואר"ממדידת התפוקות של צוותי האיתורי� שביצע אג
 בתקופה זו עלו שיעורי הביצוע של צווי ההבאה באופ� ניכר לעומת כי, בי� היתר, שנקבעו עלה

  68%!בתחנת ראשו� לציו� מ, 97%! ל50%!בתחנת נתניה מ (2008התקופה המקבילה בשנת 

כמו כ� עלו באופ� ניכר שיעורי איתור דרושי� לחקירה ). 93%! ל47%! ובתחנת ראש העי� מ86%!ל
  44%! ובתחנת ראש העי� מ73%! ל64%!ו� לציו� מבתחנת ראש, 86%! ל50%!בתחנת נתניה מ(

 ).65%!ל
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ש )ב( מ ה ת  ו ד י ח  !ל החדש ארבעה תקני� שאחד מה� " בתחנת ראש העי� כלל המש:ל"י
שלושת החוקרי� תפקדו ג� . ל"ח שימש ג� קצי� מש"והרמ,  לא אויש!ל "התק� של קצי� המש

ל גבה תלונות ג� בתחומי "המש. ל החדש"וזאת שלא לפי המבנה הנדרש של המש, כגובי תלונות
ל בגלל המבנה הפיזי של "והיומ� לא הוכפ� למש, ב והנוער א� שלא היה זה מתפקידו"האלמ

רוב פעילויותיו תאמו .  תקני� שאחד מה� לא אויש21ל החדש "בתחנת נתניה כלל המש. התחנה
עו ג� פעילויות ל ביצ"א� עובדי המש, ל החדש בתחנות הפיילוט"להגדרת הפעילויות שנקבעו למש

הדבר יצר ; )ל"כמו טיפול בעברות שלא נכללו בסל העברות של המש(אחרות שלא היו מתפקיד� 
 תקני� ששלושה מה� לא 20.5ל החדש "בתחנת ראשו� לציו� כלל המש. עומס בעבודתו השוטפת

 ל החדש יוצר" ציינה התחנה במסמ� על סטטוס הפיילוט שמודל העבודה במש2009ביולי . אוישו
אבל פרק הזמ� של שבעה ימי עבודה שהוקצב לטיפול בתיק , מקצועי ושירותי לאזרח, טיפול מהיר

 .על פי המודל אי� בו די

 לפי המדדי� 2009ספטמבר !ת לחודשי� ינואר"ל שביצע אג"ממדידת התפוקות של יחידות המש
ל בה� נסגר מול כי בתקופה זו חלה עלייה במספר התיקי� שמעגל הטיפו, בי� היתר, שנקבעו עלה

בתחנת ראשו� , 22%! ל19%!בתחנת נתניה מ (2008המתלונ� לעומת התקופה המקבילה בשנת 
וברוב� הסתיי� הלי� זה בתו� שבעה , )46%! ל35%! ובתחנת ראש העי� מ38%! ל28%!לציו� מ

 ). בתחנת ראש העי�75%! בתחנת ראשו� לציו� ו78%,  בתחנת נתניה88%(ימי עבודה 

‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ÍÏ‰Ó· ÚˆÂ· ËÂÏÈÈÙ‰ ˙Â�Á˙· ÌÈ¯Â˙È‡‰ ˙ÂÂˆ ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ˘ 2009 
 È„ÓÏ ÁÏˆÂÓ ÔÙÂ‡·- ˙Â�Á˙ ˘ÂÏ˘· È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙÂ‰Â Â˘·Â‚ ÌÈ¯Â˙È‡‰ È˙ÂÂˆ 

ËÂÏÈÈÙ‰ ,ÌÈÂÂˆ‰ ÚÂˆÈ·Â ÌÈ¯Â˙È‡‰ ÌÂÁ˙· ˙Â�Á˙‰ ˙Â˜ÂÙ˙ ˙‡ ¯ÎÈ� ÔÙÂ‡· Â¯ÙÈ˘ Ì‰Â .
˘Ó‰ ·ÈÎ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ" ËÂÏÈÈÙ‰ ˙Â�Á˙· ˘„Á‰ Ï ‰˙ÈÈ‰ Â˙ÁÏˆ‰Â Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ ‡Ï

‰˙ÂÁÙ ,‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Â˘ÈÂ‡ ‡Ï ÂÈ�˜˙˘ ÌÂ˘Ó , ˙Â¯„‚‰ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï ÂÏ˘ ˙ÂÈˆ˜�ÂÙ‰Ó ˜ÏÁ
 Ï„ÂÓ‰)ÔÓÂÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈ¯˜ÂÁ È„È˜Ù˙ ˙¯„‚‰ ( Â„È˜Ù˙Ó ÂÈ‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ì‚ ÚˆÈ· ‡Â‰Â

)˙Â¯·Ú‰ ÏÒ· ÂÏÏÎ� ‡Ï˘ ˙Â¯·Ú· ÏÂÙÈË .(˙‡Ê ÌÚ , ÍÏ‰Ó·2009Â˜ÂÙ˙· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ  ˙
˘Ó‰"Ï , ÌÈ˘„Á‰ ÂÈ„È˜Ù˙ È¯˜ÈÚÂ ‰˘„Á‰ Â˙�ÂÎ˙Ó· Â˙ÂÏÈÚÙÏ ‰·ÂË ˙È˙˘˙ ‰Á�Â‰

ÂÚÓËÂ‰. 

2.  ˙ Â „ È Á È4Ó Ï ‡  È ˙ Â Â ˆ Â  החל להתבצע שיבו� של שוטרי� 2009 בתחילת :¯" 
, איוש התקני� שהוקצו ליחידות אלו היה חלקי ביותר. ר בתחנות הפיילוט" ולצוותי אלמ4ליחידות 

 .ר"בלשי� בצוותי האלמבייחוד בלט הקושי בשיבו� 

ת  )א( ו ד י ח  בשל צרכיה כתחנה 4בתחנת ראש העי� החליט המחוז שלא להקי� יחידה  :4י
 של 4 בוצע אימו� ליחידות 2009באפריל . קטנה יחסית מחד גיסא ומגבלת משאביה מאיד� גיסא

עשרת כאשר מתו� , ולאחריו החלה תחנת נתניה להפעיל את היחידה, תחנות נתניה וראשו� לציו�
 לפעול 4בתחנת ראשו� לציו� החלה יחידה ). קצי� וארבעה שוטרי�(תקני היחידה אוישו רק חמישה 

ומפקדה היה כפו� לראש משרד הסיור , היא פעלה במסגרת משרד הסיור. 2009בתחילת יוני 
 קצי� יחידה ותשעה !היחידה כללה עשרה תקני� . מהבחינה המקצועית ומהבחינה המבצעית

א� המצבה הפעילה כללה רק קצי� וארבעה סיירי� , ופ� רשמי היו כל התקני� מאוישי�בא. סיירי�
היחידה פעלה ככוח אחד במשימות . משו� שחמישה שוטרי� מילאו תפקידי� אחרי� בתחנה

וטיפלה ג� , ללא שיו� טריטוריאלי, מוגדרות ע� שימת דגש על נוכחות ובולטות בכל גזרת התחנה
 .עברות בנקודות חמות בעירבשוהי� בלתי חוקיי� וב

מ )ב( ל א י  ת ו ו הצוות . 2009ר לפעול בתחילת מר� " בתחנת ראש העי� החל צוות אלמ:ר"צ
בשל ). שלושה בלשי� ותשאל�(ומתוכ� אוישו ארבעה , )חמישה בלשי� ותשאל�(כלל שישה תקני� 

חנה יבצעו הפעילה אותו התחנה במסגרת הבילוש ונקבע כי כל בלשי הת, האיוש החלקי של הצוות
, 2009ר לפעול באפריל "בתחנת נתניה החל צוות אלמ. ר במש� שבוע אחד בכל חודש"פעילות אלמ
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מתו� עשרת התקני� (שלושה בלשי� ותשאל� , כשהוא מאויש בקצי�, יומי!לאחר אימו� הקמה חד
בתחילת יולי עזב קצי� הצוות את התחנה ושוטרי הצוות שולבו בפעילות היחידה ). שהוקצו לו

שמונה בלשי� ושני (ר עשרה תקני� "בתחנת ראשו� לציו� כלל צוות אלמ. לחקירת פשעי� בתחנה
מאחר ששלושה בלשי� היו ). שישה בלשי� ושני תשאלני�(שמה� אוישו שמונה תקני� ) תשאלני�

 .והפעלתו נדחתה עד שוב� של השלושה לתחנה, הצוות נותר רק ע� שלושה בלשי�, בקורס

ÈÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ˙Â„ÈÁÈ È·ÈÎ¯Ó ÌÂ˘4ÓÏ‡ È˙ÂÂˆÂ " Ï·‚ÂÓ ‰È‰ ËÂÏÈÈÙ‰ ˙Â�Á˙· ¯
‰�Ë˜ Â˙ÁÏˆ‰Â .‰Ï‡ Ï„ÂÓ È·ÈÎ¯Ó È�˘ ,ÓÏ‡ ˙ÂÂˆ ¯˜ÈÚ·"¯ , Ï˘ ¯˙ÂÈ· È˜ÏÁ ˘ÂÈ‡Ó ÂÏ·Ò

Ì‰È�˜˙ ,·ÈÈÁÓ È˙Ï·Â È˜ÏÁ ÚÂˆÈ· È„ÈÏ ‡È·‰˘ .ÍÎÈÙÏ , ˙‡ „Â„ÓÏ ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï
Ì‰È‚˘È‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ Ì‰È˙Â˜ÂÙ˙ . ıÈ˜·2009Ì„È˙Ú ‰È‰ ÏÙ¯Ú· ËÂÏ  , „Â‡Ó Ú‚Ù ¯·„‰Â

Ï„ÂÓ‰ Ï˘ Â˙·Á¯‰ ÈÈÂÎÈÒ· ,˙Á‡ ‰˘˜ÓÎ ,˙ÂÙÒÂ� ˙Â�Á˙Ï . ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰�˙È�˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�Ï , ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· Â„Â˜Ù˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ

È„ÂÒÈÂ .ÍÎ Í¯ÂˆÏ , ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ�˜˙‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂ˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ4 È˙ÂÂˆ·Â 
ÓÏ‡"¯Â˘ÈÂ‡È ËÂÏÈÈÙ‰ ˙Â�Á˙·  ,Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô˙È� ‰È‰È˘ È„Î , ˙Â�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï

˙Â¯Á‡ ˙Â�Á˙· ÂÓ˘ÈÈÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏ ËÈÏÁ‰ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÈÏ Ú‚Â�· ,
‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰ Í‡. 

 

 

 הפסקת הפרויקט

ט על ומצב הפיילו, ל הקוד� בנושא הפרויקט" נערכה ישיבה בראשות המפכ2009באוקטובר  .1
ל כי מחוז מרכז ירחיב את מודל התחנה האפקטיבית "בישיבה זו החליט המפכ. מרכיביו הוצג לפניו
ל כי את "עוד קבע המפכ. ת יתחיל בפעילות להכנסת המודל לכל המחוזות"ואג, לכל התחנות במחוז

 .ת לאלתר לכל המחוזות"מודל צוות האיתורי� ירחיב אג

2.  �ל הקוד� לא בוצעה והפרויקט ירד "החלטת המפכ. ויקט ואיל� הל� ודע� הפר2009מסו
 !בתחנות הפיילוט דע� הפרויקט בהדרגה . ת"מסדר היו� של מקבלי ההחלטות במחוז מרכז ובאג

; נושא האיתורי� עבר לאחריות מרחבית והפעילות ברמת התחנה נטמעה בפעילות הסיור השוטפת
א� היא לא , ל החדש"ול במתכונת המשל בתחנות נתניה וראשו� לציו� המשי� אמנ� לפע"המש

ל לפעול במתכונת "ובתחנת ראש העי� חזר המש, הורחבה לתחנות נוספות למעט תחנת פתח תקווה
 .ר נטמע בבילוש" נטמעה במער� הסיור וצוות אלמ4יחידה ; הקודמת

ÂÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ˆÓ· ÔÂ„Ï ÍÈ˘Ó‰ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ ‰ËÓ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È·· ,
˜Â‡ ¯Á‡Ï ¯·ÂË2009 .‚‡˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ"‰Ê „ÚÂÓ ¯Á‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ˆÓ ˙‡ ˜„· ˙ ,

ÎÙÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯„�Î Â·ÈÁ¯‰Ï ÏÚÙÂ ÂÈ¯ˆÂ˙ ˙‡ „„Ó"Ì„Â˜‰ Ï. 
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ÂÈ„ÚÈ·Â ÂÙ˜È‰· ÌÈ„˜˙ ¯ÒÁ ‰È‰ ˙È·ÈË˜Ù‡‰ ‰�Á˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù . ÔÂ˘‡¯‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰È‰ ‡Â‰
 ‰È˙ÂÈÚ·Ï ÏÏÂÎ ‰�ÚÓ ˙˙Ï „ÚÂ�Â ‰¯Ë˘Ó‰ ˙�Á˙· È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· „˜Ó˙‰˘ ÁÂÒÈ� ˙ÂÚˆÓ‡·

‰ÏÂÚÙ ˙Â�Â¯˜Ú ,ÌÈ˘„Á ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙Â ˘„ÂÁÓ ÔÂ‚¯‡ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ÊÂÁÓ ‰ËÓ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï
‚‡ Â‡ ÊÎ¯Ó"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÒÙ‰· Â�„ ˙ . ‰ËÏÁ‰ ÏÎ ‰Ï·˜˙‰˘ ÈÏ· ÍÚ„Â ÍÏ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰

Â˜ÈÒÙ‰Ï ˙ÈÓ˘¯ , Â˜ÙÂ‰˘ ÈÏ·Â ÂÓÂÈÒ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜Ó�˙˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰ÚˆÂ·˘ ÈÏ·
ËÂÏÈÈÙ‰ ˙ÏÚÙ‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ .Ï Ï‚„‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÎ Â˙ÒÈÙ˙Â Â· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Â¯Ó

‰�Á˙‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ,‚‡Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ È„È· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Á�Ê�"˙ . Ï˘ È˜ÏÁ ÈÂÏÈÓ
˙Â�Á˙Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�˜˙‰ ,˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ „·Î‰ ÒÓÂÚ‰ ÌÚ „ÁÈ , ÔÓÊ ÍÂ˙· Â‡È·‰

˙Â˜È˙ÂÂ‰ ‰�Á˙‰ ˙Â„ÈÁÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˘ Ì˙ÂÚÏ·È‰Ï ¯ˆ˜. 

ארבעה צוותי . תשובתה מסרה המשטרה כי שני מרכיבי� מרכזיי� של הפרויקט פועלי� כיו�ב
ל במתכונת "המש. ציו� ומוריה שבמחוזות מרכז וירושלי�, שרו�, איתור פועלי� במרחבי� שפלה

, לטענת המשטרה. פתח תקווה וראשו� לציו� שבמחוז מרכז, שעוצבה בפרויקט פועל בתחנות נתניה
עוד מסרה ". תרומתו וישימותו הרבה של הפרויקט"ני המרכיבי� האלה מעידה על הפעלת� של ש

כיוו� שהנושא דרש , ר נתקל בקשיי� אובייקטיביי�" וצוות אלמ4יישו� יחידה "המשטרה כי 
המחסור הניכר במשאבי� להמש� הפרויקט . תוספות משאביות שלא היו בתעדו� משטרת ישראל

 ". של התכנית כאמורהכריע את הכ� לאי מימושה המלא

 ˙ÂÊÂÁÓ ÏÏÎÓ „·Ï· ˙ÂÊÂÁÓ È�˘· ¯Â˙È‡ È˙ÂÂˆ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰¯Ë˘Ó‰)˙Â�Á˙· ‡ÏÂ ÌÈ·Á¯Ó‰ ˙Ó¯·Â ,˙È·ÈË˜Ù‡‰ ‰�Á˙‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Ú·˜�˘ ÈÙÎ (

˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ"˘Ó‰ ˙�ÂÎ˙Ó· Ï"„·Ï· ˙Â�Á˙ ˘ÂÏ˘· ˘„Á‰ Ï , ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ
Ë˜ÈÈÂ¯Ù· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ,Ó ˙‡Â Â˙·Á¯‰·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ‰ÁÏˆ‰‰ ¯ÒÂÁ ˙‡ ÌÈ˘È‚„

Â˙ÚÙ˘‰ ËÂÚÈÓ , ÌÈ·Ï˘‰ ˙‡Â Â�Â�Î˙ ˙‡ ÂÂÈÏ˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÙÈ‡˘ÏÂ ÂÈ˙Â¯ËÓÏ ÒÁÈ·
ÂÓÂ˘ÈÈ Ï˘ ÌÈÓ„˜ÂÓ‰. 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˘ÈË� Ì¯Ë· ÈÎ „ÂÚ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚‡Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" ˙
Â˘ÈÈ Í˘Ó‰ ˙Â�Î˙È‰ ˙‡ ˙È„ÂÒÈ ‰�ÈÁ· Â�Á·È ÏÂÓ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ÂÈ˙ÂÏÚÂ˙ ˙‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÓ

ÌÈÈ˙¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÈˆÂÏÈ‡ . ÈÂˆ¯˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÂÈ‰ ‰�ÈÁ·‰ È‡ˆÓÓ Ì‡
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ,‚‡Â ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" È�Ù· Â˜ÈÒÙ‰Ï Ì˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Â‡È·È ˙

ÎÙÓ‰"Â˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈÂ Ï. 

 

 

 תכנית עיר ללא אלימות

, כעיקרו� מנחה בעבודת המשטרה" שיטור מבוסס קהילה"טרטגי ותפיסת הבמסגרת השינוי האס
. הוש� דגש על ביצוע תכניות ופעולות בשילוב� ובשיתופ� של הקהילה ושל הרשות המקומית

תפיסה זאת היא אחד האמצעי� לשיפור האפקטיביות של המענה המשטרתי שהתחנה נותנת 
פרויקט . יכות חיי� טובה יותר וביטחו� אישילתושבי� בשטח שבאחריותה במטרה להקנות לה� א

 .מרכזי שהמשטרה שותפה מרכזית בו הוא תכנית עיר ללא אלימות
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מופעלת מכוחה של החלטת ממשלה ) א" תכנית על!להל� ( תכנית עיר ללא אלימות  .1
ע� , חברתית!ית ע� התנהגות אנטיתכנית זו היא מודל עבודה להתמודדות מערכת. 2006מאוקטובר 

!הבסיס לתכנית הוא ההבנה שאלימות ועבריינות ה� תופעות מורכבות ורב. אלימות וע� עבריינות
תחומית אגב מת� !ועל כ� ג� ההתערבות למניעת� צריכה להיעשות בראייה מורכבת ורב, ממדיות

בי� מטרות התכנית . סברההמניעה והה, הטיפול, החינו�, ההגנה, טיפול מתכלל בתחומי האכיפה
לצמצ� את אירועי האלימות , להפחית את הפשיעה, להגביר את הביטחו� האישי של התושבי�

התכנית מבקשת להקי� ברשות המקומית מער� , לצור� כ�. ולהשיג שיפור כולל באיכות החיי�
ע� ) הילהבריאות וק, רווחה, כמו חינו�(מתוא� ואפקטיבי המשלב את כל המאמצי� האזרחיי� בה 

פ מוביל את התכנית ומתקצב את רובה בשיתו� ע� "המשרד לבט. כלל המאמצי� המשטרתיי�
 מיליו� 85! עמד על כ2012תקציב התכנית בשנת .  וע� הרשויות המקומיות91הקר� לידידות בישראל

 .ח"ש

ומטה , פ"ל המשרד לבט"במישור הלאומי מנהלת את התכנית ועדת היגוי בראשותו של מנכ .2
ראש , יבמישור המוניציפל. משמש זרוע ביצועית לוועדה)  המטה המקצועי!להל� (צועי במשרד מק

הרשות המקומית מוביל את ניהול התכנית באמצעות מנגנוני� ייעודיי� לנושא ובה� חמישה 
חינו� , אכיפה: פורומי� מקצועיי� בתחומי הפעילות המרכזיי� של התכנית להתמודדות ע� אלימות

 ). תחומי הפעילות!להל� (רווחה וֶהְקשר עירוני רחב , )פורמלי!חינו� לא(אי פנ, פורמלי

. ה� ברמה המחוזית וה� ברמה המקומית, המשטרה שותפה מרכזית בתכנית ה� ברמה הארצית .3
, ל אחראי לתכנית והוא עומד בראש צוות היגוי ששותפי� בו נציגי האגפי�"הסמפכ, ברמה הארצית

ותפקידו לתכלל ולתכנ� את הפעילות המשטרתית במסגרת התכנית מול , פ"המחוזות והמשרד לבט
הוק� מדור שותפויות במחלקת שיטור וקהילה באג� השיטור , לצד צוות ההיגוי. המטה המקצועי

האחראי לקידו� האסטרטגיות של השותפויות להשגת יעדי הארגו� בכל )  המדור!להל� (והקהילה 
להדרכות בנושא שותפויות וכ� הקמת פורו� , ת רלוונטיותלאיתור ולפיתוח שותפויו, התחנות
) והמרחב(המחוז , ברמה המחוזית. קהילה לצור� זיהוי צרכי� ומעני� אפשריי� בקהילה!משטרה

אחראי לליווי הפעלת התכנית באמצעות התחנות שבשטח אחריותו השותפות לביצועה ע� 
 .הרשויות המקומיות ולבקרה עליה�

 האכיפה מושתת על יצירת שיתו� בי� תחנת המשטרה לרשות וקביעת מטרות יישו� התכנית בתחו�
לצור� כ� קבע המטה המקצועי תכניות ליבה שמחובתה של המשטרה לבצע ע� . ויעדי� משותפי�

הקמת מתחמי� , הקמת פורו� אכיפה: ואלה ה�, כל הרשויות המקומיות השותפות לתכנית
הקמת מער� , הפעלת שיטור משולב, שות ולמשטרהביצוע מבצעי אכיפה משותפי� לר, מפוקחי�

עיר ללא "את נוהל ) כתוארו אז(� " הפי� אק2009בדצמבר . שליטה ובקרה והקמת סיירות הורי�
שקבע קווי� מנחי� שלפיה� על המשטרה לייש� את תחו� האכיפה ) א" נוהל על!להל� " (אלימות
 מוטל על התחנות שבתחומ� מצויות יישו� חלקה של המשטרה בתכנית, ברמה המקומית. בתכנית

בתחנות שבתחו� אחריות� . ח"את תחו� האכיפה בתחנה מוביל המת. הרשויות המשתתפות בתכנית
ח להוביל את תחו� האכיפה בכל "הוטל על המת, יותר מרשות מקומית אחת המשתתפת בתכנית

 .אחת מהרשויות בנפרד

על כל התחנות לייש� את מרכיבי , 2011ר מדצמב, ל רב ניצב יוחנ� דנינו"לפי החלטת המפכ .4
 ג� באלו שאינ� !תחו� האכיפה בתכנית שאינ� תלויי תקציב מול כל הרשויות המקומיות שבתחומ� 

__________________ 

המאבק "בפרק ) �È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008‰ : ראו" עיר ללא אלימות"כנית התייחסות לת 90
�ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„Â  639' עמ" בתופעת הביריונות ואירועי האלימות במוסדות החינו

ÌÈ�˘Ï ÈÓÂ˜Ó‰ 2012-2011  543בעמוד " מצב העיר לוד"בפרק. 

 .עיות חברתיות מרכזיות בישראלקר� הפועלת לקידו� נושאי� חברתיי� ולטיפול בב  91
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הכנת תכנית אכיפה וביצוע מבצעי , מרכיבי� כמו הקמה של פורו� אכיפה; משתתפות בתכנית
יסה ביסוד ההנחיה היא שא� התפ). ל" הנחיית המפכ!להל� (אכיפה משותפי� למשטרה ולרשות 

" שיטור מבוסס קהילה"כדי לממש את מדיניות , שהמשטרה צריכה לבצע פעולות אלה ע� הרשויות
 .על התחנות להיער� באופ� עצמאי לביצוע� ולרתו� את הרשויות למשימה, ל"של המפכ

 92משטרה תחנות 45 רשויות מקומיות בתחו� אחריות� של 98נכו� למועד הביקורת מנתה התכנית 
 .שבכמחצית� מצויה יותר מרשות אחת) בשני שלישי� מכל התחנות(

 

 

 יישו� התכנית בתחנות

לרבות ביצוע תכניות , משרד מבקר המדינה בדק את יישו� מרכיבי התכנית על ידי תחנות המשטרה
 .הליבה שבתחו� האכיפה

‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙·˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÏÁ‰ ˙Â�Á˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ,‰ ˙Ó¯ Ï·‡ ÌÂ˘ÈÈ
 ‰ÎÂÓ� Ô‰Ï˘-È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ˙Â¯Á‡Â ÏÏÎ Ì˘ÂÈÓ ‡Ï Ô˜ÏÁ  . ˙Ó¯ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó·

„ÁÂÈÓ· ‰ÎÂÓ� ÌÂ˘ÈÈ‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 

1. ‰ Ù È Î ‡  Ì Â ¯ Â Ù:ח להקי� פורו� אכיפה בתחנה שיתכנס אחת "נקבע כי על המת,  כאמור
געי� לנושא ח ובהשתתפות כל גורמי הרשות הנו"הפורו� יהיה בראשותו של המת. לחודש

עוד נקבע כי על הפורו� לעסוק בתיאו� פעילות� של כל גורמי האכיפה ברשות תו� כדי . האלימות
קביעת סדרי עדיפות לפעילות , הגדרת יעדי� משותפי� ליישו�, הצפת הבעיות, בחינת מצב האכיפה

 נדרשות התחנות. לרבות יישו� תכניות הליבה, ומעקב אחרי יישו� הפעילות שאושרה בפורו� זה
המהווה בסיס להערכת התחנה , "שירת הסירנה"להזי� את מועד התכנסות פורו� האכיפה במערכת 

 .במרכיב זה

 א� !מרכז ודרו� , תל אביב, חו�,  צפו�! 93משרד מבקר המדינה בדק בחמישה משבעת המחוזות
בכל  את פורו� האכיפה כנדרש 2012התחנות המשתתפות בתכנית קיימו במחצית הראשונה של 

 :להל� ריכוז הנתוני�. הרשויות שבתחו� אחריות�

 )בחלוקה למחוזות(שיעורי קיו� פורו� אכיפה : 3טבלה 

ÌÂ¯„ ÊÎ¯Ó ·È·‡ Ï˙ ÛÂÁ ÔÂÙˆ  

 , שיעור הרשויות שבה� קיימו התחנות פורו� אכיפה 79% 79% 100% 88% 94%

 . מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית

 , ת שבה� קיימו התחנות פורו� אכיפהשיעור הרשויו 75% 40% � 100% 88%

 .מכלל הרשויות במגזר המיעוטי� המשתתפות בתכנית

 

__________________ 

92  � 45 מועצות אזוריות המצויות באחריותו של משמר הגבול ומתו� 8 הרשויות המקומיות 98מתו
 . מרחבי� אופרטיביי�6התחנות 

93 � .לא נבדק יישו� מרכיבי התכנית על ידי התחנות במחוז ירושלי� ובמחוז יהודה ושומרו
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Î· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÛÂÁÂ ÔÂÙˆ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Â�Á˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó-20% 
Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ; ÌÂ¯ÂÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÌÂ¯„Â ÊÎ¯Ó ˙ÂÊÂÁÓ·˘ ˙Â�Á˙‰

Î· ‰ÙÈÎ‡-10%· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙ .ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÏ ¯˘‡ , ˙ÂËÏÂ·
· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï˘ ÛÂÁ ÊÂÁÓ· ˙Â�Á˙‰ ¯˜ÈÚ·-60%˙ÂÈÂ˘¯‰Ó  .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

 ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ ÂÓÈÈ˜ ˙Â�Á˙‰˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
˙È�Î˙· , ˘¯„�‰Ó ‰ÎÂÓ� ˙Â¯È„˙· ˙‡Ê Â˘Ú Ô‰-¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ÌÈÈÓÚÙ Â‡ ˙Á‡ ÌÚÙ  .Ó· ÊÂÁ
 ÌÂ¯„- ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯· )88%( ; ÊÎ¯ÓÂ ÛÂÁ ˙ÂÊÂÁÓ·- ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ· )57%  

Â-59% ,‰Ó‡˙‰·( ; ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·-· -45% ; ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ·Â-· -40%Ô‰Ó  . ÌÂÎÈÒÓ
 ˘ÈÏ˘Ó ˙ÂÁÙ·˘ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ�Â˙�‰)28% ( ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó

‰ ÂÓÈÈ˜ Â˜„·�˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙˘ÓÁ· ˙È�Î˙· Â‡ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂ¯ÂÙ ˙‡ ˙Â�Á˙
¯˙ÂÈ. 

 מסרה המשטרה כי במחוז צפו� חל שיפור ניכר ביישו� מרכיב זה 2012בתשובתה מדצמבר 
� המחוזי ומפקד המחוז מקיימי� מעקב ישיר על קיומו של פורו� "קצי� האג. בחודשי� האחרוני�

וב התחנות קיימו פורו� אכיפה  נמצא כי ר2012ובבדיקה שער  המחוז בנובמבר , אכיפה במחוז
 ומאז 2012בנוגע למחוז חו! נמסר כי סג� מפקד המחוז התייחס לנושא בדיו� סטטוס ביוני . כנדרש

 .הוא מטופל בתחנות

˙Â�Á˙‰ È„È· ‰ÙÈÎ‡ ÌÂ¯ÂÙ ÌÂÈ˜˘ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙�ÂÎ˙Ó·
ÂÚ·˜�˘ ˙Â¯È„˙·Â ,‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ,ÏÙ ˘Ó˘Ó‰ ˘ÓÓ Ï˘ ‰Ó¯ÂÙË

˙ÂÈÚ· ˙Ùˆ‰Ï ,‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï .ÔÎÏ , ˙Â�Á˙‰ ÏÚ
 ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ÛÂˆ¯ ÔÙÂ‡·Â ˘¯„�Î ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂ¯ÂÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï

Ô˙ÂÈ¯Á‡. 

2. ˙ Â ˘ ¯ ‰  Ì Ú  ˙ Ù ˙ Â ˘ Ó  ˙ È � Â ¯ È Ú  ‰ Ù È Î ‡  ˙ È � Î במסגרת פורו� האכיפה יש  :˙
מקומות בילוי וגני� , כמו נקודות חמות(י האלימות ברשות של מוקדמיפוי עירוני מקי! לבצע 

המיפוי יתבסס על ניתוח נתוני� . היקפ� ומקומות ריכוז�, ושל סוגי האלימות ברשות) ציבוריי�
נתוני , 100כמו נתוני פניות למוקד (משטרתיי� ועירוניי� ועל היק! תופעות האלימות ברשות 

) תלונות ופניות אזרחי� והיק! אירועי ונדליז� ברשות, יי�היק! תיקי� פליל, פעילות מוקד עירוני
על תכנית האכיפה לכלול פעולות . ובהמש  לכ  לגבש תכנית אכיפה יחד ע� הרשויות המקומיות

 .תחומי אחריות ומדדי הצלחה לכל פעולה, לוחות זמני�, לביצוע

אכיפה במחצית משרד מבקר המדינה בדק באות� חמישה מחוזות א� התחנות גיבשו תכניות 
 : להל� ריכוז הנתוני�.  ע� הרשויות המשתתפות בתכנית2012הראשונה של 

 )בחלוקה למחוזות(שיעורי הרשויות שבה� גובשה תכנית אכיפה משותפת : 4טבלה 

דרו� מרכז תל אביב צפו� חו�   
94% 71% 100% 71% 45% , שיעור הרשויות שבה� גובשה תכנית אכיפה משותפת ע� התחנות

 כלל הרשויות המשתתפות בתכנית מ
88% 40% � 20% 30% , שיעור הרשויות שבה� גובשה תכנית אכיפה משותפת ע� התחנות

 מכלל הרשויות במגזר המיעוטי� המשתתפות בתכנית 
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‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙ ˙Â�Á˙‰ Â˘·È‚ ·Â¯Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó .˙‡Ê ÌÚ , ˙Â�Á˙‰ Â˘·È‚ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·
ÈˆÁÓÓ ˙ÂÁÙ ÌÚ ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙)45% (Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ . ¯Ê‚ÓÏ ¯˘‡

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ,¯˙ÂÈ ÔË˜ Û˜È‰· Ô‰ ‰Ê ·ÈÎ¯Ó· ˙Â�Á˙‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ . Â˘·È‚ Ì�Ó‡ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·
‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙ ˙Â�Á˙‰ ,ÊÎ¯Ó ˙ÂÊÂÁÓ· Í‡ ,ÌÈËÂÚÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ì‰·˘ ÛÂÁÂ ÔÂÙˆ , ‰ÏÂÚ

‰Ï·Ë‰ È�Â˙� ÁÂ˙È�Ó ,¯‰ ·Â¯Ï ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�Î˙ Â˘·È‚ ‡Ï ˙Â�Á˙‰ ÈÎ ÌÂÁ˙·˘ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÂ˘
 Ô˙ÂÈ¯Á‡)70%.( 

בנוגע למחוזות מרכז וצפו� מסרה המשטרה בתשובתה כי כל התחנות גיבשו תכניות אכיפה עירונית 
במחוז צפו� התכניות א! . לרבות אלו שבמגזר המיעוטי�, משותפות ע� הרשויות שבתחו� אחריות�

, חו! את גיבוש תכניות האכיפה השלימו כל התחנות במחוז 2012בדצמבר . נבדקו בידי המחוז
 .והמדור א! אישר אות�

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÚÈ˜˘‰˘ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
˙Â�Á˙‰Â ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· , Â˘Ú ‡Ï˘ ˙Â�Á˙· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙È�Î˙ ˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î
 Ï˘ ‰�Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ· ˙‡Ê2012 .È�Î˙ Ï˘ Ô˙˜È„· ÚÂˆÈ· Ì‚ ÔÂÈˆÏ ÈÂ‡¯ È„È ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙Â

¯Â„Ó‰Â ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ. 

3.  Ì È Á ˜ Â Ù Ó  Ì È Ó Á ˙ Ó)˙ Â È � Â Á Ë È ·  ˙ Â È ¯ Â Ë È ¯ Ë(: במסגרת זו על התחנה ,
כמו מוקדי בילוי , לפורענות המועדי� להגדיר ולסמ� מתחמי� ברשות, בשיתו! ע� הרשות

 לביצוע עבריינות בתחו�" נקודה חמה"ומועדוני� המושכי� אליה� בני נוער ובלייני� ומהווי� 
 מאבטח לרבות הצבת, בהקשר זה על התחנה להקי� מער  פיקוח להבטחת מתחמי� אלו. האלימות

 נוחה להבטחת תנועה) בשיתו! גורמי הרשות ואזרחי� מתנדבי� בעלי עניי�( אחר אכיפה גור� או
כמו כ� יש להכשיר מאבטחי� להתמודדות ע� אוכלוסיות . באותו מתח� המבקרי� של יותר ובטוחה

מצולמי� , במטרה להפו  אזורי� אלה לבטוחי�, שהכניסה למועדוני� אסורה עליה�מסוימות 
 .ומוגני�

 2012להל� טבלה המרכזת את הנתוני� על היק! הקמת מתחמי� מפוקחי� במחצית הראשונה של 
 :ברשויות המשתתפות בתכנית

 )בחלוקה למחוזות(שיעורי הרשויות שבה� הוקמו מתחמי� מפוקחי� : 5טבלה 

ÌÂ¯„ ÓÊÎ¯ ·È·‡ Ï˙ ÛÂÁ ÔÂÙˆ  
29% , שיעור הרשויות שבה� קיימו התחנות מתחמי� מפוקחי� 38% 50% 80% 29%

 מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית
0% 0% - 

, שיעור הרשויות שבה� קיימו התחנות מתחמי� מפוקחי� 20% 0%
 מכלל הרשויות במגזר המיעוטי� המשתתפות בתכנית

 

ˆ ˙ÂÊÂÁÓ· ˙Â�Á˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚÔÂÙ , ˘ÈÏ˘Î· ˜¯ ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÓÁ˙Ó ÂÓÈ˜‰ ÌÂ¯„Â ÊÎ¯Ó
 Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó)38% ,29%Â -29% ,‰Ó‡˙‰· .( Â˘Ú ÛÂÁ ÊÂÁÓ· ˙Â�Á˙‰

 ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÈˆÁÓ· ˙‡Ê)50% ( ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯· ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ·Â)80% .( ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó·
 Ú¯ ÈÎ· ·ˆÓ‰-ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· ˜¯  ,„·�˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ˙˘ÓÁÓ „Á‡· ˜¯ Â�ÈÈ‰„Â˜ , ˜ÏÁ ÂÓÈ˜‰

 Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙Â„„Â· ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÓÁ˙Ó ˙Â�Á˙‰Ó- 4 ÍÂ˙Ó ˙ÂÈÂ˘¯ 20  

)20%( ; ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈÓÁ˙Ó ÏÏÎ ˙Â�Á˙‰ ÂÓÈ˜‰ ‡Ï Â˜„·�˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘·
Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘. 
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 דהיינו ,  רשויות%6 מסרה המשטרה כי במחוז מרכז הוקמו מתחמי� ב2012בתשובתה מדצמבר 

ובשאר הרשויות במחוז הקמת ,  במועד הביקורת במחצית הראשונה של השנה29% לעומת %35%ב
,  רשויות%23במחוז צפו� הוקמו מתחמי� ב; המתחמי� לא צלחה או שהיא מצויה בשלבי ביצוע

ובשאר הרשויות במחוז פועלות התחנות מול ,  במועד הביקורת38% לעומת %79%דהיינו ב
אביב כל חמש התחנות מקיימות מתחמי� מפוקחי� ברשויות במחוז תל ; הרשויות להקמת�

, אשר למגזר המיעוטי�.  במועד הביקורת80% לעומת %100%דהיינו ב, המצויות בתחו� אחריות�
מחוז חו! נת� הנחיה לתחנות שבאחריותו להקי� מתחמי� מפוקחי� בתיאו� ע� הרשויות וא! ציי� 

במחוז דרו� מתבצעת עבודת מטה ; 2013 לשנת כי נושא זה יבוא לידי ביטוי בתכנית האכיפה
בראשותו של סג� מפקד המחוז להקמת� של מתחמי� מפוקחי� במגזר הבדואי בתיאו� ע� הקמת 

 .ברשויות שבמגזר המיעוטי�) ראו להל� (94מוקד שליטה ובקרה

 ÌÈÓÁ˙Ó‰ ÌÂÁ˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯ÂÙÈ˘‰ „ˆÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·‰ „ÚÂÓÓ ÌÈÁ˜ÂÙÓ‰ ¯·Óˆ„· ‰˙·Â˘˙ „ÚÂÓ „Ú ˙¯Â˜2012 , ˜ÏÁ· Ì˙Ó˜‰ Û˜È‰

 ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ˙Â�Á˙‰ ÔÈ· ‰·¯Â ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ÍÈ¯ˆÓÂ ¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË ÔÈÈ„Ú ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó
˙ÂÈÂ˘¯Ï ,‰·Â˘˙‰Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ. 

4. ˙ Â ˘ ¯ ‰  Ì Ú  Ì È Ù ˙ Â ˘ Ó  ‰ Ù È Î ‡  È Ú ˆ · Ó:אפיוני� רשות מקומית  מאחר שלכל 
הוטל על התחנה לקיי� מבצעי , מאמ. מיקודו מוקדמת התערבות המחייבי� בעייתיי� ותחומי�

אכיפה משותפי� ע� הרשות בנושאי� שוני� שזוהו במסגרת פורו� האכיפה לפי המיפוי העירוני 
מבצעי� אלה ה� מרכיב נוס! בתחו� האכיפה שעל כל , ל"לפי הנחיית המפכ. 95שבוצע ברשות

 .תחנה ליזו� ע� הרשות

בצעי האכיפה שביצעו התחנות במחצית הראשונה של להל� טבלה המרכזת את הנתוני� על היק! מ
 : ברשויות המשתתפות בתכנית2012

 )בחלוקה למחוזות(שיעורי הרשויות שבה� בוצעו מבצעי אכיפה משותפי� : 6טבלה 

ÌÂ¯„ ÊÎ¯Ó ·È·‡ Ï˙ ÛÂÁ ÔÂÙˆ   
 , שיעור הרשויות שבה� קיימו התחנות מבצעי אכיפה 45% 64% 80% 53% 76%

 שתתפות בתכנית מכלל הרשויות המ

 , שיעור הרשויות שבה� קיימו התחנות מבצעי אכיפה 35% 20% - 0% 50%

 מכלל הרשויות ממגזר המיעוטי� המשתתפות בתכנית

 

 ˙ÈˆÁÓÎ ÌÚ ˜¯ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ˙Â�Á˙‰ ÂÓÈÈ˜ ÊÎ¯ÓÂ ÔÂÙˆ ˙ÂÊÂÁÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ
 Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó)45%Â -53% ,‰Ó‡˙‰·( , ÛÂÁ ÊÂÁÓ·Â-  ÌÈ˘ÈÏ˘ È�˘Î ÌÚ

 ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó)64% .( ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯ ÌÚ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ÂÓÈÈ˜˙‰ ·È·‡ Ï˙Â ÌÂ¯„ ˙ÂÊÂÁÓ· 

)76%Â -80% ,‰Ó‡˙‰· .( ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÂÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â�Á˙‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ Û˜È‰ ‰Ê ·ÈÎ¯Ó· Ì‚
¯˙ÂÈ ÔË˜ ‰È‰ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· . ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ÂÓÈÈ˜ ˙Â�Á˙‰ Â·˘ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ËÚÓÏ

Ó ˙ÈˆÁÓ ÌÚ ÌÈÙ˙Â˘Ó Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÂ˘¯‰)50%( , Â˜„·�˘ ˙ÂÊÂÁÓ‰ ¯‡˘·
 ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ËÚÓÎ- ÈÚˆ·Ó ÏÏÎ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ˙Â�Á˙‰ ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ· 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ·Â¯· ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆ·Ó ÂÓÈÈ˜ ‡Ï Ô‰ ÛÂÁÂ ÔÂÙˆ ˙ÂÊÂÁÓ·Â ‰ÙÈÎ‡)65%Â -80% ,
‰Ó‡˙‰·.( 

__________________ 

,  ברחבי הרשות באזורי� המועדי� לאלימות ולפשיעהמער� של מצלמות בקרה ומעקב שיותקנו 94
 .ששידור� ייעשה למרכז שליטה ובקרה שיושב במוקד העירוני ועובד בצמוד לכוחות האכיפה ברשות

 . תנועה ועוד, רישוי עסקי�, רוכלות, מטרדי�, הפרעת מנוחה 95
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למעט , נות מקיימות מבצעי אכיפה ע� הרשויותבתשובתה מסרה המשטרה כי במחוז מרכז רוב התח
התאמת %שתי תחנות שבה� אי� מתקיימי� מבצעי� בשל קשיי� בגיוס פקחי� של הרשות ובגלל אי

במחוז צפו� התחנות מקיימות מבצעי אכיפה ע� ; ) במועד הביקורת53%לעומת (המבצעי� לרשות 
� ושתי רשויות נוספות שהמבצעי� למעט ארבע רשויות שבה� אי� מתקיימי� מבצעי, כל הרשויות

המשטרה הוסיפה כי ).  במועד הביקורת45%לעומת (נעשי� ללא כל שיתו! פעולה מצד הרשות 
עוד ציינה המשטרה כי . 2013במחוזות חו! ודרו� נושא זה יבוא לידי ביטוי בתכניות העבודה לשנת 

 .יות שבתחו� אחריות�במחוז תל אביב כל התחנות מקיימות מבצעי אכיפה משותפי� ע� הרשו

 ˙Â�Á˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯ÂÙÈ˘‰ „ˆÏ˘ ‰Ê ·ÈÎ¯Ó È·‚Ï Ì‚ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ·2012 , ÌÈÈ˘˜ Ï˘· Ú�Ó� ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÚˆ·Ó Ï˘ ÌÓÂÈ˜˘ ÏÎÎ

˙Â˘¯‰ ÏÂÓ ‰„Â·Ú· ,˙Â�Á˙‰ ÏÚ ,˙ÂÊÂÁÓ‰ ÚÂÈÒ· ,‰Ï‡ ÌÈÈ˘˜ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ÏÂÚÙÏ , ÌÂÊÈÏ
‡ „„ÂÚÏÂ ÌÚÂˆÈ· ˙‡‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙Â˘¯‰ ˙ .˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ , ˙ÂÊÂÁÓ‰Â ˙Â�Á˙‰ ÏÚ

‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ,Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ¯Â„Ó‰ ˙Â·¯Ï"Ù , ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘· ÌÈÓÒÁ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

5. ˙ Â ˘ ¯ ‰  Ô È · Â  ‰ � Á ˙ ‰  Ô È ·  · Ï Â ˘ Ó  ¯ Â Ë È במסגרת מודל זה יש להציב  :˘
, על הניידת לסייר במש  כל שעות היממה. רשות בניידת שתקצה הרשותשוטר וכ� פקח של ה

לאתר מוקדי אלימות , בעיקר באזורי� שאי� בה� מצלמות או שאי� מתבצעות בה� פעולות אכיפה
ורעש ולתת מענה מידי לקריאות התושבי� ותגובה אפקטיבית ומהירה למוקדי אלימות והשחתת 

 .רכוש

ל ארצי להפעלת מודל השיטור המשולב שפורס� ג� ברשויות � נוה" גיבש אק2005בשנת  )א(
ח ובי� ראש הרשות לטיפול בבעיות איכות "מטרת המודל היא ליצור שותפות בי� המת. המקומיות

המשאבי� . למצות את המשאבי� ולשפר את השירות, המודל פותח במטרה ליצר מכפילי כוח. חיי�
 . את השוטרי�והמשטרה תממ�, המוקצי� יישארו בחזקת הרשות

 ˙�˘·2007‚‡ ˘‡¯ Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ˙ÂÂˆ ‡ˆÓ " ¯ÂËÈ˘‰ Ï„ÂÓ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ê‡„ ˙
ÎÙÓÏ ıÈÏÓ‰Â ·ÏÂ˘Ó‰" ‡ÏÂ ·ÏÂ˘Ó‰ ¯ÂËÈ˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÈ�‰ ˙‡ Ô�˜˙˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ì„Â˜‰ Ï

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ .‰˙Á„� ‰ˆÏÓ‰‰ , ¯ÂËÈ˘‰ Ï„ÂÓ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÈÁ�‰ ‰‡ˆÈ Í‡
·ÏÂ˘Ó‰ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,Á¯‰Â˙Â‡ ‰ÏÏÎÂ ÌÈÈ˜‰ Ï„ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰·È , ÈÏ·

Â˙�ÂÎ˙Ó ˙‡ ˙Â�˘Ï ,ÏÚ ˙È�Î˙·˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ·ÈÎ¯ÓÎ"‡. 

ומכול� עלתה המסקנה ,  ביצעה המשטרה כמה ביקורות ובקרות בנושא בתחנות2007מאז  )ב(
 בי�, שהפעלת מודל השיטור המשולב במתכונתו הקיימת מלווה בתקלות וליקויי� המשפיעי�

דהיינו כל תחנה מפעילה את , פרשנות אחרת של הנוהל הארצי: ובה�, על היק! הפעלתו, השאר
להכשרתו , וליקויי� הנוגעי� למשאבי� ולכוח האד� המאייש את הניידות, המודל לפי תפיסתה היא

השוטרי� , בעניי� זה צוי� כי השיטור המשולב לא מתוקנ� בתוספת תקני� לתחנות. ולסמכויותיו
שי� את ניידת השיטור המשולב נמני� ע� תקני שוטרי הסיור בתחנה ופעילות� זו באה על המאיי

. וה� משובצי� לפעילות על פי סידור העבודה השוט! של התחנה, חשבו� הפעלת ניידות קו אדו�
ועיקר עבודת� , צוותי השיטור המשולב פועלי� ללא כל תכנית עבודה סדורה וללא יעדי�, בנוס!

 .ובסיוע לניידות הסיור) %106 ו100( באירועי� המתקבלי� מהמוקדי� השוני� טמו� בטיפול

במחוז ). במתכונת שלא שונתה(בתשובתה ציינה המשטרה בעיות בהפעלת מודל השיטור המשולב 
במחוז צפו� יש קשיי� ; מרכז המודל אינו מופעל בחלק מהרשויות בשל חוסר בפקחי� של הרשות

ח האד� של התחנות לצד בעיות תקציביות של הרשויות בהפעלתו בשל מצוקה קשה בכו
רוב הרשויות שבה� המודל אינו מופעל , במחוז חו!; בייחוד הרשויות במגזר המיעוטי�, המקומיות
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במחוז ; ה� רשויות קטנות שבחלק� לא קיימת מחלקת פיקוח עירוני שהיא הבסיס להפעלת המודל
 .י� תקציביי�דרו� קיימי� קשיי� רבי� הנוגעי� לחוסר משאב

. � לבחו� דרכי� לתיקו� הפעלת מודל השיטור המשולב ולשיפורו" החליט ראש אג2012באפריל 
, במסגרת זאת המליצה מחלקת שיטור קהילתי לאמ. דרכי� למיסוד המודל ולשיפור פעילויותיו

להגביר את מעורבות� של המפקדי� והרשויות , לגבש נוהל ארצי מקי!, ל"לקבוע מדיניות מפכ
 .הכשרתו והגדרת סמכויותיו, ולגבש פתרונות מידיי� לסוגיית כוח האד� המאייש את הניידות

ÍÎÈÙÏ , ˙�˘· ‰Ú„È ¯·Î ‰¯Ë˘Ó‰˘ Û‡2007 Ï„ÂÓ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÈÚ·‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ 
·ÏÂ˘Ó‰ ¯ÂËÈ˘‰ ,Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ú·˜ Û‡Â , Ï„ÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÙÈÒÂ‰ ‡È‰

ÏÚ ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ·" ÈÂ�È˘ ÏÎ ‡ÏÏ ‡Â˙�ÂÎ˙Ó· . ÏÈ¯Ù‡· ˜¯2012 ‰˙ÂÈ¯Á‡Ï Ï„ÂÓ‰ ¯·Ú 
 ÌÚ ¯ÂËÈ˘ Ï„ÂÓ ˙ÏÚÙ‰· ‰ÒÂ�Ó‰ ‰ÏÈ‰˜‰Â ¯ÂËÈ˘‰ Û‚‡· È�Â¯ÈÚ ¯ÂËÈ˘ ˙ÈÈÏÂÁ Ï˘

˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ,‡˘Â�Ï ÔÂ¯˙Ù ˘Â·È‚· ‰ÏÁ‰ ‰¯Ë˘Ó‰Â . ÌÈÏ˘‰Ï ‰È‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
Ô˜Â˙Ó‰ Ï„ÂÓ‰ ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜‰· ,Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Ì‚ Ï·Â˜Ó ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ÏÚ Ì‚

Ë·Ï „¯˘Ó‰"Ù ,„ÚÂ� ‡Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˙¯˘È ‰Ê Ï„ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰˘ È„Î. 

בתשובתה מסרה המשטרה בהקשר זה כי לאחר שמודל השיטור המשולב עבר לאחריותה של 
הוא מיוש� באופ� מפוקח ומבוקר לפי נוהל ההפעלה הארצי כאשר ראש , חוליית השיטור העירוני

) תחנתי/מחוזי(ויות חדשות למודל לאחר כתיבת נוהל מקומי � נות� את אישורו להוספת רש"אג
 .הנגזר מהנוהל הארצי

פ כי בחלק מהמקרי� אי� הפעלת מודל " מסר המשרד לבט2012בתשובתו למשרד המדינה מדצמבר 
השיטור המשולב מצליחה בשל משאבי� חסרי� ובגלל בעיות הנוגעות לרשויות שרוב� נמצאות 

בחלק� הגדול של הרשויות חסרה התשתית . אקונומית נמוכה% סוציוביישובי� המאופייני� ברמה
הראשונית להפעלת המודל בשל היעדר תקני פיקוח או בעטיי� של מגבלות בקליטת פקחי� כעובדי 

 .רשות

פ כי עליו לית� את הדעת בנוגע למידת התאמת מודל "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לבט
 לתכנית עיר ללא אלימות % על כל בעיותיו והקשיי� ביישומו  במתכונתו הקיימת%השיטור המשולב 

על המשרד להוביל את השינוי , ככל שיידרש. ועקרונותיה ולהפעלתו כתכנית ליבה שחובה ליישמה
ככל שהוא ממשי  להיות שות! , בתיאו� אתה, במתכונת המודל שיזמה המשטרה או כל שינוי אחר

 .לתכנית

6. ˙ Â Ê Â Á Ó ‰  ˙ Â · ¯ Â Ú Ó: בראשותו של מפקד המחוז, התכנית אחראי המחוז במסגרת ,
לקיי� דיו� , בי� השאר, על מפקד המחוז. לשליטה ולבקרה על התנהלות התכנית במחוז, לפיקוד

חי� במחוז ונציגי� מהמטה המקצועי במשרד "בהשתתפות המת, אחת לחצי שנה, סטטוס לתכנית
דהיינו בכל ,  התכנית ברמה המחוזיתעל המחוז ללוות את הטמעת. פ ובאג! השיטור והקהילה"לבט

 .ולסייע בפתרו� בעיות, התחנות שבאחריותו

מרכז , תל אביב, צפו�,  חו!%משרד מבקר המדינה בדק את מידת מעורבות� של חמשת המחוזות 
זי� קיימו דיוני סטטוס לתכנית "בכל המחוזות שנבדקו נמצא כי הממ.  ביישו� התכנית%ודרו� 
ובה� הועלו ג� קשיי� וג� , חי� וגורמי� נוספי� בתחנה הנוגעי� לתכנית"בהשתתפות המת, כנדרש

נמצא כי מידת מעורבות המחוזות , ע� זאת. הישגי� הנוגעי� ליישו� התכנית על ידי התחנות
, בחלק מהמחוזות אי� כלל הובלה של התכנית. בהובלת התכנית ובהיקפה שונה ממחוז למחוז

אי� אחידות בדפוסי העבודה של , בנוס!. טעונה שיפורובחלק� הובלת התכנית היא חלקית ו
הלי  הטמעת ; המחוזות ובאופ� טיפול הגורמי� הרלוונטיי� במחוז בסוגיות הנוגעות לתכנית

חלק מהמחוזות אינ� מקפידי� ; ובחלק� הוא עדיי� בתחילתו, התכנית בחלק מהמחוזות לא הושל�
חלק ; וחלק� אינ� מקבלי� כלל דיווח, על קבלת דיווח שוט! מהתחנות על ניהול התכנית
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ובחלק� אי� ה� , מהמחוזות אינ� מבצעי� פיקוח ובקרה באופ� שוט! על התנהלות התכנית בתחנות
 המחייבת 2011ל מדצמבר "מצב זה משלי  ג� על אופ� יישומה של הנחיית המפכ. מבוצעי� כלל

מרכיבי� של אחריות� את התחו� ייש� מול כל הרשויות המקומיות שבאת כל התחנות במחוזות ל
 .תכניתשאינ� משתתפות ב רשויות לרבות, אינ� תלויי תקציבשתחו� האכיפה בתכנית 

בסיכו� דבריה לנושא מסרה המשטרה בתשובתה כי היא עדיי� מצויה בהליכי הטמעת� של עקרונות 
 המשטרה הוסיפה שאמנ� היא זו". שיטור מבוסס קהילה"ל של "א במדיניות המפכ"תכנית על

היא , לנוכח זאת. א  היא תלויה בגורמי� רבי� נוספי� ביישומו, המובילה את תחו� האכיפה
לחזק ולמסד את הקשר בינה לבי� הרשויות המקומיות באמצעות אמנה , בי� השאר, פועלת

מגזר (ל צוותי עבודה להתאמת תחו� האכיפה למגזרי� הייחודיי� "בנוס! מינה הסמפכ. משותפת
ולצד� מינה ג� צוותי עבודה לניהול הידע ולעידוד יזמות , )החרדי והמגזר הכפריהמגזר , המיעוטי�

. המחוזות השוני� נקטו לאחרונה א! ה� פעולות להגברת מעורבות� ולמת� סיוע לתחנות. מקומיות
מחוז חו! ; מחוז צפו� החל לבצע פיקוח צמוד על התנהלות התכנית בתחנות שבאחריותו, למשל

ר והמשרד "ח ובקרה על התנהלות התכנית ועל ישיבות עבודה ע� גורמי מטאעשה סטטוסי� לפיקו
מחוז דרו� מינה קצינה לקידו� התכנית בתחנות המחוז ומקיי� ; פ לקידו� ולפתרו� בעיות"לבט

 .א" ברשויות שבה� אי� מופעלת תכנית על%" דרו� ללא אלימות "%תכנית מיוחדת 

 ‰˙‡¯ ‰¯Ë˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ ˙È�Î˙·" ˙�ÂÂÎÓ‰ ¯ÂËÈ˘ ˙�ÂÎ˙Ó ‡
‰È˙ÂÈÚ·ÏÂ ‰ÏÈ‰˜‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ˙Úˆ·˙ÓÂ .

˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,·Â¯Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· , ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙„Â·Ú· ˙È�Î˙‰ ˙‡ ÂÙ„ÚÈ˙ ‡Ï ˙Â�Á˙‰
 ˙ÂÈÚ· ÏÏ‚· Â‡ ÔÓˆÚ Ô‰Ï˘ ‰˜ÈÙÒÓ ‡Ï ‰ÓÊÈ ·˜Ú ‰È·ÈÎ¯ÓÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï Û‡Â

Ó·˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Û˙Â˘Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÓ‡˙ÂÓ Ì�È‡˘ ˙È�Î˙‰ È·ÈÎ¯ .˙Ó‰ ÏÚ" ˙È�Î˙Ï ˙˙Ï ÌÈÁ
ÎÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈÁ�‰· Ú·˜�Î ˙ÂÙÈ„Ú"‰ÓÂ˘ÈÈÏ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÂÎ¯ÚÈÈ ˙Â�Á˙‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ Ï .

˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ,˙ÂÊÂÁÓ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï Ì‰ÈÏÚ ,Ë·Ï „¯˘Ó·Â ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚·" ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ Ù
˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ,ÛÂ˙È˘· ÌÈÓÒÁ ˙Â·¯Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰  . ÔÂÈˆÏ ˙ÂÈÂ‡¯

 ÔÎÂ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÊÂÁÓ‰Ó ˜ÏÁ· ‰�Â¯Á‡Ï ˙ÂË˜��‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
‡ËÓ ÈÓ¯Â‚˘ ‰„·ÂÚ‰" È�Ù· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ¯ÚÙÂ ˙ÂÈÚ· ÌÈÏÚÓ ¯

Ë·Ï „¯˘Ó‰"Ù. 

 

 

 פ"ניהול התכנית על ידי המשרד לבט

ת התכנית במישור הלאומי באמצעות שני מנגנוני� ייחודיי� פ מוביל א"המשרד לבט, כאמור
פ ובהשתתפות משרדי "ל המשרד לבט" בראשותו של מנכ%ועדת היגוי לאומית )  א:   (לנושא

משרד הפני� ומשרד הרווחה והשירותי� , כמו משרד החינו (הממשלה הקשורי� לנושא 
עיקריי� של הוועדה ה� קביעת יעדי� תפקידיה ה. 96וגופי� נוספי� המעורבי� בתכנית) החברתיי�

פיתוח ועיצוב של מודלי� המותאמי� למגזרי� , הכנת תכנית יסוד לאומית, ומטרות במישור הלאומי
תיאו� התכניות והפעולות בי� משרדי הממשלה השוני� ופיקוח על , השוני� ולמגוו� צרכיה�

  בהשתתפות%פ "ועי במשרד לבטמטה מקצ)  ב.   (יישומ� ותכנו� הקצאת המשאבי� להפעלת התכנית
המטה המשמש זרוע ביצועית . נציגי� מקצועיי� של הגורמי� המשתתפי� בוועדת ההיגוי הלאומית

, לרבות ליווי מקצועי, פיתח את התכנית והוא אחראי לניהולה במישור הארצי, של ועדת ההיגוי

__________________ 

 .שלטו� המקומיסי� וה"רשת המתנ, הרשות למלחמה בסמי� ובאלכוהול, הקר� לידידות בישראל 96
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הדרכה ופיקוח , רשויותסיוע בהקמת מנגנוני ניהול מקומיי� ב, הנחיית� של הרשויות והדרכת�
 .עליה� וכ� תיוו  ותיאו� בי� הרשויות המקומיות לגורמי� המקצועיי� במישור הארצי

 בנושא עיר ללא אלימות היה על ועדת ההיגוי בראשות 2006על פי החלטת הממשלה מאוקטובר 
 על ,בנוס!. המשרד להקי� את התשתית הארגונית הלאומית לניהול התכנית ולהפעילה ברמת המטה

, פי מסמכי מטה של המשרד הנוגעי� לניהול התכנית היה על המשרד לקבוע תהליכי עבודה ונהלי�
, להגדיר משימות למטה המקצועי, לכנס את ועדת ההיגוי ואת המטה המקצועי בתדירות קבועה

וכ� , לנהל מאגר נתוני� ולקיי� תהליכי בקרה ופיקוח, לנקוט תהליכי� לגיוס� של בעלי התפקידי�
 .לוות את ביצוע התכנית ולסייע במציאת פתרונות לבעיות חוזרות ביישומהל

. 97שלושה דוחות של הפקת לקחי�, באמצעות גופי� חיצוניי�,  ער  המטה המקצועי2010בשנת 
בי� , הדוחות העלו. בדוחות נבדקו מצב יישו� התכנית ואופ� הפעלתה ברשויות עד אותה העת

א שימשה פלטפורמה של ממש להתוויית המדיניות ולקבלת שוועדת ההיגוי הלאומית ל, השאר
החלטות מהותיות הנוגעות לתכנית אלא שימשה גו! המקבל דיווחי� ועדכוני� על יישו� מרכיבי 

הוא לא הצליח . המטה המקצועי של התכנית החטיא את מטרתו ולא עסק בעיקר; התכנית השוני�
קצועי מסייע וא! לא התפנה לפתח נושאי� לא שימש גו! מ, לספק את הליווי הנדרש לרשויות

לא נבנה במטה ; כמו הדרכה וכתיבת התורה המסודרת של התכנית, שבליבת עבודת המטה
תכניות ופרויקטי� ; המקצועי מנגנו� הפעלה שיית� מענה יעיל להרחבת התכנית לרשויות נוספות

המשרד לא הצליח ; כניתנכפו על הרשויות ויצרו אצל� התנגדות רבה שמנעה יישו� יעיל של הת
לפיתוחה ולמציאת דרכי� , לרתו� את משרדי הממשלה ושותפי עניי� אחרי� להובלת התכנית

ובכל המנגנוני� שפעלו במסגרת התכנית נרשמו חוסרי� ניכרי� בתחו� איסו! המידע ; ליישומה
 .והנתוני�

בה� קביעת מדדי� ו, בדוחות האמורי� הומל. על דרכי� לשיפור ניהול התכנית ברמה הלאומית
השלמת גיבוש ; )לצד המדדי� הייחודיי� לכל רשות(שנתיי� אחידי� להצלחת התכנית %שנתיי� ורב

הקמת מטה מקצועי ובו ייצוג ; המודל לטיפול באלימות ושמירה על מרכזיות האכיפה בתהלי  זה
ומובני� לנושא שיפור ההדרכה וניהול הידע ובניית מנגנוני� אחידי� ; למגוו� תחומיה של התכנית

, כמו מגזר המיעוטי�, והתאמת מרכיבי התכנית למגזרי� בעלי צרכי� ייחודיי�; איסו! המידע
 .רשויות גדולות ורשויות קטנות

˙‡Ê ˙Â·˜Ú· , ˙ÏÈÁ˙·2011 ,˙È�Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰· ÏÁÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡Î , „¯˘Ó‰ ÏÁ‰
Ë·Ï"È· ‰ÏÂ‰È� ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ˙È�Î˙‰ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡‰ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ˙Â�·Ï ÙÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ËÓ‰ È„ .

ÌÈÓÂÁ˙ ¯ÙÒÓ ˙¯„Ò‰ ÌÈÏ˘‰ Ì¯Ë ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ ‡ˆÓ� , ÌÂÁ˙ ˙Â·¯Ï
‰ÙÈÎ‡‰ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 

1. Â ˙ · Á ¯ ‰ Â  È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰  ‰ Ë Ó ‰  ‰ � · Ó  È Â � È ליקויי� בהתנהלות גורמי ,  כאמור:˘
 הניהול במשרד וחוסר התאמתו של המבנה הארגוני של המטה לאתגרי התכנית מהבחינה התפעולית

, גובש מבנה ארגוני חדש למטה המקצועי, לצור  כ . ומהבחינה המקצועית פגעו בהובלת התכנית
 . נקלטו עובדי מטה חדשי� שחלק� הועסקו באמצעות מיקור חו.2011ומתחילת 

טר� הסתיי� תהלי  גיוס בעלי תפקידי� למטה המקצועי ואחדות מהמשרות שתוקננו , ע� זאת
הממלא תפקיד זה אחראי . נהל תחו� אכיפה ותשתיות של התכניתובה� משרת מ, למטה לא אוישו

ברשויות  האכיפה גורמילקישור ולתיאו� בי� המשטרה לגורמי המטה ולתיאו� בי� המשטרה ל

__________________ 

 � 2007שנתיי� וחצי להפעלת התכנית אוגוסט ,  לקחי� והשפעות התכנית�' עיר ללא אלימות'תכנית " 97
, "'עיר ללא אלימות'דוח הפקת לקחי� לתכנית "; 2010ינואר , המשרד לביטחו� הפני�, "2009דצמבר 
 הערי� 12� התכנית ביישו�, הפקת לקחי� של התכנית עיר ללא אלימות"; 2010נובמבר , תובנות

 .2010נובמבר , אגורא מדיניות, "ח ראשוני" דו�הראשונות 



 531 המשרד לביטחו� הפני�

כמו כ� עליו לגבש תכניות עבודה ). הורי� סיירות ומשולב שיטור, כמו פיקוח עירוני(המקומיות 
להשתת! בתכנו� הכשרות לאנשי , )כמו פקחי� עירוניי�(ותכניות הכשרה לאנשי האכיפה האזרחיי� 

 .המשטרה בתכנית וכ� לגבש תפיסת עבודה ותפיסת הפעלה מבצעית של מרכיבי תחו� האכיפה

 אוישה משרת תחו� אכיפה ותשתיות 2012פ כי בקי. " מסר המשרד לבט2012בתשובתו מדצמבר 
� המקצועי של תחו� האכיפה מובל על  כי התחו2013המשרד הוסי! בתשובתו מינואר . של התכנית

י "הפיקוח והבקרה מתבצעי� ע; ]במטה המקצועי[ידי מנהל התכנית והמנהלת המקצועית שלה 
 כי היבטי� מהותיי� רבי� 2012הוא ציי� בתשובתו מדצמבר , ע� זאת. מנהלי המחוזות של המשרד

 .הבתחו� האכיפה ימשיכו להיות באחריותו של מדור שותפויות של המשטר

2.  Ï Ú  ˘ ‚ „  ˙ Ó È ˘  È „ Î  Í Â ˙  Ì È È „ Â Á È È  Ì È ¯ Ê ‚ Ó Ï  ˙ È � Î ˙ ‰  ˙ Ó ‡ ˙ ‰
Ì È Ë Â Ú È Ó ‰  ¯ Ê ‚ Ó: תכניות הממשלה לשיפור השירות במגזר המיעוטי�"בפרק ( כאמור(" ,

פ שעניינ� שיפור השירות והשיטור לאוכלוסייה במגזר "שנתיות של המשרד לבט%שתי תכניות רב
 כיוונו לריכוז מאמ. משטרתי % 2012  והאחרת מפברואר2010 האחת מאוקטובר %המיעוטי� 

 .ביישובי� מסוימי� במגזר המיעוטי�, א"ומאמ. אזרחי הכולל ג� הרחבת תכנית על

א במגזר "פ על הבעיות בהפעלתה של תכנית על" עמדו המשטרה והמשרד לבט2010%2011בשני� 
 לרוב תחת המיעוטי� ועל הצור  בהתאמת מרכיביה בתחו� האכיפה לרשויות במגזר זה המצויות

 2012אול� רק בתכנית העבודה לשנת . עול כלכלי כבד וממילא מתקשות לממ� את חלק� בתכנית
מודלי� להתמודדות יישובית יעילה ע� אלימות ברשויות ואוכלוסיות יעד "החל המשרד לפתח 

רי במסגרת זאת גובשו עקרונות המודל הייחודי למגזר המיעוטי� הכוללי� מיפוי גנ". מסוגי� שוני�
החזרת , נוכחות משטרתית מלאה וקבועה, )חולשת הרשות ועוד, היעדר תשתיות(ליישובי� 

הכפפת , התערבות במשברי� ובהשלכות הפוטנציאליות של אלימות, השליטה במרחבי� הציבוריי�
ניהול הידע ויצירת שפה ייחודית , וכ� מיצוב התכנית, א למטה המקצועי"הרכזי� של תכנית על

. א במטה המקצועי" הוצגו עקרונות המודל למנהל תכנית על2012ביוני . כי המגזרומוקפדת לצור
א לרשויות "כמו כ� החל המטה לבצע פיילוט ביישוב טמרה להתאמת תכניות הליבה של תכנית על

 .מגזר המיעוטי�

· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙È�Î˙‰ ‰ÏÚÙÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·-38 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ - ˙Â˘¯· 
 ˙È�Î˙‰ ˙Á‡ ˙�˘Ó ‰ÏÚÙÂ‰2007 ,19 ˙�˘· ÂÙÒÂ� ˙ÂÈÂ˘¯ 2010 ,4 ˙�˘· 2011Â -14 

 ˙�˘·2012 . ˙�˘· ÂÙÒÂ�˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2012 ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ‰˙ÈÈ‰ 
ÏÚ ˙È�Î˙Ï ÔÙ¯ˆÏ ‰È‰ ÍÈ¯ˆ˘"·¯‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ ‡- „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ˙�˘

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï .¯˘ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ˙ÂÂ‰Ó ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ˙ÂÈÂ˘38% 
˙È�Î˙· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÓ , ˙�˘· „¯˘Ó‰ Ô‰Ï ‰ˆ˜‰ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â2012 ˜¯ 

26%˙È�Î˙Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÏÎ ÍÒÓ . 

נקבע מפתח , ע� הרחבת התכנית לרשויות נוספות, 2010פ כי בשנת "בתשובתו ציי� המשרד לבט
הרשויות הקטנות , לפי זאת. ר מגודלה של הרשותאחיד לאופ� תקצוב הרשויות המשתתפות בה הנגז

 2013המשרד הוסי! ומסר כי משנת . שרוב� מצויות במגזר המיעוטי� קיבלו תקציב קט� יותר
ובמסגרתו ייקבע סכו� תקצוב מינימלי אחיד לכל הרשויות , מתוכנ� שינוי באופ� התקצוב

 .ה ברשויות אלווזאת כדי לאפשר יישו� מלא של תכנית הליב, המשתתפות בתכנית

3. ‰ ¯ ˜ · Â  ‰ Ë È Ï ˘  Í ¯ Ú Ó: אחת מתכניות הליבה בתחו� האכיפה הוא מער  של 
ששידור� , מצלמות בקרה ומעקב שיותקנו ברחבי הרשות באזורי� המועדי� לאלימות ולפשיעה

וג� , ייעשה למרכז שליטה ובקרה היושב במוקד העירוני ועובד בצמוד לכוחות האכיפה ברשות
התחנה נדרשה למפות מקומות שיש להציב בה� מצלמות ולנמק . ת הצור לתחנת המשטרה במיד

 .ועל הרשות הוטל להתקי� אות� על פי המיפוי, את הצור  בה�
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, אול� לאחר המיפוי. בביקורת נמצא כי רוב התחנות ביצעו מיפוי בשיתו! ע� הרשויות המקומיות
לנוכח המצב הזה החל . קרהרק כמחצית מהרשויות הקימו מער  שליטה וב, 2012עד אוקטובר 

, לבחו� שינוי במתכונת הקמתו של המער  ברשויות מסוימות, 2011במחצית השנייה של , המשרד
דהיינו לבדוק א� אפשר להקי� מוקד שליטה ובקרה אזורי משות! שיית� מענה לאשכול רשויות 

ית לכ  היא התכל. בייחוד לרשויות מקומיות במגזר המיעוטי�, הנמצאות בסמיכות גאוגרפית
 בחר המשרד שלוש חברות 2011בסו! . צמצו� עלויות הקמת מער  שליטה ובקרה ואיגו� משאבי�

אבטחה חיצוניות שיספקו לרשויות את הציוד הטכנולוגי הדרוש להקמת המער  במחירי� נוחי� 
נמצא כי במועד הביקורת קידו� , ועל א! דחיפותו של הנושא והתמשכותו, למרות זאת. יותר
 .ונות אלו היה בראשיתופתר

 התעכבה הקמתו של מער  שליטה ובקרה ברשויות 2011פ כי עד סו! "בתשובתו מסר המשרד לבט
בשל התמשכות הליכי המכרז הארצי שבו נבחרו החברות החיצוניות האמורות לספק לרשויות את 

 של המער  כמו כ� התעכבה הקמתו. הציוד הטכנולוגי הדרוש להקמת המער  במחירי� נוחי� יותר
ג� בשל דיוני� מתמשכי� שקיי� המשרד ע� משרד המשפטי� הנוגעי� למגבלות ולסייגי� ביישו� 

את " צפויות רשויות נוספות להשלי�] 2012[עד תו� השנה "המשרד הוסי! בתשובתו כי . המער 
 .הקמת המער 

4. Ì È ¯ Â ‰  ˙ ¯ È È Ò:שעות  יחידה הפועלת ברשות המקומית המורכבת ממתנדבי� המסיירי� ב
במטרה ) גני� ציבוריי� ועוד, מגרשי ספורט, מקומות בילוי(הערב והלילה באתרי� שוני� ברשות 

כמו שתיית , לאתר בני נוער משוטטי� ולמנוע פעולות האסורות על בני נוער, להפגי� נוכחות
 מתנדבי� בשירות %סיירת משטרתית : הרשות יכולה להפעיל סיירת הורי� בשני אופני�. אלכוהול

הכפופי� מהבחינה הפיקודית ומהבחינה , המשטרה המוקצי� לפעילות התנדבותית במסגרתה
מתכונת זאת . ונדליז� ופשיעה, המקצועית למשרד השיטור בתחנה ועוסקי� במניעת אלימות

 מתנדבי� בגופי� אחרי� %סיירת אזרחית ; ) סיירת משטרתית%להל� (א "מפורטת בנוהל על
העוסקי� ) מו מצילה או הרשות הלאומית למלחמה בסמי� ובאלכוהולכ(הפועלי� ברשות המקומית 

 סיירת %להל� (חברתי %במסגרתה בהסברה ובאיתור בני נוער בעלי פוטנציאל התנהגותי אנטי
לרבות , את אופ� פעילות הסיירת, בי� היתר,  אמור לקבוע98צוות היגוי ברשות המקומית). אזרחית

 .סוג הסיירת הרצויה ואופי הפעילות

 2010בשל ריבוי הגופי� המפעילי� את סיירות ההורי� ושיטות ההפעלה השונות הוקמה בנובמבר 
המינהלת מורכבת מכל הגופי� והאמצעי� שבמסגרת� . פ"מינהלת סיירת הורי� במשרד לבט

 %א "הרשות למלחמה בסמי� ובאלכוהול ותכנית על, מצילה,  המשטרה%מופעלות סיירות ההורי� 
כמו כ� .  ביניה� כדי להרחיב את פעילות� של סיירות ההורי� ברשויות המקומיותותפקידה לסנכר�

 .עליה לסייע בהקמת צוותי ההיגוי ברשויות

במחצית ) אזרחיות ומשטרתיות(להל� טבלה המרכזת את הנתוני� על היק! הפעלת סיירות הורי� 
 :2012הראשונה של 

 )בחלוקה למחוזות (שיעורי הרשויות שבה� פועלת סיירות הורי�: 7טבלה 

ÌÂ¯„ ÊÎ¯Ó ·È·‡ Ï˙ ÛÂÁ ÔÂÙˆ   
 , שיעור הרשויות שבה� פועלת סיירת הורי� 38% 64% 80% 71% 47%

 מכלל הרשויות המשתתפות בתכנית 
 , שיעור הרשויות שבה� פועלת סיירת הורי� 30% 40% � 20% 0%

 מכלל הרשויות במגזר המיעוטי� המשתתפות בתכנית 

 

__________________ 

רכז מצילה או מתא� מטע� , מנהל תכנית עיר ללא אלימות, בצוות ההיגוי משתתפי� נציגי משטרה 98
 .נציגי הורי� ונוער ונציגי מחלקת הרווחה, נציג הרשות, הרשות הלאומית למלחמה בסמי� ובאלכוהול
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 ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó· ˜¯ ÂÏÚÙÂ‰ ÌÈ¯Â‰ ˙Â¯ÈÈÒ-60%˙È�Î˙· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÓ  :
 Ô˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˘ÈÏ˘Î· ˜¯ ÌÈ¯Â‰ ˙¯ÈÈÒ ˙ÏÚÙÂÓ ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·)38%( ,

 ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ· ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ·)47% ( ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÌÈ˘ÈÏ˘ È�˘Î· ÊÎ¯ÓÂ ÛÂÁ ˙ÂÊÂÁÓ·Â
)64%Â -71% ,‰Ó‡˙‰· .( ·Â¯· ˙ÏÚÙÂÓ ‡È‰ ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ˙ÂÈÂ˘¯‰)80%.( 

ÌÈ¯Â‰ ˙¯ÈÈÒ ˙ÏÚÙÂÓ ÔÈ‡ ËÚÓÎ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ˙ÂÈÂ˘¯· .· ˜¯-9 ÍÂ˙Ó 38 ˙ÂÈÂ˘¯ )24%( 
ÌÈ¯Â‰ ˙¯ÈÈÒ ˙ÏÚÙÂÓ ; ÊÎ¯Ó ÊÂÁÓ·- ÍÂ˙Ó ˙Á‡ ˙Â˘¯· 5) 20%( , ÛÂÁ ÊÂÁÓ·- 2 ÍÂ˙Ó 5 

)40% ( ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ·Â6 ÍÂ˙Ó 20) 30% .( 

י� האחרוני� בהיק! הפעלת סיירת בתשובתה מסרה המשטרה כי במחוז צפו� חל שיפור בחודש
וא! הוש� דגש מיוחד על הרשויות במגזר , הורי� ברשויות שבתחו� אחריות� של תחנות המחוז

במחוזות דרו� וחו! אי� מופעלת סיירת הורי� ברוב הרשויות במגזר המיעוטי� בשל . המיעוטי�
דיי� של אות� רשויות בעיות תקציביות וחוסר שיתו! פעולה מצד הרשויות לצד מאפייני� ייחו

הפעלת סיירת הורי� בולטת בעיקר ברשויות %ג� במחוז מרכז אי. המקשי� על הפעלת הסיירות
 .שבמגזר המיעוטי�

פ כי סיירת הורי� היא תכנית חשובה שהוכיחה את תרומתה לאיכות "בתשובתו מסר המשרד לבט
רד לימד כי הפעלת הסיירת ניסיונו המצטבר של המש, ע� זאת. החיי� ברשויות שהיא פועלת בה�

 הנחה 2012באוקטובר , בשל כ . אינה מתאימה לכל מגזרי האוכלוסייה ולכל צורת התיישבות
המשרד את הרשויות המשתתפות בתכנית לבדוק את מידת האפקטיביות של סיירת ההורי� ואת 

� גיבש המטה המקצועי רשימה של דרכי, בנוס!. מידת התאמתה למאפייני הרשות ולצרכיה
הקמת קבוצת מתנדבי� , למשל; חלופיות באמצעות� יוכלו תושבי הרשות לתרו� למאבק בפשיעה

לליווי קשישי� ביו� קבלת הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי או ליווי הסעות של תלמידי� ופעילות 
 .הורי� בהפסקות בבתי ספר

5. ‰ Ë Ó Ï  Ì È Ï ‰ �  Í ¯ Ú Ó  ˘ Â · È תו  הקמ2012בתכנית העבודה נקבעה כיעד לתחילת  :‚
, של מער  נהלי� מסודר ומובנה שיכלול הגדרות תפקיד לכל בעלי התפקידי� במטה המקצועי

 . נוהלי בקרה ופיקוח ותכניות אחרות, כתיבת אוגד� נהלי� לתכנית

 ‰ËÓ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙¯„‚‰ ÍÓÒÓ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˘·È‚ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�
Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ ;Â˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ï‰Â� ÂÚˆ·È˘ ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ˙ÂÈÓ

 ÌÈË¯ÙÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡ ÈÏ‰Â� ÔÎÂ ‰ËÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ ˙‡
˙�˘Ï 2012 ;ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ÏÂÓ ‰„Â·Ú ‰ÂÂ˙Ó ;È‡�Ù‰ ÌÂÁ˙· ‰„Â·Ú ‰ÂÂ˙Ó ˙ËÂÈËÂ. 

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÓ‚¯˙È˘ ÌÈÏ‰�‰ ÏÎ Â˘·Â‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙- 
˙È�Î˙‰ ˙Â�Â¯˜Ú ,˙Â¯ËÓ- ‰Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�Â�‚�Ó‰Â ‰Ï˘ ÏÚ‰- Ë¯ÂÙÓ „ÈÁ‡ ‰ÂÂ˙ÓÏ 

‰�·ÂÓÂ99 ˙È�Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ )‰ÙÈÎ‡ ,
ÍÂ�ÈÁ ,È‡�Ù ,‰ÁÂÂ¯ ,˙Â¯·Â„Â ÌÂÒ¯Ù .( 

לתחו� אשר . פ שהוא משלי� את תהלי  כתיבתו של אוגד� נהלי�"בתשובתו מסר המשרד לבט
 .ל משרד הרווחה מגבש מתווה עבודה בנושא"צוות בראשותו של המשנה למנכ, הרווחה

6. Ú „ È Ó  Û Â Ò È ‡ ,‰ Î ¯ Ú ‰ Â  ‰ „ È „ Ó: תהלי  איסו! מידע על ביצוע התכנית ומעקב 
קיימת חשיבות רבה בגיבוש כלי� ואמצעי� . לקחי� תהפקלו מסקנות תהסקאחר ביצועה חיוניי� ל

 של המגמה ואת העשייה את שק!שי  מדידהנתוני מאגרכ� להפעלת לאיסו! מידע ולביצוע מעקב ו

__________________ 

ארצית (תהליכי היערכות ברמות שונות , גופי� משיקי�, יכלול את פירוט המער� הארגוניהמתווה  99
 .כוח אד� ועוד, שגרת ניהול ועבודה לכל תחו�, )ומקומית
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א כוללות מעקב אחר נתוני " דרכי ההערכה המתוכננות בתכנית על.בתכנית העבודה תהליכי
; פיתוח כלי� להערכת תכניות הליבה של התכנית בתחומי� השוני�; המשטרה הרלוונטיי� לתכנית

טפסי� מקווני� ; "נקודות החמות"חסות לשינוי במיפוי גאוגרפי של נתוני התכנית מתו  התיי
 .100המשמשי� מדדי תשומות וכ� סקר תחושת הביטחו� ברמת היישוב

 מידע לאסו! מאפשרי�ה תכניתמרכיבי הל מקווני� טפסי� החל המשרד לבנות 2011בסו!  )א(
וזאת , )106(לרבות נתוני� מהמוקד העירוני ,  על תחומי הפעילות של התכניתברשויות קיי�זמי� ה

 המקומיות ולהקנות למנהלי התכנית מידע ונתוני� רשויותל המשרד בי� דיגיטלי ממשקכדי ליצור 
אול� במועד הביקורת תהלי  זה היה עדיי� בשלבי  .מרוכזי� על התכנית הנדרשי� לה� ככלי ניהולי

 נתוני�  יש בידי המטה המקצועי2012פ כי מספטמבר "בתשובתו מסר המשרד לבט, ע� זאת. פיתוח
 .שנאספו באמצעות טפסי� אלה

, יישו� התכנית ברשויות הערכה לבחינת תהלי   ער  המשרד מחקר2011במהל   )ב(
שנועד ג� לסייע בידי הגור� הרלוונטי להחליט על הרחבתה לרשויות , השפעותיה ובחינת יעילותה

, בי� השאר, התכנית הציבו אתגרי� מרכזיי� להמש  הפעלת 2011ממצאי המחקר מאוגוסט . נוספות
, את הצור  בהטמעת� של עקרונות התכנית בקרב הדרגי� המקצועיי� המעורבי� ביישו� התכנית

העמקת השותפויות בי� הגופי� , חיזוק המנגנוני� העירוניי�; בהכוונת דרגי� אלה ובהדרכת�
ערכת יצירת מ; השוני� ברשות ומת� כלי� לגיוס הקהילה ולביסוס האמו� של התושבי� ברשות

 .סדורה שתאפשר מעקב ובקרה אחר המעני� הפועלי� ברשויות ואחר אירועי האלימות

פ כי רק בחלו! ארבע שני� מהפעלת התכנית הוא איתר את "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לבט
למרות זאת הוא המשי  והרחיב את . החולשות המרכזיות ביישו� התכנית כבסיס שיטתי לשיפורה

תכנית וציר! רשויות נוספות בלי שסיפק מבעוד מועד פתרונות לבעיות היק! ההשתתפות ב
 .הבאות לידי ביטוי בממצאי המחקר המלווה, המרכזיות העולות מהפעלתה

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ¯·„‰ ÏÂÏÎÓÓ" ‡ÏÏ ¯ÈÚ ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· Í¯Ú� Ù
‰˘·Â‚ Ê‡Ó ÌÈ�˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ È¯Á‡ ˙ÂÓÈÏ‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÂÈÒ· Ì‚˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ , ˘ÓÁÎ

 ‰· ˙ÂÙ˙Â˘Â ˙È�Î˙‰ ‰ÏÚÙÂ‰ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈ�˘98˙ÂÈÂ˘¯  , ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÈÈÒ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ , Ï˘ ‰ÙÈ˜ÓÂ ˙È˙ËÈ˘ ‰Î¯Ú‰ Ï˘Â ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÂÂÈÏ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙· „ÂÁÈÈ·

‰· ˙ÂÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ· ˙È�Î˙‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ . ˙Ó¯· ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ËÓ‰ . ¯·„‰˘ ÏÎÎ ‰ÙÈÎ‡ ÌÂÁ˙ Ï‰�Ó Ì„˜‰· ‰�ÓÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙Ï Ú‚Â�

 ˘Â·È‚·Â ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙· ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰Ù¯Â˙ ˙Â„Â˜� ÈÂ‰ÈÊ· ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘ÈÂ
Ô‰Ï ÌÈ�ÚÓ . ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏÂ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÏ ˙È�Î˙‰ ˙Ó‡˙‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ

¯Ê‚Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ÏÂ Â˙ÚÓË‰Ï ˙˘¯„�‰ È˙Â‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÂ‰Ó‰ 
˙‡Ê ‰·Â˘Á ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È�Î˙Ï ˙ÂÙ˙Â˘‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÓ. 

 

 

__________________ 

 .25.7.12מיו� , " סטטוס כללי�מחקר מלווה לתכנית המשרד "פ בנושא "מסמ� של המשרד לבט 100
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 סיכו�

 ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ‡˘Â� Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÔÂÂ‚Ó‰Â ÏÂ„‚‰ ÏÂÏÎÓ· ˜ÒÂÚ‰ Ô‚¯Â‡‰ ‡È‰ ‰�Á˙‰
-ÔÈÂÏÈ‚Â ˙Â¯·Ú ˙ÚÈ�Ó  ,˘ÂÎ¯‰Â ˘Ù�‰ ÔÂÁËÈ·Â È¯Â·Èˆ‰ ¯„Ò‰ ÌÂÈ˜ . Ï˘ Ô„Â˜Ù˙ ·ÈË

˙Â�Á˙‰ ,Ô˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ,� ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Â�ÈÓÊÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓÂ˜Ó·Â ˙Â·ÂÁ¯· Ô‰È¯ËÂ˘ ˙ÂÁÎÂ
 ˙‡ ÌÈ·ˆÚÓ „·· „·Â ‰ÏÂÎ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰È‚˘È‰ ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ÌÈ‡Ë·Ó ˙Â˜È�ÚÓ Ô‰˘

¯Â·Èˆ‰ È�ÈÚ· ‰˙ÈÓ„˙. 

 ˙�˘Ó2007 „Á‡Î Ô˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ¯ÂÙÈ˘Â ˙Â�Á˙‰ ˜ÂÊÈÁ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È„‚‰ 
ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ ‰È„ÚÈÓ .˙Â„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó· ˙ÂÈÚ· ÔÂÁ·‡Ï ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ‰ËÓ 

 ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜ÂÊÈÁÏ ˙Â�Â¯˙Ù ˘Â·È‚ÏÂ ‰„Â˜Ù˙ÏÂ ‰�Á˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ‡˘Â� Ï˘
ÌÈÈ�Â‚¯‡ ÌÈÈÂ�È˘ ,ÌÈ·‡˘Ó ˙ÙÒÂ˙Â ‰˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ�È˘ . ‡Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ·Â¯ ÌÏÂ‡

ÂÓ˘ÂÈ ,‡ËÓ· ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ È‚¯„ È„È· Â¯˘Â‡Â Â�Á·�˘ Û‡"¯ ;‰ ÔËÂÚÈÓ Â‡ ÂÎÚ„Â ÂÎÏ
‰ÁÏˆ‰· ÂÒÂ�˘ ¯Á‡Ï Â˘Ë�� ,Ô�ÈÈ�Ú· ˙ÈÓ˘¯ ‰ËÏÁ‰ ÏÎ ‰Ï·˜˙‰˘ ÈÏ· .È‡- ÌÓÂ˘ÈÈ

 Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÚ· ˙‡ Ô�ÈÚ· ¯È˙Â‰ ‰ËÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙· Â˘·Â‚˘ ˙Â�Â¯˙Ù‰ ·Â¯ Ï˘ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï
Ô¯ÈÓÁ‰ Û‡˘ ÔÎ˙ÈÈÂ ˙Â�Á˙‰ , Ô˙Â‡ ÍÏ‰Ó· Ô‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÙÒÂ�‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÁÎÂ�Ï

ÌÈ�˘ .˙‡ÊÓ ‰¯˙È ,˙Â�Á˙‰ ,‡ÏÔ�ÈÈ�Ú· ‰ËÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙Ó ˙Â¯Î˘� Â‡ˆÈ ‡Ï˘ È„  , Ì‚ Ô‰
Ô‰Ó ˙˘¯„�‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï Ú‚Â�‰ ˙Â‡„Â ¯ÒÂÁ Ï˘ ·ˆÓ· ÔÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡ˆÂÓ , ‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ˘Ï

 ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó „Á‡ ÏÎÓ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙Â‰ÓÏÂ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ Ô‰ÈÙÏ˘- ¯ÒÂÁ 
¯Â·ÈˆÏ ˙Â�˙Â� Ô‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ‰ ˙Â‡„Â. 

ÎÈÙÏÍ ,È‚Ë¯ËÒ‡ „ÚÈ ‰�Á˙‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙ÂÈ�Î˙· ‰‡¯˙ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ , ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ Ú·˜˙
ÔÓÂ˘ÈÈÏ ,¯˜Â·Ó ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ ÚÈÓË˙ , Ú�ÓÈ˙Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜˙

ÌÏÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ‡ÏÏ Ô˙˜ÒÙ‰Ó. 

ÔÓˆÚ ˙Â�Á˙‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ Ô„Â˜Ù˙ ÈË·È‰Ï Ú‚Â�· ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÚ·‰ Û˜È‰ , ÂÓÎ
· ÌÈË·È‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÎÂ ‰ÓÂÊÈ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ËÂÚÈÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯˜Ï ¯ÂÈÒ‰ ˙Â�ÚÈ‰· ˙ÂÈÚ

Á¯Ê‡Ï ˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈÙÒÂ� , ÈÎ¯„ ÏÂÚÈÈÏÂ ÌÈÏ‰�‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ¯˙ÈÏ ˙Â�Á˙‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ
Ô˙„Â·Ú .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÓÈÏ‡ ‡ÏÏ ¯ÈÚ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ÌÂÁ˙ ÌÂ˘ÈÈ· ÂÏÚ˘ ˙ÂÈÚ·‰ Û˜È‰

�˙� ‡Ï ˙Â�Á˙‰˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙„Â·Ú· ˙˘¯„�‰ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ˙‡ ˙È�Î˙Ï Â .ÍÎÈÙÏ ,
˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ˙Â�Á˙‰ È„˜ÙÓ ÏÚ , ˙Â�Á˙‰˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï

˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ¯ÎÈ� Ï˜˘Ó ˙È�Î˙Ï ˙˙ÏÂ Ì‰Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡. 

Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ı·Â¯‰ ÛÒÂ� ÈÊÎ¯Ó ¯‚˙‡" ˙Â�Á˙‰ Í¯ÚÓ ˜ÂÊÈÁ ‡Â‰ Ù
‡ ˙Â˙¯˘Ó‰‡Ï‰ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙-ÌÈÈ„Â‰È . ˙ÏÈÁ˙·2012 ,¯Â˘ÚÎ Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· , ÂÏÁ‰ Ì‰

·¯ ˙È�Î˙ Ì˘ÈÈÏ ‰�Â˘‡¯Ï- Ô˙È�‰ È˙¯Ë˘Ó‰ ‰�ÚÓ‰Â ‰ÙÈÎ‡‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÙÈ˜Ó ˙È˙�˘
‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ .Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ‰¯Ë˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˙ÂÁÂÏ ÈÙÏ ‰ÓÂ˘ÈÈ ÏÚ Â„ÈÙ˜È Ù

ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ,ÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ‰ÈÎ¯ˆÏ ÌÈ·Â˘˜ ÂÈ‰È ÔÎ Ì˙Â˘Ú·Â‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ Ì , ÂÓÈ˘È
‰È‚È‰�Ó ÌÚ ˙Â¯·„È‰Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÏÚ ˘‚„ , ¯ÂÙÈ˘ ÏÚÂ È˙ÏÈ‰˜‰ ¯ÂËÈ˘‰ ˙·Á¯‰ ÏÚ

‰Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ . ÂÚÈÈÒÈÂ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ Â¯È·‚È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÌÚ „·· „· ÏÂÎ‰
‰ÚÈ˘Ù‰Â ˙ÂÓÈÏ‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰·. 

 



 

 


