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ל"מל



חקירות

מעצר/ חיפוש 

תפיסות

בקרות רישוי 

כתבי  188הוגשו 
250אישום כנגד 

יעדים

152:כלי רכב

51:  ( תקיפת שוטרים, איומים, ב"אלמ, קטטות, אירועי שוד, ניסיון רצח)אלימות 

25:ח"סד 132: ח"אמל

105: אחר

ח"ש21,502,118: מזומן
137: ח"אמל

47: בקרות

488:חיפושים
516:מעצרים

:יעדים' מס
725

:בוצעה פעילות
631(87%)

:ה"מעת
228

(31%)

6

21.6.22: נכון ל



פיקוח על  
מקומות13

/חיפוש 
מעצר

תפיסות

/  בקרות רישוי 
/הריסות
תנועה

170כ "סה. רשות המיסים90,  משטרה 80: כלי רכב
328: ח"פריטי אמל

35: קרלו,  59: רובים, 24: איירסופט, 84: אקדחים, 84(: גז/רסס/ הלם)רימונים 
1:מעבדה לייצור מטענים והסבת נשק, 17:מטענים, 5: רים"פצמ/ פגזים, 19: כוורות זיקוקים

1005: בקרות
31:  הריסות

9566: תנועה

1087: חיפושים
1573: מעצרים

21.6.22: נכון ל

5,567,940₪-מעל ל: מזומן

נצרת
טובה

פ.א.א
מכרדידה'ג

קלנסאווה
וליה'לג'ג

לוד
יפו

כפר עקב
שועפט. פ.מ

תל שבע
שגב שלום

רהט



הוגשו כתבי אישום כנגד  
יעדים29

:יעדים' מס
117

:בוצעה פעילות

78
(66%)

:ה"מעת
29

(26%)
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הפחתת שימוש במזומן 

הגברת שימוש באמצעי  
תשלום דיגיטליים

בראשות צוות משנה 
החשב הכללי לעידוד 

\אשראי לדיור 
משכנתאות

צוות שוק שחור בתחום הפיננסי

גיבוש הצעות 

19.5-ח סופי ב"הופץ דו
טיוטה הופצה 

15.6להתייחסות ב



צוות שוק שחור בתחום הפיננסי

צמצום החזקת  
מזומן

איסור  /החלת דיווח1.
החזקה על החזקת  

מזומנים

ביטול ההחרגה  . 2

למוסדות פיננסיים  
אי מתן הלוואות במזומן  )

(6000₪מעל 

מיגור תופעת  
החשבוניות 
הפיקטיביות

מודל היפוך החיוב 
בענפים נבחרים

,   שירותי כוח אדם)
(שמירה וניקיון, בנייה

חיזוק בקרה על  
פים"נש

חובת דיווח על נותני 
שירותים פיננסיים  
תחוזק באמצעות 

' א141הרחבת סעיף 
לפקודת מס הכנסה

יעלה לאישור בוועדת הכספים
7.7עד ה



מיפוי מכרזים
מיקוד על
מכרזי , מכרזי התשתיות

הפסולת ומכרזי הסעות

צוות מכרזים ברשויות המקומיות

כלים וזיהוי חסמים
מנגנונים משלימים להוצאת מכרזים  -

בתחום הרשות
י משרד  "העברת תקציבי פיתוח ע-

הפנים בשווה בכסף דרך חברות מנהלות

סיווג רשויות
לכן  , קושי מהותי ומשפטי לסיווג

יפעלו על פי אותם הכללים מול 
כלל הרשויות בכספי החומש

הנחייה למשרדים
רשותיים-מנגנונים על–מיליארד 6.57
אך  , יועד לביצוע רשויות–מיליארד 3.1

רשותיים-במנגנונים על
ביצוע משולב  –מיליארד 2.75

(משרדי ורשותי)

ח הסופי "הדו
פורסם  
בתאריך

18/05/22

צוות מכרזים ברשויות המקומיות



צוות מכרזים ברשויות המקומיות

הקמת מאגר  
קבלנים

קבלנים מאושרים לעבודה 

עם משרדי ממשלה  

ורשויות מקומיות  

מתן משאבים למשטרה-

אישור משרד המשפטים-

הקמת אגף בקרה

במשרד הפנים

בקרה על הקצאת הכספים 

בזמן אמת

ת למבנה האגף הצעו-

הועברו לנציבות עקב צורך  

.בתגבור כוח אדם

מכרז ממשלתי  
משותף

בתחום ההסעות והפסולת  

יתקיים מכרז ממשלתי 

משותף לכלל הרשויות  

המקומיות

הנחיות לביצוע  
550החלטת 

תקציבי  חלק משמעותי מ

550החלטת הממשלה 

יוקצה באמצעות מנגנונים  

. רשותיים-על

השינויים הרגולטוריים הנבחרים



64
ישובים

81
מבצעי  
אכיפה

5
מחוזות  
משטרה  

 +
להב

₪ 2,140,000קנסות בסך 

1,140,000₪נגבו בסך של חובות

טון מזון לא תקין13-הושמדו כ

21.6.22-מעודכן נכון לצוות אכיפה אזרחית 

הפרות לפי חוק תכנון ובנייה  32
(  פלישה)והפרות מקרקעין 

,  צווי התראה, צווי בטיחות57
הפסקת עבודה ושיפור

,צווי סגירה17: בתי עסק
,                       ללא רישיון22

נותק מתשתיות9

אירועי מס ברשות המיסים147

28
משרדי  
ממשלה

ויחידות סמך



רשות  
המיסים

פרקליטות  

אזרחי  
פלילי

משטרת  
ישראל

שוק ההון

8.6.22מעודכן נכון לנותני שירותים פיננסיים 

חוק איסור שימוש  
במזומן

סכום הפרות
₪  מיליון 27.4-כ

נתפסו נכסים לחילוט  
מכוח חוק איסור 

הלבנת הון
בשווי

₪ מיליון 30.9

.כתבי אישום3עד כה הוגשו)*( 
.י"ממ"בצחפים "חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון במסגרת פעילות כנגד נש)*( 

עיצומים בסך של
₪  מיליון6.4-כ

-פעולות ב

33
פים"נש

עבירות בגין אי רישום  
תקבול

סכום עבירות
₪ מיליון106.4

בעבור*
פים"נש24

בעבור*
פים"נש24

נתון בעבור*
פים"נש24



פ  "שת
באכיפת  

פים"נש

פעילות  
אכיפה  
עצמאית

פעילות  
אכיפה  

משולבת  
כנגד  
יעדים

שולחנות  
עגולים   ניהול ספרים

ביקורות של ניהול ספרים539•

(הצלחות)מהביקורות נמצאו ממצאים 63%-ב•

הפרות איסור שימוש במזומן בסך של•

ח"ש218,814

ח"מש7.3ליקויי אי רישום תקבול בסכום •

5328הצהרות הון 

בוצעו54•

חקירות ושומה
מ"מע112/ מס הכנסה 194

רכבי יוקרה15תפיסת•

ארגוני פשיעהמ"צח

מעצרים87•

חשודים נחקרו באזהרה323•

ח"מש209.5נתפסו נכסים בשווי •

(י"נתון משותף עם מ)*

08.06.22-מעודכן נכון לצוות רשות המיסים 

הוצאה לפועל

חייבים647אכיפת גבייה כלפי •

פעולות אכיפה של הדבקות3012•

עיקולי רכבים562•

ח"מש199-כס"היקף חובות ע•



עבירות בנשק
עונש מזערי על 

החזקת נשק בלתי חוקי
פורסם בספר החוקים

8.12.21

חלקי נשק מהותיים

חוק העונשין
ממתין לדיון בוועדת החוקה  

לקריאה שנייה ושלישית

חוק 

איסור הלבנת הון 

פים"פיקוח על נשסמכות

לאיסור הלבנת הוןלרשות

גיבוש טיוטה

בחינת עבירת  

" פרוטקשן"

(סחיטה באיומים)

בתהליך גיבוש העמדה  

המשפטית

חוק החילוט
החמרת האכיפה נגד

באמצעותסוחרי נשק 

הרחבת החילוט

בבחינת משרד המשפטים

תפיסת מזומן
סמכות לחילוט בשווי 

והרחבת הגדרת 
תקבולי עבירה

"איירסופט"
צו איסור ייבוא

31.12.22בתוקף עד 

תיקון חוק רישוי כלי 
ירייה  

אושר לקריאה שנייה  
פ"בטושלישית בוועדת 

"חבילת חקיקה"–צוות משפטי 

חיפוש  עילות
ש"ביהמבלא צו

אושר לקריאה שנייה  
ושלישית בוועדת החוקה

סמכויות הרחבת

בתי המשפט  

הכלכליים
צו שר המשפטים 

אושר בוועדת החוקה
בתוקף 

1.3.22-החל מ

קידום תזכיר חוק 

שירותי אבטחה

משרד , גיבוש טיוטה
פ"הבטהמשפטים ומשרד 

21.6.22-מעודכן נכון ל



טיפול 
בגבול ירדן

הגברת 
פ "שת

ארגוני-בין

הסדרת  
"איירסופט"

ח לא חוקי"צוות אמל

רישוי ככלי ירייהמשותפיםלים"חממודיעין וסיכול



צוות תקשורת

להדהוד הישגי המבצע באתרי חדשותקמפיין באנרים 

"מסלול בטוח"להדהוד הישגי קמפיין ארצי הושק 
פ ומטה ההסברה הלאומי"בשיתוף המשרד לבט

כלל גופי ההסברה הנהגת שגרה מבצעית ותכלול עבודה מול 

הנגב והגליל ורשות האכיפה והגביה, הפריפריה, משפטים, רשות המיסים, פ"בט, משטרה

למעלה  
ממיליון צפיות 

בשבוע

מועד התחלה
12.6.22


