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ששייךתשכ"א) 19*0 שנתי וחשבון דין

מבוא

הנפקות השנה על כללית סקירה .1

במילוי אפורה .עבודה שנת השנה, גם ישראל, למשטרת היתה הנסקרת לשנה שקדמו השנים כברוב
עבריינים גילוי הפרט! ועל הציבור בטחון על הרכוש, ועל הנפש על שמירה הראשיים: תפקידיה

לדין. והבאתם
המשטרה הפעלתם. שיטות ולשכלול העבודה כלי לשיפור הדאגה נמשכה האפורה העשייה בצד
ארגונן ושל המשטרה פעולות של תכנונן נסתיים ,י שלה הארגוני המערך של חידושו את השלימה
להגביר פוסקים הבלתי במאמציה המשיכה המשטרה הגדולות. לערים שמחוץ הכפריות ביחידות
הסדירה הזרמתה להקלת התנועה, על לפיקוח לגילויין, עבירות, למניעת המתייחס בכל יעילותה את
מרובה במידה הדרכים, תאונות בשטח בייחוד הוכתרו, אלה מאמצים דרכים. תאונות ולמניעת
לירידה אצלנו אנו עדים וגואה, התאונות מספר הולך העולם ארצות שברוב בשעה הצלחה. של
הדרכים בתאונות הנפגעים במספר גם לציון. הראויה ירידה  הדרכים תאונות במספר 8.40/0 של
שהגיעו והעוונות הפשעים מסוגי הפליליות העבירות במספר כי בצער לציין יש מאידך, ירידה. חלה
שממדיה בתופעה אנו דנים כאן שגם פי על ואף מ1130/0 למעלה עלייה.של חלה המשטרה לידיעת
שאפשר כדי זו, עלייה של סיבותיה את חוקרת והמשטרה בכך, להתנחם רשאים אנו אין עולמיים,
לידי שהביאו השונים, הגורמים על בהם. למלחמה הדרבים את ולגלות גורמיה את לקבוע יהיה
בדוח דברינו במהלך בפרוטרוט נעמוד עוד התאונות, במספר ירידה ולידי העבירות במספר ריבוי
כוח בעיית ובין המשטרה של והמגרעות ההישגים שבין הגומלין קשר על נעמוד כן זה;

בה. האדם

.~^ אייכמן אדולף! משפט לקראת החקירה .2

ואין ישראל משטרת על איפעם שהוטלה והחשובה הגדולה המשימה אולי היא אייכמן. חקירת
להטיל הממשלה החלטת היתה בתנאינו הנסקרת. בשנה שלה המרכזי התפקיד זה שהיה ספק
המשטרה של ביכולתה לאמונה ביטוי גם נתנה אשר טבעית' החלטה  המשטרה על זו חקירה
משטרתנו בו שהתנסתה מכל ביסודה חרגה זו שמשימה אין.ספק זאת, עם הציבורית. גלותה ובב
אחרות משטרות של החקירות בתולדות ללאתקדים אייכמן חקירת היתה ידיעתנו ולמיטב כה, עד
העולמית בהיסטוריה ביותר הסוערות התקופות אחת של מחקר היה החקירה של עיקרה בעולם.
פני על השתרע מקומם  הנחקרים המעשים ישראל. עם בתולדות המחרי,דהביותר התקופה ושל

שלמה. יבשת על למעשה רבות, מדינות
התביעה לידי נמסר רבההיקף החומר את.חקירתה. המשטרה סיימה זה דוח פרסום עם
את הלבטים, את פרטיהם לכל לפרט השעה הגיעה טרם המשפט. לפתיחת נעשות.ההכנות וכבר
עדיין אין ובמיוחד המשטרה, חוקרי צוות עסק שבהם הפתרונות ואת המגעים את המאמצים,
כאן הפרשה. בתום ייעשה זה דבר < האסיר על והשמירה הבטחון סידורי על הדיבור את להרחיב

השמירה. פרק על מועטות ומלים בלבד, החקירה פרק על ראשונה סקירה נמסור
במעצר נמצא אייכמן אדולף כי בכנסת הממשלה ראש הודיע תש"ך) באייר (כ"ו ב23.5.60



הבינוי ניו*ן למשימל. ישראל. משטרו* על הוטלו החקירה וניהול אייבמן על השמירה בישראל.
האסיר. של מעצרו למקום אייר" "מחנה השם ומכאן "אייר"'

בחשבון הובא המשפט, כס לפני ושלם בריא הבאתו לשם האסיר, על השמירה סידורי בקביעת
ונבדלים: שונים היו הם אף שמניעיהם ומשונים, שונים מצדדים וזאת בו, לפגיעה החשש גם
מבין נפש מרי מצד ו גילויים מפני חששות של מובנים מטעמים  לשעבר ושותפיו חבריו מצד
משום י, בלבד לנקמה אלא למשפט, מקום רואים שאינם נקם, שואפי קנאים מצד ,י קרבנותיו קרובי
סכנת ואת עמו המגע את האפשר ככל להמעיט כדי האסיר, לבידוד חמורות דרכים ננקטו כך
רב אדם כוח הקצאת וכן משומריו קשים ופיסיים נפשיים מאמצים תבעו אלה דרכים בו. הפגיעה

יעילות. של מכסימאלית במידה ייעשה התפקיד כי להבטיח כדי למדי,

06 לשכה

על ראיות איסוף על הוטל והדגש היהודי, העם נגד הנאצי המשטר פשעי שימשו לחקירה כיסוד
ובביצועם. האלה הפשעים בתכנון ממונה היה שעליה המחלקה ושל אייכמן של חלקו

(יום 30.1.33 בין הנאשם של במעשיו מקיפה וחקירה הש1אה מחקר  היה הדבר של פירושו
ובארצות בגרמניה הברית), לבנות גרמניה של כניעתה (יום ו8.5.45 לשלטון) הנאצים עליית

בכללותן. הנאצים של יהודיות האנטי הפעולות במסגרת והבבושות, הגרורות אירופה
הנושא את להרחיב חייבה היסטורי, משפט עריכת  ישראל ממשלת של המוצהרת מגמתה
הדרך את לקבוע צריך היה וראשונה בראש ,י ביותר מורכבת משימה בפני המשטרה את והעמידה
לידי אותנו הביאה המשימה של ראשונה בחינה לקראתו. ולהיערך זה רגיל בלתי תפקיד למילוי
להקים יש אלא הרגילות, המשטרתיות החקירה מסגרות על החקירה את להטיל אין כי מסקנה
יחידות על המעמסה את להטיל היה איאפשר האחרים, השיקולים כל על נוסף לכך. מיוחדת יחידה
בשירות ופוגע השוטפות החקירות של התקין המהלך את מערער היה זה שדבר משום גם רגילות
לשם ששוחרר ר ג נ י ל ז א. ניצב הועמד ובראשה ,"06 "לשכה כונתה זו מיוחדת יחידה לציבור.

הצפוני. המחוז על הפיקוד מן כך
בקרבת החוקרים צוות את למקם נמנע הבלתי ההכרח ובגלל החקירה חומר של בטחונו מטעמי

המבודד. אייר במחנה 06 הלשכה שוכנה לאסיר, מקום
של ידיעותיו על עלו לא השואה ועל הנאצי השלטון תקופת על הלשכה אנשי של ידיעותיהם
החקירה ניהול עם בבד בד הנושא את ללמוד יצטרכו החוקרים כי היה ברור הממוצע. הישראלי
ולימוד, קריאה ידי על האנשים רכשו הרקע חומר את לכך. הדרושים הכלים יצירת ועם עצמה
לחקירה מאשר יותר מחקר, לעבודת לפרקים, החקירה, דמתה התקדמותה עם בלילות. בעיקר

משטרתית.
כדי הנאצים, של הגזענית האידיאולוגיה את רבה ביסודיות תחילה ללמוד ההכרח מן זה היה

הזוועות. אל הדרך את שסללה התיאוריה של העמוקים שרשיה על לעמוד
ביסודיות שהובנו התכנוןוהארגון של הבניין על לעמוד החקירה צוות על היה מכן לאחר
חלש שעליה הארגונית החטיבה אל שהוביל השער נמצא כאן השואה. לקראת ובשיטתיות

אייכמן.
בכל אייבמן של תפקידו וקביעת הפשע ונושאי הארצות לפי החומר ריכוז  היה הבא הצעד
כל את לשלב צורך היה זאת עם הארצות. מן אחת בכל הנאצית, התוכנית ביצוע משלבי שלב
השואה של תאוצתה ואת צמיחתה את שתמחיש אחת ליריעה החלקיות התמונות ואת הפרטים

והולכים. המחמירים שלביה על
לשם וחומר. הדרכה לקבלת בקיאים, אישים ועם מוסדות עם קשרים לקשור החלו החוקרים
ברוח נענו אלד, כל אחרים. רבים ואל הגיטאות לוחמי קיבוץ אל ושם", "יד הנהלת אל פנו כך
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בעיקרי, שממקורותיהם, אלה, גורמים בי1י רב חומר היה לולא כי לומר יש יכולתם. ובמלוא נכונה
קשה הכי, בלאו והקשה המסובכת הצוות, עבודת היתד. הראשונים' בשלבים הידיעות נשאבו

שבעתיים.
ושם" "יד מוסד עבודתה. תחילת עם מייד 06 ללשכה והגיעה נאספה חומר של עצומה כמות
בבתי והםניגוריה התביעה ידי על שהוגשו מיסמכים, של עמודים 120,000 בהשאלה המציא בלבד
התיעוד ממרכז נתקבל כך על נוסף הזה. המשפט תיעוד של מיקרופילמים וכשבעים בנירנברג, הדין
בין הגרמני. החוץ משרד תיקי של מיקרופילמים של ניכר מספר אחרים וממקורות בפריז היהודי

עמודים. 1800 של תצלומים שהכילו היו הפילמים
את להניע שלנו החוץ משרד נתבקש לפיכך לארץ, בחוץ היתה שנחקרו הפשעים זירת
ביצעו שבהן הארצות המשטרה. ידי על שהוכן תדריך פי על חומר, לבקש המדינה נציגויות
בחומר. ולעיין בהן לבקר לחוקרים להתיר נתבקשו חומר נאסף שבהן או פשעיהם את הנאצים
היה שלא ולארצות חומר בהן יימצא כי החוקרים לדעת שהסתבר לארצות רק הופנו הבקשות

ברשותנו. מספיק תיעוד עליהן
נענו חומר נמצא ושבידיהן שלנו החוץ, משרד באמצעות פנינו שאליהן המדינות רוב

ברצון.
הוקם הביקורים תוך ארצות. בשש קצרים ביקורים הלשכה ראש ערך החומר איסוף לצורך
בפאריז, 06:11:16 6>< מ13110מ£111ג001כ1 |111^6 3116ע0ק1מ6^ת00 כגון: וארכיונים, מוסדות עם מגע
מקוריים ומיםמכים מחקרים זה ובכלל רב, חומר וסיפק יכולתו במלוא לבקשותינו שנענה
,י הצבאי הבינלאומי הדין בית של הפרוטוקולים הופקדו בו בהאג, הבינלאומי הדין בית (בהשאלה);
תולדות לתיעוד הממלכתי והמוסד ותדריכים; תמציתים בהמצאת שסייעה לונדון, ווינר, ספריית

מקוריים. מיםמכים והשאיל רב חומר שהמציא שבאמסטרדם העולם מלחמת
עזרתם, מיטב את שהגישו השואה, חוקרי ועם משפטנים עם פגישות 06 לשכת ראש קיים כן
בכל ללשכה סייעו לארץ בחוץ המדינה ונציגי החוץ משרד גם התודה. על לבוא ראויים והם

בכוח. עדים וראיינו חומר השיגו שנתבקשו,

06 לשכת מבנה
.10 שבעמוד בתרשים הניתן המבנה ללשכה נקבע ההתארגנות, שלבי לאחר

השכלה בעלי גבוהה, המקצועית שרמתם אנשים נדרשו הלשכה על שהוטלו התפקידים למילוי
לארגון והן עצמה, המסועפת החקירה לצורך הן דרושים, היו אלה אנשים שפות. ויודעי ונמיון
קליטת את רק לא שיאפשר קיבול בעל שיהיה ההכרח מן זה ארכיון והמורכב. הגדול הארכיון
בפני להציגו יהיה שאפשר כך מסודרת, בצורה מיונו ואת אכסונו את גם אלא הרב, הגולמי החומר
הבעייה וכן לועזיות, משפות התרגומים בעיית נוספה כך על העת. בבוא קשיים בלי המשפט בית
ובכתבנות בתרגומים שהועסקו אזרחים למספר פרט ורישומם. מיונם המיםמכים, אימות של הקשה

וסמליה. ישראל משטרת קציני מבין 06 לשכת אנשי כל נבחרו
הלשכה אנשי מוגבר. עבודה קצב חייבה  האפשרי בהקדם המשפט את לערוך  המשימה
שנאגר החומר כמות ובמסירות. מתמיד במתח שהתנהלה עבודתם, תקופת לכל אייר למחנה רותקו
להציג החוקרים צוות את אילצו הזמן וגורם החומר של וריכוזו ברירתו מגמות ענקית. היתה
הראיות דליית מדגמים. של בצורה בהן הנאשם של חלקו ואת השואה של העיקריות העובדות את
העיקריות. הבעיות אחת היתה החוקרים שבידי החומר מתוך המשפט לבית להבאה הדרושות

יעילה. בצורה הדבר את לעשות שאיפשרה שיטה עובדה זה לצורך
מיוחד בטופס נרשם הניתוח הלשכה. עובד ידי על ונותחו מויינו הודעה וכל מיםמך כל
וזה הלשכה, מפקד סגן אל לבדיקה, המימצא, ואת המיסמך את העביר הממיין זה. לצורך שהונהג
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על מחליט היה או עקיפה, או ישירה כהוכחה או רקע, כמיםמך חשיבותו, דרגת לפי אותו טיווג
שנמצאה משום או מספקת, בלתי מהימנות בשל רלבנטיות, חוסר בשל סופית, או זמנית פסילתו,
המשטרה, בתיק ונכללו זו בדרך שנבחרו והעדויות, המיסמכים יותר. משכנעת ראיה זה בנידון
האירועים, לפי במפתחות, וכן קבלתן של השוטף הכרונולוגי בסדר ובכרטסת, בקטאלוג נרשמו
בתיאור פריטים, 1447 מכיל התביעה לידי שנמסר השוטף הקטאלוג וכוי. השמות לפי הארצות, לפי
מספר .06 הלשכה לתיקיית ומראימקומות מוכרים בינלאומיים פרסומים של איזכור עם תמציתי
ובמפתחות בקטאלוג שנכללו המיםמכים נוסף. חומר קבלת צפוייה עוד כי סופי, אינו פריטים של זה

החוקרים מקבילה. בתיקייה תוייקו  שנפסלו אלה הנושאים. או הארצות לפי בתיקייה תוייקו
הצהרות רשמיים, ממשלתיים אישורים קבלת כגון: המיסמכים, לאימות שונות בדרכים השתמשו

וכדומה. עדים של והודעות
הוא המשטרה. לידי העברתו שלאחר הראשונים בימים עוד ראיה, עדי שני ידי על זוהה הנאשם
מרצונו גירסתו את מסר הוא .6.6.60 ביום  נוספת ופעם ,29.5.60 ביום ראשונה אזהרה הוזהר
מתנהלת החקירה חוקריו. ידי על שהוצגו ולשאלות למיםמכים כתגובה  בחלקה החופשי,
שפוענח הקלטה, בסליל הנאשם לעיני הוקלטו השיחות כל והפרוצידורה. הקבילות לכללי בכפיפות
שמיעת תוך ידו על ותוקן לנאשם הומצא המודפס התעתיק הכתב. על הועלה ותוכנו מכן לאחר
והודפסו שצולמו ההודעות לעדות. זו בדרך שהפך התעתיק כל על חתם הוא עמו. והשוואה הסליל
שוטף קטאלוג מיסמבים. כ400 לאייכמן הוצגו החקירה במשך עמודים. 3564  כרכים שישה מלאו
ידועים. שאלה במידה מקורותיהם, ועם המיסמכים עם בהודעה המקומות מראי את מקשר מיוחד

כך על נוסף האפשר. ככל מילולי תרגום בשלימותן, לעברית תורגמו אייכמן של הודעותיו
נתקל התרגום אחרות. משפות העדים והודעות המיםמכים מאלף למעלה של גדול חלק תורגם
הנאצי המינוח מן הנובעים והקשיים מהם, חלק של והמעורפלת המסורבלת הלשון עקב בקשיים גם
את להשלים נוספים קצינים על הוטל הדוח כתיבת תוך האמיתיות. הכוונות להסוואת שנוצר המיוחד

המיםמכים. תרגומי מלאכת
 העת ובבוא המשפט, לבית לסניגוריה, לתביעה, החומר מן העתקים לספק הצורך בגלל
בחומר להשתמש הצורך שיימנע כדי גדול, עותקים במספר להכינו הוחלט ולחוקרים, למוסדות גם
נשמרים המוצגים המעולה. שמירתו ותתאפשר המשפט' בית בפני הצגתו לצורך שאומת המקורי,
החבילות וכל הדואר צרורות כל מיוחד. סידור לפי מוגן, בחדר מוחזק המקורי והחומר בארכיון,

המשטרה. חבלן ידי על נבדקים אייר למחנה המובאים
המסכת מורכבת שמהם הנושאים באחד להתרכז המשימה הוטלה הלשכה מעובדי עובד כל על
החומר את לרכז עליו הוטל האיש, שהתמחה לאחר להלן). ניתנת הנושאים (רשימת בשלימותה

התביעה. לצורכי תמציתי סיכום ולכתוב הרלבנטי
בולגריה, איטליה, אוסטריה, על: איזוריות סיכום סקירות שמונהעשרה חוברו זו בדרך
נורווגיה, לוכסנבורג, יוון, יוגוסלביה, הונגריה, הולנד, דנמרק, גרמניה, המועצות, ברית בלגיה,

צרפת. רומניה, ציכוסלובקיהםלובקיה, צ'כוםלובקיהפרוטקטורט, פולין,
למיםמכים מקומות מראי צורפו שאליהם דלקמן, הפרקים ראשי לפי נערכה סיכום סקירת כל

המקורות: וליתר השונים

הרקע א פרק
גיאוגרפי.  היסטורי תיאור
המשטרה.  השלטון תיאור

השואה ב פרק
האזרח. זכויות שלילת
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הרכוש. גזל
היהודים". "אות הנהגת

באיזור. הטריטוריאלי הריכוז
הגירושים.

באיזור. הגופנית ההשמדה
היהודים. גורל

לשואה הנאשם של אחריותו  ג פרק
דלעיל. ב שבפרק השואה נושאי לפי פירוט עם

והמלצות, נזימצא  ד פרק

עקב הנסקרות בארצות שחלו השינויים את המשקפות מפות כולל הצורך, לפי שונים נספחים
הנאצים. השתלטות

,. בשטראסבורג השלדים ואוסף הנאשם , בגאזים וההשמדה הנאשם על עובדו: נוספות סקירות
מניעת הנאשם: של ומעמדו ושלוחותיה היהודים לענייני המחלקה תפקידי והעיקורים> הנאשם

הגרמנית. המשטרה הילדים! והשמדת הנאשם ,י האוכלוסין וגירוש הנאשם עלייה;
של מעצרו תקופת להארכת לשבועיים אחת אייר במחנה ביקר ך, ב א. ד"ר השלום, שופט
היו והדרכתו שעצתו ן, ו ס נ י ב ו ר יעקב ד"ר מספר, פעמים בלשכה, ביקר כן הנאשם,
תיעוד. בענייני ייעוץ לשם קמפנר, ר. ד"ר גם אחדים ימים שהה בלשכה לצוות. רב לעזר

חשוב. חומר עבורה והשיג הלשכה עם התכתבות בקשרי עמד הוא
לביצוע זמנים לוח של תחזית עובדה המשפט בהכנת לטפל התפקיד המשטרה על שהוטל בשעה
ואכן המשימה, לסיום חודשים שישה של גבול לעצמנו קבענו שעה אותה בשלימותה. החקירה

כנדרש. הראיות, חומר כל את וריכזה זה זמנים בלוח המשטרה עמדה
המשפט בית בפני לתביעה לממשלה, המשפטי ליועץ החקירה חומר הועבר הדוח פרסום עם
 המאומנים הארכיון עובדי  ממנה חלק ברם, תפקידה. את סיימה לשכת.06 בירושלים.
תפקידם המשפט. ניהול בשעת התביעה לרשות יעמדו והם לירושלים עצמו, הארכיון עם הועברו,
לצורכי לאמת, וכן יתרים, חיפוש מאמצי וללא השהיות ללא הדרוש, החומר את להמציא יהיה
עובדים של מועט מספר נשאר כך על נוסף ברשותם. שנמצאו המוגשים המיסמכים את הוכחה,

ללשכה. להגיע מוסיף שעודנו החומר, ביתרת המטפלים
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א' פרק

ארגון

והתקן המצבה האתון, .1

הארגון א.

של הארצי, המטה של הארגון דפוסי הנסקרת, לשנה שקדמו השנים בשתי שהושלמו, לאחר
ושל הכפריות היחידות של ותיקניהן ארגונן השנה הושלמו העירוניות, היחידות ושל המחוזות,
הכפריות היחידות של זה ובין העירוניות והיחידות המטות ארגון בין ההבדלים הכפריים. המטות
מחמת המציאות, מחוייבות שהנן והנפרדות השונות הפעולה ודרכי הפונקציות ידי על נקבעים

והדימוגראפיים. הגיאוגראפיים תנאיהן
למבחן עכשיו נתון והוא המשטרה, של החדש המערך הושלם זו עבודה של סיומה עם

יותר. ממושכת לתקופה ישראל, למשטרת קבע של דמות ישווה זה שמערך להניח יש המציאות,
בסיור במניעה, הדן בפרק בפרוטרוט ידובר הכפריים באיזורים השיטור בצורת השינויים על
גם עמו גרר הכפריות ליחידות החדשים הארגוניים הדפוסים שקביעת כאן להדגיש יש ובמבצעים.

אחרים). ותפקידים חקירות סיורים' ביותר: הרחב (במובנו השיטור בשיטות שינויים
וכפריות עירוניות ביחידות  החקירה יחידות של פעולתן בשיטת גם חל מסרים שינוי
ההפרדה קווי נתגבשו הנסקרת בשנה אך הקודמת, בשנה כבר נעשתה זה בכיוון אתחלתה כאחד.
הקשים במקרים החקירות יותר. קלות עבירות חקירת ובין ומסובכות קשות עבירות של חקירתן בין
(בתחנות): החקירות ומשרדי המחלקים המיפלגים, המדורים, מקצועיות; יחידות ידי על נעשות
מתחילתן הללו אתהחקירות המבצעים בסיור, העוסקים האנשים לידי נמסרה הקלות העבירות חקירת
קלות בעבירות הטיפול מעומס המקצועיים החוקרים שוחררו כך ידי על לתביעה. למסירתן ועד

וחמורים. קשים בפשעים לחקירות כשלימות להתמסר יכולים והם
: כדלקמן ישראל משטרת של ארגונה היה הדוח תקופת סיום עם

הכללי המפקח
: כדלקמן הבנוי הארצי, המטה

תפקידיו את המבצע ת, ר ו פ  ן ב י. ניצב הכללי, המפקח עוזר א.

: באמצעות

מינוח משרדי, ארגון מטה, תפקידי מבצעים, מדוריה; על והמבצעים, התכנון מחלקת .1

אחידים נוהלים של הבנתם את כוללים זו מחלקה של תפקידיה םטאטיםטיקה. ופרסומים,
מכינה המחלקה המשטרה. חיל בכל השונות המשטרתיות לפונקציות תפקידים והגדרת
בעליהחיים. ושל החימוש של הקשר, אמצעי של הרכב, של האדם, כוח של התקנים את
הפעולה בתחום שאינם אירועים, ושל יזומים מבצעים של בתכנון עוסקת המחלקה
חגיגות, לענייני בעיקר מתייחסים אלה מבצעים המרחבים. על המוטלת השיגרתית
לעתים מצריכים, והם וכו/ טבע לאסונות לארץ, ימחוץ נכבדים אורחים של לביקורים
המשטרה משימות את קובעת המחלקה למחוז. ממחוז אדם נכוח תגבורת מתן קרובות'
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המשטרה של המשרדי והציוד הפנקסים הטפסים, כל את מתכננת היא חירום, למצבי
של לאור והרצאתן הבנתן כלולות המחלקה תפקידי בין מתקדמים. מדעיים יסודות על
ובריכחם באיםופם המחלקה עוסקת כן עברי. משטרתי מינוח וקביעת המשטרה פרסומי
הרישוי בענייני היחידות ובהכוונת ובפרםומם בניתוחם הסטאטימטיים, הנתונים של

המשטרה. שבסמכות

תגובות ואחרי הקהל ובין המשטרה שבין היחסים אחרי עוקבת ציבור לייחםי המחלקה .2

ציבוריים גופים ועם העתונות עם קשרים מקיימת היא המשטרה, פעולות על הקהל
יחידות של פעולותיהן על ושוטפת מוסמכת אינפורמאציה של הפצתה את ומכוונת אחרים

השונות. המשטרה

לפעולות לנגוע, העשויות או הנוגעות, חדשה לתחיקה ההצעות כל את בודק המשפטי היועץ .3
אחרות. משפטיות בבעיות הוא מטפל כן שלה. ולפונקציות המשטרה

של האדם כוח מינהל ועל הרישום יחידות על הארכיון, על ממונה המטה שירותי מדור .4
הדוח). בשנת הוקם זה (מדור הארצי המטה

סלע: א. ניצב ובראשו מחלקותיו, על הארגון, אגף ב.

ולהסברה. ולתביעות לחקירות לתעבורה, לסיור, המדורים: ובה וסיור, תנועה מחלקת .1

פעולות על פיקוח המשטרה, של המניעה פעולות הכוונת זו: מחלקה של תפקידיה
ושל סיור שלי חדישות שיטות לימוד התנועה: ולסידור לסיורים המתייחסות המשטרה
המתייחסים במשפטים ותביעה דרכים תאונות חקירת בארץ! ויישומן התנועה ניהול
התנועה! בבעיות העוסקים ציבוריים גופים ועם ממשלתיים משרדים עם תיאום לתאונות!
ובטחון הציבורי הסדר קיום המניעה, בשטח שיגרתיות מפעולות הנובעים במבצעים טיפול
אחראית המחלקה ולמבצעים). לתכנון המחלקה שבטיפול מבצעים (להוציא והרכוש הנפש
הטיס כלי. של הפעלתם על המחלקה ממונה כן החופים, משמר לפעולות מטה אחריות
מאסר פקודות של. לפועל להוצאה ולליוויים; ואסירים עצירים לשמירת המשטרה, של

והזמנות.

אנשי כל של התפקיד) (תוך ובאימונם טירונים של בהדרכתם עוסקת ההדרכה מחלקת .2
הארצי האימונים בסיס על בכירים, לקצינים הספר בית על ממונה המחלקה המשטרה.
של החיים בבעלי הטיפול את גם כוללים המחלקה תפקידי תלפיות. האימונים, בסיס ועל

סיור). וכלבי גישוש כלבי שמירה, בלבי (סוסים, המשטרה

(בהתאם האדם כוח בחלוקת משטרה, אנשי בגיוס עוסקת זו מחלקה האדם; כוח מחלקת .3
המלצות (לפי בהעלאות האדם, כוח של וברישום בניהול המצבה), ולמכסות לתקן
משטרה איש כל של שירותו תנאי את המחלקה קובעת כך על נוסף במשמעת. המפקדים),
קיצבות, (כולל החיל אנשי של ברווחתם ועוסקת וכר'), גמולים הענקות, (משכורות,

מענקים). פיצויים,

סלע: מ. ניצב ובראשו מחלקותיו, על החקירות, אגף ג.

קיום ותיאומן, הנחייתן החקירות, יחידות של עבודתן על פיקוח פליליות; לחקירות המחלקה .1

המח וכיו"ב). המדינה פרקליטי לממשלה, המשפטי (היועץ המשפטיים השלטונות עם קשר
מחה מתחומי חורגת שחקירת? עבירות או מסובכות עבירות בחקירת ליחידות מסייעת לקה
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לגבולות מחוץ שבוצעו עבירות ושל מסוכנים' לסמים המתייחסות עבירות של מסויים,
וכוי). נאצים עבירות (כגון, בישראל עונשין בנות והן המדינה

היא המדינה! של הבטחון שירותי עם הקשר את מקיימת מיוחדות לחקירות המחלקה .2

המחלקה מתאמת כן זה. מסוג במקרים התביעות את ומכינה המדינה נגד בעבירות חוקרת
ממנה היציאה ועל לארץ הכניסה על בפיקוח המטפלות המחוזיות היחידות עבודת את
הדרושים אנשים של ויציאתם רצויים בלתי זרים של כניסתם ובמניעת והאוויר, הים בנמלי

למשטרה.

החי (הבאליםטית, המעבדות את כולל שבמחלקה למדע המדור פלילי; לזיהוי המחלקה .3

האחרים; המדעיים העזר שירותי ואת וכוי) לצילומים כתביד, לבדיקות המעבדה מית,
לפאתולוגיה המכון בהחזקת בירושלים, העברית האוניברסיטה עם משתתפת, המחלקה
שחזור, ויחידת פוליגראף, לבדיקות מעבדה קיימת כן גרינברג). (מכון משפטית ולרפואה

עבירות. בוצעו שבהן מקומות של ושרטוטים דגמים המכינה
עבריינים, של כרטסות אצבע, (טביעות עבריינים ברישום עוסק פלילי לרישום המדור
על פיקוח דרושים, אנשים שנמלטו, (עבריינים פלילי בזיהוי ? וכוי) העבריינים אלבום

שהוחרם). או שאבד שנמצא, שנגנב, רכוש נעדרים: אנשים עבריינים,

רוכזו (השירותים בשירותים בעיקר עוסק קרן, י. ניצב שבראשו המנהלה, .ף ג א ד.

הדוח. לשנת שקדמה בשנה הארצי במטה הריפורמות ביצוע בשעת זה באגף המכריע ברובם
ידי על הארצי, המטה מתוך הארץ בכל מבוצעים ואלה השירותים, ממעמסת שוחררו המחוזות

: האגף של מחלקותיו האגף). אנשי

וכוי. ריהוט וכללי, משרדי ציוד נשק, ומדים, בגדים בהספקת העוסקת האפסנאות, מחלקת .1

המשטרה. של ההבראה בתי את ומחזיקה קטן דפוס בית מקיימת המחלקה

.בניהול עבודה, ושכר משכורות בתשלום עוסקת תקציבים, מכינה התשלומים מחלקת .2

המשטרה. וקרנות החשבונות

טלפו רדיו טלפונים, (אלחוט, המשטרה: של הקשר מערכת את מקיימת הקשר מחלקת .3

לבניית (ואף המכשירים לאחזקת מלאכה בתי מקיימת המחלקה וכוי). טלפרינטרים נים,
מסויימים). מכשירים

המלאכה בתי באמצעות המשטרה, של הרכב כלי את ובודקת מחזיקה התחבורה מחלקת .4

למחלקה. הכפופים אך במרחבים, הממוקמים

המחלקה שוכרת כן ובהחזקתם. המשטרה בבנייני בטיפול עוסקת ונכסים בינוי מחלקת .5

במקרים בניינים, מקימה ואף למשטרה, השייכים בניינים שאין במקום בניינים
מסויימים.

המשטרה: מחוזות שלושת ואלה
מקומו ממלא  06 לשכת כראש מינויו (ולאחר נגר לי ז א. ניצב של בפיקודו הצפוני, המחוז

יזרעאל: עכו, צפת/כנרת, חדרה, חיפה, נמל הנפות: את הכולל ן), ה כ מ. משנה ניצב

ונפת הדרומית הנפה הצפונית, הנפה ובו ן, ו י ר ו ג  ן ב ע. ניצב של בפיקודו תלאביב, מחוז
רמתגן.
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פתח רמלה/רחובות, ירושלים, הנפות: את הבולל פלג, י. ניצב של בסיקול! הדרומי, המחוז
הנגב. תקוה/השרון,

למפקח הכפוף ל), פ ו ק פ. (ניצב משלה מפקד עם ארצית, עוצבה הגבול, משמר נוסף עליהם
הארצי. במטה מקומו  המשמר מפקד של מטהו הכללי.

שלוש נקבעו המשטרה. ביחידות המשטרתיות הפונקציות בחלוקת הוכנס חשוב ארגוני שינוי
גם הרגילים, הסיור תפקידי על נוסף עוסקות, הסיור יחידות ניהול. חקירות, סיור, זרועות:
הן מנהלות בך על נוסף בלבד. לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות ובחקירת קלות עבירות בחקירת
החוקרים לידי למםירתן עד יותר, חמורות תאונות אירעו שבהם במקומות הראשונה החקירה את
של והן החקירות של הן היחידות, של הרישומת כל את גם מנהלת הניהול זרוע המקצועיים.
רציניות חקירות בחקירת עוסקים החקירות עובדי היחידות. של המנהלה עבודות על נוסף הסיור,

בלבד.

והמצבה התקן ב.
החיל. תקן של הכנתו גם נסתיימה המשטרה, של הארגון דפוסי קביעת עם בבד בד התקן. .1

השוטפים, התפקידים ואת הצרכים את למלא  נורמאליים בתנאים יעיל, תקן של מטרתו
הצורך, במקרה שינויים, ולתכנון נוספת להתפתחות מקום שייוותר כדי גמיש, להיות  זאת ועם
האדם. כוח של וחסכוני, יעיל ניצול עם האפשר, ככל נורמאליים עבודה תנאי שיקויימו כדי
הכוח של המספרית ועוצמתו התקן, של הגמיש הניצול של האפשרויות מוגבלות במציאותנו, ברם,
בכנסת, הנקבע התקציב ממדי ידי על נחתכים לרשותו העומדים האמצעים ושל המשטרתי
אלא אחרת דרך המשטרה לפיקוד נותרה לא לפיכך, למדי. מוגבל הוא הקיימים שבתנאים
שירותים למתן היכולת מכסימום את במסגרתם ולמצות אלה' מצומצמים גבולות בתוך לתמרן

לציבור.
תקנים של הכנתם מוגדר. תקן גם להן נקבע הכפריות היחידות של ארגונן תכנון סיום עם

נמשכת. עודנה וציוד) קשר (רכב, אחרים

המשטרה של האדם כוח במצבת ירידה של שנים, זה הנמשך המתמיד, התהליך המצבה, .2

זו בבעייה נגענו כבר שיפור. אף חל אבסולוטיים ובמספרים הואט, קיצבו כי אם נסתיים, טרם
וכן  המשטרה עובדי מספר ירד בכלל) (ועד 1959 שנת ועד 1953 משנת הקודמים. בדוחותינו
לא אך מספרי,  קל לשיפור (פרט הפסקה ללא כמעט  המניין מן המשטרה אנשי מספר
בכללם המשטרה עובדי מספר כאמור, עלה, הנסקרת ובשנה 1959 בשנת .(1955 בשנת  יחסי
המשטרה עובדי מספר עלה הנסקרת בשנה קלה: מספרית עלייה המניין, מן המשטרה אנשי ומספר
ובכלל  המניין מן המשטרה אנשי כל את כולל המשטרה" עובדי "כל המונח ב158. בכללותם
המניין, מן משטרה אנשי שאינם העובדים כל ואת  השוטף והבטחון הגבול משמר אנשי את זה
המופעלים הנוטרים, זה במספר נכללו לא אזרחיים! ועובדים זמניים מוספים שוטרים כגון:
המשטרה בתקציב כלולים ואינם מעבידיהם חשבון על מועסקים שהם משום המשטרה, ידי על
המשטרה את החזירו לא אלה תוספות ברם, ב66. עלה המניין מן המשטרה אנשי מספר ובתיקנה).
בכללם המשטרה עובדי מספר את להראות ביותר מעניין .1955 לרמת שכן וכל ,1953 לרמת אפילו
1953 משנת בהתמדה יורד זה מספר לאוכלוסייה. בייחם המניין מן המשטרה אנשי מספר ואת
משטרה לאנשי בייחס אלף לכל ו3.6 המשטרה עובדי לכל בייחם תושבים לאלף (מ3.7 ואילך
לאלף המשטרה עובדי כל מספר השוטפת). בשנה המקבילים בסוגים ו2.7 ל3.1  המניין מן
המניין מן המשטרה עובדי מספר אך הקודמת, השנה לעומת שינוי ללא השנה נשאר תושבים

ל2.7). מ2.8 ירד תושבים לאלף



לעומת ,. מתמיד הוא האוכלוסייה גידול המצב. את לשפר כדי בהן אין אלה זעומות תוספות
אמרנו) שכבר (כפי שהתפקידים קי על אף לשנה, משנה המשטרה אנשי מספר ויורד הולך זאת
האדם כוח כי להסתיר אין לשנה. משנה ומסתעפים עולים שהם אלא פוחתים שאינם בלבד זו לא
את למלא כדי ביותר. החיוניות והמשימות התפקידים למילוי רב בצמצום מספיק לרשותה העומד
אנשי של ובבריאותם ביעילותם לחבל כדי בה יהיה שלא ובצורה רווחה מתוך התפקידים כל
בכוח ניכרת בתוספת צורך יש המופרז, העבודה עומס מחמת רבות לנשירות ולגרום המשטרה
דורש, יותר או פחות רציני מאורע ושכל חירום לשעות רזרבות במשטרה שאין לציין יש האדם.
הוא ההכרח מן זה דבר למקום. ממקום אנשים והעברת ומסובך רב תמרון קלים, ממדיו אם אף

התקין. העבודה במהלך במידתמה פעם מדי שיפגע
הצנוע, התקן את אפילו מדביקה שאינה מספקת, הבלתי המצבה בגלל, מוטלת כך על נוסף
חקירות, סיור,  תיעודיים בתפקידים העוסקים המשטרה אנשי של שכמם על כבדה מעמסה
היו נורמאלי שבמצב נוספים תפקידים עומס מפרך', בקצב מאומצת עבודה  הגבול משמר
כל אחת. ובעונה בעת ושונים נפרדים בנושאים לעסוק ההכרח ? אחד מאיש יותר ידי על נעשים
באספקת קושי היא נמנעת בלתי תוצאה אלא עצבים: ולמריטת אישיים לקשיים רק לא גורמים אלה

מכסימאלית. יעילות
קושי קיים תקציביות: סיבות בגלל התקן צמצום משום רק מצומצמת המצבה אין מאידך,
בחיל. והמתפנים הפנויים המקומות למילוי לגיוס, מתאימים מועמדים שבמציאת הקושי הוא נוסף,
.13.20/0 כלומר, בלבד, 486 גוייסו ומהם איש, 3694 לגיוס הנסקרת בשנה התייצבו למשל, כך,
היו לא כה שעד ביצועיים, לתפקידים למשטרה, נשים בגיוס להיעזר חדש נסיון לידי הביא זה מצב

אליו. נחזור ועוד בתחילתו, עומד זה נםיון בהם. מועסקות שוטרות
 יותר קשישים אנשים בפני ואף  הנוער בפני פתחה המדינה של שהתפתחותה לזכור יש
התנאים מן יותר הרבה וקוסמים נוחים בתנאים תעסוקה ושל התקדמות של נרחבות אפשרויות
התנאים שיפור עם בעתיד' ויגדלו ילכו הגיוס שקשיי לחשוש יש שבמשטרה. והמפרכים הקשים
מושכים במשטרה השירות תנאי את לעשות דרכים לבקש ויש במדינה, והחברתיים הכלכליים

יותר.
1 טבלה

19601948  האוכלוסייה  האדם כוח מצבת

עוברי כל משטרהמספר אנשי מספר
עובדיהאוכלוסייההשנה כל

המשטרה
משטרה אנשי
המניין מן

הטניץהמשטרה מן

תושביםל000נ

1948879,000202818822.32.1
19491,174,000322530342.72.6
19501,370,000375635562.72.6
19511,577,000501747913.23.0

19521,629,000558653753.43.3
19531,670,000618759673.73.6
19541,718,000617458673.63.4
19551,789,000668059913.73.3

19561,872,000648358063.53.1
19571,976,000643257003.32.9

19582,032,000651657933.22.9
19592,089,000657958163.12.8
19602,150,000673758823.12.7
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ברירה על גם מעיד לגיוס המתייצבים לעומת המגוייםים של הנמוך שהאחוז אמנם, לציין' יש
של רמתם את גם זה אחוז משקף מאידך, המועמדים. את בוררת שהמשטרה יותר קפדנית

החיל. של לדרישות אף מתאימים שאינם המתייצבים,
ב400). (כמעט ניכרת במידה השנה ירד בבללותו המתייצבים מספר גם ברם,

עם בהשוואה ואילך, 1948 משנת המצבה, התפתחות את מראה (17 (עמוד דלעיל 1 טבלה
אנשי את  ובנפרד המשטרה' עובדי כל את מראה זו טבלה המקבילות. בשנים האוכלוסייה גידול

תושבים. אלף לכל העובדים מספרי ניתנים כן המניין. מן המשטרה
מן המשטרה אנשי ושל המשטרה עובדי של במספרים הקלה העלייה אף על כי מראה זו טבלה
המניין מן המשטרה אנשי ושל הסוגים מכל המשטרה עובדי של מספרם השנה, גם ירד, המניין'

ביותר). קלה ירידה  הסוגים (בשני תושבים לאלף
משטרה (אנשי ישראל משטרת של קיומה בשנות המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן

בלבד): המניין מן
! 2:להט

מצבת האדם 19601948כוח ■

< כה ע ה.>
ךי } ךיךךי
1 !.> 1 \[ 1

1918191919501951195219531954195519561957195819591960

הכללי המפקח
ניצב

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

6

1

8

1

8

המפקח עוזר
___123הכללי)*

משנה 576545577731919ניצב

221112י812171817212120םגךניצב

11181722222831374140535658רבפקד

2225386780839087959789111135פקר

3172108115144187222247.248239237216188מפקח

משנה 10580751181099469384953424976מפקח

31110121016181817143447רבםמל

ראשון(ה) 124270314365481501535553566599647646714םטל(ת)

סטל(ת)שני(ה)
123334425588697808861844822773844854973ורבשוטר

1459222325513485380442304017413539353851383538113651שוטר(ת)

הכל 1882303435564791537559675867599158065700579358165882בסך

הריבוי1 אחוז
הירידה או


+ 61.21.7 +11.0 +12.2 +34.7 +17.2+2.13.11.8+ 1.6+ 0.4+1.1

1953 בשנת בוטלה הרתה . ן
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הלחימה בשטחי המשטרה, על המוטלים הבטחוניים לתפקידים הוקצה המצבה של ניכר חלק
נכבדים, שיקולים על מבוססת למשטרה הללו הפונקציות מסירת בגבולות. והשמירה בהסתננות
חשבון על מסויימת, במידה נעשית, היא בהכרח אלה, לתפקידים אדם כוח שהקצאת ספק אין ברם,

המובהקים. המשטרתיים התפקידים הם המשטרה, של האחרים התפקידים
תושבים, לאלף המניין מן המשטרה אנשי של מספרם את המראה טבלה גראפית, בצורה להלן,

.1960  1948 בשנת
3 טבלה,

1960 ■ 1948 ואוכלוסייה שוטרים
^^^ןיימספרהעווטרת^ילכלסססףתרםביםי

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48

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

5 טבלה 4 טבלה
מיעוטים שוטרות

195819591960הדרגה195819591960הדונה

קצינות
םמלות
שוטרות

3
59

167

4
53

169

4

60

194

קצינים
םטלים
שוטרים

5

73

326

5

57
340

7
66

358

הכל הכל229226258בסך 404402431בסך
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תפקידים לביצוע מספר שוטרות לנסיון לגייס הוחלט כאמור' השנה. עלה השוטרות מספר
המחסור מחמת נתקבלה זו החלטה מסויימות). (בהגבלות רגילים משטרה תפקידי כלומר, ייעודיים,
שוטרות של מחלקה מתאמנת הדוח סגירת בשעת תלאביב. באיזור בייחוד נאותים, במתגייסים

המכרים. התפקידים למילוי הכשרתן לצורך הארצי האימונים בבסיס
מ%7). (למעלה במקצת עלה המיעוטים מבני השוטרים של מספרם

הקודמת). בשנה 566 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 632 המשטרה העסיקה הדוח בשנת
עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, כבטחון הקשורים בתפקידים אלה עוסקים בחלקם
בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר כדי וכוי), נקיון מטבחים, (עובדי במרחבים

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

י " יי ■ > .312  שהועסקו הנוטרים מספר היה הנסקרת
משלמים, שונים) ציבוריים ומוסדות ממשלתיים (משרדים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
ארגוניתמשמעתית מבחינה אך הנוטרים. של מדיהם מחיר ואת משכורתם את המשטרה, באמצעות
לכל החוק ידי על שהוענקו בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים כפופים

השוטרים.
שירותים עובדי ו198 הקודמת) בשנה 23 (לעומת פקידים 25 במשטרה שירתו הנסקרת בשנה

(בסדנאות). שוליות 37 הועסקו כן הקודמת). בשנה 174 (לעומת

בשנת החיל חלוקת את המראה טבלה, (21 (בעמוד להלן המצבה. של פונקציונאלית חלוקה .4

התפקידים. לפי הדוח,
מוספים שוטרים גם אם כי המניין, מן משטרה אנשי רק לא נכללו ,2 כבטבלה שלא זו, בטבלה
מוגדר אחד, תפקיד בשביל מגוייםים הם כי נוטרים, בה נכללו לא אזרחיים, ועובדים זמניים

ומסויים.
אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים מן ניכר וחלק האזרחיים העובדים כל

ייעודיים. משטרה בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים, המניין מן המשטרה
מיחידותיהם, הטב^ה הכנת בתאריך שנעדרו (%5.2 (שהם משטרה אנשי 351 נכללו זו בטבלה
של המכריע רובם מקצועית. משטרתית להכשרה שונים בקורסים שעה אותה שהשתתפו משום

וחקירות). סיור (מניעה, ביצוע בתפקידי העובדים מתוך הוא, גם בא, אלה עובדים
משטרה אנשי הם (2.50/0 שהם איש, 166) אייר ולמחנה 06 ללשכת שהוצבו האנשים גם

ביצוע. בתפקידי ברגיל העובדים מנוסים,
דרגות, בעלי זה בחשבון באו לא וסגניהם. ממש יחידות מפקדי נכללו הפיקוח בתפקידי

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

תפקידם. למילוי משטרה, אנשי המכשירה ההדרכה, את השירותים עם

וכן שוטף, בטחון חקירה, תנועה, וסיור, מניעה וניהול, (פיקוד מובהקים ביצוע בתפקידי
המשטרה, עובדי מכל %67.1 איפוא, נכללו, מיוחדים) חירום תפקידי שהם אייר, ומחנה 06 לשכת
לדקדק נרצה שאם בתפקידים, כן: שלפני בשנים ו%61.2 ו63.90/0 הקודמת בשנה 66.30/0 לעומת
%8.6  הדרכה) אופיראטיבי, קשר (נהגים, ביניים" "תפקידי לכנותם אפשר יתר, דקדוק
,5.20/0  בקורסים ;(1957 בשנת ו%11.4 שלפניה בשנה %9.8 שעברה, בשנה %93 (לעומת
ירידה אך הקודמת, השנה לעומת שינוי ללא (כלומר, ,190/0  התזמורת) (בצירוף בשירותים
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6 טבלה
1960  אזרחיים) ועובדים משטרה אנשי (כולל תפקידים לפי החיל חלוקת

האחוז המסמר התפקיד םוג

%2% שהם איש' 149) וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

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

1.9 126 י . . . . וסגניהם. התחנות מפקדי וסגניהם' הנפות
מטה ותפקידי תכנון ב.

0.3 23 . . ועתונות ציבור יחסי תכנון' םטאטיםטיקה' ופרסומים' מינוח

2.5 166 אייר ומחנה 06 לשכת

(47.6"/" שהם איש' 3207) ותנועה סיורים מניעה'
ומבצעים סיורים א.

החופים; משמר התנועה), הכוונת (כולל סיור שוטף' בטחון הגבול' משטר
לפועל הוצאה חבלנים' כלבים' נוהגי טייסות' ספנות' הגבולות' ביקורת

37.8 2549 .... הזמנות חלוקת רישוי' ענייני מאסה פקודות של
סטאטיים תפקידים ב.

5.1 342 . קשר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משטרות
1.2 84 אסירים וליווי כלא בתי ג.

תנועה ד,
3.5 232 ... תנועה בוחני הסברה' תביעה' תאונות' חקירת פיקוח'

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

ומציאות אבירות שונים' מומחים אצבע' טביעות 99914.8עובדי

871.3

3765.6

1171.7

. וספורט). תרבות (כולל הדרכה

נהגים

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 מפרזלים' טבחים' ספקים' בניינים' עובדי מחסנאים' אפסנאים'
נקיון, פועלי טלפונאימ' פקידים' כתכניות' מספנה' סדנאות' מלאכה'
. הקשר סדנת עובדי הדלק' תחנות עוברי רפוס' עובדי סייפים'

. תזמורת

קורסים

100.0 6737 הכל בסך

125818.7

270.4

3515.2
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ב1ש^  10.1\ 1958 1^נח!  %19.3  ד(אחלז הייה שבהן כן, שלפני השנים עט להשוואה
.(1957

גראפית. בצורה 6 שבטבלה החלוקה את מראה 7 הטבלה

7 ה ל ב ט

1960 התפקידים לפי האדם מוז חלוקת
אזרחיים רכבהבריכו משעורה אנשי
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משמרי אנשי כל נכללו זו בטבלה והמרחבים. החטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
בכוח המטה של חלקו על מטעה רושם יוצר זה שדבר פי על אף הארצי. המטה במצבת הגבול
האימונים בסיס ואנשי אייר ומחנה 06 לשכת אנשי גם בה נכללו כן מכך. להימנע אין האדם,

הארצי.

8 טבלה
1900  ומרחבים חטיבות לפי  המצבה

הכל םך תלאביכ מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הארצי המטה ה נ ר ר ה

632
25

198

קצינים
סמלים
שוטרים

5882 1217 1174 1.294 2197 המניין מן המשטרה אנשי הכל םך

255867482497

7683123133411734
11748967877943651

זמניים מוספים 5144122שוטרים

אזרחיים 1762פקידים

שירותים 181311עוברי

משטרה עובדי הכל 29091344120912756737םך

915512244312נוטרים
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ג' ק ל פ

אדם*) כוח

הארמ כוח בעיות .1

באה לא השנים, כל ישראל משטרת של דאגותיה במרכז שעמדה האדם, כוח של יציבותו בעיית
 פורתא הקלה חלה האחרונות השנים וש בשל כי לציין יש כי אם הנסקרת, בשנה גם פתרונה על
הקודמים בדוחותינו עליו עמדנו שכן זו, תופעה של נזקה על כאן נעמוד לא ביותר. צנועה
והיא אצלנו, רק לא נפוצה  גדולה נשירה  זו שתופעה לציין יש ברם, ובהתמדה. בפרוטרוט
ושאין הממוצעים החיים תנאי הוטבו שבהן הרווחה, במדינות אחרות. במדינות גם דאגה מעוררת
השכר הקודמת; ממשיכתה גדול חלק השוטר של משרתו איבדה עליהן, מאיים המוני עבודה חוסר
שיש זה על מרובה במידה עולה למשטרה מחוץ לקבל יכול דומה וכושר השכלה רמת בעל שאיש
רגילים, הבלתי העבודה תנאי נוספו לכך עשירות. בארצות אף לשוטר' לשלם המדינה של בכוחה
העלו ובחגים) בשבתות עבודה לילה, (עבודת עבודתו, שעות ובייחוד השוטר, של והמפרכים הקשים
הוקמו שונות בארצות והילדים. הזוג בני בלב ותרעומת הסדירים המשפחה בחיי תקלות לגרום לות
השכר, בהעלאת ההמלצות מסתכמות רוב פי על המצב. לתיקון דרך מציאת לשם חקירה ועדות
בעייתה זאת ואין יותר, מורכבת הבעייה כי כאן, אין שלם פתרון הרי שיפור, משום בכך יש כי ואם

אחרים. עבודה תנאי ושל מעמד של שאלה גם כאן יש בלבד. השכר של
הסיבות אחרות. בארצות מאשר יותר אף המדאיגה התופעה ממדי גדולים אצלנו ברם,,

338י9טנויימ אין אולם כאן. עליהן נחזור ולא פעם, לא ידינו על נדונו כבר לכך המשוערות
ודרך לבעייזז פתרון יימצא לא אם המשטרה, של לדמותה הנשקפת לעתיד, הסכנה על שוב מלהתריע
ברמתו יישאר המשטרה של הפיקוד .שסגל זמן וכל שעה, לפי במשטרל,. האדם כוח את לייצב
על הנאותה, ברמה זה מגל לקיים מאמצים נעשים תרד. המשטרה של שרמתה חשש אין הנוכחית,
נמנעות בלתי ונשירות מחלות הזדקנות, ידי על הטבע, בדרך המתפנים המקומות מילוי ידי
גבוה אינו זה סגל של הממוצע שהגיל לזכור גם יש דומה. והכשרה רמה בעלי באנשים אחרות,
שסכנה ספק אין אולם, ו ביותר קרובה לא ואף מיידית, אינה ברמה הירידה של ושסכנתה ביותר,
המשטרה עבודת הנשירה. היציבותזלהפחתת לחיזוק פתרון יימצא לא אם יותר, מוחשית תיעשה זו
גבו על להרכיב מסויימות בארצות שנעשו הנסיונות שנים: של הכשרה דורשת והיא מקצוע היא
הפיקודי הסגל בהצלחה. הוכתרו לא לשורותיו' מחוץ שבא וניהולי פיקודי סגל המשטרה כוח של
ארוך; בטווח הסכנה של הכובד מרכז נןןן^ ובאן עצמן, השורות מתוך שיצמח ההכרח מן והניהולי,
רצון? משבעת היא המשטרה איש ןןןל הציבןךיון והדמות הממוצעת שרמה ספק אין אכן, כי,
שהסיכויים משום והולכים נושרים ביןףר ומתאימים מוכשרים שאנשים אנו רואים כאן דווקא אך
על להצטער אין למשטרה. מחוץ יותר רבי$  טוב יותר הרבה  טוב יותר להסתדר שלהם
ברכה, משום אף בה ויש טבעית,  נשירה של מסויימת מידה הכלל: מן יוצא בלי נשירה, כל
זה (דבר המשטרה. עבודת של המיוחדות לתביעותיה להסתגל הצליח שלא אדם הוא ההולך אם
לא דורשת המשטרה כי מצויין; ואופי גבוהה אינטלקטואלית רמה בעלי אנשים עם אף לקרות עלול

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זד. שבפרק המספרים (.
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אך1 מוקמות). איישיוו* תלונות מ*ויינ!, טמפרמגט מטוייט, מזג גם אלא להשכלה, אופי שכל, ל?ן

להצטער. יש כך על  המשטרה לעבודת הם מתאימים הבחינות שמכל אנשים הם כשהנושוים
(ושעבודת המשטרה לעבודת, מתאים שפלוני מראש לומר כלל, איאפשר ולפעמים ביותר, קשה
למקרים (פרט למדי ממושכת נסיון תקופת לאחר רק לקבוע אפשר זה דבר לו). מתאימה המשטרה
מרגיש שהאיש או כלל, יעיל משטרה איש להיות עשוי האיש שאין לעין מייד נראה שבהם בולטים,
ואמצעים מאמצים בוזבזו שבינתיים מתברר זו, נסיון תקופת ומשעברה בחיל), מקומו שאין מייד
אותו את מחדש להתחיל יהיה ההכרח מן כך על ושנוסף ולציודו, להחזקתו האדם, להכשרת רבים

בא. הוא שבמקומו זה מאשר יותר במשטרה ימים יאריך החדש שהאיש בטחון ללא התהליך'

$ ן? ל ב ט

הגיל לפי  1960  המצבה מן היורדים

בם"ההמפםרהגיל האחוז
השנתי

שנה 20 92.1עד

שנה 25 עד 15637.2מ21
שנה 30 עד 10224.3מ26
שנה 35 עד 7818.6מ31
שנה 40 עד 4510.7מ36
שנה 50 עד 194.5מ41

ומעלה 112.6מ51

הכל 420100.0בסך

מ900/0 שיותר אנו רואים 9 בטבלה המצבה. מן היורדים של גילם  המצב של מחמירה נסיבה
גילם כלומר <, ו30) 21 שבין בגילים  %61.5) 40 עד 21 מ גיל בני הם המצבה מן היורדים של
ברור ברם, כושרו." לשיא משטרה איש מגיע שבו הגיל הוא המצבה מן היורדים של הממוצע
למשטרה, מחוץ מחדש להסתדר טובים סיכויים המתפטר בפני עומדים עדיין דווקא זה שבגיל

יותר. גבוהים בגילים כן שאין מה

10 ה ל ב ט
בשירות ויתקם לפי  1960  המצבה מן היורדים

21 עי 11 עי 6 חמש ארבע שלוש שנתוים שנה פחות
סי ונועלה 20 10 שנים שנים שנים אחת משנה

  1 עליונים קצינים
  1 מפקחים
 .  סמלים
39 88 48 . שוטרים

3318
45212
1343412761
2516169413339

הכל 5088392619201353310420בסך

מספרי עם השוואה
1959 50101362123171783223481שנת
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ש138 אנו מוצאיכ! כאן ישירות. ויתקט לפי המצבה מן היורדינ* של ניתוח ניתן דלעיל 10 גטבלה
(כולל מזה פחות או שנה של שירות לאחר המצבה מן ירדו הקודמת) בשנה 151 (לעומת אנשים
במרחבים). מעשית בהכשרה עוסקים או האימונים בבסיס לומדים בעודם החיל מן שיצאו אנשים
ברכה, משום בו שיש לומר אפשר אלא טבעי, שהוא בלבד זו לא המצבה מן ירידה של זה סוג
ימהרו אשר ככל מפקדיהם, רצון לשביעת או הם רצונם לשביעות נקלטים שאינם שאנשים משום
מאידך, קטנות. עודן עליהם שהוצאו שההוצאות ובייחוד ולמשטרה, להם הדבר ייטב כן לנשור
לעומת ,41.40/0) שנים 10 עד מ4 ששירתו אלה של בפרט יותר, רב שוויתקם אנשים של נשירתם
%40.5 לעומת 36.90/0) שנים 10 עד מ5 ששירתו אלה של  יותר ועוד הקודמת), בשנה 45.30/0

אחת (שביניהן הבחינות מכל ומלאה שלימה הכשרה שהוכשרו אנשים כלומר, הקודמת), בשנה
באחוז הניכרת ההקטנה אף על מדי, גבוהים עדיין ממדיה המעשי) הנפיץ  ביותר החשובות

המצבה. מן היורדים בין שלהם
הקודמת בשנה 7 לעומת בכירים קצינים 8 ניכר: במספר קצינים המצבה מן ירדו השנה גם
הבכירים הקצינים מבין הקודמת. בשנה 18 לעומת מפקחים, ו12 כן!) שלפני בשנה 15 לעומת (אך
שניים בריאות, מסיבות המצבה מן הורד אחד הסוהר, בתי לשירות אחד עבר המצבה מן שירדו

התפטרו. ו4 אחרים ממשלתיים למשרדים עברו

11 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1960  המתפטרים

, 21 עד 11 ער 6 חמש ארבע שלוש שנה פחות
י ם ומעלה 20 10 שניט שנים שנים אחת משנה

   1 עליונים קצינים
   1 מפקחים

 סמלים
22 34 70 40 שוטרים

309 2 . 13 95 16 15 22 34 70 42 הכל בסך

מספרי עם השוואה
345  16 133 9 18 16 28 85 40 1959 שנת

נמשך ששירותם הקודמת) בשנה 125 (לעומת אנשים 112 היו המתפטרים שבין מראה .זו, טבלה
במשטרה. לשרת מוכשרים הם שאין הכרה לידי בעצמם שהגיעו אנשים כלומר, מזה, פחות או שנה
126 בהכשרתם, שהושקעה ההשקעה עבור שהיא כל תמורה להחזיר הספיקו טרם אלה אנשים
הקודמת). בשנה 160 (לעומת היכולת בשיא כלומר, שנים, 10 עד מ4 שירות לאחר התפטרו איש
בשנה %46.4, (לעומת מ400/0 למעלה, מגיע שנים 10 עד מ4 שירות לאחר המתפטרים אחוז

הוותק. לפי המתפטרים בחלוקת מה שיפור איפוא לציין יש הקודמת).
הורדו שלפניה). בשנה ו663 הקודמת בשנה 504 (לעומת אנשים 486 גוייסו הנסקרת בשנה
שהתפטרו אנשים היו המצבה מן היורדים מבין 309 הקודמת). שבשנה 481 (לעומת 420 המצבה מן
1958 בשנת .1958 מאז בהתמדה יורד המתפטרים שמספר לציין יש הקודמת). בשנה 345 (לעומת
אחוז זאת לעומת .309  כאמור הנסקרת, ובשנה 1345  1959 בשנת ;419  התפטרו
האחרונות.(%73.5, השנים בשלוש יציב יותר או פחות נשאר המצבה מן היורדים מבין המתפטרים
86.40/0 היה המתגייסים לעומת המצבה מן היורדים אחוז, .(73.60/0  הנסקרת ובשנה 71.70/0

לעיל. הוזכר כבר המתפטרים אחוז הקודמת), בשנה %95.4 (לעומת
מסויים; שיפור משום זאת בכל בו יש הרי רצון, משביע מלהיות רחוק זה מצב גם כי אם
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1.מתגיי^כ1 מספר על ו'מצ^ה מ(ן היורדים עולו" ^ שנ!הנ1 ,1953 שנת שלפני השנים לעומת ^ילדווד

 יתמיד אם כי מועטים, ממדיו כי אם בסיפוק, השיפור את מציינים אנו ל37.50/0. 160/0 בין
רצון. מלהשביע רחוק עודנו המצב בינתיים לעתיד. תקוה בו יש

העיון המדינה. של קיומה בשנות המצבה מן וההורדות הגיוסים את המראה טבלה להלן
של הכולל המספר מן ל0/"57.8 אלה בשנים הגיע המצבה מן היורדים שאחוז מלמדנו זו בטבלה
הללו, השנים במשך התחלף החיל שכל  הדבר של פירושו שנים. באותן שגוייסו האנשים
מרכזי לגרעין (פרט הוא אף להתחלף הספיק כבר ל0/"7.8, המגיע השני, המחזור של ניכר ושחלק

ותיק).
12 טבלה

19601948  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחוז המתפטרים אחוז
המצבה מן היורדים מבין

המהנייסיפ לעומת המצבה מן

מהם
התפטרו

הורת
המצבה מן

נוייסו השנה

194821203094012.914.6

1949182758644776.332.1

1950118666246269.855.8

1951215488774283.741.2

1952138384462574.061.0

1953124365138659.452.4

195454964945469.9118.2

195567455040974.481.6

195649467942362.3137.4

1957664770^52968.7116.0

73.586.0י~419"~"1958663570

י1959504 481345 .71.795.4

1960486420309 "73.686.4

הכל ובסך

(19601948)139478058559069.457.8

13 טבלה
מן סיבותהורדות  1960  המצבה

הכל סך
סמלים
ושוטרים מפקחים קצינים

עליונים ההורדה םיבות

55נפטרו

בתפקיד נפלו
123

נספו
11

בריאות מסיבות 122932פוטרו

אחרות מסיבות 14950פוטרו

י לקיצבה 257יציאה

45300309התפטרו

אחרות 31913סיבות

הכל 812400420בסך
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58 ,47 /14) הקיימת גשנלו 40 לעומת משטרה אנשי בריאות32 מ*יבות פוטרו1 1?בכ1קןרר( בשנו?

משטרה. אנשי 7 יצאו לקיצבה לה). שקדמו בשנים
: שהתפטרו המשטרה אנשי ידי על שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן

14 ה ל ב ט

. . . . 1960 1956  ההתפטרויות נימוקי1

האחוז הטוענים מספר

1969 1959 1958 1957 1956 1960 1959 1958 1957 1956 הנימוק

45.9 49.8 46.3 46.3 40.9 142 172 194 245 173 שירות תנאי
2.6 3.5 3.0 4.5 4.3 8 12 15 24 18 בריאות סיבות
51.5 46.7 50.1 49.2 54,8 159 161 210 260 232 אחרות סיבות

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 309 345 419 529 423 הכל בסך

שונות, אישיות סיבות כולל אחרות" "סיבות סעיף משכורת. 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,

מרובות. התפטרויות של המתמדת התופעה את במקצת להסביר הם עשויים אחרות'/
שהאנשים הסיכויים להקטנת ובייחוד המצב, לשיפור נוקטת שהמשטרה האמצעים אחד
האחרונות בשנים נעשית הברירה המתגייסים. של יותר הקפדנית ברירתם  היא יתפטרו
של טיבם מחמת למדי, מצומצמות הן לכך האפשרויות עכשיו גם אך יותר, רבה בקפדנות

: דלקמן 15 טבלה שמראה כפי לגיוס, המתייצבים האנשים

15 ה ל ב ט
19601953 ומתגייסים לגיוס מתייצבים

195319541955195619571958195919(10

לגיוס 36682940479050154548478440473694התייצבו

1243549674494664663504486גוייסו

המגוייסים 33.918.714.19.914.613.912.513.2אחוז

מתאימים נמצאו הדוח בשנת לגיוס שהתייצבו האנשים מן %13.2 שרק אנו למדים זו מטבלה
משום בכך אין כאמור, כי, (אם הדרושים. המינימאליים הכישורים להם שהיו בלומר, לגיוס.
לאחר ואף הכשרתם, תקופת במרוצת במשטרה לשירות מתאימים האנשים יימצאו שאמנם ערובה

מכן).
משטרה לתפקידי. נשים גיוס  נועז נסיון לעשות המשטרה נאלצה הוזכר, שכבר כפי
באימונים, נמצאות עודן שגוייםו והשומרות מצומצמת במידה שעה, לפי נעשה, זה נסיון ביצועיים.

זה. בנידון העתידה ההתפתחות תהיה מה לומר מוקדם ולפיכך
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הארפ כוח הרגב .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 הלידה, 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 ,1959 לשנת המספרים עם 1960 לשנת המספרים
והשוואתם 1960 שנת של המתגייסים של מקביל ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה הלידה,
מלמדת החיל של הכוללים המספרים עם המתגייסים של המספרים השוואת .1959 שנת נתוני עם

הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו
ההשכלה, לפי ,1960 לשנת האדם כוח הרכב ניתוח גראפיות, בטבלות ניתנים, כך, על נוסף
ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנו כן הלידה: וארץ בארץ השהות תקופת במשטרה, הוותק
ההשכלה" "דרגת ובסעיף הלידה" "ארץ בסעיף 1960  1950 בשנות  האדם כוח הרכב של

.(1950 שנת מלפני הנתונים על מספרים בידינו (אין

המשטרה אנשי של גילם א.
16 טבלה

הגיל האדם19601959לפי כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחת הכולל המספר ועוטרים סמלים קצינים
1959191:0195919001959196019591960הגיל

שנה 25 24115811371160114119.919.4עד
שנה 30 עד 263738136212671399130524.122.2
שנה 40 עד 31167169215222282319239739.940.7

ומעלה 41265286673753938103916.1.17.7

100.0 100.0 5882 5816 5385 5345 497 471 הכל בסך

ו%41.3 הקודמת בשנה 440/0 לעומת 41.6"/0) במקצת ירד לשלושים מתחת שגילם האנשים מספר
למעלה מהם ו0/"63 שלושים מגיל למעלה הם (%91.5) הקצינים של המכריע רובם שלפניה). בשנה

הקודמת). השנה לעומת במקצת עלו אלה (אחוזים ארבעים מגיל

המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.
17 ה ל ב ט .

הלידה ארץ לפי  19601959  האדם כוח הרכב

בסךהכוללהמספרושוטריםסמליםםקציני השנתיהאחוז הכל
הלידה ארץ

19591960195919601959196019591960

ישראל 566299210371048.109918.018.7ארץ
1314108911041102111818.919.0אסיה

: 1621131213701328139122,923.6אפריקה

383396194118642324226040.038.5אירופה
34111014140.20.2אמריקה

הכל 47149753455385בסך ,58165882100.0100.0

$1



18 מבלה
הלירה ארץ לפי  19601959  מגוייםימ  הארס כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחוז הכולל המספר ושוטרים סמלים קצינים

195919001959190019591900

951309713119.227.0

11310411310422.421.4

17917617917635.636.2

109711127322.215.0

32320.60.4

הלירה ארץ

ישראל ארץ

אפיה
אפריקה

אירופה

אמריקה

100.0 100.0 486 504 483 499 הכל בסך

19 טבלה

?8

האדם םח ורכב
הלידה1960 ארנן

59985£388888

ארנך.
ישראל

אירופה

אפריקה

אסיה

אמריקה

באחת היתה ביותר ניכרת עלייה ל%18.7). (מ0/"18 במקצת השנה בחילעלה הארץ ילידי אחוז
מורכב ביותר הגבוה המתגייסים אחוז היה השנה גם ל270/0). (מ%19.2 המתגייסים בין הארץ ילידי

ל0/"15. הגיעו אירופה ילידי .(%21.4) ואסיה (%36.2) אפריקה מילידי
קרוב הם המיעוטים בני כלומר' המיעוטים, מבני הם אנשים 431  שבחיל הארץ ילידי בין
ילידי החיל. מאנשי מ18.70/0 יותר לא מהווים בכללם הארץ ילידי הארץ. ילידי מכל ל400/0

הקודמת)? בשנה %41.8 (לעומת החיל מאנשי 42.6"/" הם ישראל) ארץ (להוציא ואפריקה אסיה
,%38.5  אירופה ילידי
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20 טבלה

האדם כוח בהרכב שינויים
19601950 הלידה ארנן
1200

2800

2400

2000

1200

1200

1200

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

| מדי קטנים אמייג/ה ל*ל*7* ההת"וזסים המספרר0 ;!;| . 7לעי3 המידה בקנה בדיאגרמה 77/75וי'ג1. מכדי %

^^^^^ אמריקה
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בשנים יציב נשאר כולו החיל של האדם כוח בהרכב האחרים אסיה וילידי הארץ ילידי של חלקם
בהתמדה. עולה  אפריקה ילידי של וזה והולך, פוחת אירופה ילידי של חלקם האחרונות.

הפירוט לפי לאוסטואליה, (פרט העולם יבשות מכל ארצות, ושש מארבעים באו ישראל שוטרי
דלקמן;

18לבנון

16עדן

11ספרד

9בלגיה

9.אנגליה

6הולנד

6סין

5טנג'יר  .

. הברית 5ארצות

4איטליה

3אפגניסטן

2פקימטן

2קנדה

2קובה

אפריקה 2דרומ

2ברזיל

2ארגנטינה
1צ'ילי

1סודן

1פורטוגל

הירדן 1עבר

1סינגפור

5882 הכל סך

ישראל 1099ארץ

740פולניה

694רומניה

599מרוקו

578עירק

510מצרים

204תורכיה

157גרמניה

154צ'כיה

123הונגריה

116לוב

111תימן

113טוניס

100בולגריה

79רוסיה

79סוריה

69פרם

64ליטא

45אלג'יר

48אוסטריה

30הודו

25צרפת

י 21יוגוסלביה

18יוזן

הונגריה, ליטא, רוסיה' צ'כיה, גרמניה, רומניה' ישראל, פולניה'  הקצינים; של לידתם ארצות
הברית, ארצות יוון, פרס' סוריה, תימן, מרוקו, יוגוסלביה, בולגריה, עירק, מצרים, אוסטריה,

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

היישוב. של הדימוגראפי בהרכבו
ובאי השונות העדות אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך חשוב גורם ספק, ללא 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 ובהנחלת בחינוך המשטרה של המתמידים מאמציה גם השונות,
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המשטרה אנשי של השכלתם ג.
ב 21ט ה ל

19001959כוחהרכב ההשכלההאדם לפי
בסךהכוללהנזםםרושוטריםםטלים1קצינים השנתיהאחוז הכל

195919(10195919(101959190019591960

מעממית 5255785255789.09.8פחות
128135311831113246324055.855.2עממית

תיכונית 171961465563167410.911.5חצי
22223610049611226119721.120.3תיכונית

גבוהה 1415393753520.90.9חצי
909245431351352.32.3גבוהה

הכל 4714975345538558165882100.0100.0כםך

22 טבלה
ההשכלה האדםמגוייםימ19601959לפי כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחו! הכולל המספר ושוטרים סמלים קצינים

נ19591960195919601959 90019591060

מעממית 9697969719.119.9פחות
22625322625344.852.1עממית

תיכונית 1130961319626.019.8חצי
21393441358.17.2תיכונית

גבוהה 21210.40.2חצי
,22.62841.6גבוהה 0.8

100.0 10.0.0 486 504 483 499 הכל בסך

23 טבלה

האדם כוח הרכב
ההקוכלה1960

; 1197
!י י%20.3
ן655556666

52
0.9%

135
2.3%

עחות
מעממית

עממית

חצי
תיכונית

תיכונית

חצי
גבוהה

גבוהה
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4000

י'2י טבלה

'1960 '1950 האדם כוח בהרכב שינויים
ההשכלה

4000

3000

2000

1000

3000

2000

1000

51 50

נשאר ,1953 בשנת הגבוהה ההשכלה בעלי במספר מםויימת ירידה לאחר ייצוב. חל זד. בשטח
בעלי של מספרם מסויימת. עלייה ,1958 מאז חלה, התיכונית ההשכלה בעלי ובמספר יציב, מספרם
פחות השכלה בעלי של ניכר מספר במשטרה נמצא עדיין יציב. הוא אף נשאר העממית ההשכלה
מגוייסי בין עממית. השכל* להם להנחיל מאמצים נעשים אולם ,(%9.8 שהם איש 578) מעממית
ההש בעלי של ומספרם יציב, מעממית פחות השכלה בעלי שהנם האנשים, מספר נשאר 1960 שנת

עלה. העממית כלה

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

■ 25 ה ל ב ט

בארץ השהות תקופת לפי1  19601959  האדם כוח הרכב

בסךהכוללהמספרושוטריםסמליםקצינים השנתיהאחוז הכל
בארץ השהות תקופת

1959191)0195919601959196019591900

 הארץ 566299210371048109918.018.7ילידי
ומעלה שנים 97727622332317340.153.9נ11355411

שנים 1065619203312252089124435.921.2
שנים 5341273281273322.25.6

שנתיים ער 4120431208323.60.5שנה
משנה 1221220.20.1פחות

הכל 4714975345538558165882100.0100.0בפך
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26 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19(101959  האדםמגוייםים כוח הרכב

השנתי הכל בסך האחוז הכולל המספר ושוטרים סמלים מצינים

19591960195919(101951119(10105))19110

הארץ 21951309713119.227.0ילידי

ומעלה שנים 1122841198012117.124.9

שנים 1001.19914320014339.729.4

שנים 536984(198413.717.3

שנתיים עד 4044047.90.8שנה

משנה 1231232.40.6פחות

100.0 100.0 486 504 483 499 הכל בםך

27 טבלה

האדם כוח הרכב
בארנן1960 השהות תקופת 0.'%1

שוויתקם מאנשים עכשיו מורכב והחיל נמשכה, זה בשטח מספר שנים מזה שהחלה התמורה
קום מלפני (וברובם שנים 11 מ למעלה בה הנמצאים והאנשים הארץ ילידי אחוז ניכר. הוא בארץ
מגיע שנים מ5 למעלה בארץ הנמצאים האנשים של מספרם ל%72.6; השנה הגיע המדינה)
של ומספרם '6.20/0 על עולה אינו שנים מ5 פחות בארץ הנמצאים האנשים של מספרם ל93.80/0.

האנשים מספר הגיע השנה שגוייםו האנשים בין גם אפסי. משנתיים פחות בארץ הנמצאים אלה
השנתיים במשך לארץ שהגיעו האנשים של ומספרם ל81.30/0 שנים מ5 יותר בארץ הנמצאים
270/0 שהם ,131) הארץ ילידי של בגיוסם ניכרת עלייה לציין יש .%1.4 על עולה אינו האחרונות

הקודמת). בשנה %19.2 שהם ,97 לעומת
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המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

28 טבלה
במשטרה הוותק לפי  19601959  האדם כוח הרכב

השנתי הכל בכך האחוז הכולל חטסםר ושוטרים סמלים מצינים
;ץ 11)/1

19591060195919601959196019591960

ומעלה שגה 191711830250.50.4מ31
שנה 30 עד שנה 117125961062132313.73.9מ21
שנה 20 ער שנה 31241091021401262.42.1ט16
שנה 15 עד שנה 9519033886243310527.417.9מ11

שנים 10 ער 174113273922132913232650.139.5מ6
שנים 51551942402092453.64.2
שנים 4442612382652424.64.1
שנים 3362583582613644.56.2
91188882489783515.414.3שנתיים

אחת שנה 424514344554367.87.4עד

100.0 100.0 5882 5816 5385 5345 497 471 הכל בסך

29 טבלה

האדם כוח הרכב
1960  במשערה הוותק

25
0.4%

30



גשנו? נ>/"86 ילל ומטה שניב! 10 שוו^קב! האנשים של מ*פלט שייפול. השנה חל זה *שטו>
שחלה לכאולה הירידה לכך. בהתאם עלה האנשים יתל של הממוצע וויתקם ל75.70/0. הקודמת
הוותק בקבוצת המקבילה העלייה ידי על מתבאלת שנים 10 עד מ6 שוויתקם האנשים במטפל
הנמוכה הקבוצה מן עברו אחת בשנה שהתבגלו האנשים שנים): 15 עד (מ11 לה מעל שמייד
שינוי ללא כמעט נשאר שנים מ5 פחות שוויתקם אנשים של מספלם יותל, הגבוהה לקבוצה
במעט. אך נשתנה מזה קצר שוויתקם אנשים של מספרם גם ו הקודמת) בשנה 35.9 לעומת 36.2)

רצון, משביע איםוא, הוא ומעלה) שנים 5 (כלומר מספיק שוויתקם האנשים של הכולל המספר
ונשירות. גיוסים על בדברינו לעיל נאמר שכבר כפי האדם, בכוח מםויים ייצוב על מעיד והוא

המשפחתי המצב ו.
30 טבלה

המשפחתי המצב לפי  1960  האדם כוח הרכב

םילדיעםואיםנשנשוי
בלירווקיםהדרגה

ילדים

אלמן
וגרוש

בסך

12350789101112
הכל

12258625691155214497קצינים

סמלים
9565089171403722415198113392317372625385ושוטרים

הכל 96853310031659813430203115392417372665882בסך

ושינויים תנועה .3

נפטרים א.
אריהמפקח13639 בן בתפקידשמואל נפל

מנדלממש13603 בתפקידחיים דרכים, בתאונת נספה

חכיםשוטר1668 בתפקידנעים דלכים, בתאונת נספה

אפשטייןסמר381 נפטלאברהם

ישראלסמש2142 נפטליוסף

דובשנישוטר1298 נפטראפרים

מדמוןשוטר14697 נפטריוסף

ויצמןשוטר15946 נפטריוסף

וןסטורןשוטר17326 התאבד.רוג'ר

בדרגה והורדות העלאות ב.

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות אנשים 99 מהם אנשים, 627 הועלו הדוח בשנת
לדרגה האיש העברת עם לתפקיד, הצמודה זמנית דרגה שלילת (כולל איש 49 והורדו למשניה)

אחרת).
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ג^אור* .4

.19491960 בשנת משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר את המראה טבלה להלן

31 טבלה
191301949  מחלה ימי

משטרה לאיש מחלה ימי של ממוצע ה נ ש ה

(!.0 1919
11.0 1950

9.0 1951
(!.2 1952

7.5 1953
7.1 1954

8.1 ] 955

9.5 195(5

10.7 1957

7.>1 1958
9.0 1959
8.1 1900

ו"7.6, 1959 בשנת 9.6 לעומת 8.1) לאיש המחלה ימי של השנתי בממוצע ירידה חלה שוב השנה
חבלות מחמת מעבודה ההיעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי בחשבון שלפניה). בשנים 9.5 ,10.7

32 בריאות מטעמי מהמצבה הורדו הדוח בשנת תפקידם. מילוי בשעת משטרה אנשי שנחבלו
הפיטורים את המראה טבלה להלן .%20 של ירידה כלומר הקודמת, בשנה 40 לעומת אנשים,

.19491960 בריאות מטעמי

32 טבלה
בריאות19601949 מטעמי פיטורים

ה נ ש לקריהה בריאות מטעמי פיטורים

194913
19504
1951

1952

19532
195414
195510

195057

195747
195824
195940
19(!032 1 1

י /

38
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מ^מעו* .8
עונשין א.

בשנת 1017 לעומת המשמעת, ועל הטוב הסדר על עבירות על אנשים 1165 נידונו הדוח בשנת
משמעת עבירות על האנשים נידונו המקרים של המכריע ברובם '1958 בשנת ו1180  1959

וכיו"ב. ציוד אישמירת או איחור, היעדרות, כגון ולמשטר, לנוהל בעיקר המתייחסות, פנימיות,
המפקדים, מועט. היה הציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה משום בהן שהיה העבירות מספר
פגיעה משום בהן שיש עבירות על עונשים בהטלת ביותר מחמירים המשמעת על בעבירות הדנים

בציבור.
או משכורת בהפקעת קסרקטין, במעצר בנזיפה, כספי, בקנס נענשות המשמעת על העבירות

הממשלה. לרכוש שנגרם הנזק בתשלום
אוטומאטית עמו גורר למשמעת דין בבית חיוב למשמעת, דין בית לפני הובאו אנשים ארבעה

השירות. מן פיטורין

33 טבלה
1900 למשמעה דין בית

סמלים סךשוטריםינים
הכל

שהואשמו האנשים מספר
למאסר נידונו חייבים, נמצאו

השירות מן ופוטרו
זוכו

1 1

 1

1

2

2

4

3
1

34להטב

משמעת ייםעונשים 1960אחרים

העוניהעונש מספר

בקםרקטין מעצר
קנם

משכורת הפקעת
נזק תשלום

נזיפה

346
397
54

117

503

הכל 1417בםך

על אזרחיים דין בתי ידי על נידונו כן) שלפני בשנה ו18 הקודמת בשנה 36 (לעומת אנשים 28
שירותם. בתקופת או למשטרה גיוסם לפני שביצעו עבירות

שבח ודברי פרסים ב.
עבודה על אנשים, 361 המחוזות) מפקדי ידי ועל הכללי המפקח ידי (על לשבח צויינו 1960 בשנת
מסוכנים. בתנאים תפקידים ביצוע ועל נפשות הצלת על המשטרה, בעבודת הישגים ועל מסורה

כספיים. פרסים הוענקו השבח ממקבלי לחלק
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^לוו( וירכיי הלווית .6

הקודמות. בשנים תיקונים בה שהונהגו לאחר ח הדו לשנת יציבה נשארה המשכורת
במידה חגיהם, בימי משטרה לאנשי חופשה מתן מיוחדת, הוראה ידי על הובטח' הדוח בשנת
היממה). שעות ובכל השנה ימות כל תפקידים לקיים (החייבת במשטרה לעשות ניתן .זה שדבר
חלה אינה זו הוראה אחר: חופשה יום תמורתו מקבלים חגם ביום לעבוד המוכרחים משטרה אנשי

בכירים. קצינים על

פער .7

רובם י, 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
פעולות נעשות הסעד במקום חדשים. עולים היו כשרובם הקודמות בשנים השוטרים נזקקים

הפנאי. שעות את לשפר שכוונתן רווחה'
המשטרה. של ההלוואות מקרן שונים מסכומים מהלוואות נהנו אנשים 1609

טבריה בצפת, המשטרה של המרגוע בבתי נוחים, בתנאים המשטרה, לאנשי סופק נופש
כוללים, הסדרים באמצעות לאנשים שונות הנחות בהשגת הסעד עובדי טיפלו כן הנקרה. וראש

וכיו"ב. נוחים שיכון תנאי בהשגת
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גי פרק

והדרכה הכשרה

נכבד מקום וההדרכה ההכשרה פעולות השנה, גם תפסו, ישראל, משטרת של קיומה שנות כבכל
האיכות את להגביר  המטרה את שנים זה לפניה העמידה ישראל משטרת בפעולותיה. ומרכזי
העבודה תיפגם שלא כדי המשטרה, אנשי של יעילותם את להגביר ,' בכמות הגירעון שיתכסה כדי

אדם. בכוח המחסור מחמת
לבדיקת נוסף מאמץ חייבו פעולותיה שיטות של ניכר ובחלק המשטרה במערך השינויים
התמורות בעקב שנוצרו החדשים ולתפקידים החדשים לתנאים לםגלן כדי ההדרכה, תוכניות
השונים בקורסים הן החיל, אנשי של והאימון ההכשרה תוכניות החדשים. ומנוהלים הארגוניות

ושופרו. חודשו המקצועי, באימון והן
להכשרת  גיסא מחד מכוונות והאימון ההדרכה פעולות היו השנה, גם כן השנים, כבכל
ומאידך ,י מקצועי יידע הקניית ידי על השונים, תפקידיהם למילוי האפשר כבל רבים משטרה אנשי
שלא לאלה יסוד השכלת וחינוך, השכלה להקניית רבים ומאמצים לב תשומת הוקדשו  גיסא
השכלה לרכישת עידוד ו העברית השפה להקניית מרובות פעולות <, יסודי ספר בית לרמת הגיעו

והמדינה. החברה בעיות בשטחי האופקים והרחבת טובה, לאזרחות חינוך ,י תיכונית
הדרכה של ומתאימות יעילות ושיטות דרכים מציאת על המשטרה שקדה אלה, צרכים למול
לצרכינו. הותאם שבהן והמועיל אחרות, במשטרות המקובלות שיטות ונלמדו נבדקו אימון. ושל

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

ירושלים. בתלפיות, האימונים בבסיס מתנהלים שונים ובמקצועות

הגשרה ,1
בסיסית הכשרה א.

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

לטירונים הקורס (א)

למילוי להם הדרושות היסוד ידיעות את החדשים למגוייםים להקנות שמטרתם לטירונים, הקורסים
בה בשלבים, ההדרכה שיטת לפי הקודמות, כבשנים תחילה, השנה, התנהלו כשוטרים, תפקידם
הטירון סיפוח ידי על מעשית בעבודה הכשרה הקניית עם אימונים בבסיס ההדרכה שלובה
בשלושה המתנהלים הקורסים עם בדבבד אך זו. בשיטה הקורסים רוב התנהלו השנה גם ליחידות.
להשלמת למרחבים הטירונים נשלחים שבסיומו הפסקה, ללא אחד, "זמן" של קורם הונהג שלבים,
בכל להבא תונהג זו שיטה יותר. ותיק סייר או שוטר של בפיקוח מעשית, בעבודה ידיעותיהם

הישנה. בשיטה שהחלו הקורסים שיסתיימו לאחר זה, מסוג הקורסים
חודשים. וחצי ארבעה נמשך לטירונים הקורס

המסגרת לימוד עם שילוב מתוך כמובן, סיירים, הכשרת על הוטל לטירונים בקורסים הדגש
מגמותיה. ושל המשטרה ארגון של הכללית
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השתתפו שבהט שלבים, בשלושה הקולט של מחזורים שבעהעשר התקיימו הנסקרת בשנה
איש. 140 בהשתתפות אחד, "זמן" של הקורם של מחזורים וחמשה איש, 500

ותק בעלי משטרה לאנשי מיוחד טירונים קורם (ב)

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

המעשיות. לידיעותיהם מקצועי ובסיס עיוניות ידיעות המשטרה, בעבודת
עיוני. חומר  שביסודם תרגילים, על מבוססת זה בקורם ההדרכה שיטת

אותו וסיימו אחד, מחזור התקיים הדוח בשנת בלבד. אחד בשלב שבועות 16 נמשך הקורם
איש. 30

לשוטרות הקורס (ג)

למילוי האדם) בכוח הדן בפרק לעיל' שהוזכר (כפי שגוייםו השוטרות של להכשרתן נערך זה קורס
ותנועה. סיור תפקידי  וראשונה בראש תלאביב, במחוז משטרה תפקידי

המיוחדים לצרכים הותאמה השיטה ? לטירונים בקורם הנהוגה השיטה לפי מתנהלת ההדרכה
שבועות. 15 הנמשך זה, קורם של

הגבול משמר לאנשי טירונים קורס (ד)

משמר של ומשימותיו תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי מתנהל זה קורם
זה. קורס של מחזורים עשרה נתקיימו השנה לאנשיו. הדרושים והכישורים והתכונות הגבול

לסמלים הקורם (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
לפיקוד להכשירו תפקידו, לביצוע הדרוש היידע את לחניך להקנות לפיכך, היא, הקורם של

כמדריך. אותו שיכשירו ידיעות לו ולהקנות קטנה יחידה ולניהול
ונרחבת, מחודשת תוכנית לפי מתנהלת בו וההדרכה שבועות, 25 נמשך לסמלים הקורס
גם המשטרתיים, הנושאים על נוסף נכללו, בקורם העצמית. והעבודה הדיון התירגול, בשיטות

הלשון. בשיפור שיעורים
סמלים. 119 שהכשיר הקורס, של מחזורים שלושה התקיימו הנסקרת בשנה

למפקחים ס ר ו ק ה (3)

מפקח. בדרגת מפקדים להן קובע שהתקן יחידות, לניהול קצינים להכשיר  זה קורס של מטרתו
מבוססת בקורס ההדרכה במרחב. מעשית בעבודה  שישה מהם שבועות, 40 נמשך זה קורס

מעשית. עבודה ועל תירגול על דיונים, על הרצאות, על
החניכים.. של העברית הלשון שיפור גם זה בקורס הנלמדים לנושאים נוסף השנה

חניכים. 32 ובו חדש, מחזור ונפתח חניכים 30 של אחד מחזור נסתיים השנה

ככירימ לקצינים הקפד כית .2

הבכירים המשטרה קציני של הכשרתם על להוסיף נועד שלם בכפר הבכירים לקצינים המפר בית
הקשורים במבצעים נרחבות ידיעות להם ולהקנות אופיראטיביות, יחידות ובמפקדי מטה בקציני

המשטרה. במקצוע
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של הימטוליה (כולל המשטרה תפקידי הם: המפל כניה. הנלמדים הלאשיים (■ומקצועות

ו ולפנולוגיה לקרימינולוגיה מבוא מטה, עבודות י, האדם כוח וניהול הארגון עקרונות המשטרה):
של ולדינאמיקה לסוציאולוגיה מבוא האדמיניםטראטיבי: והמשפט הפלילי המשפט עקרונת
שבכתב הבעה הבטחון; ומוסדות המשטרה ., הסטאטיםטיקה יסודות <, לפסיכולוגיה מבוא ,י הקבוצה

פה. ושבעל
קצינים ., שונים במקצועות מומחים ו האוניברסיטה של האקדמאי הסגל מאנשי הם המרצים

צה"ל. קציני ,י הספר בית וסגל הארצי המטה של בכירים
תרגילים אלא נערכות, בחינות אין פנימייה. שיטת לפי המתנהל הספר, בבית גרים החניכים

עצמית). בעבודה מהן (חמש שעות אחתעשרה  הממוצע העבודה יום בלבד.
לסגור הכרח שהיה מאחר קצינים) 16 בו (שהשתתפו אחד מחזור רק נתקיים הנסקרת בשנה
למחזור מועמדים שהיו הקצינים ומן הסגל מאנשי ניכר חלק להפנות הצורר בגלל הספר בית את

אייר. ומחנה 06 לשכת בעבודת הקשורים מראש, צפויים ובלתי דחופים לתפקידים

אימון .3

: להלן שפירוטם מקצועית להשתלמות קורסים התקיימו הדוח בשנת

לחוקרים הקורם א.
הוקדש כאן גם הדרוש. המקצועי היידע את להם ולהקנות חוקרים להכשיר  זה קורס של מטרתו
וניתנו המשטרתי המדע בנושא ההדרכה הורחבה החוקר; של המעשית לעבודה הלב תשומת רוב
נושאים ונלמדו החשבונות. הנהלת ביסודות הכשרה ניתנה כן שימושית, בפסיכולוגיה שיעורים

ובבילוש. בחקירה לעובד הנחוצים אחרים
מחזורים. בארבעה חוקרים 116 בו והשתתפו שבועות 11 נמשך הקורם

תנועה לבוחני הקורם ב.

של הטכני הכושר לבדיקת דרכים, תאונות של טכנית לחקירה בוחנים להכשיר  הקורס מטרת
השתתפו הדוח ובשנת שבועות, 10 נמשך הקורס המשפט. בבתי כמומחים ולהופעה בדרכים הרכב

חניכים. 22 בו

נוער לחוקרי הקורם ג.

שמעו החניכים לנוער. החקירות יחידות לעובדי ומדעית מקצועית הכשרה לתת בא זה קורם
השתתפו הם סוציאליים. ובמוסדות המשפט, בבתי הנוער בבעיות העוסקים מומחים, מפי הרצאות

סוטה. בנוער המטפלים במוסדות וביקרו לימוד, בחומר עיינו בדיונים,
לעבודה למחוזות נשלחו החניכים ושוטרות. שוטרים 35 וסיימוהו 5שבועות, נמשך הקורם

הנוער. ביחידות מעשית

מקצועיים קורסים ד.

; להלן כמפורט התקיימו שונים מקצועיים קורסים
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מספר הקורס המשתתפיםשם

"אידנטיקיט" הזיהוי במכשיר (שימוש פלילי זיהוי
העבריינים) 15ובאלבום

14עיקוב

6חבלנים
סיור כלבי 9נוהגי

שונות בדרגות הגבול משמר לקציני שונים 129קורסים
שונים צבאיים 81קורסים

והמשפט השלטון 15סדרי

9בתבניות

30אחרים

הדרכה .4

הפיקוד עלידי המשטרה יחידות בכל הניתנים שבועיים, בשיעורים מתנהלת התפקיד תוך הדרכה
ומקומיות, שוטפות מקצועיות בבעיות שבועיים דיונים על נוסף קבועים' נושאים לפי המקומי

באיזור. המתעוררות

שונות בחינות .5

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

אנשים, 139  המיעוטים) (לבני עברית שפות: בידיעת אנשים 287 נבחנו הדוח בשנת
איש; 37 עמדו שבהן לחוקרים, בחינות נערכו כן כמו ,78 צרפתית ,29 אנגלית ,41  ערבית
 מכונאים לנהגים :35  גבולות לבקרי :2  אצבע טביעות לעובדי :7  חשבונות למנהלי

וטבחים). מלחים חבלנים, חובשים, (צלמים, אחרות שונות בבחינות איש 16 עמדו כן :15
על עונים הנבחנים איש. 348 עמדו שבהן הצטיינות, לשכר בחינות נערכו כך על נוסף
פקודת וחיפושים, מאסר סמכויות הפלילי, החוק המשטרה, פקודת בנושאים; בכתב, שאלות

והמשפט. השלטון וסדרי המשטרה תפקידי התעבורה,

והסברה השבלה תרבות, פעולות .6

רמת ולשיפור הלשון להנחלת מרובה לב תשומת הוקדשה השנה, גם בן הקודמות, כבשנים
שחלק העובדה אף על זו, במשימה הושקעו ניכרים מאמצים המשטרה, אנשי של הכללית ההשכלה
בבסיס מרוכזים בקורסים התנהלו הפעולות .06 ללשכה גוייס זה בענף העוסקים העובדים מן
בשיעורים וכן הערב, בשעות התנהלו בהם שהלימודים מיוחדים, ובקורסים בתלפיות האימונים
בקורסים כיחידים שהשתתפו לאנשים עזרה המשטרה ידי על הוגשה כך על נוסף היום. בשעות
אזרחי לחינוך שונות פעולות גם נערכו הוצאותיהם). כיסוי ידי (על מיוחדים ובשיעורים

ולאומי.

הלשון הנחלת א.
הגבול, משמר אנשי ואת הרגילים המשטרה אנשי את השנה הקיפו הלשון להנחלת הפעולות
המשטרה נעזרה כן והתרבות. החינוך משרד של הלשון להנחלת המחלקה בעזרת והתנהלו
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ולתרבות לחינוך המרכז ידי על גם לפעולה ניתן וסיוע העיריות, של והתרבות החינוך במחלקות
שיעורים ליחידות. הקרובים היישובים מן שונים מורים ידי ועל הכללית, העובדים הסתדרות של
משמר של לטירונים הקורס במסגרת האימונים, במסגרת האימונים, בבסיס גם ניתנו לעברית

הגבול.
139 עמדו יסוד, בהשכלת הבחינות ובמסגרת הלשון לידיעת במיוחד שנערכו בבחינות,

איש.

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

יהיה. אשר ועיסוקו
קויימו כך על נוסף בתלפיות. האימונים בבסיס התנהלו יסוד להשכלת מרוכזים קורסים

העיריות. של לתרבות והמחלקות הלשון להנחלת המחלקה בעזרת יסוד להשכלת קורסים
מסיימי חניכים. 73 השתתפו בהם ימוד, להשכלת קורסים שני הדוח, בשנת קיימה, המשטרה

החינוך. ממחלקת תעודות מקבלים אלה קורסים
סיום לתעודת הגיעו שלא לאנשים שנערכו לבחינות ומתגייסים שוטרים 249 כן'נגשו כמו

מתגייסים). ו69 שוטרים 31) איש 100 בבחינות עמדו אלה מבין יסודי. ספר בית של
בגרות לבחינות להכנה בקורסים גם משטרה אנשי השתתפו ובעזרתה המשטרה של בעידודה

צה"ל. של

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.,

ה נ י ד מ ה ו ה ר ב ח ה ת ו י ע ב ל ר נ י מ ס ה (1)

חוץ, בעיות כללו: הנושאים ממלים. 300 בו השתתפו הסמינר. של מחזורים 13 התקיימו השנה
וחצי. שבועיים נמשך הסמינר ואמנות. ספרות הארץ, ידיעת פנים, בעיות

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

קלה. עברית וכתובים מנוקדים בחלקם העת כתבי ולבםיסים.
הגבול, משמר וביחידות במרחבים דיומא, בענייני ושיחות הסברה פעולות נערכו כך על נוסף (3)

ההסברה. מינהל של הסברה חומר הופץ החיל קציני ובין

הריגה חומר ,7

פקודת של מפורטת בהסברה שהתרכז משלה, הדרכה חומר לפרסם המשטרה המשיכה השנה
המשטרה. פקודת ושל וחיפושים) (מאסר הפלילית הפרוצידורה

ישראל משטרת רכעון ,8

.06 הלשכה לעבודת הקצינים הפניית מחמת זמנית, הנסקרת בשנה הופסקה הרבעון של הופעתו

המקצועית הספרייה .9

לגוון בספרייה, המשתמשים חוג את להרחיב שמגמתה ריאורגאניזאציה, השנה בוצעה בספרייה
אנשים לידיעת להביא חוץ: מארצות מקצועי חומר רכישת ידי על עצמה, הספרייה את ולהרחיב
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אחרות, ובדרכים זו בדרך ולהקל, ביבליוגראפיות, וסקירות הודעות לספרייה, להיזקק העשויים
בספרייה. השימוש על

.1961 בשנת שתתפרסם ראשונה' ביבליוגראפית סקירה הוכנה הנסקרת השנה בסוף
יחידות בכל שיימצאו הראוי שמן אחרים, שימושיים ולספרים ומשפט חוק לספרי תקן נקבע

היחידות. אנשי לעבודת עזר כספרי המשטרה,
מקצועית ספרות של כרכים 20870 השנה נכללו האיזוריות ובספריות המקצועית בספרייה
 הכל בסך יפה, ספרות של כרכים 9137) הכללית ההשכלה בנושאי כרכים 8558 ומשפטית,

.38565

חדשים. כרכים 2564 נרכשו הנסקרת בשנה

גופני ואימון ספורט .10

אנשי של הגופנית הדריכות ועל הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט. פעולות מטרת
המשטרה.

רוב את שהעסיק והתפקידים הפעולות עומס מחמת השנה, מצומצמות היו הספורט פעולות
מגרשים שלושה הותקנו לספורט. וציוד מיתקנים בהכנת התקדמות חלה זאת, עם כוחותיה.
בריכת בבניית הוחל הארצי האימונים בבסיס המחוזות. ובאחד בבסיסים ולכדורעף לכדורסל

ההתעמלות. אולם ובהשלמת לכדורגל מגרש בהכשרת שחייה,
מיטווחים. שלושה הוקמו אזרחיים גורמים בעזרת

במחוזות בפעילות ארציים, משטרתיים במפעלים מרוכזת היתה הספורטיבית הפעילות
בתחרויות כן, במו השתתפו משטרה אנשי הגבול. במשמר אחרות ובפעולות בתחרויות וכן ובבסיסים

ובהשתלמויות. וצבאיות אזרחיות
המשטרה אלופת לכדורעף. המסורתי הארצי במפעל השתתפו איש, 1225 שהן קבוצות, 136

הארצי. האימונים בסיס קבוצת ~ זה בספורט
אימונים ידי על החיל, אנשי כל של הגופני הכושר את להרים שמטרתו הכושר, אות במבחן
שנת בסוף רק נפתח זה מפעל משטרה. אנשי 450 השתתפו בעיטור, זוכים בו שהעומרים ומבחן,

האחרונים. החודשים בשלושת הדוח,
פעילות קויימה כן הגופני. והאימון הספורט ענפי בכל הגבול במשמר נעשתה ענפה פעולה

האימונים. בבסיס מתוכננת
ישראל אליפות דלקמן: הספורט במפעלי ואישית, נבחרות בקבוצות השתתפו, משטרה אנשי
הימים, ארבעת צעדת סיני: ומרוץ התבור מרוץ ולכדורעף, לכדורסל; הליגות ו למטרה לקליעה
התחרויות בכל אזרחיים. גופים ועם צבאיות יחידות עם ידידותיות תחרויות העממית; הכנרת צליחת

נכבדים. מקומות המשטרה אנשי השיגו הללו
קצרים. בקורסים הראשיים הבוחנים התאמנו הכושר אות מפעל לקראת

האימונים בפיפי .11

בתלפיות. האימונים ובסיס בשפרעם הארצי האימונים בסיס אימונים: בסיסי שני מקיימת המשטרה
 תלפיות האימונים, בבסיס איש; 1197 שונים, בקורסים השנה, אוכסנו הארצי האימונים בבסיס

שונות. דרגות בעלי וממדריכים מקצינים מורכב הבסיסים סגל איש. 450

פרקליטים שופטים, גם הקורסים את הדריכו המשטרה, אנשי מבין המדריכים על נוסף
וממרחבים הארצי המטה מן קצינים ידי על ניתנות רבות הרצאות גבוהים. ספר מבתי ומרצים

שונים.
נעשית מיוחדים, בקורסים לבצעה איאפשר שונות שמסיבות חדשים, מדריכים הכשרת
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לו נמסר זה קורם של סיומו עם מאומן; למדריך בעוזר המתאמן המדריך של צירופו ידי על
הקורם. מפקד של פיקוחו תחת אותו מבצע והוא עצמאי, תפקיד

המעשי. נםיונם את לרענן כדי מםויימות, לתקופות למרחבים מדריכים סופחו השנה גם
 כאחד סגל ואנשי חניכים  הבסיסים אנשי משתתפים הרגילות, פעולותיהם על נוסף
תגבורת בעתודת הם משמשים כן וכיו"ב. חגיגיות בהזדמנויות המשטרה, של שונים במבצעים

שונים. בטחוניים במבצעים
הנשיא המשטרה. שר בלוויית המדינה, נשיא הארצי האימונים בבסיס ביקר 12.12.60 ביום
כל הנשיא של פניו את קיבלו כן אליהם. דברו את ונשא והסגל, הבסיס חניכי כל של מיםדר קיבל

יום. אותו בבסיס כך לשם שזומנו המחתות ומפקדי האגפים ראשי
חדשים עולים של ספר יישובי המאמצים לסמלים, הקורם חניכי ידי על נעשית מיוחדת פעולה
ממורת והפכה כפרים במספר נעשתה זו פעולה העברית. השפה ידיעת את למתיישביהם ומקנים

הקורם. של

חיים בעלי שירות ,12

הארצי, האימונים בבסיס הנמצא מהם, האחד בסיסים; שני בין הגישוש כלבי חולקו הנסקרת בשנה
תלאביב. מחוז ואת הדרומי המחוז את משרת דגון, בבית הנמצא והשני, הצפוני המחוז את משמש

הדרושה. במהירות הכלבים של הפעלתם על הקלה זו חלוקה
סיור. לתפקידי כלבים לתיפעול קורסים שני התקיימו השנה

בעין נענה הקהל הספר. ביישובי לשמירה כלבים לתרום לציבור בקריאה פנתה המשטרה
שאלה לאחר השוטף, הבטחון לאנשי שנמסרו וליווי שמירה כלבי 72 מהם כלבים, 175 ותרם יפה

הנכונה. להפעלתם קורסים עברו
בנויים או בנויים לא עירוניים ובשטחים הכפריים בשטחים בסיורים הופעלו המשטרה סוסי

התנועה. להכוונת ובן למחצה,
שני גישוש, כלבי 13 שמירה, כלבי 25  מהם כלבים, 83 במשטרה היו הדוח שנת סיום עם
הסוסים מצבת גורים. ושישה מילואים כלבי שמונה היו כך על נוסף <, סיור כלבי ו29 חשיש כלבי
36  בהצלחה נגמרו שמהן פעולות, ל330 הגישוש כלבי יצאו השנה במשך .46  היתר.

פעולות. שבע בהצלחה ביצעו החשיש כלבי .140  חלקית ובהצלחה
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די ק ר ם

הציבור עם יחםים

הקהל עט יחפים .1

בחלל  לפעול מסוגלת ואיננה  פועלת איננה דימוקראטית, בארץ ובפרט החדישה, המשטרה
 ואנשיה המדינה, מאברי אבר היא המשטרה הצד. מן או מולו או לציבור, מעל שעומד כמי ריק,
המשטרה עבודת תיתכן לא הוגנים הדדיים יחםים בלי העם. של מעצמותיו ועצם מבשרו בשר
חשיבותו אך קיומה, שנות בכל ישראל משטרת לרגלי נר היה זה דבר דימוקראטית. במדינה

האחרונות. בשנים במיוחד והודגשה הוטעמה
חוסר של יחם הממוצע היהודי של באופיו הטביעה הגלות חיי של הארוכים הדורות מורשת
של מגוריהם בארצות משקל וכבדות ממשיות סיבות לכך היו שוטר. הוא באשר שוטר כלפי אמון
שנאת היתה שבהן ארצות אלה היו העיקריים: העלייה .זרמי זרמו שמהן בארצות ובייחוד היהודים,
הלאומית האיבה על נוספו שבהן אחרות, ארצות שנים: מאות בת מסורת היהודים ורדיפת ישראל
המשטרה היתה אחרות בארצות חדש: מסוג וכלכליים מדיניים מניעים גם המסורתית והדתית
השואה בארצות הרודפים בין גם היהודים! מרדיפת מרובה במידה שניזון ומושחת, רודני גוף
לכך). ואומנו שנתמנו מיוחדים גופים ידי על בוצעו הזוועות שעיקר פי על (אף רבים שוטרים היו
המשטרה של מהתנהגותה למדי עגומים זכרונות נשארו יותר הוותיק היישוב מן חלק אצל גם

לעצמאות. המאבק של האחרונות בשנותיו הזרה
כלפי פנים הארת ושל אחווה של יחם ידי ועל אלה כל על להתגבר המשטרה על היה שומה
מדי שלובש מי לכל בחשדנות הפחות לכל להתייחם המר מנסיונם שלמדו הסבל רבי האנשים
בשטח ויתורים או ותרנות ידי על שתלווה היה שאסור משום ביותר, קשה היתה זו משימה שוטר.
כרוחו החוק י על לשמור זאת עט פנים, להאיר  אלה תפקידים שני של מיזוגם החוק. השלטת
בנסיבות והתמצאות פסיכולוגית והסתגלות רגישות מיוחד, טקט רבה, עירנות דרש  וכלשונו
פוסקת הבלתי וההסברה המשטרה אנשי של המתמיד החינוך רגילים. בלתי חיים ובתנאי קשות
עזרו לכך פרי. נשאו  ושרירות שררה לנהוג ושלא להתנשא שלא שילמדו כדי להם, שניתנה
עמוקה, וציונית לאומית הכרה חדורים מאנשים מורכב היה המשטרה מאנשי חלק דברים: שני
היישוב מורכב שמהן העדות מתוך בא אחר חלק <, כהווייתם הדברים את להביןי עליהם שהקלה
מזה, זה במעט אך נבדלו אלה שוטרים של חייהם ואורח מסורתם מנהגיהם, והליכותיהם, כולו,
איש של לתפקידו בייחס היישוב של בהכרתו ניכר שינוי שחל בכך ספק אין כלל. נבדלו שלא או
נתן זה דבר ממנו. לצפות שאפשר ולייחס לו לרחוש שאפשר לאמון ובייחס בחברה המשטרה
מועדים, בעבריינים כאן עוסקים אנו אין הבטחון. ועל הסדר על השמירה פרשת בכל אותותיו את
מציית הקהל ובולט. ניכר שיפור השתפר זה יחס בכלל. והקהל המשטרה שבין ביחסים אלא
שמלאכתם עבריינים או מועדים עבריינים גם ברם, תפקידו. את הממלא המשטרה לאיש מרצון יותר
זדון. וללא שרירות ללא כחוק, אתם ונוהגת חובתה את ממלאה המשטרה כי ומכירים יודעים בכך
 לדרוש יכולה ואינה  דורשת המשטרה אין ברייתה מטבע גדול: הישג משום בכך יש
רבים ליום, מיום ורבים הולכים השונים והאיסורים כשהחוקים בימינו, כי אותה, "יאהב" שהקהל
ומכירים יודעים שהאנשים פי על ואף בפעולה,משטרתית, אחרת, או זו בצורה הנתקלים האנשים
להודות האדם של מטבעו זה אין זאת בכל הרי העבירה, ביצוע ידי על לכך גרמו בעצמם הם כי

48



אותה, ומכבד בהגינותה מודה שהקהל משטרה לפיכך, נקי. כולו השני שהצד אשם הוא, ורק שהוא,
הציבור מצד כבוד של יחם רכשה ישראל משטרת לו. לצפות יכולה שהיא המכסימום את משיגה

מטרתה. את השיגה ולפיכך בהגינותה, והודאה
תקרית מחמת בשפרעם שעברה בשנה שאירעה ההתפרעות של ספיח חוסל הנסקרת בשנה
רבים, ואזרחים שוטרים נפצעו שבהן מהומות  וסופה האוטובוסים בתנועת בשיבוש שמקורה
מלא ועובדתי חוקי יסוד למשטרה שהיה וקבעה העובדות את בדקה השרים ועדת נהרג. אחד ואזרח

ההתפרעות. שקיבלה הממדים מחמת באש, לפתוח

צייגור יחפיי ,2

יחסים של אווירה היוצרות היומיומיות העובדות מתוך הנובע בשיפור מסתפקת המשטרה אין
היחסים את לטפח משתדלת והיא לטפח, יש שיחסים יודעת המשטרה והקהל. המשטרה בין הוגנים
להחדיר בהצלחה, שהוכתרו מאמצים, נעשו הציבור. דעת את והמעצבים המביעיםי הגורמים עם
הציבורי באספקט פעולותיהם בכל להתחשב החיוני הצורך הכרת את לדרגותיהם המפקדים בקרב
של ציבור לייחםי קצין מעין מה, במידת כיום, משמש משטרה קצין כל נאותים. ציבור ובייחסי
לכך הגורמת הציבור, תועלת לעברו: שאין וברור, מסויים. תחום יש אלה ביחסים ברם, המשטרה.
מטעמי בסוד, לשמרם ההכרח שמן דברים יש הקהל. לידיעת להביא ואפשר מותר דבר כל שלא
חוגים עם ומסיבות פגישות יזמה המשטרה אזרחים. של הטוב שמם על ושמירה יעילות בטחון,
על סימפוזיונים ומועדונים, חוגים בפני משטרתיים בנושאים הרצאות עתונאים, מסיבות שונים,
נתקיימו מקומיות. בבעיות לדיון מקומיות ורשויות יישובים נציגי עם כנסים נערכו פליליות. בעיות
שונות. אגודות ועם פועלים מועצות עם חברתיים, מועדונים עם הדין, עורכי הסתדרות עם פגישות
ומפקדי האגפים ראשי ידי על הכללי, המפקח ידי על המשטרה, שר ידי על נערכו פגישות
וחוגים סופרים כנסת, חברי השתתפו שבהם המשטרה, במיתקני סיורים נערכו וכף. המחוזות

אחרים.
האמצעים אחד והנוער. הספר בתי תלמידי בין נרחבת הסברה לנהל משתדלת המשטרה
ביקרו הנגזקרת בשנה המשטרה. במיתקני נוער בני של ביקורים עריכת  לכך ביותר הטובים
רבים אורחים על נוסף אחרות, וביחידות הארצי האימונים בבסיס למאות נוער ובני ילדים

אחרים.
העברית. השפה להקניית ספר יישובי אימץ לסמלים שהקורס הזכרנו כבר

משטרה אנשי נגר תלונות .3

אלפים, מונה המשטרה אנשי ציבור ולתלונות. ביקורת לדברי להקשיב עת בכל מוכנה המשטרה
מהן אחת שכל פעולות אלפים, המונה ציבור ידי על יום, יום נעשות שכאשר הוא טבעי ודבר
לא הוא שהמעשה יודע הוא אם (בין לעשותו רוצה שהוא מעשה מלעשות אדם למנוע מכוונת
כי איידיעה), ומתוך הדעת בהיסח אותו עושה הוא אם בין לעשותו, רוצה הוא זאת ובכל חוקי,
מעלותיהם כל עם רגילים, אנוש בני הם המשטרה שאנשי ובייחוד ותרעומות, תלונות יתעוררו
להם לרכוש הספיקו שטרם רבים אנשים ביניהם יש כך על נוסף רגילים. אנשים של וחולשותיהם
הממריצה חיובית, כתופעה ותלונות ביקורת המשטרה מקבלת לפיכך, נרחב. משטרתי נסיון
עמה גוררת החיל, של הכוללת הרמה את הולמת שאינה התנהגות מגרעות. והחושפת לשיפורים
העבירה אם החיל, מן הוצאה אף או לאנשים, עונשים בעקבותיו המביא וחריף, מיידי משמעתי טיפול
ממוסד שתבוא: מאין ותבוא  תלונה כל טובה: ברוח תלונה כל המשטרה מקבלת לפיכך, חמורה.
ללא בקפדנות, אחראים, קצינים ידי על נחקרת  אחרת דרך בכל או העתונות דרך ממשלתי,
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בפעולה צורך בו שיש מקרה בכל ננקטת פניות וחסרת נמרצת ופעולה חיפוי וללא פניט, משוא
כזאת.

נגד שהוגשו תלונות רק נכללו זה במספר משטרה. אנשי נגד תלונות 230 הוגשו הדוח בשנת
המשטרה של סירובה על תלונות כגון שונים, תרעומת מכתבי בו נכללו לא ., מפורשים משטרה אנשי
או ציבורי עניין בהן מוצאת אינה שהמשטרה אחרות בתלונות או שכנים בסכסוכי למשל, לטפל,
משמעתיתו פעולה עמן גררו והן מבוססות 45 נמצאו שהוגשו התלונות מתוך פלילית. לפעולה עילה
מצאו אמנם ואם כחוק, פעלו המשטרה שאנשי נמצא מ0/"72): (למעלה מבוססות בלתי נמצאו 166

אלא כראוי, פעלה לא שהמשטרה משום לא זה הרי ומוטרדים, מקופחים עצמם את האנשים
החוק. על שעבר הוא המתלונן ושדווקא לפעול סמכות לה נתן לא שהחוק משום

תוצאותיהן. ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן

35 טבלה
1960  המשטרה אנשי נגד תלונות

230 שהוגשו התלונות מספר

45 משמעתיית פעולה וגררו מבוססות נמצאו
100 מבוססות בלתי נמצאו
9נ הח"ח תקופת גמר עם חוסלו טרם

המשטרה תזמורת .4

בהופעות בחגיגות, בטקסים, השתתפה התזמורת שינויים. השנה חלו לא התזמורת של בהרכבה
נוער. בני בפני התזמורת ניגנה כן וכיו"ב, ביישובים
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בינלאומיים יחסים
אינטרפול א.

"אינטרפול". הקרויה פלילית, למשטרה הבינלאומית בוועדה פעילה השתתפות משתתפת המשטרה
האינטרפול למרכז סיוע נתנה ישראל משטרת למשטרה. רבה תועלת הביאה זו השתתפות
רבים במקרים במישרין, באינטרפול), המשתתפים משטרה לחילות (כלומר הלאומיות וללשכותיו
היתה שבהם במקרים הלאומיות הלשכות ידי ועל האינטרפול ידי על המשטרה נעזרה כן מאוד.

לכך. זקוקה
איטליה, אוסטריה, (אורוגואי, ומלשכותיו האינטרפול מן פניות 308 קיבלה ישראל משטרת
אפריקה, דרום המערבית, גרמניה ברזיל, בלגיה, אנגליה, הברית, ארצות ארגנטינה, אוסטרליה,
תורקיה), שוודיה, רודזיה, קנדה, צ'ילי, צרפת, פרו, מכסיקו, לוכםנבורג, יפן, יוון, הודו, הולנד,
האינטרפול למרכז ישראל משטרת ידי על פניות 140 הופנו כן שעברה. בשנה פניות 195 לעומת
דרום גרמניה, בלגיה, אנגליה, אורוגואי, הברית, ארצות אוסטריה, (איטליה, הלאומיות וללשכות
קנדה, פרס, מכסיקו, יוגוסלביה, יוון, ונצואלה, הודו, הונגקונג, הולנד, אפריקה,
האינטרפול) מצד ובין מצידנו (בין הפניות של תוכנן ברזיל). ספרד, תורקיה, צרפת, שווייץ, שוודיה,
בפניות הכרוכים בעניינים ידיעות. החלפת וכן ולאיכון, פלילי לזיהוי בקשות לחקירה, בקשות 

.269  ושודרו מברקים 1520 נתקבלו אלה

בינלאומיות ועידות ב.

ועבריינות, משטרה לענייני הנוגעות בינלאומיות בוועידות נציגיה ידי על השתתפה ישראל משטרת
פלג)! יואב וניצב הכללי המפקח (השתתפו בוואשינגטון האינטרפול של 29 כנס כדלקמן:
(השתתף בלונדון בעבריינים והטיפול עבריינות מניעת על המאוחדות האומות של השנייה הוועידה
בפריס  הבינלאומיות המשטרתיות האלחוט תחנות ראשי פגישת פראג): י. משנה ניצב
(השתתף בג'נבה ה15, הכנס משכרים, לסמים הוועדה גורדין): מ. משנה ניצב (השתתף

ר). ם גינו י. פקד

חוץ. קשרי ג.

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 נהנו כך, על נוסף שלהם. והמעבדות המיתקנים

בארצותיהם. בכך לסייע שהוזמנו שלנו
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ושירותים מנהלה
ופיקוח ייעול .1

באמצעות במשטרה, המשק על מפקח המנהלה, אגף לראש במישרין הכפוף משקית, לביקורת המדור
השימוש דרכי את לבדוק  במרחבים הפיקוח מטרת המנהלה. אגף ובמחלקות ביחידות בקרות

החזקתו. צורת ואת ביחידות המשטרתי ברכוש
ו34 חודשיים) עד משבוע נמשכות אלה (בקרות שיגרתיות בקרות 25 בוצעו הדוח בשנת
טפסים בהצעת המשטרה, למשק המתייחסות והוראות פקודות בהכנת גם טיפל המדור פתע. בקרות

ציוד. לחיסול ובוועדות האגף של למחלקות

אפפנאות ,2

התקציב) (בתחומי הצרכים של מראש תכנון שתאפשר אפםנייה, פריטי של לתקנים הצעות הכנת
האפםנייה, ניפוק דרכי את לשפר מגמה תוך השנה, גם נמשכה, הצורכות, ליחידות סדירה והספקה

עליה. הפיקוח את ולנהל בה חסכון לידי להביא
מעל שבבסיסים, הפעולות היקף הרחבת את שנתרבו המיוחדים המבצעים חייבו הדוח בשנת
המיוחדים במבצעים העסוקים לאנשים הכלכלה הספקת ריבוי את לציין יש במיוחד למתוכנן.

ולעצירים.
שונים. טפסים של עותקים 11,700,000 של הדפסה ביצע הדפום בית

של ותקינותו שלימותו על ובהשגחה בפיקוח גם נשקה, החזקת על נוסף מטפלת, המשטרה
זה. מסוג גורמים 10 נוספו השנה מורשים. חוץ גורמי בידי הנמצא הנשק

כניינימ .3

שש בן הוא הבניין תלאביב. מוצקין, בשדרות תלאביב מחוז למטה בניין נבנה הנסקרת בשנה
בנתניה. תחנה בבניית הוחל לרכב. וסככות אולמות מחסנים, משרדים, ובו קומות,

נרכשות הדירות נצרת. ובקרית שמונה בקרית בירושלים, משטרה אנשי לשיכון דירות נרכשו
דירות אפשרית. בלתי או קשה הדיור השגת שבהם במקומות משטרה אנשי הצבת על להקל כדי
פונו שכורים ובניינים דירות מספר עראבה. ובכפר באשדודים רימון, במצפה באילת, גם נשכרו
מטה התאכסן שבו (9 השחר (ברח' לשעבר תלאביב מחוז מטה  ביניהם המצבה, מן והורדו
במקומות דירות פונו בן שנים. מ25 למעלה זה המנדט) בימי תלאביב, נפת מטה כן (ולפני המחוז

שונים.

תחבורה ,4
ונהגים הובלה כלי א.

לאנשי חדשים נהיגה רשיונות 450 הוצאו (לניסויים). אחת מכונית רק נרכשה הנסקרת בשנה
מקבלי בין העבודה). שעות לאחר נעשה (אימונם במשטרה בנהגים הכשרתם את שקיבלו משטרה,
משמשים שהם אלא מקצועיים, בנהגים מועסקים שאינם המשטרה אנשי מספר רב הרשיונות
לחסוך יהיה ושאפשר עצמם את שיסיעו כדי הוכשרו ולפיכך הסעה, המצריכים שונים בתפקידים

הנהגים. בעבודת
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מיתקנים ב.
קיבולת הפריטים. רוב להזמנת מטנדארטיות נורמות ונקבעו צומצם במחסנים החילוף חלקי מלאי
מערבלים הוקמו השירות בתחנות המיכלים. הגדלת ידי על הוגדלה, התתקרקעיים הדלק מיכלי

אוטומאטיות. אוויר משאבות וכן לקטנועים, תערובת להכנת מיכאניים

משטרתיים רכב לכלי תאונות ג.

בשנה (מ489 משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבה? הדרכים תאונות מספר ירד הנסקרת בשנה
שלושה ביניהם ל195, מ210 ירד הנפגעים מספר .(%9,4 של ירידה כלומר' ל443, הקודמת
86 קשה)' פצועים ושלושהעשר הרוגים שני (מהם שוטרים היו הנפגעים מבין 109 הרוגים.
התאונות) מכל ל%67 קרוב (שהם מקרים ב294 קשה). פצועים ו14 אחד הרוג (מהם אזרחים
לרכב נזק  מקרים ב54 בלבד! המשטרה לרכב נזק  מהם ב168 בלבד: לרכב נזק נגרם
נפגעו תאונות ב79 כאחד. האזרחי ולרכב המשטרה לרכב נזק  מקרים וב72 בלבד? האזרחי
של המכריע ברובן ., ואזרחים שוטרים  מקרים וב13 בלבד אזרחים  ב57 בלבד, שוטרים
י, בתאונות אשם היה לא שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם מקרים 77"/0 שהם מקרים, 269) התאונות

המשטרה. למכונית שנגרם הנזק דמי את לשלם חוייבו הנהגים מן ורבים עונשים, הוטלו ביתרן
המחוז של לרכב  123 תלאביב: מחוז של לרכב  156 כדלקמן: התחלקו התאונות

הארצי. המטה של לרכב  ו48 הצפוני, המחוז של לרכב 116 הדרומי;
. מחוזי. ובפירוט ארצי בסיכום תוצאותיהן, ואת התאונות את המפרטת טבלה להלן

36 ה ל ב ט
1960  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהן תאונות
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למדל ניכרת ירידה לידי הביאו זו תופעה נגד המשטרה פיקוד ידי על שננקטו הנמרצים האמצעיט
לתופעה המשטרה מתייחסת עדיין בן, פי על אף משטרתיים. רכב כלי מעורבים היו שבהן בתאונות
פקודות על או החוק על העוברים הנהיגה. צורת על מתנהל מתמיד ופיקוח יתירה בחומרה זו
חולייה ממש. בתאונות מעורבים היו לא אם אף חמורים, בעונשים נענשים המשטרה, של הקבע

הנוהג. של הנהיגה צורת ועל המשטרה מכוניות תנועת על מפקחת מיוחדת

קשר ,5

מורם, (באיתות ונישאים ניידים נייחים, אלחוט מיתקני ידי על מופעלת המשטרתי הקשר מערכת
וצרורות מכתבים המעביר משטרתי דואר שירות קיים ובטלפונים). דיבור באלחוט בטלפרינטרים,
אזרחים עם קשר לשם רק המדינה בדואר משתמשת המשטרה שונות. בצורות המשטרה יחידות בין

אחרים. ממשלתיים ומוסדות פרטיים
השנה לעומת 2.80/0 של (עלייה מברקים. ב997'1,171 המברקה שירות טיפל הדוח בשנת
באמצעות מתנהל שבפריס האינטרפול מרכז ובין ישראל משטרת בין האלחוט קשר הקודמת).

.1520  ונכנסו מברקים 269 לאינטרפול יצאו הדוח בשנת המשטרה. של הקשר משרד

תשלומיפ .6

גירעון. ללא ונסגר אוזן הדוח), בשנת (שנסתיימה ,1960/1959 הכספים לשנת המשטרה תקציב
ההשקעות כל ובוצעו השוטפות הפעולות כל מומנו וההיטלים, המסים והעלאות ההתייקרות אף על

המתוכננות.
מקבלים ומאז המשטרה, אנשי לכל הבנקאיים החשבונות פתיחת פעולת נסתיימה הדוח בשנת
נותרו זה להסדר מחוץ הבנקים. באמצעות משכורתם את הכלל מן יוצא בלי המשטרה, אנשי כל

תקציבה. חשבון על לא אך המשטרה, ידי על משולמת שמשכורתם הנוטרים, רק
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זי ק ר פ

ומבצעים שיטור מניעה,

ומניעתה העבריינות בעיות .1

התורות מן רבות הסוציאלית. מניעתה ודרכי העבריינות גורמי במחקר מעבר תקופת היא תקופתנו
רבות, שנים זה החברה ובמדעי חברתי במחקר העוסקים בחוגים ומקובלות בציבור מהלכות שהיו
והולכת הגוברת הפשיעה של התופעה להסברת מספיקות בלתי נמצאו ובחלקן כליל נתבדו בחלקן
חמשעשרה חלפו שכבר פי על אף מדיני. או חברתי במשטר הבדל ללא העולם, חלקי ברוב
מן כתולדה שהופיעו הגורמים של השפעתם כנראה' פגה, לא העולם מלחמת נסתיימה מאז שנים
המתחוללת המהפכה של לוואי תופעות שהנם אחרים, גורמים עליהם ונוספו המלחמתי, הזעזוע
שעליהן ובארצות הנחשלות בארצות רק לא פגעה הגוברת הפשיעה מכת בימינו. העולם חלקי ברוב
ואולי הכלכלית, הרווחה לשיא שהגיעו בארצות אף אלא והכלכלית, המדינית המהפכה עוברת
התפשטה שבהן בארצות שדווקא היא הסבר לה מצאה שטרם תופעה אלה. בארצות בייחוד דווקא
הרכוש, נגד העבירות מספר ועלה גאה ביותר, נרחבות וסוציאליות כלכליות בשכבות הרווחה
שהגיעו וארצות מיניות, עבירות של גל והלך פשה בתרבותן ביותר המפותחות בארצות ושדווקא
אותותיה את המראה השיכרות, ובנגע אלימות במכת נפגעו כאחד, וכלכליים תרבותיים לשיאים

דרכים. תאונות בריבוי גם היתר בין
וזאת הנוער, בקרב בייחוד אותותיה את נתנה המוגברת הפשיעה שתופעת הוא ביותר החמור
למעגל מחוץ ברובם היו כן שלפני חוגים על והחינוך ההשכלה התפשטות של העובדה אף על

הביניים. שכבות ואת העליונות השכבות את חופף בעיקרו שהיה התרבותי,
הישנות התורות אין כאמור נבוכים. הסוציאליים המדעים חוקרי עומדים האלה התופעות מול
במיבחנת נבדקו טרם לבקרים הנולדות החדשות, והתורות רצון' משבעת תשובה מספקות

שנולדו. לאחר מייד שנתבדו מהן ויש המעשי, הנסיון
העובדה היא החוקרים של לבם תשומת את למשוך הצריכות המרכזיות, הנקודות אחת
הבדל וללא והכלכלי, הסוציאלי במשטר הבדל ללא העולם, ארצות לבל משותפת היא שהבעייה
לעבריינות הנוגע בכל בייחוד נכון זה דבר החברתיים. משטריהן בנויים שעליהם האידיאולוגי בבסיס

והחוליגאניזם. ההתפרעות לתופעות הנוער,
שהריבוי רצון בשביעות לציין יש ברם' שלנו. המציאות מן גם נעדרים אינם אלה אופי קווי
שבמדינות לזה בהיקפו ולא בחומרתו לא מגיע, אינו אצלנו, גם ניכר הוא כי אם הנוער, בעבריינות
המדעיות) התורות יתר עם היום עד נתבדתה שלא (עובדה בסוציולוגיה נודעת עובדה אחרות.
על (ובייחוד הגירה' ידי על ואם מהפכה ידי על אם המסורתית' מסביבתם שנעקרו אנשים שבני היא
בטרם הישנים הערכים את שאבדו סוציאליים, דופן יוצאי של גבוה אחוז מספקים הגירה)' ידי
ההסתגלות באה שאחריו המעבר, דור המסוכן, הדור הוא זה שני דור חדשים. ערכים להם רחשו
שבחלקם עולים הם תושביה של המכריע שרובם ארצנו, וההתקדמות. ההתמזגות החדשים, לתנאים
הגירה ארצות נפגעו שבה במידה זו בתופעה זאת כל אף על נפגעה, לא שני, דור העמידו כבר
המסירות פגה שטרם לעובדה מרסנת השפעה אולי יש מיוחד. מחקר דורשת לכך הסיבה אחרות.
ושאופייה כליל חלפה לא שעדיין הנוער, תנועות להשפעת וכן מה) במידת נחלשה כי (אף למשימה

במינו. ומיוחד שונה תמיד אצלנו היה
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הו^פרעויץת איין נפוצות!! אינן נוער וכנופיות חוליגאניזם, של קיצוניות תופעות אצלנו אין
לא עמוק, מושרשים להרגלים הודות כך, על נוסף קיימות. שאין כמעט כנופיות בין ומלחמות

המסוכנים. והסמים השיכרות מכת הנוער, בין לא ובייחוד המבוגרים, בין לא בתוכנו, פשתה
בעבריינות (בייחוד בעבריינות עלייה חלה הנסקרת שבשנה בדאגה לציין יש כן, פי על אף
בגון, 116ו1^\י) 001131 (065מ6££0 הלבן" הצוארון "עבירות המכונות בעבירות וכן הרכוש) נגד
בחקירות העוסק (בפרק להלן אולם הימים, עולי העבריינים מספר עלה כן רמאות. ומעשי מעילות
הימים עולי מספר כלומר: בלבד, עין למראית עלייה בחלקה היא זו שעלייה נראה פליליות)
מידה. באותה הוא אף עלה עבירות שביצעו הימים עולי שמספר מוכיח זה אין אך עלה, שנאסרו

אלא המשטרה של פעולתה לחוג נכנסים אינם הסוציאליים המניעה שתפקידי מאליו מובן
הבעייה בעיקר; משטרתית בעייה לא ואף בלבה משטרתית בעייה איננה המניעה מצומצמת. במידה
שייכת, והיא ופסיכולוגית, חינוכית סוציאלית, בעייה כל, וראשית כל קודם היא, פשעים מניעת של
ויכולה חייבת המשטרה והמדענים. הציבור דברי המחנכים, המחוקקים, של פעולותיהם לתחום איפוא,
המניעה צד וגם תופעותיה, לכל בעבריינות יכולתה במיטב נלחמת היא התופעות. על להצביע רק
לכנות שאפשר למה בהכרח נצטמצם העבריינות במניעת המשטרה של חלקה ברם, הוזנח; לא
במידה רק המשטרה של המניעה פעילות לתחום (השייכת בשמירה כלומר, פיסית'/ "מניעה
על ידיעות ובאוסף בסיור הכלל), מן יוצאים  לומר ואפשר מסויימים, במקרים ורק מצומצמת,
בציבור, ותחושתבטחון תנאיבטחון יצירת מטרתו  השיטור והפוטנציאלית. הממשית העבריינות
את ומלהסתיר זממם את מלבצע חוקיים בלתי מעשים לעשות המתכוונים אנשים. על המקשים
מסויימת עבירה מלבצע נרתע המקצועי העבריין הפשע. את שביצעו לאחר שללם את או עקבותיהם
ירבה שבהם תנאים ליצור  המשטרה פעולת של מטרתה שייתפש. חשש בלבו קיים אם רק

האפשר. ככל זה חשש

עירוני סיור .2

בשיטה הונהגו לא השנה הצלחה. של ניכרת במידה במקופים הסיור הפעלת נמשכה הגדולות בערים
בשעות האחרות, לאשמות!? כתגבורת המשמשת חופפת, אשמורת להוספת פרט מהותיים, שינויים זו

ומסייעים התנועה של התורפה בנקודות מוצבים זו אשמורת אנשי בעיר. התנועה של השיא
הסדר לפי מזומנות, לתקופות מתחלפים ואנשיה לסירוגין, מחולקות עבודתה שעות בהזרמתה.
הקלה לידי הביא והוא בלבד. בתלאביב שעה, לפי הופעל, חופפת אשמורת של זה הסדר חילופין.

... ■ חמורים. תנועה פקקי מניעת ולידי התנועה בהזרמת ניכרת
סופן, עד מתחילתן המקיפים, שוטרי לידי הקלות העבירות חקירת נמסרה שלפיו ההסדר
חקירתן העברת גם הצליחה כן רצויות. תוצאות והביא הגדולות, הערים כל פני על השנה הורחב

הסיירים. לידי בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן הדרכים תאונות של

הגפריימ ובשטחים השדה כערי ומניעה סיור ,3

ועם ארגונו סיום עם בלבד. הגדולות הערים. בשטחי במקופים הסיור מוצדקת,שיטת בתנאינו
הקבוצתי הסיור שיטת השדה בערי הונהגה הגדולות לערים שמחוץ היחידות של תיקניהן הכנת
עבירות בחקירת גם הסיור, תפקידי על נוסף עוסקים, הסלקטיבי הסיור סיירי הממונע. הסלקטיבי
תאונות של מוקדמת ובחקירה בלבד, לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות של גמירא עד בחקירתן קלות,
על ונוסף לקטעים מחולקים הערים שטחי מוסמכים. תאונות חוקרי לידי למםירתן עד אחרות,
מםויימים, בקטנועים גם רגליים סיירים מוצבים העיר, שטחי כל את המכסים הממונעים הסיורים

, . . . הצורך. לפי מםויימות, ובשעות
ושוטרי הנקודות אנשי מבצעים כך על נוסף ,י ממונעים סיורים מבוצעים הכפריים באיזורים
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עבירות חקירת כאן גם כוללים אלה (תפקידים פייקוחן שבגיזחת ה*ילר תפקידי1 כל את ואפרים
יותר). רציניות בתאונות חקירה של והתחלה בלבד לרכוש נזק של תאונות קלות,

קלות עבירות בחקירות גם המסורתיים, הסיור תפקידי על נוסף איפוא, עוסקים' הסיירים כל
ותאונות.

לשירות ועומדים בתפקידם נמצאים הם מוצבים. הם בהם בכפרים גרים הכפרים שוטרי
היממה. שעות בכל קריאה לכל ונענים הציבור

הגבול ומשמר כה*תננות המלחמה .4
והטיפול רגילים, פליליים ומהם בטחוניים מהם שונים, אספקטים בה ולמלחמה להסתננות כי אם
הגבול, משמר של תפקידיו את למנות אפשר מסויימת, במידה הרי, שונים, גורמים בידי נתון בה

והמניעה. הסיור, תפקידי על המדינה, לגבולות חדירתם ובמניעת המסתננים של בגילויים
ירד רצח במעשי חלקם ניכר: עבירות של שונים בסוגים מסתננים של חלקם היה השנה אף
בהמות בגניבת חלקם עלה זאת לעומת ל24.30/0, מ26.80/0  לרצח ובנםיון ל11.50/0 מ17.60/0

השנה ל10.90/0. מ%10.3 אחרות בהמות ובגניבת ל58.20/0, מ%55.1 והתפרצות שוד ידי על
בגניבות חלקם מסתננים. ידי על כאמור) בהמות, לשוד (פרט אחרים שוד מעשי בוצעו לא
באלה כי אף והברחות, חבלה ריגול, מעשי מסתננים ידי על בוצעו כן קלה. ירידה ירד ובהתפרצויות

ניכרת. ירידה ירד ידם על שנגנב הרכוש ערך גם ניכרת. ירידה חלה
משמר אנשי של הברוכה לפעולתם ביותר מרובה חשיבות נודעת בהסתננות הנלחמים בין
הבטחון אנשי פעולות של חלקן גם וליעילותם. לשקידתם לבם, לאומץ נפשם, למסירות הגבול,
הסתננות למניעת וחשיבותן הגבול) משמר ידי על הספר ביישובי והמופעלים (המודרכים השוטף

ניכרות.
תפקיד גם ממלאים והציבור, המדינה בטחון למען גדולה עבודה העושים הגבול, משמר אנשי
הלאומי לגיבושו במעט לא תורמים והם המבודדים, ובשטחים הספר ליישובי ערך רב וחברתי לאומי

בספר. היישוב של הציבורי דמותו ולעיצוב

שונים שיטור תפקירי .5
חטאים של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשכרים, המשקאות פקודת כגון,  שונות פקודות על קלות עבירות הם (החטאים שונים
ללא שהוחזקו ותחמושת נשק החרמת ,י בדרכים) התעבורה לפקודת פרט  ערים בניין המודעות,
מציאות וקבלת אבידות על הודעות קבלת והזמנות! מאמר פקודות של לפועל הוצאה רשיון;

לבעליהן. והחזרתן
אלה. בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן

37 יטבלה
19601959  חטאים

1959191!0

תיקים 1032410402נרשמו

בדין 70717299נתחייבו

7891זוכו

חקירה) (כולל למשפט 20072460מחכים

משפט בבית או במשטרה 753493בוטלו

38576הועברו

נמצא לא 3043העבריץ
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38 טבלה
19601959  מאפר פקודות של לפועל הוצאה

מאסר עלפליליותפקודות מאסר חובפקודות איתשלום

1959190019591900

המשפט מבתי נתקבלו
לפועל הוצאו

71226
65786

79282

71823

46182
41362

61382

56110

במספר (בייחוד ניכרת עלייה חלה חוב, איתשלום על והן הפליליות הן המאסר, פקודות במספר
איננו המשטרה, שכם על כבדה מעמסה המטיל זה, תפקיד חוב). איתשלום על המאסר פקודות
מיוחדות מחלקות או מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות ובארצות ועיקר, כלל משטרתי, תפקיד

הסיירים. ידי על אצלנו עכשיו מבוצעת לפועל ההוצאה גם משפט. בתי של

39 טבלה
1960  המשפט מבתי הזמנות של לפועל הוצאה

מחוזית חלומה

ל*ועלנתקבלוהיחידה מהןהוצאו
הרואד באמצעות

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

48426

39901
139535

47037
39460

138304

27636
20608
88167

הכל 227862224801136411בסך

הוא כן 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
השנה שנתקבלו ההזמנות מספר אמנם, המשטרה. משכם המעמסה הוסרה לא ההזמנות, מסירת
באמצעות בוצעו מהן 136,411 ורק מיליון, לרבע לקרוב זאת בכל הגיע מספרם אך ב14,000, פחת
ידי על נמצאו שלא מוזמנים אחרי וחיפוש דחופות הזמנות מסירת וכן ההזמנות, הכנת הדואר.

המשטרה. על כבדה מעמסה מטילים עודם התורים,
לטובת אינו הפשעים ומניעת הציבורי הסדר מחזית שהיעדרם משטרה אנשי מרתק זה תפקיד
למצוא מטרה מתוך המשפט, בתי הנהלת ובין המשטרה בין ומתן משא מתנהל כך משום הציבור.
שתורכב המשפטים), משרד (מעובדי לאמשטרתית ליחידה הללו התפקידים להעברת דרכים
להפנות יאפשר זה דבר מלאה. משטרתית ולרמה משטרתית להדרכה זקוקים שאינם מאנשים

ייעודיים. משטרה לתפקידי זו בדרך שיתפנו הכוחות את

40 טבלה
1960  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

מציאותאבירותהמחוז

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

5194
7800

11927

4062

9253
12805

הכל 2492126120בםך
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41טב לה
נשק החרמת 1960ותחמושת

התחמושת או הנשק הכלנמצאהוחרםםוג םך

283462רובים

112מקלעים

213152תתמקלעים

7251123אקדחים

ומוקשים רימונים 173179>)פצצות'

צייר 167רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 32871915522442תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 48130178מחסניות

(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 1.801.80חומרי

5712כידונים

33רקטות.

לרימונים 246נפצים

היה תלאביב במוקד שונות. והודעות מברקים 163,886 השיטור למוקדי הגיעו הנסקרת בשנה
הקודמת! השנה לעומת 18.40/0 של עלייה  קריאות 87  999 בטלפון הקריאות של היומי הממוצע

.(%4 של (עלייה 24  ובחיפה (%33 של (עלייה 42  בירושלים

מבצעים ,6

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

שבה חדשות, מדינות של בבעיותיהן שדנה רחובות ועידת את במיוחד להזכיר יש אלה בין
ועידות שתי העולמיות. העיריות ראשי ועידת ואת רבים ממשלות וראשי מדינות ראשי השתתפו

הללו. החשובים האורחים של השתתפותם עקב במיוחד המשטרה את העסיקו אלה

חופיפ .7

מניעת כוללים תפקידיו חיפה. נמל לנפת המשתייך החופים' משמר בידי נעשית החופים שמירת
שיט לכלי עזרה מתן וכן חוקי הבלתי הדייג על ופיקוח הברחות מניעת הים, בדרכי הסתננות

המשטרה. טייסי ידי על נעזר החופים משמר ספורטאים). (דייגים, בסכנה הנמצאים

זרים על פיקוח .8

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

110,173 מהם אנשים, 182,622  יצאו אנשים; 208,500 הגבול נקודות דרך נכנסו הדוח בשנת
שיצאו. תיירים 108,021 ו שנכנסו תיירים
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הגגון1 .9

של מחדש ארגונן תכנון נסתיים ן והציוד האדם כוח בשטחי מפורטים סקרים בוצעו הנסקרת בשנה
לנוהלים הוקדשה רבה לב תשומת הגדולות. לערים מחוץ הסיור שיטות ונקבעו הכפריות היחידות
שמטרתה קודיפיקאציה לשם השונות, הקבע ופקודות הארצי המטה פקודות חידוש עבודת משרדיים.
חידושן את שתאפשר בצורה לקבצן וכן האחרות, הפקודות את ולעדכן שנתיישנו פקודות לבטל
השונים המשטרה ענפי לפעולות האחיד המינוח הכנת נמשכה כן נמשכה. הצורך, במידת ותיקונן

והמםועפים.
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חי ק ר פ

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון ,1

פליליות. בחקירות העוסק באגף ארגוניים שינויים חלו לא הנסקרת בשנה

פליליות לחקירות המחלקה א.

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

הכלכלי. והמדור וחקירה שיטות מדור הם: המדורים דלעיל. ה' בפרק דובר
ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת על בפיקוח שנה, כבכל עסק, ולחקירה לשיטות המדור
בחוץ שבוצעו עבירות כלולות זה בסוג מסויימות! עבירות בחקירת ליחידות בסיוע וכן יחידות,
המשטרתיים המרחבים לאחד לשייכן ושאיאפשר הישראלי, הפלילי החוק לפי נענשות הן אך לארץ,
וחקירות ,י מספר יחידות פני על והמםתעפות מםויים מרחב של מתחום החורגות חקירות בארץ.
מטפל כך, על נוסף עצמו. למרחב מחוץ ייעשה בהן שהטיפול ראוי משקל כבדות שמסיבות אחרות,
אחרות משטרות למען ודרישות חקירות ומבצע לארץ, מחוץ המגיעות ידיעות בחקירת המדור
חוקרים המחלקה מצרפת המרחבים, בקשת ולפי הצורך, במקרה האינטרפול ולמען בקשתן) (לפי
התיקים ובאחריותו; הצוות עם פועלים אלה חוקרים המרחב; של החקירה לצוות מומחים
רישום לא,קיים הארצי במטה בהם. נרשמים והם המרחבים, של תיקים הם כאמור הנחקרים

תיקים.
המסוכנים הסמים הברחת בשטח ידיעות אוספת המחלקה שבמסגרת המסוכנים הסמים יחידת

המרחבים. ידי על המבוצעות פעולות, ויוזמת בהם והמסחר
לסוגיהן, הכלכליות החקירות בשטח היחידות עם וקשר פיקוח בפעולות עוסק הכלכלי המדור
(כספים), ההגנה לתקנת הנוגעות בעבירות מטפלת הפיםקאלית היחידה ומסחריות. פיםקאליות
מטפלת המסחרית היחידה וליצוא. ליבוא למסים, המתייחסים אחרים ולחוקים המכס לפקודת
אופי בעלות פליליות בעבירות שוחד, בעבירות וציבוריים, ממשלתיים במוסדות מעילות בחקירת
המרחבים של עבודתם לצורכי ידיעות, איסוף בפעולות המדור עוסק כן למיניהם. ובזיופים מסחרי
ריבוי מחמת המדור, עבודת רבה הנסקרת בשנה בדבר. הנוגעים הממשלתיים המוסדות ושל

זה. מסוג העבירות
יוצאות או חמורות בעבירות חקירות על ובפיקוח בהדרכה הקודמות, כבשנים עסקה, המחלקה
משרד לבין השונות היחידות בין מגע צינור גם שימשה המחלקה המרחבים. ידי על שנעשו דופן,

אחרים. ממשלתיים ומשרדים המשפט בתי הנהלת המשפטים,
כמו שייחקרו (במקום לםיירים הקלות העבירות חקירת נמסרה שלפיה השיטה הורחבה השנה
החקירות, לעובדי ניכרת הקלה משום בכך יש הארץ. כל פני על מקצועיים) חוקרים ידי על קודם
הנרשמות. העבירות מכלל כ500/0 הן החדשה הטיפול צורת חלה שעליהן הקלות העבירות כי
עבירות לחקירת ומרצו זמנו מרבית את להפנות כן, על יכול, המקצועי החוקר כך, על נוסף

חמורות.
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פלילי לזיהוי המחלקה ב.

ומחקר ארגון (1)

הקשר להגברת פעולות ננקטו שינויים. הנסקרת בשנה חלו לא פלילי לזיהוי המחלקה של בארגונה
ומסוגלת יכולה שהמחלקה הסיוע בדבר הידיעה ביניהם והופצה במרחבים, החקירה יחידות עם
הצורך ובשעת בארץ, מעבדות ועם מדע מוסדות עם הדוקים קשרים קויימו כן בעבודתם. להם לתת
הקשורים המדעים בשטחי מרובות ולימוד מחקר פעולות נעשו שלהם. במומחים להסתייע ניתן

בהם. עוסקת שהמחלקה אחרים ובשטחים המשטרה בעבודות
את ועדים מתלוננים על להקל המשמש 1(160*7104 הנקרא מכשיר נרכש השנה
שיקופיות. גבי על המצויירים שונים פנים שרטוטי הרכבת ידי על האדם, פני של התיאור מתן
מערכות ארבע רכשה המשטרה חמורים. פשעים שביצעו עבריינים וזוהו נתגלו זה מכשיר בעזרת
לעבודות שתועלתו בישראל, הממונעים הרכב כלי בעלי מכרטםת העתק נרכש כן המכשיר. של
בענייני החקירה דרכי את ציוריתגראפית בדרך המתארות מספר, חוברות הוצאו מרובה. המשטרה
הבעיות את האוניברסיטה, של לפסיכולוגיה המחלקה עם בשיתוף חקרו, המחלקה מן אנשים דליקות.
המחלקה ואנשי אצבע, טביעות למיון קורסים קויימו בפוליגראף. במיוחד עדים, בבדיקת הקשורות
המעבדות מראשי אחד צבעוני. בצילום והשתלטו חבלנות'/ נפץ, "חומרי הנושא את בטכניון למדו

הקרימינאליםטיקה. במדע הברית בארצות שהשתלם לאחר לעבודתו חזר
מגנטית? בשיטה מתכות פני מעל שנמחקו מספרים גילוי בשטח נערכו וחידושים מחקרים
שחזור של ראשון נסיון בהצלחה נעשה י1ד. אדי באמצעות אצבע טביעות לגילוי מכשיר פותח
מנהל עם המשטרה של מומחה השתתף זה בשחזור בלבד. גולגלתו פי על אלמוני של פנים קלסתר
מפתח נערך שילה. ד"ר  לאנתרופולוגיה ומומחה ס ו ל פ ר ק ד"ר משפטית, לרפואה המכון
זה אוסף מועדים. עבריינים לזהות העשויים אחרים וסימנים קעקע כתובות מומים, פרטי של
לפי מין עברייני של הזיהוי שיטת להנהגת הכנות נעשו המשטרה. של הרישום כרטסת מתוך הוצא
העברית. האוניברסיטה מן מומחים ידי על נבחנה זו שיטה אופראנדי). (מודוס התנהגותם צורת

הצילום. בשטח מחקרים גם נעשו
(כגון, למשטרה שמ"חוץ למוסדות גם ניתנו המחלקה פעולת שבתחום בעניינים והדרכה עצה
כלי של מושלמים בלתי תיקונים עקב לנוסעים הסיכון בשטח וכן שריפות מפני בטיחות בענייני
בהם המחלקה. במיתקני משטרה אנשי של וביקורים משטרה אנשי בשביל קורמים נערכו רכב).

.06 הלשכה בשביל גם נעשות צילום עבודות לארץ. מחוץ משטרה אנשי גם השתתפו

פלילי לרישום המדור פעולות (2)

אצבע ולטביעות הרשעות לרישום המשרד (א)

בשנה 27,002 (לעומת אצבע טביעות טופסי 31,673 ולמיון לבדיקה נתקבלו הנסקרת בשנה
הקודמת).

19,161 (לעומת מקרים ב22,525 נתקבלו אצבע) טביעות (ללא עבריינים של תיאור טופסי
הקודמת) בשנה 7180 (לעומת ימים עולי עבריינים 9215 של הרשעותיהם זנבדקו הקודמת) בשנה
בשנה 460/0 (לעומת 490/0 אצל החוק). לפי (האסורה אצבעותיהם טביעות להטבעת להיזקק מבלי
נתגלו אצבע) טביעות בלי הגיע שתיאורם (או כנ"ל הוגשו שטביעותיהם האנשים מן הקודמת)
נכלול (אם הדוח בשנת שנאסרו הרצידיביםטים מספר את אנו קובעים זו בדרך קודמות. הרשעות
ל26,557 השנה הגיע מספרם כן): לפני אחת פעם הפחות לכל שהורשע אדם כל זה במספר
קרוב  1957 ובשנת ל16,000 קרוב  1958 בשנת ל18,000, קרוב מספרם היה 1959 (בשנת
הקודמת). בשנה 554,534 (לעומת ל566,337 הגיע המשרד בכרטסות הבדיקות מספר ל17,000).
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מולאו אלה (כרטיסים הכללית שבכרטםת הלועזיים הכרטיסים החלפת על הפעולה נמשכת
נמשכת. עודנה זו פעולה עבריים. בכרטיסים המדינה), הקמת שלפני בתקופה

הרכוש לרישום המשרד (ב)

זוהו חפצים 1523 נגנבו. או נמצאו שאבדו, חפצים 31,350 של תיאוריהם נרשמו הדוח בשנת
מספרים .(210/0 של עלייה כלומר שעברה, בשנה 1257 (לעומת לבעליהם. והוחזרו הרישום באמצעות
למחלקה הענין העברת בלי למציאתם, סמוך לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים כוללים אינם אלה
שהופעל. (שעה 1956 שמאז לציין יש לבעליהם. והוחזרו זוהו גנובים אופניים זוגות 596 פלילי. לזיהוי

אופניים. זוגות 2467 והוחזרו זוהו גנובים) לאופניים הפנקס
נמצאו אלה מתוך הקודמת). בשנה 974 (לעומת שנגנבו רכב כלי 1354 של פרטיהם נרשמו

הקודמת). בשנה 945 (לעומת 1319 והוחזרו

העבריינים אלבום (ג)

9953 מכיל האלבום המשטרה, יחידות בין להפצה האלבום, של נוספים העתקים עשרה הוכנו
תשמש לאלבום כעזר ופעילים. מועדים עבריינים 7217 של דיוקניהם את המראים תצלומים,

לעיל. הוזכרה שכבר הקעקע וכתובת הסימנים המומים, כרטסת

נעדרים ורישום למשטרה דרושים אנשים רישום החקירות, אגף פרסומי (ד)

והמופץ הרישום מדור ידי על שבועית המתפרסם החקירות, אגף חוזר באמצעות הופצו הדוח בשנת
פירושו שנמלט" "עבריין (המונח שנמלטו עבריינים 320 של תיאוריהם המשטרה, יחידות בכל
שברח אסיר זה מונח של פירושו אין לעצרו. שהספיקו לפני ונמלט עבירה שביצע איש
בשנה נעדרים. 87 ושל לחקירה הדרושים אנשים 170 של תיאוריהם פורסמו כן חוקי). ממעצר
שודרו מהם 175 על נעדרים. אנשים על הודעות 2117 היחידות מן במחלקה נתקבלו הנסקרת

ישראל. בקול הודעות
של רישום מתנהל במחלקה חולים. מבתי ברחו שברובם נפש, חולי 676 היו הנעדרים בין
כדי הציבור),. שלום את מסכנים שאינם שקטים,  (ברובם המשטרה לטיפול שהגיעו נפש חולי

ל1019. הגיע זה ברישום שנכללו הנפש חולי מספר הצורך. בשעת לזהותם יהיה שאפשר

ולתעודות לאישורים המשרד (ה)

אנשים ל604'16 בייחס ובן הארץ, מן יציאה היתרי שביקשו לאנשים ביחס בירורים 57,541 בוצעו
או מהם) 7220) לארץ לחוץ נסיעה לצורכי יושר) (תעודות נידונות חוסר על תעודות שביקשו
תושבי אנשי לבקשת נענתה המשטרה אחרים. בירורים 2227 בוצעו כן בארץ. ממשלתיים למוסדות

מקרוביהם. אנשים 126 של באיכונם לטפל חוץ

י ע ד מ ה ר ו ד מ ה (3)

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה (א)

מקומות מ916 שהועתקו הקודמת), בשנה 2038 (לעומת אצבע טביעות 2630 נתקבלו הדוח בשנת
לדין,. הובאו אלה עבריינים אצבעותיהם. טביעות לפי עבריינים זוהו מקרים ב127 שונים. עבירה
נוספים עבירה במעשי רבים הודו אצבעותיהם טביעות לפי שנתגלו עבריינים שבין לציין יש
רוב פי על אצבע. טביעות נמצאו לא אלה של הביצוע שבמקומות פי על אף ידם, על שבוצעו
הגיע לפעמים אצבע. טביעות המשטרה גילתה לא שבהם וגניבות התפרצות של מקרים אלה היו

לעשרות.  אלה בנסיבות בהם הודו שהנאשמים הנוספות העבירות מספר
רגלו, כף שבעור הרכסים פי על גנבפורץ לגלות המשטרה הצליחה אחד במקרה
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אחרות מעבדות (ב)

לעומת הירידה עבירה. מקרי ל442 המתייחסים מוצגים 1928 נבדקו ולסימנים לעקבות במעבדה
נשק, של הבדיקות נדירות וסיבתה ביותר, ניכרת מוצגים, 3038 נבדקו שבה הקודמת, השנה
האנאליטית במעבדה הגדולה. ההסתננות בשנות ביותר שכיחות שהיו נפץ, וחומרי תחמושת

עבירה. מקרי ב557 הקשורים מוצגים נבדקו
ל836 המתייחסים מוצגים, 5312 ונבדקו נתקבלו ולזיופים, יד לכתבי למיםמכים, במעבדה
חקירות. 177 עם בקשר אנשים 437 נבחנו שבהן בדיקות, 525 בוצעו הפוליגראף במעבדת תיקים.

באשמה. להודות העדיפו בפוליגראף להיבדק להם שהוצע שלאחר רבים אנשים היו
והכינו צילומים 23,500 השנה במשך ביצעו השונות ביחידות הצילום מעבדות שלושעשרה
רנטגן. וצילומי מיקרוסקופיים צילומים בצבעים, תצלומים מהן והגדלות, העתקים 182,650

עבירות, בוצעו שבהם מקומות לשחזור ותבניות, תרשימים הוכנו והשחזור השרטוט במעבדת
והריגה. לרצח נםיונות ושמונה רצח מקרי אחדעשר מהם מקרים ב31

. לכך. שאומנו לאחר עצמם בכוחות המרחבים אנשי ידי על גם הוכנו רבים תרשימים

משפטית לרפואה המכון (ג)

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,
כך, על נוסף פתולוגיותמשפטיות. בדיקות 630 בוצעו במכון וםירולוגית. טוכסיקולוגית מעבדה

בחוק. שנקבעו במקרים נערכות אלה בדיקות כאלה. בדיקת 181 בארץ אחרים במוסדות בוצעו
גילם. קביעת לצורך נבדקו אנשים 133

ביצעה הטוכםיקולוגית המעבדה מקרים. ל52 המתייחסים מוצגים בדקה הםירולוגית המעבדה
מקרים. ל825 המתייחסים מוצגים' ב1945 בדיקות

המרחבים ג.

שינויים גם עמה גררה ארגון). בפרק לעיל (ראה היחידות ארגון בשיטות שנערכה הריאורגניזאציה
(עבירות קלות בעבירות החקירה מן שוחררו אלה יחידות החקירות. יחידות של עבודתן בסדרי
תפקידי בין הוכללה וחקירתם '(1947 השלום משפט בתי של השיפוט לפקודת ב' בתוספת שנכללו
יחידות לידי הועברו וכר/ מוצגים שמירת והפנקסים, הרישומים ניהול ובכפרים0). בערים הסיירים,
בעלות עבירות של לחקירתן מרצם כל את להקדיש החקירות יחידות עובדי יוכלו לפיכך הניהול:
הנמוכות והיחידות מטה, ביחידות המשפטיות הפעולות גם רוכזו המקומות ברוב בלבד. חמור אופי
לעבריינות המתייחסות הפעולות מיוחדות ליחידות נמסרו הגדולות בערים זה, מתפקיד שוחררו יותר

להלן). ידובר כך (על ימים עולי של

העבריינות מצג *2
החישוב שיטת א.

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

פלילית. אשמה העלתה לא שהחקירה משום שנסגרו והתיקים

הסייר. על כבדה מעמסה המטיל המקופים, של גודלם מחמת בתלאביביפו, הדבר הונהג טרם שעה לפי ("

המקופים. שטח ושיוקטן הסיירים מספר שיוגדל לאחר בתלאביב תונהג השיטה
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והם תביעה" ללא שנסגרו "תיקים הנקראים תיקים המשטרה ידי על נסגרים כך, על נוסף
הנאשם 1 מת הנאשם הוכחות; חוסר ו ציבורי עניין חוסר  דלקמן: הסגירה סיבות את כוללים
בבית התביעה ביטול ו העבירה התיישנות אחרת)! מסיבה או גילו מחמת (אם ברעונשין איננו

המשפטי. היועץ ידי על הפעולות עיכוב הטיעון! לפני המשפט
מיחידה שהועברו למקרים פרט שנרשמו, המקרים כל את איפוא, כוללים' האמיתיים המקרים
במקרים נכללים תביעה ללא שנסגרו התיקים אשמה. בהם נתגלתה שלא ולתיקים ליחידה,

האמיתיים.
,1956) שלפניה השנים ולארבע הנסקרת לשנה המתייחסים שהמספרים לכך לב לשים יש
כן, שלפני לשנים המתייחסים במספרים זאת לעומת ,י אחת שיטה לפי חוברו ו1959) 1958 ,1957
יחס נותנת והשוואתם הללו, השנים ארבע מספרי הובנו שלפיהן להגדרות שנרשמו המקרים הותאמו
אין כי האמיתיים, למקרים בייחס כזאת התאמה לפועל להוציא היה איאפשר . מאידך ומדוייק. נכון
לתיקים המתייחסים המספרים מן אמיתיים הלא למקרים המתייחסים המספרים את להפריד בידינו
האמיתיים המספרים השוואת אחת. בהגדרה הקודמות בשנים כלולים שהיו תביעה, ללא שנסגרו
מספר היה האומדן ולפי איפוא, מדוייקת, אינה כן שלפני השנים עם האחרונות השנים ארבע של
מובן אחוזים. ב95 19591956 שנות של המקבילים המספרים מן קטן אז האמיתיים המקרים
המספר את שינה החדש שהחישוב יש עבירות: של שונים בסוגים שווה אינו שהאחוז, מאליו

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

.1958 בשנת שהונהגה הקיימת,
המקרים מספרי גם שנרשמו, התיקים של המספרים של בצידם ניתנים, דלהלן בטבלות
ובניתוחים בהערות שבטבלות. למספרים גם מתייחסים לעיל שנאמרו הדברים האמיתיים.
במפורש. אחרת נאמר כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים הדברים מתייחסים לטבלות שנתלוו

באחוזים עיון כי שבצידם, למספרים גם אם כי בלבד, לאחוזים לא לב לשים מתבקש המעיין
המציאות על לגמרי מסולף מושג לתת עשוי  קטנים למספרים מתייחסים אלה אם  בלבד

מטעה). בצורה םטאטיסטית, מבחינה לפעמים, נוהגים קטנים (מספרים

העבריינות ב.
בשנה עבירות 53,840 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב61,720 המשטרה טיפלה הדוח בשנת ,

עלייה  האמיתיים המקרים (במספר 14.6"/0 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר, הקודמת;
במקרים %ר,2 של ועלייה שנרשמו במקרים 1.60/0 של עלייה היתה שעברה בשנה .(13.20/0 של
ובשנים 190/0 של עלייה היתה 1956 בשנת חדשה: אינה השנה של כזו גדולה עלייה האמיתיים.
בשנת ;%52.1 העלייה שיעור היה שבה 1951 ב כגון יותר, עוד גבוהות עליות היו 1953 שלפני
בו יש אלא אחידה, צורה בעל תהליך איננו העבריינות גידול .%14.2 של עלייה חלה שבה ,1952
בתהליך כרוכים מאוד רבים שגורמים העובדה את בחשבון להביא חייב המעיין ומורדות. מעלות
של פיענוחה עצמו. את להטעות או לטעות עשוי  מדי פשטנית בצורה אותו והמפרש זה,
שני של פשוטה השוואה של עניין איננו אחרת) סטאטיםטיקה כל של (או פלילית סטאטיסטיקה
על המיוסד פירוש, אינטרפריטאציה, דורש הדבר מספרים: של מסויים מספר של או מספרים
להפשטה מתחת והמסתתרים המסויימת הבעייה את המהווים והמסובכים הרבים הגורמים בחינת
טיבה, האוכלוסייה, יותר: הללו הגורמים רבים  העבריינות  הנידון בנושא המספרים. של
העוסק בפרק אמרנו כבר ועוד. ועוד גרמן, שהזמן נסיבות הכלכלי, המצב תרבותה, הרגליה,
לכך בעבריינות. הגידול של האוניברסאלית הבעייה מול נבוכים המדע שחוקרי המניעה בבעיות
בלבד. שנתיים או אחת שנה של נתוניה לפי העבריינות שיעורי את לדון שאיאפשר להוסיף יש
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ומבחינה ארוך, טווח של מבחינה בו לדון שיש ממושך, תהליך כעל העבריינות על להסתכל צריו
בעבריינות יש הרי לעיל, שצויינו הפתאומיות והעליות זו בשנה העלייה אף שעל לציין יש זו
השנה; של העלייה סמך על משפט להוציא ואין העלייה בשיעורי מתמדת להאטה מגמה בארץ
שוב תםתמן הקרובות בשנתיים או בשנה אם אלא להוציא נוכל לא זה בכיוון סבירות מסקנות
לפי היא' המתמדת שהנטייה ספק אין פזיזים. ממשפטים ולהימנע להמתין יש אז עד ו לעלייה נטייה
חלה שבה ,1953 שנת היא אחת לשנה (פרט לשנה משנה עלו העבירות מספרי לעלייה: שעה,
ועלייה יותר, מהירים ואם יותר איטיים אם העלייה, בשיעורי כאמור' הוא' ההבדל קלה). ירידה

מורידה. ואינה מעלה אינה מקרית) היא (שאפשר מםויימת בשנה יותר גבוה בשיעור
לעומת עבירות, 287.1 נרשמו תושבים אלפים עשרת לכל השנה; עלתה העבריינות תכיפות גם
 היום ועד 1952 מאז ומורדות מעלות אנו מוצאים בתכיפות גם אולם י, הקודמת בשנה 257.7
ש,הג.1רמי13 כאן. גם לזכור, יש ירידה.; לקראת היא הכוללת המגמה כי אם חליפין, ועלייה ירידה
באוכלוסייה תוספות עם בפעם, פעם מדי משתנים העבירות תכיפות של האינדכם את המהווים
להביא יש אלה סטאטיסטיות בהשוואות עיון ובשעת והבטחוני, המדיני ואפילו הכלכלי, המצב ועם.

הגורמים. כל את ולנתח בחשבון
,1959 בשנות האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מתארת דלהלן 42 הטבלה

השנים; באותן העבריינות תכיפות ואת 1960

42 טבלה
האוכלוסייה19601959 לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקים מספר
ל000'10 שנרשמו התיקים כל האוכלוסייה

תושבים שנרשמו

257.7 53840 2,089,000 1959
287.1 61720 2,150,000 1900

+11.4 ,. +14.6 +2.9 באחוזים הריבוי1

;23.50/0 של ירידה חלה הרצח מקרי במספר ניכרת: ירידה חלה עבריינות של מסויימים בסוגים
הבהמות גניבות ב116.40/0 ירדו השוד מעשי :33.9"/0 של ירידה חלה לרצח הנסיון מקרי במספר
 אחרות בהמות גניבות ב6.50/0;  כיס גניבות ב20.30/0; ירדו והתפרצות שוד ידי על
(התפרצויות הרכוש נגד בעבירות בעיקר חלה העלייה ב440/0. ירדו הכלכליות העבירות ב120/0;

(תוספת ביותר גדולה לא מספרית עלייה חלה אונס במעשי כי אם מיניות. בעבירות וכן וגניבות),
שיש המעיין את שוב להזהיר יש לפיכך, .(6.80/0) גבוה העלייה אחוז כאילו נראה מקרים), 6 של
הם המקבילים כשהמספרים בפרט ירידה), (או עלייה של לאחוזים רבה בביקורתיות להתייחס
פשוט: טעם (מתוך האחוזים. על נוסף עצמם, במספרים לעיין תמיד יש פנים כל ושעל קטנים,
עליות על פרטים ,(1000/0 של עלייה מהווה שניים) (קרי ל2 אחד) (קרי מ1 עלייה ל*של, כך,

הללו. בסוגים העוסקות דלהלן, לטבלות מצורפים העבריינות של השונים בסוגים וירידות
"עבירות הנקראות העבירות  אלה בטבלות בנפרד מופיע שאיננו עבירות, של מסויים סוג
"גניבות בסעיף (המופיעות מעילות דהיינו ,0^11112 001131 (068ת6?}0 הלבן" הצוארון
המעילות של מניעתן בדרכי דנו המדינה מוסדות נפרדת. בטבלה המופיעים רמאות ומעשי אחרות")

פירצה. לשמש העשויים במקומות העובדים על והביקורת הפיקוח הגברת ובדרכי
להלן. בפרוטרוט ידובר הנוער עבריינות על

;; !1
!: ;1



עבירות ב"10,462 הנסקרת בשנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף
.(1.3"/0 של עלייה הקודמת, בשנה 10,324 (לעומת חטא מסוג

לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים, וסכסוכים עבירות על תלונות 40,409 נתקבלו כך על נוסף
,20,773 היה זה מסוג האחרות התלונות של מספרן , (20.40/0 של (עלייה תקיפות היו 19,636 בהם;
אף על למשטרה, מובאים עודם אלה סכסוכים הקודמת. השנה לעומת ,%51.8 של עלייה כלומר,
המשפט. לבית ישר תביעותיהם את להגיש רשאים והם לסירוב זקוקים אינם שהמתלוננים העובדה
פונים אחרים למשטרה: לפנות צריכים הם שאין הנראה, כפי יודעים, אינם המתלוננים מן רבים
יריביהם על ללחוץ כדי או הדין, לשורת מחוץ מעשה למענם שייעשה תקווה מתוך למשטרה

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

גמירא. עד בהן טיפלה
התכיפות שיעור ואת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מראה 43 הטבלה
בשנות תושבים 10,000 לכל העבירות מספר את כלומר, העבריינות, של (00ת01€16מ1)

.19601948

43 טבלה
18'9נ1960  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

שנרשמוהאוכלוסייההשנה התיקים כל
התיקים מםסר

ל000'10 שנרשמו
תושבים

1948879,00011640132.4

;19491,174,00019099162.7

19501,370,00025540186.4

19511,577,00036652232.4

19521,629,00041635255.6

19531,670,00041231246.9

19541,718,00044247257.5

19551,78900046453259.7

19561,872,00048936261,4

19571,976,00050800257.1

19582,032,00053010260.9

19592,089,00053840257.7

19602,150,00061720287.1

לעיל. דובר כבר העבירה בתכיפות המגמות על

המתוארת. ההתפתחות את גראפית בצורה מראה 45 הטבלה
שהמשטרה בלבד), ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות, מספרי את מראה 44 הטבלה
עם '1959 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת הדוח, בשנת בהם טיפלה
תושבים 10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי ציון

הנדונות. בשנים
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44 טבלה
19601959  אמיתיים מקרים  שנרשמו תיקים

אמיתייםמקרימשנרשמותיקים

העבירה תיאור
195919111)

אחוז
ו

או הריבוי
וירידה

התיקים מספר
איש 10)י!19591ל000'10

או הריבוי אחוז
הירידה

ו
19591960+

העבירות 538106172014.6257.7287.14060955146כל 13.2

50.20.1342623.5,(.34262רצח 

לרצח 563832.10.30.2563733.9נםיון 

אדם 11110.050.0581137.5הריגת

בשוננ מוות 39415.10.20.238372.6נרם 

בזדון לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית 91301088919.343.750,780061000719.1תקיפה0

לשור ונםיון 1.4)605016.70.30.255461שוד

מגורים לבתי 2638292310.812.613.626032877התפרצות 10.5

עסק לבתי 2073252321.79.911.72054250722.1התפרצות

התפרצויות 156716626.17.57.7153616447.0שאר

ירי על או שוד ירי על בהמות גניבת
1:.725720.80.30.3695520התפרצות

ואופנועים מכוניות 35145228.81.72.1312410נניבת 31.4

מכוניות וחלקי מכוניות מ1וף 1394180929.8ניבות .6.78.413121720 31.1

אופניים 1725201516.88.39.412831284ניבת 0.1

כים 226021186.310.89.9200718776.5גניבות 

בהמות 7146785.03.43.259452312.0גניבת 

וממטעים מפרדסים פרי 6176032.33.02.85895821.2נניבת 
גניבות 141221629115.467.075.81322515215שאר 15.0

חשוד רכוש והחזקת ננוב רכוש קבלת
38949026.01.92.3307364כננוב 18.6

לאונס ונםיון 1041040.50.588940.8אונם

מיניות עבירות 1247145416.66.06.811701381שאר 18.0

כלכליות 41023941.72.01.140522744.0עבירות 
עבירות 148271724716.371.080.21295814622שאר 12.8

אמיתיים. מקרים 6616 שנרשמו תיקים 6761 בלבד).: 1960 (בשנת תקיפות מהם .

סירבה שהמשטרה (משום תיקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל העבירות,המנויות תיקי על נוסף
לגלות עלולים הם 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.
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. 45 ה ל ג ט

;19601948 ואוכלוסייה רזננ^כרייינררז עני!!!
§ תועובים 100,000 לכל הט1ירות מספר 1111

*7 §א גא

^ ^ >^ 5א
.£<■ "*/ 07 *>< 0< .*.

~1

4<

4*1 ^י"

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48

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

46 טבלה
19601957  המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם תקים

הריבוי1957195819591960 אחוז
19110/1959

ועוונות) (פשעים פליליים 50800530105384061720+14.6היקים
תקיפות _ ן 10344129951631319636+20.4תלונות
אחרות 1 7686107941368820773+51,8שםורבו

משונות 12748529241070מיתות +15.8
התאבדות +162185168174מקרי 3.6

פליליים) בתיקים (נכללו להתאבד 511514557628+12.7נםיונות
1181969432654+51.4הברחות
+16114159531632410462חטאים 1.3

+1179118112371260דליקות 1.9

המקרים יי887409593996926115749כל +19.4

69



גלאפיייג. בצורה אלה נתונים מוצגיך 47 בטבלה
47 טבלה

19601957 למיניהם שנחקרו תיקים
ועוונות פשעים

60000

45000

שסורבו תקיפותתלונות
20000

15000

עןסררבו תלונות
אחרות

20000

60 59 58 57

עגנחקרו התיקים כל
120000

100000

 80000

60000

40000

י 20000

60 59 58 57
0
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47א' טבלה
הברחות

1200

900

600

300

מעוונות מיתות
8_ '1200

900

_ 600

$$_ 300

להתאבד נסיונות התאבדות פ?קרי

דליקות חטאים

200

150

100

50

0

16000

60 59 58 57 60 59 58 57

עלה שנחקרו המקרים של הכולל המספר שונים. בשיעורים עלייה חלה הללו החקירות סוגי בכל
. ; .. ■. ב%19.4.

מיניות, עבירות (רצח' .עבירות של מסויימים בסוגים את.ההתפתחות אנו רואים 48 בטבלה
■■ : י. האחרונות. השנים בחמש וגניבות) התפרצויות
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48 טבלה

19601956 עונרשמו תיקים
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ובמקלל הלצה גמקלל ותמורות לתנודות אנו עולם הגנלבות, גמ*פלל המתמדת העלייה לעומת
במדינה הרצח מקרי ירדו 1955 מאז הנסקרת. בשנה ירד אף הרצח מקרי מספר ההתפרצויות.
המיניות בעבירות גם ךפדאיון). של מוגברות בפעולות שהצטיינה 1956 לשנת (פרט ניכרת ירידה

■ ."ייי " י . י  קלהיביותל). ירידה חלה שבה ,1959 (להוציא מתמדת כמעט עלייה ניכרת
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

ו . כראוי. נתבררו טרם זו

49 טבלה

שנרשמו ^ועוונות*8*תיקינז פ#1ע?ם
6000 6000

5000 5000

4000

3000 3 000

/11 ןא * 10 7111 \/11 ן/י \/ 17 ווו וו ו

הנפש. נגד העבירות של העונתית ההתפתחות את המראות דלקמן, בטבלות גם בולטת זו חוקתיות
ברגשות כן כל התלויות העבירות אף לחוד. קבוצה כל העבירות, ושאר הרכוש נגד העבירות
הדכוש נגד עבירות שכן. וכל מפתיעה, חוקתיות מראות פסיכולוגיים, ובגורמים באפקטים אישיים,

. , י  .,. העבילות. ושאל
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50 טבלה

ט1ירות ,

הנפ'ע! נגד,
'1600

1200

'1600

1200

800

400 400

ע1\רות ;

הרכוש נגד
2800

2400

2000

1600

2800

2400

!1*112000

1600

011 * / א1 7111 711 71 7 17 ."
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52 טבלה

שאר
העבלרות

2000

1600

1200

)(|| 01 0 /* \/111 \/)1 71 7 !7 111 11 1

ציון עם מחוזית חלוקה לפי ועוונות), (פשעים 1960 בשנת שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסך האחוז

53 טבלה

כל
שנרשמו הצפוניהתיקים הדרומיהמחוז תלאניבהמחוז מחוז

61720

100,00/0

18986

30.8"/0

20670
33.5"/0

22064

35.70/0

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

54 טבלה
מחוזית שנרשמו19601959חלומה הימים

ה נ י£ התיקיםה כל
שנרשמו

הצפוני הדרומיהמחוז מחוז.תלאביבהמחוז

1959

1960

53840

61720

16624

18986

17920

20670

19296

22064

באחוזים 14.6+14.2+15.3+14.3+הריבוי
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שבטבלה ה*וגיט (לפי בהן טיפלה שרומשטרה העבירות של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
בלבד. 1960 לשנת '(44

55 טבלה
מחוזית חלוקה  1960  שנרשמו תיקים

העבירה תיאור /"
המחוז
הצפוני

הטהו?
הדרומי

מהון
הכלתלאביב בסך

רצח !:1310326

לרצח 1538)171נםיון
ארם 64111הריגת

בשוגג מוות1 8541נ18גרימת

בזדון לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית 34753872351210889תקיפה0

לשור■ ונםיון שור י |2581750
,■ מגורים לבתי 51693814692923התפרצות

עסק לבתי י4218981204התפרצות 2523
התפרצויות שאר 5677833121662י

התפרצות ע"י או שוד ירי על בהמות 1045257גניבת
ואופנועים מכוניות 6745340452גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 4765108231809גניבות
אופניים 32248812052015גניבת

כים 38755111802118גניבות
בהמות 28535835678גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 22732650603גניבת
גניבות 1672816291)4007555שאר

כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 19157164490)1קבלת
לאונס ונםיון 2836אונם '40104

מיניות עבירות 4293796461454שאר
כלכליות עבירות [1045481239

עבירות שאר 174175(118421217247

הכל 18986206702206461720בםך

תקיפות מהם *2496237718886761

הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם המקרים בל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
.1959 נתוני עם והשוואתם

56 טבלה
מחוזית חלוקה  1960  1959  המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם מקרים

המחוז
המק שנחקרומספר הריבוירים

1 באחוזים10)15019!

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב טהוז

29287

36096
31543

37934
41847
35968

+ 29.5
+15.9
+ 14.0

הכל 96926115749+19.4בםך

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

1960  שנחקרו שונים תיקים
מחוזית חלוקה

. שאר
העביריךנ

הצפוני המחוז

הדרומי ה0>חוז

תלאביב מחוז
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והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח ן ו י ס נ ו רצח (1)

בוצעו זה מםפר מתוך .(23.50/0 של ירידה  ל26 (מ34 ניכרת ירידה חלה הרצח מעשי במספרי
מעשי מםפר כלומר' הקודמת), השנה לעומת %50 של (ירידה מ*תננים ידי על רצח מקרי שלושה
הרצח במעשי גדולה ירידה חלה כאמור ל23. מ28 ירד הארץ תושבי ידי על שבוצעו הרצח
,1953 בשנת מקרים 66 עם ,1952 ובשנת 1951 בשנת מקרים 61 עם (השווה האחרונות בשנים

.(1956 בשנת ו56 1954 בשנת 55

וחלקםבמניעים העולם, בכל שכיחים שכמותם "רומנטיים", במניעים מקורן הרצח, ממקרי חלק
מופרעים אנשים ידי על בוצע הרצח ממעשי חלק המזרח. מושגי לפי המשפחה" כבוד על "הגנה של
שמבחינה פי על ואף קטטה, או מריבה בשעת המעשים בוצעו מםויימים ובמקרים בנפשם,
בודדים מקרים רק הריגה. של אופי בעצם, להם, היה רצח, כמעשי נחשבו הם משפטיתטכנית

בצע. בתאוות או בשוד בממון, קשורים הכלל מן ויוצאים
השתרשות הנראה, כפי הן, האחרונות בשנים הרצח מעשי במספרי לירידה העיקריות הסיבות
המסתננים. של הרצחניות פעולותיהם ובלימת האוכלוסייה של שונים סוגים אצל חדשים מושגים
שנרשם המספר משליש לפחות מספרם הגיע והשנה בהדרגה, יורד לרצח הנסיון מעשי מםפר

הרצח. מעשי במספר לירידה הסיבות עם לשער, שניתן כפי זהות, זו לירידה הסיבות ב1953.

הנסקרת בשנה נודעו: שמבצעיהם זה, מסוג העבירות בחינת ידי על מתאשרים דלעיל הדברים
וכן שלפניה) בשנה ו%60 הקודמת בשנה 67.6"/ (לעומת הרצח מעשי ממבצעי 84.60/0 נודעו
נחשבת עבירה ואין והואיל הקודמת); בשנה %57.1 (לעומת לרצח הנסיונות ממבצעי 0/ס62.2

שנמלט), ובין שנתפס (בין הנאשם נגד ברורות הוכחות קיימות אם אלא נתגלה שמבצעה כעבירה
וחדמשמעיות ברורות הוכחות כשקיימות או נתפסו, כן אם אלא בנאשמים, מסתננים רושמים אין

המעשה. את שביצעו הם הם שאכן

58בלהט

הרצחבחינת לפימקרי 19601953המניע

19531954195519501957195819591960

נזםתגנים של 2617122412863טרוריזם

דם 1412112גאולת

לבינה שבינו 653122888עניינים

קרקעות 121סכסוכי

13643222שוד

ירושה 121סכסוכי

אחרים 13198141091312מניעים

ידוע אינו 6222131המניע

הכל 6655305630303426בסך
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59 טבלה
המניע19601953 לרצחלפי הנפיץ מקרי בחינת

91960י!ין58(195:1103119551950195711

מסתננים של 555048653110209טרוריזם

דם 2215331גאולת

לבינה שבינו 66791110910עניינים

קרקעות 1231.23סכסוכי

3017912421שוד

ירושה 52סכסוכי

אחרים 151782012261412מניעים

ידוע אינו 65822654המגיע

הכל 115104869764615637בסך

60 טבלה
19601953 הביצוע שיטת הרצחלפי מקרי בחינת

19531954195519501957195819591900

403421311614139יריות

9124109694דקירות

33331הכאות 465

11הרעלה

33131232חניקה

אחרים 113193425אמצעים

הכל 6655305630303426בסך

61 טבלה
19601953  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנםיון מקרי בחינת

1900 1959 1958 1957 1951) 1955 1954 1953

9282656238273420יריות

111599122088דקירות

16115642הכאות

12הרעלה

121251חניקה

אחרים 1038258654אמצעים

37 56 61. 64 97 86 104 115 הכל בסך
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בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)

לעומת שינוי היה לא אדם הריגת במקרי בשוגג. מוות גרם מקרי ו73 הריגה מקרי 11 נרשמו
של עלייה חלה בשוגג מוות בגרם ו (37.50/0 של עלייה  האמיתיים במקרים (אך הקודמת השנה
המוות מקרי את בוללים אינם אלה שמספרים לציין יש .(2.60/0 של ירידה  אמיתיים (במקרים 5.1"/0

שבהן הדרכים, תאונות על בנתונים משתקפים (אלה קטלניות דרכים מתאונות כתוצאה שנגרמו
במקומן). נדון

ד ו ש ל ן ו י ם נ ו ד ו ש (3)

ירידה כלומר, הקודמת, בשנה אמיתיים) 55) 60 לעומת אמיתיים, 46  מהם מקרים, 50 נרשמו
מסתננים. של בעבריינות הירידה כנראה, משתקפת, כאן גם כאמיתיים. 16.40/0 של

.19601959 בשנות לשוד והנסיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

62 טבלה
19(101959  לשוד ונםייון שוד

העבירה םונ
הירידהאחוזאמיתייםמונרע

אמיתייטנרשמו1959196019591900

לשוד ונםיץן 6050554616.716.4שור

פריצה ידי על גניבות (4)

%13,5) %13.2 של עלייה כלומר' אמיתיים), 7028 (מהם התפרצות מקרי 7108 נרשמו הדוח בשנת
ולהתפרצות ביום מגורים לבתי להתפרצות פרט ההתפרצות, סוגי ברוב חלה העלייה כאמיתיים).

ו6.10/0), %2 של (בשיעור ביום עסק לבתי

63 טבלה
19001959  פריצה ידי על גניבות

העבידה םונ
הריבויאמיתייםנרשמו הירידהאחוז או

אמיתייםנרשמו0(195919601959191

בלילה מגורים לבתי 96511059551156+20.7+21.0התפרצות
ביום מגורים לבתי 103410131022989התפרצות 2.03.2

מגורים לבתי התפרצות
נודע לא 639745626732+16.6+16.9זמן

בלילה עסק לבתי 1139128611301275+12.9+12.8התפרצות
ביום עסק לבתי 295277291275התפרצות 6.15.5

עסק לבתי התפרצות
ובחג 639960633957+50.2+51.2בשבת

התפרצויות +1567166215361644שאר 6.1+ 7.0

הכל +6278710361937028בפך 13.2+13.5
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64 טבלה
19601959  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה םונ
הירידהאחוזאמיתייםנרשמו

אמית"יםנרשמו10)1195919)19591011

שור ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 7257695520.820.3או

.20.80/0  ניכרת ירידה כאמור חלה עבירות של זה בסוג

(מקרים בלבד הנסקרת בשנה המחוזות לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן
אירעו שעברה בשנה בהדרגה: יורד תלאביב של חלקה בתלאביב. אירעו מהן 420/0 ,י אמיתיים)
 1956 ובשנת ,47.50/0  1957 בשנת ,%44.9  שלפניה בשנה ההתפרצות' מקרי מכל 43.30/0 בה

.%56.5
65 טבלה

מחוזות לפי  1960  פריצה ידי על גניבות

הכל סך תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז העכירה סוג

116 בלילה מגורים לבתי התפרצות
199 ביום מגורים לבתי התפרצות
195 נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
200 בלילה עסק לבתי התפרצות
43 ביום עסק לבתי התפרצות
176 ובחג כשבת עסק לבתי התפרצות
561 התפרצויות שאר

2258151156

392398989
302235732

5005751275
115117275
278503957
7733101644

הכל 1490258529537028בסך

הכל בסך המחוזי %21.236.80/042.00/0100.00/0האחוז

או שוד ידי על בהמות גניבות של המכריע רובן הדרומי, המחוז של בחלקו עלה זאת לעומת
של חלקו עבירות; של זה סוג של המחוזית החלוקה את המראה ,66 בטבלה שנראה כפי התפרצות,

ל800/0. מ96.60/0 השנה עלה הדרומי המחוז

66 טבלה
מחוזות לפי  1960  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה הצפוניסוג הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז הכלמהוו םך

שנד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 944255או

הכל בםך המחוזי 16.40/080.00/03.60/0100.00/0האחוז

גניבות שאר (5)

ו19,322 21,183 (לעומת אמיתיים מקרים 21,611 מהן שונות, גניבות 23,966 אירעו הדוח בשנת
האמיתיים. במקרים %11,8 ושל שנרשמו בתיקים %13.1 של עלייה כלומר' !(1959 בשנת
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הגניבות. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

67 טבלה
101959)9נ  גניבות שאר

הירידה או הריבוי אחוז אמיתיים
אמיתיים נרשמו 1900

נרשמו

1959 0!ו19 1959
העבירה סוג

+31.4 +28.8 410 312 452 331 ואופנועים מכוניות גניבת
31.0 31.8 127 184 133 195 מלון מבתי גניבות
+31.1 +29.8 1720 .1312 1809 1394 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
+ 0.1 +16.8 1284 1283 20:15 1725 אופניים גניבת
 6.5  6.3 1877 2007 2118 2260 כים גניבות
12.0  5.0 523 594 678 714 בהמות גניבת
 1.2  2.3 582 589 603 617 וטטטעים מפרדסים פרי גניבת
+15.7 +16.0 15088 13041 16158 13927 גניבות שאר

+11.8 +13.1 21611 19322 23966 21183 הכל בסך

ירידה חלה למשל, כך' גניבות. של שונים בסוגים ניכרות ירידות חלו הכוללת, העלייה אף על
חלה כן השלישית. השנה זו ירידה חלה כים בגניבות מלון. מבתי הגניבות בסוג לשליש קרוב של
מכוניות בגניבת הן ביותר הניכרות העליות בהמות. גניבת של האמיתיים במקרים ניכרת ירידה
שאיננו נושן, ישן נגע זה  אופניים גניבת אופניים. ובגניבת מכוניות מתוך בגניבות ואופנועים,
למרות השגחה, ללא בעליהם, ידי על האופניים, של הפקרתם (מחמת השנים בכל מאתנו מרפה
המכוניות גניבות מספר למנעו. איאפשר ושכמעט המשטרה) של והנשנות החוזרות ההזהרות
מספר ביותר רב אלה שבגניבות לציין יש אולם, אמיתיים). %31.4) ב0/"28.8 עלה והאופנועים
נעזב והוא נסיעה, או טיול לשם נגנב שהרכב כלומר, קונדסות"' "מעשי אלא שאינם המקרים
נרשמים והם רגילות, גניבות החוק, לפי הם, זה מסוג מקרים גם הנסיעה. לאחר גונביו ידי על
ממין .עבירות המבצעים האנשים של המכריע שרובם בצער לציין יש אחר. מקרה בכל ונחקרים
הצעיר ידי על הנעשה הראשון הצעד לעתים, הוא כביכול, זה, קונדסות" וש"מעשה ימים עולי הם זה

הנדונה. בתופעה נמרצת מלחמה המשטרה נלחמת לפיכך, פשע, חיי לקראת
.1319 והוחזרו נמצאו שנגנבו הרכב כלי 1354 שמתוך לציין יש

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

68ט בלה
לפי  1960  גניבות מחתותשאר

העבירה הצפוניסוג הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז הבלמחוז םך

ואופנועים מכוניות 6242306410גניבת
מלון מבתי 324154127גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 4504917791720חלקי
אופניים 2243956651284גניבת

כים 35150810181877גניבות
בהמות 20928628523גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 21831549582גניבת
גניבות 36715195622215088שאר

, . הכל 52177273912121611בסך

הכל בםך המחוזי 0/"042.20/0100.0/'<033.7/''24.1האחוז
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ת ו י נ י מ ת ו ר י ב ע (6)

1351 (לעומת אמיתיות 1475 מהן מיניות, עבירות 1558 על תלונות למשטרה הובאו הדוח בשנת
ניכרת עלייה איפוא, חלה, בכללן המיניות בעבירות הקודמת), בשנה אמיתיים ו1258 מקרים
העלייה שבשיעורי לזכור יש האמיתיים. המקרים במספר והן שנרשמו התיקים במספר הן למדי,

לשנה. משנה תנודות חלות עבירות של זה סוג של

69טבלה

. טעיות 19001959עבירות

העבירה סוג
הריבויאמיתייםנרשמו הירידהאחוז או

אמיתייםנרשמו10)10105919)105910

זכר ומשכב לאונס נסי"ון אונם,
במבוגרים 78756468בכוח 3.8+ 6.3

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 66805670+21.2+23.0בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונם
בכוח +26292426+11.5בילדים 8.3

ובילדות בילדים מגונים 448526431506+17.4+17.4מעשים

מיניות עבירות 733848683805+15.7+17.9שאר

הכל 1351155812581475+15.3+17.2בסך

בילדים זכר ומשכב כחוק שלא "בעילה בסעיף חלה המיניות העבירות בסוג ביותר הגדולה העלייה
במספר ההסכמה. לגיל שמתחת ונערים (בעיקר) נערות עם מיניים ביחסים כלומר בהסכמתם",
עלייה. חלה האמיתיים במקרים ורק שנרשמו, במקרים ירידה חלה בכוח מבוגרים אונם של המקרים
בילדים האונס שבסוג פי על אף עלייה, חלה ובילדות בילדים מגונים ובמעשים וילדות ילדים באונם
העלייה). אחוז של דאגה המעוררת צורתו אף (על ביותר. רב המספרי הגידול היה לא ובילדות
שידול זנות, בית החזקת כגון: המוסר, נגד עבירות בעיקר נכללו המיניות" העבירות "שאר בסעיף
בילדים) המבוצעים זה מסוג למעשים (פרט ומגונים מוסריים בלתי ומעשים עבירה לדבר וסרסרות

וכיו"ב. הדדית בהסכמה במבוגרים זכר משכב וכן

גנוב רכוש החזקת  גנוב רכוש קבלת (7)

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

70 טבלה
כגנוב19601959 חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה סוג
הריבויאחו*אמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו9591900נ9591960ג

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 389490307364+26.0+18.6רכוש
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בזדון לרכוש ונזק תקיפות (8)

71 וו טבל
19001959  בזדון לרכוש ונזק ופשוטה חבלנית תקיפה

הריבוי אחוז אמיתיים נרשמו
העבירה אמיתייםסוג נרשמו 19(<0 1959 0!0!נ 1959

בזדון לרכוש ונזק תקיפות
+19.1 +19.3 10607 8906 10889 9130 גמירא ער בהן טיפלה שהמשטרה

6616 6761 בלבד) 1960 (בשנת תקיפות מהם

ברכוש הנזק של מזה הופרד התקיפות חישוב הםטאטיסטי: בחישוב מגרעת תוקנה הנסקרת בשנה
הסוגים שני את להשוות איאפשר ולפיכך זו, משנה החל רק מופיעה זו הפרדה ברם, בזדון.
גם מ190/0. ללמעלה הגיעה הפרדתם) (לפני הסוגים בשני העלייה הקודמות. השנים עם בנפרד
שאופיין והנזקים התקיפות רק נרשמו זה בסעיף ניכרת. האטה העלייה שיעור איפוא, הואט, כאן
סוגים הבא. בסעיף מופיעות ציבורי, עניין בהן שאין ביותר, הקלות התקיפות יותר. או פחות חמור,
של התערותם ועם היישוב של ייצובו שעם לקוות יש אך למדי, שכיחים עודם עבירה של אלה
המנהג אלימות. במעשי בעיות לפתור ולנסות יד להרים הנטייה תפחת במקומותיהם האזרחים
נגד ואף הסוכנות פקידי נגד במרפאות, העבודה, (בלשכות שונים ציבוריים עובדים לתקוף המגונה
כשהתקיפות גם גמירא, עד משפטית פעולה המשטרה נוקטת שלפעמים לכך גרם  ומורות) מוךים
אלא פעולה, נוקטת המשטרה היתד. לא הנתקפים של תפקידיהם ואילמלא קלים, היו הנזקים או

מתרבות שבהם ובזמנים במקומות זו פעולה ננקטת בייחוד משפט. לבית המתלוננים את מפנה
האמורים. הסוגים מן עבירות

ו ב ר ו ס ש תלונות (9)

72 טבלה
19601959  שםורבו תלונות

התלונה סוג
טורבו

הריבוי אחוז
0;ו195919

1631319636+20.4תקיפות

אחרות 1368820773+51.8תלונות

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

הצתה (10)

73 טבלה
19601959  הצתה

העבירה סונ
היאמיתייםנרשמו רירהאחוז

אמיתייםנרשמו1939196019591960

107961059310.311,4הצתה
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לעומת באמירויים). ו%11.4 שנלשמ1 בתיקיה %10.3) ניברת ירייה חלה עבירות של זה ב*וג
בסוג החקירה דרכי שכלול כאן שמשתקף אפשר .(%35.4) הקודמת בשנה שחלה הגדולה העלייה
הצתות שזממו אנשים על אולי השפיע זה ודבר קודמות, הצתות לגילוי שהביא עבירות של זה

זממם. את מלבצע אותם ומנע

ורמאות זיופים (11)

74 טבלה
19601959  ורטאות זייוף

העבירה סוג
הריבויאמיתייםנרשמו הירידהאחוז או

אמיתייםנרשמו111)19591%0195919

זיוף
רמאות

388

869

335
1198

353

779
304

1044
13.7
+37.9

13.9
+34,0

הכל +1257153311321348+22.0בםך 19.1

%37.9) ניכרת עלייה הרמאות במעשי חלה זאת לעומת ; ל140/0 קרוב של ירידה חלה הזיופים בסוג
האמיתיים). במקרים 340/0 ושל שנרשמו, בתיקים

שיעור בגניבות. החוק לפי נחשבות אלא אלה, סוגים לפי נרשמות אינן שמעילות לציין יש
במקרים %41.1 על עמד שבה הקודמת, בשנה מאשר השנה קטן הוא גם הרמאות מעשי של הגידול
לעומת הזיוף, במעשי %24.4 של עלייה חלה שבו רמאות) (במעשי כאמיתיים ו45.90/0 שנרשמו

השנה. של הניכרת הירידה
לרמאים טרף והמשמשים נקלה, על לרמותם שאפשר האמונה קלי האנשים בארץ רבים עדיין

לארץ. בחוץ עוד מקצועם את שרכשו מנוסים

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

האמיתיים המקרים ובמספר הקודמת, השנה לעומת נשתנה לא השנה שנרשמו המקרים מספר
ולא וזיופים, בנקנוטים להפצת מתייחס המקרים של המכריע רובם מקרים. 2 של עלייה חלה

לייצורם.

כלכליות עבירות (13)

.1960  1957 בשנות המשטרה טיפלה שבהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

75 טבלה
19601957עבירות  כלכליות

ה נ ש אמיתייםנרשמוה

1957485470

1958478466

1959410405

1960239227
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חמורי* ב1רובב1 היו המשטרו! טיפלה שבהם המקרי* גדולה, ירידה חלה הכלכליות ר.עבלרות נ1מספר

בזה. זה הקשורים עברייניים, מעשים של סידרה על מבוססים מהם ומסובכים,
רגילים. פליליים בהליכים המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
פרנקים שטרלינג, לירות (דולרים, חוץ: מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה מטיפול כתוצאה

ואחרים). זהב מטבעות שווייצריים,
הטוב מרצונם הועברו, מהן שכתוצאה כלכליות, מניעה בפעולות המשטרה עסקה כך על נוסף

חסומים. לחשבונות או לאוצר זר במטבע ניכרים כסף סכומי הבעלים, של

הברחות (14)

הברחה מקרי 654 נתגלו הדוח בשנת הברחות. תפיסת  המשטרה של אחר כלכלי פעולה שדה
שטיחים, חיים, בעלי מזון, טקסטילים, סיגריות, טבק, ביניהם הקודמת), בשנה 426 (לעומת
של אחרים סוגים ו116 כתיבה מכונות מכוניות, מצלמות, רדיו, מכשירי תכשיטים, שעונים,

ריבויים. מפאת לפרטם שקשה סחורות,

שיכרות (15)

חוגים של הרגלם אף ועל משכרים משקאות של הגדולה התצרוכת אף על במדינה נדירה השיכרות
תופעות הן השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות הסדר הפרעות משקאות. בשתיית להרבות מםויימים
התאונות. בהתארעות כלל גורם היא אין התרבות, ארצות ברוב לנעשה ובניגוד ,. אצלנו נדירות
בשנה ו14 53 (לעומת אחת מפעם יותר אחד מהם יהודים, 30 שיכרות על נידונו השנה
בולטת המיעוטים בין השיכרות של נדירותה אחת. פעם אחד נידון המיעוטים מבני הקודמת).
נפוצה היתד. שהשיכרות הנראה, כפי היא, לכך הסיבה המדינה. הקמת לפני ריבוייה לעומת ביותר,
הערבית אוכלוסייתה רוב שהם הכפריים, בין נודעה שלא וכמעט הערביים, הערים תושבי בין ביותר

המדינה. של

םמיםמםוכנים (16)

,133 (לעומת אמיתיים. 211 מהם לסמים, המתייחסות עבירות של מקרים 219 נרשמו הדוח בשנת
הקודמת). בשנה אמיתיים, 126 מהם

.1960  1959 בשנת המסוכנים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן

טב

סמים החרמת

76 לה
19001959מסוכנים 

הסם ם1נ
195919(10

ק"נגרםק"ננרם

השיש
אופיום
קוקאין
הרואין

מורפיום

646
800

000.3
000.8

165

13
(!78

13.5
17
11.62

24

11

38מורפיוםאמפולות

20מורפיוםגלולות
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להתאבן1 ונבונות ו!ה[אבדו>יוו! (17)

'1958 בשנת ו185 הקודמת בשנה 168 (לעומת התאבדות מקרי 174 במדינה אירעו החח בשנת
ר514, הקודמת בשנה 557 (לעומת להתאבד נסיונות 628 וכן (1956 בשנת ו219 1957 בשנת 162

הנםיונות ובמספר ,%3.6 של עלייה איפוא, חלה' ההתאבדויות במספר הקודמות). בשנים 473 '511

.12.70/0 של עלייה  להתאבד
מקרי של המכריע ברובם .81  הנשים של '93  היה שהתאבדו הזכרים של מספרם
מחלות (בעיקר מחלה  המניע היה להתאבד הנסיון של המקרים של וב0/"41.9 (%69) ההתאבדות
על שנגרמו המקרים מספר נכזבת. ואהבה משפחתיות סיבות  השני במקום כללי), ודבאון רוח
המכריע רובם להתאבד). הנםיון ממקרי ר60 ההתאבדות ממקרי 10) מועט  כלכליות סיבות ידי
בשריפה. המתאבדים מספר גם רב מגובה. וקפיצה תלייה רעל, ידי על בוצע ההתאבדויות של
מגובה. וקפיצה שריפה דקירה, או חתך הרעלה, ידי על המכריע ברובם בוצעו להתאבד הנסיונות
 הרוב היה להתאבד המנסים בין בארץ, וותיקים תושבים היו להתאבד והמנםים המתאבדים רוב
של גיל בני אנשים היו המתאבדים של רובם גברים, של קל רוב היה ממש המתאבדים בין נשים:
עד שמונהעשרה מבני צעירים  ניכר חלק  להתאבד המנסים ובין ומעלה, ואחת שלושים

וחמש. ארבעים עד וחמש עשרים מבני הגדול ורובם וארבע עשרים
ההאשמות 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
מחוזי)' ופירוט ארצי (ניתוח להתאבד והנסיונות ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן 78 '77 בטבלות הכלל.

והאמצעי. הסיבה המגורים, מקום בארץ' הוותק המשפחתי, המצב המין' לפי

דליקות (18)

של עלייה כלומר הקודמת, בשנה 1237 (לעומת דליקות 1260 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
בבעייה המטפלים אחרים מוסדות ידי ועל המשטרה ידי על הננקטים המאמצים כל אף על .(1.9"/0

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,
את 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

פשעם. ממקום הרחק הם נמצאים כבר הדליקה,

משונות מיתות (19)

בשנה 924 (לעומת טבעיים ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1070 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
שונות, תאונות חללי מתאבדים, רצח, הרוגי נכללו זר. מספר בתוך (15.8"/0 של עלייה הקודמת,

מייד. נודעה לא מותם שסיבת או סוהר, בבתי או רוח לחולי החולים בבתי שמחו אנשים וכן

ת ו ר י ב ע ר א ש (20)
ירייה כלי החזקת של מקרים 299 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
בלתי התקהלות של מקרים חמישה ו שלפניה) בשנה ו516 הקודמת בשנה 177 (לעומת רשיון בלי
מקרים 3091 סאליב), ואדי מהומות השתקפו שבו מספר  הקודמת בשנה 74 (לעומת חוקית
מתייחסות הן הגדול ושבחלקן הכלכליות, העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות של
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הכטחון. שירות חוקי על עבירות 537 וכן < הקודמת בשנה 2179 לעומת הצבאי), הממשל לשטחי
8148 (לעומת זה בפרק הסקירות באחת נכללו שלא שונים, מסוגים עבירות 8995 נרשמו כן כמו

האמיתיים. התיקים את מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה

פליליות חקירות .3

וחוקרים חקירות א.

לעיל. תואר שכבר כפי בחקירות, העוסקות היחידות של מחדש ארגונן נסתיים הנסקרת בשנה
יכולים והם הרישומת, ומעבודת קלות בעבירות הטיפול מן הארץ חלקי ברוב שוחררו החוקרים

חמורות. עבירות לחקירת מרצם כל את להקדיש

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

מסויים. לחוקר התיק הצמדת נהוגה החדשות, השיטות הונהגו שבהם במקומות גם השנה, גם

חיוביות. תוצאות מראה השיטה

עבריינים ומאסר גילויים ב.

ולהענישו, לדין בעבירה האשם את להביא תפקידן על נוסף משמשות, המשטרה של הגילוי פעולות
מעשיהם, לתיקון דרך מבקשים שנענשו העבריינים מן שרבים משום חשוב, מניעה אמצעי גם

ביותר, רבים במקרים מביאה, פחד, שתחילתה זה (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,

.560/0 כלומר בהן, טיפלה שהמשטרה עבירות 31,426 של מבצעיהם נתגלו הנסקרת בשנה
ל%84.6 השנה הגענו הרצח מעשי בגילוי ל0/ס76.5ן הגילויים אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות
ידי על רצח מעשי בוצעו שבהם המקרים נוציא,את אם אולם הקודמת), בשנה 67.6"/0 (לעומת

מעשי בגילוי ל960/0. שנתגלו הרצח מעשי אחוז הגיע מובנים, בקשיים כרוך שגילויים מסתננים
 זה ובכלל לרצח. הנסיון מעשי לכל מתייחס זה (מספר ל0/י62.2 השנה הגענו לרצח הנסיון

הגילויים מספר מתנודד הנפש נגד עבירות של אחרים בסוגים מסתננים). ידי על שב!וצעו למעשים
,%94.1  באונס ביותר: גבוהים לאחוזים הגילויים הגיעו מיניות בעבירות ,90"/0 ובין %5ד בין

 ובילדות בילדים מגונים במעשים , %100  וילדות ילדים באונס :%94.3  כחוק שלא בבעילה
.%84.7  המיניות העבירות ובשאר !80"/0

אחוז הקודמת) בשנה 25.80/0 (לעומת ל28.30/0 הגילויים אחוז הגיע הרכוש נגד בעבירות
הידועות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם, בכל עולה, הנפש נגד בעבירות הגילויים
במקרי המניע את לגלות האפשרות (כגון, והקרימינאליםטיקה הקרימינולוגיה למדעני היטב
אינם המכריע שברובם הנפש, נגד העבריינים ידי על הנעשות הטעויות הנפש, נגד העבירות

וכו'). בכך, שמלאכתם עבריינים
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אחרות. נאורות שבארצות לזה אצלנו שווה ותרבוש נגד בעבירות הגיבויים אחוז
ל91.80/0. הגילויים אחוז מגיע הרכוש, נגד או הנפש נגד עבירות שאינן העבירות, בשאר

רבים פשעים שביצעו פושעים של כנופיות מספר לגלות המשטרה הצליחה הנסקרת בשנה

נפגעו שבהם רמאות, ומעשי זיופים מעילות, של םידרות שביצעו עבריינים קבוצות וכן וחמורים,
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

שאחוד מראה זו טבלה .79 בטבלה ניתן מ1954), (החל הקודמות ולשנים הדוח לשנת האמיתיים,
שהמשטרה משום שעברה, בשנה שחלה קלה לירידה (פרט לשנה, משנה בהדרגה עולה הגילויים

ואדי מעשי לאחר שנתרחשו המאורעות בעקבות למבצעים מרצה רוב את להקדיש חייבת היתר.

לכנסת). בבחירות קשורים שהיו אחרים, ובמבצעים םאליב

79 טבלה
19601955  וגילוייץ עבירות

וטיונן 0(19551956195719581939191העבירות

שנרשמו עבירות

ועוונות) (פשעים

אמיתיים מקרים

העבריינים נודעו בהן עבירות

46,453

36,734

19,215

48,936

43,718

23,744

50,800

46,259

25,743

53,010

48'320

27,249

53,840

49,609

26,929

61,720

5(1,146

31,426

הגילויים 52.354.355.656.454.356.0אחו!

גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים דלהלן 80 בטבלה
שאין מוכיחים מעבירות), (להבדיל לעבריינים המתייחסים במספרים שנעשו מפורטים ניתוחים

החדשים. אזרחינו ובין היישוב ותיקי בין העבריינות בממדי ניכרים הבדלים
במידתמה ירדה שחשיבותו פי על שאף גורם, בחשבון להביא יש בעבריינות דיון בשעת
שינוי משתנים העבריינות ממדי היו שבלעדיו חשוב גורם הוא זאת בכל הרי האחרונות, בשנתיים

המסתננים, גבוה. לאחוז חלקה מגיע עבירות של מסויימים שבסוגים להסתננות, כוונתנו ניכר:
הםטאטיס לצורכי נחשבים העבירה ומבצעי לגבול מעבר אל מייד בורחים פשעם, את המבצעים

זהותם. על ידיעות לנו יש אם אפילו נודעים, בבלתי טיקה,
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80 טבלה

19601955 וגילוייו עבירות

שנרשמו עבירות

אמיתיים מקרים ::::! 60000

50000

40000

30000

. 20000

10000

1960 '1955
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העבירות. סוגי לפי העבריינים גילוי על פרטים ניתנים דלקמן בטבלות
81 טבלה

19601959  הנפש נגד עבירות  עבריינים גילוי

העבירה םונ
שנהםאמיתייםתיקיםנרשמו תיקים

העבריינים אחוזנתגלו
/

הגילויים

195919001959191:91959190019591900

34263426232267.684.6רצח
לרצח 56385637322357.102.2נםיון
אדם 11118116975.081.8הריגת

בשוגג מוות 39413837363394.789.2גרימת
פשוטה תקיפה חבלנית' תקיפה*)

בזדון לרכוש 9130108898906106076672799574.975.4ונזק
ומשכב בכוח לאונס ונםיון אונם

במבוגרים בכוח 78756468586490.691.1זכר
זכר ומשכב כחוק שלא בעילה

בהסכמתם 698.294.3!)6680567055בילדים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונם

בכוח 26292426222691.7100.0בילדים
ובילדות בילדים מגונים 44852643150634740580.580.0מעשים

מיניות עבירות 73384868380558568285.784.7שאר

הכל 106211256310300121937836932576.176.5בסך

93,9 6212 6616 6761 בלבד) 1960 (בשנת תקיפות מהם (.

82 טבלה
19601959  הרכוש נגר עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סוג
שבהםאמיתייםתיקיםנרשמו תיקים

העבריינים הגילוייםאחו!נתגלו

19591960195919(1019591960195919(10

לשור ונםיון 60505546293352.771.7שוד
בלילה מגורים לבתי 965116595511569814510.312.5התפרצות

ביום מגורים לבתי 10341013102298929634529.034.9התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי 63974562673211715718.721.4התפרצות

בלילה עסק לבתי 113912861130127529939226.530.7התפרצות

ביום עסק לבתי 29527729127514115148.554.9התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 63996063395718728229.529.5התפרצות
התפרצויות 156716621536164452659534.236.2שאר

או שור ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי 72576955597.216.4על

ואופנועים מכוניות 8037.843.9נ351452312410118גניבת

מלון מבתי 195133184127542929.322.8גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 139418091312172020828115.916.3חלקי

אופניים 172520151283128415021011.716.4גניבת

כים 22602118200718771321776.69.4גניבות

בהמות 71467859452358669.812.6גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 61760358958240241368.371.0גניבת

גניבות 139271615813041150883803466829.230.9שאר

הכל 275933118125639287406623813325.828.3בסך
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83טבלה

גילוי עבירותעבריינים 19601959אחרות

שבהם תיקים
ו העברייניםאמיתיים;יקימנרשמו .נתגלו הגילויים אחוז

העכירה סונ
1959191:01959191101959191:0195919(10

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב ר 38949030730429935597.497.5חשו

1079610593595256.255.9הצתה

■38833535330430427086.1זיוף 88.8

ובולים בנקנוטים מטבעות' 44444143241458.532.6זיוף

8091198779104466695785.591.7רמאות

רשיון בלי ירייה כלי 189316177299,17629799.499.3החזקת

חוקית בלתי 755745745100.0100.0התקהלות

מסוכנים סמים 13321912621112020795.298.1עבירות

כלכליות 410239405227405226100.099.6עבירות

חירום חוקי על אחרות 316046412179309121783083100.099.7עבירות

בטחון שירות חוקי על 100955397653797553699.999.8עבירות

עבירות 88539840814889957190796688.288.6שאר

הכל 15626179761367015213124701396891.291.8בסך

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

ועוד. מסתננים של פעולותיהם יומין, עתיק חיים

84 טבלה
19601957  והוחזר שנגנב רכוש

1957195819591960

בל"י שנגנב, הרכוש 4,682,689ערך 4,278,0064,002,1185,123,930י

שנתפס הגנוב הרכוש ערך
לבעליו 677'542'1,098,9071,121,7941,013,4431והוחזר

שנמצא הרכוש 538,760551,533548,897648,205ערך

והוחזר שנגנב הרכוש 23.526.225.330.1אחוז

רכוש החזרת ג.

זה עם יפה משתווה והוא ל30.10/0 הגיע שהוחזר הרכוש אחוז אך השנה, עלה שנגנב הרכוש ערך
מגבולות הוצא הגנוב הרכוש מן שחלק העובדה את בחשבון נביא אם ובפרט, אחרות, שבארצות

הגנן:, של זהותו נודעה אם אף להחזירו, אפשר ואי מסתננים, ידי על שנגנב לאחר הארץ,
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85טבלו!

שנגנבובעלי ודיים 1900והוחזרו

הראשים הראשיםמספר אחת
שהוחזרוהוחזרונגנבו

2326120.3פרות
ופרוות 713954.9סוסים

954244.2חמורים
2303119051.7צאן

1016261.4גמלים
30826.7אחרים

הכל 2832140249,5בסך

פשוטות. בגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות. ידי על שנגנבו חיים בעל נכללו דלעיל בטבלה
כן, פי על אף להחזירם. במיוחד קשה כך ומשום מסתננים, ידי על נגנב החיים בעלי של גדול חלק
הקודמת). בשנה %33.9 (לעומת בממוצע ל%49.5 לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחת עולה

שנגנבו. הראשים מחצית על המוחזרים אחוז הגיע החיים בעלי של מסויימים בסוגים

ומשפטים האשמות חיסול ד.

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

86 טבלה
19601958  המשפט ותוצאות מאפרים

ימי הנאשטית נאסרו שבהם םם
המשפטיים השלבים

195819591960

ובעוונות בפשעים והואשמו 272492692931426נאסרו
לרין 184191721520624הובאו

10568893410720חוייבו
החיובים 96.796.297.2אחוז

363354311זוכו
ועוטרים 748879279593תלויים

331138964217בחקירה

. תביעה ללא 551958186585נסגרו

מספרי גם עבירות, של מסויימים בסוגים המקרים מספרי על נוסף ניתנים, דלהלן 87 בטבלה
לחקירה). כעצורים או כחשודים (לא ממש כאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים

נאה זה הישג שנתקיימו. המשפטים מכלל ל2.80/0 מגיע ואינו ביותר, מועט הזיכויים מספר
היתר, בין לזקוף, יש זה הישג מתקדמות. ארצות אף חוץ, ארצות עם בהשוואה בייחוד ביותר,
שהראיות החקירות בשלב שוכנעה כן אם אלא לדין איש להביא שלא ישראל משטרת של לשקידתה

חותכות. הן להאשמתו
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87 טבלה
19601939  עבירות של טסויימים בסוגים המשפט והוצאות מאסרים

יואשמוה ו וח ב יםתלויי
■יכןועונג.

ו,ץ ב,
העבירה הירידהיםםתיקיתיאור או הריבוי

נשקיםתיבאחוזים יםתיקי■םתיקייקיםתיםא

1959196019591960195919601959196019591960אנעיםפתיקי1959196019591960

המאסרים 2692931426405224664616.7+15.1+89341072012522152213543117927959338984217גל

רצח
לרצה נסיון

23
32

22
23

28
61

28
27

4.3
28.1



55.7
1
3

3
4

1
3

3
41

119
18

13
13

2
3

2
4 אדם 6971250.0+71.4+1,145הריגת בשוננ מוות 363351518.33161119נרם ופשוטה חבלנית תקיפת

בזדון לרכוש ונזק
לשוד ונםיון ■שוד

6672
29

7995
33

9680
63

11113
50

19.8
13.8+

14.8
20.6

+19902489
8

24603126
12

10584
1

1973
14

2656
17

849
9

876

פריצה ידי על גניבה
למיניהן בהמות גניבות

1664
63

2067
75

2989
116

3745
137

24.2
19.0

25.3
18.1

+
+

559
17

731
19

867
33

1186
27

1
1

10584
24

672
34

251
8

291
10 גניבות ו486759587264908322.4+25.0.שאר

1544204921492988656115901805823936ו מיניות עבירות
כלכליות עבירות

1067
405

1243
226

1281
528

1524
299

16.5
44.2

19.0
43.4

+175
205

226
90

187
238

255
112

18
4

17
1

330
71

371
61

192
91

187
48 עבירות 1206513742184542057713.911.5+44365100657775071581353281392616601845שאר



בן פי על אף האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את מחסלת המשטרה
המשפטים. השהיית של החמורה הבעייה לקראת מספקת התקדמות היתה לא השנה גם

משנת תיקים 13,810 על נוסף ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1960 שנת בסוף
.1958 משנת ו664 1959 משנת 1714 גם ,1960

ימים עולי עבריינים ה.

נוער עבריינות (1)

הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים עולי העבריינים בדבר מספרים ניתנים 80 בטבלה
מספרי ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

דלעיל). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות
של עלייה השנה חלה בעבירות והואשמו שנאמרו הימים עולי העבריינים של הכולל במספר
השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים של הכולל המספר בתוך הימים עולי של מספרם .31.80/0

בין מבוגרים). והן ימים עולי (הן שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו מובן ב%3.
 (7.30/0) נערות ו817 (%92.7) נערים 10,430 היו הנסקרת בשנה והואשמו שנאסרו הימים עולי

.16 גיל עד ואלה אלה
עבירות על בעיקר  שנתפסו הצעירים העבריינים נאסרו השנה, גם כן הקודמות, כבשנים
על נוסף שונות. גניבות בביצוע  4537 התפרצויות, בביצוע הואשמו מהם 2381 הרכוש. נגד
בזדון. לרכוש נזק ובגרימת קלות, ומהן חמורות מהן שונות, תקיפות בביצוע 1962 הואשמו כך
כלל בתוך ומספרם ב46.70/0, עלה עבירות של זה בסוג שהואשמו הימים עולי של מספרם
הימים עולי של חלקם לבנים). אבות (מנהג ל17.70/0 הגיע אלה בעבירות שהואשמו האנשים
(כבשנה עבירות של זה בסוג שהואשמו האנשים מכלל ל63.50/0 השנה הגיע בהתפרצויות שהואשמו
הרכוש נגד העבירות מבצעי בכלל הימים עולי של מספרם ל49.30/0.  בגניבות וחלקם שעברה)
עבריינים של עולה דור עם עסק כאן לנו יש בי לחשוש ויש האחרונות, בשנים מרובה במידה עלה
אין כך ומשום מבוגר, עבריין מאשר צעיר, עבריין ולתפוס לגלות יותר קל מאידך מקצוע. בעלי
עם זהה מםויימות, עבירות על ונאסרו שנתגלו המבוגרים) (בין הצעירים העבריינים שאחוז להסיק
נתגלו הנוער יחידות הקמת שמאז גם לציין יש הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם
נכון בייחס שלא הימים עולי אחוז את מגדיל זה דבר וגם והולכת, גדלה במידה צעירים עבריינים

העבריינים. בין הממשי לאחוזם
130 לעומת 150 מיניות. בעבירות שהואשמו נוער בני של במספרם גם עלייה חלה השנה
גם היתר, בין הכוללת, אחרות'/ מיניות "עבירות בסעיף בעיקר התבטאה, העלייה הקודמת. בשנה

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

הרשעות). 95.60/"  כנגד זיכויים, של %4.4)
מלחמת שלאחר בעולם מדינה על פסחה שלא עולמית, בעייה היא ימים עולי של העבריינות בעיית
אחרות. בארצות מאשר גרוע אצלנו המצב אין זה בנידון חברתי. משטר הבדל בלי השנייה, העולם
כנופיות תופעת היא זה, בשטח ביותר הקשות התופעות אחת הפחות שלכל רב, בסיפוק לציין יש
והשיכרות. בסמים השימוש הנוער, בין אצלנו, נפוצו לא כן אצלנו. קיימת שאינה כמעט הנוער,
העתודה הם הימים עולי העבריינים כי רבה, בדאגה התופעה את לראות יש אלה בלעדי גם ברם,

לפושעים.
הימים עולי ידי על שבוצעו בעבירות חוקרת שהיא במידה רק במשטרה קשורה זו בעייה
סוציאלית היא בעיקר: משטרתית לא ואף כולה, משטרתית איננה הבעייה אולם, לדין. אותם ומביאה
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88 טבלה
19601959  ימים עןלי עברי

אה וו מ אוש לעהריבוי םו פי

5 91 909 ים,תלויהידידהאחוז61
11 ו י כ ע ה בכללעברתיאור בכללעברימיםעולימהםיינים ימימהםיינים עוליהימיטעולי

הכל בסך
במספר

עוליחימים
■יםועוטי^7הלי

נקבהםה"כנקבהזכרסה"בנקבהזכרסה"כ נפה'גזבד 1960/1959העברייניםקבהזכר
195919601959196019591960

28271113.6_2826233צח 66.731
לרצח 616011127234100.01נסיון

אדם 761111293100.0הריגת

בשוגג מוות +5148351474112.0נרם 100.0

פשוטה תקיפה חבלנית' תקיפה*
בזדון לרכוש +9680814815321337121112611113966314501962184711517.7ונזק 46.72053922135387537

לשוד ונםיון +636032250482448.0שוד 100.01

מנורים לבתי +7887078133030129889802874794156453.9התפרצות 45.2941342131123
עסק לבתי +1140112614723714916021580229319131858.1התפרצות 28.8180:8446272271

התפרצויות +10611033288318062512541218369689333577.2שאר 16.52122728254196
או שוד ידי על בהמות גניבת

התפרצות ידי +881615132118.8על 100.0

ואופנועים מכוניות +1851841292938438318479521.9גניבת 189.73132635
וחלקי מכוניות מתוך גינות

+32632421541544614574230226449.9מכוניות 49.4407555958
אופניים +191189213012822722702175174164.3גניבת 34.6325716055

כים +16715413494542312072410699743.9גניבות 116.3145211520
בהמות 108105315141121121131310.7גניבת 13.34434

וטטטעיס מפרדסים פרי +85370614743937267875783924894404955.9גניבת 11.49110668138141
גניבות +5542487766524572206251686061896713440318225850.1שאר 40.066310921932837863

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב +3783354351501442419237774317.4חשוד 51.017312014

זכר ומשכב לאונס נסיון אונס.
במבוגרים נ838344747411בכוח .4 75.012

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם +69697779798810.1בילדים 14.31_2_

זכר ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח בילדים 25255529293310.3 40.0132

ובילדות בילדים מגונים +39539592924504491979721.6מעשים 5.44711611
מיניות עבירות +70949721222193892615277413744.6שאר 86.44936

כלכליות +25841441.3■52840812022293עבירות 100.031
עבירות +1807613763231118491671178201351774023952130187725310.6שאר 15,25327262549518542

; +405223533851848533783669746646415055141112471043081724.1בסךיהכל 31.8209(132607814927302880 :

0><
01

240  15  209  10.0 759 838 1188 7197 8385 בלבד) 1960 (בשנת תקיפות מהם .



חברתיים, באמצעים לפתרונה, לסייע היכולים הגורמים כל של משותף מאמץ תובעת והיא וחינוכית,
ופסיכולוגיים. רפואיים  מםויימת ובמידה חינוכיים

נוער לחקירות ד.יחידות (2)

בעבריינים ולטיפול הנוער עבריינות לבעיות רבה לב תשומת המשטרה מקדישה כן, פי על אף
צעירים.

ימים. עולי ידי על שבוצעו עבירות לחקירת מיוחדות יחידות הוקמו הגדולות הערים בשלוש
נםירן בעלי משטרה מאנשי מורכבות היחידות במניעה. האפשרות במידת הן, עוסקות כך על נוסף
.הורים בעצם שהנם המשטרה אנשי מבין נבחרו והם ולבעיותיו לנוער מיוחדת גישה ובעלי
לטיפול מיוחדים קורסים שעברו או נוער, בתנועת כמדריכים שעבדו או בהוראה, שעסקו או לילדים

בנוער.
השתייכותם על המראה דבר בהם שאין ונפרדים מיוחדים בבניינים משוכנות היחידות
בגדים לובשים ביחידות העובדים כל האפשר. ככל לארשמית צורה ניתנת ושלמשרדיהם למשטרה,
עבירות חוקרים היחידות אנשי משטרתיים. סימנים נושא אינו בו משתמשים שהם הרכב ,י אזרחיים
שמעל ימים עול הוא הנפגע שבהם מקרים וכן ימים, עולי ידי על שבוצעו, חשד שקיים או שבוצעו,
בבית ליווי תביעה, כולל כזו, מחקירה הנובע ובמשפט בחקירה הטיפול כל ארבעעשרה. לגיל
של תפקידם המבחן. קציני עם פעולה משתפת החולייה החולייה. אנשי ידי על נעשה וכף, המשפט
אינם הם סוטה. נוער עם ובייחוד פעולתם, שבאיזור הנוער עם היכרות גם כולל היחידה אנשי
כדי במתרחש. האפשר, ככל רבה ידיעה, רוכשים אלא שבוצעו, לאחר העבירות בחקירת מסתפקים

אפשריים. ועבירות מעשים למנוע
בבעיות העוסקים וארגונים מוסדות עם הדוק בקשר כך על נוסף עומדות הנוער יחידות

העזוב. בנוער הסוציאלי בטיפול האפשר, ככל פעולה, ומשתפות הנוער
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ט' פרק

דרכים ותאונות תנועה
ורכים תאונות .1

הירידה שנה. אותה שאירעו התאונות במספר ירידה ביותר; גדול הישג לציין יש הנסקרת בשנה
לא לאחד, פרט השנה, מחודשי חודש ובשום השנה כל נמשכה היא כי מקרית, הנראה כפי איננה
מעידים %84  הירידה ממדי כן, על יתר הקודמת. בשנה המקביל למספרן התאונות מספר הגיע
את נוגד שהוא משום במיוחד' לציינו שיש הישג היא זו ירידה מקרית. ירידה של אפשרות כנגד
מספרי מוסיפים העולם ארצות בכל התאונות: של העולמית בסטאטיםטיקה המשתקפות המגמות
המשטרה ידי על עליון מאמץ נעשה אירופה מארצות באחת ותלולה. מתמדת עלייה ועולים, התאונות
נפלו שבה הקודמת בשנה למספרן הגיע לא החג בימי שאירעו התאונות ומספר שעבר, המולד בחג
ימות וביתר פעמיו חד היה המאמץ אולם, במעלה. ראשון להישג נחשב זה דבר רבים. חללים

עיקר. כל ירידה הורגשה לא השנה
לידי שהביאו הסיבות כל הן מה בבירור מהם להסיק שאפשר הנתונים כל בידינו נמצאים טרם
התנועה להסדרת המשטרה של הנמרצות שפעולותיה ספק אין ברם, אצלנו. התאונות מספר ירידת
הערים, ברחובות זמנם ברוב הסיירים את ושהעסיק הדרכים על שהוטל החמור והפיקוח ולהזרמתה
התכנון שיפור ועם חדשות דרכים של בנייתן תכנון שעם לקוות יש זה. בהישג נכבד חלק לו יש

יפחתו. הדרכים תאונות של הפגע וממדי הבעייה פתרון יתקדם הקיימות הדרכים של ההנדסי
על מרובה במידה מסולפות דעות בציבור רווחו התאונות מספר שירד לפני שגם להוסיף יש
בתכיפות הראשון במקום ישראל עומדת כאילו אז שהושמעה הדעה בארצנו. התופעה ממדי
שנ"תן נכון בלתי מפירוש ספק, ללא נבעה, והיא שתסמוך, מה על לה היה לא בעולם התאונות
לפי וחוברו שנאספו םטאטיסטיים מספרים עם מדעית בלתי ומהשוואת םטאטיסטיים למספרים

אחרים. נתונים
גם התאונות. של ורישומן חקירתן בדרכי דבר נשתנה שלא פי על אף ירד התאונות מספר
התאונות כל את גם אלא גופני, נזק או מוות נגרם שבהן התאונות את רק לא המשטרה רושמת כיום
התאונות של מספרן אחר. לרכוש או עצמה למכונית ביותר, הקל ויהא כלשהו, נזק נגרם שבהן
ארצות ברוב הדוח. בשנת בארץ שנרשמו הדרכים תאונות כל ממספר ל56.60/0 הגיע זה מסוג
מובאות הן ואין נרשמות אלה תאונות אין דרכים, תאונות של סטאטיםטיקה המפרסמות העולם,
מהן, (בחלק אלה בתאונות ולחקור לרשום צורך ראתה ישראל משטרת הסטאטימטיקה. בחשבון
מספר את לנפח רצון מתוך לא כמובן, נעשה, זה דבר בלבד); מקוצרת חקירה ביותר, הקלות
מקרי גורם כלל, בדרך היא, התאונה של התוצאות שחומרת וידיעה הכרה מתוך אלא התאונות,
תאונה, ולהיפך, והרוגים, פצועים של רב מספר לידי להביא יחסית קלה תאונה עלולה (לפעמים
את ולחקור ללמוד רצוי לפיכך, בלבד). בנזק מסתיימת רב, בהרג להיגמר היתה צריכה שלכאורה

הללו. הקלות התאונות כל נרשמות כך ומשום גורמיהן, על התאונות, כל
הייחס את לקבוע כלומר, קילומטרז/ של אינדקס לפי התאונות את לנתח היה אפשר אילו
מסייע הדבר שהיה אפשר שנה, במשך עוברים הרכב בלי שכל הקילומטרים מספר ובין התאונות בין
לבצעו קשה ובייחוד לביצוע ביותר קשה זה דבר ברם, דיוק. ביתר העניינים מצב את לקבוע
של וגילם בארץ מאוד מרובים המכוניות ותוצרי הרכב סוגי כי אצלנו, ובפרט מספיק, בדיוק
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אך זל., קילומטחי של אומדן היותר לכל להשיג אולי' אפשר' ביותר. גבוה הרכב מכלי ניכר חלק
מספרי לפי התאונות של שיעורים ולקבוע השוואות לעשות אלא איפוא, לנו, נותר לא סגי. לא בכך

והאוכלוסייה. הרכב כלי
השנים מספרי עם השוואה בצירוף החומרה, לפי התאונות, של פירוטן ניתן דלקמן 89 בטבלה

המדינה. הקמת מיום החל הקודמות
89 טבלה

19601948 י חומרתן לפי  לסוגיהן ורכים תאונות
, לרכושסייעות נזק

י בלבד קלות

1095

2573

3274
4568
6767

7591
8097

9920
11138

12104
12698

12901
10967

590

1523
2097

2370
2589
2895

3474

3894
4688
5282

6227

6248
6576

פציעותמוות
קשות

93259

174429
217818
1981164
2101093

162976

1561063

1291170

1491412

2081577

1781692

1801827

1681661

כל
התאונות

השנה

19482037

19494699

9506406נ

19518300

195210659

195311624

195412790

195515113
195617387

195719171

195820795

195921156

196019372

103693 48453 15141 2222 169509
הכל בסך

(19601948)

בלבד יולידצמבר : תאונות 1948 לשנת הערה

: דלקמן בטבלה ניתנים האמורות בשנים התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים

90 טבלה
19601948  אוכלוסייה  נפגעים  תאונות

השנה
מספר
התאונות

מםפר
הנפגעים

האוכלוסייה
התאונות מםפר

100.000 לכל
הנפגעים מםפר

תושבים

19482,037851879,00023297

19494,6992,7941'174'000400238

19506'4063,8751,370,000468283

19518,3004,7511,577,000526301

195210,6595,0321,629,000654309

195311,6245,0551,670,000696303

195412,79059161,718,000744344

195515'1136,4361,789,000845360

195617,3877,8431,872,000929419

195719,1718,8701,976,000970449

195820,795102692'032'0001,023505

195921,15610,7402,089,0001,013514

196019,37210,5852,150,000901492

בלבד םפטמברדצטבר נפגעים: נלכד יולירצטבר תאונות: 1948 לשנת הערה
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נ^צולל" תושביט) 100,000 לכל ל.תאונות (מ*פל התאונות תכלפ1ו* אר> מלאל. דלקמן 91 הטבלה
גלאפית.

91 טבלה

19601948 ואוכלוסייה דרכים תאונות

_ _ $$$[ ;:;§:;::

■!י!<.י*\!י.""!***! 1*"*י1/*1י1י1י '.■.;****.".. ■*..*.**.*..%. /א.".■.■.. ,*>י1*.*י1"%./"י 1;י%יי1/*1**י .....*..... יי#1/*1*1*1י%.י ^י**."***!/*!* ...■./.".;%.;. ■■..*.*.*.*...■. ■....!*;*;*\%;י,"יי,ייי,",יי% יייייייייי*
■.  ב.1.1 >■!■: .! י.*.*., .י.*.*.*. .יוי.י*י.י.ו.י. יו......*.*...., ויויו ויו 1 י|י> ,י.*■■*!.י.י.י ..^.1 י ויו**!***!**.*.י, <*< 4י*,י.י י|* ו יוי^! י.ן■..*!**■*■*. י י * יו * ייי1*1י1י>י>י**צ^י*.י*^י*י>*י>י> "<!■<<<)

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 11

והירידות העליות ואת חומרתן) (לפי 19601959 בשנת התאונות חלוקת את מראה 92 הטבלה
לסוגיהן. התאונות במספרי

92 טבלה
19601959  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

התאונה 5סוג 91 99 1< 01
הירידה או הריבוי

באחוזים

מוותתאונות נגרם 01680.90/0/"1800.9.שבהן 6.7
פצעיםתאונות נגרמו 0/"().8271%8.66611,8'קשיםשבהן 9.1
פצעיםתאונות נגרמו +%33.9,0;<057/"248629.5'מליטשבהן 5.2

 15.0 56.60/0 10'967 61.00/0 12/901 בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות
 תאונה לרישום פנקסים (מהן

בלבד) לרכוש (11.8)(9/704)(10/999)נזק

התאונות 156100.00/019/372100.00/0'21כל 8.4
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נושנות שנה בכל התאונות של הכושלת ההתפתחות גראפית, בצורה ניתנו*, דלהלן 93 בטבלה
.1960  1958

93 טבלה

דרכים תאונות

2000

4800

'1600

1400

2000

1800

1600

1400

*// ^

של עלייה לעומת ל9,372_1), (מ21,156 ב8.40/0 התאונות מספר כאמור, ירו, הנסקרת בשנה
של בשיעור עלייה הייתה 1958 שלפני בשנה .1958 בשנת 8.5"/0 של ועלייה הקודמת בשנה 1.70/0

המורשים הרכב כלי מספר שנים. שלוש זה כבר איפוא, החלה, העליות בשיעור ההאטה .10.30/0

המספור חידוש מחמת מדויקים, מספרים אין 1959 (לשנת ב100/0 האומדן לפי הנסקרת, בשנה עלה
הכל הסך בתוך שלהן האחוז כי אם ב6.70/0, ירד הקטלניות התאונות מספר בארץ). הרכב כלי של
שבהן התאונות מספר אחד). מאחוז פחות כלומר, ,%0.9) שינוי ללא נשאר התאונות של הכללי
לעומת שינוי ללא הוא אף נשאר השנתי הכל בסך חלקם אך ב9.10/0, ירד קשים פצעים נגרמו
הכל בסך וחלקן ב5.20/0, עלה קלים פצעים נגרמו שבהן התאונות מספר .(8.60/0) הקודמת השנה
לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות של מספרן הקודמת). בשנה 29.50/0 (לעומת 33.90/0 היה השנתי
של מספרן הקודמת). בשנה (מ610/0 ל%56.6 ירד הוא אף השנתי הכל בסך וחלקן ב150/0, ירד בלבד
(תאונות ב11.80/0 הוא אף ירד בלבד מקוצרת חקירה ושנחקרו ביותר קל נזק נגרם שבהן התאונות
מכל ל%60 שקרוב דבר של פירושו בלבד, לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות במספר נכללו אלה
של (ירידה ל176 מ200 ירד בתאונות שנהרגו האנשים מספר בלבד. לרכוש נזק גרמו התאונות
הנפגעים כל מספר ב1.30/0: עלה קל הפצועים מספר ב11.10/0: ירד קשה הפצועים מספר (12"/"

ב%1.4. ירד
תאונות ,י קטלניות תאונות סוגיהן: לפי התאונות חלוקת גראפית בצורה ניתנת 94 בטבלה
לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות ,י קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות קשים; פצעים נגרמו שבהן

.(19601956 בשנות (הכל בלבד
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1956 לסוגיהן דרכים תאונות
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מחוזית. בחלוקה חומרתן לפי הולכים, תאלנות אר1 מלאל, 95 הטבלה

. 95 ה ל ב ט

1960  מחוזית חלוקה  חומרתן לפי דרכים תאונות

מקריהמחוז
טוות

פציעות
קשות

פציעות
נזקקלות

לרישום פנקסים מהן
לרכוש נזק  תאונה

בלנר ■;

םךהכל
התאונוו

הצפוני 5537014222314המספרהמחוז (2051)4161

1.38.934.255.6100.0האחוז

הדרומי 4674(2000)7844517882363המספרהמחוז

1.79.538.350.5100.0האחוז

תלאביב 10537(5653),3584633666290המספרמחוז

0.38.032.059.7האחוז ; 100.0י

הכל בסך
19372(9704)1681661657610967המספר

0.98.633.956.6100.0האחוז

היו הנ"ל התאונות מבין 10,967 בלבד. לרכוש נזק באמור' 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, ,י המעורבים לצדדים פרטיהן ומסירת
ושל התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכוי), (ביטוח הצדדים של האינטרסים מבחינת הן
התנועה תנאי מחמת בערים, המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק של התאונות התורפה. מקומות
בארץ שאין לציין יש ברם, וביו"ב! חנייה מקומות העדר ברחובות, הצפיפות בהן: השוררים

הדרכים., כל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים, תו1פה מקומות
,98 ,97 בטבלות וגראפית מספרית בצורה משתקפות לתאונות שגרמו העיקריות הסיבות

.100 ,99
מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את גראפית בצורה מראה 96 הטבלה
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6$ טבלה

'1960  לסוגיהן דרכים תאונות
מחוזית חלוקה

הצפוני הפגחוז

הדרומי המחוז

תלאביב ב/וזרז
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97 טבלה
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1960■

98 טבלה
הסיבות פירוט ~ דרכים תאונות

הכל בסך דיר
עירונית לא

דיר
עירונית למיניהן הסיבות

10225 2049 8176 מסוכנת נסיעה א.

המקרה בנסיבות מופרזת 315200515מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 13213מהירות

לרכב קדימה זכות מתן 8ף119711113אי
חציה במעבר רגל להולך קדימה זכות מתן 1086114אי

"עצור" לתמרור ציות 23841279אי
לרמזור ציות 31536אי

אחר הוריה לתמרור ציות 351449אי
קדימה" "זכות בתמרור התחשבות 72779אי

המכוניות בין רווח על שמירה 15745532127אי
אות מתן 38365448אי

כחוק שלא 15374591996עקיפה
נכונה לא 65180731פנייה

הימין על שמירה 379280659אי
7887165סינוור

אחורנית 1540981638נסיעה
תאורה 254166חוסר

58 15 43

31536
7815
5. 27

22412082449 י

1029761105

הנהג של שבהתנהגותו סיבות ב.

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות פעולות

רגל הולכי התנהגות ג.

אופניים רוכבי התנהגות ד.

750 343 407

218114332
246
182745
169198367

38389474785

31132
6737104
26243305
376277653
21275042631
975851060

מיכאניים ליקויים ה.

מקולקלים בלמים
מקולקלים אורות

פגום הגה
אחרים מיכאניים ליקויים

שונות ו.

חוקית בלתי בצורה רכב העמדת
לקוייה הטענה או יתר מטען

הנוסעים התנהגות
הכביש מצב
סיבות שאר

ידועה בלתי הסיבה

19372 3638 15734 הכל בסך
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99טבלו ;

1960  התאונות סיבות

באחוזיםבמספריםהתאונהסיבת

מסוכנת 1022552.8נסיעה

הנהג. של שבהתנהגותו 580.3סיבות

רגלהתנהגות 214912.0הולכי

אופנייםהתנהגות 11055.7רוכבי

מי 7503,9יכאנייםליקויים

478524.7שונות

הכל 19372100.0בסך

100טבלה

ו מחתות לפי  התאונות 1960סיבות 

הצפוני הכלםךתלאביבמחוזהדרומיהמחוזהמחוז
התאונה מספרסיבת

האחוזהסיבות
מספר
מספרהאחוזהסיבות

האחוזהסיבות
מספר
האחוזהסיבות

מסוכנת 205749.4227548.7589355.91022552.8נסיעה

של שבהתנהגותו 23סיבות 0.0110,2240.2580.3הנהג

רגל הולכי 12.3241912.6ו)(!12313,312)2.7נ530התנהגות

אופניים רוכבי 1075.811055.7)1.7)14.5312)18התנהגות

מיכאניים 2405.82025,02482.47503.9ליקויים

112527.0119125.5240923.4478524.7שונות

הכל 41111100.04674100.010537100.019372100.0בסך

נסיעה של שונות צורות ידי על נגרמו התאונות שרוב נמצא השנה, גם כן הקודמות, כבשנים
הן שאף אחרות, סיבות גם אמנם, קיימות, האדם: גורם ידי על כלומר, זהירה, בלתי או מסוכנת
ובייחוד נדירים, אלה מקרים אולם וכדו/ שנרדם נהג הנהג, שיכרות כגון, האדם. בגורם מקורן
קרבנותיהם ובין הנהגים בין רבים ולאלפים למאות חללים המפיל השיכרות, גורם אצלנו נדיר
אצלנו נגרמו הנסקרת בשנה ביותר. התרבותיות בארצות דווקא ובייחוד בעולם, רבות בארצות
מספר .%02 כלומר, התאונות, 19,372 מתוך מקרים ב36 רק שיכורים נהגים ידי על תאונות
אי מופרזת, מהירות (כגון, ומסוכנת רשלנית נסיעה של שונות צורות ידי על שנגרמו התאונות
מספיק ריווח על אישמירה ולרמזורים, לתמרורים איציות רגל, ולהולכי לרכב קדימה זכות מתן
לא פנייה הכביש, של הנכון בצד שלא נהיגה אחורנית, נסיעה כחוק, שלא עקיפה המכוניות, בין
ל%12.6 גרמה רגל הולכי התנהגות התאונות, מכל ל52.80/0 כלומר, ל10,225, הגיע וכו') נכונה

ל3.90/0.  מיכאניים ליקויים  ל%5.7  אופניים רוכבי התנהגות התאונות, ממספר
חוקית, בלתי חנייה הדרך, מצב כגון: אחרים, גורמים ידי על נגרמו התאונות מכל 24.70/0

וכו/ לקוייה הטענה או נוסעים של התנהגותם מטעןיתר,
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שנערכו בפרסומים מצאנו 1955 בשנת הארץ. בכבישי הרכב כלי לצפיפות נודעת רבה חשיבות
ישראל נמצאת כביש) של לקילומטר הרכב כלי (מספר זה שבנידון התחבורה, על או"ם ידי על
צפיפות גדלה האמור הסקר שמאז הוא ודאי דבר אירופה. ארצות עם בהשוואה הראשון, במקום
שהמדובר לחשוב רבים אנשים שולל הוליך אלה מספרים של שפרסומם לחשוש (יש יותר. עוד זו
לגמרי). אחר דבר וזה  בכבישים בצפיפות אנו עוסקים שכאן בשעה התאונות, בתכיפות כאן

בערים התנועה צפיפות של המעמסה להקלת הצעות מספר פורטו הקודמת בשנה שלנו בדוח
: אז שהוזכרו ההצעות הן ואלה בתלאביב, בפרט הגדולות

1 הומים ברחובות איטיים רכב סוגי של התנועה איסור א.
של מסויימים באיזורים משאיות של ופריקה טעינה ואיסור המשאיות תנועת הגבלת ב.

, היום בשעות הערים,
, צפופים באיזורים רכב כלי חניית על יותר חמורות הגבלות ג.

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

רמזורים. הוספת ה.

אלא אלה באמצעים אין כי מובן הללו. ההצעות מן אחדות בכיוון אתחלתא נעשתה הנסקרת בשנה
תכנון זה ובכלל רבים, מאמצים דרושים מיידית. החמרה למנוע כדי בו שיש בלבד, חלקי פתרון

הרעייה. לפתרון נרחב, הנדסי

טבלה
 תאונות נפגעי

101

19001959 ■

הפגיעה נ1950סוג 957195819591960

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

150

1608
6079

219

1843
6808

207

2030

8032

200

2140

84.00

176
1902
8507

הכל 78438870102691074010585בםך

103 בטבלה הפגיעה. סוג לפי ,1960  1956 בשנות התאונות נפגעי את מראה דלעיל הטבלה
גראפית. בצורה הללו המספרים ניתנים

102 בטבלה ניתן 1960  1954 בשנות ולנוסעים, רגל להולכי בחלוקה הנפגעים של פירוט
דלהלן.

102טבלה

 תאונות 19601954נפגעי 
רגל ונוסעיםהולכי

 הנפגעיםהשנה רגלכל האחוזנוסעיםהאחוזהולכי

19545910227938.5363761.5
19556436251739.1391960.9
19567843291437.2492962.8
19578870316035.6571064.4
195810269360235.1666764.9
195910740365234.0708866.0
196010585372035.1686564.9
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103 טבלה

התגים
~4

<"י יי!" 0> 05* 0■

3י! 0 0 £1 06

~^ (<0 0ז
^/ 0 0
(< 0 וי 0י 0

60 59 58 57 56 60 59 58 57 56 60 59 58 57 56

111



מספר ,19601948 בשנות בתאונות שנפגעו הרגל הולבי הילדים מספרי מנותחים 104 בטבלה
ניכרת ירידה ירד קשה שנפגעו הילדים מספר גם ל42. מ45 השנה ירד שנהרגו הילדים
עלה שנפגעו הילדים של הכל סך ל1320. מ1175 עלה קל שנפגעו הילדים של מספרם '(19.6"/")

ב4.30/0.

104 טבלה

19601948  רגל הולכי  שנפגעו ילדים

1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 הפגיעה סוג

42 45 40 47 33 34 43 35.. 1!1 (11 62 31 7 התנים

299 372 346 296 282 227 218 186 224 211 115 68 21 קשה פצועים

1320 1175 1138 947 865 780 622 .500 409 419 287 175 38 לןל פצועים

1661 1592 1524 1290 1180 1041 883 721 694 691 464 274 66 הכל בסך

בלבד. ספטמכררצמבר תקופת 11948

105 טבלה
19601958  הנפגעים  דרכים האונות

קל פצועים קשה פצועים הרוגים
םה''כ נוסעים רגל הולכי נוסעים רנל חולכי נוסעים תל הולכי השנה

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילרים מבוגרים ילדים מבוגרים

10269 502 4888 1138 1504 125 1048 346 511 10 94 40 63 1958

10740 678 5045 1175 1502 149 1123 372 496 18 75 45 62 1959

10585 579 5067 1320 1541 103 1040 299 460 8 68 42 58 1960

,176 היה ההרוגים שמספר מראה הדוח בשנת תאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
היה קל הפצועים מספר ילדים: 402 מהם ,1902  היה קשה הפצועים מספר ילדים! 50 מהם

ילדים. 1899 מהם ,8507

גראפית. בצורה 1960 עד 1951 משנות שנפגעו הילדים מספר את מראה 106 הטבלה
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106 טבלה

מבוגרים
ילדים

₪75£1$1±1

רגל תאונותהולכי נפגעי
וילדים טברגרים
1960  1951

3ע!עי1111עו1ו %:8^888 500

^^^^^^§^^^^^ 400

$ 300

| 200

| 100

.1 0

££1500

1200§

90011

3ע1ע1ם|ה|| 1*11500

1 8 || ;|||||||;;;;:;||ך:י:י|||ייייייי||| 900

1 :!111 :::19 :::1^ 0%!: .## !::::::::: :::: * ת £ר/ 600

!| 300

60 58 57 5655 4$ 53 52 51
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נפגעו הכל בסך רגל. הולכי היו קל הפצועים מן .2861 ו קשה הפצועים מן 759 ההרוגים, מן 100

נהרגו, הילדים מן 50 מכוניות. נוסעי  ויתרם רגל הולכי 1661 מהם ילדים, 2351 הדוח בשנת
קלים. פצעים קל נפצעו ו9פ18 קשה נפצעו 402

תאונות
107 טבלה

 שנפגעו ילרים  דרכים
רגל הולכי ילדים

19001959 

הפגיעה (11)195919סוג
הירידה או הריבוי

באחוזים

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

45
372

1175

42

299
1320

 0.7

19.6
1 12.3

הכל +15921661בסך '1.3

מכוניות נוסעי ילדים

הפגיעה באחוזים10)195919סוג הירידה

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

18
149

678

8

103

579

 55.0

30.9
 14.0

הכל 84569018.3בסך

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

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

עליהם. ומפקחת הללו המשמרות את מדריכה המשטרה רבים. ספר בתי
קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעה רק לא מתבטא התאונות של נזקן
35,471 (לעומת שונים רכב כלי 31,466 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק כל

הקודמת). בשנה
ואילך. 1957 משנת בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי של פירוט ניתן 108 בטבלה

108טבלה

 דרכים הרכבתאונות כלי 19601957המעורביםכל 
הרכב כלי סוג
בתאונה 1957195819591900המעורב

משא 1033810558105028594מכוניות
פרטיות 8001881795359144מכוניות

4292408238032837מוניות
3726378433342717אוטובוסים
2747404942194335אופנועים
2213243624592350אופניים

בהמות ירי על 511554581522נגררים
6277471038967שונים

הכל 32455350273547131466בסך
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השנה במשך בתאונות מעורבים שהיו הרבב כלי מספר של השוואה ניתנת דלהלן 109 בטבלה
המורשים הרכב כלי 87,653 שמתוך מתברר שנה. באותה המורשים הרכב כלי מספר עם הנסקרת
בתאונות מעורבים היו המשא מכוניות מתוך .32.6"/" כלומר, בתאונות, מעורבים 28,594 היו
(כלומר, %114.7 בתאונות מעורבים היו המוניות מתוך ;%31,5 הפרטיות המכוניות מתוך :34.70/0

היו האוטובוסים בין אחת)! מתאונה ביותר  מהן ו14.70/0 בתאונה מעורבת היתה מונית כל
מתאונה ביותר  מהם ו%11 בתאונה, מעורב היה אוטובוס בל (כלומר, בתאונות מעורבים 110.90/0

כלי מכל %15.5 בתאונות מעורבים היו כן בתאונות! מעורבים %19.1 היו האופנועים מכל אחת).
אחרים. מסוגים הרכב

האוטובוסים מספר עלה 1955  1954 בשנות מסרים: שיפור חל זה שבנידון לציין יש
ל%168.7. אף  1956 ובשנת המורשים, האוטובוסים כל של אחוז ול1530/0 ל1350/0 המעורבים

109 טבלה
1960  המעורבים הרכב כלי  דרכים תאונות

המורשים הרכב כלי מספר עם השוואה

אחוז הרכב כלי הרכב כלי
המעורבים המעורביי, דמורשיט הרכב כלי סוג
המורשים בין בתא.נות

משא 24763859434.7מכוניות

פרטיות 29036914431.5מכוניות

24742837114.7מוניות

24502717110.9אוטובוסים
22700433519.1אופנועים

623096715.5שונות

כלי הכל סך
32.6 28594 87653 הממונעים הרכב

 2350 ידוע לא אופניים
ידי על נגררים

 522 ידוע לא בהמות

פיקוח ידי על ובמיוחד בדרכים פיקוח ידי על דרכים בתאונות למלחמה אמצעים נוקטת המשטרה
הרתעת ידי על ו תאונה) של התארעות לידי להביא כדי בהן שיש עבירות גילוי (כלומר, סלקטיבי
שמפאת הרכב, כלי על פיקוח ידי ועל התעבורה; חוקי נגד עבירות מגילוי כתוצאה נהגים
בחקירת גם המשטרה עוסקת הפיקוח על נוסף בדרכים. סכנה משום בהם יש המיכאני מצבם

התאונות.
התחבורה, (משרד תנועה בענייני העוסקים השונים הגורמים עם פעולה משתפת המשטרה
המשטרה נטלה כן תאונות. ולמניעת לתכנונה, התנועה, להסדר וכיו"ב), מקומיות רשויות צה"ל,

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

המקומיות. הרשויות והן הממשלתיות הן
גראפית. בצורה דלעיל הנתונים את מראה 110 הטבלה

115



110 טבלה

1960  דרכים תאונות
רכב כלי
מעורבים

0

?1

88

11§
י"* /.''|*1ן * ,

רכב כלי
מדרשים

?',11

<4>1*1<'4'■.

נא

0
04

*■ . 'ו .

1

*'4".ייי;

..■■■ ).י.;,;יי

שונות
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השנה. הוגברה בערים, והן הבינעירוניות . בדרכים הן הרכב, כלי תנועת על הפיקוח פעולת
הכלליות, השיטור ליחידות המיוחדות התנועה מיחידות הסלקטיבי הפיקוח הועבר הגדולות בערים
תנועה סיירי מסיירים שבהם באיזורים הבינעירוניות, לדרכים (פרט הסיירים ידי על מתבצע והוא
התנועה הזרמת של התפקיד עם מרובה, במידה השתלב, התאונות מניעת של התפקיד מיוחדים),
אנשים נפגעו לא שבהן הקלות התאונות כל התאונות: חקירת עם גם  ניכרת ובמידה והכוונתה,
מטפלים שבהן בתאונות החקירה מן חלק גם הם מבצעים כך על ונוסף הסיירים, ידי על נחקרות

אלה. של לבואם עד המקצועיים התאונות חוקרי
והפעולות התיקים סילוק התאונות, חקירת לאחר ננקטו ש הפעולות פירוט ניתן 111 בטבלה

התאונות. עם בקשר בעבירות שנאשמו אנשים נגד

111 טבלה
1960  וסילוקם מקרים  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזקתיקיםהפעולה  תאונה

בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים 96799873כל

במשטרה 38606282נסגרו

.בחקירה 1800648

הקודמות השנים מן (6)(19)(מהם

17801277נידונו

16823זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים 38672670תלויים

הקודמות) השנים מן (1195)(1797)(מהם

תנאי) על מאסר (כולל 834מאסר

17441305קנסות
עונשים

נהיגה רשיון מלהחזיק 485102שלילה

נהיגה רשיון מלקבל 513פסילה

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

112 טבלה
מחוזית חלוקת  1960  והזמן המקום לפי  ורכים תאונות

ק מ םה זו 1ה מ
התאונותהמחוז עירוניתגל עירוניתדרך לא לילהיוםדרך

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

4161

4674

10537

2749

2975

10010

1412

1699

527

3333

3715

8159

828

959

2378

הכל 19372157343638152074165בםך
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113 ה ל נ ט
1960  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

עירונית לא דרך  עירונית דרך

הנפגעים ננרויט ""ינעים יכנ כל/י
.!!, אי0:"0 ע"י מכוניות מכוניות

פצועים הרוגים הכי נהמות שוניים אוםנועים משא אינ>יימםיים טיניית פרטיות

7811 104 257(16 2169 412 815 3724 6317 2290 2431 7518 עירונית דרך

2598 72 5760 181 110 152 (!11 2277 427 4(16 1596 עירונית לא דרך

10109 170 31460 2350 522 907 4335 8594 2717 28:57 9144 הכל בסך

114 טבלה
1960  סוגיהן לפי  דרכים תאונות

התאונה באחוזיםבמספריםםונ

נע רכב עם 783040.4התנגשות

עומר רכב עם 720.0!<38התנגשות

דומם עצם עם 398.4(11התנגשות

פגיעה או 439022.7דריסה

12956.7התהפכות

860.4החלקה

בבעליחיים 2651.4פגיעה

הכל 19372100.0בסך
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117 טבלה

1960 קטלניות תאונות

121
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118 טבלו,
1960 דרכים תאונות
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119 טבלה
1960  והזמן השנה חורשי לפי  קטלניות תאונות

%100

)/ט90

80%

70*

30%

20*

10*'

0%

ה ר פ ם ם'.רוניט
חרואוגחזמןהתאונהמקוםהתאונותטם*ר

והחורש יה כ לל ג םומעינר

מהםאנשיבתאונות19591960
ילדים

מהםאנעיםתאונות
ילדים

דרך
עירונית

לא דרך
לילהיוםעירונית

552113351:ו10ינואר

11131010533121103פברואר

1014886095/22מרץ

7896><6!;161599אפריל

191077433828מאי .2

994441103103!;ג15יוני

15151212633196132יולי

1411112121520,7)1;<17271אונוםט

21011388124>)1)171ספטמבר

171577281017887אוקטובר

149332597153נובמבר

88289>1911דצמבר
7979

הכל 18011181001004268768996911949נסך

122



120 טבלה
19*0  סוגיהן לפי  קטלניות תאונות

מספר
ההרוגים

התאונה מוג

התנגשות
אחר סוג החלקה התהפכות 1

דריסה 
פגיעה או עם עם עם

דומם עצם עומר רכב נע רכב

מספר
התאונות

176 17 100 33 .168 הכל בסך

4.2 0.>! 10.1 59.5 1.8 4.2 19.6 100.0 האחוז

121 טבלה
1960  תאונות נפגעי

מכוניות נוסעי  נפגעים רגל ולכי ה  נפועים

עירונית לא דרך עירונית דרך עירגית לא דרך עירונית דרך

פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים

הכל סך

פצועים הרוגים

1573 25 1793 18 336 31 3284 69 10409 176

אופניים רוכבי נפגעים אופנוע גפנעיםרוכבי

עירונית לא דרך עירונית דרך עירונית לא דרך עירונית דרך

פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהתגים

8165112544910834145

122 טבלה
19601959  השגה חורשי לפי  דרכים תאונות

0;<9נ 1959 החורש

1636
1458

1070
1473

1550
1550

1646
1823

1572
1646
1677
1671

19372

1837
1709
2004

1746
1673

1667

1923
1772
1771

1686
1652
1716

21156

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

123



123 לה ג ט
1960  לפיחודשייהשנה  בלבד תל הולכי  תאונות נפגעי

רגלהחורש הולכי
מהם

הילדיפ אחוז
ילריםמבוגרים

2281438537.3ינואר

25715010741.6פברואר
34120213940.8מרין

29915114849.5אפריל■
32317015347.4מאי

30616414240.4יוני
31717714044.2יולי

35519815744.2אוגוסט
915514448.2(!2ספטמבר
33318814543.5אוקטובר
32117814344.5נובמבר
34118315846.3דצמבר

הכל 37202059166144.7בסך

תנועה עגירות .2

תנועה. עבירות על נגדם משפטים הגשת  התנועה עבריינות להרתעת העיקריות הדרכים אחת

.(56.90/0 של (עלייה הקודמת בשנה 224'774 לעומת תנוער" עבירות 352,582 נרשמו הדוח בשנת
פחותה במידה ורק תאונות, של סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת הפעולה עיקר מכוון כאמור,

.124 בטבלה משתקפת זו פעולה אחרים. מסוגים לעבירות  יותר

124 טבלה
19001959  התעבורה חוקי על עבירות .

1961) 1959 לסוגיהן עבירות

2882 . 4062 . . מופרזת מהירות
5906 7247 כחוק שלא עקיפה
7456 7750 אות מתן אי
4571 7887 הימין על אישטירה
6943 4750 נכונה לא פנייה
48180 . 28888 רמזור או שוטר ידי על שניתן לאות או לתמרור איציות
11681 10562 רכב כלי תאורת עבירות
165713 80058 חניה) (כולל חוקית בלתי בצורה רכב העמדת
21958 4278 רגל הולכי עבירות
31409 20427 אופניים רוכבי עבירות
2803 2885 נוסעים של מסוכנת הסעה
1971 1720 . מטען עבירות
384 ' 1036 טיכאניים ליקויים

12379 13951 רישוי עבירות
3612 4219 שלישי צד ביטוח עבירות
24734 25054 עבירות שאר

352582 ■ 224774 הכל בסך

124



בשנות המחוזות' לפי התעבורה' עבירות של הגילוי פעולות את גראפית בצורה מראה 125 הטבלה
.1960  1959

0בלה125 תעבורה עבירות
שנרשמו תיקים

זז

125



העבריינים. נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן' התנועה, עבירות את מראה 126 הטבלה

126 טבלה
19601959  ותוצאות פעולות  התעבורה חולץ על עבירות

1960 195!) הפעולה

191198339335
142393288242

101662190260

1214069257

355582

4260833444
(16959)(2513)

8054083324

10391200
737773

91957755
(3292)(2233)

266267
8031483011

17241800
ידוע 527לא

שנרשמו תיקים
קנם עבירות מהם

הברירה לפי שולמו
במשטרה בוטלו

צה"ל לטיפול הועברו
במשטרה ועומדים תלויים
הקודמות) השנים מן (מהם

נידונו
זוכו

המשפט בבית בוטלו
המשפט בבית ועומדים תלויים

הקודמות) השנים מן (מהם
תנאי) על מאפר (כולל מאסר עונשי הוטלו

נקנםו
נהיגה רשיונות נשללו

נהיגה רשיונות מלקבל נפסלו

ולפי המחוזות לפי המשפט, בתי ידי על שהוטלו הרשיונות שלילת עונשי את מראה 127 הטבלה
השלילה. תקופת

127 טבלה
19601959  המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  התעבורה חיקי על עבירות

מחוזית חלוקה

ק פת הו ית ל הש ול ח שב םר בתיקיםנשללוי

12מ66ערהמחוז שלילהומעלהמ12ער
תנאי על

תלויים שנשארו
הקודמות השנים מ;
הנ'י'ל השנים תוך וחוסלו

יכםה'

1959196019591960195919601959.1911019591960105919(10

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

184

462

448

119

519

224

53

101

88

34

32

16

3

28

16

15

14

7



75

260

160

96

115

130

69

122

134

336

706

682

312

947

541

הכל 109486224282473649534132517241800בסך

בכלל. נשלילות תנאי על השלילות נכללו 1959 בשנת .

עבירות גילויי ובין התאונות סיבות מספרי בין השוואה גראפית, בצורה ניתנת, 128 בטבלה
הגומלין. השפעת היא מה להסיק נסיון לשם המקבילים, הסוגים מן תעבורה

126
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המחוזות. לפי שהוטלו, המאסר עונשי מספר את מראה 129 הטבלה

129 ה ל ב ט

19601959  שהוטלו מאסר עונשי  התעבורה חוקיי על עבירות
מחתית הלוקה

הצפוניהשנה הררומיהמחוז תלאביבהמחוז סה"כמחוז

1959

נ 960

1(13

43נ
56

75

47

49

266

267

נחמיאפ י.
הכללי המפ*ח

*2*■**"*" מד(י
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