
  503  המשרד לביטחון הפנים
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  בניין מערך המתנדבים במשטרה והפעלתו

  תקציר

  רקע כללי

כארגון לאומי התנדבותי, וזאת מכוח החלטת  1974המשמר האזרחי הוקם בשנת 

הוא  1986ממשלה. באותה שנה הוא החל בפעילותו כַחִיל ליד המשטרה. בשנת 

במסגרת ארגון מחודש שקיימה המשטרה (להלן  -  2011שולב במשטרה, ובסוף שנת 

המחלקה)  - ארגון) רוכזה האחריות למתנדבים במחלקת המתנדבים (להלן - רה - 

אג"ם). במשטרה מוגדרים  - שבאגף מבצעים, שיטור וקהילה במטה הארצי (להלן 

ך המתנדבים: קציני שלושה תפקידים מרכזיים לשוטרי הקבע העוסקים בבניין מער

  מב"סים). - מתנדבים, רכזים ומפקדי בסיסי מתנדבים (להלן 

מתנדבים שפעלו בחמישה מסלולים  36,600- היו בשירות המשטרה כ 2015במרץ 

סיוע לסיור  -משמר הגבול  (ב)   סיוע ליחידות סיור;  - אג"ם  (א)    מקצועיים:

סיוע  - חקירות ומודיעין  (ד) ;   הסיוע באכיפת חוקי התעבור - תנועה   (ג)   הכפרי;

סיוע בחיפוש נעדרים ובחילוצם, בזיהוי  - מסלול מקצועי  (ה)    ליחידות בילוש;

למניעה  - חללים ובניהול משא ומתן. כמו כן פעלו המתנדבים במסלול אבטחה 

וגילוי של עברות אגב שמירת ביטחון הנפש והרכוש מפני פגיעות איבה. להערכת 

שוטרים בחודש. ממסמכי  2,000- ם היא שוות ערך לתוספת של כהמשטרה, עבודת

 11.6- נאמד בכ 2015המשטרה עולה כי התקציב להפעלת מערך המתנדבים בשנת 

  מיליון ש"ח.

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים לבניין  2015בחודשים אפריל עד יולי 
במחלקה, באגף  - הבדיקה נערכה במשטרה מערך המתנדבים במשטרה ולהפעלתו. 

 - את"ן), במכללה הלאומית לשוטרים (להלן  -התכנון, באגף התנועה (להלן 
המכללה) ובמחוזות חוף, תל אביב, ירושלים ודרום. בדיקות השלמה נעשו בענף 

  מתנדבים במשמר הגבול.
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  הליקויים העיקריים

 

  ארגון-מערך המתנדבים לאחר הרה

הציגו גורמים באג"ם לפני סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה  2014עוד בדצמבר 
שורה של ליקויים וחסרים בבניין מערך המתנדבים ובהפעלתו. אף על פי כן נמצא 

ארגון הליקויים והחסרים לא -כי במועד סיום הביקורת ארבע שנים לאחר הרה
גע למערך נדונו ולא ניתן להם מענה מערכתי ממשי. גם פתרונות שהציע אג"ם בנו

   המתנדבים לא נשקלו.
  תקינה ואיוש של שוטרים בתפקיד בניינו ושימורו של מערך המתנדבים

ארגון ועד מועד סיום הביקורת לא קבעה המשטרה תקן למשרות קציני - מאז הרה
תחנות. כמו כן תקן המשרות לקציני המתנדבים שקבעה המשטרה  20- מתנדבים ב

  לא אויש במלואו.

ארגון במחוזות, במרחבים ובתחנות לא עסקה - פקודת הארגון שהסדירה את הרה
ובפריסתם, ולא הסדירה את תקן משרות מתנדבים בסיסי להנדרש בהיקף 

בסיסי מתנדבים לא היה מב"ס, והתופעה  92- המב"סים שיפקדו על בסיסים אלו. ב
בסיסי  67מתוך  64- בלטה בחומרתה במגזר הלא יהודי שבו לא היה מב"ס ב

  מתנדבים. 

חלק מתקני המשרות שיועדו לשוטרי הקבע בתפקידי בניין מערך המתנדבים אוישו 
על ידי שוטרים שמקצועם והפעילות המשטרתית שבה עסקו אינם מתאימים 
לתקנים אלו ואינם קשורים למערך המתנדבים. כמו כן יש שוטרים הממלאים 

י לפי תקן המשטרה הם בפועל תפקידים של קציני מתנדבים ומב"סים אף כ
   מאיישים תפקידים אחרים.

  שימוש בניידות המתנדבים

נמצאו מקרים שבהם השימוש בניידות המתנדבים לא תאם את ייעודן המבצעי, 
דבר העלול לפגוע ביכולת המשטרה להפעיל את כוח המתנדבים בצורה המיטבית. 

הוקצו לשימושם משנה תוקף וחומרה לדבר בהתחשב בכך שניידות המתנדבים 
   האישי של מפקדים ושוטרים.
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  ניפוק מדים למתנדבים

באופן שיטתי ומתמשך המשטרה אינה מתקצבת את הכספים שדרשה המחלקה 
לרכישת מדים למתנדבים בעת גיוסם למשטרה (ערכות ראשוניות) ובמהלך שירותם 

ערכות  3,000לא הסדירה המשטרה את הקצאתן של  2015(ערכות בלאי). בשנת 
  מן הערכות שנדרשו.  50%- ערכות בלאי, שהיו כ 5,000ראשוניות ושל 

המחסור במדים עבור מתנדבי משמר הגבול גרם לצמצום גיוסם והפעלתם של 
   מתנדבים בתקופת מבצע "צוק איתן".

  הכשרה והדרכה של מתנדבים

: ם " ג א ל  ו ל ס מ ב ם  י ב ד נ ת מ ת  ר ש כ הכשרה זו היא קצרה במיוחד  ה
וכוללת מעט מאוד שעות של תרגול מעשי, דבר הפוגע במקצועיותו של המתנדב 
ובכלים המעשיים העומדים לרשותו לצורך קבלת החלטות נכונות הן כמסייע 

  לשוטר קבע והן במקרים המצריכים ביצוע פעולה ללא נוכחותו של שוטר קבע.

: ם י ב ד נ ת מ ת  כ י נ  2011א הכשרת מתנדבים משנת מהוראת השעה בנוש ח
הוראת השעה) עולה כי חניכה היא כלי חשוב בהטמעת הלימוד התאורטי  - (להלן 

לשם יישומו הלכה למעשה, למרות זאת נמצא כי המתנדבים במסלול האבטחה 
  אינם עוברים חניכה.

: ד י ק פ ת ה ך  ו ת ב ה  ר ש כ נמצאו ליקויים משמעותיים בביצוע הכשרה  ה
ביצוע הכשרה; ביצוע הכשרה בדרך - ות המשטרה: איבתוך התפקיד בכמה ממחוז

  לא עקבית או במהלך אירועים חברתיים.

: ה ר ש כ ה ה ד  ו ע י בהוראת השעה בנושא הכשרת מתנדבים נקבע כי יפורסם  ת
נוהל המסדיר את תיעוד ההכשרה והחניכה במערכת הממוחשבת ("רביד"). אף 

תונים על הכשרתם של שעברו חמש שנים, נוהל זה לא פורסם ולא הוזנו למערכת נ
עשרות אלפי מתנדבים בשורות המשטרה. לפיכך, לא ניתן להפיק נתונים ומידע 
מקיף וכולל על הכשרת מתנדבים. גם בתיקים האישיים לא נמצא רישום מסודר 
בדבר סוג הכשרתו של המתנדב, מועדיה ונושאיה. כמו כן לא נמצאו מסמכים לגבי 

נדבים עברו חניכה, מי היו השוטרים שחנכו החניכה, ולכן לא ניתן לדעת אם מת
  אותם ומהי חוות דעתם על המתנדבים.

: ם ת ר ש כ ה ל  ע ח  ו ק י פ ו ם  י ב ד נ ת מ ל ה  כ ר ד ה ח  ו ת י במחלקה או  פ
בחטיבת ההדרכה של המשטרה אין גורם העוסק בפיתוח הכשרה, הדרכה, העשרה 
וניהול הידע של המתנדבים. כמו כן אין גורם המקיים פיקוח ובקרה על הכשרת 

  המתנדבים והסמכתם. 

: ם י ב ד נ ת מ ת  ל ע פ ה ל ם  י א ר ח א ה ע  ב ק י  ר ט ו ש ל  ג ס ת  ר ש כ  ה
מגמת המתנדבים במכללה אחראית להכשרות הרוחב (לכל השוטרים) בנושא 

ועד סיום  2015המתנדבים. נמצא כי מאז פתיחת הפעילות במכללה בינואר 
הכשרות הרוחב שתוכננו. עוד נמצא כי כמחצית מן  11הביקורת לא התקיימו 

  שוטרים שממלאים תפקידי מב"סים לא הוכשרו לכך.ה
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: ה ע ו נ ת ה ף  ג א ב ם  י ב ד נ ת מ ת  ר ש כ הזרוע המבצעית של את"ן קיימה  ה
מתנדבים כדי לבדוק את  82- בחינות פתע ל 2015בחודשים פברואר עד יולי 

מהמתנדבים שנבחנו נכשלו  65%- ידיעותיהם ורמתם המקצועית בעת פעילות. כ
  בים שהוסמכו לרשום דוחות תעבורה.מהם היו מתנד 41%-בבחינה; כ

: ם י ב ד נ ת מ ס  ו י ג ו ר  ו ת י למשטרה אין תכנית כוללת לאיתור מתנדבים  א
וגיוסם ואין בה גוף שמתכלל את הפעולות לגיוסם בהתאם למשימות ולתקציבים. 

  המחלקה לא עשתה עבודת מטה סדורה ומקצועית בנושא זה.

  

  העיקריותהמלצות ה

למשטרה כי עליה לקיים הערכת מצב כוללת בנוגע משרד מבקר המדינה מעיר 
להפעלת מערך המתנדבים. זאת, לצורך גיבוש תפיסת הפעלה עדכנית שבמסגרתה 
יוגדרו העקרונות והמגבלות שישמשו בסיס הן לקביעת גודלו הרצוי של מערך 

 המתנדבים והן לקביעת היקפי הגיוס לשורותיו.

ארגון בעניין בסיסי -על המשטרה להשלים את עבודת המטה שקדמה לרה
המתנדבים, ולהסדיר את תקן משרות שוטרי הקבע האחראים למתנדבים 
בבסיסים. עוד עליה להשלים את איוש השוטרים בכל המשרות בתקן, ולוודא כי כל 

 השוטרים האמורים יעסקו בפועל בתפקידי בניין מערך המתנדבים ושימורו. 

על המשטרה לפעול לאכיפת הפקודות שקבעה בדבר השימוש המבצעי בניידות 
קרי:  -המתנדבים, כך שהשימוש בהן יהיה בראש ובראשונה בהתאם לייעודן 

ורק כאשר יתמלא צורך זה בשלמותו, ייעשה  - לצורך הפעלה מבצעית של מתנדבים 
 בהן שימוש בהתאם לדרישות ולצרכים המבצעיים הנוספים בתחנות.

על המשטרה להתאים את הקצאת המדים לתכנית גיוסם של המתנדבים ולצורכי 
 המתנדבים הוותיקים.

מן הראוי שהמשטרה תסדיר בנוהל או בהוראה קבועים את כל ההיבטים הנוגעים 
להכשרת מתנדבים כמפורט בדוח זה, לרבות פיתוח תורת הדרכה וקביעת נהלים 

תנדבים והסמכתם ועל אופן ניהול ומדיניות, וכן פיקוח ובקרה על הכשרת המ
 ההכשרה הן לפני כניסתם לתפקיד והן במהלך שירותם כמתנדבים.

על המשטרה לבחון אפשרויות של למידה מרחוק באמצעות מערכת אינטרנטית 
 עבור המתנדבים, בדומה ללמידה של שוטרי הקבע.

 על המשטרה לפעול לתיעוד ההכשרות במערכת המחשב, כדי שבאמצעותו ניתן
  יהיה לתכנן ולנהל את ההכשרות.
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  סיכום

שנה מספקים המתנדבים מענה לצורך ההולך וגובר בתגבור כוחות  40- זה יותר מ
השיטור המבצעים את פעילויות הליבה של המשטרה, הפועלת בתנאי מחסור 

משטרה שירות הו בפעלבמשאבים בכלל ובכוח אדם בפרט. במועד הביקורת 
  שוטרים. 2,000תוספת כוח השקולה כנגד  מתנדבים, שהיו 36,600-כ

דוח זה העלה ממצאים המעידים על כך שבניין מערך המתנדבים והפעלתו ככוח 
תגבור לכוחות השיטור בוצעו תוך התעלמות מהצרכים הנדרשים להפעלת המערך 
ובכלל זה הכשרת המתנדבים לתפקידם. המשטרה גם לא נתנה את הדעת על 

סמכויות שלטוניות באמצעות אזרחים המתנדבים המורכבות הכרוכה בהפעלת 
למלא משימות שיטור

1
יעדים לגידול במצבת המתנדבים כפי  . כמו כן, הצבת

אינה עולה בקנה אחד עם יישום הנחיות המשטרה בנושא בתכנית מפנה שנקבע 
 בדוח לליקויים שהועלו ובהתייחס המתנדביםהקצאת כוח אדם ומשאבים לניהול 

  .זה

 ,בניין כוח המתנדבים והפעלתועלה ליקויים בנושא הדוח המלנוכח ממצאי 
ובהתחשב במורכבות משימותיה, נדרשת המשטרה לקיים בהקדם הערכת מצב 

הפעלתו של מערך המתנדבים,  בדבר תה מעשיגיבוש תפיס לצורךכוללת 
במסגרתה יוגדרו גם העקרונות שישמשו בסיס לקביעת גודלו הרצוי של מערך ש

  בהתאם למשאבי המשטרה. -והכול לתו, המתנדבים ולהפע

בתשובתה על דוח זה הסתמכה המשטרה על דיון שבכוונתה לקיים בראשות 
המפכ"ל בנושא מערך המתנדבים, שבו יידונו בין היתר הממצאים אשר הובאו 

היא לא קבעה  2015בדוח זה. אולם כפי שמסרה המשטרה עצמה, עד סוף דצמבר 
המדינה מדגיש את חשיבותו של דיון זה  מועד לדיון האמור. משרד מבקר

  להסדרת הנושא.

כי השר לביטחון הפנים והמשטרה יבחנו ויקדמו יחדיו חלופות אפשריות  מוצע
לצורך הגדלת כוח האדם העומד לרשות המשטרה, ובכלל זה שירות של אנשי 

  כנהוג בצה"ל, וזאת בשינויים המתחייבים. -מילואים במשטרה 

  

♦ 
  

__________________ 
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  מבוא

מכוח החלטת ממשלה כארגון לאומי התנדבותי, שתפקידיו הם  1974המשמר האזרחי הוקם בשנת 
הקמתו והפעלתו  אתרה יסדמ 1971-פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"אשמירה וביטחון שוטף. 

האזרחי לשם  במשמרלהסתייע  רשאיתהמשטרה לפי הפקודה,  ה.המשטר לידשל המשמר האזרחי 
, איבהגיעת על ביטחון הנפש והרכוש מפני פ שהיא מוסמכת לבצע כדי לשמורביצוע כל הפעולות 

כגון סיוע ליחידות הסיור של המשטרה, סיוע ליחידות התנועה  פעולות נוספותכן לצורך ביצוע ו
שנקבעו בתקנות המשטרה (המשמר האזרחי),  הפעולות הנוספות), - (להלן וסיוע ליחידות הבילוש

לפי הפקודה, מתנדב לא יהיה זכאי לשכר או למשכורת בעד  .תקנות)ה -  (להלן 1996- תשנ"זה
שירותו ולא יעסוק בפעולות הנוספות אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה לביצוען כפי שנקבע 

  בתקנות.

לפי התקנות, סמכותו של המתנדב במשמר האזרחי היא כשל שוטר כאשר המתנדב עוסק בשמירה 
ת איבה או כאשר פעילותו נעשית בנוכחות שוטר והמתנדב על ביטחון הנפש והרכוש מפני פגיע

עוסק רק בפעולות הנוספות. לסמכות המתנדב נקבעו סייגים החלים עליה כאשר פעילותו נעשית 
  שלא בנוכחות שוטר, וזאת לעניין מעצר, שימוש בכוח, כניסה וחיפוש בבית או במקום. 

במשטרה,  שולבהוא  1986שנת בהמשטרה. החל המשמר האזרחי בפעילותו כַחִיל ליד  1974שנת ב
אחראי לבניין כוח המתנדבים  )םאק" -  להלן( מר אזרחיקהילה ומשלאגף היה ה 1999ומשנת 

ארגון שעשתה המשטרה רוכזה האחריות למתנדבים -הרה במסגרת -  2011 ולהפעלתו. בסוף שנת
  במחלקת המתנדבים באג"ם.

ולשימורו של מערך המתנדבים במשטרה, ועם  המחלקה אחראית מן הבחינה המקצועית לבנייתו
תפקידיה נמנים פיתוח תורה, נהלים ומדיניות בתחום הפעלת מתנדבים המסייעים למשטרה. 
המחלקה וגורמי הפיקוד ביחידות המשטרה נושאים באחריות משותפת לגיוס המתנדבים, 

המחלקה לקיים  להכשרתם, להפעלתם ולשימורם לאורך זמן בשירות המשטרה. עוד מתפקידה של
  פיקוח ובקרה על הכשרת מתנדבים, וכן לפתח אפיקי התנדבות חדשים.

שפעלו בחמישה מסלולים מקצועיים  מתנדבים 36,600-כהיו בשירות המשטרה  2015במרץ 
 - (להלן משמר הגבול   (ב)  סיוע ליחידות סיור, שיטור קהילתי וכו';  -אג"ם  (א)   כמפורט להלן: 

סיוע באכיפת חוקי התעבורה, בטיפול בתאונות דרכים,  - תנועה   (ג)  ור הכפרי; סיוע לסי - מג"ב) 
סיוע  - מסלול מקצועי  (ה)    סיוע ליחידות בילוש; -חקירות ומודיעין   (ד)  בהכוונת התנועה וכו'; 

בחיפוש נעדרים ובחילוצם, בזיהוי חללים ובניהול משא ומתן. כמו כן פעלו המתנדבים במסלול 
למניעה וגילוי של עברות אגב שמירת ביטחון הנפש והרכוש מפני פגיעות איבה. להלן  -אבטחה

  מוצגת התפלגות מערך המתנדבים לפי המסלול שבו הם פועלים: 1בתרשים 
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  1 תרשים

  .2015 מרץפעילותם,  מסלולמערך המתנדבים לפי 

  

  בעיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני המחלקה 

שוטרים. בדיון בנושא מתנדבים שנערך  27,500- שירתו בה כ 2014שנת  לפי נתוני המשטרה, בסוף
ניצב יוחנן דנינו אמר ראש אג"ם כי "לפי תחשיב שנעשה, - בראשות המפכ"ל דאז רב 2013בפברואר 

  שוטרים פעילים בחודש". 2,000המתנדבים מייצרים שווה ערך של תוספת 

ול ובזרוע המבצעית של אגף התנועה. ככלל, המתנדבים פועלים בתחנות, ביחידות משמר הגב
ביחידות אלו הוקמו בסיסי מתנדבים המשמשים לגיוסם, להכשרתם ולהתארגנותם של המתנדבים 
לקראת הפעלתם. במשטרה מוגדרים שלושה תפקידים מרכזיים לשוטרי הקבע העוסקים בבניין 

בים במילוי תפקידם) מערך המתנדבים: קציני מתנדבים, רכזי מתנדבים (המסייעים לקציני המתנד
  ומפקדי בסיסי מתנדבים. 

בתקציב המשטרה ישנם כמה סעיפים המיועדים לבנייתו ולהפעלתו של מערך המתנדבים. חלק מן 
, וחלקם מנוהלים על בסיס סעיפי תקציב 2התקציבים מנוהלים על בסיס סעיף תקציבי של המחלקה

 2015יב המיועד למתנדבים בשנת . ממסמכי המשטרה עולה כי סך כל התקצ3של מחלקות אחרות
  מיליון ש"ח.  11.6- נאמד בכ

  

  

__________________ 

 תקציב להדרכה, לאימונים, להפעלת מטווחים ולרכישת ציוד דוגמת ערכות מדים ואפודים.   2

תקציב לרכישת תחמושת, לתדלוק רכבי יחידות, לחיפושם ולחילוצם של נעדרים ולהחזר הוצאות דלק    3
 למתנדבים.
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  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים לבניין מערך המתנדבים  2015בחודשים אפריל עד יולי 
במחלקה, באגף התכנון, באגף התנועה, במכללה  - במשטרה ולהפעלתו. הבדיקה נערכה במשטרה 

ובמחוזות חוף, תל אביב, ירושלים ודרום. בדיקות השלמה נעשו בענף מתנדבים הלאומית לשוטרים 
  במג"ב.

  

  

  ארגון-מערך המתנדבים לאחר הרה

ארגון היא הקימה את אג"ם -. במסגרת הרהארגון- ערכה המשטרה רה 2011 כאמור, בסוף שנת .1
גונית ומיזגה בו את אק"ם. במסמכי המשטרה נכתב כי המיזוג נועד להביא להתייעלות אר

הוסדר בשתי פקודות ארגון - וליישום תפיסת שיטור כוללת ומשולבת של מערכי השיטור. הרה
פק"א  -השנייה (להלן הפקודה במטה הארצי, ו ארגון- הרההפקודה האחת הסדירה את  :ארגון

ארגון נקבע - ות. במסגרת הרהתחנבו יםמרחבב, ותארגון במחוז-הרההסדירה את יחידות) 
ורכזי מתנדבים ביחידות ומב"סים בתחנות אחראים בעיקר לבניית כוח שהמחלקה, קצינים 

המתנדבים ולהכשרתו, ואילו קציני אג"ם ביחידות אחראים להפעלתם המבצעית של 
  הפרדת אחריות). - המתנדבים באמצעות מפקדי הסיור, התנועה, השיטור הקהילתי וכו' (להלן 

ין צורכי מערך המתנדבים ובין ארגון התריעה המחלקה על חוסר התאמה ב-לאחר הרה .2
נכתב כי השינויים  2014המשאבים שהוקצו להפעלתו. במצגת של המחלקה מספטמבר 

הארגוניים שנעשו במערך המתנדבים לא תמיד עמדו בהתאמה לצרכים ולמשאבים הנדרשים 
לבניין המערך ולניהולו. עוד צוין במצגת כי בהקשר ניהול מערך המתנדבים יש חסרים רבים 

‰‡Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆ‰ ‰ÓÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ÔÂ‚¯‡‰ ÒÙÂ˙ Â· ÔÙÂ מציבים סימן שאלה לגבי "ה
„È˙Ú· ÌÈ·„ ˙Ó‰Ó ÔÂ‚¯‡‰ .(ההדגשה במקור) "  

המפכ"ל דאז) דיון בנושא  - ניצב יוחנן דנינו (להלן -קיים המפכ"ל דאז רב 2014בדצמבר  .3
אנוש וגורמים המתנדבים, בהשתתפות ראש אג"ם, ראש אגף התכנון, ראש אגף משאבי 

ם תמונת מצב שלפיה ישנם ליקויים וחסרים בכל הקשור למשאבים "נוספים. בדיון הציג אג
שמקצה המשטרה הן לשם בניין מערך המתנדבים והן לשם יישומה של תפיסת הפעלתם. 

שוטרי קבע שתפקידם לטפל במתנדבים אינו עונה על הנדרש; איוש  של המשרות: תקן למשל
; הכשרת ; אין בתקציב כדי לספק את המשאבים הנדרשיםהקיים תהמשרוחסר של תקן 

מקצועית של המתנדבים נמוכה; יכולות ה רמתםרכי המשטרה; ואת צ ממלאתמתנדבים אינה ה
מתנדבים לאורך זמן  בשימורהמתנדבים; קושי  של םעל אופן הפעלת ותשליטה ובקרה נמוכ
אג"ם ציין כי כל אלה "מציבים סימן האחריות אינו מיושם.  הפרדת עקרוןבשירות המשטרה; 

  שאלה לגבי האופן בו תופס הארגון את מערך המתנדבים".

בדיון המליץ אג"ם למפכ"ל דאז להוסיף תקני משרות של שוטרים העוסקים בבנייתו ובשימורו 
של מערך המתנדבים ולאייש את המשרות שכבר נקבעו בתקן; לגבש תכניות עבודה ולקבוע 

התאם לתקציב המשטרה המיועד למערך המתנדבים, וזאת בהתחשב בעלויות יעדים ארגוניים ב
גיוסם והפעלתם של המתנדבים; לקבוע את מצבת המתנדבים במשטרה לפי היחידות וסוג 

ארגון בין המב"סים ובין - המקצוע. עוד המליץ אג"ם לבטל את הפרדת האחריות שנקבעה ברה
האחראי הן לבניין כוח המתנדבים והן מפקדי השיטור הקהילתי ולהפעילם כגורם אחוד 

להפעלתו; להקים יחידה להדרכת מתנדבים שתנהל את הכשרות המתנדבים וכן תפקד ותפקח 
  עליהן; לקבוע אמות מידה לבחינת איכות הפעלתם של המתנדבים. 
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בסיכום הדיון הנחה המפכ"ל דאז את אג"ם, בין השאר, להביע עמדה ולהמליץ בנושא הפרדת 
להציב לכל תחנה יעד של הגדלת מצבת המתנדבים, ובהתאם  החליט אם מומלץהאחריות, ל

; עוד הנחה המפכ"ל דאז כי נושא המתנדבים יועלה לדיון 20154לכך להציג יעדים לשנת 
  בפורום של סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה. 

 ı¯Ó·2015  Ò Î˙‰‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ Ï‚Ò ˙Â˘‡¯· ÎÙÓ‰ Ê‡„ Ï"ÔÂ„Ï È„Î 
‡˘Â · ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ·„ ˙Ó ÒÂËËÒÚ„ÈÓ ‰ÏÏÎ˘ ˙‚ˆÓ ÔÈÎ‰Â ÔÂÈ„Ï Í¯Ú  Ì"‚‡ . 

‚Èˆ‰Ï ÔÂÂÎ˙‰ Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ ÌÈ Â˙ Â  ˙‡˙ ÂÓ˙ ·ˆÓ‰ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙È Î„Ú‰ Í¯ÚÓÏ 
.Â‚Â¯„˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˘„Á „ÚÂÓ ÂÏ Ú·˜ ˘ ÈÏ· ‰Á„  ‡˘Â · ÔÂÈ„‰ Í‡.  

תכנון להצביע על הקשיים לאחר הדיון אצל המפכ"ל דאז המשיכו גורמים באג"ם ובאגף ה .4
הנובעים מהיעדר דיון וקבלת החלטות בנושא בניין כוח המתנדבים והפעלתו ועל המשמעויות 

תרומת כוח המתנדבים למשטרה,  את 2014דצמבר בבחן התכנון  הנודעות להיעדר הזה. אגף
"אחוז גדול מהמתנדבים מגיעים לצורך התנדבות ביחידות לכל היותר בין פעם ומצא כי 

  "אחוז קטן מן המתנדבים תורם את רוב שעות הפעילות". , וכי רק לפעמים בחצי שנה"

באותו החודש קיים ראש המחלקה דיון עם מדור תקציבי קניות ופיתוח באגף התכנון. הוסכם 
כי אם לא תחליט המשטרה על שינוי תפיסת ההפעלה הקיימת של המתנדבים, יהיה צורך 

מיליון ש"ח בשנה. זאת, נוסף  10.5-והפעלתו סכום נוסף של כלהקציב לבניית כוח המתנדבים 
   מיליון ש"ח. 11.6-על ההקצאה הקיימת בתקציב המשטרה בהיקף של כ

‰¯‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡- ÌÈ¯ÒÁÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ‰¯Â˘ Â‚Èˆ‰ Ì"‚‡ ÈÓ¯Â‚˘ Û‡Â ,ÔÂ‚¯‡
 ¯ÈÎ·‰ Ï‚Ò‰ ÌÂ¯ÂÙ· Â Â„  ‡Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÂÏÂ‰È ·Â ÂÓÂÈ˜· Ï˘

 Ì"‚‡ ‰ÏÚ‰˘ ˙Â Â¯˙Ù‰ .Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ¯ÒÁÏ È˘ÓÓ È˙Î¯ÚÓ ‰ ÚÓ Ô˙È  ‡ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰
.ÂÏ˜˘  ‡Ï ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓÏ Ú‚Â ·  

מסר מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים כי בעקבות  2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
דוח הביקורת הנחה השר לביטחון הפנים את המפכ"ל לקיים דיון מעמיק, וזאת מתוך כוונה 

  לפעול לחיזוק מערך המתנדבים והעצמתו. 

ניצב רוני -המשטרה כי המפכ"ל רב מסרה 2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
אלשיך וראש אג"ם הסכימו כי יתקיים בנושא דיון מעמיק עם פיקוד המשטרה לצורך בחינה 
מחודשת של תפיסת ההפעלה. בכוונת המשטרה להתמקד "באיכות המתנדבים ולא בכמותם" 
מתוך מגמה להעניק למתנדבים את כלל האמצעים הנדרשים לביצוע תפקידם. לאחר שיתקבלו 

ניתן יהיה לאמוד מחדש גם את המשאבים הנדרשים למערך המתנדבים.  החלטות רלוונטיות
  המשטרה הבהירה בתשובתה כי טרם נקבע מועד לדיון. 

 Ú‚Â · ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Â¯„‚ÂÈ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ˙È Î„Ú ‰ÏÚÙ‰ ˙ÒÈÙ˙ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï

ÂÏ·‚Ó‰Â ˙Â Â¯˜Ú‰ Ô‰Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ÂÏ„Â‚ ˙ÚÈ·˜Ï Ô‰ ÒÈÒ· Â˘Ó˘È˘ ˙
 .ÂÈ˙Â¯Â˘Ï ÒÂÈ‚‰ ÈÙ˜È‰ ˙ÚÈ·˜Ï  

__________________ 

טרה במסגרת תכנית "מפנה" (מדידת ביצוע יעדים) יעד של גידול קבעה המש 2014-ו 2013בשנים    4
בכל אחד מהמסלולים אג"ם ותנועה, וכן גידול  15%במצבת המתנדבים בשירות המשטרה: גידול של 

  במסלול חקירות ומודיעין. 25%של 
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   המתנדביםבמערך  םשוטריתפקידי של  םואיוש תםתקינ

כאמור, במשטרה מוגדרים שלושה תפקידים מרכזיים לשוטרי הקבע העוסקים בבנייתו של מערך 
דבים ומב"סים. שתי פקודות הארגון שהסדירו את המתנדבים ובשימורו: קציני מתנדבים, רכזי מתנ

להקצות תקן משרות לשוטרי קבע שיהיו אחראים לבנייתו ולשימורו של  ארגון קבעו כי יש- הרה
 389כלל תקן המשטרה  2015כוח המתנדבים לפי העקרונות שנקבעו. לפי נתוני אגף התכנון, ביולי 

שוטרים (וחלקם הועסקו  403ישו באמצעות משרות של שוטרי קבע לביצוע משימה זו. המשרות או
  במשרה חלקית). 

 ˙Â¯˘ÓÈ Èˆ˜ ÌÈ·„ ˙Ó ˙Â Á˙·:  קצין מתנדבים אחראי לאיתורם, לגיוסם ולהכשרתם של
המתנדבים ביחידתו. עליו לתת הנחיות מקצועיות ומינהליות הכרוכות בהפעלת המתנדבים, לפתח 

 - מן הבחינה הפיקודית או המקצועית  - אפיקי התנדבות ולפקח על כל אלה. לקצין כפופים 
יה הפיקודית במשטרה. הקצין מופקד גם השוטרים האמונים על מערך המתנדבים בהתאם להייררכ

  על המב"סים הפועלים בגזרת התחנה. לפי פק"א יחידות, קצין מתנדבים כפוף לקצין אג"ם.

תחנות משטרה קציני מתנדבים אשר לא נקבע  28- ) חסרו ב2012ארגון (באפריל - כבר במהלך הרה
שנה כי על המשטרה  עבורם תקן המשרות. זאת, הגם שהמפכ"ל דאז החליט עוד בינואר אותה

  .5להשלים את החסר באמצעות ויסות ממקורות פנימיים

 ÏÈ¯Ù‡ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·2012  ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ
2015 · ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜ ˙Â¯˘ÓÏ Ô˜˙ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜ ‡Ï -20  ÌÈÈ˜ ‰È‰ Ô‰· ¯˘‡ ˙Â Á˙

‰¯‰ ÍÏ‰Ó· ¯∆Ò∆Á‰-·¯‡ ,ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ· Ú˘˙ :ÔÂ‚¯‡ ÌÈÈ˙˘Â ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ· ˘ÓÁ ,ÛÂÁ ÊÂÁÓ· Ú
 ÌÂÈÒ „Ú ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ È Â˙  ÈÙÏ ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .È"˘ ÊÂÁÓ·

 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰2015  ˘ÈÂ‡ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰ È Èˆ˜ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙ Ì‚
.˘ÂÈ‡Ï ˙ÂÈÂ Ù Â‡ˆÓ  ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜ Ï˘ ˙Â¯˘Ó ˘˘Â ,Â‡ÂÏÓ·  

כי היא נאלצת לפעול בתנאים של מצוקת כוח אדם תמידית, וכי  בתשובתה מסרה המשטרה
"תוספות מתקבלות בהתאם ליכולות ולתעדוף הארגוני". לדבריה יש חשיבות לאיוש התקנים 
הקיימים ולתוספת התקנים הנדרשת, והנושא ייבחן במסגרת הדיון של פיקוד המשטרה על תפיסת 

  ההפעלה של המתנדבים.

· ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜ ˙·ˆ‰ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ ·Ï ˙Ú„Â ˘ ˙Â·È˘ÁÏ ˙˙Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰„ÚÂ  ˙Â Á˙
 ,˙ÂÈ˙ÂÎÓÒ· ÔÈÈÙ‡˙Ó‰ ,‰„ÈÁÈ‰ „Â˜ÈÙ ‚¯„· ‚Èˆ  ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÂËÈ· ,Â¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ·„ ˙Ó‰
 ÛÂÏÁ· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙ÏÂÎÈ·Â ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯·

‰¯‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î-‰· ¯ÒÁ‰ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ Ì‰È˙Â¯˘ÓÏ Ô˜˙ ˙‡ˆ˜
 ÂÚ·˜ ˘ ÔÂ‚¯‡‰ ˙Â Â¯˜ÚÏ ÌÈ‡˙È ı¯‡· ˙Â Á˙‰ ÏÎ Ï˘ Ô˜˙‰ ÈÎÂ ,ÌÏ˘ÂÈ ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜
 ˙Â Á˙· ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜Ï ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ Ì„˜‰· ˙Âˆ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .˙Â„ÈÁÈ ‡"˜Ù·

 ˙Â¯ÂÓ‡‰ -  Ê‡„ Ï"ÎÙÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˙‡ÊÂ-  .Â‡ÂÏÓ· ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙ ˙‡ ˘ÈÈ‡ÏÂ
Í¯Âˆ‰  ¯ÒÁ‰ ˙ÓÏ˘‰· ‰Ê ÔÈÈ Ú·˙‡˘ ¯˙È· ¯ÎÈ  ·˘Á˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ· Â· ÌÈ¯ÒÁÂ ÈÈˆ˘ 
 ÈÓ¯Â‚‚‡"Ì ˙ÏÚÙ‰ ÔÈÈ ÚÏÂ  Ï˘Í¯ÚÓ ÌÈ·„ ˙Ó‰.   

__________________ 

ת , בנושא המקורות להשלמ22.1.12המפכ"ל דאז החליט בדיון סטאטוס איחוד אג"ם/אק"ם מתאריך    5
פערי המערך כי "בשלב ראשון קציני מתנדבים יבואו על חשבון משרדי הסיור, בדגש על תקנים לא 

  מאוישים".
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Ì È Ò " · Ó ˙ Â  Á ˙  המשטרה תחנות של הטריטוריאלי במרחב ממוקמים המתנדבים בסיסי :·
בסיסי מתנדבים.  273היו במשטרה  2014לפי מסמכי המחלקה, בדצמבר  .התחנה לפיקוד וכפופים

, ובכלל זה גיוס שבפיקודובסיס בשל כוח המתנדבים  ושימורלו לבנייתו האחראי שוטר הוא"ס המב
  המתנדבים, הכשרתם, ציודם, הקמת סגל פיקוד מבין המתנדבים וזימון המתנדבים לפעילות.

 ˙Â„ÈÁÈ ‡"˜Ù ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó- ˙‡ ‰¯È„ÒÓ‰ ‰¯‰- ÔÂ‚¯‡-  ÌÈÒÈÒ·‰ Û˜È‰· ‰˜ÒÚ ‡Ï
 ÏÚ „˜ÙÏ È„Î ˘Â¯„‰ Ú·˜‰ È¯ËÂ˘ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡ÏÂ ,Ì˙ÒÈ¯Ù·Â ˘¯„ ‰

 Ì"‚‡ Ï˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â ˜ÒÓ‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‰¯„Ò‰‰ ¯„ÚÈ‰ Ï˘ Â˙‡ˆÂ˙ ÏÚ .ÌÈÒÈÒ·‰- 
 ‰È‰ ¯ÂÓ‡˘ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ¯ÈÎ·‰ „Â˜ÈÙ‰ Ï‚Ò ÔÂÈ„ ˙‡¯˜Ï ÔÈÎ‰ ¯˘‡ ˙‚ˆÓ· Â‡·Â‰˘

· ÌÈÈ˜˙‰Ï ı¯Ó2015 -  ÏÂÙÈË· Ú‚ÂÙ ,ÌÈÒÈÒ·· ÌÈÒ"·Ó [˙Â¯˘Ó] È ˜˙· ¯ÒÂÁ" Ô‰ÈÙÏÂ
 ."·„ ˙Ó· ÛËÂ˘‰  

בראשות המפכ"ל דאז הציג אג"ם תמונה על יסוד מיפוי של בסיסי  2014בדיון שהתקיים בדצמבר 
בסיסים שבהם לא היה מב"ס. כך  92מתנדבים שהיו קיימים באותה עת במשטרה, ולפיה היו 

- מב"ס ב לא היהבסיסי מתנדבים, וכי במחוז חוף  40-מב"ס ב לא היהי במחוז צפון נמצא כ לדוגמה
 67בסיסים מתוך  64-מב"ס ב לא היהבסיסים. התופעה בלטה בחומרתה במגזר הלא יהודי, בו  15

   בסיסי מתנדבים.

 ,ÂÓÂ„È˜ ÔÈÈ ÚÏ ‰˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÌÈÒ"·Ó· ¯ÂÒÁÓ‰ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÂÁÂÙÈË¯ÒÁÏ .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ Ï˘ Â¯ÂÓÈ˘Â  ˘È ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˜‰‰˜ÈÊ ˙È˘ÓÓ 
‰˙ÏÂÎÈÏ Ï˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ÌÈÈ˜Ï Í¯ÚÓ ¯È˘Î ÌÈ·„ ˙Ó ÈÚÂˆ˜ÓÂ Ô˙ÈÈ˘ ˙‡ ‰ ÚÓ‰ ˘¯„ ‰.  ÏÚ

ÔÂÁ·Ï È„Î ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÍÂ¯ÚÏ ‰¯Ë˘Ó‰  ÏÚ ˙Â ÚÏ Í¯„‰ ˙‡ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÈÒÈÒ·· Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ
· Í¯Âˆ‰.ÌÈÒ"·Ó  ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ Ô˜˙ Ì‰ÈÙÏ ¯È„Ò‰ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÔÂ‚¯‡‰ ˙Â Â¯˜Ú

 ¯Ê‚Ó· ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ì„˜‰· ˘ÈÂ‡È˘ ˙Â¯˘ÓÈ„Â‰È ‡Ï‰  ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó
 .ÔÂ‚¯‡‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ  

יבוצע  הלא יהודיבמגזר בתשובתה הודיעה המשטרה כי היא קבעה שהטיפול במערך המתנדבים 
באחריות שלושה שוטרים: מפקד מש"ק ושני שוטרי מש"ק.  6מש"ק) - במרכז שיטור קהילתי (להלן 

עמדת המשטרה בעניין מספרם של בסיסי המתנדבים ובדבר ההמלצה על אופן הפעלת המתנדבים 
בהתחשב בחסר בכוח אדם תיבחן במסגרת הדיון של פיקוד המשטרה על תפיסת ההפעלה של 

  המתנדבים. 

È‰˜ ¯ÂËÈ˘ ÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰ ‡˘Â · Ï‰Â ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ¯·Óˆ„Ó È˙Ï2011  ‰Ù¯Èˆ Â˙Â‡˘)
 ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰"· Â˜ÒÚÈ ˜"˘Ó‰ È¯ËÂ˘Â ˜"˘Ó‰ „˜ÙÓ ÈÎ Ú·Â˜ (‰˙·Â˘˙Ï ‰¯Ë˘Ó‰
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÈ„Â˜ÙÂ ‰ Á˙· ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÔÈˆ˜ Â˜ÒÚÈ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ ·· ÈÎÂ ,"„·Ï·

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‡Ï˘  Ú·˜ ¯ËÂ˘ Ú·˜  ‡Ï È˙ÏÈ‰˜‰ ¯ÂËÈ˘‰ ˙Â„Â˜ · ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÙÏ
Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÈ˘ .Â˙¯˘Î‰·Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ÔÈÈ ·· Ò"·Ó‰ „È˜  

 

  

__________________ 

מרכז שיטור קהילתי (מש"ק) הוא נקודת קצה של תחנת המשטרה ביישובים ובשכונות. המש"ק נועד    6
 לתת שירותי משטרה ולשפר את תחושת הביטחון של התושבים ואת איכות חייהם.
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  "סיםומב מתנדבים קציני בתפקידי קבע שוטרי הצבת

בתקני כוח האדם מוגדרים תפקידים מסוימים כך שלכל תקן משרה קובעת המשטרה את  .1
התפקידים המיועדים לו. לכל שוטר יש מקצוע שלעיסוק בו הוכשר. השוטרים אמורים לאייש 

 ופן שתהיה התאמה בין התפקיד ובין המקצוע. את תקן המשרות בא

משרד מבקר המדינה בדק את תקן משרות שוטרי הקבע הקשורות למערך המתנדבים. הבדיקה 
מקרים שובצו בתקן המשרות שוטרים שמקצועם אינו מתאים לתקן הזה. עוד  17- העלתה כי ב

עלה מן הבדיקה כי למעשה שוטרים אלו עסקו בפעילות משטרתית שאינה קשורה למערך 
יב אוישו שלושה תקנים של משרות מב"סים על ידי המתנדבים. כך למשל במחוז תל אב

  שוטרים שבפועל עסקו בחקירות ובמינהל. 

הביקורת העלתה גם מקרים הפוכים: שוטרים המאיישים תקן משרות של תפקידים שונים  .2
 23את"ן מפעיל בתפקיד מב"סים  במשטרה וממלאים בפועל תפקידי מב"סים: כך לדוגמה

תפקידים אחרים, ושלושה מהם ממלאים את תפקיד המב"ס שוטרים המאיישים תקן משרות ב
נוסף על תפקידם לפי התקן. במחוז צפון (בתחנות העמק וטבריה) שוטרים שאינם קצינים 
ממלאים את תפקידם של קציני המתנדבים; שוטר נוסף ממלא את תפקיד המב"ס בתחנת צפת, 

  וזאת נוסף על תפקידו לפי התקן ולפי הכשרתו. 

למשטרה כי התופעה של  העיר מבקר המדינהמשרד  2014ובשנת  2010ר בשנת יצוין כי כב
, אך מוצבים ומשרתים בפועל המשרות תפקיד על פי תקןונושאים במינוי לשוטרים הרשומים 

גורמת להצגה מטעה של שיבוץ ושל ניצול  ,בתפקידים אחרים באותה יחידה או ביחידה אחרת
  .7מיטביתהלהקצות כוח אדם בצורה כוח אדם, ויש בה כדי לפגוע ביכולת 

˙Â¯˘Ú Ï˘ Í¯ÚÓ ¯Ó˘ÏÂ ÏÈÚÙ‰Ï ,˙Â ·Ï È„Î ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
ÈÙÏ‡  ÍÎ· ˜ÒÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙‡ ˙Â ·Ï ‰ÈÏÚ È·ËÈÓÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ·„ ˙Ó

 ˜ÙÒÓ Â È‡ Ô˜˙‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â ,˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙Ï Ì‡˙‰· -  Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ
 ˙·ˆ‰ .‰ÈÎ¯ˆÏ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ Ï˘ Â¯ÂÓÈ˘·Â Â ÈÈ ·· ÏÚÂÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì È‡˘ ÌÈ¯ËÂ˘

 ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÒ"·ÓÂ ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜Ï „ÚÂÈÓ‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙·
 ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ÔÈÈ · „È˜Ù˙· ÌÈ¯ËÂ˘ ˙·ˆ‰ ÔÎ ÂÓÎ .‰Ê ÌÂÁ˙· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÂÎÈ·Â

ÈÚÏ Ì˙¯˘Î‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰˘ Û‡ Â¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÂÒ
.È·ËÈÓ‰ ‰ ÚÓ‰ ‰ È‡  

  

   

  

__________________ 

· È˙ ˘ ÁÂ„64  ;57-25ארגון ותקינה", עמ'  - ), "משמר הגבול È˙ ˘ ÁÂ„60‡ )2010 מבקר המדינה,    7
  . 111-101סוגיות ארגון ותקינה", ממצאי מעקב, עמ'  -), "משמר הגבול 2014(
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  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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 ˙Â Á˙· ÌÈ·„ ˙Ó‰ È Èˆ˜ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·-  Â· Í¯Âˆ‰˘
 ‰¯Ë˘Ó‰ È„È ÏÚ ¯ÎÂ‰ - ‰¯Ï ‰Ó„˜˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú .¯ÒÁ ‰È‰- ÂÚ·˜  ‰ÈÙÏÂ ,ÔÂ‚¯‡

 .ÌÈÒ"·Ó‰ ˙Â¯˘Ó Ô˜˙ ˙‡ ‰¯È„ÒÓ ‰ È‡Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÈÒÈÒ·· ˙˜ÒÂÚ ‰ È‡ ,ÂÈ˙Â Â¯˜Ú
 ËÏ· ‰Ê ·ˆÓ ÈÎÂ ,Ò"·Ó ‰¯Ë˘Ó‰ ‰˙ ÈÓ ‡Ï ÌÈÒÈÒ· ˙Â¯˘Ú· ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·
 ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· Â˙¯ÓÂÁ·
 ÌÈ‡¯Á‡‰ Ú·˜‰ È¯ËÂ˘ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ Ô˜˙ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙˘¯„ ‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú

ˆ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ „ÂÚ .ÌÈÒÈÒ·· ÌÈ·„ ˙ÓÏ ‡„ÂÂÏÂ ,Ô˜˙· ˙Â¯˘Ó‰ ÏÎ· ÌÈ¯ËÂ˘‰ ˙·
.Â¯ÂÓÈ˘Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ · È„È˜Ù˙· ÏÚÂÙ· Â˜ÒÚÈ ÌÏÂÎ ÈÎ   

  

  מתנדביםה בניידות שימוש

פקודת המטה הארצי מסדירה את שימושו של שוטר ברכב משטרה שלא לצורך מילוי תפקיד. 
וגמת צרכים אישיים) הפקודה קובעת כי שוטר זכאי לעשות שימוש שלא לצורכי מילוי תפקיד (ד

  ברכב מינהלי בלבד (להבדיל מרכב שייעודו מבצעי). 

פרסם סגן המפכ"ל דאז הנחיות המסדירות שימוש באמצעי תחבורה לבעלי תפקידים  2014במרץ 
בתחנות: סגן מפקד תחנה, קצין אג"ם תחנתי וקצין אגף חקירות ומודיעין תחנתי. בהנחיות נקבע כי 

  ידת משטרה מבצעית בשעות ובזמנים שלאחר שעות העבודה.חל איסור על השימוש בני

כדי לאפשר את הפעלתם של המתנדבים מקצה המשטרה ניידות וכלי רכב לשימושם המבצעי (להלן 
רכבי נוסעים  129ניידות מתנדבים:  178המשטרה הקצתה בתקן  2015ניידות מתנדבים). ביולי  - 

  גלגליים. -כלי רכב דו כלי רכב מסחריים ושני 4X4 ,17רכבי  30פרטיים, 

בחנה המחלקה את השימוש בניידות המתנדבים במשטרה. הבחינה העלתה כי רק  2014בדצמבר 
מניידות המתנדבים משמשות בפועל את המתנדבים, ואילו שאר ניידות המתנדבים בתחנות  42%

ת". כמו כן נמצא כי כאשר עומדות לשימושם רק ב"התאם לדרישות והצרכים המבצעיים בתחנו
הוקצו יותר כלי רכב לטובת מערך המתנדבים "ניתן היה להפעיל יותר מתנדבים בבסיסי ההפעלה 
ואחוזי הפעילות בבסיס ההפעלה עלו". עוד עלה מן הבחינה כי מתנדבי האבטחה "אינם מעוניינים 

בים לפעילות ב[יחידת] בפעילות רגלית [ובהיעדר ניידות מתנדבים] המשמעות הינה, שחלקם מתייצ
היא כי "מחסור בכלי  2015הסיור בתחנה וחלקם הולכים הביתה". אחת ממסקנות המחלקה ממרץ 

  רכב, יוצר קושי בהפעלת המתנדבים באופן סדיר ושוטף".

משרד מבקר המדינה בדק באופן אקראי את השימוש בניידות מתנדבים המיועדות לשימוש מבצעי 
  קלון במחוז דרום. להלן פירוט ממצאי הבדיקה:במחוז ירושלים ובתחנת אש

1.  È‡Ó· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˜„·  ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ·2015 ·-12  .˙ÂÈÚˆ·Ó ÌÈ·„ ˙Ó ˙Â„ÈÈ 
 ‡Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ˙Â„ÈÈ  ˘ÓÁ· ,Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â˜ÙÏ „Â‚È · ÈÎ ‡ˆÓ  ‰˜È„··
 ıÂÁÓ ˙‡ÊÂ ,ÌÈ¯ËÂ˘Â ÌÈ Èˆ˜ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â¯ËÓÏ ‡Ï‡ ,˙ÂÈÚˆ·Ó ˙ÂÓÈ˘Ó Í¯ÂˆÏ

Ú˘Ï„ÂÚ .˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë‰ ÏÂ·‚Ï ıÂÁÓÂ Ì˙„Â·Ú ˙Â  ÔÈˆ˜ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ˘Ó˙˘‰ ÊÂÁÓ· ÌÈ·Á¯Ó‰ „Á‡ Ï˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰˙„ÈÈ · ÌÈ·„ ˙Ó ·Î¯Î „ÂÓˆ Ï ‡ÏÂ Ì˘

˙ÈÚˆ·Ó ˙ÂÏÈÚÙ.  
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בתשובתה מסרה המשטרה כי בעקבות הביקורת רענן קצין האג"ם של מחוז ירושלים את 
בניידות מתנדבים שלא לצורך משימות מבצעיות. עוד ההנחיות אשר לפיהן אין לעשות שימוש 

  הוסיפה המשטרה כי חריגה מההנחיות תגרור להבא סנקציה משמעתית.

2.  È ÂÈ· ÔÂÏ˜˘‡ ˙ Á˙· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È··2015  ˙Â„ÈÈ ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ·Î¯ Ô‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰ -  ˙ÂÈÁ ‰· Ú·˜ ˘ ¯ÂÒÈ‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÏÁ ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ

ÙÓÒ‰ Ï"Î -  .„ÂÓˆ ·Î¯·Î ÌÈ·„ ˙Ó ˙Â„ÈÈ · Â˘Ó˙˘‰ ‰ Á˙· „È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÈ Èˆ˜ È ˘
 ¯˜Â·· Ì˙¯ÊÁ·Â ‰„Â·Ú‰ ÌÂÈ ÌÂ˙· ‰˙È·‰ Ì˙ÚÈÒ · ÌÈ Èˆ˜‰ ˙‡ Â˘ÓÈ˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ

.‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘ Í˘Ó· Ì˙Â˘¯· Â‡ˆÓ Â ,‰ Á˙Ï  

 בתשובתה מסרה המשטרה כי ניידות המתנדבים לא יוצמדו עוד לקציני התחנה אלא ישמשו את
המתנדבים בפעילותם המבצעית, וכי נושא זה יקבל העדפה במסגרת הפיקוח והבקרה המרחבי 

  והמחוזי.

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ÌÈ¯˜Ó Ì‰·˘ ˙Â„ÈÈ · ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ÌÈ·„ ˙Ó‰ „ÂÓˆ ·Î¯Î Û‡ Â‡ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ˆÏ„ÂÚÈÈ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡Ô ÈÚˆ·Ó‰ ,Ô˜˙‰ ÈÙÏ 

 ˙„Â˜ÙÏ „Â‚È · „ÓÂÚ Û‡Â ÏÂÏÚ ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ .‰Ê ÔÈÈ Ú· Ï"ÎÙÓÒ‰ ˙ÂÈÁ ‰ÏÂ Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰
Ï ‡È·‰Ï‚ÙÈÚ‰  ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ·ÔÙÂ‡· ‰È·ËÈÓ , ‰¯ÓÂÁÂ ‰¯˙È

ÍÎÏ ˙Ú„Â  ˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙Â„ÈÈ  Âˆ˜Â‰Â ÈÚˆ·Ó Â È‡˘ ˘ÂÓÈ˘ÏÌ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ Ï˘ È˘È‡
 ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈ¯ËÂ˘Â ÌÈ„˜ÙÓ‰Ú·˜˘ ˙Â„Â˜Ù‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ ·¯·„ ‰ ÈÚˆ·Ó‰ ˘ÂÓÈ˘

,ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙Â„ÈÈ · ÔÙÂ‡· ˘ÂÓÈ˘‰˘ Ô‰· ‰È‰È ˘‡¯· ‰ Â˘‡¯·Â Ì‡˙‰·  Ô„ÂÚÈÈÏ - :È¯˜ 
Í¯ÂˆÏ ‰ÏÚÙ‰ ˙ÈÚˆ·Ó Ï˘  ÌÈ·„ ˙Ó -  ˜¯Â‡ÏÓ˙È ¯˘‡Î Â˙ÂÓÏ˘· ‰Ê Í¯Âˆ , Ô‰· ‰˘ÚÈÈ

Ì‡˙‰· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘È¯„Ï ÌÈÎ¯ˆÏÂ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÙÒÂ ‰ ˙Â Á˙· .  

  

  

  יםלמתנדב מדים ניפוק

נוהל ניפוק מדים למתנדב במשמר האזרחי מסדיר את שיטת ניפוק המדים, אחזקתם, רישומם 
והחזרתם למשטרה. לפי הנוהל ינופקו מדים למתנדבים הפועלים בעיקר ביחידות הסיור, התנועה 
ומג"ב. סוג המדים המנופק הוא כסוג המדים שלובש שוטר הפועל באותו תחום. המשטרה מנפקת 

ערכה ראשונית)  -וגים של ערכות מדים: ערכת מדים ראשונית בעת הגיוס (להלן למתנדבים שני ס
ערכת בלאי). המתנדבים עונדים על המדים דרגות שנותנת  -וערכת בלאי אחת לשלוש שנים (להלן 

להם המשטרה בהתאם לתפקידם או לזמן שירותם. עם פרישת מתנדב או הפסקת פעילותו עליו 
  שקיבל בערכות המדים.  להחזיר למשטרה את הפריטים

אלפי ש"ח, בשנת  3,470התקציב היה  2013ת בשנלמחלקה ניתן תקציב ייעודי לרכישת מדים. 
יועד  2013. תקציב המשטרה לשנת 8אלפי ש"ח 3,176 -  2015אלפי ש"ח ובשנת  1,470 -  2014

תה לסייע ערכות בלאי. הקצאת המדים אמורה היי 1,085ערכות ראשוניות ושל  2,865לרכישה של 
שהגדיר המפכ"ל דאז. אולם כבר  2013ליחידות לעמוד ביעד של הגדלת מצבת המתנדבים בשנת 

בעת הצגת תכנית ההקצאה ציין ראש מדור המתנדבים במחלקה כי התכנית אינה נותנת פתרון מלא 
] אנו 2013לצורכי המתנדבים והבהיר "שבמקביל לתכנית שבנדון [תכנית להקצאת ערכות לשנת 

__________________ 

  כולל תוספת שהוקצתה במהלך השנה. 2015- ו 2013תקציב    8
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ש אג"ם מודעים לפערים שעדיין קיימים בניפוק מדים על חשבון בלאי למתנדבים וממשיכים ורא
  ".2013לפעול גם להשלמת הפערים במהלך שנת 

לקראת כל שנת עבודה מכינה המחלקה תכנית שנתית לניפוק ערכות מדים בהתאם לתחזית בדבר 
. להלן 9ניות השנתיות)התכ - גיוס המתנדבים ובלאי מדיהם של המתנדבים הפעילים (להלן 

(בהתאמה) פירוט הדרישה התקציבית בהתאם לתכניות השנתיות של המחלקה  3-ו 2בתרשימים 
באלפי ש"ח;  -  2015-2014בהשוואה לתקציב שהקצתה המשטרה לרכישת ערכות מדים בשנים 

פירוט מספרן של ערכות המדים שנדרשו בהתאם לתכניות השנתיות של המחלקה בהשוואה למספר 
כללה את התקציב  2015. יצוין כי הדרישה לשנת 2015-2014ערכות שהוקצו למתנדבים בשנים ה

  . 2014ואת מספר הערכות שלא סופקו למתנדבים בשנת 

  2תרשים 

  באלפי ש"ח,  -שניתן ערכות מדים בהשוואה לתקציב  לרכישת התקציב דרישת

2015-2  

  

  .בעיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני המחלקה 

__________________ 

  ש"ח. 280-לאי היא כש"ח ועלות ערכת ב 550-עלות ערכה ראשונית היא כ   9
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  3תרשים 

   2015-2014 ,ערכות המדים שנדרשו בהשוואה למספר הערכות שהוקצו מספר

  

  .בעיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני המחלקה 

 ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ‰·ˆ˜˙ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Í˘Ó˙ÓÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈÓÈ˘¯˙‰Ó
:Ì˙Â¯È˘ ÍÏ‰Ó·Â ‰¯Ë˘ÓÏ ÌÒÂÈ‚ ˙Ú· ÌÈ·„ ˙ÓÏ ÌÈ„Ó ˙˘ÈÎ¯ Í¯ÂˆÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰˘¯„˘ 

 ˙ ˘·2014  Ï˘ Ô˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï2,800  Ï˘Â ˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙ÂÎ¯Ú4,200 
Î (‰Ó‡˙‰·) ÂÈ‰˘ ,È‡Ï· ˙ÂÎ¯Ú-66% ÎÂ-74%  ˙ ˘· ;ÌÈ·„ ˙ÓÏ Â˘¯„ ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÔÓ

2015  Ï˘ Ô˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï3,000  Ï˘Â ˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙ÂÎ¯Ú5,000  ˙ÂÎ¯Ú
Î ÂÈ‰˘ ,È‡Ï· -50% .Â˘¯„ ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÔÓ  

Ó  „ÂÚ ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰˘ Ì‚‰ ÈÎ ‡ˆ2015  ˜ÙÒÏ „ÚÂ 3,000 Â ˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙ÂÎ¯Ú-5,200 
 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,È‡Ï· ˙ÂÎ¯Ú2015  Ï˘ Ô˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰¯˘È‡1,064 

 Ô‰˘ ,(È‡Ï· ˙ÂÎ¯ÚÂ ˙ÂÈ Â˘‡¯ ˙ÂÎ¯Ú) ˙ÂÎ¯Ú13% .·Èˆ˜˙‰ ÈÙÏ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÎ¯Ú‰Ó „·Ï·  

 שיהיה בו כדי לתת מענהת מפורטת ודרישה לתקציב בתשובתה מסרה המשטרה כי אג"ם הכין תכני
מיליון ש"ח לצורך רכישת  2ניתנה תוספת של  2015לכלל החסרים בנושא מדים. בשנת העבודה 

מיליון  2מדים למתנדבים והחסר צומצם באופן משמעותי, אם כי עדיין קיים חוסר ונדרש סכום של 
 4,810אישרה המשטרה את הקצאתן של  2015ש"ח נוספים כדי לצמצמו. לדבריה, עד דצמבר 

  ערכות נוספות.  1,700והיא מתכננת לאשר הקצאת  ערכות מדים,

 ÈÎ¯ÂˆÏÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÒÂÈ‚ ˙È Î˙Ï ÌÈ„Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ
.È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ¯˘Ù‡˙˙ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Ì˙ÏÚÙ‰˘ ÍÎ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰  
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  ר במדיםוחסמהמשמעות המבצעית של ה

ומג"ב זקוקים למדים כתנאי לפעילותם. כאמור מתנדבים הפועלים בעיקר ביחידות הסיור, התנועה 
אספקתם של המדים עלולה לעכב או אף למנוע הפעלת מתנדבים חדשים שסיימו את הכשרתם - אי

   במסלולים אלו.

, פנה ראש מחלקת יישובים ומתנדבים במג"ב בנושא 10, בתקופת מבצע "צוק איתן"2014ביולי 
ן היתר לסגן ראש אג"ם, לסגן מפקד מג"ב בי - "צמצום גיוס והפעלת מתנדבים עקב חוסר במדים" 

וטען כי בעיית המחסור במדים עבור מתנדבי מג"ב "אינה זוכה  -רמ"ח)  -ולראש המחלקה (להלן 
למענה הולם מזה שנים", וכי הפער בתקצוב ובהקצאה "גורם לפגיעה משמעותית במערך" של 

יטחוני, בקרב מתנדבי מג"ב משמר הגבול. עוד הוסיף כי בשבועות האחרונים, ובהתאם למצב הב
ישנה מוטיבציה רבה לפעול ולסייע למג"ב בדרום הארץ, וזאת נוסף על פעילותם השגרתית. אולם 

"ÌÈ·„ ˙Ó Ï˘ ÒÂÈ‚Â ‰ÏÚÙ‰ ÌˆÓˆÏ ÌÈˆÏ‡  [·"‚Ó] Â ‡ ÌÈ„Ó· ÏÂ„‚‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ·˜Ú ההדגשה) "
  אינה במקור). 

ישורו להנחות את המשטרה פנה הרמ"ח אל ראש אג"ם כדי לקבל את א 2014במהלך אוגוסט 
להפסיק את גיוס המתנדבים ליחידות הסיור, התנועה ומג"ב, שבהן פועלים מתנדבים לובשי מדים. 
הוא הסביר כי "על מנת לעמוד ביעד הגיוס [כפי שקבע המפכ"ל דאז] ולהפעילם בצורה הנאותה יש 

 „·Ó‰ ˙‡ ÌÈ„·‡Ó Â ‡Â Ì‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ˙לציידם במדים אך בהיעדר תקציב הדבר אינו אפשרי 
‰Î¯„‰·Â ‰¯˘Î‰· ÔÓÊÂ ÌÈˆÓ‡Ó .(ההדגשה אינה במקור) "  

ח את ראשי ענף מתנדבים במחוזות המשטרה ואת קציני המתנדבים "בסוף אותו החודש הנחה הרמ
 "Ú„Â‰Ï „ÚÂ ¯˙Ï‡Ï ‡ÈÙ˜‰Ï ‰˘„Á ÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÒÂÈ‚Ï ÌÈ·„ ˙Ó ÌÈ˘„Á‰במג"ב ובאת"ן "

לובשי מדים. זאת,  מתנדבים פועלים שבהן"ב ומג התנועה, הסיור (ההדגשה אינה במקור) ביחידות
  מאחר שביחידות היו מתנדבים רבים שסיימו את הכשרתם אך לא היה אפשר לספק להם מדים. 

בביקורים של נציגי משרד מבקר המדינה בתחנות וביחידות משטרה נמצא כי שוטרי הקבע ניסו 
תרים ומקומיים, וזאת כדי לגייס מתנדבים להתמודד עם המחסור במדים באמצעות פתרונות מאול

ולהפעילם. בין היתר נמסרו למתנדבים מדים משומשים שנאספו ממתנדבים שעזבו, וכן מדים 
  שמסרו שוטרי קבע ביחידות. 

ח דיון כדי לבחון את האפשרות לחייב את המתנדבים במימון מלא או "קיים הרמ 2014באוקטובר 
ם. בסיכום הדיון קבע הרמ"ח שתבוצע עבודת מטה במטרה חלקי של עלות המדים המנופקים לה

  לבחון את כל תוצאותיו האפשריות של צעד זה. 

 ÈÏÂÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2015 .‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ËÓ‰ ˙„Â·ÚÂ ÌÈ ÂÈ„‰ Â˘„Á˙‰ ‡Ï  

  

   

  

__________________ 

  .26.8.14והסתיים ביום  8.7.14מבצע צוק איתן החל בתאריך    10
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 ÌÈ·„ ˙Ó‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰· ÈÁ¯Î‰Â ÈÒÈÒ· Í¯Âˆ Ì‰ ÌÈ„Ó‰ ,‰¯Ë˘Ó‰ ÈÏ‰Â Ï Ì‡˙‰·
- ÈÏÂÏÒÓ ÈÙÏ  ˙Ú· ÌÈ„Ó· ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ ˙È ˜˙Â ˙¯„ÂÒÓ ‰ÚÙÂ‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ì˙ÂÏÈÚÙ

˙ÚÙÂ‰˘ „ÂÚ· ÌÈÁ¯Ê‡‰ ¯Â·Èˆ È ÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙‡ ˙‚ˆÈÈÓ Ì„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ· ÌÈ·„ ˙Ó ÌÈ„Ó· 
ÌÈÈÂÏ· ˙Ú‚ÂÙ ˙ÈÓ„˙·  ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯Ë˘Ó‰

‡˙‰·˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÏÎÏ ÌÈ„Ó ˙ÂÎ¯Ú È„ ‰ˆ˜Ó ‰ È‡ ‰¯Ë˘Ó‰ ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê ‰ÈÏ‰ Ï Ì
 ¯˘‡ .‰È˙Â¯Â˘Ï ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈ·„ ˙Ó Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ÏÂ Ì˙ËÈÏ˜Ï ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰· È„ÂÒÈ Ï˘Î ˙Ù˜˘Ó

¯˘Ù‡ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ¯¯Â˘‰ ¯ÂÒÁÓ‰ ÌÚ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÔÙÂ‡Ï  „ÈÚ‰Ï È„Î Â· ˘È˘
 ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÒÁÈÈÓ˘ ‰˙ÂÁÙ‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ Û‡

˙ÈÚˆ·Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÒÂÈ‚ ˙È Î˙Ï ÌÈ„Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ .
 .ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰  

  

  

  מתנדבים והדרכתם  הכשרת

כאמור, הן הפקודה והן התקנות קובעות תנאי ולפיו מתנדב יועסק בפעולות הנוספות רק לאחר 
אחת מן ה מתאימה. התקנות מפרטות את נושאי ההכשרה הנדרשת בהקשר כל הכשר שקיבל

  הפעולות הנוספות שבהן עוסק המתנדב. 

לפי "תורת ההדרכה והאימונים של משטרת ישראל", הכשרה היא תהליך של רכישת מקצועיות, ידע 
ומיומנויות באמצעות הדרכה שהיא פעילות יזומה של הסברה, הנחיה והכוונה שנועדה לחולל 

ת. מסמך של המחלקה מאוקטובר למידה, הפנמה והטמעה, וזאת כדי להביא לשיפור המקצועיו
קובע כי "הכשרת המתנדבים ברמה נאותה והשמירה על כשירותם הנה אינטרס משטרתי  2013

  במטרה לשמר את הכוח ולנצלו באופן אופטימלי". 

הוראת שעה בנושא הכשרת מתנדבים, שהחליפה נהלים  2011פורסמה בשנת  ארגון-רהה בעקבות
קודמים בנושא זה. הוראת השעה "מבהירה את ההיבטים ההדרכתיים באשר להכשרת המתנדבים 
החל משלב גיוסם למשא"ז דרך ההכשרה הבסיסית, וכלה בהכשרות המקצועיות וההכשרות 

  המתקדמות". 

לכל  -שעות  20רטים שלבי ההכשרה: הכשרה בסיסית של בסעיף העקרונות בהוראת השעה מפו
שעות בהתאם לסיווג המקצועי ולאפיוני היחידה  35-20המתנדבים; הכשרה מקצועית של 

א); הכשרה מקצועית רחבה בהתאם למסלול ולמאפייניו המקצועיים ועל  שלב - המקצועית (להלן
ב);  שלב -  ה, אג"ם (סיור) ומג"ב (להלןפי ייעודי משימותיהם של המתנדבים ניתנת במסלולי התנוע

הכשרות בתוך התפקיד. הכשרת המתנדבים ניתנת במסגרת בסיסי ההפעלה והתחנות, ולעתים גם 
  במרחבים ובמחוזות.

, והמתנדב , על סמכויות השוטרוייעודה מבנה המשטרה על לומדים המתנדבים הבסיסית הכשרהב
, על הצבת מחסומים תאונת דרכים ובחפצים חשודיםעל טיפול ראשוני בעל בדיקת רישוי וזיהוי, 

מתאמנים בנשק חם. יש והכוונת תנועה, על קשר ודיווח ועל אתיקה מקצועית. כמו כן המתנדבים 
  אבטחה מקבלים רק הכשרה בסיסית. מסלול הלהדגיש כי מתנדבי 
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. לדוגמה, 11לבצע ויידרש שאותןתכני הפעולות שלב א לומדים המתנדבים בכל מסלול את  תהכשרב
על פקודת הסמים, על טחון שדה, יבמתנדבים במסלול חקירות ומודיעין לומדים בין היתר על 

 ערכים במשטרהעל , על תפקידי הסיורניתוח אירוע, על בילוש ותפקידי הבלש, על עבריינות נוער, 
חניכה בל לקהמתנדבים צריכים  של שלב א כי בסוף כל הכשרהיצוין  .המתנדב וזכויותיוחובות ועל 

  של שמונה שעות קודם יציאתם לפעילות מבצעית. 

‰¯‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ÛÂÏÁ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ‡˘Â ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÂ‚¯‡
Â‰· Â‡ Ï‰Â · ˘·Â‚È ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯˘Î‰‡¯ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ Â Î„ÚÈ˘ ÌÈÚÂ·˜ ‰

 .ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓÏ ÌÈÚ‚Â Â ‰¯Ë˘Ó·  

המשטרה כי בעקבות דוח הביקורת החל אג"ם לגבש נוהל המדינה מסרה בתשובתה למשרד מבקר 
  .2016סדור, וביצועו של הליך גיבוש זה צפוי להסתיים בפברואר 

  

  

  סוגיות בהכשרת מתנדבים

לענייני הדרכת המתנדבים. המדור כלל ראש מדור, מפקד  ייעודימדור היה באק"ם  ארגון- רהלפני ה
ארגון הוגדרו תפקידי המחלקה - . לאחר הרהבית ספר להדרכה, שני מדריכים וקצין פיתוח הדרכה

. במסמך יסוד בנושא "יעוד ותפקידים במחלקת מתנדבים ובמערך לעניין הכשרת המתנדבים
הכשרת לפיתוח תורת הדרכה, לת המחלקה בין היתר אחראינכתב כי  2011אוקטובר המתנדבים" מ

פיקוח ובקרה על , וכמו כן לגורמי פיקוד אזוריים (טריטוריאליים) פעולה עם המתנדבים בשיתוף
יצוין כי קציני המתנדבים במחוזות, במרחבים ובתחנות הם האחראים לביצוע  .כשרת מתנדביםה

  ההכשרות.

כי קיימים "פערים נכתב אזרחי לאן?" שכותרתה "המשמר ה 2014מספטמבר  המחלקהשל צגת במ
במצגת הובאו תימוכין . ם"של המתנדב, בדגש על מתנדבי אבטחה ואג"בהכשרה וברמה המקצועית 

שקבע כי "מימד הכשרות המתנדבים, דורג נמוך  2013לקביעה זו מסקר עמדות מתנדבים מדצמבר 
   בקרב כל תחומי ההתנדבות, מבחינת כמות ההכשרות ואופן העברתן".

 ¯˜ÒÓ˘ Ì‚‰Â ,‰˜ÏÁÓ‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ „ÂÒÈ‰ ÍÓÒÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ 
 Â ˙  ‡Ï Ì"‚‡Â ‰˜ÏÁÓ‰ ,ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰ ÂÚ ‰ È‡ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯˘Î‰ ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ·„ ˙Ó‰

 ¯·ÓËÙÒ· ‰˜ÏÁÓ‰ ‰ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ‰¯˘Î‰‰ È¯ÚÙÏ ‰ ÚÓ2014 ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜  ‡ÏÂ ,
˙ ˙È ‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ È„Î Ô‰· ‰È‰È ¯˘‡ ˙ÂÈ˘ÓÓ ÌÈ·„ ˙ÓÏ  ÈÏÂÏÒÓ·‰ÁË·‡ 

‚‡Â"ÁÂ˙ÈÙ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ‰˜ÏÁÓ· ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì  ,‰Î¯„‰ ˙¯Â˙ ‰¯˜· Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚ ÔÈ‡
 .‰¯˘Î‰‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ÏÚ Á˜ÙÓ˘ Ì¯Â‚ ÔÈ‡Â Ì˙ÎÓÒ‰Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯˘Î‰ ÏÚ  

  

__________________ 

שעות, ומתנדבים במג"ב  35 -שעות, מתנדבים במסלול חקירות ומודיעין  20 - מתנדבים במסלול אג"ם    11
  שעות. 22 -
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   תרגול מעשי במסלול אג"ם

כדי להתאים את תוכן ההכשרות למציאות המשתנה ולתת את המענה המיטבי הרלוונטי לצורכי 
תיקי הדרכה שבהם  2014בינואר ם מחלקת ההדרכה באג"הפעלתם המיטבית של המתנדבים הכינה 

והתרגול  סגל ההדרכה, הרכב מספר השיעורים פורטו מבנה ההכשרות, ייעודן, הנושאים שיילמדו,
 הכשרותלת והבסיסיהכשרה לתיקי יסוד). תיקי היסוד הוכנו  - ים רלוונטיים (להלן המעשי של נושא

  ות בשלב א ובשלב ב. המקצועי

בנוכחות במדי משטרה ופועל ה - במסלול אג"ם של הכשרתו שלב א לאחר מתנדב  ,לפי התקנות
 אלו םוכלפי האזרח הוא נחשב לשוטר לכל דבר. מתנדבי ,כשל שוטרהיא סמכותו  -שוטר קבע 

מתנדבים מן ההכרח כי הש ,לפעול באופן עצמאי. מכאן ולמצבים שבהם יידרש להגיע עשויים
  . מעשיתהכשרה  שקיבליהיו כוח מקצועי במסלול אג"ם 

הכשרה לרבות שעות ( 40נמשכת  םאג"במסלול מתיקי היסוד עולה שהכשרת מתנדב בשלב א 
לשם  ח פעולה והצבת מחסומים).וכוללת רק שעתיים של תרגול מעשי (כתיבת דו ,בסיסית)

ללמוד כל שוטר ממשיך שבועות ואחריו  15-השוואה, קורס שיטור בסיסי לשוטרי קבע נמשך כ
  . 12קורס נוסף של הכשרה מגזרית אשר במהלכה הוא מתמקצע בתחום התמחותו במשטרהב

 ·ˆÓ‰Â·˘  È˘ÚÓ ÏÂ‚¯˙ Ï˘ ˙ÂÚ˘ „Â‡Ó ËÚÓ ˙ÂÏÏÂÎÂ „ÁÂÈÓ· ˙Â¯ˆ˜ ˙Â¯˘Î‰‰Ú‚ÂÙ 
·˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ Â ·„ ˙Ó‰ Ï˘· ÌÈÏÎÏ È„Î Ì‰· ˘È ¯˘‡ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˘ÚÓ‰ ¯˘Ù‡

Ï·˜˙ Â ˙Â ÂÎ  ˙ÂËÏÁ‰ ÈÂ‡¯ „Â˜Ù˙ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ‰ ÏÂÏÎÓ·ÈÂ˘Ú ‡ˆÓÈ‰Ï˙‡Ê . Ô‰ ,
 Ú·˜ ¯ËÂ˘Ï ÚÈÈÒÓÎ Ô‰Â ÌÈ¯˜Ó· ÚÂˆÈ· ÌÈÎÈ¯ˆÓ‰ÏÂÚÙ‰ Ú·˜ ¯ËÂ˘ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ  ‡ÏÏ.  

  

   חניכה

בהכשרתו של המתנדב לתפקידו. במהלך החניכה ניתן לאמוד את חניכה היא שלב חשוב ביותר 
יכולותיו, כישוריו והתאמתו של המתנדב לתפקיד המיועד לו במשטרה ולוודא כי המתודולוגיה 
שנלמדה תתורגם כיאות לשפת המעשה. בהוראת השעה נקבע כי כל מתנדב מחויב לעבור "חניכה" 

ו במסלולים המקצועיים. כך לדוגמה מתנדב במהלך הכשרתו המקצועית, וזאת כחלק מהסמכת
במסלול אג"ם יעבור חניכה בסיור, בעוד שמתנדב בחקירות ובמודיעין יעבור חניכה בבילוש 

כל אחת  - וכדומה. שלב החניכה יתבצע ביחידה שבה יפעל המתנדב. הדבר ייעשה בשתי משמרות 
חנוך את המתנדב ויאמוד את קבע הוא שי בת ארבע שעות לפחות, ובסך הכול שמונה שעות. שוטר

וידרג  ,את חוות דעתו החונך משמרת ירשום השוטר כל בתוםכישוריו ויכולותיו לביצוע משימות. 
בתיקו האישי של  ויתויק ועבר לקצין היחידהיהטופס  .המתנדב ליחידה ו שלאת מידת התאמת

  המתנדב.

 Â È‡ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÈÒÈÒ·‰ ‰¯˘Î‰‰ ÏÂÏÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰Ó ,Ô‡ÎÓ .‰ÎÈ Á ÏÏÂÎ
 ˙Â¯È˜Á ,Ì"‚‡ ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ·„ ˙Ó ˜¯Â ,‰ÎÈ Á ÌÈ¯·ÂÚ Ì È‡ ‰ÁË·‡‰ ÏÂÏÒÓ· ÌÈ·„ ˙Ó‰˘
 ˙‡Ê .‡ ·Ï˘· Ì˙¯˘Î‰Ó ˜ÏÁÎ ˙ÂÚ˘ ‰ ÂÓ˘ Ï˘ ‰ÎÈ Á ¯Â·ÚÏ ÌÈ˘¯„  ‰ÚÂ ˙Â ÔÈÚÈ„ÂÓÂ

 ,„ÂÚÂ È˜È˙· „ÂÒÈ‰ ÏÎ ÔÈ‡¯ÎÊ  ‡˘Â Ï ˙Ï·˜ ‰ÎÈ Á‰·.‰¯˘Î‰‰ ÈÏÂÏÒÓÓ „Á‡ ÏÎ  

__________________ 

חובות והזכויות, כאמור, ישנו פער בין מתנדב ובין שוטר הן לעניין הסמכות והאחריות והן לעניין ה    12
  וראו לעיל במבוא לדוח. 
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 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ·„ ˙Ó Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˜È˙ È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· ˜„· ‰ÏÚÙ‰ ÈÒÈÒ··
‰¯Ë˘Ó ˙Â Á˙·Â .ÌÈ Â˘ ˙ÂÊÂÁÓ·  Â˜„· ˘ ÌÈ˜È˙‰ ˙È·¯Ó· ÈÎ ‡ˆÓ  -  Ï˘ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï

 ‰ÚÂ ˙Â ÔÈÚÈ„ÂÓÂ ˙Â¯È˜Á ,Ì"‚‡ ÈÏÂÏÒÓ· ÌÈ·„ ˙Ó‰-  ÔÈ‡ ,ÍÎÈÙÏ ."‰ÎÈ Á ÒÙÂË" ‰È‰ ‡Ï
‰ ÂÈ‰ ÈÓ ,ÔÙÂ‡ ‰ÊÈ‡· ,‰ÎÈ Á ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÂÏ·È˜ Ì‡ ˙Ú„Ï ÂÈ‰ ‰ÓÂ Ì˙Â‡ ÂÎ Á˘ ÌÈ¯ËÂ˘

 .ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÏÚ Ì‰Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ  

‡È‰ Ú·˜‰ È¯ËÂ˘ È„È ÏÚ ·„ ˙Ó ˙ÎÈ Á ÈÏÎ ·Â˘Á Ï ÈË¯Â‡˙‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÚÓË‰·ÂÓÂ˘ÈÈ Ì˘ 
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .

·„ ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÈÒÈÒ·‰ Â˙¯˘Î‰· ÈÁ¯Î‰Â ÌÈÏ˘Ó ·Ï˘Î ‰ÎÈ Á‰ ÂÏÎÏÂ„ÂÒÈ‰ È˜È˙· ‰˙Â‡ Ï .
 ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰¯ËÓ· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
 ÏÈÁ˙‰ Ì¯Ë· ‰ÎÈ Á‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ú˘‰ ˙‡¯Â‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ·„ ˙Ó

 .‰¯Ë˘Ó· ÏÈÚÙ ·„ ˙Ó ˘Ó˘Ï  

  

  הכשרה בתוך התפקיד

נקראות  הכשרה הפורמליתההדרכות המבוצעות תוך כדי מילוי תפקיד במטרה להשלים את הכלל 
הכשרות הוראת השעה קובעת כי הנוהל התקף לעניין זה הוא נוהל  ."הכשרה בתוך התפקיד"

. הנוהל קובע כי הכשרה בתוך התפקיד מיועדת לכל המתנדבים בכל 2008ם משנת והדרכות אק"
ים בין היתר אימון ריענון בנשק, וכן הדרכות בנושאים מקצועיים המסלולים, ובמסגרתה ניתנ

הקשורים לביצוע התפקיד, למשל: טיפול בזירת עברה, עבריינות נוער (טיפול ואכיפה), סוגי סמים 
ושיטות הברחה, חידושי חקיקה, הכוונת תנועה ומחסומים. למתנדבים במסלולי אג"ם, חקירות 

כשרות בתוך התפקיד בכל שנה, ולמתנדבים במסלול אבטחה יש ומודיעין ותנועה יש לתת שלוש ה
  לתת שתי הכשרות בשנה. משך כל הכשרה הוא כשעתיים.

 ÍÂ˙· ˙Â¯˘Î‰ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ·Á¯Ó·Â ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ·„ ˙Ó‰ È Èˆ˜
 ÔÈ· .˙Â¯˘Î‰‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ ,„È˜Ù˙‰

„Ó ,¯‡˘‰È‡· ¯·Â - ÔÎÂ ,·˜ÚÓÂ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰ ,˙È·˜Ú ‡Ï Í¯„· ÔÚÂˆÈ· Â‡ ˙Â¯˘Î‰ ÚÂˆÈ·
:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÎ¯Ú  Ì‰·˘ ÌÈ„ÚÂÓ· ˙Â¯˘Î‰ ÚÂˆÈ·  

מן  לקחיםכללה הפקת  2014עבודה של ענף מתנדבים במחוז לשנת התכנית  -מחוז ירושלים  .1
הן לא ניתנו  2013ין שם כי בשנת צותפקיד התוך ב ותהכשרבעניין ה. 2013שנת ב הפעילות

כן צוין שלא היה במחוז דף הדרכה מרכז הכולל את . באופן עקבי, ולעתים לא בוצעו כלל
שמות המתנדבים המשתתפים ואת נושאי ההדרכה, ואף לא היה "טופס הכשרה" בחתימתו של 

י העשרה כל משתתף לצורך תיעוד השתתפות ואישורה. עוד צוין שם כי "אין שילוב של נושא
 ונושאים מקצועיים להעשרה". 

היה ביצוע הדרכה בתוך התפקיד לכל  2014אחד היעדים שנקבעו בתכנית העבודה לשנת 
 בשנה שעות 6-המתנדבים. יעד זה אמור היה להיות מושג באמצעות "שיבוץ כל מתנדב ל

חגי הדרכה, להדרכה תוך תפקיד בשאיפה לסיום כלל ההדרכות עד  כל שעות 3- ל בחלוקה
   מתנדבים ויותר בכל הדרכה". 10 תשרי... תוך הקפדה על הכשרות מרוכזות בנות

של ענף מתנדבים במחוז ירושלים נכתב  2015למרות זאת נמצא כי גם בתכנית העבודה לשנת 
כי "לא מתקיימות הדרכות תוך תפקיד באופן עקבי ולעיתים כלל לא מבוצעות". גם במסמך 

ינו לגבי נושא זה יעדים זהים לאלו שנרשמו בתכנית העבודה של צו 2015היעדים לקראת שנת 
  .2014שנת 
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 ÌÈ ˘·2014-2013 ÊÂÁÓ· È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÂÎ¯„‰ ÍÂ˙· „È˜Ù˙‰ .
 ˙Â¯˘Î‰ Úˆ·Ï ˘È˘ Ú·˜  ÔÎ‡Â ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Û Ú ˘‡¯

.‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ Í‡ .¯ÂÓ‡Î  

בזמן האמור פעל מחוז ירושלים במתכונת חירום תוך כדי תגבור בתשובת המשטרה נמסר כי 
 כיעד נקבע התפקיד בתוך ההדרכות של אלפי שוטרים עקב המצב הביטחוני. עם זאת, נושא

  .2016 לשנת

„¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ‰ÙÂ˜˙· ‡˜ÂÂ„ ÈÎ˘ ˘È ‰·
¯Â·‚˙· Í¯ÂˆÏ˘ Ì ¯ÈÚ· ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÂÁÂÎ  ‡„ÂÂÏ ÈÂ‡¯ ¯ÊÚ ÁÂÎ ÂÈ‰È ÌÈ·„ ˙Ó‰˘

ÊÂÁÓ‰ ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ÏÈÚÈÂ È˙ÂÚÓ˘Ó . ·ËÂÓ ÍÎÈÙÏ ‰È‰Ì¯È˘Î‰Ï Ï „È˜Ù˙¯ÂÓ˘ÏÂ  ÏÚ
 Ì˙Â¯È˘Î˙ÈÚˆ·Ó‰ ‡˜ÂÂ„ ˙Ú·  .˙‡Ê‰  

כי בשנת נמצא  2015ביוני ראש ענף מתנדבים במחוז תל אביב בתחנת גלילות  שערךבביקורת  .2
רישום  ותבצעהלא אכן נערכו בתחנה הכשרות בתוך התפקיד למתנדבים פעילים, אך  2015

 אלו. כשרותמתנדבים שהשתתפו בהבעניין ומעקב 

בתשובת המשטרה נמסר כי במסגרת תיקון ליקויים שעלו בביקורת של ראש ענף המתנדבים 
ר בדבר הכשרתו של כל במחוז, התחנה תיקנה את הטעון תיקון ומתנהל מעקב שמי מסוד

  מתנדב ואף הוכנה תכנית הדרכה מסודרת. 

משרד מבקר המדינה בדק את רישומי ההכשרות בתוך התפקיד במרחב איילון במחוז תל אביב.  .3
התקיימו הכשרות בתוך תפקיד במהלך ובמשולב באירועים חברתיים כמו  2015נמצא כי בשנת 

 תם מתנדבים. ערב גיבוש והרמת כוסית לרגל חג בהשתתפות או

המשטרה מסרה בתשובתה כי "אין כל פסול [אם] בעת הזמנת מתנדבים לטקס הרמת כוסית 
לקראת החגים, ינצל מפקד הבסיס את עובדת השתתפותם כדי להדריכם ולאחריה לקיים את 
הטקס. בדרך זו, מצליח מפקד הבסיס לרתום מתנדבים רבים יותר לקבל הדרכה. כאמור 

  ן אם יש פעילות חברתית לפני או אחרי".ההדרכה לא נפגמת בי

 ˘‡¯· ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏÂ ÌÈÏ‰ Ï Ì‡˙‰· ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ÂÎ¯„‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ,‰ Â˘‡¯·Â
 Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Â¯˘Î ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡ÊÂ Â‰˘ÏÎ È˙¯·Á ÒÂ ÈÎ·

˙ÂÎ¯„‰ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ¯ÍÂÓÒ· ÔÂ ÚÈ  È˙¯·Á ÚÂ¯È‡ ÌÈÈ˜˙Ó Â·˘ ÌÂ˜Ó·Â „ÚÂÓÏ ˘È
˙ËÏÁÂÓ ‰„¯Ù‰ „È¯Ù‰Ï ‰¯Â¯·Â ÔÈ· ‰ ÚÂ¯È‡‰Î¯„‰‰ ˙‡ Úˆ·ÏÂ ‰Î¯„‰‰ ÔÈ·Ï È ÙÏ 

ÌÂÈ˜ ÚÂ¯È‡‰  ÌÈ·„ ˙Ó‰Â ˘¯„ ‰ ÔÓÊ‰ ‰Î¯„‰Ï ˘„˜ÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ,ÂÈ¯Á‡ Â‡ È˙¯·Á‰
.‰Î¯„‰‰ ÔÎÂ˙Ï ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ·Â˘˜ ÂÈ‰È  

את הידע המקצועי שלהם במהלך שירותם במשטרה  לשוטרי הקבע יש אפשרות להעשיר .4
 לכל שוטר מאפשרת (ני"ב). המערכת ידע בהדרכהה באמצעות מערכת אינטרנטית להעשרת

ומכל מקום למאגרי מידע, למבחני ידע ולתחקירים משטרתיים פנימיים, וזאת בכל זמן גישה 
  בנושאים הקשורים לתפקידו.וריענון זיכרונו ידיעותיו לשם עדכון 

ÌÈ·„ ˙ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··  ÔÈ‡˙Â¯˘Ù‡  Ú„È‰ ˙¯˘Ú‰Ï ˙ÈË ¯Ë È‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ ‰˘È‚
¯È˘Ú‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,‰Î¯„‰·  Ì‰Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰ ˙‡ .È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡·  
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˘ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎ‰· ÌÈ·„ ˙Ó ˙¯˘ ÍÂ˙‰Ó˘Ï ‰„ÚÂ  „È˜Ù˙È¯ ÏÚ ‰
˙Â¯È˘ÎÌ ˙Â ÎÂÓÂÌ ÂÏÁÂ˙ÈÙ ˙ÓÏ˘‰Ï˘ Ì ÈÚÂˆ˜Ó Ú„È ÓÂÈÓÂ˙ÈË ÂÂÏ¯ ˙Â  ÏÚ ÔÎÏ .

 ÌÂ˘È¯ Â„ÚÂ˙È˘ ÔÎÂ ,È·˜Ú ÔÙÂ‡· ÂÓÈÈ˜˙È ‰Ï‡‰ ˙Â¯˘Î‰‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰
 ÔÂÁ·Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÍÎÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ÔÓÊ‰ Û˜È‰Â Â„ÓÏ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ,ÌÈÙ˙˙˘Ó‰
 ÌÈÏ·˜Ó˘ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰„ÈÓÏ‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ‰ÓÂ„· ÌÈ·„ ˙Ó‰ ¯Â·Ú ˜ÂÁ¯Ó ‰„ÈÓÏ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡

Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú·˜‰ È¯ËÂ˘.˙ÈË ¯Ë È‡‰ ˙Î¯Ú  

כי בעקבות הביקורת חודדו ההנחיות שהופצו ליחידות בשטח בדבר  המשטרה מסרה בתשובתה
החובה לבצוע הדרכות בתוך התפקיד ופורטה מתכונתו של התיעוד הנדרש. כמו כן תיבחן 

  האפשרות של למידה מרחוק בדומה לשוטרים.

  

  תיעוד ההכשרות

במסלול אג"ם קובע כי העתקי תעודות הסיום של הקורס נוהל מבנה וארגון יחידות מתנדבים 
הבסיסי ורישומי ההכשרה המקצועית וההכשרה בתוך התפקיד יתויקו בתיקיהם האישיים של 

  הממוחשבות.  המתנדבים ביחידה ויוזנו למערכות

1.  ¯ÙÒÓ· ÌÈ·„ ˙Ó Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ Ì‰È˜È˙· ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„· ÚˆÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ˆÓ  .‰ÏÚÙ‰ ÈÒÈÒ· ÈÎ ˙È·¯Ó· ‰˘È‡‰ ÌÈ˜È˙ÈÌÈ Â˜„· ˘  ‡Ï‰È‰  Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯

 ˙Â¯˘Î‰‰ È‚ÂÒÂ¯·Ú˘  ‰˜È„·· .Ô‰È‡˘Â Â Ô‰È„ÚÂÓ ,ÌÈ·„ ˙Ó‰Í¯Ú˘  ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ È„Ó‰ÌÈÒÈÒ··  ˙Â¯˘Î‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ -  ÌÈ·„ ˙Ó È Èˆ˜ Ì‰·Â

 ÌÈÒ"·ÓÂ-  ·˜ÚÓ ÂÏ‰È  ‡ÏÔÈÈ Ú·  ÚÂˆÈ·˙Â¯˘Î‰‰ Ô‰ÈË¯Ù ˙‡ Â„ÚÈ˙ ‡ÏÂ . ‰˙Â‡·
 ‰˜È„· ‰È‰ ÈÓ ÔÈÂˆ ‡Ï Û‡Â ,ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Ï˘ Ì‰ÈË¯Ù ÂÓ˘¯  ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ 

.‰¯˘Î‰‰ È‡˘Â  ÂÈ‰ ‰ÓÂ ÍÈ¯„Ó‰  

מסרה רכזת מתנדבים במחוז דרום לכל קציני המתנדבים והמב"סים במחוז הודעה  2015ביוני 
בקרות במהלך הנחיית ראש ענף מתנדבים", ולפיה  - בנושא "הדרכות/הכשרות מתנדבים 

 צוינובתיקים אישיים של מתנדבים לא כי  "לא פעםנמצא " צע ראש ענף מתנדביםינושאיות שב
הם עברו. הרכזת הבהירה כי יש חשיבות לכך שבכל תיק אישי של מתנדב יהיו הכשרות שה

  תיעוד ורישום בעניין ההכשרות שעבר, מועדיהן ונושאיהן. 

הנתונים על המתנדבים במשטרה וכוללת פרטים על מערכת "רביד" משמשת לניהול מערך  .2
 נהיגהן רישיועל מטווח, אודות המתנדבים, ובכלל זה פרטים אישיים ומידע על ביצוע אימון ב

בסעיף "מחשוב ההדרכות  - נקבע  בהוראת השעה. מדים ועל מועדי ניפוק ערכות משטרתי
 ",רביד"מערכת לות והחניכה ההכשר הזנת פרטייצא נוהל המסדיר את כי  - במערכת ''רביד'' 

את כל הטפסים בתיקו האישי של כל מתנדב הנחיות בנושא זה יש לתייק  שיצאועד וכי 
  שעבר.הכשרות להנוגעים 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÈÏÂÈ· 2015  ‡Ï ÌÈ Â˙  ("„È·¯") ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ Â ÊÂ‰
 ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯Â˘· ÌÈ·„ ˙Ó ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Ì‰È˙Â¯˘Î‰ ÏÚ ¯˘Ù‡ ‰È‰

 Â¯·Ú˘ ˙Â¯˘Î‰‰ Ï˘ Ô‰È‡˘Â Â Ô‰È„ÚÂÓ ,Ô‰È‚ÂÒ ÏÚ ÏÏÂÎÂ ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓÂ ÌÈ Â˙  ˜ÈÙ‰Ï
 ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï‰Â  ‡ˆÈ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ê‰‰  È Â˙  Ï˘ ˙Â¯˘Î‰‰

 ˙Î¯ÚÓÏ"„È·¯ ."  
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המשטרה מסרה בתשובתה כי "מערכת הרביד הינה מערכת ישנה מאוד וישנם פערים טכניים בין 
המצב הקיים שבו אין פירוט מקיף של ההדרכה וההכשרה שביצע המתנדב לבין המצב הרצוי". עוד 

לתכנון  מערכת המשטרה להתחיל להטמיע וליישםאמורה  2016כי לקראת סוף ינואר שם נמסר 
  ההדרכות וההכשרות.נתוני את כלל באופן מפורט שבה ניתן יהיה להזין  )ERP( משאבי ארגון

 ˙Â¯˘Î‰‰ Ï˘ ·˘ÁÂÓÓ „ÂÚÈ˙ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰·
 Ô˙ÈÈ ¯˘‡ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ,ÔÂ Î˙ ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ˜È˙· È „È‰ „ÂÚÈ˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘È˘

Ï˘ ˙Â¯˘Î‰‰ ÏÂÏÎÓ ÏÚ ˙ Î„ÂÚÓ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙  .‰¯Ë˘Ó· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ·„ ˙Ó ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú
 ˙ÂÎ¯„‰‰ ˙‡ Ï‰ ÏÂ Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙Â¯˘Î‰‰ ˙‡ Ô Î˙Ï ¯˘Ù‡È ·˘ÁÂÓÓ‰ „ÂÚÈ˙‰
 ÏÚ ,ÍÎÈÙÏ .ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘· ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ‰È‰È˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰
ÔÙÂ‡· ÔÏ‰ Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ·˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙Â¯˘Î‰‰ ÈË¯Ù ˙ Ê‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯Ë˘Ó‰ 

Ó¯„ÂÒ Ì‚ .Ô‚¯Â‡ÓÂ ‡ Ì‰ ˙Î¯ÚÓÔÂ‚¯‡ È·‡˘Ó ÔÂ Î˙Ï  ÌÈ Â˙ ‰ ˙ËÈÏ˜Ï ‰Ó‡˙Â‰ Ì¯Ë
 .‰˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ Â˙  È„ÒÓÏ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÔÈÊ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰  

  

  המדריכים והכשרתם

הקצינים והנגדים  יהיו מקרב סגלהמיועדים למתנדבים  קורסיםם בכיימדרהנקבע כי  היסודבתיקי 
   בתחנה או במרחב, וכי יש לוודא שכל מדריך בקיא היטב בנושא ההדרכה שאותו הוא מלמד.

הכשרת  כי למשרד מבקר המדינה במחוז ירושלים ראש ענף מתנדביםמסר  2015באוגוסט 
המתנדבים מתבצעת בתחנות או בבסיסי ההפעלה בעיקר על ידי המב"סים ועל ידי שוטרים מהתחנה 

נם מדריכים מקצועיים אלא מומחים בתחומם. לפיכך, התאמתם ויכולתם לעניין ההדרכה לא שאי
נעשית על ידי המב''ס ושוטרים  נבדקו. לגבי הכשרה בתוך התפקיד מסר ראש הענף כי "הדרכה זו

מדריכים מקצועיים ובחלקם מדריכים אשר עברו  בחלקם אינםמומחים בתחומם אך [הם] אשר 
  ". נההכשרה בהדרכה נכו

בבדיקת משרד מבקר המדינה באחד מבסיסי ההפעלה במרחב איילון נמצא כי ההדרכה הבסיסית 
כגון חובות המתנדב, זכויותיו וסמכויותיו, קשר ונוהל דיבור ברשת וזירת  -בנושאים מהותיים 

  הועברה על ידי מתנדב, וזאת בניגוד למה שנקבע בתיק היסוד.  - עבירה 

ÌÈ¯˜Ó‰Ó ÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ ˙·Â ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ Ì È‡˘ ÌÈ·„ ˙ÓÂ ÌÈ¯ËÂ˘ ÈÎ ‰Ï
 È·‚Ï ‡ÏÓ „ÂÚÈ˙ ¯„ÚÈ‰· .ÌÈ·„ ˙ÓÏ ˙Â¯˘Î‰ ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ ˙Â ˘ Ì‰ „ÂÒÈ‰ È˜È˙· ÂÚ·˜ ˘
 ÌÈ‡ ˙·Â ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ ÔÎ‡ ‰Î¯„‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÂÚˆÂ·˘ ˙Â¯˘Î‰‰

 .ÌÈ¯ÂÓ‡‰  

בראש דרכת המתנדבים צריכה להיות המשטרה מסרה בתשובתה כי המומחיות המקצועית בתחום ה
מתוקף האחריות הארגונית שיש זאת ו ,בראשונה בידי השוטרים הממונים על הפעלתם והכשרתםו

אילו למתנדב יתרון יחסי ובהם יש בנושאים שעוד הוסיפה המשטרה כי למשטרה על המתנדב. 
נעשה שימוש  -מדריכי נהיגה ו מדריכי ירילמשל בהקשר כמו  - דם אוח בכ חסרלמשטרה יש 

  מתנדבים בעלי מומחיות.שירותיהם של ב

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰¯Ë˘Ó‰ Ì‡ ¯ÊÚÈ‰Ï Ô˙È ˘ ‰¯Â·Ò · ˙ÂÈÁÓÂÓ ÈÏÚ· ÌÈ·„ ˙Ó
ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˘Â ·  ‰Î¯„‰ Í¯ÂˆÏ - ‰ÈÏÚ  È˜È˙· ‰Ï ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ¯È„Ò‰Ï

.„ÂÒÈ‰  
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  פיתוח הדרכה

תיקוני חקיקה, פסיקה בין השאר עקב  תדיר,הידע מתחדש ומתעדכן  שבו גוף דינמי היאהמשטרה 
עדכנית, נהלים חדשים, תפיסות הפעלה שמשתנות בעקבות תהליכי עבודה, החלטות של סגל 

מאפיינים, הצרכים, שיזהה את הגורם  צריכיםכל אלה מ .הפיקוד הבכיר, תחקירים והפקת לקחים
תהליך ידע הנרכש בלאותם  ויתרגםם יארגוניהדים יעהמקצועיות והדרישות התפקיד, הדרישות 

לימוד  תכניות ). תהליך פיתוח ההדרכה משמש לתכנונן ולעיצובן שלפיתוח הדרכה - למידה (להלן 
   .השתלמויותלקורסים ול, למסלולי הכשרה

טיפוח והכשרת המתנדבים עניין תפקיד חשוב בזיהוי הצרכים הנחוצים ליש לפיתוח הדרכה 
מקצועיות, וזאת בעיקר בתחומים הבאים: איתור פערי ידע בכל הנוגע לפעילות מיומנויות 
פיתוח עזרי הדרכה וחניכת  ,הכשרת צוותי הדרכה ,מדותוהכנת מערכי הדרכה ופיתוח ל ,המתנדבים
  מדריכים.

קצין פיתוח ארגון היה באק"ם מדור שיועד לענייני הדרכת המתנדבים וכלל גם - כאמור, לפני הרה
ארגון בוטל תפקיד זה, ובמחלקה אין בעל תפקיד האחראי לפיתוח הדרכה עבור -הרה אחרל .הדרכה

  המתנדבים. 

כי  םאג"בראש תחום תורה והנחיה ציין במכללה  םלראש ענף מקצועות אג" 2015במכתבו מאפריל 
ם, אך לאחר אג"במדור הדרכה תחום אחריותו של נושא פיתוח הדרכה למתנדבים היה בעבר ב

כי  הוא הוסיףבאחריותה. זה נושא יהיה ה שנעשתה נקבע כי עם הקמתה של המכללה עבודת מט
"מחלקת מתנדבים בונה תורה ונהלים אך לא מפתחת אותם לכדי חומרי הדרכה, אין לה את היכולת 
לעשות זאת וזה גם לא מתפקידה. ולכן נדרש להציף הסוגיה ולקבל החלטה ארגונית לגבי אחריות 

  השטח".  בנושא מול יחידות

מתנדבים המגמת  תבמכללה ולמפקד םרמ"ח לראש ענף מקצועות אג"הכתב  באותו החודש
. כאשר המדור פורק ועבר לאחריות המכללה, ם"בעבר הפיתוח היה באחריות מדור אג" במכללה כי

המשמעות הינה שכל המשימות והאחריות עברו איתם, דהיינו באחריות המכללה. מי יעשה מי ומה 
  .(כך במקור) המכללה, אני צריך פתרונות" של החלטה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó  ˙ ˘· ÈÎ2015‰¯‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ,- ‰È‰ ‡Ï ,ÔÂ‚¯‡˜ÏÁÓ·‰  Â‡
‰Î¯„‰‰ ˙·ÈËÁ·  Ì¯Â‚˜ÒÚ˘ ‰¯˘Î‰ ÁÂ˙ÈÙ·, ‰Î¯„‰, Â ‰¯˘Ú‰ .ÌÈ·„ ˙ÓÏ Ú„È‰ ÏÂ‰È 

˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ ¯Â„Ò Í¯ÚÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯„‰‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ‰¯Â„Ò ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ Â ÔÈ‡
 ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ ÂÎ„Ú.ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙Î¯„‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â ·   

  

  

  המתנדבים  להפעלתסגל שוטרי קבע האחראים  הכשרת

 ,לאחד את מערך ההדרכה כדיבתי ספר.  20- פעל מערך ההדרכה של המשטרה בכ 2014דצמבר עד 
 עותבאמצהשוטרים  ם שללהביא לשיפור מקצועיותואת ההכשרות באופן אחיד ומקצועי  לתאם

את הוחלט להקים  -  איכותית העושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמתומתן הדרכה אחידה, רציפה 
   ה.מכללה

קובעת כי תפקידי חטיבת  2013ממאי  "מיסוד מחלקת הדרכה כחטיבת הדרכה"פקודת ארגון 
תוכנן  הן,כוללים בין היתר התוויית מדיניות הדרכה, קביעת סוגי באגף משאבי אנוש דרכההה

  . רמת ההכשרותפיקוח ובקרה על  כן קיום, פיתוח שיטות הדרכה ושל ההכשרות ומשכן
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הכשרת להאחראית  ,מתנדביםהמגמת שעמן נמנית תשע מגמות,  כוללבמכללה  םענף מקצועות אג"
 המגמה .13מתנדבה הקבע סגלוכן להכשרת  - קציני מתנדביםו מב"סים ובהם - קבע סגל שוטרי ה

במכללה  הקורסים המתקיימיםבמסגרת  , וזאתמתנדביםההכשרות רוחב בנושא ל גםאחראית 
ם. המגמה אינה עוסקת בהכשרת מתנדבים שאינם מסגל הקבע. מגמה ענף מקצועות אג" במסגרת

נוספת בענף מקצועות אג"ם במכללה היא מגמת המתנדבים של את"ן, האחראית להכשרת 
כשרות המקצועיות שלהם (וראו להלן "הכשרת המתנדבים בתחום התנועה ומרכזת את נושא הה

  מתנדבים באגף התנועה"). 

 ,מתנדביםענייני הב שעוסקיםהמכללה מכשירה את סגל שוטרי הקבע ואת סגל מתנדבי הקבע  .1
בצאתם אף ש ,זאת .אולם היא אינה מעורבת כלל בהכשרתם של המתנדבים עצמם

מצגת ב .המשימות המוטלות עליהםים לשוטרי הקבע בביצוע המתנדבלמשימותיהם מסייעים 
חטיבת ההדרכה באוקטובר שהוצגה לפני "הכשרת מערך המתנדבים"  של המחלקה שכותרתה

·ÈÎ¯ˆ ,[‰ÏÏÎÓ·] ˘Ó˘ ˙È·· ‰Î¯„‰‰ ÊÎ¯Ó· ‰Î¯„‰‰ ˙·ÈËÁ ˙Ó˜‰ ˙¯‚ÒÓ "נכתב כי  2013
˙¯˘Î‰ Í¯ÚÓ‰  ,"ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜Ï  ‡ÏÈÎÂ  ˙¯˘Î‰"ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ÚˆÂ·Ó ÏÏÎÎ ÏÚ È„È 

ÌÈ¯ËÂ˘‰ ˙Â Á˙· ‡ÏÏ ÈÎ¯ÚÓ ¯ÂÚÈ˘ ÌÈ Á·ÓÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ‡ÏÏÂ ÏÎ ÁÂ˜ÈÙ ÈÚÂˆ˜Ó ÏÚ ˙¯ÈÓ˘ 
˙Ó¯ ‰¯˘Î‰‰ ˙ÎÓÒ‰Â ÌÈ·„ ˙Ó‰" )ההדגשה אינה במקור(.  

אמר הרמ"ח כי בהתחשב  2014בדיון בנושא "המשמר האזרחי לאן?" שנערך בנובמבר 
בהקמת המכללה יש לבחון את מערך ההדרכה של המתנדבים. נציג אגף התכנון אמר בדיון כי 
על מערך ההדרכה להשתלב במכללה. בסיכום הדיון קבע ראש אג"ם כי לבעיה בנושא ההדרכה 

  יש לתת מענה בדחיפות. 

מגמת המתנדבים בביקור במכללה התברר כי כי  םרמ"ח לראש אג"הכתב  2015 בינואר .2
כי "אנחנו המגמה. הוא ציין של מפקדת בלבד: זו  תאחשל משרה במכללה נשארה עם תקן 

ההשלכה תהיה  מנסים יחד לקדם את המערך ובפועל אנחנו הולכים שלושה צעדים לאחור...
יר ישליך גם על רמת המקצועיות של המתנדבים לא רק ברמת ההדרכה במכללה אלא באופן יש

בחודש וחצי האחרונות  םכי "האמירות שלך כראש אג" הוסיףרמ"ח ה .סגל קבע בשטח"הו
ובטח של סגל המתנדבים אינו עולה בקנה אחד  בנושא ההדרכה וחשיבותה למערך המתנדבים

 (כך במקור). עם החלטה זו"

נושא ברוחב  הכשרות 11, תוכננו במכללה לפי תכנית העבודה של מפקדת מגמת מתנדבים .3
  .2015במהלך שנת  המתקיימים במכללהשונים קורסים למשתתפי מתנדבים 

˙˜È„·  ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ÂÚˆÂ· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú11  ˙Â¯˘Î‰
‰ ·ÁÂ¯ „ÈÁÈ‰ Ì¯Â‚‰ ‰˙ÂÈ‰· ‰Ó‚Ó‰ ˙„˜ÙÓ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰ Ï˘· ˙‡ÊÂ ,Â  ÎÂ˙˘

 · ˜ÒÂÚ‰ ‰ÏÏÎÓ· .ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÎ¯„‰‰ ‡˘Â  

  

  

  "סיםמב הכשרת

עמדים ואיתור מלבין היתר את תפקיד המב"ס כמי שאחראי  הגדירה המחלקה 2012בנובמבר 
מן הבחינה המב"ס . המחלקה מנחה את בניין כוח המתנדביםמתנדבים ול הכשרתלמתאימים לגיוס, 

משאבי לפי נתוני אגף ואילו מן הבחינה הפיקודית הוא כפוף לקצין המתנדבים בתחנה.  ,מקצועיתה

__________________ 

 מתנדבים המשמשים בתפקידי פיקוד. - סק"ם    13
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  בניין מערך המתנדבים במשטרה והפעלתו -משטרת ישראל  - המשרד לביטחון הפנים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 74- ו ת"ןאבבמחוזות המשטרה ו מהם 193 ,מב"סהתפקיד את שוטרים  267איישו  2015יולי ב אנוש
  .במג"ב

מאחר שהמב"סים הם נדבך חשוב בבניין כוח המתנדבים בתחנות ובשימורו, נודעת חשיבות רבה 
מב"ס לפני כניסתו לתפקיד, וזאת לצורך הבנת התפקיד ושיפור יכולותיו המקצועיות להכשרת ה

גיבש מדור הדרכה באג"ם קורס להכשרה מקצועית של  2012במילוי תפקידו. לפיכך, מאוגוסט 
מב"סים. בהתאם לתפיסת ההפעלה שגובשה, בקורס מודגש לימוד מקצועות הליבה הבסיסיים של 

 וח מרכיבי התפקיד.תפקיד המב"ס בהתאם לנית

˙¯Â˜È·· „È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ‰ ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÏÎ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ È ·Ó‰ ‰¯˘Î‰ Â¯·Ú ÌÈÒ"
‰ÓÈ‡˙Ó.   

להלן מובאים נתונים שהתקבלו מאגף משאבי אנוש בדבר היחס בין המב"סים שעברו  4בתרשים 
הכשרה ובין אלו שממלאים את התפקיד בלא שהוכשרו לכך, וזאת בחלוקה לפי מחוזות ומג"ב 

  .2015א הזרוע המבצעית של את"ן). הנתונים נכונים ליולי (לל

  4תרשים 

  2015), יולי לפי מחוזות ומג"ב( וכשרושלא ה ואל ובין שהוכשרובין המב"סים  היחס

  

  בעיבוד משרד מבקר המדינה. אגף משאבי אנושעל פי נתוני 

 ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰ È Â˙  ÁÂ˙È ÓÈÎ Ó ‰ÏÚÓÏ-50% „È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈ¯ËÂ˘‰ ÏÏÎÓ Ò"·Ó 
.„È˜Ù˙Ï Â¯˘ÎÂ‰ ‡Ï  

 ËÒÂ‚Â‡· Ô"˙‡· ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ Èˆ˜ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó ,Ô"˙‡ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ÚÂ¯ÊÏ ¯˘‡
2015  ÈÎ ‰ÏÂÚ26  ÌÎÂ˙ÓÂ ,Ò"·Ó È„È˜Ù˙· Ì˘ Â˘ÓÈ˘ Ú·˜ È¯ËÂ˘11 Î) ÌÈ¯ËÂ˘-42% (

 .‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰¯˘Î‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï  
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  בניין מערך המתנדבים במשטרה והפעלתו -משטרת ישראל  - המשרד לביטחון הפנים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ודכן למב"ס ולרכז דף מקצוע מע הכנת שוקדים על והמשטרה מסרה בתשובתה כי "בימים אל
מתנדבים ובו פירוט ההכשרות להם יידרש כולל במבחני שלב וימי הדרכה תוך תפקיד". עוד מסרה 

קורס בסיסי של שלושה שבועות למב"סים תכלול  2016עבודה לשנת ההמשטרה כי תכנית 
  שבוע. שלוהשתלמות מב"ס מתקדמת 

ÂÓÈ˘ÏÂ Â˙ÈÈ ·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ ÌÈÒ"·Ó‰ ÔÎ ÏÚÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ Ï˘ Â¯
 Ì˙ÂÎÈ‡ ÏÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯Â˘Ï ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÒÂÈ‚ ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ˙Ú„Â  Ì˙ÂÏÈÚÙÏ
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÈÁ·Ó ÍÎÏ Â¯˘ÎÂ‰˘ ÈÏ·Ó Ì„È˜Ù˙· ÌÈÒ"·Ó‰ ˙·ˆ‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰
 È˘ÓÓ ÈÈÂ˜ÈÏ ˙Ù˜˘Ó ÌÈ·„ ˙Ó· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÌÈÈ Î„Ú‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÎÈÏ‰˙Ï ÂÙ˘Á ˘ ÈÏ·ÓÂ

ÏÈÚÙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ‰ .Â˙ÂÈÚÂˆ˜ÓÂ ÂÏÂÎ Í¯ÚÓ‰ ˙Â  

  

   

  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ‰ ÔÓ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÈÂ‡¯  ˙ÂÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰È ‰Î¯„‰‰ ˙·ÈËÁÂ
 ˙Â·¯ÂÚÓÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ,‰Î¯„‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ·„ ˙ÓÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈ Î˙‰ ˙¯„‚‰·, · ˙ÈÈ ·

‰¯˘Î‰‰ ÈÏÂÏÒÓ, ·‰¯˘Î‰‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜  ,ÌÈÒ"·Ó‰ Ï˘Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘
 ˙¯„Ò‰· ÔÎÂ.‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ   

המשטרה מסרה בתשובתה כי בעקבות המלצת משרד מבקר המדינה בכוונתה לקיים דיונים כדי 
וכי "בכוונת האג"ם להמליץ על חידוש הקמת מדור הדרכה במחלקת  ,לבחון את הנושא

המתנדבים...[ובכלל זה] הדרכה בשטח ופיקוח על כלל תהליך ההדרכה וההכשרה של מערך 
מת התחנה עד לרמת המחוז". עוד מסרה המשטרה כי "יומלץ, כפי שהיה בעבר, המתנדבים מר

  לתקנן קצין הדרכה בכל מחוז, מגב ואת"ן" (כך במקור). 

  

  

  באגף התנועההכשרת מתנדבים 

-פועלים הן במישור העירוני והן במישור הבין מתנדבי ית"ם) - (להלן  ת התנועהויחידבהמתנדבים 
), תחנה (כגון למפקד היחידה הטריטוריאליתעירוני. מבחינה פיקודית, במישור העירוני הם כפופים 

הם כפופים לזרוע המבצעית של את"ן. מבחינה מקצועית, בשני המישורים  -עירוני -ובמישור הבין
בתחומים  בין היתר ות התנועה של המשטרהמסייעים ליחיד הם כפופים לאת"ן. מתנדבי ית"ם

איתור מפגעי וכן תחום התנועה, סיורי נוכחות ב, התעבורההבאים: הכוונת תנועה, אכיפת חוקי 
ב רשאי להפעיל ניידת עם אחד מאלה: שוטר בוגר קורס שלב  םמתנדב ית"יהם. תנועה ודיווח על

לשמש תנדב ית"ם בוגר שלב א מוסמך קבע, מתנדב ית"ם בוגר שלב ב, מתנדב ית"ם בוגר שלב א. מ
איש  7,582נמנו  2015. נכון ליוני מתנדב בוגר שלב ב בצדשוטר קבע או  בצדכשוטר שני בניידת 

 )46%ית"ם ( מתנדבימ 3,500- כמכלל המתנדבים במשטרה.  21%- עם מתנדבי ית"ם, והם היו כ
  במחוזות המשטרה ובמג"ב. - פעלו בזרוע המבצעית של את"ן והשאר 
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  בניין מערך המתנדבים במשטרה והפעלתו -משטרת ישראל  - המשרד לביטחון הפנים  שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

· Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ÚÂ¯Ê ÌÈ˙¯˘Ó Ô"˙‡911 Ú·˜ È¯ËÂ˘14Î ,ÍÎÈÙÏ .-3,500 ÌÈ·„ ˙Ó  ÌÈÂÂ‰Ó
˙ÙÒÂ˙ ÁÂÎ  ˜¯ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ Ì‡ Ì‚ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó˙Á‡ Ï ˙Á‡ Â‡ ÚÂ·˘Ï˘„ÂÁ.  

 15בסופי שבוע העל מספר המתנדבים שפעלו בהזרוע המבצעית באת"ן  נתונימובאים להלן  1בלוח 
  .2015בחודשים מאי ויוני 

  1לוח 

  *2015מאי ויוני  ,"ן בסופי שבועתאב שפעלו המתנדבים מספר

ÙÂÒ˘"  
È‡Ó ˘„ÂÁ  ÌÈ·„ ˙Ó ¯ÙÒÓ  

ÙÂÒ˘"  
È ÂÈ ˘„ÂÁ  ÌÈ·„ ˙Ó ¯ÙÒÓ  

02.05.15  570  06.06.15  555  

09.05.15  757  13.06.15  587  

16.05.15  616  20.06.15  572  

23.05.15  542  27.06.15  572  

30.05.15  548   ------   ------  

  .ארבעה - יוני חודש וב ,סופי שבוע חמישהבחודש מאי היו   *
  בעיבוד משרד מבקר המדינה. על פי נתוני הזרוע המבצעית באת"ן

הפעילו מתנדבי ית"ם  2015לפי נתוני הזרוע המבצעית באת"ן, בסופי השבוע של חודש מאי 
כל אחד מן הסיורים . 16סיורים של ניידות תנועה 264ביחידות המתנדבים במחוזות מרכז ותל אביב 

האלה נמשך שמונה שעות. בסופי השבוע של חודש יוני באותה שנה הפעילו מתנדבי ית"ם באותם 
  סיורים כאלה. 215המחוזות 

שהובאו לעיל מעידים על היקף פעולתם הנרחבת של המתנדבים באת"ן, וזאת אף כי עניינם הנתונים 
יה באופן ממשי תלו ם כי פעילות את"ןסופי השבוע בשני חודשים בלבד. נתונים אלו מלמדי

עליה וכי המתנדבים הם הכוח העיקרי בפעילות את"ן. לפיכך, רמתם  כתנסמובפעילות המתנדבים 
המקצועית של המתנדבים צריכה להיות גבוהה כדי שיוכלו למלא את תפקידם באופן המיטבי. לשם 

  מה לביצוע התפקיד.כך נדרש כי ההכשרה הניתנת למתנדבים אלו תהיה מעודכנת ומתאי

˙ Â ¯ ˘ Î ם ילהכשיר את המתנדבים בנושאי תנועה בסיסי הנועדלמתנדבי ית"ם שלב א הכשרת  :‰
מתנדב שסיים את ל .שעות הדרכה 24הכשרת שלב א כוללת . ח מסייע לשוטרי התנועהוו כישיה כדי

כוללת שלב ב  הכשרת ההכשרה ניתנת תעודה אשר מסמיכה אותו לשמש שוטר שני בניידת תנועה.
שעות  72 לפחות בצירוףותק פעילות של חצי שנה שצברו שלב א לבוגרי  תמיועדשעות הדרכה ו 28

. שלב ב נועד להכשיר את המתנדב לפעילות אכיפה מתקדמת במערך התנועה. לפחות פעילות
  עבורה.דוחות ת לרשוםמוסמך גם המתנדב יהיה בסיומו 

__________________ 

  לא היה אפשר לקבל מספר מדויק של שוטרי קבע הפועלים בתחנות בתחום התנועה בלבד.   14
  בבוקר.  06:00ועד יום ראשון בשעה  22:00פעילות בסופי שבוע נמדדת מיום חמישי בשעה    15
 בוץ המתנדבים בניידות נעשה כאשר הם פועלים יחדיו באותה ניידת.על פי רוב, שי   16
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  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

· ·Ï˘ ¯‚Â· ·„ ˙Ó  Ï˘ ‰¯˘Î‰ ¯·Ú˘72  ˙ÂÚ˘ Ï˘ ˙ÈÒÈÒ· ‰¯˘Î‰) „·Ï·20  ˙ÂÚ˘
 (¯ÂÓ‡Î · ·Ï˘ ˙¯˘Î‰Â ‡ ·Ï˘ ˙¯˘Î‰ ÛÂ¯Èˆ· ÏÂÎÈ ÏÈÚÙ‰Ï ˙„ÈÈ  ¯‚Â· ¯Á‡ ·„ ˙Ó ÌÚ

Úˆ·ÏÂ ,· ·Ï˘ Â‡ ‡ ·Ï˘  ÈÚÂˆ˜Ó Ú·˜ ¯ËÂ˘ ‰˘ÂÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Ó ˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ¯˘ÎÂ‰˘
ÛÈ˜Ó  ÔÂÈÒÈ  ¯·ˆÂ·¯ ˙ÂÏÈÚÙ·  ˙È˙¯Ë˘ÓÓÂÈ˙ÈÓÂÈ ¯ÂËÈ˘ ÁÂÎ Ì‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ,ÍÎÈÙÏ .
ÚÂ ˙ÔÈÈ ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ‰ .  

מרכז  ו שלבאחריותניתנו מטעמו ו םמתנדבי ית" הכשרות 2014ועד סוף שנת  2008מאז שנת 
הדבר נעשה את המתנדבים. והן  את שוטרי התנועההן הכשיר ש ,ההכשרות של אגף התנועה

אנשי ביחידות השונות ברחבי הארץ.  םמתנדביההדרכת לצוות מדריכים שהיו אחראים  באמצעות
על על השיעורים ו וביחידות השונות ופיקח הדריכואת מערכי השיעור ואת המבחנים,  וצוות כתבה

היו מבוקרות ותועדו כך שהכשרת מתנדבי  ותבמרכז ההכשר שניתנוהכשרות ההתכנים שנלמדו. 
שבהן  -שלב א  הכשרות 186מרכז ההכשרות  נתןהייתה אחידה בכל הארץ. באותן שנים  םית"

עם תחילת  מתנדבים. 3,478 שבהן הוכשרו ,שלב ב הכשרות 128-ו - מתנדבים 5,106הוכשרו 
במסגרת , וזאת הועברה אליה פעילות מרכז ההכשרות 2015פעילותה של המכללה בתחילת שנת 

  ן. את"של מתנדבים המגמת 

‰ Î È  Á:  כלי מרכזי בהטמעת הלימוד וחניכת המתנדב הוא נדבך חשוב בהכשרתו כאמור, שלב
. בתיק היסוד של הכשרת שלב ב למתנדבי ית"ם נרשם כי אחד התנאים לכה למעשההתאורטי ה

  לקבלת הסמכה של שלב ב הוא חניכה. 

˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê,  ˙Ó‚Ó ˘‡¯‰ ÌÈ·„ ˙Ó˙‡ Ï˘ ‰ÏÏÎÓ· Ô" ¯ÒÓ ÈÏÂÈ·2015  ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
 ."ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰ · ÌÂÈÎ ‰ÎÈ Á ˙¯„‚‰ ÔÈ‡" ÈÎ ‰ È„Ó‰  

 ‰ ¯ ˘ Î ‰˙ · Í Â‰„ È ˜ Ù לעניין מתנדבי ית"ם הכשרה בתוך התפקיד אינה מתבצעת באופן  :˙
מרוכז כמו ההכשרות של שלב א ושלב ב, אלא ביזמתם ובאחריותם של גורמים מקומיים כמו תחנות 

  ממוקדות לגבי תוכן ההכשרות ונושאיהן. הנחיות  ובסיסי הפעלה. הדבר נעשה ללא

למשרד מבקר המדינה כי ביצוע  2015ט מפקד מגמת המתנדבים של את"ן במכללה מסר באוגוס
ההכשרה בתוך התפקיד הוא באחריות היחידות, ויחידות שפונות למגמת המתנדבים של את"ן 
ומתאמות הכשרה בתוך התפקיד נענות בחיוב. עם זאת, "מעט הן היחידות שפונות אלינו להדרכות 

אמור אין... נוהל מעודכן תוך תפקיד... למרות שהוצאנו מכתב שאנו עומדים לרשותם. לצערי, כ
שמחייב את היחידות לבצע הדרכות אלו, אין מי שמנחה אלו נושאים יעברו. ביחידות רבות בקושי 

  מתקיימות הדרכות מסודרות".

חינות ב 2015 עד יולי פברוארקיימה בחודשים  של את"ןמבצעית הבזרוע מתנדבים חוליית בקרות 
של במטרה לבדוק את רמתם המקצועית  הדבר נעשהפתע למתנדבי ית"ם שנבחרו באופן אקראי. 

בכל  נערכו הבחינות. במשמרתבפעילות  בזמן שהיומתנדבים  82המתנדבים. בבחינות השתתפו 
   .הארץ

 ˙Â ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰Î ÈÎ ÂÏÚ-65% )53( Î ;‰ ÈÁ·· ÂÏ˘Î  Â Á· ˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÔÈ·Ó-41% 
) ÂÏ˘Î ˘ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÔÈ·Ó22 ·Ï˘ È¯‚Â· Ì"˙È È·„ ˙Ó ÂÈ‰ ( ˙ÂÁÂ„ ÌÂ˘¯Ï ÂÎÓÒÂ‰˘ ·

 .‰¯Â·Ú˙  

קיים "כל המתנדבים שהשתתפו במבחן ציינו כי כי  2015ראש חוליית בקרות מתנדבים כתב ביוני 
לדבריו, הרמה המקצועית שבאה לידי ביטוי במבחנים שנבדקו  ."חוסר גדול בהדרכות מקצועיות

משקפת פער הבנתי גדול בנושאים הבאים: חוקיות המיקום של הצבת תמרור עצור, טיפול ראשוני 
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בנהג שיכור, טיפול בנהג חדש ללא מלווה, התקני ריסון לילדים ועברות נסיעה ברמזור אדום 
  בנסיבות מחמירות.

‰ ˙Â‡ˆÂ˙ È¯·„Â ‰ ÈÁ·ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ù˜˘Ó Ï˘ Ì‰È˙Â¯˘Î‰·Â Ì‰È˙ÂÎ¯„‰· È˙Â‰Ó ¯ÒÁ ÌÈ
,Ô"˙‡· ÌÈ·„ ˙Ó‰  Û‡ÂÓ¯‰  ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÎÂÓ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙‡Ê .

 ˙Â·„ ˙‰‰ ÈÏÂÏÒÓ ¯˙ÈÏ -  ‰¯˜· ,ÁÂ˜ÈÙ ÛÂ¯Èˆ· È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙ ˙È  Ô"˙‡· ‰¯˘Î‰‰
¯˙Ï‡Ï ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜  ·ÈÈÁÓ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ ·Â˘Ó‰ .„ÂÚÈ˙Â È·„ ˙Ó˘ ¯Á‡Ó ,

 · ·Ï˘ È¯‚Â· Ì"˙È-  ‰ÂÂÏÓ ¯ËÂ˘ ‡ÏÏ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ -  ˙ÂÁÂ„ ÌÂ˘¯Ï ÂÎÓÒÂ‰
 ˙ÙÈÎ‡Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· È¯˜ÈÚ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÂËÈ˘ ÁÂÎ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌˆÚ·Â ,‰¯Â·Ú˙

˘‚„ÂÈ .‰¯Â·Ú˙‰ È˜ÂÁ  ÈÎÌ˙Ó¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰  ‰ÎÂÓ ‰ Ï˘ÌÈ·„ ˙Ó‰ ‰ÏÂÏÚ ÌÂ¯‚Ï  ‰ÚÈ‚ÙÏ
,¯Â·Èˆ· ˙ÏÂÎÈ· ÈÎ‡‰‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÈÓ„˙·Â ‰Ù.   

המשטרה מסרה בתשובתה כי "תהליך הכשרת המתנדבים במשטרת ישראל בכלל ובאגף התנועה 
בפרט מתבסס על הדרכה ביחידות על ידי המב"סים, שההדרכה אינה מקצועם העיקרי, ועל בסיס 
מערכי השיעור הקיימים". את"ן מבין את החשיבות הרבה שנודעת לסוגיית מקצועיותו של 

תנדב, שיפורה ושימורה. בהתאם לכך ננקטו בין היתר הפעולות הבאות: הוקמה חוליית ביקורת המ
שתפקידה לבצע בקרות לצורך קבלת תמונת מצב מדויקת על אודות הפערים בידע ובמקצועיות; 
הוקם צוות לבחינת מערך המתנדבים, וזאת מתוך הדגשת הצורך בשיפור המקצועיות; נקבע שתחום 

. כמו כן נערכה תכנית 2016יה נושא ביקורת באת"ן במסגרת תכנית הביקורות לשנת המתנדבים יה
  להסמכת שלב א ולהסמכת שלב ב.  2016הדרכה לשנת 

  

  

  שיטות לאיתור מתנדבים וגיוסם 

צאת גיוס מתנדבים למשטרה הוא מהלך שיווקי שבו מזמינה המשטרה אזרחים או תושבי קבע ל
. הצלחתו של המהלך נבחנת בין היתר בהיענותם של מתנדבים שורותיהעשייה התנדבותית בל

מתאימים ובהשתלבותם במשטרה לאורך זמן. היערכות נכונה של גיוס מתנדבים כוללת כמה 
צרכיו של הארגון, תיאור תפקיד המתנדב, ל בהתאםוביניהם אפיון משימות התנדבותיות  ,ביםמרכי

הכשרת צוותים שיעסקו בגיוס מתנדבים, לקליטת מתנדבים, וכן  הקצאת תקציב, היערכות
  בקליטתם, בהדרכתם ובהשמתם בתפקיד.

שיווק ההתנדבות ושיטות גיוס. שיטות  עלתיק היסוד "קורס מב"סים בסיסי" כולל שיעור אחד 
הפועלים באופן עצמאי. להלן פירוטן: חבר מביא חבר; דוכני  ,הגיוס נקבעות לרוב על ידי המב"סים

נים, במפעלים ובגופים גדולים הנמצאים בסביבת בסיס המתנדבים או בארגו המוצביםגיוס 
במקומות הומי אדם דוגמת קניונים; מבצעי גיוס "מדלת לדלת"; פרסום חוצות בשיתוף הרשויות 

  יצירת קשר ראשוני באמצעות אתר האינטרנט של המשטרה.  ;המקומיות

‡ˆÓ  ÈÎ È‚Ï ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ‰¯Ë˘ÓÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ‰˜ÏÁÓ‰ Û‡Â ÌÈ·„ ˙Ó ÒÂ
 ˙È‡¯Á‡˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈ·„ ˙Ó ÒÂÈ‚Ï ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ‰¯Â„Ò ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ÌÈ·„ ˙Ó

 ˙Â„ÓÂÚ˘ ˙ÂÓÈ˘ÓÏÏ ‡Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÎ ÂÓÎ .‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙ÏÂ ‰¯Ë˘Ó‰ È Ù
 ‰ÊÎÈ¯ ÌÈ Â˙  ‰È‰È˘ È„Î ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÚˆ·Ó˘ ÒÂÈ‚ ÈÎÈÏ‰˙Ó ˙Â ·Â˙Â ÌÈÁ˜Ï ‰˜ÈÙ‰ ‡ÏÂ

ÈÎÈÏ‰˙ ıÓ‡Ï ¯˘Ù‡˘ Ì Ì˙ÏÚÂ˙ÎÂ‰‰Á  Â‡˘  ‡Ï˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÁÂ ÊÏ ˙Ú· ‰·Â ,ÌÏÈÁ ‰ÏÂ
.È¯Ù  
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על  מוטלת - הכנת תכנית גיוסובכלל זה  -ס מתנדבים והמשטרה מסרה בתשובתה כי אחריות לגי
פיקוד המשטרה וקבלת החלטה ארגונית  עםעוד מסרה המשטרה כי לאחר דיון  יחידות השטח.

ים ניתן יהיה להכין תכנית סדורה לגיוס מתנדבים. בנוגע לתפיסת ההפעלה של מערך המתנדב
  בקרה ופיקוח. ולקיים הגיוס לשפר את תהליך ,בכוונת אג"ם לבנות מודל גיוס אופטימלי

˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÂ˘ÎÚ‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ÌÈ·„ ˙Ó ÒÂÈ‚
˙ÂÏÈÚÙÏ È ÂÈÁ‰ Ï ˙ ÂÂÎÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ,˘ÂÎ¯‰Â ˘Ù ‰ ÔÂÁËÈ· ˙¯ÈÓ˘· ‰È˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰

 ¯Â„Ò È Â‚¯‡ ÌÈÎ¯ˆ ÈÂÙÈÓ Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡Â ÒÂÈ‚ ˙È Î˙‰ ˙ÏÏÂÎ
˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÓÈ˘Ó„ÂÚ . ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ  ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â˘Ó˘È˘ ÍÎ Ì˙Â‡ ÚÈÓË‰ÏÂ 

‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÒÂÈ‚ .„È˙Ú·  

  

   

  

ÈÁ¯Î‰‰Â ÈÊÎ¯Ó‰ Í·„ ‰ ‡Â‰ ‰Î¯„‰‰ Í¯ÚÓ  ,˙Â¯È˘Î ˙¯ÈˆÈ·Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ ÔÈÈ ·· ¯˙ÂÈ·
 ÚÈÈÒÓ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ .ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ·Â ‰¯‚˘‰ ÈÈÁ· ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ˙Â ÂÎ Â ˙Â ÎÂÓ
 ¯˜ÈÚ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙ Ì ˘È ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È .˙˜ÒÂÚ ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ‰¯Ë˘ÓÏ

 ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ÔÎÏ .ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙È˙¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰È‰
„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ÔÈ·Â ˙Â¯˘Î‰‰ ˙ ÂÎ˙Ó ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ÌÈ ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÏÎÏ ÈÎÂ ,‰È‰È 

 .Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ˜ÈÙÒÓ‰ Ú„È  

 ÏÚ ‰ ÂÓ‡‰ ‡È‰ ‰˜ÏÁÓ‰˘ Â˙ÚÈ·˜ ÈÎ ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰˜ÏÁÓ‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ Ì˙¯˘Î‰

 ÚÂˆÈ· Ì˘Ï .‰ÓÈ˘Ó‰  

 Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ ÌˆÚ ˙‡Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ „ÓÂÏ ¯˘‡ Ì¯Â‚ ÌÈ¯ÒÁ‰ ¯Â˘˜‰ ÏÎ·Ï˙¯˘Î‰Ì 
ÏÂ˙Î¯„‰Ì  Ï˘Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂ˙ÈÙÏ‰Î¯„‰  ‡˘Â ‰˘ „ÓÏÓ ‡ˆÓ ˙ÂÙÈ„Ú·  ‰ÎÂÓ Ïˆ‡ 

‰˜ÏÁÓ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙ ÏÎ· ‰·ÂÏÈ˘Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰Ù˜È‰ ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ ,
‰ .‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙¯·„ Ï ÏÂÏÚ ÚÂ‚ÙÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ÚÈÙ˘‰Ï

 Û‡ ‰Ú¯Ï.¯Â·Èˆ‰ È ÈÚ· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙ ÏÚ  ¯Ù˘Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï
 .Ì˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ Ú·˜‰ È¯ËÂ˘ Ï‚ÒÂ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯˘Î‰· ÍÂ¯Î‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÊÁÏÂ  

  

  

  סיכום

‰Ê ¯˙ÂÈ Ó-40  ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÂÁÂÎ ¯Â·‚˙· ¯·Â‚Â ÍÏÂ‰‰ Í¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÌÈ˜ÙÒÓ ‰ ˘
 ,‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó‰ÏÚÂÙ‰˙ ÌÈ·‡˘Ó· ¯ÂÒÁÓ È‡ ˙·  ÏÏÎ·

·ÂÌ„‡ ÁÂÎ Î ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â¯È˘· ÂÏÚÙ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· .Ë¯Ù· -36,600  ÂÈ‰˘ ,ÌÈ·„ ˙Ó
 „‚ Î ‰ÏÂ˜˘‰ ÁÂÎ ˙ÙÒÂ˙2,000 .ÌÈ¯ËÂ˘  
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‡ˆÓÓ ‰ÏÚ‰ ‰Ê ÁÂ„ ¯Â·‚˙ ÁÂÎÎ Â˙ÏÚÙ‰Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ÔÈÈ ·˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈ
 ‰Ê ÏÏÎ·Â Í¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ ÂÚˆÂ· ¯ÂËÈ˘‰ ˙ÂÁÂÎÏ
 ‰ÎÂ¯Î‰ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ‰ ˙  ‡Ï Ì‚ ‰¯Ë˘Ó‰ .Ì„È˜Ù˙Ï ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯˘Î‰

 ˙ÂÓÈ˘Ó ‡ÏÓÏ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÌÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ ÂËÏ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰·¯ÂËÈ˘17 ,ÔÎ ÂÓÎ .
˙·ˆ‰  Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙·ˆÓ· ÏÂ„È‚Ï ÌÈ„ÚÈ ‰ ÙÓ ˙È Î˙· „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡

 ÏÂ‰È Ï ÌÈ·‡˘ÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â · ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÌÚÌÈ·„ ˙Ó‰ 
ÒÁÈÈ˙‰·Â ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÁÂ„· ‰Ê.  

Ó‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ Ï ‡˘Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚÂ˙ÏÚÙ‰Â ÌÈ·„ ˙Ó‰ ÁÂÎ ÔÈÈ ·,  ·˘Á˙‰·Â
 ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ˙˘¯„  ,‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙Â·Î¯ÂÓ· Í¯ÂˆÏ ˘Â·È‚

ÒÈÙ˙È˘ÚÓ ‰ ˙ ¯·„· ,ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ Ì‚ Â¯„‚ÂÈ ‰˙¯‚ÒÓ·
 ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ÂÏ„Â‚ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· Â˘Ó˘È˘ ÏÂÎ‰Â ,Â˙ÏÚÙ‰ÏÂ-  Ì‡˙‰·

‰¯Ë˘Ó‰ È·‡˘ÓÏ.  

‰ ‰Ê ÁÂ„ ÏÚ ‰˙·Â˘˙· Ï"ÎÙÓ‰ ˙Â˘‡¯· ÌÈÈ˜Ï ‰˙ ÂÂÎ·˘ ÔÂÈ„ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÎÓ˙Ò
 ÈÙÎ ÌÏÂ‡ .‰Ê ÁÂ„· Â‡·Â‰ ¯˘‡ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯˙È‰ ÔÈ· Â Â„ÈÈ Â·˘ ,ÌÈ·„ ˙Ó‰ Í¯ÚÓ ‡˘Â ·

 ¯·Óˆ„ ÛÂÒ „Ú ,‰ÓˆÚ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯ÒÓ˘2015  „¯˘Ó .¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„Ï „ÚÂÓ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰
.‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰Ï ‰Ê ÔÂÈ„ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ˙‡ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  

ˆÂÓ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÂÈ„ÁÈ ÂÓ„˜ÈÂ Â Á·È ‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ÈÎ Ú
ÏÏÎ·Â ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Ï„‚‰ ‰Ê  ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰¯Ë˘Ó· ÌÈ‡ÂÏÈÓ È˘ ‡

- Ï"‰ˆ· ‚Â‰ Î ,Â ˙‡ÊÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ È˘·.  
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