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לכבוד

המשטרה שר

הקריה

השר, אדוני

המשטרה פעולת על וחשבון דין בזה לך להמציא מתכבד הנני
להגישו. הכבוד לי שיש הראשון השנתי הדוח שהנהו ,1958 לשנת
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חיונית עמדה תפשה משטרתית, מסורת בראה וכליה, ציודה שכללה
בשירותה מעמדה וביססה במדינה, הממשל של המבצעים הגופים במערך

לציבור.
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השנה תום לאחר נתרחש הריפורמות מן ניכר וחלק הואיל סיום, לידי
השנה לסיכומי ונוסיף הקודמות, בשנים ממנהגנו הפעם נסטה הנסקרת,
שחלו הארגוני בשטח המאורעות בדבר מסויימים פרטים הנדונה

שלם, יהיה המעשה שסיפור כדי הדוח, שנת שנסתיימה לאחר
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(תשי"חתשי"ט) 1958 שנתי וחשבון דין

א' ק ר פ

ארגון

והתקן המצבה הארגון, .1
י י הארגון א.

במשטרה: הנסקרת בשנה שבוצעו הריפורמות מתכנני בפני עמדו עיקריות ארגוניות בעיות שתי
ומבניהם המרחבים; של זו ובין פעולתו בין התחומים והגדרת הארצי המטה של ארגונו צורת

המשטרתיים. המחוזות למטה במישרין הכפופים המרחבים של ומעמדם
המטה ארגון של חדשה קונצפציה הוצעה מעמיק שיקול ולאחר ותכנון מחקר עבודת לאחר
ששררו והתנאים הנסיבות בעקב כה' עד המרחבים. של זו ובין פעולתו בין התחומים של והגדרה ו

את ריכז המרחבים, על שחלש מגוף יותר המטה היה הראשונות, בשנותיהן ובמשטרה במדינה 1

נצטברו.  מטה הוא באשר מטה לכל שיוחדו  הללו הפונקציות על נוסף עליה: ופיקח פעולתם
מינהליות פעולות גם במרחבים בוצעו בזמן בו , וייעודיות מבצעות פונקציות כמה גם הארצי במטה
הארגונית הריפורמה התרכזה לפיכך הארצי. במטה אותם למקם ורצוי שאפשר שירותים וניתנו
הייעודיות הפעולות ובין המטה תפקידי בין ברור ובתיחום גמורה בהפרדה כה, עד הראשונה,
ביצוע המשטרה; של המדיניות קביעת למטה: היאים תפקידים רק הושארו למטה והביצועיות.
של פעולותיהם תיאום ונוחלים: עבודה שיטות קביעת שלה; השונים הפעולה בשטחי מחקרים
כל לביצוע מלאה אחריות המרחבים על הוטלה זאת לעומת עליהם. והפיקוח הדרכתם המרחבים,
המינהליות לפעולות האחריות מן שחרורם הכלל. מן יוצא ללא בחיל, הייעודיים התפקידים

זה. בשטח להתרכז עליהם מקל ולשירותים י
של ועצמאותם אחריותם הגברת לידי  וממילא בהכרח  הביאו המתוארים השינויים
הדדי; הוא והתיאום המטה, ובין המרחבים בין התיאום מרובה, במידה הודק, זאת עם המרחבים. ו
המעובדות התוכניות בגדר פועלים והם המטה, של מדיניותו ידי על מודרכים שהמרחבים כשם
 השונים חלקיו בין והתיאום החיל בפעולות האחידות לצורכי הנקבעות השיטות ובמסגרת ידו על
לפיקודם, הנתונים המרחבים תנאי ודעותיהם, במטה, היטב נשמע המרחבים מפקדי של קולם גם כן
ובתכנון המדיניות בקביעת בחשבון מובאים בעומס לשאת ויכולתם אפשרותיהם צורכיהם,

והשיטות. המשימות י

מספר בהפחתת ובראשונה, בראש .התבטאה, המרחבים של הטריטוריאלי בארגון הריפורמה !

כל, קודם מתבטא, הייעול וחסכון. ייעול שתיים: זו הפחתה של מטרותיה המשטרתיים. המחוזות
החסכון יותר: גדולים שטחים פני על שיטות ושל מדיניות של אחידות בהנהגת הפיצול, בהקטנת
של בשחרורם  מכך וכתוצאה בכך, הכרוך כל על מחוזיים מטות שני של בביטולם מתבטא

ייעודיים. משטרה לתפקידי הללו המטות עובדי
משטרתיים. מחוזות לחמישה מחולק המדינה שטה היה המחוזות של החדש הארגון לביצוע עד
גדולות: פורמאציות לשתי שנייםשניים, הישנים, המחוזות מן ארבעה מוזגו הריפורמה לצורכי
חיפה מחוז בירושלים; מטהו שמושב הדרומי, למחוז והפך המרכז מחוז עם נתמזג ירושלים מחוז
מיוחדות שבעיותיו תלאביב, מחוז בחיפה. מטהו שמושב הצפוני, למחוז הצפון מחוז עם מוזג

לתחומים). המתייחס (בכל הקודמת במתכונתו הושאר  וספציפיות במינן
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השירותים כל של העברתם לידי הביא המרחבים של אלה ובין המטה פעולות בין החדש התיחום
בו. ולריכוזם הארצי, למטה  המרחבים בידי בן לפני שהיו המינהליות, הפונקציות מרבית ושל

המינהליים. והתפקידים השירותים של חסכוניותם והגברת ייעולם לידי הביא זה דבר
התרכזותו המציאות: במבחן עמדה אלה ריפורמות בביצוע המשטרה מטה את שהדריכה המגמה
המוחלט ושחרורם ביצוע, תפקידי של תערובת ללא ובשירותים' מטה בתפקידי ורק אך המטה של
והפונקציות הפעולות ייעול לירי הביאו  השירותים וריכוז השירותים, ממעממת המרחבים של

אדם. בכוח חסכון ולידי
לשם אליהן להגיע שואפת שהמשטרה מטרות כמובן, הם, וחסכון ייעול להשגת אלה אמצעים
ההכרח ונוכח המדינה של ומשימותיה מצבה לנוכח במיוחד מרובה חשיבותם ברם, עצמם!
שאיאפשר  הנוכחי האדם ובכוח להגדילה דרך נמצאה שלא  התקציב בתחומי להצטמצם
גדל לא הממטרה של האדם כוח כי דברינו) במרוצת (שתתברר העובדה אף על עליו, להוסיף
מובן פחת. אף  להיפך  אלא שינוי, ללא נותר לא הוא כן, על יתר בכלל; האחרונות בשנים
תפחת,.ושרמת לא החיל של שיעילותו כך על המשטרה שקדה הריפורמות ביצוע שבשעת מאליו

תרד. ולא תיפגע לא  ולציבור למדינה נותנת שהמשטרה השירות
גם הארצי. המטה של בארגונו בייחוד זה, דוח הכנת בשעת נסתיימו טרם הארגוניים השינויים
והמניעה, השיטור בשטח הן  חדשות עבודה שיטות בהדרגה עכשיו המפעילים המחוזות, בארגון

ההתארגנות, תהליכי נסתיימו טרם  החקירות ארגון בשטח והן
שעה, לפי חלו, טרם הפונקציונאליים, לשינויים בניגוד הארצי, המטה של הארגוני במבנהו
עומד החיל בראש כדלקמן: המשטרה מאורגנת הנסקרת התקופה סיום עם לכת.) מרחיקי שינויים
עוזרו, באמצעות הכללי, המפקח מכוון כך על נוסף ., אגפים לשלושה מחולק מטהו הכללי; המפקח :
גם המשמש המשטרה' דובר את מטה)' ותפקידי סטאטיסטיקה מחקר, (כולל התכנון מחלקת את !

קיימת שהיתר. הדרגה סגנים. הכללי למפקח אין כיום המשפטי. היועץ ואת ציבור, לייחסי קצין /

לא ואיש להלן), נדון עוד בכללותן הדרגות כינויי (בשינוי בוטלה הכללי" המפקח "סגן כן, לפני 1

סגן. של לתפקיד מונה |

 ם: ה הארצי המטה אגפי ,
ולשיטור. לתנועה להדרכה, אדם, לכוח המחלקות: נכללו בו הארגון, אגף

נוסף , ונכסים, לבינוי לתחבורה, לתשלומים' לקשר, לאפסנאות, המחלקות: כלולות המנהלה באגף !

המשק. לביקורת והחולייה הקניות מדור במישרין: האגף לראש כפופים כך על !

המחלקה את כולל והוא שבוצעו, בעבירות החקירות פעולות את ומכוון מרכז החקירות. אגף /

המחלקה ואת הכלכלית המחלקה את פלילי, לזיהוי המחלקה את הפלילית,
מיוחדים. לתפקידים

המטה ותפקידי השיטור מחלקת האגפים: בארגון שעה לפי איפוא, חלו, דלקמן השינויים
המפקח לעוזר הכפופה התכנון, מחלקת  מחלקות שתי הוקמו במקומה בוטלה: הארגון שבאגף
הועברה האדם כוח מחלקת הארגון. אגף של סמכותו בתחום שנשארה השיטור, ומחלקת הכללי'
החקירות. לאגף הארגון מאגף הועברה מיוחדים לתפקידים המחלקה הארגון. לאגף המנהלה מאגף

הארגון. אגף לראש במישרין כפוף הבכירים לקצינים הספר בית

 המשטרתיים: המחוזות שלושת ■ואלה
(העיר), חיפה נפותיו: לשעבר. הצפון מחוז ושל חיפה מחוז של המרחבים נכללו הצפוני במחוז

יזרעאל. ונפת עכו צפת/כנרת' חדרה' היפה' נמל



ירושלים, נפותיו: לשעבר. המרכז מחת ושל ירושלים מחוז של המרחבים את כולל הדרומי מחוז ה

והנגב. פתחתקוה/השרון רמלה/רחובות,
נפת ואת הדרומית הנפה את הצפונית, הנפה את כולל שינוי, ללא נשאר ששטחו תלאביב, מחוז

רמתגן.
הכללי. למפקח הכפוף משלה, מפקד עם ארצית פורמאציה המהווה הגבול, משמר נוסף עליהם

התקן ב.

באופייה האוכלוסייה, במספרי פוסקות הבלתי התמורות במדינה: השוררים המיוחדים התנאים .1

ישראל: משטרת של שכמה על המוטלים התפקידים של וגיוונם ריבויים הגיאוגראפית; ובחלוקתה
עיבודו את מנעו  זה במצב הקשורים התקציב וקשיי המדינה של הכלכלי מצבה _ והעיקר
השוטפים, לתפקידים ואת הצרכים את למלא כדי בו שהיה למשטרה, תקןשלקבע של אישורו ואת
עבודה תנאי יצירת למשטרה שתתאפשר מנת על ולתכנון, להתפתחות מקום להותיר  זאת ועם
הקשיים מחמת האדם. כוח של מופרז, ובלתי צודק אך יעיל, ניצול עם האפשר, כבל נורמאליים
לאחר מייד כמעט הצרכים אחרי מפגרים בפעם, פעם מדי שעובדו התקנים, היו לעיל המנויים
תקנים הוכנו השוטפת בשנה גם לשנה. משנה והולך גדל היה המציאות ובין בינם והפער שהוכנו,
יובאו בו המשטרה, של אדם כוח לתקן הצעה בעיבוד והוחל משטרתי ולציוד אדם לכוח חדשים

יותר. ארוך לטווח תכנון של גרעין וייכלל הריאליים הצרכים בחשבון
ואילך, 1953 בשנת החל מספר, שנים זה יציבות. לידי הגיעה טרם האדם כוח של המצבה אך
במקצת עלתה הנסקרת השנה סיום עם כי אם לשנה, משנה בהדרגה ופוחתת המצבה הולכת
כל נכללו זו במצבה הקודמת). בשנה 6432 (לעומת 6516  המשטרה של האדם כוח מצבת
עובדי בל את כמובן, כולל, המספר השוטף. והבטחון הגבול משמר אנשי  זה ובכלל העובדים,
שירותים, עובדי (בעיקר אזרחיים ועובדים זמניים מוספים שוטרים המניין, מן שוטרים המשטרה;
אינם שאלה משום המשטרה, ידי על המופעלים הנוטרים זה במספר נכללו לא וכר); סדנאות נקיון,

ובתקציבה. המשטרה בתקן נכללים
5700 (לעומת 5793  הנסקרת השנה בסוף היה המניין מן המשטרה אנשי של הכולל המספר
ומצבת איש, ב84 המשטרה עובדי כל מצבת איפוא, עלתה, הנסקרת בשנה הקודמת). בשנה
במצב. ניכר שינוי משום בה אין זו זעומה תוספת אולם איש, ב93  המניין מן המשטרה אנשי
ביעילות שירותיה ואת פעולותיה את לארגן מכסימאליים מאמצים עושה שהמשטרה לעיל אמרנו
אין ברם, המדינה. של והכספי הכלכלי מצבה מחמת וזאת המצוי, האדם כוח בגבולות האפשרית
ומלא יעיל לביצוע מספיק המשטרה של האדם כוח כי הדבר של פירושו שאין מלומר להימנע
המשטרה, אנשי של ובבריאותם ביעילותם תחבל שלא בצורה החיל, על המוטלות המשימות כל של
כי זאת עם לציין יש אכן, מדי. קשים תנאים בגלל החיל את יעזבו שאנשים לכך תגרום ושלא
נמצאו שלא משום נתמלאו, שלא פנויים מקומות נותרו שנתאשרה האדם כוח מכסת בגדר
בחיל. ייקלטו לא כי מראש לה שברור אנשים, לגייס מוכנה המשטרה ואין מתאימים מועמדים
להתקבל. ראויים 663 רק נמצאו לגיוס עצמם שהציעו אנשים 4784 מתוך כי לציין הראוי מן
חדשים, כישורים לגיוס למועמדים ונקבעו הגיוס תקנות שונו הדוח לשנת הקודמת בשנה
מ30 למעלה לפני המנדט, בתקופת עוד נקבעו הקודמות (התקנות תקופתנו לצורכי המתאימים
פסיכוטכניות בדיקות להיבדק המועמדים נדרשים עכשיו לגמרי). אחרים היו כשהצרכים שנה,

מתאימה. ברמה כללית והשכלה העברית בשפה ידיעה ולהוכיח
האוכלוסייה גידול עם בהשוואה ואילך, 1948 משנת המצבה, התפתחות את המראה טבלה, להלן
מן המשטרה אנשי את  ובנפרד המשטרה, עובדי כל את מראה זו טבלה המקבילות. בשנים

תושבים. 1000 לכל העובדים מספרי כן.ניתנים י, המניין



1 טבלה
19581948  האוכלוסייה  האדם כוח מצבת

משטרה אנשי טםפר
המניין מן

עובדי כל מםםר
הממטרה

תושבים ל000ו

2.32.1
2.72.6
2.72.6
3.23.0
3.43.3
3.73.6
:1.63.4
3.73.3
3.53.1
3.32.9
3.22.9

משטרה אניצי
המניין מן

עוברי כל
המשטרה האוכלוסייה השגה

1948879,00020281882

19491'174'00032253034
19501'370'00037563556

19511/577/00050174791

19521'629'00055865375

19531/670/00061875967

19541'718'00061745867

19551'789'00066805991

19561'872'00064835806
19571'976'00064325700
19582'032'00065165793

ירד, המניין' מן המשטרה אנשי ושל המשטרה עובדי של במספרם ביותר הקלה העלייה אף על
ומספר ביותר) קלה (ירידה תושבים 1000 לכל הסוגים מכל המשטרה עובדי של מספרם השנה' גם

שינוי. ללא נשאר תושבים ל1000 המניין מן המשטרה אנשי
מן משטרה (אנשי ישראל משטרת של קיומה בשנות המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן

בלבד). המניין

הט ל 2ב

כוח 19581948האדםמצבת 

צה המ ב

19181949! 1950195119521 1953195■1955195619571 958

הכללי 11111111111המפקח
11111233336ניצב

הכללי)* המפקח 123(עוזר

משנה 57.654557773ניצב
סגךגיצב

81217181721212022
1118172222283137414053רבפקר

2225386780839087959789פקד
,31מפקח 72108115144187222247248239237

משנה 105.8075118109946938495342מפקח
3111012101618181714רבםמל

ראשון(ה) 124270314365481501535553566599647סמל(ת)
ורבשוטר שני(ה) 123334425588697808861844822773844םמל(ת)

14592223255134853804423040174135393538513835שוטר(ת)

הכל 18823034355647915375596758675991580657005793בסך

הירידה או הריבוי 61.2+17.2+אחוז .+34.7+12.2+11.01.7+2.13.11.8+ 1.6

1933 בשנת בוטלה הדרגה
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תושבים ל1000 המניין מן המשטרה אנשי של מספרם את המראה טבלה גראפית, בצורה להלן/
.19581948 בשנות

3י טבלה

תושבים 1000 לכל השוטרים מספר
עןוטרים

והאוכלוסיה
!31)11

81948ל19

11 11 11 11 11 *1 11 21 21

1 1

21

8ל' '57 '56 55 '54 '3$ 2ל 51י 0לי '49 '45

משום יש הנסקרת. בשנה שנקבעו החדשים, הדרגה כינויי לראשונה מןפיעים 2 בטבלה .2
משנית. חשיבות אלא לו שאין פי על אף זה, שינוי על במקצת להתעכב עניין

האנגליים, הדרגות כינויי המנדט. מתקופת בירושה למדינה עברו של,הדרגות הישנים השמות
נשתנו שלא כמעט הבריטי, הכיבוש לאחר בארץ, האזרחית המשטרה הקמת עם מייד שהונהגו
הקיסרות של הקולוניאלי בשירות המשטרה לדרגות המקובלים הכינויים אלה היו השנים. במרוצת
יתר האנגליים. הכינויים של ביותר, משובש תרגום, אלא היו לא העבריים הכינויים הבריטית.
להוליך כדי בה היה וכוי) מחוזי מפקח סגן (כגון, הדרגות לרוב שהוצמדה "מחוזי" המלה כן, על
נוצרה "מפקח". אחת במלה תורגמו ו"סופראינטנדנט", "אינספקטור"  השונות הדרגות שולל.
לשמש היה עלול מחוזי" מפקח "סגן למשל, כך, המשרות. תיאורי ובין הדרגות כינויי בין ערבוביה
מיושנים היו אלה כינויים המחוז. למפקד סגן שימש הכלל מן יוצאים במקרים ורק תפקיד, בכל
נשתנו שבה ישראל, במשטרת אנאברוניזם אלא היו שלא וכמה כמה אחת ועל המנדט, בימי כבר
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אלא המשטרה, לדרגות חדש מינוח לקבוע נסיונות נעשו בעבר החיל. של וההיערכות הארגון כליל
, שעה. אותה יפה הדבר עלה לא שונות שמסיבות

החדש המינוח של עקרונותיו לדרגות. החדשים השמות נקבעו סמכא, בני עם התייעצות לאחר
 וניצב פקד מפקח,  היסוד מונחי שלושה לישראל: הגנה בצבא המקובלים לאלה דומים
המלים הוספת ידי על מתהווים המונחים ויתר אלוף), סרן, (סגן, שבצה"ל היסוד למונחי מקבילים

וגומר). משנה" "ניצב ("רבפקד", הצבא כמתכונת "רב", או "משנה"
המשטרה, על המוטלים הבטחוניים לתפקידים הוקצה המצבה של מבוטל לא שחלק לציין יש .3
ביסודה מוטלים נכבדים ששיקולים מאליו מובן בגבולות. והשמירה בהסתכנות הלחימה בשטחי
של אחרים תפקידים במקצת לוקים ההכרח מן ברם, למשטרה? אלה פונקציות מטירת של
אף על להם, הנועד האדם כוח של זה צמצום מחמת  מובהקים משטרתיים תפקידים  המשטרה
ואדמי שירותים מתפקידי ביצועיים לתפקידים אנשים ולהפניית העבודה לייעול הנעשה כל

ניסטראציה.
כדלקמן: ו5, 4 שבטבלות הנתונים את כוללים 2 שבטבלה המספרים

5טבלה4טבלה

מיעוטיםשוטרות

195810571856הדרגה!)15<571ו<ן1058הדרגה

קצינות
סמלית
שוטרות

3
59

167

3

03

:172

4
71

נ 80

קצינים
ממלים
שוטרים

5

73
326

5

58
339

(!

65
331

הכל הכל.11)2292382בפך 404402402בסך

השוטרות של מקומן את למלא היא המגמה הקודמות. כבשנים השנה, גם ירדה השוטרות מצבת
כגון מסויימים, בתפקידים אשה של העסקתה הכרחית כן אם אלא בשוטרים, המצבה מן היורדות
מועסקות, המשטרה מצבת עם כעת הנמנות השוטרות נשים. אצל חיפושים אסירות, על שמירה
וכוי. טלפוניסטיות קשר, משרדיות, עבודות שונות: מינהליות בעבודות הללו, התפקידים על נוסף

ניכר. שינוי השנה נשתנה לא המיעוטים מבני השוטרים מספר
בחלקם הקודמת). בשנה 547 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 525 המשטרה העמיקה הדוח בשנת
במרחבים עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, בבטחון הקשורים בתפקידים הם עוסקים
בתפקידי המניין מן שוטרים של העסקתם שתתאפשר י מנת על., וכוי), נקיון מטבחים, (עובדי

בלבד. פעילים משטרה
בשנה (נוטרים). המניין מן שלא שוטרים מספר להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גם

.365  שהועסקו הנוטרים מספר היה הנסקרת
משלמים שונים) ציבוריים ומוסדות ממשלתיים (משרדים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
כפופים ומשמעתית ארגונית מבחינה אך מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה באמצעות

השוטרים. לכל .החוק ידי על שהוענקו בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים
ב31.12.58, המצב את מראה זו טבלה תפקידים. לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
את אלא משקפת היא אין ולפיכך בעיצומו, היה לעיל שהוזכרו הארגוניים השינויים שביצוע בשעה

י ■ י י י העבר.
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6 טבלה
1958  אזרחיים) ועובדים משטרה אנשי (כולל תפקידים לפי החייל חלוקת

האחוז המספר התפקיד םונ

(%2.8 שהם איש' 185) וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

המחוזות מפקדי הכללי' למפקח העתר האגפים' ראשי הכללי' המפקח
מפקדי הבסיסים' מפקדי יחידותיו' ומפקדי הגבול משטר מפקד וסגניהם'

2.5 165 וסגניהם התחנות מפקדי וסגניהם' הנפות
מטה ותפקידי תכנון ב.

0.3 / 20 לאור. הוצאה ועתונות' ציבור יחסי תכנון' מחקר' םטאטיםטיקה'

(%42.9 שהם איש' 2793) ושיטור מניעה
ומבצעים שיטור א.

הגבולות' ביקורת החופים' משמר סיורים' שוטף' בטחון הגבול' משטר
לפועל הוצאה בהםתגנות' לחימה חבלנים' כלבים' נוהגי טייסות' ספנות'

37.3 2428 הזמנות חלוקת ומציאות' אבירות רישוי' ענייני מאסר' פקודות של

סטאטיים תפקידים כ. י
3.9 255 . קשר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משמרות
1.7 ' 110 אסירים וליווי כלא בתי ג.

חקירות
רשמים' מעבדות' עוברי צלמים' חטאים' תביעה' גישוש' בילוש' חוקרים'

!2.5 814 שונים מומחים אצבע' טביעות עובדי

תנועה
5.7 369 תנועה בוחני הסברה' תביעה' תאונות' חקירת התנועה' הזרמת פיקוח'
0.8 51 וספורט) תרבות (כולל הדרכה
7.6 499 נהגים
1.4 93 תורניים) קצינים (כולל אופראטיבי קשר

שירותים
האדם' כוח של רישום עובדי משק' וייעול ביקורת כללית' מזכירות
נשקים' וטרינארים' חובשים' רופאים' סער' תשלומים' עובדי מנהלה'

בתי עוברי טפרזלים' טבחים' ספקים' בניינים' עובדי מחסנאים' אפסנאים'
נקיון, פועלי טלפוניםטיות' פקידים' כתבניות' מספנה' סדנאות' מלאכה'

19.0 1236 . הקשר. סדנאות עובדי הדלק' תחנות עובדי דפוס' עוברי םייםים'

0.3 . 23 י.... ........ תזמורת
7.0 453 קורסים

100.0 6516 הכל בסך

מוספים שוטרים גם אם כי המניין, מן משטרה אנשי רק לא נכללו '2 כבטבלה שלא זו, בטבלה
בלבד. ומסויים אחד תפקיד בשביל המגוייסים נוטרים' בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניים
הציבור את האדם משרת האם היא: התפקידים לפי זו בטבלה האדם כוח מתחלק שלפיה הבוחן אבן
המבצע לחלק האפשרות ולמתן התנאים להכשרת משמש שהוא או במישרין' הציבור בטחון ואת
העובדים כל וכוי. לתחבורה לחימוש, לדאגה ממרצו להקדיש יצטרך שזה מבלי תפקידו' את למלא
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מן המשטרה אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים מן ניכר וחלק האזרחיים
ייעודיים. משטרה בתפקידי המכריע ברובם איפוא, מועסקים, המניין

משום מיחידותיהם, הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (7.00/0 (שהם איש 453 נכללו בטבלה
עובדים של המכריע רובם משטרתיתמקצועית. להכשרה שונים בקורסים שעה אותה שהשתתפו

שיטור). (חקירה, ביצוע בתפקידי העובדים מתוך הוא גם בא אלה
בעלי זה בחשבון באו לא סגניהם.  ולפעמים ממש, יחידות מפקדי נכללו הפיקוד בתפקידי

פיקוד.עצמאי.י להם שאין או בלבד, מטה באנשי הנחשבים דרגות
שלכאורה פי על אף הביצוע; תפקידי על לחשוב יש האופראטיבי הקשר עובדי ואת הנהגים את
על למנות אין כן מובהקות. מקצועיות, פונקציות הם ממלאים שירות, בתפקידי הם נראים

י, כלל. משטרה אנשי יקומו לא שבלעדיה ההדרכה, את השירותים
איפוא, נכללו, שוטף) בטחון תנועה, חקירה, ושיטור, מניעה (פיקוד, מובהקים ביצוע בתפקידי
"תפקידי לכנותם אפשר יתר, דקדוק לדקדק נרצה שאם תפקידים, ,. המשטרה עובדי מכל 63.90/0

(בצירוף ובשירותים ;%7.0  בקורסים :%9.8  והדרכה) אופראטיבי קשר (נהגים, ביניים"
.%19.3  התזמורת)

משמר אנשי כל מופיעים זו בטבלה ומרחבים. חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
השירותים. עובדי וכל האימונים בסיס אנשי הארצי במטה נכללו כן הארצי. המטה במצבת הגבול

7 טבלה
1958  ומרחבים חטיבות לפי  המצבה

הארציהדרגה הצפוניהמטה הדרומיהמחוז תלאגיבהמחוז ימחוז הכל ■סן

קצינים
סמלים
שוטרים

221

651

1164

91
300

1014

78
298
867

63
256
790

453
1505
3835

המשטרה נשי הכלא 2036סך הטניץ 1405124311095793מן

זמניים מוספים שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים עובדי

435
20
152

40 ,

4

4

26
3

12

24

3

525
27

171

משטרה הכליעובדי יםך 26431453128411366516

926914757365נוטריםל
יי. יי י 

(לעומת שירותים עובדי ו171 הקודמת) (כבשנה פקידים 27 במשטרה שירתו הנזכרת בשנה
י ,.,_,... הקודמת). בשנה 158

.,. כדלקמן: גראפית, בצורה 6 שבטבלה החלוקה את 8מראה הטבלה ,
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8 טבלה

התפקידים לפי האדם כוח חלוקת
אזרחים ועובדים משטרה אנעוי
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בי קי ר פ

אדם*) כוח
האדם כוח בעייתי .1

המשטרה של דאגותיה במרכז שעמדה האדם, בכוח הנשירה בבעיית קל שיפור חל הנסקרת בשנה
בעייה התקינה. התפתחותה בדרך העיקריים והמכשולים הקשיים נעוצים היו ושבה הראשון מיומה
נדון ולפיכך ,(1957 שנתי (דוח העשור בדוח ובייחוד הקודמים, בדוחותינו בפרוטרוט נידונה זו

ו. י הנסקרת. בתקופה שחלו החדשות בהתפתחויות רק בפרוטרוט
מקרי, איננו זה ששיפור לקוות ויש השנה, הורגשה במצב שיפור של שעה, לפי צנועה התחלה,
שהביאו זה, בכיוון נוספות להתפתחויות הסיכויים ומן המשטרה במערך השינויים מן נובע הוא באשר
ולהישאר להמשיך החלטה לידי הרבים, הנושרים בעקבות כן לפני הולכים היו שאולי רבים, אנשים
וכתוצאה לגיוס, המתייצבים בין עתה הנעשית יותר הקפדנית הברירה  נוספת סיבה בחיל.

המשטרה. איש של הממוצעת ברמתו עלייה  מכך
 למשטרה התברר קצר זמן ולאחר אנשים, גוייסו לפרקים כי לדעת נוכחנו הקודמות בשנים
לציין יש ברירה. באין, נעשה זה דבר במשטרה;. לשירות מתאימים הם שאין  עצמם להם או
אם במשטרה, לעבודה מסויים איש יצלח אם הגיוס, בשעת ובבטחון, בהחלטיות לקבוע שאיאפשר
גם יש במשטרה: לשירות האדם את מייד פוסל. שהעדרם מסויימים נתונים אמנם, קיימים, לאו.
לעבודת יסתגל פלוני שאיש הסתברות של ניכרת במידה לקבוע אפשר שמתוכן אחרות, בחינות
נסיון. ותקופת זמן לאחר אלא בוודאות, אלה כל את לקבועי איאפשר ברם, בה: ויתקדם המשטרה
במשטרה לעבודה להסתגל יכול הוא שאין עצמו למתגייס לעתים, מתברר, מה זמן לאחר מאידך,

סיפוק. בה מוצא הוא שאין או המיוחדים, ולתנאיה
לברור ביותר, רחוק לא לזמן ועד המשטרה, של הראשונות בשנותיה התנאים איפשרו לא כאמור,
גם אמנם, המובחרים. מן היה לא שהתייצב האנושי החומר לגיוס: המתייצבים בין חמורה ברירה
גם לגייס הכרח היה כאמור, אך, שבהם, הטובים את רק אלא הבאים, כל את מגייסים היו לא אז
היה ההכרח ומן לכך תחליף היה משוכו:;שלא פשוט והבחינות, הדרישות לכל התאימו שלא מועמדים
המכסה, את למלא שלא המשטרה העדיפה הנסקרת שבשנה הזכרנו כבר המשטרה. שורות את למלא
כן, לעשות אפשרות היתד. לא לעיל. הנדונה בתקופה מתאימים. בלתי אגשים יגוייסו שלא ובלבד

ביותר. הטובה עלהאיכות הוויתור אלמלא החיל את לקיים היה שאיאפשר משום
לאופיים, הכוונה אין ביותה המעולות. י מן הלתה. לא. המתגייסים של שאיכותם אנו כשאומרים
האדם כוח של המכריע רובו היה אלה מבחינות האנשים. של כפיהם לטוהר או החברתי לטיבם
לשוטרים הזמן, במרוצת אותם, להפוך ,היה אפשר ההכשרה מבחינת גם רצון. משביע המשטרתי
ניתן זה שדבר מצאנו מספקת. השכלתית הכנה להם היתה לא שבחלקם העובדה אף על טובים,
נעשה שזה כפי המשטרה, שורות בתוך האלמנטארית וההשכלה השפה הקניית ידי על לתיקון
יציבותו חוסר מחמת עצומים בקשיים המשטרה נתקלה זה בשטח ברם, רחבים. בממדים עכשיו
בצורה ונשר המשטרה עבודת ידי על הנדרש המאמץ בנסיון עמד שלא הנזכר, האנושי החומר של
והמשטרתית, החינוכית בהכשרתו רבים אמצעים שהושקעו לאחר אף קרובות לעתים כרונית, כמעט

יותר. ומכניסה קלה עבודה למצוא עליו הקלה אף זו שהכשרה אלא בלבד, זו ולא

בלבר. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק המספרים (.
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 הנדונה: ההתפתחות את מראה דלהלן הטבלה

9 ה ל ב ט

.19581953 ומתגייסים לגיוס מתייצבים

19571אי:(!1 ו151119551951! 95:1

לגיוס 8;<;<29103(4784451850154791התייצבו

745191243!)1(!44>);ו13)!)גוייםו

המגריפים 9.911.118.733.9>).13.914אחוז

בשנים לגיוס; המתייצבים מכל מזה) יותר (ואף משלושה אחד גוייס 1953 שבשנת מראה זו טבלה
לעשרה) (אחד המינימאלי לאחוז ב1956 הגיעה אשר עד בהדרגה המגוייסים אחוז ירד מכן לאחר
שוב השנה מבוטלת. לא במידה האחוז עלה שוב זו שנה לאחר מתייצבים. של שיא מספר מתוך

מועמדים. לשבעה אחד איש אלא גייסנו ולא האחוז, ירד
בשנים גיוסו. לאחר מיד מתגייס לכל הניתנת בהכשרה לראות יש שצויין לשיפור נוספת סיבה י

הכשרה, בלי כמעט לעבודה, גיוסם, לאחר מייד הכרח' מתוך נשלחים, המתגייסים רוב היו שעברו
(לשעבר ירונים ט לקורס האימונים, לבסיס גיוסו עם הטירון נשלח עכשיו קצרה. נסיון לתקופת פרט
השפעת שירות). שנות מספר לאחר אף לפעמים ניכר, באיחור זה לקורס נשלחים האנשים היו
 האימונים בבסיס כבר מתרחש הנשירות מן שחלק משום הנשירות, את ממעיטה זה דברים מצב
פיקוחם שתחת והמדריכים, שהמחנכים משום ואם ויוצא, טעותו1 על עומד שהטירון משום אם
אף יצליחו' שלא האנשים מספר את מקטין זה דבר השירות. מן הרחקתו על ממליצים נמצא, הוא
לתנאי האנשים שיגיעו לאחר אלא מוחלטת סלקציה תיעשה לא זה דברים במצב שגם פי על
בתנאי המצב את משקפים אינם הם כלומר, פנימיה, תנאי הם בבסיס התנאים ממש:. שירות
האימונים, מקורס גדול חלק אמנם, השוטר. של טיבו ניכר .שבחוץ העבודה בתנאי ורק ממש, השירות
שבין זו נסיון תקופת <, העתיד השירות במקום מעשית לעבודה מוקדש חודשים, עשר אחד הנמשך
לקבוע, כדי זו תקופה מספקת לפעמים השנה. מחצית אורכה  העיוני הלימוד של התקופות שתי
מאידך להצליח). מתאמץ האיש אם (ובפרט, לאו  ולפעמים במשטרה, להתאזרח האיש יוכל אם
יותר, משופר מצבו יהיה ביחידה השירות של היציבים שבתנאים לכך הנסיון בחודשי הטירון מצפה

זה. זמן בפרק להתפטר ממהר הוא אין כך ומשום
היורדים אחוז מתפטרים). 419 (מהם 570 המצבה מן והורדו אנשים 663 גוייסו הנסקרת בשנה
 המצבה מן היורדים ביו המתפטרים' ואחוז ,%86 איפוא, היה, המתגייסים לעומת המצבה מן
הקודמות, השנים עם אותו נשווה אם אך רצון, מלהשביע רחוק עדיין אמנם, הנו, זה מצב .%73.5
ב%16  1957 (בשנת ניכרת במידה המתגייסים מספר על המצבה מן היורדים מספר עלה שבהם
תקוות לעורר משום בזה יש הרי משליש) יותר בהרבה  כלומר ב37.4,  1956 ובשנת
גדולה. ירידה ירד האבסולוטי מספרם כי אם גדל, המתפטרים שאחוז לציין יש מאידך, לשיפור.
תוצאותיה ספק, ללא בו' שניכרות דבר האחרים, הסוגים מן הנושרים מספר בהרבה פחת זאת לעומת
הביקוש בולמוס נבלם טרם אמנם, האנשים. גיוס בשעת עכשיו הנעשית הקפדנית הבחירה של
החומר של הכוללת רמתו שופרה פנים,1 כל על אך, יותר; וקוסמות קלות אחרות, פרנסות אחרי

קודם. המצב שהיה כפי אנשים, של רב מספר לפטר או לשחרר הכרח ואין האנושי
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המדינה: של קיומה בשנות המצבה מן ההורדות ואת הגיוסים את מראה דלהלן הטבלה

10 ה ל ב ט ,

19581948  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחת
המצבה מן

המתגייסים לעומת

המתפטרים אחו!
היורדים מבין
המצבה מן

מהפ
התפטרו

הורדו
המצבה מן

טייסו הגנה

194821203094012.914.0

1949182758644776.332.1

1950118666246269.855.8

1951215488774283.741.2
י19521383 84462574.061.0

1953124365138659.452.4
195454964945469.9118.2

195567455040974.481.6
195649467942362.3137.4
195766477052968.7116.0
195866357041973.586.0

69.0 4936 7157 12957
הכל בסך

(19581948)

של הכולל המספר מן ל%55.2 מגיע המצבה מן היורדים שמספר אנו למדים זו טבלה מתוך
במשך התחלף מזה) יותר (ואף החיל שכל הוא הדבר של פירושו השנים. באותן שגוייסו האנשים

ותיק). מרכזי לגרעין (פרט הללו השנים
ממון, מאמצים, אמצעים, בבזבוז המשתקפות ותוצאותיה, ההמונית הנשירה תופעת של סכנותיה
עליהן לחזור בדעתנו ואין הקודמים, בדוחותינו בפרוטרוט נותחו כבר וכושר, הכשרה  והעיקר
מוקדם עדיין כי אם זה, בכיוון מעודדת התפתחות של סימנים ראינו שכאמור משום ובייחוד שוב,
להמשיך חובה  ובינתיים הקרובות' בשנים להתפתחויות לצפות יש אופטימיות. דעות להביע

וההתפטרויות. הנשירות את שימנעו בחיל תנאים ליצירת לעשות

הגיל. לפי הדוח, בשנת המצבה מן היורדים את המראה טבלה להלן

11 טבלה
הגיל לפי  1958  המצבה מן היורדים

בס"ה האחוז השנתיהטפסרהגיל,

שנה 20 20.3ער
שנה 25 עד 14224.9מ21
שנה 30 עד 18432.3ט26
שנה 35 עד 11119.5ט31
שנה 40 עד 8615.1מ36
שנה 50 ער 32מ41 ,5.6

ומעלה 132.3ט51

הכל 570100.0בסך
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אנשים כלומר' '4020 שבין בגיל הם המצבה מן היורדים מן ש%92 אנו למדים זו טבלה מתוך
אלה גילים המשטרה' של מזלה לרוע ברם, המשטרה! לעבודת הכושר בשיא הם גילם שמבחינת
רבים ואכן יותר, מושך אחר, מקצוע . לעצמו לברור אדם יכול עדיין שבהם הגילים גם הם

כן. עושים

12 טבלה
בשירות ויהקם לפי  1958  המצבה מן היורדים

פחות
משנה

שנה
שלוששנתייםאחת

."נים
ארבע
שנים

חט1:'
.גנים

עד (!

0נ
ער .11

20

21

הכלוטעלה םך

עליונים קצינים
מפקחים
סמלים
55שוטרים

2

3

98

2

9

32

1

4

31

1

2

20

1

15

74

9

11
56

130

2

2 י

1

2

1

3<
2

15

18
93

444

הכל 551034336239020677570בםך

מספרי עפ השוואה
1957 15770>)11311069526875262שנת

ש158 אנו מוצאים כאן בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים של ניתוח ניתן דלעיל בטבלה
אנשים (כולל מזה פחוית או שנה של שירות לאחר המצבה מן ירדו ל280/0, קרוב כלומר, אנשים,
במרחבים). מעשית בעבודה עוסקים בעודם או האימונים בבסיס לומדים בעודם החיל מן שיצאו
עבודת שאין למפקדיהם) (או להם הוכיחה הראשונה ששנתם אנשים כי למדי, טבעי זה דבר
נשירתם ביותר מדאיגה אולם החיל. מן עצמם את מנתקים או נפלטים אותם, הולמת המשטרה
 יותר ועוד ,(%56) שנים עשר עד מארבע ששירתו אלה של ובפרט יותר, רב שוויתקם אנשים של
ושלמה מלאה הכשרה שהוכשרו אנשים כלומר, ,(%36.1) שנים עשר עד משש ששירתו אלה של
בהרבה עולה אלה של מספרם המעשי). הנסיון  ביותר החשובות אחת (שביניהן הבחינות מכל
הקשה והפגיעה ביותר החמור ההפסד הוא הללו האנשים ואובדן המצבה, מן הירידות כל מחצית על
15 ביותר: רב במספר קצינים המצבה מן ירדו השנה שגם לציין יש החיל. של בכושרו ביותר

מפקחים. ו18 עליונים קצינים

13 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1958  המתפטרים

עדחמשארבעשלוששנחפחות עדי6 הכל1121 סך
משנה וטעלה1020שניםשניםשניםאחת_

עליונים 1171111קצינים

227913מפקחים

29321049176םמלים
38772921115291319שוטרים

הכל 38814025136315621419בסך

מספרי עם השוואה
1957 8575482740531972529שנת

את המראה דלעיל, בטבלה יותר עוד בולטים המצבה מן ליורדים בייחם לעיל שנאמרו הדברים
שהספיקו לפני כלומר, פחות, או שנה של שירות לאחר התפטרו אנשים 119 בלבד. המתפטרים

19



עד משש שירות לאחר  ו156 בהכשרתם, שהושקעה ההשקעה עבור שהיא כל תמורה להחזיר
המתפטרים. מכל %65.6 מהווים אלה סוגים שני היכולת. בשיא כלומר1 שנים, עשר

הדוח: בשנת המצבה מן ההורדות לסיבות המתייחסים המספרים מנותחים בה טבלה להלן

14 טבלה
1958םיבוה המצבה מן הורדות

ההורדה סיבות
קצינים
סמליםמלקחיםעליונים

הלו'וטרים =ך

134_נפטרו
בתפקיד ן.נפלו 2 י

2

נםפו
22

בריאות מסיבות 2224פוטרו

אחרות מסיבות 18485פוטרו

לקיצבה 8><2יציאה

1113395419התפטרו
אחרוה 32326סיבות

הכל 8537570נ15בסך

בשנה ו58 שעברה בשנה 47 לעומת ,24 השנה היה בריאות מסיבות שפוטרו האנשים מספר
לה. שקדמה

משטרה. אנשי שמונה לקיצבה יצאו הנסקרת בשנה
שהתפטרו. המשטרה אנשי ידי על שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן

15 טבלה
1951 1958  ההתפטרויות נימוקי

האחוז ס י נ ע ו ט ה ר ם ס מ

1951 1932 1953 1904 1953 1956 1957 1938 1951 1952 1953 1954 1953 1936 1937 1958 הנימוק

84.5 65.3 51.4 48.5 49.1 40.9 46.3 46.3 627 ן 408 199 220 201 173 245 194 'טירות תנאי
סיבות

4.4 8.0 7.5 7.0 5.4 4.3 4.5 3.6 33 50 29 32 22 18 24 15 בריאות
11.1 26.7 41.1 44.5 45.5 54.8 49.2 50.1 82 167 159 202 186 232 260 210 אהחת סיבות

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 742 625 387 454 409 423 529 419 הכל בסך

אישיות סיבות כולל אחרות" "סיבות סעיף משכורת. תנאי גם נכללו שירות" "תנאי בסעיף
ובו'. לארץ לחוץ נסיעה התיישבות, אחר, ממשלתי למשרד העברה להשתלם, כוונה שונות:

במקרים מגלים, אינם המתפטרים ידי על הניתנים הפורמאליים שהנימוקים ספק אין כי אם
שצויינה הנימוקים לקבוצת זה דבר מתייחם ושבייחוד לאשורן, האמיתיות הסיבות את רבים'
והמתמדת המצערת ההשפעה את במקצת להסביר הם עשויים כן, פי על אף הרי, אחרות", "סיבות

ההמוניות. ההתפטרויות של
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הארס כוח הרכב .2
ושל המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן
במרוצת האדם כוח של ובתכונותיו בהרכבו שחלו התמורות את המראות טבלות וכן בעיותיו,

השנים.
במשטרה, הוותק בארץ, השהות תקופת ההשכלה, רמת המוצא, ארץ הגיל לפי נותח האדם כוח
של הכל הסך של השוואה ניתנה המשפחתי) המצב ,30 לטבלה (פרט טבלה בכל המשפחתי. המצב
לארץ המתייחסות לטבלות מתחת ניתן וכן ,1957 לשנת המספרים עם 1958 שנת של המספרים
והשוואתם 1958 שנת של המתגייסים של מקביל ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה המוצא,
מלמדת החיל של הכוללים המספרים עם המתגייסים של המספרים השוואת .1957 שנת נתוני עם

הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו
ההשכלה, לפי ,1^58 לשנת האדם כוח הרכב ניתוחי גראפיות בטבלות ניתנים כך, על נוסף
ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנו כן המוצא; וארץ בארץ השהות תקופת במשטרה, הוותק
 1958  1951 ולשנות המוצא'/ "ארץ בסעיף 1958  1950 בשנות  האדם כוח הרכב של

.(1950 שנת מלפני הנתונים על מספרים בידינו (אין ההשכלה" "דרגת בסעיף

המשטרה אנשי של גילם א.
16 טבלה

הגיל האדם958נ957נלפי כוח הרכב

הפינתי הכל בסך האחוז י הכולל המספר וע'וטרים סמלים קצינים
195819371הגיל !15810571958195719581!),17

שנה 25 2795492695693316.516.4עד
שנה 30 עד 262929140715001436152924.826.8
שנה 40 ער 31155164226421472419231141.740.5

ומעלה 4126726071566798292717.016.3

100.0 100.0 5700 5793 5240 5340 460 453 הכל בסך

הקודמת בשנה %43.2 לעומת 41.30/0) מה במידת ירד לשלושים מתהת שגילם האנשים מספר
מגיל למעלה הם מ%93) (למעלה הקצינים של המכריע רובם לה). שקדמה בשנה ו49.50/0
: ארבעים. מגיל למעלה  מהם ו%53 שלושים,

המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.
17 ה ל ב ט

המוצא ארץ לפי  19571958  האדם כוח הרכב

בסךהבוללהמספרועווטריםסמליםניםקצי העונתיהאחוז הבל

19581957195819571958195719581937

ישראל 56ארץ 5810039631059102118.3.17.9
1311107010431083105418.718.5אפיה

131112441115.1257112621.719.8אפריקה
368377201421102382248741.1.43.6אירופה
339912120.20.2אמריקה

הכל 4534605340524057935700100.0100.0בםך

^



18 טבלה
המוצא ארץ לפי  19571958  טגוייםים  האדם כוח הרכב

בסךהכוללהמספרועוטריםסמליםקצינים הטנתיהאחוז הכל

1957 נ נ957נ958195819571958 9581957

ישראל 2ארץ 116516516616725.025.2

_אםיה 1613617.520,5נ116136_

_אפריקה _26121826^21839.432.8

7אירופה 3116134119141 117.921.2

אמריקה 12120.20.3

הכל 9בפך 4659655663664100.0100.0

19ט בלה
'

1059
(1*31

2382

1257
(21 קמו

י 083
(18 78)

1958 האדם כוח הרכב
המוצא ארנן

12
( 0.2*)

ארנן
ישראל

אירועה

אפריקה

אסיה

אמריכ,

מספרם הגדלת  הרצויה המטרה בכיוון חיובית תזוזה שחלה מראה השנה שהתגייסו האנשים הרכב
 הנותרים רוב הארץ. ילידי %25 היו המתגייסים בין להתגשם. . החלה  בחיל הארץ ילידי של

אסיה. וארצות אירופה בני  בשווה שווה כמעט ויתרם, אפריקה, ילידי הם 39.40/0

איפוא, שהם, המיעוטים, מבני. 404 בתוכם ,18.30/0 הארץ ילידי מהווים כולו החיל בהרכב
ארץ להוציא  ואפריקה אםיה ילידי הקודמת). בשנה %39.4 (לעומת הארץ ילידי מכל %38.1

הקודמת). בשנה 38.30/0 (לעומת המשטרה אנשי מכל 40.40/0  ישראל
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20 טבלה

._ ,._ האדם כוח בהרכב 19501958סינרים המוצא ארק
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28001
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1 4 
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400

2800
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1200ל
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800
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הפירוט לפי לאוסטרליה) (פרט העולם יבשות מכל ארצות, ושתיים מארבעים באו ישראל שוטרי
דלקמן:

23הודו

20יוגוסלביה

16לבנון

12ספרד

9עדן

9בלגיה

7איטליה

הולנד
.1

הברית ארצות

5

5

4אנגליה

4טנג'יר

3אפגניסטן

3סין

2קנדה

2קובה

אפריקה 2דרום

2סינגפור

2ברזיל
1סודאן

1ארגנטינה

1פורטוגל

1פקיסטן

הכל 5793סך

1059ישראל

765פולניה

720רומניה

580עיילו

502מרוקו

502מצרים

204טורקיה

171גרמניה

169צ'כוסלובקיה

126הונגריה

108לוב

104בולגריה

99טונים

95תימן

94רוסיה

81סוריה

66ליטא

66פרם

58אוסטריה

39אלז'יר

27צרפת

24יחו

ציכיה, גרמניה, טורקיה, מצרים, מרוקו, עירק, רומניה, פולניה' מישראל,  הקצינים של מוצאם
יוגוסלביה, יוון, צרפת, אוסטריה, פרס, ליטא, סוריה, רוסיה, תימן, טונים, בולגאריה, לוב, הונגריה,

אפריקה. דרום קנדה, אנגליה, הברית, ארצות בלגיה, לבנון,
בהרכב השינויים את המראה הטבלה היישוב. של הרכבו את נאמנה משקף החיל של הרכבו
את המשקפת בבואה היא דלעיל) 20 (טבלה החיל של קיומו בשנות המוצא ארץ לפי האדם כוח

היישוב. של הדימוגראפי בהרכבו שחלו השינויים
ובאי השונות העדות אנשי הגלויות: מיזוג בתהליך חשוב גורם ספק, ללא משמשת, המשטרה

מובהקת. ישראלית דמות בעל אחיד, לציבור בה מתמזגים השונות הארצות
עלה הארץ ילידי אחוז בהדרגה, לרדת ממשיך אירופה ילידי שאחוז אנו למדים 20 הטבלה מן
בהתמדה; לעלות ממשיך אפריקה ועולי אסיה עולי שאחוז שעה ביותר), קלה (עלייה במקצת
שינויים משקפים כאמור, מעיקרו. שינוי ללא נשאר והוא זעום, תמיד היה אמריקה ילידי אחוז

הישראלית. האוכלוסייה של בהרכבה התמורות את נאמנה אלה
במשטרה. ניכר שאיננו כמעט האחרונות בשנים מאירופה העלייה של רישומה
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המשטרה אנשי של השכלתם ג.

21 טבלה
ההשכלה האדם19571958לפי, כוה הרכב

בפךהכוללהמספרועוטריםסמליםםקציני נוויהאחוז ה"1 הכל

10581057195810571058105719581 !157

טעממית 7.2,.4954104954108.5פחות
114112318332593297337156.959.1עממית

תיכונית 1195304045414139.37.3חצי
225231104710801272.131122.023.0תיכונית

גבוהה 1313383151440.9חצי ,0.8
י909547גבוהה /■נ5613715 2.42.6

הבל 4534605340524057935700100.0100.0בסך

22 טבלה
ההשכלה לפי  19571958  מגוייםים  האדם כוח הרכב

ויטויםקצינ. בהכוללהמספרטריפפמלים ה"ינתיהאחוז הכל םך

10581057195819571958195719581057

מעממית 13715213715220.722.9פחות
27130727130740.946.2עממית

תיכונית 1117412017512126.418.2חצי
3559.58.3!)16255תיכונית

גבוהה 8118111.21.7הצי
287109181.32.7גבוהה

הכל 49659655663664100.0100.0בפך

?\טבל ה

מתהאדם0*0ן< הרכב

11111111

1881■

י'ל .

0.958) 1

פחות
מעממית

עממית

חצי
תיכונית

תיכונית

חצי
גבוהה
גבוהה
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24 טבלה
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כשרמת הקודמות, בשנים לו עדים שהיינו העגום, במצב שינוי של אתחלה מראה 24 הטבלה
בעלי מספר במידתמה עלה השנה מתמדת: לירידה נטייה הראתה החיל של הממוצעת ההשכלה

מלרדת. פסק והעממית הגבוהה ההשכלה בעלי ומספר התיכונית, ההשכלה
בעלי מספר ועלה והעממית, מעממית פחות ההשכלה בעלי האנשים מספר ירד 1958 מגוייםי בין

הגבוהה. ההשכלה בעלי המגוייסים של מספרם ירד זאת לעומת ברם, התיכונית. ההשכלה
בעלי 345 תיכונית, השכלה בעלי 149 גבוהה, השכלה בעלי אנשים 24 המצבה מן ירדו מאידך,

מעממית. פחות השכלה בעלי ו52 עממית השכלה

המשטרה אנשי של כארי; שהותם תקופת ד.

25 טבלה
בארי השהות תקופת האדם19571958לפי כוח הרכב

וטריפסמליםםקציני בםךהכוללהמספרך:. הפינתיהאחו) הכל

19581057105810571958105719581957

הארץ 565810039631059102118.3ילידי 17.9י

ומעלה שנים 11349334207413132423164741.828.9

שנים 1064466202028502064291035.651.2

שנים 53713771371.20.6

שנתיים עד 416711171113.00.2שנה

משנה פחות
95665680.11.2

הכל 105340524057935700100.0100.0)4531בסך

26 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19571958  האדםמגוייםים כוח הרכב

בסךהבוללהמספרוחוטריםסמליםקצינים העונתיהאחת הכל
, בארן היצרות תקופת

19581957195819571958195719581937

הארץ ■12ילידי 16516516616725.025.2

ומעלה שנים 111399551005815.18.7

שנים 106123432523432635.349.1

שנים 53452445246.83.6

שנתיים עד 2שנה
111121131217.01.8

משנה 770.811.6י35745פחות

הכל 49659655663664100.0100.0בסך
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27 טבלה

1■
■
1■

~ף19\ האדם כוח הרכב
בארנן0לי השדות תקופת

74
(%1.2)

( $3.0

5
( 0.1"/)

ילדי
הארנן

ומעלה 11

106

53

21

פחות
מעונה

כפי באו, זה שאך חדשים מעולים ברובו המורכב חיל מלהיות המשטרה פסקה האחרונות בשנים
עלה שנים מחמש פחות בארץ הנמצאים האנשים של ממפרם כן. שלפני בשנים הדבר שהיה
אלא מגיע אינו משנה פחות בארץ הנמצאים האנשים של מספרם אולם ל%4.3,  במקצת
פחות בארץ הנמצאים האנשים, אחוז עולה המתגייסים בין כי (אם אחד אחת של אחת לעשירית
מ51.20/0 ירד .שנים עשר עד משש בארץ הנמצאים האנשים אחוז ל250/0). שנים, מחמש
מספר את נוסיף אם .%41.8 מהווים ומעלה שנים אחתעשרה בארץ הנמצאים האנשים ל35.60/0,

הקמת (מלפני ותיקים הם (%60) המשטרה של האדם כוח של המכריע שרובו נמצא הארץ, ילידי
שנים). עשר עד (משש ניכר ותק בעלי הם משליש ולמעלה המדינה)

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

28 ה \ ב ט
במשטרה הוותק לפי  19571958  האדם כוח הרכב

=כךהכוללהמספרועוטריםםמליםםקציני השנתיהאחת הכל

111581957195819571958195719581957

ומעלת שנה 2221202442450.70.8ט31
152241583.92.8)05!11993מ21שנהעד30שנה
שנה 20 עד שנה י32ט6ו 62117. 1421492042.63.6
שנה 15 עד שנה 11 9613361.914571047.91.8מ

שנים 10 עד 155221293628773091309853.354.3מ6
שנים 5 13212136432266643.911.6עד
שנים 4 3142852352882495.04.4עד
שנים 3 332793212823244.95.7עד
שנתיים 54203204263257.45.7!)עד

אחת שנה 4760452260852910.49.3עד

הגל 4534605340524057935700100.0100.0בפך
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29 טבלה
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457|^111^^^^^\ ^ ^ ^ י (?£9)

£$!${\^ 3091

האדם כוח הרכב
סל7/ במשטרה הוותק

"*288
( %5.0)

^(#4.9

עונים מ31
ומעלה

3021

2016

1511

10.6

5 עד

4 עד

3 עד

2 עד

עד
אחת עונת

בשיפור, ההתחלות אף על לרעה. ומקצתם לטובה מקצתם מסויימים, שינויים חלו זה בנידון
המגרעות ואת וההתפטרויות, הנשירות של המחזור, בעיית כאמור, נפתרה, לא עדיין לעיל. שצויינו
המתייחסות המגרעות רוב את לייחס שיש כשם לייחס, יש דלעיל הטבלה מן בחלק המשתקפות
השיפורים היו זה, מחזור שאלמלא ספק אין כן י, למדי גבוה שעודנו הנשירות למחזור האדם, לכוח

יותר. מוחשיים
מסויימת ירידה חלה כך על נוסף ל850/0; מ%91 ירד שנים עשר עד הוותק בעלי האנשים אחוז
בשנה 36.70/0) 31.60/0  שנים מחמש פחות ותק בעלי בייחס: מועט שוויתקם האנשים במספר
פחות של הוותק בעלי של מספרם כן). שלפני .בשנים 80.90/0 ,65<70/0 ,58.2"/0 ו42.10/0, הקודמת
השנים לרמת הגיע לא אולם הקודמת), בשנה %25.1 לעומת 27.70/0) במקצת עלה שנים מארבע
של הוותק בעלי אחוז גם .64.50/0 ,55.30/0 ,39.90/0 %30.2 היה כשהאחוז ,1957 לשנת שקדמו
לממדי העלייה הגיעה לא כאן גם אך ל22.70/0), (מ20.70/0 במקצת עלה שנים משלוש כחות
לעומת 0/0ס.17,  משנתיים פחות של הוותק בעלי .(53.70/0 ,35.20/0 ,27.20/0) הקודמות השנים
עם (מ%9.3). ל10.40/0 שוב עלה משנה פחות המשרתים האנשים מספר הקודמת. בשנה 15"/0

ל68.40/0, מ63.30/0 ומעלה) שנים י מחמש (כלומר, מספיק שוויתקם האנשים מספר עלה זאת
במאמציה המשטרה תצליח שאם לקוות ויש החיל, של הממוצע בוותק ניכרת הטבה חלה כלומר,

התפתחותה. שבדרך המכשולים אחד על המשטרה תתגבר היתירות הנשירות את לבלום
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המשפחתי המצב ו.

30 טבלה
המשפחתי המצב לפי  1958  האדם כוח הרכב

נשוי
 נלי רווקים הדרגה

עם מ י א ו ש בםךאלמןילדיםנ
הבלוגרוש

1:1ילריס 247 11 512 11 10

'10 17 ציניים 8876ק 208121 38   453
ייסמלים

588 1015 652(1035ושוטרים 138335531 84 1354 1335 1 1 45340

(128 1032 הכל 1127728בםך 159136731 85 1384 1343 1 1 45793

ושינויימ0. תנועה
.1

נפטרים א.
יעקבסמ"ר13143 בתפקידאולמן נפל
יעקבסמ"ש15288 בתפקידברוך נפל
סולימןסמ"ש14964 אברהם בתפקידמוסד. נפל
חננאלשוטר13449 *הרמת בתפקיד נפל
מלאכיסמ"ש3442 ממחלהוילנציק נפטר
יוסףשוטר1259 ממחלהחסיד נפטר
שלמהשוטר5057 ממחלהג'לאקי נפטר
משהמפקח4221 התאבדהרנה

בדתה והורדות העלאות ב,

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 93 מהם איש, 483 בדרגה הועלו הדוח בשנת
האיש העברת עם לתפקיד, הצמודה זמנית דרגה שלילת (כולל איש 50 בדרגה והורדו למשניה),

אחרת). לדרגה

בריאות .4

: 19581949 בשנות משטרה, לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר את המראה טבלה להלן

31 טבלה
19581949  מחלה יימי

משטרההשנה לאיש מחלה ימי של ממוצע

19496.0
195011.0
19519.0
19526.2
19537.5
19547.1
19558.1
19569.5
195710.7
19587.6
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הקודמות, השנים לגבי ניכר שיפור כאן יש המחלה. ימי של בממוצע 29"/0 של ירידה חלה השנה.
הקודמת. השנה לגבי ובייחוד

משטרה אנשי שנחבלו חבלות מחמת מעבודה ההיעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי בחשבון
תפקידם. מילוי בשעת

גם משתקף לעיל, האמור מן להסיקו שאפשר החיל' אנשי של הממוצעת בבריאות השיפור
איש, 24 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו השנה לקריה: בריאות מחמת הפיטורים במספר
המקביל המספר מן וכ400/0 הקודמת, בשנה זה מטעם המצבה מן היורדים מספר מחצית כלומר,

ל1956.
.19581949 בריאות מטעמי הפיטורים את המראה טבלה להלן

32 ה ל ב ט

19581949  בריאות מטעמיי פיטורים

ה נ ש לקוייהה בריאות מטעמי פיטורים

194913
19504

1951

1952

19532
נ 95414
0נ1955
195657
195747
195824

שבריאותם אנשים של המצבה מן הורדתם נתאפשרה שנתיים, לפני שבוצעה לחקיקה הודות
מטעם לפיטורים המועמדים מספר פחת ולפיכך ו1958, 1957 בשנות בוצעו אלה הורדות לקוייה.

הנסקרת. בשנה זה

משמעת ,5
עונשין א.

בשנה 1869 לעומת המשמעת, ועל הטוב הסדר על עבירות על אנשים 1180 נידונו הדוח בשנת
משמעת עבירות על האנשים נידונו המקרים של המכריע ברובם של3ניה. בשנה ו2107 הקודמת
מספר וכיו"ב. ציוד אישמירת איחור, היעדרות, כגון ולמשטר, לנוהל בעיקר, המתייחסות, פנימיות,
בהם שהיתר. העבירות מועט? י היה באינטרסהציבורי או באזרחים פגיעה בהן שהיתה העבירות

אפסי. כמעט היה מספרן  מידות ובטוהר כפיים בנקיון פגיעה
בהן שיש עבירות על עונשים בהטלת ביותר מחמירים המשמעת על בעבירות הדנים המפקדים
מובאות  המידות בטוהר או כפים בנקיון פגיעה משום בהן שיש עבירות בציבור: פגיעה משום

אזרחיים. דין בתי לפני או למשמעת דין בתי לפני
או משכורת בהפקעת קסרקטין, במעצר בנזיפה, כספי, בקנס נענשות המשמעת על העבירות

הממשלה. לרכוש שנגרם הנזק בתשלום
בבית חיוב קשים. לעונשים ונידונו חוייבו מהם שמונה למשמעת; דין לבתי הובאו אנשים 11

השירות. מן אבטומאטיים פיטורים עמו גורר למשמעת דין
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33 טבלה
:1958 למשמעת רץ בית

סך.צוטריםסמליםניםקצי
הכל

הא שהואשמומספר 2811ונשים

חיי למאסרנמצאו נידונו .בים'
השירותופוטרו 1108מן

123זוכו

: שהוטלו ולעונשים למשמעת דין בית בפני אנשים הובאו שעליהם להאשמות דוגמות
ידי על הרצועה כיבוש בשעת בעזה' סחורות קניית י על לדין הובאו ושוטר רבשוטר קצין'
הקצין סמכות. חוסר על העליון הדין לבית ערעור שהוגש משום בשעתו התעכב המשפט ישראל.

זוכה. והשוטר חודשים' לששה  הרבשוטר שנה' למאסר נידון
שנה. למאסר ונידונו בהברחות חוייבו שוטרים שלושה

שנה. למאסר נידון שוחד לקיחת של בעבירה שחוייב שוטר

34 טבלה
אחרים משמעתיים 1958עונשים 

העוני:העוני; י:י2מ2ג!ר

בקסרקטץ 230מעצר

553קנם

משכורת 91הפקעת
נזק 55תשלום

380נזיפה

הכל 1309בסך

על אזרחיים דין בתי ידי על נדונו בן) שלפני בשנה ו29 הקודמת בשנה 26 (לעומת איש 18

מן הורדו (שלא הנדונים מבין שמונה שירותם. בתקופת או למשטרה גיוסם לפני שביצעו עבירות
שנדונו. לאחר השירות מן פוטרו המשפט) לפני המצבה

(משפט צבאי, דין בית ידי על שוטרים) וששה קצינים (שני אנשים שמונה נדונו כך על נוסף
קאםם). כפר

שבח ודברי פרסים ב.
עבודה על איש, 242 המחוזות) מפקדי ידי ועל הכללי המפקח ידי (על לשבח צויינו 1958 בשנת
צויינו ויתרם כספיים, פרסים הוענקו השבח ממקבלי לחלק המשטרה. בעבודת הישגים ועל מסורה

הארצי. המטה בפקודות לשבח פרסום ידי על

שירות ותנאי משגורת .6

(ועד מפקח דרגת ועד שוטר מדרגת המשטרה אנשי של השכר בדרגות מסויים שינוי חל השנה
טרם כן, פי על אף מאמץיתר. עבור תוספתמה להם וניתנה הועלה' שלהם היסוד ששכר בכלל)'
עבודה שעות מתן המחייבים המיוחדים, השירות תנאי על השוטרים את לפצות הדרך נמצאה
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כל כי הוראה ניתנה כי אף מועד: ובכל קריאה לכל לשירות והתייצבות קבוע באופן נוספות
ובמלואו. תמיד להגשמה ניתן הדבר אין בשבוע' פגרה ליום זכאי שוטר

באילת. המשרתים לאנשים הוענקה לנסיעות מיוחדת הענקה

פער .7

(מחמת המשטרה של הראשונות בשנותיה זה בשטח הפעולות לעומת צומצם שהיקפן הסעד, פעולות
בפעולות חשוב מקום לה שמור עדיין ובארץ)' במשטרה המשטרה אנשי של והשתרשותם התבססותם
הבאים החדשים האנשים לגבי בייחוד הצוות. רוח ושל החיל של ולחיזוקן לגיבושו הנעשות

למשטרה.
ובמלוא במלואם מנוצליןם הם אך למדי, מצומצמים הסעד פעולות לרשות העומדים האמצעים

הוקדשו. להם אשר לצרכים יעילותם
אחרים. ולצרכים שיכון לצורכי ההלוואות, מקרן שונים בסכומים מהלוואות נהנו המשטרה אנשי
טיפלה כן ובטבריה. כנען בהר הנקרה, בראש  המשטרה של המרגוע בבתי נפשו איש 2945
נוחים שיכון תנאי בהשגת כוללים, הסדרים באמצעות לאנשיה, שונות הנחות בהשגת המשטרה
משפטי בסעד סוציאליים, ומוסדות אישפוז מוסדות כגון למוסדות, בהמלצות המשכנים, במוסדות

מסויימים. במקרים כספיות הענקות ובמתן
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■ ג' ק ר פ

והדרכה הכשוה

במשטרת וההדרכה ההכשרה לפעולות משוות לעיל' שנידונו האדם, כוח של והמגבלות הבעיות
במשטרות אף מאשר יותר חשוב, מקום במשטרתנו תופסות אלה פעולות חשיבות. משנה ישראל
המאורגנת וההכשרה ההדרכה תופסת האחרונות שבשנים פי על אף בעולם, והחדישות המתקדמות
הכשרה קיבלו כשהשוטרים הקודמות, כבשנים שלא העולם, משטרות ברוב חשוב מקום
מצטמצמת ההכשרה אין אצלנו מעשית. עבודה תוך נעשה הכשרתם ועיקר בלבד, רודימנטארית
והלאומית האזרחית להכשרתם רבה תשומתלב להקדיש חובה אלא בלבד, המקצועיים בענפים

החניכים. של
המתגייסים, את אף הופכת ושהיא בה, למשרתים מצויץ היתוך כור היא שהמשטרה אמרנו כבר
הגלויות מובהק. יישובי צביון להם ומשווה לישראלים חדשים, עולים התגייסותם בשנות שהיו
שותפות משום רק לא והעדה, המוצא ארץ הבדל ללא אורגאני, מיזוג בחיל מתמזגות השונות

המשטרה. של המחנכת לפעולתה הודות גם ביותר, רבה במידה אלא, והעבודה, המשימה
האישי: בחינוכם £ף אלא אנשיה, של מקצועית בהכשרה רק לא כאמור, עוסקת, המשטרה
ושחלק עולים הם החיל אנשי של שרובם העובדה כגון אצלנו, השוררות המיוחדות הסיבות מחמת
קורסים ביותר רבים שוטרים עוברים מלאה' שליטה בעברית שולט איננו המתגייסים מן גדול
ישר השנה נשלח שוטרים של ניכר (מספר יסוד להשכלת קורסים אף  ובחלקם השפה, ללימוד
לחינוך קורם שנים, זה המשטרה מקיימת כך על נוסף אחרת). פעולה כל לפני לעברית, לאולפן
החברה, במדעי שיעורים הסמלים מן ניכר ולחלק הקצינים של לרובם ניתנו בו לאזרחות,
שוטפים. ציבור ובענייני הארץ בידיעת בכלכלה, והכתיבה, הלשון בשיפור הציונות, בתולדות
לטירונים, לקורס האימונים, לבסיס תחילה הטירונים בל עכשיו נשלחים לעיל' נאמר שכבר כפי
למשטרה שנתקבלו השוטרים רוב לטירונים הקורס את בהדרגה כבר עברו כן גיוסם. עם מייד
נשלחים הגבול למשמר תחילה ההולכים השוטרים גם הקורס. את שעברו לפני בעבודה ושובצו

הטירונים. לקורס כן לפני
ולפיכך המשטרה, אנשי של המקצועית בהכשרתם הצורך את קיומה שנות בכל ראתה המשטרה
למפקחים, לסמלים, קורסים וקיימה ולמקצועותיהם, לדרגותיהם לאנשיה, זאת הכשרה במתן עסקה
על ממש, עקשנית התמדה תוך אלה במאמציו המשיך החיל אחרים. מקצועות ולבעלי לחוקרים
בעמל שהוכשרו אנשים של ההתפטרויות ריבוי מחמת התבזבז ממאמציו גדול שחלק העובדה אף
להתמסר ההחלטה עם יותר עוד עלתה המקצועית ההכשרה של חשיבותה רבות." ובהוצאות קשה
יותר. אינטנסיבית ונעשתה שוכללה ורמתם הוכפלו' וההכשרה ההדרכה מאמצי האיכות. להעלאת
משמר ואנשי סוהרים כגון אחרים, משירותים אנשים גם מתאמנים המשטרה של האימונים בבסיס

הכנסת.
הבכירים. לקצינים מעמיקה הכשרה למתן גם מיוחדת לב תשומת הוקדשה האחרונות בשנתיים

בכירים. לקצינים המיוחד הספר בית במסגרת נעשה זה דבר
כלומר  בהכשרה ההדרכה: בקטח המשטרה פעולות התבטאו הקודמות, כבשנים הדוח, בשנת
שיוכשרו מנת על לה, בסמוך או לתפקיד כניסתם לפני והטירונים, החדשים המתגייסים בהכנת
לתפקידים להעלאתם האנשים ולהבנת מקצועי כושר להקניית  באימון כשוטרים! תפקידם למילוי
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התפקידים, ביצוע תוך שוטפת, ובהדרכה ,' מוגדלת באחריות הכרוכים או מיוחדת, ידיעה הדורשים
במצב להחזקתם הדרושות הידיעות את לרכוש וימשיכו מכושרם האנשים יפסידו שלא מנת על
של הכללית השכלתם את להעלות  שמטרתן התרבות, פעולות נמשכו כן מקצועית. כוננות של

הגופני. כושרם לשיפור  הספורטיבית הפעילות וכן המשטרה, אנשי

הכשרה .1
בסיסית הכשרה א.

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

להם הדרושות היסוד ידיעות את החדשים למגוייםים להקנות שמטרתם לטירונים, הקורסים
ההדרכה שלובה בה בשלבים, ההדרכה שיטת לפי הדוח בשנת התנהלו כשוטרים, תפקידם למילוי
מתנהלים הקורסים1 ליחידות. הטירון סיפוח ידי על המעשית בעבודה הכשרה הקניית עם בבסיס
הדרושות היסודיות הידיעות להקניית בבסיס, שבועות עשרה  ראשון שלב שלבים: בשלושה
מעשית עבודה של חודשים שבעה  שני שלב ,. מתחיל שוטר של הרגילים התפקידים לביצוע
בתוספת הראשון, השלב שיטת לפי בבסיס, נוספים שבועות עשרה  שלישי שלב ,< במרחב

המשטרה. במעבדות ביקורים
ואת איש, 457 שהם טירונים, של מחזורים 17  א' שלב אימוני את עברו הנסקרת בשנה

איש. 250 שהם מחזורים, 9  ג' שלב אימוני

הגבול משמר לחניכי בסיסיים קורסים (2)

תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי המתנהלים אלה, בקורסים שינוי חל לא
לאנשיו. הדרושים והכישורים והתכונות הגבול משמר של המיוחדות ומשימותיו

בגיריפ לקצינים הפפר בית .2

אחד מחזור שלם. בכפר הבכירים לקצינים הספר בית של מחזורים שני נערכו הנסקרת בשנה
 הספר בית מטרת .1959 שנת בתחילת נסתיים שני ומחזור הנסקרת, בשנה לימודיו את סיים
ובן אופראטיביות, יחידות ובמפקדי מטה בקציני הבכירים, המשטרה קציני של הכשרתם את לפתח

המשטרה. במקצוע הקשורים במדעים נרחבות ידיעות להם להקנות
המשטרה); של היסטוריה (כולל המשטרה תפקידי הם: הספר בבית הנלמדים הראשיים המקצועות
עקרונות ולפינולוגיה: לקרימינולוגיה מבוא מטה: עבודת האדם: כוח וניהול הארגון עקרונות
בכתב הבעה ן הבטחון ומוסדות המשטרה <, לפסיכולוגיה מבוא לסוציולוגיה; מבוא <, הפלילי המשפט

ובעלפה.
בר מאוניברסיטת בירושלים, העברית האוניברסיטה של האקדימאי הסגל מאנשי הם המרצים
ומשירות מצה"ל שונים במקצועות מומחים העבודה, ולפדיון לייעול המכון מן מומחים אילן;

ביתהספר. ו6גל הארצי המטה של בכירים קצינים וכן המדינה,
מחלקות ראשי בהם חמישהעשר,  השני במחזור איש, שלושהעשר השתתפו הראשון במחזור

וכיו"ב. ענפים ראשי נפות, מפקדי מחוזות, מפקדי סגני מדורים, ראשי הארצי, במטה
תרגילים אלא נערכות, בחינות אין פנימייה. שיטת לפי המתנהל הספר, בבית גרים החניכים

עצמית). בעבודה  מהן (חמש שעות עשרה אחת הוא הממוצע העבודה יום גלבד.

אימון .3

מקצועית. להשתלמות קורסים וכן ולסמלים, למפקחים קורסים נתקיימו הדוח בשנת
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למפקחים הקורם א.
צעירים עורכידין אלה היו בחלקם משפטית. השכלה בעלי לאנשים השנה הוקדש למפקחים הקורס
נערכו לא כך משום למשפטים. ספר בית שסיימו משטרה אנשי  ובחלקם למשטרה, שהתגייסו

ופיקוד. חקירה שיטור, לנושאי הוקדשו והלימודים המשפט, בנושאי שיעורים זה בקורס
ביחידות. ובהשתלטות מעשית בעבודה  עשר אחד מהם שבועות, 32 נמשך הקורס

חניכים. 13 סיימו הקורם את

לסמלים הקורם ב.

מחזור נסתיים הנסקרת בשנה הקודמות. השנים של המגמה ולפי התכנית לפי התנהל זה קורס
בעבודה שבועות שלושה  מהם שבועות, 22 נמשך זה קורס אנשים. 45 השתתפו ובו הקורס, של

סמלים, 48 ובו שני, מחזור נפתח כן במרחבים. מעשית
ו.

מקצועיים קורסים ג.

להלן: כמפורט התקיימו שונים מקצועיים קורסים

הקורס המשתתפים.:ם מפפר

גבולות ביקורת
חשבונות הנהלת
לערבית אולפן
עבורה פריון

שונים צבאיים קורמים
אחרים שונים קורסים

וכף) חובשים (קשר,

8

(<

8

4

78

12

הכל 116במך

הדרגה .4

הצטמצמה התפקיד תוך וההדרכה חסכון, מטעמי הדוח בשנת נסגרו המרחביים ההדרכה מיתקני
מקומיות. ובבעיות שוטפות בבעיות שבועיים דיונים על נוסף קבוע, נושא לפי שבועיים בשיעורים

גחינות .5

להשתלמות, המשטרה אנשי את להמריץ וכדי השונים, בתפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
הקבוע. לנוהל בהתאם שונות בחינות נערכו

.79  ערבית ,27  אנגלית ,55  צרפתית קןפות: בידיעת אנשים 161 נבחנו הדוח בשנת
תאונות לבוחני אנשים), 26) חשבונות למנהלי אנשים), 142) לחוקרים בחינות נערכו כן, במו

וכר. (3) עבודה למנהלי ,(3) לנוהגיכלבים אנשים), 15)

תרבות פעולות .6

ידיעותיהם ולשיפור המשטרה לאנשי הלשון להנחלת בפעולה התרבות בשטח המאמצים רוכזו השנה
לחינוך שונות פעולות נערכו כך על נויםף המשטרה. איש של הכללית השכלתו להרמת וכן בה,

ולאומי. אזרחי
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הלשון הנחלת א.
על לעברית שיעורים ניתנו כן כמו איש. 65 הלשון להנחלת באולפנים השתתפו הנסקרת בשנה

האימונים. ובבסיס שונות ביחידות מקומיים מורים ידי
.470 בבחינות עמדו מהם אנשים, 970 בעברית לבחינה ניגשו השנה במשד

■ כללית השכלה ב.
למבחנים יסוד. בהשכלת לבחינות האנשים להכנת קורסים שונות ביחידות נתקיימו הנסקרת בשנה
חדשים, מגויימים 447 מבין איש. 250 בבחינות עמדו מהם ,י בחיל העובדים שוטרים 440 ניגשו

איש. 200 בהן עמדו אלה, לבחינות שניגשו
עמדו הם ובתלאביב. הארצי האימונים בבסיס כללית להשכלה בקורסים השתתפו איש 142

הגבול. מע1מר לאנשי קורם נפתח כן עממי, ביתספר של גמר תעודת וקיבלו בבחינות
מועמדים להכנת המיועדים בקורסים שוטרים השתתפו צה"ל ובין המשטרה שבין להסדר בהתאם

איש. 12  ובחיפה איש, 30 זה בקורס השתתפו בתלאביב בגרות. לבחינות

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.

והאזרחות המדינה בבעיות קורסים (1)

והאזרחות, המדינה בבעיות יום, 30 של במחזורים משטרה, אנשי משתלמים בהם אלה, קורסים
מסמלים.  ויתרם מקצינים, הורכב מהם שאחד מחזורים, 12 התקיימו השנה השנה. גם נתקיימו

איש. 281 בקורס השתתפו הכל בסך
משטרה אנשי יושבים שבהם מבודדות, ליחידות סופקו הסברה וחומר ירחונים, עתונים, (2)

תקציביים. גורמים מחמת מצומצמים, זו פעולה של ממדיה ישיבהשלקבע.

הדרכה חומר .7

בענייני החדשה התחיקה בנושאי השנה שהתרכז משלה, הדרכה חומר לפרסם המשיכה המשטרה
הפלילית. הפרוצידורה

המשטרה תזמורת, .8

בהרכב הופיעה התזמורת מנגנים. ומ22 פקד בדרגת ממנצח מורכבת היתה המשטרה תזמורת
חוליות ומשטרתיים). צבאיים וממשלתיים, ציבוריים ובטקסים (בחגיגות פעמים 149  צבאי

וצבאיים). ממשלתיים ציבוריים, ובנשפים (במסיבות פעם 78 השנה הופיעו התזמורת

גופני ואימון ספורט .9

המשטרה. אנשי של הגופני המתח ועל הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
בתחרויות הגבול, במשמר בתחרויות ארציים, ספורט במפעלי הדוח בשנת התבטאו המפורט פעולות

ובקורסים. אזרחיות קבוצות עם
מאייולי. בחודשי ז"ל, גורדון המפקח מגן על בתחרויות השתתפו עף כדור של קבוצות 109

המשטרה באליפות השתתפו מרחבים שמונה עכו. נפת מטה קבוצת תפסה הראשון המקום את
ספורט אירועי של מגוונת תוכנית ירושלים. מחוז קבוצת תפסה הראשון המקום את שולחן. בטנים
בקליעה, תחרויות פלוגות, בין תחרויות פלוגתיים, ספורט ימי  זה ובכלל הגבול, במשמר בוצעה

רגל. ובכדור עף בכדור סל, בכדור תחרויות שדה: בריצות חבל, במשיכת
בקליעה: ישראל באליפות השתתפו בודדים ושוטרים מקומיות יחידות של ספורט קבוצות
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יחיעם, מרוץ התבור, הקפת שונים: במרוצים ., שונים אזרחיים גופים ידי על מאורגנות בתחרויות
עף. ובכדור סל בכדור ידידותיות בתחרויות וכן י, בטבעון סיני מרוץ מגנס, מרוץ הכרמל, מרוץ

במסגרת גופני לאימון מדריכים להכשרת קורס התקיים כן כמו קליעה. למדריכי קורס התקיים
לסמלים. הקורס

המקצועית ה*פריה .10

ספרות של כלבים 17,411 מהם כרכים, ל34,206 בספריה הספרים מספר הגיע הדוח בשנת
יפה. ספרות כרכים 9085 ,. כללית השכלה ספרי 7710 ומשפטית; מקצועית

ובבסיסים. במרחבים האזוריות, הספריות 11 ובין המרכזית הספריה בין מחולקים הספרים
( י. הספריה. בארגון ריאורגניזאציה מתנהלת זה דוח הכנת בשעת

ישראל משטרת רבעון .11

קובץ או בטאון זה אין ומשפטי. משטרתי  מדעי חומר לפרסום נועד ישראל" משטרת "רבעון
כפול גליון  מהם (אחד הקובץ של גליונות שלושה הופיעו הדוח בשנת ותדריכים. הוראות

העשור). לשנת
ישראל. משטרת אנשי ידי על נכתבו  שפורסמו והרשימות המאמרים כל של שלישים שני

הלועזית. המקצועית הספרות מן ישראל) משטרת אנשי ידי (על תורגמו מאמרים שמונה רק
הרבעון נפוץ כן המשטרה. אנשי בין היא ותפוצתו טפסים, 6000 של במהדורה מופיע העת כתב
המשפטים משרד ספריות בין וכן שונים, ממשלתיים משרדים הפרקליטות, המשפטי, השירות בין

משפטים. ולומדי דין עורבי בין גליונות הופצו כן אחרים. ומוסדות

האימוניפ כ*יפי .12

בעין ההדרכה ובסיס בשפרעם הארצי האימונים בסים אימונים: בסיסי שני מקיימת המשטרה
לבסיס אנשים. מ113 מורכב היה הסגל חניכים. 1222 השנה אוכסנו הארצי האימונים בבסיס כרם.
הבסיס' אנשי משתתפים הרגילות, פעולותיהם על נוסף ישראל. משטרת של החיים בעלי מדור נספח

שונים. בטחוניים במבצעים והחניכים, הסגל אנשי
והאזרחות, המדינה בבעיות להשתלמות לקורסים אכסניה המשמש עיןכרם, הדרכה, בבסיס

אלנבי). למחנה מעיןכרם הבסיס הועבר 1959 שנת (בתחילת סגל. אנשי שבעה מועסקים

חיים כעלי שירות .13
ושלושה מאולפים גישוש כלבי תשעה מהם כלבים, 103 המשטרה בידי היו הדוח שנת סיום עם
כך על נוסף אילוף. של בתהליך וחמישה מאולפים סיור כלבי 37 .ובן אילוף, של בתהליך  עשר

סוסים. 55 במשטרה כן,יש חשיש. כלבי וארבעה שמירה כלבי 21 המשטרה מחזיקה
כלבי חלקיות. בהצלחות י 119 בהצלחה, 34 נגמרו מהן פעולות, ל315 יצאו הגישוש כלבי
פעולות ל4000 לקרוב יצאו הסיור כלבי מקרים. בארבעה סמים ותפסו סיורים ל14 יצאו החשיש

וכפריים. עירוניים באזורים ושמירה מארב סיור,
מקופיים בסיורים  ובתלאביב הגבול משמר בסיורי כלליים, שיטור בסיורי מועסקים הרוכבים

בצפיפות. מאוכלסים שאינם באזורים
י ישראל מדינת שבין בגבולות נתקלות כשהן לפרקים נכשלות הגישוש כלבי של פעולותיהם
הצליחו המקרים ברוב הצלחה. סיכויי להן שהיו פעולות של להפסקתן הגורמים ערב, מדינות ובין
בסופו נפסקו, אובייקטיביות מסיבות אם אף אחריהם, ולעקוב העבריינים עקבות את לגלות הכלבים

העקבות. דבר, של
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ד פרק

הציבור עם יחסים

הקהל עפ יחפימ .1

דמוקראטית רוח ליצירת מופנה המשטרה של החינוכיים מאמציה עיקר היה קיומה שנות כבכל
עם  פעולח ושיתוף אהדה יחסי מכן: יותר  תקינים יחסים ולטיפוח בשורותיה ומתקדמת
הציבור משרתי שהם והערב, השכם לאנשיה, הוסבר הרף וללא ליאות ללא שכבותיו. לכל הקהל,
לאומיות עדתיות, מדיניות, פניות ללא הפליה, וללא פנים משוא ללא תפקידם את לבצע ושעליהם
פקודיהם באזני תדיר שיננו המפקדים פנים. ונשוא דל בין לעני, עשיר בין להפלות לא דתיות; או
איהתנשאות לחוק: ציות ,י מוחלט מידות טוהר ישראל: משטרת לרגלי נר שהיו העקרונות את
צעדיו את העושה האדם ואל החלש אל בייחוד אחווה, של יחס ומשרירות; משדרה והימנעות
הצורך, במקרה תקיפות, עם אלה מידות של מיזוגן המולדת; אדמת על בטוחים וך)בלתי הראשונים
 שירות של ורוח  ושירות ולציבור, למדינה ונאמנות מסירות ואנושית; אדיבה תקיפות אך
של המיוחדות תכונותיהם לאנשים הוסברו עצמית. הקרבה כדי עד  לתפקיד מסירות י, לפרט
למשטרה להתייחס סיבה כל להם היתה לא שבהם ממקומות, באו המכריע שברובם ישראל, אובלוסי
ובפרט לשלטון, בגלות היהודי של המסורתי איהאמון על להתגבר ושיש בחיבה, שכן וכל באמון,
ומושלם שלם ציות ועלידי אדיבות ושל אחווה של יחס ידי ועל הלבבות קירוב ידי על למשטרה,
מארצות באו הם' אף השוטרים, שרוב העובדה לנו סייעה זו במשימה התפקיד. מילוי בשעת לחוק
השכילו והם בהצלחה, הדבר נעשה  מסויימים מושגים לשרש צורך היה אצלם גם כי ואם אלה,

המר. נסיונם מחמת דווקא העברי, השוטר ובין הזר השוטר בין ההבדל את להבין
ישראל במשטרת היו שלא לומר מתיימרים אנו ואין דופן, יוצאי בו שאין בעולם ציבור אין
המשטרה הצליחה בודדים למקרים שפרט ובגאווה כבטחון לומר אנו יכולים אך דופן; יוצאי
ישראל שוטרי ציבור לצפות. היה אפשר מאשר יותר אף לעיל, המתוארת החינוכית בפעולתה
הם עמם בתוך  ישראל שוטרי זאת. שוכח הוא ואין העם, של מבשרו ובשר מעצמותיו עצם הוא

י הציבור. מן מובדלת קבוצה או כיתה מהווים הם ואין בו, מעורבים והם יושבים,
לה; מציית אותה, מכבד עןהאזרח משטרה יש האזרח: על "אהובה" שתהא בעולם משטרה אין
של יעילותה שתרבה וככל  המשטרה ידי על שנפגע מי בידה. מסייע ואף מעשיה, את אוהד
או עבירות על פעוטים עבריינים ואם גדולים פושעים אם ידה, על הנפגעים ירבו כן המשטרה,
למצב להגיע חשוב אותו; המייסר השוטר את ש,,יאהב" ממנו לצפות קשה  שיגרתיות תקנות על
הוא אין אם ושאפילו בגסות, או בשרירות אתו נהג לא שהשוטר העבירה את העובר מודה שבו
שמשטרת ספק אין הגינות. בחוסר או בזדון עמו נהגה שהמשטרה יטען לא אשם, עצמו את מרגיש .
עושה בה הצורה גם ונדיר. גדול הישג כאן שיש להדגיש ויש  זה הישג לידי הגיעה ישראל
מהתנהגות רצון לשביעות יסוד למשטרה יש כאן וגם ביותר, רבה חשיבותה חובתה, את המשטרה

אנשיה.
בשעת בציבור. הנשמעים למשטרה, הרבים ההוקרה דברי  לעיל האמורים לדברים עדים
הנואמים כל כמעט אך ביקורת,1 דברי גם כמובן, נשמעו, תשי"ט) ב' (באדר בכנסת האחרון הוויכוח
 רבים אנשים המשטרה. ולאנשי למשטרה חמים אהדה ודברי שבח דברי להשמיע לנכון ראו
למשטרה מכתבים כתיבת ידי על הוקרתם את מביעים  הציבור שכבות מכל רגילים אזרחים
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מכתכים השולחים מהם יש ,י מםויימים משטרה אנשי של התנהגותם ובדבר בכלל התנהגותה בדבר
ידי על שניתן שירות על תודה כאות המשטרה, לקרן תרומות השולחים אף ויש לעתונות? כאלה

פלוני. שוטר ידי על או המשטרה
ביותר, בו מועטים  השחיתות גילויי ובייחוד השליליים, והגילויים איתנה, החיל של רוחו
למאמצים כל, ראשית לייחס, יש זה דבר זה. מסוג בודדים מקרים אך שקרו לומר ואפשר
הסוג מן נגעים הופעת של אפשרות והמונעת בחיל השוררת ולאווירה ולרוח שהזכרנו החינוכיים
הכוללת את,,הרמה הולמת אינה אשר התנהגות של או שחיתות של הגילויים כן, על יתר האמור.
רחמים. ללא מייד נעקרים השוטים העשבים וכל ביותר, חמורים בעונשים נענשים החיל של
דרך ממשלתי, ממוסד שתבוא: מאין ותבוא  תלונה כל טובה: ברוח ביקורת מקבלת המשטרה
קצינים ידי על חיפוי, וללא פנים משוא ללא בקפדנות נחקרת  אחרת דרך בכל או העתונות,
איש נמןצא כזאת. בפעולה צורך כשיש מקרה, בכל ננקטת פניות והמרת נמרצת ופעולה אחראים,
 פלילית או  משמעתית פעולה נגדו ננקטת מייד  הוגנת בלתי בהתנהגות חשוד משטרה
הולמת בלתי בהתנהגות אשמים שנמצאו האנשים על מטילים למשמעת הדין בתי הצורך. במקרה

ביותר. כבדים עונשים

ציבור יחסי .2

המשטרה לעיל. שצויינו והדרכים השיטות של החיוביות בהשפעותיהן מסתפק איננו המשטרה פיקוד
היחסים של ישיר טיפוח גם עצמן, בעד המדברות הללו, ההשפעות על להוסיף הצורך את מבינה
בפני ופעולותיה מעשיה של נרחבת והסברה הציבור דעת את והמעצבים המביעים הגורמים עם
החיוני הצורך את לדרגותיהם המפקדים בקרב להחדיר משתדל המשטרה פיקוד הרחב. הציבור
משתדל הפיקוד נאותים. ציבור ובייחסי הציבורי באספקט בפעולותיהם ולהתחשב להבין
במידה להפוך, אלא מיוחדים, אנשים בידי לצמצמה ולא הציבור, יחסי ואת ההסברה את להרחיב
תנאים כאן שקיימים מאליו מובן אנפין. בזעיר ציבור לייחסי לקצין משטרה קצין כל מםויימת,

ויעילות. בטחון מטעמי מסויימת, בסודיות לצורך המתייחסים ותחומים,
בנושאים הרצאות עתונאים: מסיבות שונים: חוגים עם ומסיבות יזומות פגישות נערכו
עם כנסים וכר; פליליות משטרתיות, בעיות על סימפוזיונים ומועדונים; חוגים בפני משטרתיים
וביו"ב. תנועה עבריינות, מניעה,  מקומיות בבעיות לדיון מקומיות ורשויות יישובים נציגי

י הפועלים, מועצות עם חברתיים, מועדונים עם הדין, עורכי הסתדרות עם נערכו מיוחדות פגישות
הכללי, המפקח המשטרה, שר בהשתתפות פגישות נתקיימו וכוי. הצעירה הלשכה רוטארי, אגודות
חברי השתתפו שבהם המשטרה, במיתקני סיורים נערכו וכוי. המחוזות מפקדי האגפים, ראשי
הביקורת אלה. פעולות של תוצאותיהן הורגשו הדוח תקופת תום עם אחרים. וחוגים מופרים כנסת,
דברי רק לא כן, על יתר , הוגנת ביקורת המכריעה, ברובה היא, המשטרה על מותחת שהעתונות

שבח. דברי ויותר, יותר אלא, ובציבור בעתונות נשמעים ביקורת

המשטרה אנשי נגד תלונות .3

הגדול בחלקן הקודמת). בשנה 384 (לעומת משטרה אנשי נגד תלונות 591 הוגשו הנסקרת בשנה
שוטרי על תלונות כגון: המשטרה, ידי על כביכול, המתלוננים, שקופחו קיפוח על התלונות הוגשו
סירובן על ערעורים מוצדקים! בלתי היו המתלוננים שלדברי תנועה, דוחות עריכת על תנועה
(בניגוד ציבורי עניין בהן היה לא המשטרה שלדעת בתלונות, לטפל מסויימות משטרה יחידות של
על תלונותי הוגשו כן שכנים. בייחסי לטיפול בייחוד מתייחס זה דבר המתלונן): של לדעתו
על או מנוחתם, את שהפריעו ובמועדונים קפה בבתי מספיק, כבלתי למתלוננים שנראה טיפול,
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בלתי התלונות נמצאו המכריע ברובן מזונות. איתשלום על מאסר פקודות של לפועל איהוצאתן
מקופחים אנשים נמצאו אמנם ואם לחוק, בהתאם פעלו הנדונים המשטרה שאנשי ונקבע מבוססות
לה נתן לא שהחוק משום אלא כראוי' פעלה לא שהמשטרה משום לא זה הרי מוטרדים, או

לפעול. ממכות
תוצאותיהן: ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן

35טבלה

אנש נגד המשטרהתלונות י

3811157(!נ

שהוגשו התלונות ■591מספר 384

פעולה וגררו מבוססות נמצאו
1)1085משמעתית

המגישים ידי על 188בוטלו

הוכחות מחוסר 5ו21בוטלו

מבוססות בלתי 432290נמצאו

תקופת גמר עם חוסלו טרם
1215הדוח

הכל 591384בסך
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הי ק ר פ

מינהלחושירותימ

ארגונייפ שינויים .1

הפונקציות שאר בכל המטה: אל המרחבים מן שעברו היחידות הפונקציות הם השירותים
ן, י המרחבים., אל המטה מן  הפוך תהליך חל המשטרתיות

בה השינויים היו ולפיכך ארצית, במתכונת השינויים, לפני גם מאורגנת, היתד" הקשר מחלקת
הקשר, שעובדי לציין יש במרחבים, שובצו ואנשיהן במחוזות, הקשר תחנות בוטלו מינימאליים:
(כן במישרין אותם ומשרתים במרחבים יושבים הארצי, המטה מצבת על נמנים היותם אף על

הארגוניות). הריפורמות ביצוע לפני אף המצב היה
בשני רוכזה והחומרים הציוד והספקת חוסלו, המחוזיים המחסנים האפסנאות. בנוהלי שינוי בוצע
חשבון, יחידות שמונה קיימות היו כן לפני הארצי. למטה המשתייכים וצפון), (דרום בסיסים
מחלקת בין עכשיו שהוקם הישיר הקשר הצריכה? ליחידות המטה בין מעבר בחוליות ששימשו
בתפקידי העוסק האדם כוח צמצום לידי הביא הצריכה יחידות ובין הארצי במטה האפסנאות

בערך. ב300/0 אפסנאות,
גם הוסדר הנסקרת בשנה בוטלו. התשלומים מחוליות הלק יועלו. התשלומים מחלקת פעולות
נוסף. וחסכון ייעול לידי הביא זה ודבר בנקים, באמצעות המשטרה לאנשי המשכורת תשלום

ברכב הטיפול מחוזות). שני של מביטולם (כתוצאה מרחביות תחבורה סדנאות שתי בוטלו
תחנות מספר הוגדל כן הנפתיות. לסדנאות הועבר תיקונים) וביצוע תקופתית (ביקורת המרחבי
סוף עם גדל: הדלק ומחסני הדלק תחנות מספר קלים). תיקונים גם מבוצעים (בהן השירות
ובמיתקני התחבורה במחסני המשטרה. בתחנות דלק מחסני ו32 דלק תחנות 17 היו הדוח תקופת

קבוע". "מלאי של שיטה הונהגה התחבורה
שוחרר אנשים ומספר התחבורה, בהחזקת שעסק האדם כוח צומצם האלה הפעולות מכל כתוצאה

במרחבים. ייעודיים לתפקידים
הוקמו ובמקומן שלהם, העבודה חוליות ופורקו המחוזיים הבינוי קציני של המשרדים בוטלו
המשטרה נכסי לניהול המתייחסים המינרליים, התפקידים כל מרחביות. החזקה חוליות שתי
שעסק האדם בכוח בערך, ,%17 של חסכון לידי הביאו אלה שינויים הארצי. במטה רוכזו במרחבים,
את מראש לתכנן האפשרות ידי על הוקל זה חסכון השירות. רמת שתיפגע בלי בינוי, בתפקידי
השירות בריכוז הכרוכות האדם, כוח ,של יותר היעיל הניצול ואת עבודות בביצוע העדיפויות
ובקרות לפיקוחו, עכשיו הנתונים המשטרה, ב^מבנל תכופות בקרות על מקפיד המטה הארצי. במטה

התחזוקה. רמת את משפרות אלה

אפסנאות .2

קשר, מכשירי רכב, כלי של הקניות זה ובכלל הקניות, במדור מרוכזות המשטרה של הקניות כל
בזה. וכיוצא וטכני, מדעי ציוד

לארץ. בחוץ בוצעו מהן %12.5 ורק בארץ, מבוצע הקניות של המכריע רובן
הנשק של ותקינותו שלימותו על ובהשגחה בפיקוח גם נשקה, החזקת על נוסף מטפלת, המשטרה
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גורמים 45 נוספו הנסקרת בשנה אחרים. ומורשים חוץ גורמי ובידי ובכפרים ביישובים הנמצא
הנ"ל. הסוג מן

המשטרה אנשי צמודים שבהם (במקומות משטרתיים מטבחים שני נוספו הנסקרת בשנה
לתחנותיהם).

סוגים. מ280 טפסים 14,000,000 של הדפסות ביצע הדפוס בית

בניינים .3
בנהריה, (באופקים, משטרה תחנות שלוש מהם מבנים, שישה המשטרה ידי על נבנו הנסקרת בשנה
המשטרה אנשי לשיכון דירות נרכשו כן לשוטרים. מעונות  ויתרם בלוד) התעופה ובשדה
נשכרו מבנים מספר הדיור. מתן אלמלא שוטרים, להציב היה איאפשר שבהם שונים, ביישובים
בניינים י המכריע ברובם מבנים, של ניכר מספר שונים. ומיתקנים משטרה נקודות להקמת

.* המצבה. מן הורדו שכורים,

תחבורה .4
הובלה כלי א.

קטנועים של ניכר מספר טרקטורים, שוטרים, נושאות מכוניות מספר נרכשו בשנה,הנסקרת
אחרים. רכב וכלי

משטרתיים רכב לכלי תאונות ב.

משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות במספר 41.196 של עלייה חלה הנסקרת בשנה
הרוגים. שלושה ביניהם ל195, מ131 עלה הנפגעים מספר הקודמת). בשנה 282 לעומת ,398)

שני (מהם אזרחים  ו81 קשה) פצועים ו18 הרוג אחר  (מהם שוטרים היו הנפגעים מן 114

בלבד, לרכב נזק נגרם התאונות) מכל %60.3 (שהם מקרים ב240 קשה). פצועים ועשרה הרוגים
 וב28 י, והאזרחי המשטרתי לרכב  מקרים ב"78 י, בלבד המשטרתי לרכב נזק  מהם ב134
ואזרחים, שוטרים  מקרים ב10 בלבד, שוטרים נפגעו תאונות ב84 בלבד. האזרחי לרכב
המקרים כל של %77.2 שהן ,278) התאונות של המכריע ברובן בלבד. אזרחים  מקרים וב64
ורבים חמורים, עונשים הוטלו  וביתרן בתאונה, אשם היה לא שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם

המשטרה. למכוניות שנגרם הנזק דמי את לשלם חוייבו הנהגים מן
הצפוני, המחוז של לרכב  112 תלאביב, מחוז של לרכב  123 כדלקמן: התחלקו התאונות

הארצי. למטה  ו73 הדרומי, למחוז  90
מחוזי. ובפירוט ארצי בסיכום התוצאות, ואת התאונות את המפרטת טבלה להלן

36 ה ל ב ט
1958  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהן תאונות

ננר= יצבה; .תאונות
התאונה עקב פעולות הנפגעים מספר בלבד ..ק נפגעו יגבה; תאונות
■■ םבופ ■ .

= 1י לרכב *""*י יי^י \ ., !' 1 $ 1\, '=ל =יי היהירה
" ,> ף  מדירתי י //■ 'י 2 // /י תאי"ת
3 * 0 * בלי ם 11 3 " 3
* 3 * § . י? 3  ייי 3 %\\ 3 1] !/1

1111
1.1מ
_5_1

לו

הארצי 1111.2874816114_ו:281020_73312המטה

הצפוני 198331207,20278121815><1123116337המחוז

הדרומי 75045102119'!:2352018291718ו)>)90201המחוז

תלאביב 46719נ1233020מהוו
2302202.1011071212

הכל 11(!ו<398840410134287811895210בסך .:1102783011238
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התאונות סוג

םה"ב
קלתאונות הטור מוות ......ל_ היחידה

הארצי 14..7:51המטה

הצפוני 2!)1121742המחוז
הדרומי 902122848המחוז
תלאביב 12344772מחוז

240 131 24 3 398 הכל בפך

( י. , קשר .5

ובטלפונים. דיבור באלחוט בטלפרינטרים' (מורס)' באיתות מופעלת המשטרתי הקשר מערכת
משתמשת המשטרה השונות. המשטרה יחידות בין וצרורות מכתבים המעביר משטרתי, דואר קיים

אחרים. ממשלתיים מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר לשם רק המדינה בדואר
.(1,074,624 (לעומת מברקים ב1,090,625 הקשר מחלקת טיפלה הדוח בשנת

בפריס. (אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומי הארגון מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת י

הארצי. שבמטה הקשר משרד באמצעות מתנהל זה קשר
.1723  הכל בסך ,י 1489  נתקבלו מברקים; 234 לאינטרפול יצאו הנסקרת בשנה

תשלומימ .6

כמובן, נכללו, לא זה (בסכום ל"י 2,438,015. המשטרה באמצעות לאוצר נכנסו הדוח בשנת
המשטרה). באמצעות שהוגשו במשפטים אזרחים על שהוטלו הקנסות

המשטרה, שלמי עלידי המשטרה לאנשי במזומנים המשכורת תשלום הופסק הנסקרת בשנה
אנשי של שמותיחם על בבנקים שנפתחו ושבים עוברים לחשבונות עכשיו משתלמת והמשכורת

משטרה.
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ו' פרק

ומבצעים שיטור מניעה,

ומניעתה העבריינות בעיות .1

בפרוטרוט נותחו במדינה, העבריינות להתפתחות האופייניים המיוחדים, והגורמים התופעות
גם נשתנתה לא העבריינות של היסודי ואופייה טיבה שנה. אחר שנה הקודמות, בשנים בדוחותינו
גם בה הוכרו הקודמות, בהבשנים שהורגשו והנטיות, והמגמות לכת, מרחיקי שינויים השנה

מדאיגה. התפתחות חלה הנוער, בעבריינות כגון, מסויימים, בסוגים כי אם השנה,
<, הוזנח לא המניעה צד וגם תופעותיה, לכל בעבריינות, להילחם יכולתה כמיטב עושה המשטרה
בעיקר; משטרתית בעיית לא ואף בלבד, משטרתית בעיית אינה שהמניעה ושוב שוב להדגיש יש אך
שייכת, והיא וחינוכית, סוציאלית בעייה כל, וראשית כל קודם היא, פשעים מניעת של הבעייה

הציבור. ודברי המחנכים המחוקקים, של פעולותיהם לתחום איפוא,
 כלומר פיסית'/ "מניעה לכנות שאפשר במה מצטמצם העבריינות במניעת המשטרה של חלקה
העבריינות על ידיעות ובאיסוף בשיטור בשמירה, המתבטאים הידועים, המשטרתיים באמצעים
המשטרה של המניעה פעולות לתחום שייכת השמירה כי לציין יש אכן, והפוטנציאלית. הממשית
מובן הדבר הכלל. מן יוצאים  לומר ואפשר מםויימים, במקרים ורק מצומצמת, במידה רק
המקומות בכל ואפילו מקום, בכל לשמור ואופן, פנים בשום יספיק, לא משטרתי כוח שום מאליו:
על משמירה הרכוש בעלי את פוטרת אינה המשטרה של מציאותה תורפה. כמקומות הידועים
לציין יש כהפקרה. שכמותה ושמירה, השגחה ללא מהשארתו מהימנעות אופן ובכל רכושם,
אפילו השמירה, את עצמה על המשטרה קיבלה אילו מרובה. רשלנות במדינתנו קיימת זה שבנדון
שהיה מאליו ומובן כמה/ פי הוגדל אילו אף מספיק, כוחה היה לא בלבד, התורפה מקומות על

י הפיסית'/ "המניעה אותה אחרת.^עולוולהמניעה,שכינינו משטרתית פעילות כל להפסיק ההכרח מן
; אנשים, על המקשים כללית, בטחון ואווירת בטחון תנאי ביצירת כלומר בשיטור, איפוא, מתבטאת,
אתיי או עקבותיהם את או,מלהסתיר זממם את מלבצע חוקיים, בלתי מעשים לעשות המתכוננים
\ העבריין את להרתיע המשטרתית הפעולה מכוונת כך, על נוסף הפשע. את שביצעו לאחר שללם,
; מדעי אצל שמצוי מי לכל ידוע אמנם, ומתוצאותיו. ממאסר פחד יצירת ידי על הפוטנציאלי,
; מלהמשיך  בכך שמלאכתו פושע להרתיע כדי מספיקים לבדם והפחד האימה שאין החברה,
מלהסתבך  חזקים רגשות השפעת תחת הפועל עבריין או המעשה, את מלבצע או במקצועו

בפשע.

קבוצתי ושיטור מקופי שיטור .2

אילצו ישראל משטרת על המוטלים המיוחדים והתפקידים המשטרתי האדם שבכוח המגבלות
האדם מכוח נכבד חלק הבטחון. ועל הציבורי הסדר על כללית בשמירה בעיקר להתרכז בעבר אותה
שמירת כגון, דוחקים, בטחוניים לצרכים  נמנע בלתי הכרח מתוך  הופרש המשטרה של
בפני המשטרה עמדה כך עלי נוסף ביישובים. השוטף הבטחון ריכוז בהסתננות, מלחמה הספר,
שרידי (בעיקר מועטים לחלקים ופרט ומחודש, חדש כולו היה החיל במינם: מיוחדים מכשולים
המשטרה, במקצוע בודדים יהודים אך עסקו גלותם בארצות מאומן; בלתי  המנדט) משטרת
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(שאמנם לשניים או לאחד פרט כלל, זה במקצוע שאומנו אנשים נמצאו לא לארץ העולים ובין
ישראל). במשטרת כמומחים לשירות נוצלו

להם שהוקצו שוטרים ידי על ברגל סיורים של צפופה רשת לקיים היה שאיאפשר כמעט זה במצב
"נקוף'/ בפועל שמקורה זו, (מלה "מקופים" המשטרה בלשון הנקראים ומוגדרים, מסויימים איזורים
בנוייה המקופים שיטת "1ג66". האנגלי למונח במשטרה חודשה "הקפות'/ למלה קרובה והיא
גיאוגראפית הכרה אותו מכיר רבות, שנים במקוף עובד השוטר למקופו. השוטר של צמידותו על
מכיר ובייחוד דירותיו,.ועסקיו, בתיו, ומוצאיו, מבואותיו רחובותיו, כל על מלאה וטופוגראפית
והבלתי הישרים  כולם, המקיף תושבי את  אינטימית הכרה לומר ואפשר  מקרוב הוא
את מלאכתם' ואת התעסקויותיהם את יודע ? והפושעים הצדיקים הגונים, ושאינם ההגונים ישרים,
שאצלנו מאליו (מובן הצורך בשעת מצידם פעולה ומשיתוף המלא מאמונם נהנה שיגם, ואת שיחם
 חדש לדירה,ייובפרט)לשיכון מדירה העוברת האוכלוסייה, של יציבותה חוסר ידי על הדבר מסתבך
המקיף הרכב של למידתו מסויים). זמן פרק תוך כולה, מתחדשת שהיא ויש בפעם, פעם מדי
תושבי את להכיר השוטרים שלומדים כשם אלא יד, כלאחר ולא שטחית לא נאותה, בצורה ותושביה
שיצטרך התקופה ממושכת יותר עוד שנים; לפעמים  רב זמן נמשכת הכפריים, היישובים
אופיים שמחמת מסויימים, איזורים יש בו. הציבור אמון את שירכוש עד במקופו לבלות השוטר
(ולפעמים ביותר רב זמן זה תהליך בהם יימשך מהם), חלקים של התעסקויותיהם (ושל תושביו של
או לאמון ולא הפוגה, או נשק שביתת מעין של או סובלנות של לייחס אלא השוטר בו יגיע לא ,

פעולה). לשיתוף
מקוף, לקיים שאיאפשר בכך, איפוא, היתר" אצלנו המקופים הקמת את שמנעה העיקרית הסיבה
ולקשור משהו ללמוד מספיקים שהם לאחר ומייד לבקרים, חדשים בו, מתחלפים השוטרים אם
ידעו לא "אשר חדשים, אנשים מופיעים ובמקומם נעלמים, הם  הציבור עם נאותים קשרים

יוסף". את
המקופים שיטת של מעלותיה כי הנםיון, את לעשות השעה הגיעה כי הוחלט כן, פי על אף
גם לה שיש להסתיר אין ברם, דורות. במשך עצמן את הוכיחו והן מעורערות, ובלתי גדולות
שבשנים לכך וגרמו ביותר, משוכללות במשטרות לב חקרי לידי שהביאו ומגרעות, חסרונות
השיטור של צורתו לחידוש נועזים נסיונות לארץ בחוץ נעשו ישראל מדינת הקמת שלאחר
העיקרית טענתם בבריטניה. מסויימות במשטרות בעיקר נעשו אלה נסיונות והמניעתי. הבטחוני
שהעבודה היא אצלנו) גם שנוסתה החדשה, השיטה של שמה (זה הקבוצתי השיטור שיטת חסידי של
של חדגוניותה מחמת שבשיגרה, לדבר השנים, במרוצת הבינוני, השוטר אצל הופכת המקופית
ניידותה על שנוסף בכך, הקבוצתי השיטור שיטת של מעלתה עיקר <, הסביבה ושל עצמה העבודה
קבוצת אנשי של תדירים בחילופים היא משתמשת מצויידת, היא שבה המפותחת הקשר מערכת ועל
לעורר וכדי גיוונה, ידי על יותר מעניינת ולעשותה עבודתם את לגוון כדי בזה, זה השיטור
שתי את לשלב שראוי נמצא ברם, נכשלה, זו ששיטה כלל לומר אין משיגרתם, השוטרים את

זו. בצד זו להפעילן או השיטות
השיפורים, ובמלואה. מייד כל לעיני להופיע יכולה אינה המקופים שיטת של שהצלחתה להזהיר יש
ממה ברור הדבר ,. הדרך בקפיצת להתרחש יכולים הם ואין והדרגתיים, איטיים שיהיו ההכרח מן
והמקיף. השוטר בין הקשר שייווצר עד שתעבור ההכרח מן בייחס קצרה לא תקופה לעיל; שנאמר
האדם. בכוח מעודדות התפתחויות של אתחלות ראינו דלעיל, ב' בפרק שצויין כפי בינתיים,
חוסר הוא  ביותר, הגדול המכשול על להתגבר תצליח שהמשטרה לתקווה מקום הנותנות
במשך במקוף השוטר של השארתו את שיאפשר משקל, שיווי וליצור  האדם בכוח היציבות

התקינה. להפעלתה המקופים שיטת שדורשת כפי ממושכת, תקופה
השוטר המקופים: שיטת מתכנני בפני עמד נתאמתו) לא שעה (שלפי חששות שעורר אחר קושי
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ללא יישאר למדי ממושכת תקופה שמשך כך עם גם להשלים חייב קבע דרך במקוף העובד
בולט, משטרתי וכשרון יוזמה במקוף, עובד שהוא בשעה יוכיח, אם מאידך, י, להתקדם הזדמנות
או אישקט של סימנים יראה שהוא או י, אחר בשטח לנצלו תרצה שהמשטרה הדעת על מתקבל
להוציא צורך שיהא המקרים, בשני זה, דבר של פירושו להעבירו. שיבקש או רצון, אישביעת של
לו לבקש שיחליט עד להתמרמר לו שיותן או  חדש איש במקומו ולשים המקוף מן האיש את
כה. עד אלה חששות כאמור, אימת, לא השיטה הפעלת של המציאות מבחן אחר. פרנסה מקום
 מכן ולאחר בתלאביב הדוח שנת בסוף שהופעלה השיטה מהנהגת לשיפורים מצפה המשטרה
וישנה, אנושית שיטה אלא פלאים, תרופת המקופים שיטת אין בי לומר יש אך ובחיפה, בירושלים
פי על אף ומלאה, מיידית לתשועה ממנה לצפות שאין מאליו מובן מגרעות. לה שיש ציינו וכבר

מעודד.  בתלאביב הנהגתה מאז שעברה התקופה שנסיון

הגדולות בערים המקופימ שייטת הפעלת ,3
בוצעה האפקטיבית הנהגתה אך הנסקרת, בשנה החלו המקופית השיטור שיטת להנהגת ההכנות

התמונה. אחידות לשם זה, בדוח השיטה פעולת את נתאר בן, פי על אף השנה. תום לאחר
ובחיפה. בירושלים  מםויימת תקופה כעבור מכן, ולאחר בתלאביב, תחילה הונהגה השיטה
ולהימנע תלאביב, של מנסיונה ליהנות הללו היחידות בידי שיהא כדי נעשתה זו מודרגת הנהגה

חדשה. שיטה בהפעלת בהכרח הכרוכות מטעויות,
כדאית. היא בהן ורק היא, יאה כאלה ערים לשטחי רק כי הגדולות, בערים רק מופעלת השיטה
הרצליה של התחנות שטחי המקופים את מפעילים שבו השטח מכלל הוצאו תלאביב במחוז אף
בו שקיימים פי על אף בי למקופים, חולק תלאביב מחוז של הנותר שטחו כל אוריהודה. ושל
בין כמובלעות נתונים והם האיזור, של מיעוטו אלא הם אין בצפיפות, מאוכלסים שאינם קטעים

מובהק. עירוני אופי  שאופיים אחרים, קטעים
על פיקוח סיורים, המשטרתיות: הפונקציות כל את באיזורם מבצעים שבמקופים הסיירים
וכיו"ב. חטאים גילוי בתקריות, וראשוני מיידי טיפול מאסר, פקודות של לפועל הוצאה התנועה,
אינם זרות) נציגויות על או מיתקנים על שמירה (כגון, המקוף שבשטח הסטאטיים התפקידים
ידי על המבוצע נפרד, תפקיד היא הפליליות העבירות חקירת המקופים, שוטרי ידי על מבוצעים

אשמורות. בשלוש העובדות מיוחדות, יחידות
כמקודם) התחנות פועלות שבהן ולאוהיהודה, להרצליה כאמור, (פרט, תלאביב מחוז שטח
קבוצת מופעלת איזור בכל מקופים. עשרה כולל מהם אחד שבל שיטור, איזורי לאחדעשר חולק
סטאטיים תפקידים לביצוע מספר ושוטרים גם.ניידת המקופים, סיירי על נוסף הכוללת, שיטור,
המבצעים חדר עול.די את היומנאים, את גם לעיל, שהוזכרו זה מסוג התפקידים על נוסף (כלומר,
עוסקים מעוזריו ואחד הקבוצה ראש עוזרים. שני ולו קבוצה, ראש ממונה קבוצה כל על וכוי).
הודעות מיוחדות, משימות על הוראות מסירת (כגון, הטרוםתפקידית ובהדרכתם הסיירים בפיקוח
השניים מטפלים כן וכיו"ב). מיוחדים אירועים חשודים, אבירות, על ונעדרים, נדרשים אנשים על
במקומותיהם הסיירים את מדריך קטנוע) (רוכב השניי העוזר פליליים. שאינם שונים באירועים
פיקוח  פירושו סלקטיבי" ("פיקוח העירונית התנועה על סלקטיבי בפיקוח כך, על נוסף ועוסק,

בדרך). המתרחשות התנועה עבירות בכל לטפל ולא תאונות, למנוע שכוונתו בדרבים,
אלא עכשיו עוסק אינו ניכר, במספר תנועה סיירי השיטה, הנהגת לפני שהפעיל, התנועה, ענף
הרגליים,  הסיירים כל הבינעירוניות. בדרכים הסלקטיבי ובפיקוח שאירעו תאונות בחקירות
המקופי. לשיטור הועברו  ממוניםיעליהם שהיו האשמורות סמלי וכן הקטנועים, ורוכבי הפרשים
כל תנאי לפי המקופים שוטרי ידי על מבוצע הסדירה הזרמתה ועל בעיר התנועה על הפיקוח
זרימתה, ולהחשת בתנועה ניכר שיפור לידי הביא הדבר המוגברת. הזרימה בשעות ובפרט איזור,
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לדרכים התנועה הפניית את שהצריכו בכבישים, תיקונים או חפירות בוצעו שבהם במקומות אף
ארעיות.

למשטרה המיוחדים הטלפון תאי באמצעות המחוזי, המוקד עם בקשר עומדים במקופים הסיירים
בקבלת כמקודם, כיום, גם מטפל, המוקד עת. בכל אליהם גישה למשטרה שיש אחרים וטלפונים
עם להתקשר כיום גם יכול והאזרח חקירה, הדורשות עבירות ועל מיוחדים אירועים על הודעות

דחוקה. ושעתו המקוף שוטר את במקרה מצא לא אם ,999 המספר באמצעות המשטרה
גם עליהם מפקח ועוזריו, הקבוצה ראש ידי על המקופים שוטרי על המבוצע הפיקוח על נוסף

הנפתית. היחידה קצין
ותכיפות אוכלוסייתם צפיפות בחשבון הובא גבולותיהם תכנון בשעת בגודלם: שונים המקופים
אין כן פי על ואף בצפיפות, מאוכלסים אף והם ידיים, רחב ששטחם איזורים יש בהם. העבריינות
האירועים אך מצומצם> ששטחם איזורים קיימים זאת, לעומת רב. בהם והאירועים העבירות מספר
כאחד, שניהם בהם, העבריינות ותכיפות שאוכלוסייתם אחרים, איזורים קיימים כן רבים. בהם
בצפיפות. יושבו שטרם השטחים שייכים זה לסוג נרחב: ששטחם פי על אף גדולים, אינם

שוטרפרש. המקוף כאיש משמש זה מסוג באיזורים
הוא אין שכן וסבימאטי, קצר הוא לעיל שניתן במקופים השיטור שיטת של פעולתה תיאור

החדשה. השיטה יסודות של קרקע תוכנית מעין אלא הוא ואין רבים, מקצועיים פרטים כולל
בהתאם קלים, בהבדלים דלעיל, הקווים לפי בוצעה האחרות הערים בשתי השיטה הפעלת

המקומיים. ולתנאים לצרכים
קודם ומוצדק. בדאי היה שהנסיון הראתה המקופים שיטת הנהגת מאז שעברה הקצרה התקופה
של נוכחותו האזרח. ושל הציבור של בטחונו להרגשת נכבדה תרומה השיטה הנהגת תרמה כל
הגיעה טרם כי אם בתוצאות. גם אלא הרואים, לעיני רק לא יפה, ניכרת העיר ברחובות השוטר
הערכה סוגיה) כל (על העבריינות מניעת בשטח החדשה השיטה של השפעתה את להעריך השעה
השוטר של מציאותו בטיחות. ומרבה בטחון הרגשת משרה זו שנוכחות ספק אין הרי סטאטיסטית,
שוטרי עשרות של נוכחותם בהם. לטפל וחייבת מוסמכת שהמשטרה הסוגים מכל פגעים מונעת
או פרבר רחוב, בכל אם כי והמואנים, הראשיים ברחובות רק ולא  העיר ברחובות המקופים
המונעת הפסיכולוגית השפעתה  בתפקיד) שוטר כן לפני למצוא היה קשה בהם כאלה (מהם שכונה

רבה.  והבטחונית
תפיסת לידי לעיל) כמוסבר השיטה, של העיקרי יסודה (שהוא המקומי היירע גרם מספר במקרים
הגנב אל להתקרב השוטר הצליח ואם עסק; ובתי בניינים בתוך מעשה, בשעת וגנבים פורצים
זממו, את מלבצע פורץ או גנב נמנע מרובים שבמקרים וחומר קל ממש, ולתפסו מעשהו בשעת
אף בוודאות, לקבעו מותר זה דבר אותו. הבריחהי שוטר של התקרבותו או שנוכחותו משום

סטאטיסטי. ביסוס לו ניתן טרם שעה לפי אם
ובשעות התורפה במקומות בייחוד המקופים, שוטרי ידי על התנועה הזרמת בנושא נגענו כבר
על או פגם על או שיבוש על המקופי .השוטר של שהודעתו להוסיף יש כך על התנועה. של השיא
המכשול של המהיר סילוקו לידי מביאה המוסמכים,1 למוסדות הנמסרת בדרך, ותקלה סכנה מקור

השיבוש. תיקון את ומחישה
בייחוד מרובות אלה (תאונות בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן קלות, דרכים בתאונות הטיפול אף
רב זמן חוסך זה דבר המקופי. השוטר ידי על רבה במהירות עכשיו נעשה העירוניים) באיזורים
לתנועה, רבה הפרעה נמנעה כן כולו; הציבור ומן המעורבות המכוניות מנהגי מרובה וטרחה
תוך דיחוי, ללא בתאונה המעורבות המכוניות את ומפנה התקרית את מחסל המקופי השוטר כי

קצר. זמן
רוכש שהשוטר המקומי ביידע ונעזר המקופי השוטר עם הדוק, ממגע הציבור נהנה כך על נוסף
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הרופאים המוסדות, בכתובות האיזור, פרטי בכל בקי השוטר במקוף. להעמקתו ראשון כתנאי לו
המוניות. תחנות וכן וחלונותיהם, האוטובוסים מסלולי לו נהירים עבודתם! ובשעות המרקחת ובתי
לתושבי הוא עוזר ואכן הצורך, בשעת ובעזרה, בהדרכה בעצה' מקופו לתושבי לעזור יכול הוא
בבתי ההורים לאסיפות המקופים שוטרי הוזמנו פעם שלא לציין כדאי מאוד. רבים במקרים מקופו

ילדים. ובגני ספר
גוברת כל ראשית המקופית: השיטה של יתרונותיה הוכחו המשטרה של צרכיה מבחינת אף
הקהל של והודות,לאמונו לו רוכש המקוף ששוטר המקומי ליידע הודות המשטרה, של יעילותה
תפקידים המקופים לשוטרי נמסרו כך על נוסף למשטרה. לעזור נכונותו את המגביר בשוטריה
של ומוגבל צר בשטח שעסקו שוטרים של ניכר מספר של בידיהם כן לפני נתונים שהיו רבים,
חסכון לידי הביא זה דבר וכיו"ב). לפועל הוצאה הזמנות, בחטאים, (טיפול המשטרתית העבודה
ועם ייחודיים, תפקידים לביצוע נתפנו אלה בתפקידים קודם שטיפלו האנשים האדם: בכוח ניכר

מקומי. יידע לרכישת המקופי השוטר ידי על ביצועם מסייע  זאת
את הנםיון מן לומד השוטר רבות: מעלות המקופים לשיטת נודעות עצמו השוטר מבחינת גם
רבים אנשים להכיר לומד הוא חקירות); של אתחלה גם זה (ובכלל סוגיה לכל המשטרה עבודת

במעשיו. תכלית ורואה מקופו עם חי הוא ושונים;
יוזמה, להוכיח באפשרותו ויש אחריות, ושל עצמאות של מרובה ממידה נהנה המקופי השוטר
שאר הטירונים. קורס מסיימי מבין במיוחד, והוכשרו במיוחד נבחרו המקופים שוטרי ויכולת. מרץ
להתמנות שיוכלו כדי עצמם, את להכשיר שהות להם וניתנה להם, כמחליפים מתמנים השוטרים

אחר. לתפקיד המקופי השוטר יועבר אם המקוף, על
עצמם ערך הכרת לידי המקופיים השוטרים את הביאו והעצמאות שהאחריות הוכיחה המציאות
מלפגום נזהרים השוטרים הצוות. רוח ואת המוראל את העלה זה דבר עצמי. בטחון עליהם והשרו
בלתי התנהגות ידי על או מרושלת הליכה ידי על מקופם, אנשי ובין ביניהם הנוצר בייחס,
מוכשרים מאנשים יימנעו ושמא ולשעמום, לחדגוניות השיטה הנהגת תגרום שמא החששות נאותה.

כה. עד נתבדו  יותר גבוה דרגה או יותר גבוה תפקיד לקבל הסיכויים

כפריים ובשטחים הגדולות לעיים מחוץ ומניעה שיטור .4

השיטור בשטחי מצטמצם איננו המשטרה של המניעה תפקידי להסדר חדשות צורות אחרי הביקוש
שונים במקומות מתנהלים כך לשם הכפרי. השיטור פני את גם לחדש מבקש החיל בלבד. העירוני
המשטרתיים האירועים ולסוג היישוב לסוג בהתאם שיטור, של שונות בצורות נסיונות בארץ
הסופית המטרה הדוח. בתקופת נמשכים עודם והם הנסקרת, בשנה החלו אלה נסיונות בו. השכיחים
הגדולות) בערים נהוג שהיה הקבוצתי השיטור (מעין סלקטיבי שיטור של צורה לידי להגיע  היא
שוטרי של המתכונת לפי כפר, שוטרי ולהצבה הגדולות), הערים .לשלוש (פרט ובערים במושבות
כדלקמן בעיקרן, הן, זה לצורך שהונהגו שיטור של השונות הצורות בכפרים.  בבריטניה הכפר

אחרים): במקומות גם נעשים הנסיונות כי בלבד, דוגמות הן להלן הנזכרים (היישובים

מסויימים ביישובים הוקמו כאלה דוחנים "דוחן"): השם הוצע אלה (לנקודות דיווח נקודות (א)

ושלושה סמל של צוותות מוצבות אלה בנקודות וכוי). נשר טבעון, דימונה, מלאכי, קרית (שדרות,
בלבד). אירועים נרשמים (ביומן ובטלפון ביומן מצוייד הסמל היישוב. בתוך היושבים סיירים,
התקריות כל את מחסל הצוות והלילה. היום שעות בבל הנקודה אל לפנות יכול מתלונן כל
הצוות מבצע כן הקלות. התלונות כל  הפליליות התלונות מן ניכר וחלק פליליות שאינן המקומיות

וסיור. שיטור תפקידי

מחולקים פרדסחנה, המשטרה, תחנת ואיזור חדרה, המשטרה, תחנת איזור איזוריים: סיירים (ב)
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באיזור המתרחש לכל אחראים והם כחוקרים, המאומנים סיירים מוצבים שבהם סיור, לאיזורי
על תלונה או הודעה למסור אפשר שבהן דיווח, נקודות, הוקמו האיזורים בתוך היממה. במשך
הסיירים הסייר. של בהיעדרו העבירה על או האירוע על הודעה להשאיר או עבירה, על או אירוע
כמעט האיזורים הקמת מאז אליהם. המוגשות התלונות רוב את מחסלים והם באיזוריהם, גרים

בלבד. הסיירים באמצעות אלא לתחנה, נזקקים אנשים שאין

לאיזורי מחולקים נהריה, המשטרה, ונקודת עכו, המשטרה, תחנת איזור במשמרות; סיורים (ג)

מחסלים והם כחוקרים, מאומנים אלה סיירים גם במשמרות. העובדים סיירים  איזור בכל שיטור.
דיווח. נקודות קיימות האיזורים ברוב לתחנה. להזדקק מבלי התלונות רוב את

ביישובם, המשטרה עבודת לכל והאחראים במקום הגרים כפריים, שוטרים הכפרי: השוטר יי (ד)
והמצויירת לרשותו, ה שהועמד בדירה בכפר, גיר הכפרי השוטר שלומי. ובכפר יבנאל במושבה הוצבו
 (בהיעדרו הימנות שעות בכל לדורשיו ונענה ביישובו המתרחש לכל אחראי השוטר בטלפון.
לטפל מסוגל הוא שאין דברים רק לתחנה מעביר השוטר עבורו). הודעה לקבל אשתו מוסמכת

עצמו, בכוחות בהם
תתקבל הללו הצורות מן איזו הוחלט טרם אך מעניינים, נתונים סיפקו לעיל המתוארים הנסיונות

יותר. או אחת צורה תתקבל ואם לאעירוני, לשיטור העיקרית כשיטה
השוטף הבטחון על הגבול משמר מטעם הממונים רביהשוטרים  הרב"שים את להזכיר יש כאן
בהסתננות), (הקשורות בטחון בענייני אמנם, מצטמצם, הרב"ש של הרשמי תפקידו הספר. ביישובי י

במיזוג ופעולתם ליישוביהם, וחינוכי סוציאלי למרכז הזמן במרוצת נהפכו הרב"שים אולם בלבד.
ומשקל. ערך רבת  יישוביהם של והחברתית התרבותית הרמה ובהעלאת העדות

הגבול ומשמר כה*תננות המלחמה .5

אפשר מסויימת, במידה הרי, בטחוניים, מהם שונים, אספקטים בה ולמלחמה להסתננות כי אם
המדינה לגבולות חדירתם ובמניעת המסתננים של בגילויים הגבול משמר של תפקידיו את למנות

השיטור. תפקידי על
הם, אף ירדו המסתננים ידי על שבוצעו העבירות מספרי הנסקרת. בשנה נחלשה ההםתננות

שנתגלו. המסתננים מספר פחת מכך וכתוצאה
ירד ידם על שבוצעו העבירות מספר גם ב%15.4! ירד למדינה שחדרו המסתננים מספר
נשתנה. לא הרכוש נגד העבירות מספר ברם, ב19.30/0: ירד הנפש נגד העבירות מספר ב13.80/0.

המסתננים ידי על שנגנב הרכוש של ערכו ב%20, ירד ידם על שבוצעו האחרות העבירות מספר
פעולות (כולל חבלות ידי על שנגרם הנזק עלה זאת לעומת ל"י. ל360'366 מ369,340 ירד
שהמשטרה הרכוש של ערכו שלושהעשר. פי המדינה) לגבול מעבר התקפה ידי על שנגרמו עויינות
בסוג הכרוכים ולקשיים לנסיבות לב בשים ל38.70/0. כלומר ל"י, ל141,930 הגיע להחזירו הצליחה
ישראל, לשטח חדרו הדוח .בשנת ביותר. גדול הישג משום יזה באחוז יש הרי פשעים, של זה
בשנה 4373 (לעומת מסתננים 3701 ובו'), עקיבה כגון שונות, בדרכים (שנרכשה ידיעתנו, למיטב
המסתננים רוב .300 לידינו נפלו מהם בודדים?  ומיעוטם בקבוצות, המכריע רובם הקודמת),
 בשלישי ירדן,  השני במקום עזה); רצועת (כולל מצרים משטח השנה, גם באו, שחדרו

סוריה.
אחראים היו הם ניכר. עבירות של מסויימים בסוגים המסתננים של חלקם היה השנה אף
לרצח? הנסיון מעשי מכל ל150/0 לקרוב בארץ; שבוצעו הרצח מעשי כל של ל270/0 לקרוב
האחרות. הבהמות גניבות מכל ול%8 והתפרצות, שוד ידי על הבהמות גניבות כל של ל%73

והברחות. חבלה ריגול, מעשי ידם על בוצעו כן
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האנשים מספר  כמה ופי לעשרות, המסתננים בידי שנהרגו הארץ תושבי מספר הגיע השנה גם
ידם. על שנפצעו

עמידת כי ספק אין אפס כולם. את למנות המקום כאן ולא ההסתעות להחלשת רבים גורמים
חשיבות לייחס זה במאזן יש תרומתם. את גם תרמו הגבול משמר אנשי של והמסירות הגבורה
ידי על הספר ביישובי והמופעלים המודרכים השוטף, הבטחון אנשי של לפעולותיהם גם רבה

המשטרה. פיקוד ידי על  ובערים ובמושבים הגבול, משמר

שונים שיטור תפקידי .6

חטאים של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשכרים, המשקאות פקודת כגון, שונים, וחוקים פקודות על קלות עבירות הם (החטאים שונים
ללא שהוחזקו ותחמושו> נשק החרמת בדרכים)! התעבורה לפקודת פרט ערים, בניין המודעות,
לבעליהן. והחזרתן מציאות וקבלת אבירות על הודעות קבלת הזמנות; של לפועל הוצאה רשיון;

אלה: בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן

37טבל ה

 19571958חטאים

ו958נ !137

תיקים 15,95316,114נרשמו

ברין 12,46511,775נתהייבו
29ו101זוכו

חקירה) (כולל למשפט 51)1,9183,3מחכים
משפט בבית או במשטרה 1,300598בוטלו

77235הועברו
נמצא לא 9216העבריין

■ חטאים גילוי  זה תפקיד קלה. ירידה הנסקרת בשנה ירד בהם טיפלה שהמשטרה החטאים מספר
המקופים. שוטרי עלידי מעתה יבוצע

38טב לה
נשק 1958.החרמה  ותחמושת

התחמרצת או הנע\ק הגלנמצאהוחרםםונ סך

4673119רובים
22מקלעים

263662תהמקלעיפ

8760147אקדחים

ומוקשים ריטונים 9352361פצצות'

צייד 34943רובי
(כדורים) ואקדחים לרובים 10,58640,53951,125תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 71108179מהפניות
(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 0.11.51.6חומרי

71522כידונים

0נ10רקטות
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39 טבלה
.19571958  מאסר פקודות של לפועל הוצאה

מאםר עלפליליותפקודות מאסר חובפקודות איתשלום

7(0נ58מ195810571

המשפט נתקבלומבתי
לפועל הוצאו

1'99'77י
72'186

73.648
(!(!'431

31 '707
32,353

22.368
20'371

על המאסר פקודות (בייחוד ביותר גדולה עלייה עלה לפועל ושהוצאו שנתקבלו הפקודות מספר
כלל משטרתי תפקיד איננו המשטרה, שכם על כבדה מעמסה המטיל זה, תפקיד חוב). איתשלום
המשפט. ,בתי של מיוחדות מחלקות או מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות ובארצות ועיקר,

.! י . המקופים. שוטרי ידי על עכשיו מבוצעת לפועל ההוצאה גם

לפועל הוצאה
40 טבלה

 המשפט מבתיי הזמנות של
מחוזית חלוקה

1958

לפועלנתקבלוהיחידה הוצאו

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

69,857
59.603
80,194

(!9,151
59,051

79.492

הכל 209,654207,697בסך

הדואר. באמצעות לפועל הוצאו הזמנות 85ו''8נ הערה:

אצלנו מוטל היה כן פי על ואף משטרתי, לא תפקיד הוא  הזמנות חלוקת  זה תפקיד גם
מסירת עניין הוסדר הנסקרת השנה תום לאחר אחרות. כבמדינות שלא המשטרה, על ומתמיד מאז
יי20ר ההזמנות של המכריע והחלק זה, עומס יוקל ואילך ומכאן מיוחדת, תחיקה ידי על ההזמנות
מסירת וכן המשטרה, על הגדול ברובה מוטלת תהיה עדיין ההזמנות הכנת ברם' ? הדואר באמצעות

התורים. ידי על נמצאו שלא מוזמנים אחרי וחיפוש דחופות הזמנות

41 טבלה
1958 ■ שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

אבירותהמחוז על מציאותהודעות

הצפוני המרת
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

5846

, 7285
נ 1120

3529
7895
9827

הכל 2425121251כסך

ל"י. 551,533. ל הדוח בשנת הגיע לבעליו, הוחזר המכריע ושברובו שנמצא, הרכוש של ערכו

אישיות פניות על כמובן, (נוסף, שונות קריאות 53,232 השיטור למוקד הגיעו הנסקרת בשנה
.10,812  בחיפה ,14,690  בירושלים קריאות, 27,730 נרשמו תלאביב במוקד וישירות).
בחוץ ביותר גדולים בכרכים הקריאות ממוצע על עולים והם ביותר, גבוהים אלה מספרים

לארץ.
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מגצעיפ .7

שנת בחגיגות קשורים שהיו מבצעים, של ביותר רב במספר המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
נוסף ממושכים. זמן פרקי במשך רבים שוטרים הועסקו הללו המבצעים מן מבצע בכל העשור!
וטקסים, חגיגות  מהם הסדר, על שמירה מבצעי מהם שנה, כבכל שונים, מבצעים נתקיימו כך על

בינלאומיים. וכנסים בינלאומיות ומשלחות חשובים אורחים ביקורי
העומדות לכנסת בבחירות הקשור המבצע להכנת התכנון עבודת החלה הדוח תקופת מיום עם

.1959 בשנת להתקיים
של טיבה מחמת י קבע, באורח המשטרה מאנשי הנדרש היתר מאמץ בבעיית לעיל נגענו כבר
ובכל ובחג בשבת בחול, ובלילה, ביום המשטרה אנשי של העסקתם את הדורשת המשטרה, עבודת

רגילה. היא אין אם ובפרט רגילה אם שעה,

] וגבולות חופימ .8

מניעת כוללים תפקידיו חיפה. נמל לנפת המשתייר החופים, משמר בידי נעשית החופים שמירת
בידי נעזר החופים משמר וכוי. חוקי בלתי דייג על פיקוח הברחות, מניעת הים, בדרכי הסתננות

בצרה. שנמצאו לשייטים עזרה הוגשה מסויימים במקרים המשטרה. טייסי

זרימ על פיקוח .9

פעולות ועל רצויים בלתי זרים על בפיקוח העוסקים המוסדות עם פעולה משתפת המשטרה
זה. מסוג זרים בידי הנעשות חתירה

תכנון .10

ביצוע שיתאפשר מנת על הנסקרת, בשנה הורחבו המחקר, פעולת את הכוללות התכנון, פעולות
סקרים בוצעו הרלבנטיות. העובדות כל על הסתמכות מתוך בחיל, השונות הריפורמות של יעיל
עיקר קשר); ואמצעי רכב (כולל והציוד האדם כוח של התקנים בשטחי ומדוקדקים מפורטים
תשומת הוקדשה כך על נוסף השונים, המשטרתיים הגופים במבנה שינויים בתכנון התרכז העבודה
אחידה שיטה הנהגת בהם; חסכון והנהגת והתכתובת המזכירויות המשרדיים, הנוהלים לייעול לב
מגרעות נתגלו זה בשטח המחקרים ביצוע אגב בטפסים. שימוש וכן ובתיוקם, מיםמכים בסיווג

יועלו; או תוקנו ואלה ובתכתובת, בטפסים הקשורים בנוהלים
שינויים להכנסת בהכנות הוחל הדוח .תקופת תום עם נמשכה. ונוהג נוהל של התכנון עבודת

, מחדש. ובעריכתם הארצי המטה של ובהוראות בפקודות
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ז' פיק

פליליות חקירות

החקירה פעולות ארגון .1

המחלקה מסויימים: שינויים הנסקרת בשנה הונהגו פליליות בחקירות העוסק האגף של בארגונו
של פעולותיהם עם המשטרה פעולות ובתיאום זרים על בפיקוח העוסקת מיוחדים, לתפקידים
האופראטיביים התפקידים החקירות. לאגף הארגון מאגף הועברה במדינה, אחרים בטחוניים גורמים

למרחבים. במלואן הועברו הארצי במטה האגף מחלקות ידי על שבוצעו

הפלילית המחלקה א.

יחידות ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת על בפיקוח שנה כבכל עסקה, הפלילית המחלקה
עצה ולמתן לעיון למחלקה, נשלחים חמורות או מסובכות לעבירות המתייחסים תיקים החקירה.
בתי .שיפוט לפקודות 19 סעיף לפי עררים בתיקי המחלקה עסקה כן כמו ומקצועי. משפטי וסיוע
פעולות לעיכוב בקשות ובתיקי ציבורי) עניין מחוסר בתלונה לטפל סירוב על (עררים השלום משפט

המשפטי. היועץ ידי על תביעה
לעבירות שהתייחסו מםויימים, תיקים בחקירת במישרין המחלקה עסקה עוד הנסקרת בשנה
לפי מתנהלת שהיא או אחה מחוז מגבולות חורגת שהיא או מיוחדת, סודיות דורשת שחקירתן
של בקשתן לפי נעשית שהיא או המשפטי, היועץ של או ממשלתי משרד של תלונה או דרישה
 פקיד ידי על גניבה כדלקמן: השנה התחלקו המחלקה של שבטיפולה התיקים חוץ. משטרות
כוזב מיסמך חיבור ,9  זיוף ,7  באמון מעילה ,7  שוחד עבירות ,13  שווא טענות ,10

 מגרמניה פיצויים בקבלת הקשורות עבירות ,5  שקר שבועת או שקר עדות ,4  והפצתו
של אחד לרצח, נסיון של אחד תיק וכן ,5  ובעוזריהם בנאצים הדין עשיית חוק לפי עבירות ,9

תקיפה. של  ואחד מוות גרימת
ועם (אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומי הארגון עם הקשר את השנה גם קיימה המשטרה
זיהוי חקירות, ידי על מקרים, ב219 המשטרה ידי על נעזרו וחבריו הארגון זרים. משטרה חילות
ב86 הארגון ידי על ישראל משטרת נעזרה כן אינפורמאציה. והחלפת ידיעות העברת אנשים,
האינטרפול למרכז נוסף האינטרפול, באמצעות ישראל משטרת ידי על שנעזרו הארצות מקרים.
שוייצריו/, אוסטריה, קנאדה, איטליה, בלגיה, צרפת, המערבית, גרמניה אורוגוואי, היו: עצמו,

והודו. אפריקה דרום טבג'ר, טונים, יוון,. יפאן, הברית, ארצות ארגנטינה, הולנד, בריטאניה,

פלילי לזיהוי. המחלקה ב.

עבודה בוצעה הנסקרת. בשנה שינויים חלו לא ובתפקידיה פלילי לזיהוי המחלקה של בארגונה
הסיוע ובדבר המחלקה של תפקידיה בדבר במרחבים, המשטרה אנשי בקרב יידע, בהפצת נרחבת
המחלקה, ובמיתקני במעבדות מודרכים סיוריים נתקיימו בעבודתם. להם לתת ומסוגלת יבולה שהיא
ואחרים. הצבאית המשטרה עובדי פרקליטים, גם משטרה, אנשי מאות על נוסף השתתפו, שבהם

ואחרים. הצבאית המשטרה עובדי של בקורסים המשטרה אנשי הירצו כך על נוסף
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לרישום המדור פעולות (1)

טופסי 35,741 ולמיין לבדיקה נתקבלו השנה הרשעות, ולרישום אצבע לטביעות המשרד (א)
ימים, עולי עבריינים 7071 של הרשעותיהם נבדקו כן .(1957 בשנת 39,442 (לעומת אצבע טביעות
האנשים מן %44 אצל החוק). לפי (האסורה אצבעותיהם טביעות להטבעת להיזקק מבלי
הרצידיביסטים מספר את אנו קובעים זו בדרך קודמות! הרשעות נתגלו כנ"ל הוגשו שטביעותיהם
כן): לפני אחת פעם הפחות לכל שהורשע אדם כל זה במספר נכלול (אם הדוח בשנת שנאסרו
ל17,000, קרוב הרצידיביםטים מספר היה  1957 (בשנת ., ל15,700 קרוב השנה הגיע מספרם
537,443 (לעומת שבמשרד בכרטסות בדיקות 528,647 נעשו כן ל15,000). קרוב 1956 ובשנת

הקודמת). בשנה
ההוראות  סיבתה בהם, טיפלה שהמשטרה האצבע טביעות וטופסי הבדיקות במספרי הירידה
טביעות יאת שמטביעים האנשים סוגי את להפחית מטרה מתוך הנסקרת, בשנה שהוצאו החדשות
שהמשטרה האנשים סוגי בין קלות עבירות שעברו אנשים של הכללתם את ולמנוע אצבעותיהם,

טביעותיהם. את דורשת
או נמצאו שאבדו, חפצים 35,573 של תיאוריהם נרשמו הדוח בשנת רכוש, לרישום המשרד (ב)

חפצים כוללים אינם אלה מספרים לבעליהם. והוחזרו הרישום באמצעות זוהו חפצים 1,336 נגנבו.
העניין העברת בלי מייד, להם והוחזרו למציאתם סמוך המשטרה ביחידות בעליהם ידי על שזוהו
אופניים לרישום המיוחד הפנקס באמצעות זוהו גנובים אופניים זוגות 489 פלילי. לזיהוי למחלקה

המשטרה. יחידות בין שהופץ גנובים
המכיל העבריינים, אלבום של העתקים נמצאים מרחביות יחידות ב15 העבריינים. אלבום (ג)

הנסקרת בשנה הקודמת). בשנה 9,136 (לעומת עבריינים 10,547 של ותיאוריהם תצלומיהם את
מתוך ,1953 שנת מאז הורשעו שלא עבריינים 1483 של ותיאוריהם תצלומיהם האלבום מן הוצאו

שוב. והתרחב הפנקס גדל כן פי על אף בו; השימוש על ולהקל הפנקס את לפשט מגמה
האלבום. של נוספים טפסים עשרה בהכנת המחלקה עוסקת המרחבים, לתביעות היענות מתוך
השיטה של התפקיד את האלבום ממלא רבים במקרים באלבום. לשימוש מיוחדת טכניקה עובדה

הביצוע). שיטת לפי עבריינים (רישום אופראנדי" "מודוס הנקראת
אופראנדי"). ("מודוס לעיל הנזכרת השיטה לפי מין עברייני של הרישום בתכנון הוחל השנה
הדוח בשנת נעדרים. ורישום למשטרה הדרושים אנשים רישום  החקירות אגף פרסומי (ד)

בכל והמופץ הרישום, מדור ידי על שבועית המתפרסם החקירות, אגף חוזר באמצעות הופצו
אנשים 180 של הקודמת), בשנה 303 (לעומת שנמלטו עבריינים 343 של תיאוריהם המשטרה, יחידות

הקודמת). בשנה 86 (לעומת נעדרים 77 ושל לחקירה הדרושים
מהם 151 על נעדרים, אנשים על הודעות 1627 היחידות מן למחלקה נתקבלו הנסקרת בשנה
פורסמו נעדרים 77 של פרטיהם בעתונים. מודעות פורסמו  עשרה ועל ברדיו הודעות שודרו

החקירות. אגף בחוזרי
שביקשו לאנשים בייחס 56,222'בירורים בוצעו מהימנות: ולבירורי יושר לתעודות המשרד (ה)

אחרים. בירורים 7,329 נעשו כן יושר. תעודות מבקשי ל12,297 בייחס ובן הארץ, מן יציאה היתרי
המשטרה קרוביהם. אחרי לחפש בבקשה המשטרה אל הארץ ותושבי אזרחים פנו רבים במקרים

המבוקשים. האנשים את לגלות הצליחה רבים ובמקרים אלה, לבקשות נענתה

י ע ד מ ה ר ו ד מ ה (2)

: דלקמן המעבדות קיימות זה במדור
הפשע. ממקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה (א)

ונשק. עקבות סימנים, לזיהוי המעבדה (ב)
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האנאליטית. המעבדה (ג)
יד. ולכתבי למיסמכים המעבדה (ד)

הפוליגראף. מעבדת (ה)
העבירה. מקום ולשירטוט לשיחזור המעבדה 0)

הצילום. מעבדות (ז)
הניידת. המעבדה (ח)

אצבע, טביעות 2063 נתקבלו הדוח בשנת הפשע, ממקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה (א)

123 הקודמת). בשנה מקרים ב718 טביעות 1572 (לעומת שונים עבירות מקרי ב767 שנאספו
חשודים. של כטביעותיהם נתגלו טביעות

ל497 המתייחסים מוצגים נבדקו ונשק עקבות סימנים, לזיהוי במעבדה אחרות, מעבדות (ב)
ל482 המתייחסים מוצגים נבדקו האנאליטית במעבדה הקודמת). בשנה 356 (לעומת חקירות תיקי
המתייחסים מוצגים נבדקו יד ולכתבי למיסמכים במעבדה הקודמת). בשנה 483 (לעומת תיקים
בקשר אנשים 158 נבדקו הפוליגראף במעבדת הקודמת. בשנה 924 לעומת חקירות, תיקי ל1061
בפיקוחה הופעלו כן חמורים. פשע מקרי של חקירות ב58 השתתפה השיחזור מעבדת תיקים. ל93
הנסקרת בשנה ביצעו היחידתיות הצילום מעבדות שתיםעשרה רבות. בחקירות מרחביים שרטטים

רנטגן. ותצלומי בצבעים תצלומים מהם תצלומים, 127,000 והכינו צילומים 23,300
העבירה במקומות טכנית עזרה למתן הזמנתן, לפי ליחידות, פעמים 1078 יצאו המחלקה מומחי

עצה. ולמתן

ת. י ט פ ש מ ה א ו פ ר ל ן ו כ מ ה (3)

 ומעמדו העברית, ולאוניברסיטה למדינה משותף מוסד הוא משפטית לרפואה גרינברג מכון
אנשי שבעה האקדימאי, הסגל מלבד הנסקרת, בשנה עבדו במכון לרפואה. הספר בית של מחלקה

משטרה.
משפטית. לרפואה המתייחם בכל הארץ ובדרום במרכז המשטרה יחידות את משרת המכון

האחרים. הארץ בחלקי משטרה יחידות גם לו נזקקות חמורים במקרים
המוות. סיבת לקביעת הקודמת) בשנה 705 (לעומת גופות 372 במכון נבדקו הנסקרת בשנה
הקודמת) בשנה 427 (לעומת 260 המכון, של פעולתו בטווח שאינם הארץ, בחלקי נבדקו כך על נוסף

גופות.
את שהגדיר בחוק, השינוי מן נובעת השנה שבוצעו המוות שלאחר הניתוחים במספר הירידה

מוות. לאחר גופות לנתח יש שבהם המקרים
משפטיים. לצרכים ימים, עולי של הגיל בדיקות,לקביעת 201 המכון ביצע הניתוחים, על נוסף

שנתגלו. ועצמות שלדים 13 נבדקו כן
העברית, האוניברסיטה בארץ: המדע מוסדות עם הדוק פעולה ושיתוף מגע מקיימת המשטרה (4)

של  שונות ממשלתיות מעבדות התקנים, מכון תלאביב, אוניברסיטת וייצמן, מכון הטכניון,
של מעבדות עם מגע נתקיים כן וכוי. החקלאות משרד של הבטחון, משרד של הבריאות, משרד

שונים. תעשייה מפעלי
משרד מעבדות ידי על המשטרה עבור השנה, גם בוצעו, וסירולוגיות טוקסיקולוגיות בדיקות

חקירות. ל224 שהתייחסו מוצגים 919 נבדקו אלה במעבדות הבריאות.

הכלכלית המחלקה ג.
המסוכנים הסמים מדור להעברת פרט הנסקרת,1 בשנה נשתנו לא המחלקה של ותפקידיה ארגונה
פיקוח הברחות; מניעת דלקמן: בשטחים כלכליות בחקירות עסקה המשטרה הפלילית. למחלקה

וכר. לתיירות לנסיעות, סוכנויות כגון, מסויימים, שירותים על פיקוח המטבע; חוקי על
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אף הכלכלית. לעבריינות המתייחס חומר של ובמיונו באיסופו המחלקה עסקה עבודתה לצורכי
בשעת משפטיים לצעדים ינוצל זה שחומר כדי תביעה, הגשת של מיידית אפשרות היתד. לא אם
מטה של פיקוח תפקידי וביצעה כלכליות. בחקירות אופראטיבי באופן המחלקה עסקה כן הכושר.

במרחבים. כלכליות לחקירות הענפים על
והתעשייה, המסחר (משרד הכלכליים המשרדים עם עבודתה את ותיאמה פעולה שיתפה המחלקה

וכוי). האוצר
החבורות בין נרחבים. בממדים הברחות של מאורגנות רשתות המשטרה גילתה הדוח בשנת
במקרה סתר. בכתבי השתמשו ומהן גדולים, בממדים שפעלו קבוצות היו הכספים מבריחי של
גדולות קבוצות ידי על בוצעו אחרות הברחות גם מטוס. עובדי צוות כספים בהברחות עסק אחד
ימאים השתתפו אחת בחבורה וכר'. מתנות יבואני של או יצואנים של במסווה שפעלו ומאורגנות,

^ ישראליים.

מרחבים ד.
שבהם במקומות בייחוד במרחבים, החקירה עבודת בארגון שינויים הונהגו הנסקרת התקופה בסוף
פנים כל ועל נסיון, של בשלב עדיין נמצאים הללו השינויים רוב המקופי. השיטור שיטת הונהגה

הדוח. שנת סיום שלאחר לתקופה שייכים הם
יחידות הוקמו כדלקמן; סכימאטית, ובצורה בקצרה מסתכמים, בתלאביב שבוצעו השינויים

. אשמורות: לשתי מחולקות היחידות אחת). מחוזית ביחידה לרכזן  היא (המגמה נפתיות חקירה
דחופות, מגיעות והתלונות מרובים האירועים ביותר, קשה העבודה שבהן בשעות פועלת האחת
פועלת השנייה האשמורה הצהריים; אחרי שלוש עד בבוקר משבע הן אלה שעות זו: אחר בזו
חולייה נפה בכל קיימת בבוקר, ושבע עשר בין בלילה, בערב. עשר עד הצהריים אחרי משלוש
מופרשת זו חולייה אלה. בשעות המתרחשים ובאירועים בתלונות טיפול כדי מספיק שכוחה תורנית,

השנייה). ידי על  כלל (בדרך האשמורות אחת ידי על
תלונות". "קצין משמש הללו הקצינים אחד חידוש: הונהג וכאן , קצינים שני כזאת יחידה בכל
את ומעביר התלונה את רושם היה זה (היומנאי); התורן אל תחילה פונה המתלונן היה כה עד
אל מגיע מתלונן היה מיוחדות בנסיבות או מיוחדים במקרים רק החקירות. עובדי אל המתלונן
כשהמתלונן או  במינו מיוחד טיפול דרושי כשהיה או חמור, לפשע התלונה התייחסה אם הקצין:
לטפל לסרב למשטרה מתיר שהחוק לסוג התלונה השתייכה אם גם הקצין. את לראות במיוחד דרש
התלונה היתר. בלבד), כספי מניע מתוך אן קינטור, לשם או דעת, בקלות הוגשה אם (כלומר, בה
את מתלונן כל פוגש התלונות, קצין של מינויו עם עכשיו, לעיל. המתוארים בשלבים עוברת
מסרב הוא . לסרבה שיש מוצא הוא ואם תלונתו, את רושם הקצין בואו. עם מייד הקצין
של רב וקיצור חסכון משוםי רק לא וברסמכא, מוסמך אדם ידי על זה, בטיפול יש מייד.
כך ידי על לטובה מושפע המתלונן חשוב: פסיכולוגי1 יתרון כך, על נוסף בו, יש הפרוצידורה;
רבות, בידיים טיפול ובלי מייד רבים עניינים מחסל הקצין י, סמכות בעל אדם בידי נמצא שעניינו
המקרים לחקירת זמנם מלוא את להקדיש יכולים ואלה החוקרים, מן עבודה חוסך הוא כך ידי ועל
פעוטים, עניינים על זמנם את לבזבז שיצטרכו בלי ומעמיקה, מדוקדקת חקירה הטעונים הרציניים,
קשורים, הם (כי רבה וסבלנות רבה טרחה  פעוטים שהם משום ודווקא  לפעמים הדורשים,
מרישום פטורים הם הרבה), וטענות תרעומות רוגז, המעוררים וכיו"ב, שכנים בסכסוכי רוב, פי על
עכשיו ,י סירוב למתלונן יינתן דבר של בסופו כי מראש במעט ברור שבהם בעניינים רבות עדויות
החוקרים במקום. בו הסירוב את ומוציא ביומן, הרישום לאחר מייד, התלונה את הקצין מחסל
עם מייד לחוקר נמסרים  מספר תיקים או תיק ההצמדה; שיטת לפי התיקים בחקירת מועסקים
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מתחילת הצמוד בתיק מטפל והחוקר החקירות, משרד אל התלונות קצין מידי התלונה העברת
אחרת. בדרך לחיסולו עד או לתביעה להגשה התיק של הכנתו לגמר עד סופה, ועד החקירה

נסיוני. בשלב נמצאת זו התארגנות אולם מחדש, מתארגנת בענף החקירות עבודת

העבריינות מצג ,2
החישוב שיטת א.

לידיעת שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים של ביסודם
נחשבים לאאמיתיים בתיקים האמיתיים. התיקים  שנייה ובסידרה בפנקםיה, ונרשמו המשטרה
והתיקים מדומה) קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמים (שכן ליחידה מיחידה שהועברו התיקים

פלילית. אשמה העלתה לא שהחקירה משום שנסגרו
כוללים והם תןניעה", שנסגרו.ללא "תיקים הנקראים תיקים המשטרה ידי על נסגרים כך על נוסף
בר איננו הנאשם מת; הנאשם הוכחות! חוסר ? ציבורי עניין חוסר דלקמן: הסגירה סיבות את
לפני המשפט בבית התביעה ביטול העבירה; התיישנות אחרת): מסיבה או גילו מחמת (אם עונשין

המשפטי. היועץ ידי על הפעולות עיכוב ., הטיעון
ולתיקים שהועברו לתיקים פרט שנרשמו, התיקים כל את איפוא, כוללים, האמיתיים התיקים

האמיתיים. בתיקים נכללים תביעה ללא שנסגרו התיקים אשמה. בהם נתגלתה שלא
חוברו ו1957) 1956) שלפניה השנים ולשתי הנזכרת לשנה המתייחסים שהמספרים לציין יש
שנרשמו המקרים הותאמו כן שלפני לשנים המתייחסים בתיקים זאת, לעומת אחת? שיטה לפי
מאידך, ומדוייק: נגנון יחס נותנת והשוואתם הללו, השנים שתי מספרי הוכנו שלפיהן להגדרות
המספרים את להפריד בידינו אין כי האמיתיים, לתיקים בייחס כזאת התאמה לבצע היה איאפשר
שהיו תביעה, ללא שנסגרו לתיקים המתייחסים המספרים מן "לאאמיתיים" למקרים המתייחסים
השנים עם האחרונות השנים שתי של המספרים השוואת אחת. בהגדרה הקודמות בשנים כלולים
המספרים מן קטן אז האמיתיים התיקים מספר היה האומדן ולפי איפוא, מדוייקת, אינה כן שלפני
שונים. בסוגים שווה אינו שהאחוז מאליו מובן אחוזים. ב95 19581956 שנות של המקבילים
ויש מיניות) בעבירות (כגון ניכרת בצורה המספר את שינה החדש שהחישוב יש עבירות; של

ניכר. שינוי לידי הביא שלא
שהונהגה המחוזית החלוקה לפי ניתנים  הקודמות לשנים המתייחסים אלה גם  המספרים כל

כן). לפני קיימים שהיו החמישה במקום מחוזות, (שלושה הדוח בשנת
האמיתיים. התיקים מספרי גם שנרשמו, התיקים של המספרים של בצידם ניתנים, דלהלן בטבלות
לטבלות שנתלוו ובניתוחים בהערות שבטבלות. למספרים גם מתייחסים לעיל שנאמרו הדברים

במפורש. אחרת נאמר אםיכן אלא בלבד, שנרשמו לתיקים הדברים מתייחסים

י . העבריינות ב.

הקודמת? בשנה 50,800 לעומת ועוון, פשע עבירות,מסוג ב53,010 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
%4.5 של עלייה  האמיתיים התיקים ובמספר ,4.40/0 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר
השנה של מזו במקצת גדולה אמנם, היתה, העלייה הקודמת). בשנה 46,259 לעומת תיקים, 48,320)
הקודמות, השנים של העלייה לממדי הגיעה לא היא אך ב%3.8), הכולל המספר עלה (בה הקודמת
ממספר %1 של ירידה חלה ובה דופן, יוצאת שהיתה ל1953, (פרט שנה מדי עלייה היתה שבהן
יחסית, גדולים, לא השנתיים העלייה שיעורי היו 1953 שלאחר בשנים .(1952 שנת לעומת העבירות
העבירות, של העלייה בשיעורי להאטה מתמדת נטייה איפוא, קיימת שנה. מדי והלכו פחתו והם
,1951 בשנת בייחוד אחת, בבת וגאתה קפצה כשהעבריינות ,1953 שנת שלפני השנים לעומת בייחוד
העלייה בשיעורי שחל הקל הריבוי ידי על אף הופרכה לא זו נטייה .43.50/0 של עלייה חלה שבה
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שכמותה זמנית, או מקרית תופעה אלא זו שאין  הדעת על מתקבל ואף  אפשר הנסקרת: בשנה
יש מכן). שלאחר בשנה שנתחסלה קלה עלייה ,1955 לעומת חלה, (בה 1956 בשנת ראינו כבר
עצמה; בעבריינות ולא העבריינות, של העלייה בשיעור ובירידות בעליות כאן שמדובר להדגיש
יותר. איטי בקצב  ולפעמים יותר מהירים לפעמים שונים, בשיעורים כי אם בהתמדה, גדלה זו
באוכלוסייה האוכלוסייה. עליית משיעור גדול העבריינות של העלייה שיעור היה הנסקרת בשנה
כאן וגם מתמדת, תופעה היא זאת גם ב4.40/0. העבריינות עלתה ולעומתה ,%2.8 של עלייה חלה

.1957 ושנת 1953 שנת שנים: שתי רק דופן יוצאות היו
ללא נשאר הרצח מעשי מספר ירידה. חלה ביותר, החמורים מן עבירות, של אחדים בסוגים
הנםיון במעשי השנים). בשתי מקרים 30) 1957 בשנת הרצח מקרי של למספרם שווה והוא שינוי,
השוד במעשי הרכוש: נגד העבירות מן ניכר בחלק גם חלה ידידה .%4.7 של ירידה חלה לרצח
ירידה .$2.3< של ירידה.  בכללותם ההתפרצות במעשי 0/0ר,י של ירידה חלה לשוד והנסיון
(ירידה יעסק לבתי ובהתפרצויות (50/0 של (ירידה מגורים לבתי בהתפרצויות בייחוד התבטאה זו
ולבתי ,19.20/0 של בשיעור  מגורים לבתי בלילות: ההתפרצויות פחתו בייחוד (1.50/0 של
ירידה ירדו התפרצות ידי על או שוד ידי על הבהמות גניבות .%11.6 של בשיעור  עסק
,%4.3 של קלה עלייה חלה בכללותן, התפרצות), בדרך (שלא הגניבות במספר .%38.7  ניכרת
ירידה חלה אופניים, וגניבות ואופנועים מכוניות גניבות כגון גניבות, של חשובים בסוגים אך

אופניים). בגניבות  ו11.40/0 ואופנועים במכוניות %20) למדי ניכרת .
ילדים נגד המיניות העבירות אולם ,%13.7 של עלייה חלה בכללותן המיניות העבירות במעשי
בילדות מגונים ובמעשים ,%16.7 של ירידה חלה ובילדים בילדות זכר ובמשכב באונס השנה: פחתו

.%1.1 של ירידה  ובילדים
עליות על פרטים ירידות. ובמקצתן עליות במקצתן קלות, תנודות היו העבירות סוגי בשאר

הללו. בסוגים העוסקות דלהלן, לטבלות מצורפות אלה וירידות
חטא מסוג עבירות ב15,953 השנה המשטרה טיפלה לעיל, הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף

.(10/0 של ירידה הקודמת, בשנה 16,114 (לעומת
בהם. לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים וסכסוכים עבירות על תלונות 23,789 נתקבלו כך על נוסף
,10,794 היה זר. מסוג האחרות התלונות של מספרן < (%25.6 של (עלייה תקיפות היו מהן 12,995

אינם שהמתלוננים העובדה אף על למשטרה, מובאים עודם אלה סכסוכים .%40.4 של עלייה כלומר,
מן רבים המשפט. לבית ישר תביעותיהם להגיש רשאים והם המשטרה, מן לסירוב זקוקים
למשטרה פונים האחרים למשטרה! לפנות צריכים הם שאין הנראה, כפי יודעים, אינם המתלוננים
של (באיום יריביהם על ללחוץ כדי או הדין, לשורת מחוץ מעשה למענם שייעשה תקווה מתוך

משטרתית). פעולה
ושהמשטרה המשטרה בפנקסי שנרשמו יותר, הרציניות התקיפות נכללו לא אלה במספרים

י גמירא. עד בהן טיפלה
הריבוי אחוז על עולה שנרשמו התיקים {מספר הריבוי ב%2.8. האוכלוסייה עלתה הדוח בשנת
הקודמת, בשנה 257.1 לעומת ,260.9 הוא ל10,000 שנרשמו התיקים מספר ב%1.6. באוכלוסייה
מבחינה גם כלומר, !261.4  המקביל המספר היה כן שלפני בשנה אך ,%1.5 של עלייה כלומר,

דופן. יוצאת 1957 שנת היתה זו
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42טב לה
בהשוואהת העבריינות האוכלוסייהנורת 19571958לגידול 

התיקים מספר
התיקיםהאוכלוסייה ל1)0ו<.ו<1כל יגנרימו

תרגגיסענריטו

19582'032'00053'010260.9

19571/970/00050/800257.1

+2.8+4.4+באחוזיםהריבוי 1.5

גראפית. בצורה 44 בטבלה המתוארת ההתפתחות את מראה 43 הטבלה
.1

43 טבלה

העבריינות תנודת
תושבים 100.000 לכל הנבבירות מסער והאוכלוסיה

2609 71ל2 2614 2597 2^ #24

19581948

#2 2?24 064 1|?7 24$

'58 '57 56י '5$ ^ל' 53י 52י 1$י '50 9% '48
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התכיפות שיעור ואת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מראה 44 הטבלה
.19581948 בשנות תושבים 10,000 לכל העבירות מספר כלומר העבריינות, של (00ג00121ת1)

44 טבלה
.111581948  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנורה

התיקים1" מספר
י:ינר.טוהאוכלוקיהה"ינה התיקים ל00ו1'10כל .נרעמו

תוחבים

!948879,00011,610132.4
19191,174,00019099;162.7

80.4נ10'19501,370,00025/5
19511,577,00036'652232.4
19521,629,00041 ,(135255.0
19531,670,00041,231246.9
19541,718,00044,247257.5
19551,789'00046,453259.7
19561,872,00048,936261.4
19571 '970,00050,800257 ו.
19582,032,00053,010260.9

שיעורה כי אם לעלייה, מתמדת נטייה המדינה' של קיומה שנות בכל מראה, העבריינות תכיפות
להאטה. מתמדת, אך הדרגתית נטייה, הוא, אף מראה, זו עלייה של

עם בהשוואה הנסקרת, בשנה המשטרה ידי על שנחקרו התיקים מספרי את מראה 45 הטבלה
■ לה. שקדמו השנים שלוש

45 טבלה
19551958  המשטרה ידי על שנחקרו תיקים

הריבוי אהה
נ195819571950 הירידה935 או

1957/1958

ועוונות) (פשעים פליליים +53010508004893646453תיקים 4.4

תקיפות ,' 129951034484987174+25.6אשמות

אחרות י 7686י10794שםורבו ;63503439+40.4
משונות 228105833.1נ8521274מיתות
התאבדות 185162219159+14.8מקרי

בתיקים (נכללו להתאבד 514נםיונות +511473,489פליליים) 1.2

9691181791106818.0הברחות

15953161141818016055חטאים 1.0

י11811179דליקות 11341047+ 0.2

המקרים +95939887408533676453כל 8.1
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שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות, מספרי את מראה 46 הטבלה
ציון עם ,1957 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת הדוח, בשנת בהם טיפלה
תושבים 10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר .זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי

הנידונות. בשנים
46 טבלה

19571958  אמיתיים הימים  שנרשמו תיקים י

נתיקי ע ■;ייםאמיוהיקיםרעמום

העבירה תיאור
1*5811)57

אחוז
ה

או הריבוי
ירידה

התיקים מםפר
אי1;1 7>.(!19581ל000'10

אחוז .

הי
או הריבוי

■רירה

+19581957 י
1

+

העבירות 257.1ה.10)1.42'5301050800כל
.|

48320402594.5

0!;31303.30.20.2:01רצח

לרצח 43.10.30.3111644.7!)1111נסיון

אדם 155.00.040.191850.0)92הריגת

בעונג מוות 1.2)1888!)2819385.50.11.02גרפ

בזדון לרכוש ונזק ופעוטה חבלנית 18.0(!()18:1518.144.442.387408)902תקיפה

. לעוד ונסיון 1.9)772!)71744.10.30.4עוד

מנורים לבתי ;<1!<45.012.513.524852;ו:ו25302התפרצות 5.0י

עסק לבתי 183118671.99.09.4181318411.5התפרצות

התפרצויות 112841.70.46.5127212422.4)130עאר

ידי על או עוד ידי על בהמות נניבת
40.20.40.67311938.7_73122התפרצות

ואופנועים מכוניות 32940819.41.02.128836020.0נניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 1877168811.29.28.51773160910.2גניבות

אופניים 528.07.58.41078121711.4*15201נניבת

כיס 242623443.5גניבות ■11.911.9223921275.3

נהמות 6546048.33.23.15435155.4גניבת

וממטעימ מפרדסים פרי 436410.3!)1700.33.33.4)072נניבת

גניבות .12905שאר 123494.563.5(!2.51200(1113310.0

חעור רכוע והחזקת גנוב רכוש קבלת
5.2_6.32.73.0402424_548585כגנוב

לאונס ונםיון 1814,7)97992.00.50.578אונם

טיניוית עבירות _1272111514.16.35.61181103913.7שאר

כלכליות .עבירות י478 485,1.42.42.541164700.9

עכירות 15261141328.075.171.513047121777.1שאר

שהמשטרה (משום תיקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים השנה גם המשטרה טיפלה בהן), לטפל סירבה
הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם  ובמקצתם עבירות,
התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות

להתאבד. ונסיונות
גראפית. בצורה אלה נתונים מוצגים 47 בטבלה
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ועוונות פשעים
47 טבלה

למיניהם שנחקרו תיקים

1955  1958

שנחרבו אשמות
12000

9000

שסווגו אעונזות

ל5י '56 '57 58י

90000

75000

60000

45000

30000

15000

0

55 56 '57 8ל
63



47א טבלה

1200

900

3 600

מעוונות למיתות 300

0

 200
. ■ 600

 150450

* 100300

 50
■■■■מ
התאבחתן 150|מקרי

0

^20000

55 '56 57 58 55 '56 '57 $5
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48 טבלה

19531958 ננונרשםו תקים

1§!§ 1200

 900

600

 300

60

45

1 30

15

()

6000

: 4500

!411 3000

! 1500

0

20000

! 15000

! 10000

5000

55 8לי57'56'55י54 3ל 58י7לי56'55י54
0
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המספר עלייה. חלה והחטאים, ההברחות המשונות, מיתות למקרי פרט הללו, החקירות סוגי בכל
ב%8,1. עלה שנחקרו המקרים של הכולל

מיניות, עבירות (רצח, עבירות של מסויימים בסוגים ההתפתחות את אנו רואים 48 בטבלה
האחרונות. השנים חמש במשך והתפרצויות) גניבות

(ברצח, ומורדות מעלות אנו רואים שבהם ובהתפרצויות, ובגניבות ברצח התנודות לעומת
פעילותם מפאת דופן יוצאת היתה 1956 שנת :1954 שנת מאז לירידה גדולה נטייה ניכרת למשל,
המיניות. העבירות במספר ומדאיגה מתמדת לעלייה אנו עדים הפידאין), של הכלל מן היוצאת
עיון האחרונות. השנים בשלוש העבריינות של החודשיות התנודות ניתנות דלהלן 49 בטבלה
חוקתיות של שסיבותיה אלא אלה, בתנודות מסויימת עונתית חוקתיות שקיימת מראה אלה בתנודות

כראוי. נתבררו טרם זו

49 טבלה

1956 1958
שנרםמר תיקים

ועוונות פעןעים

5000

4600

4200

3800

3400

5000

4600

4200

3800

3400
!1₪!1!111181

וו* ו\ ו וו

האחוז ציון עם מחוזית, חלוקה לפי ועוונות) (פשעים שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסך המחוזי

50 טבלה
מחוזית חלוקה  1958  שנרשמו תיקים

הכלכלית המחלקה
הארצי שבמטה

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני הטחון כל
שנרשמו התיקים

44

0.1"/0

19415

36.60/0

15214

28.7"/0

18337

34.6"/0

53010

100.0"/0
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ועם הקודמת השנה עם השוואה בצירוף העבירות, של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
הירידה. או העלייה אחוז ציון

51 טבלה
מחוזית חלוקה  19571958  שנרשמו תקים

ה נ י:י התיקיםח כל
הצפוני".נרעמו הדרומיהמהוז תלאביבהמחוז הכלכליתמהוז המחלקה

הארצי י:יבמטה

1958

1957
53010
50800

18337
17945

15214
14147

19415
18025

44
83

הירידה או הריבוי
+4.4+באחוזים 2.2+7.5+4.247.0

שבטבלה הסוגים (לפי בהן טיפלה שהמשטרה העבירות, של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
בלבד. 1958 לשנת (46

52 טבלה
מחוזית הלוקה שנרשמו1958 היקים

הכלכלית המחלקה מחוז המחוז המחוז יו1
הארצי עגבמטה אביב תל הדרומי הצפוני הכי ^"■

44 19415 15214 18337 53010 העבירות כל

רצח
לרצח נםיון
אדם הריגת

בשוגג מוות גרימת
9026 בזדון לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית תקיפה

לשוד ונםיון שוד
מגורים לבתי התפרצות
עסק לבתי התפרצות

התפרצויות שאר
73 התפרצות ע"י או שוד ידי על בהמות גניבת

ואופנועים מכוניות גניבת
מכוניות וחלקי מכוניות מתוך גניבות

אופניים גניבת
כיס גניבות

בהמות גניבת
וממטעים מפרדסים פרי גניבת

גניבות שאר
רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

כגנוב חשוד
לאונס ונםיון אונס

מיניות עבירות שאר
כלכליות עבירות

עבירות שאר

ושל למיניהן) (חקירות התיקים כל של המחוזית החלוקה את גראפית, בצורה המראה, טבלה להלן
העיקריים. סוגיהם לפי ועוונות), (פשעים הפליליים התיקים כל

67 :

3114107

66312312

9261

281612

9026352324233080

71322118

25305626801288

1831387576868

1306428535343

73. 20494

3294233254

18773993911087

152011973091014
24265374671422

65430130251

67229533344

129053465 40645376י

548174148226

97333331

1272459319494

4782108913643

152617210439136591



53 ה גל ט

שנתקת עןונים תיקים
 1 9 ל 8
מחוזית חלוקה

המחוז
הצפוני.

ך^ המחוד
\_ הזררמי.

כ/חוז
אביב.. תל
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הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם המקרים כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
.1957 שנת נתוני עם והשוואתה

54 טבלה
מחוזית המשטרה19571958הלוקה ידי על ונחקרו למיניהם מקרים

הירידה אן הריבוי י נחקרו התיקים י.:=פר הי!חו>
"חודם 1957 1958 י ""

+ 9.2 29733 32454 הצפוני המחוז
+13.6 י. 27097 3078:5 הדרומי המחוז
+ 2^7 31794 32038 תלאביב מחוז
44.8 116 64 הארצי עבמטה הכלכלית המחלקה

+ 8.1. 88740 95939 הכל בסך .

והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח ונסיון רצח (1)

בשנת רצח מקרי של למספרם שווה והוא שינוי, ללא הנסקרת בשנה נשאר הרצח מעשי מספר
ידי על שבוצעו הרצח מקרי מספר במקצת גדול היה 1957 בשנת שנים). בשתי מקרים 30) 1957

עלה הארץ תושבי ידי על שבוצעו הרצח מקרי כלומר, הדוח), בשנת 8 לעומת 12) מסתננים
,1957 שלפני בשנים שכיחים שהיו המספרים לעומת כן, פי על אף , הקודמת השנה לעומת במקצת
ב1954  ב55,1953 מקרים וב66,1952 ב1951 מקרים 61) הרצח מקרי במספר גדולה ירידה יש

ב1956). מקרים ר56
 וחלקם העולם, בכל שכיחים שכמותם "רומנטיים", במניעים מקורם הרצח, ממקרי חלק
ידי על בוצע הרצח ממעשי חלק המזרח. מושגי לפי המשפחה כבוד על "הגנה" של במניעים
פי על ואף קטטה, או מריבה בשעת המעשים בוצעו מםויימים ובמקרים בנפשם, מופרעים אנשים

הריגה. של אופי בעצם, להם, היהי רצח, כמעשי נחשבו הם משפטיתטכנית שמבחינה
בצע. בתאוות או בשוד בממון, קשורים הכלל מן ויוצאים בודדים מקרים רק

ירד, אלה במעשים המסתננים של חלקם ל61). (מ64 %4.7 של ירידה חלה לרצח הנסיון במקרי
הארץ. תושבי ידי על הנסיון בוצע שבהם המקרים מספר עלה ולפיכך

הנסקרת בשנה נודעו: שמבצעיהם זה, מסוג העבירות בחינת עלידי מתאשרים אלה דברים
לרצח הנסיונות ממבצעי ר%68.9 הקודמת) בשנה 53.3 (לעומת הרצח מעשי ממבצעי %60 נודעו
אם אלא נתגלה שמבצעה כעבירה נחשבת עבירה ואין והואיל הקודמת), בשנה %46.9 (לעומת
בנאשמים מסתננים רושמים אין שנמלט), ובין שנתפס (בין הנאשם נגד ברורות הוכחות קיימות

המעשה. את שביצעו הם הם שאכן ברורות הוכחות כשקיימות או נתפסו, כן אם אלא
הרציחות כל ערבים. ידי על כיהודים, ערבים הנרצחים, רוב של מותם נגרם לעיל, האמור אף על
ידי על ערבים של הרציחות של  מרביתן אף ואולי  ניכר והלק ערבים, ידי על יהודים של

המסתננים. של ידיהם מעשי הן ערבים,
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55 טבלה
19531958 המניע הרצהלפי מקרי בחינת

1511953)551(!ז(195819571951

מסתננים של 81224121726טרוריזם

דם 12גאולת
141

לבינה שבינו !)821235עניינים

קרקעות 21סכסוכי

2234013שוד

ירושה 121סכסוכי

אחרים .910148מניעים ק,19
ידוע אינו 12220המניע

הכל 66!י!י30305630בםך

56 טבלה
המניע19531958 לרצחלפי הנםיון מקרי בחינת

1953 1954 1955 1958 1957 1958

485055
1. 22

76(<

321

91730
25

81715
856

(!5

20

מסתננים של 1031טרוריזם

דם 35גאולת

לבינה שבינו 1011עניינים

קרקעות 21סכסוכי

42שוד

ירושה סכסוכי

אחרים .12!)2מניעים
ידוע אינו 62המניע

115 104 86 י 97 64 61 הכל בסך

57 טבלה
הביצוע19531958 שיטת הרצחלפי מקרי בחינתי

י19581957,1950 195519511953

141631213440יריות
69104129דקירות
413333הכאות
הרעלה

213133חניקה
אחרים 4391311אמצעים

הכל 303056305566בםך
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58 טבלה
19531958  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנםיון מקרי בחינת

1 !158103719511195319511953

58292!)2!)2738יריות
וו20129913דקירות
יי1511)הכאות (!1
1_הרעלה

2חניקה
121

אחרים 8258310>)אמצעים

הכל 104115><11111978)בםך י

59 טבלה
והנפגעים19531958 המבצעים של מוצאם הרצחלפי מקרי בחינת

19581957195619551951195:1

יהודים ידי על ,ו)12815יהודים 111(<

ערבים ידי על 1027112132;!יהודים
ערבים ידי על (111213101911ערבים

יהודים ירי על 2ו1ערבים

ידוע 1לא

הכל >)!)3055!)30305בםך

60 טבלה
והנפגעים19531958 המבצעים של מוצאם לרצחלפי הנםיון מקרי בחינת

5819571951119551951195:1י!1

יהודים ידי על 231517151413יהודים

ערבים ידי על ><10285359087יהודים

ערבים ירי על 282115121325ערבים
י יהודים ידי על 91_12ערביים

115 04ו 80, 97 04 61 הכל בםך

בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)
בשני אמיתיים). 26 (מהם בשוגג מוות גרם מקרי ו28 אמיתיים) (כולם הריגה מקרי 9 נרשמו
 בשוגג מוות גרם ובמקרי %50 של  ההריגה במקרי גדולה: ירידה חלה האלה העבירות סוגי
שינוי ידי על נגרמה בחלקה כי מסויימת, במידה מדומה היא זו שירידה לציין יש אולם :86.29^0 של
ההאשמות, בפנקסי עוד נרשמים אינם דרכים מתאונות כתוצאה שנגרמו המוות מקרי ברישום:
משתקפים הקטלניות בתאונות המוות מקרי על (המספרים בלבד הדרכים תאונות בפנקסי אם כי

במקומן). נדון שעליהן הדרכים, תאונות על בנתונים
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לשוד ונסיון שוד (3)

של ירידה כלומר, הקודמת, בשנה אמיתיים) 72) 74 לעומת אמיתיים, 67 מהם מקרים, 71 נרשמו
האמיתיים. בתיקים %6.9

.1957/58 בשנות לשור והנסיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

61 טבלה
.19571958  לשוד וגםיון שוד

העבירה סוג
היריאמיתייפנרעטו דהאחוז

אמיתיים■2מוגרי1958195719581937

לשור ונסיון 17)71.74שור 44.6.9ו72■

פריצה ידי על גניבות (4)
%2.3) %2.5 של ירידה כלומר אמיתיים), 5,570 (מהם התפרצות מקרי 5,667 נרשמו הדוח בשנת
לבתי בהתפרצויות  %19.3) בלילה ההתפרצויות במקרי חלה העיקרית הירידה באמיתיים).

עסק). לבתי בהתפרצויות  %11.6 מגורים,

62 טבלה
19571958  פריצה ידי על גניבות

הריבויתייםאמימונר:1 הירידהאחוז או
העבירה פןג

אמיתייםנרמו15710581957)1581)1

בלילה מגורים לבתי 1010125210031241.19.319.2התפרצות
ביום מגורים לבתי +23874895857(!התפרצות 5.6+ 4.4

מגורים לבתי התפרצות
נודע לא +597538587518זמן 11.0+ 13.3

בלילה עסק לבתי 104011761035117111.611.6התפרצות
ביום עסק לבתי +212173207168+22.5התפרצות 23.2

עסק לבתי התפרצות
ובחג +579518571502בשבת 11.8+ 13.7

התפרצויות +1300128412721242שאר 1.7+ 2.4

הכל 56675815557056992.52.3בםך

63 טבלה
התפרצות19571958 ירי על או שוד ירי על בהמות גניבת

הירידה אהוז

אמיתים נר"מו

אמיתייפ נר"יטו
העבירה פונ

1957 1958 1957 1!)58

38.7 40.2 119 73 122

שוד ידי על בהמות גניבת
73 התפרצות ידי על או
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אמיתיים): (מקרים בלבד הנסקרת בשנה המחוזות, לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן //
ההתפרצויות כל של %47.5 אירעו שעברה בשנה השנה: ירד (חלקה בתלאביב אירעו %44.5 \:\

.(%56.5  1956 ובשנת בתלאביב, \\

64 טבלה
מחוזות לפי  1958  פריצה ידי על גניבות

הכל סך העבירה מוג

703 י. 161 .139 ;1003 בליל מגורים לבתי התפרצות
£37 305 211 895 ביום מגורים לבתי התפרצות
192 205 .190 587 נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
180 309 216 1035 בלילה עסק לבתי התפרצות
72 89 46 207 ביום עסק לבתי התפרצות
313 175 83 571 ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
337 518 417 1272 התפרצויות שאר

הכל 5570133217622476בפך

הבל בסך המחוזי 0/יי044.5'!י031.6/"%100.023.9האחוז

או שוד ידי על הבהמות גניבות של המכריע רובן הדרומי המחוז של בחלקו עלה זאת, לעומת
; עבירות של זה סוג של המחוזית החלוקה את המראה ,65 בטבלה שנראה כפי התפרצות, ידי על

65 טבלה
מחוזות לפי  1958  התפרצות ידי על או שוד ירי על בהמות גניבת

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הבל םך העבירה סונ

שוד ידי על בהמות גניבת
4 49 20 73 התפרצות ידי על או

5.5"/0 67.1"/0 27.4"/0 %100.0 הכל בסך המחוזי האחוז

גניבות שאר (5)

בשנת ר17,800 19,715 (לעומת אמיתיות 18,570 מהן שונות, גניבות 20,383 אירעו הדוח בשנת
האמיתיים. בתיקים  %4.3 ושל שנרשמו בתיקים %3.4 של עלייה כלומר, ,(1957

הגניבה. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן
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66 טבלה
19571958  גניבות שאר

הירידה או הריבוי אחוז אמיתיימ

אמיתיים נר"ימו 1057 1058

נרשמו

1957 1958
העכירה סונ

20.0 19.4 360 288 408 329 ואופנועים מכוניות גניבת
+42.3 147.1 130 185 130 200 מלון מבתי גניבות
+10.2 +11.2 1009 1773 1>:88 1877 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
11.4 8.0 1217 1078 1652 1520 אופניים גניבת
+ 5.3 + 3.5 2127 2239 2344 2426 בים גניבות
+ 5.4 ן, + 8.3 515 543 , 604 654 בהמות גניבת
+ 0.3 + 0.3 641 643 670 (!72 ומטטעים מפרדסים פרי גניבת
+5.5 +4.0 11201 11821 12213 12705 גניבות ■צאר

+ 4.3 + 3.4 17800 18570 19715 20383 הבל בסך

(על השגחה ללא המושאלות מכוניות מתוך ובגניבות מלון מבתי בגניבות חלה העיקרית העלייה
של (ירידה המכוניות גניבות במספר חלה ניכרת ירידה המשטרה). מצד המתמדת ההתרעה אף

ל%20). קרוב
בלבד). אמיתיים (מקרים הגניבה מעשי של מחוזית חלוקה המראה טבלה להלן

67טבל ה

 גניבות מחוזות1958לפישאר

העבירה הכלפונ הצפוניםך הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז מחוז

ואופנועים מכוניות 2884122225גניבת
מלון מבתי 185654575גניבות

וגניבת מכוניות טתןך גניבות
מכוניות 17733763711026חלקי
אופניים ,1078גניבת 147216715

כים 22395084431288גניבות
בהמות 54324925143גניבת

וממטעים. מפרדסים פרי 64327832342גניבת
גניבות 11821312437764921שאר

הכל 18570478854478335בסך

הכל בסך המחוזי 4?44.9"/''%100.0%25.829.3האחוז

מיניות עבירות (6)

כלומר, אמיתיים, מקרים 1259 מהן מיניות, עבירות על תלונות 1369 למשטרה הובאו הדוח בשנת
האמיתיים. המקרים במספר  %13.7 ושל שנרשמו המקרים במספר %12.8 של עלייה
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68 טבלה
מיניות19571958 עבירות

הירידה או הריבוי אחוז אמיתיים נרי"מו
העביר פונ

אמיתיים נרצטו 1057 1!<58 !0< אג19
 י י 1

זכר ומשכב לאונס נםיון אונם'
131.8 + נ .4 14 58 74 75 במבוגרים בכוה י

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה י

+55.9 142.9 34 5:1 42 (10 בהסכמתם בילדים ;
זכר ומשכב וילדות ילדים אונם

1(5.7 12.0 24 20 25 22 בכוח בילדים
י/./ 2.0 435 430 459 450 ובילדות בילדים מגונים מעשים
+22.5 +24.1 570 1:98 (114 7(!2 מיניות עבירות שאר

+ 13.7 +12.8 1107 1259 1214 13119 יםךהכל

מעשי שמספר לציין יש ל%26.9. הגיע כשהשיעור שעברה, שבשנה העלייה מן קלה זו עלייה
מגונים. במעשים קלה וירידה באונס ניכרת ירידה : ירד ובילדות בילדים המגונים והמעשים האונס
שמאסת לחשוב ויש האמורים, הסוגים מן מעשים עשרות שביצע אדם נתפס הנסקרת בשנה

הללו. המספרים להורדת סייע
עבירות בעיקר הכוללות מיניות", עבירות "שאר בסעיף חלה  לרבע קרוב של  ניכרת עלייה
ומגונים מוסריים בלתי ומעשים עבירה לדבר ומרסרות שידול זנות, בית החזקת כגון, המוסר, נגד
וכיו"ב. ההדדית בהסכמתם במבוגרים זכר משכב וכן בילדים), המבוצעים זה מסוג למעשים (פרט

גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (7)
יסוד שהיה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן

גנוב. שהוא לחשוב
69 טבלה

19571958  כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה סוג
הירידהאמיתייםאנרימו וז

■..10או.9ו י:,7>1819.>!1 אמיתייםנרי;

והחזק גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש

ת
5485854024246.35.2

בזדון לרכוש ונזק תקיפות (8)
70 טבלה

בזדון19571958 לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית תקיפה

הריבוי אהה אמיתיים נרי"מו
העבירה אמיתייםםונ נרי"מו 10.) , א>.19 7>.ו'ו 1>),8

בזדון לרכוש ונזק תקיפות
+8.0 +8.1 8091 8740 8351 902>; גמירא עד בהן טיפלה שהמשטרה
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האלימות שמעשי בצער להרגיש יש .(896) עלייה שוב חלה בזדון לרכוש והנזק התקיפות במספר
שונים בריונות מעשי כוללים אלה מספרים מתרבים. אלא פוחתים, אינם בייחם) קלים (אמנם,
לפעמים אמנם, וכיו"ב). הסוכנות פקידי מרפאות, העבודה, (לשכות ציבוריים עובדים נגד ותקיפות
שיש שיקול מתוך יותר, קלות עבירות גם זה בסוג מסויים, זמן ובפרק מסויים במקום נרשמות,
המספרים אולם ., אלה מסוגים עובדים נגד היד הרמת את להפסיק כדי נמרצת פעולה לנקוט
סכסוכים. ושאר משפחה וסכסוכי שכנים סכסוכי גם אלא פקידים, נגד תקיפות רק לא כוללים דלעיל
פתרון לבקיש הנטייה תפחת במקומותיהם החדשים העולים של השתרשותם שעם לקוות יש
התערותם שעם מוכיחה המציאות ואכן התפרעות: של בדרך למכאוביהם ופורקן לבעיותיהם

בהן. נאשמים שהם וההתפרעויות התקיפות מספר פוחת האנשים של

שסורבו תלונות (9)

71 טבלה
19571958  שסורבו תלונות

התלונה סוג
םורבו

19381937

25.0+('129951034תקיפות

אחרות 1+40.4)18)107917תלונות

בהן מטפלת אינה שהמשטרה ערך, קלי וסכסוכים תקיפות על (תלונות שסורבו התלונות מספר
ב>#31.9. עלה גמירא) עד

הצתה (10)

72 טבלה
הצתה19571958

הריבוי אהת אמיתיים נרייטו
העבירה :11

אמיתיים :ר"1מ! 1937 1958 1957 1958

+10.1 +11.3 69 7>; 71 79 הצתה

ולמאות זיופים (11)

73 טבלה
19571958  ורמאות זיוף

העבירה 0ונ
הריבויאחוזאנזיתייםנרצמו

אמיתייםנרעגטו1958195719581957

זיוף
רמאות

312
(116

273
5(12

280
534

238
485

+14.3
+ 9.6

+ 17.6
+10.1

הכל 928835814723+11.1+12.6בסך

ל%10). קרוב  וברמאות מ%14 למעלה  (בזיוף ניכרת עלייה חלה אלה בסוגים
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ובולים נוטים בנק מטבעות, זיוף (12)

מתייחסים הללו המקרים רוב ל116). מקרים (מ54 שניים מפי יותר עלה זה מסוג העבירות מספר
לייצורם. ולא המזוייפים, והמטבעות הבנקנוטים להפצת

כלכליות עבירות (13)

ניכר. שינוי השנה חל לא הכלכליות העבירות במספר
.19581955 בשנות המשטרה טיפלה בהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

74טבלה

כלכליותעב 19551ירות !(58

ה נ י וה מ י ר אמיתיים:

19584784(!(1

1957485170

1951!4814(!7

1955425352

מעשים של סידרה על מבוססים מהם ומסובכים, חמורים ברובם היו המשטרה טיפלה בהם המקרים
בזה. זה הקשורים עברייניים,

מטיפול כתוצאה רגיל. פלילי טיפול המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
פרנקים 2,720 שטרלינג, לירות 1,633 דולרים, 88,419 חוץ מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה

אחר. מטבע של גדולים וסכומים זהב, מטבעות 527 שווייצריים,
של הטוב מרצונם הועברו, מהן שכתוצאה כלכליות, מניעה בפעולות המשטרה טיפלה כך על נוסף
שאינם אלה, סכומים חסומים. לחשבונות או לאוצר זר במטבע ניכרים כסף סכומי הבעלים,
לסכומים מגיע ערכם זו, בצורה שהועבר הזר המטבע סוגי של ריבויים מחמת מלא לפירוט ניתנים

מבוטלים. לא

. , הברחות (14)

מקרי 969 נתגלו הדוח בשנת הברחות. תפיסת  היא המשטרה של אחרת חשובה כלכלית פעולה
ו512 טבק ק"ג 499 הוחרמו שבהם מקרים, 313 דלקמן: הסוגים את במיוחד לציין יש הברחות.
ו5,635 טקסטילים של מטרים 5,772 נתפסו שבהם טקסטילים, הברחות מקרי 176 סיגריות: חפיסות
נתפסו מקרים ב37 מזון? ק"ג 13,142 נתפסו שבהם מזון, הברחת 112מקרי טקסטיל: מוצרי
 מקרים ב10 , מכוניות 35  מקרים ב31 ; בהמות 218 נתפסו מקרים ב27 ., שעונים 1,207

אקורדיונים, 8 נתפסו כן שטיחים: ,40  מקרים ב7 ו מצלמות 63  מקרים ב9 רדיו! מקלטי 25
שבהם הברחות, מקרי 199 היו כן ., תכשיטים 475 ., יהלומים 10 ., אופנוע ., חשמליים מקררים 3

ריבויים. מפאת לפרטם שאיאפשר שונים, מסוגים סחורות הוחרמו

שיכרות (15)

חריפים. משקאות לשתות מסויימים חוגים של מנהגם אף על במדינה, בעייה מהווה אינה השיכרות
לנעשה ובניגוד אצלנו! נדירות תופעות הן השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות סדר הפרעות
שיכרות על נידונו השנה התאונות. בהתארעות כלל גורם מהווה היא אין התרבות, ארצות ברוב
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מבני נידונו, כן ,י הקודמת) בשנה ו2 39 (לעומת אחת מפעם יותר  שישה מהם יהודים, 47

בולטת המיעוטים בין השיכרות של נדירותה אחת. מפעם יותר אחד מהם מוסלמים, שני המיעוטים,
שהשיכרות הנראה, כפי היא, לכך הסיבה המדינה. הקמת שלפני בתקופה ריבוייה לעומת ביותר,
רוב את המהווים הכפריים, בין נודעה שלא וכמעט הערביים, הערים תושבי בין ביותר נפוצה היתה

המדינה. של הערבית אוכלוסייתה

מסוכנים סמים (16)

עלייה כלומר, אמיתיים, 129 מהם לסמים, המתייחסות עבירות של מקרים 130 נרשמו הדוח בשנת
1958 בשנות המסוכנים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן האמיתיים. במקרים %13.2 של

.1957
,1

75 טבלה
19371958  מסוכנים סמים

195 81 !15 7

ק"נק"נ

1,000.8501,027.731השיש

218.877501,000אופיום

0.0000.033.43הרואין
0.105מורפיום

324טורפיוםאמפולות

להתאבד ונםיונות התאבדויות (17)

ו514 (1956 בשנת ו219 1957 בשנת 162 (לעומת התאבדות מקרי .185 במדינה אירעו הדוח בשנת
שלפניה). בשנה ו473 הקודמת בשנה 511 (לעומת להתאבד נסיון מקרי

.%14.2 של עלייה חלה ובהתאבדויות שינוי, בל איפוא, חל, לא להתאבדות הנסיונות במספר
הנסיונות של המקרים של למחציתם ובקרוב (%72.0) ההתאבדות מקרי של המכריע ברובם
סיבות  השני במקום ,י כללי) ודכאון רוח מחלות (בעיקר מחלה  המניע היה להתאבד
המכריע רובם מועט.  כלכליות סיבות ידי על שנגרמו המקרים מספר נכזבת. ואהבה משפחתיות
לידי שהביאו ההתאבדויות ? בוורידים חתך ידי על או רעל ידי על בוצע להתאבד הנסיונות של

שריפה. או הרעלה, תלייה, ידי על ברובן," בוצעו, מיתה
ההאשמות בפנקס הרשומים העוונות במספרי גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספרי
אףעלפיכן, בתעונשין. פלילית לעבירה להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
הכלל. מן יוצאים למקרים פרט אלה, עבירות על משפטים מגישים אין המשפטי, היועץ הוראות לפי
מחוזי. ופירוט ארצי ניתוח להתאבד: והנסיעות ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן ר77 76 בטבלות

והאמצעי. הסיבה המגורים, מקום בארץ, הוותק המשפחתי, המצב המין, לפי
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דליקות (18)

מספרן כלומר, הקודמת, בשנה 1179 (לעומת דליקות 1181 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
עוברי של רשלנותם מחמת ובמטעים בשדות אירעו הדליקות רוב השנה). נשתנה שלא כמעט
ידי על הארץ, ולמשק לחקלאים עצומים נזקים נגרמים ממנה שכתוצאה מכוניות, נוסעי  אורח
הנעשות שריפות, למניעת והפעולות הנרחבת התעמולה עצים. ואלפי יבול של דונמים אלפי שריפת

זה. נגע לבער הצליחו טרם והמשטרה, ירוק דוד מגן שריפות, למניעת המועצה ידי על

משונות מיתות (19)

1274 (לעומת טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1059 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
מתאבדים, הרוגיו,רצח, כוללים הנותרים תאונות. הרוגי 207 נכללו זה מספר בתוך הקודמת). בשנה
מותם שסיבת או סוהר, בבתי או רוח לחולי החולים בבתי שמתו אנשים וכן שונות, תאונות חללי
המתייחס החדש החוק חקיקת הנראה, כפי סיבתה, המקרים, במספר הירידה מייד. נודעה לא
זה. מסוג חקירה מתנהלת שבהם מקרים של הקטיגוריות את ששינה מוות, מקרי בדבר לחקירות

עבירות שאר (20)

ירייה כלי החזקת של מקרים 516 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
בשנה 14 (לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 20 , הקודמת) בשנה 615 (לעומת רשיון בלי
הכלכליות, העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות של מקרים 2682 הקודמת):
891 וכן הקודמת! בשנה 2624 לעומת הצבאי), הממשל לשטחי מתייחסות הן הגדול ושבחלקן
באחת נכללו שלא שונים, מסוגים עבירות 7816 נרשמו כן כמו הבטחון. שירות חוק על עבירות
התיקים את מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה 7307 (לעומת זה שבפרק הסקירות

האמיתיים.

פליליות חקירות .3

וחוקרים חקיתת א.

טרם אלה נסיונות בחקירות. העוסקות היחידות של חדש לארגון נםיונות נערכו הנסקרת בשנה
הונהגו שבהם במקומות וגם השנה, גם ד'. 1 ז' בפרק לעיל נמסרו עליהם מסויימים ופרטים נסתיימו,
הקודמות בשנים שהביאה לחוקר, התיק הצמדת של השיטה קיימת היתה החדשות, השיטות

, חיוביות. תוצאות

עבריינים ומאסר גילויים ב.

ולהענישה לדין בעבירה האשם את להביא תפקידן על נוסף משמשות, המשטרה של הגילוי פעולות
מעשיהם, לתיקון דרך מבקשים שנענשו העבריינים מן שרבים משום חשוב, מניעה אמצעי גם
ביותר, רבים במקרים מביאה, פחד, שתחילתה זו, (הימנעות נוספים מעונשים להימנע רצון מתוך
מן ומובדלים מורחקים למוטב, חוזרים שאינם אחרים ., רצון) מתוך להימנעות דבר, של בסופו
הפעולה של זה לצד רבה חשיבות נודעת לפיכך ממושכות. או קצרות שונות, לתקופות החברה

במניעה. הצורך מבחינת גם המשטרתית
בהם, טיפלה שהמשטרה מקרים 48,320 מתוך עבירות, 27,249 של מבצעיהם נתגלו היםקרת בשנה
אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות הקודמות), בשנים %52.3 ,%54.3 ,%55.6 (לעומת %56.4 כלומר,
אולם ל%60, השנה הגענו הרצח מעשי בגילוי ? הקודמת) בשנה 82.9 (לעומת ל%81 הגילויים
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בקשיים כמובן, כרוך, שגילויים מסתננים, ידי על רצח מעשי בוצעו שבהם המקיים את נוציא אם
ל%68.9 השנה הגענו לרצח הנסיון מעשי בגילוי ל>#82. שנתגלו הרצח מעשי אחוז הגיע מובנים,
מסתננים). ידי על שבוצעו למעשים  זה ובכלל לרצח, הנסיון מעשי לכל מתייחס זה (מספר

ל0^85.6. הנסקרת בשנה הגילויים אחוז הגיע מיניות בעבירות
עולה, הנפש נגד בעבירות הגילויים אחוז ל25.5. הגילויים אחוז מגיע הרכוש נגד בעבירות
והקריטי הקרימינולוגיה למדעי היטב הידועות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם, בכל
על הנעשות הטעויות הנפש, נגד העבירות במקרי המניע את לגלות האפשרות (כגון, נאליסטיקה

וכר). פרופסיונאליימ, עבריינים אינם המכריע שברובם הנפש, נגד העבריינים ידי
אחרות. נאורות שבארצות לזה אצלנו שווה הרכוש נגד בעבירות הגילויים אחוז

ל%42.4. הגילויים אחוז מגיע הרכוש; או הנפש נגד עבירות שאינן העבירות, בשאר
רבים פשעים שביצעו פושעים של כנופיות מספר לגלות המשטרה הצליחה הנסקרת בשנה
דל, פיאטלי המהנדס רצח את ושביצעה שוד במעשי שעסקה הכנופייה את מהן נזכיר וחמורים.

ובילדות. בנשים רבים מגונים ומעשים אונס מעשי שביצע האיש ואת
האמיתיים, המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות

התיקים ועם שנרשמו העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר
עולה הגילויים שאחוז מראה זו טבלה .78 בטבלה ניתן הקודמות, ולשנים הדוח לשנת האמיתיים,

לשנה. משנה בהדרגה
גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים 79 בטבלה

78 טבלו!
19531958  וגילויץ עבירות

1953 1951 1955 1936 1957 1958 ונתנן העבירות

שנרשמו עכירות
41,231 44,247 46,453 48,9,30 50,800 53,010 ועוונות) (פגיעים
35,371 36,940 36,734 43,718 46,259 48'320 אמיתיות עבירות
17,655 18,658 19,215 23,744 25,743 27,249 העבריינים נודעו בהן עבירות

■ .
49.9 50.5 52,3 54.3 55.6 56.4 הגילויים אחוז
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79 טבלה

טונרעונזו עבירות

אמיתיים מקרים 11
גילויים

וגילוייו795358 עבירות

50000

1953 1954 1955 1956 1957 '/958
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(על לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על והן המשטרה ידי על הן שנעשו מפורטים ניתוחים
מעבירות), (להבדיל לעבריינים המתייחסים במספרים המשטרה) ידי על לה שסופק החומר יסוד

החדשים. אזרחינו ובין היישוב ותיקי בין העבריינות בממדי ניכרים הבדלים שאין מוכיחים
לעומת כליל, העבריינות פני את המשנה חשוב, גורם בחשבון להביא יש בעבריינות, דיון בשעת
של מסויימים שבסוגים להסתננות, כוונתנו הנידון: הגורם אלמלא ממדיה היו ספק שבלי מה
לרצח. והנסיון הרצח במעשי במיוחד ניכר זה דבר ביותר. גבוה לאחוז חלקה מגיע עבירות
הרצח מבוצע מסויימים במקרים לגבול, מעבר אל מייד בורחים פשעם את המבצעים המסתננים
כעבירות נחשבים אלה מקרים שטחנו: תוך אל יריות ידי על לגבול, מעבר ממש לרצח הנפיץ או
הסטאטיסטיקה, לצורכי נחשבים זהותם, על ידיעות לנו יש אם אפילו והמבצעים, בשטחנו, שבוצעו

ו. י ■ נודעים. כבלתי

80 טבלה
הנפש19571958 נגד עבירות  עבריינים גיילוי

העבירה סוג
נתגלוהעברייניאמיתיתיקיםנריגטו גילוייםאחוזם

95719581957ן19581957195819571958

31303030181660.053.3רצח

לרצח 66646164423068.940.9נםיון

אדם 92091861866.7100.0חריגת

בשוגג מוות 28193261882518396.297.3גרימת

פשוטה תקיפה חבלנית/ תקיפה
בזדון לרכוש 90268351874080917029665980.482.3ונזק

■ ומשכב בכוח לאונס ונםיון אונם
במבוגרים בכוח 75745844533891,486.4זכר

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 60425334523398.197.1בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונם
בכוח 1.7(!22252024192295.0בילדים

ובילדות בילדים_ מגונים .450459430435מעשים 35035481.481.4

מיניות עבירות 76261469857060452386.591.8שאר

הכל 1052998721012594988198787681.082.9בםך
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81 טבלה
19571958  הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סוג
נתגלויםאמיתיתיקיםנרשמו הגילוייםהעבריינים אהוז

1581057)9571נ10581057105810571058

לשוד ונםיון 71746772404159.756.9שור

בלילה מגורים לבתי 101012521003124116012316.09.9התפרצות
ביום מגורים לבתי 923874895857258התפרצות .21428.825.0

גורע לא זמן מגורים לבתי 5975385875181139019.317.4התפרצות
בלילה עסק לבתי 104011761035117125022724.219.4התפרצות
ביום עסק לבתי 212173207168110,7053.141.7התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 579518571502133120123.323.9התפרצות
התפרצויות 130612841272124235132927.626.5שאר

או שור ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי 731227311981511.012.6על

ואופנועים מכוניות 329408288360989734.026.9גניבת
מלון מבתי 200136185130413222.224.6גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 187716881773160928325516.015.8חלקי
אופניים 152016521078121714115013.112.3גניבת

כים י2426234422392127גניבות 22819110.29.0
בהמות 654604543515858215.715.9גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 67267064364148546875.473.0גניבת
גניבות 127051221311821112013411332128.929.6שאר

הכל 261912572624280236906195582525.524.6בסך

82 טבלה
19571958  אחרות עבירות  עבריינים גילוי

מן הגילוייםנתגלוהעברייניםיםאמיתיתיקיםנרי:1 אחוז

19581957105819571958195710581957

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 54858540242438540295.894.8חשוד

79717669363147.444.9הצתה
31227328023824021785.791.2זיוף

ובולים בנקנוטים, מטבעות' 1165410339521550.538.5זיוף
61656253448544436683.175.5רמאות

רשיון בלי ירייה כלי 54567251661551561399.899.7החזקת
הוקית בלתי 211420142014100.0100.0התקהלות
מסוכנים סמים 13012112911412711198.497.4עבירות

כלכליות 47848546647046346799.499.4עבירות
חירום חוקי על אחרות 40083671268226242675260799.799.4עבירות
בטחון שירות חוקי על 927723891672891670100.099.7עבירות

עיירות 85077971781673077008652989.789.4שאר

הכל 16287152021391513071128561204292.492.1בסך
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רכוש החזרת ג,
83 טבלה ■

והוחזר19551958 שנגנב רכוש

1955 193(5 נ (157 1958

3'355'690 909'90נ'4 4'682'689 4'278'006 בל"י שנגנב' הרכוש ערך
שנתפס הגנוב הרכוש ערך

668.816 1'075'922 1,098/907 1,121,7.94 לבעליו והוחזר
692'894 924644 538/760 551'533 שנמצא הרכוש ערך

19.9 25.7 23.5 26.2 והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

משתווה זה ואחוז ל%26.2, הגיע שהוחזר הרכוש אחוז ב%8.6. ירד השנה שנגנב הרכוש ערך
הגנוב הרכוש מן גדול שחלק העובדה את בחשבון נביא אם ובפרט, אחרות, שבארצות זה עם יפה

| זהותו נודעה אם אף להחזירו, ואיאפשר מסתננים, ידי על שנגנב לאחר הארץ, מגבולות הוצא
1 הגנב. של
1| 84 טבלה
1 1958 והוחזרו שנגנבו חיים בעלי

1

הוא הראמיםשיםמספר אחוז
■הוחזרונגנבו שהוחזרו

2267935.0פרות
ופרדות 964142.7סוסים

1025150.0הטורים
163145728.0צאן

643960.9גמלים
64812.5אחרים

הכל 218367530.9כסך

פשוטות. בגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות, ידי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
על אף להחזירם. במיוחד קשה כך ומשום מסתננים, ידי נגנבועל החיים ב$לי של המכריע רובם

ל%31. לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה כן פי

ומשפטים האשמות חיסול ד.

85 טבלה
19561958  המשפט ותוצאות מאסרים

הנאשמים נאסרו שבהם תיקים
1956 1957 1958

י המשפטיים השלבים

23744
16106

10021
96.4
376
5709
2675

25743
17531
10407
96.2
406

6718
3344

27249 ובעוונות בפשעים והואשמו נאסרו
18419 לדין הובאו
10568 חוייבו
96.7 החיובים אחוז
363 זוכו
7488 ועומדים תלויים
3311 בחקירה

4963 4868 5519 תביעה ללא נסגרו
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86 טבלה
19571958  עבירות 'טל מםוייםים בסוגים המעפט ותוצאות מאפרים

מ1 * א ו יוז ו וח ב זי
...

תלוי
ועוט:

ובחקיו.■יק *

העבירה אוהריבתיאור הירידהוי

ם תיקייםתיקתיקים;יסאנייםתיקזיםבאחו1
1958195719581957195819571958195719581957אנעים=תיקי1958195719581957

המאסרים 272492574340061370395.9+8.2+105681040714611142413634067488671833113344כל

*18161022112.5385.7+3131131רצח לרצח גי103>י7ך~42304440.0+29.5נסיון 4 אדם 3666.780.61111ר618הריגת בעונג מוות נרם
ופעוטה תקיפהחבלנית

28423נ251833321186.384.41121122915

בזדון לרבוע ונזק
לעוד ונסיון 'צוד

7029
40

0659
41

9821
80

8814
85

5.6
2.4

11.0
5.9

+2412
3

2397
9

3047
9

2920
17

93
1

99
*

1988
.<!

1739706690

פריצה ידי על נניבה
למיניהן בהמות גניבות

1375
93

1173
97

2423
174

1993
208

17.2
4.1

+21.6
16.3

+549
31

510
39

887
51

779
88

78
גי

494
41

433
30

187150

נניבות 7>*96148313305575"46874514717367753.8+5.9+200:520182831275878עאר מיניות עבירות
כלכליות עבירות

עבירות עאר

1078
463

12313

970
467

11575

1204
662

18325

1124
683

17015

11.1
0.9
7.1

+

+

7.1
3.1
7.7

+

+

275
165

5118

, 265
176

4977

294
201

7270

283
222
7157

19

163

24
3

16^

300
132

2973

271
132

2584

161
123
1540

145
101
1671

00



בטבלה חיסולם. שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים של הכולל המספר את מראה זו טבלה
מעורבים שהיו האנשים מספרי גם עבירות, של מסויימים בסוגים המקרים מספרי על נוסף ניתנו, 86
במספר הגדולה העלייה לחקירה). כעצורים או כחשודים (לא ממש בנאשמים אלה במקרים
כלא מתקוממי כל של האשמתם  וסיבתה מקרית, היא הנסקרת בשנה ברצח שנאשמו האנשים

ברצח. שטה
נאה זה הישג שנתקיימו. המשפטים מכלל ל%3.3 אלא מגיע ואינו ביותר, מועט הזיכויים מספר
של לשקידתה היתר בין לזקוף יש זה הישג מתקדמות, חוץ ארצות עם בהשוואה בייחוד ביותר,
להאשמתו שהראיות החקירות בשלב שוכנעה כן אם אלא לדין איש להביא שלא ישראל משטרת

חותכות. הן
בבתי ועומדים התלויים התיקים למשפט יובאו כאשר יותר עוד יפחת זה שנתי שאחוז לשער יש
תיקיה את מחסלת המשטרה הדוח. שנת בסוף החקירה נסתיימה טרם שבהם ואלה המשפט
הבעייה נפתרה לא השנה גם ברם, האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה

המהיר. וחיסולם המשפטים החשת של החמורה
משנת תיקים 10,799 על נוסף ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1958 שנת בסוף

.1956 משנת ר790 1957 משנת 1264 גם ,1958

ימים עולי עבריינים ה.
הנסקרת בשנה בהםי טיפלה שהמשטרה הימים עולי העבריינים בדבר מספרים ניתנים 87 בטבלה
ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

לעיל). הכוללות בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות מספרי
,%30.2 של עלייה השנה חלה בעבירות מעורבים שהיו ימים עולי עבריינים של הכולל במספר
בי0^32 השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים של הכולל המספר בתוך הימים עולי של מספרם
עולי בין מבוגרים). והן ימים עולי (הן שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו מובן
.(16 גיל עד ואלה (אלה נערות ו612 נערים 6867 היו הנסקרת בשנה והואשמו שנאסרו הימים

אחוז. 119 בין השנים, כל מתנודד, הימים עולי של הכולל במספר הנערות אחוז
הואשמו מהם 1630 הרכוש: נגד בעבירות בעיקר התבטאה הימים עולי של העבריינית הפעולה
תקיפות בביצוע 953 הואשמו כך על נוסף שונות. גניבות בביצוע  2961 התפרצויות, בביצוע
פרצופה נאמן, כבראי משתקפים, כאן בזדון. לרכוש נזק ובגרימת קלות, ומהן חמורות מהן שונות,
של חלקם התוקפים. מכלל %10 לידי הגיעו הצעירים התוקפיח המבוגרים. ודוגמת סביבתם של
של זה בסוג שהואשמו האנשים מכלל ל%67.3 השנה מגיע בהתפרצויות שהואשמו הימים עולי
הקודמות: השנים לעומת לרעה שינוי מהווה זה דבר ל>%40.4.  בגניבות וחלקם עבירות,
טרם התופעה וסיבת מרובה, במידה עלה הרכוש נגד עבירות מבצעי בכלל הימים עולי של מספרם
מקצוע. בעלי עבריינים של עולה דור עם עסק כאן לנו יש כי לחשוש יש אולם צורכה, די נתלבנה
איו כך ומשום מבוגר, עבריין מאשר צעיר, עבריין ולתפוס לגלות יותר קל כי לציין יש מאידך,
עם זהה מסויימות, עבירות על ונאסרו שנתגלו המבוגרים), (בין הצעירים העבריינים שאחוז להסיק

השלם. על מעיד החלק אין זה במקרה הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם
39) רובם מיניות: בעבירות שהואשמו הימים עולי מספר גם מםויימת, במידה עלה, השנה
למדים המקצועית הספרות שמתוך להעיר יש ובילדות. בילדים מגונים במעשים הואשמו (77 מתוך
בסטיות הנער ילקה התבגרותו לאחר שגם כך עקי מעידים אינם צעיר בגיל מגונים שמעשים אנו
לטיפול הזקוקים הכלל, מן יוצאים גם יש כמובן, אך, חולפת, תופעה זוהי המקרים ברוב מיניות.
כגון מגונים), ולמעשים לאונס (פרט אחרות מיניות בעבירות הואשמו ימים עולי 33 פסיכיאטרי.

נערות. שלוש  וביניהם וכיו"ב, בזנות הקשורות עבירות
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!444^3*£פ686*!958^ 87 טבלה
958נ1957  ימים עולי עבריינים

ו מה " וא
אך הריבוי

י9!.*£ בז

ה ר  ב ע ה 9תאןן 5 79אחוז81 51
הירידה■.■

 י ימיםמהם■■ עוליהמ=עולי
הבל בכלעברייבפך ימימהםלנים עוליהימםעולי

דיםועומי11**הויי

~לברסה"ב ;:סה"בהעבר:=נקבהזברה"בנקבה בזבד נה"בקבה 1957/1958קבהזבד
195819371958195719381057

>.2119_1021011רצה

לרצה ניון
אדם הריגת

5737
רי5

44

31<

41
32

3
4

1
3

1

.<1
%100.0
 %100.0

1

2 ב*וגג מוות 1"."0.(000211200551181.!:_3332111גרמ פ"וטה תקיפה הבלגית' תקיפה
בזדון לרבו" +98218325149695386093%9.788447638120671066773ונזק 28.80/02251172825269183 ליצור ןנביון +1488%10.08584166)807ע!וד %33.343 מנורים לבתי התפרצות
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85 התפרצויות י_אר

או צוד ידי על בהמות גניבת
7537292466464024%88.25835671639538114+ %08.121310611522394

התפרצות ידי על
ואופנועים מכוניות גניבת

והלקי מכוניות מתוך גניבות

20
163

19
163

11
3!1

1
39

%5.0
0י!י23.0

39
174

39

173117161

+ 100.0>!'0
4129.40/0

1

185


178

+47847262612356%54.637436771651623מכוניות 58.20/010383128428 אופניים +0177175279781!'17317039998157.2גניבת %25.3504212019 כיס +3052921315414410%50.52362201686833גניבות %79.1735(1123218 בהמות +15413311313%9.7169167288גגיבת 87.5"/073 ומנזטעים מפרדסים פרי נ94079614437232347%39.610318521794383439315.10/0138149813114גניבת 22 גניבות יאד
רבו? והחזקת גנוב רכו~ קבלת

5114446364920211808213%39.54783413564816281411217+ %23.87436423228640443

כגנוב חצוד
זבר ומצבב לאונס נםיון אונם'

4944623233521%10.74834434246433+ %15.2111541:17

במבוגרים בכוה
זכר ומצבב כהוק ?לא בעילה

65641111.3"/064642.<
12י%30.0

בהסכמתם 1>■ט%2.94343>.686712בילדים זבר ומצכב וילדות ילדים 1אונס
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693
662

464
560

229
102

33
3

30
3

34.8'!0
0.5%

023
683

384
389

239
94

15
9

15
9

+ 120.00/0
%66.7

16
.<

2

3

16
1

10
4 עבירות +1783115497233417921622170%10.11653014586194415001343157.צאר 39353353י4(%19.87046111

00
הבל %30.22652224514012821551443+03703932334448557455144601'"400613494031217479686761218.7בסך



הנאשמים הורשעו לדין, הובאו ושכבר ימים עולי הואשמו שבהם המקרים של המכריע ברובם
הרשעות). %95 כנגד זיכויים %5)

הבדל ללא העולם, מדינות כל מתלבטות שבה קשה, בעייה היא הנוער שעבריינות לציין יש
רבות ארצות קיימות זד. שבנידון לציין כמובן, יש, השנייה. העולם מלחמת מאז בייחוד משטה
המבצעוו! צעירים של כנופיות קיימות ושבהן אצלנו, מאשר יותר בהרבה גרוע בהן שהמצב
פירושו שאין מובן מפשע. חפים דרך עוברי אף וההורגות בנשק הנלחמות ביותר, חמורים פשעים
של מסמכויותיה החורגת וחינוכית, סוציאלית היא הבעייה אך לנו, נחמה בזה שיש דבר של
במידה רק זאת וגם משטרתיים, באמצעים ורק אך ימים עולי בעבריינים לטפל היכולה המשטרה,

מיוחדים. נוער לחוקרי רבות סמכויות שהעניק החוק בגדר מצומצמת,
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ח' פרק

דרכים ותאונות תנועה

דרכימ תאונות .1

השנים מספרי עם השוואה בצירוף החומרה, לפי התאונות, של פירוטן ניתן דלקמן 88 בטבלה
המדינה. הקמת מיום החל הקודמות,

** ו.

88 טבלה
19581948  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

לרכרצפציעותפציעותמוותכלהינה נזק
תהתאונות ו בלבדקלותקי

19482037932595901095
1949409917']42915232573
1950640621781820973274
19518300198116423704568
195210659210109325890767
19531162416297628957591
19541279015(1106334748097
195515113129117038949920
195(1173871491412.468811138
1957191712081577528212104
1958207951781092022712698

הכל, 1289811874116533502979825נסך

(19581948)

: דלקמן בטבלה ניתנים האמורות בשנים התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים

89 טבלה
19581948  אוכלוסייה  נפגעים  תאונות

התאונות הנפגעיםמספר מספר האוכלוסייה
1(10.000 תוחביםלכל

879,00023297
1 '174,000400238
1 '370'000468283
1'577'00052><301
1 '629,000654309
1 '670,000696303
1 '718000744344
1'789'000845360
1'872'000929419
1,976,000970449
2'032'0001,023505

מספר
הנפגעים

מספר
תאונות

851
2,794
3'875
4,751
5,032
5,055
5,910
>;'43>;
7'843
8'870
10'2>!9

2,037
4 '699
6'406
8,300
10/659
11 '624
12,790
15,113
17,387
19,171
20,795

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1950
1957
1958

1948 לשנת הערה
בלבד יולידצמבר תאונות:

בלבד ספטמברדצמבר נפגעים:
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90 טבלה

תועובים 100.000 לכל התאונות מספר
דרכים תאונות

והאוכלוסייה

:8
י

ן £1

11 ■

19581948

9291 845 744 ₪ 651 #! מ 400 |2ל2

, 8ל' '57 '56 '55 '54 '53 '52 '51 '50 49י '< 48י

גראפית, בצורה תושבים) 100,000 לכל התאונות (מספר התאונות תכיפות את מלאה דלעיל הטבלה
משנות שנה בכל התאונות של. החודשית ההתפתחות גראפית, בצורה ניתנה, דלהלן 91 בטבלה

התאונות. של העונתית בהתפתחות רב דמיון לציין יש .19581955

92



91 טבלה

5/1958?י19 דרכים תאונות

1800

1600

1400

1200

1000

1800

1600

1400

1200

1000

קשים, פצעים נגרמו שבהן תאונות קטלניות, סוגיהן: לפי התאונות התפתחות ניתנה 92 בטבלה
1954 בשנות (הכל בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן ותאונות קלים, פצעים נגרמו שבהן תאונות

.(1958

באותה הקודמת). בשנה 19,171 לעומת ,20,895) ב0יל8.5 התאונות מספר עלה הנסקרת בשנה
הרכב כלי במספר הגידול של מדוייק מספר בידינו אין לצערנו, ב%2.8. האוכלוסייה עלתה תקופה
הרכב כלי של המספור בחידוש הנדונה בשנה שנעשוי השינויים מחמת הנסקרת, בשנה המורשים
ב%14.4, השנה ירד הקטלניות התאונות של מספרן הדוח). הכנת עם הסתיים (שטרם וברישויים
ל>%0.9. מ%1.1 הוא, אף ירד, התאונות של השנתי בסךהכל הקטלניות התאונות אחוז וגם
נוסעים, והן רגל הולכי הן כולל זה מספר ל207. מ219 ירד בתאונות שנהרגו האנשים מספר

כילדים. מבוגרים
אחוז שינוי. ללא כמעט נשאר השנתי) (בסךהכל קשים פצעים נגרמו שבהן התאונות אחון
 בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות ואחוז ב70'2.3, עלה קלים לפצעים שגרמו התאונות

ב%2. ירד
פצעים נגרמו שבהן התאונות ומספר ב70<7.3, עלה קשים פצעים נגרמו שבהן התאונות מספר

ב4.90/0. עלה בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות מספר ב>%17.9: עלה קלים
והירידות העליות ואת חומרתן) (לפי ר1958 1957 בשנות התאונות חלוקת את מראה 93 הטבלה

 לסוגיהן. התאונות במספרי
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92 טבלה

לסוגיהן דרכים תאונות
19541958
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93 טבלה
£1957195  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

התאונה 5סוג 81 99 5 71
או הריבוי

באחוזים הירידה

מוות נגרם שבהן 0208%1.114.4/"1780.9תאונות
קשים פצעים נגרמו שבהן +/"5778.2'692%8.11'1תאונות 7.3
קלים פצעים נגרמו שבהן 22729.90/05,28227.60/0+17.9'6תאונות

בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן +698%61.112,104%63.1'12תאונות '1.9

בלבד) שנרשמו מק מקרי (25.6+)(7,414)(311'9)(מהן

התאונות +0/"019,171100.0/"795100.0'20כל 8.5

94 טבלה
1958  מחוזית הלוקה  חומרתן לפי דרכים תאונות

םה"כ
התאונות

מקרי
מוות

פציעות
קשות

פציעות
קלות

נזקנזק מקרי מהן
בלבד שנרשמו

הצפוני .המספרהמחוז 39106034011952315(1826)

100.01.58.730.659.2האחוז

הדרומי (1712)42667252013082366המספרהמחוז

100.01.712,230.755.4האחוז

תלאביב ■המספרמחוז 126194683237248017(5773)

100,00.46.629.563.5האחוז

(9311) 12698

61.1

6227

29.9

1692

8.1

178

0.9

20795

100.0

המספר
האחוז

הכל בסך

מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את מראה 95 הטבלה
כשני מהווה תאונות של זה סוג בלבה לרכוש נזק כאמור, נגרם, התאונות, של המכריע ברובן
יותר, קל שנזקן תאונות היו הנ"ל התאונות מבין 9311 שנרשמו. התאונות של הכל סך של שלישים
לצדדים פרטיהן ומסירת רישומן קצרה, חקירה ביצוע לאחר נוספת, פעולה בהן נקטה לא והמשטרה
האינטרסים מבחינת הן ניכרת, חשיבות נודעה זה מסוג תאונות של לרישומן ברם, המעורבים?
התורפה. מקומות ושל התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכר), (ביטוח הצדדים של
בהן: השוררים התנועה תנאי מחמת בערים, המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק של התאונות
תורפה מקומות בארץ שאין לציין, יש ברפ, ? וכיו"ב חנייה, מקומות העדר ברחובות, הצפיפות
משתקפות לתאונות שגרמו העיקריות הסיבות הדרכים. כל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים,

מחוזית). (חלוקה ר99 ,98,97,96 בטבלות וגראפית מספרית בצורה
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95 טבלה

לסוגיהן דרכים תאונות
לת 8
מחוזית חלופה

1 המחוז
הצפרנל.
המחוז

הדרומל.
מחוז

אביב, תל



96 טבלה
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97 טבלה
19571958  הסיבות פירוטי  דרכים תאונות

למיניהן 19581957הםיבות

מסוכנת נסיעה 606'99616'17א.

מופרזת 668764מהירות
מסוכנת 42643913נסיעה

דרכים ובפרשות בפינות זהירות 57315060חוסר
מכוניות 27332653עקיפת

בזולת 17831730איהתחשבות 1

ורשלנות תשומתלב 134105חוסר

אחורנית 19561819נסיעה
פתאומית 675513עצירה

אסור בכיוון 5249נסיעה

רגל ולכי ה שגיאות 3632,068'2ב.

חלשים או זקנים 162137אנשים

מטנו או הספר לבית הולכים 3ילדים

ברחוב משחקים 158111ילדים
אחרים 923705ילדים

רחוב חוצים 624517מבוגרים
רכב בכלי יורדים או עולים מבוגרים

154200(חונה)

הנסיעה בשעת מהמכונית 60105נפילה
אחרים רגל 282290הולכי

ואחרים מיכאניים ליקויים 139954'1ג.

יתר 215156עומס
פגומים 282288בלמים

פגום 6047הגה
אחרים מיכאניים 326274פגמים

פגומים 74אורות

תאורה 11374חוסר
מסנוורים 136111אורות

מסוכנות דרכים 754662ד.

רטובים או חלקלקים 451404כבישים
■ משובשים כבישים ■151114

בדרכים 152104מכשולים

שונות 045732'1ה.

הנהג של ומבוכה נםיון 130110חוסר
309שיכרות

השגחה בלי חיים 276234בעלי
ידועות ובלתי הסיבות 618379שאר

הכל 982'30620'23בסך
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98טבלה

1958  התאונות פינות

באחוזיםבמספריםהתאונהסיכת

ממוכנת 99077.2'17נסיעה

רגל הולט 0.1נ2,303שגיאות

מ ואחרליקויים 1ייזיכאניים '1394.9

מכ 7543.3וובנותדרכט

1,שונות '0544.5

הכל /.23,306100.0בסך

99טבלה

התאו! ל:סיבות  מחוזות;ות 1958.י 

הכל תלאבינמחוזהדרומיהמחוזהצפוניהמחוז
התאונה מספרסיבת

נזספרהאחוזהסיבות
מספרהאחוזהסיבות

"מספרהאחוזהקיבות
האתון.הפיכות

מסוכנת 8.5:142572.411110881.5>)177.2290:1)1799נסיעה

רגל חולני 111.750710.713509,5)2:10:110.150גיאות

ואחרים מיכאניים 40:18.54012,8".11:194.9:1:157ליקויים

מסוכנות 142,2!:7543.32505.81904.0דרכים

2094.45744.0!:.!<10544.5271יונות

■ הכל 0.0*10.04734100.0142471)1100.043251)2330נסך

יש ושתמיד מאליהן, מתרחשות אינן שתאונותי לזכור יש התאונות, סיבות את לנתח בבואנו
מסיבה יותר לתאונה יש רוב פי על הכלל). מן יוצאים בודדים, למקרים (פרט ברורים גורמים להן
שנראו הסיבות רק משתקפות דלעיל בטבלות זו. על זו ומשפיעות שלובות והסיבות אחת,

לתאונה. אחת  תאונה בכל כעיקריות
"הגורם הרגל. הולך של או הנהג של פעולותיו כלומר, האנושי, הגורם והעיקרי הראשי הגורם
רגישות החושים, חריפות  ופיסיים פסיכולוגיים גורמים שלובים ובו ומסובך, מורכב האנושי"
ומהירותה, תגובה כושר לחוק, וציות סדר הרגלי ותרבותית, חינוכית רמה ולנסיבות, לתנאים
דכאון, עייפות, הבריאות, מצב כגון,  בךחלוף או קבוע  פיסי כושר והחלטה, שיקול כושר
גורם משווע, נימוס וחוסר בחוק זלזול לפעמים, להוסיף, יש כך על וכר. דאגות מתח, עצבנות,
מדרכות חוסר גרועים, שוליים מסומנים, בלתי נתיבים צרים, (כבישים הדרך גורם  נוסף
רגל, להולכי מעברים חוסר דרכים, בפרשיות מספיקים בלתי סידורים אופניים, לרוכבי ושבילים

וכר). רמזורים חוסר
ו"כלי "כביש" המונחים בהגדרת להבדלים לב בשים ביותר. מרובה בארץ הרכב כלי צפיפות
כביש, לקילומטר רכב כלי 19 נמצאים שבישראל לעובדה אנו מגיעים שונות, בארצות רכב"
,9.7  המערבית בגרמניה ,10.5  בהולנד ,16  הוא המקביל המספר שבאנגליה בשעה
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בסולם הלאה, וכן ,5.8  ובדנמרק בבלגיה ,6.3  בצרפת ,6.9  בשווייצריה ,8.1  באוסטריה
1955 לשנת מתייחסים אלה (מספרים ביוון ו1.2 בטורקיה 1.4 בספרד, 1.8 בפינלנד, 2.2 עד יורד,

בלבד). באירופה התחבורה על או"ם מפרסומי ונשאבו
בשנת חוייבו, לונדון) של המטרופולין איזור את כולל (לא ובוולס באנגליה השוואה: לשם
של במצב נהיגה על  3,331 מהם בדין), חיובים %48) תנועה עבירות על אנשים 354,506,1955
איעצירה על  ר6,360 ומסוכנת! פזיזה נהיגה על  4770 סמים! בהשפעת או שיכרות

תאונה. לאחר
ורשלנית מסוכנת נסיעה של שונות צורות ידי על השנה נגרמו במדינה התאונות מכל %77.2
מופרזת, מהירות כגון: .בדרך, המשתמשים אחרים באנשים והתחשבות דרכים נימוס חוסר של או
פנוייה אינה וכשהדרך מכוניות עקיפת דרכים, ובפרשיות בפינות זהירות חוסר מסוכנת, נסיעה
חוסר פתאומית, עצירה הדרך), של שמאל בצד או חדסטריים (ברחובות אסור בכיוון ונסיעה

ובתמרורים. ברמזורים ואיהתחשבות שיכרות סינוור, הנהג, של מבוכה או נסיון
חוצים רגל שהולכי לציין יש רגל. הולכי של שגיאותיהם עומדות העבירות בסולם השני במקום
מגיעה הקדימה שזכות מראים שהרמזורים בשעה אף רוחם, על יעלה אשר ככל הרחובות את

הרכב. לכלי
ואורות תאורה חוסר פגומים, אורות נכללו זה בסוג מיכאניים. ליקויים  השלישי במקום

מסנוורים.
 לתאונות הסיבות בראש נכבד מקום לה שמור העולם ארצות שברוב אחת, שסיבה לציין יש
השיכרות הוכרה לא 1958 בשנת התאונות. מספרי על כלל אצלנו משפיעה אינה  השיכרות

המקרים. של ב%0.1 אלא לתאונות כסיבה

טבלה
 האונות נפגעי

100

19551958

נ 5>:ו!11)9581937195

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

207
2030
8032

219

1843
6808

156

1608
0079

134

1308
4994

הכל 10269887078436436כםך

הפגיעה. סוג לפי ,19581955 בשנות התאונות נפגעי את מראה דלעיל הטבלה
גראפית. בצורה הללו מספרים ניתנים 102 בטבלה

דלהלן. 101 בטבלה ניתן ,19581954 בשנות ולנוסעים, רגל להולכי בחלוקה הנפגעים, של פירוט

101טבלה

 תאונות 19541958נפגעי 
רגל ונוסעיםהולכי

הנפגעיםהי1ןנה תלכל האחוזנוסעיםהאחוזחולכי

195810269360235.1666764.9
19578870316035.6571064.4
19567843291437.2492962.8
19556436251739.1391960.9
19545916227938.5363761.5

100



102 טבלה

$
>$

*0

ג<■^ גי.
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.19581948 בשנות בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספרי מנותחים 103 בטבלה
ניכרת עלייה עלה קשה שנפגעו הילדים מספר אך ל40, מ~47 השנה ירד שנהרגו הילדים מספר
עלה שנפגעו הילדים של הכל סך ב%20.2. עלה קל שנפגעו הילדים מספר גם ;(16.970)

ב70'18.1.

103 טבלה
10581918  רגל הולכי  ונפגעו ילדים

י.191819491950195119521953 1954111551 !15(1195711158

()!.1:1.17;111:1:154:1:11)12)7:11רורןגיפ

." ק וווו:7282290':':18':1)2111811521122118פצועים

קל 80591711:18(22781!)10)195)81752874194!:פצועים

הבל ו2ו.1011118012901!:1109109472188)12711)0ב=ך

בלבד. ספטמברדצמבר תקופת :1918

104טבל ה

הדרכיםתאונות 1958>)195נפגעים 

םהרוג עי ו צ םפ הי .:. צק םפ י ע קלו
=ד,"בנוסעיתלהוליינוסעיםרגלהולכינוסעיםרגלהולבי

ילדיםמבוגילדיםמבוגרים יילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםרים ילדיםמבוגרים

111580:140941(<511:11(11018125150111:181888502102|1!1

19578047818101290!1751081 :!2(191741284078870

!:29781!:102)!:805!:28נ115840128282:1102!:!:195010

,207 היה ההרוגים שמספר מראה הדוח בשנת תאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
,8032 היה קל הפצועים מספר ילדים. 471 מהם ,2030 היה קשה הפצועים מספר ילדים! 50 מהם

י ■ ילדים. 1640 מהם
ממספר %50 רגל. הולכי היו קל הפצועים מן ו2642 קשה הפצועים מן 857 ההרוגים, מן 103

רגל. הולכי היו הפצועים ממספר ו%34.8 ההרוגים
מן 50 מכוניות. נוסעי ו637 רגל הולכי 1524 מהם ילדים, 2161 הדוח בשנת נפגעו הכל בסך

קלים. פצעים נפצעו ו1640 קשה נפצעו 471 נהרגו, הילדים

102



19581948

105 טבלה

עןנפגננו ילזים
רו;ל הולכי

י הרוגים

ו

קננוה פצועים
300

ן'22

0ל1

ל'ל

0

קס פצועים

י. י.:: ן:

ןןןן
!§111_
וווו?

■■■■■י"י ^*5■ ו .י

■:;:ו:;:|;::;!י

1200

600

00ך

0

% '57 '55 ללי 54י '55 52י 51י '50 9% '48
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106 טבלה
19571958  רגל הוילכי ילדים  שנפגעו ילדים  דרכים האונות

הירידה או הריבוי
באחוזיס

 14.9

| 1(<.9

| 20.2

1057 1058

47
296

947

40
346

1138

הפני עד,סוני

הרוגים
קשהפצועים
קלפצועים

+ 18.1 1290 1524

19571958  מכוניות נוטעי ילדים

הכל בםך

הפגיעה נפוני באחוזים1581957! הריבוי

10825,0הרוגים
ה קש 12510815.7פצועים
קל 50240723.3פצועים

הכל 3752321.8!)בסד

בבתי הסברה ידי על סכנה, עמה שאין להליכה הילדים לחינוך מתמידים מאמצים הקדישה המשטרה
הלומד. הנוער בחוגי תנועה בענייני ההתעניינות טיפוח ידי ועל יישוב' ובמקומות הספר

הספר בית ילדי של זהיר מעבר על בהשגחה המטפלים הלומד, הנוער של הבטחון משמרות
והקיפו פעילותם את השנה הגבירו נגמרים, הם שבהן ובשעות הלימודים מתחילים שבהן בשעות

עליהם. ומפקחת הללו המשמרות את מדריכה המשטרה רבים. ספר בתי
קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעה רק לא מתבטא התאונות של נזקן
הרשומיט הרכב כלי כל מתוך %54.6 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק כל
נפגע מזה) (ויותר בדרך הנמצא שני רכב שכל  הדבר של פירושו .(1959 מאי נתוני (לפי בארץ
ונשנית חוזרת אלא חדשה, אינה והתופעה והואיל בלבד); אחת שנה (תוך תאונה ידי על איפעם
ורבים בתאונה, איפעם מעורב היה שלא רכב בארץ אין שכמעט לומר אפשר בשנה, שנה מדי
הנסיעה ולהרגלי הנהיגה לצורת חמורה עדות משמש זה דברים מצב אחת. מפעם יותר  מהם

בארץ. הממונעים הרכב כלי של
המדינה של קיומה בשנות בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי כל של פירוט ניתן 107 בטבלה

לסוגיהם,
107 טבלה

19551958  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות
הרכב בלי סוג
בתאונה המעורב

■1(15810571!)5(!

משא 105581033895478203.מכוניות
8817800169996082פרטיים

4082429246404280מוניות
3784372633692951אוטובוסים
404927472060,1700.אופנועים
2436221319111757אופניים

בהמות ידי על 554511457459נגררים
747627566424שונים

הכל 35027324552954925856בםך

104



סלקטיבי, פיקוח במיוחד בדרגים, פיקוח ידי על דרכים, בתאונות למלחמה אמצעים נוקטת המשטרה
נהגים הרתעת ידי על תאונה! של התארעות, לידי להביא כדי בהן שיש עבירות גילוי כלומר
מצבם שמפאת הרכב, כלי על פיקוח ידי ועל התעבורה! חוקי נגד עבירות מגילוי כתוצאה
התאונות. בחקירת גם המשטרה עוסקת הפיקוח על נוסף בדרכים. סכנה משום בהם יש המיכאני
המועצה התחבורה, (משרד תנועה בענייני העוסקים שונים גורמים עם פעולה משתפת המשטרה
נטלה כן תאונות. ולמניעת לתכנונה התנועה, להסדר וכיו"ב), מקומיות רשויות צה"ל, הלאומית,

הנדסיים. שיפורים בקביעת פעיל חלק המשטרה
הוכחות ואיסוף האשמות גילוי לצורך רק לא מתנהל בתאונות ישראל משטרת של מחקרה
את למנוע במגמה התאונות, של הסיבות גילוי לצורכי גם אלא לדין, עבריינים הבאת לצורכי
במקום הסלקטיבי לפיקויח השוטרים את להציב למשטרה מאפשר המחקר בעתיד. התארעותן
העוסקות לרשויות המשטרה של המחקר בחומר להשתמש האפשרות ניתנת כן המתאים? ובזמן

המקומיות. ברשויות והן הממשלתיות הן בתנועה,
בפרט באיזוריהם, התנועה על בפיקוח גם המקופים שוטרי מועסקים המקופים שיטת הנהגת עם
מקומות על ובהשגחה התנועה של הסדירה בהזרמתה בעיקר, מתרכזת' פעולתם השיא. בשעות

רגל. להולכי החצייה ובמעברי דרכים בפרשיות התורפה,
מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו בהן טבלות, מספר להלן
אחרים. וניתוחים כפריים), או עירוניים (איזורים המקום לילה), או יום והזמן, השנה (חודשי הזמן

108 טבלה
19571958  והזמן המקום לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

התאונות כל
מ םה ו ןק ה

עירוניים כפרייםכאזורים לילהיוםבאי!ורים

1958

1957

20'795

19,171 

1(<'53>)

15,218

4'21!5

3'953

1 (!'684

15,877

4111

3291

באחוזים 7.05.121.8;<.8.58הריבוי

109 טבלה
מחוזית חלוקת  1958  והזמן המקום לפ  דרכים תאונות

ק מ זםוה ה
1 ט

התאונותהמחוז כל
עירוניים כפרייםנאיכאיזורים לילהיום■זורים

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

3,910

4'2(!6

12,619

2,394

2,181

11,955

1,516

2,085

י 664

3,239

3,491

9,954

671

775

2,665

הכל 111'6844'><20,79516,5304,2651נסך
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110 טבלה
19571958  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

כפריים ואיזורים עירוניים איזורים

הי~נה

י ל נרבבכ ו מ םמ < נגרריםע
ע"י

בהמות
ב=ראופניים

נעיםהנפ
סוג

מכוניותאוטובוסיםמוניותפרטייםהאיזור
א פצועיפהרוגיםוניםאופנועיםמעי

עירוני אזור

כפרי אזור

1958
1957

1958
1957

74(15

(1733

1352

12(18

3088
3883

304
409

3202
3142

582
584

7(122

7399

2936

י 2980

3350
2328

699

419

564
495

183

132

:170

359

;184
152

ג202
1877

413

1 336

28281
2(1216

674:1

(1239

1110

105

107

111

7117

6017

>.91י

21<{)|

הכל 1958בםך
1957

8817
8001

4082
4292

3784
372(1

10558
10:138

4049
2747

747
(127

554

511

24:01

221:1

:15027
:12455

:!07

21!)

100(12

8051

111 טבלה
1958  הפגיעה מוגי דרכים תאונות

באחוזים במספרים הפגיעה סוג

72.7 .15121. התנגשות
21.6 4482 דריסה
5.4 1125 י התהפכות
0.3 (!7 החלקה

100.0 20795 הכל בםך

112 טבלה
1958  והזמן השנה חודשי לפי  קטלניות תאונות

הרוגיספרהט
התאוהתאונהממוםהתאונותמםפר ךזמן .

להחוד1" ו 1ה ר י1כי םני י ע ם ו

19581957 מהםאנעיםתאונות,
ילדים

מהםאנעיםתאונות
ילדים

איזור
עירוני

איזור
ליכפרי להיום

י;<122111ינואר 487>>6ו)1

44858,1ג:1315911פברואר

ך241399415194111317מרץ

(י1718915)ו)17121111אפריל

3{י42111(י17ו:מאי

\\4419814ו)17171:113יוני

482>)734<1)101יויי

1121245589131)172אוגוסט

2021882121891117:1ספטמבר

1!2219101041225171513אוקטובר

5ו)455183■1115111נובמבר

193111)ו)13)1211111דצמבר
.<

הכל יו178208901034079104108890131בסך
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113 טבלה

זרכים תאונות
המעורבים הרכב כלי

5



כ1< העונתי השיא

1 ל9 7

114 טבלה

2 000

ונפגעים תאונות

1500

1000

500 
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115 טבלה

09ז.



116 טבלה

9"2£*£8 1 9 5 8 קטלניות תאונות
הזמן

£264 111

רגל הולכי נוסעים . כפר .; עיר י לילה ! יום

מסוכנת נסיעה ►

רגל הולכי ►שגיאות.

מכאנ"ס לקרעו ►

שונות

71?

271



2?*

155 ,4

4*ל

26.2

154

44£

■

72

607

11111

1956 1957 1958 1956 1957 1958

 ■דריסה

התנגשות

401 4 התהפכות
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117 טבלה

דרכים8ל19 תאונות
השנה וחדעךי הזמו לפי

118 טבלה
1958  סוגיהן לפי  קטלניות תאונות

נמספר ו א ת ה מספרהסוג
.דריסההתאונות ההרוגיםהחלקההתהפכותהתגגעןות

הכל 1781085218207נסך

100.060.729.210.1

119 טבלה
1958  תאונות נפגעי

מכוניות נוסעי  נפגעים רגל י כ ל ו ה  מ י ע ו 6 נ

כפרי איזור עירוני איזור כפרי איזור עירוג איזור

פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים

1580 19 2020 18 621 .!;! 2875 (<()

חכי סך

פצועי:

1(1082 207

111



אופניים רוכבי  נפגעים אופנוע רוכב נפגע

כפו ר ו ז י א עירוני ר ו ז י א כפרי ר ו ז י א ועי עיר ר 1 ז י א

פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגים

1)21ו)!)(.(!1)1והו(יו)1!1212

1957

ו (!03

1359

1434
1484
1553

1520
1727

1771
163(1

1(159

1620
1805

19171

120 טבלה
19571958  השנה הוד1:" לפי דרכים תאונות

1958

1812
1012

1759
1033
1036
157(1

1828
188(1

,1664
1815

170.1"
1873

20795

החוד"'

ינואר
פבהאר

מרץ
אפריל
מאי
ני יו
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר.
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

121 טבלה
1958  השגה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

הילדים אחוז
ה מ

ילרים מבוגרים
רגל הולכי החוד'צ

32.8
36.9
41.7
45.5

41.8

45.5
39.0
43.4
47.4
50.4
42.1

36.6

42.3

90

103
116
141

131

138

130

154

153
142
122

101

1524

184

176

162

169

165

.165

203

201

170
140

168
175

2078

274ינואר
279פברואר

278מרץ

310אפריל
299מאי
303יוני
333יול

355אוגוסט
323ספטמבר
282אוקטובר
290נובמבר

276דצמבר

3602 הכל בסך
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תנועה עבירות .2

.(%6.2 של (עלייה הקודמת בשנה 196,542 לעומת תנועה, עבירות 208,650 נרשמו הדוח בשנת
פחותה במידה ורק תאונות, ש,ל סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת הפעולה עיקר מכוון כאמור,

.123 בטבלה משתקפת זו פעולה אחרים; מסוגים לעבירות  יותר

המחוזות. לפי התעבורה עבירות גילוי פעולות את מראה 122 הטבלה

122 טבלה

עונרעומו תעבורהתיקים עבירות
מחוזית1958 חלוקה
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123 טבלה
19571958  התעבורה חוקי על עבירות

1957 958נ לםונין עבירות

17,501 .13.1:32 רישוי עבירות
15'948 _ 17'574 טופחת מהירות
3'722 :1,137 נוסעים של מסוכנת הסעה
.11'171 1 :''8:17 רכב בלי תאורת עבירות
24'188 32'075 רמזור או עוטר ידי על "ניתן לאות או לתמרור איציות
1 '827 /2,727 מספרים שלט עבירות
1 '8(14 ■< 1'882 י מטען עבירות
38,368 48'290 כחוק שלא חנייה
29,430 2(!'973 ורשלנית זהירה בלתי מסוכנת, נהיגה
12,840 14'038 אופניים עבירות
2,176 2,056 מיכאגיים ליקויים
1,115 1,287 וצפירה רעש הקמת
5,163 7,170 רגל הולכי עבירות
4,122 4,646 שלישי צד ביטוח עבירות
27,107 ( 20,326 עבירות שאר

196,542 208,650 הכל בסך

העבריינים. נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן, התנועה, עבירות את מראה 124 הטבלה
לציין יש המחוזות. לפי שנשללו, הרשיונות ושל המאסר עונשי של הקנסות, של פירוט ניתן כן

הדרכים. בתנועת המצב חומרת את תואמים אינם עדיין שהעונשים

124 טבלה
19571958  ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

1957 1958 הפעולה

156,920 180,070 , תיקים נרשמו
84,634 81,291 קנם עבירות מהם
14,293 ,12,939 המשפט ובבית במשטרה בוטלו

למשפט הובאו
124,049 156,135 הקודמת) ה^'נה מן ועומדים תלויים שהיו תיקים (כולל
122,960 154,727 .' \ נידונו
122,834 154,566 נקנסו .

34,082 57,950 קנם ברירת לפי מהם
659 890 זוכו
753 1,010 נהיגה רשיונות בוטלו
199 300 מאםר עונשי הוטלו
111 111 , קנם בתוספת מאסר עונשי מהם
741 968 לצבא שהועברו התיקים

45,923 57'412 ועומדים תלויים
1,197,739 1,645,768 ■ בל"י קנסות הכל סך

9.750 10.650 בל"י הממוצע, הקנס
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בלה::125/:" ט י

19571958  שהוטלו קנסות התעבורה: חוקי על עבירות
מחוזית חלומה

קנסות הבל יסך " ל ב הממוצע', גל"יהקנס
המחוז

1958195719581957

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

416'852

691/211

537/705

351/032

515'830

330'877

14.680

13.100

7.320

13.730

12.380

5.950

הכל 73910.6509.750'197'7681'645'1בסך

126 טבלה
19571958  שהוטלו מאסר עונשי  התעבורה חוקי על עיירות

הצפוניםדףכ הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז מחו!

1958

1957

300

199

248

162

28

20

24

17

127 טבלה
19571958  המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  התעבורה חוקי על עבירות

מחוזית חלוקה ■

בתיקים נשללו
תלויים שנשארו

הקודמות השנים מן
הנ"ל השניים תוך וחוסלו

1957 1958

753 1010

1957

114

1958

בחודשים השלילה תקופת

ומעלה מ24 21 עד מ12 12 עד מ6 0 עד

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958

המחוז

484 327 73 57 11 1 4 17 38 392 227 הצפוני המחוז
240 424 32 55 3 21 5 5.! 59 י 151 303 הדרומי הטהו?
29 259 9 51 1 , 3 5נ 3 28 13 162 תלאביב מחוז

166 3 24 73 125 556 692 הכל בסך

נחמיאפ י.
הכללי המפקח
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*שיאל משטית
מה"דוקח"ר .

ומורשת חינוך מדור
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