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י$רא>. מ8טרת %ל חוםדח מנת
ו

וב,*חו. התןהן מורשת .1
שנוצר ובוחן הה\הו הריסות בין מלחמה, סערת תוך נוסדה ישראל 09רה

. המנדט. בידי^ימ*ןלת
הבלתי והנוטרים השוטרים כל בנובמב*\חוצאו 29 החלטת לאחר מספר ח ימי
כך אחר ה>1, זח תהליך משמר". "איזיר כונח י*שר באיזור התחנות מן יחודים
^ בידי נשארו התחנות הפינוי. שעת התקרב עד אחרים שטחים פני על והתפשט

אחרים. נוטרים י1ו שוטרים גויסו ל* החולכיח ובמקוח היהודים ^קציניהן 10  י איש.... 70  60 כן לפני שרתו בחן *שר בתחגות נשארו כד משום

ביותר. ההכרחיים חהסקידיח >מ>וי אף הספיק לא מנזמרם בממוצע. שוטרים
ותפקידים תורפת כנקודות שמירח תפקידי רכיל! מלאושוטרים כך על נוסף

בבמהון. הקשורים אחרים
^<* הנשק לקצין. ואקדח לשוטר אחד >רובה פרמ מהתחנות, חוגא הנשק כ>

בידי 41>קח הוצא ובמחסנימ בממווז בתחנות, שחיה גד, וחב הקל המגוון,
ברובם נמסרו 0נ0*רו חרובים וחוגא. נלקח מו3ג א'ירישמש נשק אף חחולכימ.

המלחמה. לצרכי ההגנה, לארגון ל'ימוש התחנות אנשי י ע"
כולח. כמעקו הבריטים ע"י הורחקו בתחנות כן לפני שהיו התחבורה אמצעי
לל'מולז. צלחו לא לזכמעט כלים, קברי אלא היו לחחנח^לא אית שנשארו, המכוניות
מחיפה לאחרונה ובצאתם ן. .לחלוקי חטפקחו פסקה ולבסוף ר.י. בצמצום ניתן דלק
לקחתם יכלו לא אשר ומרופטים, קזבורימ רכב כלי רק אחריתם הבריטים השאירי

מ. את

ע"י הוצאו חוזקובים; וחמוצגימ החמורית חפלזעימ תיקי חשובות, רקומות
,יו כליל,? חולז.מדו::ואבדו מחם רבים המטות. ומן התחנות מן צאתם לפני הבריטים

נלקח*  בריטים הוזכרו בחס רלזומה או תיק כל רנ.יס* רצח תיקי ריניהמ
כ!סיירענקי לאנגליה. הועברו הבולשת לול מלאים.רסומךת עקרות"ארוגווזפלדח

נלקח, ערך לו שחיה מוצג כל נ7?רפו. קחמקורות לאחר והורחק .צולם מסמכיה קל
קרימינלים מבחינה רב ערך בעלות רחובות מסוכנים. ומכיס יריח כלי ובפרט

לבז. חיו או התקלקלו הושמדו, אבדו, ורובם ז;ופקרי זיהוי ומסמכי טית
. של וזזמכשירימ הכלים בירול!?ימ, המעבדה של והמשקל רבחערך .זז*יוד
בחלקם., רוקנו המחסנים נלקחו.. ו הוצאו אלחוט) ושק, הסדנאותי/(תחבורה,

לבנינימ אך בזדו? נזק נגרם רבים במקךמוח ולקלקול. לביזה הופקר והנותר
בתוימ? מלובן גרזל ע"י היהודיות בתחנות המטלטלין מומנו ימאידך ולריחוט*
בחלקם,^ נמכרו הסוסים וצאים. הי , לידי שיחזרו צמיח מתוך הנראה כ*י ?.?.

ערבים. ע"י ונקדדר חומקרו ורוהס חומת, גדול חלק

קודדימ, רוצחים, ממוכנים, פושעים ביניהם בהמונים, ו חרר לזו אסיריי'
לזלטון גמר לפני מספר ימים משעימ. על שנידונו ח חולייו אףי ו פורעים

לזל מאורג1נת#...ןובמ בצורה אסירים כ120 בעכו הסוהר מבית "ברחו*' המנדט
הערבים הנוטרים גם הלכו דרך באותה לכנופיות; חזיטרפו ששוחררו הפושעים

נלזקס. על ממלזמרותיחם, לעשרות ברחו ביומו יום שמדי
תחילה ירד והערבייימ חיחודיימ חאזוריח בין חחוקמ 17 א ה חיץ לרגלי
חיו כלל בדרך חם י שמבצע הרגילים, וחלזוד הגניבה מ>,רי מספר ניכר באופן
^ף והזזצתות. הפציעות הרצח, מקרי מבחילה במידה רבו זאת לעומת גניבותערבים. מספר רב וביחוד הפורשים, ע"י רבים שוד מ^רי בוצעו זו בתקופה

ביותר# מדאיג חפליליר' מצב היה לא כן מי על אף המכוניות.
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חאר'ן בכבילזי ביותר. מדאיגה בצורה חתדרכימ ת8ונות נ?ספר עלה מאידך
לזנגרמ התנועה על יליקוח חוסר חיו; לכך הגורמים גמור. ובוזזו תוהו חלזתרר

כלן רבות מכוניות' יציאה מסטרתיימ, תחבורה ובאמצעי בלזוטריח מחסור ע"י
הנהגים/ לכך. הוסמכו וילא הוכל'זרו■■ סלא אנסימ ע"י מכוניות ונהיגת המחתרת
מהנמצאים אילז. עמ הנהג חתחקב לא יזבו מצג וחלזתרר התנועה, חוקי בכל זלזלו

צבאיות מכוניות מסירת ע"י נסתבך המצב בעיניו. נאה החיה מה רק ועשה בדרך,
'חל חוק כל ידעו לזלא ר מנוסי ובלתי מאומנים כלתי צעירים, חיילים לידי

תנועה.

לזנפגעו לאחר ללזמו. הראוי סוחר בית העדר ע"י נגרר העיקריים ם י.י. ס ק זז אחד
:\< אלא נינו עבריי למאסר מקרח נלןאר לא כיסו הטוהר בית בחערי ת!ומרימ אסירים

לחקוסות אסירים להחזקת מותאמים חיו בתיחכ>א"?א אלזר התחנות, בתוך
ממקלתייס ממקורות חאסיריה בלזביל אוכל להסיג אפסרות היהח לא כן ^|(1 ו וקב מ נו".מ "לאסירי ן חיזבו על בעיקר האסיריכ^לאכלו
לזעולתח ל!ל כמעט מוחלטת הפסקה חיתח יהמסטרח בסטח ובוחל. התוהו סל ההוצאה

חחדיז לארגון וגרעין יסוד ו?זמלז נלזתמר המלזטרתי הארגון סלד אולמ הרגילה,
ל. א לזר י ת מלזמר לזל

הכנה* ירחי .2

מזכיר אז סלזמלז 0רף, זאב מר אל סחר י. מר נקרא 1947 דצמבר בתחילת
המדינה משטרת להקמה תכניות להכין סחר מר על הטיל ף לזר מר המצב. לועדת

במחלקה אז ששרת אס, חמי נ י. מר את זו זז ד ו לעב לצרף ע י הזג הוא לקום. העתידה
םכוייח שאין כשנתברר במצרים נציג לשמש מועמד והיה המוכנות, של המדינית

למשטרה, נתמיאם מר הועבר במגרים ישראלית 0לנציגות

לו והוצעו המשטרה, אל זיקה לחיו שחיהח מספר אנשימ עח התקשר סהר מר
חמונח לא.הכילה תכנית #ך אולמ המשטרה, קל שונות מחלקות להקמת תכניות

הלכו וזזדיו:ימ השיחות י'שטרח. ■ חיל של כללי ומבנה ארגון של ומותאמת מקיפה
מנעה (ל1"י) פלשתינה משטרת של ארגונה שיט^ת כי חמעערח, העובדה את וגילו
עבודת שיטה את לל.;;וד האפשרות את היהודים המשטרה מאנשי מפורשת בכוונה

י אחידה. אדמיניסטרטיבית כמכונה המשטרה

מיי;;'ךח. ק!ל תקבע פקודות אח ולמדו לחח, שהוגש בחומך עיינו המארגנים
הוכן המדינה* בש';ח להרת צריכה שחיתח למלזטרח הקן עובד המנדט. ממשלת

טי "ברי ■ השוטר נהגה . ממנה י1. חחי רמת את לשוטרי להעניק היתח לזמטרתו תקציב
המקטרת חילי חלוקת על התבססו והארגון התקן המנדט. לזלטון בתקופה כארץ

התקציב ועל התקן ?■:לי המצב וגדת בפני הרצו המארגניח ותחנות. נמות למחוזות,
לעיל* 1 לזהותו חקויס לפי בהכנות לחמלזיך ל!מכות לחח וניתנה המוצעים

נח בפי קוכנו ולזל! 1948ן פברואר באמצע להלאביב עירה חמארגניח פעולת
בעניני >מ7!טרח ..סוכנות לזל הקחור קצין חדר (הוא המוכנות כמלזרדי חדר

ניתוק ב.ל1ל . בקרב...חמסטךןן והסחר ך ל לזה ובוזזו לתוהו עדיח חיו חח נוטרים).
המי בריטיימ. קזליגימ ^?דו קבראקמ המחוזות מטות ובין הנפות בין הקסרים

פקודיהם על חקתלמו לא החטיבות בר^לז אז דזעמדו היהודים חמפקדיל! כל בצערי ראו
הנמוכים, הקצינים עם בד,.רימ באו לזעח אותה הבריטי. חלזלימ מאחוריהם באין
זזמלזמעת את לחלזיב לחם וקר^ו עליהם, נאמנים לזהיו היזוטר.לם מן וכמה הסמלים
נה ח8ךי ל#סטרחי גרעין לחמס נועד המנדט מלזמרת לזל זזעהרי החלק כי כנה, על
הכרזת ם ו בי ת... התפוררו קל במצב הוא גח יימצא לזאמ היה וברור לקומ, קייסהעתידה ולא'יזויח להתחיל הפעול!. לזממנח'תוכל מוצא נקודת תחיה לא המדינה,
חחחיוררות, תהליך ארז ועצרח הועילה הקריאה לבנות. יחיד! אפסר סעליו יסוד
עתידה חעיקריות..סחיתה הבעיות אחת כי כך ע"י נוכחו המשטרה מארגני אולם
טפקדי'ם, קצינים חוסר  תהיה המחתרת תקופה שתיגמר לאחר בפניהמי לעמוד

קבלו חם פיקודי. וכולזר כ"ררן גס מקצועית, וחכסרח לידיעח נוסף ל0ם, שיחיה
ללזל קורם להקמת להל15ביב) בינתייח עברה (סמזכירותח המצב, ועדת הסכמת את
בפתחתקוה, סעח או11ו: לזיות1 ל01טיג..אלזר מר צורף ז,ח לענין מסטרח. קציני

מספר די י "ב ע.ך י חי נין הס כן. לפני י לזניו מספר חמקטרה מן קסרלז בונר, מר וכן
בדקו שנ מ, צעירי 24 סל קררס חוקם כך ההגנה. מן מפקדיה וימספר חדק; יודעי
סלכן הקורים מתאימות* פמיכומכ.יוח ובדיקות בחינות ועבדיו בחירה ועדת ע"י

בתלאביב. ההסתדרות לפעילי בסמינריון

זז
להיתה אדמיניסטרטיבית במתכונח הארצי המטח בהרכבה! גת הוחל לזעח אותה

;:פםנאות %גך ;וג_ףמנ_חלה, דהיינו: .צבאית, ארגון חיטה על בעיקרה מבוסמת אז
 ^י י פלזעיח. חקירת ואגף

./3 :  י . . ■  : / ^ ... '
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החלו ה ו הנזכר המחלקות >רסות__1!מ1ןה__המ^^
קציני ומספר צבאי רן נסי בעלי קצינים צורפו המחלקות אל פעולתן. את לארגן
הצבא הכלליש? חממה נתבקש המטה הקמח עם בבד בד ופקידים. ותיקים משטרה

* למלוי אנשים מספר וכן מרחבים מפקדי לתפקידי מפקדים מספר למשטרה להפריש
\ו\4 לטוראים, **שר והערבים. הבריטיים השוטרים של צאתם נשאראחרי אשר החלל
'] י לגיוס לבחור לו וניתן המרכזי, הצבאי לקלט צוות לצרף המשטרה מטח חורשה

חוקק . מ£3 >מעכ!ח חיה שגילם המתייצבים מבין אנשים מאות כמה למשטרה
של מחלקות התאמנו* ובו איש,, 250 עד היה קיבולו שכוח ארעי אימונים בסיס

בתרגילי הודרכו החניכים הממטרה. ות. משור שבאו מדריכים ע"יי אחת כל איש 30
חיות השוטר. ובחובות בחרק אלמו:טרייה הדרכה וקבלו קל תנשק ובשימוש סדר

את לראות הצב** מטח שוכנע , הללו הפעולות למימון ממלכתי תקציב הוקצב ולא
ציוד גןספקת נתאפשרה כך ע"י צבאית, חטיבה כראות המתייסר המשטרה חיל

צבאיים. ממקורות מצויים, שהיו ואספקה,*ט*ידח
חריסוי בשטח הן המשטרה, של התנועה שקרוהי כשנתברר פברואר, בחודש*

תלאכיבופתחתקוחי עירית החלו לחלוטין, לפעול חדלו הפיקוח, בלוטת קונים'והן וצבעים ממינים מספרים סלטי ולספק ולנהגים למכוניות ךסיונןת להוציא
י] לזירת זה 'טרד מ בתלאביב... התנועה מל1רד להקמת המטח ניגש המצב ויעדה באישור
י'יץ בהצלחה סמעל ופקידים בוחנים צוות חוקם מלזמר'1. "*יזור כונה אשר חאיזור את

[י זח, למל'רד העבודה קימת ונקבעה ופנקסים טפסים הוכנו במאי. ח15 לפני עוד
./^2 >■ ,,, , * . ח. ו כי גם בו הנהוגה

חיו הגוף תאי ידני1י4^ק5מ. ב3**3**ג:ו המסמרת מצא^ת המדינה הכרזת יום
חיו והאברים צרכו די נתחזק טרם חלזלד במלואם. התפתחו אולם.טרם קיימים
החל והוא חדשה רוח זח גוף לתוך הפיחה המדינה מפותחים. ובלתי חלוסיס

זזץץ^ףקרייחזז^ ) ורז ז מ בקצב ולצמוח ולגדול במהירות להתפתח

והחמר* הקייס  לידה חבלי .3

של תקדים ללא המחיר הגידול אדמ. בכח חמור במחסור לקתה החדשה המשמךח
הפשעים ריבוי בה, כרובין! שחיו הכלכליים והתנאים המלחמה תנאי האוכלוסיח,
התפרקות של נ?ח מידת חעליח, זרם לתוך עברייניימ יסודות חדירת ע"י. שנגרם

מספיקה, השגחה ללא הנטוש,1 הרכוש ריבוי מלחמה, בשעתי מבעי תהליך שהיא מוסרית

מ
עבודת לצרכיי שכורים ."בניניה נטושים בנינים הותקנו וכן שופצו, הממשלתיים
שנותרו המקומיות אח ולמלא האדם. כח חחי להגביר רבים .מאמציה נעקזו הממטרה.

המרובים והחתפטרזיות הטימורימ ולאחר והערבים הבריטים יציאת ל55חר פנויים
קשה למלואו והדרך החסר מאד רב עוד חללו חהישגיס למרות המשטרה. בשורות

. , בפרוטרוט. אלה ענינים יידונו להלן מכשולים. ומלאה
לחש,וואה. ומודד בטיס חוסר ,.4

עם ק גלוי המו המספרים קל וחי ו.? חשו י בו חסרות כי הוא, לקוי בהכרח זח דוח
כי ממנו, איןילחמנע זח מצער לקוי ל'עברו. השנים עבור המתאימים המספרים
אין מעיקרה. מסולפת תמונה מראה חיתה לזעברו השנים לול המספרים עמ השוואה
משטרת אטר הטטח א) כי:. הקודמות, חלזנימ ובין הדוח שנה בין משותף (א"י).מודד נח מלקחי מלזטרח סלטה בו אשר זח עם מזדהה אינו .עליו קלטת יקראל,
יעכסייו זזנו אקר לשטח המתייחסים המספרים אה לזזפריד יכולנו אילו אף ב)
.קלטון קטוזי ליתר המקהייכיח המספרים מן יסראל קלמקמרת ללזיפוטח נתון
\ ומספרי הוא/יל הללו, ר? המספרי בהסוואת אמת כל תה חי לא אז אף המנדט,

כליל נסחנו פניהמטח על וחלוקתם צסיפוחק והדתי, האתני הרכבם האוכלוסין,
להביא ילז בעקבותיהן. באה אסר והמהפכה הכבירה העליח המלחמה, תנאי לרגלי

חסטחימ כגון, זזנ"ל, הקמח חל חלזובים חלקים יזל חמיץפטי הסטטוס את גם בחסכון
ל'לוס ימי ל1.ל מנחל או אזרחי. י ממקל בחח כונן מרם אקר הצבא בידי חמוחזקיח

המלחמה י תנטי מפאת מקצתם לקויים החולפת חסנה עכור הניתנים המספרית גם
בטבלאות ביותר ניכו זח ליקוי ילזראל מדינת ימי סבתחילת המעבר תנאי ובפרט
באיחור החלה זח מסרד סל הסטטיסטית סחפעולה מסוס בדרכים, בתנועה המטפלות
הנוגע בכל במרטי ,י !:חםר לקוייר חמקטרה לידי הגיעו אסר סחמספרימ זמןיןמלזומ

המוחזקים ב^זוריר ארעו אסר .ולתאונות צהאיים נהגים. מעורבים חיו בחן ^דזייקח.לתאונות או 51 ט ר סו מ סטמיסמיקה אפסרוה'לנחל תה י זז לא בחם אסר הצבא, ע"י
ניתנים והתארעוהח הדרכים תאונוה לחקר חחסובים המספרים אין ידועים במקרים
הםט '''ב מי את כאן למסור נעל'חמאמץ פנים כל על המלחמה. תנאי מסאה לפרסות
/ ביותר* היעילות בדרכים ולהציגה בידי'המסטרה הנמצאת 3/.מיסטיקח
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אדם. בכוחי קחה ממחזור המל"טרח סובלת חזה חיום ועד הוסרה מיוה א.
הקדימה זכוה  לאיזונה בראלי חיתח זח למחסור והעיקרית הסבה.המכרעת.

לכך גרמו המלחמה צרכי ליל?ראל. ההגנה צבא ממנה ונהנה לה זכאי חיה ^אקר והיתה ילזראל מלזטרת סבלה האיכות מבחינת ביחוד אה כי חכמות מבחינת לן^רק
חאנלזים גיל הגבעה לו. הדרולז את בחר לזהצבא לאחר לנותר במה לךןסתפק וחפעימוכרחה המרץי מקורות את חמ"מרה מן לזללח ומעלה ל35 במחטרח חלזוחרריו^ליזרות
פקוד כוח להם חיה אלזר באנחיח גף החזיק הצבא צעיריה* באנלזיי' הי הנ'זמוני לות

הי וחדי מי ת ו ל. וכיירו

ומתגייסים סיוונימ רכילזח על לזחקיזו אחרים גורמים גס היו זו לטבח נוסף
י ר'לזולמה"תחילח הזעומה המחכורת את ו^ראסונח, בראק להזכיר, יי וביניהם
^ אין גםעהה ^ולמ ונחתמרה, הלכה זו מלזכורת המנדט. ממלולת ממורקת כתוצאה

אשר העבודה בשוק הגבוה השכר פתויי את להכריע היכול מ?יזיכח מק!וח"כח בה
סבה גס קיימת חיתח לישראל. ההגנה צבא ע"י נקלטו שלא האזרחים מ חני נ ממנו
למשטרה, ההתגייסות את המעכבים בגורמים חלק לה לייחס יש אשר פסיכולוגית

חמ"נדט שלטוך משטרת של וביחוד פשרות המשטרה של הפופולריות חוסר והי;;
מרץ והשופעים הצעירים הכוחות שחרור שעם לקוות יש הישראלי. הצבור בקרב
עידוד ינתן השרות,ואם ותנאי השכר שיפור עם לישראל, חזזגנח צבא משורות
כוחות המשטרה לשורות כחשבון,יזרמו הבאים הצבוריימ הגורמים מצד מתאים

ורעננים. חדשיח

הראשון שהתקן גמורה בודאות נתברר ישראל משטרת פעולת שהחלה לאחר מיד
וכן והשונים חרבים הצרכים את לספק כדי בו חיה לא המחתרת בימי שהוכן

יץ, חרבות והדרישות הבעיות בפני לעמוד ידו לאל יהיה אשר הארגון את ליצור
\ בעיות יטראל. מדינו? של והמתהווה החדשה המציאות לו הגישה אשך והמגוונות

השליליות חחוצ*ות ידי על הממדים, רחבת העליה ידי על נגרמו אלו ודרישות

וו /^7 ''.. ''"0*י /"ו;ו וו"ויו.> מהטחי בםטתו.1.ים חמקחסה עוע. גס כך אחר נתוסף
חלזחור, בקוק הקיסרות עבירות  כגון גרמן, קחזמן בעבירות המלחמה בעיותי יסודותגם לקבוע1 ו חדק תקן לעבד המידי הצורך 1:7התברר לאחר וכוי. ההברחות

אסר בןפורת, י. מר ס.מ.מ. בראלווח ועדה מונתה המשטרה, לארגון מוצקים
והצעה נרחבת מחקר עבודת ה עקת זו ועדה; כסדרם. לימים התקן בהכנת טפלה
ח51קן תכננתי עמ אחת ובעונה בער5 הדוח. תקופת בטוף מיום לפני עמדה התקן
וכושר יעילות לרמת תנאים ונקבעו כתיקונם ס מי לי גיוס תכנית גרו עובדה

גבוהה. מקצועית לדרגה חמלזטרח חיל את תעלה אקר

חומרות, גיוס חיה עמו הביא אדם בכח לזחמחםור התוצאות אחת ב.
^1' קמירת כגון, קוטרווז,. בלזרותי חלזמולז הכרחי קבהן כמלזטרח...עבודות גיוסקיימות אולם וכיו"ב* נסים נמצאים בחס וכמקומות נלזים אצל ח מושי חי אסירות,

עטתה וחמל'טרח לעיל הנזכרים הצרכים מאלד רחבים לזחיו בממדים נעקה חטוטרות
הועסקו חסוטר|*ת חקוטרות: ?ץל בלזרותן חלזמולז בדרכי במק;ית נועזים נסיונות

חערימ. ברחובות בתנועה ואף המלזטרח, בתחנות בתורנות אלחוטי, קטר בעבודות
מסתבר אולח מלאה, בהצלחה זח ן ו נסי הוכתר אם בודאות להחליט עדיין. מוקדם

חמקמרח. בעבודת מקום ת כזר לקו יחיה בעתיד קגמ
ערבים מיעוטים אנקי בחח וקנקארו חאןייב מידי קקוחררו מספר במקומות ג.

ללזעבר. המנדט ת ל מל! מ מקטרת אנסי מבין ערבים סוטרים מחדק גויסו
ח* המצב .2

רק למסור אפלזך ולפיכך חמוקי התקן נקבע טרס הרוח תקופת גמר עמ א.
131.12,48 ריוטי ל'חיו כפי חמםפריח ניתניר' להלן למ5כ,ח. הנוגעים מספריה

./5
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:.3.1*15*48 מ ביו יל1רא> מחמרת ת מצב א טבלה

המצבההדרגה

כללי 1מפקח
כללי מפקח 1סגן
כלליי מפקח עוזר

מחוזי 5מפקח
מחוזי מפקח 11סגן
מחוזי מפקח 22עוזר
(ה) ן ר*7זו 31ממקח(ח)
(ח) לזני (ת) מפקח י.

105
א* 124סמל(ה)
בי 123םמל(תי<
1459סוטר(ת)

כ " ח ס 1882ב

כוללת: אי מבלה

. בי מים*חומרות.טבלה מיעו  גי טבלה

ן

זן ג המצבההדרגההמצבההדר

א _מפקחת 1מפקח1
ב 2מפקחת י1 א < מ 5ס
אי הסמלת ל מ פמ

בי >?ר3ממלת 51לזו
100סוטרה

0 105ב ה ח'י " ס 62ב

בתור מתנדבים ממפר גם לגייס חכרת זזיח אדם גכות המחסור לרגל ב.
בלילות. 1עימ במל'מרות בעיקר עוסקימ הללו החומרים מיוחדים. לזוטריח
עובדים ,ךהנ.מ הצבא מן לזקוחררו יותר חקלןיקים חיאנלויח מבין גויסו רגיליםהס נ?7^טרח קציני לזל מיקוחח תחת מלזלחס מיוחדים קצינים לזל בפיקודם
לזוטרים לזל סמכויות הוענקו כן 'עבודתה. ליל וממקחיח בהדרכתם המטפלים
ממחלחיות. מהלקות כמה ע"י חמועסקיה אניןימ למל^פר (נוטרים) מוספים

מסמרה. ד. חדת.טבלה ו מי

המצבההדרגה

מפקח
, אי סמל
בי סמל

לזוטר

15
27
6 י

377

ח " ס 425ב

\

,/6



ה בס"

 6  ■

ומרחבים! חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה 11בלח להלן
ומרחביה. חלןיבןת  המצבה חי.* ,1ג;לה

 ז מחו
טבריה

ז מחו
חייזח

מחוז
יר,ולזלימ.

מחוז
ח"א

המטח
הארצי ה ג ר ד ח

1
1

' 5
11
22
31

105
124
123
1459

1882

5
2
4

,64

1
2
5
8

30
29
5.3
478

1כללימפקח

כלליסגן ללקח 1מ

זר כלליעו מפקח.

ימפקח ז ו ח 211מ
. מחוזי,.מגן ~י72מיקח

664מטקת■מחוזיעוזר
1מפקח איזו 1094ר
20419ל1נימפקח
304419איסמל
124331גיסמל

158537222סוטר

76 586 290 683 247 במה

העיקריים. התפקידים >סי החיל חלוקת להלן
חתמקידית*  המצבה ו*. טב>ה

סח"כ תנועה

ז\ג

חקירות מניעה תפקידי
פ>י>יות מנהלה) ובולל דרגה ח

1
1

115
1111
7122

17_31
462105
4510124
566123
568110145 9

1
1

4
9

14
14
57
69
61

781

בלל* מסקח
כל>י מתקח מגן
כ>לי מפקח עוזר

מחוזי מפקח
מחוזי מפקח טגן
מחוזי מפקח זר ו ע

ראלזון מפקח
יזני מפקח
ר^לזון סמל

חני סמק
טר לוו

1882 130 741 1011 ח ל^ ב

החי>. סל החלוקה.האדמיניסטרטיבית .3
הארצי. המטה א.

דלקמן; המחלקות את התקן, לחידוש שעח?עד לפי כולל הארצי הממה

מנהלה; אגף (1)
. כחאדמ. ואימונים.(א£ גיוס (ב)

נאוה. אפס (ג)
החבורה. (ד)

קשר. (ה)

יסעו. [ו
ס. תשלומי (ז)

פשעים* חקירת אגף (2)

התנועה.. מחלקת (3)

./?
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למנחביס ואיל'ורי; תקן ח >חכנח עד זמניו?, חולק יקרא> מדינת שטח
ב*ולם 9!>בימ חמהוויס ונפות, מחוזרת .סויגימ: משני אדמיניסטרטיביים
דלקמן:1 למחוזות חולקו אזרחי שיפוט תחת העומדים הפיקוד.השטחים

לןיף. י. מר המחוזי המפקח עומד בראשו אקר ירושלים,. מחוז זיואב.(1) נ. מר המחוזי המפקח של בפיקודו תל^תיב, מחוז (2)
סתוי. נ. מר המחוזי המפקח סל בפיקודו חיפה, מחוז (3)

סלע. מ, מר המחוזי המפקח עוזר של בפיקודו טבריה, מחוז (4)

כדלקמן: לנסות המדינה שטח מחולק הדוח מסירת בקעת

^3

ת. נסו ן אי

תלז>ביב. נפת (א)
. השרון נסת (בי)
השפלה. נסה (ג)
חיפה. ג?ת נ (**)
חדרה. נסת (ב)

זבולון. נסת (ג)
אחת(5. נסה לזעח לסי כולל

ירויו>יס מחוז (1)

תלאביב מחוז (2)

חיפה מחוז (;5)

טבריה מחוז (4)

ב*. רק פ

אדם. ח כ

גיוס,* .1
היהודים והקצינים השומרית חיוו ישראל משטרת הראשון1ש> הגרעין את
בימימ כבר במדינה. זמני לשרות אוטומטית הועברו אשד המנדט, משטר** של
זמן פוטרו ושוטרים. וקציניה ידוע, בניפוי צורך שיהיה התברר הראשונים
הכרח היה רבים שבמקרים לכך גרמו המלחמה המדינה.1תנאי הכרזה לאחר קצר

הגובה, הגיל; מבחינת שומרים לגיוס כתנאי מראש שנקבעו הסגולות על לוותר
וכוי. ההשכלה

מתגייסים חיו האנשים המרכזי. הצבאי הקלח באמצעות התנהל למשטרה הגיוס ■

 מתאימים ואלה1שנראו המשטרה, מאנשי צוות ע"י נבחנו לח חיו כשעת י לצבא.
חזמנימי מן בזמן שרתו ה;1לח האנשים מן רביט הצבא. ס ללול ע ויתר :!מ גויסו,

מרצונם. ממנה והתפטרו המנדט ממשלת במשמרת
'השוטרים גויסו הצבא ובין המשטרה בין הפורמלי הקשר שנותק ל^חר

מהימנותם* ת ו15 הכשרתם את מדקה אשר הגיוס, מחלקת ע"י במישרין,
קצינים ועדת ע"י שנעשתה בדיקה לאחר במישרין, גויסו קצינים מספר
במשטרה, שרות לשם הצבא, ע"י שוחררו י^שר אגשים ;1לה היו ברובם עליונים*

המנדט משטרת של וסמלים שומרים מספר מקטרתי. נסיון י;ז מי,וחדה הכשרח: מפאת
שונים* בתפקידים לשרת ונתמנו קצינים לדרגת הועלו לשעבר

רצון כגשביעים נם אי המשטרה לשורות לגיוס כיומ המתייצבים המועמדים
איש סל גיוסו לפני וקפדנית רבה בחירה עבודת לעלזוה ההכרח ומן ברובח,

מביניהח#

ויימצאו זו מבחינה המצב ישופר הצבא מגויימי החרור לקוות.שעם יש
; מתאימים. מועמדים

מ ס ו ז טבלה

1397
723
2120

ס י טר ו 7ז קצינים

925
356
640

106

1931

הקלט) באמצעות
( במילזרין

83 המנדט ת משטר מ הועברו
189 הכל סך 1

לזרוח לשם הצבא ע"י ול!וחררו גיוס חייבי חיו השוטרים ורוב הקצינים כל
י, . . י במשטרה*

./8 ■..■
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עליונימ* קצינים  מינויים .2

ת!1ריך
י ו נ מ זז ח ג ר ד ו! ש ה סדורי

חכ>>י המסקח
הכללי המפקח סגן

זי מחו מפקח

סחר ףזקאל י
נחמיאס ל שאו. יוסף

לוםטיג רמ

_17£_.6^'.4.8__ מי1.11י

.1
,2
.3,

14.5.48
21^5.48
9*9.48

1.12.48

5.5/48""
13.7.48
16.8,48
21.5.48
21.548
21.5.48
21.5.48
21.5.43
21.5.48
21.5.48
21.5.48
21.5.48
7.6.48
18.6.48
11.7.48
15.5.48
21.5.48
21.5.48
21.5.48
21.5.48
21.5.48
1.6. 48
1.6.48
2.6.48
18.6.48
21.6.48
21.6.48
1.8.48
1.8.48
4.8.48
1.9.48
1.9.48
1.9.48
9.9.48

במשך המשטרה של האדח הכוח והשנויימ התנועה את המתארת טבלה להלן
הדוח? שנת

(נ _ ., מ:תמנח■■ מחסנןח,,/,סגן..
בןפור'ת4* מפקחיוסף וימחוז,

^.£11..תמנה(נ גן. .מי!.מ
זיואב5. מ רמחוזמפקחנחו

סתוי6. 9מחוזמפקחנעמן

שיף7. 9מחוזמפקחישורון

הו8. י ל ןא ב 9מחוזמפקחסגןישראל

גרנר9. דמחוזמפקחמגןיוסף

גופר10. 9מחוזמפקחסגןברוך

ן11. גוררי דמחוזמפקחסגןמשה

גרז*.12. 9מחוזמפקחסגןגרו

דוד13. ד הר גר דוד רמחוזמפקחסגןך"ר

9>ג14. 9מחוזמפקחסגןיואב

ן15; י מק פרו ן די 9מחוזמפקחטגןי

טלייח16. דמחוזמפקחסגןוי>י

>יימן17. חסגןצבי מק זמ 9מחו

ז>ינגר18. טור #7■ חס חסגןאבר סק זמ 9מחו

בןגוריון19. חמגןעמוס 9מחוזממק

רגו^סקי20. זראריה ו זימח1מפקחע

והר21. ז רב זרישרא> זימחומפקחעו

פלדמן22. זרעמנואל ו זימחומפקחע

קר>יק23. זימחומפקחעוזריצחק

ק>םר24. זימחומפקחעוזראריח

שמאי25. זימחומפקחעוזריהושע
נר26. רס זימחומפקחעוזריצחק
.ק!>סקי27. זרמשה זימחומפקחעו
דימנט28. ימחומפקחעוזראריה ז
שפיג>29. זימחומפקחעוזר.יששכר
>נגר30. זר.יחיא>י זימחוממקחעו
ס>ע31 זרמתתיהו זימחומפקחעו
נש32. זימחומפקחעוזריעקב
ק33. דני ו ר ח זימחומפקחעוזרפט
אחיאסף34. זימחומפקחעוזרשמוא>
בריטי?>ד35. זימחומפקחעוזראברחמ
>רמן36. זימחומפקחעוזראברחמ
רוזנברג3,7. זימחומסקחעוזרפרץ
פראג38. >ייב זימחומפקחעוזריהודה

ושנויים.3. תנועה

ושנויימ. תנועה ח*.* טב>ה

השינוי מהות

.;/9

3 בתפקיד נהרגו
2 מבעית) (מיתה נפטרו
1 . התאבדות

30 המנגנון טיהור >רג> פוטרו
(3)7 סעיף >פי פוטרו

39 המשטרה מפקודת
69 שונות מסכות שוחררו
40 התפטרו
י16 ת ו אחר ממשלתיות >מח>קו:,ת עברו
109 >צבא הועברו
198 ץ בדרגה עלו

3 האויב בשבי
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הדוח; שנת במשך מותם את מצאו דלקמן המשטרה אנשי
תמקידו במלוי ח^ויב ע"י נהרג עבוד עזרא מרדכי עירוני שוטר 254 מסיי א.

.25.4.48 ביומ בירושלים

במלוי קרב במעולה האויב ע"י נהרג 9ניגש9יין אריה שוטר 2793 מסי ב.
.15.5.48 ביות בירושלים דו תסלקי

7.6.48 ביומ האויב פעולת ע"י נהרג הריסון יהודה השוטר 50 מסיי ג.
. בירושלים.

בחיפה. 2.7.48 ביום דרכים בתאונת נהרג משח אלישע השוטר 545 מט* ד.
ביומ בתלאביב טבעית מיתה מת גולדשטיין וי>י השוטר 1384 מס* ח.

■■■;■ ■ .4.12.48

מקרי רצון. משביע חיה הדוח תקופת במשך המשטרה אנשי $ל ברייאותמ מ2יב
בחשואח בפריט ביח6,י קצרה היתה הממוצעת המחלה ותקופת מ, טי טע הין המחאות
לעבוד אנשים המשיכו ידועים שבמקרים נראה, המנדט. ממשלת בימי המצב עמ

תחילת בימי בפרט ניכר זח דבר מטביע,רצון. חיה לא בריאןיתמ כשקו אף
בחם. מרובה חיתה שהסכנה ובמקומות המלחמה,

התנהגות* 0 5

חלקוס ע"י שהושמעו לתביעות הממשלה נענתה המדינה הכרזת לאחרי מיד א.
'^\י הלאומי, כשדם לבדיקת צבוריות ועדות וקבעה הקהל דעת חל ור1;ימל1קל חלזוביח
י מדינת לשרות עברו אשר המנדט, ממשלח פקידות אנשי של והמקצועי המוסרי

נמצא למסקנות ל'חגיעו ולפני בפעולתן התחילו ל'חועדות לטני עוד ישראל.
8<.התאמתם אשך* ידועימי אנלזימ של ממציאותה הממשלה מנגנון את לשחרר הכרח1
קצינים פ1טרו מכך כתוצאה לצבור. וידועה ברורה חי,תה .ישראל מדינת לשרות
גס פוטרו כך. ואחר ללזעהר, המנדט ממשלת במשטרת שרתו אל1ר ם אחדי מי ני ו עלי

אנלץי של סטוריחם על המליצה המנגנון ועדת אחדים. נמוכים ח וקציני ח■ שוטרי
לנסיון. ללזעבר, המשטרה ממנגנון אחר חלק השארת על וכן מעטים, לא משטרה
ובהמלצותיהן הועדות לזל בעבודתן הקשורות והפעולות לפועל, הוצאו ההמלצות

בשורות ניכויה תסיסה עוררו אלו פעולות הדוח. תקופת טוף עמ נגמרו טרמ
הועדות להחלטות הממושכת חצפיה לכך גרמה ובפרט חותיקיו, המשטרה אנשי

לעובדות ספק אין הפעולה. גמירה ג לולא. זמן כל העבודה בקביעות חבטחון וחוסר
המשטרה. מאנשי רכים של עבודתח יעילות על לרעה השפיעו אלו

* ז עונשי ,ב.

אזרחיימ. משפט בתי ע"י ליחוטלר עונשין (1)
1 למאסר נידונו (א)

למשמעת בי"ד ע"י נידונו (2)

אחרימ: משמעתיים עןנלזימ (3)
113 , והפקעות קנסות (א)
59 נזיפה. (ב)
2 בדרגה הורדה (ג)
3 ן פיטורי (ד)
6 בקסרקטין מעצר (ה)

פ^^ךו.^^ .6
.146  הדוח תקופח גסוף מצבתההקידות

^זרתיים בפקידים להלזתמלז הצורך ע"י נגרמ ת הפקידו לזל היחסי הריבוי
לזוטרים סל מכסימלי מספר לסחרר כדי במסות,י הטכניים התפקידים למלוי

בשאלה עכטיו ומעיינים הדעת את מניח איננו זה מדור מעיליח. הנתונים'לתפקידיה אנשים ע"י ימולאו במטות חתפקידיח שכל יותר רצוי זח אין ולסדריה.אח חמיןחרח למל'מעת

חוסר נ:גלל סובלת חממלזלח, פקידות אנל'י כיתר המשטרה,,, פקידות גם
וחחשבצזז. הדירוג עבודת גמר השהייה ע"י נגרם אי'ר לובמזיבח הבהירות

./10
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ותרבות* סעד ל.

לשרוחי חנודע1ז ת בהשיבו הכירו י©רא> משטרת של פעולתה ראשית עמ
הבנתם את זךי הכרח שרכשה כשם , השרות ורוחי הדריכות ,>קיוס במשטרה סער
קצין אבגוסט כחודשי נתמנו לפיכך בימיני. השרוחימ.הצבאיים ראשי של

מחוזיים. נים קצי ולחני ראשי* ת והרגו מעד

ומחיה תהוונה אמצעי להבטחת נתונה היתח ד^סעד קציני של ד#גתם ואלזיה
בגלל וכן במצרכים*' והמחסור החירום שעת תנאי בג>> לשוטר, מספיקים

חמזונווז חמ.3קח...יע> באמצעות מספקת. בל1?י מיתה חחמ שבימים הדלה משכורתו
חולקו אלה מצרכים ו>מ'טפחותיהמי לשוטרים לפיקוח, חנחונים מצרכים הושגו

חסעל. מחלקת ע"י ובמישרין הצרכניות, באמצעות לשוטרים
נ* קצי ובירושלים בחיפה שוטרים צרכניות להקמת הסעד..סייעה מחלקת
שלטונות ובין השוטרים ע"י הנבחרות הצרכניות הנחלות בין מקשרים הסעד

המשטרה*

האבטו בשרותי משטרה? לאנשי שונות הנחות1 נקבעו הסעד סציני בהשתדלות
זכות את השוטרים מקבלים ובחיפה ירושלים בתלאביב, העירוניים בוסימ

במדים. כשאינם ובין במדים שהם בין חינם* הנסיעה
משפחותיהם אך..3יין חממל1>ח* רופאי מאת רפואי טיפו> מקננלימ השוטרים י

החולים לקופות הסוגזרימ להרשמת הסעד מחלקו: טיפלה לפיכך מזכות.,.זו* נהנות
>מפ> הכרה חיחי מקצועיים, ניח לארגו קלזורות החולים ת פו וקו איל חד י ת, השונו
ות לחי לזיוכרחוי מבלי החולים* לקופות לחרשמ לקוטרימי לאפ7^ר כדי ממושך מפול
מסי לתשלום מיוחדת הנחה גס נקבעה בדבר. הנוגעים העובדים בארגוני קשורים
קוטרים) 1404) הכללית ההסתדרות לזל חולים קופות נעשו.עם אלה סדורים החבר.

הכלליים הציונים ,(10) עממית חולים קופת איש), 36) לאומית חולים קופת
המזרחי. הפועל וסל הציוני העובד חל ? המכבי של וכן ,(9),.

בבתי1 השוטרים מקבלים לידות קל במקרים נשותיהם עבור מיוחדת חנחח
הנחות בחיפה. העירוני החולים בית קויצר, החולים בית הירקון, החולים;

הבריאות. מלזרד הל בתיווכו הולזגו אלה
"עידוד" חברת מאת לכך ל!נזקקו לסוטרימ חלואות להסיג הצליחה הסעד. מחלקת

האזרחי). והממרה נה אנגלופללזתי בנק הסוכנות לזל מיסודם צבורי י(מום1
חבר, דמיי תסלום וללא ,5^ לזל ברבית אחד, חודש ניקכורת בגודל אלו, חלואות
כולל בסך זה ממקור חלואות קבלו חוטריח 20 הסעד. קצין באמצעות ניתנות

י. ל" 920 לזל

ל'חוגחו ב'תביעוח לזוטרים, ל23 מלז9טי סעד ניתן הסעד מחלקת באמצעות
ע"י הוגס זח סעד גיוסם. שלפני בתקופה ובין סולזרימ, בחיותם ן. גי נגדם,

מחפטית. הלזכלח בעל לזהנו חמיזה, מקציני אחד

אסר הסוטר* מספחת לעזרת הקרן ע"י סניתן ילזיר מסעד נחנו לזוטרים 6
■.■ חלזוטר. במספחת לטפול הועדה ע"י יסראל למסיזרח הועברה

ביותך חק0ים,י,לוח_!*רעו חדירר תנאי סל בעטים לשוטרים נגרמו ריבים קסיי'ח
בקלזות חיוגס)"270 למסל,: בתלאביב, החרות. בצרכי הקשורה אנקים העברת בגלל
המצב זח" גנינידוין מהם. 3.0 אלאי למלא המחלקה בידי עלה לא אולח ור,י די לסדור

השוטרים. למספחוח דיור מקומות 34 סודרו סס יותר, טוב חנו בירוסלים
. בחיפה. סודרו מל^פחות 28

תרבות* פעולות

לסוטרים לעברית סעורים אורגנו הלאומי הועד קל התרבות מחלקת בעזרה
וצפת. חיקה לאבריה, בירוסלימ*

יסראל", סלי"סוטר ראסונח חוכרת הופיעה חראסי הסעד קצין בעריכת
לבעיות ומדור מגוון מקצועי חומר ובו יסראל, מסטרת אנסי סל קבוע עתון

. הסוטר.

ק.ב>3, מ0יבוהא>{י ):עסו בירולזלימ ומועדים. 1זגימ כימי מסיבות נעריגו
הובררו .בזזמ וקצינים,; לסלטרימ עיון ימי אולגנו בתלאביב לחו1ס. אחה
הרצאות קוימו האימונים בבסיס ומדיניות. תרכות בעגיני סונוה סאלות

מ. אמני והופעות

; ■ ./±1 , ■.;  ■ /■ י ^ . י. . ■.■■■■  יי יי
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השבועונים כל את חםעד מחזקתי ו:"מ3עותי מקביים תחנה הנופשבכל חדרי
  התחנה, אנשי בחירת לפי יומיים, עתוניח 3 וכן וחירחונים,

ומשפחתיים. ;י5י>טיי0 מנינים עצה בבקלזת הסעד קציני אל טונףמ ךג;ימ סוטרי.ם

. יי , ספורט* .*8

החירום לזע_תי מצב לרגל במשטרה, אורגנו טרח גגוותא מסורגו "'1ו>וח
חסמורט לרוח לספורט, נועד חשוב לןתמקיד ספק 4*יו בכתאדם. והקשיים

של הכללית במסגרת זו בשאלה ומעיינים המשטר*: באימוני הגוף ולתרבות
בעתיד. למשטרה יינתנו אשר והאימונים .חחדרכח

ונים* מ אי י .9

ל!ל ביותר החיוניות העמדות את שימלאו שוטרית בגיוס הצורך דחיפות
ובלתי קןצרימ בהכרח חיו למתגייסים ניחנו איזר יזהאימוניס לכך גרמה חמלזטרה
ללווטר. הנחוצות ידיעות לול ראחוניס יסודות אלא לחמ ניתנו לא מספיקים.

אנל'י וליל בעתיד לזיתגייסו ם טרי הלזו אימון לזל נרחבות תכניוה מכינת. חמלזטרח
■■■.. כיור!. תמקרתימ חמלז0זרה

הצבא ממחנוח 1:אחד. היה לזמקןרמו חאי*ונים בבסיס בוצעו חחוטריס אימוני
,568 בשוטריה גויסו ומחח איה 628 לבסיס חכלינתקבלו בםך בארץ. לזמ אי

ביסודות סדר# בתרגילי. קל, בנלזק בקימול! חאניזימ אומנו הבסיס .60 ולזוחררו
היותח מסאת הרי קצרים, חיו לזהקורסים מי על אף. המחטרזז. ובתפקידי החוק
אחרים לזוטרים בלוית ללזרות המועמדים את להכשיר הצליחו אינטנסיביים,

מנוסים. קטינים קלי פיקוח ותחת כעבודה מחם הבקיאים
בו והאימונים שפרעם בתחנת חדש אימונים בסיס בהכשרה .עכשיו מטפלים
הכשרה המתגייס *ת שמכשיר בצורה כתיקונם ימיט 0ז> לפי.תכניה יתנהלו

המשטרה.. במקצוע לעבודה מלאה
שני התקיימו סמלים. לדרגות להעלאה קורמים התנהגו הדוח בתקומת

והועלו לבחינות אה בהצלחה עברו מהם 76 אשר איש, 83 השתתקו בחן ורדיוטלמוניסטימ.מחזורים תנועה שוטרי לאלוזוטאית, קורסים התקיימו בן לדרגות.
דרגות בעלי קציניו פו ו! השה בו מנהלה, לקציני קורס זזו^ןייח 1948 בנובמבר ;

וחמנחלח.1 המשטרה לעבודת המתייחסים שונים בנושאים שקבלו...הדרכה שונות,
שלא המנדט שיטת.משמרת לרגל אשר הקציניח, את להכשיר י חיתה הקורס ממרת
ואף הנסיון את חסרים חיו מנחלה, בעבודות א"יימ מ קציני העמקת ח. לחרשו
ו*5ין רבה בהצלחה עכר הקורס משטרה. חטיבות לניהול הנחוצות הידיעות את

.■ חמשטרזו* עבודת של המנהלתי החלק לביסוס מוצק יסוד הניח שהו; סמק

ג* ק פר
. ח ל ח ג מ

^ ..■■■■. י"" י י .י. ■ ^ . בניינים* .1
יי!,

חיסול לפני ליהודים נמסר אשר באיזור המשטרה לידי שעברו .לבנינימ ©רל1
שהיו לאחר 7;; קרבות לאחר מלידיהמשטרה, אתרי משטרה בניני חזרו המנדט,

חבנינים הצבא. בידי כיום אף נמצאים מאד רבים בנינים הצבא. תפוסים..בידי
קשה, שניזוקו חיו למחצה, שנהרסו ביניהם היו גרוע, במג^ב המשטרה לידי עברו

תקציביים. קשיים לרגלי בפרט גדול, מאמץ דרשו ותיקונם ושיפודם שהוזנחו, וחיו
קל הכשרתם ם. י די נטו או שכורים בבניינים לעתיםקרובות, שוכנו משטרה חטיבות
דוגמה חכלל. מן יוצאיו' בקלזייה כרוכה לפעמים חיהח לתפקידה אלה בנינים

לפני היה זהי ן בני כיור. הארצי המטה נמצא בו הבנין השגת חיתח ביותר ובידיבולטת הבריטית המשטרה בידי הפולני, הצבא בידי הבריטי, הצבא בידי כן
זובח וחע ל י'ייהנ') ח"אורחי כל חל שהותם סימני את עליו נקא חוא לשיס. טיתהוו ■פלי

 . גדולה. ;^'ופה ערמת אלא חיתח ל" הבנין סביבה גה רבה. חיתח הו
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■ י  ו

המשטרה; ברשות הנמצאים הבנינימ בדבר מספרים להלן

רכוש הממשלה.
בניני
ט גר מאחריהמי י סכור םבנינים י לו ו ?5 נ

18133312

?
ג י ■

ומתקניס מעונות ע''י ו24 תחנות ע"י 52 תפוסים חאלח הבכייניח בנזין,וכוי)*מן סדנות3תחנות לאלחויט, מלאכה ובתי אלחוט (תחנות
תחבורה,*. .2

כברי המנדט ממשלת1 ל חיםו עמי המשטרה של הרכב כלי נמצאו בו המגב א.
מקטרת מירושת ישראל מחמרת לרשות שעברו הרכב כלי מסמר >עיל. הוזכר

, נ;רביתמ מנו*. סירות 31 ואופנועים מכוניות 211 י חיה המנדט ממלזלת
י לא המומחים ועובדיה ישראל מקטרת סדנות מאמצי וכל גרוטאות אלא חיו לא

מתוך מכוניות 45 מחם.י 142 אלא יותר אך פחות תקין למצב להחזיר הצליחו
הכרח ויחיה משטרתי לל!רות מתאימות אינן קלות) א ."ן מ (מכוניות זח מספר

. בהקדם. להחליפן
מלאכה כלי לזל כמות בחיפה, המלןטרה סדנת ישראל מלזמרת בידי נשארה כן

למכוניות. אביזריה ל>ל מחסן וכן וציוד
גדולות נוסעים מכוניות 3 בשרותי המלזמרה 'ושתמלןח עבודתה בתחילת

נהגים. בתור חם גס שהועסקו מבעליהן, שנשכרו קטנות מסחריות מכוניות 21

י,)< חיתה ואספקתו דלק, תחנות למשטרה חיך לא 1948 דצמי:ר לאמצע עד ב.
1י באמצע גיריקן* מחי בתוך צבאיות מתחנות ושמנים הבאת.בנזין ע"י /נעשית בירושלים. מלזנח ותחנה פה, ובחי בתלאביב. מרכזיות דלק תחנות הוקמו דצמבר

זז3ורך. במידת לחטיבות ומתחלק המיכל במכוניות הל';ו להחנות מובז* הדלק
ס חקילומטרי מסמרי הוגבל דצמבר אמצע שעד לכך רמו י. הדלק באספקה הקשייר
חותר ואילך דצמבר מ15 ל1500. חודש כל במלזך לעכו. הורשתה שמכונית

שחיה הדלק של מתירו חיה דצמבר. לאמצע עד לחודש. /. ט" ל2000 עד החימוש
המלזטרתיות הדלקי ת תחנו התקנת לאחר אולם לגלון, ג?יל 130  הצבא מאת מתקבל
חודש עלסירוגיןג וקןס" ו"'מוקני "של" מחברות חדלק נקנה המיכל ומכונית

לגלון. מיל 77 ומץירו מזו), וחודש מזו,
בנזין. גלון כל על ק|!מ 17,4 הממטרה מכוניות נסע:י ממוצע באופן

חמעט^ הרכב לתיקון סדנה בהקמת הצורך הורגש 1948 מאי חוד/! בסוף כבר ^ג. בתחנת קטנה זמנית סדנה נפתחה לפיכך מאד. ירוד במ:ל:> שהיה ל'ליזזמשטרה,
^ ! לבנין הסדנה עברה ביולי שוטרים. וארבעה מפקח עבדו ובה בתל:;1ביב, הצפון

בבנין בחיפה, שניה מרכזית סדנה גם נפתחה בזמן ובן ביפו, יותר מתאיח
ומלבד רציניים לממדים אלו סדנות התפתחו השנה במשך חמנז'ז. משחרת של הסדנה
ולבנוו? להרכיב הצליחו הפסק, בלי הנעשה הפעיל, .זרכב של ד.נחו3י0 חתקוניי
חמדנות .בהרחבה גם המנדט. משטרת ע"י שהושארו הגרוטאות מן נוממוח מכוניות

ס1ג ידו"על שח הצבא כי מקצוע, בעלי עובדים תוסר  הקושי אוהו נתגלה
ברובמ אזרחיימ, פועלים לשכור הכרח חיה לפיכך בשלמותו. כמעי' זח עובדיה

קצין גם השכירים, לפועלים נוסף בסדנןה, עבדו הד1ח תקופוז מיוו! עם ערביה.
ושוטרים" ח סמלי ומספר

ואביזרים עבודזז כלי מכוניות, חלקי מחסן גם נמצא בחיפה הסדנה בחצר
שאי מומחים, ומחסנאיס פקידים מחוסר המנדט. מי1טרת מהקוסת לפליטה שנשאר
המחסנים של המיון מלאכה נסתיימה חצבא,לא צרכי לחשיגחכגלל חיה אפשר
למחס'ן לתלאכ**ב, יועברו  שימויינו לאחר הדוח. תקופת לןיוד! ו' ע חללו
מחט1י1ז בסדנות קיימים שעה לפי ביפו. הסדנה מול ומוקם ההולך המרכזי

"שוטפת. העבודה לערכי קטנים

./13
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כ 0/מה"
. ח בגלוני

25.63028הארציהמטח
ז תלאכימחיר ,, 24.53126ב 07
ז ר ח ר\6י30.317חיפהנ?

ימחוז דזי! 3.8006]חיירו יי,.
ז:נמה י;סכרי י?. 4 76

כ 01.825100סח''

מחר לו י דלקיו י! כי אי .ו

למסמר ו כ כסח"א דל! ו נח ק"מדלקיותחמכו

3מאי 33446. 9005 9
554270.1007יוני 4
1149542.800165יולי

ט ס ו ג ו 14113013.500א י, 226
סממגר 16613942.200242ם
16714371.020240אוקטובר
במכר ו 17815269.810268נ
18617דצמבר 97 2.710318

91825.0 4015 596

י*י טבלה

ב י מכ>ה

מספר י?ח ו*ו מנוע,,
יותר ן נ: י י הנהגית

גיוס הרגילה; הסבה חיי* ק!ויבהו בנחגימ, ממחסור קשוח םג>ח המשטרה
ו3 כליירכב. 167 המשטרה בשרות חיו הדוח שנת בסוף >3בא. חטוביםי ס

ע"י שנגרם הקושי ל162. !;<5! הגיע לא מ גי הנח
המחלה ימי בחופשות, הצורך את בחשבון נביא מ א

והדבר קבועים., נהגיח :!ין רכב כלי של ניכר שלמטפר היא ההוצאה
בנפות יותר מורגש הנהגית, המחסור היעי>ז1. והפעלתם החזקתם על מאד
בתפקיד להמציו החייב אחד, וינהג אחת מכוניה רק. יש

בו גס אשר קשר,י כגון, בשרותיה, מ ג מורגש
יהיו כזאת מכונית ויזלבל ^ורך לידי חמבי:>

ן ה תי ו נ חח ב אשר ת
זח מחמור ח. מ מ י ב ת ו

דגר לקעות, 24 המכוניות ת
מ. י

ד.
הנהגי
ות סיר
רי ו ע י מ
וכוי.
מקשה

ו כפרי
שע 24
פועלו
נהג 3

י*שר קכבד חעכודןז ועומס הזמניים חמשטרח מנהגי יביס י.;."'! התמחותו' חוסר
מספר,; בתאונות מעורבות חיו המקוסרח שמכוניות כך >י!י הבי^ו עליהח הוטל
אולם בתאונה, אליומימ חיו >א המשטרה שנהגי נמצא רבים כמקרים קקות. ברובן

'חמוךימי אמצעים ת. נו התאו >התארעוח סייעו הנ"> חחסבות נתברר אחריח כמקריח
ויש ידועה כמידח נשתפר אמנה שהמצב והורגש זח הנידון המצב לשיפור ננקטו

ג. הקר.ך העתיד ניכרת >חי1בה >קוות
חיפה. כנמ> ו2 בטבריה אחת המשטרה, בקרוה עובדות מוטור סירות 3 ה.

לאניות. וגישה בנמליח סיור לצרכי מלןמקות אלו "סירות
* קליזר *3

כדלקמן; אדם וכוח משק ישראל למשטרת הורישה המנדט משטרת א.

ל^יון, ראשון רחובות, גדרה,י המשטרה: בתחנות
שונימי במקומות וחימח. זכרוןיעקב
ו וכ רות נו מ אביזרים, כגון, למחצה,
רק חיו אלפונים לשימוש. ראוי בלתי

*1לחוי יי מכשיר (1)
חדרה, רעננה, פתחתקרה, רמתגן,
הרוס או הרוס י ול? לח ?. ציוד נתגלח
וברובו מיושן חיה
מאורגנת. רשת לל\1

כולו זה ציוד
תחנות, במספר

סמלים 3 ח, מפקחי 2 הקשר במחלקת חיו הקודמים המשטרה מאנשי (2)
טכנאים. 3 מהם ח, י 1; ט לחו א דו י פר ו ש 17  ו

./16
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/ וכן וחדרכזז, פקוח לתכנון, מקצועי מנגנון חוקם הראשוניח בחדשילז ב.
בתי הוקמו האר^י המטח ליו מתקנים. והקמת תיקוניה לבנין, טכנאים מנגנון
העבודה הציוד* כל לפעולה והוכשר רוכז בו מרכזי, ומחטן מרכזיים מלאכה
ציוד בעזרת ישראל. למשמרת שגויסו וטכנאים מהנדסים 16 ע"י לפועל הוצאה
ומםפר והנפות המחוזות מלזות אה הקיפה אשר האלחוט החנות רשת הוקמה זח

מרכזית אלחוט תחנת הוקמה ראשית המשטרה. לפעולות אסטרטגי ערך בעלות תחנות
טלפונים מתקני סודרו הארצי. במטה הותקן זח מרכז לרשת. מרכז שמשה שונות.אשר משטרה ובתחנות חיחח מחוז במטה תלאביב, מחוז במטח הארצי, במטח

חדש נוחל וכן העברי, המורם שיטת לשימוש הוכנסה האלחוט רשת חקמת ער! מיד
לשימוש והוכנסו עובדו לאלחוטדיבור. מתאימה קשר ושיטת אלחוטי לטלגרף

תר. יס כתב

חמורס שיטח ללימוד קצר לקורט מיד רוכזו המשטרה מותיקי חאלחוטאימ ג.
הדרכה ע"י נעשו נוספת להשתלמות אימונים החדשות. תקשר ושיטות העברי

דבור ל;5לחוט ות,י אלחוטאי לאלחוטאימ5 קורסים 4 קוימו הדוח כתקופת ביתית.
כן שוטרות. ו13 שומרים 62 אלחוט לעבודות הוכשרו בחס נייד, ולאלחוט
בירושלים, 1 בחיפה, 2 בתלאביב, מכוניות 3 באלחוט חנ"ל בתקופה צוידו

וקבלת החדשים האלחוטאיס הבקרה עם כנרת. ביס ושניה חיפה בנמל מלזמר סירת
קשר פעל הדוח תקופת סיום עח האלחוט. תחנות רשת והתרחבה הלכה נוסף ציוד

עפולה, נצרת, צפה, מבריח, ירושלים, חיפה, חלאביב, דלקמן; בנקודות אלחוט
גדרה, ראשוןלציון, פתחתקוה, רעננה, נתניה, נהריה, חדרה, זכרוןיעקב,

לקשר חחנותיבםיס חיפה, התעופה שדה חיפה, נמל כסריונה, רמתגן, רחובות,
בתלאביב הופעלו 1948 בספטמבר חיפה. ונמל חיפה ירולזלים, בתלאבי'ב, נייד

(המטה נפרדות אלחוט תוזנות 3 בתלאביב לקיים במקום קשר; מטרדי ובחיפה
כל את המשרתת אחת אלחוט תחנה בקריה הוקמה הנפח) ומסה המחוז מטה הארצי,

בחיפה. נעשה דומה סדור חנ"ל. הגורמים

מליח, 203572 מ קח מברקים, 10401 הדוח תקופת במקך שלחו האלחוט תחנות
מלית. 437551 שהם מברקים, 26456 וקבלו

קזיינימ, 8 מחם אילז, 99 במחלקה עסוקיח חיו הדוח תקופת בסוף ד.
ח. פקידי 2 שוטרים* 7 6 םמלימ, 13

תשלומים* .4
הדוח לשנה התשלומים מחלקת חשבונות טבלת להלן א.

תקציביות הוצאות א. ג*. י טבלה

ל"י 528,900
י ל'ז 700,064. " 171.164.

1948 דצמבר  יולי לתקומת תקציב
ת מל'כורו

וכוי ת ו ני ארגו הוצאות

!! 526,673.150
684.278*349 " 157,605.199
15,785.651 ""31.12.48 ליוס לזכות יתרה

התקציב. ח וי ע הוצאות
משכורות

וכוי ארגוניות הוצאות

חוצ^ה

ל'יי 3,495.866
10.

29*664
5.625

הכנסה
משנה. חשבונות כ.

פקדונות.  חשבונות
על הפקוח נוטרי  מוספים ח טרי ו לי: י,1רותי 1

3,500. המזונות.
111.357 המל1מרח קרן .2

ס: י נ לוו ה ו נ מקדו .3
1,056.181 בעליי! לו נמצאו שלא רכוש ממכירה (א)הכנטות

30.752 משמט בתי מוצגי ממכירת הכנסות ^ב)
43.140 . יג)עזבונות

/17

>"י 55.056
" 1,698.613
" 74.677

מה. נ כ ח חריבונות

אבוד ציוד עבור ת י מ ו ל חל1 .1
שונות מכירות .2

ס חד ו מ רכולז מכירת .3
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משטרת של המשטרה קרן מתוך ילר^ למשטרה המגיעים ניכויח 0כומיס
היהודית, חקוטריח מאת והכנסות מתקדמים שהצטרפו לשעבר, המנדט ממשלת
הכספיים בדיוניה שהממשלה לקוות י" המנדט. "לטונות הארזליי מן הוצא"

הזאת. התביעה אח בחשבון תביא בריטניה ממשלת עם

תזמורת. .5

גמר לפני עוד מ""רח תפקידי עצמה על קבלה בירושלים המשטרה תזמורת
..גנח, נטי בהדרכת שהתנהל בנשק לאימונים קירם ו בר ל* לאחר המנדט. תקופת
השתתפו אנשיה היהודי. באיזור המשטרה מפקדי של לפיקודו התזמורת "נקי עמדו

המנגנים מן לזנים אחרות. משמרה ובעבודות במשמרות הרוסים, מגר" בכבו7ז
ודיח תקומת קליים.בסוף פצעים 4 מהם נפגעו, 10 בקרב, נהרגו התזמורת ונהג
הטקסים, בקל. נגנה התזמורת כן. לפני 31 לעומת איש 21 התזמורת על נמנו
חידות .בידורי הופיעה וכן אחרים, ובמקומות בירולולים והחגיגות המצעדים
בגלל כרגע 'חד"ם גפלורות איו "ולס ולזנים, מי הכלים רוב ספר. ובתי צבאיות

התזמורת. למלןק האחראית המשטרה בקרן מ כספי העדר

סוסים.* .6
הוחרב המנדט במחטרת קיימ חחיח מאומנים מחסרה ©וסי ל יו העשיר המשק
הסוסים מן חלק ^תח. לי!ני חבריתיימ המשטרה שלטונות ע''י בזדון, כ^י^
הערביות. הכנופיות ע'יי ונשדד הופקר יותר גדול וחלק הושמד חלק נמכר!
4 מחו מחם רכיבה, סוסי 20 בה נמצאו מבריח מתחנת יי ימי חבר שיצאו לאחר
למשקים הסוכיס נמסרו לכלכלם טבריה מחסרת בידי היה ולא חיות ממחלות.
^חחנח חסומים הועברו זבולון בנל?ת חרוכביס משטרת שהוקמה לאחר לטיפול.
וליל הממונה חמתקח_ לז> הפרטי רכושם נוםטים, םוםימי 2 צורפו ואליהם עכו,

רכוש סחט םומ'ימ 18 היא: חםוסיח מצבת כיור למחמרה, שנתגייס צירקסי
בתריויחא, ו7 עכו בתחנת .נמצאים חללו חסוסית מן 13 סרחייח. ו2 המשטרה

זח, חשוב חיל בהרחבת עתה מטפלים

ח. מחטני .7

לחסל נסיונות "מנדי' משטרת חלמוגות עשר לייקסאכסס החלמת לאחר מיד
מכירת ידי על לרות, המינים מכל ציוד גדויזיר' חיו אלזר י חמלדירח, מחסני את

נוחלים סחיוי מקוח ערביי', למחוזות אוזרים חלקיה העברת וע"י מזור חלקיןז
ח י ו המוסדות בהתערבות סוכל זד: תהליך הערביות. הכנופיות לידי

מועטות. לא ובכמויות ר ני יזו ממינים ציוד במחמניח נשאר ז;!;רץ מן הבריטים צאת
וזפחסניח על לפקח ו'השרוה חיתה ל" ותלאביב ירוויח בין הטשר חהםקת לרגל

לרשותו קבל הצבא חזייוד. מן ניכר חלק למשטרה אבד מכך וכתולגאז! יעיל באופן
כמויות ניוולו כן מי על אף נשדד, קטן לא חלק ו^ולח המחסניה מן חלקיח

גרעין וסמשו ישראל. משטרת של לרשותה כך אחר הועברו ;/!שר ציוד של ניכרוי;
נ8נעו כך י ועי' ישראל מלומרת לצרכי במקצה הותאמו המימושים מחסנית. להקמת
לא מניס כל על חללו. הבגדים של מציאותה לו>א מתעוררים שהיו רבים ר י קחי
ישראל. משטרה של צרכיה כל את לספק כדי שנשארו הגיור כמויות בידי חיה

חדרוח ודי חצי א51 להשיג המשטרה הצליחה היבוא וקשי'י התקציביים הקשיים נגרות,למרות לחייטות, מלאכה בתי הוקמו ומתפתחת. הולכת שלח חמפםנאות ומחלקת
חללו המלאכה בתי מיכנית. וסדנה כתיבה מכונות ן חקו סנדלרות, רצענוח,

הכרוכות והשחיות ההוצאות ו"ת מרטיים, מלאכה לבתי לחזקק הצורך את מונעיח
הגובה. על העומדת נחקים סדנת גם הוקמה בדבר.

ר* פרק
...ת 1. ..י. <. י < פ חקירות

התחלות... .1
הפשעים חקירת מחלקת מטה של המפתח עמדות כל היו המנדט במשמרת

ופקידים משטרה אנשי של מבוטל מטפר רק הבריטים. בידי רכזו(סי.איי.די) כן המשטרתי. המנגנון במרכז שרתו נמוכים, היו שתפקידיהן! יהודים,
והמדעית. הקרימינולוגיה העתודה כל את כמעמ בידיהח הבריסיי!

בשטח מחלמ ובוהו תוהו לחשלילי התאמצו הארץ. מן הגרייימ של צאתי! על! הענקי הארכיון של וחלק המעבדות ציוד של רובו הושמד למשל, כך, זה.
ישראל במשטרה הפשעים חקירת אגף של המידי תפקידו שנה. 30 של עבודה פרי

./18
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בחטיביו? החקירות עבודת לזל הסדירה חמיץכתח את >הבי'יח חיה נולדה לזאך
לזעמדו העיקריים המכלזוליח ופיקוח. לפיקלד מרכזי גוף ולהקים חמלזסרח

ל.^ מקצוע בעלי באנלימ ובתרי? בכלל באנלזימ חמור מחסור היו" 1יאגף לול בדרכו
,1 ו. להמ הראוי פלילי ארכיון והעדר מתאים ציוד חוםר ן, ו נטי ו

הקורם בוגרי מועטים/ חדלזיח קציניח נוספו קיים חזויה האדמ כח אל
חפלזעיחג חקירה ענף1 יזל המנגנון לזלד חוקם בעזרתה הדוח. בראלזית לוחוזכר

וננתחנות הללזכות;  כנסות המחבקות;  במחוזות האגף;  הארצי במטח
סטטיסטיים, ונתונים כירולזליח לפליטה לזנותרו המסמכים המלזרדיס.  חמלזיזרה
חדלי פלילי ארכיון להקמה לזמלוו ילזראל מדינת בלזמח חמלזטרה מתחנות לזקובצו
הבטחון ע? והאמירה סלזעיח בחקירת הרגילה העבודה אצבעות. טביעת ומחבקת

אחד. ליוה אף הופסקו לא המדינה בלזמח והסדר
ותפקידיו. ארגונו  חמלזעיח חקירת אגר .2

הן: ואלה מחלקות, מ4 מורכב האגף
והפיקוח. התביעות החקירות. מחלקת א.

או מיוחדת, ת ו ו: י חי להה לזנודעת סלעיה., חקירת הה: הזאת המחלקה תפקידי
אחדיר? מחוזות ייני על מסתעפת לחקירתה או בינלאומי, אומי בעלי לזחנמ
פעולות ותכנון ריכוז >מל1פט; העברתן להר, אלה, במקריח התביעות הכנת
הסגרת החקירות! ענף עבודת על ובקורת פיקוח מחעיה; למניעת מיוחדות
>הגי'יח המחוזות, מעולות את לתאמ גס זאת מחלקה 9ל מתפקידה פוסעים,

וכן המדינה, פרקליט לזל מלזרדו ועם הצבא לזלטונוה עם ותיפוף פעולה לזיתוף
חו">* מקטרות עמ ידיעות וחילופי מגע

קציניח ארצ*, היקף בעלות חלזובות ופעולות חקירות במספר טיפלה המחלקהי
רבה. חסינות בעלי או עקרוניים במלזפטילז משפט בבתי תובעיס בתור הופיעו

תכניות במחוזות, החקירות נציגי,מחלקות עם בלזיתוף ערכח? המחלקה
לזל רב מספר דורלז הפלזעימ מניעת תפקיד ומכוניות. בהמות גניבת למניעת
מעולות זח. צורך לספק כדי י17ראל מלומדת בידי היה לא וכידוע, אנסים,
חל1וטריר# רבוי עם רק והיעילות ההיקף במלוא לחיעלזות תוכלנה זה מסוג

והרו חוק מלזטרתי* נוהג בעניני והוראות הדרכה חומר מוציאה המחלקה
חמלזטרח. ליחידות מלזפטית צדורה

ארצי לכנס דם, יו ח כל מתכנסים חנפתיוה והלשכות המחוזיות המחלקות מפקחי
הפרק על העומדות הבעיות נידונות זח בכנס במטה. הנערך פלזעימ, לעניני

הפמעיס* וחקירת חבמחון בלזמחי
אלזר החקירות מקררי בכל בקורת במסע המחלקה החלה 1948 סנה בסוף

להדריך גם אלא ולפקח, לבקר רק לא הנח חבקורת מטרת הפ?ל!טרח. בחטיבות
מפורטים 51 וזיו ו ד הכללי למפקח המבקר הקצין מגיש בקורת כל כתום וללמד.

והבטחולבחן. הפשעים מצב על וכן בקר בהן בנפות החקירות עבודת פרטי על
לעבריינים, ביחס הצבא שלטונות עה פעולה לשיתוף קכע סידורי נעשו
בתי בפני לתביעות ביחט המדינה פרקליט משרד ועם חיילים, אינם אשר

חמשפט.

הבינלאומית הועדה צרסתועח משטרת הברית, ארצות משטרת עס קשרים נקשרו
בפאריס. משטרה לעניני

הפלילי* והחקר הזיהוי הרישום. מחלקת ב.
המתקבל העבירות, של הסטטיסטי החומר את ועורכה מרכזת זו מחלקה
את החלה היא מרכזי. סלילי וארכיון רישום ומנחלת המשטרה? מיחידות

>תל משטרת.המנדט ממרכז שניצלו הארכיונים שהועברו ל^חר הממשית פעולתה
קשיים העבודה* הוקלה והכרטיסיוה התיקים וסידור מחדש מיון לאחר אביב.
משטרת מעבדת של חער'ך ורב. היקר ציודה המטח. מעבדה בהתקנת נתגלו רבים

הצבא. ע"י הוחרם והנותר האנגלים, צאת ער! נעלנו המנדט

./19
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.לאחר המחוקה ליי!; החטובים מםניייה "חד הוא האצבעות, *ייעת **,רי ח/י

אשר בארצות כ. עד הונהגה זח, מסוג 5דיקות המאפשרת היחידה", האצבע
גבוהה. רמת על האצבעות טביעה מדע עומד בהן

אולמ ביותר, הישוט הציוד אה להשיג המעבדה הצליחה בקושי חמעבדה, כמזוייפים(2) החשודים מטבעות בבדיקה מטפלת המעבדה ומשתפר. הולד ה ציור
יד, ויתבי מסמכים בדיקת אמריקניים), דולרים בפרט כסף, שטרות 383 (נבדק
; ובו צבעים חמרים, אריגים, זהוי שערות, זרע, יבבות ים, ח.מי^י ^י?י

, ץם יג עקבות יצוקי השוואת נשק, של פעולה כושר בדיקת יריח, לי י14ק"גזחויכ מוצגים 790 נבדקו ח בס' אחרים. מ ומוצגי סוכנים מ ס סמי בד^קח
פליליים. תיקיס ב67 מסוכנים ממיס

יומר תעודות במתן גם מטפלת הפלילי והחקר הזיהוי הרישום, מחלקת
ישראל. ממשלת ת? חונים לי. י ד לזר מ בקסת לפי וכן הזרות הקונסוליות זה.לצרכי מסיג תעודות למתן בקשות ב2968 המחלקה טפלה הדוח בתקופה

למופיעים בו הפשעים, חקירת אגף חוזר את בשבוע שבוע מדי מפרסמת המחלקה
י^םרם, מבקשת המשטרה אל.ר אנסים על וכן שנתגלה או שנגנב רכוש על פרטים

היחידות. כל לידיעת נעדרים, אנשים ועל
וההשתלמות. ההדךכה מחלקת ג.

עה ומגע חדילוות מחסרה שיטות של חומר ריכוז הם: הזאת המחלקה תפקידי
קור ארגון מקצועיים; םפרימ ורכיסת ספריה ניהול זה; בשטח שונית מוסדות
עבוד ; זזמ"טרתי הנוהל החוקו הקרימינולוגיה, ולהשתלמותיבמדעי להדרכה סים
בשטח ולשפור^ם לגויים בחזיעות דיון זזז; בנוהל ולחידושים לשנויים הצעות

הצבור. או המשטרה אנשי ע"י המוגשות ח.םשעיח, חקירת
ובפרט בחו"ל, ידועים משטרה ממוסדות מקצועית ספרות מקבלה המחלקה
עניזי בכל הדיחה מקצועית לספריה היסוד הונח זו בדרך הברית. מארצות

הפסיכולוגיה. ענקי ובכמה הקרימינולוגיה
והפרוצדורה חמלילי החוק בסטוז מ לתיקוני הצעות מספר עבדה עניןהמחלקה היא זח_ ל'טח ב בולטת דוגמה לדרישותיה. השעה לצרכי בחחאה בנידוןהמשפטית שהיא סמכות כ? למשטרה מעניק איננו חקייח החוק לדירות. הפלישות .

במקרים מחושיע קצרה ידה המשטרה הפקרות, מקרי קוריח ביומו יום מזי זח.
פ.ישה. של מקרה בכל לעזרתה וקורא המצב את מבין אינו אולחהקהל א?ה,

למתלונן, לעזור תוכל שהמשטרה מכלי רבות, עבודה שעות מתבזבזות כד ידי על
רבות. והוצאות זמן חדורסת אזרחית תביעה של הדרך אלא לפניו אין זח.אשר בשטח הפלילי בחוק לממשלה, העבר תיקון,אשר הציע האגף
אצבעות טביעות להעתקת קורסים קיומה, בתחילת עוד ארגנה, המחלקה

לעבודות חדשים שוטרים להכשרת קורס תכנית ועיברה ולצילום, הפשע אנשיהמשטרההותיקים.במקומות מבין הטובים מקרב היו הללו בקורםיים המרצים החקירה.
ם מתיי י^יע י בעל ומתקדם. חדיש "טרה מ כח היתה לא ברובה המנדט ייח,משטרת הא ובפרט אנשיה את לאמן מאמץ,ממשי בה נעשה ולא בה, חיונדירים
אירוסה *ערב בארצות רכה התקדמות התקדמו אקר החדישים, המשטרה במדעי

אינטנסיבי קורם יעברו אשר נבחרים אנשים אמון באפשרות כעת דנים ינחילוואמריקה. לזבשובם מנה על הברית ארצות או אירופה בארצות המשטרה ממרכזי באחד
לארץ. מחוץ שניח או מומחה בהבאת כן כמו דנים ישראל. למשטרה אתידיעותיהם

חמיו.חד.ת> המחלקה ד.
רצויים 1:להי זריה בשילוח מטפלת במדינה, הזויה על מפקחת זו מחלקה

אחרות ומחבקות משרדי,, בקשת לפי שונות ודרישות חקירות ועורכת חאר^ מן
הממשלה. של
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ב^רץ לזנמ43*ו זריח נתיניה המדינה ליי ל לחו" שולחו הדוח תקופת במ:לזך
ל'חוגסו בקלז11ז ב~82 טפלה המחלקה לצרפת. 31 >*יייכ1ס>1בקיח. 2 אלורח, בלי

חלזודים ללחיו אנשים של ר מקרי 761 בררה לארץ; לחכנס לזבקלזו זףיס ר ע"
ל2ל עבירות של מקריח ב68 חקרה המדינה; בבמחון לפגוע העלולות בפעולות
יין. נ סו ממשלתיים מסרריס בקלזות לפי חקירות 76 חזר'וערכה המטבע פקודת

והמירה. חוס גי כלבי ח*

בסוף ושמירה. גילזוט לצרכי כלבית לשרות היסוד הונח 1948 באוקל^ובר
יתחילו לזר 15 י'מירה 121כ>בי גישוש כלבי 5 חיימ בקרית התאמנו הדוח שנת

*1949 בתחילת מעלזית בעבודה
הפשעים* מצב. .3

ב1845 יל1ר^> מל'טרת טפלה (31.18.48  15.5.48) ח חדו פתי תקו במקך
תט^יח ב4292 ונ:ן עוון מסוג עבירות ו6447 פחע מסוג עבירות לזל מקרימ

הסוגים. מכי! עבירות 12584 ח בס" התעבורה). חוקי על לעבירות (פרט
ממקרי ביין מועילה הלוואה מאסלורות אינן הדוח בתחילת קח1זכרו הסבות

בכל מעניןי5ולי הקודמות. לקניו' חנוגעיר והמטפרימ הלזנה במסך העבריינות
י?מוג חעבירזמ ממפר עלה המנדט תקופח סל י7זראל ארץ לזבלזטח להזכיר זאת
.:53.000 על עלה עוון ממוג העבירות ומספר ,8000 עד כמעט ב1946 פסע

ועוונות) (פל:זעי0 העבירות טוגי לפי עליהם לזהודיעו המקריי מספר להלן

יד*. טבלה
56רצח/ו

ג י סתהו 55ד
37לרצחונסיו/1
טח/1 47ופניתגלהחבוחקי 2
ד/ ונסולזו ל^י דן 126ו

ב י נ 1458צחו*פרעהג
ניכ מבתג 229ותה
יגשאר ונ 3413תב

קהועביר/\ 15תולאיח
הנגתועביר/1 5וסרמד 4

תוחקל'זורחועביר
75ושחותחמבנשק

תתועביר/1 2322אחרו

8292 כ במחיי

לרצח... ונטינו רצח .4
המניע; לפי לרצח וחנסיונות הרצח מקרי בחינת פוי. מבלה

נסרצחניעמח
לר

יון
צח

11דםלחגאו
יעני לבינהל. הבינו 42מ
כסכס קרקעותו 1~י
85שוד

כמכם חו ל: ו ר י 1י

ימני אחריהע 1228ח
עחמנ ידועי ■10אינו

כ 3637במה"

קוי דרך שהסתננו ערבייה עושיהו;  משוד כתוצאה שבוצעו הרצח מקרי רוב
הערבי". ^המשולש מאיזור הצבא
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כמעט נעלת חרל'ימה בראלז עומד כל> בדרך לזהיה דם", "גאולת המניע
המדינה. מקטח הערבים של צאתת עוו כליל

קרבן הנר^ח, כמי נמל, ידיעות בלתי מטבות שנרצהו הבנקים סל ריבם
והברחה. סוד למטרות למדינה קחדרו מסתננים, ג^רב"יח

הביקוע, רזייזת לי!י הרצח מקרי חליקת טז*. ל?בלד.

ת ו 24ירי
3דקירות
6הכאות
הרעלה

2חניקה
אחרים 1אמצעים

ן לרצחנסיו רצח ה ט י לז ח

32

1
1

37 36 בסח"כ

אדם* חריגת .5

של מותח נגרם המקריא סל המכריע ברובם למלזטרח. נודעו אדם הריגת מקרי 55
 ובעיקר במכוניות,, זהירה בלתי נהיגה  ת9ל]םבחן נו תאו ידי על חאנלןיח

צבאיות. מכוניות

בחמות, וגניבת >7יוד ז ו ,נ.סי ., ד ו ס .6
בוצע  חדווז בתקומת מסיועו הבהמות וגניבת הסוו מעקי סל חכ?כריע רובם

מקריח בנ:^ו! האויב; מי'^חי א>ו למטרות שהסתננו ערביות כנופיות ידי ע>
מכנה מלזום א>ו בחסחננויוה וחיה וברציחות בחטיפות הגניבות נת>וו

המדינה, סל הבהמות >מלזק וכן וחסרון, ח17ס>ח באיזורי חאוכ>וסיח >בטחון
המלחמה. מפעולות כן, לכיני עוד קלזות, 0בל אלזר

ו^ידי^כך כנר^ח^ הבי"ח, פעולתן בתחילה האלה הכנופיות סל חצלחותיהן
ממםגר)ןת החורגות למטרותיו, י וידיעותיהן נותיחן'י כלזרו " את ניצל חחאויב
המסתננים פעולות הגיעו כך מהונו בעיקר. ומדיניות צבאיות והנן כיורמלילית, זו ן ז1י כ;5חד#■ ח55וכלוסין ולבטחון, המדינה לבטחון סכנה תמחוימ לממדיה
ו.!מצעיםי נקטי הצבא בלבד. צבאית בעיה זו ס^ין כלזם גרידא, מקטרתית בעיה
כיוח המחוויר לגבולות מעבר החדירה נבלמה ל* אולח בחסתננויות, למלחמה

החזית קוי עד והגיעה חל'ודדיל! בעקבות הממטרה יצאה המקריח בכל חזית. קוי
הרדיפה. את להפסיק נאלצה ולזמ

 היא חחםתנ^נויות נגד במלחמה סיכויים כמבל^יחח הנראית היחידה חדרך
כ^חד, ומקסרתי צבל;י אימון יקבלו אנקיה אחר גינדרמריה, או ספר חיל הקמת

המדינות עם מלוח בריתות כריתת עס אף תיעלם לא חהסתננויות לזלזאי^ת לזכור יק
הארצות לבני מוהך כח להבא גמ חנראח, כפי תחיזז, ילזראל מדינה הערביות.
קהיו לטי ובפרט ביזה, ל'ל אפשרויות או מכניסה *בודח אחרי התרים חלןכנות
כבר לדאוג חיוני לפיכך ודרכיה. בסביליה והבקיאים המדינה בכפרי חוסכים

הארוכים. היבהתיימ גבולותינו סל יעילה לסגירה מעכסיו
צה. מרי ע"י גניבה .7

משמרות חומר א) מ ב** חשו גורמים שני זה מסוג הגניבות מספר >ריבוי
נודעה1למשטרה טרס שזהותם מומחים, גנבים ריבוי ב) הערים, בחוצות משטרה
ויש יתכן כן ההמונית, העליה זרם עם להגיע ומוסיפים כאלה,שהגיע! מהם

פלועיח. מעשי לידי והביאום בקרבם נפשי לזעזוע גרמו הצבא אגשים,שחיי בתוכם
אחרות,*. גניבות .8

ו ע הי ו ח 1948 בסוף ואופניים. מכוניות תופסות אלה גניבות בין חשוב מקום
בשטח חדשים* עוליח ברובם לרוב, מומחים כייסים בתלאכיב, ובפרט מערים,

נתפסו. כייסים ומספר מח, הצלחת למשטרה חיתח זח
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שכקו/ת*. . 9

יללחמח, יאחי מב אחרות בארצות כי אף לחלוטין, כמעט י"ילי?ח זד הופקד
בסטטיס עיון קיימת, אינה זו בעיה בישראל שכרות. של גל בכנפיזז כרגיל,
דווקא היו השכורים רוב כי מראה המנדט משטרת של האחרונות השנים של טיקה
אחרי זח במובן "פגרו" והיהודים במקום*חשני חיו הנוצרים המושלמים. בין

האחרית. העדות שתי

ומטבעות. בסר ^טרות זייף .10
מזוייילימ. כסף שטרות חמצה של מקרים כמה אירעו הדוח תקופח במשף
כטף שטרות לזיוף גלופות נתגלו נטושים ערביים בכפרים חיפושים מזוייפים.בשעת כסף ושטרות מטבעות וכן לא"י), ו5 לא"י 1) ישראלים ארץ

כשבא *הד; כל לא"י 10 7י> בשטרות לירות 240 ישראלי' חייל מצא שבע בבאר
"הפיצו אנסים נאסרו דצמבר בחודש מזוייף. סהכםף התברר להחליפם לבנק
לוטרוה הודפסו חמסטרה שבידי העדויות לפי מזוייפיח. אמריקניים דולרים

כוונה בלי המקריח ברוב  חדשים עולים ע"י ליל1ראל וקובאו באירופה אלו
לבב. ובתוךו רעה

מסוכנים. סמים .11

וכן מסוכנים, לסמים מרכזית מעבר דרך לפנים היתח'מלזמסת ישראל ארץ
עזיבת ערבנימ. המכריע ברובם חיו והצרכנים זח במסחר העוסקים ניכר. צרכן

שילזר^ל לכך גרמו הסכנות הארצות עם הקשרים וניתוק הערבים, ע"י ישראל סטח
ילזראל) ארץ שטחי (בכל הוחרמו 1947 בלזנת מסוכנים: לסמים שוק כיום איננה

ישראל ביזטח הוחרמו הדוח תקופח במי'ך אופיום. ו875 חשילז ק"ג 1905
ערבייה בבווימ נמצא חל>ו ח מחסמי חלק. אופיוח. ק"ג ו0,4 חלזילז ק"ג 18

לדין. והובאו העבריינים נאסרו מקרים ב7 נטוסים.

הנפש* נגד עבירות  עבריינים י גילו

.עבריינים. מאסר .12

י. ז י מבלה

ח י נ העבר מספר ירחסוג נתגלוהמקריהעב נתגלוח לא

361422רצח
ון 371225לרצחנסי
גת 555אדםהרי 23

ג 47ופניתחבלה 243735

.85 נתגלו לא ,515 נתגלו .600  הנפש נגד עבירות ס"ח
הרכוש. ד ג נ עבירות  ם ני י עברי לוי גי

מספרירחהעבגוס
םהמקרי

חיררבעה י נ"
תגלונלאלותגנ

* יחי טבלה

83
1234
20 3
2424

לשודודלזו 12643נסיון
פריצהחיבגנ 1458224ע"י
נ בג 22926בחמותתי
בגנ אחרותוי 34.13989ח

.3944 נתגלו ל1 ,,1282 נתגלו .5226  הרכוש נגד עבירות ס"ח

ויי.מ. וזב חיובים .13

יטי. מבלה
ובעוונותנאסרו ח בפשעי 5ונאשמו 5 21:5
3452לדיןהובאו

3110הורשעו
33זוכו 9

ס מחכי ■ 207למשפטם 6
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מחכים

..(משפטהזוכוהורשעוהאשמה

513רצח
אדם 7538חריגת
לרצח 211נסיון

לשוד ן ו נסי ו 11147שוד
פריצה ע"י 20321126גניבה

בחמות 3617גניבת
אחרות 86883418גניבות

וקנסות. ים מאסר .14
ל* זזסנח במשך >פניחמ. שהובאו הנאשמים בדין החמירו לא המשפ>6 בתי

כלל, בדרך חיו, הנאשמים על שהוטחו המאסר ותקופות למוח, איש נידון
לנאשמיח חממוזיע הקנס יומי. 273  ב*קעימ לנאשמים הממוצע המאסר קצרות.
הממוצע הקנס יום? 72,3  בעוונות הממוצע המאסר ל"י. 17.430 בפשעים
(מטעים גיליות בקבירו'ת שהוטל הקנסות סכום ליי. 6.185  בעוונות

ליי. ל9634 עלה ועוונות)

>"י 8^':,87 9,
■' 325,009.

. 37 . 3/"

שהוחזר. ורכוש 0נגנב רכיל! .15

שנגנב הרכוש ערך
סנמצי* הגנוב הרכוש ערך

לבעליו והוחזר
שהוחזר הרכולז אחוז

צעירים.16. יניח עברי

כ*. טבלה
117נאסרו 9

ן לדי 860הובאו
בדי 4^7נתחייבו ן

ותחמושת.17. נשק

כאי. וטבלה ניזק תחמושת.החרמת

ראוייםראויים בלתי
ולז ושללזימ ללזימ

26617רובים
4מקלעים

ח 7610אקדחי
ח 212הוזמקלעי

י נ ורמו 81פצצןת 15ס
צייד 512רובי

לרובי 15044תחמולזת 59מ
1652 לאקדחים '.389

צי י ך ן קך 627וו יד

ן ק? ס 1מחסניות

סטן 389כדורי

11מרגמות
ט י מ נ ארגזדי 1

לזחו .לנשק צאן.רשיונות
37רובימ

ם י ח ד ק 536ז;
יד 47רוכיעי 5
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בנין מודעות, משקאות, כגון, שונות, פקודות על (עבירות חטאים. .18
התעבורה), לפקודת מרט וכוי, ערים

בבי,*. טבלה

4292  תיקים נרשמו
3783  בדין בו י נתחי
160  זוכו
347  למשפטם מחכים

2  תיקים נסגרו
מאסר* חסידות של על למן הוצאה .19

בג*. טבלה
מאמר פקודות מאסר פקודות

חיו: מ תשלו אי על ןת פלילי
1465 2779 המשפט מבתי גרזקבלו
1273 2433 לפועל הוצאו

פליליות. ת ף,ו חקי .20
^ בההנוהעעבדו החקירות משרדי אנשי ובפרט החקירות, יחידות ■עובדי
/ חנסיון, בעליי ובפרט החוקרים, מספר ביותר. קשים בתנאים הדוח שנת במשך

אשר עבירות, טל מאד רל. במספר לטפל חיו מוכרחים ז*ת לעומת מועט. חיה
בארץ. נודעה טרס שזהותם מקצועיים, עבריינים ע"י בוצעו העיקרי בחלקן

5?ינ!יוח רשומות אין חמשסרח, בידי חיה טרמ החדשים הפושעים ורוב הואיל
וחנה נתיישבה טרמ ישר:!> במדינת חאוכלוסיה אליהם. בנוגע קיימות אישיותי
למ?^ד. עד המשמרה עבודת על מקלסה זח דבר המלחמה. תנאי בגלל שוטף, במצב

וגבוהות. חיתים .21
המשעים באגף/וזקירת אוטונומיה מחלקה שהנח והגבולות, החומים מחלקת
הכניסה ונקודות שגבולות במידה המנדט, שלטונות צאת עם לפעול התחילה

ישראל לזלטונוה ע"י חללו נתפסו הבריטיים הכוחות ע"י נמשו והמוצא
ישראל* וצבא

אף בו נ0ז1רו בריטיים ח כוחו אשר חיפה בנמל המצב חיה במינו מיוחד
בצורה בנמל עבדה ישראל משטרת .30.6.48 עד ישרי^ל, מדינת לזל היוסדח הבריףיח,לאחר צאת עד בגלוי, ומקצתה במחתרת מקצתה למחצה, ונםבלח למחצה רשמית.

מגובש. מממרתי ככוח כשהופיעה

אך לישראל, ההגנה צבי1 כוחות ל!ל בפיקוחם כיוס נמצאים זזגבולות רוב
ה^"זרחיימ. התעופה1 שדות ועל הנמלים על מפקחת והגבולות החוחים מחלקת
ומקומות נקודות דרך אזרחיה נוטעים תנועת על חח ג חלץ ח ו הגבולות העברת

בהדרגה. נעשית י ב.:; צ לשיפולז הנתונים

הגבול תחנות 7לך אנל'יח של ויציאתם כניסתם על המיקוח מטפלת המחלקה
בנמלים,^ העוגנות אניות צוותי על בהשגחה אניות, על קרנטיני וכו4,בפיקוח המתקנים בטחון על בשמירה אוירוניס, על בפיקוח הברחות, במניעה

. וכו הדייג על ב*יקוח המתקנים, באיזורי משעיס במניעת
והגבולות; החופים למחלקת הכפופות הגבולות בקורת תחנןח כיום חן ואלה

שדה תל>1ביב, נמל שמר, עין התעופה שדה בחיפה, התעלפה טרה חיפה, נמל
טבריה. בהלנוף, התעופה שדה בלוד, התעופה שדה יפו, נמל ו.:""*!1, התעופה

קשרי. י מצע ו* זרקורים, סירות, כגון; בציוד, ממחסור סובלת המחלקהי
הדוח בתקופת י יחידותיה. ושל חמחי^קה של האדם כוח בהגדלת צורך מורגש בן

הארץ? מן ?הי',יאו אנשיי' 6754 המחלקה בפיקוח הנמצאות בתחנות עברו
חנו כן המחלקה, ע"י ונבדקו בנמלים עגנו אניות 721 .113,708  נכנסו

מ. ני ו אויר 943 בנקודותיה
עמ פעולה שיתפו שונות, משטרתיות פעולות גם בצעו המחלקה יחידות
סייעו וכן , וכו נשק מוברחות, סחורות זר,. מטבע בהחרמת המכס הנחלת

עריקים. במאסר הצבא שלטונות בידי
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חי.קרפ

י.עונת ח

■ של הראשון תפקידה ובוהו* התוהו לאחר התנועה מצב ע1^ לעיל דובר כברי י י:י
י^$ כלי של כלחדש ורישוי רישום ילידי להביא חיה מחדש, שארגנה התנועה, משטרת
המדינה. נוסדה טרם עוד המשטרה מטה את. העסיק זח דבר במדינה. והנהגים הרכב
ומוקדי מרכזי היו המנדט מקטרת מימי הרישוי משרדי ובפרט התנועה משרדי
הפעוט ה^נין בריטיים,.ואף חיו והריקויי התנועה מחלקת אנשי רוב השחיתות.
לפיכך י . בקקוו!" ו'יכותבי ם"י לי "עמי ם,■ מתווכי עזרת בלי מסתדר היה לא ביותר

והתנועה. חריקוי מחלקות נקי א החלפת  במעלה וכן בזמן חראקון* התפקיד חיה
חקפעה מכל כליל הורחקו והמתווכים וממצה, דרסטי באופן נעסח זה דבר

ן עורכידי התערבותי ולמרות מחאותיהם למרות ובחינות, רישוי ני בעני ותפקיד
היו והעתונות חקחל תגובות אותותיו, את מיד נתן זה דבר לטובתם. ידועים
התחבורה למללרד חרימוי תפקידי את להעביר הוחלט זמן לאחר מאד. חיוביות
.1948 נובמבר בתחילת בוצעה זו העברה ואמריקה. אירומח באר8וה כמקובל

.1948 אוקטובר   מאי הדיחוי מלזרד למעולות כד** טבלה ;

8784  הידקו או הוצאו למכוניות, רקיונות
30039 ~ לנהגים בחינות
1706  י בבחינות עמדו
11462.  וחודלזו הוצאו לנהגים, רלזיונות

ל"י 143240.110 קנגבו רלזיונות סכומי
ן. התאונות קציר כדרכים" ה התאונו קל מחריד לריבוי גרמה בדרכים ההפקרות .1 .

"יק, התרכזה ג$סיכך מכחילים* לממדים הגיע רכוק ובהלזמדת מומים בהטלת אדם, בחיי
7 ,.י נרחבות הסברתי פעול;ת בוצעו התאונות *,*< לביעור בפעולות התנועה מחלקת

ועלונים. מרדעות ידי על הקולנוע, בד על ו, ברדי נות, בעתו פרסומת1 ידי על /
' . חרלללנית והנסיעה המופרזת המהירות לביעור בדרכים וםיוריח מארבים בינדוןזחנערכו חמימרה פעולת על ביותר מיזכבידו הגורמים אחד זהירה. והבלתי

קייח זו המקריות צבא. מכוניות בתנועת לזלזרר ההפקרות מצב היה אותה וענבה
ח נהגי עי' רעה כדוגמה ה ע י ס חלץ י נ לז ומצד ח3בא, נוח 'מלמו עזרת בלי לרסנה ח הי

נמתחה אסר עד פרי י ,נ17או >א אלו אולם לזונות, פעולות נקט הצבא אזרחים.
מספר  המבצע איתות ניברו ההר חיק מרדכי". "מבצע לזנקראח הנרחבת הפעולה
המלטףח ניכרה. חל?בח הלח האזרחי בסקטור גם ניכרת; ירידה ירד התאונות

התנועה. ולתקנת בדרכים ההפקרות לביעור בפעולותיה ממקיכח י

מעורכי!.!* רכב כלי  דרכים תאונות. כדי* טבלה 

1244  בלבד אזרחים
" , י 7 93  ואזרחים צבא

1368  בלבד צבא

3405 בסח"כ

בלבד אזרחיים רכב כלי מעורבים היו בהן תאונות כחי. טבלה
. יימ. א וצב אזרחיים. או _1/

י י 93 למוות קגרמו תאונות
, 259 חמורים לפצעים ליגרמו תאונות
590 קלים לפצעיח קגרמו תאונות

לרננולז נזק גרמו ק תאונות
1095 מכוניות) (בעיקר
2037

הנפגעים  דרכים תאונות י. כו מבלה

קל פצועים1 ; קשה פצועים מ הרוגי
._ ,,. רגל חולבי ו,ם?יח נ רגל חולבי נוסעים רגל חולבי ילדיםנוסעים ג* מכו ילדים מבוג. ילדים מבוג. .

:851 38 135  404 21 76 113 7 ■ 19 .38
י : 64 .  מ גי הרו .

210  קקה פצועים
."■.. ./26 ■ ,  .577  קל פצועים,



י  26 י , ■ ,

הכפריות. ת. יבנל?י הגדירו. נערית ות* חתאונ סיבית מירוט כז<,, טב>ח

יו . , ..1948 ... דצמבר   יולי ■ ' ■

חכ3ריוה חיפה תלאביב ירישלימ ח ב י ,ס. ,וז

71 33 6 ' 28 "4 מופרזת מהירות .1
.41'* :,26 57 ■ . 214 19 .  מסוכנה נסיעה ./2
393 .07 12 311 12 ות בפי. זהירות חוסר .3
201 04 . 9 ...■ 122 6 מכוניות עקיפת .4
218 20 8 180 10 גזולי! התחשבות אי .5

ף 2 12 3  אחיףנית נסיעה .6
. 14 6. 7.  1 פתאומית עצירה .7

!י 5 , נ  1 י ©מ^> בצד חניה .8 ,

^ . 3 _  ■ .מדרמה על עלה רכב כלי ,9
" יי 5 י~  .  חתוך בכוון נסיעה *10
10 3  4 י :3 חלושים או זקנים אנשים .11
0 ^ החולכיח ילדים .12
^' ב  1  וממנו הספר לבית

83 13 10 54 ., , ' 6 כרחוב. משחקים ילדים .13
160 , 53 24 83  רחוב חוצים מבוגרים .14
0, " . עו ו יורדים ימי מבוגר .15^ 7 4 14  וי'יליו רכג מכ>י ליס

בשעת ממכונית נפילה .16

.17
.18
.19
.20
.21
.2.2
.23
.24

.25

.26

.27
.28^
.29
.30

8±24כ'3נסיעה
תר י עומס .6129.

סגןמיח רז 16בלמי 23. ■ ■
031

פגום !2חגה 012
;1יי מכנייה 24יםפגמים ■1213

פגומים 7~י12אורות

תאורה 12חוסר 725ס1
מסנוורים ת ו ויך 65920א
חלקלקיח כבישים

רטובים
*ו

8;.426
ו. מקולקל1 ח 639כבישי

ר בדר 221133מכשולים
רכבת 2שער 619

נ של נסיון 21?גחוסר 11:77 2
■5שכרות . 611

ר, השג בלי חי 2ובעל .24

כ ח" ס 1128ב 6618405: 1930

כלי כחי.. והרכבטבלה שחי  בומעורבלסוגיהמ ת.יה ו נ עאו

כלי כסוג כצבאיאזרחי"זך?: ה" ם

נוס 48111821663:יהמכונית
מל; 6569171573■.*מכוניות

0 י דר נ ט י132703■ 835
ת י הנוע 90253343או

319319מוניות
יפיח 3291294ג*

ם י 231231אופני
ח י ם ו ב ו ט ו 18416.200ז*
י מ ו ס 7272עגלות

130280410לזונות

ז. 2298בם" , י . .36425940

./:
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נועה. דית ■ חוקי על ת יירו עב

מספר
.. 8053

341
. 380

1257
2528
240 3
160

346 5

18596

העבירה מוג
ריקוי עבירות

ת, ז קר ו מ ות מחיר
המכונית למרכב מחוץ נומעיח
כמוד'ב תריח ו מי נוסעיה הסעת
הנהג

; ר מו 14 ח במקו חגיה
ח, ר וזי ז בלתי נהיגה

. חוטר להוראות א.י;;יות
אחרות עבירות

בםחייכ

בטי טבלה,

תנועה. שוטרי 76 ע"י נרשמו *>ח עבירות■ קערה;
ותרבות פעילות  התנועה חוקי על עכירות לי. טב^ח

"ה, ס

21
28
11
30
27
18
5
4
4
י7
9
4
7
7
10
8
5
3

9
6

.5
6

3
5
6

המספר

14539
10 993
10817
27 37
י,59
235
939

ה _1 ה

 עבירות נרשמו
נידונו,

נקנטו
>משפממ ח מחכי
שבוקרו תיקיה

לצביא ו עבר ו לזית תיקיי:
חנאשמ איחופעת על הוצאו מאסר מקורות

ל"י 12,735,740
" 1.170

נזק
>רכוט

11
19
5

14
10
 4
4
2

.3
2

3
3
4
2

2
2
4
3
2

י 2
2
2

 שהוטלו קנסות ט"ה
;וצע חמ הקנס

התורפה. מקומות רלזימית

מ י פצוע מוות

11
14
14
1
1
2
4
6
2

. 3
3
5
6
5
2

7
3
3

6
3
4
1
3
2

מ

לאי. טבלה

ו מק ח

1
2

1
2
1
1
1

תלאביב;
ימו.  הרצל דרכים פרלזת

המוטבות ככר
נחמני ו אה ז מ בין י חלו ה יחוד

דוד מגך ככר
הגביות ויונח אלנביגאולח קטע

בנובמבר ב* ככר
פנתלוינסקי לוינסקיעליה ירושלים.פינת טדי

יזרעאל עמק ,חרצל
מונטפיורי /אלנבי

גרוזנברג  מזאח  אלנבי
אידלםון  אלנבי

דיזנגוף  דיזנגוףבוגרציוב  גיורג* המלך
וחנב. המלך 0למה גיורג*. המלך

פריקמן  ף גו נ ז די
מנדלי  הודח ןי ב
ריינמ  גורדון

חיפה;
גלפור  ביאליק  הרצל

י חחלץץ  שהירא
קפירא  שוקרי  ביאליקסינא

החלוץ  והחלוץביאליק הרצל בין הנביאים
הבנקים  המלכים
יחיאל  המלכיס
אליק בי  המלכים

ויחיאל ץ חחלו ן י כ י טע ק הרצל
אר^וזוירוב  הרגל
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ה פ" םגך^^^ר?"", / ^^^.^ףכוסמרות ■■■*" . . םיי" .י, מ .ו ק מ, הי ",

:;. _י : , ■;^^'^ ^ י י : ■.■■ ■ ; . ■■ ■ ■ י" ■ ■■■:■;<: יוונים;
,י. ■.  ■.  . 1. . ■  י ן אוםישקי  ל חקק"
5*יי 0 ^ .■:,■ ; ... | ' , ףדק,..  עזה
/..■■■  . *' 1. ד דו והמלך; י ת החרו  הרצל הצט>בות ,
י^,י ..;■ לי יי * ; 1 , . הנבזים  הרצל ■

^ ;' ; .1 . י . החרות שערים ה '.מז1
14 5 7 9 ■ ןעיךיניי.נו1 גי *.ככילזלק ^ /■ ■ . ^ . עכל  חיפה .כביס קטע
יע^; .  | ,  יעקה ן ו .ידכר  חיפה כבי" ^ק.טע . ■■■1 .10 .4 בנימינה,  טירה כביש .קטע
|^., _ץ י .; 1. בנימינה כבילז. י^..קטע . ^ י ' 8 ' ...... 1 ■ חדרה כבילז ק"ע
י י ^ ■  11 3 חדרה  נתניה  כסריונח הצטלבות
24 .. 6 1.2. 6 ^ ; פתחתקוה. ■^ 3 , .14 1 תקבנימין  רמתגן הצטלבות
> י " ^ 1 ראליפנח  ח ה.חלזמונאי הרח* ^קטע .  8 6נ 1 רעננה  כמרסבא הצטלבות
14. 5, 7 2 י רמתהדר  רמתיימ הכביס יי קטע
ס1 6 .6. 3 רמתחסרון  הרצליה הכביילז קטע
~6 3 10 , 3 רחובות  נס3יונח .כבי/ז קטע

ת הצטלמו ו גדרה בין כביש \\קטע ^ .  . 6 : .חולדה רחובות
.1 0 0 . . 10 ■ .  ■ סרפנד כביש קטע
כ... 1 9 3 מקוהישראל ע"י הכביש קמע
14 1 10 3 י ביתדגון כביש קטע
9 3 יי 1 לציון ראשון כביש קטע

; וי רק פ

סיכום. .

חיל בדרכה סטן עמדו אשר חוגים והמכשולים הקשיים על הצביע זח ..דוח
א י  המחסור ..תקציב:, 2מ^ום החירום, שעת תנאי המלחמה, הצעירה. יל!רז*ל ביעילותמשטרת שפגעו וחי;;ונייס פנימיים זעזועים באיכותו, ליקויים אדמ, בכח
, ■ כן, מ\ על ך>/ך הרחבתה, אה וצמצמו התפתחותה *ה עכבו אלה כל העבודה.,
חמעכבימ,■ מ: חגורמי ת. לער1? .>$שר, בהישגיה להתברך הצעירה ישרויל משטרה יכולה

ציוד, גוגו ארגונית," מסגרה ח וצר נ ועיקר. כלל דלינו ואינם מעטים אינמ
יקראק משטרת, פיתוח, ולילי עב,ידה של תכנית וחחגבשה הלכה עבדיה, שיטת נוצרה

שמריח, על קופאת היא אין ללמוד. ממשיכה וחי8 החנה, במשך הרבה למדה
ח לי חמכשו י ם, ■ העכוב לנוכח מתיאלזת היא ואיו בוגיקגיה, מסתפקת הי?! אין

. . סח תקו ובכ?שך יח, ספור חדלים רק קיימת ישר^ל שמלזטרת לזכור יש והקשיים.
רבות." ם ייני הקמתו נמשכה !:חרימ עמיח אצל אשר ארגון, מ ק הו זו קצרה

ייווצר; אשר עד חדרך רבה ועוד. ישראל, משטרת של מגרעותיה עדיין רבות
תלויהבטיב ייווסף בה המהירות הישוב. עיניו את נושא אליו אשר המוסד
שר 15 מי חאנשי בטיב ובעיקר והמדינה, חישוב ע"י למשטרה ינחנו אסר הכלים

ליד. א מתאים, ושי איו. חומר לרכישה נתוניח המשטרה מאמצי; לשורותיה. יתגייסו
אליה לרמה להגיע1 ו ו, לפני שתוצגנה לתביעות לחענות וידע המשימה את יבין
תתמלאנה.. וקדמלזימוה יושג, זה אנושי שחומר לקוות יש ישראל. משטרת: שואפת
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