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ישראל משטרת
מח"דגקח"ר

ומורשת חינוך מז1ר

(1949) תנט"י  תנט"ט שנת1 דוח

א ק ר פ

נהת*תווותט, והמצבה האירגון התקן, 11

התקן. וא)

לצרכיו החיליחתאים של אירגונו את שיקף שעה שאותה תקן, המטה ידי על הוכן הדוח תקופת בתחילת
להתפתחות מקמ* ולהותיר המשטרה של השוטפים צרכיה את למלא כדי בו היה זה תקן הממשיים. .

את לערוד האפשר, כבל נורמליים עבודה תנאי ישראל במשטרת ליצור  היתה .מגמתו ולתיכנץ.
וגידול המדינה של המהירה התפתחותה בעקב שנתעוררו והחמורות הרבות הבעיות לפתרון כוחותיה
הכלכלי המז*ג>* במצב נעוצים ששרשיהמ הקשיים על ולהתגבר ימים לאורר מדיניות לתכנן אוכלוסיתה,

גדולה. העליה בתקופת במדינה השורר והחברתי
למספרים פעם אף הגיעה לא הממשית המצבה אחר. סופי תקן הוכן טרם היום ועד אישור, קיבל לא זה תקן
התאמה. ביניהם היתה לא הדוח תקופת סיום עם ואף מאד רב קרובות לעתים היה ההפרש בתקן. שהוצעו
במידה עלה המשיטרה יחידות ומספר גדל. המדינה שק3ט8 נתייש1בינגושו,0ש1יט עצמו התקן כן, על יתר

ניכרת.
גיותר, גבוה עבודה מתח ושל מתמיד לחץ של בתנאים פעלה שהמשטרה לכך גרם והמצבה התקן צמצופ
גתגאי הגדרשת; ההתאמצגוו מידת על הרנה העולה במידה פוסקת, ובלתי תטירית התאמציפ, הלור©:
וגנזק ומק8טרי8, מתגייסים של ביותר הגבמת במחזוזי אותותיהם את הראו אלה קשיים תקינה. עבודה
איש כל של התפטרותו ידי על הנגרם הכספי ההפסד מלבד החייל, של ורוחו אימונו לכשרו, בכך הכרוך

המשטרה. חשבון על שהוכשר
חדישות' משטרתיות שיטות וברכישת הנסיון מן, בלימוד שקידה ידי על המשטרה, השפילה .גן על.פי אף

מהגה,. במידה או*,להתקתת אלא ביותר, הדוחקים, א!1"ל.ת8קידל0 לנ?לא ,?% לא

האירגון. (ב)

לאגפים, הדוח בשנת מחולק היה ו*גגו...המטה הכללי המפקח של בראשותו הארצי, המטה עמך החיל בראש
ביצועה. על ולפקח להדריכה 9*8*?תם,. ש*?גדו? ג9?גו|יכ1 המרחבים עבודת את ולתאם לרכז שתפקידם

'. זממ;: ©לושח> מאגפיט מי9 בשגת"קתוו
מחוזי. מפקח בןפורת, י. מר עמד שבראשו המנהלה, אגף (1)

מחוזי. מפקח ירון, ר. י. מר של בראשותו הפשעים, חקירת אגף (2)
מחוזי. מפקח בךגוריון, ע. מר עמד שבראשו ההדרכה, אגף (3)

יי כדלקמן: למחלקות, מחולקים היו האגפים

המנהלה אגף (1)

. ■ , .. אדם כוח מחלקת *
האפסנאות מחלקת
התחבורה מחלקת

הקשר מחלקת
התשלומים מחלקת
הראשי הגיוס קצין
הראשי הסעד קצין
לאור. ההוצאה קצין

הפשעים חקירת אגף (2)

ולפליליות החקירות מחלקת
הפלילי והחקר הזהוי מחלקת

המיוחדת המחלקה
הגלכלית המחלקה

והפיקוח. האירגון קצין
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ההדרכה אגף (3)

,:■...■ .?".,. , ,■...■ ,, , ..■. ,. . ....■ . האימונים בסיס
יי ■■■"■■ "' יי■ : "י י יי> יי יייי י י ■■" ■ י ■■  הכלבים. שרות

הכללי. המפקח ללשכת במישרין כפופים היו העתונות וקצין הראשי התנועה קצין

המדיניות יורד). פיקוד (בסולם ונקודות תחנות נפות, למחוזות, מחולק החייל היה טיריטוריאלית מבחינה
להם. הכפופות והיחידות המחוזות מפקדי ידי על בוצעה המטה ידי על שהותוותה

מיוחדים. לתפקידים חטיבות קיימות לכך נוסף
 הדוח: בשנת הטיריטוריאלית החלוקה להלן

לנפות) מחולק היה לא הדוח (שבשנת ירושלים מחוז (1)
אברהמי. לוי מר ואח"כ שיף י. מר תחילה עמד /שבראשו י""*1 " 1

פלג. י. מר של בפיקוחי לנפות) מחולק היה (לא תליאביב מחוז (2)

צור. א. מר ואח"כ זיראב נ. מר תחילה עמד שבראשו

שיף. י. מר של ואח"כ סתוי נ. מר של בפיקודו תחילה

סלע א. מר שלי בפיקות
שפי. י. מר של בפיקודו

_הדרום מחוז (3)

.. ,יי נפותיו:
. ,; ,.... :■.■.,.■ ■■: ■.:. השרון , .,

;:;■../..;■ י .■ השפלה. ■.,■■■.■■

חיפה, מזזת :(4)

נפותיו;
העיר חיפה

זבולון
ל / חדרה.

לנפות) חולק (לא טבריפ. מחוז (5)

וגבולות חופים חטיבת (6)

והגבולות, החופים חטיבת של לפיקוחה נתונים היו ובאויר בים ביבשה,  הגבול ונקודות הנמלים
. נמצאים. הם שבשטחם המרחבים מן מנהלתית מבחינה הופרדו והם

הדרום. מחוז למטה במישרין כפוף היה בארשבע תחנת איזור

יצאו כך לשם לעיל. שתוארה האירגון צוףת שינוי של האפשרויות את לבדוק הצורך את הוכיח הנסיון
חוץ בארצות המשטרתי האירגון דרכי את וללמוד לחקור  היתה שמטרתו לימודים למסע החיל ראשי

ישראל. משטרת ושל המדינה של לצרכיה! התאמתן אפשרויות את ולבדוק

המפקח סגן הברית וארצות אנגליה לצרפת,  סהר י. מר הכללי, המפקח היו: הלימוד למסע היוצאים
ואנגליה! צרפת להלווציה,  ירון ר. מרי. הפשעים, חקירת אגף ראש לאנגליה!  נחמ,אס י> מף ן.^

ולאנגליה. הברית לארצות  בךגוריון ע. מר ההדרכה, אגף ראש

לבדיקה, עומדות האחרים הקצינים של ומסקנותיהם ממסעותיו, בךגוריון מר חזר טרם הדוח תקופת סיום עם
ולליבון. לבירור

, המצבה. (ג)

 כדלקמן: המשטרה מצבת היתה (31.12.49) הדוח תקופת גמר עם

> מבלה
המצבה

הדרגה
הכללי המפקח

הכללי המפקח סגן
מחוזי מפקח

מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח עוזר

(ה) ראשון מפקח(ת)
(ה) שני מפקח(ת)

סמל רב
(ה) ראשון (ת) סמל
שני(ה) (ת) סמל

שוטר(ת)
הכל סך



4 מבלה

זמניים מוסטים שוטרים

המצבה
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ה בל 0

מיעוטים

כולליפ: הנ"ל המספרים

מבלה

שוטרות

המצבה
19491948הדרגה

לאשון סמל
שני סמל

57שוטר


הכל 57סך

19491948הדרגה

ראשון מפקח
ראשון סמל
שני סנגל

שוטר

1
9
19

149

1
5
5
51

הגל 17862סך

מ צבהה
19491948הרגה

ראשונה _מפקחת

שניה *32
ראשונה .3סמלת

שניה *103
200100שוטרת

הכל 216105סך

הנשק שביתת" חמה בתוקף ישראל למדינת שסופחו השטחים בכפרי מועסקים הזמניים המוספים השוטרים
מבניי הם הזמניים המוספים השוטרים גט המיעוטים. מגני שוטרים מספר על נוסף הירדן, עבר עם

המיעוטים.

הנוטרים (נוטרים). המנין מן שלא שוטרים של ניכר מספר לגייס הכרח היה האדם כוח מצוקת לרגל
מחנות של (לשמירה היהודית הסוכנות כגון: וממשלתיים, ציבוריים שונים, מוסדות ידי על מועסקים
וכיו''ב. וההספקה הקיצוב משרד תלאביב, עירית הבטחון, משרד הנפקדים, לנכסי האפוטרופוס העולים),
החיל. של ולמשמעתו למרותו כפופים והם המשטרה, באמצעות המעבידים ידי על ניתנים ומשכורתם מדיהם

המניו. מן שוטרים כסמכות  סמכויותיהם

ומדים שכה מקבלים אינם אלה שוטרים מתנדבים. שוטרים של שירותיהם ידי על גם נעזרה המשטרה
מתנדבים שוטרים המנין. מן שוטרים כסמכות סמכויותיהם סמל. עם לכומתה פרט להם, ניתנים אינם

ובשומרון. שבשרון בפרדסים וכן וסביבתה) (רמתגן גושדן באיזור בשמירה הדוח בשנת עסקו

> טבלה

מתנדבים שוטרים

5 טבלה

המנין) מן שלא (שוטרים גומרים

המצבה המצבה
19491948הדרגה

שני מפקח
ראשון 0מל
שני סמל

שוטר

2
6
, 7

240

15
27
6

377
הכל 255425סף

19491948הדרגה

ראשון סמל
שני סמל

שוטר

1

4
838



הכל 343סך ■

התפקידים. לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן

7 ה ל 3 0

ומרחבים חטיבות  המצבה

סךבסיסחטיבת:מחוזמחוזמחוזמחוזמחוזהמטה חופיםהדרוםטבריהירושליםפהחית''אהארציהדרגה
יגבולות

האימו
הכלניט

1949194819491948194811949194819491949194811948119491949194819491^4§1048)1940

הכללי 1111מפקח

הכללי מפקח 1111סגן

מחוזי 4211111175מפקח
מחוזי מפקח 24213111811י771סגן

מחוזי מפקח 11626354421122522עוזר

ראשון 201089178546121מפקח
37231

שני 2220154114306975102480105מפקח

213רביסמל

ראשון 6730524448293019192271710270124סמל

שני 7112654351334131244441622334123סמל

134_65_730315844553748847822822221464246זוגןר.


22231459

הכל |סן 506247*8968362758629013152737634320217630341882

)^3;*%ק^^^^ל^??*^*;^.^^!:.11"!*'**^' .* יי'????^^3י'^: *י ;* >.■ .ל~?3>>>:^.י.*,' ^^^^0^^^^^^^^^■^
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התפקידים. לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן

מבלה

תפקידים  המצבה

/ יי _.■. הדרגה י. י

תפקידי
גט?.?'

מניעה
מנהלה)

חקירת
הכלסךרכההדתנועהפשעים

19491948194910481948 ] 19491949194818491048

; הכללי המפקח
הכללי המפקח סגן

מחזזי מפקח
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח עוזר

ראשון מפקח
שני מפקח
רבסמל

ראשון סמל
שני סמל

שוטר

■ ;1
1
4
12
11
110

40
3

127
195

1554

1

1■

4
9
14
14
57

69
61

781

1011

2.
5
9
34
35

92
90

489

1

1

7
17
16

45
56
568

: ..._■■

>>יי ■

3

2

27
26
117

1
1

2

10
6

110

1

1

2
6
3

24
23
63

1
1

. 7
18
25
72
80
3

270
334
2223

1

1
5
11
22
31
105

124
123
1459

הכל 1978741סך 1 750 |17713012330341882

ב ק ר פ

אדם ח כ

ושחרורים. גיופ .1

המתגייסים. הכשרת (א)

יי^' "יינ"יימי סגולי להם שחסרו אנשים מספר לגייס ישראל משטרת נאלצה הראשונה בשנתה
חיו ביותר המתאימיט האנשים ברירה: חוסר מתוך נעשה זה וויתור שוטר. לתפקידי האדם את המכשירים

הצבא. כשרות

ז^טחו^ת שלהשוטר,ואי1 יוסר לג מוקדם תנאי שהם והנתונים הסגולות סופית נקבעו הדוח בשנת

טוב. שם וכתיבה)*

הראשי. הגיוס קצין ידי על ניתן הסופי והאישור במטה, נעשית הסופית הבדיקה או במחוזות, מתנהל הגיוס

, י : האדם. כוח בעיות (ב)

אף נשתפרה המתגייסים ואיכות עלה המשטרה אנשי מספר האדמ. כוח במצבת רטיתמה "לי ייי" *,,**
כדי בה אין ועדיין יחסי, באופן זעומה היתר. מידתה להלבאיגות, ספל במ ד" ד^ה ב?ם מ"ד! ה"אתבמלדת

י הצרכים. את לספק

נמצאי" י<""*>* "*" *ל; י ^ ל"כ"יי"י ;.*"" כיסאות ^ל;נ^%£
; הנותרימ. ברוח!?;של;אנ^:ה^ 9ומנ ההתגרויות גל והעיקר. מ1":זבזנ4

של פייישי .%12 היה באו מקרוב; שזה המגוייסים; של האן"ז .2190 הדוח בשנת. שגויסו האנשים ממטר
מטירונים. רבעיו בשלושת כמעט מורכב שהחיל הדבר

י יייייי \ כדלקמן: הן מתאימים אנשים שבגיוס לקשיים העיקריות הסיבות

אתהשרות^במשטרה שעה אותה ביכר הראשונה בשנתה למשטרה שהתגייסו האנשים של ניכר חלק (!)
עצם אולם במשטרה, יעיל לשרות הדרושים הנתוניט כל היו האלה האנשים מן לרבים 1!'."ט ^ן

החיצוניים. התנאים שינוי עם הדבר כשנתאפשר מיד המשטרה מן

^^^9^9. ןן^או*



ששוחררו החיילים מן רכים למשטרה יתגייסו הצבא מן המגוייסים שחרור שעם המשטרה של תקוותיה (2)
שהנה המשטרה במשכורת חפץ להם היה לא כר ל"תכלית'/ומשום בעיקר דאג המשתחררים רוב נתבדו.
שחלה ההטבה המדינה. של אחרים בשרותים התנאים לעומת ואף העבודה, בשוק השלד לעומת זעומה
למשטרה התגייסו אמנם למדי. צנועים היו השיפורים ממדי כי הועילה, לא המשטרתית המשכורת בדרגת
שלא או אליהם, לחזור עבודה מקומות להם היו שלא אנשים בעיקר היו אלה אולם משוחררים, חיילים גם
לעלייתנז סמור לצבא שגוייסו אנשים היו מהם ניכר מספר הקודמים. למקומותיהם חזרה אחר להיטים היו
רצון חוסר 2ים האנ מן חלק אצל הנראה. כפי קיים כף, על נוסף עבודה. מקומות לרכוש הספיקו ושטרם
קיימת זו תופעה בצבא. והשרות המלחמה שנות לאחר צבאית, משמעת של בתנאים לשרות ולהתגייס לחזור
השרות תנאי את שחקרה המלכותית הועדה בדוח במיוחד צויין והדבר באנגליה, למשל אחרות, בארצות גם

אוקסי).. (דוח אנגליה במשטרות

טוב אנושי חומר ביניהם יש המלחמה. לאחר לארץ שהגיעו חדשים עולים  מתגייסים של אחר סוג (3)
במידה בשפה שולטים ואינם הארץ בחיי מעורים אינם שעוד הוא חסרונם אולם במשטרה, לשירות ומתאים

רבה. והכשרה הדרכה עבודת דורש זה סוג מספקת.

למקומות מרותקים היו המלחמה ושבשעת בה, ונתחנכו שגדלו צעירים או הארץ ילידי  האחרון הסוג (4)
המשטרה משכורת מועט. מביניהם המתגייסים מספר אך ביותר, המתאימים הם אלה אנשים ולמשקים. עבודה

בשבילם. מספיק משיכה כוח בהם אין עבודתה ותנאי

המשטרה בידי קיימת שעכשיו משום לעיל, כאמור האיכות, מבחינת המתגייסים טיב עלה כר פי על אף
בימי קיימת היתה לא זו אפשרות המתיצבים. מבין לצרכיה יותר המתאימים האנשים את לברור האפשרות

< י האנשיפ. מיטב את לקבל זכאי היה שהצבא שעה המלחמה,
*. יי ■

גוחימ והם החייל, של גופו עם אורגני מיזוג נתמזגו טרם לעיל האמורים הסוגים על הנמנים המתגייסים
שגמשטרה משום המתפטרים, את מעגבת אינה המשטרה ערר. קלות סיבות בגלל אף לפעמימ להתפטוי,

כרחם. בעל בשרות הנשאריפ אנשים של לעבודתם ערף איו ביהוד

העברתם הישוב. ממרכזי מרוחקים במקומות לתפקיד הנשלחים לאנשים הנוגע בכל ביחוד קשה המצב
הרווקים זאת, לעומת < מתאימים דיור תנאי חוסר בגלל בקשיים נתקלת הללו למקומות משפחות בעלי של

בתזוג. מציאת ושל נעים זמן בילוי של אפשרויות קיימות שבהם המרכזים מן להינתק מסכימים אינם

פיגרה האדם כוח מצבת הגדלת או קיומה, מתחילת שהוכפלו כמעט המדינה של ואוכלוסייתה שטחה
במידה מנוצלים הכוחות מצוקה. של ממדים לבסוף קבל אדם בכוח המחסור זה. מהיר גידול לעומת הרבה
להתפטרויות). העיקריות הסיבות אחת נעוצה כאן (גם ומפרכת מאומצת הנה והעבודה המכסימלית,
ממחסור סובלךון חשובים, ספר שטחי ועל מאוכלסים יישובים על נרחבים, אזורים על החולשות תחנות,

להכשילה. והעלול עבודתן את המעכב אדם, בכוח.

אחרות, בארצות המשטרה שלטונות בפני גם עומדת התפטרויות, של גבוה מחזור של זו, שבעיה לציין יש
התקן אחרי המצבה של הפיגור מבחינת הן קשים, ולחששות לדאגות הדבר גרם בה אשר באנגליה, וביחוד
הל> דבר, של ב0יכומ1 המתגייסים. שבהכשרת ההשקעות בזבוז מבחינת והן השרות, של הרמה וירידת

הקיימת. המשטרתית המשכורת  היא ההתפטרויות, לשפע והן הגיוס לקשיי הן העיקרית, הסיבון

המוטליפ והקשים החשובים התפקידים של היעיל ביצועם את לאפשר כדי דרושה אדם בכוח ניכרת תוספת
המשטרה. על

הדוח* שגת במשך ולחטיבות, ליחידות חלוקתם ואת לסוגיהם המתגייסים מספר את המראה טבלה להלן

וליחידות לחטיבות נשלחו
הלחידה המספרשם

הארצי המטה
תלאביב מחוז
ירושלים מחוז

חיפה מחוז
טבריה מחוז
הדרום מחוז

וגבולות חופים חטיבת
שפרעם האימונים בסיס

הנגב חטיבת

285
384
170
551
169
282
165
165
19

הכל 2190סך

ו. ו נ 8

גיו$,
גיוס

המספרהסוג

29>ןצינימ
1487שוטרים
158שוטרות
313נוטרים

(מעוטים) 153שוטרים
. 46נוטרים

4חניכימ

הכל 2190סך

^<)^ן^0*^^>¥^4*י?^^+יו^*?*ו^י9^>***יי**^*~~>>"^~ייי > ,*ין4" >!^ ^^ו^^י*****^*^1**8?^*



עליונים. קצינים  מינויים .2

הדוח: שנת במשך עליונים קצינים לדרגות המינויים רשימת להלן

המינוי .האריך הדרגה שם ה

27. 7.49

8.4912.

8.4925.

15.12.49
1.4915.
4.4922.

7.491.

7.491.

8.4912.
8.4912.

9.496.
9.496.
.9.4915
נ.10.491

11.4921.1

3.491.

4.4922.
6.491.

6.491.

6.491.

6.4926.
8.4924.
9.4915.

9.4915.

9.4916.

9.4916.

9.4920.
9.4920.

6.11.49
6.11.49

מדויזי מפקח
מפקח סגן (נתמנה מחוזי מפקח

(1.3.49 מחוזי
מחוזי מפקח

...■ מפקח סגן (נתמנה מחוזי מפקח
מחוזי1.9.49)

מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח מגו
מחוזי מפקח סגן

עוזר (נתמנה מחוזי מפקח סגן
(1.6.49 מחוזי מפקח

. . . מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח מגן
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח עוזר

מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עתר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזך
מפקח עוזר
מפקח עוזר
מפקח עוזר

בןגוריון עמוס
סלע אהרון

פלג יואב
אברהמי לוי

שפי יששכר
צור אלכסנדר
קלפר אריה

דיאמנט אריה
כהן מקסיט

נש יעקב
פראג ליב יהודה
זוהר דוב ישראל

. , שמאי יהושע
לרמן אברהם
אבנרי יצחק
תבורי משה
אריאל יצחק

(גיא) לוונטל יהודה
מייבר ישראל
עצמון זאב
דקל אלי

הופשטטר אפרים
בנדל מנחם

פיינר גיאות וצלב
שור אריה
זוהר שמאי

מובשוביץ אברהם
רוזוליו שאול

:.. אגוזי משה
פרנק בנימין

.. .. ושינויים. תנועה .3

החח: שנת במשך המשטרה של האדם בכוח והשעויים התנועה את המראה טבלה להלן

>0 טבלה
ושינויים תנועה

מחוזי
מחוזי
מחוזי.
מחוזי
מחוזי
מחוזי
מחוזי
מחוזי
מחתי
מחוזי
מחוזי
מחוזי
מחוזי
מחוזי

י גוי שי ה מהות קצינים
סה'כשוטריםסמליםמפקחיםעליונים

טבעית) (מיתה נפטרו
התאבדות

המשטרה מפקודת (3)7 סעיף לפי פוטרו
המשטרה מפקודת (1)9 סעיף לפי פוטרו

התפטרו
אחרות ממשלתיות למחלקות עברו

. לצבא הועברו
1 . . . בדרגה עלו
: פקידים של למעמד הועברו

בריאות מטעמי שוחררו
_..__.. ...._ בדרגה הורדו

י 5
2

11

23

64

3

2

28
9
1

132

8

1

1

34
26

331
48

341
2

13

3
1

34
26
447
59

1

448
2
13

^ .11

3י??£?53פי



7

מחלה אחרי
ממלה אחרי
מחלה אחרי
מחלה אחרי

התאבד

4.11.49 ביומ
29,11.49 ביומ
14.12.49 ביום
25.1*49 ביום
261 49 ם בי

ו השבה במשך נפטרו דלקמן המשטרה ..אנשי

דב פלברבאום השוטר 407
אשר פרידקובסקי א' סמל 551

אלברט זילברשמידט א' סמל 2682
וולף גבריאל הפקיד

זרח פוריצקי השוטר 1896

בריאות. .4

ימי מספר ,14792 היה בבית המחלה ימי מספר טוב. היה הדוח בתקופת המשטרה אנשי של בריאותם מצב
לשנה. ימיט 6  לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר .15397  הגל בסך ן 605  חולים 3בי8 ו*מלה

לנוכח ובפרט אויר, מזג ובכל והלילה, היום שעות בכל תפקידיו, את השוטר ממלא בהט הקשים בתנאים
שאין לציין יש רצון. כמשביע המצב את לראות יש כיום,. השוטר מן הנדרש והגופני הנפשי המאמץ
בקו הם כשאין גם בעבודה ממשיכים הפ ולפרקים מחלה, חופש לקבלת האפשריויות. את מנצלים השוטרים

השלמה. הבריאות

התנהגות. .5

המנגנון. טהור פעולות (א)

למדי, ביכר במספר משטרה אנשי פוטרו מהן וכתוצאה הדוח, בשנת נסתיימו המנגנון ועדות של פעולותיהן
הועדה המלצותיהן. ואת הועדות מסקנות את לבדוק היה שמתפקידה עליונה ועדה הוקמה השנה בתחלת
ועדת פעולות סיכום את המראה טבלה להלן מספר. אנשים של לשרות החזרתם על המליצה העליונה
בכללותה, המנגנון טיהור פעילת את מסכמת זו טבלה משטרה. לאנשי הנוגע בכל הערעורים וועדת המנגנון

.(40 (מספרם 1948 בשנת זו בפעולה שפוטרו האנשים גם נכללו ובה

11 ה ל פ ם

במשטרה המנגנון טיהור פעולות
העליונה הועדה פעולות תוצאות

המנגנון, ועדת המלצת אושרה
37 השרות להפסקת
74 לשרות להחזרה צו ניתן
30 טכניות מסיבות נדחה הערעור
2 בהגשתו אחור מפאת נדחה הערעור
7 בדיון נמצא נמצא הערעור
29 הפיטורין ?ל לאעייערו
179 בסדהכל

הפעולה לרגל סוטרו

 הועדה הקמת לפני
 הועדה החלטת לפי

(3)7 סעיף לפי
המשטרה מפקודת

הכל סך

משמעת. (ב)

היתה באו, מקרוב שזה מהםטירונים, ניכר ושחלק בשרות חדשים הנם המשטרה אנשי שרוב העובדה למרות
הת (איחורים, קלות היו לדין שהובאו המשמעת על העבירות של המכריע רובן רצון. משבעת המשמעת

מעטות, היו החמורות העבירות לשלות).

יסוד. מחוסרות נמצאו ניכר ובחלק ערף, קלות תלונות היו רובן רב, היה לא המשטרה נגד התלונות .מספר

12 ה ל ב ם

משמעתייםעונשים

למשמעת דין אחריםעונשיםבתי משמעתיים 1

למשמעת דין בית ידי על 16פיטורין7הורשעו

למאסר 8בדרגההורדה5נידונו
אחרים לענשיס 16בקסרקטיןמעצר2נידונו

קנסות משכורת. 356והפקעות
334נזיפה
117אחריםענשימ

847 הכל סר

פק!ידות: .6

הפקידים של השבצתמ אזרחיים. פקידים 134 טכניים, בתפקידים המשטרה, במטות שרתו הדוח שנת בסוף
., . .■ ממויימימ. קשיים גורס שבמצבם הגגהילות וחופו הושלמה. 0רם
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 משכורת. ,7

; ושוטרים. סמלים מפקחים, (א)

המשכורת. פרשת היא האדם, כוח מבחינת המשטרה של קשייה דגר, של בסופו נעוצים, שבה קשה, פרשה
בתקפו: נשארה אז עד ושוטרים. סמלים למפקחים, חדשה משכורת דרגת לתקפה נכנסה 1949 שנת בתחילת
היהודית המוכנות ודרגת ישראל, למשטרת ממנה שהועברו האנשים לגבי המנדט משטרת של המשכורת דרגת
החדשה המשכורת בדרגת היה בשעתה ישראל. מדינת של קימה לאחר למשטרה שגוייסו האנשים לגבי ראשון במפקח וגלה בשוטר החל . הדרגות לכל אחידה משכורתימוד של דרגה נקבעה הישג. משום
ולאחר לחודש, ל"י 15. השניה בשנה לחודש, ל"י 12. היתה הראשונה בשנה היסוד דרגת רצוף. ותק עם
שנות 15 לאחר ל"י, 30 של למכסימום הגיעה עד , שרות שנת לכל לחודש אחת ל"י של בשיעור עלתה מכן
15  שני למפקח ל''י, 6 בסך  ראשון לסמל לחודש, ל"י 3 בסף שני לסמל שולמה דרגה תוספת שרות.
נהנו ביניים הפסקת בלי המנדט ממשטרת ישראל למשטרת שעברו השוטרים ל"י. 18  ראשון למפקח ל"י,
ל"י 1.500 בסך משפחתית הענקה הוענקה כף על נוסף הקודמות. שרותם לשנות בהתאם וותק מתשלומי
זבסך הגדולות הערים גשלש ליי 3.500 בסך לנשואים דיור הענקת וניתנה ל'"י), 6 של למכסימום (עד לנפש
בסך שולמה עברית)  (למיעוטים הערבית השפה ידיעת עבור הענקה ובמושבות. הערים בשאר ל''י 2.500
ובעברית). בערבית בבחינה שעמדו לאנשים ירק פרוטות 500 בסד  אחת אירופית ולשפה אחת, ל"י
כד על נוסף ל"י. 3 בי סוג ל"י, 4  א' סוג סוגים: משני הענקות קבלו טכניים מקצוע ובעלי מדריכים

המקובלת. היוקר תוספת שולמה

הת בדרך ביותר הקשות הנגף מאבני אחת הנה ושהיא מספיקה אינה הזאת שהמשכורת נתברר מהרה עד
ההתפטרויות. ולריבוי הגיוס לקשיי הסיבות נעוצות ושבה ישראל, משטרת של התקינה ועבודתה פתחותד.
הדאגות למועקת בר^ון שהיה הבינוני, המשטרה איש של ורוחו דריכותו על מדכאה השפעה השפיעה היא

■ מהן. לשחררו ראוי שהיה דאגות ביתו, לפרנסת

כיום. הקיימת החדשה, המשכורת דרגת שהונהגה שעה ,1.12.49 יום עד בתקפה נשארה זו דרגה

גמר לאחר לחודש. ל"י 12 בסך יסוד משכורת האימונים חדשי בארבעת הטירונים רק מקבלים זו דרגה לפי
ל"י 3 בסך היא הדרגה תוספת לחודש. ל"י 18 סר השוטר מקבל  ואילו החמישי החורש פן  זו תקופת
שלש נקבעו ראשון. למפקח ל"י ו20 שני למפקח ל"י 15 לרבלסמל, ל''י 9 ראשון, לסמל ל"י 6 שני, לסמל
הענקות לחודש. ל"י 3  ג' ל"י, 4.500  ב' ל"י, 6  א' טכניים: מקצועות לבעלי מקצועיות דרגות
מקבלים .תובעים, או חוקרים כמדריכים, העובדים ושוטרים, סמלים מפקחים, ושוטרים. סמלים רק מקבלים אלו
טכניים בנושאים בבחינות בהצלחה מותנה המקצועיות ההענקות כל תשלום לחודש. ל"י 4.500 של הענקה

'י ומשטרתיים. משפטיים מקצועיימ,

ל"י בסך הצטיינות שכר יקבלו משטרה, ותפקידי נוהל חוק, בעניני מיוחדת בבחינה שיעמדו שוטרים,
■■■ ■ :יי■ י שהיא. כל מקצועית הענקה מקבלים הם שאין בתנאי לחודש, אחת

בעד הוותק תשלומי הוגבלו זאת לעומת הקודמת. כבדרגה נשארו היוקר ותוספת השפות הדיור, הענקות
כה. עד בחשבון שהובאו חמשעשרה במקום שנים עשרה לשתים קודם שרות

כדי בהם יהיה אשר הרצויים, התנאים הושגו טרם ר א בה, לזלזל שאין במידה איפוא השתפרה המשכורת
כבוד. של קיום לו ולהבטיח הפרנסה מדאגת השוטר את לשחרר

אנשי של חוץ עבודת  ביותר רצויה בלתי בתופעה להלחם ההכרח בפני המשטרה הועמדה הדוח בתקופת
להביא עלולה שהיא ומשום האנשים, של עבודתם ביעילות פוגמת שהיא משום מזיקה זו תופעה משטרה.
השוט נגד משמעתיים אמצעים ננקטו כשוטר. חובתו עם בסתירה עבודתו תעמוד שבו מצב לידי העובד את
האנשים של טענתם למרות זו, תופעה עט להשלים יגולה המשטרה אין כי האיסור, על עוברים שנמצאו רים

, * , הירתץפ. המשכורת תנאי בגלל לעבוד שנאלצו

עליונים קצינים (ב)

למפרע יפה וכוחו ,1.6.49 ביום נקבע הדירוג העליונים. הקצינים של דירוגמ ענין ~ היא עצמה בפני פרשה
■ הן: שנקבעו הדרגות .15.5.48 מתאריו

 הכללי י"גדרגהלמפקח
ל הכללי המפקח י''גדרגהלטגן
  מחוזי י,דרגהלמפקח

מחוזי מפקח חידרגהלסגן
מחוזי מפקח זידרגהלעוזר

כ* האזרחיים הפקידים של כמשכורתט היא והמשכורת המדינה, עובדי בשרות המקובלות אלו הן הדרגות
עבור להענקה (פרט אחרת הענקה כל או דיור הענקות מקבלים אינם העליונים הקצינים הללו. דרגות
קצין אולם מדיהם, את לקנות חייבים הם מדיט). ולהענקת מקרים של מצומצם במספר אזרחיים בגדים
מפקח). מדרגת עלה כן אם (אלא מדים לקנית ל"י 50 של חדפעמית הענקה מקבל לדרגתו המתמנה עליון

, מדיהם. לחידוש לחודש ל"י 1.500 בסך הענקה מקבלים העליונים הקצינים כל

העליונים. הקצינים של המשכורת בחשבון מובא איננו המנדט שלטון בתקופת בשרות הוותק



סעד. .8

יל" ~* יי" "יי ^^^"^^י^ייי^^^
_ .,," ,".",, ב5ויי" ני"" ■" " ולש""ו. לשוט, קונסטרוקטיבית עזיה הגשת  וגולות יקי ..

"*  י ** יי *;""?. ^^ך^?. ^י,

לידה. במקרי ידועיפ חולים בבתי השוטרים נשות איש*וז (5)

איש. ל155 ניתגו זח מסוג הלוואות להן. לזקוקימ, בוחיפ בתב*ינ1 הלוואות סידור >7<

עברייי*. ספרים וברכישת אוטובוסים, תיאטראות, קולנוע, בבתי הבחות (8<

(בחורף), ובטבריה (בקיז) בנהריה להביאה. *<?<*" לשוטייפ מייחיימ י>ביאה ""י ^ילבלחי£יגיע

י לו. זקוקים שהיו שוטרים למספר משפטי סעד ניתן (11)

ואימונים. הדרכה .9

הדרכה. >א)

5116*1*1
מדריכים. (5)

ל"ייצור" קורסים להקים אלא ברירה היתה לא בנמצא. כמעט היו לא  משטרה ותפקידי חוק ם "סחור
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ידיעותיריז להרחבת ראשון בסיס העתידים למדריכים נתן אשר שבועיים, של קורס נערך תחילה מדריכים.
בהדרכה שע?קו המדדים האנשים ידי על הודרך זה קורס היוםייומית. העבודה מהלך תוך 1לשכלולן

לישראל ההגנ* צב* יוצאי היו המדליכינן מן אחדים מ*בריימן הישגביט וב^רו! המגךט: ז7$*$1#י 5ז:
הדרכה. חומר (ג)

קיימת היתה לא ישראל מדיבת הקמת לפני מתאים; הדרכה חומר הכנת של הבעיה גם נתעוררה שעה אותה
וחוק הפלילי הדיון העונשין, חוק במקצועות המשפטית, בספרות ואף למשטרה, גמדע ספרות כל בעברית ,
נידו* ונושאיהם הואיל המשטרה, לצרכי צלחו לא אשר מועטים ספרים. אלא בעביי,! נמצאי לא העדויות
לתרגם שאפשר כשם זרות, משפות לתרגם אפשר אי חוק שספרי לזכור יש גרידא. עיונית בצורה בהם
במק המשפטית הספרות אף משלה. משפטית שיטה לה יש ארז שכל משום טכניים, במקצועות ספרים

מאד. מועטת היתה באנגלית שהופיעה הארץישראלי הפלילי החוק צועות

הנושאים על אלמנטריות הדרכה חוברות המשטרה. במקצועות להדרכה חומר בהקדם להכין הכרח איפוא היה
נושאים על שבועי הדרכה חוזר בפרסום הוחל כמדריכים. שנבחרו האנשים ידי על מיד הוכנו העיקריים
מתעכב זה מחומר חלק של פרסומו הללו. במקצועות הדרכה חומר בהכנת מטפלים כעת ומשטרתיים. משפטיים

ובא. הממשמש המשטרה, של אירגונה שינוי בעקב הבאים בנוהל השינויים בגלל גט

. . שפרעם., האימונים, בסיס (ד)

לטירונים. קורם (1)

כולם את להעביר < היא אימונים, כל עברו לא אך בעבר, שגוייסו והשוטרים הטירונים באימוני המגמה
הבסיס של קיבולו שכח משוט והלאה, מאתנו עוד זו מטרה שעה לפי הבסיס. דרך במאוחר, או במוקדם
נשלחים לפיכך בו. המשמש הסגל את ניכרת במידה להגדיל אפשרות אין כיוט שבתנאינו ומשום .מוגבל,

במשטרה. כבר המשרתים האנשים מבין אנשים קבוצת מצורפת קורס ולכל נבחרים, טירונים לבסיס

ל מיוחד מאמץ תבעה זה במקום הבסיס קביעת בשפרעם. המשטרה תחנת בבנין נקבע הבסיס של מקומו
והחניכים, הסגל של המסורה לעבודתם הודות נתאפשר זה דבר לצרכים. והתאמתם תיקונם הבנינימ, שיפוץ

המחוזיים. והמטות הארצי המטה מחלקות בידי שנסתייעו

סמלים 36 הדרכה), בתפקידי מהם (שמונה קצינים 9  הראשון המחזור תקופת בסוף כלל הבסיס סגל
המקצועות של מחלקם רב צבאיים לנושאים שהוקדש הזמן של חלקו היה תחילה שוטרים. ו46 בהדרכה) 28)
והשכלה חינוך מפות, קריאת ראשונה, עזרה צבאיים, מקצועות 230ן  משטרה ותפקידי חוק האחרים:
המשטרתיים. המקצועות של חלקם את ולהגדיל התכנית את לשנות שיש הורה הבסיון שעות. 441  כללית

לדיון. עכשיו נתון השונים המקצועות גי; הזמו של החדשה חלוקתו אופן

להתגייס שביקשו לישראל, ההגנה צבא חיילי מאת בקשות 500 נתקבלו בבסיס הראשון המחזור פתיחת לפני
שמתוך היא, מצערת עובדה בצבא. שרותם תקופת את שגמרו לפני עוד ידם על הוגשו אלו בקשות למשטרה.
מיד פוטרו 17 95$ רק פתיחתו עם לבסיס הגיעו מהם איש. 150 רק מתאימים נמצאו הללו המועמדים 500
וכעבור נוספים, איש 34 הגיעו קצר זמן כעבור מתאימים. היו שלא שנתברר משום החניגים, מיון לאחר
הגיע הטירונים מספר המחוזות. מן הטירונים לקורס ונשלחו במשטרה, שרתו שכבר שוטרים 42  שבוע
שוח איש ו11 מתאימים, בלתי שנמצאו מאחר איש, עשרה עוד פוטרו הקורס בתקופת אולם ל152, לבסוף

בקשתם. לפי ררו

זה, בפרק לעיל שנידונו הקשיים את מוחשית נצורה מדגים אחד מחזור ק?ל זן! תיאור

בעלי (אחוז קלים שינויים חלו השני במחזור זה. ראשון במחזור החניכים של טיבם את המראה טבלה להלן
עלה). המשפחה

1< מגלה

שפרעם האימונים, בסיס של א' במחזור החניכים מיון

המשפחתי הנזצב .1

נשואים %70.8א.
רווקים %29.2ב.

%100.0

ההשכלה .2

עממית %48.9א.
תיכונית חצי %5.8ב.

תיכונית %40.9ג.
גבוהה חצי %0.7ד.

גבוהה %3.7ה.

%100.0
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הגיל .3

שנים 25 עד %20.0א.
30 עד מ25 68.970ב.
39 עד מ30 %11.1ג.

חח /!£"

המוצא ארץ .4

ישראל %18.9א.
אסיה %5.2ב.
אירופה 72.336ג.

אפריקה 3.670ד.

11\*^ 0/ת

בארץ השהות זמן .5

100.0*70

הארץ ילידי 18.970א.
ומעלה שנים מ10 %13.8ב.
10 עד שניט מ5 7.370ג.

5 עד מ2 "13.87ד.
שנתיים עד משנה 26.570ה.

משנה פחות* 19.770ו.

מראה: זו שליטבלה גיתוחה
100.070

מרז פחות מגרעותיו: ויציבות. סולידיות יתר זה: מצב של מעלותיו הרווקים. על רבים הנשואים .1
להסתכן. נבונות פחות

המשטרה. לעבודת ביותר המתאים הוא שנים, 26.6  הממוצע הגיל .2
אירופה. יוצאי  החניכים של המכריע 1.3ובם

יותר. או פחות חדשים עולים  החניכים של המכריע רובם .4

הנמוכות בדרגות בפרט תיכונית, השכלה בעלי של אחוז 41 מאד. גבוהה ממוצעת ההשכלה רמת .5
מאה מתקדמים משטרה חילות לעומת אף ביותר גבוה אחוז  החייל של יותר

והיחידות. המחוזות בין נתחליקו ויתרם הבסיס, לסגל צורפו מהם שעשרה איש. 131 גמרו הקורס את

לסמלים. קורם (2)

ו11 ממלים 18 יותר. וותיקים ושוטרים סמלים בו שהשתתפו לסמלים קורס גם התקיים זמן פרק גאותו
ב'. סמל לדרגת עלו שוטרים 7 בדרגתם, הוסמכו 2 בדרגה, הועלו הסמלים מן 16 הקורם. את עברו שוטרים

■ ביקורים (3)

השלטון וראשי הרמטכ"ל המשטרה, שר הממשלה, ראש בבסיס: ביקרו סיומו ועם הראשון הקורס בתקופת
לחניכים עידור שימשה ובחינוכם השוטרים בעבודת המדינה קברניטי של התענינותם והצבאי. האזרחי

ולמפקדימ,

דגון בית האימונים בסיס (ה)

בו התקיימו וכן המשטרה לכלבי אילוף בית הוקם בבסיס .1.11.49 ביום נפתח דגון בבית האימונים בסיס
תלאביב. ממחוז לטירונים וקורסים לאלחוטאים קורסים

(פנוי לצרכיו הבנין התאמת מאי. בחודש כבר דגון לבית חיים מקרית הועבר המשטרה לכלבי האילוף בית (1)
תחילה גורים. ו13 כלבים 23 של בהכשרתם טיפל השרות רבה. עבודה דרשה וכוי) סוגרים הקמת מוקשים,
עקבות בגילוי מתאמנים הכלבים ההדרכה. לאגף הועבר אח"כ הפשעים, חקירת אגף של למרותו נתון היה
בדרכי הכלבים, נוהגי גם מתאמנים בבסיס וכוי) מסתתרים חשודים גילוי בשטחים, (פשפוש ובסיורים
בגמר ושוטרים. סמלים 25 השתתפו הדוח בשנת שהתקיימו הקורסים בשלושת בהם. ובטיפול בכלביםי השימוש
בחיפושים בסריקות, במשמרות, עובדים הם שרותם במקומות נוהגיהם. עם כלבים 9 למחוזות הועברו הקורסים
חשוד ערבי נתפס בה מוצלחת פעולה לאחר תפקידו במילוי נהרג הסיור מכלבי אחד וכוי. מסתננים אחרי

. ברצח.

הקשר. מחלקת ידי על שנקבעה תכנית לפי שוטרים, 29 השתתפו שבבסיס לאלחוטאים בקורם (2)

ת.לאביב. ממחוז לטירונים קורס ו3)

לאימונים שוטרים זה ממחוז לשלוח מעשי זה אין שעה שלפי נמצא בתלאביב בשוטרים המחסור מפאת
יום 14  הקורס תקופת תלאביב. לשוטרי אינטנסיביים, אך קצרים, קורסים נערכו לפיכך בבסיס. מלאים

^*.?^^^^^^^^^?*ו5*^
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ראשונה. ועזרה גופני אימון קל, בשק סדר, תרגיזי חוק, משטרה, בתפקידי אומנו השוטרים שעות. 112 שהן
שוטרי של המקצועית רמתם לשיפור חשובה תרומה תרמו אלה שקורמים הורה הנסיון שוטרים. 65 :....:..:..>.■השתתפו , תלאביב.

.:. . המקצועית הסםריה (ו)

ב השימוש ומשפטיים. משטרתיים במקצועות ספרים 600 המכילה מקצועית ספריה הוקמה הארצי במטה
יוםיומי. לשימוש השונות, למחלקות מרותק ספרים של ניכר מספר רב.  ולהשאלה במקום לעיון ספריה,
בכתבי המתפרסמים המקצועיים המאמרים ושל שברשותה הספרים של ביבליוגרפית כרטיסיה הכינה הספריה

המשטרתיים. העת

ידועים ספרים חוץ במטבע עבורם לשלם שיש המקצועיים, הספרים יוקר בגלל נתעכבה המפריח של התפתחותה
זה אין ועדיין אכסמפלרים, במאות נקנתה הפלילי החוק פקודת למשל, טפסים, של רבה בכמות נרכשים,

הדרישה. את מספק

הספרים השגת תוקל "אונסקו" באמצעות ספרים לקניית הממשלתי ההסדר של לתוקף הכנסו שעם לקוות יש
לחת עומדים אך מעולים,  בעלמקצוע ספרן טפל שבהקמתה הספריה, של הסדרים למןוטרה. הדרושים

הממשלה. ספריות ב5ל מקרוב שתונהג הסטנדרטית לשיטה אימם

: ; י במרחבים. אימונים (ז)

.יי"."יייי  לחוקרים קורסים (1)

שבועות, 6 שנמשך הראשון, בקורס לחוקרים. קורסים נערכו מומחים לחוקרים וגוברת ההולכת הדרישה נוכח
נוהל המשטרה, מדע פשעים, חקירת דלקמן: במקצועות ואומנו שהודרכו ושוטרים, סמלים 30 השתתפו
החקירה בעבודת מעשית, בעבודה גם הודרכו החניכים הראיות. חוק המשפטי, הדיון הפלילי, החוק ו משטרתי
סופחו כף על נוסף הפשעים. חקירת אגף במעבדות סיירו הם בהם. והנוהל המשפט בתי בסדרי בתחנות,

הגמר. בבחינות בהצלחה עמדו החניכים כל מודרכת. לעבודה וללשכות, לתחנות ידועות לתקופות

לחוקרים, בחינות תתקימנה בקרוב חפשיימ. שומעים וששה איש 30 השתתפו הג''ל המתכונת לפי שני בקורם
בחקירות. בפו?ל: העובדים המשטרה אנשי את להסמיך שכוונתן

■ ■ אזזרים קורסים (2)

של הספר בבית שהודרכו לחבלנים, קורס ן איש) 11  (המשתתפים אצבעות לטביעות קורסים בערכו
הקשר. מחלקת ידי על שנערכו לאלחוטאים, קצרים קורסים התקיימו צה"ל.

ספורט (ח)

ספורט, קצין מינוי הקשה. העבודה לחץ בגלל הראוי, מקומן את תפסו טרם המאורגנות הספורט פעולות
הפרק, על הועמד נאותה, בצורה הספורט פעולות את שיארגן

נבחרת 1;גד ופעם האויר, חיל נבחרת נגד פעם בהתחרויות, פעמיים השתתפה לכדורגל המשטרה נבחרת
שאנשיה משום להיענות, יכלה לא אולם אחרות, קבוצות עפ למשחקים רבות פעמים הוזמנה הקבוצה "הפועל".

הסדירה. העבודה במהלך לפגוע מבלי להתאמן יכלו לא

העליונים לקצינים בחינות (ט)

הרא הבחינות ומקצועיים. חוקיים בנושאים בחינות לעבור חייב עליון קצין שכל הכלל בקבע הדוח בתקופת
.1950 יגואר בתחילת תתקיימנה שונות

תרבות פעולות (י) ■

(ריהוט, עבורם הדרזש הציוד ומתן המשטרה ביחידות ונופש מרגוע חדרי סידור כללו; התרבות פעולות
ומסיבות, טיולים עריכת לעלייתם, סמוך שגויסו לשוטרים לעברית שיעורים מתן וכיו"ב), משחקים עתונים,
נושאים על עיון וימי הרצאות עריכת ניידת, ספריה אירגון ירושלים, ובמחוז האימובים בבסיס ספריות סידור
ומבודדות, מרוחקות ולתחנות האימונים לבסיס נייד קולנוע שרות וכלליים? מדיניים חברתיים, מקצועיים,

המדינה. בגבולות ביחוד

ישראל" "שוטר (י"א)

ורשימות מקצועי חומר הכילו אלו חוברות ישראל". "שוטר העת כתב של חוברות שתי הופיעו הדוח בשנת
והשתתפו הארצי, הקעד קצין ע.מ.מ., רודניק, פ. מר בידי ערוך היה העת כתב השוטרים. ציבור בעית על

הדרגות. מכל ושוטרים קצינים בו

י* התזמורת (י"ב)

בטקסי ניגנה התזמורת שוטרים. ו24 סמלים שני (קצין). מנצח הדוח: שנת בסוף מנתה המשטרה תזמורת
פעם, 141 הופיעה הנשיפה כלי תזמורת לכיני; .משטרתיים, צבאיים אזרחיים, ובטכסים, בחגיגות וכן .המדינה,
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פעם. 131 מריקודים וחוליה פעם, 20 המיתרים כלי תזמורת

"צליל". חברת ידי על והוקלטה המגן, בקול ירושלים, גקול שודרה המלאה התזמורת גגינת

נאלצו והמנגנים שימוש, מכלל יצאו ובחלקם נתיישנו המנדט, ממשלת בתקופת עוד שנרכשו התזמורת, גלי
חדשים כלים של מלאה מערכת קניית הציוד. של החלקי לחידושו צעדים ננקטו הפרטיים. בכליהם להשתמש
משטרת ששלטונות לאחר מחדש, לקום הספ"קה שאך המשטרה, קרן של הכספי מצבה בשל א?שרית, אינה

הארץ. את צאתפ לפני תקנוה המגדט

ג ק ר פ

ה ל ה 1 ם

אפסנאות .1

בנינים. (א)

 דלקמן: הבנינים הממשלה בידי נמצאו הדוח בשנת

1948 בשנת 18 לעומת םגארט בניני 29
1948 בשנת 13 לעומת אחרים ממשלתיים בנינים 10

נטושים). (כולל 1948 בשנת 45 לעומת שכורים בנינים 68
מתקנים. בניני 2 אחד, מעון מעונות), גם מהן (בשתיים משטרה תחנות 7 שוכנו הבנינים בעשרת

 כדלקמן: התחלקו השכורים הבנינים 68

מעונות) גם ב5 (מהן ונקודות תחנות 47

, מעונות בניני 15

מתקנים בניני 6
: י י וכוי. דלק תחנות מלאכה. בתי אלחוט, תחנות הם: המיתקנים

י ונקודות. תחנות 83 הדוח שנת בסוף המדינה בשטח היו הכל בסך

רווקים. שוטרמ ר320 משפחותהם עט נשואים שוטרים 315 הדוח בשנת גרו המשטרה בבניני

תיקונים דורשים הצבא, בידי למדי ממושכת תקופה במשך היה וחלק הקרבות, מן סבל מהם שחלק הבנינים,
הגגות, זיפות כגון ביותר, הכרחיות עבודות אפילו לפועל להוציא איאפשר אולם רבות, שיפוץ ופעולות

תקציב. מחוסר

את הוכיחה זו קבוצה בבנינים. קלים וסידורים תיקונים לפועל המוציאה ניידת, קבוצה משטרה מאנשי הוקמה
השוק. ממחירי זולים שהם ובמחירים ה6גס>מלית במהירות העבודות את מבצעת היא . יעילותה

י אפסנאות. שרותי (ב)

הנשק בתיקון עבדה הנשקים סדנת פעולתם. את הדוח בשנת הרחיבו החימוש וסדנת המלאכה בתי
לסדנה המצורף החבלן וכוי. סרק תחמושת בייצור משומשים, מחלקים חדשים כלים בהרכבת הטשטרתי.
בדיקות לפועל הוציאו הסדנה מומחי שנמצאו. ופגזים פצצות מיקשים. בהשמדת בעיקר מקריפ, ב177 טיפל
המוחזק הנשק כל את ובדק ביקר הסדנה סגל מקריפ). 87) פשעים לחקיר1* האגן* דרישת לפי נשק של

ומכשירים). (מכונות נוסף לציוד זקוקה הסדנה לתקינותו. ודאג לכפרים, לזנמסר הנשק ואת בתחנית

במחירים הדרושות העבודות את לבצע והצליחו רצון, משביע ע;ודה ופריון רבה יכולת הוכיחו המלאכה בתי
רצעניה, בגדיפ, מתפרת מסגריה, נגריה, הם; במשטרה כיום הקיימים המלאכה בתי השוק. ממחירי זולים

דפוס. בית כתיבה, מכונות לתיקון סדנה סנדלריה,

,;_, למידותיהם. השוטרים חליפות את והתאימה השוטרות לכל בגדים תפרה המתפרה

יי,10^^^^11^^9^1^^^11^ו0^^^^^^^^^^^^ן^^^^>1 15****^,86> ^י^טי**^:^^^ ?91^*£1 ***$!^*$>^^י
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בדפוס הארצי המטה פקודות בפירסום יוחל בקרוב למשטרה. הדרושים הטפסים כל. את הכין הדפוס בית
בסטנסיל). הפקודות הוכפלו עכשיו ;עד

רמלה). (ראשוךלציון, שונים למקומות לפזץם הכרח והיה והסדגות, המחסנים בשיכון ידוע קושי קיים

..■■■. ,■,,■...■.;..■■■ ■.■■■■.. .0,1010 ;(ג<.

לעומת ,63 בסה''ג הספר), (חיל הצבא מן שהועברו סוסינו ו40 משטרה סוסי 23 השנה היתד, הסוסים מצבת
שעברה. בשנה 20

שתועלתם הוכח ההרריים. ובשטחים בכפרים בסיורים עוסקים והם התחנות, בין חולקו ורוכביהם הסוסים
יש כך, על נוסף קשה. אליהם ושהגישה משובשות בהט שהדרכים במקומות ביותר מרובה אלה סיורים של
אליו להגיע אפשר אי או שקשה בכפר רוכבים קבוצת הופעת של הפסיכולוגית השפעתה את בחשבון להביא

. בחורף. ביהוד גמכונית,

לשנה. ל"י 144 בממוצע עלתה סוס כל כלכלת

תחבורה. .2

הרכב. כלי מצבת (א)

בשימוש שנמצאו בכללם), (אופנועים רכב כלי 156 המשטרה של הרכב כלי במצבת היו 1948 שנת בסוף
דרשו אחרים לחיסול, אושרו (מהם בשימוש שלא רכב כלי 72 המשטרה ברשות היו בך על נוסף ממש.
ברשות היו כן לצה"ל). הושאלו ומהם הותאמו, וטרם המנדט. ממשלת ממורשת שנתקבלו או יסודיים תיקונים
גדולות, נוסעים מכוניות 20 אופנועים, 25 חדשים; רכב כלי 122 נרכשו הדוח בשנת מנוע. סירות 3 המחלקה
מימי שנותרו כליט משרידי שנבנו מכוניות 8 לשרות הוכנסו כן ג'יפיטנדריט. ו4 טנדרים 47 ג'יפים, 26

לישראל. מהגנה מצנא מכוגיות 10 ונתקבלו המנדט, ממשלת
יי, י. י ~ ■.. " } _■1 י"";■ י  יי " ; '  ■

לעבודת מתאימות שאינן מכוניות 70 פומבית במכירה למכור למשטרה להרשות נתבקש האוצר משרד
לחסלו. ושהוחלט המשטרה

שנרכשו הרכב כלי בדבר מספרים גם נכללו זו בטבלה .31.12.49 ביום הרכב כלי מצבת את מראה 14 טבלה
. _., , . הדוח. תקופת במשר המצבה מן ושהורדו

? ^■יייי

": ^ 1י י

ןמק^ק*?*****!^**^**^^
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: י ~ . *% /יי י . . י דלק. י (נ)
התקציב  זו הגבלה של סיבתה לחודש. קילומטר ל2000 שהספיקה דלק כמות הוקצתה מכונית לכל
גלונים, 298164  שאוכל הדלק וכמות קילומטר, 5,926,982 הכל בסר עברו המשטרה מכוניות המצומצמ.
"של" החברות מן הגלון, מיל 77 של במחיר נרכש הדלק קילומטר. 20 לכל אחד גלון בממוצע, כלומר,
חיפה ירושלים, בתלאביב, שהוקמו הדלק לתחנות למשטרה השייכים במיכלים והובא וקום'/ ו"סוקוני
בעכו, גם ומוקמות הולכות זה מסוג תחנות תקרים. ולתיקון לשרות תחנות גם צורפו הללו לתחנות וטבריה.
בסביבת והולך המוקם לבנין בקרוב תועברנה אביב בתל השרות ותחנת הדלק תחנת וברחובות. בפתחתקוה,

לבעליהם. יוחזרו גיופ, התחנות נמצאות בהט והבנינים, תלאביב,

15 ה י 3 ט

והחטיבות המרחבים לפי  דלק ואיבו? קילומטראד

היחידה (בגלונים)קילומטראדשם התצרוכתדלק אחוז
הכללית

הארצי ןהמטה
תלאביב מחוז

י . ,_ י 2 ירושלים מחוז
יי ; .  , ן. . הדרום מחוז

* חיפה מחוז
, י יי טבריה מחוז

וגבולות חופים חטיבת
האמונים בסימ

וכר) (סדנות שירותים

1.264,993
814.332
475,729
943,488

1,554,010
456,625
134,515
126,060
157,230

60843.25
37223.50
20606.50
43465.0.^
80103.70
36233 00
11728.00
6783 50
11177.60

.0.4
126
6.8
14 6
267
8.8
4
2.5

( 3.6

5,926,982298,164.95100סרז^

1

1

ומחסנים. סדנות (ג)

התיקונים, את לבצע המאפשרים עבודה ומכשירי מכונות נרכשו הדוח. בשנת שופר התחבורה סדנות של ציודן
התיקונים. את ויחיל רבות הוצאות יחסוך זה דבר עצמיים. באמצעים אזרחיות. בסדנות נעשו כה שעד
של כללי לתיקון המחלקה של ציודה ולחיפה. לתלאביב הכפופות משנה סדנוונ נפתחו ובטבריה בירושלים
שימש הציוד מן חלק הצבא. ידי על ששוחרר לאחר תלאביב, לסדנת הועבר בחיפה, שנשאר המנדט, משטרת

חלקים. לחידוש מחלקה להקמת

והכלים, החלקים לסדנות. עבודה וכלי חילוף חלקי המספק לתחבורה, הארצי המחסן הוקם 1949 ביום
למחסן והועברו מויינו המנדט, משטרת מתקופת בחלפה הסדנה בחצר שנותר החילוף לחלקי במחסו שימצאו
המגמה שנקנו. ישנות מכוניות פירוק ידי ועל חרשים חלקים קניית ידי על הוגלל המחסן של המלאי הארצי
ניכרת. במידה ההוצאות את יקטין זה ;דבר היצרנים. מן במישרין בסיטונות, החלקים קניית לידי להגיע היא

נהגים. (ד)

השכר בגלל נוסף סיבוך המצב מסתבך זה שבמקרה אלא בגללה, האדם כוח מבעית חלק הנה הנהגים בעית
היה שאפשר נהגים, של התגייסותם את מונעים המשכורת תנאי העבודה. בשוק הנהגים נהנים שממנו הגבוה
השכר תנאי ובין במשטרה השכר בין שהיא כל התאמה לידי להביא אפשרות קיימת היתר, אילו לרכשם,
מכונית, לכל קבוע נהג למנות אפשרות שאין משום אלה, בתנאים הוא אף סובל המכוניות משק לה. מחוצה

כך. בשל גדל הרכב כלי של הבלאי שברשותו. המכונית לתקינות המלאה האחריות את עליו ולהטיל

הנזק כלל. אנשים נפגעו לא (%92) המכריע ברובן אולם תאונות, במספר מעורבות היו המשטרה מכוניות
עלה לא המשטרה למכוניות שנגרם הנזק של הכולל הסכום אפסי. ולפעמים מאוד, פעוט ברובו היה החמרי

ל''י. 509. על

ההכרחיים לצרכים המשטרה במכוניות השימוש את להגביל כדי ביותר קפדניים אמצעים ננקטו הדוח בתקופת
העבודה שצרכי משטרה קציני של האישי לשימושם הועמד מכוניות של מאוד מצומצם מספר רק בלבד
עבור לשלם החובה עליהם והוטלה המחוזות), ומפקחי האגפים (ראשי עת בבל יניעותם הבטחת את מחייבים

הקילומטרים. מספר לפי בתפקיד, שלא נסיעה כל

סירות. (ה)

לתיקון מספנה נוסדה הארץ. חופי לשמירת משמשות מהן ששתיים נוספות, סירות נרכשות הדוח בשנת
י" ^"..".י"יי. "::,." \""יךיי י . ולשרות. הסירות

 ■ ■ קשר; .3

ציוד הגיע טרם הדוח שנת סיום עם אולם הקשה למחלקת הדיש ציוד הברית בארצות הוזמן הדוח בשנת
ובהתאמת חדשים מכשירים בבניו ונו ובשיטות. הקייט הציוד בתיקון לפיכך רוכזו המחלקה של מאציה זה
מכוניות נוספות, ונקודות תחנות וןןקמו בהצלחה, הוכתרו אלה מאמצים והולכים. הרבים לצרכים הישן הציוד
אלחומ קשר הותקן הדוח בתקופת ניגרת. 38ייה גדלה וכמותו שופר הציוד אלחוט, במכשירי צוידו וסירות

משמר. ספינות ובשתי מכוניות ב14 וגן תחנות ב28

<£>1$*#^>*>****ו3!י  ^.ז^.^^"******^^



הוקמה ופדיונה. העבודה עומס הגדלת של רבות אפשרויות הושגו כר ומתוך ושוכלל הורחב במטות הציוד
המכשירלמ בשירות נמצאים כיום המטות. בין מהיר לקשר מאד, גבוה תכף בעל אלחוטי טלפון רשת דלקמן:

1948 בשגת 27 לעומת משדריט 59

1948 בשנת 28 לעומת מקלטים 69

. תגם תחנות 19 . י ....

1948 בשנת  לעומת מאד) גבוה (תכף
1948 בשנת 7 לעומת ניידות תחנות 21 :
1948 בשנת 3 לעומת קולניים מתקנים 14

שיחות 6334 נתקיימו מלים. 183936 שהם מברקימ. החיי>4^760 ש^ האלחוט תחנות את עברו הדוח בשנת ;

המחוזות. ומטות הארצי המטה בין תג"פ

פנימיים טלפונים מיתקני סודרו מרכזיות. ו11 טלפונים 202 נקבעו הקצינים ובמעונות בתחנות במטות,
שונים. טלפוניימ וענפים וקוים שדה טלפוני וכן במטות,

שרות השונות. והיחידות המטות בין ונוח מהיר קשר יצר אשר ומטונף, מאורגן משטרתי דואר שרות הוקם
לחודש. צרורות מ3000 בלמעלה מטפל הדואר

החדישות, הקשר בשיטות הדרכה החניכים קיבלו אלה בקורסים איש. 348 השתתפו שבהם קורסים 44 נתקיימו
ושוכללו. הורחבו וידיעותיהם

פשע מעשי על ביותר מהירה הודעה המאפשרים נייד, לאלחוט מוקדים הותקנו ובירושלים בחיפה בתלאביב,
פעולותיה את ותקים המחלקה תורחב בחו"ל שהוזמן הציוד קבלת עם העבריינים. לגילוי מיידיות ופעולות

ומוצק. רחב בסיס על

תשלומים. .4

.194950 התקציב לשנת ולא ,1949 האזרווית לשנה והחשבונות התקציב את מציגים להלן הניתנים המספרים

תקציביות: הוצאות (א)

התקציב
ל"י

ההוצאה
ל*,

לזכות יתרה
ל"י

המשטרה של חלקה את (כולל משכורת
החדש) לדירוג מהרזרבה

אירגוניות הוצאות
1772117.
411011 

1,740 297 .
396,372 

31,820 
14 639 

הכל 2183,128סד 2,136 669 46 459 

משנה חשבונות (ב)

3112.48החשבון ב 1949יתרה הכנסותהכנסות הכל 1949סך לזכותהוצאות יתרה
לייל'יפר. ך "ל'.,פר.ל"יפר.ל'יפר.פר.

נוטריפ
פקדונות
הכנסות

פנימיות קינות
המשטרה של

130
207
423

003

498
2,211
1,918

2,809

726
712
962

020

115,284
10,212
3,821

14.545

856
919
385

023

115,782
12,423
5.740

17.354

739
623
270

909

102.359
3,175

92

16,101

157
296
115

114

12,423
9,248
5.648

1252

הכל 7637,435420143,864183151,301541121,72964229,571סך
י 

ופקדונות עזבונות, בעלים, ללא שנמצא ורי:וש מוצגים מכירת פדיון המשטרה, קרן כספי הם: הפקדונות
מקומיות. ומועצות עיריות של

סחורות ממכירת שאבד, משטרה ציוד עבור תשלוט מגביית שהוחרם, רכוש ממכירת  ההכנסות
המחסנים. מן משומשות

השוטר. למשפחת הסעד וקרן ותרבות סעד יקרן ישראלי', "שוטר הארצי, המטה מחנה קרן הן; הקרנות
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"■ י י ד פרק מ,,.,.

פליליות רות חקי

האירגרן. .1

בעיבוד הוחל כי העיקריים,אם בקויו הפשעים חקירת אגף של אירגונו נשתנה לא הדוח שנת סוף עד (א)
. ■ .1950 שנת בתחילת ותבואה תושלמנה אלו תכניות "הו. לשיטימ הת4ת

 דלקמן; השינויים חלו הדוח בשנת

זה. בשטח המרחבים פעולות על ופיקוח הכלכליות הפעולות יכוז כיי לצר

לאגף הועברו תפקידיה ורוב פורקה האגף, במסגרת זמןמה שפעלה וההשתלמות, ההדרכה מחלקת (2)

ההדרכה.

הן: מדוח בשנת הפשעים חקירת באגף שפעלו המחלקות

>""■ י""  יי*"" "> "ילל" "י* £5י55!£^ %■
^{קדת המחלקל; (3)

הפיקוח. קצץ (4)

ייי"ביעות י^^^"יייי1" (ב)

מיי"י *יז * *"". ^ תפקידי של להפרדתס פרט שינויים, חלו לא זו מחלקה של בתפקידי

אחר. לטיפול או עדויות, או הוראות למתן לתוותדעת, ת חידו הי

 כדלקמן: היו המחלקה של העיקריים הפעולה שטחי

י ממוייג. לרישום כרטיסיות בהכנת

.*' י ** .י נגנב "'י^"בי. ""^^^??7^^
אצנע. טניעית ט8< של ונ 00פו זה במשיד נוח י.יחו בשנת *>בע. לניעית ,,,,, ,,,

 ■ "■"" נצטברו^^^>%£^3£?£> במשףך י, ב^ הורשעמק/ךר0. שהנושא נתגלה, מהן וב3282 בדיקות ב38234
כיןם ^^ " ^ ^^ הותו ז כי י ^י נודעה ט"ט 46: וג פשע במקומות רגליט עקבות או אצבע

י יי' £"3^5'5£2י^?י^לג*ל
המעבדה... (3)

><<*5^^"">4.י<יי1י*!י8'*4**יי 3(  ,
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"יל'""ילייז בקיני0 0 0"נ1" במ" ,"!"" מבעים והצילום "י"חח""ת

.""" י"י 5ל^ בדיקות^^?5£?^"!*י£5~£ של רב מסמר גט ביצעה המחלקה וכר). בגדים כתכיד) (בדיקות וגרפולוגיות הימיות

המיוחד_ת. ההחלקה (ד)

,■ יל,". י  יקי*■ ^2*2£%^7*^י£?£

סמים יהחזקת מטגע1ת' זייף ע^^זל^ק^^/^יי^*0' בעיקר כלומר מסוכנים,
משרדי כשנתבייש מספי' ת^י" שבגדר מיוחדיםלפעולה^בשטחלה5ב^נות נאות מנג הקימו הממשלה :
יייב הממלקה "7^פייקה ב^עדרמחל^ הקצרה תקוסתקיומה במשף המשטרה, ליחידות הועבר מ2ב^ט^^ם,פ^ת^חי£"אנשיו! ק""? בש^י ובעיקר סמכותה, שבגדר ב^חים

העבריינות. מצב .2

ישראל מדינת הקמת שלאחר השנה חלק עם השוואה גם כאן ניתנת לפיכך

14 ה ל ב ם

< מ ה ר £
_ .., ■ו.

קרים ) ם ךמ
יגיי*י?*\ אר והריבוי

1948 תקופתשניז 1

(ו ן * ווו **ו .. " .!

(שנת באחוזים
בשלמותה1949 !

15 5 לעומת481 1949
31.12 בשלמותה)48 1948

י 4735136
__

 87.7
9689551 8 !

3242637_ 92
■■11345414721 146.5

196400126 61
. י י , י \33302023| 14581 64

!!■;■.624265229
1 135

י 1 ■. י ,י ! 663343793413י
_! 1יי"* 51.5

, 1 יי י . י ■
?419151 26

/ . /■:25863541809
18516475\_ 13
422329202322"1 44

| 16982) 11640
4
| 82921 46

העבירה סוג

א^ירצח
אדם הריגת ג.
לרצח נסיון ;ג'

גופנית חבלה עמה שיש תקייפה ד.
לשוד וגסיון שוד ה.

פריצה ידי על גניבה ו.
בהמות גניבת ז.
גניבות שאר ח.

חקלאיות עבירות ט.
המוסר נגד עבירות י.

ותחמושון נשק עבירות יא.
אחרות עבירויונ ינ.

הכל 0ר
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בין השוואה גי אם ,(%46) בשלמותה 1948 שבת לעומת ניכרת במידה עלה בכללותו העבירות מספר
%36 של עליה על מראה 1949 שנת של המקבילה לתקופה וה*גזפרים 19^ מאיך$מבר: לחדשי המספריט

. ■■■ ■ י י ■ י1 . ■* י, .■.,..■ . ■ .■ בלבה

בין ההפרש אין גאן, גפ אולט, והשוד, לרצח הבסיונות הרצח, מקרי במספר גדולה ירידה חלה לעיל, באמור
סעיפי ביתר ניכרת עליה חלה זאת לעומת כך. כל גדול השבים שתי של דצמבר  מאי לחדשי המספרים

.1948 מאידצמבר לעומת גם ביותר, רבה עלית רבים ובמקרים העבירות,

הכלכליות הבעיות וסבך האוכלוסיה של המהיר גידולה בעקב באה בכללן העבירות במספר העליה
מוסרית סטיה או אלמות עמהם שיש הפשעים רבוי את לייחס יש שני, מצד זה. בגידול הכרוכות יהחברתיות

פשע. מעשי ולריבוי המוסריות האשיות לזעזוע גורם ארץ בכל המהווים המלחמה, שלאחר לתנאים

לרצח. ונמיון רצח 3ל

17 ה ל 3 ם

המניע לפי  לרצח והגסיון הרצח מקרי בחינת

חרהמניע לרצחנסיוןצ
1949194819491948 !

דם יי8גאולת 121
ובינה שבינו יט.עניבימ 4 ■82

קרקעות __■סכסוכי .1
1385שוד

, ירושה 11_סכסוכי
אחרים 17121228מניעים

ידוע אינו 610המניע .
47 | הכל |סד 2737

1

מעבר שהסתננו ערבים מבצעיהם  ידועות בלתי מסיבות או משוד כתוצאה שבוצעו הרצח מקרי רוב
מספר עלה זאת לעומת המדינה. מן הערבים של צאתם עם כליל שנעלם כמעט דם" "גאולת המניע לקוים.
המשבר של אותותיו נראים כאן גם לבינה. שביגו ענינים  בהם שהמניע לרצח, והנסיון הרצת מקרי

המלחמה. שלאחר המוסרי

18 מבלה

הביצוע שיטת לפי ~ לרצח והנסיון הרצה מקרי בחינת

חרהשיטה לרצחנסיון5
1949194819491948

42182)322יריות
6363דקירות
_562הכאות

. __הרעלה

2.חניקה .1

אחרים 411אמצעים

ן הכל 47363237סד

אדם. והריגת .4

זהיר בלתי טיפול ידי על המות נגרם שבהט אחדים, ממקרים חוץ למ*טחר* נודעו אדם הריגת של מקרים 96
זהירה, בלתי נהיגה  שסיבתן דרכים, מתאונות כתוצאה ההריגה מקרי כל אירעו בנשק,

נהמות. וגניבת לש1ד נ0יון שוד, .5

של ידיהם מעשי השנה, גם היו, הדוח בתקופת שאירעו הבהמות וגניבות השוד מעשי של המכריע רובם
נעים משמרות ידי על זה, בנגע למלחמה מאמציה מיטג את הקדישה המשטרה האויב, משטחי מסתננים
מן ורבים בהצלחתמה הוכתרה זו שיטה המסתננים. של חדירתם ובמסלולי הכפריים בשטחים ומארבים
שקשה הלא, מצערת עובדה המשטרה. משמרות עם יריות חילופי בשעת נהרגו ואחרים נתפסו המסתנניםי
של המעבר דרכי חסימת את מונעת זו מצוקה האדם. כוח מצוקת בגלל זו בשיטה השימוש את להרחיב מאד
להם המאפשרת הסביבה, ומידיעת בידם, הנמצאת וביזמה, שבהפתעה היתרון מן לכה נוסף הנהנים, המסתננים,
על השמירה מסירת היא הצלחה, סיכויי כמבטיחה הנראית היחידה הדרך כרצונם. חדשות דרכים להם לבור

מאולפים. ובכלבים בסוסים מיכאניים, תחבורה באמצעי כהלכה מצוייר ספר חיל לידי הגבולות

הלגיון של המקומיים והשלטונות ישראל משטרת של המקומיים השלטונות בין קשרים נקשרו הדוח בשנת
השכנה. המדינה משטח המעונינות המדינות בשטחי ת,פגיעות מניע  היתה הקשרים מטרת הירדני.

גג*!*!!*!***!!!!*"'"****"**"'"11*1
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כניסתו ועט הקשרים הידוק שעפ לקוות יש אך גיכרת, גמדה אותותיהם את הללו הקשרים הראו טרם כה עד
המצב. ישתפר הספר חיל של לפעולה

3863 מתור למדי: גבוה המוחזרות הבהמות מספר הרי הבהמות, גוגבי שבתפיסת הקושי שלמרות לציין יש
ל'420, קרוב שהם 1017 הוחזרו  והצאן הבקר ראשי

פריצה. ידי על גניבה .6

לאוכלוסיה. פליליים יסודות חדירת  היא פריצה ידי על הגנבות במספר הרבה לעליה העיקרי הגורם
שבה בתלאביב, בפרט האדם, כוח מצוקת  שסיבתו הערים, ברחובות משמרות חוסר  חשוב מסייע גורם
מרחיקלכת בשינוי מעיינת המשטרה השוטרים. ומיעוט לגניבה האובייקטים ריבוי בגלל הגנבים מתרכזים
ברחובות עת בכל הנמצאים המשטרה אנשי מספר את ניכרת במידה להגדיל העלול בערים, השיטור בשיטת
בפריצה הקשורות הגניבות ובסרט הגניבות. במספר ניכרת ירידה לידי תביא זו ששיטה לכך לצפות ויש העיר,

לבנינים.

גניבות. שאר .1

315 נגנבו התו? בשנת ואופניים. אופנועים מכוניות, גניבות הם הפשוטות הגניבות ממספר ל%34 קרוב
אופניים. זוגות ו246 אופנועים, 46 מכוניות, 182 הוחזרו מהם אופניים. זוגות ו1188 אופנועים 137 מכוניות,

השגחה, בלי בחוץ השארתם י האופניים גניבות לריבוי מסייע גורם

המוסר. נגד עבירות .8

בשלימותה. 1948 שנת לעומת %309 של בשיעור היה הגידול לשיא. השגה הגיע זה בסעיף העבירות מספר
אולם למדי. רעות היו עצמן העובדות בישוב. בהלה מעין למשהו האלה הפשעים 1יבוי גדם ידוע זמן גמשף
החקירה קבעה למשטרה שנמסרו המקרים מן שברבים לציין יש הבריות. שבפי בסיפורים רבה הגזמה היתה
אונס, אליו שנתלווה שבתלאביב, בגןמאיר פקטורי ד. של הרצח לאחר לבסוף, שוא. אשמות היו שהאשמות
רצח מיניות. בעכירות שנאשמו אנשים של בערבות שחרורם את שאסרו חוקים חקיקת לידי הדבר הגיע
המתיחות פחתה מכן לאחר אולם לשיאה, הגיעה הבהלה משבר: נקודת ושימש הציבור את זעזע סקטורי

ירידה. הורגשה המעיים הפשעים ובמספר

חינוכיים, באמצעים זה בנגע להלחם יש למנען. שאיאפשר העכירות למין שייר פשעים של זה סוג
בעיקר. וסוציאליים רפואיים

להתאגדות. זגסיון התאבדית 9י

להתאבד. נסיוגות ו104 התאבדות מקרי 114 ישראל במדינת היו הדוח בשנת

שיגרוק. .10

104) רב איננו שיכרות על שנידונו האנשים מספר כי אף מדאיגה. במידה השיכרות מקרי מספר עלה השנה
בשנת בלבד). (יהודים 1946 שנת לעומת %290 של עלייה זה במספר יש בישראל הישוב לגבי הרי איש),

בכלל. שיכרות מקרי במדינה נרשמו לא 1945

ממוכנים. סמים .11

העיקרית הצורבת הארץ ומן (סוריה) העיקרית המשווקת הארץ מן מנותקת המדינה היתר, הקונה גט הארץ דרך בעיקר ישראל, מדינת של הקמתה לפני שהתנהל, משכרים בסמים הטרנזיט ומסחר (מצרים),
מקרים 108 היו הכל בסד השגה. שהוחרמה המסוכנים הסמיט כמוה עלתה כן פי על אף גלל. קיים היה לא ך>0: שנתפסו הסמים סמים. תפיסת של

1948 1949 ;
ק"ג 294 ק'ג 2)73 השישי
ק*ג *4 גרם 300 אופיום

 גרם 415 קוקאין,

ומטבעות. כסף שטרות זיוף .12

הובאו הגראה שגפי אמריקניים, דולרים בעיקר מזוייף, 60ף להפצת נסיון של מקרים 12 נרשמו הדוח גשנת
טזוייפיט. שהם לד^ת מבלי או>ןם שרכשו העולים ידי על ■מאירופה

שריטות. .13

קלות. ברובן שרפות, 451 המדינה בשטח קרו ו,דח* גשנה

י^'^י"'^ ^' ^ **■ ?* 'י 1
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19 טבלה

עבריינים. מאסר .14

 עבריינים הנפשגילוי נגד .עבירות

העבירה סוג
המקרים םהעברמספר י נ י אחוזי
עליהם תשהודיעו נגלונ א הגילוייםתגלול

1949194819491948194919481949

רצח
לרצח נסיון
אדם. הריגת

חבלה עמה שיש תקיפה

■■ 47
32
86

1334

36
37
55
472

22
20
92

1248

14
12
52
437

■. 25
12

י 4
86

22
25
8

:*5

י* ./.
5צ>)
05,5
5(5,$

הכל ן1509סך 600138251512785935

10 מגלה

הרכושי נגד עבירות  עבריינים גילוי
■■■ . יי י  ■ ■.  עברהמעריםמספר.;' 0ה י נ י אחוזי

ה ר י ב ע ה ג ו תעליהםשהודיעוס לונ גלוג ת נ הגילוייםלא
1949194819491948194919481949

לשוד ונסיון שוד
פריצה ידי /על גניבה

בהמות גניבת
גניבות שאר

196
3330
624
6633

126
1458
229
3413

63
346
38

1618

43
224
26

089

133
2984
586

5015

83
1234
203
2424

32
10
6
24

הכל 106835266סך ,206512828718394419,2

ומשפטים. אשמות חיסול .15

21 מבלה

המשפט. ותוצאות מאסרים
המקרים מספר

19491948
י י י ובעוונות בפשעימ והואשמו נאסרו

לדין הובאו
הורשעו

!,_. ; ■ ■ זוכו
. .,■ . למשפטם מחכיט

החנינה מן נהנו *

7756
6707
4345
272
1741
619

5528 י

3452
3113
339
2076

21 מבלה

של מסויימים בסוגים המשפט ותוצאות אנשים 9אסרי 1949.עבירות 

נץזוכוהורשעוהואשמוהעבירה מחכיםנהנו
למשפטם,

וכויהחנינה בחקירה
272.25רצח

אדם 1041351175הריגת
לרצח 325126נסיון

לשוד ונסיון 1571810129שוד
בנין לתוך 5233041930170התפרצות

בהמות 52291517גניבת
גניבות 29721185102193692שאר

על המוטל הכבזי העבודה עומס בגלל בקשיים נתקל הדין בתי גפני המובאים המשפטים של המהיר חיסולם
החמירו לא הדין בתי הדין. פסקי ובהוצאת המשפטים בשמיעת מרובות לדחיות והגורם המשפט בתי

ברובם. קלים היו שהוטלו והקנסות כלל, בדור קצרות היו המאסר תקופות בענשים.

חזר המכריע שרובם לרוב, מועדים עבריינים של שיחרורם לידי הביאה הדוח שנת בתחילת שניתנה החנינה
ששוחרר. לאחר מיד לסורו
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19491948

י ל ליי873,095 864879
י 252165* 325.309
" 12,046_

701

* 28 _"/י6

ו". ז ח ו ה ו שנגנב רכוש .16

שנגנב הרכוש ערך
לבעליו והוחזר שנמצא הגנוב הרכוש ערר

 והוחרם שנתפס הרכוש ערן'
שנמצא הרכוש ערר

\הוחזר שנגנב הרכוש אחוז

צעירים. עבריינים ,17

1948

1179
860
774

1949

1433
1137
641

גג ה נ* 3 ם

צעירים. עבריינים

שהואשמו הצעירים העבריינים מספר
לדין שהובאו הצעירים העבריינים מספר

בדין שהורשעו הצעירים העבריינים מספר

ותחמושת. נשק החרמת .18

.1949 בשנת הוחרמו או שנמצאו והתחמושת הנשק כמויות להלן

ק ש ב ה ג 1 הכלהכמות0 סן
הוחרםנמצא

רובים
מקלעים

תתמקלעים
אקדחים

ורימונים פצצות
רוביציד

(כדורים) ולאקדחים לרובים תחמושת
ואחרות) (סטן מחסניות

(בק*ג) אחרים נפץ והמרי דינמיט

555
8

117
194
852
92

74497
89

22,5

758
12
45
235
48
233

20620
94

24,5

1313
20
162
429
900
325

68565
183
47

חטאים. .19

בנין מודעות, חריפים, משקאות כגון שונות, פקודות על (עבירות החטאים את%זפר המראה טבלה להלן
לדרכים). התעבורה לפקודת פרט וכוי, ערים

24 ה ל ב ם

חטאים
19491948

תיקים 76254292נרשמו
בדין 64403783נתחייבו

168160זוכו
למשפטם 491347מחכים
נודע לא 64העבריין

המשפט בבית או במשטרה 4072בוטל
55חנינה

מאסר. פקודות של לפועל הוצאה .20

מאסר פקודות
פליליות

על מאסר פקודות
חוב איתשלום

1948 | 194919491948

המשפט מבתי נתקבלו
לפועל הוצאו

8639
7605

2779
2433

1479
1390

1465
1273

פליליות. חקירות .21

היה והמוסמכים המנוסים החוקרים מספר החקירות. בעבודת ביהוד אותותיה את הראתה האדם כוח מצוקת
להקדיש יטל שהוא והזמן יכלתו, מפי רב עומס עמוס חוקר כל הרבות. וההתפטרויות הפיטורין בגלל מועט,



הבאים הפושעים של ובתפיסתמ שבהשגתם הקשיים בעית קיימת לכך נוסף ביותר. מצומצם  חקירה לכל
בפריצות הבהמות, גנבות גמקרי הגילויים באחוז לעיל, שראינו כפי משתקפים, אלה קשיים לאווים. מעבר

י השוד, ובמקרי הכפריים באזורים

ויש ובאמריקה, באנגליה הסיגים שבאות0 האחוז מן נופל איננו הגילויים אחוז הרי לעיל, .לאמור לב בשים
במשטרת החקירות ענף היה הדרושים, והמכשירים האנשים למשטרה ניתנו שאילו לאמונה מוצק יסוד

ביותר. גבוהה מקצועית רמה על עומד ישראל

וגבולות. חופים .22

חופים "חטיבת בשם חטיבה והוקמה הפשעים חקירת באגף והגבולות .החופים מחלקת בוטלה בית!15.7.49
נמצאים. הם שבשטחם המרחבים מן כך לשם שהופרדו הגבול, ונקודות הנמלים כל את המרכזת וגבולות",
והאוירונים האניות את מבקרת הגבול, תחנות דרן אנשים של ויציאתם כניסתם על מפקחת החטיבה
הברחות, במניעת עוסקת בנמלים, העוגנות האניות צוותי על משגיחה ממנה, והיוצאים למדינה המגיעים
שתי כוללת החטיבה של הימיה מחלקת הדייג. על ובפיקוח באזוריהם פשעים ובמניעת המתקנים על בשמירה
בנמל. בטחון ולסיורי באניות שיגרתית לביקורת תחנה סירת וכן קטנה, עזר וספינת גדולות משמר ספינות

שסיבותיו הספנות, במקצועות מאומנים אנשים שברכישת הקושי מורגש המשטרה פעולות של זה בענף גם
רבות. כה פעמים לעיל שהוזכרו האדם כוח קשיי כסיבת 

 ויצאו נוסעים 275,744  נכנסו אוירונים. 2646  בהם וחנו אניות 1873 המדינה בנמלי עגנו הדוח בשנת
.41995

פשעים). חקירת ונשק, חוץ מטבע (החרמת שונות משטרתיות לפעולות גמ יצאו החטיבה יחידות

פרקה

תנועה

התאונות מספר חמורה. דאגה מקור הדוח בשנת שימש המדינה בדרכי התנועה מצב תאונות. (1)
בדרכים, הרכב כלי מספר של תקדים ללא המהיר הריבוי מבהילה. בצורה עלה וברכוש בנפש והאבידות
הענקית! התנועה עומס את מלשאת צרות שהנן הדרכים, מצב מנוסים, בלתי נהגים של וגובר ההולך הזרם
הבעיות אחת את ויצרו יחדיו חברו אלה כל  כאחד והצבאיים האזרחיים  הנהגים רוב של התנהגותם
הגורמים ריבוי בשל זו, מסובכת לבעיה מהיר פתרון למצוא ביותר קשה זאת עם ביותר. והדוחקות החמורות

בה. השונים

המכו נהגי הפרמיות. המכוניות מספר וביחודרב הסוגים, מכל רבות חדשות מכוניות לארץ הגיעו הדוח בשנת
רשת זה ענקי צייגןכונייוו? של לשרותו עומדת כל על נוסף נסיון. מעוטי הגדול, ברובם הנם, הללו ניות

. מדי. צרים עודם להרחיבם, הנסיונות למרות אשר, כבישים, של מצומצמת

צבאיות. מאניות מעורבות היו בהן התאונות מספר את מסויט זמן במשך להוריד הצליח מרדכי" "מבצע
המצב חזר מרדכי'' "מבצע סיום עם אולם האזרחיים, הנהגים של התנהגותם על גם לטובה השפיע זה דבר
הצליחה, בכבישים, הצבאיים הרכב כלי תנועת את שצמצמה הצבא, שלטונות פעולת הורע. ואף לקדמותו,
רבים זאת, לעומת צבאיים. כלירכב מעורבים היו שבהן התאוגות מספר את להפחית הדוח, תקופת גסוף
ב*שר ששררו הנהיגו? התלי את אתם והביאו הנהגות למקצוע האזרחיים, בחייהם גם פנו, הצבא ממשוחררי

. הצבא. של התחבורה בשירותי מםויים זמן פרק

הקהל, אנשי של אדישותם בגלל תאונות, מקרי לחקור בבואה המשטרה נתקלת שבו הרב הקושי את לציין יש
חשש, מתוך הנראה כפי ביותר, החמורות ואף תאונות, חקירת בשעת עדים בתור מלהופיע נמנעים מהם שרבים

.......... זמן. ואיבוד מעבודה בטול לידי הדבר יביא שמא

ביותר. קלים הנם תאונות בגרימת שנאשמו אנשים ועל תנועה עברייני על מטילים המשפט בתי אשר הענשים
מועטים! היו קשים קנסות הוטלו שבהם המקריט קל. קנס הנאשמים על מטילים המקרים של המכריע ברוב
היעיל באמצעי זעומה במידה אך השתמשו המק\פט ובתי הכלל, מן יוצאים בודדים במקרים רק הוטל מאסר עונש

לנהוג. הרשיון הפסקת _ החוק ידי על בידיהם ניתן אשר ביותר

העיקריים הגורמים כמקווה. פרי נשאו לא התחבורה משרד ידי ועל המשטרה ידי על שנעשו ההסברה פעולות
העושים הנהגים, מצד אחרים באנשים התחשבות חוסר  הם התעבורה חוקי על העבירות ושל התאונות של
הנהגים בהכרת לנטוע הצליח טרם ההסברה מסע דרכים. נימוסי של גמור והעדר רוחם, על יעלה אשר ככל

תרבותיים. נהיגה ונימוסי נהיגה הרגלי שברכישת החיוני ההכרח את

הוכתרו בדרכים להם האורבות הסכנות להסברת הספר בתי ותלמידי הילדים בין שננקטו המשטרה פעולות
אשר ונמרצת, נרחבת הסברה פעולת לפתח יש המבוגרים. הנהגים בין שנעשו הפעולות מאשר יותר בהצלחה,
פעולה רבים. נהגים של ובמנהגיהם בדרכים השוררת ההפקרות שברימון ההכרח הכרת את הציבור ללב תחדיר
ענשים הציבור, בחיי המזלזלים הנהגים, על יטיילו אשר המשפט בתי מצד מלאה תמיכה תקבל אם תצליח, זו

הדמים. קציר יפסק לא אחרת ללאירחם, רשיונות והפסקת מאסר ענשי חמורים,
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25 ה ל ב ם

המעורבים הרכב תאונותכלי

בת בתא המעורב הרגב כלי התאונותסוג מספר
19491948

משא מכוניות
ומוניות) (פרטיות נוסעים מכוניות

■;. ■ ■ אוטובוסים
י י" ; ; , אופנועים

'אופניים
וכוי) ג'יפים עגלות, (נגררים, אחרים רכב כלי

2971
2186
613
505
544
353

2408
1982
200
343
231
776

הכל 5940מך | 2ל1ל

24 סבלה
 דרכיט תאינית וצבאיות: אזרחיות 

בתאונה המעורבים הרכב כלי
\ ■

\^
אונותהתמספר
19491948

בלבד אזרחיים
ואזרחיים צבאיים

בלבד צבאיים

3475
1224
1856

1244
793
1368

הכל 655573405{__0ר

7ג טבלה

1949  כפריים ואיזורים עירוניים איזורים  דרכימ אונות י
; האיזור סוג .

מכנ רכב םכלי נגרריםיי

בהמות
אופ
סה'כשונותניים

תאונות

םהנפגע י
כבי
נוסעים

אוטו
בוסים

מכ'
מ9א

אופ
קלחמורמותנועים

עירוניים איזורים
כפריים איגודים

1745
441

492
121

2156
815

414
91

85
49

467
77

141
78

3747
952

138
48

421
120

£165
414

הכל 2186505סך / 3971 | 613| 134| 544219146991865412067

בלבד. צבאיות מכונות מעורבות היו ?בהן התאוג1ת נכללו לא זו בטבלת .4699  תאונווז הכל סך

7172
2794

28 טבלה

נפגעים  דרכים תאונות

מעורבים רכב הכל,כלי סך
נפגעים הכל סך

צהרוגים םם י ע פקשהו ם. י ע ו קלצ
1. רגלנוסעי י כ ל ו רגלהולכנוסעיםה י

נוסעים
רגלהולכ י

סך
הכל ילדים | ילדיטמבוגריםילדיםמבוגריםמבוגרים

1949
1948

90
38

65
19

31
7

253
113

220
76

68
21

1229
404

663
135

175
38

2792
851

19491948
18664התגים

קשה 0"54121פצועים
קל 2067577פצועים
הכל 2794851סך

19 ה ל 3 ט

1949 הכפריים ובאיזורים הגדויות בערים תאונות
התאונות מספר
10(<,000 לכל
תושבים

הנפגעים
פצועים [ מות מתאונות מספר המכוניות מספר

ובמחוזה בעיר התושבים טספי העיר שם

226
611
600
309

131
722
266
1499

8
22
14
142

226
1834
569
2070

1718
15841
6807

100.000
300000
114.000
670000

ייושליס
תלאביב

חיפה
אחרים מקומות

$* 397 2608 186 4689 24366 1184000 הכל סך
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0נ מברה

הסיבות פירוש  הכפריות ובנפות הגדולות בערים תאונות
1

הכלכפריורנפותחיפהתלאביבירושליםהסיבה סך /

19491948 |19491948 |19491948 !19491948 |194979481"

מופרזת מתירות 164
1

28281665933109

1

71

מסוכנת נטיעה 21195221460578$126211416
הנהג של נסיון חוסר 321192126329477672
בפינות זהירות חוסר 4

דרכים 301247831189127557672392ובפרשת

מכונית עקיפת 530618312294910164408201

בזולת התחשבות אי 6241033918042810820513218

תשומתלכ חוסר ■ 7
''■,■■

■103488317235ורשלנות 1143

שכרות 81151161311

יתר עומס 91168122;129

פגומים בלמים 10627169335105731

פגום הגה 11
._2228101212

אחרים מכניים פגמים 12814221440128318

פגומים אורות 131. 1■ <4■1273

תאורה חוסר 1416121051673225

מסנוורים אורות 15
.... 1"■.;.:1061451894326

או חלקלקים כבישים 16

18814421145426■1רטובים

משובשים כבישים 1710. 64103249

בדרכים מכשולים 18182838112033

הרכבת שער 19.16212611200

חלשים או זקנים אנגים 2013545331410

הולכים ילדים 21

וממנו הספר 7171162_.1לבית

ברחוב משחקים ילדים 221062854151017137083

אחרים ילדים 2304_382778

רחוב חוצים מבוגרים 4160ל2413124831102427532

יורדים מבוגרים 25
רכב לכלי עולים 128141141975926או

אחרים רגל הולכי 261734. .3072153

השגחה נלי חיים בעלי 27;402642204

אחורנית נסיעה 28. .312217

פתאומית עצירה 29/.7614

שמאל מצד חניה 157י301

רכב כלי 31

המדרכת על 33עלה

הפוך בכיוון נסיעה 32■■■ __. , ._55

ממכונית נפילה ..י;33 ,י

נ$יעה 3:בשעת

י
1824

:. הכל 2636619211128962184104255241931930סך

'^ד^^^^^^ל^^^^^^^^^י'י" י



//

!4

.#
ישיאל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חיגוך מדוך




