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הצעת תקציב 2016-2015  2

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

  3,017  34,395    2,870,615       1,106,261      14,321,601 משרד לביטחון פנים 07
  ====   ===== ======= ======= ======== ==============

     49     491          16,638         569,508 משרד לבטחון פנים 50

    115        5,000          52,491 הרשות להגנה על עדים 55

      7   2,731      111,517         412,960         749,320 כבאות והצלה 60

    200   8,266      881,991         221,983       3,024,118 שירות בתי הסוהר 70

  2,761  22,792    1,872,107         454,680       9,926,164 משטרת ישראל 80

- ו -



3 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     13,352,745      14,109,766   3,016.5  35,085    3,068,013       1,080,533      15,037,871
======== ========   ====   ===== ======= ======= ========

        406,422         591,036      49     457.5           5,000         577,825

         44,025          52,694     115        5,000          53,588

        851,682       1,004,817       7   2,866.5      100,000         394,710         813,714

      2,905,478       2,943,817     200   8,502      883,892         221,983       3,133,121

      9,144,786       9,517,402   2,760.5  23,144    2,079,121         458,840      10,459,623

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  4

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     49     491          16,638         569,508 משרד לבטחון פנים 50
  -.-   -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     49     491         100,925 שכר 50 01

         16,638         468,583 קניות 50 02

רזרבות - משרד לבטחון 50 03

- ו -



5 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        406,422         591,036      49     457.5           5,000         577,825
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-   -.-   -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

01          71,790         100,132      49     457.5          90,562

02         334,632         480,262           5,000         469,979

03          10,642          17,284

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  6

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

    115        5,000          52,491 הרשות להגנה על עדים 55
  -.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

    115          32,158 שכר 55 01

       5,000          20,333 קניות 55 02

- ו -



7 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         44,025          52,694     115        5,000          53,588
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.   -.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.

01          30,788          31,671     115          32,627

02          13,237          21,023        5,000          20,961

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  8

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      7   2,731      111,517         412,960         749,320 כבאות והצלה 60
  -.   -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

      7   2,731         223,309         566,761 שכר 60 01

     111,517         189,651         182,559 קניות ופיתוח 60 02

רזרבה - כבאות 60 03

- ו -



9 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        851,682       1,004,817       7   2,866.5      100,000         394,710         813,714
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.   -.   -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01         668,897         748,488       7   2,866.5         243,309         587,004

02         182,785         239,734      100,000         151,401         202,315

03          16,595          24,395

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  10

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

    200   8,266      881,991         221,983       3,024,118 שירות בתי הסוהר 70
  -.-.-   -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

    200   8,266       1,762,548 שכר 70 01

     881,991         221,983         795,450 קניות 70 02

        466,120 גמלאות שב"ס 70 03

רזרבות - שב"ס 70 04

- ו -



11 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      2,905,478       2,943,817     200   8,502      883,892         221,983       3,133,121
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.   -.-.-   -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.

01       1,634,461       1,603,615     200   8,502       1,797,591

02         863,241         868,253      883,892         221,983         764,814

03         407,776         412,552         491,467

04          59,397          79,249

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  12

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

  2,761  22,792    1,872,107         454,680       9,926,164 משטרת ישראל 80
  -.-.-.-.   -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

    763.5  22,716       5,290,832 שכר 80 01

   1,313,746         114,670       1,555,208 קניות 80 02

     558,361         426,581 רכישת שירותי כוח אדם 80 03

  1,997.5         241,475 תקציב עקיף 80 04

     76          32,693 תוכנית למאבק בפשיעה 80 05

         60,000          21,775 המטה הארצי 80 06

רזרבות משטרה 80 07

          5,842       2,631,768 גמלאות משטרה 80 08

- ו -



13 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

      9,144,786       9,517,402   2,760.5  23,144    2,079,121         458,840      10,459,623
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.   -.-.-.-.   -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.

01       5,004,266       4,999,181     665.5  23,068       5,424,193

02       1,403,006       1,309,274    1,268,150         104,670       1,592,216

03         365,080         322,440      531,069         412,123

04          71,893         110,513   2,095         255,635

05           2,054          25,100      76          32,693

06          62,418          59,821      279,902          60,000          21,851

07         177,566         234,108

08       2,236,069       2,513,507           5,842       2,775,132

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  14

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משטרה ובתי סוהר 52

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     990,441          55,400         862,943 פיתוח המשרד לביטחון- 52
====== ===== ====== ================

     194,620         206,620 פיתוח משרד לביטחון 30

     233,354         213,326 פיתוח - שירות בתי הסוהר 40

     562,467          55,400         442,997 פיתוח - משטרה 50

- ו -



15 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        555,373         641,973      567,190          55,400         476,555
====== ====== ====== ===== ======

         17,734          94,273        2,000          16,013

        137,859         132,748      171,808         110,822

        399,780         414,952      393,382          55,400         349,720

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  16

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משטרה ובתי סוהר 52

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     194,620         206,620 פיתוח משרד לביטחון 30
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     194,620         206,620 פיתוח משרד 30 01

- ו -



17 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

         17,734          94,273        2,000          16,013
-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01          17,734          94,273        2,000          16,013

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  18

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משטרה ובתי סוהר 52

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     233,354         213,326 פיתוח - שירות בתי הסוהר 40
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

     233,354         213,326 פיתוח שירות בתי הסוהר 40 01

- ו -



19 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        137,859         132,748      171,808         110,822
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

01         137,859         132,748      171,808         110,822

- ו -



הצעת תקציב 2016-2015  20

(באלפי שקלים חדשים)

2015

* משרותסעיף
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה משטרה ובתי סוהר 52

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

     562,467          55,400         442,997 פיתוח - משטרה 50
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

      67,510          63,708 רכישה פיתוח אמצעים 50 01

     220,919          30,400         196,963 פרוייקטים במחשוב 50 02

     274,038          25,000         182,326 הקמה ושיפוץ מבני משטרה 50 03

רזרבה להתייקרויות 50 04

- ו -



21 2014שנת  הצעת תקציב 2016-2015 
(באלפי שקלים חדשים)

תקציב ברוטו2016

הוצאה
2013למעשה 

2014תקציב  משרות*
  עב"צ

שיא 
כח אדם

הרשאה
להתחייב

הוצאה מותנית
בהכנסה הוצאה

*  משרות עבודה בלתי צמיתה

        399,780         414,952      393,382          55,400         349,720
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

01         105,852         114,669       67,386          63,636

02         187,696         161,355      194,179          30,400         167,534

03         106,232         132,816      131,817          25,000         108,058

04           6,112          10,492

- ו -



  23    פניםההמשרד לביטחון  -הצעת תקציב 

 ו

        משרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםהההה

        תיאור המשרד תיאור המשרד תיאור המשרד תיאור המשרד     - - - - פרק א' פרק א' פרק א' פרק א' 

        משרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםמשרד לביטחון הפניםהההה

במימוש אחריותו הכוללת  לביטחון הפנים המשרד לביטחון הפנים מהווה גוף מטה משולב שייעודו לסייע לשר

מופקד המשרד על ביצוע  ,. כמו כןוכיבוי אש, הצלה וחילוץ מערך הכליאהק, לביטחון הציבור, אכיפת החו

ומערך הכבאות  שרות בתי הסוהר, לפעולות משטרת ישראל וקצוהעל השימוש במשאבים ש הבקרה והפיקוח

  וההצלה הארצי.

לביטחון הפנים משרד המבקר אגף חירום ומקרקעין,  ,ובקרה ובתקצ ,אגף תכנון :שלהלן יחידותה פועלות במשרד

יחידת , נציב קבילות שוטרים וסוהריםי, ץ משפט, אגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, יעווהממונה על תלונות הציבור

 לקשרי חוץ, דוברות המשרד וכן יחידות התפעול השוטף של המשרד.היחידה ו הפרויקטים

 כמו כן, באחריות המשרד התחומים הבאים:

 יות לנושאים הבאים:נושא באחר -אגף שיטור וקהילה  . 1

(באמצעות מנהלת  תוכנית מצילה, עיר ללא אלימות ופרויקט השיטור העירוני יה שלתופעול תכלול  .א

הידוק שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות וגורמים ממלכתיים ומקומיים לביצוע שיטור עירוני) ו

  .אלימות ופשיעהפעילות משותפת למניעת 

התוכנית מיועדת לבצע פעולה עירונית מערכתית המכוונת להתמודדות  - תכנית עיר ללא אלימות )1

מתמקדת בכל ההיבטים והמשתנים  וגי ומצבי האלימות המתרחשים בעיר. התכניתעם כלל ס

. התוכנית ות יעילה יותר איתהוהתמודדבאלימות העירוניים שהשפעה עליהם מייצרת הפחתה 

 רשויות מקומיות. 150 -פועלת בכ

מיועדת למניעת אלימות ולהעצמה בישובים ובפנימיות באמצעות ניהול תוכניות  -מצילה  תוכנית )2

 חברתיות ארציות כגון שרות לאומי ואזרחי, כיתות מכינה, סיירת הורים ועוד.

מתכללת את תוכנית השיטור העירוני. שיטור עירוני הינו מערך אכיפה  -מנהלת שיטור עירוני  )3

וע ולאכוף עבירות בתחומי איכות חיים, אלימות והתנהגות אנטי עירוני שמטרתו להרתיע, למנ

 חברתית, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת הרשות המקומית.

על בדרום, תאום ביצוע אכיפת דיני המקרקעין  תפקידה  -מנהלת דרום לתיאום האכיפה של דיני המקרקעין  . 2

בתיאום עם הרשות  ,והעדפה לאזורי אכיפהקביעת סדרי חשיבות  ,פי חוקי קרקעות המדינה וחוק תכנון ובניה

 .בכפוף לסדרי עדיפויות שיקבעו על ידי ראש מטה היישוםו להסדרת ההתיישבות הבדואית ורשויות האכיפה

  נושאת באחריות לנושאים הבאים: -הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול  . 3

   .ובין מוסדות המדינה השוניםתיאום בינמשרדי תוך גיבוש מדיניות לאומית,   .א

  ייזום ופיתוח שירותים בתחומי החינוך וההסברה, הטיפול והשיקום של נפגעי סמים ואלכוהול,   .ב

  אדם מקצועי, אספקת -חאכיפת החוק, פעילות מונעת בקהילה, מחקר ופיתוח, גיוס והכשרת כו

 שירותי מידע ועידוד ההתנדבות.

 נושאת באחריות לנושאים הבאים: -רשות להגנה על עדים  . 4
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 .מבצעי כולל להגנה על עדים מאוימים ברמת סיכון גבוההמתן מענה   .א

פיתוח ידע ותורה מקצועית כוללת להגנה על עדים, לרבות קביעת אמות מידה אחידות להערכת איום   .ב

 הנשקף על עדים, גיבוש סלי הגנה מתאימים לרמת האיום ועוד.

        

    מבנה המשרד לבטחון הפניםמבנה המשרד לבטחון הפניםמבנה המשרד לבטחון הפניםמבנה המשרד לבטחון הפנים
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            משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלתיאור תיאור תיאור תיאור 

        ותחומי אחריותותחומי אחריותותחומי אחריותותחומי אחריותתפקידים תפקידים תפקידים תפקידים 

בחוק  ,1971-תשל"א ,בפקודת המשטרה (נוסח חדש)שניתנו לה משטרת ישראל פועלת על פי הסמכויות 

  ים נוספים. וקובח, 2005-המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), תשס"ה

בירות ובגילוין, בתפיסת משטרת ישראל תעסוק במניעת ע " -יעוד המשטרה, לפי פקוד המשטרה שלעיל, הינו 

  ".עבריינים ובתביעתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש

  במסגרת זו מופקדת המשטרה על ביצוע התפקידים והמשימות שלהלן:

 ביטחון הפניםביטחון הפניםביטחון הפניםביטחון הפנים ....    1111

 , מעצר חשודיםבאמצעות סריקות, חיפושים, סיורים עויניםול פיגועים חבלניים של ארגונים כמניעה וסי  .א

  הציבור. ערנותופעולות הסברה להגברת 

 טיפול בקריאות אזרחים לבדיקת חפצים חשודים, בדיקת החפצים, ופירוק מטענים.  .ב

  .חילוץ ופינוי נפגעים, סריקות אחר מטענים נוספים, הרחקת סקרנים –טיפול בפיגועים חבלניים   .ג

 , במועצות המקומיות וביישובים שבמגזר החקלאי.הסדרת השמירה בערים  .ד

 ארגון מתנדבי המשמר האזרחי לתפקידי שמירה ואבטחה בשגרה ובחירום.  .ה

 אחריות לאבטחת מוסדות חינוך.  .ו

 אחריות לאבטחת התחבורה הציבורית.  .ז

 אחריות על אבטחת עוטף ירושלים, לרבות מעברי העוטף.  .ח

נים, לרבות כל כוחות ההצלה (כיבוי אש, מגן דוד אחריות לפיקוד ולשליטה באירועי חומרים מסוכ  .ט

 אדום, פיקוד העורף, משרד להגנת הסביבה) המשתתפים באירוע.

 שמירת הסדר הציבורישמירת הסדר הציבורישמירת הסדר הציבורישמירת הסדר הציבורי ....    2222

  טיפול בפניות אזרחים על הפרות חוק וסדר.  .א

 פיזור הפגנות, התקהלויות בלתי חוקיות וטיפול בבריונות.  .ב

 תי שעשועים ופיקוח על קיום ההגבלותקביעת הגבלות ותנאים לפתיחת בתי עסק וב -רישוי   .ג

 והתנאים.

  ביצוע צווי הוצאה לפועל של בתי משפט.  .ד

 אבטחה ושמירת הסדר במשרדי ממשלה, מוסדות ציבור, נציגויות זרות וכד'.  .ה

 מבצעי אבטחה ושמירת סדר באירועים ממלכתיים.  .ו

 ושמירה עליהם. מתקנים בעלי חשיבות ממלכתית לרבות נמלי ים ואוויר תאבטח  .ז

 .הכוונת התנועה לעורקים צדדיים  .ח
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        מה בפשיעהמה בפשיעהמה בפשיעהמה בפשיעהיייילחלחלחלח ....    3333

  חקירת פשעים, גילוי העבריינים והבאתם לדין.  .א

 חשיפה וגילוי של פשעים בלתי מדווחים כגון עבירות סמים, סחיטת דמי חסות, סחר ברכוש גנוב וכד'.  .ב

  ביצוע העבירות. ימנעוהדרכת הציבור לשמירה, למיגון ולנקיטת אמצעים שי - מניעת פשעים  .ג

 טיפול מיוחד בעבריינות הנוער.    .ד

 תכנון לחימה בפשיעה הארצית והבינלאומית. ילצורכים יאיסוף נתונים, מחקר והערכה מודיעינ  .ה

 טיפול בעבריינות על רקע כלכלי.  .ו

  טיפול בפשיעה החמורה והמאורגנת.  .ז

  

        המבנה הארגוני של משטרת ישראלהמבנה הארגוני של משטרת ישראלהמבנה הארגוני של משטרת ישראלהמבנה הארגוני של משטרת ישראל

בראש הארגון עומד המפקח הכללי. המפקח הכללי אחראי לניהול משטרת ישראל מכוח החוק, התקנות ובהתאם 

  :כפופים הגופים הבאיםלמפקח הכללי  שר לביטחון הפנים.הלמדיניות הנקבעת על ידי 

המשמש כמטה מקצועי מנחה לזרועות משטרת ישראל. למטה הארצי כפופות גם יחידות     - - - - המטה הארצי המטה הארצי המטה הארצי המטה הארצי  . 1

תים הנותנות שירותים לכל יחידות המשטרה במחוזות ובמג"ב, ויחידות אופרטיביות הכפופות לו שירו

  ישירות.

. המחוז הוא בתחומםנושאים באחריות מבצעית לביצוע תפקידי המשטרה  -המחוזות, המרחבים, התחנות המחוזות, המרחבים, התחנות המחוזות, המרחבים, התחנות המחוזות, המרחבים, התחנות  . 2

ל פועלת גורם המשטרה הבכיר האחראי לביצוע תפקידי המשטרה בשטח גיאוגרפי נתון. משטרת ישרא

  באמצעות שבעה מחוזות טריטוריאליים. בחלק מהמחוזות קיימים מרחבים ותחנות הכפופים אליו. 

הוא יחידת משנה של המחוז שנועדה לשמש יחידת משטרה בסיסית עצמאית המבצעת את מרבית  -  המרחבהמרחבהמרחבהמרחב . 3

 משטרה יחידת לשמש שנועדהמרחב ה או מחוזשירותי המשטרה בתחומה. התחנה היא יחידת משנה של ה

  בצעת את מרבית שירותי המשטרה בתחומה.המ, עצמאית  בסיסית

  .ותמחוזל מבצעית בכפיפותמאורגן כחיל ופועל ביחידות אורגניות נפרדות  - משמר הגבולמשמר הגבולמשמר הגבולמשמר הגבול . 4
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  ישראלישראלישראלישראל    משטרתמשטרתמשטרתמשטרת    מבנהמבנהמבנהמבנה

  
  בעמודים הבאים* לפירוט אודות מרחבים ותחנות אנא ראו 

  

        מבנה ארגוני ותחומי אחריותמבנה ארגוני ותחומי אחריותמבנה ארגוני ותחומי אחריותמבנה ארגוני ותחומי אחריות -המטה הארצי המטה הארצי המטה הארצי המטה הארצי 

  .ויחידות על אגפיות הכפופות ישירות למפכ"ל המטה הארצי של המשטרה פועל באמצעות אגפים

            - - - -     להלן פירוט מבנה היחידות ותחומי אחריותןלהלן פירוט מבנה היחידות ותחומי אחריותןלהלן פירוט מבנה היחידות ותחומי אחריותןלהלן פירוט מבנה היחידות ותחומי אחריותן

המשטרה לשם מטה לתיאום ולהפעלה של יחידות וכוחות     נושא באחריות    - - - - מבצעים, שיטור וקהילה מבצעים, שיטור וקהילה מבצעים, שיטור וקהילה מבצעים, שיטור וקהילה אגף אגף אגף אגף  . 1

, וכן ביטחון הנפש והרכוש ,הציבורי, מניעת עבירות מירת הסדרהשיטור וש מימילוי משימות המשטרה בתחו

כמסגרת ארגונית לגיוס, הדרכה והפעלה של מתנדבים המטה הארצי פועל בנוסף,  בתחום מניעת פיגועים.

  .בנושאי ביטחון הפנים ובתפקידים משטרתיים אחרים

 יחידותכלל   פעילותן של נושא באחריות להנחיה, הכוונה, פיקוח ותיאום -    ומודיעין (אח"מ)ומודיעין (אח"מ)ומודיעין (אח"מ)ומודיעין (אח"מ)האגף לחקירות האגף לחקירות האגף לחקירות האגף לחקירות  . 2

החקירות והמודיעין במשטרת ישראל בהתמודדות עם הפשיעה לסוגיה, תוך הובלת המדיניות וסדרי 

העדיפויות בהתמודדות עם הפשיעה. בנוסף אמון האגף על ביצוע חקירות וחשיפה ברמה הארצית באמצעות 

  היחידות הארציות.

הנחיה, תיאום ופיקוח על פעילות מערך התנועה, תוך מתן נושא באחריות לביצוע,  -אגף התנועה (את"ן) אגף התנועה (את"ן) אגף התנועה (את"ן) אגף התנועה (את"ן)  . 3

 דגש להעמקת הטיפול במניעת תאונות דרכים.
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פנים משטרתית. כמו כן, אחראי  ההנחיול ריכוז התכנון הארגונינושא באחריות ל    - - - - אגף תכנון וארגון (אג"ת) אגף תכנון וארגון (אג"ת) אגף תכנון וארגון (אג"ת) אגף תכנון וארגון (אג"ת)  . 4

  לביטחון הפנים.במשרד ש ,תקציבי בתאום עם האגף לתכנון, תקצוב ובקרההאגף על תכנון 

ישראל, נושא משאבי אנוש במשטרת  , קידום ופתוחניהולנושא באחריות ל - אגף משאבי אנוש (אמ"ש)אגף משאבי אנוש (אמ"ש)אגף משאבי אנוש (אמ"ש)אגף משאבי אנוש (אמ"ש) . 5

  וטיפול בנושאי פרט ושיבוץ.

נושא באחריות לארגון ופיקוח על מתן שירותים לוגיסטיים לכל יחידות  - אגף תמיכה לוגיסטית (את"ל)אגף תמיכה לוגיסטית (את"ל)אגף תמיכה לוגיסטית (את"ל)אגף תמיכה לוגיסטית (את"ל) . 6

 משטרת ישראל.

  

        גוני ופירוט תפקידים עיקרייםגוני ופירוט תפקידים עיקרייםגוני ופירוט תפקידים עיקרייםגוני ופירוט תפקידים עיקרייםמבנה ארמבנה ארמבנה ארמבנה אר    - - - - מחוזות המשטרה מחוזות המשטרה מחוזות המשטרה מחוזות המשטרה 

מחוז מרכז, מחוז חוף, , ןמחוז ירושלים, מחוז צפו -מחוזות טריטוריאליים  7משטרת ישראל פועלת באמצעות 

  ומחוז יהודה ושומרון. םאביב, מחוז דרו-מחוז תל

 - - - -     האחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםמטה המחוז מטה המחוז מטה המחוז מטה המחוז  . 1

מימוש אחריות לצורך  ואמצעי לחימהסדרי עדיפות וויסות משאבי כוח אדם קביעת מדיניות, התווית   .א

 בשטח המחוז.המשטרה 

 אחריות לשליטה, תיאום, פיקוח ובקרה על ביצוע תפקידי המשטרה בשטח המחוז.  .ב

או מבצעים ארציים  ,או בין תחנות אזוריות ,תכנון, תיאום, פיקוד ושליטה במבצעים בין מרחביים  .ג

 שבתחום המחוז.

 על יחידות מחוזיות כגון: תביעות, מחלקי הונאה, יחידות התערבות וכו'. קודפי  .ד

 מבנה המחוזות:  .ה

בוטל דרג המרחבים ומפקדי המחוזות עובדים ישירות מול מפקדי  -צפון ובמחוז חוף במחוז  )1

  התחנות.

  מרחב ירקון, מרחב דן, מרחב איילון, מרחב יפתח.  -במחוז ת"א  )2

  נתב"ג, מרחב השרון ומרחב שפלה. מרחב -במחוז המרכז  )3

  אילת. מרחבו מרחב הנגב, מרחב לכיש -במחוז הדרומי  )4

  .2014ומרחב קדם, אשר הוקום ביוני  מוריהמרחב  ,ציון מרחב דוד,מרחב  - במחוז ירושלים  )5

 . חברוןמרחב שומרון ומרחב  -במחוז יהודה ושומרון  )6

        - - - -     מרחבים כמפורט לעיל)מרחבים כמפורט לעיל)מרחבים כמפורט לעיל)מרחבים כמפורט לעיל)    16161616(סה"כ ישנם (סה"כ ישנם (סה"כ ישנם (סה"כ ישנם     האחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםהאחראי על התחומים הבאיםמטה המרחב מטה המרחב מטה המרחב מטה המרחב  . 2

  אחריות לפיקוד, שליטה, תיאום, פיקוח ובקרה על ביצוע תפקידי המשטרה בשטח המרחב.  .א

  .הפעלת מערכת שליטה לעדכון ולדיווח מידי במרחב  .ב
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 ו

  אכיפת דיני התעבורה וחקירת תאונות דרכים במרחב.  .ג

  רוניים בלבד).י(במרחבים עהפעלת יחידות סיור וחקירות ה ווהפעלת תיאום מערכת מודיעין מרחבית  .ד

 טיפול בתלונות הציבור.  .ה

        - - - -     תחנות משטרה)תחנות משטרה)תחנות משטרה)תחנות משטרה)    60606060(סה"כ ישנן (סה"כ ישנן (סה"כ ישנן (סה"כ ישנן     אחראית על התחומים הבאיםאחראית על התחומים הבאיםאחראית על התחומים הבאיםאחראית על התחומים הבאים    תחנהתחנהתחנהתחנההההה . 3

  .שבאחריותה ביצוע כל תפקידי הסיור וביטחון הפנים בשטח השיפוט  .א

  חקירת עוונות, חטאים ופשעים ואיסוף נתונים ומידע מודיעיני.   .ב

 לה עם הקהילה ומוסדות השלטון המקומי ברשויות המקומיות.השתתפות בוועדות לתיאום ושיתוף פעו  .ג

 ניהול ומימוש פרויקט השיטור העירוני, בערים בהם מתקיים הפיילוט בנושא.  .ד

        משמר הגבולמשמר הגבולמשמר הגבולמשמר הגבול

, , בלחימה בפשיעהמהווה זרוע מבצעית מקצועית מרוכזת של המשטרה לביצוע מטלות משטרה בלחימה בטרור

  .בהפרות סדר ופיזור הפגנותבאירועי פח"ע מיוחדים, בטיפול 

 ,משמר הגבול משמש ככח רב תכליתי לאבטחה ושיטור ומשמש עתודה מרוכזת וניידת להתערבות מיידית .1

  לסיוע ולתגבור יחידות המשטרה בביצוע משימותיהן.

 , בעיקר בנושאים הבאים:אחריות למערך ביטחון שוטף וארגון מערך היישובים להתגוננות עצמית ובלימה .2

 גניבות ושוד חקלאי במגזר הכפרי.מניעת   .א

  .םאחריות לאבטחת מתקנים חיוניי  .ב

 אבטחת "עוטף ירושלים".  .ג

שוטרי מג"ב חובה משרתים תחת פיקוד צה"ל ומבצעים  1,827-שוטרי מג"ב קבע וכ 674-יודגש, כי כ .3

  משימות צה"ליות בהתאם.

        - - - -     כמו כן נכללים במג"בכמו כן נכללים במג"בכמו כן נכללים במג"בכמו כן נכללים במג"ב

  משימות האבטחה והביטחון ביישובים.מהווה מסגרת ארגונית לביצוע  -    משמר היישוביםמשמר היישוביםמשמר היישוביםמשמר היישובים .1

  .החמורה עייחידה מיוחדת ללוחמה בטרור ולסיוע למשטרה בחילוץ בני ערובה ובלוחמה בפש -ימ"מ ימ"מ ימ"מ ימ"מ  .2
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        שירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרתיאור תיאור תיאור תיאור 

        תפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוניתפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוניתפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוניתפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוני

  התפקידים והמשימות שלהלן:על ביצוע הינו ארגון הכליאה הלאומי האחראי ") שב"סשב"סשב"סשב"ס(להלן:" בתי הסוהרשירות 

  אסירים במשמורת בהתאם להחלטות בתי המשפט על פי התנאים שנקבעו בחוק.ה וטיפול באחזק . 1

טיפול באסירים בתקופת שהותם בבית הסוהר במגמה לסייע בשיקומם ובהשתלבותם בחברה בתום תקופת  . 2

 המאסר.

נשיאת מאסר  -1977העונשין לחוק  21בהתאם להוראות תיקון מס' טיפול בשפוטים לעבודות שרות  . 3

  .בעבודות שרות

 .2006-הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ופיקוח ומעקב אחרי עברייני מין בהתאם לפרק ג' לחוק  . 4

חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר בהתאם לעצורים ואסירים באיזוק אלקטרוני  פיקוח על . 5

 .2014 –ה , התשע")תיקוני חקיקה(תנאי –על

        רות בתי הסוהררות בתי הסוהררות בתי הסוהררות בתי הסוהרייייהמבנה הארגוני של שהמבנה הארגוני של שהמבנה הארגוני של שהמבנה הארגוני של ש

, הוראות בתי הסוהר. הנציב אחראי לניהול בתי הסוהר מכוח החוק, התקנות רות בתי הסוהר עומד נציביבראש ש

  ובהתאם למדיניות הנקבעת ע"י השר לביטחון הפנים.השרות 

  - - - -     המבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר מורכב מהדרגים הבאיםהמבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר מורכב מהדרגים הבאיםהמבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר מורכב מהדרגים הבאיםהמבנה הארגוני של שירות בתי הסוהר מורכב מהדרגים הבאים

ראשי  ,ראשי אגפיםמטה מקצועי לניהול בתי הסוהר הפועל באמצעות סגן הנציב,  - נציבותנציבותנציבותנציבותמטה מטה מטה מטה  . 1

  ם ויחידות מטה מקצועיות הכפופות ישירות לנציב.יהלנמחטיבות/

מחוזות בכפיפות ישירה לנציב המהווים דרג ביניים המקשר בין יחידות המטה, ליחידות  3בשב"ס  – מחוזותמחוזותמחוזותמחוזות . 2

נושאים באחריות הכוללת לניהול, הפעלה שוטפת, פיקוח ובקרה על בתי הסוהר אשר הקו של שב"ס, 

 בתי סוהר לפי החלוקה הבאה: 34בסה"כ קיימים שבאחריותם. 

  להלן מחוזות ובתי הסוהר שבאחריותם:

  ., שלוחת עכוצלמון, חרמון, שיטה, כרמל, גלבוע, מגידו, בית מעצר קישון, דמון - מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפון  .א

איילון, ניצן/מג"ן (מרכז גוף ונפש), נוה תרצה, מעשיהו, גבעון, בית מעצר תל אביב, בית  - מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכז  .ב

 עופר, בית מעצר ירושלים, שלוחתמת"ן (מתקן משמורת לנוער),  שלוחתמעצר הדרים, אופק, השרון, 

  פתח תקוה, רימונים.

 ושלוחת חולות הרונים,אשל, דקל, אלה, אוהלי קידר, שיקמה, נפחא, רמון, קציעות, ס - מחוז דרוםמחוז דרוםמחוז דרוםמחוז דרום  .ג

 אילת.

  

            



  31    פניםההמשרד לביטחון  -הצעת תקציב 

 ו

        מבנה שרות בתי הסוהרמבנה שרות בתי הסוהרמבנה שרות בתי הסוהרמבנה שרות בתי הסוהר

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        פריסת מתקני שרות בתי הסוהר ברחבי הארץפריסת מתקני שרות בתי הסוהר ברחבי הארץפריסת מתקני שרות בתי הסוהר ברחבי הארץפריסת מתקני שרות בתי הסוהר ברחבי הארץ
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 ו

        מבנה יחידות הנציבות ותחומי אחריותןמבנה יחידות הנציבות ותחומי אחריותןמבנה יחידות הנציבות ותחומי אחריותןמבנה יחידות הנציבות ותחומי אחריותן

חשבות שירות , מחלקת תקשורת והסברה ,היועץ המשפטימנהל משאבי אנוש,     יחידות מטה הכפופות לנציב:יחידות מטה הכפופות לנציב:יחידות מטה הכפופות לנציב:יחידות מטה הכפופות לנציב: ....    1111

 דין למשמעת. הבית ו בתי הסוהר

אחריות כוללת לבניין הכוח משמש כסגן נציב וממלא מקום נציב בהיעדרו.  – ראש אגף המטהראש אגף המטהראש אגף המטהראש אגף המטהסגן הנציב וסגן הנציב וסגן הנציב וסגן הנציב ו ....    2222

בהתאם למדיניות וצורכי הארגון, תיאום וניהול עבודת המטה הארגונית בתחום התכנון הארגוני והתקציבי, 

  ההדרכה, הביקורת והבטיחות והובלת פרויקטים חוצי ארגון. ,מערך התמיכה הלוגיסטית, הטכנולוגיה

אחריות מטה לבניין הכוח המבצעי לשגרה ולחרום, בהתאם לאיומי הייחוס,     ––––    וביטחוןוביטחוןוביטחוןוביטחון    ראש אגף מבצעיםראש אגף מבצעיםראש אגף מבצעיםראש אגף מבצעים ....    3333

 תיאום וניהול מערך הביטחון והמבצעים, מערך המודיעין ופעילות היחידות המיוחדות.

ה של אבי הכליאה, מערכות מיון, סיווג שיבוץ ותנאי מחיילניהול מש מטהאחריות     ––––ראש אגף האסיר ראש אגף האסיר ראש אגף האסיר ראש אגף האסיר  ....    4444

 ומערכות חלופות הכליאה. , הרפואההחינוךהאסירים וכן לניהול הטיפול, 

אחריות מטה לסדרי הביטחון במתקני הכליאה להפעלת המאמץ המבצעי ולתכנון  –ראש חטיבת הביטחון ראש חטיבת הביטחון ראש חטיבת הביטחון ראש חטיבת הביטחון  ....    5555

  הכשירות המבצעית בזמן שגרה, מבצע, וחירום.

להפעלת מערך המודיעין בשב"ס לצורך הערכות מבצעית, לחימה  מטהאחריות  –ראש חטיבת מודיעין ראש חטיבת מודיעין ראש חטיבת מודיעין ראש חטיבת מודיעין  ....    6666

 .בפשיעה וקבלת החלטות של פיקוד שב"ס

 .אחריות מטה מקצועית לניהול המוחזקים במסגרות הכליאה ובחלופות הכליאה –ראש חטיבת כליאה ראש חטיבת כליאה ראש חטיבת כליאה ראש חטיבת כליאה  ....    7777

  .האסיר בשב"סמטה למערך טיפול ושיקום אחריות  –    תקוןתקוןתקוןתקוןראש חטיבת ראש חטיבת ראש חטיבת ראש חטיבת  ....    8888

סמכות מקצועית ראשית בתחומי המשאב האנושי בשב"ס לרבות אחריות מטה  –ראש מנהל משאבי אנוש ראש מנהל משאבי אנוש ראש מנהל משאבי אנוש ראש מנהל משאבי אנוש  ....    9999

 המשאב האנושי בשב"ס. לכוללת לניהו

אחריות לתכנון, ניהול, הפעלה ובקרה של המערך הלוגיסטי בשב"ס ואספקת  –ראש מנהל תמיכה לוגיסטית ראש מנהל תמיכה לוגיסטית ראש מנהל תמיכה לוגיסטית ראש מנהל תמיכה לוגיסטית  ....    10101010

 השירותים הלוגיסטיים.

מערכות משולבות,  –אחריות לתיאום ושילוב פעילויות של תחומי הטכנולוגיה  –    לוגיהלוגיהלוגיהלוגיהראש מנהל טכנוראש מנהל טכנוראש מנהל טכנוראש מנהל טכנו ....    11111111

 מחשוב ומערכות התקשורת ופיתוח כלים ותשתיות אחודות לכלל המערכות הטכנולוגיות.

אחריות לתכנון הארגוני והתקציבי של משאבי שב"ס ולניהולם והובלת תחום המחקר  –ראש מינהל תכנון ראש מינהל תכנון ראש מינהל תכנון ראש מינהל תכנון  ....    12121212

 האסטרטגי.

 אחריות להדרכה, הכשרה ואימון סגל שירות בתי הסוהר ולהסמכתו לביצוע תפקידיו. –ראש מנהל הדרכה ראש מנהל הדרכה ראש מנהל הדרכה ראש מנהל הדרכה  ....    13131313

  המבנה הארגוני ופירוט התפקידים העיקריים:המבנה הארגוני ופירוט התפקידים העיקריים:המבנה הארגוני ופירוט התפקידים העיקריים:המבנה הארגוני ופירוט התפקידים העיקריים:    ––––המחוזות המחוזות המחוזות המחוזות  ....    14141414

צפון, מרכז ודרום. למפקדות המחוזות כפופים בתי  –מפקדות מחוזיות  3שירות בתי הסוהר פועל באמצעות 

  הסוהר.

  וז:תפקידי מפקדת המח

  .פיקוד, פיקוח ובקרה על יחידות המחוז בשגרה ובחירום  .א

  טיפול מנהלי בנושאי אסירים באותם תחומים בהם הסמכות נתונה למפקדות המחוזות.  .ב

אחריות לטיפול בסגל בתי הסוהר במחוז, קיום פעילות לשיפור רמתם המקצועית ושיפור תנאי השירות   .ג

  והרווחה.
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שאבים המשקיים ולאחזקתם התקינה של מבני וציוד היחידות אחריות לניהול התקין והיעיל של המ  .ד

  בתחום המחוז.

אחריות לניהול תקין ויעיל של מערכות הביטחון, הטיפול באסיר, משאבי אנוש, לוגיסטיקה שבתחום   .ה

  מפקדת המחוז.

  ניהול עבודות השירות בתחום המחוז ופיקוח עליהם.  .ו

  הפעלת מערכת שליטה ובקרה לעדכון ודיווח מיידי.  .ז

  ביצוע ביקורות שוטפות ביחידות המחוז לאיתור ליקויים.  .ח

  

  - - - -     תפקידי מפקד בית הסוהרתפקידי מפקד בית הסוהרתפקידי מפקד בית הסוהרתפקידי מפקד בית הסוהר –בתי סוהר בתי סוהר בתי סוהר בתי סוהר  ....    15151515

אחריות כוללת להפעלת בית הסוהר בשגרה ובחירום, להפעלת אמצעי ביטחון, שליטה ובקרה אחר   .א

פעילות האסירים בבתי הסוהר, למניעת בריחת אסירים, למניעת אירועים חריגים ולאחזקת אסירים 

  במשמורת בטוחה.

אחריות כוללת לטיפול באסיר ולרווחתו באמצעות הפעלת מערך טיפול ושיקום ומערך השירות   .ב

  הסוציאלי בבית הסוהר.

  אחריות כוללת לניהול והפעלת תכניות חינוך והשכלה לאסירים ביחידה.  .ג

  אחריות כוללת למתן שירותי כשרות ודת בתחום בית הסוהר לאסירים וסגל.  .ד

  למתן שירותי רפואה בתחום בית הסוהר לאסירים וסגל. אחריות כוללת  .ה

אחריות להשלטת המשמעת בתחום האסיר, ובכלל זה קיום משפטים משמעתיים בהתאם לפקודות   .ו

  ולנהלים.

  פיקוד, ניהול, ריכוז ואינטגרציה של כלל הפעילויות המתבצעות בבית הסוהר.  .ז

ההוראות והפקודות לכפיפים ולביצוען פיקוד ופיקוח על קציני המטה בבית הסוהר, וידוא העברת   .ח

  בשטח.

  אחריות לקיום ולניהול שגרת מטה לרבות ישיבות מטה קבועות בבית הסוהר.  .ט

אחריות לגיבוש ותכנון תכנית עבודה שנתית אינטגרטיבית לבית הסוהר, הנגזרת ממדיניות שב"ס   .י

  הנדרש למימוש התכנית.ומהיעדים השנתיים והרב שנתיים של המחוז ומטה נציבות ובכלל זה התקציב 

אחריות כוללת למימוש תכנית העבודה השנתית של בית הסוהר בהתאם לתכנון   ולמסגרת התקציב   .יא

  המאושרת.

  אחריות לעדכון ופרסום פקודות קבע מקומיות באישור מפקד המחוז.  .יב

  אחריות לביצוע הערכת מצב מודיעינית ולנקיטת פעולות בהתאם.  .יג

 ם) בבית הסוהר דים וקציניאחריות כוללת לטיפול בסגל (נג  .יד
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        הרשות הלאומית לכבאות והצלההרשות הלאומית לכבאות והצלההרשות הלאומית לכבאות והצלההרשות הלאומית לכבאות והצלהתיאור תיאור תיאור תיאור 

בנושא רבות בסיומה של עבודת מטה ממושכת וכחלק ממסקנות ועדת החקירה לאסון הכרמל וועדות חקירה 

, להעביר את 2011ינואר  9מיום  2699החלטה מס' מסגרת בעבר, החליטה ממשלת ישראל, בשנעשו כיבוי אש 

נציבות הכבאות וההצלה ממשרד הפנים למשרד לביטחון הפנים, ואת סמכויות שר הפנים, לפי שטח הפעולה של 

וחוקים קשורים נוספים, לשר לביטחון הפנים, ולהקים רשות לאומית לכיבוי , 1959התשי"ט , חוק שירות הכבאות

והקמת מערך ארצי  . כל זאת, תוך הלאמת איגודי הערים בתחום הכבאותוהצלה, בכפיפות למשרד לביטחון פנים

  .אחוד

  בעקבות הרפורמה במערך הכבאות, בוצעו שינויים משמעותיים במערך שעיקרם:

חטיבת מבצעים, חטיבת  סוכם המבנה הארגוני של נציבות הכבאות במתכונת ארצית אשר כולל בין היתר . 1

 .מניעה וחטיבת הדרכה

תקני כוח  280-אושרה תוספת של כ, 2011עם העברת האחריות על המערך למשרד לביטחון הפנים, בשנת  . 2

  במערך.שהיה קיים אדם להשלמת הפער בין התקן למצבה 

מיליון  305סך של בתקציב על שינוייו הועברו למשרד לביטחון הפנים , 2699בהמשך להחלטת ממשלה  . 3

הקמת מלאי אסטרטגי של חומר מעכב , אשר הופנו לרכישת כבאיות חדשות, 2011-2012ש"ח בשנים 

, הרחבת בית הספר לכבאות, מימון חלק מתכנית מימון תוספת כוח אדםמיגון אישי ויחידתי, ציוד, בעירה, 

 ועוד. הפרישה לכבאים ותיקים

                מטוסים חכורים. שמונהבעלת  באחריות משהב"טלכיבוי אש אווירי הוקמה טייסת חדשה  . 4

  .משמעותיים שריפה וחירום אירועיבמרכז לשליטה ארצי שתפקידו לרכז את הטיפול  הוקם . 5

 –במסגרת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה , 2012יולי  25יום ב ראשית הקמת הרשות עוגנה בחקיקה

 עיקריות שהוטמעו בחוק:הנקודות ה. להלן 2012התשע"ב, 

 איגודי במסגרת מוניציפליים יופעלו בהסדר ארצי ואחיד ולא כשירותים בישראל וההצלה הכבאות שירותי . 1

 .כבאות ויחידות יםער

 .בישראל והצלה כבאות של ארצית רשות להפעלת הנדרשת החוקית קביעת התשתית . 2

והוא יופקד על ניהול הרשות ועל ביצוע בעל סמכות פיקודית בראש הרשות יעמוד נציב כבאות והצלה  . 3

 .תפקידיה

דליקות, מניעת באירוע  ברשות הכבאות המוסמכים לפעול גורמים של המקצועיות סמכויותיהם קביעת . 4

  .דליקות וחקירת דליקות

 קביעת אפשרות להסתייע בכבאים מתנדבים. . 5

פירוק איגודי ערים לכבאות, כאשר כלל הנכסים והזכויות שבנכסים ששימשו את מערך הכבאות והיו שייכים  . 6

צורה לאיגודי ערים יעבור לקניין המדינה, כמו גם כלל ההתחייבויות של הרשויות המקומיות שהיו קשורות ב

 כזו או אחרת במערך הכבאות (כגון, תשלומי שכר ופנסיות של העובדים והגמלאים, תביעות שונות וכו').

העברת האחריות לטיפול בחומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה למערך  -מערך החומרים המסוכנים  . 7

 כבאות והצלה.
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 תפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוני תפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוני תפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוני תפקידים, תחומי אחריות ומבנה ארגוני יעוד, יעוד, יעוד, יעוד, 

הלאומית לכבאות והצלה (להלן: 'כב"ה') הינו מניעת וכיבוי דליקות, טיפול במפגעים תוך יעודה של הרשות 

  הגברת הבטיחות באש.והצלת חיי אדם ורכוש, 

  שלהלן: על ביצוע התפקידים והמשימות אחראיתכב"ה 

 לפעול לכיבוי דליקות, למניעת התפשטותן ולהצלת חיי אדם ורכוש מדליקות; . 1

 לפעול למניעת דליקות; . 2

 לפעול לחילוץ והצלת לכודים; . 3

 לפעול באירוע חומרים מסוכנים; . 4

 למלא תפקיד המוטל עליה כארגון עזר או כגוף הצלה בהתאם להוראות כל דין; . 5

  לבצע פעולות נוספות לשם הצלת הנפש והרכוש, שלביצוען נדרש ציוד הנמצא בידי הרשות. . 6

        כב"הכב"הכב"הכב"ההמבנה הארגוני של המבנה הארגוני של המבנה הארגוני של המבנה הארגוני של 

, הוראות מכוח החוק, התקנות הרשות. הנציב אחראי לניהול וההצלה הארציהכבאות  עומד נציב כב"הבראש 

  ובהתאם למדיניות הנקבעת ע"י השר לביטחון הפנים.השרות 

  - - - -     מורכב מהדרגים הבאיםמורכב מהדרגים הבאיםמורכב מהדרגים הבאיםמורכב מהדרגים הבאים    כב"ה כב"ה כב"ה כב"ה המבנה הארגוני של המבנה הארגוני של המבנה הארגוני של המבנה הארגוני של 

לנציב הכבאות וההצלה הארצי אחריות מטה עליונה למימוש יעוד הרשות  – נציב הכבאות והצלה הארצינציב הכבאות והצלה הארצינציב הכבאות והצלה הארצינציב הכבאות והצלה הארצי . 1

תפקידיה. אחריות זו תמומש בעזרת מטה הרשות, שיהיה אחראי על הכוונת בנין הכוח והפעלתו,  ומילוי

ובעזרת מפקדי המחוזות, שלהם אחריות למימוש יעוד הרשות ותפקידיה במרחב הטריטוריאלי עליו הם 

 מופקדים.

 חטיבת: חטיבותארבעה  הכולללראש הרשות יהיה כפוף סגן הנציב ומטה הנציבות,  – נציבותנציבותנציבותנציבותמטה מטה מטה מטה  . 2

   .מנהל ומשאבי אנוש וחטיבתהדרכה ה חטיבת ,בטיחות אש חטיבתמבצעים, ה

 שאחראית  המפקדה הבכירה בשטחהמהווים  ,מחוזות בכפיפות ישירה לנציב בכב"ה שבעה – מחוזותמחוזותמחוזותמחוזות . 3

להפעלת הכוח וביצוע תפקידי הכיבוי וההצלה בטריטוריה שהוגדרה להם. למחוזות כפופות תחנות אזוריות 

  להלן מחוזות כב"ה: צפון, חוף, מרכז, תל אביב, דן, ירושלים ויו"ש.ותחנות משנה. 

להפעלת הכוח וביצוע תפקידי     ברמת השטח, אשר אחראית יתהבסיס המפקדההינה ––––    אזוריותאזוריותאזוריותאזוריותתחנות התחנות התחנות התחנות ההההה . 4

 .תחנות אזוריות 28מערך כב"ה כולל הכיבוי בשטח שהוגדר לה. 

הינה שלוחה של התחנה האזורית בעל כוח תגובה מבצעי ראשוני, שתכליתו קיצור טווחים  -תחנת המשנהתחנת המשנהתחנת המשנהתחנת המשנה  . 5

 .תחנות משנה 87וזמני תגובה לאירועים מבצעיים. מערך כב"ה כולל 

  

  

 



  37    פניםההמשרד לביטחון  -הצעת תקציב 

 ו

        והצלהוהצלהוהצלהוהצלהמבנה רשות הכבאות מבנה רשות הכבאות מבנה רשות הכבאות מבנה רשות הכבאות 

        
  המבנה ההירכי של מערך הכבאות וההצלה הינו כלהלן:

  

  

  התחנות האזוריות לפי מחוזות: 28פירוט 

  גליל עליון וגולן, גליל מערבי, טבריה, נצרת ויזרעאל.  –מחוז צפון   .א

  חיפה, חדרה וזבולון. –מחוז חוף   .ב

  נתניה, השרון, פתח תקווה, ראשון לציון, איילון ורחובות. –מחוז מרכז   .ג

  תל אביב, הרצליה, בני ברק, גבעתיים וחולון. –מחוז דן   .ד

  גבעת מרדכי ובית שמש. –מחוז ירושלים   .ה

  שומרון, בנימין ויהודה. –מחוז יהודה ושומרון   .ו

 אשקלון, באר שבע ואילתאשדוד,  –מחוז דרום   ....זזזז
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        ----    2018201820182018----2013201320132013ית לכבאות והצלה לשנים ית לכבאות והצלה לשנים ית לכבאות והצלה לשנים ית לכבאות והצלה לשנים תר"ש הרשות הארצתר"ש הרשות הארצתר"ש הרשות הארצתר"ש הרשות הארצ

-2013ית אישר משרד האוצר תכנית רב שנתית (להלן: התר"ש) לשנים לשם יישום הרפורמה והקמת הרשות הארצ

  :במסגרת התר"ש הושם דגש על ארבעה תחומי פעילות מרכזיים .2018

 יעד זה מושג בעיקר ע"י פריסת תחנות כיבוי חדשות. – שיפור זמן התגובה לאירועים מבצעייםשיפור זמן התגובה לאירועים מבצעייםשיפור זמן התגובה לאירועים מבצעייםשיפור זמן התגובה לאירועים מבצעיים )1

לוחמי אש  2-יעד זה מושג בעיקר ע"י הגדלת גודל צוות הכיבוי הבסיסי (מ – שיפור איכות המענה המבצעישיפור איכות המענה המבצעישיפור איכות המענה המבצעישיפור איכות המענה המבצעי )2

המקצועיות של המערך (תרגילים, ושיפור לוחמי אש בצוות), השלמת התקן המבצעי של רכבי כיבוי  3-ל

 אימונים והדרכות).

מפקחי שכולל קידום תקני בטיחות אש מתקדמים, הרחבת מערך  – שיפור יכולת מערך מניעת הדליקותשיפור יכולת מערך מניעת הדליקותשיפור יכולת מערך מניעת הדליקותשיפור יכולת מערך מניעת הדליקות )3

 .המניעה וטיוב יכולות העבודה, בין השאר ע"י שימוש באמצעים טכנולוגיים

הקמת הרשות הארצית הינה רפורמה מבנית עמוקה, שכלל עיבוי  – שיפור יכולת הניהול, הפיקוד והשליטהשיפור יכולת הניהול, הפיקוד והשליטהשיפור יכולת הניהול, הפיקוד והשליטהשיפור יכולת הניהול, הפיקוד והשליטה )4

(שיבנו במהלך  תחנות אזוריות 29וטיוב מטה הנציבות הארצי, הקמת שבעה מחוזות חדשים ומיסודן של 

. מעבר לכך, מקודמים בתר"ש מספר פרויקטים, טכנולוגיים בעיקרם, שתכליתם שיפור יכולות "ש)התר

  הפיקוד והשליטה כגון: הצטיידות במערכת הקשר הלאומית "ניצן", פיתוח מערכת שליטה ובקרה ועוד.
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        דגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציב    - - - -     ''''בבבבפרק פרק פרק פרק 

 15,427-) מסתכמת בכ07(סעיף  2016-ו 2015הצעת התקציב השוטף של המשרד לביטחון הפנים לשנת הכספים 

מיליון ש"ח בהתאמה בהוצאה  15,037-ומיליון ש״ח  14,321-בהתאמה, מהם כ₪ מיליון  16,117-מיליון ש״ח ו

 2016-ו 2015ה. כמו כן, בשנת בהוצאה מותנית בהכנס בהתאמהמיליון ש"ח  1,080-מיליון ש״ח ו 1,106-נטו וכ

מיליון ש"ח  3,068-מיליון ש״ח ו 2,870-פנים הרשאה להתחייב בגובה של כ לביטחוןתועמד לרשות המשרד 

  בהתאמה.

 918-) מסתכמת בכ52(סעיף  2016-ו 2015הצעת תקציב הפיתוח של המשרד לביטחון הפנים לשנת הכספים 

 55-בהוצאה נטו וכ בהתאמה ₪ מיליון 478-ומיליון ש״ח  863-בהתאמה, מהם כ₪ מיליון  533-מיליון ש״ח ו

תועמד לרשות  2016-ו 2015בהתאמה בהוצאה מותנית בהכנסה. כמו כן, בשנת ₪ מיליון  55-מיליון ש״ח ו

        בהתאמה.₪ מיליון  567-מיליון ש״ח ו 990-המשרד הרשאה להתחייב בגובה של כ

        - - - -     2020202015151515בהצעת התקציב לשנת בהצעת התקציב לשנת בהצעת התקציב לשנת בהצעת התקציב לשנת הדגשים המרכזיים הדגשים המרכזיים הדגשים המרכזיים הדגשים המרכזיים להלן להלן להלן להלן 

   :משטרת ישראל

מניעה על ביצוע תפקידים ומשימות בתחום ביטחון הפנים, אמונה משטרת ישראל לעיל, כמפורט בפרק א' 

שטח ומטה  מועסקים במשטרת ישראל שוטרים בתפקידילחימה בפשיעה ושמירת הסדר הציבורי. לשם כך, ו

  :של משטרת ישראל הינם בהצעת התקציבהדגשים המרכזיים  ייעודיים.

בהמשך להחלטת ממשלה  2011יישום תוכנית זו החל בשנת  -הגברת הפעילות המשטרתית במגזר הערבי . 1

שמטרתה ביסוס שלטון החוק, שיפור השירות וחיזוק תחושת הביטחון האישי  2010במרץ  22מיום  1539

לת במגזר הלא יהודי, וזאת באמצעות שילוב של תגבור כוח משטרתי, חיזוק השיטור הקהילתי והפע

המאמצים האזרחיים הקיימים במשרד לביטחון פנים (עיר ללא אלימות, מצילה והרשות למלחמה בסמים 

ואלכוהול). עד כה הוקמו שישה מתחמים בנצרת, טייבה, עיירות (המרכז מספר יישובים בדרום הארץ), 

משרד האוצר  צפויים לקום שני מתחמים נוספים.  2015-2016כרמיאל, עירון וכפר קאסם, כאשר בשנים 

והמשרד לביטחון פנים מגבשים תוכנית פעולה נוספת במגזר הערבי במטרה לשפר ולחזק את תחושת 

הביטחון האישי במגזר הערבי, להגביר את כמות המתגייסים מהמגזר הערבי במשטרה ולהקטין את היקפי 

  . 2016תאונות הדרכים במגזר הערבי. תוכנית זו תקבל ביטוי משמעותי בשנת 

המשרד לביטחון פנים בשיתוף עם משרד האוצר מגבש תוכנית להגברת השיטור   -רת השיטור בקהילההגב . 2

בקהילה בדגש על "נקודות חמות" במרחב הציבורי וזאת  על מנת להגביר את תחושת הביטחון האישי 

 .  2016בציבור. תוכנית זו תקבל ביטוי משמעותי בשנת 

, ופועל 2010ביוני  8מיום  4ת ממשלה שטע/בהתאם להחלט גובשפיילוט שיטור עירוני  -  שיטור עירוני . 3

רשויות מקומיות, כאשר בשנים  39-בהמערך . נכון להיום פועל מתוקף הוראת שעה המוארכת מעת לעת

- , בתוכם תל2014-2015מתוכם בשנים  30-כ( רשויות מקומיות נוספות 32-המערך לורחב י 2014-2016

כל יחידת שיטור עירוני מורכבת מתמהיל של רשויות מקומיות.  61-מערך בכך שלאחר מכן יופעל ה, )אביב

עבירות בתחומי איכות חיים, אלימות בהרתעה, מניעה ואכיפה של  מתמקדתשוטרים ופקחים, והיא 

 .והתנהגות אנטי חברתית, תוך שיתוף פעולה עם הנהלת הרשות המקומית
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במרץ  22מיום  1539 בהמשך להחלטת ממשלה 2011 החל בשנתיישום תוכנית זו  -במגזר הערבי מתחמים  . 4

, וזאת ביסוס שלטון החוק, שיפור השירות וחיזוק תחושת הביטחון האישי במגזר הלא יהודישמטרתה  2010

באמצעות שילוב של תגבור כוח משטרתי, חיזוק השיטור הקהילתי והפעלת המאמצים האזרחיים הקיימים 

שישה עד כה הוקמו ת, מצילה והרשות למלחמה בסמים ואלכוהול). במשרד לביטחון פנים (עיר ללא אלימו

, עירון וכפר קאסם, כאשר כרמיאל ,מרכז מספר יישובים בדרום הארץ)העיירות ( ,מתחמים בנצרת, טייבה

 צפויים לקום שני מתחמים נוספים. 2014-2015בשנים 

ילטון החוק והפחתת אירועי משטרת ישראל פועלת לביסוס ש  -תגבור כוחות המשטרה במזרח ירושלים . 5

ירושלים ועל כן תוגברה המשטרה באמצעים טכנולוגים מגוונים, כוחות משטרה יעודיים  -הטרור במזרח

  לטיפול בסדר ציבורי ועוד. 

כחלק מהמגמה העולמית להגברת   -שיפור יכולות טכנולוגים באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל . 6

לם הוחלט על שיפור יכולות טכנולוגיות והגדלת היקפי כוח אדם בתחום יכולות טכנלוגיות במשטרות בעו

  הסיגינט על מנת לשדרג את יכולות המשטרה אל מול האתגרים החדשים בתחומי הפשיעה. 

מית לשוטרים באזור בית ובימים אלו מסתיימת הקמת המכללה הלא –הדרכת שוטרים המכללה הלאומית ל . 7

קורסי  ,. המכללה עתידה לרכז את כלל מתקני ההדרכהBOTיטת בש"), המוקמת המכללההמכללההמכללההמכללהשמש (להלן:"

במשטרת ישראל, תוך מתן שירותים ואמצעים מהמתקדמים והמשאבים הקיימים לטובת הנושא ההכשרה 

עתידה , והיא 2012תחילת הקמת המכללה במרץ ביותר בתחומי ההדרכה, הלמידה, האימון והתחקור. 

 .2015להפתח בתחילת שנת 

משטרת ישראל אחראית על הנחיה, פיקוח ובקרה על פעילות משרד החינוך,  – ות חינוךאבטחת מוסד . 8

רשויות מקומיות ומוסדות חינוך בתחום אבטחת מוסדות חינוך, וכן על תקצוב חלק הארי של עלויות אבטחה 

, הרחיבה 2011באוקטובר  3מיום  3788זו. במהלך השנים האחרונות, במסגרת החלטת ממשלה מספר 

 את אבטחת מוסדות החינוך במגזר הלא יהודי.ראל גם בהדרגה משטרת יש

מההוצאה התקציבית במשטרת ישראל מופנית לטובת תקצוב שכר השוטרים  75%-כ –שכר וגמלאות  . 9

 הפעילים ולטובת תקצוב הגמלאות של שוטרים אשר פרשו משירות.

        שירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהר

י על אחזקה וטיפול באסירים במשמורת. לצורך הינו ארגון הכליאה הלאומי האחראב"ס כמפורט בפרק א' לעיל, ש

עובדים סוציאליים. הדגשים המרכזיים הסוהרים), סוהרי מטה ו מרבית סוהרי ביטחון (ב"ס כל, מועסקים בש

  הינם:שב"ס המופיעים בהצעת התקציב של 

ת במסגרת מדיניותה לטיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקי –טיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית  . 1

ה במהלך השנים האחרונות ממשלת ישראל מספר החלטות ממשלה אשר במסגרתם נקבע, בין ללישראל, קיב

הקמת מתקני המשמורת והשהייה בקציעות. מתוקף כך, הוקמו חקיקת החוק למניעת הסתננות ועל היתר, על 

וח "חולות". מתקן השהייה הפת שוהים בלתי חוקיים, וכןקציעות מספר מתקני משמורת לאחזקת אזור ב

. יש לציין כי בשוהים הבלתי חוקיים המופנים למתקנים אלו מתוקף החוק שב"ס אמון על אחזקה וטיפול

בוצעו פעולות משלימות כגון הקמת גדר מערכת בגבולה הדרומי של מדינת ישראל במסגרת החלטות אלו 
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ריכוז בים באזורים שבהם משטרת ישראל לשם חיזוק תחושת הביטחון האישי של התוש ה שלר תקציבוגבות

 גבוה של שוהים בלתי חוקיים. 

מההוצאה התקציבית בשב"ס מופנית לטובת תקצוב שכר הסוהרים הפעילים ולטובת  70%-כ -שכר וגמלאות  . 2

  תקצוב הגמלאות של סוהרים אשר פרשו משירות.

  - הרשות הארצית לכבאות והצלה

  הפעולות המרכזיות הבאות: 2015-2016יבוצעו בשנים  2013-2018 במסגרת תר"ש

  עובדי בטיחות אש. 58-לוחמי אש וכ 200-גיוס של כ .1

תחנות כיבוי, הקמת תחנת היחידה הארצית המרכזית וביה"ס הארצי  10 -בינוי וחידוש של למעלה מ .2

  לחומ"ס.

  רכבי כיבוי מסוגים שונים. 20 -רכש של למעלה מ .3

  רכת ממוחשבת לניהול מערך בטיחות אש.השלמת פריסת מע .4

  פיתוח מערכת לניהול מערך ההדרכה והכשירות ברשות. .5

  רכש של ציוד לחיזוק הרציפות התפקודית ובכלל זאת גנרטורים לתחנות הכיבוי ותחנות דלק ניידות. .6

  .שלמת רכש של ציודה .7

, גדל תקציב המשרד לבטחון פנים ובגין השינויים שיפורטו להלן אשר פורטו לעיל הדגשיםיש לציין כי בגין 

, לא כולל 2014בתקציב ביחס לשנת  8%-בשיעור של כחל גידול  2015באופן משמעותי, כך שבשנת  2015 תבשנ

        .2014תקני כוח אדם בתקציב ביחס לשנת  1,100-השתתפויות, וכן גידול של כ

        

        תקציב המשרד לביטחון פנים על גופיותקציב המשרד לביטחון פנים על גופיותקציב המשרד לביטחון פנים על גופיותקציב המשרד לביטחון פנים על גופיו
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2016מחירי , ח"מיליוני ש, תקציב מקורי נטו

המשרד לביטחון פנים משטרת ישראל שירות בתי הסוהר רשות הכבאות וההצלה
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        תקציב משטרת ישראל תקציב משטרת ישראל תקציב משטרת ישראל תקציב משטרת ישראל 

        

        

        תקציב שירות בתי הסוהר תקציב שירות בתי הסוהר תקציב שירות בתי הסוהר תקציב שירות בתי הסוהר 
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שכר קניות   פיתוח גמלאות
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שכר קניות   פיתוח גמלאות
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        עיקרי השינויים בהצעת התקציבעיקרי השינויים בהצעת התקציבעיקרי השינויים בהצעת התקציבעיקרי השינויים בהצעת התקציב    ----    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק 

  - - - -     2016201620162016----2015201520152015להלן השינויים המרכזיים לשנת הכספים להלן השינויים המרכזיים לשנת הכספים להלן השינויים המרכזיים לשנת הכספים להלן השינויים המרכזיים לשנת הכספים 

מלש"ח, מזה  300הינו  2016הוסכם בין הצדדים כי תקציב ההתעצמות לשנת  -ת במשטרת ישראלהתעצמו . 1

). ככל שיידרש, יוקצה כלל 2016בשנת  מלש"ח 180בבסיס התקציב המשרד לביטחון הפנים ( ₪ מיליון  240

. תקציב ההתעצמות יוקצה  לטובת יישומן של שורות תכניות בהתאם 2016בשנת ₪ מיליון  300הסכום בסך 

  לפירוט להלן:

בהמשך לסיכומים קודמים בנושא הגברת הנוכחות, השירות והאכיפה של משטרת   -החברה הערבית   .א

הערבית ("תוכנית המתחמים") וכחלק נוסף ומשלים יתווספו ישראל וגופי המניעה של המשרד בחברה 

היקף שוטרים משמעותי לטובת הקמת וחיזוק תחנות ונקודות משטרה, הקמת  2016-2017בשנים 

"אורגנים" נוספים, הרחבת היקף המש"קים ועוד. במקביל לתגבור כוחות המשטרה, ימשיך המשרד 

ו כן, תבחן בניית תכנית לעידוד גיוס בני החברה בהרחבת תכניות המניעה ("המאמץ האזרחי"). כמ

הערבית לעבודה בגופי המשרד לביטחון הפנים, גיבוש מנגנון תמרוץ לעידוד גיוס בני החברה הערבית 

נוספים ובניית מסלול שירות אזרחי בטחוני למתנדבים בני החברה הערבית בגופי המשרד לביטחון 

 הפנים.

במטרה להביא לשיפור הביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי   -הגברת נוכחות השוטרים ברחובות   .ב

תוגבר הנוכחות של שוטרים ברחובות ("שוטרי מקוף"). בהתאם, תגובש על ידי המשרד לביטחון הפנים 

 –תוכנית להגברת הנוכחות של שוטרים ברחובות, זאת בהתייחס לאתגרים המאפיינים אזורים שונים 

  וקדי תיירות ועוד.אזורי בילוי, אזורי מסחר, מ

ובהתאם לתוכנית שאושרה  15.12.2014בהתאם לסיכום בין המשרדים מיום  -חיזוק ביטחון ירושלים . 2

קדם) יתוגבר בסיס תקציב המשרד לביטחון הפנים  (מב"ט 29.6.2014מיום  1775בהחלטת ממשלה מספר 

שיאי כוח אדם בבסיס תקציב המשרד לביטחון הפנים, זאת על מנת לאפשר את המשך  50לטובת תקצוב  

  ההפעלה של יחידת השיטור העירוני בירושלים. 

לפרסם  לפקודת בתי הסוהר מחובתו של המשרד לביטחון הפנים 42בהמשך לחקיקת תיקון  - אסיריםשיקום  . 3

תקנות בנושא שיקום וחינוך האסיר טרם שחרורו. לצורך יישום התקנות יתוגבר בסיס תקציב שב"ס בשנים 

 תקני כ"א.  165 -בבסיס התקציב וכן ב 44מהם ₪, מיליון  86בסכום של  2016-2018

שם ל 2013-2014שבוצעה בשנים הקצאת משאבים בהמשך ל - טיפול בתופעת ההסתננות הבלתי חוקית . 4

מלש"ח  162-ההסתננות הבלתי חוקית לישראל, נוספו לגופי המשרד לבטחון פנים סך של כיפול בתופעת ט

תקני כוח אדם לשם הקמה ותפעול של מתקן השהייה הפתוח בקציעות (מתקן "חולות") ולשם תגבור  391-ו

בהתאם למדיניות תחושת הביטחון האישי של התושבים באזורים שבהם ריכוז גבוה של שוהים בלתי חוקיים, 

 .24.11.2013מיום  960הממשלה כפי שהותוותה בהחלטת ממשלה מספר 

למשאבים שכבר הוקצו בשנים שלאחר הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה, בנוסף  - רשות כבאות ארצית . 5

לבסיס  2015-2016בשנים התווספו  ,2012התשע"ב  -חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה ובהמשך לחקיקת 

 תקציב המשרד לבט"פ הסכומים כדלקמן:
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        )(מיליון ש"ח סכוםסכוםסכוםסכום        נושאנושאנושאנושא

  57  שכר  הסכמי

  32  מקומיות רשויות תקציב מול אל פערים השלמת

  100  הכבאות מערך לתגבור שנתית רב תכנית

        189189189189        "כ"כ"כ"כסהסהסהסה

 

לשם  מלש"ח 155-הקצאת משאבים בסך של כ - המכללה הלאומית להדרכת שוטרים במשטרת ישראל . 6

 הקמתה ותפעולה של המכללה הלאומית להדרכת שוטרים במשטרת ישראל. 

רשויות מקומיות  30-כבכמפורט בפרק ב' לעיל  פיילוט שיטור עירוניוהרחבת המשך יישום  - שיטור עירוני . 7

  שיאי שוטרים.  426-ו מלש"ח 95-כ כולל שלתוספתי , בהיקף 2014-2016בשנים  נוספות

העצמה ושדרוג של מערך הסיגנט במשטרת ישראל. לשם כך הוקצו משאבים  - תגבור מערך הסיגנט . 8

מלש"ח בבסיס התקציב והשאר עבור הצטיידות חד  30מלש"ח (מתוכם  113-למשטרת ישראל בסך של כ

תקני כוח אדם, במסגרתם תוכל משטרת ישראל לשפר את יכולותיה המבצעיות, הן באמצעות  70-פעמית) ו

לותיה הטכנלוגיות (באמצעות פיתוח ורכש של מערכות טכנלוגיות), והן על ידי הרחבה משמעותית של יכו

 הגדלת היקף כוח האדם הייעודי העוסק בנושא.

המשך תקצוב  - הסוהר, וביניהםהקצאת משאבים לטובת סיכומי שכר שונים במשטרת ישראל ובשירות בתי  . 9

 רמות פעילות.סיכום מסלולי שירות, סיכום שוטר/סוהר מתחיל וסיכום תוספת 

על מנת לשפר את תנאי המחייה של אסירים הכלואים במתקני הכליאה של שב"ס, ובהתאם  -  בשב"ס בינוי . 10

לצרכי הארגון, הוקצו לשב"ס משאבים לשם בינוי מקומות כליאה נוספים. בתוך משאבים אלו, עתיד שב"ס 

 עופר. בכלא  בטחונייםמקומות כליאה נוספים עבור אסירים  480לבנות ולתפעל 

תגבור מערך המודיעין של משטרת ישראל על מנת לחזק את  -הגברת הטיפול בתופעת השחיתות הציבורית  . 11

 האכיפה כנגד תופעת השחיתות הציבורית, לרבות בחברות ממשלתיות.

, תרחיב משטרת ישראל 2011באוקטובר  3מיום  3788בהמשך להחלטת ממשלה  - אבטחת מוסדות חינוך . 12

מוסדות החינוך במגזר הלא יהודי. בהתאם לכך התווספו משאבים כמותווה בהחלטת בהדרגה את אבטחת 

הממשלה. כמו כן יתווספו משאבים לשם גידול בתקציב אבטחת מוסדות חינוך הנובע מכניסתו לתוקף, 

, של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון המועסקים במגזר 2013בנובמבר 

 .הציבורי

הקצאת משאבים להקמת שני מתחמים נוספים לטובת ביסוס שלטון החוק,  -במגזר הערבי  מתחמי שיטור . 13

 שיאי שוטרים.  130שיפור השירות וחיזוק תחושת הביטחון האישי במגזר הלא יהודי, בהיקף כולל של 

 : וקידום תוכניות התייעלות  ביצוע שינויים מבניים בגופים . 14

וד וייעול התכניות למניעת פשיעה ואלימות ופשיעה במשרד לביטחון פנים איח -המשרד לביטחון פנים  .א

 ובהן: תכנית עיר ללא אלימות, אגף מצילה, והרשות למלחמה בסמים. 
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היה סמכות תכך שלמפקד " במשטרת ישראל, משק סגורפיילוט ליישום " הרחבת  - משטרת ישראל  .ב

.  כמו כן, הקמת צוות בין משרדי שהוגדרוהשגת היעדים לצורך ואחריות למשאבים שהועמדו לרשותו 

 כח אדם במשטרה. סוגיות מרכזיות בניהול לבחינת 

הר ובחינה כוללת על פעילותה עריכת פיילוט לבחינת שינוי במודל המשמרות בשירות בתי הסו -שב"ס  .ג

 של יחידת נחשון. 

 מהלכי התייעלות וחיסכון במשטרת ישראל ובשרות בתי הסוהר.  .ד
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  ניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציב    ----' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק 

  

  פנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיוהההההמשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון     - - - - פירוט התקציב הישיר פירוט התקציב הישיר פירוט התקציב הישיר פירוט התקציב הישיר 

        אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)    - - - -     2015201520152015(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי     2015201520152015    שנתשנתשנתשנת

 תקציב  

סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב  גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות שכרשכרשכרשכר  
 רגיל רגיל רגיל רגיל 

תקציב תקציב תקציב תקציב 
 סה"כ תקציב פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

 10,369,161 442,997 9,926,164 2,631,768 2,003,564 5,290,832 משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 3,237,444 213,326 3,024,118 466,120 795,450 1,762,548 שב"סשב"סשב"סשב"ס

 828,619 206,620 621,999 0 488,916 133,083 משרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פ

 749,320   749,320   182,559 566,761 כב"הכב"הכב"הכב"ה

 15,184,544 862,943 14,321,601 3,097,888 3,470,489 7,753,224 סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

        אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)    - - - -     2012012012016666(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי     2012012012016666    שנתשנתשנתשנת

 תקציבתקציבתקציבתקציב  

סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב  גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות שכרשכרשכרשכר  
 רגיל רגיל רגיל רגיל 

תקציב תקציב תקציב תקציב 
 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

 10,809,343 349,720 10,459,623 2,775,132 2,086,583 5,597,908 משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 3,243,943 110,822 3,133,121 491,467 788,468 1,853,186 שב"סשב"סשב"סשב"ס

 647,426 16,013 631,413 0 505,471 125,942 משרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פ

 813,714 0 813,714 0 208,555 605,159 כב"הכב"הכב"הכב"ה

 15,514,426 476,555 15,037,871 3,266,599 3,589,077 8,182,195 סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

        

        פנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיוההההמשרד לביטחון משרד לביטחון משרד לביטחון משרד לביטחון בבבבאדם ותקני רכב אדם ותקני רכב אדם ותקני רכב אדם ותקני רכב     כחכחכחכחמסגרת תקני מסגרת תקני מסגרת תקני מסגרת תקני     ריכוזריכוזריכוזריכוז

        2015201520152015    שנתשנתשנתשנת

 
   כוח אדםכוח אדםכוח אדםכוח אדם

 רכברכברכברכב סה"כסה"כסה"כסה"כ חובהחובהחובהחובה עב"צעב"צעב"צעב"צ שיאשיאשיאשיא- - - - קבעקבעקבעקבע  
 6,022 31,402 5,849 2,761.00 22,792 משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 821 9,446 980 200 8,266 שב"סשב"סשב"סשב"ס

 70 371 - 49 322 משרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פ

 475* 2,738 - 7 2,731        כב"הכב"הכב"הכב"ה

 7,388 43,957 6,829 3,017.00 34,111 סה"כסה"כסה"כסה"כ
  

  * כבאיות ורכבים מבצעיים
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        2012012012016666    שנתשנתשנתשנת

   כוח אדםכוח אדםכוח אדםכוח אדם  
 רכברכברכברכב סה"כסה"כסה"כסה"כ חובהחובהחובהחובה עב"צעב"צעב"צעב"צ שיאשיאשיאשיא- - - - קבעקבעקבעקבע  
 6,148 31,753 5,849 2,760.0 23,144 משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 839 9,682 980 200 8,502 שב"סשב"סשב"סשב"ס

 70 376   49 327 משרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פמשרד לבט"פ

 475* 2,874   7 2,867 כב"הכב"הכב"הכב"ה

 7,532 44,685 6,829 3,016.00 34,840 סה"כסה"כסה"כסה"כ
        * כבאיות ורכבים מבצעיים

        

        פנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיוההההמקורות ושימושים בתקציב המשרד לביטחון מקורות ושימושים בתקציב המשרד לביטחון מקורות ושימושים בתקציב המשרד לביטחון מקורות ושימושים בתקציב המשרד לביטחון 

        אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)    - - - -     2015201520152015(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי     2015201520152015    שנתשנתשנתשנת

 שימושיםשימושיםשימושיםשימושים
תקציב תקציב תקציב תקציב  תקציב קניותתקציב קניותתקציב קניותתקציב קניות תקציב שכרתקציב שכרתקציב שכרתקציב שכר

תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כ תקציב רגילסה"כ תקציב רגילסה"כ תקציב רגילסה"כ תקציב רגיל גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות
 פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 
 מקורותמקורותמקורותמקורות תקציבתקציבתקציבתקציב

 16,661,817 918,343 15,743,474 3,103,730 4,164,645 8,475,099 ברוטוברוטוברוטוברוטוסה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב 

 15,184,544 862,943 14,321,601 3,097,888 3,470,489 7,753,224 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

השתתפות משרדי השתתפות משרדי השתתפות משרדי השתתפות משרדי 
 315,612 0 315,612 0 43,510 272,102 ממשלה אחריםממשלה אחריםממשלה אחריםממשלה אחרים

הוצאה מותנית הוצאה מותנית הוצאה מותנית הוצאה מותנית 
 1,161,661 55,400 1,106,261 5,842 650,646 449,773 בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

  

        ש"ח)ש"ח)ש"ח)ש"ח)אלפי אלפי אלפי אלפי     - - - -     2012012012016666(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי     2015201520152015    שנתשנתשנתשנת

 שימושיםשימושיםשימושיםשימושים
        תקציב שכרתקציב שכרתקציב שכרתקציב שכר

תקציב תקציב תקציב תקציב 
 קניותקניותקניותקניות

תקציב תקציב תקציב תקציב 
 גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות

סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב סה"כ תקציב 
 רגילרגילרגילרגיל

תקציב תקציב תקציב תקציב 
 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח

 מקורותמקורותמקורותמקורות
 16,975,191 531,955 16,443,236 3,272,441 4,230,787 8,940,008 סה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטו

 15,514,426 476,555 15,037,871 3,266,599 3,589,077 8,182,195 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

השתתפות משרדי השתתפות משרדי השתתפות משרדי השתתפות משרדי 
 324,832 0 324,832 0 43,052 281,780 ממשלה אחריםממשלה אחריםממשלה אחריםממשלה אחרים

 1,135,933 55,400 1,080,533 5,842 598,658 476,033 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה
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        פנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיוהההההמשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון     - - - -     5555201201201201לתקציב לתקציב לתקציב לתקציב     2014201420142014המעבר מתקציב המעבר מתקציב המעבר מתקציב המעבר מתקציב 

        אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)    - - - -     2014201420142014(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי 

 סה"כסה"כסה"כסה"כ פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות שכרשכרשכרשכר  
 13,797 596 2,920 2,965 7,316 2014201420142014תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר 

 550.7 21- 116 299 157 סה"כ שינויים בבסיס במ"י 

 184 13- 48 74 75 סה"כ שינויים  בבסיס בשב"ס

 58- 2-   55- 1- סה"כ שינויים בבסיס במשרד לבט"פ 

 116     43 73 סה"כ שינויים בבסיס בכב"ה 

 793 36- 164 361 304 סה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופים

 14,590 560 3084 3326 7620     2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 187 95 8 94 10- סה"כ שינויים ח"פ במ"י

 115 93 6 16 0 סה"כ שינויים ח"פ בשב"ס

 136 112   27 3- סה"כ שינויים ח"פ במשרד לבט"פ

 7-     1- 6- סה"כ שינויים ח"פ בכב"ה

 431 300 14 136 19- סה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופים

 15,021 860 3098 3462 7601 כולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פ    2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

        

        

 רכברכברכברכב סה"כ כ"אסה"כ כ"אסה"כ כ"אסה"כ כ"א משרות חובהמשרות חובהמשרות חובהמשרות חובה משרות עב"צמשרות עב"צמשרות עב"צמשרות עב"צ שיא כ"אשיא כ"אשיא כ"אשיא כ"א  
 6,856 42465 6,829 2,871 32,765 2014201420142014תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר תקציב מקורי מאושר 

 313 956   147 809 סה"כ שינויים בבסיס במ"י

 41 368   1- 369 סה"כ שינויים בבסיס בשב"ס

 5- 15   0 15 סה"כ שינויים בבסיס במשרד לבט"פ

 55 150   0 150 סה"כ שינויים בבסיס בכב"ה

 404 1489 0 146 1343 סה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופיםסה"כ שינויים בבסיס במשרד ובגופים

 7,260 43954 6829 3017 34108     2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 128 0   0 0 סה"כ שינויים ח"פ במ"י

   0   0 0 סה"כ שינויים ח"פ בשב"ס

   2   0 2 סה"כ שינויים ח"פ במשרד לבט"פ

   0.5   0 0.5 סה"כ שינויים ח"פ בכב"ה

 128 3 0 0 3 סה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופיםסה"כ שינויים ח"פ במשרד ובגופים

 7,388 43957 6829 3017 34111 כולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פכולל תקציב ח"פ    2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 
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        פנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיופנים וזרועותיוהההההמשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון המשרד לביטחון     - - - -     2016201620162016לתקציב לתקציב לתקציב לתקציב     2015201520152015המעבר מתקציב המעבר מתקציב המעבר מתקציב המעבר מתקציב 

        אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)אלפי ש"ח)    - - - -     2012012012014444(במחירי (במחירי (במחירי (במחירי 

 סה"כסה"כסה"כסה"כ פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות שכרשכרשכרשכר  
 14,590 560 3,084 3,326 7,620 2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 486 4 134 164 184 סה"כ שינויים במ"י
 80 10- 28 9 53 סה"כ שינויים בשב"ס

 50- 78-   42 14- סה"כ שינויים במשרד לבט"פ
 45     25 20 סה"כ שינויים בכב"ה

סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד 
 561 84- 162 240 243 ובגופיםובגופיםובגופיםובגופים

 15,151 476 3,246 3,566 7,863 2016201620162016הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 
 

 רכברכברכברכב סה"כ כ"אסה"כ כ"אסה"כ כ"אסה"כ כ"א משרות חובהמשרות חובהמשרות חובהמשרות חובה משרות עב"צמשרות עב"צמשרות עב"צמשרות עב"צ שיא כ"אשיא כ"אשיא כ"אשיא כ"א  
 7260 43954 6829 3017 34108 2015201520152015הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 254 351 0 1- 352 סה"כ שינויים במ"י

 18 236     236 סה"כ שינויים בשב"ס

   7     7 סה"כ שינויים במשרד לבט"פ

   136.5     136.5 סה"כ שינויים בכב"ה
סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד סה"כ שינויים בבסיס במשרד 

 272 730.5 0 1- 731.5 ובגופיםובגופיםובגופיםובגופים

 7532 44684.5 6829 3016 34839.5     2016201620162016הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 
  

        

        פניםפניםפניםפניםהההההתפתחות המסגרות להעסקת כח אדם במשרד לביטחון התפתחות המסגרות להעסקת כח אדם במשרד לביטחון התפתחות המסגרות להעסקת כח אדם במשרד לביטחון התפתחות המסגרות להעסקת כח אדם במשרד לביטחון 

2002002002008888----2020202016161616        

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
                   משרדמשרדמשרדמשרד

 376 371.0 352.0 361.0 308.9 310.7 300.3 180.1 183.6 כ"א
 1.3% 5.4% 2.5%- 16.9% 0.6%- 3.5% 66.7% 1.9%- אחוז שינוי שנתי

                    
                   משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 31752 31,402.0 30,364.0 30,103.0 29,255.0 29,003.0 28,693.5 27,914.5 28,048.7 כ"א
 1.1% 3.4% 0.9% 2.9% 0.9% 1.1% 2.8% 0.5%- אחוז שינוי שנתי

                    
                        שב"סשב"סשב"סשב"ס

 9682 9,446.0 9,078.0 9,228.0 8,790 8,720 8,239 8,110 7,567 כ"א
 2.5% 4.1% 1.6%- 5.0% 0.8% 5.8% 1.6% 7.2% אחוז שינוי שנתי

                    
                   כב"הכב"הכב"הכב"ה

 2874 2,737.0 2,587.0 2,447.0           כ"א
 5.0% 5.8% 5.7%             אחוז שינוי שנתי

                    
                   סה"כסה"כסה"כסה"כ

 44,684.0 43,956.0 42,381.0 42,139.0 38,045.0 37,723.0 37,232.8 36,204.6 35,799.3 כ"א

 1.7% 3.7% 0.6% 10.8% 0.9% 1.3% 2.8% 1.1% אחוז שינוי שנתי
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        פניםפניםפניםפניםהההההרכב במשרד לביטחון הרכב במשרד לביטחון הרכב במשרד לביטחון הרכב במשרד לביטחון     כליכליכליכליהתפתחות מסגרת התפתחות מסגרת התפתחות מסגרת התפתחות מסגרת 

2016201620162016----2008200820082008        

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
                   משרדמשרדמשרדמשרד

 70 70.0 75.0 75.0 75.0 75.0 49.0 49.0 49.0 רכב

 0.0% 6.7%- 0.0% 0.0% 0.0% 53.1% 0.0% 0.0%    אחוז שינוי שנתי

                    

                   משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל

 6148 6,022.0 5,581.0 5,535.0 5,178.0 5,128.0 5,000.0 5,002.0 4,858 רכב

 2.1% 7.9% 0.8% 6.9% 1.0% 2.6% 0.0% 3.0%   אחוז שינוי שנתי

                    

                   שב"סשב"סשב"סשב"ס

 839 821.0 780.0 780.0 699.0 699.0 689.0 657.0 594 רכב

 2.2% 5.3% 0.0% 11.6% 0.0% 1.5% 4.9% 10.6%   אחוז שינוי שנתי

                    

                   כב"הכב"הכב"הכב"ה

 475 475.0 420.0 420.0           רכב

 0.0% 13.1% 0.0%             אחוז שינוי שנתי
                    

                   סה"כסה"כסה"כסה"כ

 7532 7,388 6,856 6,810 5,952 5,902 5,738 5,708 5,501 רכב

 1.9% 7.8% 0.7% 14.4% 0.8% 2.9% 0.5% 3.8%   אחוז שינוי שנתי
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  לתקציבלתקציבלתקציבלתקציב    ביאוריםביאוריםביאוריםביאורים

 ביטוי לידילעיל  המפורטיפורטו מוקדים מרכזיים בתקציב המשרד לבטחון פנים, בהם מביא התקציב  להלן

ישונה במהלך השנה, כתלות בהתפתחויות  מסויימים, קרי מצב בו תקצוב של תחומים סיכונים ניהול של תהליך

   . רלוונטיות

  

    תחוםתחוםתחוםתחום

        הוצאההוצאההוצאההוצאה

    אופןאופןאופןאופן    עלעלעלעל    כלליכלליכלליכללי    הסברהסברהסברהסבר

        התקצובהתקצובהתקצובהתקצוב

        בהנחותבהנחותבהנחותבהנחות    לשינוייםלשינוייםלשינוייםלשינויים    רגישותרגישותרגישותרגישות        והנחותוהנחותוהנחותוהנחות    עיקרייםעיקרייםעיקרייםעיקריים    משתניםמשתניםמשתניםמשתנים

 תביעות

 נגד נזיקין

 מערך

  הכבאות

סכום זה  כיום

משולם מתקציב 

 הכבאות מערך

  קטנים בהיקפים

 היקפן וסך התביעות כמות. 1

 מאות של בהיקף כיום(מוערך 

  ;"ח)מלש

  להתקבל התביעות סבירות. 2

 רמת את להעריך ניתן טרם זה בשלב

 שרשות העובדה לאור רגישותה

, 2013 בפברואר הוקמה הכבאות

 התביעות היקף לחלוטין רהתבר וטרם

   להתקבל סבירותןו

 חוקים

  חדשים 

 בהתאם מתוקצב

 משרדי בין להבנות

  הממשלה

 החוק יישום אופן .1

 במימוש החוק  הדרגתיות .2

  מימוש החוק  יכולת .3

מימוש החוק ואופן המימוש של  קצב

  החוק (נקבע בתקנות) 

 תפעול

ותחזוקה 

במתקן 

  חולות 

תחזוקת המתקן  עלות

 1במיקור חוץ הינה 

  "ח בחודשמלש

השוהים לעסוק  הענות .1

בפעולות תחזוקה בתמורה 

 לגמול הקבוע בחוק. 

 אכלוס המתקן  היקף .2

  הממשלה  מדיניות .3

הענות השוהים לעסוק  העדר

בפעילות תחזוקה (בתמורה למתן 

גמול הקבוע בחוק) תחייב לבצע את 

 חזוקהתתחזוקת המתקן במיקור חוץ. 

לתוספת של עד  לבגיעלשנה עתידה 

  "ס. שב"ח לתקציב מלש 13
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  ניתוח מגדרי של הצעת התקציבניתוח מגדרי של הצעת התקציבניתוח מגדרי של הצעת התקציבניתוח מגדרי של הצעת התקציב    - - - - ' ' ' ' ההההפרק פרק פרק פרק 

העובדים במשמרות לבין עובדי יום העוסקים בתפקידי  קשת התפקידים בשרות בתי הסוהר נעה בין סוהרי ביטחון

סוהרים  8,123, 2014נכון לחודש אוקטובר , רות בתי הסוהר מועסקיםיבש מטה, עבודה סוציאלית וחינוך ועוד.

  :  וסוהרות בקבע, בהתאם לפילוח הבא

  

  נתוני המשרד לבטחון פנים* 

  

, ניתן לראות כי קיים פער זניח בשירות בתי הסוהרם ימשרתה שכר הברוטו החודשי עבורשל  מגדריפילוח להלן 

  :שכר עבור גברים ונשיםב

  

  

6,609 

1,584 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

 9,000

 10,000

שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  ----התפלגות סוהרי הקבע התפלגות סוהרי הקבע התפלגות סוהרי הקבע התפלגות סוהרי הקבע 

גברים נשים

13,285 

13,241 

 13,000

 13,050

 13,100

 13,150

 13,200

 13,250

 13,300

 13,350

 13,400

 13,450

 13,500

שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  ----פילוח שכר ברוטו חודשי פילוח שכר ברוטו חודשי פילוח שכר ברוטו חודשי פילוח שכר ברוטו חודשי 

גברים נשים
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  רי של האסירים בשירות בתי הסוהר:להלן פילוח מגד

להלן 

מסל מזון וסל  נובע בהוצאה הפער, אסיר ואסירה בשירות בתי הסוהרלפילוח מגדרי של ההוצאה התקציבית 

  :הנתונים הלןלסדקית שונה בין המגדרים, 

  
  *הוצאה תקציבית ישירה לאסיר (לא כולל עלויות עקיפות)

  

בתחום ביטחון הפנים, על שמירת הסדר הציבורי ועל  מופקדת על ביצוע התפקידים והמשימותמשטרת ישראל 

לה מתוקף חוק. במשטרת ישראל ישנם מגוון רחב של  פועלת על פי הסמכויות שהוענקוהלחימה בפשיעה ו

 במשטרת ישראל מועסקים, נכון לחודש תפקידים, החל מתפקידי שטח, תפקידים תומכי שטח ותפקידי מטה.

  טרות בקבע, בהתאם לפילוח להלן:שוטרים ושו 23,078 2014אוקטובר 

98.5%

1.5%

שירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהרשירות בתי הסוהר    ----התפלגות אסירים התפלגות אסירים התפלגות אסירים התפלגות אסירים 

גברים נשים

25,000 

26,500 

 20,000

 21,000

 22,000

 23,000

 24,000

 25,000

 26,000

 27,000

 28,000

 29,000

 30,000

שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר  שירות בתי הסוהר      ----הוצאה מגדרית ישירה לאסיר ואסירה הוצאה מגדרית ישירה לאסיר ואסירה הוצאה מגדרית ישירה לאסיר ואסירה הוצאה מגדרית ישירה לאסיר ואסירה 

גברים נשים
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  נתוני המשרד לבטחון פנים* 

 עובדים במספר מערכים: המערך המבצעי, 2,567, מועסקים 2015ליולי ברשות הארצית לכבאות והצלה, נכון 

  התפלגות מגדרית עבור עובדי רשות הכבאות וההצלה:להלן  מערך בטיחות אש, מערך המטה ומערך המוקדים.

  

  

סקירות סטטיסטיות של נתונים שונים בתחום ביטחון הפנים, אשר יש ביכולתם ללמד עורך המשרד לבטחון פנים 

חון פנים את רמת האלימות המדווחת ולהשפיע על אופן הקצאת המשאבים. כך לדוגמא, מציג המשרד לבט

  למשטרה בהתפלגות לפי מגדר. להלן מספר נתונים נבחרים מסקרים אלה:
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רצח וניסיון לרצח, הריגה, חבלה חמורה, תקיפת עובד ציבור, תקיפת שוטר בנסיבות חמורות ותקיפה חמורה למעט עובד  -  "אלימות חמורהאלימות חמורהאלימות חמורהאלימות חמורה"* 

  ציבור

  

  

  
  איומים, גרימת נזק, תקיפה למעט עובדי ציבור, קטטות והפרעות במוסדות וברחובות, והכשלת עובד ציבור - "אלימות קלהאלימות קלהאלימות קלהאלימות קלה" *
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  ילה באיומים, בעילה על ידי קבוצת אנשים, אונס קטין במשפחה, בעילה שגרמה לחבלה גופנית ומעשה סדום בקטיןאינוס, בע - "עבירות מיןעבירות מיןעבירות מיןעבירות מין"* 

  

  

  

  
  שוד, שוד בנסיבות חמורות, תקיפה לשם גניבה וחטיפת תיקים - "עבירות שודעבירות שודעבירות שודעבירות שוד"* 
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        הסבר מפורט של התקציבהסבר מפורט של התקציבהסבר מפורט של התקציבהסבר מפורט של התקציב    - - - - ' ' ' ' וווופרק פרק פרק פרק 

        תקציב משרד לביטחון פנים על גופיותקציב משרד לביטחון פנים על גופיותקציב משרד לביטחון פנים על גופיותקציב משרד לביטחון פנים על גופיו

        2015201520152015פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת 

        ))))2015201520152015(באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי 

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב   תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגיל **רגיל **רגיל **רגיל ** גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 15,184,544 862,943 14,321,601 3,097,888 3,470,489 7,753,224 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 1,161,661 55,400 1,106,261 5,842 650,646 449,773 הוצאה מותנית בהכנסה

 16,346,205 918,343 15,427,862 3,103,730 4,121,135 8,202,997 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 614,895 14,540* 600,355 0 312,653 287,702 השתתפות + הפחתות

 16,961,100 932,883 16,028,217 3,103,730 4,433,788 8,490,699 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 299,283 14,540* 284,743 0 269,143 15,600 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 16,661,817 918,343 15,743,474 3,103,730 4,164,645 8,475,099 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        *השתתפות המשרד בתקציב הפיתוח

        

        6666201201201201פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת פרוט המקורות והשימושים בתקציב המשרד לבט"פ וזרועותיו לשנת 

        ))))2016201620162016(באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי (באלפי ש"ח מחירי 

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב   תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגיל **רגיל **רגיל **רגיל ** גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 15,514,426 476,555 15,037,871 3,266,599 3,589,077 8,182,195 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 1,135,933 55,400 1,080,533 5,842 598,658 476,033 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה

 16,650,359 531,955 16,118,404 3,272,441 4,187,735 8,658,228 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 535,436 14,540* 520,896 0 223,316 297,580 השתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתות

 17,185,795 546,495 16,639,300 3,272,441 4,411,051 8,955,808 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 210,604 14,540* 196,064 0 180,264 15,800 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 16,975,191 531,955 16,443,236 3,272,441 4,230,787 8,940,008 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        *השתתפות המשרד בתקציב הפיתוח
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        תקציב משטרת ישראלתקציב משטרת ישראלתקציב משטרת ישראלתקציב משטרת ישראל

        2015201520152015    תקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט פפפפ

        ))))2012012012015555    מחירימחירימחירימחירי    ,,,,(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגילרגילרגילרגיל גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 10,369,161 442,997 9,926,164 2,631,768 2,003,564 5,290,832 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 510,080 55,400 454,680 5,842 ** 222,374 226,464 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה

 10,879,241 498,397 10,380,844 2,637,610 2,225,938 5,517,296 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 581,343 14,540* 566,803 0  285,201 281,602 השתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתות

 11,460,584 512,937 10,947,647 2,637,610 2,511,139 5,798,898 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 297,183 14,540* 282,643 0  269,143 13,500 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 11,163,401 498,397 10,665,004 2,637,610 2,241,996 5,785,398 תקציבתקציבתקציבתקציבסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 

        *השתתפות המשרד בתקציב הפיתוח

        

        6666201201201201    תקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתתקציב משטרת ישראל לשנתהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט פפפפ

        ))))2012012012016666    מחירימחירימחירימחירי    ,,,,(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח(באלפי ש"ח

 סה"כ  סה"כ  סה"כ  סה"כ   תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגילרגילרגילרגיל גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 10,809,343 349,720 10,459,623 2,775,132 2,086,583 5,597,908 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 514,240 55,400 458,840 5,842 220,274 232,724 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה

 11,323,583 405,120 10,918,463 2,780,974 2,306,857 5,830,632        סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 494,399 14,540* 479,859  0 188,479 291,380 השתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתות

 11,817,982 419,660 11,398,322 2,780,974 2,495,336 6,122,012 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 208,019 14,540* 193,479 0  179,879 13,600 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 11,609,963 405,120 11,204,843 2,780,974 2,315,457 6,108,412 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        המשרד בתקציב הפיתוח*השתתפות 
  

הפחתות: העברת תקציבים בתוך זרועות המשרד לביטחון הפנים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד לביטחון 

  פנים.

ידי משרדי ממשלה למשרד לביטחון פנים על זרועותיו תמורת שירותים -השתתפויות: תקציבים שמועברים על
   שונים. 
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        תקן מפורסם מימון ישירתקן מפורסם מימון ישירתקן מפורסם מימון ישירתקן מפורסם מימון ישיר
        

        
 חובהחובהחובהחובה קבעקבעקבעקבע

וטר וטר וטר וטר שששש
מוסב מוסב מוסב מוסב 
 זמניזמניזמניזמני

שרות שרות שרות שרות  זקיףזקיףזקיףזקיף
 סה"כסה"כסה"כסה"כ שוליהשוליהשוליהשוליה עב"צעב"צעב"צעב"צ לאומילאומילאומילאומי

  1,000  16    45  9    33  897 לשכ"מ

  430      15      37  378 אגף מבצעים

  1,785      23  20  2  66  1,674 אגף חק' מודיעין

גף תמיכה א
  628  45  29  18  41    15  480 לוגיסטית 

אגף משאבי 
  873    5  41  5  8  213  601 אנוש

  143      4      1  138 אגף תכנון

  1,365    4  46  4    93  1,218 אגף תנועה

לשכת מנהל 
  114      8      3  103 חשבות

        6,3386,3386,3386,338        61616161        38383838        200200200200        79797979        10101010        461461461461        5,4875,4875,4875,487 ה ארציה ארציה ארציה ארציסה"כ מטסה"כ מטסה"כ מטסה"כ מט

  2,2279    13  85  21    136  2,036 מחוז צפון

  3159    6  23  25    254  2,857 מחוז ת"א

  2,718    9  30  24    214  2,441 מחוז דרום

  2,860    7  41  31    285  2,496 מחוז מרכז

  2,545    5  33  80    281  2146 מחוז ירושלים

  5,024    28  20  160  161  1,703  2,953 משמר הגבול

מחוז יהודה 
  1,153    6  15  21    111  999 ושומרון

  2,331    7  69  7  1  227  1997 מחוז חוף

  24              24 מח"ש

  15              15 מושאלים לבט"פ

        28,42728,42728,42728,427        61616161        119119119119        517517517517        471471471471        172172172172        3,6723,6723,6723,672        23,53423,53423,53423,534 סה"כ כללי ישירסה"כ כללי ישירסה"כ כללי ישירסה"כ כללי ישיר
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        תקן מפורסם מימון עקיףתקן מפורסם מימון עקיףתקן מפורסם מימון עקיףתקן מפורסם מימון עקיף
        

        
 חובהחובהחובהחובה קבעקבעקבעקבע

וטר וטר וטר וטר שששש
מוסב מוסב מוסב מוסב 
 זמני זמני זמני זמני 

שרות שרות שרות שרות  קיףקיףקיףקיףזזזז
 לאומילאומילאומילאומי

וטר וטר וטר וטר שששש
תפקידים תפקידים תפקידים תפקידים 
 מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים

אזרח אזרח אזרח אזרח 
עובד עובד עובד עובד 

 משטרהמשטרהמשטרהמשטרה
 סה"כסה"כסה"כסה"כ שוליהשוליהשוליהשוליה

  123        2        121 אגף מבצעים

  113                112 אגף חק' מודיעין

  1               31 לשכ"מ

  37      29          8 אגף תנועה

        273273273273        - - - -         - - - -         29292929        2222        - - - -         - - - -         - - - -         242242242242 ה ארצי ה ארצי ה ארצי ה ארצי סה"כ מטסה"כ מטסה"כ מטסה"כ מט

  32      9  4        19 מחוז צפון

  146      23  2       121 מחוז ת"א

  32      17  4        11 מחוז דרום

  29      12  4        13 מחוז מרכז

  67      15  2        50 מחוז ירושלים

  1957            1  1299  657 משמר הגבול

יהודה מחוז 
  -                 ושומרון

  28      19  2        7 מחוז חוף

 לבט"פמשרד 
  32                32 ומושאלים

        2,5952,5952,5952,595        - - - -         - - - -         123123123123        20202020        - - - -         1111        1,2991,2991,2991,299 1,1521,1521,1521,152        סה"כ כללי עקיףסה"כ כללי עקיףסה"כ כללי עקיףסה"כ כללי עקיף

                    

        31,02231,02231,02231,022        61616161                123123123123        290290290290        471471471471        239239239239        4,8524,8524,8524,852        23,98223,98223,98223,982 סה"כ ישיר +עקיףסה"כ ישיר +עקיףסה"כ ישיר +עקיףסה"כ ישיר +עקיף
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        משטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראלמשטרת ישראל    - - - - כמות תפקידים לפי דרגה כמות תפקידים לפי דרגה כמות תפקידים לפי דרגה כמות תפקידים לפי דרגה 
        

 תקןתקןתקןתקן דרגהדרגהדרגהדרגה

 18,655 רס"ר

 3,359 פקד

 2,200 רב פקד

 553 סגן ניצב

 149 משנהניצב 

 47 תת ניצב

 16 ניצב

 1 רב ניצב

 24,98024,98024,98024,980 סה"כסה"כסה"כסה"כ
        
 *  
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        בחלוקה למחוזות ולאגפיםבחלוקה למחוזות ולאגפיםבחלוקה למחוזות ולאגפיםבחלוקה למחוזות ולאגפים    2015201520152015במשטרת ישראל לשנת במשטרת ישראל לשנת במשטרת ישראל לשנת במשטרת ישראל לשנת מפורסמים מפורסמים מפורסמים מפורסמים כלי רכב כלי רכב כלי רכב כלי רכב פירוט פירוט פירוט פירוט 

 סה"כסה"כסה"כסה"כ צמודצמודצמודצמוד מינהלימינהלימינהלימינהלי מבצעימבצעימבצעימבצעי מחוז/אגףמחוז/אגףמחוז/אגףמחוז/אגף קבוצת משאבקבוצת משאבקבוצת משאבקבוצת משאב

 רכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלי
 

  113  72  40  1 ת מפכ"ל לשכ

  183  54  36  93 מבצעיםלשכת ראש אגף 

  480  119  130  231 חקירות  לשכת ראש אגף 

  111  28  83   גף תמיכה לוגיסטית לשכת ראש אגף א

  102  61  39  2 משאבי אנושלשכת ראש אגף 

  31  19  12   תכנון לשכת ראש אגף 

  442  46  56  340 תנועה לשכת ראש אגף 

  389  57  18  314 לשכת מפקד מחוז צפון

  469  84  26  359 לשכת מפקד מחוז ת"א

  514  142  17  355 לשכת מפקד מחוז דרומי

  457  64  18  375 לשכת מפקד מחוז מרכז

  355  109  20  226 לשכת מפקד מחוז ירושלים

  1,098  146  71  881 מפקדת משמר הגבול

  242  63  29  150 לשכת מפקד מחוז ש"י

  374  92  18  264 לשכת מפקד מחוז חוף

  20  20     ר"מים

 5,3805,3805,3805,380 1,1761,1761,1761,176        613613613613        3,5913,5913,5913,591 תוצאהתוצאהתוצאהתוצאה רכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלירכב ארבע גלגלי

 רכב דו גלגלירכב דו גלגלירכב דו גלגלירכב דו גלגלי
 

  3    3   לשכ"מ

  8    5  3 מבצעיםלשכת ראש 

  32    3  29 חקירות לשכת ראש 

  11    11   תמיכה לוגיסטית לשכת ראש אגף 

  3    3   משאבי אנוש  לשכת ראש אגף

  123    2  121 תנועה לשכת ראש אגף 

  88    2  86 לשכת מפקד מחוז צפון

  245    4  241 מחוז ת"א לשכת מפקד

  104    3  101 לשכת מפקד מחוז דרומי

  151    4  147 לשכת מפקד מחוז מרכז

  126    6  120 לשכת מפקד מחוז ירושלים

  68    4  64 מפקדת משמר הגבול

  9      9 לשכת מפקד מחוז ש"י

  85    3  82 לשכת מפקד מחוז חוף

        1,0641,0641,0641,064                53535353        1011101110111011        תוצאהתוצאהתוצאהתוצאה רכב דו גלגלירכב דו גלגלירכב דו גלגלירכב דו גלגלי

 סה"כ כלליסה"כ כלליסה"כ כלליסה"כ כללי
        

6,4446,4446,4446,444        
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מפקדי תחנות, ראשי ענפים,  הערה: בהגדרת רכב צמוד נכללים כל כלי הרכב הצמודים במ"י בדרגות השונות כולל

  ראשי לשכות, מפקדי גזרות וחבלים.

        2015201520152015----2016201620162016שינויים בשיא רכב במשטרת ישראל לשנת שינויים בשיא רכב במשטרת ישראל לשנת שינויים בשיא רכב במשטרת ישראל לשנת שינויים בשיא רכב במשטרת ישראל לשנת 

 גלגליגלגליגלגליגלגלי- - - - דודודודו רכברכברכברכב נושאנושאנושאנושא
 1,1021,1021,1021,102 5,5815,5815,5815,581 ))))2014201420142014שיא הרכב בתקציב מקורי (שיא הרכב בתקציב מקורי (שיא הרכב בתקציב מקורי (שיא הרכב בתקציב מקורי (

   5 הפתוח חולותנקודת המתקן 
 3 11 שרת -תגבור דרום ת"א 
 3 7 שכונות -תגבור דרום ת"א 

 4 6 שיטור עירוני פעימה ג'
 24 26 שיטור עירוני פעימה ד'
 24 26 שיטור עירוני פעימה ה

   1 מערך תומך שיטור עירוני
 7 9 אורגן חרדי ירושלים

   4 פיילוט ביזור במשטרה
   9 סייבר

 11   במגזר הערבי אבטחת מוס"ח
   24 הקמת חטיבת הסיגנט

 2 5 מב"ט קדם
   5 שחיתות שלטונית

 1 16 אורגן שפרעם
   16 אורגן אום אל פחם
   1 דסק מודיעין שב"ס

   42 כלי רכב לרכזים
 50 100 הגדלת מערכים
 16 27 פלוגות מג"ב 2תוספת  -חיזוק ירושלים 

בדרום (החלטת  כוחות מאבק בסד"ח
   5 )2025ממשלה 

   6 שיטור אזרחי מנ"ט
 11 15 רכבת קלה ת"א

   65 רכבים לרכזי מודיעין
 8 6 שיטור עירוני ירושלים

   1 בנת"צים 3הפעלת מצלמות א
 1 129 הסדרת קרן הבלאי

 165165165165 567567567567 סה"כ השינויםסה"כ השינויםסה"כ השינויםסה"כ השינוים
 1,2671,2671,2671,267 6,1486,1486,1486,148 ))))2016201620162016סה"כ שיא רכב מעודכן (סה"כ שיא רכב מעודכן (סה"כ שיא רכב מעודכן (סה"כ שיא רכב מעודכן (

        שיאי כלי שיט וטיסשיאי כלי שיט וטיסשיאי כלי שיט וטיסשיאי כלי שיט וטיס

        סוגסוגסוגסוג
 

        תקןתקןתקןתקן

  7 כלי טייס (מסוקים ומטוסים)

  21 כלי שיט
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        שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר שירות בתי הסוהר     תקציבתקציבתקציבתקציב

        2015201520152015תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת המקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט ייייפפפפ

        ))))2012012012015555מחירי מחירי מחירי מחירי , , , , (אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגילרגילרגילרגיל גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 3,237,444 213,326 3,024,118 466,120 795,450 1,762,548 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 221,983 0  221,983 0  221,983 0  הוצאה מותנית בהכנסה

 3,459,427 213,326 3,246,101 466,120 1,017,433 1,762,548 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 33,506 0  33,506  0 27,406 6,100 השתתפות + הפחתות

 3,492,933 213,326 3,279,607 466,120 1,044,839 1,768,648 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 2,100  0 2,100 0  0  2,100 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 3,490,833 213,326 3,277,507 466,120 1,044,839 1,766,548 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב
  

        2016201620162016תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת תקציב שב"ס לשנת המקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט ייייפפפפ

        ))))2016201620162016מחירי מחירי מחירי מחירי , , , , (אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     תקציב תקציב תקציב תקציב  סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     פיתוחפיתוחפיתוחפיתוח     רגילרגילרגילרגיל גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 3,243,943 110,822 3,133,121 491,467 788,468 1,853,186 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

הוצאה מותנית 
 221,983 0  221,983 0  221,983   בהכנסה

 3,465,926 110,822 3,355,104 491,467 1,010,451 1,853,186        סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 40,606 0  40,606  0 34,406 6,200 השתתפות + הפחתות

 3,506,532 110,822 3,395,710 491,467 1,044,857 1,859,386 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 2,200 0  2,200 0  0  2,200 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 3,504,332 110,822 3,393,510 491,467 1,044,857 1,857,186 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        

העברת תקציבים בתוך זרועות המשרד לביטחון הפנים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד לביטחון הפחתות: 

  פנים.

  לביטחון פנים על זרועותיו תמורתשירותים  ידי משרדי ממשלה למשרד-השתתפויות: תקציבים שמועברים על

  שונים.
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        הסוהר בישראלהסוהר בישראלהסוהר בישראלהסוהר בישראל    בתיבתיבתיבתי

        .20,088, מצבת האסירים והשוהים מונה  מקומות 26,542  מונה 2015 לאוגוסטנכון  במתקני שב"ס  הכליאהתקן 

  מחוזות:מחוזות:מחוזות:מחוזות:להלן פירוט בתי הסוהר בחלוקה ללהלן פירוט בתי הסוהר בחלוקה ללהלן פירוט בתי הסוהר בחלוקה ללהלן פירוט בתי הסוהר בחלוקה ל

  מ ח ו ז  בית סוהר  תקן כליאה  מצבת אסירים  ה ע ר ו ת

  

  פלילי

  

  פח"עפלילי ו 

  

  בית מעצר 

  

  פלילי תושבי שטחים

  

  פלילי

  

  פלילי

  

מרכז גמילה מסמים ולכלואים הנקיים 
  מסמים

  פח"ע

  

626  

  

594  

  

398  

  

369  

  

292  

  

1,019  

  

602  

  

935  

4,8354,8354,8354,835        

  

635  

  

664  

  

612  

  

482  

  

384  

  

1,054  

  

640  

  

1,078  

5,5495,5495,5495,549        

  

  שיטה

  

  גלבוע

  

  קישון

  

  דמון

  

  כרמל

  

  צלמון

  

  חרמון

  

  מגידו

  סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

1111((((        

        

2222((((        

        

3333((((        

        

4444((((        

        

5555((((        

        

6666((((        

        

7777((((        

        

8888((((        

        

        

        צפוןצפוןצפוןצפון

  

  , מר"ש, מב"נבית מעצר

  

  פלילי ופח"ע

  

  ופח"ע בית מעצר

  

  פלילי

  

  פלילי 

  

  ופח"ע בית מעצר

  

  נשים 

  

777  

  

468  

  

789  

  

604  

  

1,046  

  

217  

  

193  

  

890  

  

507  

  

943  

  

643  

  

1,138  

  

310  

  

230  

  

  ניצן-מגן

  

  השרון

  

  הדרים

  

  איילון

  

  מעשיהו

  

  מעצר ירושלים

  

  נווה תרצה

        

1111((((        

        

2222((((        

        

3333((((        

        

4444((((        

        

5555((((        

        

6666((((        

        

7777((((        

        

        מרכזמרכזמרכזמרכז    
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  מ ח ו ז  בית סוהר  תקן כליאה  מצבת אסירים  ה ע ר ו ת

  

  פלילי

  

  נוער

  

  בית מעצר

  

  פח"ע

  

  ופלילי זרים המיועדים להרחקה

  

1,058  

  

148  

  

435  

  

753  

  

222  

6,7106,7106,7106,710  

  

1,107  

  

306  

  

521  

  

950  

  

510  

8,0558,0558,0558,055  

  

  רימונים

  

  אופק

  

  מעצר תל אביב

  

  עופר

  

  גבעון

  סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

8888((((        

        

9999((((        

        

10101010((((        

        

11111111((((        

        

12121212((((        

  

  פח"עפלילי ו

  

  פח"ע

  

  פח"ע

  

  פלילי

  

  פלילי ופח"ע

  

  פלילי

  

  פח"ע

  

  פלילי

  

  זרים לגירוש

  

  שוהים

  

796  

  

568  

  

1,793  

  

522  

  

337  

  

884  

  

826  

  

692  

  

356  

  

1,769  

8,5438,5438,5438,543        

  

895  

  

711  

  

3,206  

  

588  

  

444  

  

1,014  

  

940  

  

760  

  

1,020  

  

3,360  

12,93812,93812,93812,938        

  

  אשל

  

  נפחא

  

  קציעות

  

  אוהלי קידר

  

  שקמה

  

  דקל

  

  רמון

  

  אלה

  

  סהרונים

  

  חולות

  סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

1111((((        

        

2222((((        

        

3333((((        

        

4444((((        

        

5555((((        

        

6666((((        

        

7777((((        

        

8888((((        

        

9999((((        

        

10101010((((        

        

        דרוםדרוםדרוםדרום

        

        

        

        

        

        

        

        

            סה"כ כלליסה"כ כלליסה"כ כלליסה"כ כללי  26,54226,54226,54226,542  20,08820,08820,08820,088  
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  :16161616----2015201520152015תוספת מקומות כליאה במהלך תוספת מקומות כליאה במהלך תוספת מקומות כליאה במהלך תוספת מקומות כליאה במהלך 

 מקומות כליאה עבור אסירים בטחוניים בבית סוהר עופר.  480תוספת  . 1

  

        ****1993199319931993----2015201520152015    הכליאה בין השניםהכליאה בין השניםהכליאה בין השניםהכליאה בין השנים    התפתחות במצבת האסירים ותקןהתפתחות במצבת האסירים ותקןהתפתחות במצבת האסירים ותקןהתפתחות במצבת האסירים ותקן

  (הנתונים נכונים לדצמבר של אותה שנה)

         נתונים פיזייםנתונים פיזייםנתונים פיזייםנתונים פיזיים
        שניםשניםשניםשנים        תקן הכליאהתקן הכליאהתקן הכליאהתקן הכליאה        מצבת אסיריםמצבת אסיריםמצבת אסיריםמצבת אסירים

10,048  10,048  1993 
9,357  9,589  1994 
7,909  8,497  1995 
8,593  8,958  1996 
8,688  9,033  1997 
9,061  9,671  1998 
9,632 9,751  1999 
9,451 9,735  2000 

10,169  9,954 2001 
10,922 11,362 2002  

11,932  12,099 2003  

13,605  13,980 2004  

16,060  16,213  2005  

20,628  21,144  2006  

21,949  23,693  2007  

21,905  24,479  2008  

21,980  24,057  2009  

20,191  23,197  2010  

19,121  22,457  2011  

20,197  24,842  2012  

18,448  24,281  2013  

20,447  25,932  2014  

20,088  26,542  8/2015*  
  2015 אוגוסט -* נכון ל

מפוקחים  860 -שפוטים עובדי שירות וכ 2,400 - אלקטרוני, כלאיזוק מפוקחים במסגרת התוכנית  750 -בממוצע כבנוסף, קיימים ** 
        ע"י היח' לפיקוח על עברייני מין.
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        בין השניםבין השניםבין השניםבין השניםתקן כ"א בשב"ס מול התפתחות תקן כליאה תקן כ"א בשב"ס מול התפתחות תקן כליאה תקן כ"א בשב"ס מול התפתחות תקן כליאה תקן כ"א בשב"ס מול התפתחות תקן כליאה התפתחות התפתחות התפתחות התפתחות 
6666201201201201----2006200620062006        

  

        

        

   

21,144

23,693

24,479
24,057

23,197
22,457

24,842
24,281

25,835
26,542 26,782

5,862 

6,613 

7,567 

8,110 
8,239 

8,720 8,790 

9,228 
9,078 

9,446 
9,682 

 4,500

 5,500

 6,500

 7,500

 8,500

 9,500

 10,500

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

תקן כליאה א"כ
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        2015201520152015שב"ס לשנת שב"ס לשנת שב"ס לשנת שב"ס לשנת בבבבאדם אדם אדם אדם     תקן כוחתקן כוחתקן כוחתקן כוח

 שיא כ"אשיא כ"אשיא כ"אשיא כ"א שירות לאומישירות לאומישירות לאומישירות לאומי        חייליםחייליםחייליםחיילים בטחון וטיפולבטחון וטיפולבטחון וטיפולבטחון וטיפול מטהמטהמטהמטה יחידהיחידהיחידהיחידה מחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבות

 נציבותנציבותנציבותנציבות

  יחידות כפופות נציב
  

  סגן נציב ור' אגף מטה
  

  מבצעים
  

  אגף האסיר
  
  ר"מ
  

 טרם שובצו

136  
  
277  
  
108  
  
152  
  
10  
  
 

  
  
3  

  
1,153  

  
65  
  

  
  
 

10  
  
6  

  
60  
  
5  

  
  
  

51 

22  
  
23  
  
8  

  
17  
  

  
  
 

136  
  
280  
  

1,263  
  
217  
  
10  
  
 

 1,9041,9041,9041,904 70707070 132132132132 1,2211,2211,2211,221 683683683683 כ נציבותכ נציבותכ נציבותכ נציבות"סהסהסהסה

 מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפון

 81 11 4 36 45 מפקדת המחוז

 221   196 25 שיטה

 179  50 156 23 גלבוע

 202  107 172 30 מגידו

 269   232 37 צלמון

 158   137 21 חרמון

 220  2 190 30 קישון

 132   111 21 הכרמל

 109  46 88 21 דמון

 1,5711,5711,5711,571 11111111 209209209209 1,3181,3181,3181,318 253253253253 סה"כ  מחוז צפוןסה"כ  מחוז צפוןסה"כ  מחוז צפוןסה"כ  מחוז צפון

 מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכז

 104 13 3 41 63 מפקדת המחוז

  השרון

  בימ"ר ירושלים

  רימונים

  ב/ס לנוער –אופק 

  בימ"ר הדרים

  איילון

  מעשיהו

  נוה תרצה

  עופר

  ת"א / אבו כביר

  ניצן

 גבעון

26  

22  

29  

13  

32  

29  

32  

14  

28  

27  

36  

16 

162  

98  

258  

133  

236  

277  

244  

101  

184  

139  

327  

115 

17  

  

  

  

32  

29  

  

  

140  

  

5  

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

188  

120  

287  

146  

268  

306  

276  

115  

212  

166  

363  

131 

 2,6822,6822,6822,682 13131313 229229229229 2,3152,3152,3152,315 367367367367 סה"כ מחוז מרכזסה"כ מחוז מרכזסה"כ מחוז מרכזסה"כ מחוז מרכז
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 שיא כ"אשיא כ"אשיא כ"אשיא כ"א שירות לאומישירות לאומישירות לאומישירות לאומי        חייליםחייליםחייליםחיילים בטחון וטיפולבטחון וטיפולבטחון וטיפולבטחון וטיפול מטהמטהמטהמטה יחידהיחידהיחידהיחידה מחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבות

 מחוז דרוםמחוז דרוםמחוז דרוםמחוז דרום

 86 11 5 39 47 מפקדת המחוז

  אשל

  דקל

  שקמה

  אוהלי קידר

  אלה

  חולות

  נפחא

  סהרונים

  רמון

 קציעות

32  

24  

25  

27  

24  

64  

18  

22  

25  

46 

222  

211  

179  

199  

207  

305  

138  

95  

111  

249 

31  

  

33  

  

  

  

79  

28  

65  

169 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

254  

235  

204  

226  

231  

369  

156  

117  

136  

295 

 2,3092,3092,3092,309 11111111 410410410410 1,9551,9551,9551,955 354354354354 סה"כ  מחוז דרוםסה"כ  מחוז דרוםסה"כ  מחוז דרוםסה"כ  מחוז דרום

        ****8,4668,4668,4668,466 105105105105 980980980980 6,8096,8096,8096,809 1,6571,6571,6571,657 2015201520152015כ תקני כ"א בשנת כ תקני כ"א בשנת כ תקני כ"א בשנת כ תקני כ"א בשנת "סהסהסהסה
  שירות לאומימשרתים בחיילים ו 980* שיא כ"א אינו כולל 

        
        שרות בתי הסוהרשרות בתי הסוהרשרות בתי הסוהרשרות בתי הסוהר    - - - - שיאי כ"א לפי דרגה שיאי כ"א לפי דרגה שיאי כ"א לפי דרגה שיאי כ"א לפי דרגה 

        
 שיאיםשיאיםשיאיםשיאים דרגהדרגהדרגהדרגה

  6,385 נגדים

 1,084 כלאי
 769 רב כלאי

 144 סגן גונדר
 60 גונדר משנה

 17 תת גונדר
 6 גונדר

 1 רב גונדר
 8,4668,4668,4668,466 סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

  * ללא חיילי חובה ומשרתים בשרות לאומי
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        2015201520152015    שב"ס לשנתשב"ס לשנתשב"ס לשנתשב"ס לשנתבבבברכב רכב רכב רכב - - - - כליכליכליכלי    שיא שיא שיא שיא 

 מסחרימסחרימסחרימסחרי        אמבולנסאמבולנסאמבולנסאמבולנס        אוטובוסאוטובוסאוטובוסאוטובוס        אופנועאופנועאופנועאופנוע        סיורסיורסיורסיור        מיניבוסמיניבוסמיניבוסמיניבוס        משאיתמשאיתמשאיתמשאית        סה"כסה"כסה"כסה"כ
רכב רכב רכב רכב 

        סג"דסג"דסג"דסג"ד

רכב רכב רכב רכב 

        גנ"מגנ"מגנ"מגנ"מ
        פיקוד בכירפיקוד בכירפיקוד בכירפיקוד בכיר

יחידה / בית יחידה / בית יחידה / בית יחידה / בית 

        סוהרסוהרסוהרסוהר
        מחוז/נציבותמחוז/נציבותמחוז/נציבותמחוז/נציבות

 סה"כ נציבותסה"כ נציבותסה"כ נציבותסה"כ נציבות        נציבותנציבותנציבותנציבות        15151515 38383838 206206206206        173173173173  5555 3333  1111 40404040        481481481481
  מפקדה  2  2 16.25  4       24.75

        צפוןצפוןצפוןצפון

  דמון  1  3  4        8
 הכרמל   1 2 2       5
  שטה  1  2  3         6
  גלבוע   1  2  4 1         8
  צלמון   1  3  4     2  1    11
  מגידו 1  1  2  3        2  9
  חרמון   1  2  2      1    6
  קישון   1 2 4       7

 מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ         3333 10101010 34.7534.7534.7534.75 30303030 1111          2222 2222 2222 84.7584.7584.7584.75
  מפקדה  2 2 20  3       27

        מרכזמרכזמרכזמרכז

  השרון   1  2  2         5
  רימונים   1 3  4     1  2  11
  הדרים   1  2  5    1    1  10
  ירושלים     3  2           5
  אופק    3 4        7

  איילון   1  2.5  3    1    7.5
  גבעון   1 2  2       1 6
  מעשיהו 1  1  2 4    1 1    10
  ה תרצהונו      3  2          5
 אביב-תל     3  2         5
  עופר   1  2  2    1  2 2  10
  ניצן   2  2  5 1     1   11

 מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ  3333 11111111 49.549.549.549.5 40404040 1111   4444 5555 6666 119.5119.5119.5119.5
  מפקדה 2 2 17.25  4       25.25

        דרוםדרוםדרוםדרום

  שקמה  1  2  3     2     8
  אשל  1  2.5 2    2 1 1 9.5
  אוהלי קדר  1  2 4          7
  נפחא  1  2  3    2 1 1 10
  דקל  1 2 4      1 1 9

  קציעות 1 1  10  4 1 1  4.5 2 2 26.5

  רמון    1  2  1      0.5  1  1  6.5
   אלה    1  2  2          1  6
   חולות    1  2  6      2  4  3  18
   סהרונים    1  2  2   1     2  2  10

135.75135.75135.75135.75  דרוםדרוםדרוםדרום    מחוזמחוזמחוזמחוזסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ  3333 12121212 45.7545.7545.7545.75 35353535 1111 2222  13131313 12121212 12121212

        סה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהר 9999        33333333 129.5129.5129.5129.5 105105105105 3333 2222  19191919 19191919 20202020 340340340340
            

 סה"כ בשב"ססה"כ בשב"ססה"כ בשב"ססה"כ בשב"ס 24242424 71717171 336336336336 278278278278 3333 7777 3333 19191919 20202020 60606060 821821821821
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        6666201201201201        שב"ס לשנתשב"ס לשנתשב"ס לשנתשב"ס לשנתבבבברכב רכב רכב רכב - - - - כליכליכליכלי    שיא שיא שיא שיא 

 מסחרימסחרימסחרימסחרי        אמבולנסאמבולנסאמבולנסאמבולנס        אוטובוסאוטובוסאוטובוסאוטובוס        אופנועאופנועאופנועאופנוע        סיורסיורסיורסיור        מיניבוסמיניבוסמיניבוסמיניבוס        משאיתמשאיתמשאיתמשאית        סה"כסה"כסה"כסה"כ
רכב רכב רכב רכב 

        סג"דסג"דסג"דסג"ד
        רכב גנ"מרכב גנ"מרכב גנ"מרכב גנ"מ

פיקוד פיקוד פיקוד פיקוד 

        בכירבכירבכירבכיר

יחידה / בית יחידה / בית יחידה / בית יחידה / בית 

        סוהרסוהרסוהרסוהר
        מחוז/נציבותמחוז/נציבותמחוז/נציבותמחוז/נציבות

סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ         נציבותנציבותנציבותנציבות        15151515 39393939 209209209209        185185185185  5555 3333  1111 42424242        499499499499

  מפקדה  2  2 16.25  4       24.75

        צפוןצפוןצפוןצפון

  דמון  1  3  4        8
 הכרמל   1 2 2       5
  שטה  1  2  3         6
  גלבוע   1  2  4 1         8
  צלמון   1  3  4     2  1    11
  מגידו 1  1  2  3        2  9
  חרמון   1  2  2      1    6
  קישון   1 2 4      7

מחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןמחוז צפוןסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ         3333 10101010 34.7534.7534.7534.75 30303030 1111          2222 2222 2222 84.7584.7584.7584.75

  מפקדה  2 2 20  3       27

        מרכזמרכזמרכזמרכז

  השרון   1  2  2         5
  רימונים   1 3  4     1  2  11
  הדרים   1  2  5    1    1  10
  ירושלים     3  2           5
  אופק    3 4        7

  איילון   1  2.5  3    1    7.5
  גבעון   1 2  2       1 6
  מעשיהו 1  1  2 4    1 1    10
  ה תרצהונו      3  2          5
 אביב-תל     3  2         5
  עופר   1  2  2    1  2 2  10
  ניצן   2  2  5 1     1   11

מחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזמחוז מרכזסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ  3333 11111111 49.549.549.549.5 40404040 1111   4444 5555 6666 119.5119.5119.5119.5

  מפקדה 2 2 17.25  4       25.25

        דרוםדרוםדרוםדרום

  שקמה  1  2  3     2     8
  אשל  1  2.5 2    2 1 1 9.5
  אוהלי קדר  1  2 4          7
  נפחא  1  2  3    2 1 1 10
  דקל  1 2 4      1 1 9

  קציעות 1 1  10  4 1 1  4.5 2 2 26.5

  רמון    1  2  1      0.5  1  1  6.5
   אלה    1  2  2          1  6
   חולות    1  2  6      2  4  3  18
   סהרונים    1  2  2   1     2  2  10

דרוםדרוםדרוםדרום    מחוזמחוזמחוזמחוזסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ  3333 12121212 45.7545.7545.7545.75 35353535 1111 2222  13131313 12121212 12121212 135.75135.75135.75135.75

סה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהרסה"כ במחוזות ובבתי סוהר 9999        33333333 129.5129.5129.5129.5 105105105105 3333 2222  19191919 19191919 20202020 340340340340
    

סה"כ בשב"ססה"כ בשב"ססה"כ בשב"ססה"כ בשב"ס 24242424 72727272 339339339339 290290290290 3333 7777 3333 19191919 20202020 62626262 839839839839
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        תקציב הרשות לכבאות והצלהתקציב הרשות לכבאות והצלהתקציב הרשות לכבאות והצלהתקציב הרשות לכבאות והצלה

        2015201520152015לשנת לשנת לשנת לשנת     לכבאות והצלהלכבאות והצלהלכבאות והצלהלכבאות והצלה    הרשותהרשותהרשותהרשותתקציב תקציב תקציב תקציב המקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט ייייפפפפ

        ))))2015201520152015מחירי מחירי מחירי מחירי , , , , (אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב   תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     רגילרגילרגילרגיל קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 749,320 749,320 182,559 566,761 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 412,960 412,960 189,651 223,309 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה

 1,162,280 1,162,280 372,210 790,070        סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 0 0  0  0 השתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתות

 1,162,280 1,162,280 372,210 790,070 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 0 0 0  0         מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 1,162,280 1,162,280 372,210 790,070 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        6666201201201201לשנת לשנת לשנת לשנת     הרשות לכבאות והצלההרשות לכבאות והצלההרשות לכבאות והצלההרשות לכבאות והצלהתקציב תקציב תקציב תקציב המקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים בהמקורות והשימושים ברוט רוט רוט רוט ייייפפפפ

        ))))2016201620162016מחירי מחירי מחירי מחירי , , , , (אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח(אלפי ש"ח

 סה"כ    סה"כ    סה"כ    סה"כ     סה"כסה"כסה"כסה"כ תקציב   תקציב   תקציב   תקציב    תקציב      תקציב      תקציב      תקציב      שימושים  שימושים  שימושים  שימושים  
 כלליכלליכלליכללי     רגילרגילרגילרגיל קניותקניותקניותקניות     שכרשכרשכרשכר מקורותמקורותמקורותמקורות            

 813,714 813,714 208,555 605,159 תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר תקציב ישיר 

 394,710 394,710 151,401 243,309 הוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסההוצאה מותנית בהכנסה

 1,208,424 1,208,424 359,956 848,468 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

 0 0 0  0  השתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתותהשתתפות + הפחתות

 1,208,424 1,208,424 359,956 848,468 סה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורותסה"כ מקורות

 0 0 0   0 מזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתותמזה הפחתות

 1,208,424 1,208,424 359,956 848,468 סה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציבסה"כ תקציב

        ****2015201520152015מצבת כח אדם בכב"ה לשנת מצבת כח אדם בכב"ה לשנת מצבת כח אדם בכב"ה לשנת מצבת כח אדם בכב"ה לשנת 

 מבצעיםמבצעיםמבצעיםמבצעים מטהמטהמטהמטה מערך המניעהמערך המניעהמערך המניעהמערך המניעה מחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבותמחוז/ נציבות
במשרה במשרה במשרה במשרה     - - - - מוקדןמוקדןמוקדןמוקדן

 מלאה/חלקיתמלאה/חלקיתמלאה/חלקיתמלאה/חלקית
 סה"כסה"כסה"כסה"כ

 סה"כ מחוז דןסה"כ מחוז דןסה"כ מחוז דןסה"כ מחוז דן
49 27 287 23 386 

 דרוםדרוםדרוםדרוםסה"כ  מחוז סה"כ  מחוז סה"כ  מחוז סה"כ  מחוז 
26 28 289 23 366 

 חוףחוףחוףחוףסה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז 
34 27 282 25 368 

 יו"שיו"שיו"שיו"שסה"כ  מחוז סה"כ  מחוז סה"כ  מחוז סה"כ  מחוז 
7 15 121 4 147 

 ירושליםירושליםירושליםירושליםסה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז 
25 12 197 14 248 

 מרכזמרכזמרכזמרכזסה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז 
43 39 319 29  430 

 צפוןצפוןצפוןצפוןסה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז סה"כ מחוז 
32 31 301 30 394 

 נציבותנציבותנציבותנציבותסה"כ  סה"כ  סה"כ  סה"כ  
6 180 28 14 228 

 כ כח אדםכ כח אדםכ כח אדםכ כח אדם"סהסהסהסה
222 359 1824 162 2567 

  
עובדי מניעה הנמצאים בתהליכי גיוס בימים אלו. הנתון כולל משרות סטודנט המועסקים  58 -לוחמי אש ו 108הנתון אינו כולל  *

  .102בעיקר במוקדי 
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        ****2015201520152015מצבת כלי רכב בכב"ה לשנת מצבת כלי רכב בכב"ה לשנת מצבת כלי רכב בכב"ה לשנת מצבת כלי רכב בכב"ה לשנת 

        

 סה"כסה"כסה"כסה"כ מחוז / נציבותמחוז / נציבותמחוז / נציבותמחוז / נציבות

        סוג הרכבסוג הרכבסוג הרכבסוג הרכב

 געשגעשגעשגעש נץנץנץנץ נשרנשרנשרנשר אשדאשדאשדאשד אלוןאלוןאלוןאלון סערסערסערסער
חילוץ חילוץ חילוץ חילוץ 

 קלקלקלקל
 רתםרתםרתםרתם ברקברקברקברק רותםרותםרותםרותם אלמוגאלמוגאלמוגאלמוג

 2     0         1   9 12 נציבותנציבותנציבותנציבותסה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 

 13 0 5 2 1 2 2 6 6 0 39 76 דןדןדןדן

 17 0 0 3 5 2 2 5 8 3 35 80 דרוםדרוםדרוםדרום

 12 1 0 3 1 3 1 2 6 9 31 69 חוףחוףחוףחוף

 12 0 0 0 2 1 0 2 1 0 18 36 יו"שיו"שיו"שיו"ש

 9 2 1 1 2 1 0 2 5 5 18 46 ירושליםירושליםירושליםירושלים

 13 0 3 1 2 2 0 6 7 3 36 73 מרכזמרכזמרכזמרכז

 13 1 1 0 0 2 1 3 4 11 35 71 צפוןצפוןצפוןצפון

סה"כ רכבים סה"כ רכבים סה"כ רכבים סה"כ רכבים 

 מבצעים מבצעים מבצעים מבצעים 
463 221 31 38 26 6 13 13 10 10 4 91 

  שנים על הכביש 20קרי רכבים מעל  -לא כולל רכבים שיצאו מהתקן  •
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        א'א'א'א'    נספחנספחנספחנספח

        1111רשימת תחנות משטרת ישראל לפי מחוזותרשימת תחנות משטרת ישראל לפי מחוזותרשימת תחנות משטרת ישראל לפי מחוזותרשימת תחנות משטרת ישראל לפי מחוזות

 תחנה  מרחב מחוז

 דרום

 מרחב אילת

 מרחב לכיש

 תחנת אשדוד
 תחנת אשקלון
 מלאכי-תחנת קרית

 תחנת קרית גת
 תחנת שדרות

 מרחב נגב

 שבע-תחנת באר
 תחנת דימונה
 תחנת העיירות
 תחנת נתיבות
 תחנת ערד

 תחנת אופקים

 תחנת רהט

 חוף

 תחנת זבולון זבולון
 יעקב- תחנת זכרון זכרון יעקב

 תחנת חדרה חדרה

 חיפה+טירת הכרמל
 תחנת חיפה
 הכרמל- תחנת טירת

 תחנת נהריה נהריה

 עירון+אום אל פחם
 תחנת עירון

 תחנת אום אל פאחם
 תחנת עכו עכו

 ירושלים

 תחנת מטה יהודה כפרית יהודה
 מרחב דוד מרחב דוד

 מרחב מוריה מרחב מוריה

 מרחב ציון

 תחנת לב הבירה
 תחנת שפט
 שמש- תחנת בית
 תחנת הראל

 מרחב קדם מרחב קדם

יהודה 
 ושומרון

 מרחב חברון
 מרחב שומרון

 ת. מעלה אדומים
 תחנת בנימין

 מרחב שפלה מרכז

 תחנת ראשל"צ
 תחנת רחובות
 תחנת רמלה
 תחנת לוד

 תחנת מודיעין

                                                           
 לפי נתוני המשרד לבטחון פנים 1
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 תחנה  מרחב מחוז

 מרחב שרון

 תקווה-תחנת פתח
 סבא- תחנת כפר
 תחנת נתניה
 תחנת שדות

 תחנת ראש העין
 תחנת קדמה

 מרחב נתב"ג

 צפון

 שאן- תחנת בית שאן-בית
 תחנת גולן גולן

 תחנת טבריה טבריה
+ מעלות  לב הגליל
 תרשיחא

 )תחנת כרמיאללב הגליל (
 תחנת מעלות תרשיחא

 עילית-נצרת + נצרת
 תחנת נצרת
 עילית-תחנת נצרת

 + מגדל העמק העמק
 )עפולההעמק (תחנת 

 העמק-תחנת מגדל

 צפת+ירדן
 תחנת צפת

 פינה-תחנת ירדן ראש
 שמונה-תחנת קרית שמונה- קרית

 + משגב סומך
 )שפרעםסומך (תחנת 

 תחנת משגב

 תל אביב

 מרחב איילון

 מרחב דן
 מרחב דן

 תחנת מסובים
 תחנת גבעתיים

 מרחב יפתח
 מרחב יפתח
 תחנת שרת

 תחנת שכונות

 מרחב ירקון
 לב תל אביב
 תחנת גלילות

 תל אביב צפון
        

 

 


