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א' פרק

ארגון

והתקן המצבה האתון, .1
הארגון א.

שנה אותה1 הקודמת. בשנה שהחל המשטרה' ארגון של חידושו תהליך נמשך הנסקרת בשנה
שוחררו המרחבים ,י המרחבים של זו ובין הארצי המטה של פעולתו בין התחומים והוגדרו נתחמו
כל את למרחבים המטה העביר מאידך, הארצי; במטה כולם רוכזו והללו השירותים, ממעמםת
השנים במרוצת בו שנצטברו שירותים), או עזר פונקציות שאינן (כלומר, הייעודיות הפונקציות
הופחת, כן החיל. התפתחות של ההיסטורי במהלך וכרוכות קשורות ושועל שונות סיבות מחמת

שלושה. על והועמד המחוזות של מספרם שנה, אותה
הארגוניים השינויים מעמיק, שיקול ולאחר ותכנון מחקר עבודת לאחר בוצעו, הנסקרת בשנה
ונקבע העירוניות, וליחידות לנפות וברורים חדשים דפוסים נקבעו כן הארצי. במטה הפנימיים

ברקיימא. תקן להן
הדפוסים בתכנון הוחל האמורה' הארגון חידוש עבודת שנסתיימה לאחר הנסקרת, השנה בסוף

הכפריות. והיחידות המטות של והתקנים הארגוניים
הניכרים ההבדלים מחמת הן העירוניות, האחידות של מזה הופרד הללו היחידות של תכנונן
היחידות ארגון את להתאים היונה שחובה משום והן והדימוגראפיים, הגיאוגראפיים בתנאים

והנפרדות. השונות הפעולה ולדרכי לפונקציות השונים והמטות
למבחן להניחו יהיה ואפשר שלם, המשטרה של החדש המערך יהיה זו עבודה של סיומה עם

צפויות. בלתי התפתחויות יתרחשו כן אם אלא נוספים, שינויים ללא המציאות,
עירוני' כולו תלאביב מחוז האחרים; חות המה ובין תלאביב מחוז בין מיוחד הבדל גם קיים
ושטחים ערים בערבוביה משמשים האחרים במחוזות בחלקו: פרברי אופי בעל הפחות, לכל או,
גם אך  לחקירות המתייחס בחלקו בייחוד תלאביב' מחוז מאורגן כך משום טהורים. כפריים
אופי בעלת אחת, כחטיבה  לסיורים ובפרט לשיטור, המתייחסות הפונקציות של ניכר בחלק
האחרים המחוזות הגדול! י בחלקו אופיראטיבימבצע הוא מטהו ושגם אופיראטיבימבצע,
עבודת בנוייה אלה במחוזות אלה. בצד אלה כפריות, ויחידות עירוניות יחידות בתוכם מכילים
שמחוץ הערים (כלומר, השדה ובערי אופיראטיביות, שיטור נפות על הגדולות בערים המשטרה
תחנות של רשת על  למחצה והעירוניים הכפריים וביישובים וחיפה) תלאביב לירושלים,

. _  נקודות. ושל
הוצאו השנה הקודמת: בשנה הארצי המטה של במבנהו הפונקציונאליים השינויים בוצעו כאמור'

הארגוניים, השינויים והושלמו הפועל אל

הארגון, אגף של לשעבר מתפקידיו חלק עם עברו, ותפקידיה בוטלה, הכללי המפקח לשכת
של הכוללות ולפונקציות למדיניות כל, קודם מתייחסים, אלה תפקידים הכללי. המפקח עוזר אל
סטאטיסטיקה ופרסומים, מינוח משרדי, ארגון מבצעים, ציבור, יחסי תכנון, מטה, תפקידי המטה:
המטפלת הארצי, המטה ויחידת המטה מזכירות הכללי המפקח לעוזר כפופות כן משפטי. וייעוץ
משרדי, ארגון (מבצעים' בהם הקשורים הנושאים וכל והתכנון המטה תפקידי המטה. בעובדי
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הגבו משמר נוסף עליהם
י ממוקם ושמטהו הכללי'

; והמצבה התקן ב.

עם בבד בד התקן. .1

נסתיימה. כבר ארגונן
[ יעיל תקן של מגמתו
כד^ ולתכנון, להתפתחות
פגופרז, ובלתי צודק אך
ו" המשטרתי הכוח של
נין לא המשטרה לפיקוד
שיפור עלידי זו, מסגרת
ה התקופה סיום עם
י תקן קביעת של העבודה
ש המצבה.*התהליד' .2

של: האדם כוח במצבת
ועד מאז, :1953 בשנת
המ מן המשטרה אנשי
זו (במצבה איש ב84
לא נוסף המספר, כולל
בעיק שהנם האזרחיים,
המש ידי על המופעלים
המ מן משטרה אנשי של
עליי חלה שוב השנה
המ מן המשטרה עובדי
ש וכל ,1953 שנת לרמת
אלה זעומות תוספות
לשנה, משנה והולכת

נתונים ציבור לחמי התכנון. מחלקת של סמכויותיה בגדר כלולים םטאטלסטיקה) ופרסומים, מינוח
מחנה וביחידת המטה בארכיון העוסקת והמזכירות, המשפטי היועץ נפרדת. מחלקה של לטיפולה

הכללי. המפקח לעוזר במישרין כפופים המטה,
(פרט ניכרים שינויים חלו לא  זה אגף של מתפקידיו להבדיל  המנהלה אגף של בארגונו
העברתם עם בנפח, ניכרת התרחבות כמובן, חלה, בתפקידיו במחלקות). המדורים של חדשה לחלוקה

האגף. של לידיו המרחבים מידי השירותים כל של
תפקידי על נוספו זו מחלקה של המטה פונקציות הכלכלית. המחלקה בוטלה החקירות באגף
האחרות במחלקות למרחבים. כולן הועברו הייעודיות והפונקציות הפליליות, לחקירות המחלקה

משקל. רבי פנימיים שינויים חלו זה אגף של
בשלןמותה, כאמור, הועברה, התכנון מחלקת הארגון: אגף של בארגונו חלו ניכרים שינויים
המבצעים של הפונקציות פורקה. והמבצעים השיטור מחלקת הכללי. המפקח עוזר של לסמכותו
שכונתה אחת, במחלקה התנועה פונקציות עם אוחדו הסיור פונקציות התכנון: למחלקת הועברו
של ניכר חלק העברת של נמנעת בלתי תוצאה בעיקרו, הוא, זה איחוד וסיור". תנועה "מחלקת

המקיפים. סיירי לידי התנועה על הפיקוח
האדם. כוח מחלקת ושל ההדרכה מחלקת של בארגון גם חלו ניכרים פנימיים שינויים

: כדלקמן ישראל משטרת של ארגונה הלה הדוח תקופת סיום עם

הכללי המפקח
: כדלקמן הבנוי הארצי, המטה

: באמצעות תפקידיו את המבצע הכללי, המפקח עוזר א.
מינוח משרדי, ארגון מטה, תפקידי מבצעים, שמדוריה: והמבצעים, התכנון מחלקת .1

סטאטיסטיקה. ופרסומים,
ציבור. יחסי מחלקת .2

המשפטי. היועץ .3

המטה. מחנה יחידת ואת המטה ארכיון את הכוללת המטה, מזכירות .4

: שמחלקותיו הארגון, אגף ב.
ותביעות, לחקירות לתעבורה, לסיור, המדורים: את הכוללת והסיור, התנועה מחלקת י .1

להסברה.
שירות לתנאי לפרט, האדם, כוח י לארגון .: המדורים את הכוללת האדם, כוח מחלקת .2

ולמשמעת.
מדור הדרכה, לתכנון מדור דלקמן: והיחידות המדורים את הכוללת ההדרכה, מחלקת .3
בסיס הארצי, האימונים בסים בכירים, לקצינים הספר חיים,.בית בעלי מדור והשכלה, להסברה

תלפיות. האימונים

: שמחלקותיו החקירות, אגף ג.
כלכלי. ומדור ולחקירה לשיטות מדור ובה פליליות, לחקירות המחלקה .1

למיעוטים. ומדור כללי מדור ובה מיוחדות, לחקירות המחלקה .2

מדעיים (שירותים מדע ומדור פלילי לרישום מדור הכוללת: פלילי, לזיהוי המחלקה .3
לחקירות).

: שמחלקותיו המנהלה, אגף ד.
וחשבונות. ולתקציבים למשכורת מדורים עם התשלומים, מחלקת .1



וחימוש. אספקה שמדוריה: האפסנאות, מחלקת .2

וסדנאות. טכני מדור ובה: התחבורה מחלקת .3

קשר. למבצעי; ומדור קשר להנדסת מדור הכוללת: הקשר, מחלקת .4

נכסים. לניהול ומדור לבינוי מדור ובה: ונכסים, בינוי מחלקת .5

משקית. לביקורת מדור .6
לקניות. מדור .7

המנהלה). אגף לראש במישרין כפופים אלה מדורים (שני

: המשטרתיים המחוזות שלושת ואלה

יזרעאל. עכו, צפת/כנרת, חדרה, חיפה, נמל חיפה, הנפות: את כולל הצפוני המחוז

,1 הנגב. פתחתקוה/השרון, רמלה/רחובות, ירושלים, הנפות: את כולל הדרומי המחוז

רמתגן. ונפת הדרומית הנפה הצפונית, הנפה ובו תלאביב מחוז

למפקח הכפוף משלה, מפקד עם אוטונומית, ארצית פורמאציה המהווה הגבול, משמר נוסף עליהם
הארצי. במטה ממוקם ושמטהו הכללי,

והמצבה התקן ב.

שקביעת ליחידות קיימא של תקן גם הוכן הארגון, לחידוש התכנון עבודת עם בבד בד התקן. .1

נסתיימה. כבר ארגונן
מקום להותיר  זאת ועם השוטפים התפקידים ואת הצרכים את למלא  יעיל תקן של מגמתו
יעיל, ניצול עם האפשר, ככל נורמאליים עבודה תנאי יצירת שתתאפשר כדי ולתכנון, להתפתחות
המספרית עוצמתו גורל עכשיו גם נחתך במציאות, אולם, ., האדם כוח של מופרז, ובלתי צודק אך
בכנסת. הנקבע התקציב, מסגרת עלידי לרשותו העומדים האמצעים ושל המשטרתי הכוח של
בתוך לציבור השירותים למתן היכולת מכסימום את למצות אלא נותר לא המשטרה לפיקוד

הרמה. ולשיפור לייעול מאמץ ידי ועל והשיטות הארגון שיפור עלידי זו, מסגרת
גם הכפריות, היחידות של הדפוסים תכנון עם בבד בד נמשכה, הנדונה התקופה סיום עם

אלה. ליחידות ריאלי תקן קביעת של העבודה
הירידה  הקודמים בדוחותינו הוזכר ושכבר מספר שנים לפני שתחילתו המצבה.*התהליר' .2

החל זה תהליך יציבות. לידי הגיע טרם אך במקצת, נבלם  המשטרה של האדם כוח במצבת
מספר וכן  המשטרה עובדי מספר ירד הנסקרת, לשנה שקדמה השנה ועד מאז, :1953 בשנת
המשטרה של האדם כוח מצבת עלתה 1958 בשנת לשנה. משנה  המניין מן המשטרה אנשי
כן השוטף; והבטחון הגבול משמר אנשי  זה ובכלל העובדים י נכללו זו (במצבה איש ב84
העובדים ואת הזמניים המוספים השוטרים את גם המניין, מן המשטרה לאנשי נוסף המספר, כולל
הנוטרים, זה במספר נכללו לא ובדומה. סדנאות נקיון, שירותים, עובדי בעיקר שהנם האזרחיים,
הכולל המספר ובתקציבה). המשטרה בתקן כלולים הם שאין משום המשטרה, ידי על המופעלים

איש. ב93 1958 בשנת עלה המניין מן משטרה אנשי של
של ומספרם איש, ב63 עלה המשטרה עובדי כל מספר במצבה: קלה עלייה חלה שוב השנה
אף המשטרה אנשי מספר את החזירו לא הללו התוספות שתי ב23. המניין מן המשטרה עובדי
. . . י .1955 לרמת שכן וכל ,1953 שנת לרמת
גדלה שהאוכלוסייה בחשבון להביא יש במצב. ניכר שיפור משום י בהן אין אלה זעומות תוספות
לכל השוטרים מספר בין הייחם ובייחוד  השוטרים שמספר בשעה בה לשנה, משנה והולכת

נתונים ציבור יחמי ן^נון.
מחנה וביחידת המטה //***ק

(פרט ניכרים שינויים ן|ו ;

העברתם עם בנפח, ןןנרת

תפקידי על נוספו זו
האחרות במחלקות |ים.

בשלימותה, כאמור, ,.

המבצעים של [ונקציות
שכונתה אחת, ןמחלקהי
של ניכר חלק ]||||העברת

האדם. כוח ||111

*< ו*,

מינוח משרדי, ארגון \טה,
י

יטה.

ותביעות, לחקירות {[לה,

*'י<

^תנא>שירות §₪1פרטי

מדור הדרכה, 0ף*כנוז
בסיס הארצי, [||אימונים

מדעיים (שירותים

*#$*|י|



את המראה טבלה להלן
בלבד): המניין מן

הדרגה
1948

הכללי 1המפקח

1ניצב

הכללי)* המפקח (עוזר .
משנה 5ניצב

םגףניצב

11רבפקד

22פקד

31מפקח

משנה 105מפקח

רבםטל

ראשון(ה) 124םמל(ת)

;123 ורבשוטר שני(ה) םמל(ת)

:459 שוטר(ת)

882 הכל בסך

הירידה או הריבוי אחוז

1953 בשנת בוטלה הררנה .

(ש המצבה של ניכר חלק
ה' בשטחי המשטרה, על
נ* שיקולים על מבומסת
מסויימת במידה נעשית
אף על וזאת המובהקים'
צמצום ידי על הייעודיות
גראפית, בצורה להלן,
: 19591948 בשנות

על המוטלים התפקידים ומתרחבים מסתעפים בן ו לשנה משנה והולך פוחת  תושבים אלף
ביעילות עבודתה את לארגן המכסימאליים המאמצים את העושה שהמשטרה' להדגיש יש המשטרה.
של הכספי מצבה מחמת דרישותיה, את הנמיכה המצוי, האדם וכוח התקן בגבולות האפשרית,
למילוי רב בצמצום אך מספיק המשטרה לרשות העומד האדם כוח כי להעלים אין ברם, המדינה.
תחבל שלא ובצורה רווחה מתוך כולם, התפקידים מילוי בחיל. החיוניות והמשימות התפקידים כל
המופרז העבולה עומס מחמת רבות לנשירות תגרום ולא המשטרה אנשי של ובבריאותם ביעילותם

האדם. בכוח ניכרת תוספת מצריך היה העובדים, על המוטל
המצבה. צמצום לידי המביאים היחידים הקשיים אינם התקן בצמצום הכרוכים הקשיים אכן,
הפנויים המקומות למילוי מתאימים מועמדים שבמציאת הקושי הוא  נוסף קושי קיים
בלבד, 504 גוייםו, ומהם איש 4047 לגיוס הנסקרת בשנה התייצבו למשל, כך, בחיל. והמתפנים
שהמשטרה היא המתייצבים מבין מגוייסיםי של זהי נמוך לאחוז הסיבות אחת אמנם, .12.50/0 כלומר
של המכריע שרובם גם הדבר מוכיח מאידך, אולם, מועמד; מגייסת שהיא עד הרבה בוררת

החיל. לדרישות המינימאלית במידה אף מתאים אינו המתייצבים האנשים
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 אלף לכל העובדים מספרי ניתנים כן המניין,

י 1 ה ל ב ט

19591948  האוכלוסייה  האדם כוח מצבת

עובדי כל
המשטרה

משטרה אניצי
המניין מן

עוברי כל מםפר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושביםל()100

202818822.32.1
322530342.7. 2.6

37563556£.7 2.6י
501747913.23.0
558653753.43.3
61875967 43.73.6

(!17458673.63.4
668059913.73.3
י6483 5806,3.53.1
643257003.32.9
651657933.22.9

657958163.12.8

האוכלוסייה השנה

1948879,000

19491,174,000

19501'370'000

19511,577,000

19521,629,000

19531'670'000

19541,7.18,000

19551,789,000

19561,872,000

19571,976,000

19582,032,000

,19592'089'000

מן המשטרה אנשי ושל המשטרה עובדי. של במספרם הקלה העלייה אף על בי מראה זו טבלה
"המשטרה אנשי של מספרם גם וכן הסוגים מכל המשטרה עובדי של מספרם השנה, גם ירד המניין,

ביותר). קלה ירידה  הסוגים (בשני תושבים לאלף המניין מן

10



משטרה (אנשי ישראל משטרת של קיומה בשנות המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן
בלבד): המניין מן

ב 2ט ה ל

מצבת האדם 19591948כוח

ט בה הצ
ר.דר5ד<

195119551956195719581959ג19481949195019511952195

הכללי 111111.1111.1המפקח 11

111112333368ניצב

הכללי)* המפקח 123(עוזר
. _



משנה 5765455777319ניצב

8121718172121202211םגךניצב

111817רבפקד 222228313741405356

2225386780839087959789111פקד

3172108115144187222247248239237216מפקח

משנה 105807511810994693849534249מפקח

311101210161818171434רבםמל

ראשון(ה) 124270314365481501535553566599647646םמל(ת)

123334425588697808861844822773844854פמל(ר;)שני(ה)ורבשוטר

145922232551348538044230401741353935385138353811שוטר(ת)

הכל 188230343556479153755967586759915806570057935816בסך

הירידה או הריבוי 17.2|461.2אחוז ■+34.7 +12.2111.01.7 +2.13.11.8+ 1.6+ 0.4

1953 בינעת בוטלה הררנה *

המוטלים הבטחוניים לתפקידים הוקצה בדיוק) להגדירו אין מובנים (שמטעמים המצבה של ניכר חלק
למשטרה הללו הפונקציות מסירת בגבולות. והשמירה בהסתננות הלחימה בשטחי המשטרה, על
היא בהכרח אלה, לתפקידים אדם כוח שהקצאת ספק אין ברם' נכבדים. שיקולים על מבוססת
המשטרתיים התפקידים הם המשטרה, של האחרים התפקידים חשבון על מסויימת במידה נעשית
בפונקציות העובדים מספרי את ולהגדיל העבודה את לייעל המאמצים כל אף על וזאת המובהקים,

והאדמיניסטראציה. העזר תפקידי כל צמצום ידי על הייעודיות
תושבים לאלף המניין מן המשטרה אנשי של מספרם את המראה טבלה גראפית, בצורה להלן,
; /■. ■ ■ :19591948 בשנות

על המוטלים לתפקידים
ביעילות עבודתה את ןןן
של הכספי מצבה מחמת
למילוי רב בצמצום /ך
תחבל שלא ובצורה |חה
המופרז העבודה ןעומס

המצבה. צמצום לידי
הפנויים המקומות |וי
בלבד, 504 גוייסו ןהם
שהמשטרה היא |יצבים
של המכריע שרובם

האוכלוסייה גידול ^עם
מן המשטרה אנשי *ת

משטרה אנשי מספר
המנץ מן ■

תוכיים %

2.1

2.6

2.6

3.0
3.3

3.6

3.4

3.3

3.1
2.9

2.9

2.8

מן המשטרה ןאנשי
המשטרה אנשי 88|של
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כגון מסויימים, בתפלןירים
המשטרה, מצבת עם כעת
טלפוניסטי קשר, משרדיות,
הגי מבני השוטרים מספר
המי העסיקה הדוח בשנת
הק בתפקידים הם עוסקים
וכוי נקיון מטבחים, (עובדי

בלבד. פעילים
ה נאלצה הדוח בשנת גם
שהועע הנוטרים מספר יהיה
אף המעסיקים המוסדות
י את המשטרה, באמצעות
ו המשטרה, לחיל הנוטרים
במשטרה שירתו הנסקרת

הקודמת). בשנה 171

נ פונקציונאלית חלוקה .4

התפקידים. לפי הדו"ח
כבטבל. שלאי זו' בטבלה
אזרחיים! ועובדים זמניים

בלבד.
האזרחיים העובדים כל
מועסקל המניין מן המשטרה
איש 333 נכללו בטבלה
בקור שעה אותה שהשתתפו
העובדים מתוך הוא, גם בא'
נכללו. הפיקוד בתפקידי
בלבז מטה כאנשי הנחשבים
עובדי; ואת הנהגים את
שירוו בתפקידי הם נראים
הי ההדרכה, את השירותים
תפ'. להבדלת הבוחן אבן
ו הציבור את משרת העובד י
הח לפי למשטרה שנקבעו
ש מבלי תפקידו, את למלא
מובהקי ביצוע בתפקידי
עובדי מכל 66.30/0 איפוא,
לד נרצה שאם בתפקידים,
(ל 9.3"/  והדרכה) טיבי
התזמ (בצירוף ובשירותים
שהריפורמות לזכור (יש

הנסקרת).

3 ה ל ב ט

תושבים 1000 לכל השוטרים מספר 1א1כלוסיה ^1711רים

19594948

2.8: 2.9 2.9 .3:1;: ל .3 3.4: י#ל 3ל 3.0 2.6 2.6 2.1,;

1939י 19511 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 |9>11

כדלקמן: ו5, 4 שבטבלות הנתונים את כוללים 2 שבטבלה המספרים .3

5■בלה4טבלה

מיעוטיםשוטחה

י1959הדרגה 1הדרגה7>(!81>:1!נ !))!)19581 !157

קצינות
םטלוה
שוטרות

4

53
11)9

3

59
1(17

3 .

1!3

172

קצינים
סמלים
שוטרים

י 5

57

340

5

73
320

5

58
339

הכל הכל1229238)22בפך 402404402בסך

למלא היא המגמה ביותר). קלה ירידה  (השנה הקודמות כבשנים השנה, ירדה השוטרות מצבת
אשת של העסקתה הכרחית כן אם אלא בשוטרים, המצבה מן היורדות השוטרות של מקומן את
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הנמנות השוטרות, וכדומה. נשים אצל חיפושים אסירות, על שמירה כגון: מסויימים, בתפקידים
עבודות שונות; מנהליות בעבוזץת הללו, התפקידים על נוסף מועסקות, המשטרה, מצבת עם כעת

וכוי, טלפוניטטיות קשר, משרדיות,
ניכר. שינוי השנה נשתנה לא המיעוטים מבני השוטרים מספר

בחלקם הקודמת). בשנה 525 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 565 המשטרה העמיקה הדוח בשנת
במרחבים עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, כבטחון הקשורים בתפקידים הם עוסקים
משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר כדי וכוי), נקיון מטבחים, (עובדי

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

.349  שהועסקו הנוטרים מספר יהיה
לשלמים, שונים) ציבוריים ומוסדות ממשלתיים1 (משרדים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
כפופים ארגוניתמשמעתית מבחינה אך מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה, באמצעות
בשנה השוטרים. לכל החוק ידי על שהוענקו. בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים
(לעומת שירותים עובדי ו174 הקודמת) בשנה 27 (לעומת פקידים 23 במשטרה שירתו הנסקרת

הקודמת). בשנה 171

בשנת החיל חלוקת את המראה טבלה, (14 (בעמוד להלן המצבה, של פונקציונאלית חלוקה .4

התפקידים. לפי הדו"ח
מוספים שוטרים גם אם כי המניין, מן משטרה אנשי רק לא נכללו ,2 כבטבלה שלא זו, בטבלה
ומסויים אחד תפקיד בשביל מגוייסים הם כי נוטרים, בה נכללו לא אזרחיים; ועובדים זמניים

בלבד.
אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים $ן ניכר וחלק האזרחיים העובדים כל

ייעודיים. משטרה בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים, המניין מן המשטרה
משום מיחידותיהם, הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (5.40/0 (שהם איש 353 נכללו בטבלה
אלה עובדים של המכריע רובם משטרתיתמקצועית. להכשרה שונים בקורסים שעה אותה שהשתתפו

ושיטור). מניעה (חקירות, ביצוע בתפקידי העובדים מתוך הוא, גם בא,
דרגות בעלי זה בחשבון באו לא וסגניהם. ממש יחידות מפקדי נכללו הפיקוד בתפקידי

עצמאי. פיקוד להם שאין או בלבד, מטה כאנשי הנחשבים
שלכאורה פי על אף כי בנפרד, הטבלה מראה האופיראטיבי הקשר עובדי ואת הנהגים את
עם למנות איאפשר כן מובהקות. ביצועיות פונקציות הם ממלאים שירות, בתפקידי הם נראים

כלל. משטרה אנשי יקומו לא ושבלעדיה משטרה אנשי המכשירה ההדרכה, את השירותים
אם איפוא, היא, מנהלה של או שירות של מובהק מתפקיד ייעודי תפקיד להבדלת הבוחן אבן
התפקידים אחד את במישרין ממלא הוא ואם במישרין הציבור בטחון ואת הציבור את משרת העובד
המבצע החלק יוכל שבהם התנאים להכשרת משמש הוא אם או החוק, לפי למשטרה שנקבעו

וכל'. לתחבורה לחימוש, למדים, לדאגה ממרצו להקדיש שיצטרך מבלי תפקידו, את למלא
נכללו, שוטף) בטחון תנועה, חקירה, ושיטור, מניעה וניהול, (פיקוד מובהקים ביצוע בתפקידי
,י 1957 בשנת ו%61.2 הקודמת בשנה 63.90/0 לעומת המשטרה; עובדי מכל 66.30/0 איפוא,
אופירא קשר (נהגים, ביניים" "תפקידי לכנותם אפשר יתר, דקדוק לדקדק נרצה שאם בתפקידים,
5.40/0  בקורסים :(1957 בשנת ו11.40/0 הקודמת בשנה 9.8"/0 (לעומת 9.30/0  והדרכה) טיבי
1957 בשנת ו%20.1 הקודמת בשנה %19.3 לעומת ,%19  התזמורת) (בצירוף ובשירותים
לשנה שקדמה בשנה כבר הגדול, בחלקן בוצעו, ובשירותים במנהלה שהריפורמות לזכור (יש

הנסקרת).

תושבים 1(00) לכל *?>1ווטרים 10^
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אשד. של העסקתה והכרחית
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חלוקן

החלו את מראה 7 הטבלה

6 טבלה
. 1959  אזרחיים) ועובדים משטרה אנשי (כולל תפקידים לפי החיל חלוקת

האחוז

2.4

0.4

40.1

4.2

1.7

13.2

4.3

0.7

7.1

1.5

18.6

0.4

5.4

100.0

הטםםף התפקיד םונ

(%2.8 שהם איש' (83נ וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

המחוזות מפקדי הכללי' המפקח עוזר האגפים' ראשי הכללי' המפקח
מפקדי הבסיסים' מפקדי יחידותיו' ומפקדי הגבול משמר מפקד וסגניהם'

159 . . . . . וסגניהם. התחנות מפקדי וסגניהם' הנפות
מטה ותפקידי תכנון ב.

24 . ועתונות' ציבור יחסי תכנון' םטאטיםטיקה' ופרסומים' מינוח

(%46.0 שהם איש' 3027) ושיטור מניעה
ומבצעים שיטור א.

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

2640 .... הזמנות חלוקת רישוי' ענייני מאסר' פקודות של
סטאטיים תפקידים ב.

278 . קשר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משמרות
109 אסירים וליווי כלא ג..בתי

.  , , חקירות,
רשמים' מעבדות' עובדי צלמים' חטאים' תביעה' גישוש' בילוש' חוקרים' ■

868 . . . ומציאות אבירות שונים' מומחים אצבע' טביעות עובדי _

תנועה
282 תנועה בוחני הסברה' תביעה' חקירת,תאונות' התנועה' הזרמת פיקוח'

48 וספורט). תרבות (כולל הדרכה

465 נהגים.

100 . י.. . . . תורניים). קצינים (כולל אופיראטיבי קשר

שירותים
האדם' כוח של רישום עובדי משק' וייעול ביקורת כללית' מזכירות
.. נשקים' וטרינארים' חובשים' רופאים' סעד' תשלומים' עובדי מנהלה'
בתי עובדי טפרזלים' טבחים' ספקים' בניינים' עובדי מחסנאים' אפסנאים'

נקיון' פועלי טלפונאים' פקידים' כתכניות' מספנה' סדנאות' מלאכה'
1226 . . הקשר סדנת עוברי הדלק' תחנות עובדי דפוס' עובדי םייםים'

27

353

6579

תזמורת

קורסים

הכל בסך
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7 ה ל ב ט

התפקידים לפי האדם כוח חלוקת
אזרחיים ועובדים מששדה אנשי

 י 959
האחוז

2.4

0.4

40.1

4.2

1.7

13.2

4.3

0.7

7.1

1.5

5ג

גראפית. בצורה 6 שבטבלה החלוקה את מראה 7 הטבלה 18.6

0.4

5.4

100.0



צויינה שעברה בשנה כבר
בעי במשטרה. האדם כוח
והמחזור הגדולה הנשירה
הממשיי הישגיה על הרבה
מלחמו לאחר זו: מתופעה
במי אצלן דומות הנשירה
הסי אצלנו. הגיעה שאליה
במהל בהן נגע לפיכך פעט,
הב' של חומרתה כל עם
סו המשטרה, של המרכזי
מיום; למשטרה שנתגייםו
ולפי הטבע, בדרך והולד'
מתאימים,: מקום ממלאי
משטרו של הראשון הדור
ל האנשים הם אלה עמם.
כ תפקידם את למסיימים
כוחותיה,להכשיר: כל את

יו

סי ללא מגיעים, היו והם
האנשים,; מן ביותר גדול
שחלק הדבר מצער בייחוד
ותופ מאמציה מפרי תיהנה
 שרכשו ההכשרה את אלה
ד כל שלא מאליו מובן
וכושר יעילותו להמשכיות
להסי יכולים שאינם אנשים
מוחל אפשרות אין הצער,
של המיוחדות ולדרישות
באנשים: דופי הטלת כאן
להי מובהקת, אינטליגנציה
בתנאי או. שבאופי אחרות
שהחיל או שניהם, לטובת

אנשי כל בלולים זו בטבלה ומרחבים. חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן .5
המטה של חלקו על מסולף רושם יוצר זה שדבר פי על אף הארצי. המטה במצבת הגבול משמר

מכך. להימנע אין האדם, בכוח

8 ה ל ב ט

1959  ומרחבים חטיבות לפי  המצבה

הכל םך יי תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הארצי המטה הדרגה

244857171471
6293062972531485

117499485683613860

קצינים
סמלים
שוטרים

5816 1160 .1224 1385 2047 המניין מן המשטרה אנשי הכל םך.

זמניים מוספים 477402425566שוטרים
אזרחיים 183223פקידים
שירותים 1582113174עובדי

משטרה עוברי הכל 27001430126111886579םך

ינוטרים 895914061349

מתייחס זה שבפרק המספרים יי)
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אנשי כל כלולים ■

המטה של חלקו 9ל

ב' רק פ

אדם*) כוח

האדם כוח כעיור? .1

של יציבותו בבעיית קל שיפור של  ביותר צנועה אמנם  אתחלה צויינה שעברה בשנה כבר
אילמלא ישראל. משטרת ש,ל דאגותיה במרכז השנים כל עמדה זו בעיית במשטרה. האדם כוח
עולים ספק, ללא הישגיה, היו במשטרה' האדם כוח של ללאתקדים והמחזור הגדולה הנשירה
הסובל בעולם היחיד החיל ישראל משטרת אין אמנם, הזה. היום עד הממשיים הישגיה על הרבה
ידי על הנוצרות והבעיות אחרות, משטרות גם בה לקו השנייה העולם מלחמת לאחר זו: מתופעה
לממדים הנשירה הגיעה לא מקום בשום אולם לבעיותינו, מרובד. במידה אצלן דומות הנשירה
לא הקודמים בדוחותינו פורטו ותוצאותיה זו לתופעה המשוערות הסיבות אצלנו. הגיעה שאליה

בקצרה. אך דברינו, במהלך בהן נגע לפיכך פעם,
הגרעין לעתיד: בעיקר, הוא, שבה הסכנה עיקר הרי ובהווה, בעבר הבעייה של חומרתה כל עם
אנשים המכריע, ברובם הם, השטחים, בבל והמומחים הקצונה סגל המשטרה, של המרכזי
מזדקן זה גרעין המנדט). בתקופת עוד  מהם מסויים (חלק הקמתה. מיום למשטרה שנתגייםו
הממושך; שירותם או גילם מחמת המםתלקים לאנשים, נמצאים שעה ולפי הטבע, בדרך והולך,
המשטרה. קיום של הראשון בעשור ישהתגייסו האנשים שורות מתוך מתאימים, מקום ממלאי
כוחם ועוד שנותיהם, במיטב מאנשים היה מורכב לדרגותיו, ישראל, משטרת של הראשון הדור
מילואים מציאת ברם, ישראל. משטרת של וכוחה כושרה עומד שעליהם האנשים הם אלה עמם.
אוזרת המשטרה יותר. קשה באו, מקרוב שאך האנשים מבין במשטרה, תפקידם את למסיימים
הצלחה, של מסויימת במידה הוכתרו אלה מאמציה ,י היורשים דור את להכשיר כוחותיה כל את
שחלק העובדה אילמלא יותר, עוד רבה במידה רצויות, לתוצאות ספק, ללא מגיעים, היו והם
בהתמדה. נושר ףמשטרה, לעבודת ומתאימים מוכשרים אנשים וביניהם האנשים, מן ביותר גדול
שהמשטרה ובמקום מלאה, הכשרה שקיבל לאחר דווקא נושר מהם גדול שחלק הדבר מצער בייחוד
אנשים מנצלים והמקצועי, הפיקודי הסגל להגברת תוצאותיהם את לנצל ותוכל מאמציה מפרי תיהנה

לה. מחוצה אחרים, פעולה בשדות במשטרה שרכשו ההכשרה את אלה
והדרושים לחיל הרצויים אנשים של זה, לסוג משתייכים הנושרים כל שלא מאליו מובן
יש טבעית: תופעה היא נורמליים, ממדיה אם כשלעצמה, הנשירה, וכושרו. יעילותו להמשכיות
למרבית בהם. רוצה אינה שהמשטרה אנשים. ויש המשטרה, לעבודת להסתגל יכולים שאינם אנשים
המיוחדים לתנאים להסתגל מםויים אדם יצליח אם י מראש, לקבוע מוחלטת אפשרות אין הצער,
אין ולדרישותיה. לצרכיה למשטרה, יתאים אם או במשטרה, השירות של המיוחדות ולדרישות
ובעל השכלה בעל מצויין, אופי בעל ביותר, מוכשר אדם עלול לפעמים באנשים: דופי הטלת כאן
מסיבות ואם מזגו, מפאת אם המשטרה, לעבודת מתאים בלתי להימצא מובהקת, אינטליגנציה
המשטרה, עם קשריו את וינתק בהקדם בכך שירגיש ומוטב חיים, בתנאי או שבאופי אחרות
מסוגל יהיה שלא אדםי על והוצאות כוח יבזבז ולא בהקדם בכך ירגיש שהחיל או שניהם, לטובת

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק המספרים ("

לק

מןהכל

471
1485

3860

5816

566
23
174

6579

349
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הגיע המצבה מן
הלב/ של פירושו
התחלף: ל16.70/0

השנה

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

1958
1959

. הכל בסך
(19591948)

■ מחמירה נסיבה
וזיוה מן ל%88
וש ואחת עשךים
שבהי הגילים גם
ב דווקא הנושרים

מבחינת מתאימים, לאנשים כוונתנו עסקינן. בכך לא ברם' החיל. לפעולת המתאים חלקו את לתרום
רבים הם ואלה יותר, קלה או יותר טובה פרנסה לבקש כדי השירות את העוזבים הצדדים, שני

רובם. לא אם הנושרים, מבין
וההשכלה, האופי מבחינת או הכושר מבחינת מוסרית, מבחינה נחותים הנושרים האנשים היו אילו
הכפיים, נקיון שמבחינת עקא, דא אד, בכך! היתה ברכה רק להיפר, כך; כל מצער הדבר היה לא
הנושר של וגם  הרגיל המשטרה איש של הציבורית הדמות הכושר, או לתפקיד המסירות
בחיל משרת שהוא כאמור, היא, הצרה בחיל, משרת שהוא זמן כל דופי, ללא היא  במשמע
לבזבז מקומו, את שימלא איש למצוא החיל את מכריח הוא מכן ולאחר  בערך קצרה תקופה
עלול דבר של ובסופו ומקצוע, ידיעות לו להקנות להכשירו, ומאמצים, ממון ושוב שוב זה על

פרי. לשאת תתחיל ההכנה שעבודת לאחר קצר זמן להסתלק, הוא גם
יתאים ן8האדם לכך הסביריכ! הסיכויים מה.הם מראש לקבוע ביותר קשה כאמור, כי, אם
ברירה לגיוס המתייצבים את לברור המשטרה משתדלת פנים, כל על הרי בה, ויתאזרח למשטרה
המשטרה מגייסת לפיכך בחיל. ימים יאריך לא שהאיש החשש את להמעיט כדי ביותר, קפדנית
שהכישורים כך על בתוקף ויותר יותר עומדת והיא לגיוס, המתייצבים מבין מועט מספר אך
המתייצבים אין הצער למרבית מלכתחילה. במועמד יימצאו המשטרה בעבודת להצלחה הדרושים
מן בלבד ם/12.50 לגיוס ראויים נמצאו למשל, השנה, וכלל. כלל מתאימים המכריע, ברובם לגיוס,
:9 שבטבלה המספרים ידי על מודגם האחרונות בשנים זה בנדון העניינים מהלך המתייצבים.

9ט ה ל ב

19531959ומתגייסיםלגיוסמתייצבים

19591958 *19571956195519541953
.יו

יין

לגיום 4047478445485015479029403668התייצבו

164494674549)504663גוייםו 1243■/■

/?

הטגוייסים /12.513.914.69.914.118.733.9אחוז

שכבר בשיפור זה, ששיפור לקוות יש במצב. קלים שיפורים זאת, בכל השנה, חלו כאמור, ברם,
הסיכויים ומן המשטרה במערך השינויים מן נובע ושהוא מקרי, איננו הקודמת, בשנה צויין

זה. בכיוון נוספות להתפתחויות
(לעומת 481 המצבה מן והורדו הקודמת) בשנה 663 (לעומת אנשים 504 גוייםו הנסקרת בשנה
בשנה 419 (לעומת שהתפטרו אנשים היו המצבה מן היורדים מבין 345 הקודמת). בשנה 570
הקודמת), בשנה 860/0 (לעומת 95.4"/, היה המתגייסים לעומת המצבה מן היורדים אחוז הקודמת).
אחוז רק שלא לציין יש ל71.70/0. מ73.50/0 ירד המצבה מן היורדים מבין המתפטרים אחוז אך

האבסולוטי. מספרם גם אלא ירד המתפטרים
 לפניו שבשנים זה עם האחרונות בשנתיים המצב את נשווה אם אך כאמור, קל, עודנו השיפור
ובשנת ב%16, המתגייסים מספר על עלה המצבה מן היורדים כשמספר ,1957 שנת עם למשל,
יותר המתגייסים מספר על עלה הנושרים שמספר כלומר ל37.40/0, הגיע זה כשאחת  1956 ■
התפתחויות כמבשר בסיפוק, הזה הקל השיפור את מלציין להימנע יכולים אנו אין  בשליש מאשר

יי בעתיד. רצויות
את מראה דלהלן הטבלה רצון. משביע שהמצב לומר קשה שעה לפי כי י, בלבד לעתיד אכן,
היורדים שמספר מלמדנו בה והעיון המדינה, של קיומה בשנות המצבה מן ההורדות ואת הגיוסים

8ג



השנים. באותן שגוייםו האנשים של הכולל המספר מן ל%56.7 אלה בשנים הגיע המצבה מן
המגיע השני, המחזור של ניכר ושחלק הללו' השנים במשך התחלף החיל שכל הדבר של פירושו

ותיק). מרכזי לגרעין (פרט הוא גם כבר התחלף ל16.70/0

10 טבלה
19591948  המצבה מן והורדות גיוסים

., היורדים אחוז הטתפטרים אחו;
המצבה מן היורדים מנין

המתגייסים לעומת המצבה מן

מהם
התפטרו

הורדו
המצבה מן

גוייפו השנה

194821203094012.914.6

82758644776.332.1נ1949
1950118666246269.855.8
1951215488774283.741.2
19521383844625. 74.061.0
1953124365138659.452.4
195454964945469.9118.2
195567455040974.481.6
195649467942362.3137.4
195766477052968.7116.0
195866357041973.586.0
195950448134571.795.4

56.7 69.1 5281 7638 13461

הכל בסך
(19591948)

שקרוב אנו מוצאים דלקמן 11 בטבלה המצבה. מן היורדים גיל  המצב של מחמירה נסיבה
שבין בגילים  ו580/0 ארבעים, עד ואחת עעזרים בגילים הם המצבה מן היורדים מן ל880/0
הם אלה ברם, ותפוקתו: כושרו לשיא המשטרה איש מגיע אלה בגילים ושלושים. ואחת עשרים
מספר רב כך ומשום לחיל, מחוץ להסתדר הזדמנויות המתפטר או הנושר מוצא שבהם הגילים גם

י לכך. ישיר ביחס רב החיל של וההפסד אלה, בגילים דווקא הנושרים

11 טבלה
הגיל לפי  1959  המצבה מן היורדים

בם"ה האחוז
השנתי המספר הגיל

שנה 20 81.7ער

שנה 25 עד 16033.3מ21
שנה 30 עד 11924.7מ26
שנה 35 עד 8317.2מ31
שנה 40 עד 6012.5מ36
שנה 50 עד 234.8ט41

ומעלה 285.8ט51

100.0 481 הכל בסך

מבחינת מתאימים, .■

רבים הם ואלה '<■■

וההשכלה, האופי ןג1

הכפיים, נקיון ת ינ
הנושר של וגם
בחיל משרת [והוא
לבזבז מקומו, [את
עלול דבר של ןפו

יתאים שהאדם |ך
ברירה לגיוס |בים
המשטרה המגייסת
שהכישורים כך
המתייצבים אין ר ן
מן בלבד 12.50/0 ¥
:9 שבטבלה \

19545"111953

2940 1$
549 |$

3668

1243

18ו 1*33.9

שכבר בשיפור |ןה,
הסיכויים ומן |1ה

(לעומת 481 |ףבה
בשנה 419 1(|עומת
הקודמת), בשנה
אחת רק שלא |ין

 לפניו |שבשנים
ובשנת ב0/"16, ןם
יותר המתגייסים
התפתחויות [מבשר

את מראה |1|דלהלן
היורדים שמספר |ו

19



היל25: ל"מ*פטריט פ(נ!ין
כ תמורה להחזיר הספיקו
עשר עד מארבע שירות
ל46.4, מגיע שנים עשר

ההורדה סיבות

נפטרו
בתפקיד נפלו

נספו
בריאות מסיבות פוטרו
אחרות מסיבות פוטרו

לקיצבה יציאה
התפטרו

אחרות סיבות

הכל בסך

מס שפוטרו אנשים מספר
לה. שקדמו

לק.י יצאו הנסקרת בשנה
הנימוק^ של ניתוח להלן

1

.■

ז,
הטווןספרמ

8

ו
/>

195919581957הנימוק

שירות 172194245תנאי
.ו
סיבות$
121524בריאותי1
£'■

אחרות/ 161210260סיבות

ו
הכל 345419529בסך

נכ' שירות" "תנאי בסעיף
ל< העברה להשתלם, כוונה
שהניי ספק אין כי אם
האמית הסיבות את רבים'
להס הם עשויים אחרות",

12 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1959  המצבה מן היורדים

הכל םך 21

ומעלה
ער 11 >ועדי חמש ארבע שלף: עינה פחות
20 10

שנתיים ■■

שניט שנים שנים אחת משנה

337
11173518

3213239181482
9833192014129111374 49

עליתי! קצינים
מפקחים
סמלים
שוטרים

הכל 212317.1783223481(50.10131בסך

מספרי עם השוואה
1958 י1239020677)55103433שנת 570

151 ש אנו מוצאים כאן בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים של ניתוח ניתן דלעיל בטבלה
שיצאו אנשים (כולל מזה פחות או שנה, של שירות לאחר המצבה מן ירדו ,%31.4 כלומר אנשים,
דבר במרחבים). מעשית בהכשרה עוסקים בעודם או האימונים בבסיס לומדים בעודם החיל מן
המשטרה עבודת שאין למפקדיהם) (או להם הוכיחה הראשונה ששנתם אנשים כי למדי, טבעי זה
שגם ,פי על אף כן, על יתר החיל. מן עצמם את מנתקים או נפלטים בשבילם, המתאים המקצוע
מצומצם זאת בכל הוא הבזבוז הרי בממון, והן במאמצים הן למשטרה ובזבוז הפסד נגרם כאן
מארבע ששירתו אלה של בפרט יותר, רב שוויתקם אנשים של נשירתם ביותר מדאיגה אולם ז יחסית
כלומר, ,(40.50/0) שנים עשר עד מחמש ששירתו אלה ש(  יותר ועוד ,(45.30/0) שנים עשר עד
הנסיון  ביותר החשובות אחת (שביניהן הבחינות מכל ומלאה שלימה הכשרה שהוכשרו אנשים
החיל. של בכושרו ביותר הקשה והפגיעה ביותר החמור ההפסד הוא האלה האנשים אבדן המעשי).
בין ואחוזם השנה, ל218 הקודמת בשנה מ319 ירד אלה של שמספרם בסיפוק לציין יש ברם,

השנה. ל%45.3 הקודמת בשנה מ560/0 ירד המצבה מן היורדים
לעומת עליונים .קצינים שבעה ניכר: במספר קצינים המצבה מן ירדו השנה שגם בצער לציין "יש 1
הקצינים שמתוך לציין* יש הקודמת). (כבשנה מפקחים עשר ושמונה הקודמת, בשנה חמישהעשר
ושלושה בריאות מסיבות פוטר אחה הסוהר, בתי לשירות אחד עבר המצבה מן שירדו העליונים

לקיצבה. יצאו

13 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1959  המתפטרים

הכל סך 21

ומעלה
עי 11 עי י6 חטש איבע שליי שנתיים. שנה פחות

ייייי שנים שנים אחת 20משנה 10 :ינים

10
53

282

1171
32132339
822514157936 40

עליונים קצינים
מפקחים
סמלים
שוטרים

הכל 4085281618,913316345בסך

מספרי עם השוואה
1958 38814025136315621419שנת

7*
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שטרו£ אנשלם כלומר מזה, פחות אוי שנה נמשך ששירותב! אנשיט 125 הלו המו*פטרלנ£ מגלן
לאחר התפטרו איש 160 ,. בהכשרתם שהושקעה ההשקעה עבור שהיא כל תמורה להחזיר הספיקו
עד מארבע שירות לאחר המתפטרים אחוז היכולת. בשיא כלומר שנים, עשר עד מארבע שירות
המתפטרים. ממספר לס/82.60 הגיע ביחד האלה הסוגים שני של והאחוז ל46.4, מגיע שנים עשר

14 טבלה
מינות  1959  המצבה מן הורדות

ההורדה קציניםסיבות
סמלייםמפקחיםעליונים

הכלושוטרים סך

.נפטרו 25.9
בתפקיד 11נפלו

22נספו

בריאות מסיבות 13940פוטרו
אחרות מסיבות 214851פוטרו

לקיצבה 341118יציאה

10335345התפטרו
אחרות 111517סיבות

הכל .718456בסך 481 '

בשנים ו58 ו47 הקודמת בשנה 24 לעומת ,40 השנה היה בריאות מסיבות שפוטרו אנשים מספר
לה. שקדמו

משטרה. אנשי 18 לקיצבה יצאו הנסקרת בשנה
: שהתפטרו המשטרה אנשי ידי על שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן

15 ה ל ב ט

1952  1959  ההתפטרויות נימוקי
האחוז הטוענים ר פ ם נ:

1952 1953 1951 1955 1956 1957 1958 1951) 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1051) הנימוק

65.3 51.4 48,5 49.1 40.9 46.3 46.3 49.8 408 199 220 201 173 245 194 172 שיחת תנאי
סיבות

8.0 7.5 7.0 5.4 4.3 4.5 3.6 3.5 50 29 32 22 18 24 15 12 בריאות
26.7 41.1 44.5 45.5 54.8 49.2 50.1 .46.7 167 159 202 186 232 260 210 161 אחרות סיבות

100.0 100.0 100.0 100.0 109.0 100.0 100.0100.0 625 387 454 409 423 529 419 345 הכל בסך

< שונות אישיות סיבות כולל אחרות" "סיבות סעיף משבורת. תנאי גם נכללו שירות" "תנאי בסעיף
וכוי. אחר ממשלתי למשרד העברה להשתלם, כוונה

במקרים מגלים, אינם המתפטרים ידי על הניתנים הפורמאליים שהנימוקים ספק אין כי אם
"סיבות שצויינה הנימוקים לקבוצת זה דבר מתייחס ובייחוד לאשורן, האמיתיות הסיבות את רבים,
המוניות, התפטרויות של והמתמדת המצערת התופעה את במקצת להסביר הם עשויים אחרות",

1121>ער

הכלומעלה סך

י_ 37ןן

יי 518ו

611482ך
11 11374

23481

117570

ש151 אנו מוצאים ז
שיצאו אנשים (כולל
דבר במרחבים). שית
המשטרה עבודת ■אין

שגם פי על אף בן, יל

מצומצם זאת בכל ו1א

מארבע ששירתו אלה י

כלומר, ,(40.5/0) נים
הנסיון  ביותר :ות
החיל. של בכושרו ד
בין ואחוזם השנה, 2

לעומת עליונים |צינים
הקצינים שמתוך ןציין
ושלושה בריאות ןבות

הכל 0ך
21

ומעלה

10
53

282

345

419

21



0

הרכב

המוצא ארץ
קצ

1939

ישראל 2ארץ

אסיה

אפריקה

3אירופה

אטריקה

הכל 5בפך

%

ישראל ארנן

אירופה

אפריקה

אסיה

אמריקה

בחיל;ש הארץ ילידי אחוז
היה השנה גם המתגייסים.
ילי  בשווה שווה כמעט
402  הארץ ילידי בין
בשנ %31.1 (לעומת הארץ
יש ארץ (להוציא ואפריקה
איח ילידי ? שלפניה) בשנה

ד)ארנ> גוירו הלגב! .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 '1958 לשנת המספרים עם 1959 שנת של המספרים
והשוואתם 1959 שנת של המתגייסים של מקביל ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה המוצא,
מלמדת החיל של הכוללים המספרים עם המתגייסים של המספרים השוואת .1958 שנת נתוני עם

הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו
ההאכלה, לפי ,1959 לשנת האדם כוח הרכב ניתוח גראפיות, בטבלות ניתנים, כך על נוסף
ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנו כן המוצא; וארץ בארץ השהות תקופת במשטרה, הוותק
ההשכלה" ,"דלגת ובסעיף המוצא" "ארץ בסעיף 1959  1950 בשנות  האדם כוח הרכב של

.(1950 שנת מלפני הנתונים על מספרים בידינו (אין

אנשי של גילם המשטרהא.
כ 16ט ה ל

לפיכוחהרכב  19581959  הגילהאדם
ו

בפךהכוללהמספרושוטריםםמליםניםקצי, השנתיהאחוז הכל

19591938195919581959195819591958הגיל

שנה 25 221158954116095619.916.5עד
שנה 30 עד 124.124.8)399143נ26372913621407
שנה 40 ער 31167155215222(542319241939.941.7

ומעלה 412652676737159389821(5.117.0

הכל 4714535345534058165793100.0100.0בפך

ו%43.2 הקודמת בשנה 41.30/0 לעומת 440/0) במידתמה עלה ל30 מתחת שגילם האנשים מספר
מ560/0 ולמעלה 30 מגיל למעלה הם ל920/0) (קרוב הקצינים של המכריע רובם שלפניה). בשנה

הקודמת). השנה לעומת במקצת ירדו אלה (אחוזים 40 מגיל למעלה  מהם

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

המוצא ארץ לפי  19581959  הארם כוח הרכב

בסךהכוללהמספרושוטריםםמליםםקציני השנתיהאחו! הכל

19591958195919581950195819591958

ישראל 565699210031048105918.018.3ארץ
1313108910701102108318.918.7אפיה

1613131212441328125722.921.7אפריקה
י383אירופה 368194120142324238240.041.1
3311914120.20.2אמריקה

הכל 4714535345534058165793100.0100.0בפך
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18 טבלה
המוצא ארץ לפי  19581959  מגולפים  האדם כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחוז הכולל המספר וחוטרים סמלים קצינים
המוצא ארץ

1058 1039 1058 1950 1958 1950 1958 1950

951659716619.225.0

11311611311622.417.5

17926117926135.639.4

10911611211922.217.9

313. 10.60.2

ישראל ארץ
אסיה

אפריקה
אירופה

אמריקה

100.0 100.0 663 504 659 499 הכל בסך

19 טבלה

4*4'י4*4י4י4*4יי4*י.4'י4*4י4ז4י
ז±יי****±יי4*4'י4יי4**י*'41**יי±
**4*4*4*4י4י4*י4יי4*4*1.יי4*4יי
ז*'י*ז***ז±יי*'י*יי***יי*יי±יי±יי*

1048
18.070

**4*±י4*>4**י4ז4*4י*ז4*4ז**4*4*4**י*י**4י4ז4*4י4י4י4ז4*4ז4*4*4*4יי4יי*יי4יי*יי4'י**4**
י4*4*4*4*4י4יי4י4י±ז4יי4י74*ז**4י4*4יי4יי4ז4*4ז4*474*י4*4*4ז4¥4יי4*4*4ז4י±ז4**י4יי*7**4*
4*4*4***4*4*4*±*4*4*4*4*****4*****4*4*4יי4יי*יי4*4'י4*%4**וי4*4*4יי±*4**יי*יי*****>**י1
י4י*יי4י4ז4י4ז4'י4ז4י4יי4יי4יי4**י4'י4ז4יי4זי^4ז4'י4'י4ז4*4יי4יי*ז^4¥4*4ז4^ז4^^^^^^*

\/\/^\/\^\^\/^/\

י*ז4**י***י4*4*1'י*****'י±'י**,^*יי*יי474י4

^▼*'י4**יי*'י1יי*יי***'ו1,יי^4יי**4*4*4יי4*4ץ
!^4יי4^4*474^4*4*4*474^^4*י4*י4*י4*4יל4*4*4י

()0000000000( 10/0
22.996

ישראל ארע

אירופה

אפריקה

האדם. כוח הרכב
המוצא1959 ארנן

'110 2

14
0.20/

אסיה

בין הארץ ילידי באחוז יותר ניכרת הירידה קלה! ירידה השנה ירד שוב בחיל הארץ ילידי אחוז
ויתרם, ,(35.60/0) אפריקה מילידי מורכב ביותר הגבוה המתגייסים אחה היה השנה גם המתגייסים,

אירופה). ילידי ו22.20/0 אסיה ילידי 22.40/0) ואסיה אירופה ילידי  בשווה שווה כמעט
ילידי מכל %38.3 הם המיעוטים בני כלומר' המיעוטים' מבני הם אנשים 402  הארץ ילידי בין
אסיה ילידי החיל. מאנשי 180/0 על עולים אינם הארץ ילידי הקודמת). בשנה %31.1 (לעומת הארץ
ו38.30/0 הקודמת בשנה 40.40/0 (לעומת החיל מאנשי %41,8 הם ישראל) ארץ (להוציא ואפריקה

.400/0  אירופה ילידי שלפניה); בשנה

ושל המשטרה
במרוצת והאדם

■ן

במשטרה, ן^וותק
של הכל הסך ןל
לארץ |תייחסות
והשוואתם 1959
מלמדת החיל |ל

ההשכלה, לפי
ההתפתחות ונומי
ההשכלה" [1רגת

השנתי הכל בסך י
1958

16.5
24.8
41.7
17.0

100.0

ו%43.2 11דמת
מ%56 למעלה

השנתי הכל נסך

1958

18.3
18.7
21.7
41.1
0.2

100.0
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וו

הא ילידי של חלקם
ש חלקם האחרונות.
בא ישראל שוטרי

: דלקמן
ישראל

פולניה
רומניה

עירק
מרוקו
מצרים

תורקיה
גרמניה

,; צ'כוסלובקיה
הונגריה

לוב
תימן

: בולגריה
: טוניס ■

רוסיה
סוריה

ליטא
: פרם

, אוסטריה
יי אלג'יר

/ הודו

■ צרפת,
 ייו

של מוצאם ארצות
צ'כוםלובקיו רוסיה,
טוניס, לוב, הברית,
החיל; של הרכבו
האדם כוח בהרכב
בהרי שחלו השינויים
משמשו המשטרה
ו< השונות, הארצות
פועל כאן מובהקת.
מאמצי גם השונות,

10 טבלה

הארם כוח בהרכב ערניים
19501959 המוצא ארנן
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יילקגי?*. הגגי'רה בקנה ^יא^ךקלה ליחופ"ע מקדי כ7די
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בשנים יציב נשאל כולו החיל של האדם כוח נז/רכנ האחרים אסיה וילידי הארץ ילידי של חלקם
בהתמדה. עולה ^ אפריקה ילידי של וזה והולך, פוחת אירופה ילידי של חלקם האחרונות.

הפירוט לפי לאוסטראליה), (פרט העולם יבשות מכל ארצות, ושש מארבעים באו ישראל שוטרי
דלקמן:

19יוגוסלביה

16לבנון

12עין

11ספרד

10בלגיה

6איטליה 1
6אנגליה

5הולנד

הברית 5ארצות

5טנג'יר

3אפגניסטן

3סין

3פקיסטן

2קנדה

2קובה

אפריקה 2דרום

2סינגפור

2ברזיל

2ארגנטינה

1סודאן

1פורטוגל

הירדן 1עבר

1קולומביה

5816 הכל סך

גרמניה, תורכיה, מרוקו, עירק, מצרים, רומניה, פולין, ישראל, הקצינים: של מוצאם ארצות
ארצות פרס, סוריה, תימן, יוגוסלביה, בולגריה, אוסטריה, הונגריה, ליטא, ציכוסלובקיה, רוסיה,

אפריקה. אנגליה,.קנדה,.דרום בלגיה, לבנון, יון, צרפת, טוניס, לוב, הברית,
השינויים את המראה הטבלה היישוב. של הרכבו את נאמנה בצורה משקף החיל של הרכבו
את משקפת דלעיל) 20 (הטבלה החיל של קיומו בשנות המוצא ארץ לפי האדם כוח בהרכב

היישוב. של הדמוגראפי בהרכבו שחלו השינויים
ובאי השונות העדות אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך חשוב גורם ללא.ספק, משמשת, המשטרה
ישראלית דמות בעל אחיד לציבור בה מתמזגים באו, מקרוב שזה העולים ובייחוד השונות, הארצות
והעליות העדות בני של הקרוב והמגע האחידה המשימה להשפעת נוסף פועלים, כאן מובהקת.

וציוניים. ישראליים ערכים ובהנהלת בחינוך המשטרה של המתמידים מאמציה גם השונות,

25

19501959.
1048ישראל■/

749פולניה1200

716רומניה

580עירק500

543מרוקו

400
;;

מצרים

תורקיה
521

204

165גרמניה

28 00
צ'כומלובקיה

הונגריה
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2400
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1200
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המשטרה אנשי של השכלתם ג.
21 טבלה

ההשכלה לפי  19581959  האדם כוח הרכב

בסךהכוללהטסטרושוטריםסמליםםקציני השנתיהאחוז הכל

19591958195919581959195819591938

מעממית .525495525פחות 4939.08.5
128114311831833246329755.856.9עממית

תיכונית 171161453063154110.99.3חצי
222225100410471226127221.122.0תיכונית

 גבוהה 1413393853510.90.9חצי
909045471351372.32.4גבוהה

1

הכל 4714535345534058165793100.0100.0בפך

22 טבלה
ההשכלה לפי  19581959  מגוייםים  האדם כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחוז הכולל המספר ושוטרים סמלים קצינים
19591958195919581959195819591958

מעממית '9613796137פחות 19.120.7
■עממית 22627122627144.840.9

תיכונית 1113017413117526.026.4הצי
21396241638.19.5תיכונית

גבוהה 28280.41.2חצי
2267891.61.3גבוהה

100.0 100.0 663 504 659 499 הכל בסך

23 טבלה 525
9.0"/0 י#\/\/\/\/\/]89

יי*י*^*י*יי*>^זג\^ו0^/\נ^ע^7^7\70^^*^^
יי*^************^*^?*^**^*^^*^***^*****^*"*^*?*^*"*^**^*^*^*"***^*^***^**^**!*

^^▼***^**י*'י^^*^י4י4יי4'י*י*^י*י^*י*י***ז*י*י*י4**יי*יי^*י*יי*י*ז*י*'י*יי*^יי*^^

3246
5 5.80/0

6 3.1 \

10.90/01

\/\/\/\/\/\/\
1 2 2 61
2 !.'? % 5

53 /
0י099 1

האזזם כרה הרכב
'195 9  ההשכלה 135

%2.3

מעמדית פוזלת

עמפגית

תיכונית חצי

תיכונית

גבוהה חצי

גבוהה

26



4000

3500

3000

2300

2000

1500

1000

500

0

האדם כוח בהרכב שיעיים
ההשכלה19501959
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בסך האחוז השנתי,'■ הכל

19391958

9.0 ,8.5
55.856.9
10.9.9.3

. 21.1 :22.0
0.9 ;0.9
2.3 :2.4

100.0100.0

בסך האחוז השנתי: הכל

19591958

19.120.7
44.840.9
26.026.4
8.19.5
0.41.2
1.6 :1.3

100.0100.0

$זלם.
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הארע ילידי

ופ>עלה 11

106

5  3

2 זי

משנה פחות

בש עלה המתגייסים בין
כאמור, ירד, זאת לעומת
מספו גם הקודמת). בשנה
הנמצאים המתגייסים של
י שנתיים עד משנה בארץ

משנה. פחות בארץ
יי.

(כ, במשטרה הוותק ה.

הרכב

1959

ומעלה שנה 19מ31

30 עד שנה 117שנהט21

שנה 20 ער שנה 31ט16

15 עד שנה 95שנהט11

שנים 10 עד 174מ6
שנים 5 15ער
שנים 4 4עד

שנים 3 3ער

שנתיים 9עד

אחת שנה 4עד

הכל 471בסך

של מ*פרם מ*וייימ. ייצוב בו שחל לציין יש זאת, בכל הרי, רב, שיפור חל לא זה בשטח בי אב!

עממית השכלה ובעלי גבוהה השכלה בעלי של מספרם במקצת! עלה התיכונית ההשכלה בעלי
בינתיים ועברו זה בסעיף הקודמים בדוחות שנרשמו מעממית, פחותה השכלה בעלי מלרדת. עמד

עממית. השכלה כבעלי אלת בטבלות מופיעים יסוד, להשכלת קורס במשטרה
בעלי אחה ועלה מעממית פחות ההשכלה בעלי האנשים מספר ירד 1959 שנת מגוייסי בין

העממית. ההשכלה

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

25 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19581959  הארם כוח הרכב

באהץ השהות וגקופיו
בסך1הכוללהמספרושוטריםסמליםניםקצי השנתיהאחוז ייהכל

195111958105919581959195819591958

הארץ 1048105918.018.3י9921003;<565ילידי

ומעלה שנים ■/19772074;1355349נ 23322423.,40.141,8

שנים 10>!5(544203320202089.2064 י ?35.935.6

שנים י2771127נ53 2.21.2גלי

שנתיים עד ,44204167208171שנה 3.6■3.0

משנה 50.20.1י.;12512פחות

הכל 4714535345534058165793.100.0100.0בםך

26 ד, ל ב ט

בארץ השהות תקופת לפי  19581959  מגוייםים  האדם כוח הרכב

בארץ השהות תקופת
בםךהכוללהמספרושוטריםסמליםםקציני השנתיהאחוז הכל

(

/

195819391958(!5(!91958195919581ו,(,י1

הארץ 21951659716619.225.0ילידי
",

ומעלה שנים נ1191849986100 7.115.1

שנים :106119923420023439.735.3
שנים 536945(!94513,76.8

!

שנתיים עד שנה
11401137.917.0נ240

?

משנה 125פחות :252.40.8נ.

הכל 5/4499659504663בםך 100.0100.0י
י

החיל של המכריע רובו היה מספר שנים לפני מהפכני. שינוי מספר, שנים מזה חל, זה בשטח
טרם אחוזים עשרות בארץ! הראשונה בשנתם אנשים היו אחוזים עשרות חדשים: מעולים מורכב

החמישית. לשנתם הגיעו
%94 המדינה. קום לפני שעלו,אליה או בארץ שנולדו אנשים מ%58.1 מורכב החיל היה השנה
הוא משנה פחות בארץ הנמצאים האנשים מספר שנים. מ5 למעלה בארץ הנמצאים אנשים היו

.%5.8 על עולה אינו  שנים חמש עד משנה בה הנמצאים אלה של ומספרם אפסי,

28



27 טבלה

■*■4"0000000000000^300ה^^ ■*ו*"0יזול*1*

332!
ו/\#\/\/\/\

הארנן ילידי

ומעלה 11

; 2089 106

127
2.2% 5  3

208
3.60/0<

2 !

האדם כוח הרכב 12 ^1959 בארנן השחות תקןפת 0<%2 ן כ/שנה פחות

ן .המדינה) הקמת לפני לארץ (שעלו הוותיקים של מספרם אחוזים בשני עלה המתגייסים בין
ס/ס25 לעומת %19.2) הארץ ילידי מבין המתגייסים אחוז ניכרת* ירידה כאמור' ירד, זאת לעומת
ומספרם ב4.40/0 עלה שנים עשר עד משש בארץ הנמצאים האנשים מספר גם הקודמת). בשנה
הנמצאים של מספרם שהוכפל. כמעט שנים המש עד משלוש בארץ הנמצאים המתגייסים של
הנמצאים אנשים 12 רק גוייםו הפעם ל0/"7.9. מ170/0 נמרצת ירידה ירד שנתיים עד משנה בארץ

משנה, פחות בארץ

המנדט) במשטרת 'טירות (כולל במשטרה הוותק ה.

ב 28ט ה ל

האדםהרכב לפיכוח  19581959 במשטרה הוותק
ועוטריםניםקצי בכךהכוללהמספרסמלים השנתיהאחוז הכל

19591958195919581959195819591958

ומעלה שנה 1922112030420.50.7מ31
שנה 30 ער שנה 11711996105213מ21 2243.73.9

שנה 20 ער שנה 3132109117140149מ16 2.42.6
שנה 15 ער שנה 95963383614334577.47.9מ11

שנים 10 עד 174155273929362913309150.153.3מ6
שנים 5 15131942132092263.63.9עד
שנים 4 432612852652884.65.0עד
שנים 3 332582792612824.54.9עד
שנתיים 9688842089742615.47.4עד
אחת שנה 444516044556087.810.4עד

הכל 4714535345534058165793100.0100.0בסך

של מספרם מ*וייט. ייצוב בו ק||ל ייי
עממית השכלה ובעלי גבוהה .ושןלה
בינתיים ועברו זה בסעיף ■1,;י!ק|דמים

עממית. ./.כלה
בעלי אחוז ועלה מעממית ת פי נלה

 י!

בארץ פ^יהיצות

'*■ *
בסךעולל ה'צנתיהאחוז הכל

.. נ* 35819591958

' .101105918.018.3

. #2
2423

2064

40.1

35.9

41.8

35.6
 י12 712.21.2

.2(11713.63.0
 .."'!: 50.20.1י.

45793100.0100.0

בארץ ^ 111ה
לל בם::=: הינתיהאחוז הכל ך

1951 119591958

161 .19.225.0
17.1.15.1יי10

231 39.735.3י
4. '13.76.8

7.917.0

2.40.8

661100.0100.0

החיל של המכריע רובו היה ייספר

טרם אחוזים עשרות 1 בארץ :ונה

94"/ ר'מיינה קים לפני ^[%לדי
הוא משנה פחות בארץ ^טנאים

>5<%8 על §1עילה
29



הש שלפניה! בשנה
במיה עלה הוא אף
ל/7.80, מ10.40/0

המםפ מספר. שנים
ל"/64.10. מ/"68.4

המשפו המצב ו.

נשוי
 בלי רווקים הדרגה
ילדים

33 13 קצינים

םמלימ
511 887 ושוטרים

544 900 הכל בסך

נפטרים א..

,6205

4533 ,.

5914

1610

1876

1573

2891

5049

5011

1756

העלאותוחור ב.

הועלו הדוח בשנת
(כ איש 43 והורדו

29 טבלה

30
0.5 9'0

האדם כוח הרכב
בכ/שעןרה1959 הוותק 213$

3.7"/0

1140 !

4*4יי4יי4י4*4'י4יי4*4*4י4*4יי±'י4ז
*.*4***4*4*4*4*4*4*4*4*4*4^
*4*4***4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4

433 /

**4*4יי4יי4יי4*4י*4יי4*4*4י4יי4^4*4יי4*4יי4י4*4*4יי4*4*4*4*4יי4*4*4*4*4*4*4*4*1**4*4*4*4*4*4
*4*4*4*4*4***1****יי**4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4^4*4*4*4*4*4*
,*^4*4י4*4*4*1*4*"*4*4*4*4*4*4י4*4*4*4*4*4*4*4*4**י4*4*4***4*4*4*4*4*^4*4*4יי4*4

)ה *"* 1111*11
2913 !
50.10/[

^ 20 9 /
3.696 2

,*4*4*4י4'י4*1
\4*4י**4^4'י4'י4ד4ז4י4י 2651* * .ו# ^/\#\7ן<\^<*/1^/^^/0'14.69

4'י1י4ז**4**

1*4*4*4^4

261
4.50/0

י4ז4י4י*'י*י*י4י4י4י4י4י4י4י4י4י4ז*ז4^ז4ז4י14י4יי4'י4יי4יי4יי4י4יי4ז4י4ז4י4י4י4ז4י ,,8971
%154 /

4*4'י4יי4ז4יי4י4ז4ז4ז4יי474ז4ז4.יי^.
̂*4*4"4ז4*4*4*4*4יי4*4י4'י**4*4יי1י

455 /
%7.8 2

שנים ומטלהמ31

30 21

20 '!6

15 11

106

5 נבד

4 עד

3 עד

2 עד

אחת שנה עד

הסיבה ברורה. ירידה שוב ירד המשטרה אנשי של הממוצע הוותק לרעה, שינוי השנה חל זה בנדון
וההערות ך13 12 טבלות (ראה הגבוה ה'וותק בעלי האנשיב! בין רבה השנה שהיתה הנשירה  לכך

אלה). לטבלות
חלה כף על נוסף ? ל860/0 מ850/0  השנה עלה שוב שנים עשר עד הוותק בעלי האנשים אחוז
35.90/0  שנים מחמש פחות וותק בעלי ביחס: מועט שוויתקם האנשים במספר מסויימת עלייה
הגיע שבהן הקודמות, השנים לרמת חזר טרם זה אחוז (אולם הקודמת, בשנה %31.6 לעומת
עלה שנים מארבע פחות של וותק בעלי של מספרם .(%80.9 ,65.70/0 ,58.20/0 ,42.10/0 ל36.70/0,

זה מספר שלפניה): בשנה ו%25.4 הקודמת בשנה 27.70/0 (לעומת 32.30/0  ניכרת עלייה שוב
בעלי האנשים מספר כן). שלפני והשנים 1955 לרמת הגיע לא (אך 1956 שנת רמת על אף עלה
ו20.70/0 הקודמת בשנה 22.70/0 לעומת ניכרת27.70/0, עלייה עלה שוב שנים משלוש פחות של וותק
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משנתיים, פחות של הוותק בעלי מספר .1956 שנת לרמת כמעט זה מספר חזר השנה ,. שלפניה בשנה
ירד משנה פחות שוויתקם האנשים מספר אכן, ל23.20/0. מ%17,8  ניכרת במידה עלה הוא אף
תוך תיקונו על המצב יבוא הקרובות בשנים הנשירה תואט שאם לקוות ויש ל7.80/0, מ10.40/0
השנה ירד ומעלה) שנים מחמש (כלומר מספיק שוויתקם האנשים של הכולל המספר מספר. שנים

כן. שלפני השנים של  שכן וכל (%63.3) 1957 שנת לרמת חזר לא אך ל64.10/0, מ%68.4

המשפחתי המצב ו,
30 טבלה

המשפחתי המצב לפי  1959  האדם כוח הרכב

בסך א1יטן
הכל וגרוש

ם י ד "י[ל עם ם י א ו ע נ

12 11 10 9 6 5 '1 3

נעוי
בלי רווקים הרתה

1 ילדים

471 6   1 2 3 14 81 231 87 33 13 קצינים

סמלים
5345 61 1 4 5 14 24 33 94 197 389 709 1424 992 511 887 ושוטרים

5816 67 1 4 5 14 25 33 96 200 403 790 1055 1079 544 900 הכל בסך

ושינויים תנועה .3.

נפטרים א..

בתפקיד נפל חלבי חמד שוטר 16205

נספה שטיינר קרל ■. שוטר 4533

נספה שרגא שמעון . שוטר 15914

מכ!חלה נפטר " פרידמן מאיר מפקח 1610

ממחלה נפטר מוגילניק מקס מפקח 1876

ממחלה נפטר בורטריגר יעקב םמ"ר 1573

ממחלה נפטר בורשרט צבי .םמ"ש 2891

ממחלה נפטר בןארוש חביב שוטר 5049

ממחלה נפטר הלר אברהם שוטר 5011

. התאבד נחמיאס ברוך םמ"ר 1756

בדרגה והורדות העלאות ב.

למשניה) קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 144 מהם איש, 481 בדרגה הועלו הדוח בשנת
אחרת). לדתה האיש העברת עם לתפקיד הצמודה זמנית דרגה שלילת (כולל איש 43 והורדו

31

האדם ן§ת
*2ועורה1959י

הסיבה ברורה. ירידה שוב ירד
וההערות ו13 12 טבלות (ראה

חלה כך על נוסף ל860/0; %85|

35.90/0  שנים מחמש פחות
הגיע שבהן הקודמות, ■השנים
עלה שנים מארבע פחות של
זה מספר שלפניה)! בשנה
בעלי האנשים מספר כן). 1לפני

ו%20.7 הקודמת בשנה %22.7



עונשין א.
1017 נידונו הדוח בשנת
שלו בשנה ו1869 1958
בע המתייחסות, פנימיות,
יי פגיעה! שתוכנן העבירות
בעי הדנים המפקדים,
בציבו. פגיעה משום בהן
ול למשמעת דין בתי לפני
המשמעו על העבירות
לח שנגרם המק בתשלום
הובאו, אנשים שלושה

השירות. מן פיטורים

טמפו
נטצ;
ופו
זוכו"

18 (לעומת אנשים 36

לפני שביצעו עבירות על
פו המשפט) לפני המצבה

שבח ודברי פרסים ב.
לשבח צויינו 1959 בשנת
בעב הישגים ועל מסורה
בפק לשבח פרסום ידי על

בריאות .4

.1959  1949 בשנים משטרה, לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר את המראה טבלה להלן

31 טבלה
19591949  מחלה ימי

משטרה לאיש מחלה ימי של ממוצע השנה

6.0
11.0
9.0
6.2
7.5

7.1
8.1
9.5
10.7
7.>!

9.6

1949
1950

1951
1952
1953

1954
1955
1956

1957
1958

1959

בשנה ימים 7.6 לעומת ימים 9.6) לאיש המחלה ימי של השנתי בממוצע עלייה חלה שוב השנה
ל10.7. המחלה ימי ממוצע הגיע בה ,1957 לרמת חזר לא הממוצע ברם, הקודמת),

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

עלייה כלומר הקודמת, בשנה 24 לעומת איש, 40 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו הדוח בשנת
שלישים. שני של

.19591949 בשנות בריאות מטעמי הפיטורים את המראה טבלה להלן

32 טבלה
19591949  בריאות מטעמיי פיטורים

ה נ ש לקוייהה בריאות מטעמי פיטורים

1949 .13
19504

1951
ן.

1952

19532

195414
195510
195657
195747
195824

195940

32



משמעת .5

עונשין א.
בשגת 1180 לעומת המשמעת, ועל הטוב הסדר על עבירות על אנשים 1017 נידונו הדוח בשנת
משמעת עבירות על האנשים נידונו המקרים של המכריע ברובם כן. שלפני בשנה ו1869 1958
מספר וכיו"ב. ציוד אישמירת איחור, היעדרות, כגון ולמשטר, לנוהל בעיקר, המתייחסות, פנימיות,

מועט. היה הציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה1 שתוכנן העבירות
שיש עבירות עלי עונשים בהטלת ביותר מחמירים המשמעת על בעבירות הדנים המפקדים,
מובאות המידות ובטוהר כפיים בנקיון פגיעה משום בהן שיש עבירות בציבור. פגיעה משום בהן

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

■* י הממשלה. לרכוש שנגרם הנזק בתשלום
אוטומאטית עמו גורר למשמעת דין בבית חיוב למשמעת. דין בית לפני הובאו אנשים שלושה

השירות. מן פיטורים

33 טבלה
1959  למשמעת רץ בית

סמלים םךשוטריםקצינים
הכל

  שהואשמו האנשים מספר
למאסר נידונו חייבים, נמצאו

  י השירות מן ופוטרו
  זוכו

3

2
1

3

2
1

34 טבלה
 אחרים משמעתיים 1959עונשים

העונשיםהעונש מספר

בקםרקטין מעצר
קנם

משכורת הפקעת
נזק תשלום

נזיפה

281.
410
63

88
355

הכל 1197בסך

אזרחיים דין בתי ידי על נידונו כן) שלפני בשנה ו26 הקודמת בשנה 18 (לעומת אנשים 36

מן הורדו (שלא הנידונים מבין 12 שירותם. בתקופת או למשטרה גיוסם לפני שביצעו עבירות על
שנידונו. לאחר השירות מן פוטרו המשפט) לפני המצבה

שבח ודברי פרסים ב,
עבודה על אנשים 277 המחויזות) מפקדי ידי ועל הכללי המפקח ידי (על לשבח צויינו 1959 בשנת
צויינו וחלקם כספיים, פרסים הוענקו השבח ממקבלי לחלק המשטרה. בעבודת הישגים ועל מסורה

הארצי. המטה בפקודות לשבח פרסום ידי על

.1959  1949 בשנים טרטורה,

ששטח?

1*18י

;111

בשנה ימים 7.6 לעומת ^ןןןים

בשעת משטרה אנשי ן^נחבלו

עלייה בלומר הקודמת, ||שנה

33



בסיימ הכשרה א.

קורסים (1)

לטירונ הקורס (א)

לטירונים, הקורסים
כשוטרים' תפקידם

אזרחות הפגנת מתוך בעבודתה למשטרה שסייעו אזרחים למספר פרסים הוענקו כך על נוסף
נפשות בהצלת מסירות מעשי על אחרות, בדרכים המשטרה הוקרת הובעה אחרים לאזרחים ? טובה

המשטרה. לעבודת בסיוע או

11 ההכשרה פעולות
המיוחדים התנאים
ומנשירו האדם כוח
והתמורוו הארגוניים
לתי ההדרכה שיטות
השוני בקורסים הן
7 שנערכו במחקרים
מיוחדי* צוותות ידי
ו על לעמוד כדי
השיגרתיו בעבודתם
במבצעים פעולתם

החניך.
ההדרכה מחלקת
בהדר0: וכן הדרכה,
המקצועית. בספריה
כן השנים' כבכל

1 ככל רבים משטרה
תשומתלב הוקדשו
יסו ספר בית לרמת
טוב. לאזרחות חינוך
ש'. אלה לצרכים
ונלמ. נבדקו אימון.
ההדרכה שיטות
דיונים: ועל ממשיות
הבסיסי ההכשרה
ניתנת:  חקירות
פ שונים ובמקצועות

שירות ותנאי משכורת .6

המיוחדת השכר תוספת מסויימים: משטרה אנשי של במשכורתם קלים תיקונים נעשו הנסקרת בשנה
וותק תוספת שולמה כן מה; במידת הועלתה פקד עד שוטר בדרגות משטרה לאנשי יתר מאמץ על
העלאת בשעת וותק גרירת בדבר ההוראות תוקנו וסגךניצב. רבפקד בדרגת לקצינים מיוחדת
וויתקו את מפסיד בדרגה, העולה אלה, בדרגות קצין היה כה (עד ומעלה פקד מדרגת קצינים

ו. . הקודם).
מסויימות בחינות העוברים ולסמלים, לשוטרים הצטיינות שכר תשלום בדבר הוראות פורסמו

דופי. ללא הוא וששירותם
בשנות שנפטר משטרה איש לשארי והביטוח הסיוע קרן ידי על המשתלמים הביטוח דמי שיעור

המשטרה). אנשי ידי על ממומנת זו (קרן ל"י ל3000 ל"י מ2500 הועלה שירותו

פער .7

רובם המשטרה: של הראשונות בשנים ממדיהם לעומת מרובה במידה נצטמצמו הסעד פעולות
היו שבה מידה באותה לסעד נזקקים הם ואין יותר, ומבוססים מושרשים המשטרה אנשי של
רווחה, פעולות נעשות סעד במקום חדשים. עולים היו כשרובם הקודמות בשנים השוטרים נזקקים

וכוי. המרגוע הפנאי, שעות את לשפר שכוונתן
המשטרה. של ההלוואות מקרן שונים בסכומים מהלוואות נהנו איש 1419

עובדי טיפלו כן הנקרה. ובראש בטבריה, בצפת, המשטרה של המרגוע בבתי נפשו אנשים 3130
נוחים שיכון תנאי בהשגת כוללים, הסדרים באמצעות לאנשים, שונות הנחות בהשגת הסעד

. וכיו"ב.
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גי פרק

אזרחות הפגנת מתוך ^ודתה '*
נפשות בהצלת מסירות |^מעשי /

והדרכה הכשרה

מחמת ישראל, במשטרת ומרכזי נכבד מקום השנים כל שתפסו וההדרכה, ההכשרה פעולות
של מאופיו הנובעות הבעיות מחמת ובייחוד המשטרה, ופועלת פעלה שבהם המיוחדים התנאים
השינויים מפאת נתרבו אלא השנה פחתו שלא בלבד זו לא המרובה, ומנשירתו האדם כוח
את לסגל המשטרה את שחייבו והחקירות) הסיור (בשטחי העבודה בשיטות והתמורות הארגוניים
החיל, אנשי של והאימון ההכשרה תוכניות החדשים. ולתפקידים החדשים לתנאים ההדרכה שיטות
המשטרה השתמשה זה לצורך כולם. וחודשו נבדקו המקצועי, באימון והן השונים בקורסים הן
ועל הבכירים הקצינים קורס משתתפי מבין בכירים קצינים של צוותות ידי על שנערכו במחקרים

האימון. בתוכניות לשינויים להצעות בסיס שימשו אלה מחקרים מיוחדים. צוותות ידי
מהסתכלות לקח ללמוד יהיה שאפשר מנת על והאימון, ההדרכה תוצאות על לעמוד כדי
ובצורת בחיל, ואימונים הדרכה שקיבלו משטרה אנשי של והיומיומית השיגרתית בעבודתם
של התפתחותו אחרי שלאחראימון למעקב כלים ליצור הוחלט מיוחדים, במבצעים פעולתם

החניך.
ובפרסומי בתוכניות המטפל הדרכה, לתכנון מדור בה והוקם מחדש אורגנה ההדרכה מחלקת
גם ולהשכלה,המטפל להסברה מדור הוקם כן גוף. ובאימון במרחבים שוטפת בהדרכה וכן הדרכה,

המקצועית. בספריה
אנשי להכשרת  מחדגיסא מכוונות, והאימון ההדרכה פעולות היו השנה, גם כן השנים, כבכל
 גיסא מאידך ., מקצועי יידע הקניית ידי על השונים, תפקידיהם למילוי האפשר ככל רבים משטרה
הגיעו שלא לאלה יסוד השכלת וחינוך: השכלה להקניית רבים ומאמצים תשומתלב הוקדשו
תיכונית; השכלה לרכישת עידוד ,י העברית השפה להקניית מרובות פעולות יסודי; ספר בית לרמת

והמדינה. החברה בעיות בשטחי האופקים והרחבת טובה, לאזרחות חינוך
ושל הדרכה של ומתאימות יעילות ושיטות דרבים מציאת על המשטרה שקדה אלה לצרכים

לצרכינו. הותאם שבהן והמועיל אחרות, במשטרות המקובלות שיטות ונלמדו נבדקו אימון.
בבעיות תירגול על מעשית, עבודה על הושתתו האימונים בבסיסי הנהוגות ההדרכה שיטות

דעות. וחילופי דיונים ועל ממשיות
כגון, משטרתיים, במקצועות ההכשרה וכן ולמפקחים, לסמלים לטירונים, הבסיסית ההכשרה
באזרחות השפה, בידיעת יסוד, בהשכלת הלימודים הארצי. האימונים בבסיס ניתנת  חקירות

■ בתלפיות. האימונים בבסיס מתנהלים שונים ובמקצועות

המיוחדת השכר תוספת לנימים: *

וותק תוספת שולמה כן מהי. ;11
העלאת בשעת וותק גרירת ןןר
וויתקו את מפסיד בדרגה, |ה

מסויימות בחינות העוברים [ם,

בשנות שנפטר משטרה איש |י
המשטרה). ■?|נשי

רובם המשטרה; של .^אשונות
היו שבר, מידה באותה |||לסעד
רווחה, פעולות נעשות סעד ■3ום

.משטרה.
$*$?

עןבדי טיפלן כן הנקרה> |1|בראש
נוחים שיכון תנאי בהשגת יי7ןם,

ז?

■:..י

1

הכשרה .1
בסיסית הכשרה א.

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

 . לטירונים הקורם (א)

למילוי להם הדרושות היסוד ידיעות את חדשים למגוייםים להקנות שמטרתם לטירונים, הקורסים
שלובה בה בשלבים, ההדרכה שיטת לפי הקודמות, כבשנים השנה, התנהלו כשוטרים, תפקידם
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;■ זה בקורס החנלכניט
רמו ולפיכך המשטרה,
חניכים 32 משתתפים
ה?< השפה שיפור נושא

1 לקצינים הספר בית
ובמפקדי מטה בקציני
המשטרה. במקצוע

הראשייי המקצועות
ונין הארגון עקרונות
מבה 1 הפלילי המשפט
וי המשטרה טיסטיקה;
מאמי הם המרצים
מן מומחים בראילז!
בכיו קצינים המדינה! .

נג< הנסקרת בשנה
תחי'" לאחר שנסתיים
וי רבפקד סגןניצב,
בב' גרים החניכים
היי העבודה יום בלבד.

* נתקיימו הדוח בשנת

לחוקרי הקורם א.
ז< קורס של מטרתו
תשומת רוב הוקדש
בפס שיעורים וניתנו
הנחוצ אחרים נושאים
ק. סיימו חניכים 55

תנ בוחני קורם ב.
מח נערך זה קורם
ובמיכאני במכונאות
ת במקומות ביקורים
השתתפ זה בקורם

נ לחוקרי קורם ג.
לתת בא זה קורם

התנהל השנה ליחידות, הטירון סיפוח ידי על מעשית, בעבודה הכשרה הקניית עם בבסיס ההדרכה
של ביניים תקופת עם  אחת כל שבועות עשרה של תקופות שתי שלבים: בשלושה הקורס
צוות המשטרה. עבודת של שונים בשטחים מעשית עבודה עובד הוא בה ביחידה, החניך שיבוץ
שלבים, שלושה על מבוססת האחת בעתיד: זה לקורס אלטרנטיביות תוכניות שתי עיבד המחקר
בכל מתוכננת ועבודה בבסיס שבועות 15 שלבים: משני המורכב קורס על  והשנייה כמקודם,
תיקבע ההצעה לפי חודשים. שישה עד שלושה משך נסיון), (תקופת במרחב המשטרה שטחי
של התקדמותו מידת ולפי מקרה, בכל האינדיבידואלי הצורך לפי הנסיון תקופת של משכה

הטירון.
תירגול על הוטל והדגש ההרצאות, שעות לטירונים הקורס בלימודי צומצמו הנסקרת בשנה
לצורכי ובפרט ושתונהגנה, שהונהגו החדשות הסיור שיטות לצורכי הותאמו הנושאים דיונים. ועל

ן י הג"א. כגון חדשים, נושאים נוספו כן במקוף. השיטור שיטת
איש, 420 שהם טירונים, של מחזורים עשר שבעה  א' שלב אימוני את עברו הנסקרת בשנה

חניכים. 291 שהם מחזורים, עשרה ג' שלב אימוני ואת

מיוחד טירונים קורם (ב)

קורם תחילה לעבור שיכלו מבלי לעבודה, ישר נתקבלו שבשעתם משטרה לאנשי נערך זה קורם
לאמבוטל נסיון לרכוש בינתיים שהספיקו לאנשים, להקנות  זה קורס של מטרתו טירונים.

המעשיות. לידיעותיהם תיאורטי ובסיס עיוניות ידיעות המשטרה, בעבודת
■ ' עיוני. חומר  שביסודם תרגילים על מבוססת זה בקורס ההדרכה שיטת
וסיימו אחד, מחזור התקיים הדוח בשנת בלבד. אחד בשלב שבועות שישהעשר נמשך הקורס

איש. 25 אותו

הגבול משמר לאנשי טירונים קורם (ג)

משמר של ומשימותיו תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי מתנהלים אלה קורסים
זה. קורם של מחזורים חמישה נתקיימו השנה לאנשיו. הדרושים והכישורים והתכונות הגבול

ם י ל מ ס ל ס ר ו ק (2)

מבוססת במשטרה, גם כן חיל, כבכל צוערים. מפקדים להכשיר  לסמלים הקורס של מטרתו
מטרתו אלה. צוערים מפקדים של והכשרתם יכולתם על מועטה, לא במידה הארגון, של יעילותו
ולניהול לפיקוד להכשירו תפקידו, לביצוע הדרוש הידע את לחניך להקנות לפיכך, היא, הקורס של

. כמדריך. אותו שיכשירו ידיעות לו ולהקנות קטנה יחידה
והעבודה הדיון התירגול, בשיטות מתנהלת בו וההדרכה שבועות, 25 נמשך לסמלים הקורס
הנושא לימוד בקורס נכלל כן והתנועה. הסיור לבעיות הוקדשה מיוחדת לב תשומת העצמית.

ושיטור. פקודים ניהול משפט,  העיקריים הנושאים בין הג"א.
במרחבים. השתלמות של קצרה תקופה גם כולל הקורס

חניכים 41 למדו שבו מהם, אחד זה. קורס של מחזורים שני בבסיס נתקיימו הנסקרת בתקופה
הדוח. תקופת סיום עם נמשך עודנו והשני נסתיים,

למפקחים הקורס (3)

מפקח. בדרגת מפקדים להן קובע שהתקן יחידות לניהול קצינים להכשיר  זה קורס של מטרתו
במבצעים). שבוע זה (בתוך במרחב מעשית בעבודה  חמישה מהם שבועות, 38 נמשך זה קורם

מעשית, עבודה ועל תירגול על דיונים, על הרצאות, על מבוססת בקורס ההדרכה

1
1

ו
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בעבודה נסיוין ובעלי חוקרים) ושל סמלים (של קודמים קורסים! בוגרי הם זה בקורס החניכים
שבו חדש, מחזור ונפתח חניכים, 27 ובו אחד מחזור נסתיים השנה גבוהה. רמתו ולפיכך המשטרה,
נכלל ובתוכה בתוכנית, קלים שינויים הונהגו זה קורס של פתיחתו לקראת חניכים. 32 משתתפים

בימרחב. מהם ששה שבועות, 40 יימשך זה קורס העברית. השפה שיפור נושא

בכירים לקצינים הפ8ר בית .2

הבכירים המשיטרה קציני של הכשרתם על להוסיף נועד שלם בכפר הבכירים לקצינים הספר בית
הקשורים במבצעים נרחבות ידיעות להם להקנות וכן אופיראטיביות, יחידות ובמפקדי מטה בקציני

המשטרה. במקצוע
המשטרה)! של היסטוריה (כולל המשטרה תפקידי הם: הספר בבית הנלמדים הראשיים המקצועות
עפרונות ולפנולוגיר.; לקרימינולוגיה מבוא מטה: עבודות ו האדם כוח וניהול הארגון עקרונות
הסטא יסודות ו לפסיכולוגיה מבוא הקבוצה! של ולדינאמיקה לסוציולוגיה מבוא הפלילי; המשפט

ושבעלפה.י שבכתב הבעה י, הבטחון ומוסדות המשטרה טיסטיקה!
ומאוניברסיטת בירושלים העברית האוניברסיטה של האקדימאי הסגל מאנשי הם המרצים
ומשירות מצה"ל שונים במקצועות מומחים ו העבודה ולפדיון לייעול המכון מן מומחים ,. בראילן

הספר. בית וסגל הארצי המטה של בכירים קצינים המדינה:
אחר מחזור ונפתח הקודמת, בשנה שהחל הספר, בית של אחד מחזור נגמר הנסקרת בשנה
בדרגות: בכירים1 קצינים שישהעשר השתתפו זה במחזור .1960 שנת תחילת לאחר שנסתיים

ופקד. רבפקד סגןניצב,
תרגילים אלא. נערכות, בחינות אין פנימייה. שיטת לפי המתנהל הספר, בבית גרים החניכים

עצמית). בעבודה מהן (חמש שעות אחתעשרה  הממוצע העבודה יום בלבד.

אימון ,3

: להלן שפירוטם מקצועית, להשתלמות קורסים נתקיימו הדוח בשנת

לחוקרים הקורס א,
כאן גם הדרוש. .המקצועי היידע את להם ולהקנות חוקרים להכשיר  זה קורס של מטרתו
המשטרתי המדע בנושא ההדרכה הורחבה החוקר! של המעשית לעבודה הלב תשומת רוב הוקדש
נלמדו כן החשבונות. הנהלת ביסודות שיעורים גם ניתנו שימושית. בפסיכולוגיה שיעורים וניתנו

ובבילוש. בחקירה לעובד הנחוצים אחרים נושאים
י זה. קורס סיימו חניכים 55

■ . : . תנועה בוחני קורם ב.
אומנו החניכים הדרכים. תאונות ריבוי בגלל בוחנים, להוסיף הצורך מחמת נערך זה קורם
גם נעשו והדיונים, ההרצאות על נוסף תנועה. ובחוקי תאונות בחקירת ובמיכאניקה, במכונאות

תאונה. במקומות ביקורים
חניכים. שישהעשר השתתפו זה בקורס

. נוער לחוקרי קורם ג.

במשטרה שהוקמו לנוער, החקירות יחידות לעובדי ומדעית מקצועית הכשרה לתת בא זה קורס

התנהל השנה ליחידות. י"יןהטירון
של ביניים תקופת עם  אחת ■י

צוות המשטרה. עבודת של |ם
שלבים, שלושה על מבוססת 1
בכל מתוכננת ועבודה ||בבםיס
תיקבע ההצעה לפי ןןודשים.
של התקדמותו מידת ןלפי 1*5*

תירגול על הוטל והדגש ..■אות,

לצורכי ובפרט ושתונהגנה, 'ונה;ו

איש, 420 שהם טירונים, של ויים

ז'.
קורס תחילה לעבור שיכלו ^בלי
לאמבוטל נסיון לרכוש וינתיים

מיות.
1||יוני.

וסיימו אחד, מחזור התקיים ו11
משמר של ומשימותיו לתפקידיו

זה. קורס של מחזורים ||;שה

מבוססת88^' במשטרה, גם כן
מטרתו אלה. צוערים למפקדים
ולניהול לפיקוד להכשירו |ננ|:ידו,

והעבודה הדיון התירגול, מ*ןות
הנושא לימוד בקורס נכלל ||נ;ן

חניכים 41 למדו שבו מהם, 1

מפקח. בדרגת מפקדים להן |||
במבצעים). שבוע זה (בתוך |

מעשית. :ודה
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ב> בשלעורלט ובן
ובשיעוו בקורסים

ולאומי.

חלש הנחלת א.
להנחלת הפעולות
התנהלו הפעולות
החינוך במחלקות
העובד הסתדרות
ג ניתנו לעברית
האימוני בבסיס
למדו הכל בסך
שנעה בבחינות
עמד ומהם אנשים

כללי השכלה ב.
מייחסת המשטרה
אנשים אף לקבל
הו נאלצה לפיכך,
ז מסוג המגוייסים
י האזרח כי כולה,
המ משירות שיצא
מרובזיי קורסים
ב; יסוד להשכלת
ב, חיפה, ירושלים,
משי אנשי 266
שנערכו לבחינות
הק לומדי את גם
הי של בעידודה
אל בכיתות צה"ל.

לחיו פעולות ג.

ל סמינר (1)

מחזורי עשר אחד
תלפיות. האימונים
שבו עתונים, (2)

ה כתבי ולבסיםים. ■

בהשתתפות ,1960 שנת בתחילת רק נפתח הנסקרת, בשנה שתוכנן זה, קורט להלן). ידובר (עליהן
נוער. לחקירות היחידות עובדי כולם ■ חניכים 35

יחידות על ובפרסומים בנוער במוסדות,המטפלים זה לקורס התוכנית בהכנת נסתייעה המשטרה
מבוא י, לסוציולוגיה מבוא ילמדו: ובו שבועות, חמישה יימשך הקורס חוץ. במשמרות נוער
בפרט? לנוער המתייחס והחוק בכללו הפלילי החוק בעיות י, לקרימינולוגיה מבוא ,. לפסיכולוגיה

עוליימים. בעבריינים המטפלים המשטרה ונוהלי סוטה; בנוער המטפלים המוסדות
סוטה. בנוער במוסדות.המטפלים ביקורים גם ודיונים, הרצאות על נוסף תכלול, הלימוד שיטת

מקצועיים קורסים ד.

להלן: כמפורט התקיימו שונים מקצועיים קורסים

מספר הקורס שם
ו.

המשתתפים

שריפות 20כיבוי
גבס עקבות 8יציקת

29רבשי"ם
באקדחים 10השתלמות

שונות בדרגות הגבול משמר לקציני שונים 29קורמים
וכיו"ב) קשר (חובשים, שונים צבאיים 71'קורסים

לערבית 15אולפן

.בתבניות 11
הצלה 11סירות
1פוליגראף

חשבונות 8הנהלת
מרכזיים עיון 27ימי

אחרים שונים 16קורסים

ה המשיכה השנה
הי של והתנהגותו

הררגל? .4
שבועיים דיונים על נוסף קבוע, נושא לפי שבועיים, בשיעורים מתנהלת התפקיד תוך הדרכה

ומקומיות. שוטפות בבעיות

בחינות .5
להשתלמות, המשטרה אנשי את להמריץ וכדי השונים, בתפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם

הקבוע. לנוהל בהתאם שונות בחינות נערכו
.34  ערבית ,8  אנגלית ,20  צרפתית שפות: בידיעת נשים א 62 נבחנו הדוח בשנת
23  ולמכונאים לנהגים אנשים, 544 השתתפו שבהן לשכר.הצטיינות בחינות נערכו כן כמו

ולמדריכים. לצלמים לשרברבים, לנשקים, וכן אנשים 10  לקשרים < אנשים

והפברח השבלה תרבות, כעולות .6
ההשכלה רמת ולשיפור הלשון לר;נחלת מרובה לב תשומת הוקדשה השנה גם כן הקודמות, כבשנים
בקורסים התנהלו הפעולות זו. במשימה1 הושקעו ניכרים מאמצים המשטרה, אנשי של הכללית
הערב, בשעות התנהלו בהם שהלימודים מיוחדים ובקורסים בתלפיות האימונים בבסיס מרוכזים

38



כיחידים שהשתתפו משטרה לאנשי המשטרה עזרה כך על נוטף היום. בשעות בשיעויליט וכן
אזרחי לחינוך שונות פעולות גם נערכו הוצאותיהם. כיסוי ידי על מיוחדים, ובשיעורים בקורסים

ולאומי.

הלשון הנחלת א.

הגבול. משמר אנשי ואת הרגילים המשטרה אנשי את השנה הקיפו הלשון להנחלת הפעולות
המשטרה *עזרה כן והתרבות. החינוך משרד של הלשון להנחלת המחלקה בעזרת התנהלו הפעולות
של ולתרבות לחינוך המרכז ידי על לפעולה ניתן וסיוע העיריות, של והתרבות החינוך במחלקות
שיעורים ליחידות. הקרובים היישובים מן שונים מורים ידי ועל הכללית, העובדים הסתדרות

הגבול.. משמר של לטירונים קורס במסגרת האימונים בבסיס גם ניתנו לעברית
אנ^ים. 35 השנה למדו ובו חד^ים, לעולים מיוחד אולפן קויים תלפיות האימונים בבסיס

אנשים. 303 עברית למדו הכל בסך
434 השתתפו יסוד, בהשכלת הבחינות במסגרת ובן הלשון, לידיעת במיוחד שנערכו, בבחינות

.183  בבחינה עמדו ומהם אנשים

כלליה השכלה ב.
נאלצנו הקודם, בפרק שהוסבר כפי אך, אנשיה, של ההשכלה לרמת רבה חשיבות מייחסת המשטרה
הדרושה. ברמה מתגייסים למצוא הקושי מחמת הרצוי, למינימום הגיעו שלא אנשים אף לקבל
של מספקת הבלתי השכלתם רמת את היא, מאמציה ידי על להעלות, המשטרה נאלצה לפיכך,
ולמדינה עצמו לאיש גם אם כי למשטרה, רק לא מרובה תועלתה זו, פעולה זה. מסוג המגוייסים
לאחר אף יותר, מועיל אזרח הוא לו שניתנה ההשכלה ידי על הורחבו שאופקיו האזרח כי כולה,

המשטרה. משירות שיצא
קורסים קויימו כך על נוסף בתלפיות, האימונים בבסיס התנהלו יסוד להשכלת מרוכזים קורסים
דלקמן; בערים העיריות של התרבות ומחלקות הלשון להנחלת המחלקות בעזרת יסוד להשכלת

רחובות. רמלה, אשקלון, חדרה, בארשבע, חיפה, ירושלים,
מתגייסים ו308 משטרה אנשי 454 נגשו כן כמו הבכרים. בקורסים למדו משטרה אנשי 266
כולל זה (מספר יסודי ספר בית של סיום תעודות ברשותם היו שלא לאנשים שנערכו לבחינות

מתגייסים. ו133 שוטרים 118 בבחינות עמדו הנבחנים מבין הקורסים). לומדי את גם
של בגרות לבחינות להכנה בקורסים גם משטרה אנשי השתתפו ובעזרתה המשטרה של בעידודה

בחיפה. וארבעה בתלאביב משטרה אנשי 12 השתתפו אלה בכיתות צה"ל.

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.

והמדינה החברה לבעיות סמינר (1)

בבסיס כך ואחר עיןכרם האימונים בבסיס תחילה השנה, התקיימו הסמינר של מחזורים עשר אחד
משטרה. אנשי 244 השתתפו תלפיות. האימונים

לקורסים מרוחקות, ליחידות סופקו הסברה, חומר וכן אחרים עת וכתבי שבועונים עתונים, (2)

קלה. עברית וכתובים מנוקדים בחלקם, הם, העת כתבי ולבסיסים.

בהשתתפות ,1960 שנת גתחילת ו4>

יחידות על ובפרסומים בנוער 1|
מבוא לסוציולוגיה: מבוא :$$
בפרט: לנוער המתייחם

עוליימים. ןןןן*ריינים
סוטה. בנוער המטפלים וממוסדות

המשתתפים ןפר

720ייי
 .*£

..;.£8
י * 1|*י

 ' <.'
29

10ג*...

י:ונות 29:ות ץ;
71י"ב)

,:"*.¥15

'י 11י*

111
■*

1>י
, \/י §

8.י

27/י

.;(16

* *

שבועיים דיונים על נוסף ^[3ןע,

להשתלמות, המשטרה אנשי

.34  ערבית ,8  אנגלית
23  ולמכונאים לנהגים ;|1

ןולמדריכים.

הדרכה חומר .7

בפעולותיו הסיורים, בנושאי שהתרכז משלה, הדרכה חומר לפרסם המשטרה המשיכה השנה
נבחרו (הנושאים משטרה אנשי של והחיפוש המאסר ובסמכויות ברחוב השוטר של והתנהגותו

ההשכלה רמת ולשיפור !|||לשון
בקורסים התנהלו הפעולות 111

הערב, בשעות התנהלו בהם |
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מקיימת המשטרה
בעיןכרם; (מקודם
תלפיות האימונים
המירי* על נוסף
גבוהים ספר מבתי
מי: מדריכים מספר
במחז גם השתתפו
ם* אנשי הבסיסים,
13 הם משמשים ובן

הו הנסקרת בשנה
או.  ואחד הצפוני
מתבצעת זו החלטה
המשטרה סוסי

באיזורים במקופים,
ז שנת סיום עם
כ' ושלושה שמירה
 בהצלחה נגמרו
ושמי/ מארב סיור,

יולי*י ד1ד^דג, תחיקה על ידיעות שהכילו חיזרלב* פורסמו1 לן נזופים). השיטור הנהגת לרגל
המשטרה. במדע וחידושים המשפט בתי של פרודנציה

ישראל משטרת רבעון .8

השנה זו שומר, הרבעון והמשפט. המשטרה בנושאי חומר לפרסום נועד ישראל משטרת רבעון
היו שפורסמו והרשימות המאמרים של המכריע רובם המקצועיעיוני. צביונו על הרביעית,
(גם הלועזית המקצועית הספרות מן תורגם מיעוטם ורק ישראל, משטרת אנשי של עטם מפרי

משטרה). אנשי בידי נעשו התרגומים

חוברות. שלוש הופיעו הדוח בשנת
אנשי בין השופטים, בין גם מהלכין לו נ!מצאו אולם המשטרה, אנשי בין בעיקר מופץ הרבעון
משפטנים), (בעיקר פרטיים מנויים גם קיימים ובצה"ל. שונים ממשלה במשרדי המשפטי, השירות

במאורגן. מופץ ואינו עתונים ממכר במקומות נמכר אינו והרבעון נעשית, פרסומת אין אך
המשטרה. אנשי מכספי ממומן הרבעון

המקצועית המפריח .9

המשתמשים חוג יאת להרחיב שמגמתה לריאורגניזציה, הצעות והוצעו הספריה של סקר נערך השנה
להביא חוץ, מארצות מקצועי חומר רכישת ידי על עצמה, הספריה את ולהרחיב לגוון בספריה;
ובדרכים זו בדרך ולהקל <, ביבליוגראפיות וסקירות ידיעות לספריה, להיזקק העלולים לאנשים,

י בספריה. השימוש את אחרות
מקצועית ספרות של כרכים 18,836 השנה נבללו האיזוריות ובספריות המרכזית בספריה
בשנה .36,050  בסךהכל יפה, ספרות של כרכים ו9144 כללית השכלה ספרי 8070 ומשפטית,
השכלה ספרי ו364 המשטרה ומדע חוק ספרי 1518 מהם חדשים, ספרים 1977 נרכשו הנסקרת

כללית.

■ גופני ואימון מפורט .10

המשטרה. אנשי של הגופני המתח ועל הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
רוב את שהעסיק והתפקידים הפעולות עומס מחמת השנה, מצומצמות היו הספורט פעולות
במשמר בתחרויות ארציים, משטרתיים במפעלים מרוכזת היתד. הספורטיבית הפעילות כוחותיה.

אזרחיות. ספורט בפעולות ובהשתתפות הגבול
המפקח מגן על בכדורעף המסורתי הארצי במפעל השתתפו. איש 1050 שהן קבוצות, 116

הארצי. האימונים בסיס של הסגל קבוצת תפשה הראשון המקום את ז"ל. גורדון
בין יחידות. שמונה של נציגיהן השתתפו ולבודדים לקבוצות שולחן לטניס הארצי במפעל
המחוז מן שוטר זכה הבודדים בין הארצי; האימונים בסיס קבוצת הראשון במקום זכתה הקבוצות

הצפוני.
בקליעה ישראל באליפות יחידותיה ואת המשטרה את ייצגו בודדים משטרה ואנשי קבוצות
אנשינו השתתפו כן מגנס; במירוץ הכרמל, במירוץ סיני, במירוץ התבור, במירוץ למטרה,
ארבעת בצעדת גם השתתפו משטרה אנשי עף. ובכדור בכדורגל סל, בכדור ידידותיות בתחרויות

הימים.
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ווא^ו^ גפי*י .11

בתלפיות האימונים ובסיס בשפרעם הארצי האימונים בסיס אימונים1: בסיסי שני מקיימת המשטרה
בבסיס איש! 1149  שונים בקורסים השנה אוכסנו הארצי האימונים בבסיס בעיןכרם). (מקודם
שונות. דרגות בעלי וממדריכים מקצינים מורכב הבסיסים סגל איש. 487  תלפיות האימונים

ומרצים פרקליטים, שופטים, גם הקורסים את הדריכו המשטרה, אנשי מבין המדריכים על נוסף
שונים. וממרחבים הארצי המטה מן קצינים ידי על ניתנות רבות הרצאות גבוהים. ספר מבתי
הבסיס מן קצינים המעשי. נםיונם את לרענן כדי למרחבים, סופחו הבסיס מאנשי מדריכים מספר
אנשי משתתפים הרגילות, פעולותיהם על נוסף בכירים. לקצינים הספר בית במחזור גם השתתפו
וכיו"ב, חגיגיות בהזדמנויות המשטרה של השונים במבצעים כאחד, וחניכים סגל אנשי הבסיסים,

שונים. בטחוניים במבצעים כתגבורת הם משמשים וכן

ו.

חיים כעלי שירות .12

המחוז את ישמש מהם שאחד י בסיסים, שני בין הגישוש כלבי את לחלק הוחלט הנסקרת בשנה
הדרושה. במהירות הפעלתם על יקל זה דבר תלאביב. מחוז ואת הדרומי המחוז את  ואחד הצפוני

והולכת. מתבצעת זו החלטה
סיור לתפקידי תנועה מתפקידי הועברו הדרומי ושבמחוז תלאביב שבמחוז המשטרה סוסי

בנויים. בלתי באיזורים במקופים,
בלבי 23 סיור, כלבי ו31 גישוש כלבי 22 מהם כלבים, 79 במשטרה היו הדוח שנת סיום עם
מהן ,י פעולות ל247 יצאו הגישוש בלבי .54 היתה הסוסים מצבת חשיש. כלבי ושלושה שמירה
פעולות ל1238 יצאו הסיור כלבי חלקיות. בהצלחות נגמרו 119 פעולות: 34  בהצלחה נגמרו

פעולות. ל47 יצאו החשיש כלבי וכפריים. עירוניים באיזורים ושמירה מארב סיור,

יורי*י חדשה, תחיקה ■.89$על

4 השנה. זו שומר, הרבעון £",3!ט.

היו שפורסמו [והרשימות
(גם הלועזית המקצועית |ת

אנשי בין השופטים, בין |ם
משפטנים), (בעיקר ןפרטיים

במאורגן. מופץ ולאינו

המשתמשים חוג את יהרחיב
להביא חוץ; מארצות ןצועי
ובדרכים זו בדרך ולהקל 1

מקצועית ספרות של בים
בשנה .36,050  1בסךהכל
השכלה ספרי ו364 זטרה

המשטרה. אנשי של ןהגופני
רוב את שהעסיק |תפקידים
במשמר בתחרויות דציים,

המפקח מגן על ןבכדורעף
הארצי. ןונים

בין יחידות. שמונה של |ן
המחוז מן שוטר זכה (כורדים

בקליעה ישראל באליפות
אנשינו השתתפו כן |נס;
ארבעת בצעדת גם ישתתפו

41



בל כתחום ולהשאירה
מפלגו של ובמשרדים
פרוע בצורה למאסרם
י שבוצעה רסן, חסרת
תחי נהגה המשטרה
י ידיהם על מתפרש זה
במקומות ההתפרעויות
מקב', ישראל שוטרי
בכוח, השימוש בדבר
כאשי רק בו להשתמש
אה ומשננים מזומנות,
הבג בגילוי ובסבלנות,
פגיעה השתוללות, אך
פול' לצרכים באלימות
ר0 שהיא בלבד זו לא
שהיא אלא החברתית,
התדרדרו ואת המשבר
המור גבולות את פעם
של האחרון הפרק
המארגנים של מרביתם
נא שבו אחר אירוע
בתנוע< קשורה שהיתי/
מהומות,; של לממדים
הכ של תוצאה היתה זו
כרוזים ידי על כמוכח
ז. בנושא נאריך לא כך
מאיימים לממדים הגיעו
0 בלתי אבנים וזריקת
לזרימת המלך דרך את
צויינה מיוחד לשבח
בתקו פעולתה דרך על
ר> לא הושמעו רבים,
רחבות^ שדרות ידי על
שגילו והוגיו, שכבותיו
האווירה ביצירת נכבד
ל האמורים הדברים
הי לפעולתה ובעיקר,
ו החוק על בשמירתה ,

בהגינות, אתם נוהגת
שומע אמנם המשטרה
 נס בחזקת זה היה
ה על הציבור, שכבות

ד פרק

הציבור עם יחסים

הקהל עפ יחפים ,1

היחסים על להכביד כדי בהם היה שלכאורה ומבצעים, התרחשויות רצופה היתה הנסקרת השנה
ידי על לכנסת הבחירות לקראת הוסערו הרוחות הקהל. של מעטים לא חלקים ובין המשטרה בין
תמיד היתה ולא שונות, תרבותיות ברמות שהתנהלה תעמולה בהן, הכרוכה המפלגתית התעמולה
על והתפשטו בחיפה סאליב ואדי בשכונת שהחלו המאורעות סידרת נוספה כך על ומרוסנת. שקטה
היו אלה מאורעות בבארשבע. החמורות בהתפרעויות לשיאם ושהגיעו בארץ רבים יישובים פני
המקצועי, כושרה ואת יכולתה את רק לא חמור במבחן והעמידו עדתית, והמתה רוחות סערת מלווים
ואנשיה המשטרה כי ההרגשה קיימת אנשיה. ושל המשטרה של הציבורית בגרותה את אף אלא
לא המשטרה של הטוב ששמה בלבד זו לא בן, על יתר י, זעזועים וללא בכבוד זה במבחן עמדו
לשבח המכריע, בחלקה ציינה, כוחו, באי ובדברי בשופרותיו שהתבטאה כפי הקהל, דעת אלא נפגם,
 והמסוכנת הקשה המשימה את מילאה שבהן והדרכים הצורות ואת המשטרה של פעולותיה את

הפיסי. במובן רק לא מסוכנת
בשורותיה וליצור אנשיה את לחנך רבות, שנים שנמשכה המתמדת פעולתה למשטרה עמדה כאן
לכל הקהל עם פעולה ושיתוף אהדה יחסי תקינים, יחסים לטפח ומתקדמת, דמוקראטית רוח
הציבור, משרתי הם המשטרה שאנשי הרף, ללא שהתנהלה ההסברה, למשטרה עמדה שכבותיו.
או עדתיות מדיניות, פניות ללא פנים, משוא ללא הפלייה, ללא תפקידם את לבצע ושעליהם

דתיות.
להתעורר, עלולים שהיו הניגודים בריכוך מכרעת השפעה ספק, ללא היתה, לו שגם חשוב, מומנט
עמדו פעם לא העדתי. בהרכבו גם היישוב, של נאמנה בבואה הוא המשטרה שחיל בעובדה נעוץ
לשונם, שמסורתם, שני, מצד ומתפרעים אחד מצד שוטרים זה, מול זה ההתרחשויות, במרוצת
של מעצמותיו ועצם מבשרו בשר היא ישראל משטרת וכלל. כלל מזה זה נבדלו לא חייהם ואורח

היישוב.
אך נמרצת, שהיתר, בהם, הטיפול לצורך גם האלה המאורעות במהלך נודעת מכרעת השפעה

פניות. חסרת זאת ועם  קולעת ואנושית; מתונה זאת ועם חמורה, שקטה,
את שסיכן שיכור של בפציעתו החלו בעקבותן שבאה השרשרת ותגובת סאליב ואדי מהומות
בלתי השתוללות ידי על השוטרים ואת בה הקפה בתי מבקרי את הסביבה, תושבי את עצמו,
אמנם אם לשאלה, מקום היה בסיור. שהיו שוטרים ידי על שנורו ביריות נפצע זה שיכור מרוסנת.
החקירה בחומר שעיין לממשלה המשפטי היועץ לנסיבות. לב בשים האש, לפתיחת הצדקה היתה
עליו המוטלת החובה ביצוע כדי תוך בתוםלב, שעשה מה עשה זה שוטר כי קבע המקרה, של
מסויימים חוגים ידי על נוצלה פציעתו זה. מעשהו על בפלילים אחראי אינו כן ועל החוק לפי
של שורה הפרק. על אז שעמדו בבחירות מדיני יבול לקצור נםיון ונעשה עדתית, איבה לליבוי ■

אורגנה אנשים), דם (לא בדם מגואל לאומי דגל כגון, "מהפכניים", סמלים נישאו שבראשן הפגנות,
זה ראשון פרק העדתית. בהשתייכותו קשורה היתה ושהפגיעה מפצעיו מת שהשיכור באמתלה
המהומות מעוררי לרכוש. רב נזק וגרמו חיפה ברחובות שהשתוללו בריונים של בהתפרצות נסתיים
המדינה שלטונות ושל המפלגות של החוקיות הפעולות מתחום שכונתם את להוציא אומר גמרו
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במועדונים ושליפות וולט גלמו אלה נפש. מלי1 "עסקנים" לקבוצת בלעדי כתחום ולהשאילה
התנגדו ולבסוף חוקיות, אסיפות של לקיומן הפריעו הםתדלויות, ושל מפלגות של ובמשלדים
השתוללות לידי הגיעו ולבסוף אחלים, ליישובים המהומות עברו מחיפה פלועה, בצולה למאסלם

באלשבע. בלחובות פליליים, ופושעים בליונים בידי שבוצעה לסן, חסלת
טיפול כי שנתבלל לאחל אך רב, באולךרוח סאליב בואדי במתפלעים תחילה נהגה המשטרה
נשנו כאשר והחלטיות, נמרצות פעולות ננקטו  אנושי כייחס ולא כחולשה, ידיהם על מתפרש זה

לכך. חשש כשהיה' או אחרים במקומות ההתפרעויות
ההוראות האנושית. היכולת גבול קצה עד רוח ולאורך להתאפקות חינוך מקבלים ישראל שוטרי
שיש אמצעי הוא זה ששימוש בכך ספק משאירות אינן בנשק, ובייחוד בכוח, השימוש בדבר
לעתים המשטרה אנשי כל לידיעת מובאות אלה הוראות הקיצין. כל כלו כאשר רק בו להשתמש
רוח {.באורך חייבים המשטרה אנשי מזכלונם. משות הן שאין עד להם אותן ומשננים מזומנות,
,י מקום יש  זה לכל קשים. סוציאליים לתנאים וקליטה, התערות ללבטי הבנה בגילוי ובסבלנות,
שימוש אגלוף, בעלי של מלות להפיל במיון האגלוף, שלטון הטלת ברכוש, פגיעה השתוללות, אך
המשטרה לשאת. אין  עצמי דין עשיית ואפילו ופוליטייםכביכול, פוליטיים לצרכים באלימות
וההתגוננות המניעה אמצעי בכל ומשתוללים פורעים נגד לנקוט רשאית שהיא בלבד זו לא
של החמרתו את מנעה המשטרה של הנמרצת פעולתה כן. לעשות חייבת שהיא אלא החברתית,
אף עבר לא ובכפייה בכוח שהשימוש לציין יש זאת, עם שלג. ככדור התדרדרותו ואת המשבר

ובמתינות. ביעילות בוצע המהומות ושחיסול והרצוי, המותר גבולות את פעם
והורשעו לדין הובאו בפניו המשפט, כס בפני מקומו את מצא האירועים של האחרון הפרק

במהומות. והמשתתפים המארגנים של מרביתם
קלה, תקרית בשפרעם.י אירע בנשק, ואף בכוח, להשתמש המשטרה נאלצה שבו אחר אירוע
התפתחה כשורה, התנהלה לא המקום תושבי של דעתם שלפי האוטובוסים, בתנועת קשורה שהיתה
התפתחות נהרג. אחד ואזרח אזרחים, ומספר רבים שוטרים נפצעו שבהן מהומות, של לממדים
מובהקת, מדינית מגמה מתוך מםויימים חוגים ירי על בעיירה שהתנהלה הסתה של תוצאה היתה זו
ומשום נסתיימה, טרם זה מקרה של חקירתו המאורע. עם בקשר שהופצו כרוזים ידי על כמוכח
שהמהומות לאחר רק ובנשק בכוח השתמשה שהמשטרה להעיר יש ברם, זה: בנושא נאריך לא כך
השתוללות ידי על פעולה מכלל והוצא נפצע שוטרים של רב שמספר ולאחר מאיימים לממדים הגיעו
ולפתוח ההתפרעות את לבלום אחרת דרך היתה שלא התברר ובאשר מרוסנת, בלתי אבנים וזריקת

רכב. כלי לזרימת המלך דרך את
למשטרה שבחים הרביעית. לכנסת בבחירות קשורה שהיתה המשטרה פעולת צויינה מיוחד לשבח
היו הגדר מן ליציאה כשהפיתויים היצרים, התלקחות ושל רתיחה של זו בתקופה פעולתה דרך על
אף אלא והמסודר, השקט ולמהלכן הבחירות לארגון האחראים ידי על רק לא הושמעו רבים,
כל על עצמו, הציבול ולהתפעלות להוקלה ראוי כל קודם אכן, הציבור. של רחבות שדרות ידי על
חלק שלמשטרה ספק אין אך וחברתית; מדינית בגרות של מרובה מידה שגילה והוגיו, שכבותיו

היצרים. על והאחריות הבגרות התגברו שבה האווירה ביצירת נכבד
גם, אלא לעיל, שצויינו כאלו דופן, יוצאות לפעולות רק לא מתייחסים לעיל האמורים הדברים
המשטרה של. פעולתה ידי על הנפגעים האנשים גם המשטרה. של היומיומית לפעולתה ובעיקר,
שהמשטרה מודים  כחמורות קלות  עבירות עוברי נגד צעדים ובנקיטת החוק על בשמירתה
כן, על יתר גדול. הישג שזהו כאן להדגיש יש זדון. וללא שרירות ללא בהגינות, אתם נוהגת
ביקורת דברי נשמעו לא אילו יחטא? ולא צדיק מי כי  ביקורת דברי גם שומעת אמנם המשטרה
מכל רבים אנשים מפי והודאה שבח דברי גם המשטרה שומעת זאת עם אך  נם בחזקת זה היה
מושמעים אלה דברים מסויימים. משטרה אנשי של התנהגותם ועל התנהגותה על הציבור, שכבות
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היחסים על להכביד כדי בהם היה |ה
ידי על לכנסת הבחירות לקראת |סערו
תמיד היתה ולא שונות, תרבותיות ]ות
על והתפשטו בחיפה םאליב ואדי |3ונת
היו אלה מאורעות בבארשבע. ןנעלות
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 והמסוכנת הקשה המשימה את 5אה

בשורותיה וליצור אנשיה את לחנך ,1

לכל הקהל עם פעולה ושיתוף 1דה
הציבור, משרתי הם המשטרה ןןאנשי
או עדתיות מדיניות, פניות ללא ,|

להתעורר, עלולים שהיו הניגודים ^ףך
עמדו פעם לא העדתי. בהרכבו גם ,||
לשונם, שמםורתם, שני, מצד ןרעים
של מעצמותיו ועצם מבשרו בשר ^יא

אך נמרצת, שהיתה בהם, הטיפול 1?ך

פניות. 1חסרת
1

את שסיכן שיכור של בפציעתו ןחלו
בלתי השתוללות ידי על השוטרים
אמנם אם לשאלה, מקום היה נבסיור.
החקירה בחומר שעיין לממשלה ןפטי
עליו המוטלת החובה ביצוע כדי ^וך
מסויימים חוגים ידי על נוצלה 1||עתו
של שורה הפרק. על אז שעמדו |ות
אורגנה אנשים), דם (לא בדם מגואל

י זה ראשון פרק העדתית. ןןשתייכותו
המהומות מעוררי לרכוש. רב נזק י1מו
המדינה שלטונות ושל המפלגות ו||ול
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המשטרה, לקרן בתרומות גט הם מלווים ולפעמים ובעתונות, במשטרה המתקבלים במכתבים
פלוני. שוטר ידי על או המשטרה ידי על שניתן שירות על תודה נאות

בש הועברה התזמורת
הי התזמורת שינויים.
פ ו80 המלא בהרכבה

צינור יחטי .2

ושיחםים עצמן, בעד המדברות העובדות בהשפעת להסתפק שאין הכרה חדור המשטרה פיקוד
המביעים הגורמים עם ם היחסי את לפתח המשטרה משתדלת לפיכך ישיר. טיפוח דורשים ציבוריים
לדרגותיהם המפקדים בקרב להחדיר בהצלחה, שהוכתרו מאמצים, נעשו הציבור. דעת את והמעצבים
נאותים. ציבור ובייחסי הציבורי באספקט פעולותיהם בכל להתחשב החיוני הצורך הכרת את
משטרה, קצין כל בידי מםויימת, במידה הפיקוד, ידי על הופקדה הציבור וייחםי ההסברה הרחבת
לתחומים לב תשומף מתון4 כמובן אנפין, בזעיל ציבור לייחםי קצין מעין מה במידת המשמש
ויעילות. בטחון מטעמי מסויימת בסודיות המשטרה, בעבודת נמנע הבלתי הצורך, מן הנובעים

סיורים סודרו המשטרה; עם שונים חוגים אנשי של יזומות ופגישות סיורים גם יזמה המשטרה
מועדונים חברי שופטים, השתתפו שבהם המשטרה, של אחרים ובמיתקנים אימונים בבסיסי
אנשי עם הספר בתי של תלמידים פגישת לצורכי נערכו זה מסוג רבים סיורים וכיו"ב. חברתיים
העתידים האזרחים של ליחסים זו בפעולה צפונה רבה ברכה עבודתם. עם היכרות לשם משטרה,
בהשתתפות פגישות י, משטרתיים בנושאים הרצאות עתונאים, מסיבות נערכו כן המשטרה. עם
בשיפור אותותיהן את נותנות אלה פעולות של תוצאותיהן וכוי. הכללי, המפקח המשטרה, שר

■ ■ י העתונות. ועם הקהל עם היחסים

משטרה אנשי נגד תלונות .3

כן, על יתר נמתחת. שהביקורת הוא טבעי ביקורת. נגדה תימתח שלא לכך מצפה אינה המשטרה
המשטרה אנשי ציבור מגרעות. ולתיקון לשיפורים הממריץ מרובה, שתועלתו דורבן היא הביקורת
הניתן החינוך רגילות. אנושיות וחולשות מעלות בעלי אנשים, אלפי המונה גדול, ציבור הוא
החיל של והמשמעתית המוסרית שרמתו לכך העיקריים הגורמים הם והמתמיד הער והפיקוח להם
הוא הנמנע מן ברם, פעם. לא שופרותיו ידי ועל ידו על ונאמר לציבור שידוע כפי ביותר, גבוהה
במשטרה, נסבלים אינם כאלה1 דופן יוצאי דופן. יוצאי יהיו לא כזה ומגוון גדול שבציבור
וחריף, מיידי משמעתי טיפול עמהי גוררת החיל, של הכוללת הרמה את הולמת שאינה והתנהגות
מקבלת לפיכך חמורה. העבירה אם החיל, מן הוצאה אף או לאנשים, עונשים בעקבותיו המביא
העתונות דרך ממשלתי, ממוסד שתבוא: מאין ותבוא  תלונה כל ,. טובה ברוח תלונה כל המשטרה
אחראים, קצינים ידי על חיפוי וללא פנים משוא ללא בקפדנות'. נחקרת  אחרת דרך בכל או

כזאת. בפעולה צורך בו שיש מקרה בכל ננקטת ניות פ חסרת נמרצת ופעולה
נוגעות, התלונות הקודמת). בשנה 591 (לעומת משטרה אנשי נגד תלונות 535 הוגשו הדוח בשנת
שוטרי תלונות.על כגון: המשטרה, ידי על המתלוננים כביבול, שקופחו לקיפוח הגדול, בחלקן
סירובן על ערעורים ,י מוצדקים בלתי היו המתלוננים שלדברי תנועה, דוחות עריכת על תנועה
של לדעתו (בניגוד ציבורי עניין בהן היה לא המשטרה שלדעת בתלונות, לטפל משטרה יחידות של
עצמו את לראות נוטה אדם אין כידוע שכנים. בייחסי לטיפול בייחוד מתייחס זה דבר המתלונן).;
של המכריע רובן קיפוח. על להתלונן או  חברו על האשמה את להטיל מעדיף והוא אשם,
אמנם ואם כחוק, פעלו המשטרה שאנשי נמצא מ0/"74); (למעלה מבוססות בלתי נמצאו התלונות
אלא כראוי, פעלה לא שהמשטרה משום לא זה הרי מוטרדים, או מקופחים עצמם את אנשים מצאו

החוק. על שעבר הוא המתלונן שדווקא או לפעול סמכות לה נתן לא שהחוק משום
תוצאותיהן. ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן
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35 טבלה
39581959 המשטרה אנשי נגד תלונות

המשטלל,, לקרן ,;בתרומות ".*

195!)1958

שהוגשו התלונות 535591מםפו

פעולה וגררו מבוססות נמצאו
08נ58משמעתית

המגישים ידי על 818בוטלו

הוכחות מחוסר 2321בוטלו

מבוססות בלתי 407432נמצאו

תקופת גמר עם חוסלו טרם
2נ39הדוח

המשטרה תזמורת .4

השנה חלו לא בהרכבה ציבור. לייחםי המחלקה של לסמכותה הנסקרת בשנה הועברה התזמורת
134) פעמים 214 וכיו"ב ביישובים בהופעות בחגיגות, בטקסים, השתתפה התזמורת שינויים.

בחוליות).  פעמים ו80 המלא בהרכבה

ושיחסים עצמן, בעד ;0^|ךות
המביעים הגורמים עם |סים
לדרגותיהם המפקדים קרב 1
נאותים. ציבור ובייחסי. ■ן'*ו
משטרה, קצין כל בידי ,1

לתחומים לב תשומת 1וך
ויעילות. בטחון ןמטעמי

סיורים סודרו המשטרה,
מועדונים חברי |שזפטים,
אנשי עם הספר בתי ■של

העתידים האזרחים של !*ים
בהשתתפות פגישות ף'*"?ים;

בשיפור אותותיהן את **ות
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כן, על יתר נמתחת. ןורת
המשטרה אנשי ציבור ;ות.
הניתן החינוך רגילות.
החיל של והמשמעתית ית
הוא הנמנע מן ברם, ועם.
במשטרה, נסבלים וינם
וחריף, מיידי משמעתי |ל
מקבלת לפיכך חמורה. [ה

העתונות דרך ממשלתי,
אחראים, קצינים ידי על

נוגעות, התלונות [קודמת).
שוטרי על תלונות ןכגון:
סירובן על ערעורים ם: |
של לדעתו (בניגוד גיבורי
עצמו את לראות נוטה ןןם
של המכריע רובן יפוח.
אמנם ואם כחוק, פעלו
אלא כראוי, פעלה לא .

#חוק.
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הי פרק

בינלאומיים יחסים

( הארגוניים השינויים
חלו לא הדו"ח בשנת
או לצמצם ושהמטרה
ייעודיי לתפקידים אדם
המע של הקניות כל
וכיו1 וטכני מדעי ציוד
המנהלו אגף לראש
בי1 בקרות באמצעות
המתי> הנוחלים בייעול
י בוקרו הדוח בשנת
7 בוצעו כך על נוסף
וחיםו' מלאי על סקרים

נ דרכי את לשפר כדי
לפרי לתקנים הצעות
הצור* ליחידות סדירה

הנותרים.
מטפלת, המשטרה
גוו בידי הנמצא הנשק
בוצעו הדפוס בבית

9 נבנו הנסקרת בשנה
דירו נרכשו כן בארז.
. מתן אלמלא שוטרים
נשכרו דירות מספר
פונו שכורים בניינים
22 מהם '205 המשטרה

אינטרפול א.

הקרויה פלילית, למשטרה הבינלאומית בוועדה וברוכה פעילה השתתפות משתתפת המשטרה
שביצעו עבריינים של י לארץ ולהחזרתם לגילויים פעם לא הביאה זו השתתפות "אינטרפול",
מדינת ובין ביניהם שאין מארצות ואף ביותר, גדולים כסף סכומי שגנבו או חמורות עבירות
הלאומיות וללשכותיו האינטרפול למרכז סיוע נתנה ישראל משטרת פושעים. להסגרת הסכם ישראל
המשטרה נעזרה כן מאוד. רבים במקרים במישרין באינטרפול), המשתתפים משטרה לחילות (כלומר

לכך. זקוקה היתה שבהם במקרים הלאומיות הלשכות ידי ועל האינטרפול ידי על
איטליה, אוסטריה, (אורוגויי, ומלשכותיו האינטרפול מן פניות 195 קיבלה ישראל משטרת
ספרד, יון, הודו, הולנד, גרמניה, ברזיל, בלגיה, אנגליה, הברית, ארצות ארגנטינה, אוסטרליה,
ידי על מקרים ב97 ישראל משטרת נסתייעה כן ותורכיה). שוויץ שוודיה, קנדה, קולומביה,
הולנד, אפריקה, דתם גרמניה, איטליה, אנגליה, הברית, ארצות (אוסטריה, והלשכות האינטרפול
מצד ובין מצידנו (בין הפניות של תוכנן ותורכיה). צרפת שוויץ, קנדה, יוגוסלביה, יוון, הודו,
בעניינים ידיעות. החלפת. וכן ולאיתור, פלילי לזיהוי בקשות לחקירה, בקשות  האינטרפול)

.325 ושודרו מברקים 1708 נתקבלו אלה בפניות הברוכים
אור הופץ זה בארגון מעמדה ועל האינטרפול, של הכינוסים בכל השתתפה ישראל משטרת
המארחת הארץ בפאקיסטן: השנה להתקיים שעמד האינטרפול בכנס קשורה שהיתה תקרית ידי על
הארגון מזכירות ביזמת בקראצ'י, הכנס בוטל מכך כתוצאה ישראל! משטרת את להזמין סירבה
האינטרפול, ועידת את לארח המציעה שארץ, החלטה נתקבלה כן לפריס. הועבר הכנס ומושב עצמו,
להעביר ההחלטה הן  ההחלטות שתי הכלל. מן יוצא ללא הארגון, חברי כל את להזמין חייבת
הארגון ביזמת כאמור, נתקבלו,  החברים כל הזמנת את המחייבת ההחלטה והן הכינוס, מושב את

ישראל, משטרת דרישת לפי ולא עצמו,

חוץ קשרי ב.

שבאו ידידותיות, ארצות של ממשטרות קצינים משלחות מקצועיות להשתלמויות אירחה משטרתנו
שעליהם לאורחים, אפשרות ניתנה שלה. הארגון תורת ואת השונים 'המשטרה מקצועות את ללמוד
על השונים, בשירותים המשטרה במקצועות להשתלם ובינוניות, בכירות בדרגות קצינים נמנו
קצינים של ומהדרכתם מעזרתם אלה משטרות ניהנו כך, על נוסף שלהם. והמעבדות המיתקנים

בארצותיהם. בכך לסייע שהוזמנו שלנו
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ושירותים מנהלה נסיים

ארגוניים שינויים .1

הנסקרת, לשנה שקדמה בשנה כבר בוצעו והמנהלת השירותים בפעולות הארגוניים השינויים
במבחן עמדה שבוצעה שהריפורמה הוכיחה המציאות נוספים. שינויים חלו לא הדו"ח בשנת
כוח ולשחרר הפעולות את לייעל המרחבים, על מוטלת שהיתר. המעמסה את לצמצם ושהמטרה

במלואה. הושגה  ייעודיים לתפקידים אדם
הקשר, מכשירי רכב, כלי של הקניות זה ובכלל הקניות, במדור מרוכזות המשטרה של הקניות כל

המנהלה. אגף לראש במישרין כפוף זה מדור וכיו"ב. וטכני מדעי ציוד
המשטרה משק על מפקח זה מדור המשק. לביקורת המדור גם כפוף המנהלה אגף לראש
גם המדור עוסק הבקרות על נוסף ובמרחבים. הראשיים במחסנים ביחידות, בקרות באמצעות

משק. לענייני המתייחסים הנוחלים בייעול
ומרחבים). המנהלה אגף מחלקות יחידות, ומחסני ראשיים (מחסנים יחידות 19 בוקרו הדוח בשנת
המדור ביצע כן וכר. רכב דלק, כלכלה, מנות בספים, על פתע בקרות 17 בוצעו כך על נוסף

שימוש. מכלל שיצאו פריטים וחיסול מלאי על סקרים

אכפנאות .2

בהכנת הוחל עליה, הפיקוח את ולייעל בה חסכון לידי להביא האפסנייה, ניפוק דרכי את לשפר כדי
והספקה התקציב) (בתחומי הצריכה של מראש תכנון שיתאפשר כדי לפריטים, לתקנים הצעות
לפריטים לתקנים הצעות הכנת של העבודה נמשכה הדוח שנת סיום עם הצורבות. ליחידות סדירה

הנותרים.
של ותקינותו שלימותו על ובהשגחה בפיקוח גם נשקה, החזקת על נוסף מטפלת, המשטרה

זה. מסוג גורמים 17 נוספו השנה מורשים. חוץ גורמי בידי הנמצא הנשק
טפסים. 12,000,000 של הךפסות בוצעו הדפוס בבית

כניינימ .3

גבולות לביקורת נקודה ובניין באילת תחנה בניינים: שני המשטרה ידי על נבנו הנסקרת בשנה
להציב היה איאפשר שבהם שונים, ביישובים המשטרה אנשי לשיכון דירות נרכשו כן בארז.
וכוי. בעפולה שמונה, בקרית בבארשבע, באילת, נרכשו אלה דירות הדיור. מתן אלמלא שוטרים
מספר ובירושלים). באפקה ירוחם, בכפר נצרת, (בקרית מטרה לאותה נשכרו דירות מספר
שברשות הבניינים מספר היה הנסקרת השנה סוף עם המצבה. מן והורדו פונו שכורים בניינים

שכורים.  ויתרם ממשלתיים בניינים 122 מהם ,205 המשטרה
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הקרויה פלילית, למשטרה והבינלאומית
שביצעו עבריינים של לארץ נ|החזרתם ייפ

מדינת ובין ביניהם שאין מארצות §גף ,4$..

הלאומיות וללשכותיו האינטרפול יזי^מרכז
המשטרה נעזרה כן מאוד. רבים ש*נמקרים

לכך. זקוקה היתר. "י0הם
איטליה; אוסטריה, (אורוגויי, ו^^ישכותיו
ספרד, יון, הודו, הולנד, גרמניה, ,3|זיל, %
ידי על מקרים ב97 ישראל יי*ה0שטרת
הולנד, אפריקה, דרום גרמניה, י*י%|יטליה,
מצד ובין מצידנו (בין הפניות של 1ז8$$[
בעניינים ידיעות. החלפת וכן ^^איתור,

"י ^ן^י^ *

אור הופץ זה בארגון מעמדה ועל ין*ןןיל,
המארחת הארץ בפאקיסטן; השנה הארגון|§1|ן$|קיים מזכירות ביזמת בקראצ'י, |ן|!£כנם
האינטרפול, ועידת את לארח המציעה *ן|, ,;

להעביר ההחלטה הן  ההחלטות 1'$|$תי
הארגון ביזמת כאמור, נתקבלו,  1$ןןברים

שבאו ידידותיות, ארצות של יברממשטתת
שעליהם לאורחים, אפשרות ניתנה |נון?שלה.
על השונים, בשירותים המשטרה :מגןצועות
קצינים של ומהדרכתם מעזרתם אלה זנ1רות
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לתופעו מתייחס המשטרה פיקוד
נה'. על להקפיד ביותר דראסטיים
והערב* הנהיגה, צורת על מתנהל
מעורבים! היו לא אם אף קשים,
וברא הנהיגה, למשמעת חולייה

נהגית. של הנהיגה

מופע' המשטרתי הקשר מערבת
המ משטרתי, דואר שירות קיים
לש רק המדינה בדואר משתמשת
ני נייחים, הם; האלחוט מיתקני
. מחלקת טיפלה הדוח בשנת

.(40/0 של עלייה כלומר
לאינטרפול יצאו הנסקרת בשנה

תחכורה .4
הובלה כלי א.

קטנועים. של ניכר ומספר במשטרה לשירות שהוכשרו מכוניות מספר נרכשו הנסקרת בשנה
וסירות ניידת, מעבדה סוסים, להובלת גרורות כגון: המשטרה בסדנאות נבנו שונים מרכבים

לקטנועים.

משטרתיים רכב לכלי תאונות ב.
משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות ממספר 230/0 של עלייה חלה הנסקרת בשנה
הרוגים. שלושה ביניהם ל210, מ195 עלה הנפגעים מספר הקודמת). בשנה 398 לעומת ,489)

שני (מהם אזרחים ו80 קשה) פצועים ו20 הרוג אחד (מהם שוטרים היו הנפגעים מן 130

ב^לבד; לרכב נזק נגרם התאונות) מכל 64.40/0 (שהם מקרים ב315 קשה). פצועים ושמונה הרוגים
וב79 בלבד? האזרחי לרכב נזק מקרים ב30 בלבד! המשטרה לרכב נזק  מהם ב206
בלבד, שוטרים נפגעו תאונות ■ ב103 כאחד. האזרחי ולרכב המשטרה לרכב נזק  מקרים
התאונות של המכריע ברובן ואזרחים.. שוטרים  מקרים ובשמונה בלבד אזרחים  ב63
בתאונה, אשם היה לא שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם המקרים מכל 74.40/0 שהם מקרים, 337)

למכוניות שנגרם הנזק דמי את לשלם חוייבו הנהגים מן ורבים חמורים, עונשים הוטלו וביתרן
המשטרה.

הדרומי,. המחוז' של לרכב  145 תלאביב, מחוז של לרכב  167 כדלקמן: התחלקו התאונות
הארצי. למטה ו68 הצפוני למחוז  109

מחוזי. ובפירוט ארצי בסיכום התוצאות, ואת התאונות את המפרטת טבלה להלן

36 ה ל ב ט י
19.59  משטרתיים רכב כליי מעורבים היו בהן תאונות

התאונה עקב פעולות
ננרם שבהן תאונות

הנפגעים מספר כ^כ7 נזכ נפגעו שבהן תאונות
סכום
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היחידה

הארצי 36151856'71_4__727721!:68המטה
הצפוני 9נ4837889'>)944524נ1094222328410המחוז
הדרומי 145422035061510432230,08094221821המחוז
תלאביב 1671614292133011811162120114212519מחוז

הכל 044337595705'!)307912010928701!)48910303820בסך

התאונות סוג

נזק קל חמור מוות סה"כ
תאונות היחידה

הארצי 681058המטה
הצפוני 1092105542המחוז
הדרומי 145758.80המחוז
תלאביב 1671130135מחוז
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צעדים וננקטו יתירה, בחומרה ~ משטרה לרכב תאונות  זו לתופעה מתייחם המשטרה פיקוד
מתמיד פיקוח המשטרה. נהגי ידי על גבוהה רמה ובעלת זהירה נהיגה על להקפיד ביותר דראסטיים
בעונשים נענשים המשטרה של הקבע הוראות על או החוק על והעוברים הנהיגה, צורת על מתנהל
והתנועה הסיור מחלקת במסגרת הוקמה כך על נוסף בתאונות. מעורבים היו לא אם אף קשים,
צורת ועל המשטרה מכוניות תנועת על לפיקוח עליון, קצין ובראשה הנהיגה, למשמעת חולייה

נהגיה. של הנהיגה

קטנועים. של ניכר ןמספר
וסירות ניידת, מעבדה ,0/

קשר ,5

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

אחרים. ממשלתיים מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר לשם רק המדינה בדואר משתמשת
ונישאים. ניידים נייחים, הם: האלחוט מיתקני

הקודמת, בשנה 1,090,625 (לעומת מברקים ב1,137,672 הקשר מחלקת טיפלה הדוח בשנת
.(40/0 של עלייה כלומר

.2030 הכל בסך ,1689 נכנסו מברקים, 341 לאינטרפול יצאו הנסקרת בשנה

משטרתיים רכב כלי $ן|בים
הרוגים. שלושה ביניהם ,)1$

שני (מהם אזרחים הן$ו80
בלבד: לרכב נזק נגרם י51ת)

וב79 בלבד; האזרחי 3?<

בלבד, שוטרים נפגעו וין1ת
התאונות של המכריע יובן
בתאונה, אשם היה לא #גהג
למכוניות שנגרם הנזק |מי

הדרומי, המחוז של לרכב *ל

ז

מחוזי. ■יןיט

#195

התאונה עקב פעולות
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הסיי ברורות טרם אצלנו גם
וביי. בעבריינות, חוליגאניים
בג נחלשו אם אף פגו, טרם
(או אצלנו, הנוער תנועות של
בנוער לטיפול מיוחד שירות
פ ביזמה מה זמן לפני הוקם
אצלנ הנוער תנועות עצמן על
ימ כמיטב עושה המשטרה
נו/ זה (ודבר להדגיש יש אך
בעיקר משטרתית בעייה לא
ופסיכולוג חינוכית סוציאלית,
חל; והמדענים. הציבור דברי
כלומו פיסית'/ "מניעה לכנות
מסוי במקרים ורק מצומצמת,
והפ הממשית העבריינות על
. אנשים על המקשים כללית,
שללם את או עקבותיהם את
הפוטנ* את.העבריין להרתיע
שא החברה מדעי אצל שמצוי
בכך, שמקצועו העבריין את
מרתיע מעונש הפחד אין כן
עביר מלבצע נרתע. המקצועי
שי תנאים ליצור  המשטרתי

המשטח המניעה ביצוע לשם
במקו "הסיור הנקראת השיטור
חסרו מחמת עוררין, עליה קמו
רקבערים מופעלת השיטה
מ הוצאו תלאביב במחוז אף
ש כל אוריהודה. ושל הרצליה
מאוכלסים שאינם קטעים בו
 שאופיים אחרים, קטעים בין
לי האופיראטיביות היחידות
. לארבעה)  ומהן איזורים,
לא למספרים האיזורים חולקו
סי1 יחידות שלוש נפה בכל
כמס שמספרן קבוצות מורכבת
קצין. עומד יחידה כל בראש
י שני ולעזרתו הקבוצה, ראש
זי הסיירים על מפקח בהיעדרו,
ר הסיירים של פעולתם בחלק

ד פרק

ומבצעים שיטור מניעה,
ומניעתה העבריינות בעיות 1

נשתנו לא קיומה, בשנות במדינה העבריינות להתפתחות האופייניים המיוחדים, והגורמים התופעות
הוא ובדרכיה בעבריינות, השינוי תהליך כי קצרה, בתקופה להשתנות יכולים הם אין וגם השנה,
ובכוללת בעבריינות הריבוי בשיעור והאטה ייצוב מעין משהו הורגש אכן, והדרגתי. איטי תהליך
היא בלבד: ישראל למדינת אופיינית אינה זו תופעה השנה. גם העלייה נמשכה זאת, עם בארץ.
השנה היתד. מסויימות בארצות השנייה, העולם מלחמת סיום מאז התרבות, ארצות בכל נפוצה
הקרימינולוגים המדענים, טובי את מעסיקה זו בעייה העבריינות. בעליית שיא שנת שחלפה
לעבריינות האופייניות התכונות אחת המחוקקים. בתי ואת הכללית העתונות את ואף והפסיכולוגים,
שלפני בשנים שונות בארצות שנחקרה המסורתית בעבריינות שלא  העולם מלחמת שלאחר
דווקא והולכת פשה ימים, עולי של עבריינות ובפרט זו, שעבריינות העובדה היא  זו מלחמה
העבריינות של בעיקר). (הכלכליים שורשיה על המקובלות הדעות מן רבות כלכלית. רווחה של בימים
המתנהלים המחקרים ידי על נתמלא שטרם ריק, חלל נשאר הללו הדעות ובמקום בספק, הועמדו
פרסמה אירופה מועצת של לקרימינולוגיה המחלקה וקרימינולוגים. סוציאולוגים ידי על עכשיו
ובפרט בעבריינות, מתמדת עלייה חלה אלה נתונים לפי .1945 מאז העבריינות התפתחות על נתונים
המדינות את אלו, בצד אלו כוללת, זו רשימה המצב. נחקרי שבהן במדינות הנוער, בעבריינות
לשלב הגיעה טרם שהתפתחותן מדינות של בצידן ביותר, הגבוהה התרבות ובעלות המפותחות
העלייה עם בדבבד הרכוש נגד העבירות מספר עלה הללו המדינות בכל גבוה. תרבותי כלכלי
והעבירות המיניות העבירות במספר גדולה עלייה חלה ביותר המפותחות בארצות החיים. ברמת
עשרה פי המיניות העבירות מספר עלה מפותח, כלכלי ויסוד תרבות בעלת אחת, בארץ הנפש. נגד
הימים. עולי העבריינים של חלקם והולך גדל האלה העבירות בכל .19571946 שבין בתקופה
בלי ארץ, שום על פסחו לא וחוליגאגיזם התפרעויות ושל הימים עולי של העבריינות תופעות

הוא. חד דארעא סדנא חברתי. ומשטר כלכלי משטר ומערב, מזרח הבדל
בשביעות לציין יש ברם, אצלנו, בעבריינות גם אלה אופייניים קווים ניכרים להלן, שנראה כפי
ולא בחומרתו לא מגיע, אינו אצלנו, גם ניכר הוא כי אם הנוער, בעבריינות שהריבוי רבה, רצון
שונות ובתופעות נוער של ובכנופיות בחוליגאניזם לקינו לא אחרות. שבמדינות לזה בממדיו,
התפרעויות נוער, בני בין בסמים ושימוש שיכרות כגון האחרות, המדינות1 נלחמות שבהן אחרות
מורים של תקיפות זוועה, ומלאי פראיים רצח מעשי לידי עד המגיעות העיר ברחובות קשות

ברחובות. קרבות ומורות,
שגורמי משום עצות, אובדי בעבריינות והעוסקים המדענים עומדים הללו התופעות כל מול
מהפכה חלה ברור: אחד דבר כראוי. נלמדו וטרם ברורים אינם הזאת המחודשת העבריינות
של התפתחות מתיישבת כיצד לקבוע יהיה שאפשר עד מועט לא זמן ויחלוף המקובלות בדעות
גם נהנים שמהם גבוה שכר ועם מלאה תעסוקה עם כלכלי, שגשוג עם הרכוש נגד עבריינות
ומעשי המינית העבריינות ריבוי מתיישב וכיצד הסוטים, מספר דווקא רב שבהם בגילים הנוער בני

ביותר. גבוהה תרבותית רמה עם האלימות
כך. כל בולטת בצורה ולא לגמרי שונים בממדים כי אם אצלנו, גם התופעות ניכרות כאמור,
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יסודות של העדרם ואת בממדים ההבדלים את לייחס יש שמא אך הסיבות, בחרות טרם אצלנו גם
למשימה" והמסירות החלוציות שאווירת לכך הנוער, בעבריינות ובייחוד בעבריינות, חוליגאניים
לקיומן המרסנת ההשפעה מן חלק לייחס אולי יש כן מםויימת. במידה נחלשו אם אף פגו, טרם
עכשיו מתוכנן באנגליה לגמרי); שונה אופיין חוץ בארצות הנוער (ארגוני אצלנו, הנוער תנועות של
שכבר כזה שירות של הניצנים על המיוסד עברייני), נוער דווקא (לאו בנוער לטיפול מיוחד שירות
שלקחו מאלה הרבה מצומצמים יהיו זה של תפקידיו גם אך פרטית, ביזמה מה זמן לפני הוקם

י . אצלנו. הנוער תנועות עצמן על
ו הוזנח לא המניעה צד וגם תופעותיה, לכל בעבריינות להילחם יכולתה כמיטב עושה המשטרה
ואף בלבד, משטרתית בעייה אינה שהמניעה לעיל) האמור מן גם נובע זה (ודבר להדגיש יש אך
בעייה כל, וראשית כל קודם היא, פשעים מניעת של הבעייה בעיקר; משטרתית בעייה לא
המחנכים, המחוקקים, של פעולותיהם לתחום איפוא, שייכת, והיא ופסיכולוגית, חינוכית סוציאלית,
שאפשר למה בהכרח מצטמצם עבריינות במניעת המשטרה של חלקה והמדענים. הציבור דברי
במידה רק המשטרה של המניעה פעולות לתחום (השייכת בשמירה כלומר, פיסית'/ "מניעה לכנות
ידיעות ובאיסוף בשיטור הכלל), מן יוצאים  לומר ואפשר מםויימים, במקרים ורק מצומצמת,
בטחון ותחושת בטחון תנאי יצירת מטרתו  השיטור והפוטנציאלית. הממשית העבריינות על
ומלהסתיר זממם את מלבצע חוקיים בלתי מעשים לעשות המתכוונים אנשים על המקשים כללית,
המשטרתית הפעולה מכוונת כך, על נוסף הפשע. את שביצעו לאחר שללם את או עקבותיהם את
מי לכל ידוע ברם, ומתוצאותיו. ממאמרי פחד יצירת ידי על הפוטנציאלי, העבריין את להרתיע
האנושית, ההיסטוריה מתקופות תקופה בשום הרתיעו, לא ופחד שאימה החברה מדעי אצל שמצוי
העברייניות. בפעולותיו מלהמשיך עברייניות, נטיות בעל שהוא או בכך, שמקצועו העבריין את
העבריין רגעי. ואפקט חזקים רגשות השפעת תחת הפועל עבריין מרתיע מעונש הפחד אין כן
השיטור של מטרתו שייתפש. סביר סיכוי קיים אם רק מםויימת עבירה מלבצע נרתע המקצועי

האפשר. ככל זה סיכוי ירבה שבהם תנאים ליצור  המשטרתי

במקוף! שיטור .2

שיטת את להנהיג שנה לפני הוחלט לעיל, שהוגדרו בתחומים המשטרתית, המניעה ביצוע לשם
מטויימת בתקופה (אך וישנה מנוסה אלא חדישה, איננה זו שיטה במקוף". "הסיור הנקראת השיטור
אחרת). אנושית ופעולה שיטה ככל בהן, לוקה שהיא ומגרעות חסרונות מחמת עוררין, עליה קמו

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

מובהק. עירוני אופי  שאופיים אחרים, קטעים בין
לשלושה (מהן לאיזורים מחולקת נפה כל הנפות. הן השיטה לצורך האופיראטיביות היחידות
חיפה בנפת רק עשרה!  כלל (בדרך למקופים מחולק איזור כל לארבעה)  ומהן איזורים,

העיר). של הטופוגראפי המבנה מחמת מקופים, של שווים לא למספרים האיזורים חולקו
יחידה כל ביממה. אשמורות בשלוש הנפה שטח בכל הפועלות סיור, יחידות שלוש גפה בכל

המקופים. כמספר סיירים קבוצה ובכל שבנפה, האיזורים כמספר שמספרן קבוצות מורכבת
 ראשון סמל  קבוצה כל בראש הסיור: יחידת מפקד המשמש קצין, עומד יחידה כל בראש
הקבוצה ■ ראש של מקומו את ממלא מהם אחד שניים: סמלים שני ולעזרתו הקבוצה, ראש
עוסק  קטנוע רוכב  השני , תפקידיהם מילוי תוך אותם ומדריך הסיירים על מפקח בהיעדרו,

התנועה. בנושאי הסיירים את ומדריך לתנועה המתייחס הסיירים של פעולתם בחלק

נשתנו לא קיומה, ||בשנות
הוא ובדרכיה בעבריינות
הכוללת בעבריינות ןיבוי
היא בלבד: ישראל ךנת
השנה היתה מםויימות
הקרימינולוגים דענים,
לעבריינות האופייניות |ת
שלפני בשנים שונות ת
דווקא והולכת פשה יפ!ים,

העבריינות של בעיקר) ים

המתנהלים המחקרים [ידי
פרסמה אירופה מועצת
ובפרט בעבריינות, חמדת
המדינות את אלו, בצד
לשלב הגיעה טרם ותן
העלייה עם בדבבד וש
והעבירות המיניות יןירות
עשרה פי המיניות ירות
הימים. עולי העבריינים
בלי ארץ, שום על פסחו

בשביעות לציין יש ברם,
ולא בחומרתו לא מגיע,
שונות ובתופעות נוער
התפרעויות נוער, בני ך
מורים של תקיפות |עה,

שגורמי משום עצות, |י
מהפכה חלה בחר: זד
של התפתחות ןמתיישבת
גם נהגים שמהם גבוה |

ומעשי המינית לעבריינות

כך. כל בולטת בצורה ||
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ושבועיים בלילה שבוע שבוע; בל משתנה (שםידרן באשמורות עובדות והן קבועות, היחידות
בשלמותה. הנפה בשטח בהם הכרוך וכל הסיורים לביצוע אחראית יחידה כל ביום).

הוצאה התנועה, על פיקוח סיורים', המשטרתיות: הפונקציות כל את באיזורם מבצעים הסיירים
התפקידים וכיו"ב. חטאים גילוי בתקריות, וראשוני מיידי טיפול מאסר, פקודות של לפועל
ידי על מבוצעים אינם זרות) נציגויות על או מיתקנים על שמירה (כגון המקוף שבשטח הסטאטיים

המקופים. שוטרי
בשלוש העובדות מיוחדות יחידות ידי על המבוצע נפרד, תפקיד היא הפליליות העבירות חקירת
קלות, בעבירות החקירות לביצוע נסיון בירושלים' תהילה נעשה' הדוח בשנת אולם אשמורות,
עבירות בחקירת אומנו הסיירים המקופים. סיירי בידי לתביעה, והעברתן להשלמתן ועד מתחילתן
וההסדר בהצלבה הוכתר הנסיון המקצועיים. החקירות עובדי עזרת בלי בהן לטפל והוכשרו אלה

ו. י בתלאביב. הנהגתו את גם שוקלים ועכשיו בחיפה, גם הונהג
שאינו האזרח, של בזמנו וחסכון לקהל יותר מהיר שירות  ראשית ההסדר, של מעלותיו
 הקרובה בסביבתו הסייר את, מוצא המתלונן אין (אם החקירות ליחידת עצמו לטלטל נאלץ
העניין אם ,י המתלונן אל הסייר את מכוון וזה המוקד, אל 999 מספר הטלפון באמצעות הוא פונה

המשטרה). ניידת בעניין מטפלת  ביותר דחוף
מרובות (שהנן הקלות העבירות ממעמסת החקירות יחידות שחרור לידי הביאה ההסדר הפעלת
על נוסף יותר. והחמורות המסובכות בחקירות לטפל שהות המקצועיים לחוקרים ומניחה ביותר)
שוטר היה, כן לפני רמתו. את ומעלה במקוף הסייר של לעבודתו וגיוון עניין זה הסדר מוסיף כך
ממכשיר אותו הפך החדש ההסדר חוקר. ובהזמנת העבירה מקום על בשמירה להסתפק חייב זה
והן הקהל בעיני הן קרנו, את מעלה זה ודבר בחקירה, פעיל לגורם  בלבד ראשוני לטיפול

ועובדיה. היחידה רוח על חיובית השפעה ומשפיע עצמו, בעיני
איזור, כל תנאי לפי הסדירה, הזרמתה ועל בעיר התנועה על בפיקוח גם עוסק המקוף שוטר

זרימתה. ולהחשת בתנועה ניכר שיפור לידי הביא הדבר המוגברת. הזרימה בשעות ובפרט
נגרם שבהן תאונות במקומו. המתרחשות הדרבים בתאונות הסייר מטפל שלפיו הסדר הונהג כן
המקצועית, התנועה יחידת של עזרתה ללא בלבד, הסיירים ידי על עתה נחקרות בלבד לרכוש נזק
במקרים גם אך התנועה, יחידת את הסייר מזמין יותר חמורות בתאונות בודדים. למקרים פרט
שמירה לנפגעים, עזרה הגשת והמכוניות, הנהגים פרטי רישום כגון: בחקירה, חלקו יותר רב אלה
וטרחה רב זמן חוסך הקלות בתאונות, המקוף שוטר של המהיר טיפולו וכו/ התאונה מקום על
מיותרת הפרעה נמנעת כן ו כולו הציבור ומן במקרה המעורבות המכוניות מנהגי מרובה
הדרך מן בתאונה המעורבות המכוניות את ומפנה התקרית את מחסל המקופי השוטר כי לתנועה,

דיחוי. ללא
דרכים), תאונות (שאינן שונות בתאונות לנפגעים ראשונה עזרה הסייר מגיש אחרים במקרים גם

מקופו. ולתושבי ושבים לעוברים אינפורמאציה מקור הוא משמש כן יכולתו, במידת
השיטה הנהגת תרמה כל קודם ומוצדקת. כדאית היתה המקופים שיטת שהנהגת הוכיח הנםיון
העיר ברחובות השוטר של נוכחותו האזרח. ושל הציבור של בטחונו להרגשת נכבדה תרומה
השפעתה את להעריך השעה הגיעה טרם כי אם בתוצאות. גם אלא הרואים לעיני רק לא יפה ניכרת
ספק אין הרי סטאטיסטית, הערכה סוגיה) כל (על העבריינות מניעת בשטח החדשה השיטה של
מונעת השוטר של מציאותו בטיחות. ומרבה בטחון הרגשת משרה במקוף השוטר של שנוכחותו
ומרוחקים נידחים ברחובות אף העיר, ברחובות המקופים שוטרי עשרות של ונוכחותם פגעים,
לקבלת לקהל כתובת משמש ברחוב השוטר כי להוסיף יש לכך מונעת. השפעה משפיעה המרכז, מן

וכוי. פניות הדרכה, אינפורמאציה, כגון, שירותים,
ספק אין מעשה. בשעת עבריינים לתפיסת המקוף שוטר של המקומי היידע הביא פעם לא
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1 התחמושת ןקא1

, ים:

ומוקשים י*ונים

ולאקוחייי לרובים
ותתטק' מקלעים
(בקילו ןלםוגיהם

ד5פ: המאסף ןות
גדולתי עלייה :
ועיקו כלל 1רתי
ההר גם משפט.

/ ה*קוין* שוטר ידי על ייתפסו שמ8י ^דוששו נ*שום גניבות מלבצע עבריינים נמנעו רגים שבמקרים
סטאסימטי. ביסוס לבססו השעה הגיעו! טרם בני אם מסתבר. זה דבר התקרבותו, ידי על הוברחו או
המקומי היידע המקופים; שיטת של ערכה רב עבודתה ויעילות המשטרה של מבתיגתה גם
 כר ידי ועל הקהל, של אימונו את תלש השוטר רמתם. ואת תפוקתם את מעלה הסיירים של
שהעסיקו תפקידים המקופים לשוטרי נמסרו כך על נוסף למשטרת. לעזור הציבור של נכונותו את
בחטאים. (סיפול המשטרתית העבודה של ומיוחד צר בשטח שוטרים של ניכר מספר כן, לפני
האנשים האדם, בכורו חסכון לידי הניא זה דבר ומרב), לפועל הוצאה המשפט, לבתי הזמנות

ייעודיים. תפקידים לביצוע הופג! אלה בתפקידים קוים שעסקו
את הנםיון מן לומד הוא רבות: מעלות המקווים לשימת נודעות עצמו השוטר מבחינת גם
ואחריות, עצמאות של רבה ממידה ונהנה ושונים רבים אנשים מכיר ענפיה; לכל המשטרה עבודת
המוראל, את העלה זה שדבר הוכיחה המציאות ויכולת, מרץ 'יזמה. להוכיח הזדמנות לו ניתנה כן
על ואף הליכותיהם על לטובה והשפיע השומרים. של העצמית הכרתם ואת הצוות, רוח את
את יותר עור להגביר כדי בה יש לידיהם הקלות החקירות תפקידי נ?םירת החיצונית. הופעתם

שמניגו. החיוביות ההשפעות

, כפליים וג?.%פזוויט הגדולות לקליפ מחוץ ומניעי? שיטור .3

היעיל השיטור שיטת של והבעייה בלבד, הגדולות העריכו בשלוש המקופים שיטת נוהגת כאמור'
וגיבוש, תכנון של בשלב נמצאת עודנה האלה לערים מחוץ ביותר

כדי הארץ' של שוגים בחיזורים המרדובי הפיקוד אנשי של בשיתופם וניסויים דיונים נערכים
חדשים, פיתוח יישובי שדה, (ערי והשטח האוכלוסייה לתנאי ביותר המתאימה הדרך אח. למצוא
וההכנות התכנון תקופתי כתום ובציוד, אדם בכוח בידינו המצויים ולאמצעים וכר) חקלאיים כפרים

אלה. לאיןןרים המתאימה הארגונית השיטה תיקבע

ל. הוצאה

היחידה

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

הכל בסך ;

הזמנות; חלוקת 

י שלא המשטרה,
הטעמ הוסרה לא
השנ לעומת תן

י. 132,122 ורק ,7

מוז*. אחרי וחיפוש
ש שוטרים תק

הגמל ו*שמר גחפתננלת המלחמה ,4

והטיפול רגילים. פליליים ומחם בטחוניימ מהם שונים. אספקטים בה ולמלחמה להסתננות כי אם
הגבול/ מקומר של תפקידיו את למנות אפשר מסויימת במידה הרי שונים. גורמים בידי נתון בה

השיטור. תפקידי על המדינה, לגבולות חדירתם ובמניעת המסתננים של בגילויים
לקרוב אחראים היו הם ניכר, עבירות של מסויימים בסוגים המסתננים של חלקם היה השנה אף
ל%55 לרצת, הנסלון מעשי מכל ל'%27 לקרוב ו כארץ שבוצעו תרצה מעשי כל של ל%18
בוצעו בז האחרות, הנהמות גניבות מגל (ל%63\ והתפרצות שוד ידי על הבהמות גניבות כל של

והברחות. חבלה רעול/ מעשי ידב על
מקומר אנשי של נפשם למסירות ביותר מרובה חקולבות נודעת בהסתכנות הנלחמים הגורמים בין
המודרכים השוטף, הגטחון אנשי של לפעולותיהם גמ זה במאזן רב ערך לילהם יש הגבול,
המשטרה. פיקוד יךי על  ובערים ובמושבים הגבול; מ*מר ידי על הספר ביישובי והמופעלים

גבולות משמר על נאמנה עמידה. לעמוד הגבול משמר הומיף השנה. גם כן השנים, כבכל
השמירה ובארגון המדינה בגבולות הסתננות במניעת פעולותיו ומתבקשים, אויבים מפני המדינה
בצמצום אתרים. גורמים כין השתקפו, החיוביות ותוצאותיה פרי הניבה הספר ביישובי והבטחון
את מאכטהים הם ומגוונות: רבות הכטחוניות פעולותיהם אופייה, ובשינוי ההסתכנות ממדי
ועל ט^ים על #ומרים ן^רשיט, או עררים ירי על ביבולינו פגיעה מונעים בשדות. העובדים

" הספר. בקרבת כבישים םוללי של .בםחונם. על מפקחים שונות. ומדע מחקר משלחות



יקדיס. קיבטח והקרינו עג'ייגיס בוהות עם ©ע0 לא לוחגגקת הג/קן*י 9י
מכל/יה0 ר.רהי> ו^ה ימ>ה ברוב הגמצאיפ צעירים אמויס ידי ל*ל נובתעלמ אלה תפקידים
הגמל 1ו#י וע'ל יי^ץגין מ1?ל הספר של ^פרד בלתי הלק רגו מחמיר. נ*חח של גלה? /יוני>0

הייסוניט $3 לניירת ד*של. בייצוגי המ^^ם ה#>3תת ונץ בעיה© גר^טו הדוק**; יח"םיפ
0319 ^?רהגי* וה^צ*ת ערגיפ רגי"ביז* טאתי* נורם מ^^'פ ה2 טבקינס חוקביהג*, ו?0 ג?0

. 5עולה0 הי*שזב. ^%כוי 5;ווחק^0 ושאזורימ מדקייט. עולים המ 0המ '*רנים היןושגיט. ךנ
ראשונה. ממללגת ותרבותי הכרחי #>רחי, גלר0 היז1 הלבשי"מ, כאמצעית ד*(ע>1ףח אלה, ^טחץ0

הזרות מפאת כקשיים תחילה נת>ל זה דנו ם. רני ש^ירו. כלגי ד^5ך ליי^עבי י.!ג;0ו ר"עיני*

^ןייגד. התועלת ^^*ב*0 להילת תורה ו*ן לאהל אך 1ה. היי0 לבעל הכ^ת^^ביס ל

.אוהתחטושו;

ומוקשים, 11ג*ים

ולאקדחי רובים
ותתמק. וקלעים
(בקילו לסוגיהם ן

הפ המאסר לות

גדולה: עלייה. <!

ועיק כלל ותי
ההו'י גם ^שפט.

ל הוצאה

היחידה ;:י

; הצפוני המחוז ;.,

■ הדרומי המחוז
■ תלאביב מחוז ;

י הכל בםך :

הזמנות חלוקת .

> שלא המשטרה'
המעט הוסרה לא
חשנ לעומת אך. .;

132'122 ורק ,;
מ אחרי .חיפוש

ש1 שוטרים .תק

. שונימ ש^ור העקץ* *5

הטזדס ^ל ל3>.שג!ט וה^חל* גילוייפ אח לצ>לן יש המ0טרה על הסובלים האונים לוח*קייימ ן

ה^שגליק, ר,ג©^?ר* ^קודת גץ. ג  /^נ1ת פקודוח על קלות עגיתלו ד*0 (הה*אים ו1ימ
לל^* ^הוו?!5\ ו^לו^ו^י? 1,©ק דגחד*וז / כ7דג** ך\;}5גויה לפקודה פלס י ע:יו0 בגיץ ,זות1ת*
£3*אוה וקנלח אגירות על וזדעוח קגלוו 5 והזולת >זא0ר פקודזת ק*ל ילפועל הגגזזד. ג £,*ען

לית*דוח ו^?י0ור >ח5תת מירי הנסקרת גשנה תועגל וה אחלמ (תסקיר לנעליהם, ;יח1רר*ז

י ■ . וקירות). ^
<;לה.. 3ת5קיד^0 הסי15ל תלצא>ה ^ הג^^ןד; זר. טבל לן;לן

1558

15553

$$124
111
25115
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10324

ווו

?607

385
39

יזיילןיפ ^^\1

זו11^ .^*

הג^רי0 (כולל לסש*גנ מתב"פ

הזעברן

ג*בלצ$  ה5זו*מ גילי5 י 1ה ו51£יך ד*נ2^רל?, בעוה ירי גהס טיפלה ^המקוטרה ל^ס^יס ,0פי
המקולס. /1וטר* ירי על הה

33 י. ל נ ט

5*58 . *3$3 1?56
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39טב לה
נשק 1959החרמת  ותחמושת

התחמושת או הנשק הכלנמצאהוחרםסוג םך

353974רובים

112מקלעים

213556תתמקלעים

7347120אקדחים

ומוקשים רימונים 7399406פצצות/

 צייד 35540רובי

(כדורים) ולאקרחים לרובים 57242093626660תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 54148202מחסניות

(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 0.7000.700חומרי

2911כידונים

31215רקטות

המאסר פקודות מספר עלה ירידה, חלה השנה שנתקבלו הפליליות המאסר פקודות במספר כי אף
המשטרה; שכם על כבדה מעמסה המטיל זה, תפקיד ביותר. גדולה עלייה חוב איתשלום על
מחלקות או מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות י ובארצות ועיקר, כלל משטרתי תפקיד איננו

י המקופים. שוטרי ידי על עכשיו מבוצעת לפועל ההוצאה גם משפט. בתי של מיוחדות

40 טבלה
1959  המשפט מבתי הזמנות של לפועל הוצאה

מחוזית הלוקה

, מהן
התאר באמצעות

לפועל הוצאו נתקבלו היחידה

הצפוני 542095403015979המחוז

הדרומי 582845801621311המחוז

תלאביב 12951912912094832מחוז

132122 241166 242012 הכל' בפך

היה בן פי על ואף משטרתי, לא תפקיד הוא  המשפט לבתי הזמנות חלוקת  זה תפקיד גם
עניין את שהסדירה המיוחדת התחיקה אף על אחרות. כבמדינות שלא המשטרה, על אצלנו מוטל
לפועל הוצאו ההזמנות ממחצית יותר אמנם, המשטרה: משכם המעמסה הוסרה לא ההזמנות, מסירת
ב30,000, המשפט מבתי שנתקבלו ההזמנות מספר עלה הקודמת השנה לעומת הדואר,אך באמצעות
מסירת וכן ההזמנות, הכנת הדואר. באמצעות לפועל הוצאו 132,122 ורק ל242,012, והגיע
המשטרה. על מוטלים עודם התורים, ידי על נמצאו שלא מוזמנים אחרי וחיפוש דחופות הזמנות

לטובת אינו הפשעים ומניעת הציבורי הסדר מחזית שהיעדרם שוטרים מרתק זה תפקיד
הציבור.

ושבועיים |

הוצאה עה,
התפקידים
ידי על ףם

בשלוש |ת
קלות, |ות
עבירות |
וההסדר /

שאינו |ח,
 ןרובה
העניין 0/

מרובות <1

על נוסף
שוטר יה

ממכשיר
והן קהל

איזור, )
זה.

נגרם |;ן
קצועית,
כמקרים
!שמירה
וטרחה !

ויותרת
הדרך 1

דכים),

$

1*1
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41 טב'^ה

הנסקרת בשנה
בוטלה הכלכלית
פלילית לחקירות
מיוחד לתפקידים
בטחוניים גורמים
ארגו1 שינויים חלו

לו המחלקה א.

מורכב זו מחלקה
: עם קשר יחידת
דל הי בפרק דובר
לשיטות המדור
החקירה, יחידות

לא בחוץ שבוצעו
יי י משטרתי מרחב
מספ! יחידות פני
נום עצמו. למרחב
מ ילמען ודרישות
מצרפו' המרחבים,
התיקי ובאחריותו.
תי רישום קיים לא
הנסקרת בשנה
ונו! הוכחה, וקשיי
פעול את משתקים
הקשור אחד תיק
מבצע המחלקה
בח העבודה נוהלי
ו של ביצוען אופן
הסמים יחידת

ויוז בהם והמסחר
ח ק"ג ל20 קרוב
עו הכלכלי המדור
ומסחר פיםקאליות
ולו המכס לפקודת

אבירות על שנתקבלוהודעות 1959ומציאות 
מציאותאבירותהמחוז

הצפוני המחוז
הרחמי המחוז
תלאביב מחוז

0516
8648 .

11799

5733
8405

12161

הכל 2696326299בסך

ל"י. ל548,897 השנה הגיע לבעליו הוחזר המכריע ושברובו שנמצא הרכוש של ערכו
הממוצע היה .תלאביב במוקד שונות. קריאות 135,886 השיטור למוקדי הגיעו הנסקרת בשנה

23.יי  ובחיפה 28  בירושלים קריאות, 71  999 בטלפון הציבור פניות של היומי

מפצעיט ,6

מהם הסדר, על שמירה מבצעי מהם שונים, במבצעים כרגיל, המשטרה, טיפלה הנסקרת בשנה
בינלאומיים. וכינוסים בינלאומיות ומשלחות חשובים אורחים ביקורי וטקסים: חגיגות

ולרשויות לכנסת הבחירות מבצע היה הנדונה בשנה המשטרה בו שעסקה ביותר החשוב המבצע
לעיל. נגענו כבר הקהל בדעת ובהדיו ביצועו בצורת המשטרה. אנשי כל את שהעסיק המקומיות,
בוצע ואחראי, זהיר טיפול ודרשו רבות בעיות שעוררו מיוחדים, מבצעים של ניכר מספר
יחידות כל של וממושכת כוללת התאמצות ושדרשו םאליב בואדי שהחלו המאורעות לרגל בהצלחה

בציבור. חיוביות תגובות עוררו אלה גם,מבצעים ניכרת. תקופה משך המשטרה

חופימ .7

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

המשטרה. טייסי

זרים על פיקוח ,8

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

תכנון .9

מפורטים סקרים בוצעו הנסקרת. בשנה הורחבו המחקר, פעולות את הכוללות התכנון, פעולות
השיטור שיטות ושל הכפריות היחידות של מחדש ארגונן תכנון לצורכי והציוד, האדם כוח בשטחי
מחדש בעיבוד הוחל המשרדיים. הנוחלים לייעול הוקדשה רבה לב תשומת הגדולות. לערים מחוץ
לבטל שמטרתה קודיפיקאציה לשם השונות, הקבע פקודות ושל הארצי המטה פקודות כל של
ותיקונן חידושן את שתאפשר ב*רה לקבצן וכן האחרות, הפקודות את ולעדכן שנתיישנו פקודות
אחידים מונחים של מילון שייקבע כדי מינוח, של פעולה נעשית כן קושי. ללא הצורך, במידת

והמםועפים. השונים המשטרה ענפי לפעולות
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1959  :לו

\זי פרק

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון .1

המחלקה חשובים: ארגוניים שינויים פליליות בחקירות העוסק באגף הונהגו הנסקרת בשנה
למחלקה נמסרו שלה המטה ותפקידי למרחבים, הועברו הביצועיים תפקידיה בוטלה! הכלכלית
המחלקה הורחב. פעולתה ושטח לשעבר הפלילית המחלקה במקום שקמה פליליות, לחקירות
של פעולותיהם עם המשטרה פעולות ובתיאום זרים על בפיקוח העוסקת מיוחדים, לתפקידים
כן הדו"ח. לשנת שקדמה בשנה כבר האגף, במסגרת שובצה במדינה, אחרים בטחוניים גורמים

עצמן. המחלקות בתוך פנימיים ארגוניים שינויים חלו

פליליות לחקירות המחלקה א.

והמשמשת המחלקה, לראש במישרין הכפופה נוספת ומיחידה מדורים משני מורכבת זו מחלקה
כבר זו קשר יחידת של פעולותיה על (אינטרפול). הבינלאומית המשטרה ארגון עם קשר יחידת

■ ■ י הכלכלי. והמדור וחקירה שיטות מדור הם: המדורים דלעיל. ה' בפרק דובר
ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת על בפיקוח שנה, כבבל עמק, ולחקירה לשיטות המדור
עבירות משתייכות זה סוג על ,י מםויימות עבירות בחקירת ליחידות בסיוע וכן החקירה, יחידות
לאיזה להגדיר ושאיאפשר הישראלי, הפלילי החוק לפי נענשות הן אך לארץ, בחוץ שבוצעו
על והמסתעפות מסויים מרחב של מתחום החורגות חקירות שייכות, הן בארץ משטרתי מרחב
מחוץ ייעשה בהן שהטיפול ראוי משקל כבדות שמסיבות אחרות, וחקירות מספר; יחידות פני
חקירות ומבצע לארץ, מחוץ המגיעות ידיעות בחקירת המדור מטפל כך, על נוסף עצמו. למרחב
בקשת ולפי הצורך, במקרה האינטרפול. ולמען בקשתן) (לפי אחרות משטרות למען ודרישות
הצוות עם הפועלים המרחב, של החקירה לצוות מומחים חוקרים המחלקה מצרפת המרחבים,
הארצי במטה בהם. נרשמים והם המרחבים, של תיקים הם כאמור הנחקרים התיקים ובאחריותו.

תיקים. רישום קיים לא
מסובכים היו שהם משום לה שנמסרו תיקים תשעה בחקירת המחלקה טיפלה הנסקרת בשנה
היו מרחבית ליחידה נמסרו שאילו בך לדי עד רחב, היקף בעלי  כף על ונוסף הוכחה, וקשיי
לכנסת; הבחירות בחוק קשורים שהיו תיקים שני השתייכו זה לסוג כליל. פעולותיה את משתקים

שוא. טענות של  וחמשה זיוף של אחר תיק ו. 'הכנסה במס הקשור אחד תיק
את ולפשט לייעל כדי מרחביות, יחידות בקשת לפי או היא, ביזמתה מחקרים, מבצעת המחלקה
את לבדוק כדי החקירות, ביחידות סלקטיביות בקרות היא מבצעת כן בחקירות. העבודה נוהלי

היחידות. של העבודה יעילות ואת החדשות והשיטות ההוראות של ביצוען אופן
המסוכנים הסמים הברחת בשטח ידיעות אוספת המחלקה שבמסגרת המסוכנים הסמים יחידת

י השנה נתפסו היחידה של יזמתה לפי המרחבים. ידי על המבוצעות פעולות, ויוזמת בהם והמסחר
אופיום. ק"ג מ9 ולמעלה חשיש ק"ג ל20 קרוב

לסוגיהן, הכלכליות החקירות בשטח היחידות עם וקשר פיקוח בפעולות עוסק הכלכלי המדור
(כספים), ההגנה לתקנות הנוגעות בעבירות מטפלת הפיםקאלית היחידה ומסחריות. פיסקאליות
מטפלת המסחרית היחידה וליצוא. ליבוא למסים, המתייחסים אחרים ולחוקים המכס לפקודת

358

מציאות

5733י\
8405

11
""""'<

12161

91126299

ל"י. ל548,897 5^ףונה
הממוצע היה תלאביב במוקד |1|וה.

.23  ובחיפה 28 0$

מהם הסדר, על שמירה מבצעי ££(
בינלאומיים. וכינוסים ות

ולרשויות לכנסת הבחירות |[מבצע
לעיל. נגענו כבר הקהל בדעת |יו
בוצע ואחראי, זהיר טיפול [ירשו
יחידות כל של וממושכת כוללת 1|ת

בציבור. ו*ביות

מניעת כוללים תפקידיו חיפה. |||ל
בידי נעזר החופים משמר וכר. |!י

,$1
חתירה פעולות ועל רצויים §|||בלתי

מפורטים סקרים בוצעו ןןןןנסקרת.
השיטור שיטות ושל הכפריות 9}|ת
מחדש בעיבוד הוחל 1|§||המשרדיים.
לבטל שמטרתה קודיפיקאציה ,|||ןם
ותיקונן חידושן את שתאפשר ?מ|ה
אחידים מונחים של מיליו *111יןבע
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5ו את והויציאו אצבע, טביעות
> ברם, טביעותיהם. את דורשת
■ הטפסים מספר תיאור. טופס
ימים עולי עבריינים 7180 של
בשנה: %44 (לעומת 460/0 אצל
ה נתגלו אצבע) טביעות בלי
נכי (אם הדו"ח בשנת שנאסרו
ל לקרוב השנה הגיע מספרם
ל7,000 קרוב  1957 ובשנת

הקודמת). בשנה
בשטח. מחקר שבוצע לאחר
(כרטיסים הכללית שבכרטסת

■ נמשכת. עודנה זו פעולה

רכוש לרישום המשרד (ב)
תיאוריו* נרשמו הדו"ח בשנת
לר והוחזרו הרישום באמצעות
למצי: סמוך המשטרה ביחידות
זיו גנובים אופניים זוגות 446

המשטרה, יחידות
כל 974 של פרטיהם נרשמו
והו זוהו שמהם חיים' בעלי 2538

העבריינים אלבום (ג)
שהעתקיו העבריינים, אלבום

ממדי. מועדים. עבריינים 9332
של. תצלומים 1611 בו נוספו
בשימרי ופוגם מיעילותו מפחית
החבר עבריינים של תצלומיהם
שבה ליחידות שיישלחו האלבום'

ריע החקירות, אגף פרסומי (ד)

באמצעות הופצו הדו"ח בשנת
המשטרה יחידות בכל והמופץ
ונ עבירה שביצע איש פירושו
תי פורסמו כן חוקי). ממעצר
מן. במחלקה נתקבלו הנסקרת
עשו ועל ישראל" ב"קול הודעות
חולי 466 היו הנעדרים בין
המ לטיפול שהגיעו נפש חולי
בשעת,ה לזהותם יהיה ■■שאפשר

החולי^גמח בבתי המאושפזים
, .קד

11

11?

מם*רל אופי בעלות פליליות בעבירות שוחד, בעבירות וציבוריים, ממשלתיים במוסדות במעילות
ושל המרחבים של עבודתם לצורכי ידיעות, איסוף בפעולת המדור עוסק כן למיניהם. ובזיופים

בדבר. הנוגעים הממשלתיים המוסדות
יוצאות או חמורות בעבירות חקירות על ובפיקוח בהדרכה הקודמות, כבשנים עסקה, המחלקה
בתי הנהלת המשפטים, משרד לבין השונות היחידות בין מגע צינור גם שימשה המחלקה דופן.

אחרים. ממשלתיים ומשרדים המשפט
השונים הרישומים את לצמצם מטרה מתוך הרישום, דרכי על דעתה את השנה נתנה המחלקה
י לשם שינויים, הונהגו ובאחרים כליל, בוטלו מספר פנקסים האפשר, ככל מינימאליים לממדים
בטופס זה מסוג תלונות רישום ידי על קלות, בעבירות חקירה של מקוצרת שיטה הונהגה פישוטם.
שיטה הונהגה שעה לפי לםיירים. הללו החקירות מסירת את הקל זה דבר חקירות. גליון של מוכן
לנפ^ת גם פעולתה שטח את להרחיב הכנות נעשות אך וחיפה), (ירושלים בלבד ערים בשתי זו
יהיה אפשר שבהן הקלות, העבירות כי החקירות, עובדי על ניכרת הקלה משום בכך יש אחרות.
שחרורו יגדיל כך, על נוסף הנרשמות, העבירות מכלל כ0/"50 הן זו שיטה לפי החקירה את לנהל
בעבירות החקירה יעילות את טריביאליות בעבירות המפורטות החקירות ממעמסת החוקר של

חמורות.

פלילי לזיהוי המחלקה ב.

..■.'.. ומחקר ארגון (1)

פעולות ננקטו הנסקרת. בשנה שינויים חלו לא ובתפקידיה פלילי לזיהוי המחלקה של בארגונה
שהמחלקה הסיוע בדבר יידע ביניהם ולהפיץ במרחבים החקירה יחידות עם הקשר את להגביר
מעבדות ועם מדע מוסדות עם הדוקים קשרים קויימו כן בעבודתם. להם לתת ומסוגלת יכולה
מחקר פעולות נעשו שלהם. במומחים להסתייע יהיה אפשר הצורך שבשעת כדי בארץ, שונות
עוסקת שהמחלקה אחרים ובשטחים המשטרה בעבודות הקשורים המדעים בשטחי מרובות ולימוד
ואחרים, קורסים חניכי משטרה, אנשי מאות המשטרה. של בקורסים הרצו המחלקה אנשי בהם.
לחוקרי מיוחד קורס קיימה המחלקה פעולותיה. בדבר הרצאות ושמעו ובמיתקניה, במחלקה סיירו
הוקם שוטרים. 8 למדו שבו עקבות, ליציקת קצר קורס ובן חניכים, 20 השתתפו שבו דליקות,
של הסגל וכן אחרים; וקצינים המחלקה אנשי משתתפים שבו המחלקה של מדעי לקידום חוג
רפואה של בנושאים הרצאות בסידרת משתתפים המחלקה מאנשי 25 משפטית. לרפואה .המכון
משתתפים המרחבים מן צלמים וחמישה המחלקה מאנשי שישה זה. במכון המתנהלת משפטית
נפץ, לחומרי בקורס משתתפים המחלקה מאנשי שלושה ,. הטכניון מטעם לצילום מתקדם בקורם
יצאו המחלקה מאנשי שלושה המרחבים. מן לחוקרים בשרטוט הדרכה ניתנת בטכניון. הוא אף
ובבעיות אנשים דמויות בשחזור אחד בפוליגראף, החקירות בנושא אחד לארץ: בחוץ להשתלמות

בקרימינאליסטיקה.  והשלישי ביצוע, שיטות רישום
דלק לזיהוי מתכות, ועל נייר על אצבע טביעות לגילוי חדשות דרכים למציאת מחקרים נעשו
עבריינים לרישום וכן הביצוע, שיטות לפי מין עברייני לרישום הכנה פעולת מתנהלת כן וכיו"ב.

קעקע. וכתובות מומים כגון: מיוחדים, זיהוי סימני בעלי

פלילי... שום לר.י המדור פעולות (2)

אצבע. ולטביעות הרשעות לרישום המשרד (א)

בשוה 35,741 (לעומת אצבע טביעות טופסי 27,002 ולמיון לבדיקה נתקבלו הנסקרת בשנה
 להטביע מחייבים בהם המקרים סוגי את הפחיתו החדשותי ההוראות  סיבתה זו, ירידה הקודמת).
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שהמושטריו האנשים מוגי1 מרשימת קלות עבירות שעגורן1 האנשים טוגי4 את והויציאו* אצבע, טביעות
למלא המשטרה ממשיכה הוטבעו לא שטביעותיהם לאנשים בייחס גם ברם, טביעותיהם. את דורשת
הרשעותיהם נבדקו ל981'11. הגיע אצבע' טביעות לוו שלא הללו, הטפסים מספר תיאור. טופס
החוק). לפי (האסורה אצבעותיהם טביעות להטבעת להיזקק מבלי ימים, עולי עבריינים 7180 של
הגיע שתיאורם (או כנ"ל הוגשו שטביעותיהם האנשים מן הקודמת) בשנה 440/0 (לעומת %46 אצל
הרצידיביסטים מספר את אנו קובעים זו בדרך קודמות? הרשעות נתגלו אצבע) טביעות בלי
כן): לפני אחת פעם הפחות לכל שהורשע אדם כל זה במספר נכלול (אם הדו"ח בשנת שנאסרו
ל16,000 קרוב הרצידיביסטים מספר היה 1958 (בשנת ל18,000. לקרוב השנה הגיע מספרם
528,647 (לעומת שבמשרד בכרטסות בדיקות 554,534 נעשו כן ל17,000). קרוב  1957 ובשנת

הקודמת). בשנה
הלועזיים הכרטי*ים להחלפת פעולה החלה לשמות, עברי תעתיק בשטח מחקר שבוצע לאחר
עבריים. בכרטיסים המדינה), הקמת שלפני בתקופה מולאו אלה (כרטיסים הכללית שבכרטסת

נמשכת. עודנה זו פעולה

רכוש לרישום המשרד (ב)

זוהו חפצים 1257 נגנבו. או נמצאו שאבדו, חפצים 33,042 של תיאוריהם נרשמו הדו"ח בשנת
בעליהם ידי על שזוהו חפצים בוללים אינם אלה מספרים לבעליהם. והוחזרו הרישום באמצעות
פלילי. לזיהוי למחלקה העניין העברת בלי מייד, להם והוחזרו למציאתם סמוך המשטרה ביחידות
בין שהופץ גנובים אופניים לרישום המיוחד הפנקס באמצעות זוהו גנובים אופניים זוגות 446

המשטרה. יחידות
של פרטיהם נרשמו כן והוחזרו. נמצאו מהם 954 שנגנבו: רכב כלי 974 של פרטיהם נרשמו

.1711 והוחזרו זוהו שמהם חיים, בעלי 2538

העבריינים אלבום (ג)

של ותיאוריהם תצלומיהם את מכיל המשטרה, ביחידות נמצאים שהעתקיו העבריינים, אלבום
זאת (לעומת תצלומים 2826 הוצאת ידי על הוקטנו האלבום של ממדיו מועדים. עבריינים 9332
בו התצלומים ריבוי בי חיוני, היקפו צמצום חדשים). עבריינים של תצלומים 1611 בו נוספו
האלבום מן זמנית מוצאים שלפיה שיטה גם הונהגה זה לצורך בשימושיותו. ופוגם מיעילותו מפחית
של נוספים העתקים עשרה של ההכנה עבודת הסוהר. בבתי החבושים עבריינים של תצלומיהם

נמשכת. כאלה, העתקים כיום אין שבהן ליחידות שיישלחו האלבום,

נעדרים, ורישום למשטרה הדרושים אנשים רישום החקירות, אגף פרסומי (ד)
הרישום מדור ידי על שבועית המתפרסם החקירות אגף חוזר באמצעות הופצו הדו"ח בשנת
שנמלט" "עבריין (המונח שנמלטו עבריינים 362 של תיאוריהם המשטרה, יחידות בכל והמופץ
שברח אסיר זה מונח של פירושו אין לעצרו: שהספיקו לפני ונמלט עבירה שביצע איש פירושו
בשנה נעדרים. 80 ושל לחקירה הדרושים אנשים 170 של תיאוריהם פורסמו כן חוקי). ממעצר
שודרו מהם 155 על נעדרים. אנשים על הודעות 1788 היחידות מן במחלקה נתקבלו הנסקרת

בעתונים. גם פורסמומודעות  עשרה ועל ישראל" ב"קול הודעות
של רישום מתנהל במחלקה חולים. מבתי שברובםנעדרו נפש, חולי 466 היו הנעדרים בין
כדי הציבור), שלום את מסכנים שאינם שקטים,  המשטרה(ברובם לטיפול שהגיעו נפש חולי
מסוכנים, נפש חולי כולל איננו זה רישום ל783. הגיע מספרם בשעת_הצורך< לזהותם יהיה שאפשר

כזה. לאפשר..רישומי הבריאות משרד של סירובו החולי9ל,;מחמת בבתי המאושפזים

מ*חרי אופי בעלות ןליליות
ושל המרחבים של ןעבודתם

1
יוצאות או חמורות ןבעבירות
בתי הנהלת המשפטים, השוניםו^ירד הרישומים את ן^צמצם
לשם שינויים, הונהגו ןזרים
בטופס זה מסוג תלונות זום
שיטה הונהגה שעה לפי |||ןים.
לנפןת גם פעו?1תה שטח |1||ת
יהיה אפשר שבהן הקלות, 50ם|
שחרורו יגדיל כך, על ||||נוסף
בעבירות. החקירה יעילות קןן

פעולות ננקטו הנסקרת. £<3?ה
שהמחלקה הסיוע בדבר יפיייןע
מעבדות ועם מדע ו*ם|מוסדות
מחקר פעולות נעשו [■יםשלהם.

עוסקת שהמחלקה אחרים ^טחיום
ואחרים, קורסים חניכי [נגעיטרה,
לחוקרי מיוחד קורם קיימה ןלקה
הוקם שוטרים. 8 למדו ן'ת'^בו
של הסגל וכן אחרים, יציגים
רפואה של בנושאים להרצאות
משתתפים המרחבים מן |>למים
נפץ, לחומרי בקורס ^שהתפים
יצאו המחלקה מאנשי ^.שיושה
ובבעיות אנשים דמויות לשחזור

דלק לזיהוי מתכות; ועל ^■ניי
עבריינים לרישום וכן |:י?ביצוע,

■

בשנה 35,741 (לעומת 1בע
להטביע מחייבים בהם ■'ןקרים
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ושיתו מגע מקיימת המשטרה (4)

אוניברסיטו וייצמן, מכון הטכניון,
הבטו משרד של הבריאות, משרד
ק גם קיים שונים. תעשייה מפעלי

וכוי). הבטחון משרד

מרחבים ג.

בשיטות שנערכה הריאורגניזאציה
החקירה יחידות החקירות. יחידות
רוכזו שבהם המחוזיים, החקירות

אמי בילוש, רישום, של הפונקציות
המתייחס הפעולה מיוחדת ליחידה
לנ מתייחסת זה ארגון צורת להלן).
ירושלים ושל חיפה של העירוניות
שיע לאחר יסתיים גיבושן שינויים,

: החישוב שיטת א.

והבית הנתונים סידרת של ביסודה
בפנקסיו" ונרשמו המשטרה לידיעת
מיחידה שהועברו התיקים נחשבים
לא שהחקירה משום שנסגרו והתיקים
הי ידי על נסגרים כך, על נוסף
: דלקמן ה הסגיר סיבות את כוללים
ןי גילו מחמת (אם ברעונשין איננו
הפעולורי עיכוב ? הטיעון לפני המשפט
איפוא כוללים, האמיתיים התיקים
התיקים אשמה. בהם נתגלתה שלא

■ המתייחסים שהמספרים לציין יש
זא לעומת אהת? שיטה לפי חוברו
מס הוכנו שלפיהן להגדרות שנרשמו
לפועל להוציא היד. איאפשר מאידך:
" למקרים המתייחסים המספרים את
הקוד בשנים כלולים שהיו תביעה,
שלפני השנים עם האחרונות השנים
המ המספרים מן קטן אז האמיתיים
של שונים בסוגים שווה אינו שהאחוז
הבי שלא ויש מיניות), בעבירות (כגון
המתייחס אלה גם  המספרים כל

.1958 בשנת שהונהגה

מהימנות ולבירורי יושר לתעודות המשרד (ה)

מבקשי ל9,556 בייחס וכן הארץ, מן יציאה היתרי שביקשו לאנשים בייחס בירורים 55,309 בוצעו
אחרים. בירורים 7,768 נעשו כן יושר. תעודות

המשטרה קרוביהם. אחרי לחפש בבקשה המשטרה אל הארץ ותושבי אזרחים פנו רבים במקרים
המבוקשים. האנשים את לגלות הצליחה מקרים וב551 אלה, לבקשות נענתה

המדעי המדור (3)

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה (א)

ימקרים) ב112 שונים. עבירות מקרי ב778 שנאספו אצבע, טביעות 2038 נתקבלו הדו"ח בשנת
טביעות פי על שנתגלו מסויימים, שעבריינים לציין יש אצבעותיהם. טביעות לפי העבריינים זוהו
שבמקומות פי על אף ידם, על שבוצעו נוספים עבירה מעשי ממאה בלמעלה הודו אצבעותיהם,

אצבע. טביעות נמצאו לא אלה של הביצוע
אף כי השנה, ניטשה רבות, שנים אצלנו נהוגה שהיתה בודדות, אצבע טביעות איסוף שיטת
כוח דורשת היא כי ביותר, יעילים בחילות גם לפיה נוהגים אין ביותר, משוכללת שהיא פי על

רב. אדם

אחרות מעבדות (ב)

עבירה. מקרי ל429 המתייחסים מוצגים, 3,038 ונבדקו נתקבלו ולסימנים לעקבות במעבדה
לכתבייד למיסמכים, במעבדה עבירה. מקרי מ473 רבים מוצגים נבדקו האנאליטית במעבדה
בקשר אנשים 214 נבדקו הפוליגראף במעבדת חקירות? ל1015 בייחם מוצגים נבדקו ולזיופים
והוכנו צילומים 21,936 השנה בוצעו ובמטה שביחידות הצילום מעבדות ב12 חקירות. תיקי ל109
רנטגן וצילומי מיקרוסקופיים צילומים בצבעים. צילומים זה ובכלל והגדלות, העתקים 147,972

בייחס ותבניות תרשימים הוכנו והשחזור השרטוט במעבדת משפטית). לרפואה המכון (לצורכי
מבצעים ואלה במרחבים, השוטרים של הכשרתם התקדמה בינתיים חמורים. פשע מעשי ל34

המחלקה. עובדי ידי על כן לפני נעשיר. שהיתה השרטוט מעבודות חלק עצמם בכוחות עכשיו

הניידת המעבדה (ג)

הנסקרת. השנה בסוף לפעולה הוכנסה והיא עצמה, המשטרה בכוחות ונבנתה הוכנה זו מעבדה
ליחידות, ובעצה טכנית בעזרה לסייע בשנה, פעמים מאות עבירה למקומות יצאו המחלקה אנשי

הזמנתן. לפי

.  משפטית לרפואה המכון (ד)

האוניברסיטה ידי על המנוהל משפטית, לרפואה גרינברג מכון בהחזקת משתתפת המשטרה
גם קיימת במכון לרפואה. הספר בבית משפטית לרפואה מחלקה של תפקיד גם והממלא העברית

סירולוגית. מעבדה בה להפעיל הכנות ונעשות טוכסיקולוגית, מעבדה
משפטיים. לצרכים ימים, עולי של גילם לקביעת בדיקות 153 בוצעו במכון

הפתולוגיים במכונים בוצעו כך, על נוסף מוות. שלאחר בדיקות 327 במכון נעשו הדוח בשנת
בחוק. שנקבעו במקרים נערכות אלה בדיקות כאלה. בדיקות 217 בארץ שונים חולים בתי של

בארץ. שונים במקומות שנמצאות ועצמות שלדים של בדיקות 19 נערכו
חקירות. ל157 המתייחסות בדיקות 157 בוצעו הטוכסיקולוגית במעבדה
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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 וכו/ החקלאות משרד של הבטחון, משרד של הבריאות, משרד
הפנים, (משרד אנשים רישום המנהלים מוסדות עם מתמיד קשר גם קיים שונים. תעשייה מפעלי

וכו'). הבטחון משרד

מרחביים ג.

של עבודתן בסדרי שינויים גם עמה גררה בערים השיטור בשיטות שנערכה הריאורגניזאציה
ענפי בעבודות חל י העיקרי השינוי שינוי. ללא נשארו הנפתיות החקירה יחידות החקירות. יחידות
וכל המשפטיות הפעולות הכלכליות, החקירות פעולות כל גם רוכזו שבהם המחוזיים, החקירות
נמסרה כן מיוחדים. ומבצעים עזר באמצעי שימוש ידיעות, אסיפת בילוש, רישום, של הפונקציות
בפרוטרוט ידובר עוד כך (על ימים י עולי של לעבריינות המתייחסת הפעולה מיוחדת ליחידה
לנפות  מסויימים ובשינויים תלאביב, למחוז בעיקר שעה לפי מתייחסת זה ארגון צורת להלן).
שעה, לפי חלו, לא אחרות חקירה יחידות של בפעולותיהן ירושלים. ושל חיפה של העירוניות
הכפריות. היחידות של הארגון צורות וייקבעו התקנים שיעובדו לאחר יסתיים גיבושן שינויים,

מבקשי ל9,556 בייחם וכן הארץ, $ה,מן

המשטרה קרוביהם. אחרי לחפש בנגקשה.
המבוקשים. גש1ים

4 <*

*1

מקרים ב112 שונים. עבירות ן77ימקרי
טביעות פי על שנתגלו מםויימים, ייגים
שבמקומות פי על אף ידם, על ביוצעו

אף כי השנה, ניטשה רבות, שנים ^נו
כוח דורשת היא כי ביותר, יעילים יות

העגריינות מצב .2

החישוב שיטת א.

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

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

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

האמיתיים. בתיקים נכללים תביעה ללא שנסגרו התיקים אשמה. בהם נתגלתה שלא
ו1958) 1957 ,1956) שלפניה השנים ולשלוש הנסקרת לשנה המתייחסים שהמספרים לציין יש
המקרים הותאמו כן, שלפני לשנים המתייחסים במספרים, זאת, לעומת , אחת שיטה לפי חוברו
ומדוייק. נכון יחס נותנת והשוואתם הללו, השנים שלוש מספרי הוכנו שלפיהן להגדרות שנרשמו
להפריד בידינו אין כי האמיתיים, לתיקים בייחס כזאת התאמה לפועל להוציא היה איאפשר מאידך:
ללא שנסגרו לתיקים המתייחסים המספרים מן אמיתיים" "לא למקרים המתייחסים המספרים את
שלוש של האמיתיים המספרים השוואת אחת. בהגדרה הקודמות בשנים כלולים שהיו תביעה,
התיקים מספר היה האומדן ולפי איפוא, מדוייקת, אינה כן שלפני השנים עם האחרונות השנים
מאליו מובן אחוזים. ב95 19591956 שנות של המקבילים המספרים מן קטן אז האמיתיים
ניכרת בצורה המספר את שינה החדש שהחישוב יש עבירות; של שונים בסוגים שווה אינו שהאחוז

ניכר. שינוי לידי הביא שלא ויש מיניות), בעבירות (כגון
הקיימת המחוזית החלוקה לפי ניתנים  הקודמות לשנים המתייחסים אלה גם  המספרים כל

.1958 בשנת שהונהגה

עבירה. מקרי ל429 ם^המתייחםים
לכתבייד למיממכים, במעבדה /בירה.
בקשר אנשים 214 נבדקו 1יהפוליגראף
והוכנו צילומים 21,936 השנה בוצעו ןטה
רנטגן וצילומי מיקרוסקופיים לצילומים
בייחס ותבניות תרשימים הוכנו לשחזור
מבצעים ואלה במרחבים, השוטרים $$

המחלקה. עובדי ידי על כן ולפני

הנסקרת. השנה בסוף לפעולה ןהוכנםה
ליחידות, ובעצה טכנית בעזרה ולסייע

האוניברסיטה ידי על המנוהל 81ךת,
גם קיימת במכון לרפואה. הספר |בבין;

^ולוגית.
משפטיים. "כים

הפתולוגיים במכונים בוצעו כך, סן^ל
בחוק. שנקבעו במקרים ||?נן$רכות

בארץ. |שונים
||15;חקירות.
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והעווינו הפשעים על נוסף
הקו. בשנה 15,953 (לעומת
ל נתקבלו כך, על נוסף
תק' היו מהן 16,313 בהן.
ש' עלייה כלומר, '13,688
זקוקים אינם שהמתלוננים
ו יודעים, אינם המתלוננים
למע שייעשה תקווה מתוך

משטרתית). פעולה
נכללו לא אלה במספרים

גמירא. עד בהן

תנודת

1959
1958

באחוזים הריבוי1

תנו< את מראה 43 הטבלה
העבריינות של (11101^61106)

ו תנודת

השנה

1948
1949

1950
1951

1952
1953
1954

1955
1956
1957

1958
1959

הראתה, העבריינות תכיפות
הוא אף מראה זו עלייה של

%

1

1\
י 1

1!

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 כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים הדברים מתייחסים
באחוזים עיון בי שבצידם, למספרים גם אם כי בלבד, לאחוזים לא לב לשים מתבקש המעיין
(מספרים המציאות על לגמרי מסולף מושג לתת עשוי קטנים, למספרים מתייחסים כשאלה בלבד,

מתעה). בצורה סטאטיסטית, מבחינה לפעמים, נוהגים קטנים

העבריינות ב.

בשנה עבירות 53,010 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב53,840 המשטרה טיפלה הדו"ח בשנת
עלייה  האמיתיים התיקים (במספר 1.60/0 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר, הקודמת!
בשנה 48'320 לעומת תיקים 49,609 הקודמת: בשנה אלה בתיקים %5 של עלייה לעומת %ר%, של
ו190/0. 5.80/0 של בשיעור האמיתיים התיקים במספר העלייה היתד. כן שלפני בשנים הקודמת).
בשיעורי מתמדת להאטה האחרונות, בשנים שנסתמנה למגמה, אישור איפוא, אנו, רואים כאן
פתאומית גיאות היתה שבהם ,1953 שנת שלפני השנים לעומת בייחוד העבירות, של העלייה
עלתה כשהעבריינות ,1951 בשנת בייחוד אחת, בבת וקפצה שעלתה בעבריינות, ממדים ורחבת
העבריינות, של העלייה בשיעור ובירידות בעליות כאן שמדובר להדגיש יש .43.50/0 של בשיעור
יותר, מהירים לפעמים שונים, בשיעורים כי אם בהתמדה, גדלה זו עצמה: בעבריינות ולא
אחד אחוז של ירידה חלה שבה ,1953 שנת רק היתה דופן יוצאת יותר. איטי בקצב  ולפעמים

לה. שקדמה השנה לעומת
257.7 נרשמו תושבים אלפים עשרת לכל השנת: ירדה העבריינות תכיפות גם כן, על יתר
פי על אף ב1.20/0, איפוא, ירדה, העבריינות תכיפות הקיודמת. בשנה 260.9 לעומת עבירות,
מעירה בתכיפות, והן העלייה בשיעור הן זו, ירידה ב%2.8. תקופה באותה עלתה שהאוכלוסייה
עליית שגם לציין (יש מה במידת עלה עצמן העבירות שמספר פי על אף לירידה, ממשית מגמה על

הכל). בסך תיקים 830 על עולה ואינה בייחם, קטנה היא המספר
1958 בשנות האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מתארת דלהלן 42 הטבלה

השנים. באותן העבריינות תכיפות ואת 1959
של ירידה חלה לרצח הנםיון מקרי במספר ניכרת: ירידה חלה עבריינות של מסויימים בסוגים
.11.10/0 של ירידה חלה הריגה של האמיתיים המקרים במספר האמיתיים)! במקרים 8.20/0) %15.2
ו%15.5 האמיתיים במקרים %17.9) לשוד והנסיון השוד מעשי מספר ניכרת ירידה ירדו כן
של ירידה חלה התפרצות ידי על או שוד ידי על הבהמות גניבות במספר < שנרשמו) במקרים

האמיתיים. במקרים 5.50/0

כיס גניבות ,(25.70/0) מכוניות וחלקי מכוניות מתוך הגניבות מקרי ירדו ממש של ירידה
ב0/"29. רכוש,גנוב אמיתיים)1וקבלת במקרים ו10.40/0 שנרשמו במקרים %6.8)

בשאר אך ,(7.20/0) לאונס והנםיון האונס במקרי עלייתמה חלה המיניות העבירות בסוג
הכלכליות העבירות מספר ניכרת ירידה ירד כן .20/0 של ירידה חלה שנרשמו המיניות העבירות

,! .(%14.2)
על רצח מעשי שישה בוצעו זה מספר מתוך ל34. מ30  קלה עלייה חלה הרצח במעשי
ידי על שבוצעו הרצח מעשי מספר כלומר, הקודמת), השנה לעומת 250/0 של (ירידה מסתננים ידי
מסויימים ובסוגים (%10.8) למיניהן בהתפרצויות חלה מסויימת עלייה במקצת. עלה הארץ תושבי

אחרות. קלות ובגניבות ואופנועים מכוניות בגניבות אופניים, בגניבות כגון: גניבות, של
עליות על פרטים ירידות. ובמקצתן עליות במקצתן קלות, תנודות היו העבירות סוגי בשאר

י י י הללו. בסוגים העוסקות דלהלן, לטבלות מצורפים אלה וירידות
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חטא מסוג עבירות ב0,324נ השנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף
.(35.30/0 של ירידה הקודמת, בשנה 15,953 (לעומת

לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים וסכסוכים עבירות על תלונות 30,000 נתקבלו כך, על נוסף
היה זה מסוג האחרות התלונות של מספרן :(25.50/0 של (עלייה תקיפות היו מהן 16,313 בהן.
העובדה אף על למשטרה, מובאים עודם אלה סכסוכים .%26.8 של עלייה כלומר, ,13,688

מן רבים המשפט. לבית ישר תביעותיהם להגיש רשאים והם לסירוב זקוקים אינם שהמתלוננים
למשטרה פונים אחרים 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
טיפלה ושהמשטרה המשטרה בפנקסי שנרשמו יותר, הרציניות התקיפות נכללו לא אלה במספרים

גמירא. עד בהן
42 טבלו,

נ1958 959  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת
התיקים מספר

התיקיםהאוכלוסייה ל10.000כל שנרשמו
הרטביםשנרשמו

19592,089,00053,840257.7
19582,032,00053,010260.9

י באחוזים 2.8+1.61.2+הריבוי

התכיפות שיעור ואת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מראה 43 הטבלה
.19591948 בשנות תושבים 10,000 לבל העבירות מספר כלומר העבריינות, של (00ת16)01ת1)

43 ה ל ב ט

19591948  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת
התיקים מספר

ל><00'10 שנרשמו שנרשמו התיקים כל
תושבים

האוכלוסייה תשנה

1948879,00011,640132.4
19491,174,00019,099162.7

. 19501,370,00025,540186.4
19511,577,00036,652232.4
19521,629,00041,635 255.6י
19531,670,00041,231246.9
19541,718,00044,247257.5
19551,789,00046,453259.7
19561,872,00048,936261.4
19571,976,00050,800257.1
19582,032,00053,010, 260.9
19592,089,00053,840257.7

.שיעורה כי אם לעלייה, מתמדת נטייה המדינה, קיומה,של שנות בכל הראתה, העבריינות תכיפות
האחרונות בשנים כן, על יתר להאטה. מתמדת, אך הדרגתית נטייה, הוא אף מראה זו עלייה של
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האמיתיים, התיקים מספרי גם ^'שנרשמו,
לטבלות שנתלוו ובניתוחים בהערות ^ו1.
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במפורש. 'מהאחרת

באחוזים עיון כי שבצידם, למספרים ן)נם
(מספרים המציאות על לגמרי מסולף |שג

ה).

בשנה עבירות 53,010 לעומת ועוון, שע
עלייה  האמיתיים התיקים (במספר 4,
בשנה 48,320 לעומת תיקים 49,609 |ךמת:
ו%19. 5.8"/0 של בשיעור האמיתיים |ים
בשיעורי מתמדת להאטה האחרונות, ג*ז
פתאומית גיאות היתה שבהם ,1953 £נת4

עלתה כשהעבריינות ,1951 בשנת £8חוד
העבריינות, של העלייה בשיעור בגידות
יותר, מהירים לפעמים שונים, יצורים
אחד אחוז של ירידה חלה שבה ,1953 (ר(

257.7 נרשמו תושבים אלפים ^,עשרת
פי על אף ב1.20/0, איפוא, ירדה, נןת<
מעידה בתכיפות, והן העלייה בשיעור ^
עליית שגם לציין (יש מה במידת עלה ייכ/

1958 בשנות האוכלוסייה לגידול ^ואה

של ירידה חלה לרצח הנסיון מקרי ןספר
.%11.1 של ירידה חלה הריגה של יתי\ם
ר%15.5 האמיתיים במקרים ז|;(%17.9
של ירידה חלה התפרצות ידי על $או

כיס גניבות ,(25.7"/0) מכוניות ןוחלקי
ב290/0. גנוב /רכוש

בשאר אך ,(%7.2) לאונס והנסיון נס.
הכלכליות העבירות מספר ניכרת .ירידה

על רצח מעשי שישה בוצעו זה 5מספר
ידי על שבוצעו הרצח מעשי מספר ימר,
מסויימים ובסוגים (10.8"/0) למיניהן י$ת

אחרות. קלות ובגניבות קונסים
עליות על פרטים ירידות. ת""ובמקצתן
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1950 1949 1948

את נןראה 46 הטבלה
ש' עם בהשוואה הנסקרת,

ועוונ (פשעים פליליים תיקים
. תקיפות .' אשמות

אחרות ! שסווגו
משונות מיתות
התאבדות מקרי

בתי' (נכללו להתאבד נםיונות
הברחות
חטאים
דליקות

המקרים כל

4 נתונימ מוצגים 47 בטבלה

0

עליות ידי על לפעמים, אמנם, הנפסקת ירידה, ואף זה' בשיעור מםויימת להתייצבותי אנו עדים
ביותר. גבוהות לא

שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות, מספרי את מראה 44 הטבלה
,1958 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת הדו"ח, בשנת בהם טיפלה
10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי ציון עם

הנדונות. בשנים תושבים

44 טבלה
19581959  אמיתיים תיקים  שנרשמו תיקים

אמיתיים תיקים שנרשמו תיקים

או הריבוי אחוז התיקים מספר או הריבוי אחוז
הירידה 1958 1959 איש ל000'10 הירידה 1958 1959 העבירה תיאור

+19591958+

העיירות 5381053010כל 1.0257.7200.94900948320 2.7

0.20.2343013.3

15.20.30.356618.2

0.050,0489 11.1י

0.20.1382646.2

43.744.4890687401.9

15.50.30.3556717.9

12.612.5260324854.7

9.99.02054181313.3

7.56.41536127220.8

1.40.30.469735.5

1.71.63122888.3

25.76.79.21312177326.0

8.37.51283107819.0

6.810.811.92007223910.4

3.43.25945439.4

8.23.03.35896438.4

67.663.5132251200(110.2

29.01.92.730740223.6

0.50.5887812.8

2.06.06.3117011810.9

2.02.440546613.1י14.2

2.871.075.112958130470.7

34319.7רצח

לרצח 5666נסיון

ארם 11922.2הריגת

בשוגג מוות 392839.3גרם

9130 בזיון לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית 90261.2תקיפה

לשור ונסיון 6071שור

מנורים לבתי 2638התפרצות 425304.3

עסק לבתי 2073183113.2התפרצות

התפרצויות 1567130620.0שאר

ירי על או שור ירי על בהמות גניבת
7273התפרצות

ואופנועים מכוניות 3513296.7גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 13941877גניבות

אופניים 1725152013.5גניבת

נים 22602426גניבות

בחמות 7146549.2גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 617672גניבת

גניבות 14122129059.4שאר

חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
389548כגנוב

לאונס ונסיון 104977.2אונס

מיניות עבירות ,12471272שאר 

כלכליות ,410478עבירות

עבירות _1482715261שאר

סירבה 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
הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם  ומקצתם עבירות,
ונםיונות התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות

להתאבד.
גראפית. בצורה 43 בטבלה המתוארת ההתפתחות את מראה 45 הטבלה
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תושבים 100,000 לכל העבירות מסער
45 טבלה העבריינות ואוכלוסיהתנודת

^ט*^י*^^!. 11 י1
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25;62575

1

ו!י

י26142571
יי ו

2609

יי , יי

2577
י ו

1
■/ 1;

19591948

2324 18£4 1627 ;24ג1

1959 1958 1957 1955 1955 1?54 1953 1952 1951 1950 1949 1948

בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם, התיקים כל מספרי את מראה 46 הטבלה
לה. שקדמו השנים שלוש עם בהשוואה הנסקרת,

46 טבלה
19561959  המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם תיקים

ועוונות) (פשעים פליליים תיקים
תקיפות ,' אשמות
אחרות 1 .:'םורבו

משונות מיתות
התאבדות מקרי

557 פליליים) בתיקים (נכללו להתאבד נםיונות
הברחות
חטאים
דליקות

הריבוי אחוז
הירידה1959195819571956 או

1958/1959

53840530105080048936+ 1.6
1631312995193448498+25.5
136881079476866350+26.8
92485212741228+ 8.5
168185162219 9.2
557514511473+ 8.4
432969118179155.4

1032415953161141818035.3
1237118111791134+ 4.7

+ 1.0 85336 88740 95939 96926 המסרים כל

גראפית. בצורה אלה נתונים מוצגים 47 בטבלה
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$יי
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ו'יי
!

עליות ידי על לפעמים, אמנם, ןהנפסקת

שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים ^יים
,1958 לשנת המתייחסים זוז^המקבילים ''"*
10,000 לכל סוג מכל המקרים ז^מספר

19581959 ב$

יםאמיתתיקים
1

התיקים 1מםפר
אי':1 10.01^.$§19591958

או הריבוי אחוז
הירידה

1959'^1958+

260.949609483202.7

,"1

0.234301:1.3

0>3*?*0.356618.2

0.05§0.04

0.1

8

38

9

2646.2

11.11 .

43.7,444.4890687401.9

#0.30.3556717.9

12.6 ,{12.5260324854.7

.ן9.999.02054181:113.3
י

7.5^

0.3 4

6.4

0.4

1530

69

1272

73

20.8

יל5.5
1.7 י 41.63122888.3

6.7'^9.21312177326.0/,0
8.3 7.51283107819.0.0י'י
10.8 |11.92007223910.4

3.4|3.25945439.4

וו3.053.35896438.4
§ו678

1.93$

63.5

2.7

13225

307

12006

402

10.2

23.6
1

0.5^0.5887812.8

6046.3117011810.9

2.0, /2.440541:613.1
י<

71.0*475.112958130470.7
!

סירבה שהמשטרה (משום תיקים א,נפתחו
לגלות עלולים שמקצתם מקרים, י^של
הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים נזם1
ונסיונות התאבדות מקרי הברחות, ^קות,

גראפית, ורה צ
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47 טבלה
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הל החקירות סוגי בכל
המק של הכולל המספר

ועוונות פעןעים
60000

45000

30000

15000

למיניהם עונחקת תיקים

1956 1959

עוסוהנו אעומות
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7>י$

47א' טבלה
?<1
י2ז

ועוונות ןפעועים
■.■ וי וי.
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י המוניו* העלייה לעומת
מספ ההתפרצויות. ובמקרי
ל שקדמו בשנים שנרשמה
העליי אף על הפדאיון)' של
יו חלה שבה הנסקרת, השנה
ניתנה דלהלן 49 בטבלה
שקיימו מראה אלה בתנודות

כראוי. נתבררו טרם זו

עו תיקים
רעו פעועים

3500

111 11

זו חוקתיות בולטת יותר עוד
הרו נגד העבירות הנפש, נגד
ו באפקטים אישיים, ברגשות
העבירות. ושאר הרכוש נגד

,# מיניות, עבירות (רצח, עבירות של מםויימים בסוגים ההתפתחות את אנו רואים 48 בטבלה
: ן האחרונות. השנים בשש וגניבות) התפרצויות

■ו

7%£
1""■

יי נ

? 1

48 טבלה

1200

900

. 600

300

0

ננונרעןםו תיקים
19541959

60

45

30
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20000

15000

| 10000
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*54 *55 *56 57י *58 *59 54י 55י *56 59י;58י57י
0

4/ /י

;1 ן

68



ר>רצר( בגוריי ואורות חליפות לתנודות, אנו £יימ הגנבות, במ*פרל המתמדת העלייה לעומת
ביותר, הגבוהה לרמתם האחרונות בשנים חזרו לא הרצח מקרי מספרי ההתפרצויות, ובמקרי
הכלל מן היוצאת פעילותם מפאת דופן, יוצאת היתד. 1956 (שנת ל1955 שקדמו בשנים שנרשמה
עד המיניות, בעבירות מתמדת עלייה חלה זאת לעומת השנה. הקלה העלייה אף על הפדאיון), של

עבירות. של זה בסוג (0.1"/) ביותר קלה ירידה חלה שבה הנסקרת, השנה
עיון האחרונות. השנים בשלוש העבריינות של החודשיות התנודות ניתנות דלהלן 49 בטבלה
חוקתיות של שסיבותיה אלא אלה, בתנודות מםויימת עונתית חוקתיות שקיימת מראה אלה בתנודות

כראוי. נתבררו טרם זו

49 טבלה

עונרעומו תיקים
ועוונות פעןעים

4500

4000 4000

3500 3500

/// // * גו \\\ו\ \\ו\ ו/\ ו\ \\/

העבירות של העונתית ההתפתחות את המראות דלקמן, בדיאגראמות זו חוקתיות בולטת יותר עוד
כך כל התלויות העבירות אף לחוד. קבוצה כל העבירות, ושאר הרכוש נגד העבירות הנפש, נגד
עבירות שכן מפתיעה,וכל חוקתיות מראות פסיכולוגיים, ובגורמים באפקטים אישיים, ברגשות

העבירות. ושאר הרכוש נגד
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50 טבלה עבירות.
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התיקינ את המראה טבלה להלן
האר הכל בסך המחוזי האחוז ציון

תי;

; כל
שנרשמו התיקים

53840
100.00/0

החלוקה את המראה טבלה להלן
הירידה. או העלייה אחוז ציון

היקים
התי כל השנה
שנרש

3840

3010

1959

1958

הירידה או הריבוי
+1.6 באחוזים

של תיכץס 44 כולל .הערה:

2400

2200

51 טבלה
עבירות

הרכוש נגר

2000

1800

2400

2200

2000

800

) :■ !
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גט11קןאר 5:לה

והעבירות

8195.1

/ן! ,ן* .1'■

9.195
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/7י/\

;719.
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עם מחוזית, חלוקה לפי ועוונות) (פשעים 1959 בשנת שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסף המחוזי האחוז ציון

ט

■ שנרשמו תיקים
בלה

1959 
53

מחוזית הלוקה 
כל

יצנרימו הצפגגיהתיקים 7%ך;שהנוחגז תלאביבהמחוז מחוז

53840
100.0%

. 1(!624
%30.9

17920
33.3%

19290
35.80/0

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

שנרשמו תיקים
54 טבלה

מחתית חלוקה  19581959 
ה נ ש התיקיםה כל

שנרשמו
הצפוני הררומיהמחוז תלאביבהמחוז מחו?

1959

1958

53840

*53010

16624

18337
17920

15214

19296

19415

הירידה או הריבוי
+באחוזים 1.69.317.80.6

הארצי, שבמטה הכלכלית המחלקה של תיקיס ■/■/ כולל .הערה:
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שן תיקים
9
חלוקה

המחוז
הצפוני
המחוז
הדרומי
מוזה
תלאנ

שבטבלה הסוגים (לפי בהן טיפלה שהמשטרה העבירות של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
בלבר. 1959 לשנת ,(44

55 טבלה
מחוזית חלומה  1959  שנרשמו תיקים

מחוזהמחוזהמחוז הכל תלאביבהדרומיהצפוניבסך

העבירות 53840166241792019296כל

3415118רצח
לרצח 5626228נםיון
אדם 11335הריגת 1

בשוגג מוות 3919146גרימת

בזדון לרכוש ומק ופשוטה חבלנית 9130307232482810תקיפה
לשוד ונםיון ישוד 60311217

מגורים לבתי 26384698511318התפרצות
עסק לבתי 2073435665973התפרצות

התפרצויות 1567484673410שאר
התפרצות ע"י או שור ירי על בהמות 7219512גניבת

ואופנועים מכוניות 3515640255גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך י1394396גניבות 408590
אופניים 17252213911113גניבת

כים .2260405גניבות 4351420

, בהמות 71430534663גניבת
וממטעים מפרדסים פריי 61719838831גניבת

גניבות שאר 114122368746515784
כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 389114137138קבלת

לאונס ונםיון 104333239אונם
מיניות עבירות 1247404346497שאר
כלכליות 410204103103עבירות

עבירות 14827602850933706שאר

כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה למיניהםהמקריםלהלן הנסקרתשנחקרו. בשנה
.1958 שנת נתוני עם והשוואתם

56טבלה

המשטרה1959 ירי על שנחקרו למיניהם מחתיתמקרים 1958חלוקה

< ז ח /1 ה
שנחקרו התיקים הירידהמספר או הריבוי

1 / / 11^ 11

באחוזים19591958

הצפוני 2928732454המחוז 9.8
הדרומי 36096307831המחוז +17.3 .

תלאביב 3154332638מחוז 3.4

הכל +.9692695939בסך 1.0

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

1  הארצי. שבמטה הכלכלית המחלקה של תיקים 64 כולל .
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57 טבלה

שנחקרו שןנים תיקים
1959
מחוזית חלוקה

המחוז
הצפונל.

\$י$ הכ>וזוז
\$? הדרומי

מחוז
אביב.... תל

1
י,י שבטבלה הסוגים (לפי בהן טיפלה $^ה

מחוזית

מחוזהמחוזהמחוז
תלאביבהדרומיהצפוני

166241792019296

15118

26228
335
19146

307232482810
311217

4698511318
435665973י*

^ :
484673410

7119512

5640255
396408590

42213911113

*114054351420

י 130534663

1|19838831

1368746515784

114137138/י
1333239
0404346497

1204103103

*4602850933706

הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם .5 ם

חלוקה  מחוזית^,1958

הירידהשנחקרו'$קימ או הריבוי
באחוזים1958

32454ן,

30783
32638

 9.8
+17.3
 3.4

95939*+ 1.0

ו'י
למיניהן)' (חקירות התיקים כל תילשל

ןיןם.

\1



מסתננים של טרוריזם
דם גאולת

לבינה שבינו עניינים
קרקעות סכסוכי

שוד
ירושה סכסוכי
אחרים מניעים

ידוע אינו המניע

הכל בסך

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחרים אמצעים

הכל בסך

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחרים אמצעים

הכל כסך

והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח וניסיון רצח (1)

רצח מעשי שישה בוצעו זה מספר מתוך ל34. מ30  מםויימת עלייה חלה הרצח מעשי במספר
על שבוצעו הרצח מעשי מספר כלומר, הקודמת)' השנה לעומת %25 של (ירידה מסתננים ידי על
שלפני בשנים שכיחים שהיו המספרים לעומת כן, פי על אף 5 ל28 מ22 עלה הארץ תושבי ידי
ב1953, מקרים 66 ובי1952, ב1951 מקרים 61) הרצח מקרי במספר גדולה ירידה יש ,1957

ב1956).  ו56 ב1954  55

במניעים  וחלקם העולם, בכל שכיחים שכמותם "רומנטיים", במניעים מקורו הרצח' ממקרי חלק
מופרעים אנשים ידי על בוצע הרצח ממעשי חלק המזרח. מושגי לפי המשפחה כבוד על "הגנה" של
משפטית פיושמבחינה על ואף קטטה, או מריבה בשעת המעשים בוצעו מסויימים ובמקרים בנפשם,
מן ויוצאים בודדים מקרים רק הריגה. של אופי בעצם, להם, היה רצח, כמעשי נחשבו הם טכנית

בצע. בתאוות או בשוד בממון, קשורים הכלל
השתרשות הנראה, כפי הן, האחרונות בשנים הרצח מעשי במספרי לירידה העיקריות הסיבות
המסתננים. של הרצחניות פעולותיהם ובלימת האוכלוסייה של שונים סוגים אצל חדשים מושגים

המספר ממחצית לפחות מספרם הגיע והשנה ,1953 מאז בהדרגה יורד לרצח הנסיון מעשי מספר
מעשי במספר לירידה הסיבות עם לשער, שניתן כפי זהות, זו לירידה הסיבות ב1953. שנרשם

הרצח.
בשנה נודעו: שמבצעיהם זה, מסוג העבירות בחינת ידי על גם מתאשרים דלעיל הדברים
שלפניה) בשנה1 ו%53.3 הקודמת בשנה %60 (לעומת הרצח. מעשי ממבצעי %67.6 נודעו הנסקרת
אם אלא נתגלה שמבצעה כעבירה נחשבת עבירה ואין והואיל ו לרצח הנסיונות ממבצעי ו57.10/0

בנאשמים, מסתננים רושמים אין שנמלט), ובין שנתפס (בין הנאשם נגד ברורות הוכחות קיימות
המעשה. את שביצעו הם הם שאכן וחדמשמעיות ברורות הוכחות כשקיימות או נתפסו, כן אם אלא

58 ה ל ב ט י , '

המניע19531959 הרצחלפי מקרי כחינת

19<:! 1951 1955 1951) נ 957 1958 1959

26

1

13

1

13

6

17

4

5

6

2

19

2

12

1

3

24

2

12

3

1

14

12

1

2

1

2

10

2

מסתננים של 8>)טרוריזם

דם 1גאולת

לבינה שבינו 88עניינים

קרקעות 12סכסוכי

22שור

ירושה סכסוכי

אחרים 139מניעים

ירוע אינו 31המניע

66 30 56 30 30 34 הכל; בסך

^
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1953

115

1953

40

9

3

3

11

66

1953

92

11

1

1

10

115

75 

11)51

104

1954

34

12

3

3

3

55

1951

82

13

6

104

59 טבלה
19531959  המניע לרצחלפי הנםיון מקריי בחינת

1955 1956 1957 1958 1!)5!)

מסתננים של 20103165485055טרוריזם

רם י"335גאולת 122

לבינה שבינו 910119766עניינים

קרקעות 321321םכםוכי

,2421שוד 91730

ירושה ..25סכסוכי

אחרים 142612208.1715מניעים

ידוע אינו 5622856המניע

86 97 64 61 56

60 טבלו?
19531959  הביצוע שיטת הרצחלפי מקרי בחינת

1955 1956 1957 1958 1959

21

4

3

1

1

31
10

3

3

9

16

9

1

1

3

14

6

4

2

4

13

9

6

1

3

2

30 56 30 30 34

61 טבלה
19531959  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנםיון מקרי יבחינת

1955 1956 1957 1958 195(1

65

9

1

1

2

8

62

9

1

25

38

12

1

8

27

20

6

2

6

34

8

4

5

5

86 97 64 61 56

הכל בסך

יריות
דקירות
הבאות
הרעלה
חניקה

אחרים אמצעים

הכל בםך

הכל בסך

§1

84*.

^

רצח מעשי שישה בוצעו זה מספר מתוך |ןלן34.
על שבוצעו הרצח מעשי מספר כלומר' .קודמת),
שלפני בשנים שכיחים שהיו המספרים ולעומת
ב1953, מקרים 66 וב1952, ב1951 ןמקרים

במניעים  וחלקם העולם, בכל שכיחים שכמותם
מופרעים אנשים ידי על בוצע הרצח ממעשי חלק
משפטית שמבחינה פי על ואף קטטה, או $יףבה
מן ויוצאים בודדים מקרים רק הריגה. של יאופי

השתרשות הנראה, בפי הן, האחרונות ושבשנים
המסתננים. של הרצחניות פעולותיהם |בלימת

המספר ממחצית לפחות מספרם הגיע 9\,יוהשנה
מעשי במספר לירידה הסיבות עם לשער, ניתן

בשנה נודעו: שמבצעיהם זה, מסוג ן*ןנירות
שלפניה) בשנה1 ו53.30/0 הקודמת בשנה 60^
אם אלא נתגלה שמבצעה כעבירה נחשבת נ;ירה
בנאשמים, מסתננים רושמים אין שנמלט), [ובין
המעשה. את שביצעו הם הם שאכן ..ודמשמעיות

58

19531959  ליד,מניע

?}>).;) 51(!נ נ 955 1951)

26

13

1

13

6

17

1

5

6

2

19

9

12

1

3

24

.<

12

3

1

14

*

י:

66 30 56

1
י*
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העבירה סוג

על בהמות גניבת
התפל ירי על או

המר. טבלה להלן
בו אירעו 43.3"/"
הה, כל של 44.50/0

בשוגג מוות 1גרט אדם הריגת (2)

בהריגת אמיתיים). 38 (מהם בשוגג מוות גרם מקרי ו39 אמיתיים) 8 (מהם הריגה מקרי 11 נרשמו
בגרם ;(11.10/0 של ירידה חלה האמיתיים במקרים (אולם 22.20/0 של עלייה איפוא, חלה, אדם
אלה שמספרים לציין יש 0/ס46.2).  (כאמיתיים 39.30/0 של עלייה זאת, לעומת חלה בשוגג מוות
בנתונים משתקפים (אלה קטלניות דרכים מתאונות כתוצאה שנגרמו המוות מקרי את כוללים אינם

במקומם). נדון שעליהם הדרכים, תאונות על

■ לשוד יון ונס שוד (3)

ירידה כלומר הקודמת, בשנה אמיתיים) 67) 71 לעומת אמיתיים, 55  מהם מקרים, 60 נרשמו
בהסתננות. הירידה כנראה, משתקפת' כאן גם כאמיתיים). 17.90/0) 15.50/0 של
.19591958 בשנות לשוד והנםיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

העבירה םונ

מגו, לבתי התפרצות
מגו לבתי התפרצות
טג1 לבתי התפרצות
עסי לבתי התפרצות
עסע לבתי התפרצות
עםע לבתי התפרצות

י התפרצויות שאר

הכל בפך

ה בסך המחוזי האחוז

עלה זאת, לעומת
> התפרצות, ידי על

גניבת

העבירה םונ

ידי על בהמות גניבת
התפרצור ירי על או

ה בסך המחוזי האחוז

גני שאר (5)

אירע הדו"ח בשנת
עליי כלומר; ,(1958

המר טבלה להלן

1

₪

62 טבלה
19581959  לשוד ונסיון שוד

העבירה סוג
הירידהאחוזאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1959195819591958 ■

לשור ונםיון 6071556715.517.9שוד

■
פריצה ידי על גניבות (4)

%11.2) %10.8 של עלייד, כלומר אמיתיים), 6193 (מהם התפרצות מקרי 6278 נרשמו הדו"ח בשנת
היא (הירידה בלילה מגורים לבתי להתפרצות פרט ההתפרצות, סוגי בכל חלה העלייה כאמיתיים).

שנרשמו). בתיקים 4.5"/0 של בשיעור

63 טבלה
19581959  פריצה ידי על גניבות

הירידה או הריבוי אחוז

אמיתיים נרשמו

 4.8
+14.2

+ 6.6

+ 9.2
+40.6

+10.9
+20.8

+11.2

 4.5
+12.0

+ 7.0
+ 9.5
+39.2

+10.4
+20.0

+ 10.8

אמיתיים נרשמו

1958 1959 1958 1959
העבירה םונ

1003
895

587
1035
207

571

1272

5570

955
1022

626

1130
291

(.33

1536

6193

1010
923

597
1040

212

579

1306

5667

965 בלילה מגורים לבתי התפרצות
1034 ביום מגורים לבתי התפרצות

מגורים לבתי התפרצות
639 נודע לא זמן
1139 בלילה עסק לבתי התפרצות
295 ביום עסק לבתי התפרצות

עסק לבתי התפרצות
639 ובחג בשבת
1567 התפרצויות שאר

6278 הכל בסך

76



^

64 טבלה
19581959  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה סוג
ויידההיאחו!אמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1959195819591958

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 727369731.45.5או

אמיתיים); (מקרים בלבד הנסקרת בשנה המחוזות לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן
בתלאביב אירעו שעבת} י בשנה בהדרגה: יורד תלאביב של חלקה בתלאביב. אירעו %43.3

.56.50/0  1956 ובשנת ,47.50/0  1957 בשנת ההתפרצויות. כל של 44.5"/"

65 טבלה
מחוזות לפי  1959  פריצה ידי על גניבות

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הכל סך העבירה םונ

105196654
182362478

171281174
215357558
8286123
131217285
472655409

955 בלילה מגורים לבתי התפרצות
1022 ביום מגורים לבתי התפרצות
626 נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
1130 בלילה עסק לבתי התפרצות
291 ביום עםק לבתי התפרצות
633 ובחג בשבת עםק לבתי התפרצות
1536 התפרצויות שאר

2681 2154 1358 6193 הכל בסך

43.3"/0 34.8"/0 21.9"/0 100.0''/0 הכל בסך המחוזי האחוז

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 66 בטבלה שנראה כפי התפרצות' ידי על

66 טבלה
מחתות לפי  1959  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה הכלסונ הצפוניסך הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז מחוז

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ירי על 6919482או

הכל בסך המחוזי 100.00/027.50/069.60/02.90/0האחוז
*

גניבות שאר (5)

בשנת ו18,570 20,383 (לעומת אמיתיות 19,322 מהן שונות, גניבות 21,183 אירעו הדו"ח בשנת
האמיתיים. בתיקים 40/0 ושל שנרשמו בתיקים 3.90/0 של עלייה כלומר, ,(1958

הגניבה. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

77

$£.((¥?.!

3?

בהריגת אמיתיים). 38 (מהם בשוגג מוות גרם ||!קלי
בגרם ;(11.10/0 של ירידה חלה האמיתיים לקריטי
אלה שמספרים לציין יש .(46.20/0  (כאמיתיים !$
בנתונים משתקפים (אלה קטלניות דרכים *|תאונות

ירידה כלומר הקודמת, בשנה אמיתיים) 67) 71 ומת
בהסתננות. הירידה בהסתננווזןננראה, הירידה תנבנראה,
.19591958 בשנות ןל*ווד

62 יבלה
19581959  גישור

הירידהאחוזאמיתייםו
אמיתייםנרשמו19591958

י*
556715.517.9

*̂
%11.2) %10.8 של עלייה כלומר אמיתיים), 6193 ז\ז6
היא (הירידה בלילה מגורים לבתי להתפרצות פרט ,$

*:/

63 2ב*ז?
לפריצה19581959

הירידה או הריבוי אחת אמיתיים

אמיתיים נרשמו 1958 1959

 4.8
+14.2

+ 6.6
+ 9.3
+40.6

+10.9
+20.8

 4.5
+12.0

+ 7.0
+ 9.5
+39.2

+10.4
+20.0

1003
895

587
1035
207

571
1272

955
1022

62><

1130
291

633

1536

1

א~'

יי"(

+11.2 + 10.8 5570 6193 ד *
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61 טבלה
19381959  גנייבות שאר

הירייה. או הריבוי אחו! אמיתיים

אמיתיים נרשמו 1958 195.)

נרשמו

1958 1859
העבירה סוג

+ 8.3
 0.5

26.0
+ 19.0
10.4
+ 9.4
 8.4

+ 6.7
 2.5
25.7
+ 13.5
 6.8
+ 9.2
 8.2

288
185

1773
1078
2239

543
643

312
184

,1312
1283
2007

594
589 .

329
200

1877
1520
2426

654

672

351 ואופנועים מכוניות גניבת
195 מלון מבתי גניבות

1394 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
1725 אופניים גניבת
2260 כיס גניבות
714 בהמות גניבת
617 וטמטעים מפרדסים פרי גניבת

+10.3 + 9.6 11821 .< 13041 12705 13927 גניבות שאר

+ 4.0 + 3.9 18570 19322 20383 21183 הכל בסך

ירידה חלה למשל, כך, גניבות. של מסויימים בסוגים ניכרות ירידות חלו הכוללת, העלייה אף על
ב6.80/0, ירדו כים גניבות ,י מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך הגניבות בסוג מרבע למעלה של
נושן ישן נגע זה  אופניים בגניבת היא ביותר הניכרת העלייה ב%2,5.  מלון מבתי גניבות
למרות השגחה, ללא בעליהם ידי על האופניים של הפקרתם מחמת השנים, כל מאתנו מש שאינו
המכוניות גניבות למנעו.מספר כמעג1 ושאיאפשר המשטרה, של והנשנות החוזרות ההזהרות
אלא שאינם המקרים מספר ביותר רב אלה שבגניבות לציין יש אולם ב%6.7! עלה והאופנועים
הנטיעה. לאחר גונביו ידי על נעזב והוא נסיעה, או טיול לשם נגנב שהרכב כלומר קונדסות'/ "מעשי
יש אחר. מקרה ככל ונחקרים נרשמים והם רגילות, גניבות החוק, לפי הם, זה מסוגי מקרים גם
וש"מעשה ימים, עולי הם זה ממין עבירות המבצעים האנשים של המכריע שרובם בצער לציין
ולפיכך פשע, חיי לקראת הצעיר ידי על הנעשה הראשון הצעד לעתים, הוא, כביכול, זה, קונדסות"

הנדונה. בתופעה נמרצת מלחמה המשטרה נלחמת
.954 והוחזרו נמצאו  שנגנבו רכב כלי 974 שמתוך לציין יש

בלבד). אמיתיים (מקרים הגניבה מעשי של מחוזית חלוקה המראה טבלה להלן

68טב לה
גניבות לפישאר  1959 מחוזות

העבירה הכלטונ הצפוני0ך הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז מחוז

ואופנועים 3125333226גניבתמכוניות
מלון מבתי 184824656גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 1312369389554חלקי
אופניים 1283172294817גניבת
כים 20073703961241גניבות

* בהמות 59425828551גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 58918137731גניבת
גניבות 13041330443335404שאר

הכל 19322478961538380בסך

הכל בסך המחוזי 0/"024.80/031.80/043.4/י'100.0האחוז

/ <}
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מיניות עבירות (6)

1359 (לעומת אמיתיות 1258 מהן מיניות, עבירות 1351 על תלונות למשטרה הובאו הדו"ח בשנת
במספר ירידה איפוא, חלה' בכללן המיניות בעבירות הקודמת). בשנה אמיתיים ו1259 מקרים
זאת אחד). תיק של (הבדל שינוי ללא במעט נשאר האמיתיים התיקים ומספר שנרשמו, התיקים

הקודמת). בשנה שחלה 12.80/0) למדי ניכרת עלייה לעומת

69טבלה

מיניות 19581959עבירות 

העבירה סוג
הריבויאמיתייםנרשמו אחוז הירידה1 או

אמיתייםנרשמו1959195819591958

זכר ומשכב לאונס גסיון אונם'
במבוגרים +78750458בכוה 4.0+10.3

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם +00005053+10.0בילדים 5.7

זכר ומשכב וילדות ילדים אונם
בכוח 20222420+18.2+20.0בילדים

ובילדות בילדים מגונים 448450431430מעשים 0,4+ 0.2

מיניות עבירות 733702083698שאר 3.8 2.1

הכל 1351130912581259בסך 1.3 0.1

אינה המספרית העלייה אך למדי; ניכרת היא ובילדות בילדים האונס מעשי במספר באחוזים העלייה
שבו המיניות, העבירות שאר ובסעיף ובילדות בילדים מגונים במעשים חלה הירידה ביותר. גדולה
ומעשים עבירה לדבר וסרסרות שידול זנות, בית החזקת כגון המוסר, נגד עבירות בעיקר נכללו
במבוגרים זכר משכב וכן בילדים) המבוצעים זה מסוג למעשים (פרט ומגונים מוסריים בלתי

וכיו"ב. הדדית בהסכמה

גנוב רכוש החזקת  גנוב ש ו, כ ר קבלת (7)

יסוד שהיה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן
, גנוב. שהוא לחשוב

70 טבלה
19581959  כגנוב השוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה סוג
הירידהאחוזאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1959195819591958

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 38954830740229.023.6רכוש

79
\:

י* *01

67 >לה*

19581959'^

הריבויתייםאמי הירידהאחוז או

אמיתייםנרשמו19591958||1958

312288+ 0.7+ 8.3
184185■8י200 2.5 0.5

$18771312177325.726.0
1520"12831078+ 13.5+19.0
2429\20072239 0.810.4
+594543?ן054 9.2+ !1.4

589643 8.2 8.4
127051

,,%
1304111821+ 9.0+10.3

2038311932218570+ 3.9+ 4.0

ירידה חלה למשל, כך, גניבות. של מסויימים |ים
ב6.80/0, ירדו כיס גניבות מכוניות; חלקי וגניבת
נושן ישן נגע זה  אופניים בגניבת היא ביותר
למרות השגחה' ללא בעליהם ידי על האופניים ל
המכוניות גניבות מספר למנעו. כמעט יייאפשר
אלא שאינם המקרים מספר ביותר רב אלה יבות
הנסיעה. לאחר גונביו ידי על נעזב והוא נסיעה' או
יש אחר. מקרה ככל ונחקרים נרשמים והם .יות,
וש"מעשה ימים' עולי הם זה ממין עבירות עים
ולפיכך פשע, חיי לקראת הצעיר ידי על ^הנעשה

.954 יוהוחזרו
בלבד). אמיתיים (מקרים יבה

68 ז?

מחוזות לפי  1959;

הצפוני )תטחה
יי

הדרומי תלאביבהמחוז מחוז

53 >>"33226
י82 .*4656

309389554
172 '294817
370 "3961241
258 28551ךי
18137731

3304 ?43335404

$\י4789
'*1

61538380

%24.831.8"/43.40/0

§
0
~9$



בזדון לרכוש ונזק תקיפות (8)

71 טבלה
19581959  מדון .לרכוש ומק ופשוטה חבלנית תקיפה

הריבוי אחוז אמיתיים נרשמו
העבירה סוג

אמיתיים נרשמו 1958 1959 1958 1959

בזדון לרכוש ונזק תקיפות
+1.9 +1.2 8740 8906 9026 9130 גמירא עד בחן טיפלה שהמשטרה

,1.20/0) קלה עלייה הפעם זו היתר, אך, עלייה, שוב חלה בזדון לרכוש והנזק התקיפות במספר
שיעור איפוא, הואט, כאן 1:ם כן). שלפני בשנה הקודמתו11.80/0 בשנה %8 של עלייה לעומת
יותר. או פחות חמור, שאופיין והנזקים התקיפות רק נרשמו זה בסעיף ניכרת. האטה העלייה יי
עודם עבירה של אלה סוגים הבא. בסעיף מופיעות ציבורי, עניין בהן שאין ביותר, הקלות התקיפות
במקומותיהם החדשים העולים של התערותם ועם היישוב של ייצובו שעם לקוות יש אך למדי, שכיחים
עובדים לתקוף  המגונה המנהג אלימות. במעשי בעיות לפתור ולנסות יד להרים הנטייה תפחת י

. ומורות) מורים נגד ואף הסוכנות פקידי נגד במרפאות, העבודה, (בלשכות שונים ציבוריים
היו הנזקים או כשהתקיפות גם גמירא עד משפטית פעולה המשטרה נוקטת שלפעמים לכך גורם
המתלוננים את מפנה אלא פעולה, נוקטת המשטרה היתר, לא הנתקפים של תפקידיהם ואלמלא קלים,
הסוגים מן עבירות מתרבות שבהם ובזמנים במקומות זו פעולת ננקטת בייחוד משפט. לבית

האמורים. ||;

ו ב ר ו ס ש ת ו נ ו ל ת (9)

72 טבלה
19581959  שסורבו תלונות

התלונה סוג
סורבו

הריבוי אחו!
19591958

1631312995+25.5תקיפות

אחרות 1368810794+26.8תלונות

עד בהן מטפלת אינה שהמשטרה ערך, קלי וסכסוכים תקיפות על (תלונות שסורבו התלונות מספר
בי%26.5. עלה גמירא)

הצתה (10)
73 טבלה

19581959  הצתה

העבירה םונ
הריבויאחוזאמיתייםנרשמו

195919581959 אמיתייםנרשמו1958י

1077910576+35.4+38.2הצתה

80



*1

החקירה דרכי לשכלול בחלקה זו עלייה לייחס אפשר .(35.4"/0) ניכרת עלייה חלה עבירות של זה בסוג
סתם, דליקות בחזקת קודם נשארים אולי, שהיו, שמעשים כך לידי שהביא עבירות, של זה בסוג
נחקרות זו תופעה של וסיבותיה בלבד, כך ידי על לא נגרמה העלייה ברם, הצתה. כמעשי נתגלו

ונלמדות.

ורמאות זיופים (11)

74 טבלה
ורמאות19581959 זיוף

העבירה סוג
אחוזאמיתייםנרשמו 1

ן
הריבוי

נ19591958 אמיתייםנרשמו9591958

זיוף
רמאות

388
869

312

616

,353
779

280
534

+24.4
+41.1

+ 26.1
+45.9

הכל 12579281132814+35.5+39.1בסך

האנשים בארץ רבים עדיין .%41.1 . ברמאות ,24.40/0 בזיוף גדולה; עלייה חלה אלה בסוגים
מקצועם את שרכשו מנוסים לרמאים טרף והמשמשים נקלה, על לרמותם שאפשר האמונה קלי

לארץ. בחוץ עוד

ובולים ם י ט ו נ ק נ ב מטבעות, זיוף (12)

של המכריע רובם מקרים). ל44 מקרים (מ116 %62.1 של ירידה חלה אלה עבירות במספר
בעיקר תלולה, ירידה ירד המקרים מספר לייצורם. ולא וזיופים, בנקנוטים להפצת מתייחס המקרים
והסיכויים הסמוכות, בארצות שפעלו הבנקנוטים מייצרי של זיופיהם נתגלו שעברו שבשנים משום

פחתו. זיופיהם להצלחת

ת ו י ל כ ל כ ת ו ר י ב ע (13)

.19591956 בשנות המשטרה טיפלה שבהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

75 טבלה
19561959עב  כלכליות ירות

ונרשמוהשנה
אמיתיים

1959410405

1958478466

1957485470

1956484467

חמורים ברובם היו המשטרה טיפלה שבהם המקרים ירידה; חלה הכלכליות העבירות במספר
בזה. זה הקשורים עברייניים, מעשים של סידרה על מבוססים מהם ומסובכים,

כתוצאה רגילים. פליליים בהליכים המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
שטרלינג, לירות 3,102 דולרים, 164,110 חוץ: מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה מטיפול

81 

הריבוי אחוז

אמיתיים נרשמו

4
י ו*1

1(ן

19581959  ,נ(זרון

אמיתיים 11§
ק"*

1958 1959 111

$
+1.9 +1.2 8740 8906

,1.2"/0) קלה עלייה הפעם זו היתד. אך :לייה,
שיעור איפוא, הואט, באן גם כן). שלפני £נה
יותר. או פחות חמור, שאופיין והנזקים יפןןת
עודם עבירה של אלה סוגים הבא. בסעיף ייעות
במקומותיהם החדשים העולים של התערותם עם
עובדים לתקוף  המגונה המנהג אלימות. שי
 ומורות) מורים נגד ואף הסוכנות ןפקידי
היו הנזקים או כשהתקיפות גם גמירא עד *ת;
המתלוננים את מפנה אלא פעולה, נוקטת #טרה
הסוגים מן עבירות מתרבות שבהם 1בזמנים

72

19581959

הריבוי אחוז
1938 /י*1

4'
12995 ,"!*+25.5

10794 $י
....4

+26.8

עד בהן מטפלת אינה שהמשטרה ערך, ונו)קלי
"><ג

7:

19584

אמיתיים י הריבויאחוז■%
אמיתייםנרשמו1951958
*
.105
\*

76+35.4+38.2

/
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מטבעות 1060 צרפתיים; פרנקים 46,700 שויצריים, פרנקים 12,433 גרמניים, מרקים 1,226,373

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

■ מבוטלים. לא

הברחות (14)

הברחות, מקרי 426 נתגלו הדו"ח בשנת הברחות. תפיסת  המשטרה של אחר כלכלי פעולה שדה
תכשיטים, שעונים, חיים,ן.שטיחים, בעלי מזון, טקסטיל, ומוצרי טקסטילים ,< וסיגריות טבק ביניהם
שבהם הברחות, מקרי 66 היו כן ואופניים. אופנוע מכוניות, אקורדיאונים, מצלמות, רדיו, מכשירי

ריבויים. מפאת לפרטם שאיאפשר שונים, מסוגים סחורות הוחרמו

שיכרות (15)

של הרגלם אף ועל משכרים, משקאות של הגדולה התצרוכת אף על במדינה, נדירה השיכרות
השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות סדר הפרעות משקאות. בשתיית להרבות מסויימים חוגים
בהתארעות .כלל היא.גורם התרבות,אין ארצות ברוב לנעשה ובניגוד אצלנו? נדירות תופעות הן

התאונות.
בשנה ו6 47 (לעומת אחת מפעם יותר  14 מהם יהודים, 53 שיכרות על נידונו השנה
ושלושה אחת> מפעם יותר אחד מהם מושלמים, שני  המיעוטים מבני נידונו כן הקודמת),
לעומת ביותר, בולטת המיעוטים בין השיכרות של נדירותה אחת. מפעם שניים'יותר מהם נוצרים,
ביותר נפוצה היתה שהשיכרות הנראה, כפי היא, לכך הסיבה המדינה. הקמת שלפני ריבוייה
של הערבית אוכלוסייתה רוב שהם הכפריים, בין נודעה שלא וכמעט הערביים, הערים תושבי בין

המדינה.

סמיםמסוכנים (16)

בלומר, אמיתיים. 126 מהם לסמים, המתייחסות עבירות של מקרים 133 נרשמו הדו"ח בשנת
אמיתיים). 129 מהם מקרים, 130 נרשמו הקודמת (בשנה ניכר שינוי נשתנה לא הללו העבירות מספר

.19591958 בשנת המסוכנים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן

76 טבלה
19581959  מסוכנים סמים

10591 !) 5 8

ק'ניו"ג ■

5.6401000.856!)1השיש

13.800218.877אופיום

0.000.30.009הרואץ

0.000.8מורפיום

מורפיוםאמפולות ;324
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מטבעות 1060 , צרפתיים פרנקים $46,7

הטוב מרצונם הועברו, מהן ושכתוצאה
שאינם אלה, סכומים חסומים. ריבונות
לסכומים מגיע ערכם זו, בצורה ןהועבר

 .  " ^

הברחות, מקרי 426 נתגלו הדו"ח ^שנת
תכשיטים, שעונים, שטיחים, חיים, ן^י
שבהם הברחות, מקרי 66 היו כן ןים.

של הרגלם אף ועל משכרים, |?אות
השיכרות בעקבות פרועה ןזתנהגות
בהתארעות כלל גורם היא אין דנות,

בשנה ו6 47 (לעומת אחת י?מפעם
ושלושה אחת* מפעם יותר אחד |(הס
לעומת ביותר, בולטת המיעוטים ןנבין
ביותר נפוצה היתה שהשיכרות ראה,
של הערבית אוכלוסייתה רוב שהם ים,

י י*

כלומר, אמיתיים. 126 מהם ולסמים,
אמיתיים). 129 מהם מקרים, 130 רשמו

*.£1959

.19

י*? 4

ק"ג

"</1000.850

218.877ללי

י* *0.009

324
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בדוי תא ה (17)

אירעו הדו"ח בשנת
'(1956 בשנת ו219
במספר לה). שקדמו
ש עלייה  להתאבד
ש' המכריע ברובם
 המניע היה (48.70/0)

מספר נכזבת. ואהבה
הנסיו ממקרי ו%10
בוורידים! חתך ידי

. בחלקם שריפה. או
ש' (כשני המתאבדים
ברו' היו, המתאבדים
צל בגילים רבים היו

יותר. מבוגר
לו הנסיונות מספרי
הו לפי המשטרה. של
י היועץ הוראות לפי
ו 77 בטבלות הכלל.
המ המין, לפי מחוזי),

דליקות (18)

ב' אירעו הדו"ח בשנת
המןי כל אף על .(4.70/0

הפושע החבלה אין זו,
שרשלי אנשים, ידי על
הד' ובייחוד הדליקות,
ולחולי כד על להתריע
ב כי האש, משלחי את
ו נמצאים כבר הדליקה,

מש מיתות (19)

בש אירעו הדו"ח בשנת
% של ירידה הקודמת,
שמו אנשים וכן שונות,

■ מייד.

עביר שאר (20)

שנחי העבירות שאר בין
5  (לעומת רשיון בלי
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להתאגי ת ל נ ל י ג* נ י1י ו* וי ויי ד א* ו* ז* (17)

1957 בשנת 162 ,1958 בשנת 185 (לעומת התאבדות מקרי 168 במדינה אירעו הדו"ח בשנת
בשנים ו473 511 ו הקודמת בשנה 514  (לעומת להתאבד נסיונות ו557 ,(1956 בשנת ו219
הנסיונות ובמספר מ100/0, למעלה של ירידה איפוא, חלה, ההתאבדויות במספר לה). שקדמו

.8.40/0 של עלייה  להתאבד
להתאבד נסיון של המקרים של למחציתם ובקרוב (60.10/0) ההתאבדות מקרי של המכריע ברובם
משפחתיות סיבות  השני במקום ן כללי) ודכאון רוח מחלות (בעיקר מחלה  המניע היה (48.70/0)

ההתאבדות ממקרי 7"/0) מועט  כלכליות סיבות ידי על שנגרם המקרים מספר נכזבת. ואהבה
על או רעל ידי על בוצ?ג להתאבד הנסיונות של המכריע רובם להתאבד). הנסיון ממקרי ו100/0

ירייה רעל'ותלייה, ידי על ברובם, יבוצעו, מיתה לידי שהביאו ההתאבדויות בוורידים! חתך ידי
רוב בארץ. ותיקים תושבים להתאבד, המנסים וכן המתאבדים, היו הגדול בחלקם שריפה. או
נשים. המכריע הרוב היה להתאבד המנסים בין זכרים: היו בערך) שלישים (כשני המתאבדים
להתאבד המנסים בין ,י ומעלה) (משלושים יותר גבוהים בגילים המכריע, ברובם היו, המתאבדים
בגיל הם גם  למחציתם וקרוב לשליש),1 (קרוב 14 עד מ18  צעירים בגילים רבים היו

יותר. מבוגר
האשמות בפנקס הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספרי
כן, פי על אף בתעונשין. פלילית לעבירה להתאבד הנםיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
מן יוצאים למקרים פרט אלה, עבירות על משפטים מגישים אין המשפטי, היועץ הוראות לפי
ופירוט ארצי (ניתוח להתאבד והנסיונות ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן ו78 77 בטבלות הכלל.

והאמצעי. הסיבה המגורים, מקום בארץ, הוותק המשפחתי, המצב המין, לפי מחוזי),
41

דליקות (18)

של עלייה כלומר, הקודמת, בשנה 1181 (לעומת דליקות 1237 המדינה בשטח אירעו הדו"ח בשנת
בבעיית המטפלים אחרים מוסדות ידי ועל המשטרה ידי על הננקטים המאמצים בל אף על .(4.7"/

הנעשית  כאחד והאזרחים המדינה  ישראל של ובממונם ברכושם הפושעת החבלה אין זו,
נגרמו המקרים של המכריע ברובם ,י נפסקת פשע, של לממדים מגיעה שרשלנותם אנשים, ידי על
יש מכוונת. הצתה ידי על ולא רשלנות, מעשי ידי על החקלאיות, הדליקות ובייחוד הדליקות,
לגלות הוא הקושי ברם, עצמם. את לרסן שילמדו עד המחבלים, את ולהוקיע כך על להתריע
שפורצת ובשעה דרך, עוברי ידי על בשדות הדליקות נגרמות המקרים ברוב כי האש, משלחי את

פשעם. ממקום הרחק הם נמצאים כבר הדליקה,

ת ו נ ו ש מ ת ו ת י מ (19)

בשנה 1274 (לעומת טבעיים ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1124 המדינה בשטח אירעו הדו"ח בשנת
תאונות חללי מתאבדים, רצח, הרוגי 200 נכללו זה מספר בתוך .(13.40/0 של ירידה הקודמת,
נודעה לא מותם שסיבת או סוהר, בבתי או רוח לחולי החולים בבתי שמתו אנשים וכן שונות,

מייד.

ת ו ר י ב ע ר א ש (20)

ירייה כלי החזקת של מקרים 177 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
בלתי התקהלות של מקרים 74 שלפניה)! בשנה ו615 הקודמת בשנה 516  (לעומת רשיון בלי
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הצל' הנ*קרת ב!שנר.

קבוצה וכן וחמורים,
ומוסד פרטיים אנשים
ש דלהלן, בטבלות
שא הכולל המספר
הדו לשנת האמיתיים,
בהדר עולה הגילויים
לו נאלצה שהמשטרה
סאל ואדי מעשי לאחר

וטיונן. העבירות

שנרשמו עבירות

. י ועוונות) (פשעים

; אמיתיות עבירות

העבר". נודעו בהן עבירות
יי,

הגילויים אחוז

מספר: ניתנים בטבלה80
שי מפורטים. ניתוחים
ו בממדי ניכרים הבדלים
בעבריינו דיון בשעת
הר האחרונות, בשנתיים
בממדיה,: בייחוד ניכה,
ע> זה דבר ביותלי. גבוה
אל מייד בורחים פשעם
אל יריות ידי על לגבול,
ידיעו לנו יש אם אפילו

ותהודתו סאליב ואדי מ*ורעוו* משו*קפי1£ זה ב!מג!פר ל'?|ודמת): בשנה 20  (לעומת חוקית
הגדול לקן ושבח הכלכליות העבירות במספר נכללו (שלא. חירום חוקי על עבירות של מקרים 2179
חוקי על עבירות 976 וכן <, הקודמת בשנה 2682  לעומת הצבאי), הממשל לשטחי מתייחסות הן
בפרק הסקירות באחת נכללו שלא שונים, מסוגים עבירות 8148 נרשמו בן כמו הבטחון. שירות

האמיתיים. התיקים את מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה 7816 (לעומת זה

פליליות חקירות .3

■ . ■ ■ וחוקרים חקירות א.

בתל נסתיים זר. ארגון1 בחקירות, העוסקות היחידות של מחדש ארגונן נמשך הנסקרת בשנה
אחרים במקומות דלעיל). ג' ,1 ח', בפרק ניתנו עליה שפרטים במתכונת הארגון נקבע (בו אביב
.1960 בשנת תתגבש פעולתם שיטות של הסופית וצורתן התקנים, ועיבוד התכנון נסתיים טרם

הבילוש בשטחי ולמודיעין ידיעות לאיסוף המתייחסות הפעולות ושופרו מחדש אורגנו בייחוד
והעיקוב.

לחוקר התיק הצמדת נהוגה היתה החדשות, השיטות הונהגו שבהם במקומות וגם השנה, גם
חיוביות. תוצאות מראה השיטה מםויים.

י י עבריינים ומאסר גילויים ב.

ולהענישו, לדין בעבירה האשם את להביא תפקידן על נוסף המשטרה'משמשות, 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
.%54.3 כלומר בהן, טיפלה שהמשטרה עבירות 26,929 של מבצעיהם נתגלו הנסקרת בשנה
ל%67.6 השנה הגענו הרצח מעשי בגילוי ל76.10/0י! הגילויים אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות
ידי על רצח מעשי בוצעו שבהם המקרים את נוציא אם אולם הקודמת), בשנה 600/0 (לעומת
בגילוי ל0/"81. שנתגלו הרצח מעשי אחוז יהגיע מובנים, בקשיים כמובן, כרוך, שגילויים מסתננים
ובכלל לרצח, הנסיון מעשי לכל מתייחס .זה (מספר ל%57.1 השנה הגענו לרצח הנסיון מעשי
מספר מתנודד הנפש נגד עבירות של אחרים בסוגים מסתננים). ידי על שבוצעו למעשים  זה
 באונס יותר; גבוהים לאחוזים הגילויים הגיעו מיניות בעבירות ,98.20/0 ובין 750/0 בין הגילויים
בילדים מגונים במעשים !91.70/0  וילדות ילדים באונס :98.20/0  כחוק שלא בבעילה ,%90.6

.%85.7  המיניות העבירות ובשאר :80.5"/0 ובילדות
אחוז הקודמת) בשנה 25.5"/"  (לעומת ל25,80/0 הגילויים אחוז מגיע הרכוש נגד בעבירות
הידועות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם, בכל עולה, הנפש נגד בעבירות הגילויים
העבירות במקרי המניע את לגלות האפשרות (כגון, והקרימינאליסטיקה הקרימינולוגיה למדעיי היטב
עבריינים אינם המכריע שברובם הנפש, נגד העבריינים ידי על הנעשות הטעויות הנפש, נגד
:. .. . וכר). בכך, שמלאכתם

אחרות. נאורות שבארצות לזה אצלנו שווה הרכוש נגד בעבירות הגילויים אחוז
ל%91.2. הגילויים אחוז מגיע הרכוש, או הנפש נגד עבירות שאינן העבירות, בשאר

<!!
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ללינ1 פשעיי* שביצע!1 פושעינ! של בגופיות מכופל לגלות המשטרה הצליחה הנ*קרת בשנו?

נפגעו שבהם רמאות, ומעשי זיופים מעילות, של סידרות שביצעו עבריינים קבוצות וכן וחמורים,
י .  ואחרים. מוניציפאליים ומוסדות פרטיים אנשים

האמיתיים. המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
התיקים ועם שנרשמו העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן עבירות של הכולל המספר
שאחוז מראה זו טבלה .79 בטבלה ניתן מ1954) (החל הקודמות ולשנים הדו"ח לשנת האמיתיים,
לעובדה לייחס יש הנסקרת בשנה שחלה הקלה הירידה את לשנה. משנה בהדרגה עולה הגילויים
שנתרחשו במאורעות קשורים שהיו למבצעים וממרצה מזמנה רב חלק להקדיש נאלצה שהמשטרה

. י לכנסת. בבחירות קשורים שהיו אחרים, ובמבצעים םאליב ואדי מעשי לאחר

79 טבלה

19541959  וגילויץ עבירות

1954 1955 1956 1957 1958 1959 דמיונן העבירות

44,247 46'453

36,940 36,734

18,658 19,215

48/936 50,800

43,718 46,259

23,744 25,743

שנרשמו עבירות

53'010 53,840 ועוונות) (פשעים

48,320 49,609 אמיתיות עבירות

27,249 י 26,929 העבריינים. נודעו בהן עבירות

50.5 52.3 54.3 55.6 56.4 54.3 הגילויים אחוז

גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים בטבלה80
שאין מוכיחים מעבירות), (להבדיל לעבריינים המתייחסים במספרים שנעשו מפורטים ניתוחים

החדשים. אזרחינו ובין היישוב ותיקי בין העבריינות במכדי ניכרים הבדלים
במידתמה ירדה שחשיבותו פי על שאף גורם, בחשבון להביא יש בעבריינות דיון בשעת
שינוי משתנים העבריינות פני היו שבלעדיו חשוב גורם הוא זאת בכל הרי האחרונות, בשנתיים
לאחוז חלקה מגיע עבירות של מםויימים שבסוגים להסתננות, כוונתנו בממדיה: בייחוד ניכר,
את המבצעים המסתננים לרצח. והנםיון הרצח במעשי במיוחד ניכר עודנו זה דבר ביותר. גבוה
מעבר ממש לרצח הנסיון או הרצח מבוצע מסויימים במקרים ,י לגבול מעבר אל מייד בורחים פשעם
והמבצעים, בשטחנו, שבוצעו כעבירות נחשבים אלה מקרים שטחנו: תוך אל יריות ידי על לגבול,

נודעים. כבלתי הסטאטיסטיקה, לצורכי נחשבים, זהותם, על ידיעות לנו יש אם אפילו
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1

ותהוידווטו סאליב ואדי כ*ורעות זו(קפי*
הגדול ושבחלקן הכלכליות העבירות ^ספר
חוקי על עבירות 976 וכן הקודמת! [בשנה

בפרק הסקירות באחת נכללו שלא $ונים,
האמיתיים. התיקים את ציינים

 ו

■1ית

בתל נסתיים זה ארגון בחקירות, 1קות
אחרים במקומות דלעיל). ג' ,1 ח/ 1פרק
.1960 בשנת תתגבש פעולתם לשיטות

הבילוש בשטחי ולמודיעין ידיעות £*0וף,

לחוקר התיק הצמדת נהוגה היתה דשות,

י ;4
ולהענישה לדין בעבירה האשם את £ך.ביא
מעשיהם, לתיקון דרו מבקשים ^שנענשו
ביותר, רבים במקרים מביאה, פחד, ,:לתה
מן ומובדלים מורחקים למוטב, חוזרים י'י

הפעולה של זה לצד רבה חשיבות "ןיןעת

או*
.54.30/0 כלומר בהן, טיפלה שהמשטרה }י

ל67.60/0 השנה הגענו הרצח מעשי ?ל1י

ידי על רצח מעשי בוצעו שבהם $ים
בגילוי ל810/0. שנתגלו הרצח מעשי $זוז
ובכלל לרצח, הנםיון מעשי לכל £ו;ייחם
מספר מתנודד הנפש נגד עבירות של ים
 באונס יותר: גבוהים לאחוזים "גילויים
בילדים מגונים במעשים ;91.7"/  'רות

^
אחוז הקודמת) בשנה 25.50/0  י(לעומת
הידועות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות
העבירות במקרי המניע את לגלות .פשרות
עבריינים אינם המכריע שברובם הנפש,

אחרות. נאורות ^רצות
ל91.20/0. הגילויים אחוז ^מגיע

1



60 טבלה

שנרשמו עבירות

אמיתיים מקרים

גילויים

וגילוייו עבירות
1954  1959

50000

 40000

 30000

20000

10000

0
54 55 56 57 58 59
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7,עכ*ח7/.י טוגל העברייניםילפי גילוי על פרטים ניתנים דלקמן בטבלות 1
81 טבלה

19581959  הנפש נגד עבירות  עבריינים גילוי
הנילוייםי אחוז נתגלו העבריינים אמיתיים

1958 1959 1958 1959 1958 1959

תיקים נרשמו

1958 1959
העבירה סוג

60.0 67.6
68.9 57.1
66.7 75.0
96.2 94.7

,1

80.4 74.9

91.4 90.6

98.1 98.2

95.0 91.7
81.4 80.5
86.5 85.7

18 23 30 34 31 34 רצח
42 32 61 56 66 56 לרצח נסיו;
6 6 9 8 9 11 ארם הריגת

25 36 26 38 28 39 בשוגג מוות גרימת
פשוטה תקיפה חבלנית' תקיפה

בזדון לרכוש ונזק
ומשכב בכוח לאונס ונםיון אונם

במבוגרים בכוח זכר
זכר ומשכב כחוק שלא בעילה

בהסכמתם בילדים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונם

19 22 20 24 22 26 בכוח בילדים
350 347 430 431 450 448 ובילדות בילדים מגונים מעשים
604 585 698 683 762 733 מיניות עבירות שאר

7029 6672 8740 8906 9026 9130

53 58 58 . 64 75 78

52 55 53 56 60 66

81.0 76.1 8198 7836 10125 10300 10529 10621 הכל בסך

82 ה ל ב ט
19581959  הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

הגילויים אחוז נתגלו העבריינים אמיתיים תיקים נרשמו

19591958195919581959195819591958

60715567294052.759.7
965101095510039816010.316.0

1034923102289529625829.028.8
63959762658711711318.719.3
113910401130103529925026.524.2
29521229120714111048.553.1
63957963357118713329.523.3

156713061536127252635134.227.6

י72 73.6973587.211.0
3513293122881189837.834.0
195200184185544129.322.2

139418771312177320828315.916.0
172515201283107815014111.713.1
22602426200722391322286.610.2
71465459454358859.815.7
61767258964340248568.375.4

139271270513041118213803341129.228.9,

העבירה סוג

לשוד ונםיון שוד
בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
בלילה עסק לבתי התפרצות
ביום עסק לבתי התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
התפרצויות. שאר

או שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על

ואופנועים מכוניות גניבת
מלון מבתי גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי
אופניים גניבת

כים גניבות
בהמות גניבת

ומטטעים מפרדסים פרי גניבת
גניבות שאר

25.5 25.8 6195 6623 24280 25639 26194 27593 הכל בסך

89

שנרשמו עבירות

אמיתיים מקרים

גילויים
ווו
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83טבלה

גילוי עיירותעבריינים 19581959אחרות 

תיקים הגילוייםנתגלוהעברייניםאמיתייםנרשטו אחו!
ה/>ניררו טוג

נ193919581959 !15819.59195819591958

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 38954830740229938597.495.8חשוד

76593656.247.4■10779105הצתהי

38831235328030424086.185.7זיוף

ובולים בגקנוטים מטבעות' 4411641103245258.550.5זיוף

86961677953466644485.583.1רמאות

רשיון בלי ירייה כלי <189545177החזקת 51617651599.499.8

חוקית בלתי .התקהלות 75217420■< 7420100.0100.0

ממוכנים סטים 13313012612912012795.298.4עבירות

כלכליות 410478405466405463100.099.4עבירות

חירום חוקי על אחרות 316040082179268221782675100.099.7עבירות

בטחון שירות חוקי על 100992797689197589199.9100.0עבירות

עבירות 814878167190700888.289.7■88538507שאר

הכל 15626162871367013915124701285691.292.4בםך

ותיקים, משטרה חילות של אלה עם יפה מהתווים העבריינים גילוי בשטח המשטרה של הישגיה
המקשות בעיות עומדות ישראל משטרת שבפני העובדה אף על זאת ,. עליהם עולים אף ולפעמים
האוכלוסייה! של מתמדת תנועה שונות, חייהן ורמות שמסורותיהן גלויות קיגוץ הגילוי: פעולות על
ומאורח מהווי שנעקרו אנשים של ובמסורת בהרגלים מהפכה ,י במינם מיוחדים כלכליים תנאים

ועוד. יומין עתיק חיים

84 טבלה
19561959  והוחזר שנגנב רכןש

1956ל19591958195

בל"י שנגנב, הרכוש 909'190'6894'682'4,002,1184,278,0064ערך
שנת*ם הגנוב הרכוש ערך

לבעליו 1,013,4431,121/7941,098,9071,075,922והוחזר
שנמצא הרכוש 548,897551,533538,760924,644ערך

והוחזר שנגנב הרכוש 25.326.223.525.7אחוז

. . רכוש החזרת ג.

בשנה גם שחלה ירידה לאחר באה זו י ירידה ^6.4"/" ב השנה י ירד שנגנב הרכוש שערך לציין יש
הרבוש אחוז המשטרה. של המניעה פעולת משתקפת שכאן ספק אין .8.60/0 של בשיעור הקודמת,
את בחשבון נביא אם ובפרט, אחרות, זאת.שפארצות עם יפה משתווה והוא ל25.30/0, הגיע שהוחזר
ואי מסתננים, ידי על שנגנב לאחר הארץ, מגבולות הוצא הגנוב הרכוש מן גדול שחלק העובדה

הגנב. של זהותו נודעה אם אף להחזירו, אפשר

!1

1! י ו/

90



85טבלה

שנגנבובעלי ודים 1959והוחזרו

. הראשים הראשיםמםפר אחוז
שהוחזרוהוחזרונגנבו

2919131.3פרות

ופרדות 641625.0םוםימ

38.6>11444חמורים

3084100532.6צאן

1066258.5גמלים
2059043.9אחרים

הכל 38641308בסך 33.9י

פשוטות. בגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות, ידי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
על אף להחזירם. במיוחד קשה כך ומשום מסתננים, ידי על נגנבו החיים בעלי של המכריע רובם
בשנה 310/0 (לעומת בממוצע ל33.90/0 לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה כן פי

ל590/0. קרוב המוחזרים אחוז הגיע החיים בעלי של מסויימים בסוגים הקודמת).

יי י ומשפטים האשמות חיסול ד.

חיסולם. שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים של הכולל המספר את מראה דלקמן הטבלה

86 טבלה /

19571959  המשפט ותוצאות מאסרים
הנאשמים נאסרו שנהם תיקים

1957 1958 1959
המשפטיים השלבים

25743
17531
10407
96.2
406
6718

3344

27249

18419
10568

96.7
363
7488

3311

ובעוונות בפשעים והואשמו 26929נאסרו
לדין 17215הובאו

8934חוייבו

החיובים 96.2אחוז
354זוכו

ועומדים 7927תלויים
3896בחקירה

4868 5519 5818 תביעה ללא נסגרו

האנשים מספרי גם עבירות, של מסויימים ב6וגים המקרים מספרי על נוסף ניתנים, 87 בטבלה
הרב מספרם לחקירה). כעצורים או כחשודים (לא ממש בנאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו
כלא מתקוממי כל של האשמתם  וסיבתו מקרי, היה הקודמת בשנה ברצח שנאשמו האנשים של
נראה והוא מקרי, הוא בשנה שהואשמו האנשים במספר הירידה אחוז גם לפיכך, ברצח, שטה

השנה. האנשים הואשמו שבהם התיקים במספר הריבוי לעומת בייחוד דופן, יוצא
ביותר, נאה זה הישג שנתקיימו. המשפטים מכלל ל3.30/0 מגיע ואינו ביותר מועט הזיכויים מספר
לשקידתה היתר, בין לזקוף, יש זה הישג מתקדמות. ארצות אף חוץ, ארצות עם בהשוואה בייחוד
להאשמתו שהראיות החקירות בשלב שוכנעה כן אם אלא לדין איש להביא שלא ישראל משטרת של

. ■ :.. . י . חותכות. הן

91

אחרות ;$19581959 
ו

אמיתיים |)ו<*>,
_ > '

נתגלו הגילוייםאחוזהעבריינים
1959 ו11958195911158)1958195^

 %
1

.  ■■ ~~י

י י*

!י:307
* 1, ./

40229938597.495.8
105^1
353 *'*

ו76593656.247.4

28030424086.1 .85.7
1

103245258.550.5
779^53466644485.583.1

51617651599.499.8
207420100.0100.0

יי

12912012795.298.4ןן^1
466405463100.099.4 21|?268221782675100.099.7

976,,89197589199.9,100.0
00888.289.7ל8148178167190

92.4 91.2 12856 12470 13915 13670

ותיקים, משטרה חילות של אלה עם יפה ןווים
המקשות בעיות עומדות ישראל משטרת .בפני
האוכלוסייה; של מתמדת תנועה שונות; לחייהן
ומאורח מהווי שנעקרו אנשים של ובמסורת *■

19561959 ^

1,075,922
924'644

25,7

1<098'907 ||י$1י
538,760 ג55ל

23.5
'.>■?'*?!

בשנה גם שחלה ירידה לאחר באה ןי^הזו
הרכוש אחוז המשטרה. של המניעה |^ולת
את בחשבון נביא אם ובפרט, אחרות, |ךצות
ואי מסתננים, ידי על שנגנב לאחר |ארץ,

$3

1
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87 טבלה
19581959  עבירות של טםוייטיפ בסוגים המשפט ותוצאות מאפרים

וה מ לני א יו ו וה ב כי ו תלוייםוז
הבחקיוועומדים

העבירה אוהרי:תיאור הירידה:וי
י\ תיקיתיקיפםתיקייבזאנע.פתיקייפבאחו?"

1959195819591958195919581959195819591958אנטסתיקי1959195819591958

המאסרים 269292724940522400611.21.2+89341056812522146113543637927748838963311כל

רצח
לרצד. נסיון
אדם הריגת

בצוגג מוות נרפ
ופיצוי:" חבלנית תקיפת

23
32
6

36

18
42
6
25

28
. 61

7
51

102
57
7
33

27.8
23.8

44.0

+ .

+

72.5
7.0

54.5+

1

3
1
3

3
7
1
1

1
3
1

6

3
. 10

1
1

1

12

19
18
4
19

13

24
4
15

2
3

8

1
7

1
4

בזדון לרבו:.* ונזק
לשור סיון ונ שוד

..6672
29

7029
40

9680
63

9821
80

5.1
27.5

1.4
21.3

19902412
3

24603047
9

1059319731988849706

פריצה ידי על נניגה
למיניהן בהמות גניבות

1664
63

1375
93

2989
116

2423
174

21.0
32.3

+23.4
33.3

559
17

549
31

867
33

887
51

1
1

584ך
24

494
41

251
8

187
14 גניבות 48674687726471733.81.31541200321492831657815901483823557עאר מיניות עבירות

כלכליות עבירות
1067
405

1078
463

1281
528

1204
662

1.0
12.516.4

20.2
+175

205
275
165

187
238

294
201

18
4

19330
71

300
132

192
91

161
193 עבירות 120651239318454183252.60.7+4436$511657772761581633281297316601540'גאר

ג~ >ק גג 1^//
^ 11 ,_ 13

ץ0
ר*1

11 ץ0

1
0\
ץ0

ו*

*1. ,,

11
11

11

ד!

§8

■"!

ם

ה1

יי ק
ני י 13

י/. ^ .י!.

8 ^

?נ י!
^

^0

66
1? .£ % 1= 5\

>5
ר1 .

ם §

י/ 0

5 י1

10 י*.

 ^
11 0

;<1 0

;1 1\

?= יי

ויי

ו .
* ^

*3 1

ם 0
=1 ^

ו ^.
י1 ^ ל?

1= ^ 11

3נ ^
1~ 0

^2
8

£8ו*
1£

13
ם

ר1
ן
13

11ו/
1

^ י'
ו1



התלויים התיקים למשפט יובאו כאשר יותר, עוד יפחת הזיכויים) (של זה שנתי שאחוז לשער יש

מחסלת המשטרה הדו"ח. שנת בסוף החקירה נסתיימה טרם שבהם ואלה המשפט בבתי ועומדים
כליל נפתרה לא השנה גם האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את

המהיר. וחיסולם המשפטים החשת של החמורה הבעייה
משנת תיקים 11,823 על נוסף ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1959 שנת בסוף

.1957 משנת 551 ר 1958 משנת 1,674 גם ,1959

( י . ימים עולי עבריינים ה.

נוער עבריינות (1)

הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים עולי העבריינים בדבר מספרים ניתנים 88 בטבלה
מספרי ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

דלעיל). הכוללות בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות
של עלייה השנה חלה בעבירות והואשמו שנאסרו הימים עולי העבריינים של הכולל במספר
השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים של הבולל המספר בתוך הימים עולי של מספרם .14.1"/

בין מבוגרים). והן ימים עולי (הן שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו מובן ב2.40/0.

 (%8.2) נערות ו697 (91.80/0) נערים 7836 היו הנסקרת בשנה והואשמו שנאסרו הימים עולי
ששעשרה. גיל עד ואלה אלת

עבירות על בעיקר  שנתפסו הצעירים העבריינים נאסרו השנה, גם כן הקודמות, כבשנים
על נוסף שונות. גניבות בביצוע  3273 ו התפרצויות בביצוע הואשמו מהם 1884 הרכוש. נגד
בזדון. לרכוש נזק ובגרימת קלות, ומהן חמורות מהן שונות, תקיפות בביצוע 1337 הואשמו כך
האנשים כלל בתוך ומספרם ב0/"40.3, עלה עבירות של זה בסוג שהואשמו הימים עולי של מספרם
של חלקם צעיריה. של בזו משתקף החברה של פרצופה ל13.80/0: הגיע אלה בעבירות שהואשמו
של זה בסוג שהואשמו האנשים מכלל ל%63.5 השנה הגיע בהתפרצויות שהואשמו הימים עולי
הרכוש נגד העבירות מבצעי בכלל הימים עולי של מספרם ל%44.7.  בגניבות וחלקם עבירות,
עבריינים של עולה דור עם עסק כאן לנו יש כי לחשוש ויש האחרונות, בשנים מרובה במידה עלה
אין כך משום מבוגר, עבריין מאשר ןיעיר, עבריין ולתפוס לגלות יותר קל מאידך, מקצוע. בעלי
זהה מסויימות, עבירות על ונאסרו שנתגלו המבוגרים), (בין הצעירים העבריינים שאחוז להסיק

הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם עם
130 מיניות; בעבירות שהואשמו נוער בני של במספרם גם ביותר ניכרת עלייה חלה השנה
92) ובילדות בילדים מגונים במעשים ב!עיקר, התבטאה, העלייה הקודמת. בשנה 76  לעומת
להעיד צעיר בגיל מגונים במעשים אין רבים במקרים כי אם הקודמת). בשנה 39 לעומת מקרים,
שברוב אותנו מלמדת המקצועית והספרות הבגרות, בגיל גם מיניות בסטיות ילקו שהנערים כך על

? פסיכיאטרי לטיפול הזקוקים הכלל, מן יוצאים גם במובן, יש, חולפת, תופעה אלא זו אין המקרים
להדאיג. כדי בה יש התלולה העלייה פנים, כל ועל

גם היתר, בין הכוללות, אחרות, מיניות בעבירות הואשמו נערות) 3  (מהם נוער בני 22

וכיו"ב. זנות
הנאשמים הורשעו ימים, עולי לדין והובאו הואשמו שבהם המקרים כל של המכריע ברוב

הרשעות). %96.4  כנגד זיכויים, של %3.6)
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88 טבלה
19581959  ימים עולי עבריינים

£

ו מה ש וא
או להריבוי ו י9ךע ממ

העבירה 951תיאור אחוז9
עוליהימים
הכל בסך

89 51
ם

הירידה
ה במספר

עוליחימים
בו.ווייגו

תלויים
ועומדים בכלל מהםעבריינים ימים בכלעברייניעולי ימימהם■פ עולי

נק!פה"כ זהעברייניםנקבהזכרסה"כ:הזכר נםה"כ םה"בכר ניקבה ^קבהזכר 1958,1959
19581959195819391938

01021011%1100.03/"282623310.7רצח לרצח __100.00/01|__05757/"016111111.6נםיון

אדם __"/"100.0]_7611114.30/0752הרינת

בשוננ מוות ,51483גרם " 3332111%100.0_

פשוטה תקיפה חבלנית. תקיפה
בזדון לרכוש 05י337121112613.87098218325149695386093נ968081481532ונזק + 8269י1*95י%40.3 לשוד ונסיון 3.20/08076488_6360322שוד  %75.04 טנוריפ לבתי 0701636653222853794/ס788707813303012941.9התפרצות + 2.50/09625131102 עטק לבתי 11401126147237149%63.4969957120446377180התפרצות 0:4447272256/ס12.3+

התפרצויות שאר
או שוד ידי על בהמות גניבת

10611033288318062578.3"/"7537292466464024212 +25.20/021311254223

התפרצות ידי 1"/"100.0_882019111על ואופנועים מכוניות 185184129גניבת 29%15.716316339393  25.670186"

וחלקי מכוניות מתוך ייגניבות

326324154154%47.24784726261255640מכוניות  %41.0103_1 5984 אופניים 19118921301282%68.117317039998132גניבת +%31.35016020 כיס 1671541349434%29.3303292131541441014גניבות  68.27073_41552 בהמות 108105315141%13.9154153115154גניבת 733 וממטעים מפרדסים פרי .גניבת 83370614743937267%31.59407961443723254791 +%18.013868138114 גניבות שאר
רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

554248776652457220625144.3"/05114446364920211808213663 %67431932837640.נ2+

כגנוב 378335435150113.570494462325352117חשוד  %3.8112013 זכר ומשכב לאונס נםיון אונס'
במבוגרים בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
8383

44
4.8"/06564. 1111 + 300.070 י

21

בהסכמתם בילדים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונם

6969
77

10.1706867122
 +210.070

21

בכוח בילדים
ובילדות בילדים מגונים מעשים

25
395

25
395

5
92

5
92

%20.0
23.370

20
338
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2
39

2
39

 +%150.0
4 33.90/041נ+

3
16

2

מיניות עבירות [7094972שאר 2221933.170693464229333031  613נ33.370 כלכליות 52840812022%0.466256010233עבירות  ן%33.3
18076157632311
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89טבלה

לפיתאונות  לסוגיהן 19591948חומרתןדרכים

לרכושפציעותפציעותמוותכלהינעה נזק
בלבדקלותקשותהתאונות

19482037932595901095

1919469917442915232573

1950640621781820973274
19518300198116423704568
195210659210109325896767
19531162416297628957591 ן

195412790156106334748097

195515113129117038949920
1956173871491412468811138

1957191712081577528212104
1958207951781692622712698
1959211561801827624812901

הכל 1501372054134804187792726בםך
(19591948)

בלבר יץלירצמבר : תאונות ;1948 לשנת הערה

*'

: דלקמן בטבלה ניתנים האמורות בשנים התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים

90 טבלה
19591948  אוכלוסייה  נפגעים  תאונות

הנפגעים מספר התאונות מספר
תושבים 100'000 לכל

האוכלוסייה מםפף
הנפגעים

מספר
התאונות הינעה

19482'037851879/00023297
19494'6992'7941'174'000 .400238
1950. 6/4063'8751'370'000468283
19518/3004'7511'577'000526301
195210'6595'0321/629/000654309
195311'6245'0551'670'000696303
195412/7905'9161'718'000744344
195515/1136'4361'789'000845360
195617/3877'8431'872'000929419
195719'1718'8701'976'000970449
195820/79510,2692'032'0001'023565
195921'15610/7402'089'0001'013514

1948 לשנת הערה
בלבדתאונות: יולידצטבר
כלבדנפנעיס; ספטמברדצמכר

9?



דלה' 93 בטבלה
.1959  1957

תאונה

2200

י

2000\ ■י

1800

1600

'!400

.עלו הנסקרת בשנה
תי באורנה הקודמת.
כא גם .10.30/0 של
במספ< הגידול של
ה שטרם ורישויים,
מספר אחוז. 12 עד
התאו מספר השנה).
מם ,0.30/0  קלים
קל נזק אירע שבהן
ש האנשים מספר
8 לשנת המספר גם
כילדים. מבוגרים

בצורה תושבים) 100,000 לכל התאונות (מספר התאונות תכיפות את מראה דלקמן 91 הטבלה
גראפית.

91 ה ל ב ט

דרכים תאונות
תושבים 100.000 לכל התאונות מספר ו43ל3לו0יו"1

1015 :1023 970

1959 '1948

929 845 744 696 654 526 468 :4001 2}2!

1959 1958 1957 1955 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948

והירידות העליות ואת חומרתן) (לפי 19591958 בשנת התאונות חלוקת את מראה 92 הטבלה
לסוגיהן. התאונות במספרי

92 טבלה .

19581959  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות
הריבוי
נאחוזיס 1 9 5 8 1 9 5 0 התאונה סוג

1800.9"/0178.0.9''/0+ 1.1
1'827%8.61'6928.1"/+ 8.0

6'248.29.5"/06'22729.90/0+ 0.3

12/90161.00/012'698%61.1+ 1.6
(10/999)_(9'311)(+18.1) "י

מוות נגרם שבהן תאונות
קשים פצעיים נגרמו שבהן תאונות
קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות

בלבד לרכוש מק נגרם שבהן תאונות
בלבד) שנרשמו מק מקרי (מהן

1.7 100.00/0 20'795 . 100.0"/0 21/156 התאונות כל

98



וי"1.11

משנות שנה בכל התאונות של החודשית ההתפתחות גראפית'י בצורה י ניתנת, דלהלן 93 בטבלה
.1959  1957

93 טבלה

19571959 דרכים תאונות

2200

2000

1800

1600

1400

;ן

 .2

1

1 !

יי
1,,,,!:

י
"") י"!""

י
111,

,י$119

1

1 /י

1 1** 1

.."■"".י"1

נ/

.1ו.1:
י י

וווו יו,
¥/י/,
1918

4937
011 ^ * . ץ1 \/111 \/1! 71 ^ /\/

2200

2000

1800

1600

1400

בצורה תושבים) 100,000 לכל התאונות יד. ;

עובים תו 100.000 לכל התאונות מספר

11

810

1;0'15; <1023 :!9*?0: :929;

11
195

0
! 1

845

1959 1958 1957 1956 1955:;

בשנה %8.5 של עלייה לעומת ל21,156), (מ20,795 ב1.70/0 התאונות מספר עלה הנסקרת בשנה
בשיעור העלייה היתה 1958 לשנת שקדמה בשנה ב%2.8. האוכלוסייה עלתה תקופה באותה הקודמת.
מדוייק מספר בידינו אין לצערנו, העלייה. בשיעור האטה איפוא, אנו, רואים כאן גם .10.3"/0 של
הרכב כלי של המספור חידוש מחמת הנסקרת, בשנה המורשים הרבב כלי במספר הגידול של
ב7 1958 מספרי לעומת זה מספר עלה האומדן לפי הדו"ח. הכנת עם הסתיים שטרם ורישויים,
שנוספו תאונות בשתי הוא (ההבדל שינוי ללא כמעט נשאר הקטלניות התאונות מספר אחוז. 12 עד
פצעים נגרמו שבהן התאונות ומספר ב80/0 עלה קשים פצעים נגרמו שבהן התאונות מספר השנה).
מהן אלה של ומספרן ב1.60/0, עלה בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות מספר ,%0.3  קלים

ב'18.10/0. עלה בלבד מקוצרת חקירה ושנחקרו ביותר קל נזק אירע שבהן
עצמן). התאונות במספר הקל הריבוי אף (על ל200 מ207 ירד בתאונות שנהרגו האנשים מספר
נוסעים, והן רגל הולכי הן איש, 219 נהרגו שבה ,1957 לגבי ירידה הראה 1958 לשנת המספר גם

. . , י. כילדים. מבוגרים

99.

והירידות העליות ואת חומרתן) (לפי $1|

19581959  מרתן
י

9 5 81
הריבוי
באחוזים

/י
ו.,

י ".^

178

1,692

0.9"/0

8.1"/0

+ 1.1.
+ 8.0

,?,6,22729.90/0+ 0.3

/12,698%61.1+ 1.6

(18.1+)(9,311)/י

.1020,795%100.04 1.7

11



.94 טבלה

לסוגיהן דרכים תאונות
19551959
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התאונות :0</0 השנה היה התאונות של הכולל השנתי במספר מוות נגרם שבהן התאונות אחוז
נגרם שבהן ותאונות 29.50/0  קלים פצעלןם נגרמו שבהן תאונות 18.60/0  קשים לפצעים שגרמו
לנזק גרמו התאונות מכל שלישים משני פחות שקצת דבר של פירושו .%61  בלבד לרכוש נזק

בלבד. לרכוש
שבהן תאונות קטלניות, סוגיהן: לפי התאונות התפתחות גראפית בצורה ניתנת 94 בטבלה
בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות ., קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות <, קשים פצעים נגרמו

.(19591955 בשנות (הכל
מחוזית. בחלוקה חומרתן לפי הדרכים, תאונות את מראה 95 הטבלה

95 ה ל ב ט

1959  מחוזית חלוקה  חומרתן לפי דרכים תאונות

מקנזקפציעותפציעותמקריסה"כ מקרי מהן

בלברקלותקשותמוותהתאונות שנרשמו

הצפוני (1947)39556143011522312המספרהמחוז

100.01.510.929.158.5האחוז

הדרומי המחוז (1988).46736450615742529המספר

100.01.410.833.754.1האחוז

תלאביב (7064)125285589135228060המספרמחוז

100.00.57.128.164.3האחוז

הכל (10999)211561801827,624812901המספרכסך

100.00.98.629,561.0האחוז

היו הנ"ל התאונות מבין 10,999 בלבר. לרכוש נזק כאמור, נגרם, התאונות של המכריע ברובן
רישומן קצרה, חקירה" ביצוע לאחר נוספת, פעולה בהן נקטה לא והמשטרה יותר, קל שנזקן תאונות
ניכרת, חשיבות נודעה זה מסוג תאונות של לרישומן ברם, ? המעורבים לצדדים פרטיהן ומסירת
התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכוי), (ביטוח הצדדים של האינטרסים מבחינת הן
תנאי מחמת בערים, המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק של התאונות התורפה. מקומות ושל
שאין לציין יש ברם, ,י וביו"ב חנייה, מקומות העדר ברחובות, הצפיפות בהן: השוררים התנועה
שגרמו העיקריות הסיבות הדרכים. כל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים, תורפה מקומות בארץ

.100,99,98,97 בטבלות וגראפית מספרית בצורה משתקפות לתאונות
מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את גראפית בצורה מראה 96 הטבלה
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96 טבלה

סיבות

^

1

ו

לסו^הן דרכים תאונות
1 9 5 מחוזית9 חלוקה

המחוז
1 הצעונ:

המחוז
הדרופגך
מחוז

אביב תל

פציעות
ישות

תאונות
קטלניות

3

3^0

לרכוש נ1ק
בלבד

102



97 טבלה

התאונות1959 סיבות
■ 1 11 . י 1111 1*1 * ו *1 * *1111 * 1

י ו. י י י י! יי

" ", ;;!,י.י ?סי3נל1מס1כנ1נ:,;
;;■;, י: ;,. יי1, 1272.7''י,
יי י י 1

ובהתנהגותו: 5י11ו1י
/י?*1 ^^?יתבו?^.ץ:
.י .יי 14 "6+, י"

ג!.י ?יר31לי

פציעות
ישות

לרכוש נדק
בלבד

?11
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התאונה סיבת

מסוכנת נסיעה

הנד של שבהתנהגותו סיבות
רגל הולכי התנהגות

אופניים רוכבי התנהגות
מיכאניים ליקויים

שונות

הכל בסך

י כן הקודמות' כבשנים
כלוטו זהירה, בלתי או
שיכרות כגון, האדם,
המפיי השיכרות, גורם
דווקא ובייחוד בעולם,
מק ב19 רק שיכורים
נסי של שונות צורות
איציות רגל, ולהולכי
אחורנית נסיעה כחוק,
מ00/0 למעלה כלומר,
אופנייי רוכבי התנהגות
התאונוו מכל 18.60/0

ל הטענה או מטעךיתר

דרך
עירונית לא

2054

6
223
127
10
41
2

470
57
490
96
320
76
94
42

26

4
12

10

3625

98 טבלה
1959  הסיבות פירוט  דרכים תאונות

ייר
עירונית

10673

8
249
1415
120 י
276
36

2124
566
2486
821
523
112
1913
24

41

15
5
21

סה"כ למיניהן הסיבות

17531

12727

14
472
1542
130
317
38

2594
623
2976
917
843
188
2007
66

67

19

17
31

26442329315

100793473

782416366

348236112
1349
772552
344151193

39293138791

20182

1328745
35128863
662424238
?6187982
18031442361

מסוכנת נסיעה א.

החוק לפי המותר מן למעלה מהירות
המקרה בנסיבות מופרזת מהירות

לרכב קדימה זכות מתן אי
חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות מתן אי

לתמרור ציות אי
לרמזור ציות אי

המכוניות בין רווח על שמירה אי
אות מתן אי

בחוק שלא עקיפה
נכונה לא פנייה

הכביש של ימין בצד שלא נהיגה
סינוור

אחורנית נסיעה
תאורה חומר

הנהג של שבהתנהגנתו סיבות ב.

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות פעולות

רגל הולכי התנהגות ג.

אופניים רוכבי התנהגות ד.

מ י י נ א כ י מ ליקויים ה.

לקויים בלמים
לקויים אורות

פגום הגה
אחרים מיכאניים ליקויים

,  שונות ו.

כהלכה שלא או כחוק שלא רכב העמדת
לקוייה הטענה או יתר מטען

הנוסעים התנהגות
הכביש מצב

ידועה בלתי הסיבה
סיבות שאר

21156 הכל בסך

11

104



תלאביב מחוז

האחוז מספר
הסיבות

100.0 12528

באחוזים

99 טבלה
1959  התאונות סיבות

במספרים התאונה סיבת

60.1

0.3

12.5

4.8

317

18.6

727'2נ מסוכנת נסיעה
67 הנהג של שבהתנהגותו סיבות

2'644 רגל חולבי התנהגות
1'007 אופניים רוכבי התנהגות
782 מיכאניים ליקויים

3/929 שונות

100.0 21456 הכל בסך

100 טבלה
1959  מחוזות לפי  התאונות סיבות

הדרומי המחוז הצפוני המחוז הכל סך

האחוז טםםר
הסיבות האחוז מספר

הסיבות האחוז מספר
הסיבות

התאונה סיבת

65.7 8226 52.9 2174 51.2 2027 60.1 12727 מסוכנת נסיעה
0.2 29 0.4 . 21 0.4 17 0.3 67 הנהנ של שבהתנהגותו סיבות

11.6 1450 14.0 654 13.7 510 12.5 2841 רגל הולכי התנהגות

4.7 587 5.7 265 3.9 155 4.8 1007 אופניימ רוכבי התנהגות

2.2 274 5.6 260 (!.3 248 3.7 782 מיכאניים ליקויים

15.6 1962 21.4 999 24.5 988 18.>< 3929 שונות

100.0 4673 100.0 3955 100.0 21156 הכל בסך

מסוכנת נסיעה של שונות צורות ידי על נגרמו התאונות שרוב נמצא השנה' גם כן הקודמות, כבשנים
בגורם מקורן הן שאף אחרות, סיבות גם אמנם קיימות האדם; גורם ידי על כלומר, זהירה, בלתי או
אצלנו נדיר ובייחוד נדירים' אלה מקרים אולם וכדו/ שנרדם, נהג הנהג, שיכרות כגון, האדם,
רבות בארצות קרבנותיהם ובין הנהגים בין 1בים ולאלפים למאות חללים המפיל השיכרות, גורם
נהגים ידי על תאונות נגרמו הנסקרת בשנה ביותר. התרבותיות בארצות דווקא ובייחוד בעולם,
ידי על שנגרמו התאונות מספר .%0.09 כלומר התאונות, 21,556 מתוך מקרים ב19 רק שיכורים
לרכב קדימה זכות אימתן מופרזת, מהירות (כגון, ומסוכנת רשלנית נסיעה של שונות צורות
שלא עקיפה המכוניות, בין מספיק רווח על אישמירה ולרמזורים, לתמרורים איציות רגל, ולהולכי
ל12,727, מגיע ובו') נכונה לא פנייה הכביש, של הנכון בצד שלא נהיגה אחורנית, נסיעה כחוק,
התאונות. ממספר ל12.50/0 גרמה רגל הולכי התנהגות התאונות. מכל מ600/0 למעלה כלומר,

ל3.70/0.  מיכאניים וליקויים 4.80/0  אופניים רוכבי התנהגות
נוסעים, של התנהגותם הכביש, מצב כגון: אחרים, גורמים ידי על נגרמו התאונות מכל 18.6"/

וכף. לקוייה הטענה או מטעןיתר

105

דור
עירונית לא

2054

6

223
127
10

41
2

470
57
490
96
320
76
94
42

26

4
12

10

3625

1959  ונ^הסיבות

דרך
עירונית

10673

8
249
1415
120
276
36

2124
566
2486
821
523
112
1913
24

41

15
5

21

17531

סה"כ

12727 1
14
472
1542
130
317
38

2594
623
2976
917
843
188
2007
66

67

19
17
31

2644 /2329315

1007 /93473

782 /416366

348236112
1349
772552
344151193

3929 3138791י

20182
132 *8745
35128863
662 1424238
961 87982יי
18031442361

211561



1959

הרוגי

*. *0 גא נא

^ז 0^1 0

56י '57 '58 '59

במיון שינויים מחמת הקודמת, השנה .של הסיבות חלוקת עם השוואה לתת יכולנו לא השנה
הסטאטיםטי.

שנערכו בפרסומים מצאנו 1955 בשנת הארץ. בכבישי הרכב כלי לצפיפות נודעת רבה חשיבות
במקום ישראל נמצאת כביש) לקילומטר הרכב כלי (מספר זה שבנידון התחבורה, על או"ם ידי על
עוד זו צפיפות גדלה האמור הסקר שמאז הוא ודאי דבר אירופה. ארצות עם בהשוואה הראשון,
כאן שהמדובר לחשוב רבים אנשים שולל הוליך אלה מספרים של שפרסומם לחשוש (יש יותר.

לגמרי). אחר דבר וזה  הכבישים בצפיפות עסקינן שכאן בשעה התאונות, בתכיפות
בעיית על חדשה ראיה המחייבים צפיפות לתנאי המצב הגיע בתלאביב ובייחוד הגדולות בערים
ערינו היו כאילו אנו נוהגים עדיין אך כרך, של תנאים כבר קיימים בארץ הממונעת. התובלה
רציני חשש קיים ./ הולמים התערבות אמצעי כמה בדחיפות יינקטו לא אם בינוניות. עיירות
כרוכים אינם אשר הדחופים, האמצעים ואלה אפשרי. בלתי לדבר תהיה הרבב כלי תנועת שזרימת

■; הדעת את עליהם ליתן שיש כבדות, בהוצאות

הומים: ברחובות איטיים רכב סוגי של התנועה איסור א.

הערים, של מםויימים באיזורים משאות של ופריקה טעינה ואיסור משאיות תנועת הגבלת ב.
היום; בשעות

. ■ צפופים, באיזורים רכב כלי חניית של יותר חמורות הגבלות ג.

ציבור, מבני שעשועים, (בתי רב קהל המושכים למבנים בנייה רשיונות מתן התניית ד.
הולם; חנייה שטח בהקצאת וכר') קומות בני פמג'ים

רמזורים. מספר הוספת ה.

רק אולם מיידית, החמרה למנוע הבאים בלבד, חלקיים פתרונות בבחינת הנם אלה עזר אמצעי
בכוחו יש ~ ניכרות בהשקעות הכרוך קונסטרוקטיבית, ובצורה רחב מידה בקנה הנדסי תכנון

הגדולות. בערים התנועה להסדר להביא
העונשים החמרת ידי על רק בדרכים בטיחות של המטרות כל את להשיג שניתן לחשוב אין
המורכבות, והפיסיות הפסיכולוגיות תגובותיו על, הנפשי הגורם של חלקו את לזכור יש הנהגים. על

העונש. להשפעת גבול יש בזולת. או בחוק זלזול של יסוד בהן אין לפעמים אשר

הפגיעה. סוג לפי ,19591956 בשנות התאונות נפגעי את מראה דלעיל הטבלה
גראפית. בצורה הללו המספרים ניתנים 102 בטבלה

106

ו

טבלה
 תאונות נפגעי

101

19561959■

1!1<9, 195819571951)

הרוגים 1
קשה פצועים
קל פצועים

.200

2140

8400

207

2030

8032

219

1843

6808

] 56

1608

6079

וייל !10740, 1026988707843



102 טבלה

1 י "■"■""■" <11))111)111111111)111111)111)11

קל ופצועים

^19551959

קערה פצועים

* 1

במיון שינויים מחמת הקודמת, השנה של ג1וית

שנערכו בפרסומים מצאנו 1955 בשנת הארץ. "ישי
במקום ישראל נמצאת כביש) לקילומטר הרכב כלי
עוד זו צפיפות גדלה האמור הסקר שמאז הוא ן*יי

כאן שהמדובר לחשוב רבים אנשים שולל |הוליך
לגמרי). אחר דבר וזה  ^הכבישים

בעיית על חדשה ראיה המחייבים צפיפות תנאי ל ב
ערינו היו כאילו אנו נוהגים עדיין אך כרך, ן78
רציני חשש קיים  הולמים התערבות ןאמצעי
כרוכים אינם אשר הדחופים, האמצעים ואלה 2רי.

וי
., הומים וונות

הערים, של מסויימים באיזורים משאות של ה*קה

,. צפופים ןבאיזורים

ו1
ציבור, מבני שעשועים, (בתי רב קהל מואבים

י, הולם י^ה

רק אולם מיידית, החמרה למנוע הבאים י;לבד,
בכוחו יש ~ ניכרות בהשקעות הכרוך טיבית,

.■י/י.

העונשים החמרת ידי על רק בדרכים לבטיחות
המורכבות, והפיםיות הפסיכולוגיות תגובותיו ;ל

העונש. להשפעת גבול .ייש

הרואים

~* ~* !<0 גא גא

4^ >ז <0 ^/ 0

;55 '56 58753י57/ ■₪₪■■■■■! ■ןו 11
56 '57 '58 '59

19.161959■

>ו5ה19571■'"81>(!נ

$219156י207

2030 08><ו1843י,.

י8032 ?6808(!079

10269".88707843

הפגיעה. סוג ל5£י ,195^
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ילדים

15

0

300

ל22
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0

ננצוננ
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1200

900

600

00ל

0

דלהלן. 103 בטבלה ניתן 19591954 בשנות ולנוסעים, רגל להולכי בחלוקה הנפגעים' של פירוט

103 טבלה
19541959  תאונות נפגעי

ונוסעים רגל הולכי

הנפגעיםהינעה רגלכל 60האחוזנוסעיםהאחוזהולכי
195910740365234.0708866.0

195810269360235.1666764.9
י19578870316035.6571064.4

19567843291437.24929 ,62.8

19556436251739.11391960.9730
19545916227938.5363761.5

מספר .19591948 בשנות בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספרי מנותחים 104 בטבלה
הילדים מספר גם ל40), מ47 1958 בשנת שירד (לאחר ל45 מ40 השנה עלה שנהרגו הילדים
סך יותר. קלה עלייה עלה קל שנפגעו הילדים של מספרם (0/ס7). ניכרת עלייה עלה קשה שנפגעו

ב%4.5. עלה שנפגעו הילדים של הכל

104 טבלה
19591948  רגל הולכי  שנפגעו ילדים

19481 19491950195119521953195419551956195719581959

73162616135433433474045הרוגימ

ק''ח 2168115211224186218227282296346312פצועים

קל 591711381175(3817528741940950062278081פצועים

הכל 66274464בסך ■69169472188310111180129015241592

בלבד, םפטמברדצמבר תקופת :1948

105 טבלה
19571959  הנפגעים . דרכים תאונות

קל פצועים קשה פצועים הרוגים

ם"ו"נ נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי הינעה

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

195962457518496372112314915021175504507810710

195863409410511346104812515041138488850210269

19578047848464296975108132694741284078870

,200 היה ההרוגים שמספר מראה הדו"ח בשנת תאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
'8400 היה קל הפצועים מספר ילדים. 521 מהם ,2140 היה קשה הפצועים מספר ילדים; 63 מהם

ילדים. 1853 מהם
גראפית. בצורה 1959 עד 1948 משנות שנפגעו הילדים מספר את מראה 106 הטבלה

108 4



106 טבלה
שנפגעו 19591948ילדים ±113^±£/ __^.ו_0

ד0ד[ ס^17 רגל הונלכי

הרוגים

קעוה פצועים
300

22'7

ל7

_■■_ 0

קל פצועים 1200

900

600

00(י

'59 '58 '57 '56 '55 '54 '55 52י '51 '50 '49 48י
חזחזחז?! 0

דלהלן. 103 בטבלה ניתן 19591954 בשנות לנוסעים, /

103 טבלה /

19541959  [תאונות
ונוסעים רגל ולכי

דגל האחתנוסעיםהאחוזי!
3634.0708866.0
'3(

יי*'"*
35.1666764.9

35.6571064.4נ3.<
37.2492962.8!2,י

?39.1391960.9
38.5363761.5

1
מספר .19591948 בשנות בתאונות שנפגעו הרגל כי
הילדים מספר גם ל40)' מ47 1958 בשנת שירד $י!י
סך יותר. קלה עלייה עלה קל שנפגעו הילדים של פרם

יין

104 'טבלה
19591948  רגל הולכי ^5

11.1953195419551950195719581059

6;154;!3433474045
22180218227282296,!111372
405006227808(159471138] 175

6?72188:110411180129015241592

י*
מ*

105 'בלה
19571959  הנפגעים *

י יטה■ו צק םפ י ע קלו
סה"גנוסעיםרגלהולכינוסעים

ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים :

3;
34

*

1123

1048

975

149

125

108

1502

1504

1326

1175

1138

947

5045

4888

4128

678

502

407

10140

10209

8870

יו *

,200 היה ההרוגים שמספר מראה הדו"ח בשנת ^נות
,8400 היה קל הפצועים מספר ילדים. 521 21,מהם

גראפית. בצורה 1959 עד 1948 משנות ף
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דו תאונות

הרככ כלי סוג
בתאונה המעורב

: משא מכוניות
פרטיים

מוניות
אוטובוסים
אופנועים

אופניים
ב ידי על נגררים

שונים

הכל בפך

למלחמ אמצעים נוקטת המשטרה
כו בהן שיש עבירות גילוי כלומר,
התעבו חוקי נגד עבירות מגילוי
נוסף בדרכים. סכנה משום בהם
עם פעולה משתפת המשטרה
רשויוו צה"ל, הלאומית, המועצה
בקבי פעיל חלק המשטרה נטלה כן
י ישראל משטרת של מחקרה
זי לדין, עבריינים הבאת לצורכי
מאפש המחקר בעתיד. התארעותן
לו האפשרות ניתנת כן המתאים,
המק ברשויות והן הממשלתיות הז
כלי תנועת על הפיקוח פעולת
ב7 (עוד הועבר הגדולות בערים
והוא הכלליות, השיטור ליחידות
מרובה במידה השתלב, התאונות
הו כל התאונות: חקירת עם גם
מבצעים כך על ונוסף המקופים,
אלה. של לבואם עד המקצועיים,
נותחו בהן טבלות מספר להלן
לי או יום ,י והזמן השנה (חודשי
ניתנו לא אלה מטבלות בחלק

השנה. שבוצע

מ0/"50 למעלה רגל. הולכי היו קל הפצועים מן ו2677 קשה הפצועים מן 868 ההרוגים, מן 107

2437 הדו"ח בשנת נפגעו הכל רגל.בסר הולכי היו הפצועים מן מ%33 ולמעלה ההרוגים מן
קשה נפצעו 521 נהרגו, הילדים מן 63 מכוניות. נוסעי  ויתרם רגל הולכי 1592 מהם ילדים,

קלים. פצעים נפצעו ו1853
בשנות מכוניות, נוסעי ובין רגל הולכי בין שנפגעו, הילדים מספר את מראה 107 הטבלה

.19591958

האונות
107 טבלה

 שנפגעו ילדים  דרכים
רגל הולכי ילדים

1959 1958

הפגיעה באחוזים19591958פוני הריבוי

הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

45

372

1175

40

346

1138

+ 12.5

+ 7.5

+ 3.3

הכל +15921524בםך 4.5

מכוניות נוסעי ילדים

. הפגיעה באחוזים19591938סוגי הריבוי

החגים
קשה פצועים

קל פצועים

18

149

678

10

125

502

+ 80.0

+ 19.2

+ 35.1

הכל +845637בםך 32.7

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

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
כל קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעה רק לא מתבטא התאונת של נזקן.
לומר בידנו אין שונים. רכב כלי 35,471 בתאונות מעורבים היו הדו"ח בשנות המכוניות. למשק
הרשומים הרכב כלי כל מתוך בתאונות השנה מעורבים שהיו הרכב כלי של האחוז מה בדיוק

■ הרשומים. הרכב כלי בדבר עדכניים נתונים בידנו אין כאמור, כי, בארץ,
שנת סוף ועד 1956 משנת בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי כל של פירוט ניתן 108 בטבלה

■ הדו"ח.
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108 טבלה
19501959 י המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

1956 1957 1958 1959
הרכב כלי סוג
בתאונה המעורב

משא 10502.10558103389547מכוניות

9535881780016999פרטיים

3803408242924640מוניות

3334378437263369אוטובוסים

4219404927472060אופנועים

2459243622131911אופניים

בהמות ידי על 58.1554511457נגררים

1038747627566שונים

29549 32455 35027 35471 הכל בםך

סלקטיבי, פיקוח במיוחד בדרבים, פיקוח ידי על דרכים בתאונות למלחמה אמצעים נוקטת המשטרה
כתוצאה נהגים הרתעת ידי על , תאונה של התארעות לידי להביא כדי בהן שיש עבירות גילוי כלומר,
יש המיכאני מצבם שמפאת הרבב' כלי על פיקוח ידי ועל התעבורה; חוקי נגד עבירות מגילוי

התאונות. בחקירת גם המשטרה עוסקת הפיקוח על נוסף בדרכים. סכנה משום בהם
התחבורה, (משרד תנועה בענייני העוסקים השונים הגורמים עם פעולה משתפת המשטרה
תאונות. ולמניעת לתכנונה התנועה; להסדר וכיו"ב), מקומיות, רשויות צה"ל, הלאומית, המועצה

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

המקומיות. ברשויות והן הממשלתיות הן
השנה. הוגברה בערים, והן הבינעירוניות, בדרכים הן הרכב, כלי תנועת על הפיקוח פעולת
המיוחדות התנועה מיחידות הסלקטיבי הפיקוח הקודמת) בשנה (עוד הועבר הגדולות בערים
מניעת של התפקיד על נוסף המקופים,; סיירי ידי על מתבצע והוא הכלליות, השיטור ליחידות
 ניכרת ובמידה והכוונתה, התנועה הזרמת של התפקיד עם מרובה, במידה השתלב, התאונות
סיירי ידי על נחקרות אנשים נפגעו לא שבהן הקלות התאונות כל התאונות: חקירת עם גם
התאונות חוקרי מטפלים שבהן בתאונות החקירה מן חלק גם הם מבצעים כך על ונוסף המקופים,

אלה. של לבואם עד המקצועיים,
הזמן מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו בהן טבלות מספר להלן
אחרים. וניתוחים לאעירוניות) או עירוניות (דרכים המקום לילה) או יום והזמן: השנה (חודשי
הסטאטיסטיים בחישובים שינוי מחמת קודמות, שנים עם השוואות ניתנו לא אלה מטבלות בחלק

השנה. שבוצע

1*1

מ%50 למעלה רגל. הולכי היו קל ^הפצועים
2437 הדו"ח בשנת נפגעו הכל בסך רגל. כי
קשה נפצעו 521 נהרגו, הילדים מן 63 ניות.

בשנות מכוניות, נוסעי ובין רגל הולכי !?§

19581959  געו

באחוזים הריבוי 1958

40 1■{ 12.5

340 י י /

#

+ 7.5

+ 3.3

521נ ו/,
+ 4.5

3ות

8>9נ באחוויםי' הריבוי

10+ 80.0

125 +1י 19.2

502 י \+ 35.1

637+ 32.7

הסברה ידי על סכנה, עמה שאין ילהליכה
הלומד. הנו$ר בחוגי תנועה בענייני ות

המפר בית ילדי של זהיר מעבר על גחה
והקיפו פעילותם את השנה הגבירו :נגרים,

עליהם. פקחת
כל קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס £ם
לומר בידנו אין שונים. רכב כלי 354715
הרשומים הרבב כלי כל מתוך לתאונות

הרשומים. כב !
שנת סוף ועד 1956 משנת בתאונות יבימ
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109 טבלה
מחוזית חלוקת  1959  והזמן המקום לפי  דרכים האונות

התאונותהמחוז כל
מ מקה זו 1ה מ
עירונית עירוניתדרך לא לילהיוםדרך

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

3'955

4'673

12,528

2'569

2,889

12,073

1'386

1,784

455

3,267

3'774

9'831

688

899

2'697

הכל 284'8724'21,15617,5313,62516בפך

110 טבלה
1959  המעורבים הרככ כלי כל  דרכים תאונות

עירונית לא דרך  עירונית דרך

י ל נרכבכ ו ט םמ י הנפגעיםנגרריםע
המקום

אוטובוסיםמוניותפרטיים
מכוניות
שוניםאופנועיםמשא

ע"י
בהמות

בסךאופניים
פצועיםהרוגיםהכל

עירונית דרך

עירונית לא דרך

8194

1341

3388

415

2881

453

8039

2403

3661

558

891

147

469

112

2274

185

29797

5674

96

104

7614

2926

הכל 9535380333341050242191038581245935471200בסך

,111 טבלה
1959  הפגיעה סוגי דרגים תאונות

הפגיעה באחוזיםבמספריםסוג

נע רכב עם 955845.2התנגשות

עומד רכב עפ 419919.9התנגשות

. לומם עצם עם 16157.6התנגשות

פגיעה או דריסה .423320.0

12515.9התהפכות

670.3החלקה

בבעליחיים 2331.1פגיעה

הכל 21156100.0בסך

112
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115 טבלה

תאו

|%100

£70

60%

502

402

302

20%

10?'

0%

מ!

החודש

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי

יוני
יולי

אונוםט

ספטמבר
יי אוקטובר
.4 נובמבר
,9 דצמבר

'0 הכל בסך .

קטלניות תאונות
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116 טבלה

1959 דרכים תאונות
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117 טבלה
1959  והזמן השנה חודשי לפי  קטלניות האונות

ההרוגים מספר
התאונההתאונהמקוםהתאונותמספר ■ויזו

והחוד:1 רה ללכי מומעיננ

מהםאנ:ייפתאונות19591958
ילדים

מהםאנ;ייםתאונות
ילדים

דרך
עירונית

לא דרך
לילהיוםעירונית

24626464ו)10126ינואר

11137פברואר 71461165

82מ10244430815מרץ

161712123474106106אפריל

505514145נ19314מאי

1442105114!15171111יוני

90132>)19511!1510יולי

2121125143נ1717559אוגוסט

1720990892512152ספטמבר

17229948173710107אוקטובר

18897786י)1411נובמבר

414455109145נ1912יצטבר

51 129 84 96 18 93 45 107 106 178 180 הבל בסך

:51

*₪$?.■*

עירונית לא 1יר
* $

!כ5ם©כר<

0 0.

~^(/ 1
117



החורש

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
טאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

העיקרי הדרכים אחת
24,774 נרשמו הדו"ח
ל הפעולה עיקר מכוון
אחרי מסוגים לעבירות

118 טבלה
1959  סוגיהן לפי  קטלניות תאונות

התאונה סוג

מספר
ההרוגים

פגיעה התנגשות
בנעלי החלקה התהפכות אוסנ,.;י1 עם
היים

עם עם
דומם עצם עוטר רכב נע רכב

מספר
התאונות

הכל 180505110814200בסך  2

100.027.82.80.560.07.81.1האחוז

119 טבלה
1959  תאונות נפגעי

מכוניות נוסעי  נפגעים רגל י כ ל ו ה  נפגעים
עירונית לא דרך עירונית דרך עירונית לא דרך עירונית דרך

הבל םך

פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים

1903 ■ 48 18138 413 43 3132 64 10540 200

אופניים נפנעיםרוכבי אופנוע רוכבי  נפגעים

עירונית לא דרך עירונית ררך עירונית לא ^רך עירונית דרך

פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגים

12151784661311275144

לםוג עבירות

רישוי עבירות
מופרזת מהירות

נוסעי של מסוכנת הסעה
רכנ כלי תאורת עבירות
לאוו או לתמרור איציות
מספרים שלטי עבירות

מטען עבירות
כחוק שלא חנייה

וה בלתי מסוכנת' נהיגה
אופניים עבירות
מיכאנייפ ליקויים

וצפירה רעש הקמת
רגל הולכי עבירות

שלישי צד ביטוח עבירות
עבירות שאר

הכל בסך

120 טבלה
19581959  השנה חודשי לפי  דרכים תאונות

1958 1959 החורש

1812
1612

1759
1633

1636
1576
1828

1886
1664
1815

1701
1873

20795

1837

1709
2004

1746
1673
1667
1923

1772
1771
1686

1652
1716

21156

ינואר
פברואר

מרץ
יאפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

113



121 טבלה
1959  השנה חורשי לפי  בלבד רגל חולני  תאונות נפגעי

רגלהחורש הולכי
ם ה מ

הילדים אחוז
ילדיםמבוגרים

28418110336.3ינואר
.2051307536,6פברואר

30316713644.9מרץ
30916514446.6אפריל
27213313951.1מאי
31517713843.8יוני
388208180יולי 1י 46.4

35318616747.3אוגוסט
27514413147.6ספטמבר
אוקטובר
נובמבר

314
310

161
205

153
105

48.7
33.9

32420312137.3דצמבר

הכל 36522060159243.6בסך

תנועה עבירות .2

בשנת תנועה. עבירות על נגדם משפטים הגשת היא עבריינים להרתעת העיקריות הדרכים אחת
כאמור, .(7.70/0 של (עלייה הקודמת בשנה 208,650 לעומת תנועה' עבירות 224,774 נרשמו הדו"ח
 יותר פחותה במידה ורק תאונות, של סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת הפעולה עיקר מכוון

.122 בטבלה משתקפת זו פעולה <, אחרים מסוגים לעבירות

122 טבלה
19581959  התעבורה הוקי על עבירות

1958 1!95נ לסוגיהן עבירות

13632
17574

3137
12837

32075
2727
1882

48290
26973
14038

2056
1287
7170

4646
20326

208650

13951 רישוי עבירות
'1062 מופרזת מהירות
2885 נוסעים של מסוכנת הסעה
10562 רכב כלי תאורת עבירות
27946 רמזור או שוטר עלידי שניתן לאות או לתמרור איציות
1781 מספרים שלטי עבירות
1726 ■ מטען עבירות
80058 כחוק שלא חנייה
32677 ורשלנית זהירה בלתי מסוכנת' נהיגה
20427 אופניים עבירות
1036 מיכאניים ליקויים
1342 וצפירה רעש הקמת
4278 רגל הולכי עבירות
4219 שלישי צר ביטוח עבירות

17830 עכירות שאר

224774 הכל בסך
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מראו 124 הטבלה
של פירוט ניתן כן

המחוזות. לפי התעבורה עבירות של הגילוי פעולות את גראפית .בצורה מראה 123 הטבלה

הפע

תיקים נרשמו
קנם עבירות מהם

ובי במשטרה בוטלו
למשפט הובאו

שהי תיקים (כולל
נידונו
נקנסו

קי ברירת לפי מהם
זוכו

נהי רשיונות בוטלו
מאפר עונשי הוטלו
■ מאסר עונשי מהם
י שהועברו התיקים
ועומדים תלויים

בל קנסות' הכל םך
בל הממוצע' הקנס

שווי של מינויים
יו על במשפטים,
הש: מספר ברם'
הוח טרם למשל,

המחוז

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

הכל בפך

123 טבלה

תעבורה עבירות
שנרשמו1959 תיקים

הברווז
הצפוני

120



11'

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

124 טבלה
19581959  ותוצאות פעולות  התעבורה חולץ על עבירות

9591958:הפעולה

תיקיים 191198180070נרשמו

קנם עבירות 14239381291מהם

המשפט ובבית במשטרה 1287712939בוטלו

למשפט והובאו

הקודמת) השנה מן ועומדים תלויים שהיו תיקים /■183952(כולל 156135

182176154727גיוונו

182040154560בקנסו

קנם ברירת לפי הם 10166257950מ

1039890זוכו

נהיגה רשיונות 17241010בוטלו

מאפר עונשי 266300הוטלו

קנם בתוספת מאםר עונשי ,65מהם . ' 111

לצבא שהועברו 355968התיקים

ועומדים 5218457412תלויים

בל"י קנסות, הכל 1,772,4671,645,768סך

בל"י הממוצע' 9.7410.65הקנס

הטיפול החשת בשטח המצב את מסויימת, במידה שיפר,, מיוחדים תנועה שופטי של מינויים
שמיעתו. ובין המשפט הגשת שבין הזמן אורך מחמת בהם שחלו הפיגורים ביטול ידי על במשפטים,
כך, הנזכר: השיפור לידי הגענו מקום בכל ולא מועט, עודנו המיוחדים השופטים מספר ברם,

בתלאביב. הדבר הורגש טרם למשל,

125 טבלה
19581959  שהוטלו קנסות  התעבורה חוקי על עבירות

מחוזית חלוקה

המחוז
קנסות הכל הממוצע''בל"יסך בל"יהקנס

195919581959, 1958

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

228,695

652309

891,463

416,852

691,211

537,705

11.72

14.26

. 7.63

14.68

13.10

7.32

הכל 4671,645,7689.7410.65'772'1בסך

המחוזות. לפי ^בורה
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47

24

. ,126 טבלו? ■ . ,

19581959  שהוטלו מאמר עונשי  חוקיהתעבורה על עבירות
מחוזית חלוקה

תלאביב מחוז . הדרומי המחוז הצפוני המחוז סה"כ השנה

56

28

163

248

266

300

1959

. 1958

01■■

127 טבלה
19581959  המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  התעבורה חוקי על עבירות

מחוזית חלומה

ק פת יו ה ית ל הש ול ח §טב םד בתיקיםי נשללו

ז ו ה מ 612עדה עד 24מ12מ6 ומעלהמ24עד

תלויים שנשארו
הקודמות השנים מן
הנ"ל השנים תוך וחוסלו

ה "כם

נ 95919581959195819591938195919581958 195919591958

הצפוני ו? המה

הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

184

462

448

227

303

162

53

101

88

38

59

28

2

20

13

4

5

13

1

8

3

1

2

57 96

55 115

54 130

3:1><

700

(!82 ,

327

424

239

הכל <:1094692242125352412בסך 100 34117241010

י.נחמיאפ
הכללי המפקח
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