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(תשכ"אתשכ"ב) 1961 שנתי וחשבון דין

מבוא

הרוח שנת על כללית סקירה .1

כרוב זו, היתד. ניכרים. חידושים פעולתה ובשטחי ישראל במשטרת נתרחשו לא הנסקרת בשנה
והשמירה הפרט בטחון הציבורי, הסדר בקיום פוסקת ובלתי מתמדת עבודה שנת קיומה, שנות

ו. . וגילויהם. צדדיהם לכל הרכוש, ועל הנפש על
מספר הדרכים. ותאונות העבריינות בשטחי לכת מרחיקי שינויים עמה הביאה לא השנה
ב4.60/0. הוא אף עלה בדרכים התאונות ומספר ,4.70/0 של עלייה עלה ועוון פשע מסוג העבירות

זה. בדוח הדברים במרוצת נעמוד המשוערות סיבותיהן ועל האלה העליות פרטי על
המערך של הראדיקלי השינוי ניכרים, שינויים הנסקרת בשנה אירעו לא הארגוני בשטח
הארגוניות הפעולות ספיחי הושלמו טרם אמנם, הדוח. לשנת שקדמו בשנים הושלם המשטרתי
בו. הכרוכים הנוחלים ושל הארגוניות הצורות גיבוש של בתהליך אנו נמצאים ועדיין הללו,
יעמדו שנקבע והמערך הארגוניים שהדפוסים להניח ויש והולכות, נשלמות אלה גיבוש פעולות
לחדש שיחייבו מהפכני אופי בעלי שינויים ובאוכלוסייתה במדינה יחולו כן אם אלא ימים, לאורך

המערך. את
היה אם לקבוע שקשה פי על ואף מדאיגות; התפרעויות למספר עדי9 היינו הדוח בשנת
ארעיות, סיבות מתוך שנשתלשלו דופן יוצאי מקרים אלא היו לא אם או לבאות, אות משום כאן
למניעתן הדרכים ועל גורמיהן גילוי על ולשקוד מיוחדת לב תשומת אלה לתופעות להקדיש יש

בעתיד.
הטכניים הכלים וביצירת אייכמן משפט בהכנת מלאכתה את המשטרה השלימה הנסקרת בשנה
של מצפונו למשפט גם המשפט דבר הבאת ואת עצמו המשפט של המסודר ניהולו את שאיפשרו

להלן. בפרוטרוט נעמוד סיכומן ועל הללו הפעולות פרטי על ובעולם. בארץ הציבור
בדרכה ישראל משטרת את המלווה פתרון, וקשת כאובה בעייה במשטרה, האדם כוח בעיית
במדינה השוררים מסויימים תנאים ומחמת פתרונה, את מצאה טרם הזה, היום ועד היווסדה מיום

האדם. בכוח העוסק בפרק ניתנים זו בעייה על פרטים במקצת. החמירה אף
 הרגילות משימותיה ושל המשטרה תפקידי של והסתעפותם ריבויים אף ועל הקשיים אף על
רצון משביעי הישגים לידי הגיעה שהמשטרה לומר אנו יכולים  גרמן שהזמן אלה של ואף
המשטרה של פעולותיה. שהצלחת מאליו מובן להיעשות. הניתן בתחומי פעולתה, שטחי ברוב
החיצוניים, בתנאים אף אלא היא, במעשיה רק לא מכרעת במידה; תלוייה בעולם) משטרה כל (ושל
היא שאותה החברה של ובבואה בת היא המשטרה והסוציאליים. המדיניים  האוביקטיביים

זו. חברה של בדמותה ותלוייה כרוכה ודמותה משרתת,
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אייכמן משפט .2

66 הלשכה פירוק (א)

ביום הלשכה פורקה העדויות, חומר ובהכנת אייכמן בחקירת 06 הלשכה עבודת של סיומה עם
התרגומים הספרייה, התעודות, אוספי המוצגים, התיקים,  .כולו הלשכה של הארכיון .19.3.61



של הטענות גטו לאחר
' לאנשי אליו גישה תינתן

איי משפט מינהל (ד)

לבקשת נענתה המשטרה
הג אגף ראש על הוטלה זו
לצו שאורגן הפגינהל
חו' כל לפי המשפט' של
ער של ובייחוד קהל' של
ייפג שלא כך על לשמור
ל שנעשו הסידורים
> במידה סופקו במשפט
וש' העתונאים של הקהל'
לאדי קלה טירדה לגרום
באדים הדבר נעשה נשק)
ת מערכי שני הוקמו
מכסי בדיוק לתרגם היה
שנאמרו הדברים מן חלק
והצדדים' המשפט נית

והרדי> העתונות לשירותי
הפרוטוקוי על נוסף
שפו בארבע פרוטוקולים
ומשכפ:, כתבנים קצרנים,

ממש.
העתונ של לנוחיותם
שיוכי כדי הקלטה, וסדרי
שהיו המשטרה אנשי
בי המשפט, בבית שנשמעו
וניהו אייכמן חקירת
. לאומית והכרה מסירות
ו בהכנת פעולתה בכבוד.

המשפט.

לידי נמסר החומר בירושלים. העם בית  המשפט לשמיעת שנקבע למקום הועבר  והכרטסות
לעזרת הועמדה זו יחידה .06 הלשכה מעובדי כן לפני שהיו מקצינים שהורכבה קבוצתמאסף'
היה זו יחידה של מתפקידיה אחד אייכמן. את שדן המחוזי המשפט בית דיוני לגמר עד התביעה
יחידת לפעול הוסיפה בך על נוסף שונים. ממקורות ללשכה לזרום שהוסיף החומר את לרכז
וכוי. תצלומים תרגומים' הדפסות, בהכנת לה וסייעה התביעה לרשות שעמדה הלשכה' של ארכיון

המאסף יחידת (ב)

מעובדי חוקרים קצינים שלושה המשפטים' שר בקשת לפי לתביעה, סופחו המשפט התחלת לקראת
בערכאה המשפט תום עד לתביעה מסופחים נשארו אלה קצינים לפרקליטים. סיוע לשם '06 הלשכה
העיקריים החלקים את שניהלו החוקרים בקצינים גם התביעה נסתייעה בפעם פעם מדי הראשונה.
אימת בל התביעה לצוות הצטרפו אלה קצינים הלשכה. של המדורים בראשי וכן החקירה, של

הלשכה. של קיומה בשעת בטיפולם שהיו הנושאים שנידונו
הודעות לקבל הוסיפה היא בירושלים. העם בית בבניין הוצבה הלשכה של המאסף יחידת
זו יחידה הוסיפה כך על נוסף לתרגמם. וכן ולאמתם, לעבדם לנתחם, למיינם, נוספים, ומיסמכים
לתיק הוספו זו בדרך להלן). ראה המקבילה'/ ("התיקייה הארכיון מתוך נוספות הוכחות לדלות

חדשים. מיסמכים כ156 הראיות
העתונאי ידי על שנעשו אייכמן, דברי הקלטות של התדפיסים בניתוח עסקה מיוחדת חולייה 

רשימותיו ועם אייבמ'ן של הודעתו עם השוואה של בדרך נעשה הניתוח זאסן. וילם ההולנדי הנאצי
.06 בלשכה החקירה בשעת שנעשו

העדים של הנגדית ולחקירה הראשית לחקירה השאלונים בהכנת גם עסק המאסף צוות
נוכחותם כי שהוחלט משום המשפט, לבית הוגשו תצהיריהם רק אך חיים, שעודם הנאציים

אלה. לתצהירים סיוע לצורכי הדרוש התיעוד בהכנת גם עסק הצוות רצויה. אינה בישראל
עדותו סיום לאחר הנאשם, של הנגדית לחקירתו החומר בהכנת השתתפו הלשכה אנשי

הראשית.
בן;בנת הלשכה, ידי על שנאסף הרב בחומר להתמצא הכללית לתביעה סייע המאסף צוות

הצורך. במקרה ומפות, תרשימים ובהספקת הטיעון סיכומי
גם שהיה דיין, פ. פקד משטרה, קצין היה המשפט שבבית הרשמיים המתרגמים בין
קצין שונים. מיסמכים של לתרגומם וכן לעברית מגרמנית אייכמן של הודעותיו לתרגום אחראי

הנאציים. המונחים של ערךמילים מין גם חיבר זה

הארכיון (ג)

מיסמכים, של צרורות ביניהם ראיות, פריטי 1506 לארכיון .הועברו הלשכה של חיסולה ביום
גם הועברה כך על נוסף ויותר. עמודים למאתיים שהגיעו ארוכים ודוחות שלמות התכתבויות
יתעורר אם בהן, להשתמש יהיה שאפשר עלמנת זמנית שנגנזו ראיות תוייקו שבה מקבילה, תיקייה

בכך. הצורך
המיסמבים, יום: בכל למשפט דרוש שהיה החומר של יומי לריכוז אחראי היה הארכיון
הסניגורית התביעה,  (המשפט יום אותו לטפל צריך המשפט היה שבהם וההודעות המפרים

במשמע). הם אף והמתרגמים,
מחקר ולאנשי למוסדות בשלי'מותו, ואם בחלקו אם המשפט, חומר של העתקים סיפק הארכיון
המוסד פריס, ימינו, של יהודי לתיעוד המרכז הגיטאות"! "לוחמי בית ושם", "יד מוכרים:

ועוד. בלונדון וינר ספריית ., אמסטרדם המלחמה, של לתיעוד הממלכתי

ןע.



ושם לגניזה, שבתלאביב, הארצי למטה הארכיון הועבר הצדדים של הטענות גמר לאחר
מוסמכים. מחקר לאנשי אליו גישה תינתן

אייכמן משפט מינהל (ד)

משימה המשפט. של הארגוני החלק את עצמה על לקבל המשפטים שר לבקשת נענתה המשטרה
קרן. י. ניצב המנהלה, אגף ראש על הוטלה זו

הפומבית שמיעתו את אחד, מצד שיאפשר, הסדר לקבוע היה חייב זה לצורך שאורגן המינהל
האפשרי למכסימום גישה של אפשרות מתן עם בשילוב הפרוצידורה, חוקי כל לפי המשפט, של
 ומאידך והטלביזיה, הרדיו לשירותי לארץ, ומחוץ הארץ מן  עתונאים של ובייחוד קהל, של

הנאשק. שלי  וכמובן הצדדים, של המשפט, בית של בטחונו ייפגם שלא כך על לשמור
לחזות שרצו אנשים של בקשותיהם למופת. הכל, לדעת היו, זה לצורך שנעשו הסידורים
אנשי של בנוחיותם פגעו לא הבטחון סידורי האפשרית. המכסימאלית במידה סופקו במשפט
לפעמים, הצורך, נתעורר אם אף המשפט, בית ושל העדים של הצלמים, ושל העתונאים של הקהל,
נושאים הם אין אם לקבוע כדי הנכנסים בדיקת (כגון בטחון מטעמי לאדם, קלה טירדה לגרום

תרעומות. עורר ולא מכסימלית באדיבות הדבר נעשה נשק)
ותפקידו המשפט בית ידי על הושבע מתרגמיו שצוות רשמי, האחד תרגום, מערכי שני הוקמו
המשפט. בבית נאמר אשר כל את לעדים, וכן ולסניגורו, לנאשם מכסימאלי בדיוק לתרגם היה
ובהסכמת המשפט בית של זמנו את לחסוך כדי תורגם, המשפט בית בדיוני שנאמרו הדברים מן חלק
ובגרמנית בצרפתית באנגלית, הועבר זה תרגום סימולטאני. תרגום והצדדים, המשפט בית

לתרגום. שנזקקו המשפט בית לבאי וכן הזרים והרדיו העתוגות לשירותי
העולמית העתונות של כוחה באי לרשות הועמדו בעברית, הרשמי הפרוטוקול על נוסף
מקליטים, של מיוחדים צוותים וגרמנית. צרפתית אנגלית, אידיש, שפות; בארבע פרוטוקולים
הדיונים מהלך תוך רבה, במהירות הללו הפרוטוקולים את הכינו ומשכפלים כתבנים קצרנים,

ממש.

פנןמית טלביזיה של מערכת העתונאים באולם הותקנו הרבים הזרים העתונאים של לנוחיותם
לאולם. מחוץ בהיותם גם המשפט מהלך אחר לעקוב שיוכלו כדי הקלטה, וסדרי

הדברים עקב עצבים בהתמוטטות שנפגעו באנשים טיפלו באולם מוצבים שהיו המשטרה אנשי
השואה. פליטי מבין בייחוד המשפט, בבית שנשמעו

 זאת ועם ביותר, רבה וארגונית מקצועית יכולת תבעו המשפט וניהול אייכמן חקירת
אלה במבחנים עמדה ישראל שמשטרת לומר מותר מפותחת. ואזרחית לאומית והכרה מסירות
בית ידי על לשבח צויינו לשמיעתו ידה על שנקבעו וההסדרים המשפט בהכנת פעולתה בכבוד.

המשפט.

לידי נמסר החומר בירושלים. העם 5ית
לעזרת הועמדה זו יחידה .06 ןןלשכה
היה זו יחידה של מתפקידיה אחד 8|ןן.
יחידת לפעול הוסיפה כך על נוסף יפ|
וכוי. תצלומים תרגומים, הדפסות, .ננו|

מעובדי חוקרים קצינים שלושה *8§טים,
בערכאה המשפט תום עד לתביעה '^|ם
העיקריים החלקים את שניהלו יןוקרים
אימת כל התביעה לצוות הצטרפו לה

הודעות לקבל הוסיפה היא ולירושלים.
זו יחידה הוסיפה כך על נוסף ל^לגמם.
לתיק הוספו זו בדרך להלן). ראה '" ה

העתונאי ידי על שנעשו אייבמן, ן|ברי
רשימותיו ועם אייכמן של הודעתו י?עם

העדים של הנגדית ולחקירה *לת
נוכחותם כי שהוחלט משום נושפט,

אלה. לתצהירים סיוע ולצורכי
עדותו סיום לאחר הנאשם, של \ת

ב1?כנת הלשכה, ידי על שנאסף 1['יב
1/

גם שהיה דיין, פ. פקד ד.משטרה,
קצין שונים. מיסמכים של לתרגומם

.■>/

4
מיםמכים,$ של צרורות ביניהם 1ת,

גם הועברה כך על נוסף ויותר. למ

יתעורר אם בהן, להשתמש יהיה פשר

המיסמכים, יום: בכל למשפט ף
הסניגורית התביעה,  (המשפט ם;

מחקר ולאנשי למוסדות |בשלימותו,
המוסד פרים, ימינו, של ביהודי

זןוןועוד.
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ארגון

והתקן המצגה הארגון, .1

הארגון א.

במידה נתגבשה וידפוסיה הדוח' לשנת שקדמה בשנה הושלם ישראל משטרת של מחדש ארגונה
נאלצת חי' גוף ככל ישראל' משטרת גם אמנם, יותר. ממושכת לתקופה מראש, לחזות ניתן שהדבר
שינויים אלא אלה אין אך המשתנית' למציאות מסויימים בפרטים להסתגל בפעם פעם מדי
השנים בשלוש לפועל שהוצאו כאלה ומעמיקות, לכת מרחיקות ריפורמות ולא בלבד, בפרטים

הדוח. לשנת שקדמו
תחנות של הפנימי הארגון בתוך ועיקר. כלל עקרוניים שינויים כאמור, בוצעו, לא השנה
בתחנות התחנות: מורכבות שמהם השונים המשרדים בין התפקידים חלוקת גובשה המשטרה
על נוסף הוקם, אחרות בתחנות חקירות; ומשרד סיור משרד  משרדים שני קיימים מסויימות
מבחינת התחנה של ניהולה עבודת על נוסף מתרכזת, שבו ניהול, משרד גם אלה, משרדים שני

פליליים. בעניינים הרישום זה ובכלל הרישום, עברות גם והמנהלת, השירותים
תל במחוז הקיים המיחלק כדוגמת בילוש, מיחלקי הוקמו הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז

אביב.
עוד הנוער מיפלגי (על הורחבו פעולתו שטחי ואף הנוער, מיפלג הורחב תלאביב במחוז

.. זה). בדוח להלן ידובר
.1960 בשנת שהוקם הנאצים, פשעי לחקירת המדור של פעילותו הורחבה הארצי במטה

: כדלקמן ישראל משטרת של ארגונה היה הדוח תקופת סיום עם

הכללי המפקח
: כדלקמן הבנוי הארצי, המטה

: באמצעות תפקידיו את המבצע ת), ר ו פ  ן ב י. (ניצב הכללי ח פק מ ה עוזר .1

ופרסומים, מינוח משרדי, ארגון תכנון, מיבצעים' עלימדוליה: .והמיבצעים, התכנון מחלקת ו.

תפקידים והגדרת אחידים נוחלים הכנת כוללים זו מחלקה של תפקידיה םטאטיסטיקה.
של התקנים את מכינה המחלקה המשטרה. חיל בכל השונות המשטרתיות לפונקציות
עוסקת המחלקה החיים. בעלי ושל החימוש של הקשר, אמצעי של הרכב, של האדם, כוח
המוטלת השיגרתית הפעולה בתחום שאינם אירועים ושל יזומים מיבצעים של בתכנונם
אורחים של לביקורים חגיגות, לענייני בעיקר מתייחסים אלה (מיבצעים המרחבים על
תגבורת מתן קרובות, לעתים מצריכים' והם וכוי, שונים לטקסים לארץ, מחוץ נכבדים
היא חירום; למצבי המשטרה משימות את קובעת המחלקה למחוז). ממחוז אדם בכוח
של המשרדי והציוד הפנקסים הטפסים, כל את מתקדמים מדעיים יסודות על מתכננת
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המשטרה פרסומי של לאור והוצאתם הכנתם בלולות המחלקה תפקידי בין המשטרה.
הנתונים של ובריכוזם באיסופם המחלקה עוסקת כן עברי. משטרתי מינוח וקביעת
שבסמכות הרישוי בענייני היחידות בהכוונת וכן ובפרםומם, בניתוחם הםטאטיסטיים,

המשטרה.

תגובות ואחרי הקהל ובין המשטרה שבין היחסים אחרי עוקבת ציבור לייחםי המחלקה
אחרים ציבוריים גופים ועם העתונות עם קשרים מקיימת היא המשטרה. פעולות על הקהל
יחידות של פעולותיהן על. ושוטפת מוסמכת אינפורמאציה של הפצתה את ומכוונת

. השונות. המשטרה

וו.

י,

**|והתקן

לפעולות לנגוע, העשויות או הנוגעת, חדשה לתחיקה ההצעות כל את בודק המשפטי היועץ ווו.

הקשורות לאלה פרט אחרות, משפטיות בבעיות הוא מטפל כן שלה. ולפונקציות המשטרה
המשטרה. של הייעודיים בתפקידים

של האדם כוח מינהל ועל הרישום יחידות על הארכיון, על ממונה המטה שירותי מדור /י1.

הארצי. המטה

: מחלקותיו על ע), ל ם א. ניצב (בראשו הארגון, אגף .2

ולהסברה. ולתביעות לחקירות לתעבורה, לסיור, המדורים; ובה והסיור, התנועה מחלקת ו.

פעולות על פיקוח ו המשטרה של המניעה פעולות הכוונת זו: מחלקה של תפקידיה
ושל סיור של 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
הציבורי הסדר קיום המניעה: בשטח שיגרתיות מפעולות הנובעים במיבצעים טיפול
המחלקה ולמיבצעים). לתכנון המחלקה שבטיפול מיבצעים (להוציא והרכוש הנפש ובטחון
של הטיס כלי של הפעלתם על המחלקה ממונה כן החופים. משמר 'לפעולות אחראית
מאסר פקודות של לפועל להוצאה ולליוויים; ואסירים עצירים לשמירת המשטרה,

והזמנות.

במידה נתגבשו, ודפוםיה הדוח, לשנת קדמה
נאלצת חי, גוף ככל ישראל, משטרת גם '8נםי
שינויים אלא אלה אין אך ת^המשתנית, ז
השנים בשלוש לפועל שהוצאו כאלה י>יקות,

4
= ■?"

תחנות של הפנימי הארגון בתוך *ל*1עיקר.
בתחנות התחנות: מורכבות שמהם ,השונים פ
על נוסף הוקם' אחרות בתחנות <, לזלחקירות
מבחינת התחנה של ניהולה עבודת על נוסף

פליליים. בעניינים "■רישום

תל במחוז הקיים המיחלק כדוגמת בילוש,
ו

י] 14

עוד הנוער מיפלגי (על הורחבו פעולתו ^טחי

.1960 בשנת שהוקם הנאצים' |דולפשעי
: כדלקמן טוראל

התפקיד) (תוך ובאימונם שוטרים ושל טירונים של בהכשרתם עוסקת ההדרכה מחלקת וו.

בסיס על בכירים, לקצינים הספר בית על ממונה המחלקה המשטרה. אנשי כל של
הטיפול גם.את כוללים המחלקה תפקידי תלפיות. האימונים, בסיס ועל הארצי האימונים
ובאילופם. סיור) וכלבי גישוש כלבי שמירה' כלבי (מוסים, המשטרה של החיים בבעלי

(בהתאם .האדם כוח בחלוקת משטרה, אנשי בגיוס עוסקת זו מחלקה האדם כוח מחלקת ווו.

המלצות (לפי בהעלאות האדם, כוח של, וברישום בניהול המצבה), ולמכסות לתקן
משטרה איש כל של שירותו תנאי את המחלקה קובעת כך על נוסף ובמשמעת. המפקדים)
(כולל החיל אנשי של ברווחתם ועוסקת וכוי) גמולים חופשות, הענקות, (משכורות,

מענקים), פיצויים, קיצבות,

: באמצעות תפקידיו את המבצע ת), ר ו *פ
, |ג

ופרסומים, מינוח משרדי, ארגון תכנון, 'בצעים,
תפקידים והגדרת אחידים נוהלים הכנת /י^ים
של התקנים את מכינה המחלקה והמשטרה.

ג*
עוסקת המחלקה החיים. בעלי ושל ^החימוש
המוטלת השיגרתית הפעולה בתחום משאינם
אורחים של לביקורים חגיגות, לענייני עיקר
תגבורת מתן קרובות, לעתים מצריכים, [והם
היא חירום: למצבי המשטרה משימות ^"את
של המשרדי והציוד הפנקסים הטפסים,
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המחוזי* שלושת ואלה

(בפיקו הצפוני המחוז
יזרע עכו, צפת/כנרת,

(בפי תלאביב מחוז
רמתגן.

(בפיק הדרומי המחוז
פתחתקוה/ו רחובות
ו משמר נוסף עליהם
מפק של מטהו הכללי.

והמצבה התקן ב.

■ עריכתו התקן., .1

הקודמים בדוחותינו
ע' ולהיות השוטפים'
כת בתנאים תקז' של
היי הניצול שעם לכך.
האנש* ועל היחידות
3 בתנאינו מצומצמת
מו לרשותו העומדים
אי כד משום למשטרה.
מנתשיינתנ על לעיל,
לפרקי ולבקש לתמרן
המכשולי ואחד ביותר

השנ גם המצבה. .2
המשטרה. של האדם
כל של הכולל במספר
הנםקרו בשנה ירידה).
הנ להערכתו אנשים).
הנ מן המשטרה אנשי
המשטין אנשי שאינם
נקית) ופועלי שומרים
חע על מועסקים שהם
אמ של במספרם
מ  ירידה אף בו
אנשי במצבת חלו לא
את להחזיר כדי בהן
שא החמורות מן היתד.

: מחלקותיו על ע)' ל ס מ. ניצב (בראשו החקירות, אגף .3

ותיאומן, הנחייתן החקירות, יחידות של עבודתן על פיקוח פליליות; לחקירות המחלקה ו,

וביו"ב). המדינה פרקליטי לממשלה, המשפטי (היועץ המשפטיים השלטונות עם קשר קיום
שחקירתן עבירות של או מסובכות עבירות של בחקירתן ליחידות מסייעת המחלקה
עבירות ושל מסוכנים, לסמים המתייחסות עבירות של מםויים, מחוז מתחומי חורגת
וכר). נאצים עבירות (כגון, בישראל עונשין בנות והן המדינה ת לגבולו מחוץ שבוצעו .

היא המדינה? של הבטחון שירותי עם הקשר את מקיימת מיוחדות לחקירות המחלקה וו.

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
אנשים של ויציאת!! רצויים בלתי זרים . של כניסתם ובמניעת והאוויר, הים בנמלי

למשטרה. הדרושים

(הבאליסטית, המעבדות את כולל שבמחלקה למדע המדור פלילי; לזיהוי המחלקה ווו.

האחרים! המדעיים העזר שירותי ואת ובו') לצילומים כתביד, לבדיקת המעבדה החימית,
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
אלבום העבריינים, כרטסת אצבע, (טביעות עבריינים ברישום עוסק פלילי לרישום המדור
עבריינים, על פיקוח דרושים, אנשים שנמלטו, (עבריינים פלילי בזיהוי וכו')ן העבריינים

שהוחרם). או שאבד שנמצא, שנגנב, רכוש נעדרים; אנשים

רוכזו (השירותים בשירותים בעיקר עוסק ן), ר ק י. ניצב (בראשו ה, המנהל אגף .4

ממעמסת שוחררו המחוזות הארצי. במטה הריפורמות ביצוע בשעת זה באגף המכריע ברובם
מחלקותיו האגף). אנשי ידי על הארצי, המטה מתוך הארץ בכל מבוצעים ואלה השירותים,

האגף; של

וכוי. ריהוט וכללי, משרדי ציוד נשק, ומדים, בגדים בהספקת העוסקת האיפםנאות, מחלקת ו.

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

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

המשטרה. וקרנות החשבונות

טלפרינטרים טלפונים' (אלחוט, המשטרה של הקשה מערבת, את מקיימת הקשר מחלקת ווו.

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

מלאכה בתי באמצעות המשטרה, של הרכב כלי את ובודקת מחזיקה התחבורה מחלקת .17

למחלקה. הכפופים אך במרחבים, הממוקמים
י ,י! י

המחלקה שוכרת כן ובחחזקתם. המשטרה בבנייני בטיפול עוסקת והנכסים הבינוי מחלקת .\/

מסויימים. במקרים בניינים, מקימה ואף למשטרה, השייכים בניינים שאין במקום בניינים
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: המשטרה של המחוזות שלושת ואלה

חדרה, חיפה' נמל (העיר)' חיפה הנפות: את הכולל '0 ג נ ליי ז א. ניצב של (בפיקודו הצפוני המחוז
... ■ יזרעאל. עכו, צפת/כנרת,

ונפת הדרומית הנפה הצפונית, הנפה ובו ן) ו גורי ן ב ע. ניצב של (בפיקודו תלאביב מחוז
רמתגן.

רמלה/ ירושלים, הנפות: את הכולל ו), י ל ו ז ו ר ש, משנה ניצב של (בפיקודו הדרומי המחוז
הנגב. פתחתקוה/השרון, רחובות,

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

והמצבה התקן ב.

נאמר שכבר כפי הדוח. לשנת שקדמו בשנים נסתיימה אדם לכוח התקן של עריכתו התקן,, .1

התפקידים ואת הצרכים כל את נורמאליים, בתנאים למלא, יעיל תקן צריך הקודמים בדוחותינו
תכליתו גינויים. ולתכנון נוספת להתפתחות שוליים ולהותיר גמיש זאת, עם ולהיות השוטפים,
לדאוג אף אלא הקיימות, המשימות לביצוע אנשים לספק רק לא היא כתיקנם, בתנאים תקן, של
על יטילו שלא נאותים עבודה תנאי גם יקויימו האדם כוח של והחסכויני היעיל הניצול שעם לכך.
התקן של גמישותו ברם, בה. לעמוד יבולים הם שאין מדי, כבדה מעמסה האנשים ועל היחידות
האמצעים ושל במשטרה האדם כוח של המספרית שעוצמתו משום בהכרח, בתנאינו מצומצמת
הניתן התקציב של המוגבלים ממדיו מפאת רק לא וזאת ומתוחמים מוגבלים לרשותו העומדים
שהוגדרו הצרים הגבולות בתוך המצויים באמצעים לתמרן הצורך מן להימנע אין כך משום למשטרה.
 זה צורך האפשרית. המכסימאלית במידה לו המגיעים השירותים לציבור שיינתנו מנת על לעיל,
מכביד גורם הוא דוחקת, כשהשעה בייחוד ותחליפים, ארעיים פתרונות לפרקים ולבקש לתמרן

המשטרה. של התפתחותה בדרך העומדים החמורים המכשולים ואחד ביותר

כוח במצבת ירידה של התהליך והולך נמשך ,1953 מאז הקודמות כבשנים השנה, גם המצבה, .2

מד. עליית היתד. השנה ואף קלות, עליות לכאורה,1 בה, חלו לפעמים אמנם, המשטרה. של האדם
השנה גם חלד. כאן המניין; מן המשטרה אנשי במספר (לא המשטרה עובדי כל של הכולל במספר
217 נוספו (כלומר, ל6954 מ6737 המשטרה עובדי כל של מספרם יעלה הנסקרת בשנה ירידה).
רק לא נכללו המשטרה" עובדי "כל יש.לציין.שבמונח זה מספר של הנכונה להערכתו אנשים).
העובדים כל אף אלא השוטף), והבטחון הגבול משמר אנשי זה (ובכלל המניין מן המשטרה אנשי
(פקידים, אזרחיים1י ועובדים זמניים מוספים שוטרים דהיינו, המניין, מן המשטרה אנשי שאינם
משום המשטרה, ידי על המופעלים הנוטרים, אמנם, נכללו, לא זה במספר נקיון). ופועלי שומרים

ובתיקנה. המשטרה בתקציב כלולים ואינם מעבידיהם חשבון על מועסקים שהם
שחלה אלא עלייה, חלה שלא בלבד זו לא מאידך, המניין, מן המשטרה אנשי של במספרם
הדוח לשנת שקדמו בשנים גם איש. 102 של ירידה כלומר, ל5780, מ5882  ירידה אף בו
היה שלא אנשים), עשרות (כמה בלבד קלות עליות אלא המניין מן המשטרה אנשי במצבת חלו לא
השנה שחלה הירידה ברם, :1955 או 1953 השנים לרמת האדם כוח מצבת את להחזיר כדי בהן

למדי, קשות שהיו הקודמות, בשגימ אף שאירעו החמורות מן היתד.

: מחלקותיו יעל '(

ותיאומן, הנחייתן החקירות, יחידות פ$של
וכיו"ב). המדינה פרקליטי לממשלה, |ף4טי
שחקירתן עבירות של או מסובכות \ץת
עבירות ושל מסוכנים, לסמים 'תייחסות
ובו'). נאצים עבירות (כגון, בישראל >ן'

היא המדינה: של הבטחון שירותי ||עם ■■

המחלקה מתאמת כן זה. מסוג במקרים $ות,
ממנה, היציאה ועל לארץ הכניסה על ,|
אנשים של ויציאתם רצויים כלתי ים^

(הבאליםטית, המעבדות את כולל .לקה
האחרים: המדעיים העזר שירותי ואת כ0
לפאתולוגיה המכון בהחזקת בירושלים.
שחזור, ויחידת פוליגראף לבדיקות עבדה

ןו^עבירות.
אלבום העבריינים, כרטסת אצבע, לניעות
עבריינים, על פיקוח דרושים, מהאנשים

שהוחרם).

רוכזו (השירותים בשירותים בעיקר ץםק
ממעמסת שוחררו המחוזות הארצי. ^ה
מחלקותיו האגף). אנשי ידי על *|ארצי,

וכר'. ריהוט וכללי, משרדי ציוד נשק, ןם,
המשטרה. של ההבראה זי

4
בניהול עבורה, ושכר משכורות <שלום

טלפרינטרים טלפונים, (אלחוט, מ^טרה
מ לבניית (ואף |1מכשירים

מלאכה בתי באמצעות המשטרה, |של

המחלקה שוכרת כן ובהחזקתם. |רה
מסויימים. במקרים בניינים, ובמקימה
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מרובו בקפדנות עכשיו
המתייצבים של הירייה
ה מספר גם פחת כך על
העי> הסיבות אחת
בפני הפותחת שבארץ'
תעסוק* של "אפשרויות
במשטרה': מאשר יותר
ו הארץ של התפתחותה
מ כשלנו). בממדים לא
? חומר למשוך כדי בהם
או גם לשכוח אין יותר.
יצירת ידי על במשטרה.
;. דלהלן 1 הטבלה
המקי בשנים האוכלוסייה
מסי ניתנים בן המניין. מן .

האוכלוםיי השנה

1948879'000

19491/174,000

19501'370'000

19511'577'000

19521/629/000

19531'670'000

19541'718'000

19551/789/000

19561'872'000

19571'976'000

19582'032'000

19592'089'000

19602/150/000

19612/232/000

אמנם היתה שמגמתן ומורדות, מעלות תנודות' הראתה שחלפו בשנים המצבה מספרי השוואת
עובדי מספר בין הייחס לנו מראה זאת לעומת משמעית. וחד מתמדת היתה אך ירידה, של בכיוון
 לאוכלוסייה המניין מן המשטרה או:שי מספרי שבין הייחס ובפרט  והאוכלוסייה המשטרה
תושבים ל1000 המשטרה עובדי מספר הזה. היום ועד 1953 מאז נפסק, בלתי בקו מתמדת ירידה
מספר ובין תושבים 1000 שבין בייחס המצב חמור יותר עוד אך השנה? 3.1 ל ב1953 מ3.7 ירד

■ השנה. ל2.6 ב1953 מ3.6 ירידה חלה כאן מןהמניין: המשטרה אנשי
גדלה האוכלוסייה ומדאיגה. חמורה היא זו שתופעה להוכיח כדי רבים בהסברים צורך אין
המשטרה עובדי של שיעילותם ספק אין ויורד. השוטרים מספר הולך זאת לעומת ,י ירבו) (כן בהתמדה
מסתכן אותו שהעובר גבול קיים אףעלפיכן, תדיר. משתכללות עבודתה ושיטות והולכת, מתפתחת
והולך. מתקרב זח, שגבול לחשוש ויש האפשרית' המכסימאלית היעילות גם לו תועיל שלא בכך
גם ומתפתחים גדלים זאת עם בבד, בד והולכים: מתפתחים בלבד והשכלולים היעילות לא אכן כי
את אלה בתנאים למלא  והולך הגדל הקושי שנה. מדי ומסתעפים מסתבכים הם התפקידים,
המשטרה של יכולתה למתיחת גורם שהוא בלבד זו לא  ביותר החיוניות המשימות ואת התפקידים
מסוכנות תוצאות לידי להביא העלולות לוואי' תופעות עמו גורר שהוא אלא היכולת, גבול קצה עד
הפיתויים בצירוף זה, מתח מביא ולפעמים והולכים/ נמתחים המשטרה איש של כוחותיו גם ביותר:
ומכניסה קלה פרנסה לחפש החלטה לידי המלאה, התעסוקה בתנאי המתפתח העבודה שבשוק הרבים
ביותר, ומנוסים ותיקים משטרה אנשי אצל אף אלא מועט' שוויתקם אנשים אצל רק ולא  יותר
אינה המשטרה משירות הנשירה העבודה., בשוק קופצים להם למצוא עשויים ויכולתם שכושרם
להתגבר המשטרה הצליחה כה עד היווםדה. מיום ישראל משטרת את מלווה והיא כלל, חדשה תופעה
זה דבר אך  ממש ובממון ביעילות בכושה ביותר כבד במחיר כי אם  זו ממאירה תופעה על
ובבריאותם ביכולתם חבלה וללא ביעילות התפקידים כל מילוי שנה. מדי ויותר יותר קשה נעשה
המופרז, העבודה בעומס ספק, ללא קשור, מהן גדול שחלק הנשירות, ובלימת המשטרה אנשי של

האדם. בכוח ניכרת תוספת מחייב

החורג מאורע וכל חירום, לשעת רזרבות במשטרה שאין לכך גורם המתואר העניינים מצב
הנדון. המקרר. אירע שבתחומיה ליחידה תגבורת למציאת ומסובך רב תימרון דורש הרגיל מגדר
המספקות סויימות, מ ביחידות ובפרט התקין, העבודה במהלך פגיעתמה יפגע שלא איאפשר זה דבר

התגבורות. רוב את כלל בדרך
אף  מאליו המובן דבר  אלא היחידות של שכמן על רק לא נופל הנוסף העבודה עומס
של העיקרןים הביצוע בתפקידי העוסקים אלה, על ובפרט ביחידות, המועסקים האנשים על
מספר על להטילם היה הראוי שמן שונים תפקידים הגבול. משמר חקירות, סיור, . המשטרה
בבתאחת, בהם לעסוק ויש זה אחר בזה דחופים באים העניינים אחד, אדם על נערמים אנשים

שונות. פעולות ודורשים שונה אופי בעלי הם אפילו
מועמדים שבמציאת קושי נוסף התקציביים הקשיים, ידי על למצבה הנגרם הצמצום על
3417 לגיוס התייצבו הנסקרת בשנה והמתפנים. הפנויים למקומות לגיוס מספיק במספר מתאימים
מאז בהתמדה והולך פוחת לגיוס המתייצבים מספר בלבד. %13 כלומר ,443 גוייםו ומהם אנשים,
זה מצב לשירות. להתקבל ראויים הנמצאים האנשים של מספרם גם פוחת לכך ובמקביל ,1956
הוכתר זה נםיון נשים. בהם הועסקו לא כה שעד לתפקידים שוטרות לגייס הצורך לידי הביא
מצומצמים.: וממדיו בלבד, חלקי הוא הפתרון כי להעיר יש אולם להלן: כך על נעמוד ועוד בהצלחה,

ביעילות. למלאם מסוגלות שנשים תפקידים של מצומצם מספר קיים המשטרה בעבודת
ההתייצבות, מיעוט על רק לא מעיד המתייצבים לעומת המגוייסים של הנמוך שהאחוז לציין יש
נעשית זו (ברירה המתייצבים בין המשטרה פיקוד ידי על הנעשית יותר קפדנית ברירה על אף אלא

!!!

14



!!>.

רמתם את הדבר משקף בעיקר אך מספר)' שנים לפני מאשר יותר הרבה מרובה בקפדנות עכשיו
נוסף החיל. של המינימאליות הדרישות את אף מספק אינו הגדול שרובם המתייצבים, של הירודה

ל300). (בקרוב בכללותו המתייצבים מספר גם פחת כך על
והחברתית הכלכלית המציאות היא מתאימים מתגייסים של למיעוטם העיקריות הסיבות אחת
המשטרה' שורות למילוי מקור לשמש יכולים שהיו כאחד, והקשישים הנוער בפני הפותחת שבארץ,
הרבה קלים.ומושכים נוחים, בתנאים וחברתית כלכלית התקדמות ושל תעסוקה של "אפשרויות
עם וילכו יחמירו אלה שקשיים לחשוש יש לעיל. שתוארו בתנאים ובפרט במשטרה, מאשר יותר
כי אם אחרות, מפותחות בארצות גם מצינו כאלה קשיים (אכן כלכלתה ושל הארץ של התפתחותה
שיהיה במידה ישופרו במשטרה השירות שתנאי כך לידי להביא ההכרח מן כשלנו). בממדים לא
נוחים עבודה תנאי הכשרת ידי על והן כלכלייםי באמצעים הן מתאים, אנושי חומר למשוך כדי בהם
השירות קרן את הציבור בעיני להעלות לשאוף ויש הפסיכולוגי, הגורם את גם לשכוח אין יותר.

זה. לשירות יוקרה יצירת ידי על במשטרה,
גידול עם בהשוואה ואילך, 1948 משנת המצבה, התפתחות את מראה דלהלן 1 הטבלה
המשטרה אנשי את  ובנפרד המשטרה, עובדי כל את מראה זו טבלה המקבילות. בשנים האוכלוסייה

תושבים. אלף לכל העובדים מספרי ניתנים כן המניין. מן

1 .טבלה
י 19601948  האוכלוסייה  האדם כוח מצבת

עוברי כל משטרהמספר אנשי מכפר

עובדיהאוכלוסייההשנה כל
המשטרה

משטרה אנשי
המניין מ;

. המנייןהמשטרה טן

תושביםל1000

1948879,000202818822.32.1

19491,174,00032253034.. 2.72.6

19501,370,000375635562.72.6

19511,577,000501747913.23.0

19521,629,000558653753.43.3

י1953 1,670,000618759673.73.6

י19541,718,0006174 5867.3.63.4

19551,789,000668059913.73.3

19561,872,000648358063.53.1

19571,976,00064325700~3.32.9

19582,032,000651657933.22.9

19592,089,000657958163.12.8

19602,150,000673758823.12.7

19612,232,000695457803.12.6

אמנם היתה שמגמתן ומורדות, מעלות ,'*1

עובדי מספר בין הייחס לנו מראה מת^זאת לאוכלוסייה המניין מן המשטרה ןןןי
תושבים ל1000 המשטרה עובדי הי"ימספר
מספר ובין תושבים 1000 שבין בייחם 'לצב

השנה. !1*ל2.6

גדלה האוכלוסייה ומדאיגה. חמורה הלא י

המשטרה עובדי של שיעילותם ספק אין ד
מסתכן אותו שהעובר גבול קיים עללפיכן,
והולך. מתקרב זה שגבול לחשוש ייי"ויש
גם ומתפתחים גדלים זאת עם בבד בד < ■

את אלה בתנאים למלא  והולך הגדל
המשטרה של יכולתה למתיחת גורם *והוא
מסוכנות תוצאות לידי להביא './העלולות
הפיתויים בצירוף זה, מתח מביא לפעמים
ומכניסה קלה פרנסה לחפש החלטה .'"לידי
ביותר, ומנוסים ותיקים משטרה ל^אנשי
אינה המשטרה משירות הנשירה עבודה..
להתגבר המשטרה הצליחה כה ד ע יו^דה.
זה דבר אך  ממש ובממון ביעילות ^ל'
ובבריאותם ביכולתם חבלה וללא יןילות
המופרז, העבודה בעומ.ס ספק, ללא שור,

■ ,$
החורג מאורע וכל חירום, לשעת ^זךבות
הנדון. המקרה אירע שבתחומיה ביחידה
מסויימות.המספקות ביחידות ובפרט ^ןלן"

אף  מאליו המובן דבר _ אלא ?דות
של העיקריים הביצוע בתפקידי ץם
מספר על להטילם היה הראוי שמן ים

בבתאחת, בהם לעסוק ויש זה אחר

מועמדים שבמציאת קושי נוסף ^ם
3417 לגיוס התייצבו הנסקרת ם^בשנה
מאז בהתמדה והולך פוחת לגיוס |בים
זה מצב לשירות. להתקבל ראויים ||ם:
הוכתר זה במיון נשים. בהם |הועסקו
מצומצמים: וממדיו בלבד, חלקי הוא ין

ביעילות. למלאם מסוגלות
ההתייצבות, מיעוט על רק לא £{>מעיד
נעשית זו (ברירה המתייצבים בין יטךה
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הדרגה

הכללי המפקח
ניצב

משנה ניצב
. םגךניצב

■ רבפקד
פקד
מפקח

משנה מפקח
רבםמל

ראשון(ה) םמל(ת)
שני(ה) םטל(ת)

ורבשוטל
שוטר(ת)

הכל סך
הריבוי אחוז

הירידה או

ז רבישוטרים מהם יי)

שבט המספרים .3

1959הדרגה

הכל 26סך

קצינות
סמלות
שוטרות

4
53
:69

לגי הוחלט כאמור,
י הועסקו ד#שוטרות
בשמירת; מועסקות
משט! אימון קיבלו
בפ נוספים (פרטים
מרו במידה תפקידן
של במספרם

הנסקר בשנה הוכפל

איש 102 של ירידה זאת ועם המשטרה' עובדי כל במצבת איש 217 של עלייה אנו רואים בטבלה
נשאו תושבים לאלף הסוגים) (מכל המשטרה עובדי של מספרם המניין. מן המשטרה אנשי במצבת
יחסית קלה היתה הירידה כי אם השנה. גם ירד תושבים לאלף המשטרה אנשי של מספרם שינוי, ללא
לעומת ניכרת ירידה זה יחס ירד כלל), ירידה היתה לא בכללותם המשטרה עובדי של (ובמקרה
לחלוטין). נורמאלי היה לא אז גם כי (אם לנורמאלי יותר קרוב המצב היה שבהן הקודמות השנים

תושבים, לאלף המניין .מן המשטרה אנשי של מספרם את גראפית בצורה המראה טבלה להלן
.1961 1948 בשנות

2 טבלה

ואוכלוס"ר. שוטרים
0ףתרעןבים^ לכל00 העןוטרים מספר

■ 19611948

₪ 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 11

המניין מן משטרה (אנשי 1961 1953 השנים בין המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן
בלבד).

הן אלה ששתי אףעלפי הסמלים, במניין ולביהשוטרים רביהסמלים נכללו דלעיל בטבלות
ביניים. דרגות

1
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3טבלה

כוח 19611953האדםמצבת 

המצבה
הדרגה

195319511955195619571958195919601961

הכללי י1111111המפקח 11

233336888ניצב
משנה 557773191918ניצב
181721212022111219םגךגיצב

5862י28313741405356רבפקד

9^8390879597891111351פקד
נמפקח 87222247248239237216188200

משנה 946938495342497686מפקח
101618181714344755רבםטל

ראשון(ה) ,501535553566599647646714סמל(ת) 782

שני(ה) םטל(ת)
ורבשוטר .808861844822773844854973(*1622

423040174135393538513835381136512785שוטר(ת)

הכל ך .5967586759915806570057935816ם 58825780

הריבוי אחוז
הירידה +1.7+2.13.11.8+1.6+0.4או 1.11.7

.673  רבישיטרים מהם יי)

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

5טבלה4טבלה

מיעוטיםשוטרות

195919601961הדרגה11)1959196019הדרגה

הכל י226258.295םך הנל םך ■402431469

576קצינים447קצינות

5766128סמלים536074סמלות

340358335שוטרים169194214שוטרות

הגברים. בין לגיוס מתאימים במועמדים המחסור את למלא כדי שוטרות לגייס הוחלט כאמור,
השוטרות היו בעבר נשים. בהם הועסקו לא בן שלפני רגילים, משטרה בתפקידי הועסקו השוטרות
החדשות השוטרות וכתבנות. פקידות ובעבודות נשים אצל בחיפושים אסירות, בשמירת מועסקות
התנועה ובהכוונת בסיורים מועסקות והן הארצי, האימונים בבסיס מלא משטרתי אימון קיבלו
את ממלאות הללו שהשומרות לציין יש ובסיורים). בהדרכה הדנים בפרקים נוספים (פרטים
ביניהן. הנשירות מיעוט את בסיפוק לציין יש ובייחוד ויעילות, הצלחה של מרובה במידה תפקידן

ביניהם הסמלים מספר .8.80/0 של עלייה חלה המיעוטים מבני המשטרה אנשי של במספרם
הנסקרת. בשנה הוכפל

17

איש 102 של זאתירידה ■יז||ועם
נשאר תושבים לאלף הסוגים) ו^
יחסית קלה היתה הירידה כי ^ו|אם
לעומת ניכרת ירידה זה יחם ^ןד
לחלוטין). נורמאלי היה לא ג10אז

תושבים, לאלף המניין מן ג!נ§!טרה

1נל1000'תרעובים^

■ #196119
1

= 61 60 59 58 !1

המניין מן משטרה (אנשי 1961;

הן אלה ששתי אףעלפי 1ה0מלים'



1 חלוקת

הכל םך

;35) וניהול פיקוד
וניה פיקוד א.
הכללי1' המפקח
מפקד וסגניהם'
וסגניהם/ הנפות
ותפי. תכנון ב.
ופרםוטים מינוח

ז/; סיורים מניעה*
וט סיורים א.
ב; הגבול' טשטר
.הגבולות ביקורת
מאסו פקודות של
סי תפקידים ב.
תקיפי1 משטרות
ול כלא בתי ג.

: תנועה ד.
ר חקירת פיקוח'

: חקירות
גי> בילוש' חוקרים'
אצ טביעות עובדי

תרבח (כולל הדרכה
. . נהגים

אופיראטיני קשר
שירותים

ב כללית' מזכירות
תשל עובדי מנהלה'
מחםנאים: אפסנאים'
ט! סדנאות' מלאכה'
דפוס עובדי סייסים'

. . תזמורת
. . קורסים

כבט שלא זו' בטבלה
אזר, ועובדים זמניים

ומסרים.

הקודמת). בשנה 632 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 723 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 ביחידות
בשנה (נוטרים). המניין מן שלא שוטרים מספר המשטרה העסיקה השנה גם בלבד. פעילים משטרה
במשרדים הסדר ובשמירת בשמירה מועסקים הנוטרים הנוטרים. במספר שינוי חל לא הנסקרת
הנוטרים את המעסיקים המוסדות וכיו"ב). בנקים (כגון שונים ציבוריים ובמוסדות ממשלתיים
ומשמעתית ארגונית מבחינה אך מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה, באמצעות משלמים'
משטרה לאנשי החוק ידי על שהוענקו בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הם כפופים

אחרים.
ו432 הקודמת) בשנון. 25 (לעומת אזרחיים פקידים 19 במשטרה שירתו הנסקרת בשנה

הקודמת. בשנה 198 לעומת במושבים), אזרחיים שומרים (כולל שירותים עובדי
הלחימה בשטחי המשטרה, על המוטלים הבטחוניים לתפקידים הוקצה המצבה של ניכר חלק
י, נכבדים שיקולים על מבוססת למשטרה הללו הפונקציות מסירת בגבולות. והשמירה בהפתעות
חשבון על מסויימת, במידה נעשית, היא בהכרח אלה' לתפקידים אדם כוח שהקצאת ספק אין ברם'

המובהקים. המשטרתיים התפקידים הם המשטרה, של האחרים התפקידים
המופיעה הארצי המטה במצבת והמרחבים. החטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
המטה של חלקו על מטעה רושם יוצר זה שדבר אףעלפי הגבול. משמר אנשי כל נכללו זו בטבלה
ואנשי קיים) שהיה זמן (כל אייר מחנה אנשי גם זו במצבה נכללו כן מכך. להימנע אין האדם' בכוח

הארצי. האימונים בסיס

6 טבלה
1961  ומרחבים חטיבות לפי  המצבה

תלאביב מחוז הדרומי הטהו! , הצפוני המחוז הארצי המטח הכל מך הדרגה

93

561

577

76

518

583

91
571

634

273

812

991

533

2402

2785

קצינים
סמלים
שוטרים

1231 1177 1296 2076 5780 המניין מן המשטרה אנשי הכל םך

76 30

2

41

2י

576

15

723

19

זמניים מוספים שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים 432419193עובדי

משטרה עובדי הכל 69543080134012181310םך

. 311975611741נוטרים

המצבה של פונקציונלית חלוקה .4

התפקידים. לפי '(31.12.61 (בתאריך החייל חלוקת את המראה 7 טבלה להלן
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האחוז

100.0

1.5

0.4

44.2

4.1

1.7

3.6

2.4נ

0.9

5.5

1.9

18.9

0.4

4.5

7 טבלה
31.12.1961  אזרחיים) ועובדים משטרה אנשי (כולל התפקידים לפי החיל חלוקת

המספר התפקיד סוג

6951 הכל םך

(1.9"/" שהם איש' 135) וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

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

108 . י . וסגניהם. התחנות מפקדי וסגניהם' הנפות
מטה ותפקידי תכנון ב.

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

(53.6"/" שהם איש' 3726) ותנועה םיוריים מניעה'
ומינצעים סיורים א.

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

3070 .... הזמנות חלוקת רישוי' ענייני מאסר' פקודות של
סטאטיים תפקידים ב.

287 . קשר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משמרות
119  אמירים וליווי כלא בתי ג.

*

תנועה ד.
250 ... תנועה בוחני הסברה' תביעה' תאונות' חקירת פיקוח'

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

864 . . ומציאות אבירות שונים' מומחים אצבע' טביעות עוברי

60 וספורט) תרבות (כולל הדרכה
378 . נהגים
130 תורנים) קצינים (כולל אופיראטיבי קשר

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

בתי עוברי מפתלים' טבחים' ספקים' בניינים' עוברי מחסנאים' אפסנאים'
נקיון, פןעלי טלפונא^ם' בתבניות'.פקידים' מספנה' סדנאות' מלאכה'

1316 . . הקשר סדנת עוברי הדלק' תחנות עובדי דפוס' עוברי טייסים'

30 תזמורת
315 קורסים

מוספים שוטרים גם אם כי המניין' מן המשטרה אנשי רק לא נכללו ,2 כבטבלה שלא זו, בטבלה
מוגדר אחד, תפקיד בשביל מגוייסים הם כי הנוטרים' בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניים

ומסויים.

19

הקודמת). בשנה 632 (לעומת ןן^ןיים
עזר שירותי בביצוע  יי^ובחלקם
בתפקידי המניין מן השוטרים ^נ|של
בשנה (נוטרים). המניין מן שלא ■?ט!|ם
במשרדים הסדר ובשמירת באמירה ■י

הנוטרים את המעסיקים <*ן!מוםדות
ומשמעתית ארגונית מבחינה אך ין!'
משטרה לאנשי החוק ידי על ■מו|נקו

■ן
ו432 הקודמת) בשנה 25 :;^|עומת

הקודמת. ^ו^ונה
הלחימה בשטחי המשטרה, על ^ים
נכבדים! שיקולים על מבוססת "#ה
חשבון על מסויימת, במידה *א!|עשית,

1?נ|בהקים.

המופיעה הארצי המטה במצבת ו||ים.
המטה של חלקו על מטעה רושם ^|ר .

ואנשי קיים) שהיה זמן (כל אייר 1|נה
:14.

י ■ $ג

1ר1961

תלאביב מחוז הדרומי המחוז !הצפוני

93

561

577

76

518

583
ו

1231 1177

76 30

2

9
?8

1310 1218 0
41 117 י 1;י



בטבלה הופיעו לא השנה
ב; למקומותיהם! חזרו כבר
; וחמישים. ומאה
נבל' הפיקוד בתפקידי
בלבד מטה כאנשי הנחשבים
עובדי ואת הנהגים את
ש בתפקידי אלה תפקידים
המי ההדרכה' את השירותים
מובהק ביצוע בתפקידי
ה: עובדי מכל 6790/0 איפוא,
שא בתפקידים, ו כן) שלפני
הדרכה); אופיראטיבי, קשר
ובשיר ;4.50/0  בקורסים
ניי ירידה אך הקודמת, השגה

גראפית. בצורה דלעיל 7 שבטבלה החלוקה את המראה טבלה להלן

8 טבלה

התפק>ד>ם1961 לפ> האדם כוח חלוקת
אזרחיים מעגקגרהועובדים אגען>

אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים מן ניכר וחלק האזרחיים העובדים כל
ייעודיים. משטרה בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים, המניין שמן המשטרה

מיחידותיהק' הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (%4.5 (שהם משטרה אנשי 315 נכללו זו בטבלה
שיל המכריע רובם מקצועית. משטרתית להכשרה שונים בקורסים שעה אותה שהשתתפו משום

וחקירות). סיור (מניעה, ביצוע בתפקידי העובדים מבין הוא, גם בא, אלה עובדים

]1
ו
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(31.12.61) הקובע שבתאריך משום בנפרד, אייר מחנה עובדי זו בטבלה הופיעו לא השנה
חמישים בין התנודד שמספרם שוטרים זה בתפקיד הועסקו השנה במשך למקומותיהם, חזרו כבר

וחמישים. ומאה

דרגות, בעלי זה בחשבון באו לא וסגניהם. ממש יחידות מפקדי נכללו הפיקוד בתפקידי
עצמאי. פיקוד להם שאין או בלבד, מטה כאנשי הנחשבים

נראים שלכאורה פי על אף כי בנפרד, הטבלה מראה האופיראטיבי הקשר עובדי ואת הנהגים את
עם למנות אין כן מובהקות. ביצועיות פונקציות הם ממלאים שירות, בתפקידי אלה תפקידים

תפקידם. למילוי משטרה אנשי המכשירה ההדרכה, את השירותים
נכללו, שוטף) בטחון ותנועה, סיורים מניעה' חקירות, וניהול, (פיקוד מובהקים ביצוע בתפקידי
ב^נים ו%61.2 %63.9 ,66.30/0 הקודמת, בשנה %67.1 (לעומת המשטרה עובדי מכל %67.9 איפוא,
(נהגים, ביניים" "תפקידי לכנותם אפשר יתר, דקדוק לדקדק נרצה שאם בתפקידים, ו כן) שלפני
כן): שלפני בשנים ו11.40/0 9.80/0 ,%9.3 ,%8.6 (לעומת 8.30/0  הדרכה) אופיראטיבי, קשר
לעומת %0.2 של עלייה כלומר, ,%19.3  התזמורת) (בצירוף ובשירותים !%4.5  בקורסים

.1958 שלפני השנים לעומת ניכרת ירידה אך הקודמת, השנה

*ית.

19610^9
<.*

אזרחיים

.■■.;■ ן*
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אנשי בשירותים. מועסקים ןזנוניים
ייעודיים. משטרה ^ידי

מיחידותיהם, הטבלה הכנת תאריך
של המכריע רובם מקצועית. י[ית

וחקירות). סיור ''5

?^4



שסג' זמן כל ולרמתו.
המק. מילוי ידי על זו
בעלי באנשים אחרות,
אי הפיקודי הסגל של
לד: יש כן, פי על אף
במאמ4 הנרכש מקצוע
נהוגה שבהן ובארצות
הנסיונות יפה עלו לא
הכי חומר מחמת נכשל
והו הקבועים המשטרה
מניעת! ידי על גם הם
9 נוסף ומדיני' מינהלי
הו מן איש של מינויו
ע אד רצון' משביעות
סיד למצוא שסיכוייהם
הי נשירה כל לא
' נשירה של מסויימת
ד איש שלי הראשונות
רצי לפעמים שיסתלק.
^ הוא אין אם מצויין'
אני יש הנושרים שבין
ופוריות.; רבות שירות

;השנה גוייםו

. הכל םך
(19611948)14390

19482120

19491827
19501186
19512154
19521383
19531243

1954549

1955674

י1956 494

1957664

1958663

י;1959 504
1960486
1961443

ב' פרק

אדם*) כוח

אופ כוח בעיות ,1

מדי המשטרה של בתחומיה הועלתה המשטרתי האדם כוח של יציבותו שבעיית העובדה אף על
המשטרה, יבחיי המרכזית הבעייה היא זו ב$ייה כי שוב, בה ולדוש מלחזור להימנע אין בשנה, שנה
הדוח לשנת שקדמו השנים בשלוש פעולתה. וכושר יעילותה מכרעת' כמעט במידה תלויים, ובה
מספרי פחתו ובייחוד הנשירה! כאילונבלמה היה ונראה מסויימת, הקלה הנשירה בממדי חלה
לריבוי שגרמו הסיבות על ניכרת. במידה שוב והחמירה הבעייה חזרה השנה ברם, המתפטרים.
בתנאי במדינה' ששררה הכלכלית הרווחה השנה נוספה הקודמים בדוחותינו שמנינו הנשירות
תנאים העבודה. בשוק ומאומן, משכיל אדם לכוח ובפרט אדם, לכוח מוגברת ודרישה מלאה תעסוקה
כאמור' שנבלמה' הנשירה את הגבירו אף אלא מתאימים, אנשים בגיוס לקשיים רק לא גרמו אלה "

ניכרת. במידה השנה ושחזרה הקודמות בשנים
נשקפת ואין הממוצעים החיים תנאי נשתפרו שבהן אחרות, במדינות גם דאגה מעוררת זו בעייה
שנבע משטרה' איש של למשרתו בעבר שהיה המשיכה כוח המוני. עבודה חוסר של סכנה בהן
מחמת האחרים, השירותים או התעשייה עובדי של ממעמדם לטובה, שהצטיין ממעמדו, בעיקר
זה משיכה כוח זיקנה, לעת שקיבל והגימלאות נהנה שמהן השונות ההטבות משרתו, של קביעותה
לאיש נותרו לא אלה מכל העובדים. כלל של נחלתם הללו הזכויות כל משנעשו העולם מן ועבר פג
דומה כושר ובעל המשטרה מאיש הנדרשת השכלה רמת בעל שאיש השכר הקשיים. אלא המשטרה
מרובה במידה עולות ואחריות, יוזמה פחות ואף פחות, מפרכת עבודה הדורשות בעבודות לקבל יכול
רגילים הבלתי העבודה תנאי אך נותרו לשוטר. לשלם מסוגלות עשירות מדינות שאפילו מה על
לגרום העלולים ובחגים), בשבתות עבודה לילה, (עבודת עבודתו שעות ובייחוד המשטרה, איש של

והילדים. הזוג בני בלב ותרעומת הסדירים המשפחה בחיי תקלות
יתר תשלום של המשכורת, תנאי שיפור של דרך ננקטה אלה בעיות נתעוררו שבהן בארצות
כאמור, כי, שלם, פתרון משום בכך אין בכן'יאד יש אמנם שיפור משום וכיו"ב. נוספות שעות בעד

עבודה. תנאי ושל מעמד של שאלה גם כך, על נוסף אלא' בלבד שכר של בעייה זו אין
מאשר ממדיה גדולים במדינתנו כי אצלנו, הזאת התופעה ממדי על פעם לא התרענו כבר
פעם לא נדונו שכבר אחרות סיבות ועל לעיל שמנינו התנאים על נוסף פועלת, כאן אחרות. בארצות
דורות שפעלו תנאים מחמת המשטרה, מן היהודי האדם אצל המושרשת הרתיעה גם בדוחותינו'
ההתפרקות במדינה, הכללית האווירה גם השפיעה שבאינסטינקט. דבר וכמעט מסורת ושנעשו רבים
דיאלקטית' בדרך ושהולידה רבות, שנים במשך היישוב בתוך שפעלו הציבור את לשרת החובות מן
אוהד שאינו הייחס, גם הנראה, בפי כאן, פועל בלבד. הפרט של לעניינים להצטמצם הרצון את
הם אין אופייםי שמחמת מםויימים, אנשים והמרתיע היישוב של מסויימים בחוגים השורר ביותר,
רמתה על לשמור רק לא המשטרה הצליחה כה עד אחרים. אנשים עם ניגודים לידי לבוא מובנים
המשטרה של הפיקוד לסגל בעיקר להודות יש כך ועל ניכרת, במידה להעלותן אף אלא דמותה' ועל

הדוח. בגוף אחרת נאמר כן אם אלא בלבד, המניין מן משטרה לאנשי מתייחמים זה שבפרק המספרים (.

22



רמה על שומר שהוא זמן וכל הנאותה' הנוכחית ברמתו ומתקיים קיים זה שסגל זמן כל ולרמתו.
נמנעות בלתי ונשירות מחלות הזדקנות, ידי על הטבע בדרך המתפנים המקומות מילוי ידי על זו
הממוצע הגיל המשטרה. של לדמותה נשקפת סכנה אין דומה, והכשרה רמה בעלי באנשים אחרות,
מיידית. היא שאין שכן וכל קרובה, אינה הירידה וסכנת ביותר, גבוה אינו הפיקודי הסגל של
היא המשטרה עבודת כי הנשירה, ולהפחתת היציבות לחיזוק זמן מבעוד לדאוג יש כן, פי על אף
עצמן, השורות מתוך שיצמח חובה במשטרה הפיקוד שנים. של ובהכשרה במאמצים הנרכש מקצוע
האנגלית) המשטרה שיטת על בנוייה היא (שביסודה שלנו המשטרה שיטת נהוגה שבהן ובארצות
שהוא בלבד זו לא זה דבר החוץ: מן פיקודי סגל המשטרה חיל גבי על להרכיב הנסיונות יפה עלו לא
עובדי אצל תרעומת מעורר שהוא אלא באו, מקרוב שזה המפקדים אצל הכשרה חוסר מחמת נכשל
נפגעים בכך, מלאכתו שאין ממי פקודות שבקבלת הפגיעה על שנוסף והוותיקים, הקבועים המשטרה
שנדרש1.כושר במקום משטרה, חיל של בראשו (רק התקדמות של אפשרויות מניעת ידי על גם הם
יפה עולה זה, יידע במקום אף מםויימים, בתנאים ולפעמים, משטרתי, יידע על נוסף ומדיני, מינהלי
כיום הן המשטרה איש של הציבורית והדמות הממוצעת הרמה אכן החוץ). מן איש של מינויו
משום והולכים נושרים ומתאימים מוכשרים שאנשים לתופעה אנו עדים אך רצון, משביעות

למשטרה. מחוץ טובים יותר נוח סידור למצוא שסיכוייהם
ומידה נמנעת, ובלתי טבעית היא נשירה של מסויימת מידה רצוייה. בלתי היא נשירה כל לא
השירות בשנות דנים כשאנו אלה דברים נכונים בפרט ברכה. אף בה יש נשירה של מסויימת
לו ,מוטב המשטרה, של לתביעותיה להסתגל הצליח שלא אדם המשטרה: איש של הראשונות
אופי ובעל גבוהה והשכלתית שכלית רמה בעל שהוא אדם אף שיסתלק רצוי לפעמים שיסתלק.
הוא המצער המשטרה. עבודת של המיוחדות לתביעותיה המתאים מזג בעל הוא אין אם מצויין,
שנות ידי על הדבר את ושהוכיחו זו לעבודה הבחינות מ5ל המתאימים אנשים יש הנושרים שבין

ופוריות. רבות שירות

9ט ה ל ב
והורדות המצבהגיוסים 19611948מן 

המתפטרים היורדיםאהוז אחוז מהםהורדוגוייםוהשנה
המצבה היורדיםהתפטרומן מבין

המצבה מן י

המצבה מן
המתגייסים לעומת .

. הכל פך
(19611948)143908:103607070.6 ■59.8

194821203094012.914.6
19491827586 .44776.332.1
1950118666246269.855.8
1951215488774283.741.2
יי19521383844625 74.061.0
1953124365138659.452.4
195454964945469.9118.2
195567455040974.481.6
195649467942302.3137.4
195766477052968.7110.0
195866357041973.580.0
י1959504481345 71.795.4
196048642030973,680.4
196144354548088.1123.0
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מדי המשטרה של בדוחותיה נ|תה
המשטרה, בחיי המרכזית (הבעייה
הדוח לשנת שקדמו השנים |לוש
מספרי פחתו ובייחוד ןהנשירה;
לריבוי שגרמו הסיבות על :רת.
בתנאי במדינה, ששררה |כלית
תנאים העבודה. בשוק ומאומן, |יל
כאמור, שנבלמה, הנשירה את .*§ךו

נשקפת ואין הממוצעים החיים נאי
שנבע משטרה, איש של |משרתו
מחמת האחרים, השירותים 1§או
זה משיכה כוח זיקנה, לעת |קיבל
לאיש נותרו לא אלה מכל [ובדים.
דומה כושר ובעל המשטרה 1|איש
מרובה במידה עולות ואחריות, $|ה
רגילים הבלתי העבודה תנאי :'|ןאך
לגרום העלולים ובחגים), |2זבתות

יתר תשלום של המשכורת, נאי
כאמור, כי, שלם, פתרון משום |ן

עבודה. תנאי ושל ||מד
מאשר ממדיה גדולים |מדינתנו
פעם לא נדונו שכבר אחרות |בות
דורות שפעלו תנאים מחמת !ןה,
ההתפרקות במדינה, הכללית |ןרה
דיאלקטית, בדרך ושהולידו, ||ות,
אוהד שאינו הייחם, גם 1|הנראה,
הם אין אופיים שמחמת ||ויימים,
רמתה על לשמור רק לא זמרה
המשטרה של הפיקוד לסגל וקר

הדוח. בגוף אחרת נאמר |אם;כן

י \י



את המראה טבלה להלן

הי סך הדרגה

בכירים 10קצינים

5מפקחים

29םמלימ

01שוטרים

45 הכל םך
טםפרי עם השוואה

20 1960 שנר;

אנו מוצאים זו בטבלה
) מזה פחות או שנה של
מע בהכשרה עוסקים או
אף; אלא טבעי, רק לא
נז הביא ובטרם מרובות
מאר ששירתו אלה של
יותר ועוד לה) שקדמה
בשנה ו%40,5 שעברה
החשובויו. אחת (שביניהן
בי שלהם באחוז הניכרת
מן ירדו השנה גם
מפקח' וחמישה הקודמת,
התפטרו שלושה אחרת,

פוטר.
המנתחו טבלה להלן

חהדרגה סך

בכירים קציעימ
מפקחים
ממלים
שוטרים

4
5

114
*57

480.םךהכל

טםפרי עם השוואה
1960 309שנת

לעבודת להסתגל יוכל פלוני אדם אם מראש לקבוע איאפשר שלפעמים בכך טמון נוטף קושי
(אם למדי ממושכת נסיון תקופת לאחר רק לקבוע אפשר זה דבר המיוחדות. ולתביעותיה המשטרה
האיש עלול ולפעמים האדם, של הטירונות חודשי תוך כבר זאת לקבוע אפשר בולטים במקרים כי
האמורה הנסיון תקופת במשך אחד). בקנה עולים המשטרה ועבודת הוא שאין מייד להרגיש בעצמו
מאמצים ולציודו. להחזקתו האיש, להכשרת רבים ואמצעים מאמצים המשטרה מקדישה לעיל
של וציודו הכשרתו בתהליך מחדש להתחיל יש כך על ונוסף נשירתו, עם מתבזבזים אלה ואמצעים

ימיםיבחיל. ויאריך מעמד יחזיק זה שאף בטחון ללא הנושר, במקום שיבוא האדם
דלעיל. 9 בטבלה מופיעות הנשירה תופעת של המצטברות תוצאותיה

ישראל משטרת של קיומה בשנות הגיע המצבה מן היורדים שאחוז מלמדנו זו בטבלה העיון
הספיק החיל שכל של,הדבר פירושו השנים. באותן שגוייםו האנשים של הכולל המספר מן ל59.80/0

לגרעין (פרט 4,ם אף להתחלף הספיקו כבר השני המחזור מן ל100/0 ושקרוב הללו בשנים להתחלף
המשטרה. בתולדות ודע אח לו אין זה דבר בלבד. שנים ארבעעשרה במשך זאת כל ותיק); מרכזי
אלא בה אין מחזוריות של כזאת מסחררת מהירות אך טבעית, תופעה כאמור, היא, המחזוריות

וסבנה. הפסד
המתגייסים מספר על המצבה מן היורדים מספר עלה שהשנה גם אנו למדים הזאת הטבלה מן
ופחתו ממדיה הלכו מאז אך מזאת, גדולה אף הנשירה היתה 1956 בשנת אמנם, .(230/0) ברבע כמעט

איכזבה. זו שנה האלה. בממדים הנשירה נפסקה שבבר תקוה ונתעוררה
החיל. של וכושרו, יכולתו פיתוח את מעכבת שהיא בכך היא בנשירה הכרוכה העיקרית המגרעת
מקום שיש להישגים הגיעה ושהמשטרה בהתמדה' עולה החיל שרמת יתברר זה בדוח דברינו במשך
זאת אלמלא כי נתבזבזו, רבים כה שכוחות כך על להצטער יש וכמה כמה אחת על בהם. להתברך

גבוהים. לשיאים מגיעה היתה שהמשטרה ספק אין
המצבה. מן היורדים של גילם  האמור במצב מחמירה נסיבה

10 טבלה
הגיל לפי  1961 המצבה טז היורדים

בם"ה האחוז
היננת המספר הגיל

100.0 545 הכל פך

שנה 20 152.7עד
שנה 25 עד 19335.4.מ21
שנה 30 עד 12923.7ט20
שנה 35 עד 11020.2מ31
שנה 40 עד 549.9מ36
שנה 50 עד 315.7מ41

ומעלה 13מ51 ,2.4

ל600/0 (קרוב .40 עד 21 מ גיל בני הם המצבה מן היורדים של ל%90 שקרוב מראה זו טבלה
מן היורדים של הממוצע גילם כלומר, 1(3521 שבין בגילים  80"/ ל וקרוב 3021 שבין בגילים
עומדים עדיין, זה שבגיל ברור מאידך, כושרו. לשיא המשטרה איש מגיע שבו הגיל הוא המצבה
בגילים כן שאין מה הפרטיים, בחיים מחדש להסתדר טובים סיכויים הנושר או המתפטר בפני
על לוותר אף מוכנים אלה שאנשים לציין יש בארצנו). המקובלים בתנאים (בפרט יותר גבוהים
גם הם מקבלים כך על (נוסף יותר קוסמים לסידור שהסיכויים משום להם, מגיעות שהיו הגימלאות

חמורה). משמעתית בעבירה הנשירה סיבת קשורה כן אם אלא פיצויים,

1!:?

11
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בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים את המראה טבלה להלן

11 ה ל ב ט

בשירות ויתקם לפי  1961 המצבה מן היורדים

הכלהדרגה פחותסך
משנה

שנח
שלוששנתייםאחת

שנים
ארבע
שנים

חמש
שנים

ער 0

10

עד 11

20

21
ומעלה

בכירים 10154קצינים
5122מפקחים

12926556460383סמלים
,40145975140422185שוטרים 191

הכל >545471035645502514764סך 8

מספרי עם השוואה
1960 420508839261920.1353310שנת

שירות לאחר המצבה מן ירדו הקודמת) בשנה 138 (לעומת אנשים 150 כי אנו מוצאים זו בטבלה
האימונים בבסיס בחניכים לומדים בעודם החיל מן שיצאו אנשים זה (ובכלל מזה פחות או שנה של
לעיל' שהוסבר כפי הוא, המצבה מן ירידה של סוג המשטרה). ביחידות מעשית בהכשרה עומקים או
עליו/הוצאות הוצאו בטרם להיפרד ולטירון למשטרה שרצוי משום רצוי, אף אלא טבעי, רק לא
ובפרט יותר' רב שוויתקם אנשים של נשירתם מאידך, המשטרה. לפעולת נזק הביא ובטרם מרובות
בשנה ו45.30/0 שעברה בשנה %41.4 לעומת ,40.70/0) שנים עשר עד מארבע ששירתו אלה של
בשנה 36.90/0 לעומת %31.6) שנים עשר עד חמש ששירתו אלה של  יותר ועוד לה) שקדמה
הבחינות מכל ומלאה שלימה הכשרה שהוכשרו אנשים בלומר לה), שקדמה בשנה ו40.50/0 שעברה
הירידה אף על מדי, גבוהים עדיין ממדיה המעשי), הנסיון  ביותר החשובות אחת (שביניהן

המצבה. מן היורדים בין שלהם באחוז הניכרת
בשנה שמונה לעומת בכירים, קצינים עשרה ניכר: במספר קצינים המצבה מן ירדו השנה גם
ממשלתית למשרה אחד עבר המצבה מן שירדו הבכירים הקצינים מבין מפקחים. וחמישה הקודמת'
ואחד בריאות מטעמי פוטר אחד נפטרו' שניים לקיצבה, יצאו שניים התפטרו, שלושה אחרת,

פוטר.
בשירות. ויתקם לפי המתפטרים מספרי את המנתחת טבלה להלן

לעבודת להסתגל יוכל פלוני ן^אדם
(אם למדי ממושכת נסיון תקופת ^|ר
האיש עלול ולפעמים האדם, של ||||ת
האמורה הנםיון תקופת במשך ק|חד).
מאמצים ולציודו. להחזקתו .האיש,,
של וציודו הכשרתו בתהליך _]מחדש

בחיל. ימים §אריך ו.

דלעיל. |
ישראל משטרת של קיומה [ן'בשנות
הספיק החיל שבל הדבר של לפירושו
לגרעין (פרט הם אף להתחלף ה|פיקו
המשטרה. בתולדות ורע אח לו זק^ין
אלא בה אין מחזוריות של יוןכזאת

יי§'י

המתגייסים מספר על המצבה מן ן||ם
ופחתו ממדיה הלכו מאז אך /ז^מזאת,

איכזבה.
החיל. של וכושרו יכולתו פיתוח ||את
מקום שיש להישגים הגיעה ■תנןשטרה
זאת אלמלא כי נתבזבזו' רבים ג^|ה

:יבה.

;י'גיל
נס"ח אחו?
וישנתי

100.0)

ב 12ט ה ל

נהמתפטרים וי961 בשירותלפי תקפ

הכלהדרגה פחותסך
משנה

שנה
אחת

שלוש שנתיים
שניט

ארבע
ש^ים

חמש
שנים

עד 6

10
עד 11

20
21

ומעלה

בכירים 4___4קצינים
5122מפקחים

11426555355321סמלים
3573792483740207112שוטרים

הכל 480399853424623128סך ,501

מספרי עם השוואה
1960 30942703422151695132שנת

ל%60 (קרוב .40 עד מ21 ||גיל
מן היורדים של הממוצע גילם ^ל,
עומדים עדיין זה שבגיל ן^ברור
בגילים כן שאין מה ^הפרטיים,
על לוותר אף מוכנים אלה אנשים
גם הם מקבלים כך על (נוסף יו.תר

ירה).
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נ שירות" "תנאי בסעיף
ר למש העברה להשתלם,
ה הנימוקים אמנם,
לאש* האמיתיות הסיבות
בטבל הניתנות הקצרות
בעצי יש כן, פי על אף
המרובות.; ההתפטרויות
שהי האמצעים אחד
הקפדני ברירתם  הוא
לבך. האפשרויות עכשיו
אדם אם מראש לקבוע
כ 15 הטבלה שמראה כפי

1953

;3668 לגיוס התייצבו
::1243 גוייסו

33.9 המגויסים אחוז

ש> אנו למדים זו מטבלה
הבישול להם היו בלומר,
מתאימים האנשים יימצאו

מס טבלות ניתנות להלן
המו טבלות ובן בעיותיו,

השנים.
לפי נותח האדם כוח
ט בכל המשפחתי. המצב
עם 1961 לשנת המספרים
השה ולתקופת להשכלה
השוואת .1960 שנת נתוני
ההתפתחות. מגמות הן מה

נמשך ששירותם הקודמת) בשנה 112 (לעומת אנשים 137 היו המתפטרים שבין מראה זו טבלה
שהושקעה ההשקעה עבור כלשהיא תמורה להחזיר הספיקו טרם אלה אנשים מזה. פחות או שנה
126 (לעומת היכולת בשיא שנים, עשר עד מארבע שירות לאחר התפטרו איש 197 ,י בהכשרתם
נ*ג*ע שניב! עשר עד מארבע שירות לאחר המתפטרים אחוז כן). שלפני בשנה ו160 הקודמת בשנה

שעברה). (כבשנה מ400/0 ללמעלה
הורדו שלפניה), בשנה ו504 הקודמת בשנה 486 (לעומת אנשים 443 גוייםו הנסקרת בשנה
שהתפטרו' אנשים היו המצבה מן היורדים מבין 480 הקודמת). בשנה 420 (לעומת 545 המצבה מן
ההת מספרי לירידת ,1958 מאז שהורגשה במגמה, הפסקה כאן יש הקודמת. בשנה 309 לעומת
השנים בשלוש יציב יותר או פחות שהיה המצבה, מן היורדים בין המתפטרים אחוז גם פטרויות.
הקודמות) בשנים, בממוצע 73.50/0 לעומת 88.10/0) ניכרת עלייה הפעם עלה הנסקרת, לשנה שקדמו
היורדים מספר כלומר, ,1230/0) ביותר גבוה השנה היה המתגייסים לעומת המצבה מן היורדים אחוז

המתגייסים). מספר על ברבע כמעט עלה המצבה מן
המצבה. מן להורדות הסיבות את המראה טבלה להלן

13 טבלה
סיבות  1960  המצבה מן הורדות

סמלים '
ושוטרים מפקחים

קצינים
בכירים הכל סך ההורדה סיבות

530 10 545 הכל םך

1

1
4
12

35
6

452

19

,47 ,24 ,40) הקודמת בשנה 32 לעומת משטרה, אנשי 13 בריאות מסיבות פוטרו הנסקרת בשנה
בהדרגה הוצאו לקריה היתה שבריאותם האנשים שרוב אנו למדים מכאן לה). שקדמו בשנים 58

לקיצבה. יצאו אנשים שמונה הנסקרת. השנה לפני כבר החיל מן
שהתפטרו. המשטרה אנשי ידי על ניתנו אשר הנימוקים של ניתוח להלן

י 14 לה ב ט

1961 1957  ההתפטרויות נימוקי
נמספר ע ו ט זהאחויםה

1957195819591960190119571938195919601961הנימוק

הכל 529419345309480100.0100.0100.0100.0100.0םך

שירות תנאי
בריאות סיבות
אחרות סיבות

245
24
260

194
15

210

172
12

161

142
;8
159

345

10
125

46.3
4.5
49.2

46.3
3.6
50.1 .

49.8
3.5
46.7

45.9
2,6
51.5

71.9
2.1
26.0

נפטרו ;■ :,32
בתפקיד. נפלו ;;]1

נספו ;:|4
בריאות מסיבות פוטרו ;<!131
אחרות מסיבות פוטרו ■;:■361

לקיצבה ציאה ::82
התפטרו 4603]:ייי

אחרות סיבות /";1201
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יי י*4י

כוונה שונות: סיבות כולל אחרות" "סיבות סעיף המשכורת. תנאי גם נכללו שירות" "תנאי בסעיף
וכוי. אחר ממשלתי למשרד העברה להשתלם'

את רבים, במקרים מגלים, אינם המתפטרים ידי על הניתנים הפורמאליים הנימוקים אמנם,
ההגדרות ידי על מתמצות לפעמים, המסובכות הסיבות, שאין ובייחוד לאשורן, האמיתיות הסיבות
אחרות"): "סיבות שצויינה הנימוקים לקבוצת זה דבר מתייחס (בייחוד בטבלה הניתנות הקצרות
של המתמדת התופעה על אור קצת להפיץ כדי האלה הנימוקים מתן בעצם יש כן, פי על אף

המרובות. ההתפטרויות

יתפטרו, שאנשים הסיכון להקטנת ובייחוד המצב, לשיפור נוקטת שהמשטרה האמצעים אחד
גם אך מספר, שנים מזה בקפדנות, נעשית זו ברירה המתגייסים. של הקפדנית ברירתם  הוא
קשה שבגללן ליעיל, שפורטו לסיבות (בנוסף ובייחוד למדי, מצומצמות הן לכך האפשרויות עכשיו
לגיוס, המתייצבים האנשים של טיבם מחמת במשטרה) יישאר מםויים אדם אם מראש לקבוע

כדלקמן. 15 הטבלה שמראה כפי

נמשך ששירותם הקודמת) בשנה 112 עומת
שהושקעה ההשקעה עבור כלשהיא תמורה |!
126 (לעומת היכולת בשיא שנים, עשר *||עד
מגיע שנים עשר עד מארבע שירות לאחר ||ם

, הורדווי שלפניה), בשנה ו504 הקודמת בשנה
שהתפטרו, אנשים היו המצבה מן היורדים 2ין
ההת מספרי לירידת ,1958 מאז ןןשהורגשה
השנים בשלוש יציב יותר או פחות שהיה ן?, ן
הקודמות) בשנים בממוצע 73.50/0 לעומת 881

היורדים מספר כלומר, ,123"/0) ביותר גבוה ה

1.
,173}

הט ל 15ב

לגיוס 19611953מתייצבים ומתגייסים

195319541955195019571958195919(101961

לגיוס 36682940.4790501545484784404736943417התייצבו

1243549674494664663504486443גוייםו

המיוייםים 33.918.714.19.914.613.912.513.213.0אחוז

לגיוס, מתאימים נמצאו הדוח בשנת לגיוס שהתיצבו האנשים מן 13"/0 שרק אנו למדים זו מטבלה
שאמנם ערובה משום בכך אין כאמור, כי, (אם הדרושים המינימאליים הכישורים להם היו כלומר,

מכן). לאחר ואף הכשרתם, בתקופת במשטרה לשירות מתאימים האנשים יימצאו

סמלים
ושוטרים

530

1
1

4
12
35

6

452

19

13

סיבות  15

מפקחים

11

הארמ כוח הרככ .2

,47 ,24 ,40) הקודמת בשנה 32 לעומת |זרה,
בהדרגה הוצאו לקוייה היתה שבריאותם §1וים

^לקיצבה.
שהתפטרו. המשטרה ןנ||י

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 ההאכלה, רמת הלידה, ארץ הגיל, לפי נותח האדם כוח
של הכל הסך של השוואה ניתנת המשפחתי?) "המצב 30 לטבלה (פרט טבלה בכל המשפחתי. המצב
הלידה, לארץ המתייחסות לטבלות ניתן,'מתחת וכן ,1960 לשנת המספרים עם 1961 לשנת המספרים
עם והשוואתם 1961 שנת של המתגייסלם של מקביל ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה
אותנו מלמדת החיל של הכוללים המספרים עם המתגייסים של המספרים השוואת .1960 שנת נתוני

הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה

27

1961 1957 ₪י9

האחוז

1901 1900 1959 1958 1957

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

71.9 45.9 49.8 46.3 46.3
2.1 2.6 3.5 3.6 4.5
26.0 51.5 46.7 50.1 49.2

;

^.17?יי



הרי

1960

486

131

104

?176

73

2

הלירה ארץ

הכל סו

ישראל ארץ

אסיה
אפריקה
אירופה
אמריקה

ווו
ו
וו

1

ו11111

ההשכלה, לפי ,1961 לשנת האדם כוח של ניתוחים גראפיות, בטבלות ניתנים, כך על נוסף
ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנו כן ,. הלידה וארץ בארץ השהות תקופת במשטרה, הוותק
(אין ההשכלה" "דרגת ובסעיף הלידה" "ארץ בסעיף 1961  1950 בשנות האדם כוח הרכב של

.(1950 שנת מלפני הנתונים על מספרים בידינו

המשטרה אנשי של גילם א.

16 ה ל ב ט

הגיל לפי  19611960  האדם כוח הרכב

הכלהכלסך בסך ניםקציהשנתיהאחת
.1

ושוטריםסמלים

196019611960191111960196119001961להגי

58825780100.0100.049753353855247הכל

1141104819.418.14411371044

1305117222.220.3384012671132

2397237540.741.116918122282194

1039118517.720.5286308753877

שנה 25 עד

שנה 30 עד 26

שנה 40 עד 31

ומעלה 41

הקודמת בשנה %41.6 לעומת ,38.40/0) מה במידת ירד משלושים למטה שגילם האנשים מספר
ולמעלה שלושים, מגיל למעלה הם (91.70/0) הקצינים של המכריע רובם כן). שלפני בשנה ו440/0

ללא נשאר ארבעים מגיל שלמעלה הקצינים (אחוז ארבעים מגיל למעלה  מהם מ550/0

שינוי.

המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.

17 טבלה

הלידה ארץ ליפי  19611960  האדם כוח הרכב

. הלידה. ארץ
בסךהכלסך השנתיהאחוז ושוטריםטמליםניםקציהכל

1960196119601960.196119601961

הכל 58825780100.0100.049753353855247סך

ישראל 1099113918.719.7626710371072ארץ

1118110119.019.0141911041082אסיה

.1391133723.623.1אפריקה 213113701306

2260219038.537.939641118641779אירופה

14130.20.245108אמריקה

28



ו

130148

10484

176129

7170

21

18 טבלה
הלירה ארץ לפי  19611900  מגויייםים  האדם כוח הרכב

הלירה ארץ
הכלהכלסר בםך ושוטריםסמליםניםקציהשנתיהאחוז

נ19001901190019011900 90119001901

הכל 486443100.0100.035438מך

13115027.033.9

1048421.419.0

17612936.229.1

737915.017.8

210.40.2

ישראל ארץ

אסיה
אפריקה
אירופה

אמריקה

19 טבלה

האדם כוח הרכב;
1961  הלידה אדץ

ותחוווווווווווווווווווווווווווווחו

<1?.%7

37.?%

'':11ווו<:;י"וו

ההשכלה, לפי ,1961 לשנת האדם
ההתפתחות סיכומי גראפיות ■ו?|טבלות
(אין ההאכלה" "דרגת ובסעיף ■ל?|ה"

. יו

הגיל פי

ושוטריםסמליםקצינים

19110 ^
>.

196119001961

497'
י 1

53353855247

4י4

40

1137

1267

1044

1132

18122282194י119

286^'308753877

הקודמת בשנה %41.6 לעומת ,38.4
ולמעלה שלושים, מגיל למעלה הם י)

ללא נשאר ארבעים מגיל למעלה

י*:

הלידה ארץ

ד"
קצינ ושוטריםסמליםיםן!1

1960,196119601961

497?53353855247

6710371072ך62

14*1911041082

213113701306

396
י*"/

41118641779

'''■
5108

29



? בחיל הארץ ילידי אחוז
לע1 %33.9) המתגייסים בין
אפיו (ילידי המתגייסים בין
כאמור' הורגשה, העיקרית
אנשים 469 אירופה. ילידי
ילידי: מכל מ%41 למעלה
ואפריקו אסיה ילידי החיל.
 אירופה ילידי הקודמת)!
לא, האחרונות בשנים
י; במספר קלה לעליה פרט
האחו1 בשנים באו לא ביותר

מא באו ישראל שוטרי
] דלקמן:

ישראל. ארץ

פולניה
רומניה

מרוקו

י עיראק
■ מצרים

; י תורכיה
גרמניה
צ'כיה

הונגריה
>■ תימן

טוניס

; לוב
בולגריה

רוסיה

סוריה
פרס
ליטא

אלג'יר
אוסטריה

הודו
צרפת

יוגוסלביה

20 טבלה

האדם כוח בהרכב ^נו"ם
1701 טכ7ו הלידה ארע

50 500

61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

5=^לן

1/1

1:1:;

30



הארץ ילידי באחוז היתה ניכרת עלייה ל%19.7. מ%18.7 השנה עלה בחיל הארץ ילידי אחוז
ואפריקה אסיה ילידי אחוזי במקצת ירדו השנה הקודמת). בשנה %11 לעומת 33.9"/0) המתגייסים בין
העלייה ל29.10/0). מ36.20/0  אפריקה וילידי ל190/0, מ21.40/0 ירדו אסיה (ילידי המתגייסים בין
המתגייסים במספר חלה ל17.80/0) (מ150/0 קלה ועלייה הארץ, ילידי בין כאמור, הורגשה, העיקרית
הם המיעוטים בני כלומר, המיעוטים, מבני הם שבחיל הארץ מילידי אנשים 469 אירופה. ילידי
מאנשי מ19.70/0 יותר לא כיום אף הם בכללם הארץ ילידי בחיל. הארץ ילידי מכל מ0/ם41 למעלה
בשנה %42.6 (לעומת החיל מאנשי %24.2 הם ישראל) ארץ (להוציא ואפריקה אסיה ילידי החיל.

הקודמת). בשנה %38.5 (לעומת %37.9  אירופה ילידי הקודמת);
אנשיה, של הלידה ארץ לפי המשטרה של בהרכבה ניכרים שינויים חלו לא האחרונות בשנים
החדשות העליות מבין אירופה. יוצאי באחוז מתמדת וירידה הארץ ילידי במספר קלה לעליה פרט

למשטרה. מתגייסים האחרונות בשנים באו לא ביותר

הפירוט לפי לאוסטרליה, פרט העולם, יבשות מכל ארצות, וחמש מארבעים באו ישראל שוטרי
: דלקמן

31.

ישראל 19לבנון1139ארץ

18ייז714פולניה

16עין668רומניה

13ספרד587מרוקו

8בלגיה571עיראק

6הולנד464מצרים

5אנגליה196תורכיה

5טנג'יר153גרמניה

הברית149צ'כיה 5ארצות

4סין118הונגריה

4איטליה115תימן

3אפגניסטן114טוניס

2פקיסטן109לוב

2קנדה97בולגריה

2קובה80רוסיה

2ברזיל76סוריה

אפריקה69פרם דרום ■1

ארגנטינה64ליטא ■1

1אורגואי56אלג'יר

1סודן48אוסטריה

. הירדן28הודו 1עבר

1סינגפור25צרפת

20יוגוסלביה
5780 סה"כ

19611950
1500


, ■ י 1




1500

1000
===

~



:.

י

! ~ 1
וי יי



"

== ■■■ י
500

י .."..,.;11ד1 ,.1

1500

1000

61 60 59 58 י5
!1

ן אמריקה בילידי
ן ברישומה להופיע

. רלעיל יה



; הקצינים של לידתם ארצות

ההשכלה דרנת

הכל םך

טעטטית פחות
עממית

תיכונית חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה

1■1
!1
11111|

■ן

1ו
ת

ו!ו
ן||■

2תורכיה

2תימן

2לוב

2פרם

2לבנון

הברית 2ארצות

2קנדה

2יון .1

1טונים

1צרפת

1עדן

1בלגיה

אפריקה 1דרום

1ברזיל

171פולניה

67ישראל

56רומניה

45גרמניה

35צ'כיה

31רוסיה

21מצרים

21ליטא

20הונגריה

16אוסטריה

9בולגריה

7עיראק

6מרוקו

3יוגוסלביה

3סוריה
533 סה"כ

בהרכב השינויים את המראה הטבלה היישוב. של הרכבו את נאמנה בצורה משקף החייל של הרכבו
בהרכבו שחלו השינויים את משקפת (29 (טבלה החייל של קיומו בשנות המוצא ארץ לפי האדם כוח

היישוב. של הדימוגראפי
ובאי השונות העדות אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך חשוב גורם ספק, ללא משמשת' המשטרה
ישראלית דמות בעלי אחיד לציבור בה מתמזגים באו, מקרוב שזה העולים ובייחוד השונות, הארצות
והעליות העדות בני של הקרוב והמגע האחידה המשימה השפעת על נוסף פועלים, כאן מובהקת.

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

: ." המשטרה אנשי של השכלתם ג.

21 ה ל ב ט

ההשכלה לפי.  19611960  האדם כוח הרכב

ההשכלה דרגת
בסךהכלסך השנתיהאחוז ועוטריםסמליםםקציניהכל

9601961196019611960196119601961נ

הכל 58825780100.0100.049753353855247סך

582

3022
5

704

874

35

30

578

3111

655

961

37

43

147

24

254

16

92

135

19

236

15

92

10.1

54.8

12.6
19.5

0.9
2.1

9.8

55.2

11.5

20.3

0.9
2.3

582

3169

728

1128

51

122

578

3246

674

1197

52

135

מעטמית פחות
עממיתי

תיכונית חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה

8!; וון

32



78

209

130

19

1

1

97

253

31

1

■<

22 טבלה
ההשכלה לפי האדםמגוייפים19611960 בוח הרבב

ההשכלה דרגת
בסךהכלסד השנתיהאחוז ושוטרימסמליםניםקציהכל

19(10191:1101:01961100010(1119(10101:1

הכל ■■486443100.0100.03םך 5483438

17.6

47.2

29.6

4.3

0.4

0.9

19.9

52.1

19.8

7.2

0.2

0.8

78

209

131

19

2

4

97

253

96

35

1

4

טעטמית פחות
עממית

תיכונית חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה

23 טבלה

האדם כוח הרכב
ההשכלה1961

11
|||||ןןן]|||)

10,11 1
/ ■

.ווווווווווווווווווווווו _ .1 ■
1(1111111111*.% ■

ןןןןוןןןןןןווווווווווווווווווווווו

42.6וווו % ו"!
. '"■ ן[1ו|ווןןןון

ןןווןוו
11"ו1

 וווו!ו1ו

11 09%11ןןן111
11111
11111

33

2

4■

?
''^

1'י>*
2תורכיה

יי ג§
2תימן

2לובויי

2פרסוי

2לבנון

2ארצותהברית

2קנדה 2ייןו
1טונים

1צרפתו

1עיו1

1בלגיה

אפריקה1 1דרום

1
1ברזיל

533סה"כ1

בהרכב השינויים את המראה הטבלה וזוב.

בהרכבו שחלו השינויים את משקפת (29 ||
ובאי השונות העדות אנשי הגלויות. |יזוג
ישראלית דמות בעל אחיד לציבור בה ||ם
והעליות העדות בני של הקרוב והמגע 0

וציוניים. ישראליים ערכים ן^ןנחלת

ההשכלה ולפי



כ הרכב

 בארץ השהות תקופת
:0

>6 הכל סך

הארץ ילידי

ומעלה שנים 11

שנים 106
שנים 53

שנתיים עד שנה

משנה פחות

ו■■■וו
11ן11

י 11

1 1■■!1
נ שיפור חל זה בשטח
מאחתעש למעלה בה

4000

24 טבלה

האדם כוח בהרכג שינויים
'19611950 ההשכלה

4000

?000

2000

1000

0

?000

2000

1000

60 59 58^ 57 56 55 54 53 52 51 50
0

תיכונית השכלה שקיבלו האנשים מספר עלה השנה מגוייםי יבין ניכרים. שינויים חלו לא זה בשטח
להנחיל מאמצים נעשים אולם עממית, מ פחותה שהשכלתם אנשים של מספרם ניכר עדיין למחצה.

במשטרה. שירותם בשנות הדרושה ההשכלה את להם

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

* 25 ה ל ב ט

בארץ השהות תקופת לפי  19611960  האדם .כוח הרכב

בארץהשהותתקופת
בסךהכלםך השנתיהאחוז הקל

..' נ■ ושוטריםסמליםיםקצי

19601961196019611960196119601961

הכל 58825780100.0100.049753353855247סך

1072

3234
635
270

16
20

1037

2762
1225

328
31
2

67
450
11

62
411
19
י 4
1

19.7
63.7
11.2
4.7
0.3
0.4

18.7
53.9
21.2
5.6
0.5
0.1

1139
3684
646
275
16
20

1099
3173
1244
332

32
2

הארץ ילידי
ומעלה שנים 11

שנים 106
שנים 53

שנתיים עד שנה
משנה פחות

34



26 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19611960  האדםמגוייייםיים כוח הרכב

השהות בארץתקופת
בסךהכלסך ושוטרימיסמליםקציניםהשנתיהכלהאחוז

9611961נ196019611960 19(1019601901

הכל 486443100.0100.05םך 3483438

27 טבלה

%9.7ף

%0.7

%11.2

האדם כוח הרכב
בארק1961 השהות תקופת 0.45/0

הנמצאים והאנשים הארץ ילידי  בארץ המעורים האנשים של מספרם ניכר. שיפור חל זה בשטח
בין גם ל83.40/0. השנה הגיע  המדינה) קום לפני (וברובם שנים מאחתעשרה למעלה בה

35

הארץ ילידי 113115027.033.912130148

ומעלה שנים 11 /12115424.934.822*119152

שנים 106 |1437629.417.114376

שנים 53 1844017.39.018439

שנתיים ער שנה |430.80.743

משנה פחות !3200.64.5320

4000
1961

?000

2000

1000

0

£

61 60 59

תיכונית השכלה שקיבלו 11||ם
להנחיל מאמצים נעשים ןןןים

!באיז
ושוטרים סמלים נים

1961 1960 19*1 '18

5247 5385 0*3 גי .!

1072

3234
635
270
16

20

1037
2762
1225
328
31
2

81

?
4*



המשפחתי המצב ו.

בלי רווקים "י. הדרגה
ילד, "כל

הכל סך

קצינים
םטלים

450 723 5247 ושוטרים

למעלה בארץ הנמצאים האנשים מספר ל0/"68.7. אלה סוגים של מספרם הגיע החדשים המגוייםים
עולה אינו שנים מחמש פחות בארץ הנמצאים האנשים של מספרם ל%95. מגיע שנים מחמש
הניכרת העלייה את לציין יש אפסי.  משנתיים פחות בארץ הנמצאים אלה של ומספרם .5.40/0 על

הקודמת). בשנה %ר2 לעומת 33.90/0) הארץ ילידי של בגיוסם

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

בשירות. הוותק לפי במשטרה האדם כוח חלוקת את המראה טבלה להלן

28 ה ל ב ט

במשטרה הוותק האדם19611960לפי כוח הרכב


הוותק

בסךהכלסך השנתיהאחוז ושוטריםסמליםניםקציהכל

19601961196019611901)1!)()1191:01801

58825780100.0100.049753353855.247הכלסך

15 8 20 17 0.6 0.4 35 25 ומעלה שנה מ31

146 106 136 125 4.9 3.9 י 282 231 שנה 30 עד שנה מ21

79 102 11 24 1.6 2.1 90 126 שנה 20 עד שנה מ16

1782 862 270 190 35.5 17.9 2052 1052 שנה 15 עד שנה מ11

1477 2213 67 113 26.7 39.5 1544 2326 שנים 10 עד מ6

309 240 5 5 5.4 4.2 314 245 שנים 5

416 238 7 4 7.3 4.1 423 242 שנים 4

306 358 5 6 י 5.4 6.2 311 364 שנים 3

326 824 7 11 5.8 14.3 333 835 שנתיים
391 431 5 2 6.8 7.4 390 436 אחת שגה עד

גראפית. בצורה דלעיל החלוקה את מראה דלהלן 29 הטבלה
(בשנה מ75.70/0 ירד ומטה שנים 10 שוויתקם האנשים של מספרם ניכר. שיפור השנה חל זה בשטח
מעטות, שנים לפני רק ששרר המצב לעומת רב שיפור משום כאן יש ל57.40/0. (%85  כן שלפני
משש שוויתקם האנשים במספר הניכרת הירידה מטירונים. מורכב היה החיל של המכריע כשרובו
שנים). 1511) לה מעל שמייד הוותק בקבוצת המקבילה העלייה ידי על מתבארת שנים עשר עד
מספרם גם .(36.20/0 לעומת '%30.7) ניכרת במידה ירד שנים חמש שוויתקם האנשים של מספרם
 (בלומר מספיק שוויתקם האנשים של הכולל המספר ב6.70/0. ירד מזה פחות שוויתקם האנשים של
יש האדם. בכוח והולך גדל ייצוב על מעיד והוא רצון משביע איפוא, הוא, ומעלה) שנים חמש

והנשירות. הגיוסים על בדברינו שציינו התופעות בעקבות יתערער לא זה שייצוב לקוות

36
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29 טבלה

האדם כוח הרכב
1961 במשטרה הוותק %0.6

%5.4

%1יי:י

%5.4

%53

%$6

המשפחתי המצב ו.

30 ■ ה ל ב ט
המשפחתי המצב לפי  1961 האדם כוה הרכב

ינננץי א ו םילדימעםש

הרתח
. רווקיםחבל בלי

123456789101112ילדים
ונרו"

הכל 5780736473921170980942440411956251954571סך

8___5331323812809921431קצינים
סמלים

5247723450840142971040340011656241954563ושוטרים

למעלה בארץ הנמצאים האנשים !||
עולה אינו שנים מחמש פחות !$ץ
הניכרת העלייה את לציין יש 5םי.

גרות.

111
י1צינימ ועוטריםממלים■

19>!1 11^191)019(51

11!י 119153855247

20815

136106146

11102
ן

79

2708621782

6722131477

5240309

7238416

5358306

7824326

5431391

(בשנה מ%75.7 ירד ומטה שנים 1^
מעטות, שנים לפני רק ששרר £יב
משש שוויתקם האנשים 'במספר ןת
שנים). 1511) לה מעל נ|שמייד
מספרם גם .(%36.2 לעומת ,$30.7 (כלומר מספיק שוויתקם לאנשים
יש האדם. בכוח והולך גדל י^צוב

והנשירות. הגיוסים מו^
; 4'
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תפ' מילוי בשעת המשטרה אנשי
וארבעי הקודמת בשנה 32 לעומת
הפיט את המראה טבלה להלן

פיי

ה'ט<

)49
}50
^51
}52

}53

)54
)55
)56
)57
58ל
)59
)60
)61

עונשין א.

י אנשי 1161 נידונו הדוח בשנת
המכריע ברובם הקודמת). בשנה
ולמשטר לנוהל בעיקר המתייחסות
באזרחינ פגיעה משום בהן שהיה
בהטל ביותר מחמירים המשמעת
כספי בקנס נענשות המשמעת על

הממשלה. לרכוש שנגרם
לי דין בתי נתקיימו לא השנה

בקו מעצר
קנם

מ הפקעת
נז תשלום

נזיפה
לו המלצה

0

בתפקיד נפל
טובע להציל נסיין בשעת נספה
בתפקיד דרכים בתאונת נספה

בתפקיד נספה
בתפקיד דרכים בתאונת נספה

נפטר
נפטר
נפטר.

ושינוייפ תנוער! .3

סייח עזי
שוהם מרדכי

כהן צבי
חסון אברהם

זרוק ציון
בוים זבולון

קאופמן יהודה
ויינברג פישל

נפטרים א.

סמ"ש14688
םמ"ר472

סמ"ש15892
סמ"ש16279
שוטר15921

רפ"ק18
פקד353
רס"ל394

בדרגה והורדות העלאות ב.

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 126 מהם אנשים, 1251 בדרגה הועלו הדוח בשנת
האיש העברת עם לתפקיד, הצמודה זמנית דרגה שלילת (כולל אנשים 31 בדרגה והורדו למשניה),

י אחר). לתפקיד
.(666) זו לדרגה הועלו רבים ואנשים רבשוטר, בדרגת יותר רב שימוש נעשה הדוח בשנת

השוטפת. בשנה יבוא זו הרחבה ביצוע 1 רבםמל בדרגת השימוש את להרחיב הוחלט כן

גליאות .4

.19611949 בשנים משטרה, לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר את המראה טבלה להלן

31 טבלה
19611949  מחלה ימי

משטרה לאיש מחלה ימי של ממוצע ה נ ש ה

6.0
11.0
9.0
6.2
7.5

.7>1
8.1
9.5

10.7
7.6
9.6
8.1
9.4

1949

1950
1951
1952
1953
1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960
1961

אך  הקודמת בשנה 8.1 לעומת 9.4) לאיש המחלה ימי של בממוצע מסויימת עלייה חלה השנה
שנחבלו חבלות מחמת מעבודה היעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי בחשבון שלפניה). בשנה 9.6

38 ו
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אנשים' 13 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו הדוח בשנת תפקידם. מילוי בשעת המשטרה אנשי
הקודמת). השנה לעומת 60"/0 של (ירידה כן שלפני בשנה וארבעים הקודמת בשנה 32 לעומת

.19611949 בשנות בריאות מטעמי הפיטורים את המראה טבלה להלן

32 טבלה
19611949  בריאות מטעמי פיטורים

לקוייההשנה בריאות מטעמי פיטורים

194913
19504
1951

1952

19532
195414
195510
195657
195747
195824
195940
196032
196113

* ■
יו

בתפקיד נפל £,

טובע להציל נסיון בשעת נספה |
בתפקיד דרכים בתאונת נספה |

בתפקיד נספה §
בתפקיד דרכים בתאונת ^.נספה

. נפטר {
|נפטר
!נפטר.

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות ן
האיש העברת עם לתפקיד, 1|ודה

.(666) זו לדרגה הועלו רבים 1"|||ם
השוטפת. בשנה יבוא ^§זו

משמעת .5

עונשין א.

1165 (לעומת המשמעת ועל הטוב הסדר על עבירות על משטרה אנשי 1161 נידונו הדוח בשנת
פנימיות, משמעת עבירות על האנשים נידונו המקרים של המכריע ברובם הקודמת). בשנה
העבירות מספר וכיו"ב. ציוד אישמירת או איחור היעדרות, כגון ולמשטר, לנוהל בעיקר המתייחסות
על בעבירות1 הדנים המפקדים מועט. היה הציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה משום בהן שהיה
העבירות בציבור. פגיעה משום בהן שיש עבירות על עונשים בהטלת ביותר מחמירים המשמעת
הנזק בתשלום או משבורת בהפקעת קסרקטין, במעצר בנזיפה, כספי, בקנס נענשות המשמעת על

הממשלה. לרכוש שנגרם
למשמעת. דין בתי נתקיימו לא השנה

33 טבלה
1961  משמעתיים עונשים

העונשיםהעונש מספר

הכל 1161סך

בקםרקטין 270מעצר

317קנם

משכורת 63הפקעת

נזק 99תשלום

404נזיפה
בדרגה להורדה 8המלצה

39
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.19611949 בשנים למשטרה,

.ייי\

י* ■
י י <

משטרה לאיש

*61

אך  הקודמת בשנה 8.1 |||ת
שנחבלו חבלות מחמת בודה י



שהתגייסו לפני שביצעו עבירות על אזרחיים, דין בתי בפני למשפט אנשים 65 הובאו הנסקרת בשנה
שירותם. בתקופת או למשטרה

וההדרכה ההכשרה פעולות
י הוותיקים והן החדשים הן
הי תדיר המצריכה הנשירה,
המטר! במשטרה. האדם כוח
שתגז כדי לשמה' ההכשרה
חדי> משטרה בפני העומדים
א מחמת אחרות משטרות של
והא ההכשרה ההדרכה'
הל תפקידיהם למילוי האפשר
וחינ השכלה להקניית רבים
מרובין פעולות נעק1ו יסודי.
ד מתן על המשטרה שקדה

והמדינה. החברה
המ/2 שקדה זו לתכלית
הדרכה בעזרי נרחב שימוש
ממ< שהושגו ואמצעים עזרים
וסו הקרנה מכונות נרכשו כן
ו את מתכננת המשטרה
אחרים ואמצעים תנועה דגמי
מוק הבסיסית ההכשרה
העבריין השפה בלימוד יסוד'
האי בבסיס מתנהלים השונים
התג הבסיסיים הקורסים
שיפורי בהן הונהגו במרחבים
הגבוי, ומשמר המחוזות
בהדרכו השונים. המקצועיים
הא להכשרת הלימודים
בסיסיים בקורסים מתנהלים

המשטרה. למסגרת מחוץ

וו
5.;

||

שבח ודברי פרםים ב.

כספיים פרסים הוענקו כן המחוזות). מפקדי ידי (על אנשים ארבעה לשבח צויינו הנסקרת בשנה
אנשים. ל375 ייעול ופרסי

ן, שירות. ותנאי משגורת .6

(נוטרים) המניין מן שלא משטרה אנשי של משכורתיהם בחישוב מסויימים שינויים חלו הדוח בשנת
מייד הוקפאה שחלפה בשנה שהונהגה המתוקנת הוותק תוספת הזמניים. המוספים השוטרים ושל
לבדיקת ועדה ולמנות הממשלה עובדי לכל זו תוספת מתן להקפיא ההחלטה שנתקבלה בשעה

הללו. הוותק תוספות חשבון על מקדמה לאנשים שולמה בינתיים בכללותן. המשכורות
הבטחוני שירותם לגימלה הזכאי כשירות הוכר שבו הגימלאות' לחוק תיקון חוקקה הכנסת

השנייה. העולם מלחמת בשעת הברית בנות בצבאות ששירתו המשטרה אנשי של הקודם
על (הממומנת הסיוע מקרן ממושכת מחלה בחופשת המשטרה לאנשי הניתנים הסיוע שיעורי

הוגדלו. ידם)
של החקלאי) או המקצועי (או התיכוני החינוך בהוצאות המשטרה משתתפת שלפיו הסדר הושג

המשטרה. אנשי של ילדיהם
לרכישת קצובה הוקצתה וכמהנדסים כעורכידין מקצועית הענקה המקבלים משטרה לאנשי

מקצועית. ספרות
לאלה (כלומר' במשמרות העובדים המשטרה לאנשי נוספת פגרה ניתנת שלפיו הסדר נערך

משרד).י שעות עובדים שאינם
הבקיאים ותק בעלי שוטרים להעלאת רבשוטר' בדרגת מורחב שימוש נעשה הוזכר' שכבר כפי
סמלות. לדרגת למינויים מקום נתפנה ושטרם לסמלים קורסים שסיימו משטרה ולאנשי בעבודתם

פ^ד ,7

של רובם ,י המשטרה של הראשונות בשנים ממדיהן לעומת מרובה במידה נצטמצמו הסעד פעולות
לו נזקקים היו שבה מידה באותה לס,עד נזקקים הם ואין יותר ומבוססים מושרשים המשטרה אנשי
שכוונתן רווחה פעולות נעשות הסעד במקום חרשים. .עולים היו כשרובם הקודמות, בשנים השוטרים
המשטרה. של ההלוואות מקרן שונים בסכומים מהלוואות נהנו אנשים 1701 הפנאי. שעות את לשפר
ובראש בטבריה בצפת, המשטרה של המרגוע בבתי נוחים' בתנאים המשטרה' לאנשי סופק נופש
בהשגת כוללים' הסדרים באמצעות לאנשים שונות הנחות בהשגת הסעד עובדי טיפלו כן הנקרה.

וכיו"ב. נוחים שיכון תנאי

40



■י*

ו
שהתגייסו לפני שביצעו עבירות 6|על

1

ג' פרק

והדרכה הכשרה

אנשיה, של איכותם להעלאת קיומה' מאז מכוונות, ישראל במשטרת וההדרכה ההכשרה פעולות
תופעת מחמת במשטרתנו, ביותר רבה ההדרכה של חשיבותה יותר. הוותיקים והן החרשים הן
של המצומצמים ממדיו מחמת וכן הנושרים, במקום חדש סגל הכשרת תדיר המצריכה הנשירה,
דרושה כך על נוסף בכמות. הגרעון שיתכסה כדי איכות, להרבות היא המטרה במשטרה. האדם כוח
והקשיים הרבים לתפקידים שיותאם וכדי האדם כוח של יעילותו שתגדל כדי לשמה, ההכשרה
מזה נבדל מתפקידיה שחלק ישראל, משטרת בפני ובייחוד בימינו, חדישה משטרה בפני העומדים

חברתנו. ושל מדינתנו של המיוחד אופייה מחמת אחרות משטרות של
ככל רבים משטרה אנשי להכנת השנים, כבכל השנה, גם תוכננו והאימון ההכשרה ההדרכה,
ומאמצים לב תשומת הוקדשו מאידך, מקצועי: יידע הקניית ידי על השונים, תפקידיהם למילוי האפשר ■

ביתםפר לרמת הגיעו שלא לאלה יסוד השכלת להקניית ובפרט וחינוך, השכלה להקניית רבים
כן תיכונית; השנ:לה לרכישת עידוד ניתן העברית. הלשון להנחלת מרובות פעולות נע*ו יסודי.
בעייות בשטחי אנשיה של אופקיהם ולהרחבת טובה לאזרחות חינוך מתן על המשטרה שקדה

והמדינה. החברה
ונעשה והאימונים, ההדרכה שיטות של ייעולן ועל שיפורן על המשטרה שקדה זו לתכלית
נוצלו כך לשם הארצי. האימונים בבסיס בייחוד ותשמועיים, חזותיים הדרכה בעזרי נרחב שימוש
אימון. ולוחות הדרכה סרטוני שני אנו, בכוחותינו הוכנו אחרים, ממוסדות שהושגו ואמצעים עזרים
אחרים. ומשטרתיים בינלאומיים מוסדות ידי על שיוצרו הדרכה וסרטי מכונות.הקרנה נרכשו כן

הדגמה, לוחות נוספים, סרטונים ייצור ידי על אלה שיטות של פיתרון את מתכננת המשטרה
זה. מסוג אחרים ואמצעים תנועה דגמי

בהשכלת לימודים הארצי. האימונים בבסיס בקורסים לטירונים מוקנית הבסיסית ההכשרה
העבודה בשטחי המקצועי היידע ובהרחבת האזרחי היידע בפיתוח העברית, השפה בלימוד יסוד,

תלפיות. האימונים, בבסיס מתנהלים השונים
שנעשו הפעולות של הגסיון לאור אך מראש, שנקבעו התוכניות לפי התנהלו הבסיסיים הקורסים

שיפורים. בהן הונהגו במרחבים
בנושאים אנשיהם קידום לשם התפקיד, תוך הדרכה מקיימים הגבול ומשמר" המחוזות

השונים. המרחבים של המיוחדות הבעייות מודגשות זו בהדרכה השונים. המקצועיים
המקצועי היידע להרחבת השונים והאימונים1 תפקידים למילוי האנשים להכשרת הלימודים
ובהשתלטות בקורסים וכן בכירים, לקצינים בביתהספר ומקצועיים, בסיסיים בקורסים מתנהלים

המשטרה. למסגרת מחוץ

כספיים פרסים הוענקו כן אחוזות).

(נוטרים) המניין מן שלא משטרה ||
מייד הוקפאה שחלפה בשנה |הגה
לבדיקת ועדה ולמנות |?ממשלה

הללו. הוותק תוספות
הבטחוני שירותם לגימלה שהזכאי

השנייה. העולם {לחמת
על (הממומנת הסיוע מקרן ןושכת

^1,3

של החקלאי) או המקצועי (או ןכוני

לרכישת קצובה הוקצתה למהנדסים
ו *

לאלה (כלומר, במשמרות ויביים

הבקיאים ותק בעלי שוטרים והעלאת
סמלות. לדרגת למינויים 'ו.במקום

י ינ^0

של רובם המשטרה: של ך/ראשונות
לו נזקקים היו שבה מידה יבאותה !ד
שכוונתן רווחה פעולות נעשות עד [>ס

המשטרה. של ההלוואות מקרן ^ובים
ובראש בטבריה בצפת, המשטרה /ל
בהשגת בוללים, הסדרים ןבאמצעות

ן830■$
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י 1

מ ם ל הקורס (2)

 זה קורם של תכליתו
לא במידה הארגון של
לה' לפיכך, היא' הקורם
לו ולהקנות קטנה יחידה
י של המבנה שינויי
המשתתפינ מספר הוגדל
ו קורס של תוכניתו
התירג בשיטת בחוליות,
האחר הלימודים על נוסף
ששים הוקדשו זה לנושא
ע 23 נמשך הקורס
ו תקופת סיום עם סמלים.

פ מ ל הקורם (3)

  זה קורס של מטרתו
< ארבעים נמשך זה קורס
הו של המנוסה השיטה על
הוקז* זה בקורס גם
וו שעות, שישים הוקדשו
נסת" הנסקרת בשנה

הבכי לקצינים הספר בית
ולהקנות יחידות ובמפקדי
הראשיים המקצועות
עבוו סיור, חוץ, משטרות
יהי הפלילי המשפט אדם,
מבוא לפסיכולוגיה? מבוא
כן ובכתב. בעלפה הבעה
! וארגוניים ממשלתיים

גוף. באימון
1 מאנשי היו המרצים
ו* הארצי המטה של בכירים
י בבית גרים החניכים
באמצעו נמדדים החניכים
ליי ידי על נעשית העבודה
אי פעם להרצות חייב הניד .

הממוצע העבודה יום :

\י הכשרה .1
י!

\\ י בסיסית הכשרה א.
1

/ ם י נ ו ר י ט ל ם י י ס י ס ב ם י ס ר ו ק (1)

לטירונים הקורם (א)

/ בשנים במשטרה נהוגה שהיתה שלבים, בשלושה הטירונים של ההכשרה שיטת חוסלה השנה
/ "זמן" הפסקה. ללא אחד, ב"זמך הטירונים אימון של שיטה הונהגה הקודמת השנה בסוף הקודמות.
ן בעבודה ידיעותיהם להשלמת למרחבים, הטירונים נשלחים ובסיומו חודשים, וחצי ארבעה נמשך זה

: רוכש וזו ובדרך י ומנוסה, ותיק סייר אל הטירון את מספחים ליעשות, הדבר שניתן במקום מעשית.
/ י תפקידיו. במילוי יסודית הכשרה הוא
,: של התפקידים מילוי לצורכי יסוד ידיעות לטירון להקנות  הקורס של העיקרית מטרתו
! .' והכנתו משימותיה, ושל המשטרה ארגון של הכללית המסגרת לימוד עם שילוב תוך סייר,
[] זו. במסגרת מלאה להשתלבות
// הרצאות. על  ובמיעוטה ודיון, תירגול על ברובה מבוססת ההדרכה
/ חמישה וכן בוגרים), 254) שלבים בשלושה הקורס של מחזורים תשעה נתקיימו הנסקרת בשנה
■ טרם ותועים בוגרים 281 הקורס את סיימו שבהם אחד, "זמן" של הקורס של מחזורים עשר
1 חניכים. 625 בהשתתפות מחזורים, 24 נתקיימו הכל בסך הנסקרת. השנה סוף עם סיימוהו

וותק בעלי משטרה לאנשי מיוחד טירונים קורס (ב)

, קורם תחילה שעברו מבלי במרחבים, לעבודה נתקבלו שבשעתם משטרה לאנשי מיועד זה קורס
/ י לרכוש בינתים הספיקו (שמהם לאנשים להקנות  זה קורס של תכליתו שונות). (מסיבות טירונים

המעשיות. לידיעותיהם מקצועי וביסוס עיוניות ידיעות מבוטל) לא נסיון
נמשך הקורס עיוני. חומר שביסודם תרגילים, על מבוססת אלה מנוסים אנשים של הדרכתם
הועסקו שהמדריכים משום זה מסוג קורסים נתקיימו לא השנה שבועות. שניםעשר של אחד "זמן"
בראשית חודשו אלה קורסים הישנה. השיטה לפי שהתנהלו הקורסים של הסופיים השלבים בהדרכת

השוטפת. השנה

■ ,. שוטרות הכשרת (ג)

בהצלחה, נסתיימו ייעודיים משטרה לתפקידי שוטרות של אימונן בשטח הקודמים שהנסיונות מאחר
המגוייסות של ומספרן הואיל אלה. לתפקידים שוטרות באימון הנסקרת בשנה גם המשטרה המשיכה
נסיון וטירוניות. טירונים של מעורבים קורסים לקיים הוחלט מיוחדות, כיתות להקמת הספיק לא
של שהשתתפותן לציין יש להיפר, אלא, עיקר, כל קשיים נתגלו שלא בלבד זו ולא הצליח, זה
את סיימו הנסקרת בשנה הגברים. הטירונים, של לימודיהם לשיפור אף תרמה בקורס שוטרות

נסיון. בעלי סיירים של בפיקוחם תלאביב, במחוז לעבודה נשלחו והן שוטרות, 42 הקורס

הגבול משמר לאנשי טירונים קורם (ד)

הגבול, משמר של ומשימותיו תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי מתנהל זה קורס
בתפקידי יסודי יידע לחניכים הקורס מקנה כך על נוסף לאנשיו. הדרושים והכישורים התכונות ■וכן

זה. קורס של מחזורים שמונה נתקיימו השנה הרגילים. המשטרה
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לסמלים ס ר ו ק ה (2)

יעילותו מבוססת במשטרה, גם כן חיל'י כבכל זוטרים. מפקדים להכשיר  זה קורם של תכליתו
של מטרתו אלה. זוטרים מפקדים של הכשרתם ועל יכולתם על מועטת, לא במידה הארגון של
ולניהול לפיקוד להכשירו תפקידיו לביצוע הדרוש היידע את לחניך להקנות לפיכך, היא, הקורם

כמדריך. אותו שיכשירו ידיעות לו ולהקנות קטנה יחידה
ולפיכך יותר, רב במספר הסמלים של הכשרתם את חייבו המשטרה יחידות של המבנה שינויי

זה. מסוג מורחבים קורסים יתנהלו 1962 בשנת גם אלה. בקורסים המשתתפים מספר הוגדל
התנהלה ההדרכה ובחקירות. בסיורים החדשה העבודה לשיטות הותאמה זה קורס של תוכניתו
החונכים. ושל הקורס פיקוד של בפיקוחם העצמאית, והעבודה הדיון החיתול, בשיטת בחוליות,
העברית. הלשוין. בשטח החניכים של ידיעותיהם בשיפור גם הקורם עסק האחרים הלימודים על נוסף

שעות. ששים הוקדשו זה לנושא
100 הוכשרו שבהם מחזורים נתקיימוארבעה הנסקרת בתקופה שבועות. 23 נמשך הקורס

בלימודיהם. אחרים סמלים 72 המשיכו הדוח תקופת סיום עם סמלים.

למפקחים הקורם (3)

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

מעשית. ועבודה תירגול דיונים, הרצאות, של המנוסה השיטה על
זה לנושא בעברית. החניכים על ידיעותיהם לשיפור רבה לב תשומת. הוקדשה זה בקורס גם

ובכתב. בעלפה ההבעה יכולת לשיפור ניתנה רבה לב ותשומת שעות' שישים הוקדשו

חניכים. 32 ובו חדש מחזור ונפתח קצינים, 29 של אחד מחזור נסתיים הנסקרת בשנה

גגיריפ לקצינים הספר בית .2

מטה בקציני בכירים משטרה קציני של הכשרתם על להוסיף נועד הבכירים לקצינים הספר בית
המשטרה. במקצוע הקשורים במדעים מתקדמות ידיעות להם ולהקנות יחידות ובמפקדי

המשטרה, ייעוד זה: (ובכלל המשטרה תפקידי הם: הספר בבית הנלמדים הראשיים המקצועות
כוח ניהול הארגון; יסודות חקירות); דרכים, תאונות תנועה, מטה, עבודת סיור, חוץ, משטרות
ן הקבוצה של ודינאמיקה לסוציולוגיה מבוא האדמיניסטראטיבי; והמשפט הפלילי המשפט אדם;
הםטאטיםטיקה? יסודות תנועה: הנדסת ולפנולוגיה? לקרימינולוגיה מבו8 לפסיכולוגיה; מבוא
 ארגוניים בטחוניים, נושאים על לאורחים מרצים של הרצאות ניתנו כן ובכתב. בעלפה הבעה
גם עוסקים החניכים רבים. משטרחיים נושאים על וכן שונים תעשייתיים  וארגוניים ממשלתיים

גוף. באימון
קצינים ., שונים במקצועות מומחים האוניברסיטה: של האקדימאי הסגל מאנשי היו המרצים

צה"ל. של בכירים קצינים וכן הספר, בית וסגל הארצי המטה של בכירים
של והישגיהם נערכות, בחינות אין פנימייה. שיטת לפי המתנהל הספר, בבית גרים החניכים
וכיו"ב. דיונים הרצאות, גולל הלימוד ותרגילים. שבכתב עבודות באמצעות נמדדים החניכים
בל בצוותים; או יחידים ידי על המבוצעים תרגילים, ידי ועל עצמי לימוד ידי על נעשית העבודה

י הספר. בית של הפיקוד ידי על הנקבע נושא על הפחות; לכל אחת, פעם להרצות חייב חניך
י הערב. בשעות עצמית, עבודה שעות וכארבע לימוד שעות שבע  הממוצע העבודה יום
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בשנים במשטרה נהוגה יהיתה
"זמן" הפסקה. ללא ב"זמן"אחד,
בעבודה ידיעותיהם להשלמת ■||ים,
רוכש זו ובדרך ומנוסה, ותיק ד

של התפקידים מילוי לצורכי |ד
והכנתו משימותיה, ושל טרה

1§אות
חמישה וכן בוגרים), 254) ןןלבים
טרם ותשעים בוגרים 281 ס

חניכים. 625 |השתתפות

קורס תחילה שעברו מבלי ^ים,
לרכוש ךנתים הספיקו §§(שמהם

נמשך הקורם עיוני. חומר ||םודם
הועסקו שהמדריכים משום זה ""י] י
בראשית חודשו אלה קורסים ך

בהצלחה, נסתיימו ייעודיים ^ה
המגוייסות של ומספרן הואיל ||
נסיון וטירוניות. טירונים ןןשל
של שהשתתפותן לציין יש 0"
את סיימו הנסקרת בשנה 1ם.

נסיון. בעלי סיירים ||ל

הגבול, משמר של למשימותיו
בתפקידי יםודי יידע *^חניבים

0
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ן תוך ההדרכה
י לפי המקומי,
ב; המתעוררות

עב ייעול לשם
י בחינות נערכו
הדו בשנת
בחי נערכו
השתוי לחוקרים
ן ונוהל משטר

בגושי, הפעולות
06 בלשכה זה
ו השכלתם רמת

תלפיות.
הוי הנסיון
משונ. מבוגרים.
מב (למתגייסים
המבו ולהשכלת
. השנה ■.גם

מ במידה כי אם

ה> הנחלת א.

להגה', הפעולות
האימוני; בבסיס
לח המחלקה של
נ השנה גם
הקע מחמת
בעי מגוייסים 19

כ השכלה ב.

נאלצז המשטרה
מייח המשטרה
(כפי מתאימים
המש שמייחסת

משפט בהכנת שטיפלו הקצינים שנשתחררו לאחר שהחל אחד, מחזור רק נתקיים הנסקרת בשנה
בתחילת יסתיים הקורס בכירים). קצינים (כולם שישהעשר היה המשתתפים מספר אייכמן.

.1962

אימון .3

: להלן שפירוטם מקצועית להשתלמות קורסים התקיימו הדוח בשנת

לחוקרים הקורם א.

הדרוש. המקצועי היידע את להם ולהקנות חוקרים להכשיר  זה קורם של תכליתו
העזר במדעי ההדרכה הורחבה החוקר. של המעשית לעבודתו הוקדשה העיקרית הלב תשומת
הנהלת ביסודות הכשרה ניתנה כן יסודותהעיקוב. ובהקניית שימושית בפסיכולוגיה המשטרתיים,

החשבונות.
שבועות. אחדעשר נמשך הקורס

המשיכו הדוח תקופת סיום עם חוקרים. 119 וסיימו מחזורים חמישה נתקיימו הנסקרת בשנה
חניכים. שלושהעשר עוד בלימודיהם

תנועה לבוחני הקורס ב.

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

מוסמכים. כבוחנים שהוכשרו חניכים 22 בו השתתפו

מקצועיים קורסים ג.

להלן: כמפורט נתקיימוי שונים מקצועיים קורסים

הקווס המשתתפיםשם מספר ■

הדרומי) (המחוז לעיכוב 11קורס
(טלפרינטר) לקשר 4קורם

(כללי) לקשר 4קורס

כלבים לנוהגי 4קורס

למקרינים השתלמות 35קורם
הדרומי) (במחוז בעיץב 8השתלמות

משטרה בנושאי התזמורת לאנשי 28אימון

מינהליים במוסדות וחלקם בצה"ל (חלקם אנשים ואחד שישים שונים במוסדות השתלמו כך על נוסף
(בבריטניה). לארץ בחוץ תנועה בנושאי השתלם אחד איש שונים). ומקצועיים

השתתפו אנשים ושישה שבעים צה''ל. של שונים בקורסים הדרכה קיבלו משטרה אנשי 103

קורסים לערבית, אולפן ישראל, ערביי יידע (למשל, המשטרה למסגרת מחוץ שונים בקורסים
מכונות לניצול קורס בירושלים, העברית ובאוניברסיטה בראילן באוניברסיטת לקרימינולוגיה

רבים). אחרים וקורסים בעלפה, להבעה קורס ,1.8■.^.
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הרינה .4

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

באיזור. המתעוררות

61$

משפט בהכנת שטיפלו הקצינים *גשןחררו
בתחילת יסתיים הקורס בכירים). בי!

שירות בחינות .5

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

י1 צרפתית. אנגלית, ערבית, השפות: בידיעת אנשים 50 נבחנו הדוח בשנת
בבחינות לבחינות). שניגשו 710 (מתוך 485 עמדו שבהן הצטיינות לשכר בחינות נערכו
בנושא בבחינות עמדו אנשים ארבעים איש. 65 עד מ52 שונים) (בנושאים השתתפו לחוקרים

.5  טבחים ;7  מכונאים נהגים גבולות; לבקרי בבחינות שלושהעשר ונוהל; משטר

והסברה השכלה תרבות, פעולות .6

בענף העובדים. מן חלק של העסקתם מחמת מסויימת, במידה מוגבלות היו אלה בנושאים הפעולות
ולשיפור הלשון להנחלת המאמצים נמשכו אףעלפיכן אייכמן. משפט ובמינהל 06 בלשכה זה
האימונים, בבסיס בקורסים, בעיקר התנהלו אלה פעולות המשטרה. אנשי של הכללית השכלתם רמת

תלפיות.
בחינוך העוסק מוסמך לגוף הלשון להנחלת הפעולה ניהול את למסור רצוי כי הוכיח הנםיון
המשטרתי ובאולפן יסוד להשכלת הספר בבית ההוראה מלאכת נמסרה כך משום מבוגרים.

י הלשון להנחלת המחלקה לידי תלפיות, האימונים, שבבסיס החדשה) העלייה מבני (למתגייסים
והתרבות. החינוך במשרד המבוגרים ולהשכלת

והלאומי, האזרחי החינוך בשטחי ובמרחבים האימונים בבסיס הסברה פעולות התנהלו השנה גם
יותר. מצומצמת במידה כי אם

הלשון הנחלת א.

הגבול. משמר אנשי ואת הרגילה המשטרה אנשי את השנה גם הקיפו הלשון להנחלת הפעולות
באולפניות המשטרה אנשי למדו אחרים במקומות בעברית; שיעורים ניתנו הארצי האימונים בבסיס

העיריות. ושל ולתרבות לחינוך המחלקה של
.(150  (עמדו איש 297 .נבחנו שבהן העברית, הלשון בידיעת בחינות נערכו השנה גם

למדו שבו אולפן תלפיות בבסיס הוקם העברית בלשון השולטים שוטרים בגיוס הקשיים מחמת
נאותה. השכלה רמת בעלי מגוייםים 19

כללית השכלה ב.

המגוייםים. מן חלק של מספקת הבלתי השכלתם את היא, במאציה להעלות, נאלצה המשטרה
אנשים שבגיום הקשיים מחמת אך, אנשיה, של ההשכלה לרמת רבה חשיבות מייחסת המשטרה
החשיבות בגלל הרצוי. למינימום הגיעו שלא אנשים לקבל נאלצה לעיל), שהוסבר (כפי מתאימים
 זו (השכלה והלאומי האזרחי ולחינוכו המשטרה איש של אופקיו להרחבת המשטרה שמייחסת
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הדרוש. המקצועי [היידע
העזר במדעי ההדרכה הורחבה ןןוקר.
הנהלת ביסודות הכשרה ניתנה כן 1ב.

המשיכו הדוח תקופת סיום עם ןרים.

של המיכאני הכושר לבדיקת ^רכים,
הדוח ובשנת שבועות, עשרה 81יד

המשתתפים מספר
*231

11

4

4
4

35

8

28

מינהליים במוסדות וחלקם ן^יבצה"ל
(בבריטניה). $|

השתתפו אנשים ושישה שבעים €|
קורסים לערבית, אולפן ןןישראל,
מכונות לניצול קורס בירושלים,

9
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ס כרכי ו9137
הש ושל ומדעית

 פעולות מטרת
המשטרה.

עומ> אף על
ובהכנות אייכמן
שתו בממדים לא
אות במפעל
ביניהם משטרה'
ועו הפיסי כושרם
האר במפעל
השת קדש) מבצע
האו בתחרות
מוקדמו! תחרויות
קבו זכתה הזוגות

הגבול.
הקליע בענף
נפתיות תחרויות
האזרחית ישראל
הביןלאו התחרות
הגבו במשמר
משטרה אנשי
לי בקליעה ישראל
בבכור. זכה בצפון
הי ארבעת בצעדת

נכבדים.
הושלמ השנה
בחוד רבה. פעילות
ד בארץ. והמשוכלל

< מקיימת המשטרה
ה. האימונים בבסיס

.15  אחרים
המד! על נוסף
הרצאו גבוהים. ספר
מדריכ הכשרת

לב תשומת המשטרה מקדישה יותר)' טוב ואזרח שוטר גם הוא המשכיל האיש כי בצידה' שכרה
זה. לנושא רבה

בשלושה חניכים 127 השנה למדו תלפיות, האימונים, שבבסיס יסוד להשכלת הספר בבית
הישגיהם. ואת השכלתם את המאשרות תעודות קיבלו בהצלחה הקורס את שסיימו אלה מחזורים.

ולמתגייסים למשטרה מחוץ שלמדו משטרה לאנשי שנערכו היסוד השכלת במקצועות בבחינות
מתגייסים, ויתרם שוטרים היו הנבחנים מן 104 .(92 בבחינות עמדו (מהם אנשים 291 ניגשו חדשים

מתגייסים. ויתרם שוטרים 39 היו בבחינה העומדים מבין
מכל משטרה אנשי של בגרות לבחינות והתכוננות תיכונית השכלה רכישת עודדה המשטרה
ספרי ברכישת להם עזרה המשטרה משטרה. אנשי 46 למדו צה"ל של ההכנה בכיתות הדרגות.
בבחינות ףעמדו לאנשים הוחזר כן המקצועית' הספרייה באמצעות ללומדים שהושאלו הלימוד,

ההוצאות. מן חלק

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.

והמדינה החברה לבעיות הסימינאר (1)

האלמנטארי. הראשון, השלב את כן לפני כבר עברו אשר המשטרה לסמלי מתקדם קורם נערך השנה
הסמינריון ובאמנות. בספרות הארץ' בידיעות וחוץ, פנים בבעיות המשתתפים עסקו השני בשלב

סמלים. 143 בהשתתפות ב', שלב של מחזורים 18 נתקיימו השנה וחצי. שבועיים נמשך

עתונים סופקו מרוחקות וליחידות לקורסים ת. ע  י ב ת כ ו ם י נ ו ת ע הספקת (2)

בשפה ישראליים ועתונים שבועונים וכן קלה, בעברית  ובחלקם מנוקדים בחלקם וכתביעת,
כתביעת. 332 סופקו הכל בסך העברית.

ובימי בכנסים דיומא, ובעניני והאזרחות החינוך בנושאי נערכו הסברה פעולות (3)

; י , ■ ההסברה. מינהל של הסברה חומר הקצינים בין הופץ השנה גם עיון.

ישראל משטרת רבעון .7

גליון בהכנת הוחל אייכמן, במשפט מעבודתם הרבעון בהוצאת העוסקים האנשים שנשתחררו לאחר
.1962 שנת בתחילת שיופיע הרבעון' של חדש

המקצועית הספרייה .8 י

ביבליוגראפיות, סקירות הנסקרת בשנה הוצאו המקצועים בספרים הקוראים חוג את להרחיב כדי
במקצוע החומרי מציאת את הקורא על להקל העשויים הספרים של תוכנם תמצית ניתנה שבהן

שבספרייה. המפרים של שיטתי קאטאלוג בהכנת הוחל המבוקש.
הקודמת), בשנה שנקבע התקן (לפי המשטרה יחידות של לשימושן חוק ספרי נרכשו השנה
ובספריות המקצועית בספרייה המשטרה. במדע שונים וספרים האימונים לבסיס לימוד ספרי וכן
כללית השכלה ספרי 9106 ,. ומשפטית מקצועית ספרות של כרכים 26,589 השנה נכללו המחוזיות
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משפטית ספרות של עותקים) 4831 (שהם ספרים 630 נרכשו השנה יפה. ספרות כרכי ו9137
כללית. השכלה ושל ומדעית

גופני ואימון ס*ורט .9

אנשי של הגופניתי הדריכות ועל הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
■■>■ המשטרה.

במשפט הקשורות (פעולות הנסקרת בשנה המשטרה על מוטלים שהיו התפקידים עומס אף על
כי אם הגופני, והאימון הספורט פעולות השנה הורחבו החמישית) לכנסת לבחירות ובהכנות אייכמן

ו, י שתוכננו. בממדים לא
אנשי 1330 בעיטור וזכו במבחנים עמדו שמהם איש, 1500 השתתפו הכושר אות במפעל
גילם, ידי על שנגרמו הקשיים אף על בו, ועמדו במפעל שהשתתפו בכירים קצינים ביניהם משטרה,

העבודה. ועומס הפיסי כושרם
בשעת תפקידו במילוי (שנפל ז"ל ן ו ד ר ו ג בנימין שם על בכדורעף הארצי במפעל
הארצי. האימונים בסים קבוצת באליפות זכתה אנשים). 1210) קבוצות 134 השתתפו קדש) מבצע

לאחר היחידות כנציגי שנקבעו זוגות ו20 בודדים 40 השתתפו שולחן בטניס הארצית בתחרות
בתחרויות השני במקום הגבול: ממשמר קבוצה בבכורה זכתה הזוגות בין מוקדמות. תחרויות
ממשמר ניקסון, שלמה שני סמל בבכורה זכה הבודדים בין י, אייר מחנה קבוצת זכתה הזוגות

הגבול.
התקיימו שבו הצפוני במחוז בייחוד מורחבת, .פעילות השנה היתה למטרה הקליעה בענף
אליפות את גם אירגן זה מחוז זעיר. וברובה באקדח למטרה בקליעה מחוזיות נפתיות תחרויות
את המחוז אירגן כן משתתפיה. את ואירח לפועל התחרות את הוציא בקליעה, האזרחית ישראל

ו"המכבי". "הפועל" בכינוסי חרם בצלחות הקליעה בענף הביךלאומית התחרות
הגופני. והאימון הספורט ענפי בכל ותדירה נרחבת פעולה התנהלה הגבול במשמר

אליפות שונים: אזרחיים ספורט במפעלי אישי ובאורח נבחרות בקבוצות השתתפו משטרה אנשי
הארצי האימונים (בסיס העבודה במקומות ולכדורעף לכדורסל הליגות למטרה, בקליעה ישראל
סיני, במרוץ התבור, במרוץ המשטרה אנשי השתתפו כן אלה). ענפים בשני בבכורה זכה בצפון
להישגים המשטרה אנשי הגיעו אלה בכל שונות. ידידותיות ובתחרויות הימים ארבעת בצעדת

. נכבדים.
התנהלה ובה אולימפית, במתכונת שחייה בריבת הארצי האימונים בבסיס הושלמה השנה
הגדול שהוא הארצי, האימונים בבסיס ההתעמלות אולם וצוייד הושלם הקיץ בחודשי רבה. פעילות

הנ"ל. בבסיס הכדורגל מגרש בהכשרת הוחל בארץ. והמשוכלל

האימונים בטיפ .10

תלפיות. האימונים, ובסיס בשפרעם הארצי האימונים בסים אימונים: בסיסי שני מקיימת המשטרה
ובמיתקנים 676  תלפיות האימונים, בבסיס ,י חניכים 1116 השנה אוכסנו הארצי האימונים בבסיס

.15 אחרים
מבתי ומרצים פרקליטים שופטים, בקורסים הרצו המשטרה אנשי מבין המדריכים על נוסף

שונים. וממרחבים הארצי מהמטה קצינים ידי על ניתנו רבות הרצאות גבוהים. ספר
על נעשית מיוחדים, בקורסים לבצעה איאפשר שונות שמסיבות חדשים, מדריכים הכשרת

לב תשומת המשטרה ^דישה

בשלושה חניכים 127 ז|שנה ■"*

הישגיהם. ואת |||השכלתם
ולמתגייסים למשטרה ^§?חוץ
מתגייסים: ויתרם ■.■^|שוטרים

מכל משטרה אנשי של |ת
ספרי ברכישת להם ■עזרה

בבחינות שעמדו ןלאנשים

האלמנטארי. הראשון, §|לב ■■י

הסמינריון ובאמנות. |ךות
סמלים. 1431

עתונים סופקו מרוחקות ^ת
בשפה ישראליים §ב$ועתונים

ובימי בכנסים דיומא, ןפעניבי

גליון בהכנת הוחל |>*אןכמן,

ביבליוגראפיות, ןןןןקירות
במקצוע החומר 3#ציאת

181

הקודמת), בשנה ן^נקבע
ובספריות המקצועית "ה
כללית י'שכלה ספרי 9**
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וויו!
;.11 *11

שנ כל פעלה, המשטרה
חיי דימוקראטית בארץ
היש1/ מעניינה הוא זה
הצ' של מאמונו נהנית
המי* כלל. תפקידה את
ה על להתקיים יכולה
עי לעבור רשאית היא
המקרי בשני כפסולה.

; מקצועית.
בקי כרוך זה דבר
שוני מתרבויות שונות,
ש1 נימוסיהם ונבדלות,
מש אחד דבר י גוונים.
גלויי אם הפלייה, של
השו. במגע. באו שאתן
ה* ואזרחי מדיני חינוך
המי הגורמים על
הכפייה'^ את מחבבים
מ* את לכלכל משטרה
משפ* נגדו המגיש או
פסול, מניעים מתוך או
למשטו היה קשה
ש לומר אפשר פיכן
ה. את לאכוף שחובה
המתמיו לחינוך לייחס
ושן שררה ינהגו ולא
מורכב; היה המשטרה
ה0 בדרך ללכת אותם
י אך נבדלו ומסורתם
ב כולו, היישוב חוגי
ה* לקהל בייחוד נוגע
א ונוהגת חובתה את
שאופ משום מאסרם,

תפקיד לו נמסר זה קורס של סיומו עם מאומן! למדריך בעוזר המתאמן המדריך של צירופו ידי
הקורס. מפקד של פיקוחו תחת אותו מבצע והוא עצמאי,

המעשי. נסיונם את לרענן כדי מםויימות, לתקופות למרחבים, מדריכים סופחו השנה גם
 כאחד סגל ואנשי חניכים  הבסיסים אנשי משתתפים הרגילות, פעולותיהם על נוסף
למתן כעתודה הם משמשים כן וכיו"ב: חגיגיות בהזדמנויות המשטרה, של שונים במיבצעים
ביום בעדלידע, הסדר בשמירת הבסיסים אנשי השתתפו השנה שונים. בטחוניים במיבצעים תגבורת
לכנסת הבחירות ביום הסדר בשמירת במצעד), השתתפות גם  הסדר לשמירת (נוסף העצמאות

אחרים. ובמיבצעים
הברית. ימארצוו^ ואורח הכללי המפקח בלויית המשטרה, שר בבסיס ביקר 25.4.61 ביום
היו ביניהם הארץ. ומן לארץ מחוץ נכבדים ואורחים תיירים קרובות לעתים מארחים הבסיסים
מחוץ משטרה קציני מורים, דיפלומאטים, אפריקה, מארצות מדינאים עתונאים, סופרים, השנה

וכר. לארץ
השוטרים, עם אמצעי הבלתי המגע ילדים. של רבות מאות של ביקוריהם את לציין יש במיוחד
כל  הבסיס פיקוד ידי על הניתנים ההסברים בבסיס, בנעשה הסתכלות והסגל, הקורסים חניכי
המתקבלים ההערכה מכתבי לכך עדים הנוער. ובין המשטרה בין הלבבות לקירוב תורמים אלה
במיוחד לציין יש המשטרה. כלבי של הפעולות הדגמת הילדים על עושה רב רושם הילדים. מן
בהם ועסקו חדשים עולים של ספר ישובי שאימצו לסמלים הקורס חניכי של פעולתם את השנה גם

העברית. השפה בהקניית

חוץ לגורמי סיוע .11

בבסיס התאמנו כן כמו הנמל. משמר ואנשי מכס אנשי 11 לחוקרים בקורסים אירחה המשטרה
לציין יש מכס). שוטרי וסוהרים, הסוהר בתי קציני הבטחון, מוסדות (עובדי אנשים 116 האימונים
בר באוניברסיטת לקרימינולוגיה הפקולטה למארגני המשטרה ידי על שניתן הסיוע את במיוחד
לקרימינולוגיה לקורס  העברית לאוניברסיטה וכן משטרה, אנשי עשרה גם למדו שבה אילן,
המשטרה אנשי מבין מרצים עשרה סו^קו בראילן לאוניברסיטת למשפטים. הפקולטה שבמסגרת
הוכנה בראילן באוניבסיטת הקורס תוכנית מרצים. תשעה  בירושלים העברית ולאוניברסיטה

המשטרה. עם בתיאום
. הפנים. ובמשרד בצה"ל שונים לקורסים אחרים מרצים 40 סופקו כן

חיימ בעלי שירות .12

אף על מצומצם, היה הסיור בכלבי השימוש חישוש. ולכלבי גישוש לכלבי הביקוש גדל השנה
מוסמכים. כלבים בנוהגי המחסור הוא לכך הסיבה ו זה עזר מתקבל שבה ההבנה

התנועה להכוונת וכן עירוניים, ובשטחים כפריים בשטחים סיור בתפקידי הופעלו המשטרה סוסי
וכוי). כדורגל (תחרויות ציבוריים במופעים הסדר על ולשמירה

עקיבות): נמצאו לא (כלומר, שווא קריאות 128 היו מהם מקרים; ל298 נקראו הגישוש כלבי
14 מהם מקרים, ל94 נקראו החישוש כלבי מלאות. הצלחות  ו33 חלקיות הצלחות 137

בהצלחה.
10 חישוש, כלבי 3 שמירה, כלבי 20 מהם כלבים, 73 במשטרה היו הנסקרת השנה סיום עם
גורים).  הכלבים (יתר באימון ו5 מאומנים סיור כלבי 20 באימון, ו5 מאומנים גישוש כלבי

סוסים. 48 השנה בסוף היו המשטרה מצבת על
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די פרק

: ■■ הציבור עם יחפים

הקהל עפ יחפים .1

בלבתשהמשטרה זו לא הציבור. ובין בינה נאותים יחסים להקמת קיומה, שנות כל פעלה, המשטרה
שדבר אלא הקהל' עם האפשר' בכל ידידותיים ואף הוגנים' יחסים לטפח חייבת דימוקראטית בארץ
היא אין ואם ריק' חלל בתוך פועלת אינה המשטרה כי מקצועית; מבחינה הישיר מעניינה הוא זה
למלא מסוגלת היא אין הקהל, של שונים חוגים עם הוגנים ומיחסים הציבור של מאמונו נהנית
אינה דימוקראטית) לא בארץ אף מרובה (ובמידה דימוקראטית בארץ המשטרה כלל. תפקידה את
שאין ההוגן' המשחק ולכללי לחוקים כפופה היא כן' על יתר בלבד; הכפייה על להתקיים יכולה
אותה רואה שהציבור לפעולה או חוקית בלתי לפעולה שתיתפש מבלי עליהם לעבור רשאית היא
מבחינה והן ציבולית מבחינה הן המשטרה' של בעוכריה הדבר יהיה יחד גם המקרים בשני כפסולה.

מקצועית.
מארצות שבאו מאנשים ומורכב מגוון ציבורנו אצלנו; בייחוד מיוחדים, בקשיים כרוך זה דבר
שונות הליכותיהם ומשונים, שונים הרגליהם שונות. התפתחות ומתקופות* שונות מתרבויות שונות,
רבת פסים כתונת הם והתרבותיים המדיניים הסוציאליים, יחסיהם ואף שונים, נימוסיהם ונבדלות,
הפחות, לכל או, רדיפה, של מייחס סבלו כולם כמעט רובם: לרוב משותף אחד דבר גוונים.י
המשטרות מצד ובפרט גלותם, שבארצות השלטונות מצד סמוייה, ואם גלוייה אם הפלייה, של
של ממושך תהליך של כתוצאה אלא תבוא לא אלה מזכרונות גמורה השתחררות במגע. באו שאתן

זה. מתהליך כתוצאה שתתחולל פנימית נפשית מהפכה ושל ואזרחי מדיני חינוך
אינם האדם בני אחרים: עמים אצל גם הפועלים גורמים נוספים הללו המיוחדים הגורמים על
איש כל על חובה לפיכך הכרתם. במלוא בנחיצותה מודים הם אם אפילו הכפייה, את מחבבים
ממעשהו אותו המונע לשוטר, טינה ירחש לא מפעולותיו הנפגע שאף כך מעשיו את לכלכל משטרה
כלשהן פניות מחמת פעולתו את עושה השוטר אין כי בעובדה ושיכיר משפט, נגדו המגיש או

כן. לעשות אותו מחייב שתפקידו משום ורק אך אלא פסולים, מניעים מתוך או
ואףעל ליהודים' המיוחדים והן הכלליים הן אלה, מכשולים על למשטרהלהתגבר היה קשה
במקום  לוותר מבלי בהם. להתגאות נצחונותשיש זה בשטח נחלה שהיא לומר אפשר פיכן
יש זה דבר כאחד. ובתקיפות פנים. במאור לפעול המשטרר. הצליחה  החוק את לאכוף שחובה
יתנשאו שלא כדי להם שניתנה פוסקת בלתי ולהסברה המשטרה אנשי של המתמיד לחינוך לייחס
מציבור חלק גורמים: לשני לייחס יש זה חינוך של הצלחתו את ושרירות. שררה ינהגו ולא
שהדריכה מושרשת, ציונית והכרה לאומיים אידיאלים חדורים שהיו מאנשים מורכב היה המשטרה
הליכותיהם ומנהגיהם, היישוב, מורכב שמהן העדות מתוך בא אחר חלק י, הנכונה בדרך ללכת אותם
בקרב שהאווירה ספק אין כלל. נבדלו שלא או  העדות בני של מאלה במעט אך נבדלו ומסורתם
זה דבר האחרונות. בשנים לטובה ניכר שינוי נשתנתה המשטרה, אל בייחסם כולו, היישוב חוגי
ממלאה המשטרה כי ומכירים יודעים בכך שמלאכתם עבריינים גם אך הרחב, לקהל בייחוד נוגע
בשעת לפעמים מתפרעים הם אם (אפילו זדון וללא שרירות ללא כחוק, אתם ונוהגת חובתה את
כפי המשטרה, הכרתם). על מתגברים ורגשותיהם אנטיםוציאלי הוא שאופיים משום מאסרם,
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המעשי. נסיונם את לרענן כדי ■ולימות,

||  כאחד סגל ואנשי חניכים  הבסיסים
למתן כעתודה הם משמשים כן #§יו"ב;
ביום בעדלידע, הסדר בשמירת בסיסים שי.ה
לכנסת הבחירות ביום הסדר בשמירת ,(%

הברית. מארצות ואורח הכללי ן^המפקח
היו ביניהם הארץ. ומן לארץ מחוץ כבדים
מחוץ משטרה קציני מורים, ןמןפלומאטים,

השוטרים, עם אמצעי הבלתי המגע .ילדים.
כל  הבסיס פיקוד ידי על הניתנים %זם
המתקבלים ההערכה מכתבי לבך עדים ^
במיוחד לציין יש המשטרה. כלבי של ^ת
בהם ועסקו חדשים עולים של ספר /יישובי

חוץ 11

בבסיס התאמנו כן כמו הנמל. משמר |שי
לציין יש מכס). שוטרי וסוהרים, הסוהר תי
בר באוניברסיטת לקרימינולוגיה .פקולטה
לקרימינולוגיה לקורס  העברית ולמיטה
המשטרה אנשי מבין מרצים עשרה ^ופקו
הוכנה בראילן באוניבםיטת הקורס 1(כנית

הפנים. ^ובמשרד

יחיים
1 1

אף על מצומצם, היד. הסיור בכלבי ;ימוש
מוסמכים. כלבים נוהגי

התנועה להכוונת וכן עירוניים, ^ובשטחים
<כוי).

עקיבות): נמצאו לא (כלומר, שווא ?קףאות
14 מהם מקרים, ל94 נקראו ןהחישוש

'1
10 חישוש, כלבי 3 שמירה, כלבי 20 $הם
גורים).  הכלבים (יתר באימון *י^י5
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מ אמנם ואם כחוק' ך^ הבריות של מטבען זה אין כי  אותה ש"יאהבו" לכך מצפה אינה לעיל' האמור מן מובן שהדבר
פ ^ כראוי' פעלה |?ן| הציבור מצד כבוד של יחס לרכוש הצליחה המשטרה כולו). בעולם הכלל (זח משטרה לאהוב
המ טבלה להלן ^:| מטרתה. את השיגה ובכך בהגינותה, והודאה

¥\
? / ,. ציכול יחסי ,2
* !

/" י הוגנים יחסים יוםיום היוצרות העובדות מתוך הנובע בשיפור די שלא הכרה חדורה המשטרה
 .! לטפח משתדלת והמשטרה מתמיד, טיפוח דורשים אלה יחסים והקהל, המשטרה בין נוהה ואווירה

י להחדיר מתאמץ המשטרה פיקוד הציבור. דעת את והמעצבים המביעים הגורמים עם היחסים את
* | אנפין, בזעיר ציבור לייחסי קצין מעין הוא מהם אחד שכל ההכרה את המשטרה אנשי כל ללב.
: ) מתייחס (בפרט נאותים ציבור ובייחסי הציבורי באספקט פעולותיהם בכל להתחשב חייבים ושהם
" ן  וברור מסרים תחום לעבור שאסור כמובן, י הוא, לכך תנאי לדרגותיהם). למפקדים הדבר
, ] כל שלא לכך גורמת היא ושלפעמים היחסים טיפוח על עדיפה היא שלפעמים הציבור, תועלת
' ן בטחון, מטעמי בסוד, לשמרם ההכרח שמן דברים יש כי הקהל, לידיעת להביא ואפשר מותר דבר

התזמו של בהרכבה י האזרחים. של הטוב שמם על ושמירה יעילות
ובמו הספר ביישובי , י בנושאים הרצאות , עתונאים מסיבות שונים: חוגים עם ומסיבות פגישות יזמה המשטרה

> י אחרים. משטרתיים ובמיתקנים האימונים בבסיסי ביקורים ומועדונים; חוגים בפני משטרתיים
, ן בגיל הילדים של בלבם הניטע האימון כי ילדים, של ביקורים טיפוח על המשטרה מקפידה בפרט
[ \ גם נערכו המשטרה. ובין לעתיד האזרחים בין טובים יחסים ביצירת פירות נותן שהוא סופו רך,

ידי על נערכו הפגישות אגודות. ועם חברתיים מועדונים עם שונים, יישובים נציגי עם פגישות
וכיו"ב. המחוזות ומפקדי האגפים ראשי ידי על הכללי, המפקח ידי על המשטרה, שר

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

( ;

/ \ המשטרה אנשי ני.ד תלונות .3
ז? י

ך^ כי טבעי אלא זה אין הצדקה. להן שיש ותלונה ביקורת דבר כל עת בבל לקבל מוכנה המשטרה
* ^ שברובן ביומו, יום מדי ביותר מרובות פעולות מבצע המשטרה אנשי כציבור גדול ציבור כאשר

והרי ותרעומות, תלונות יתעוררו שונים, אנשים של ברצונותיהם לעיל) (כמוסבר מתנגשות הן
אנשים גם וביניהם וחולשותיהם מעלותיהם כל על רגילים, אנוש בני אלא אינם המשטרה אנשי
ולא המשטרה), של האדם בכוח הגדול המחזור משום (בייחוד נרחב משטרתי נסיון רכשו שטרם
התלונות את המשטרה רואה לפיכך תרעומת. המעוררים מעשים לפרקים עושים הם אם ייפלא
הרמה את הולמת שאינה התנהגות לשיפורים. להמריץ מגרעות לגלות בדי בו שיש חיובי, כדבר
מן הוצאה ואף לאנשים, עונשים בעקבותיו המביא חריף, משמעתי טיפול עמה גוררת החייל של
העתונות דרך ממשלתי, ממוסד שתבוא: מאין ותבוא  תלונה כל חמורה. העבירה אם החיל,
חיפוי, וללא פנים משוא ללא בקפדנות, אחראים, קצינים ידי על נחקרת  אחרת דרך בבל או

כאלה. בפעולות צורך בו שיש מקרה בכל ננקטת פניות וחסרת נמרצת ופעולה
נגד שהוגשו תלונות רק נכללו זה במספר משטרה. אנשי נגד תלונות 306 הוגשו הדוח בשנת
של סירובה על תלונות כגון שונים, תרעומת מכתבי בו נכללו לא מפורשים: משטרה אנשי
עניין בהן מוצאת אינה שהמשטרה אחרות בתלונות או שכנים בסכסוכי למשל, לטפל, המשטרה ;,".,

עמן גררו והן מבוססות, 39 נמצאו שהוגשו התלונות מתוך פלילית. לפעולתי עילה או ציבורי
פעלו המשטרה שאנשי נמצא מ%72.5): (למעלה מבוססות בלתי נמצאו 222 ., משמעתית פעולה

4
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יי!$!

הלא שהמשטר משום לא זה הרי ומוטרדים, מקופחים עצמם את האנשים מצאו אמנם ואם כחוק,
החוק. על שעבר הוא המתלונן ושדווקא לפעול, להםמבות נתן לא שהחוק משום אלא כראוי, פעלה

תוצאותיהן. ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן

34 טבלה
יי 1961 המשטרה אנשי נגד תלונות

306 שהוגשו התלונות מספר
39

222

45

משמעתית פעולה וגררו מבוססות נמצאו
י מבוססות בלתי נמצאו

הדו"ח תקופת גמר עם חוסלו טרם

המשטרה תזמורת .4

בתופעות בחגיגות, בטקסים, השתתפה התזמורת שינויים. השנה חלו לא התזמורת של בהרכבה
נוער. בני בפני רבות בהזדמנויות התזמורת ניגנה כן שונים. ובמוסדות הספר ביישובי

?;'3

1
ו

/י
הבריות של מטבען זה אין כי  אותה ש"יאהבו" ןכך
הציבור מצד כבוד של יחם לרכוש הצליחה ן^טרה

ציבור ןיחסי
> *8

הוגנים יחסים יוםיום היוצרות העובדות מתוך ןו^בע
לטפח משתדלת והמשטרה מתמיד, טיפוח דורשים ;!לה

להחדיר מתאמץ המשטרה פיקוד הציבור. דעת את ומ

אנפין, בזעיר ציבור לייחסי קצין מעין הוא מהם ;חך,
מתייחם (בפרט נאותים ציבור ובייחסי הציבורי ספקט
 וברור מסויים תחום לעבור שאסור כמובן, יולא,
כל שלא לכך גורמת היא ושלפעמים היחסים ןטיפוח
בטחון, מטעמי בסוד, לשמרם ההכרח שמן דברים |יש

בנושאים הרצאות עתונאים; מסיבות שונים; *יגים
אחרים. משטרתיים ובמיתקנים האימונים בבסיסי י ם
בגיל הילדים של בלבם הניטע האימון כי ילדים, |של
גם נערכו המשטרה. ובין לעתיד האזרחים בין לטובים
ידי על נערכו הפגישות אגודות. ועם חברתיים }נים

וכיו"ב. המחוזות ומפקדי האגפים ראשי י

העברית. ה*פה להקניית ספר .ץבי

.1
המשטרה אנשי גגר

כי טבעי אלא זה אין הצדקה. להן שיש ותלונה ןרת
שברובן ביומו, יום מדי ביותר מרובות פעולות /בצע
והרי ותרעומות, תלונות יתעוררו שונים, '>ל,.אנשים
אנשים גם וביניהם וחולשותיהם מעלותיהם כל )|על
ולא המשטרה), של האדם בכוח הגדול המחזור ;שום
התלונות את המשטרה רואה לפיכך תרעומת. ררים
הרמה את הולמת שאינה התנהגות לשיפורים. .^ריץ
מן הוצאה ואף לאנשים, עונשים בעקבותיו '^המביא
העתונות דרך ממשלתי, ממוסד שתבוא: מאין <בוא
חיפוי, וללא פנים משוא ללא בקפדנות, אחראים, $י

כאלה. בפעולות צורך בו שיש ,1*9

נגד שהוגשו תלונות רק נכללו זה במספר למשטרה.
של סירובה על תלונות בגון שונים, לתרעומת
עניין בהן מוצאת אינה שהמשטרה אחרות בןןלונות
עמן גררו והן מבוססות, 39 נמצאו שהוגשו לונות
פעלו המשטרה שאנשי נמצא מ72.50/0); בלמעלה
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ה הנ"ל הוועדה בישיבת
הסחר בנושאי ולהדרכה
. מצרים ידי על שהוצעה

.1962
הנסק השנה בתחילת
מסו* סמים של ולייבואם
שפעלה באו"ם, הקבועה

חוץ קשרי ג.

אי אירחה ישראל משטרת
ומ ובמיתקניה, במשטרה
הי המבקרים בין ישראל.
משטרת אחרות. מארצות
שש< מהם היו להשתלם.
על נוסף לכת. ומרחיקה
בארצותיהם. להם לסייע

' ה פרק

בינלאומיים יחסים

אינטרפול א.

"אינטרפול". הקרו* פלילית, למשטרה הבינלאומי בארגון פעילה השתתפות משתתפת המשטרה
האינטרפול למרכז סייעה ישראל משטרת למשטרה. רבה תועלת משום בה יש זו השתתפות
רבים. במקרים במישרין, בארגון), המשתתפים המשטרה לחילות (כלומר הלאומיות וללשכותיו
זקוקה היתה שבהם במקרים הלאומיות הלשכות ידי ועל אינטרפול ידי על ישראל משטרת נעזרה כן

לעזרה.
שעברה). בשנה 308 (לעומת ומלשכותיו האינטרפול ממרכז פניות 267 קיבלה ישראל משטרת
גרמניה, בלגיה, אוסטריה, אורגואי, ארגנטינה, איטליה, מאנגליה' וכן הארגון, ממרכז הגיעו הפניות
ושוייץ. שודיה קפריסין, קנדה, צ'ילי, צרפת, פרו, פורטוגל, ספרד, יפאן, תורכיה, אפריקה, דרום
איטליה, (אוסטריה, הלאומיות וללשכותיו האינטרפול למרכז ישראל משטרת ידי על הופנו כן
שוייץ) קנדה, צרפת, פרם, ספרד, ניוזילנד, הולנד, דנמרק, גרמניה, ברזיל, בלגיה, ארגנטינה,
בקשות  האינטרפול) מצד והן מצידנו (הן הפניות נושאי הקודמת). בשנה 170 (לעומת פניות 149

ידיעות. ולהחלפת נעדרים לחיפוש לאיכון, אנשים, לזיהוי בקשות לחקירה,
הגדולה לירידה הסיבה הקודמת). בשנה 1500 (לעומת מברקים 744 גם נתקבלו אלה בנושאים
המברקים כל אין כך משום לאיזורים. חולקו הלאומיים שהמשרדים בכך היא המברקים כמספר
תחנות, מ26 הגיעו המברקים אלינו. עכשיו מגיעים בפריס המרכז מן או התחנות מן היוצאים
הלאומיים. המשרדים של השידור ולתחנות האינטרפול למרכז מברקים 258 עלידינו נשלחו כן

י 1

בינלאומיות ועידות ב.

רכוש החזרת היו: שנושאיה האינטרפול ועידת בקופנהאגן התקיימה 1961 בסטמבר 9  4 בימים
בוועידה מסוכנים. סמים בעיות צעירים! עבריינים זיהוי והטלביזיה; המשטרה , בעבירה לנפגעים
ניצב החקירות אגף וראש נחמיאס י. מר הכללי המפקח  ישראל משטרת מטעם השתתפו

סלע. מ.
בוועידה כספים. זיוף בענייני בינלאומית ועידה בקופנהאגן התקיימה 1.9.61 עד מ29.8.61
המדע מדור וראש סלע מ. ניצב החקירות אגף ראש  ישראל משטרת מטעם השתתפו זו

קפלן. מ. רבפקד
על המאוחדות האומות של בינלאומית ועידה בג'ניבה התקיימה 1961 בדצמבר 15  ב5
הנוער, עבריינות  ובעיקר שונות, קרימינולוגיות בעיות נידונו בה בעבריינים, וטיפול עבריינות
המחלקה ראש המשטרה מטעם השתתף בוועידה עבריינים. של קבוצתי ריפוי סוהר, בתי תכנון

י. ת ר ק י. סגןניצב הפלילית,
יוצגה ישראל מדינת בגיניבה. ומאי אפריל בחודשי נתכנסה מסוכנים בסמים לסחר האו"ם ועדת
בנושאים והשגותינו הערותינו באירופה. או"ם מוסדות יד שעל ישראל שגרירות ידי על זו בוועידה

המשטרה. ידי על ישראל למשלחת הועברו שנידונו 1
52
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לייעוץ לבדיקה' מומחים, של משלחת התיכון למזרח לשגר הוחלט הנ"ל הוועדה בישיבת
אחרת החלטה במקום נתקבלה זו החלטה מסוכנים. בסמים והשימוש הסחר בנושאי ולהדרכה
בשנת בישראל תבקר המשלחת בקאהיר. שמרכזו איזורי מרכז להקים  מצרים ידי על שהוצעה

.1962

לייצואם לשיווקם' לייצורם' המתייחסת אמנה של נוסח בניויורק אושר הנסקרת השנה בתחילת
נציגותה ידי על האמנה לכריתת שקדמו בדיונים יוצגה ישראל ממוכנים. ממים של ולייבואם

המשטרה. מטה עם הדוק בתיאום זה בעניין שפעלה באו"ם, הקבועה

.< י חוץ קשרי ג.

ולסיור קצרים לביקורים שבאו מהם רבות' ידידותיות מארצות משטרה אנשי אירחה ישראל משטרת
משטרת של ארגונה ואת שונים משטרתיים מקצועות ללמוד שבאו ומהם ובמיתקניה, במשטרה
ובינוניים בכירים וקצינים באפריקה חדשות ארצות של משטרות ראשי היו המבקרים בין ישראל.
ואפשרות בסיוריהם מלאה עזרה ולמתמחים למבקרים הגישה ישראל משטרת אחרות. מארצות
מעמיקה והתמחות לימוד של קורסים ועברו ממושכת תקופה בארץ ששהו מהם היו להשתלם.
שהוזמנו שלנו' קצינים של ומהדרכתם מעזרתם אלה משטרות נהנו כך על נוסף לכת. ומרחיקה
י חוץ. בארצות בכירים ישראליים משטרה קציני של ביקורים נערכו בארצותיהם. להם לסייע

1 !

1

!!!

"אינטרפול". הקרוי פלילית, למשטרה ו1י
האינטרפול למרכז סייעה ישראל |משטרת
רבים. במקרים במישרין, בארגון), ^תתפים
זקוקה היתה שבהם במקרים הלאומיות |.מת
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שעברה). בשנה 308 (לעומת ומלשכותיו פזל
גרמניה, בלגיה, אוסטריה, אורגואי, יןנטינה,
ושוייץ. שודיה קפריסין, קנדה, צ'ילי, 4רפת,
איטליה, (אוסטריה, הלאומיות |3ללשכותיו
שוייץ) קנדה, צרפת, פרס, ספרד, \לזילנד'
בקשות  האינטרפול) מצד והן מציתו |(הן

ידיעות. ולהחלפת
הגדולה לירידה הסיבה הקודמת). בשנה ,150
המברקים כל אין כך משום לאיזורים. לקו
תחנות. מ26 הגיעו המברקים אלינו. ,שיו
הלאומיים. המשרדים של השידור יתחנות

רכוש החזרת היו: שנושאיה האינטרפול .^ת

בוועידה מסוכנים. סמים בעיות ., לצעירים
ניצב החקירות אגף וראש נחמיאס |י.

< /י:

בוועידה כספים. זיוף בענייני ובינלאומית
המדע מדור וראש סלע מ. ניצב ■תת

"■ %

על המאוחדות האומות של בינלאומית ה
הנוער, עבריינות  ובעיקר שונות, וגיות
המחלקה ראש המשטרה מטעם להשתתף

יוצגה ישראל מדינת בג'ניבה. ומאי לאפריל
בנושאים והשגותינו הערותינו לאירופה.

,?>$
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ציוז של בסילוקו גם עוסקת
בארץ.

נוסף מטפלת, המשטרה
וא גופים בידי הנמצא נשק
מ משרדים יישובים' ראויים'

שונים. ירייה כלי
מספקים האספקה בסיסי
ירייוו כלי בנשיאת צורך יש

טיילים.
רו החימוש בסיסי בידי
ב שהופקדו ירייה בלי 1189

הנ. הירייה כלי מתוך הנשק.
המדינו לטובת שחולטו כלים
' כלי של בדיקות בוצעו
ה רשיון לפי המשטרה אנשי
בדיקתם. בדבר אישור הוצאת.
מכונו* תיקוני גם בוצעו
בוצעו זה. מסוג מכונות של

לשימוש. ראיותם בדבר

הבניי הותקן הנסקרת בשנה
דיזנ ונרחוב המחוזי, התנועה
הצפוני! הנפה כמטה ששימש
לרש ונתקבל נתניה' לתחנת
משטר נקודת הוקמה בסכנין
הבניי (במקום בתלאביביפו
בחצה עלית' בעפולה באילת,
שבן במקומות משטרה אנשי
הכפרים. לשוטרי כמשרדים

. של מסויימים בניינים
ו הועמד למשל, כך' המקומי.
הועבר מטולה משטרת בניין
הבו משרד לרשות הועבר כוח

ונהגים הובלה כלי י א.

החל תוכננה הנסקרתי בשנה

11

ו' ק ר פ

ושירותים מנהלה

המנהלה באגף מרוכזים ותשלומים) קשר תחבורה' בניינים, אפסנאות' זה (בכלל השירותים בל
יבארץ. המשטרה יחידות כל עבור האגף עובדי ידי על מבוצעים והם הארצי' שבמטה

ופיקוח ייעול .1

ועל המשטרה משק על לפיקוח מכשיר המנהלה אגף לראש משמש משקית לביקורת המדור
היחידות בכל ביקורת מבצעים המדור אנשי המנהלה. אגף לראש במישרין כפוף המדור השירותים.
ביידוס מינהלתיות הוראות ומפרסמים אחידים נוחלים מכינים הם בשירותים; העוסקות והמחלקות
ספירות לתשלומים'מבצע הנוגע בכל תדירה ביקורת מבצע המדור ולניהולו. המשטרה למשק
מבוצעות כן המרכזית). הספרייה (כגון, רכוש של מלאי קיים שבהן אחרות וביחידות במחסנים מלאי
בשנת למשק). המתייחם (בכל המרחביות וביחידות המנהלה אגף של ובמיתקנים במשרדים בקרות
בשנה 34 (לעומת פתע בקרות ו68 הקודמת) בשנה 26 (^עומת שיגרתיות בקרות 29 בוצעו הדוח

רכב. כלי של בקרות 56 בוצעו הקודמת).
על דעתו וחיווה מחלקתיות והוראות מטה פקודות לפרסום הצעות בהכנת גם טיפל המדור
לבדיקת ובוועדה ציוד לחיסול בוועדות משתתף המדור שונים. משטרה טופסי להדפסת הצעות

במשטרה. והדיווח הרישום דרכי

אפסנאות .2

ושל האפסנאות מחלקת של הפעולה שיטות את ולפשט לחדש מאמצים נעשו הנסקרת בשנה
מדוריה.

לידי עבר שבחלקו הישן, הריהוט המשטרה. משרדי של הריהוט מן גדול חלק הוחלף השנה
של לקיומה הראשונות בשנים שונים ממקורות נרכש ובחלקו המנדט, ממשטרת ישראל משטרת
והשאר תוקן'  לתיקון הניתן לשימוש. ראוי בלתי ולפרקים גרוע, במצב היה ישראל, משטרת

י הוחלף.
בית לדרומה. והאחד הארץ לצפון האחד האספקה, בסיסי שני באמצעות פעלה המחלקה

שונים. טפסים של עותקים 12,200,000 של הדפסות ביצע המשטרה של הדפוס
הנקרה בראש  הקיציים המרגוע בתי המשטרה: של המרגוע בתי את החזיקה המחלקה

נופש. ימי 42,000 הנ"ל מרגוע בבתי סופקו הכל בסך בטבריה. החורפי המרגוע ובית ובצפת
המשטרה אנשי מרותקים שבחם במקומות המשטרה למטבחי כלכלה מספקת המחלקה
מבתיהם. העדרם את שחייבו במיבצעים שעסקו לאנשים כלכלה סופקה כך על נוסף לקסרקטין.
מטבחי ידי על בחלקה בוצעה ולעצירים למיבצעים הכלכלה אספקת לעצירים. כלכלה סופקה כן

קבלנים. ידי על  ובחלקה המשטרה
לארץ..המחלקה בחוץ ומיעוטן בארץ רובן הקניות' מדור ידי על מבוצעות משטרתי ציוד קניות
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ייצור הדורש ציוד ובהזמנה מכירה) ידי (על למשטרה דרוש שאינו ציוד של בסילוקו גם עוסקת
בארץ.

של תקינותו ועל שלימותו על ובהשגחה בפיקוח גם נשקה' החזקת על נוסף מטפלת, המשטרה
מפעלים כגון: בנשק, להחזיק המורשים למשטרה, שמחוץ ואנשים גופים בידי הנמצא נשק
3652 ותוקנו נשק בקרות 1931 נערכו הדוח בשנת וכיו"ב. ממשלתיים משרדים יישובים, ראויים,

שונים. ירייה כלי
שבהם למקומות היוצאות מטיילים לקבוצות .ותחמושת נשק בהשאלה מספקים האספקה בסיסי
קבוצות ל516 נשק הושאל הנסקרת בשנה הצורך. במקרה להגנה, ירייה כלי בנשיאת צורך יש

טיילים.
וכן ירייהיישנמצאו? כלי 255 שהוחרמו; ירייה כלי 179 השנה רוכזו החימוש בסיסי בידי
להחזקת רשיונותיהם את חידשו שלא בעליהם, ידי על המשטרה בידי שהופקדו ירייה כלי 1189

היו שהוחרמו הירייה בלי רוב כלים. 399 לבעליהם הוחזרו המופקדים הירייה כלי מתוך הנשק.
שהופקדו. לאחר שנתיים רשיונותיהם חודשו שלא מאחר המדינה לטובת שחולטו כלים

ידי על המוחזקים ירייה כלי ושל ממשלתיים למשרדים השייכים ירייה כלי של בדיקות בוצעו
לשם המשטרה של הנשקים ידי על נבדקים אלה כלים מאגרה. הפטור רשיון לפי המשטרה אנשי

הרשיון. להוצאת דרוש זה אישור בדיקתם. בדבר אישור הוצאת
ותיקונים בדיקות '557 בוצעו השנה אחרות. משרד ומכונות כתיבה מכונות תיקוני גם בוצעו
דעת חוות מתן לשם ומשטרתיים, אזרחיים מטווחים של בדיקות גם בוצעו זה. מסוג מכונות של

לשימוש. ראיותם בדבר

בניינים .3

ענף בו אוכסן כך ואחר בתלאביב, הצפון כתחנת בעבר ששימש הבניין הותקן הנסקרת בשנה
,6 הלוי ביהודה הבניין תלאביב. הצפונית הנפה כמטה לשימוש דיזנגוף, ברחוב המחוזי, התנועה
החדש הבניין הושלם פונה.  שנים ל25 קרוב כתחנה, כן ולפני הצפונית, הנפה כמטה ששימש
מעצר. בית שישמש בירושלים הרוסים במגרש בניין המשטרה לרשות ונתקבל נתניה, לתחנת
מעצר ובית הגבול למשמר בסיסים שני בבניית הוחל שכור. בבית משטרה נקודת הוקמה בסכנין
בחולון, משטרה לאנשי דירות ונשכרו נרכשו שב"קישלה"). הישן הבניין (במקום בתלאביביפו
הצבת על להקל כדי נרכשו הדירות רמון. במצפה העמק, במגדל בחצור, עלית, בעפולה באילת,
גם משמש הדירות מן חלק אפשרית. בלתי או קשה דירות השגת שבהם במקומות משטרה אנשי

הכפרים. לשוטרי כמשרדים
השלטון ומוסדות ממשלתיים מוסדות לרשות והועברו פונו המשטרה של מסויימים בניינים
הסוהר; בתי שירות של לרשותו יונה בכפר המשטרה בניין של חלק הועמד למשל, כך, המקומי.
במצודת המשטרה בניין 1 מטולה המקומית, המועצה לרשות מה לזמן הועבר מטולה משטרת בניין

. הבטחון. משרד לרשות הועבר כוח

. , ■ תחגויה .4 ,

. .י. י .....י .י ■ ונהגים הובלה כלי י א.

מחמת: התיישנות של למצב שהגיע ישראל, משטרת של הרכב החלפת תוכננה הנסקרתי בשנה
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המנהלה באגף מרוכזים ותשלומים) קשר רה,
בארץ. המשטרה יחידות כל .עבור

ופימוח

ועל. המשטרה משק על לפיקוח מכשיר $
היחידות בכל ביקורת מבצעים המדור אנשי .2^
בייחס מינהלתיות הוראות ומפרסמים יחידים
ספירות מבצע לתשלומים, הנוגע בכל "דירה
מבוצעות כן המרכזית). הספרייה (כגון, י^רכוש
בשנת למשק). המתייחס (בכל המרחביות ^לוה
בשנה 34 (לעומת פתע בקרות ו68 הקודמת)

על דעתו והיווה מחלקתיות והוראות מטה ן:
לבדיקת ובוועדה ציוד לחיסול1 בוועדות <תף

יזת

ושל האפסנאות מחלקת של הפעולה טות
/
.*■

לידי עבר שבחלקו הישן, הריהוט 'המשטרה.
של לקיומה הראשונות בשנים שונים קורות
והשאר תוקן,  לתיקון הניתן לשימוש. :וי

בית לדרומה. והאחד הארץ לצפון ■^האחד
שונים. טפסים של קים

הנקרה בראש  הקיציים המרגוע בתי י!י:

נופש. ימי 42,000 הנ"ל מרגוע בבתי ■ו

המשטרה אנשי מרותקים שבהם (קומות
מבתיהם. העדרם את שחייבו במיבצעים קו
מטבחי ידי על בחלקה בוצעה ולעצירים ם

יל
המחלקה לארץ. בחוץ ומיעוטן בארץ י'ילובן
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תאונות היהירה

הגל1 !080;<4סך 01

הארצי1 29המטה

הצפוני 2224נהמחוז 24

הדרומי 9424המחוז 13

תלאביב !17530מחוז 15

היו

הטני
הטח
הטח
טחו?

מו המשטרתי הקשר מערכת
דיבור באלחוט בטלפרינטר,
בצורות המשטרה יחידות בין

למשטרה. שמחוץ
.י פועלת הקשר מערכת
ב198,313< המברקה שירות
מרי ובין ישראל משטרת בין
לאינטרפ יצאו הדוח בשנת

ב%34.

של ההסדר הורחב השנה
ל הועבר ארעיים לעובדים
התשלומ מחלקת המרחביים.
ל שהיה המשרדים כל של גם

£!
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הוחלף לא המכריע וברובו .המשטרה, הקמת שלאחר הראשונות בשנים (נרכש שירותו זמן אורך
מאז).

הוזמנו למרכבים. והן לשלדות הן המשטרה, ידי על שעובדו מיפרטים לפי הוזמן הרכב
הג'יפים להחלפת ג'יפים נרכשו הנוסעים. מכוניות להחלפת וגון'/ "סטישין מטיפוס מכוניות
במקום התנועה, על . הסלקטיבי הפיקוח לצורכי התנועה לשכות את ישמש מהם וחלק הישנים,
בסדנאות, רבה עבודה גרם הישן הרכב נמכרו. הישנים הג'יפים כה. עד השתמשו שבהם האופנועים

הגבוה. גילו מחמת ביותר קשה היה בו הסדיר השימוש כי
לבניינים עבודות וביצעו ציוד תיקנו שונים, מסוגים לרכב מרכבים בנו התחבורה מחלקת עובדי
בוצע כן וקטנועים. אופנועים מנועי וחמישים מכוניות, מנועי 350 שופצו השנה במשך משטרתיים.

תוקנו. רבים אבזרים משוריינים. חמישה של כללי תיקון
הוחלף אחרת בספינה המשטרה. של הספינות ממנועי בשניים כלליים שיפורים ביצעה המספנה

בספינותיה. בהם משתמשת שהמשטרה המנועים בסוגי אחידות הושגה וכך המנוע,
640 הוצאו לנהגיםמכונאים. לבחינות הוכנו ותיקים ונהגים בתדירות, נעשתה הנהגים הדרכת

חדשים. משטרתיים נהיגה רשיונות

' דלק ב.

השתמשה הנסקרת בשנה המכון. לשם המשטרה, למכוניות דלק קיצוב הונהג יוני בחודש החל
סולר. ליטר 304.181 נפט, ליטר 143.400 בנזין*; ליטר ב4.327.291 המשטרה

משטרתיים רכב לכלי תאונות ג.

לעומת ,460  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן הדרכים תאונות מספר היה הנסקרת בשנה
נפגעים 210 (היו ל189 מ195 ירד הנפגעים מספר כן). שלפני בשנה 489) שעברה בשנה 443
הרוגים, שלושה (מהם משטרה אנשי הנפגעים,היו מן 111 הרוגים. 3 היו הנפגעים בין .(1959 בשנת
ב317 קשה. פצועים ארבעה מהם אלה, בתאונות נפצעו אזרחים 78 קשה). פצועים שלושהעשר
המשטרה לרכב נזק  מהם ב199 בלבד! לרכב נזק נגרם התאונות) מכל 69"/0 (שהם מקרים
כאחד. והאזרחי המשטרתי הרכב ניזוק מקרים ב70 בלבד; האזרחי לרכב  מקרים ב48 בלבד,>
שוטרים  ובשתיים בלבד, אזרחים  מקרים 61 ב בלבד? משטרה אנשי נפגעו תאונות ב80
נגמרה) שחקירתם המקרים מכל כ%80 שהן ,299) התאונות של המכריע ברובן באחד. ואזרחים
את לשלם חוייבו הנהגים מן ורבים הוטלועונשים, ביתרם בתאונה. אשם היה לא שהנהג נתברר
של לרכב  175 כדלקמן: התחלקו התאונות המשטרה. למכוניות שנגרם הנזק דמי
של לרכב ו69 הדרומי! המחוז של לרכב 94 ן הצפוני המחוז של לרכב  122 ., תלאביב מחוז

הארצי. המטה
מחוזי. ובפירוט ארצי בסיכום תוצאותיהן, ואת התאונות את המפרטת טבלה (57 (בעמוד להלן
פיקוח יתירה. בחומרה משטרתיים, רכב כלי מעורבים היו שבהן לתאונות, מתייחסת המשטרה
נענשים המשטרה של הקבע פקודות ועל החוק על העוברים הנהיגה. צורת על מתנהל מתמיד
תנועת על מפקחת מיוחדת חולייה ממש. בתאונות מעורבים היו לא אם אף חמורים, בעונשים

הנוהג. הנהיגהשל צורת ועל המשטרה מכוניות
המשפט בתי בפני לדין החוק, על העוברים משטרה, נהגי מובאים נוסף מניעה כאמצעי

האזרחיים.
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35 טבלה
1961  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהן תאונות

התאונה עקב פעולות הנמנעים מספר
גנרם שבהן תאונות

נלנר נזל נפגעו שבהן תאונות

5 ;1

גל "

סכום
הגזק
לרכב

11

[1

.י?
!, משטרתי
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הכל סך
תאונות היהירה

15 57 299 14.605 74 4  95 13 3 70 18 199 (11 80 0;ון. חבל סך

22 3 5 39 1848 9 
20 2 11 89 5.535 28 1

21 3 12 58 4'109 15 1

26 7 29 113 3.112 22 2 

3   20 11 21  9 2

29 י 7 3 15 6 53  24 21
34   8 6 43  1:1 24
29 027 22 79 2 15 30

(!9 הארצי הטבה
122 הצפוני המחוז
94 הררומי המחוז
175 תלאביב מחוז

התאונות סוג

נזקקלחמורהיהירה

הכל 2םך 4609132317

האר^י 691158המטה

הצפוני 122224474המחוז

הדרומי 9413657המחוז

תלאביב 175641128מחוז

קשר .5

מורס, (באיתות ונישאים ניידים נייחים, אלחוטי מיתקני ידי על מופעלת המשטרתי הקשר מערכת
וצרורות מכתבים המעביר משטרתי, דואר שירות קיים ובטלפונים). דיבור באלחוט בטלפרינטר,
גורמים עם קשר לשם רק המדינה בדואר משתמשתי המשטרה שונות, בצורות המשטרה יחידות בין

למשטרה. שמחוץ
טיפל הדוח בשנת וקוויים. אלחוטיים קשר בעורקי היממה, שעות בכל פועלת הקשר מערכת
האלחוט קשר הקודמת). השנה לעומת %2.3 של (עלייה מברקים ב158,313'1 המברקה שירות
המשטרה. של הקשר משרד באמצעות מתנהל שבפריס מרכז.האינטרפול ובין ישראל משטרת בין
פחתה הנכנסים המברקים כמות .807  ונכנסו מברקים 285 לאינטרפול יצאו הדוח בשנת

ב340/0.

תשלומימ .6

השכר תשלום הנוטרים. על גם בנקים באמצעות המשכורות תשלום של ההסדר הורחב השנה
המפקדים של משכמם הוסרה זו מעמסה וגם התשלומים, למחלקת הועבר ארעיים לעובדים

. אלא המשטרה של רק לא  אייכמן משפט של התקציב את ריכזה התשלומים מחלקת המרחביים.
המשפט. של ובניהולו בארגונו חלק להם שהיה המשרדים כל של גם
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הוחלף לא המכריע וברובו המשטרה, ןהקמת
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הוזמנו למרכבים. והן לשלדות הן %טרה,
הג'יפים להחלפת ג'יפים נרכשו ןהנוסעים.
במקום התנועה, על הסלקטיבי הפיקוח £ךכי
בסדנאות, רבה עבודה גרם הישן הרכב 1$(כרו.

כנוה.

לבניינים עבודות וביצעו ציוד תיקנו ןט^ונים,
בוצע כן וקטנועים. אופנועים מנועי ףחמישים

נו.,י
הוחלף אחרת בספינה המשטרה. של לספינות

בספינותיה. בהם תה"משתמשת
640 הוצאו לנהגיםמכונאים. לבחינות ^הוכנו

י $י<?

השתמשה הנסקרת בשנה חסכון. לשם ,/#7

סולר. ליטר 304.181 ן .ט

!

לעומת ,460  משטרתיים רכב כלי אורבים
נפגעים 210 (היו ל189 מ195 ירד ^געים
הרוגים, שלושה (מהם משטרה אנשי היו יקפ
ב317 קשה. פצועים ארבעה מהם ^אלה'
המשטרה לרכב נזק  מהם ב199 ,. |בד
כאחד. והאזרחי המשטרתי הרכב ניזוק :ךים
שוטרים  ובשתיים בלבד, אזרחים £,'יך
נגמרה) שחקירתם המקרים מכל ■ןןב%80
את לשלם הריבו הנהגים מן ורבים נשים,
של לרכב  175 כדלקמן: ^התחלקו
של לרכב ו69 , הדרומי המחוז של |רכב

מחוזי. ובפירוט ארצי בסיכום לתוצאותיהן,
פיקוח יתירה. בחומרה משטרתיים, |ךכב
נענשים המשטרה של הקבע פקודות ,על

תנועת על מפקחת מיוחדת חולייה ^{מש.

המשפט בתי בפני לדין החוק, על ןים
*י1*
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ל יש כן, פי על אף
המניע תפקידי
היאבעייה המניעה
המשט של תפקידה
היא היא כי טיפול,
ותופעוף סוגיה לכל
המונעח פעולותיהם
במהשאפשו בעיקר
ו מועטת, במידה רק
והפוטנצי; הממשית
שאי  הנפש נגד
לס השייכות אחרים
הסיור הרכוש. נגד
7 לעבור המתכוננים
העבריי: הפשע. את
> פעולת של מטרתה

א נפוצה לא כאמור,
איר?. הנסקרת בשנה
< משם בייחוד דאגה,
ספטמב בחודש
א יישובים ובמספר

י.

בל נהרגו ישראליים
שה כוזבות שמועות
כמו הרוחות. סערת
ההרוג הלויית בשעת
הפג התקיימו ובעכו
נפ> והעבודה חנויות,
הועמ המשטרה
הז גם אחת. ובעונה
והה* הכיפורים, יום
יהוז בין. התנגשויות
לו היו ועלולות העיר
נקטה המשטרה :

התו בין התנגשויות
נמנע אלה למאמצים
בבתיח אושפזו מהם
היה אחר רקע ;..

זה לסוג מסויימים.
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ז' ק ר פ

ומיבצעים םיור מניעה,

ומניעתה העבריינות בעיות .1

השינוי תהליך כי הקנה נ1בעי שחלפה. בשנה ניכר שינוי נשתנו לא העבריינות של וממדיה טיבה
לעלות ממשיכה העבריינות וארוךטווח. ממושך אלא ופתאומי, מהפכני אינו ובדרכיה בעבריינות
השוררים והתרבותיים החברתיים הנתונים לכל לב בשים הצפוי, לממדי מעל לא כי אם בהדרגה,
בחקר העומקים החוקרים שבל הקודמים בדוחותינו אמרנו כבר זו. בשעה ישראל ובמדינת בעולם
וכמחייבות כסתומות להם הנראות תופעות הנוכחיים, בשלבים בהתפתחותה, מוצאים העבריינות
למדי, ממושכת תקופה מקובלות שהיו בדעות, ערכים ושינוי הקרימינולוגי למחקר חדשה גישה

להתפתחותה. המסייעים והתנאים והגורמים העבריינות של סיבותיה בדבר
והתנאים החיים תנאי יוצבו שבהן בשנים דווקא אלה. מוזרות בתופעות אנו חשים במדינתנו גם
במקצת, פסקה הממדים י רחבת העלייה של הקלחת שרתיחת בשעה מםויימת, במידה הכלכליים
בשעה ודווקא אחיד, סוציאלי גוף יצירת לקראת מתקדם החל ההיטירוגיניים היסודות של והמיזוג
העלייה בשנות ששררו מאלה לאיןערוך נוחים נעשו הדיור, תנאי זה ובכלל הכלכליים, שהתנאים
 להגליד החלו  היישוב ומלחמות העולם מלחמת  המלחמות פ2יעי וכשגם ,י והצנע הגדולה
להדגיש יש הנוער. של עבריינות גם  ואתה ומתפתחת, העבריינות ממשיכה אלה בשנים דווקא
אלה שהתפתחויות תקוות היו בעבר כי (אם לנו םפיציפית היא ואין עולמית, היא זו שתופעה שוב
להקמת שקדמו בשנים יישובנו של וביחוד עמנו של המיוחד אופיו בגלל במידתמה, עלינו יפסחו
לתופעות גם תרמה זה יישוב שהפעילו האידיאלים מן הניכרת שההתפרקות ספק אין המדינה).
שכבר כפי כי, זו, התפרקות ידי על רק הכל את להסביר איאפשר במובן, אך, בהן, דנים שאנו
החוקרים, של דעתם לפי בהם, היה שלפנים בתנאים דווקא מופיעה והיא עולמית היא התופעה אמרנו,
הבורות, חיסול כלכלי, שפע הנוער: העבריינות את ובייחוד העבריינות, ממדי את להפחית כדי
אנטיקרימינוגיניים כגורמים בעבר נחשבו אלה כל  גבוהה חיים רמת יותר, נוחים חיים תנאי
אלה בתנאים חבויים הנראה כפי הפוכה. להתפתחות אנו עדים כאמור, אך, מונעים), כגורמים (כלומר
אליהם יפנו והעבריינות החברה שחוקרי הוא הראוי ומן נתברר טרם שטבעם סמויים, גורמים

דחופה. לב תשומת
ובייחוד אלימות, משום בה שיש העבריינות ממדי הגיעו לא שאצלנו זאת> בכל לציין, יש
ותרבותיות מפותחות אחרות, בארצות הגיעו שאליהם לממדים הנוער, של וחוליגאניזם ההתפרעויות
סכנה המגלה מעורערת, והבלתי המפורסמת הסוציולוגית שהתופעה גם בסיפוק לציין יש ביותר.
לעצמם סיגלו וטרם הישן המסורתי החיים אורח את שאיבדו  מהגרים בני של השני בדור מיוחדת
גם אחרות. הגירה כבארצות חמורה בצורה אצלנו התבטאה לא זו תופעה גם  חדש חיים אורח
כנופיות ושל חוליגאניזם של קיצוניות תופעות אצלנו אין פנים כל על שייחקר. ראוי זה דבר
השלטון. של באיכוחו ונגד החברה והמתקוממותינגד עצמן לבין ביניהן הנלחמות פרועות, נוער
בקרבנו המושרשים בהרגלים ספק, ללא טמונה, אלה מתופעות הייחסית לחסינותנו הסיבות אחת
המסוכנים, והסמים השיכרות ממכת הנוער, בני את וביחוד ישראל, תושבי את והמצילים דורות, זה ■

תרבות. ארצות במספר הנפוצות מסוימות, מיניות מסטיות וכן
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הגוער). בין (גם לעלות המשיך הרכוש נגד העבירות שמספר לציין יש כן, פי על אף
מצומצמת. במידה אלא המשטרה שלי פעולתה לחוג שייכים אינם הסוציאליים המניעה תפקידי
והמדענים. הציבור דברי המחנכים' המחוקקים' של פעולותיהם לתחום השייכת עייה ;ב היא המניעה
הדורשות התופעות על מצביעה היא אינפורמאטיבי: בעיקר הוא זה בשטח המשטרה של תפקידה
בעבריינות, למלחמה יכולתה במיטב עושה המשטרה אתן. במגע ראשונה הבאה היא היא כי טיפול'
על זה בשטח להצביע יש (ובייחוד הוזנח לא המניעה צד שגם מאליו מובן ותופעותיה. סוגיה לכל
מצטמצם העבריינות במניעת המשטרה של חלקה ברם, הנוער). מיפלגי של המונעות פעולותיהם
המשטרה של פעולתה לתחום (השייכת בשמירה כלומר פיסית"' "מניעה לכנות שאפשר במה בעיקר
העבריינות על ידיעות ובאיסוף בסיור הכלל), מן יוצאים במקרים  לומר ואפשר מועטת, במידה רק
העבירות רוב שייכות זה ולסוג  רבות עבירות שקיימות גם לציין יש והפוטנציאלית. הממשית
מסוגים עבירות גם יש (אמנם כלל משטרתיים באמצעים למניעה ניתנות שאינן  הנפש נגד
עבירות בעיקר הן למניעה הניתנות העבירות וכיו"ב). רמאות זיוף, כגון זה, לסוג השייכות אחרים
האנשים על המקשים בציבור, בטחון ותחושת בטחון תנאי יצירת מטרתו  הסיור הרכוש. נגד
שביצעו לאחר שללם, את או עקבותיהם את ומלהסתיר כוונתם את מלבצע עבירה לעבור המתכוננים
שייתפס. חשש בלבו קיים. אם רק מםויימת עבירה מלבצע נרתע המקצועי העבריין הפשע. את

האפשר. ככל זה חשש ירבה שבהם תנאים ליצור  המשטרה פעולת של מטרתה

המוניות התפרעויות .2

ברם, מועטות. בכלל וההתפרעויות נוער, כנופית של ההתפרעויות תופעת אצלנו נפוצה לא כאמור,
לעורר כדי בהם ו^היה מאורגנים' היו שבחלקם התפרעות, של מקרים מספר אירעו הנסקרת בשנה

מובהק. מדיני רקע על נתעוררו אלה שהתפרעויות משם בייחוד דאגה,
בשפרעם בעכו, בנצרת, בחיפה' הסדר הפרת של חמורים מקרים אירעו ספטמבר בחודש
ערבים צעירים שחמישה לאחר אירעו אלה מקרים המיעוטים. של אחרים יישובים ובמספר
הופצו הערבי הציבור בין עזה. רצועת של לגבול מעבר אל להסתנן שניסו בשעה נהרגו ישראליים
את הגבירו אלה ושמועות התעללות, סימניי נתגלו ושבגופותיהם עונו שההרוגים כוזבות שמועות
הסתה. כרוזי של והפצתם פרסומם ידי על המדורה, על שמן יצקו גורמים כמה הרוחות. סערת
בנצרת ההלוייה, שלאחר בימים גם נמשכו וההתפרעויות הסדר, הופר בחיפה ההרוגים הלויית בשעת
נסגרו אחרים ערביים ביישובים המשטרה. ידי על שפוזרו חוקיות בלתי הפגנות התקיימו ובעכו

בחלקה. נפסקה והעבודה חנויות,
בעת רבים במקומות כנו על הסדר להחזרת לפעול הצורך בפני במפתיע הועמדה המשטרה
בערב נתקיימה בחיפה ההלוייה קשיים: הוסיף ההתפרעויות נתארעו שבו הזמן גם אחת. ובעונה
קרו שבת) (מוצאי סוכות לערב אור הכיפורים. יום בעצם  בנצרת וההפגנה הכיפורים, יום
ברחובות המטיילים שרבו בשעה נתרחשו אלה התנגשויות בעכו. וערבים יהודים בין התנגשויות

במרץ. המשטרה פעלה אלמלא להחריף, היו ועלולות העיר
למניעת רבים צעדים עשו המשטרה וקציני הסדר הפרת של מקרה בכל אמצעים נקטה המשטרה
הודות הרוחות, הרגעת לשם השונים,* החוגים נציגי עם מגע ולקיום התושבים בין התנגשויות
ההפגנות' בשעת נפגעו משטרה אנשי של ניכר מספר וברכוש. בנפש קרבנות נמנעו. אלה למאמצים
■ י י י " ■ . חולים. בבתי אושפזו מהם
וביישובים בשכונות ומעשייהפקרות, ברכוש פגיעות אליהן שנתלוו להתפרעויות, היה אחר רקע
בתל התקוה בשכונת סוכות שלפני שבת בערב שאירעה ההתפרעות שייכת זה לסוג מסויימים.
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למניעתה

השינוי תהליך כי הדבר, טבעי שחלפה. יה
לעלות ממשיכה העבריינות ^יוארוךטווח.
השוררים והתרבותיים החברתיים הגתונים

!ייי
בחקר העוסקים החוקרים שכל ^.הקודמים
וכמחייבות כסתומות להם הנראות יופעות
למדי, ממושכת תקופה מקובלות שהיו ת,

להתפתחותה. ים
והתנאים החיים תנאי יוצבו שבהן /בשנים
במקצת, פסקה הממדים רחבת "העלייה ל
בשעה ודווקא אחיד, סוציאלי גוף ^ןיצירת
העלייה בשנות ששררו מאלה "לאיךערוך
 להגליד החלו  היישוב ומלחמות לם
להדגיש יש הנוער. של) עבריינות גם י .

אלה שהתפתחויות תקוות היו בעבר כי ;ם

להקמת שקדמו בשנים יישובנו של ייחוד
לתופעות גם תרמה זה יישוב 'שהפעילו
שכבר כפי כי, זו, התפרקות ידי על רק י

החוקרים, של דעתם לפי בהם, היה ןילפנים
הבורות, חיסול כלכלי, שפע הנוער; טית
אנטיקרימינוגיניים כגורמים בעבר ושבו
אלה בתנאים חבויים הנראה כפי הפוכה. ת
אליהם יפנו והעבריינות החברה רי חוק

ובייחוד אלימות, משום בה שיש רייבות
ותרבותיות מפותחות אחרות, בארצות יעו
סכנה המגלה מעורערת, והבלתי £ורםמת
לעצמם סיגלו וטרם הישן המסורתי החיים
גם אחרות. הגירה כבארצות חמורה .ורה
כנופיות ושל חוליגאניזם של לקיצוניות
השלטון. של באיכוחו ונגד החברה ונגד
בקרבנו המושרשים בהרגלים ספק, ^ללא
המסוכנים, והסמים השיכרות ממכת "וער,



ביחיד הסיורים בשטח
ובש ,1960 שנת בסוף
התחנה של המשרדים
שהונה, השינויים
בעיק מצויים הסיירים
שבאמצעותם טלפון,

נ (הסייר המכסימאלית
שהקהל לציין יש
האזח מן טירחה ומונע

ב ולמלחמה להסתננות
על אף שונים. גורמים
מסתננים של בגילויים
המםתנ של חלקם
י עבירות של מסויימים
לרצח בנסיון ל0/"4.2!
חלקם הקודמת). בשנה
ולעומת התפרצות או
שעברה). בשנה 10.90/0

של הכולל חלקם
ל ניכר. עורנו והברחות
במיוחד לציין יש
ה משמר על העומדים
פעולותיה את גם לציין

הגבול.
הגבו משמר אנשי
בגיבושו חשוב תפקיד

ביישובים.

השונים התפקידים בין
עב הם (החטאים שונים
ל פרט  ערים בניין
פקו של לפועל הוצאה

לבעליהן.
המר טבלות להלן
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יו על שהתאסף המון רשיון. ללא שנבנה בניין המשפט בית של צו לפי הרסו עירייה פקחי אביב.
לבניינים למכוניות, נזק נגרם הסדר. והפרת קשות התפרעויות שלוותה הפגנה' ארגן ההרוס הבניין

נפגעו. כנו, על הסדר להחזרת שפעלו שוטרים, של ניכר מספר ציבוריים.
בדבר סכסוך מחמת הראשי' בכביש התנועה את דחק פועלי חסמו שבגליל מעלות ביישוב
שהסיבות ספק אין המשטרה. של פעולה בהכרח עמו גרר זה דבר אלה. פועלים של העבודה תנאי
ולאופיין לממדיהן הדעת את המניח הסבר לספק כדי בהן אין אלה להתפרצויות שגרמו המיידיות
מצבם את ולבדוק המאורעות של החברתי לרקע דחופה לב תשומת להקדיש חובה החמור.
התרבותית סביבתם את דיורם, תנאי את והיישובים, השכונות תושבי של והסוציאלי הכלכלי
ולהבאת זה מסוג התפרעויוף להפסקת המרץ בכל ותפעל פעלה שהמשטרה מאליו מובן וכיו"ב.
שאינם מונעים, אמצעים במקום לבוא יכולה עונשין פעולת אין כאן גם אך למשפט; האשמים

אפשרויותיה. בגדר ושאינם המשטרה של מסמכותה

העירוני הסיור .3

בוצעו הסיורים הסיורים. בשטח תפקודיים או ארגוניים שינויים השנה חלו לא העירוניות בנפות
אדם בכוח מחסור הורגש היחידה. של האדם כוח מצבת ידי על שהוצבו גבולות תוך במקופים'י
העבודה, רבה שבהם אלו; בייחוד במלואו, אוייש מהם חלק ורק במלואם, המקופים של לאייושם
הסיבה אחרים. בקטעים מידה באותה מיידי טיפול איפוא, קיבלו, לא הנפות של מסויימים קטעים
ההכרח  זאת ועם בתקן, החמר למילוי מתאימים אנשים של הגיוס קשיי  לכך העיקרית

עצמו. המשפט ובבית אייר במחנה אייכמן, על לשמירה האדם מכוח חלק להפנות
במקום רזרביים כוחות הטלת לצורך בתלאביב, 1960 בשנת שהוקמה התגבורת יחידת
תפקידי המלא. לאייושה אדם כוח חוסר מחמת הנסקרת בשנה חוסלה הצורך, ובשעת הצורך
האימונים. בבסיס אלה לצרכים שאומנו שוטרות על הוטלו בעיר התנועה של והזרמתה הכוונתה
המטפלת מפקחת, עומדת שבראשה נפרדת כיחידה תלאביב, הצפונית, בנפה הוצבו השוטרות
המתייחסים ניהול בענייני הנפה למפקד כיועצת ומשמשת השוטרות של האישיות בבעייות'יהן
בתפקידים יעילותן את ולהעריך השוטרות של מפעולותיהן מסקנות להסיק עליה הוטל כן לשוטרות.

ממלאות. שהן
אחר ובמשמרת בוקר במשמרת לסירוגין, העובדות קבוצות, לשתי מחולקת השוטרות יחידת

בלילה. מועסקות השוטרות אין הצהרים.
האימונים). שבבסיס הקורם על (נוסף מיוחד אימון לתפקידיהן, שנשלחו לפני קיבלו' השוטרות
השוטרות כל מרוכזות שעה לפי מרובה. בהצלחה תפקידיהן את ממלאות שהשוטרות לציין יש
המשטרתיות ליחידות כפופות הן התפקיד. תוך ההדרכה את גם מקבלות הן שבה הצפונית, בנפה
מאז מהיחידה, שהנשירה צויין כבר סמלות. באמצעות תידרוכן את ומקבלות מוצבות הן שבהן

אפסית. במעט היתה שנה, לפני הקמתה
דוד מגן בכיכר המנהרות כריית לרגל שבוצע המיבצע של הצלחתו את במיוחד לציין יש
קשות תקלות לידי תביא בעיר התנועה של זה עצבים מרכז שחסימת החששות .בתלאביב. אדום
לדרכים התנועה את להטות שהצליחה המשטרה, של היעילה לפעולתה הודות נתבדו,  ביותר

התקין. למהלכה ביותר הקלה התקלה אף נגרמה שלא כך צדדיות,
!44 בירושלים כדלקמן: היה הגדולות בערים 999 בטלפון הציבור פניות של הממוצע
ב11.80/0! בתלאביב ב%4.8? בירושלים עלו הקריאות (מספרי 23  ובחיפה 109  בתלאביב
ל82.105 והאירועים ההודעות מספר הגיע המוקדים שלושת בכל 0/ס4.2). של ירידה חלה בחיפה

הקודמת). השנה לעומת %11.2 של (עלייה
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כפריים ובשטחים השרה בערי ומניעה סיורים .4

הונהגה הכפרי הסיור של החדשה השיטה שינויים. השנה חלו לא הכפריות ביחידות הסיורים בשטח
חלוקת הונהגה יחידה. כל של המיוחדים לצרכים השיטה הותאמה הדוח ובשנת ,1960 שנת בסוף

הארגון). בפרק כמוסבר וניהול' חקירות (סיור, חדשה מתכ1נת לפי התחנה של המשרדים
האזרחים: של התלונות קבלת בשטח שיפורים הביאו הסיור בשיטות שהונהגו השינויים
תאי הסיירים בשטחי הוספו כך על ונוסף לפורענות, המיועדים במקומות בעיקר מצויים הסיירים
במהירות דרוש הוא שבו מקום לכל באיזור הסייר את להכווין אפשר שבאמצעותם טלפון,

שעתיים). או שעה מדי מזומנות, לעתים המוקד עם בטלפון מתקשר (הסייר המכסימאלית
הטיפול את מחיש זה ודבר בטלפון, למשטרה תלונותיו את למסור מרבה שהקהל לציין יש

התחנות. מן המרוחקים יישוב במקומות בייחוד האזרח' מן טירחה ומונע

הגבול ומשמר בה*תננות המלחמה .5

בידי נתון בהן והטיפול רגילות, פליליות ומהן בטחוניות מהן שונות' פנים בה ולמלחמה להסתננות
הגבול) משמר של (ובייחוד המשטרה של תפקידיה את למנות אפשר כן' פי על אף שונים. גורמים

והמניעה. הסיור תפקידי עם המדינה, לגבולות חדירתם ובמניעת מסתננים של בגילויים
בסוגים אףעלפיכן, במקצת; השנה ירד עבירות של שונים בסוגים המסתננים של חלקם
מ%11.5 חלקם ירד הרצח במעשי עלה. אף או שינוי, ללא כמעט חלקם נשאר עבירות של מסויימים
אפס (לעומת %9.4 השנה היה השוד במעשי חלקם ל140/0. מ24.30/0  לרצח בנסיון ל%4.2;
שוד ידי על הבהמות גניבות מכל 57.4"/0 היה: הסוגים מכל בהמות בגניבת חלקם הקודמת). בשנה
(לעומת אחרות בדרכים בהמות בגניבת ו17.70/0 הקודמת) בשנה 58.20/0 (לעומת התפרצות או

שעברה). בשנה 10.90/0

ריגול במעשי חלקם אך הקודמות, השנים לעומת פחת בעבירות המסתננים של הכולל חלקם
ידם. על שנגנב הרכוש ערך עלה זאת לעומת ניכר. עודנו והברחות

הגבול, משמר אנשי בהסתננות המלןזמה בשטח שממלאים התפקיד את במיוחד לציין יש
יש למופת. וביעילות בשקידה לב, באומץ ליאות, ללא הספר, של הבטחון משמר על העומדים
משמר ידי על והמופעלים המודרכים ביישובים, השוטף הבטחון אנשי של פעולותיהם את גם לציין

הגבול.
גם והציבור' המדינה בבטחון ביותר החשוב תפקידם על נוסף ממלאים, הגבול משמר אנשי
ומתמדת ברוכה פעולה ידי על בספר, היישוב של והציבורי הלאומי בגיבושו חשוב תפקיד

ביישובים.

שונים שיטור תפקידי .6

חטאים של למשפט והגשתם גילוים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים 3ין
המודעות, המשכרים, המשקאות פקודת כגון,  שונות פקודות על קלות עבירות הם (החטאים שונים
., רשיון ללא שהוחזקו ותחמושת נשק החרמת בדרכים); התעבורה לפקודת פרט  ערים בניין
והחזרתן מציאות קבלת אבידות, על הודעות קבלת והזמנות; מאסר פקודות של לפועל הוצאה

לבעליהן.
אלה. בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן
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יד על שהתאסף המון רשיון. ללא שנבנה ניין
לבניינים למכוניות, נזק נגרם הסדר. "[והפרת

נפגעו, כנו, חל'על
בדבר סכסוך מחמת הראשי' בכביש ^התנועה
שהסיבות ספק אין המשטרה. של פעולה כוח
ולאופיין לממדיהן הדעת את המניח קן*הסבר
מצבם את ולבדוק המאורעות של ^ברתי
התרבותית סביבתם את דיורם, תנאי |"את
ולהבאת זה מסוג התפרעויות להפסקת מרץ
שאינם מונעים' אמצעים במקום לבוא :ולה

בוצעו הסיורים הסיורים. בשטח ^תפקודיים
אדם בכוח מחסור הורגש היחידה. של ?ךם
העבודה. רבה שבהם אלה בייחוד ןבמלואו,
הסיבה אחרים. בקטעים מידה באותה למיידי
ההכרח  זאת ועם בתקן, החסר למילוי

עצמו. המשפט ובבית £ייר
במקום רזרביים כוחות הטלת לצורך ב,
תפקידי המלא. לאיייושה אדם כוח ןחוסר
האימונים. בבסיס אלה לצרכים שאומנו ות
המטפלת מפקחת, עומדת שבראשה נפרדת
המתייחסים ניהול בענייני הנפה למפקד :<

בתפקידים יעילותן את ולהעריך השוטרות $

אחר ובמשמרת בוקר במשמרת לסירוגין, ''>

י \

האימונים). שבבסיס הקורס על (נוסף נ(יוחד
השוטרות כל מרוכזות שעה לפי מרובה. חת
המשמרתיות ליחידות כפופות הן יהתפקיד.
מאז מהיחידה, שהנשירה צויין כבר מלות.

דוד מגן בכיכר המנהרות כריית לרגל צע
קשות תקלות לידי תביא בעיר התנועה .יזל

לדרכים התנועה את להטות שהצליחה יה<

התקין. לכה
:44 בירושלים כדלקמן: היה !הגדולות
: ב0/יי11.8 בתלאביב ב4.80/0: בירושלים
ל82.105 והאירועים ההודעות מספר .יגיע
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< ההזמנות, מסירת
ומספרן ל15,000,
מ משליש בלמעלה
נמצא שלא מוזמנים
מרו זה תפקיד
לווה קרוב הציבור.
הייעודיים המשטרה

זה. בנושא

הנש סוג

: רובים
: ..מקלעים
תתמקלעיכ

אקדחים
רימ פצצות'
צייד רובי

לר תחמושת
מנ. מחסניות
ל נפץ חומרי

נידונים
לרימ נפצים

ביות החשוב המיבצע
יש החמישית. לכנסת
כלל הסדר הופר לא
הבח ביום שהתרחשה

35טבל ד.

 19011960חטאים

19(!01%1

תקים 1046210284נרשמו

בדץ 72996370נתחייבו ■.

9180זוכו

חקירה) (כולל למשפט 24603248מחכים
משפט בבית או במשטרה 493359בוטלו

76147הועברו י
נמצא לא [43העבריין 68

ביוזמת כולן מתגלות זה מסוג שעבירות לציין יש במקצת. ירד השנה שנתגלו החטאים מספר
אזרחים. של תלונות ללא המשטרה,

37 טבלה
1901  מאפר פקודות של לפועל הוצאה

לפועל הוצאו

53833
47622
37760

נתקבלו
המשפט מבתי

. 59043
52107
40220

פליליות מאסר פקודות
חוב איתשלום על גואםר פקודות

למיניהן הבאה פקודות

הדוח שבשנת משום הקודמות, השנים עם השוואה ללא בלבד, 1961 מספרי ניתנים זו בטבלה
הכולל במספרן שעברה. לשנה חופפים מספרים בידינו ואין הפקודות סוגי במיון שינוי הונהג

.8.10/0 של עלייה חלה מאסר פקודות של
ובארצות ועיקר, כלל משטרתי תפקיד אינו המשטרה, שכם על כבדה מעמסה המטיל זה' תפקיד

המשפט. בתי של מיוחדות מחלקות או מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות
הסיירים. ידי על מבוצעת לפועל ההוצאה

38 טבלה
1961  המשפט מבתי הזמנות של לפועל הוצאה

מחוזית חלוקה

לפועלנתקבלוהמחוז מהןהוצאו
הדואר באמצעות

הכל 24132122775999110סך

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

53010
40011
148300

51879
29148
146732

28059
10993
00058

הוא ואףעלפיכז לאמשטרתי, תפקיד הוא  המשפט בתי של הזמנות חלוקת  זה תפקיד גם
עניין את שהסדירה המיוחדת התחיקה אף על אחרות. כבמדינות שלא המשטרה, על אצלנו מוטל
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בקרוב עלה השנה שנתקבלו ההזמנות מספר המשטרה. משכם המעמסה הוסרה לא ההזמנות, מסירת
(פחות הדואר באמצעות בוצעו מהן 99,110 רק אך מיליון, לרבע כמעט הגיע ומספרן ל15,000,

אחרי וחיפוש דחופות הזמנות מסירת וכן ההזמנות, הכנת הקודמת!). בשנה מאשר משליש בלמעלה
המשטרה. על כבדה מעמסה מטילים עודם התורים, ידי על נמצאו שלא מוזמנים

לטובת אינו הפשעים ומניעת הציבורי הסדר מחזית שהיעדרם משטרה אנשי מרתק זה תפקיד
תפקידי של התרחבותם לנוכח דלעיל בי בפרק שצויינו האדם כוח קשיי שנוכח לוודאי קרוב הציבור.
המשטרה על הרובצת במעמסה השוטפת בשנה מחדש לדון צורך יהיה הייעודיים, המשטרה

זה. בנושא

/ 39י טבלה
1961  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

מציאותאבירותהמחוז ■

הכל 2882727537םך

הצפוני המהוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

9022
6650

13155

9793
4592

13152

40 טבלה
1961  ותחמושת נשק החרמת י

נמצא הוחרם הכל סך התחמושת או הנשק סוג

16

1

14

42

59

3

14398

63

0.9

2

12

28

11

51

2

10

2784

26

0.01

1

44רובים

1מקלעים

25תתמקלעים

,אקדחים 93

ומוקשים רימונים 61פצצות'

צייד 13רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 17182תחמושת

ותהמקלעים מקלעים 89מחסניות

(בקילוגרם) לסוגיהם נפץ 0.91חומרי

3כידונים י

לרימונים 12נפצים

מיבצעימ ,7

הבחירות בשעת הסדר שמירת מיבצע היה השנה המשטרה ידי על שבוצע ביותר החשוב המיבצע
מספר, להפגנות ושגרמה אלה' לבחירות שקדמה הרוחות מערת אף שעל לציין יש החמישית. לכנסת
היחידה התקרית ומסודרת. שקטה באווירה התנהלו והן הבחירות בשעת כלל הסדר הופר לא
ערביים כפרים שני בין גדולה קטטה היתה למדי, חמור אופי ושקיבלה הבחירות, ביום שהתרחשה
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196111

1961 ()%נ $/י
10284 10162 ..;
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ש חלו לא הנסקרת בשנה

לחקירות המחלקה א.

משני מורכבת המחלקה
הלחימה יחידת הכלכלי;
ולחו לשחרורים לחנינות,
ולנ1 לשיטות המדור
1 במבנה שחלו לשינויים
הור היחידות בין להפיץ
הור* להפיץ וכן מסויימים'
להעב נויהלים נקבעו
ובין הנפוית בין קישור
ע0/ הכלכלי המדור
שממדיהן אופיראטיביות,
ד משרד האוצר, (משרד
בארץ כלכליים עבריינים

ההכנסה. מם פקודת
למניעו פעולות נעשו
מבריח של חבורות ידי על
< ניכרת כמות נתפסה
היחידה של פעולתה
ופט מפקדה של הממושכת
למלח מיוחדת יחידה
במח כאלה יחידות הקמת
בנו המרחבים עבודת על
פיק מתנהל כן ואבידות)?
המבוצעות הבקרות בדבר
עס המשפטי המדור
הנ בשנה המשפטי. היועץ
(קרו המקרים של המכריע
הע המשפטי היועץ
שהוג מסויימות בתלונות

זאת לתקרית הכפרים. אחד תושב מעורב היה שבה קטלנית דרכים תאונת  שסיבתה שכנים,
המשטרה. של נמרצת בפעולה חוסלה והיא הבחירות, עם קשר כל היה לא

הסדר, על שמירה מיבצעי מהם שונים, במיבצעים כרגיל, המשטרה, טיפלה הנסקרת בשנה
אלה בין בינלאומיים. וכינוסים בינלאומיות משלחות חשובים, אורחים ביקורי וכן חגיגות מהם
של הבינלאומי הכינוס את העצמאות, יום מיבצעי את בתלאביב, העדלידע את להזכיר יש
ואת דאהומי מלגאש, העלית, וולטה נשיאי של ביקוריהם את השישית, המכביה את "הפועל"'
כן וכיו"ב. הבריטית גויאנה. המערבית, ניגריה נורבגיה, ממשלות ראשי של ביקוריהם

בינלאומיות). בתחרויות (בייחוד רבים ספורט במופעי שוטרים הועסקו

.: חוכימ .8
ן1י

^ מניעת כוללים: תפקידיו חיפה. נמל לנפת המשתייך החופים, משמר בידי נעשית החופים שמירת
| שייט 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 .9

) פעולות ועל רצויים בלתי זרים על בפיקוח העוסקים המוסדות עם פעולה משתפת המשטרה
,| זה. זרים,מסוג בידי הנעשות חתירה
[י תיירים 138,124 מהם ו 223,009  יצאו איש; 263,726 הגבול נקודות דרך נכנסו הדוח בשנת
1 שיצאו. תיירים ו268'134 שנכנסו
$ של הארץ מן יציאתם על הפיקוח בדרכי ניכרים שינויים עריכת חייב היציאה היתרי. ביטול
$ במשטרה. לחקירה או למשפט הדרושים אנשים
7
1

/ תכגון .10

ארגון תוכנן הצורך. במקרה שינויים, הכנסת לשם התקנים, בפעם פעם מדי נבדקו הנסקרת בשנה
רבה לב תשומת פעולתם. ושיטות שבתחנות השונים המשרדים תחומי והוגדרו המשטרה, תחנות
של הקודיפיקאציה עבודת עבירות. ושל אירועים של הרישום ולדרכי משרד לנוהלי הוקדשה
את ולעדכן שנתיישנו פקודות לבטל שמטרתה השונות, הקבע ופקודות הארצי המטה פקודות
נסתיימה, הצורך, במקרה ותיקונן חידושן את שתאפשר בצורה לקבצן וכן האחרות, הפקודות
של לפעולותיהם האחיד המינוח הבנת נמשכה כן לדפוס. נמסר הקבע פקודות של החדש והאוסף

השונים. המשטרה ענפי
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פליליות חקירות
. החקירה פעולות ארגון .1

.1 פליליות. בחקירות העוסק באגף ארגוניים שינויים חלו לא הנסקרת בשנה

פליליות לחקירות המחלקה א.

והמדור ולנוהלים לשיטות המדור נוספות; יחידות וממספר מדורים משני מורכבת המחלקה
יחידה משפטית; יחידה ו במרחבים הביקורת יחידת המסוכנים! בסמים הלחימה יחידת ., הכלכלי
נוער. לעבריינות ויחידה האינטרפול; עם הקשר לשכת ו אסירים ולחופשות לשחרורים לחנינות,

ובהתאמתן לחקירות המתייחסות המטה פקודות בעדכון השנה עמק ולנוהלים לשיטות המדור
שתכליתן אח"ק" "הוראות של סידרה הוצאה פעולתה. ובדרכי המשטרה במבנה שחלו לשינויים
בנושאים המשטרה ושל המשפטיים השלטונות של מדיניותם בדבר הוראות היחידות בין להפיץ

ארע?. של הוראות להפיץ וכן מסויימים'
קציני מונו המשפט: תוצאות על ולדיווח המחוזות לפרקליטי התיקים להעברת נוחלים נקבעו

ולייעולו. ביניהם המגע להקלת הפרקליטים, משרדי ובין הנפות בין קישור
חקירות במספר גם ביחידות, והייעוץ הפיקוח פעולות על בנוסף עסק, הכלכלי המדור
הכלכליים המשרדים עם פעולה שיתף המדור מרוכזת. פעולה דרשו שממדיהן אופיראטיביות,
בדבר ידיעות באיסוף עסק המדור ומחלקותיהם). והתעשייה המסחר משרד האוצר, (משרד
על ועבירות מטבע עבירות והיצוא, היבוא בשטח בעיקר לה, ומחוץ בארץ כלכליים עבריינים

ההכנסה. מס פקודת
מיוחדים, בתנאים חפצים אתם המביאים החדשים, העולים של ניצולם למניעת פעולות נעשו

מבריחים. של חבורות ידי על
זר. מטבע של ניכרת כמות נתפסה

מחלתו מחמת רבים, בקשיים השנה נתקלה מסוכנים בסמים העוסקת היחידה של פעולתה
מקומו. את שמילא הקצין של ופטירתו מפקדה של הממושכת

בהצלחה. ופעלה בתלאביב 1?ויקמה מסוכנים ב*ימים ובשימוש במסחר למלחמה מיוחדת יחידה
סלקטיבי פיקוח מקיימת המחלקה הכנה. של בשלב נמצאת האחרים במחוזות כאלה יחידות הקמת
במציאות והטיפול בתביעות המשטרה תיקי מצב  (השנה מסויימים בנושאים המרחבים עבודת על
המחוזיים הענפים ראשי של רוחותיהם אחרי עיקוב באמצעות מתמיד, פיקוח מתנהל כן ואבירות):

. במחוזותיהם. ידם על המבוצעות הנקרות בדבר
ידי על למשטרה שהועברו משפטיים, הליכים לעיכוב בקשות בבדיקת עסק המשפטי המדור
ברובם זה' מסוג בקשות מאות לשלוש בקרוב המשפטי המדור טיפל הנסקרת בשנה המשפטי. היועץ

המשטרה. עמדת את המשפטי היועץ אישר ל900/0) (קרוב המקרים של המכריע
לטפל המשטרה סירוב על עררים כ350 השנה במשך למשטרה העביר המשפטי היועץ
לפני עצמה, המשטרה ידי על לפעמים נעשית העררים בדיקת לה. שהוגשו מסויימות בתלונות
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זאת.ב, לתקרית הכפרים. אחד תושב זעורב
המשטרה. ו^זל

הסדר, על שמירה מיבצעי מהם ן'^ונים,
אלה בין בינלאומיים. וכינוסים "לאומיות
של הבינלאומי הכינוס את |?$צמאות,
ואת דאהומי מלגאש, העלית, וולטה יאיי

כן וכיו"ב. הבריטית גויאנה, |5לבית,
ינלאומיות).

מניעת כוללים: תפקידיו חיפה. גמל ^פת

שייט לכלי עזרה מתן וכן חוקי, £?נלתי
המשטרה. טייסי ידי 1על

מ*
ויי

פעולות ועל רצויים בלתי זרים ו^על
/י

תיירים 138,124 מהם ;223,009  /יצאו

של הארץ מן יציאתם על הפיקוח דרכי
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ארגון תוכנן הצורך. במקרה לשינויים,
רבה לב תשומת פעולתם. ושיטות ונו?;
של הקודיפיקאציה עבודת /עבירות.
את ולעדכן שנתיישנו פקודות י^לבטל
נסתיימה, הצורך, במקרה ותיקונן ושן
של לפעולותיהם האחיד המינוח הכנת >
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לאר בחוץ לשלטונות ן

ונאשמים.
בקשר עומד המדור
המערי שבגרמניה שונים
מספ הועסקו במדור

פ', לזיהוי המחלקה ג.

מ ה פעולות (1)

מ. נעשה הנסקרת בשנה
*. חברת ידי על מתבצע
ידיע שירות הופעל
שעה לפי הקרוי מיוחד,
גי אלא התיק, נושא של
ו אחרת) סמכות. ידי על
של דוחות העבריין, של
לחו> תועלת משום בה יש
' שהוקמה הכרטסת
(הקשיים בעדבונה קשיים
כננ קיימה המחלקה
לניהו לאחראים האצבע),
המו ראש ל, ב אש ד.
בקו הרצו המחלקה אנשי
בפ ביקרו אנשים כ1500
ביק ידי על המחלקה של
להי? הסיורים יוסיפו זאת
הו סרט הוכן השנה
וב< צילום עבודות הסיום.
)6 הלשכה של עבודתה על
בנו' מחקרים נערכו

ומזוייפים. אמיתיים
משפו לרפואה המכון
סניף (הקמת ולירושלים

. .26  מירושלים גוויות,
ירד1 הנסקרת בשנה.
על זאת (לעומת 70/0 של
במר החוקרים של. היידע
כלום!* בהם לגלות תקוה
חיי אלה (חקירות הזיהוי
(הסיב המסוכנים הסמים
נ מסויימות שיחידות לכך

המחלקה ידי על לפרקים מתבטלת המסרבת היחידה והחלטת המשפטי, היועץ של התערבותו
המשטרה. עמדת את המשפטי היועץ1 קיבל המקרים כל של ב0/"95 פליליות, לחקירות

פלילית. בעבירה משטרה איש מואשם שבהם החקירות תיקי כל בבדיקת גם עוסק המדור
מקרים כ150 נבדקו השנה הצלחתה. שתובטח כדי לתביעה, העברתם לפני בקפדנות נבדקימ התיקים
עובדי לדין להעמיד המשפטי היועץ של הרשאה בהשגת המחלקה טיפלה מקרים ב250 זה. מסוג

ציבור.
עובד של לדין להעמדתו המשפטי היועץ בהרשאת הצורך בוטל הנסקרת השנה של באוגוסט
אנשי נגד כנ"ל המוגשים התיקים מספר את הפחית זה דבר תעבורה. בעבירת הנאשם ציבור

ציבור. עובדי ונגד משטרה
אסיר לך אין כמעט המדינה. לנשיא המוגשות לחנינה, הבקשות בעיית היא במינה מיוחדת בעייה
אנשים או נפסל, שרשיונם תנועה שעברייני כך לידי הדברים והגיעו חנינה' להשיג מנסה שאינו
900 המשטרה לידי הגיעו השנה חנינה. מבקעים הם אף תנאי, על מאסר נגדם להפעיל שעומדים

המקרים. של המכריע ברובם נתקבלו, המשטרה המלצות זה. מסוג בקשות
הסוהר. בתי שליד השחרורים לוועדת שהוגשו בקשות ב848 גם טיפלה המחלקה

מועד עבריין כל על הודעה המשטרה מקבלת שלפיו הסוהר, בתי שירות עם הסדר הושג
חופשתו. בשעת אחריו לעקוב יהיה שאפשר כדי ממאסרה חופשה המקבל

של העבריינות ענייני את הארצי במטה שירכז מיוחד איש של מינויו הפרק על הועמד
ימים. עולי

העוסקות הציבוריות ובוועדות תיאום בוועדות בינמשרדיות, בוועדות משתתפת המשטרה
העוקבת, החסות יד שעל הארצית במועצה גם מיוצגת המשטרה ימים. עולי של בעבריינות
החברה בחיי ולשלבם צעירים, לעבריינים המוסדות מן היוצאים הצעירים את להדריך שתפקידה

■ ■ מועילים. כאזרחים

נמצא אחרות, מיוחדות סיבות בגלל או היקפן, אופיין, שמפאת חקירות, במספר טיפלה המחלקה
: אלה בין הארצי. במטה לנהלן לראוי

הכנסה. מם העלמת בעניין "ארטיקקרטיב" חקירת (1)

שחיכה בשעה הארץ, מן חוקית הבלתי שיציאתו חשד עם בקשר אוז'רנםקי נחמן חקירת (2)

מסויימים. משטרה אנשי עם קשר קשירת ידי על נתאפשרה "אגד'/ כרטיסי זיוף על למשפט
בריבית הלוואות במתן סוכן, ידי על בגניבה שנאשם פוזננםקי העורךדין חקירת (3)

הכנסות. ובהעלמת לירות אלפי מאות של בסכומים קצוצה
קיסריה. בחולות נמצאה שגוויתו שושי, נסים של מותו נסיבות חקירת (4)

החמישית. המועמדיםולכנסת על,רשימות החתימות של אמיתותן חקירת (5)

....... הנאצים פשעי לחקירות המדור ב.

ניכרת, במידה פעולותיו את הרחיב אח"ק, לראש במישרין והכפוף ,1960 בשנת שהוקם המדור,
המדור ידי שנאסף.על, העובדתי החומר סמך על ובגרמניה באוסטריה לדין הובאו נאצים ועשרות

. בישראל.
פניות. 57 נאציים, פושעים נגד חקירות המנהלים לארץ, בחוץ השלטונות מאת קיבל המדור
המבקשים, השלטונות ידי על סופקו ששמותיהם עדים (בחלקם עדים 557 מאת הודעות גבה המדור
בעתונות פרסומים ובאמצעות העולים ארגוני בעזרת בארץ שנמצאו אחרים עדים  ובחלקם

ושם". ב"יד הוכחות חומר החוקרים גילו כך על נוסף וברדיו).
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חשודים. 431 ל המתייחם הוכחות חומר ובהם דוחות,

^,1

ו
י :*

נמסרו לארץ בחוץ לשלטונות 1

י ונאשמים.
משפט בתי עם בלודביגסבורג' הנאצים פשעי בענייני התביעה מרכז עם בקשר עומד המדור 1

באוסטריה. המשפט ובתי הפנים משרד ועם המערבית שבגרמניה שונים // ]

השואה.. מפליטי עצמם שהם אנשים מספר הועסקו במדור / " |

פלילי לזיהוי המחלקה ג.

ה ק ל ח מ ה ת ו ל ו ע פ (1)
./

המחקר הפלילי. הרישום של המיכון כדאיות בדבר נסתיים) (שטרם מחקר נעשה הנסקרת בשנה
.1.13.^1. חברת ידי על מתבצע

פלילי ברישום הרשומים אנשים בדבר החקירה ליחידות טלפוני ידיעות שירות הופעל
הקודמות הרשעותיו את רק לא מכיל זה רישום מקיף". פלילי "רישום שעה לפי מיוחד,,הקרוי
(או במשטרה שנסגרו, תיקים זיכויים, כגון: בו, שנצברו אחרות ידיעות גם אלא התיק, נושא של
מרעיו חבר על פרטים האינטרפול, ממקורות ידיעות לנאשם, המתייחסים אחרת) סמכות ידי על
אלה ת .ידיעו הספקת ובו/ הסוהר בתי שירות של וסוציולוגים פסיכולוגים של דוחות העבריין, של

בנאשם. המטפלים לחוקרים תועלת משום בה יש

נתגלו כי הכזיבה,  שבארץ הרכב בעלי נרשמים ושבה שנתיים, לפני שהוקמה הכרטסת
משטרתי). ג,וף ידי על נגרמו לא (הקשיים בעדכונה קשיים

טביעות עובדי גם הם (שברובם הצילום מעבדות לעובדי עיון וימי כנסים קיימה המחלקה
הפרופיסור השתתף זה בכנס דליקות. ולחוקרי העבריינים אלבום של לניהולו לאחראים האצבע),
הכבאות. על הממונה שפיר, וםגןאלוף בירושלים, למטיאורולוגיה המחלקה ראש ל, ב ש א ד.

לארץ. שמחוץ ולמוסדות המשטרה לאנשי שניתנו הדרכה ובשיעורי בקורסים הרצו המחלקה אנשי
הסדירה לעבודתה הנגרמים הקשיים אף על ובמעבדותיה. המחלקה במשרדי ביקרו אנשים כ1500
ועם עבודתם, תיפגע שלא כדי יכולתם כמיטב העובדים עשו אלה, ביקורים ידי על המחלקה של 11

ציבור. יחסי מבחינת ניכרת תועלת בהם שיש משום להיערך, הסיורים יוסיפו זאת
בשלבי עכשיו היא הסרט הכנת התפרצות". מקרה "חקירת בנושא הדרכה סרט הוכן השנה
דוקומנטארי סרט בהכנת הוחל כן אייכמן, למשפט בקשר נעשו רבות ובדיקות צילום עבודות הסיום.

.06 הלשכה של עבודתה על
כסף שטרי בין האבחנה בנושא למחקר הכנות ונעשו הפןליגראף, בנושא מחקרים נערכו

ומזוייפים. אמיתיים
הארץ לצפון אף אלא ולנגב, הארץ למרכז רק לא שירות לספק הוסיף משפטית לרפואה המכון
103 הצפון מן לתלאביב הובאו השנה במשך נתעכבה). בצפון המכון סניף (הקמת ולירושלים

רב. בכסף עלתה הפאתולוגי למכון ממקומן העברתן .26  מירושלים גוויות,
ירידה במחלקה, לבדיקה מוצגים נשלחו אליהן שבקשר החקירות מספר ירד הנסקרת בשנה
התקדמות כנראה: הן לכך הסיבות .(%6 של עלייה המוצגים, מספר עלה זאת (לעומת 0/"ר של
שאין מוצגים ובין בשליחתם תועלת שיש מוצגים בין המבחינים במרחבים, החוקרים של היידע
בתעודות שינויים עשיית של העבירות מספר רבה במידה פחת כך על נוסף כלום: בהם לגלות תקוה
בשטח המשטרה של בפעילותה ירידה חלה במעבדה): בדיקה תמיד חייבו אלה (חקירות הזיהוי
שגרם המשטרה לרכב הדלק קיצוב  נוספת סיבה ין לעיל) פורטו (הסיבות המסוכנים הסמים

ברכב. העברה הדורשים מוצגים משליחת נמנעות מסויימות שיחידות לכך

67

המחלקה ידי על לפרקים |טתבטלת
המשטרה. עמדת את |ופטי

פלילית. בעבירה משטרה איש 1|שם
מקרים כ150 נבדקו השנה להצלחתה.
עובדי לדין להעמיד המשפטי |0יועץ

י

עובד של לדין להעמדתו ^המשפטי
אנשי נגד כנ"ל המוגשים !'1חתיקים
אסיר לך אין כמעט המדינה. וח1לנשיא
אנשים או נפסל, שרשיונם תנועה £
900 המשטרה לידי הגיעו השנה בה.

^המקרים.
הסוהר. בתי שליד |*ם

מועד עבריין כל על הודעה |וטרה
זזו81שתו.

של העבריינות ענייני את |הארצי

העוסקות הציבוריות ובוועדות 0 ןו
העוקבת, החסות יד שעל ארצית
החברה בחיי ולשלבם צעירים, .נים

4ז

י 1.1. י נמצא$ אחרות, מיוחדות סיבות ןבגלל

4
יון..

שחיכה בשעה הארץ, מן חוקית לתי
מסויימים. משטרה אנשי עם ו^קשר

בריבית הלוואות במתן סוכן, ק*
'#

קיסריה. ו|ולות
החמישית. *כנסת

ניכרת, במידה פעולותיו את ,ולחיב
המדור ידי על שנאסף העובדתי ;ו!

.■ "4
פניות. 57 נאציים, פושעים ן^נגד
המבקשים, השלטונות ידי על ,;5פקו

בעתונות פרסומים ובאמצעות .£0
. *.3

}4



א פרסומי .17

1 הדוח בשנת
יו בכל והמופץ
אי'  פירושו
ממעצר שברחו
הנסקרת בשנה
הודעות שודרו

. הנעדרים בין
שד הנפש חולי
יו שאפשר כדי

1 נרשמו (השנה

לת המשרד *
הנסקרת בשנה
שביקיי לאנשים
משפטי ועומדים
ה ביטול לאחר
המבקש. לאנשים
ונמצןי זה' מסוג
לתעודה בקשות
מוסדותממשלתי
לט< שביקשו חוץ

מ ה המדור (3)

לזי המעבדה ו.

נתק הדוח בשנת
9 עבירה מקומות
עי שבין לציין יש
ידם, על שבוצעו
. של מקרים אלה
הנוספות העבירות

אחרור מעבדות וו.

לעקיבוו' במעבדה
נבדקו האנאליטית
למיסמכי במעבדה
במעבדת תיקים, >

אנשי היו חקיתת. י 1

מעבדוי ששעשרה' ,

ו. צילומים 31,564

בדיקות הצפוני במחוז מבוצעות למשל, כך, במחוזות. עכשיו נעשית מסויימים מוצגים בדיקת
לגילוי פאראפין יציקות ביניהן שונות, יציקות שם מבוצעות וכן שנמחקו, מספרים לגילוי אופניים של

חשודים. ידי על נשק בכלי שימוש של סימנים

פלילי לרישום המדור פעולות (2)

אצבע ולטביעות הרשעות לרישום המשרד ו.

בשנה 31,667 (לעומת אצבע טביעות טופסי 28,044 ולמיון לבדיקה נתקבלו הנסקרת בשנה
 , הקודמת).

22,525 (לעומת ב23,690ימקרים נתקבלו אצבע) טביעות (ללא עבריינים של תיאור טופסי
טביעות (הטבעת ימים עולי לעבריינים התיחסו הללו הטפסים מן 10,516 הקודמת). בשנה
האנשים מן הקודמת) בשנה 490/0) לעומת %56 אצל החוק). לפי אסורה אצבעותיהם
קודמות, הרשעות נתגלו אצבע) טביעות בלי הגיע שתיאורם (או כנ"ל הוגשו שטביעותיהם
כל זה במספר נכלול (אם הדוח בשנת שנאסרו הרצידיביסטים מספר את אנו קובעים זו בדרך
היה 1960 (בשנת ל28,870 השנה הגיע מספרם כן): לפני אחת פעם הפחות לכל שהורשע אדם
 וב1957 ל16,000,  קרוב  1958 בשנת ל000'18, קרוב  1959 בשנת ,26,557 מספרם
נרשמו הנסקרת בשנה ל563,110. הגיע המשרד בכרטסות הבדיקות מספר ל17,000). קרוב

פלילי. רישום של חדשים תיקים 21,276

הרכוש לרישום המשרד וו.

שנגנבו. או שנמצאו שאבדו, ערך בעלי חפצים 28,325 של תיאוריהם נרשמ1 הדוח בשנת
בחלקיו נגרמה זה במספר הירידה זה. מסוג חפצים 31,350 נרשמו כן שלפני בשנה
ופחותות ערך חסרות במציאות מקוצר טיפול המשטרה מטפלת שלפיה התקנה פרסום ידי על
כוללים אינם אלה מספרים לבעליהם. והוחזרו הרישום באמצעות זוהו חפצים 1452 ערך.
לזיהוי למחלקה העניין העברת בלי למציאתם, סמוך ביחידות, לבעליהם והוחזרו שזיהו חפצים
452 לעומת ,111) המוחזרים החפצים שבין והדרכונים התעודות מספר פחת השנה פלילי.
והוחזרו זוהו אופניים זוגות 694 איפוא. עלה, הערך,ממש בעלי החפצים מספר הקודמת). בשנה

לבעליהם.
.1620 הוחזרו מהם חיים. בעלי 2052 של פרטיהם נרשמו

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום ווו.

עבריינים 6146 של דיוקנותיהם את המראים תצלומים 9040 האלבום הכיל הדוח שנת סיום עם
החוקרים ידי על באלבום השימוש שיוקל כדי צומצם, התצלומים מספר פעילים. מועדים

והמתלוננים.
נמסו זו מכרטסת העתק העבריינים). לאלבום (כנספח מום בעלי של כרטסת גם הוקמה השנה
בדעת ויש הנםיון, מן הוכחה זו רישום של תועלתו האלבום. בהעתק המחזיקה יחידה לכל

להרחיבו. המחלקה
וטרם חדש, שהרישום אףעלפי מין. עברייני ושל מין עבירות של כרטסת בהכנת הוחל השנה
 אנשים ותשעהעשר ברור זיהוי  אחד איש לו הודות זוהה כבר רבים, נתונים בו נכללו

כחשודים.
מספר 11^ץ1ת16)1 למכשיר הודות עבריינים כגילוי הצלחות מספר המשטרה רשמה השנה

בהפעלתם. אומנו היחידות מן ואנשים המשטרה, ליחידות סופקו המכשיר של מערכות
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נעדרים, ורישום למשטרה דרושים אנשים רישום החקירות, אגף פרסומי .1\/

הרישום מדור ידי על .שבועית המתפרסם החקירות, אגף חוזר באמצעות הופצו הדוח בשנת
שנמלט" "עבריין (המונח שנמלטו עבריינים 311 של תיאוריהם המשטרה, יחידות בכל והמופץ
אסירים זה במונח נכללו לא לעצרו. שהספיקו לפני ונמלט עבירה שביצע איש _ פירושו

נעדרים. 105 ושל לחקירה הדרושים אנשים 189 של תיאוריהם פורסמו כן חוקי). ממעצר שברחו
מהם 212 על נערריםי; אנשים על הודעות 2132 היחידות מן במחלקה נתקבלו הנסקרת בשנה

ישראל. בקול הודעות שודרו
של רישום מתנהל במחלקה חולים. מבתי ברחו שברובם נפש, חולי 716 היו הנעדרים בין
הציבור), ,שלוט את מסכנים שאינם שקטים,  (ברובם המשטרה לטיפול שהגיעו הנפש חולי
ל1240 הגיע זה ברישום שנכללו הנפש חולי מספר הצורך. בשעת לזהותם יהיה שאפשר כדי

חולים). 211 נרשמו (השנה

מהימנות ולביחרי יושר לתעודות המשרד ץ.

בייחס בירורים 56,836 ,15.10.61 ב היציאה היתרי חובת שבוטלה לפני נעשו, הנסקרת בשנה
תלויים היו ההיתרים מבקשי שנגד נתגלה ב497מקרים יציאה. היתרי שביקשו לאנשים

עוכבה. מהם חלק של ויציאתם משפטים, ועומדים
בייחס הפנים.רק משרד עבור בירורים נעשים יציאה היתרי החובה.לקבל ביטול לאחר
בירורים 9726 נעשו חדשים. דרכונים להם להוציא או דרכוניהם את לחדש המבקשים לאנשים
14,629 נתקבלו משפטים. ועומדים תלויים היו המבקשים מבין 151 שנגד ונמצא זה, מסוג
דרישת לפי  והנותרים לארץ, לחוץ נסיעה לצורכי מהם 5,453 יושר: לתעודות בקשות
מארצות לאנשים נענתה המשטרה אחרים. בירורים 5370 בוצעו כן בארץ. ממשלתיים מוסדות

מקרוביהם. אנשים 157 של באיכונם לטפל שביקשו חוץ

י ע ד מ ה ר ו ד מ ה (3)

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה ו.

מ1140 שהועתקו הקודמת), בשנה 2630 (לעומת אצבע טביעות 2734 נתקבלו הדוח בשנת
לדין. והובאו אצבעותיהם טביעות לפי העבריינים זוהו מקרים ב152 שונים. עבירה מקומות
נוספים עבירה במעשי רבים הודו האצבע טביעות באמצעות שנתגלו עבריינים שבין לציין יש
היו רוב פי על אצבע. טביעות נמצאו לא הביצוע שבמקומות פי על אף ידם, על שבוצעו
מספר הגיע לפעמים עקיבות. המשטרה גילתה לא שבהם וגניבות התפרצות של מקרים אלה

לעשרות.  אלה בנסיבות בהם הודו שהנאשמים הנוספות העבירות

אחרות מעבדות וו.

במעבדה עבירה. מקרי ל373 שהתייחסו מוצגים 1494 נבדקו ולסימנים לעקיבות במעבדה
עבירה. מקרי ב547 קשורים שהיו מוצגים נבדקו האנאליטיתי

ל771 המתייחסים מוצגים, 6009 ונבדקו נתקבלו ולזיופים לכתבייד למיםמכים, במעבדה
174 עם בקשר אנשים 370 נבחנו' שבהן בדיקות, 396 נעשו הפוליגראף במעבדת תיקים.
באשמה. ילהודות. העדיפו בפוליגראף להיבדק להם שהוצע שלאחר רבים אנשים היו חקירות. י
השנה במשך ביצעו (06 הלשכה גם (ביניהן השונותי ביחידות הצילום מעבדות ששעשרה
מיקרוסקופיים צילומים בצבעים' תצלומים והגדלות, העתקים 144,186 והכינו צילומים 31,564
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בשנה 31,667 (לעומת אצבע טביעות *וסי

22,525 (לעומת מקרים ב23,690 בלו ^תק
טביעות (הטבעת ימים עולי מן'ילעבריינים
האנשים מן הקודמת) בשנה 49"/) £|ת
קודמות. הרשעות נתגלו אצבע) ךטביעות
כל זה במספר נכלול (אם הדוח בשנת |םרו
היה 1960 (בשנת ל28,870 השנה הגיע ^ט
 וב1957 ל16,000,  קרוב  195 £81
נרשמו הנסקרת בשנה ל563,110. הגיע ד

>¥1

שנגנבו. או שנמצאו שאבדו, ערך ■1בעלי

בחלקה נגרמה במספר,זה הירידה <|
ופחותות ערך חסרות במציאות מקוצר £ל
כוללים אינם אלה מספרים לבעליהם. י ו
לזיהוי למחלקה העניין העברת בלי *אתם,
452 לעומת ,111) המוחזרים החפצים בין
והוחזרו זוהו אופניים זוגות 694 איפוא. לה,

.1:61

עבריינים 6146 של דיוקנותיהם את ^אים
החוקרים ידי על באלבום השימוש .לוקל

נמסר זו מכרטסת העתק העבריינים). בום
בדעת ויש הנסיון, מן הוכחה זו %14יישום

וטרם חדש, שהרישום אףעלפי מין. ^יני
 אנשים ותשעהעשר ברור זיהוי ■ה

מספר 11£ץ1ת146 למכשיר הודות ים1
בהפעלתם. אומנו היחידות מן ■י6
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> שניתנו) (במקום
יח נותנת השוואתם
אין כי האמיתיים,
לתיקיה המתייחסים
האמיתייי המספרים
מספר היה האומדן
מ אחתים. ב59
נ המספר את שינה
המספרים כל
שהונהגה הקיימת,
מספרי גם שנרשמו,
ובניתוחים בהערות

ה0 במפורש. אחרת
בלבד באחוזים עיון
(מספר המציאות על

העבריינות ב.

טיפלה הדוח בשנת
כנ כלומר' ן הקודמת
ש בשנה .(%4.8 של
במקרי 6ל13.2י של
היתה 1959 בשנת
ז שינויים האמיתיים.
ויי אחידה, צורהי בעל
ש' עלייה 1956 בשנת
הע' שיעור היה שבה
ביותו מסובכת תופעה
לסטאטיםי פירוש מתן
מספר שני השוואת של
בצור. רק והמתבטאים
< בלבד זו שלא ריקה,
הד* הבנת של אשלייה
ט האוכלוםיה, ביותר:
מוי באלה. וכיוצא גרמן
תהליך היא העבריינות
י' כי התנודות, אף על
עלייה סמך על משפט
סבירו מסקנות ילהוציא
ט י השנה ירד שוב "ואכן 1

עלייוה לעלייה. מתמדת
שאיני העלייה, בשיעורי ■

שבהם מקומות לשיחזור ותבניות, תרשימים הוכנו והשיחזור השרטוט במעבדת רנטגן. וצילומי
והריגה). לרצח נםיונות וארבעה רצח מקרי שניםעשר מהם מקרים, 24) עבירות בוצעו

ן גם לבך. שאומנו לאחר עצמם, בכוחות המרחבים אנשי ידי על גם הובנו רבים תרשימים
1 ליחידות סייעה הניידת המעבדה תרשימים. בהכנת ליחידות סייעו הניידת המעבדה |אנשי של מומחים הדרכה. למטרות פעמים 13 יצאה כן שונות. חקירות מקרי ב107 המרחביות
| מסוג דרכים תאונות ךליקות, מקרים: ב298 הניידת) במעבדה (שלא למרחבים יצאו המדור
$ התפרצויות. וברח'/ "פגע

| מש'פטית לרפואה המכון ווו.

ידי על המנוהל משפטית, לרפואה גרינברג מכון בהחזקת משתתפת המשטרה
לרפואה. הספר בבית משפטית לרפואה מחלקה של תפקיד גם והממלא העברית, האוניברסיטה
פאתולוגיות בדיקות 780 בוצעו במכון וםירולוגית. טוכםיקולוגית מעבדה גם קיימת במכון
נערכות אלה בדיקות כאלה. בדיקות 92 בארץ אחרים במוסדות בוצעו כך על נוסף משפטיות.

גילם. קביעת לצורך נבדקו אנשים 75 בחוק. שנקבעו במקרים
כן בלבד. חיצונית בדיקה בוצעה מקרים ב49 נותחו. לא אך למכון, הובאו גוויות 105

שונים. במקומות שנתגלו שלדים וחלקי שלדים 17 |נבדקו 2220 של בדיקות בוןיעו גרינברג שבמכון  והסירולוגית הטוכסיקולוגית  במעבדות
1 מקרים. ל1288 המתייחסים מוצגים

המרחבים ד,

כן לפני כבר שפעלה היחידה (כדוגמת עיקוב יחידות הצפוני ובמחוז הדרומי במחוז הוקמו השנה
יעילותן. הוכחה הקצרה פעולתן בתקופת כבר תלאביב). במחוז

הנוער (מיפלגי הנוער בעבריינות העוסקות היחידות של פעילותן הורחבה הנסקרת בשנה
של בעבריינות העוסק בפרק ניתנים פעולותיהן על פרטים וחיפה). ירושלים תלאבלב, בערים

הימים. עולי

העבריינות מצב ,2

החישוב שיטת א,

שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים סידרת של ביסודה
אמיתיים לא כמקרים האמיתיים. המקרים  שנייה ובםידרה בפנקסיה, ונרשמו המשטרה לידיעת
מדומה) קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמים (שכן ליחידה מיחידה שהועברו המקרים נחשבים
המשטרה ידי על נסגרים כך על נוסף י פלילית. אשמה העלתה לא שבחקירה משום שנסגרו והתיקים
חוסו  דלקמן: הסגירה סיבות את כוללים והם תביעה'/ ללא שנסגרו "תיקים הנקראים תיקים
מסיבה או גילו מחמת (אם ברעונשין איננו הנאשם מת! הנאשם הוכחות! חוסר ציבורי,. עניין
ירי על הפעולות עיכוב הטיעון? לפני המשפט בבית התביעה ביטול העבירה! התיישנות אחרת);

....,._, המשפטי. היועץ
מיחידה שהועברו למקרים פרט שנרשמו, המקרים כל את איפוא, כוללים, האמיתיים המקרים
האמיתיים,. במקרים נכללים תביעה ללא שנסגרו אשמה..התיקים בהם נתגלתה שלא ולתיקים. ליחידה
.'1957,1956) שלפניה השנים ולחמש המתייחסים,לשנה..ך.נםקרת שהמספרים לכך לב לשים יש
כן שלפני לשנים המתייחסים במספרים זאת, לעומת אחת.! שיטה לפי חוברו (1960 ו 1959 ,1958
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הללו! השנים ארבע מספרי הוכנו שלפיהן להגדרות שנרשמו המקרים הותאמו שניתנו) (במקום
למקרים בייחם כזאת התאמה לפועל להוציא היה איאפשר מאידך: ומתייק. נבון יחם נותנת השוואתם
המספרים מן הלאאמיתיים למקרים המתייחסים המספרים את להפריד בידינו אין כי האמיתיים,
השוואת אחת. בהגדרה הקודמות בשנים כלולים שהיו תביעה, ללא שנסגרו לתיקים המתייחסים
ולפי איפוא, מתייקת, אינה כן שלפני השנים עם האחרונות השנים חמש של האמיתיים המספרים
19601956 שנות של המקבילים המספרים מן קטן אז האמיתיים המקרים מספר היה האומדן
החדש שהחישוב יש עבירות: של שונים בסוגים שווה אינו שהאחוז מאליו מובן אחוזים. ב95

ניכר. שינוי לידי הביא שלא ויש מיניות), בעבירות (בגון' ניכרת במידה המספר את שינה
המחוזית החלוקה לפי ניתנים  הקודמות לשנים המתייחסים אלה גם  המספרים כל
התיקים של המספרים של בצידם. ניתנים, דלהלן בטבלות .1958 בשנת שהונהגה הקיימת,
שבטבלות. למספרים גפ! מתייחסים לעיל שנאמרו בדברים האמיתיים. המקרים מספרי גם שנרשמו,
נאמר כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים הדברים מתייחסים לטבלות שנתלוו ובניתוחים בהערות
כי שבצידם, למספרים גם אם כי בלבד, לאחוזים לא לב לשים מתבקש המעיין במפורש. אחרת
לגמרי מסולף מושג לתת עשוי  קטנים למספרים מתייחסים אלה אם  בלבד באחוזים עיון

מטעה). בצורה סטאטיסטית, מבחינה לפעמים, נוהגים קטנים (מספרים המציאות על

העבריינות ב.

בשנה עבירות 61,720 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב64,645 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
עלייה  האמיתיים המקרים (במספר 4.70/0 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר, ן הקודמת
ועלייה שנרשמו במקרים %14.6 של עלייה היתד, הדוח לשנת שקד^ה בשנה .(%4.8 של
ברם, ניכרת: במידה איפוא, ירד, העלייה שיעור האמתיים. במקרים %13.2 של
במקרים 2.70/0 ושל שנרשמו במקרים 0/ס1.6 של בשיעור רק עלייה היתד. 1959 בשנת
תהליך איננו העבריינות גידול להפתיע: כדי בהם אין העלייה בשיעור אלה שינויים האמיתיים.
היתה למשל, כך, נקלה. על להסברה ניתנות הן תמיד שלא תנודות, בו ויש אחידה, צורה בעל
,1951 שנת כגון יותר, עוד גבוהות עליות היו 1953 שלפני ובשנים ,190/0 של עלייה 1956 בשנת
היא העבריינות .14.20/0 של עלייה חלה שבה ,1952 שנת או ,52.10/0 העלייה שיעור היה שבה
עצמו. את להטעות או לטעות עשוי מדי פשטנית בצורה אותה והמפרש ביותר, מסובכת תופעה
עניין איננו סוציולוגית) ובפרט אחרת, סטאטיםטיקה לכל (או פלילית לםטאטיסטיקה פירוש מתן
הבעייה את היוצרים הגורמים כל של בחינה בלי מספרים: מספר של או מספרים שני השוואת של
סכימה לראות המעיין עשוי המספרית, ההפשטה ידי על מושלמת בלתי בצורה רק והמתבטאים
ויוצרת שולל מוליכה אף היא אלא לאשורם, הדברים את מוסרת היא שאין בלבד זו שלא ריקה,
הגורמים רבים הנדון שבנושא לזכור יש קיימת. אינה שהבנה במקום הדברים הבנת של אשלייה
שהזמן נסיבות הכלכלי, המצב המשפטית, השיטה תרבותה, הרגליה, טיבה, האוכלוםיה, ביותר:
שנתיים. או שנה של נתוניה לפי העבריינות שיעורי על לדון שאין מאליו מובן באלה. וכיוצא גרמן
נציין, נסתכל, כך אם ארוך. טווח של בראייה אלא בו לדון שאין ממושך תהליך היא העבריינות
להוציא ואין העלייה בשיעור מתמדת להאטה מגמה בארץ בעבריינות יש כי התנודות, אף על
נוכל לא כי שעברה השנה בדוח אמרנו כבר אחת. שנה של ירידה או עלייה סמך על משפט
לעלייה! מתמדת נטייה הקרובות בשנים אלאיאםתסתמן זה, בנדון סבירות מסקנות להוציא
נטייה :היאי העבירות במספר המתמדת שהנטיה ספק י אין י העלייה. ישיתוה השנה ירד שוב ואכן
הוא ההבדל ברם, ב1954. ונתחדשה (1953) אחת בשנה רק זי*סקה עלייה לעלייה. מתמדת
גבוה בשיעור ירידה או עלייה עצמם.לפיכך, כמספרים התמדה מראים שאינם העלייה, בשיעורי
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שבהם מקומות לשיחזור ותבניות, תרשימים הוכנו ו*די
והריגה). לרצח נסיונות וארבעה רצח מקרי ן$שר

גם לכך. שאומנו לאחר עצמם, בכוחות ^המרחבים
ליחידות סייעה הניידת המעבדה תרשימים. ובהבנת
של מומחים הדרכה. למטרות פעמים 13 יצאה ^כן
מסוג דרכים תאונות דליקות, מקרים: ב298 וניידת)

ידי על המנוהל משפטית, לרפואה ג ר ב נ י |גגך
לרפואה, הספר בבית משפטית לרפואה מחלקה ;יז'ץ'של

פאתולוגיות בדיקות 780 בוצעו במכון ןוםירולוגית.
נערכות אלה בדיקות באלה. בדיקות 92 בארץ 1אחרים

גילם. קביעת ןלצורך
כן בלבד. חיצונית בדיקה בוצעה מקרים |%.ב49

שונים. לקומות
2220 של בדיקות בוצעו גרינברג שבמכון  י|ית

"1
%
?'י!י

כן לפני כבר שפעלה היחידה (כדוגמת עיקוב ^דוידות
י יעילותן. להוכחה >ה

הנוער (מיפלגי הנוער בעבריינות העוסקות |יחידות
של בעבריינות העוסק בפרק ניתנים פעולותיהן .>על

.!,$."**

העבריינות יג

ני
שהגיעו המקרים בל מספרי הונחו דלהלן ןאליטיים
אמיתיים לא כמקרים האמיתיים. המקרים  ובשנייה
מדומה) קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמים |(שכן
המשטרה ידי על נסגרים בך על נוסף פלילית. ^אשמה
חוסר דלקמן: הסגירה סיבות את כוללים 3$/,והם
מסיבה או גילו מחמת (אם ברעונשין איננו 5!גאשם
ידי על הפעולות עיכוב הטיעון; לפני המשפט ובבית

מיחידה שהועברו למקרים פרט שנרשמו, ^המקרים
האמיתיים... במקרים נבללים תביעה ללא וןןןיםשנסגרו
,1957 ,1956) שלפניה השנים ולחמש ך,נםקרת ן^שנה
כן לשלפני לשנים המתייחסים במספרים זאת, ^לןגומת
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בצוו מראה 43 הטבלה

העב תנודת

מגמות בלבד. מקרית שהיא אפשר כי מורידה' ואינה מעלה אינה מםויימת בשנה יותר נמוך או
מספר. שנים במספרי עיון לאחר רק להסיק אפשר

287.1 לעומת עבירות, 289.6 נרשמו תושבים 10,000 לכל השנה: עלתה העבריינות תכיפות גם
עלה 1960 (בשנת היום ועד 1952 מאז תנודות אנו מוצאים בתכיפות גם אולם הקודמת. בשנה
בגובה העלייה היתה שהשנה בשעה נקודות, כ30 כמעט כלומר ,287.1 ל מ257.7 המדד
העבירות תכיפות של האינדכס את היוצרים שהגורמים לזכור יש כאן גם בלבד). נקודות 2.5 של
לעיין ואין והבטחוני, המדיני ואף הכלכלי, המצב ועם האוכלוסייה גידול עם תדיר, משתנים

הרלבנטיים. הגורמים כל את בחשבון להביא מבלי אלה םטאטיסטיות בהשוואות
בשנות האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מתארת דלהלן 41 הטבלה

./ י השנים. באותן העבריינות תכיפות ואת 19611960

41 טבלה
19611960  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקים מספר
התיקיםהאוכלוסייה ל10.000כל שנרשמו

תושביםשנרשמו

19602,150,00061720287.1 '

19612,232,00064645289.6
גאההים +הריבוי 3.8+4.7+0.9

ו1 התכיפות שיעור ואת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת את מראה 42 הטבלה
בשנות תושבים 10,000 לכל העבירות מספר את כלומר העבריינות, של (06ת16)01ת1)

.19611948

42 טבלה
19611948  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקים מספר
ל000'10 שנרשמו

תושבים
שנרשמו התיקים כל האוכלוסייה השנה

50 49 48 ^

י את מראה 44 הטבלה
הדוח בשנת בהן טיפלה
באחו הירידה או הריבוי

הנדונות.

1948879,00011640132.4
19491'174'00019099162.7
9501,370,00025540186.4י1
19511,577,00036652232.4
41635253.6י19521,629,000
19531,670,00041231246.9
19541'718,00044247257.5
19551,789,00046453259.7
י19561,872,00048936 261.4
19571,976,00050800257.1
י19582,032,000 53010260.9
.7>ל19592,089,0005384025 ;

19602,150,00061720287.1
19612,232,00064645289.6

ייויי

!!!
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1ו

דלעיל. בטבלה המתוארת ההתפתחות את גראפית בצורה מראה 43 הטבלה

43 טבלה

ואוכלוסייה העבריינות תנודת
==?
תועובים= 100,000 לכל העבירות 1מספר

19611948

3*£3
£33

||| 61 60 59 58 57 56 :55 54 53 52 51 50 ^9 48 11

שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה 44 הטבלה
ציון עם '1960 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת הדוח בשנת בהן טיפלה

בשנים תושבים 10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו ניתן,בטבלה כן באחוזים. הירידה או הריבוי
,■ ■... > ■ .■■ . .  ; הנדונות.

73

מגמות בלבד. מקרית שהיא $ך יי

287.1 לעומת עבירות, 289.6 ■ישמו
עלה 1960 (בשנת היום ועד 1^■
בגובה העלייה היתה שהשנה ?*

העבירות תכיפות של האינדכס |
לעיין ואין והבטחוני, המדיני

;רלבנטיים.
בשנות האוכלוסייה לגידול ^אה

19611960 |||
התיקים מספר

ל10.000 שנרשמו
תושבים

287.1
289.6

+0.9

התכיפות שיעור ואת ^וגלוסייה
בשנות תושבים 10,000 3ונ*£כל

ט"..
19611948 גהי

3*'>י'
התיקים$3* מספר

ל000'10 שנרשמו
תושבים

132.4
162.7

186.4^יי
232.4
255.6
246.9

י ^257.5
259.7
261.4

257.1■?£י
260.9
257.7
287.1

ריין
289.6



19611960 
י 44 טנלה

מקרים.אמיתיים  שנרשמו תיקים

אמיתיים מקרים

או הריבוי
באחוזים הירידה 1961

שנרשמו תיקיט

1960
התיקים מםסר או הריבוי
איש ל000'10 באחותם הירידה 1961 1980 העבירה תיאור

+19601961

הכל 6172064643סך 4.7287.1289.656146588234.8

26247,70.10.1247.7רצח

לרצח 384313.20.20.2374316.2נסיון

אדם 11827.30.050.0411827.3הריגת

בשוננ מוות 41379.80.20.2373310.8נרם

פשוטה ותקיפה סבלנית 676162437.731.428.0661661207.5תקיפה

לשוד ונסיון 505810.00.20.3465315.2שור

מגורים לבתי 2923345018.013.615.52877339317.9התפרצות

עסק לבתי 2523290415.111.713.02507288513.1התפרצות

התפרצויות 166218259.87.78.2164418029.6שאר י

ידי על או שוד ידי על בהמות גניבת
574815.80.30.2554711.5התפרצות

ואופנועים מכוניות 45252415.92.12.341046513.4גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 1809213518.08.49.61720200416.5גניבות

אופניים 2015322860.29.414.51284198054.2גניבת

כים 211819199.49.98.61877168110.4גניבות

בחמות 67853920.53.22.452344115.7גניבת

וטמטעים מפרדסים פרי 60370216.42.83.158268117.0נניבת

גניבות 162911840513.075.882.5152151703512.0שאר

חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
י

4905063.32.32.336441915.1כגנוב

בזדון לרכוש 4128471614.219.221.13991456314.3נזק

לאונס ונםיון 10411914.40.50.594984.3אונס

מיניות עבירות 145415053.56.86.7138114323.7שאר

כלכליות 23928117.61.11.322726717.6עבירות

עכירות 172471542610.6שאר .80.269.114622133498.7

%ר.1י, של ירידה חלה הרצח מקרי במספר ניכרת: ירידה חלה העבריינות של מסויימים בסוגים
של ירידה חלה בשוגג מוות גרם של במקרים ,. %3ר2 של ירידה  האדם הריגת מקרי במספר
בהמות (גניבות הבהמות גניבות ניכרת ירידה ירדו כן %ר.ר. של ירידה  התקיפה ובמקרי %9,8

הכיס. גניבות במספר 9.40/0 של ירידה י חלה כן .(%20.5 של ירידה  ושוד התפרצות ידי על
בגניבות חלה ביותר הגדולה העלייה^ מיניות. ובעבירות הרכושי נגד 'בעבירות בעיקר חלה העלייה
חלר^ לאונס והנסין במעשיי;האונס .%18! י בין%13 במוצע עלו וההתפרצויות הגניבות האופניים;
העבירה). לממדי בייחס להטעות כדי בה יש באחוזים (העלייה %14.4 שהם מקרים, 15 של עלייה
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בפרט ירידה, של או עלייה של באחוזים העיון בשעת להיזהר יש כי המעיין את שוב להזכיר יש
על נוסף עצמם, במספרים תמוד לעיין .יש פנים כל ושעל קטנים' הם המקבילים כשהמספרים

.1000/0 של עלייה היא לשניים) אחד . (קרי ל2 מ1 שעלייה לשכוח אין האחוזים.
העוסקות דלהלן, לטבלות מצורפים העבריינות של השונים בסוגים וירידות עליות על פרטים

עבירות. של שונים בסוגים
עבירות ב10,284 הנסקרת בשנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף
תלונות 43,736 נתקבלו כך על נוסף .(1.70/0 של ירידה הקודמת, בשנה 10/462 (לעומת חטא מסוג
 תקיפות היו מביניהן 20,762 בהן; לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים, וסכסוכים עבירות על
לעומת %10.6 של עלייה כלומר ,22,974 זה מסוג אחרות תלונות של מספרן %ר,5, של עלייה
זקוקים אינם* שהמתלוננים העובדה אף על למשטרה, מובאים עודם אלה סכסוכים הקודמת. השנה
כפי יודעים, אינם מהם רבים המשפט. לבית ישר תביעותיהם את להגיש רשאים והם לסירוב,
למענם שיעשה תקוה מתוך למשטרה פונים אחרים למשטרה! לפנות צריכים הם שאין הנראה,
במספרים משטרתית). פעולה של (באיום יריביהם על ללחוץ כדי או הדין, לשורת מחוץ מעשה
עד בהן טיפלה ושהמשטרה המשטרה בפנקסי שנרשמו יותר, הרציניות התקיפות נכללו לא אלה

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

להתאבד.
הנסקרת, בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם, התיקים כל מספרי את מראה 45 הטבלה

לה. שקדמו השנים לשלוש בהשוואה

45 טבלה
19611958  המשטרה ירי על שנחקרו למיניהם תיקים

1

(>."

או הריבוי
הירידה
באחוזים
1961/1950

1961 1960 1959 1958

+ 5.4 122014 115749 96926 95939 הממרים כל

ועוונות} (פשעים פליליים +53010538406172064645תיקים 4.7
תקיפות ן +12995163131963620762תלונות 5.7

אחרות 1 1079413688שםורבו .2077322974+10.6
משונות '852924מיתות 10701147+ 7.2
התאבדות +185168174180מקרי 3.4

פליליים) בתיקים (נכללו להתאבד 514557628591נםיונות 5.9
96943265441636.4הברחות
159531032410462,10284חטאים , 1.7
]118112371260דליקות 1606+27.5

ו בשיעורים עלזיהי .חלה ולחטאים) להברחות להתאבד, לנסיונות (פרט . הללו החקירות1 ברוביסוגי
: . בשנורהקודמת). 19;%4 (לעומת !עלהיבל%5.4י שנחקרו המקרים של הכולל י המספר שונים.

גראפית. בצורה אלה נתונים מוצגים יו46ייא< 46 בטבלות יי

19611

אמיתייםמקרים
התיקים
איש 10.19001961

או הריבוי
באחוזים הירידה

19101901 +
1"

289.656146588234.8

7.7 

16.2

27.3 
10.8

7.5 

15.2

17.9

15.1

9.6

14.5

13.4

16.5

54.2

24

43

8

33

6120

53

3393

2885

1802

47

465

2004

1980

10.4

15.7

 1681

441

17.0 081

26

37

11

37

6616

46

2877

2507

1644

55

410

1720

1284

1877

523

582

0.1

0.2

0.04

0.2

28.0

0.3

15.5

1*.

3.0.£

131. י

¥
13.0 !?*
8.2 י0

11
14.5

8.6

2.4
1ו

 12.0 17035 15215

 15.1 419 364

14.3 4563 3991

4.3

3,7

17.6

98

1432

267

94

1381

227

8.7  13349 14622

8215 §!■

2.3 **££!

0.5

1.3 $^8
691 1805

? 7.70/0 של ירידה חלה הרצח 3||י
של ירידה חלה בשוגג מוות #ןרם
בהמות (גניבות הבהמות :¥ג|גניבות
הכימ. גניבות במספר %9.4 ^||של
בגניבות חלה ביותר הגדולה ^הי;
חלה לאונס והנסין האונס ^ןמעשי"
העבירה). לממדי בייחס ||הטעות
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46 טבלה
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46אי טבלה

הברחות משונות מיתות
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מיניות, עבירות (רצח' עבירות של מסריטים
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בסוגים ההתפתחות את אנו רואים 47 בטבלה
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הניכרות התנודות לעומת
פרי ניכרת, במידה במדינה

וע הגניבות במקרי מתמדת
ב מםויימות ירידות חלו אלה

ניתנ דלהלן 48 בטבלה
שקיימו מראה אלה בתנודות

< .►* ז1"
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. בטבלות גם בולטת זו חוקתיות
הע' ושאר הרכוש נגד העבירות
פס ובגורמים באפקטים אישיים,

<  . העבירות. ושאר

ו
כראוי. נתבררו 1

$31

1

;. 47 טבלה

19611957 עןנרשמו תיקים
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1

הרצח מקרי ירדו 1955 (מאז האחרונות בשנתיים שירדו הרצח, במקרי הניכרות התנודות לעומת

עלייה ניכרת הפידאין), של מוגברות בפעולות שהצטיינה /1956 לשנת פרט ניכרת, במידה במדינה
בסוגים גם כי (אף ובהתפרצויות המיניות בעבירות מתמדת כמעט ועלייה הגניבות במקרי מתמדת

הללו). השנים במרוצת מסויימות ירידות חלו אלה

עיון האחרונות. השנים בשלוש העבריינות של החודשיות התנודות ניתנות דלהלן 48 בטבלה
טרם זו חוקתיות של שסיבותיה אלא מסויימת, עונתית חוקתיות בהן שקיימת מראה אלה בתנודות

כראוי. נתבררו

ו.

ו// "

48 טבלה

6000

5000

4000

5000

0\\ וא א \* ווו/\ \/// \/1 1\/ 111 !1 1

הנפש, נגד העבירות של העוגתית ההתפתחות את המראות דלקמן, בטבלות גם בולטת זו חוקתיות

ברגשות כך כל התלויות העבירות אף לחוד. קבוצה העבירותכל ושאר הרכוש נגד העבירות
הרכוש נגד עבירות שכן כל מפתיעה' חוקתיות מראות פסיכולוגיים ובגורמים באפקטים אישיים,

. ; י העבירות. ושאר

.79

8י!ד

התפרצויות

61 60 59 58
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המראו. טבלה להלן
הב, בסך האחוז ציון

התיכן

45
).0%

המראה טבלה להלן
או העלייה אחוז ציון

השנה

1960
1961

או הריבוי
באח הורודה

81

49 טבלה ט1יתת
ן הנפש ד
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50 טבלה
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51 בלה ט שאר
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עם מחוזית, חלוקה לפי ועוונות), (פשעים 1961 בשנת שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסך האחוז ציון

ט

שנרשמו תיקים
ד. ל ב

1961 
52

מחוזית חלוקה 
כל

שנרשמו הצפוניהתיקים הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז מחוז

64645
0/יי100.0

18800
0/י'29.1

21865

33.80/0

23980

37.1"/

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

53 טבלה
מחתית שנרשמו19611960חלוקה תקים

ה נ ש התיקיםה בל
הצפונישנרשמו המחוז הדרומי. תלאביבהמחוז מחוז

1960
1961

61720
64645

18986
18800

20670
21865

22064
23980

או הריבוי
באחוזים 4.71.0+5.8+8.7+הורודה
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4000
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$?ל*
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תיקים
ל, ו חל

**₪₪

<011111111111

שבטבלה הסוגים (לפי בהן טיפלה שהמשטרה העבירות של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
בלבד. 1961 לשנת '(44

54 טבלי.
מחוזית חלוקה  1961 שנרשמו תיקים *

■, מחוזהמחוזהמחוז
העבירה הכלתיאור תלאביבהדרומיהצפוניסך

הכל 64645188002186523980סך

241248רצח

לרצח 43נסק ■■
24.1145

אדם 835הריגת

בשוגג מוות 3714167גריטת

פשוטה ותקיפה חבלנית 6243227721821784תקיפה

לשוד ונםיון 58181723שוד

מגורים לבתי 345064512021603התפרצות

עסק לבתי 290446010961348התפרצות

התפרצויות 1825591848386שאר

התפרצות ע"י או שוד ידי על בהמות 4810371גניבת

ואופנועים מכוניות 5244588391גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 21355285331074גניבות

אופניים 322844310221763גניבת

כיס 19193704861063גניבות
בהמות 53925125929גניבת

וטטטעים מפרדסים פרי 70225439157גניבת

גניבות 18405424265337630שאר
כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 506171152183קבלת

בזדון לרכוש 4716119115761949נזק
לאונס ונסיון 119274646אונם

מיניות עכירות 1505463376666שאר

כלכליות 2811118486עכירות

עבירות 15426665048983878שאר

הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם המקרים י כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
.1960 נתוני עם והשוואתם

55 טבלה
מחוזית חלוקה  1961 1960  המשטרה ירי על שנחקרו למיניהם מקרים

המחוז
המקרים הריבוישנחקרומספר

באחוזים19601961

הכל 1157491220144סך 5.4

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביכ טהוז

37934
41847
35968

38893
43221
39900

+ 2.5
+ 3.3
+10.9

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

1

82



1
56 טבלו?

שנחקרו ס נ* ו תיקים?!
מחוזית חלוקה
1961

שבטבלה הסוגים (לפי בהן /7^0

ה*יפונ* ה3>וזוז 11111

מוזוזתלאגיב

מחוז
תלאביג

המחוז
הדרומי

23980 21865

48
14

5

5

167
21821784

1723
*64512021603

!*10961348
591848386

371"גל

88391
5285331074
44310221763

4861063י370.

251*25929

?.%39157 ,■

424265337630

152183ו"

15761949ן:119
27,4646

46|376666

18486נ1

48983878

הנסקרת בשנה שנחקרו ביניהם

.וג
חלוקה  מחוזית1961

הרינוי^שנחקרו

1961 באחוזים${$

122014 ^1+ 5,4

+ 2.5
+ 3.3
+10.9

38893 1י
43221 |ע
39900

ו***

ושל למיניה?) (חקירות ל)'התיקים



והמקרים העבריינות סוגי בחינות ג,

53

13 הכל סך

55 מסתננים של טרוריזמ
2 דם גאולת
6 לבינה שבינו עניינים
1 קרקעות סכסוכי
{0 שור
 ירושה סכסוכי
15 אחרים מניעים
6 ידוע אינו המניע

1953

66 הכל סך

(1)רצחונסיוןלרצח
כלומר, <, מסתננים ידי על אחד רצח בוצע אלה מתוך ל24. מ26 ירידה חלה הרצח מעשי במספר
במעשי גדולה ירידה חלה כאמור' באחד. ירד הארץ תושבי ידי על שבוצעו הרצח מעשי מספר
בשנת מקרים 66 עם ,1952 ובשנת 1951 בשנת מקרים 61 עם (השווה האחרונות בשנים הרצח

.(1956 בשנת ו56 1954 בשנת 55 ,1953

שכיחים "רומאנטיים" מניעים מתוך הרציחות בוצעו שבחלקם מראה הרצח מניעי בחינת
היו המזרח. מ!ושגי לפי המשפחה" כבוד על "הגנה של או דם נקמת של מניעים מתוך  ואחרים
חולים מבתי שיצאו אנשים אף וביניהם מופרעים, אנשים ידי על שבוצעו רצח מעשי מספר גם
השנה החלימו. הרופאים דעת שלפי .משום אלה חולים מבתי ששוחררו או לחופשה נפש לחולי
היו אלה שודדים גם אך שוד, היה בהם שהמניע רבים) לא כי (אם רצח מקרי מספר גם אירעו

נפשיות. מהפרעות שסבלו אנשים בחלקם
של הרצחניות פעולותיהם בלימת היא הרצח מעשי במספר לירידה העיקריות הסיבות אחת
חדשים מושגים האוכלוסייה של שונים חוגים אצל ומשתרשים הולכים כך על נוסף המסתננים.

אזרחיות. חובות ושל המשפחה כבוד של
השנה שלגבי (אףעלפי הקודמות השנים לגבי ניכרת ירידה חלה לרצוח הנםיונות במספר גם
נראה 1954  1953 השנים עם המקרים מספר את נשווה אם מקרים), 6 של עלייה חלה שעברה
אינה אחת בשנה שעלייה לזכור שיש (אלא השנה עד בהדרגה שנמשכה הירידה, היתר. רבה מה

המגמה). הפסקת על מוכיחה
40יריות

9דקירות

3הבאות

הרעלהן

3חניקה1
57,טבלה

1 אחריםן1£\ן 11אמצעים
גר/ לפיטקרינח  1901.15/0.5המניעהרגת ■ן

.

195319541955195619571958195919601961
ו

הכל 665530563030342624סך
בחייו

1953

מסתננים של 26171224128631טרוריזם

דם 122_14121גאולת
הכל 115סך

לבינה שבינו 92יריות6531228885עניינים

קרקעות 121סכסוכי
11דקירות*

1הכאות136432221שוד

ירושה יי.121סכסוכי
הרעלה

אחרים 1319814109131211מניעים
1חניקה

אחרים 10אמצעים
ידוע אינו 62221314המניע

111

ןן ג
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58 טבלה
19611953  המניע לרצחלפי הנסיון מקריי בחינת

19531954195519561957195819*919601901

הכל 11510486976461563743םך

מסתננים של 555048653110209טרוריזם 6י

דם 22153311גאולת

לבינה שבינו 667911109108עניינים

קרקעות 123123םכםוכי 11
1

30179124214שוד 11

ירושה _52םכםוכי

אחרים 15178201226141220מניעים

ידוע אינו 658226543המניע

59 טבלה
19611953  הביצוע שיטת הרצחלפי מסרי בחינת

195319541955195619571958195919601901

הכל 665530563030342624סך

4034213116141397יריות

91241096948דקירות

333314654הבאות

יהרעלה 111

331312322חניקה

אחרים 1131934אמצעים 252י

60 טבלה
19611953  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנםיון מקרי בחינת

195319541955. 195614571958195919601961

הכל 11510486976461563743סך
*>

928265623827342013יריות

11139912208817דקירות

161156426הכאות

123הרעלה

121251חניקה

אחרים 10382586544אמצעים

כלומר, ., מסתננים ידיי על אחד ||ח '

במעשי גדולה ירידה חלה ג*קאמור'
בשנת מקרים 66 עם '1952 ו!1שנת ו

£
שכיחים "רומאנטיים" מניעים ו1|
היו המזרח. מושגי לפי והמשפחה"
חולים מבתי שיצאו אנשים אף ד*07
השנה החלימו. הרופאים דעת שלפי
היו אלה שודדים גם אך שוד, לויה ■

*

של הרצחניות פעולותיהם לבלימת
חדשים מושגים האוכלוסייה של נימי

השנה שלגבי (אףעלפי הקודמות ים
נראה 1954  1953 השנים עם ■ו3>ם

אינה אחת בשנה שעלייה לזכור *יש

§€

1961195.

1956195919601!)(!1

.530342624

8631

122

38885

21


221

1!!_

ן"
9131211

111314
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ב* גנייבת

העכירה םונ

שוד ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על או

כ חלה, העבירות של זה בסוג
את המראה טבלה להלן
אירעו מהן 410/0 ן אמיתיים)
ההתפרצ. מקרי מכל 420/0 בה
5.6"/  1956 ובשנת ;47.50/0

העבירה םונ

בלילה מגורים לבתי התפרצות
._ ביום מגורים לבתי התפרצות

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

ובת. בשבת עסק לבתי התפרצות
התפרצויות שאר

הכל סך

הכל בסך המחוזי האחוז

ד, של בחלקו נפלו זאת לעומת
בטבל. שנראה כפי התפרצות,
הדר. המחוז של חלקו ירד כן פי

י על נהמות. גניבת
העכירה סונ

שוד ידי על בהמות גניבת
 ו התפרצות ידי על או

ייי הכל בסך הטחתי האחת

בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)

ב27.30/0! ירד האדם הריגת מקרי מספר בשוגג. מוות גרם מקרי ו37 הריגה מקרי 8 נרשמו
המוות מקרי את כוללים אינם אלה שמספרים לציין יש .9.80/0 של ירידה חלה בשוגג מוות בגרם
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)

של עלייה כלומר, הקודמת בשנה אמיתיים) 46) 50 לעומת אמיתיים, 53 מהם מקרים, 58 נרשמו
כאמיתיים). %15.2) %16

.1961 1960 בשנים לשוד והנסיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

61 טבלה
19611960  לשור ונםיון שוד

העבירה ■סונ
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1960196119601961

לשוד ונסיון +50584653+16.0שור 15.2

פריצה י ד י  ל ע גניבות (4)

העלייה .%15.1 של עלייה כלומר, אמיתיים) 8'080 (מהם התפרצות מקרי 8,179 נרשמו הדוח בשנת
ההתפרצות. סוגי בכל חלה

62 טבלה
19611960  פריצה ידי על גניבות

העבירה סוג
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1960196119601961

הכל 7108817970288080+15.1+15.0םך

בלילה מגורים לבתי +1165125311561242התפרצות 7.6+ 7.4

ביום מגורים לבתי "10131280989התפרצות ד1258 26.4+27.2

מגורים לבתי התפרצות
גורע לא 745917732893+23.1+22.0זמן

בלילה עסק לבתי 12861326התפרצות :12751317+ 3.1+ 3.3

י ביום עסק לבתי +277287275284התפרצות 3.6+ 3.3

עסק לבתי התפרצות
,: ובחג 96012919571284+34.5+34.2בשבת

התפרצויות 16621825שאר ,16441802+ 9.8+ 9.6 ..
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63 טבלה
19611960  התפרצות ירי על או שור ידי על בהמות גבייבת

העבירה סוג
באחוזיםהירירהאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1960196119601961

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ירי על 5748554715.814.5או

.15.80/0  ניכרת ירידה כאמור, חלה, העבירות של זה בסוג
(מקריים בלבד הנסקרת בשנה המחוזות לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן
אירעו שעברה בשנה בהדרגה: יורד תלאביב של חלקה בתלאביב. אירעו מהן 410/0 < אמיתיים)
 1957 בשנת :44.90/0  1958 בשנת !43.30/0  שלפניה בשנה ההתפרצות; מקרי מכל 420/0 בה

.56.60/0  1956 ובשנת ;47.50/0

64 טבלה
מחוזות לפי  1961 פריצה ירי על גניבות

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הכל סך העבירה םונ

91269882

258587413

286314293

178565574

6313190

215392677

580839383

1242 בלילה מגורים לבתי התפרצות
1258 ביום מגורים לבתי התפרצות
893 נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
1317 בלילה עסק לבתי התפרצות
284 . ביום עסק לבתי התפרצות
1284 ובחג בשבת עםק לבתי התפרצות
1802 התפרצויות שאר

הכל 808016713097סך ,3312 ,

הכל בסך המחוזי 100.020.738.341.0האחוז

ידי ועל שוד ידי על הבהמות גניבות של המכריע רובן הדרומי המחוז של בחלקו נפלו זאת לעומת
על אף עבירות. של זה סוג של המחוזית החלוקה את המראה ,65 בטבלה שנראה כפי התפרצות,

ל0/0י76.6. מ800/0 השנה זה בסוג הדרומי המחוז של חלקו ירד כן פי

ב27.30/0; ירד האדם :י1|ךיגת
המוות מקרי את כוללים ^ם
שבהן הדרכים, תאונות *יםןעל

11

של עלייה כלומר, הקודמת ■קןנק

5*1
*ןנ196.

ו
באחוזים הריבוי |5ן*

נרשמו אמיתיים3%

+ 15.2 +16.0

העלייה .%15.1 של עלייה |ו>£ר,

באחוזים הריבוי

אמיתיים נרשמו

+15.0 + 15.1

+ 7.4 + 7.6

+27.2 26.4ד

1§§

65 טבלה
מחוזות לפי  1961 התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הכל םך

1

2.1

87

36 10

70.6 21.3

47

100.0

העבירה םונ

שור ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על או

הבל בסך המחוזי האחוז

+22.0 +23.1

+ 3.3 + 3.1

+ 3.3 + 3.6

+34.2

+ 9.6

+34.5

+ 9.8

4י

;^

£
$"



העבירה סוג

ואופנועים מכוניות גניבת
מלון מבתי גניבות

וגני מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי
אופנועים גניבת

כים גניבות
בהמות גניבת

ומטט> מפרדסים פרי גניבת
גניבות שאר

הכל מך

הכל בפך המחוזי האחוז

נ י מ עבירות (6)

למשט הובאו הדוח בשנת
אמ' ו1475 מקרים 1558
. בשנה \%53 של עלייה
הע' שיעור לשנה. משנה
החישוב שיטת כששונתה
המושגים נעשו אמיתיים),
כנ.  טכני ביניהם ההבדל

העבירה סוג

הכל סך

זכר ומשכב לאונס נםיון אונם,
במבוגרים בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם בילדים

זכו ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח בילדים

ובילדות בילדים מגונים מעשים
מיניות עבירות שאר

היא ההתפרצות של שההגדרה אלא ביותר' קלות גניבות לפעמים, הן' שההתפרצויות לשכוח אין
ביותר. רחבה

גניבות שאר (5)

21,611 ו 23,966 (לעומת אמיתיים מקרים 24,287 מהן שונות, גניבות 27,452 אירעו הדוח בשנת
האמיתיים. במקרים 12.40/0 ושל שנרשמו בתיקים %14.5 של עלייה כלומר' ,(1960 בשנת

הגניבות. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

66 טבלה
19611960  גניבות שאר

העבירה סוג
באחוזיםאמיתייםנרשמו הירידה או הריבוי

106019611961 אמיתיים1960 נרשמו

הכל 239662745224287סך 21611+12.4 +14.5

524410465+15.9+13.4

235127210+ 76.7+65.4

213517202004+18.0+16.5

322812841980+60,2+54.2

1919187716819.410.4

53952344120,515.7

702582681+16.4+ 17.0

181701508816825+16.5+11.5

452 ואופנועים מכוניות גניבת
133 מלון מבתי גניבות
1809 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
2015 אופניים גניבת
2118 כים גניבות
678 בהמות גניבת

603 י וטטטעים מפרדסים פרי גניבת
16158 גניבות שאר

בגניבות %20.5 של ירידה חלה כן ,י האמיתיים) במקרים %10.4) 9.40/0 של ירידה חלה הכיס בגניבות
מלון' מבתי בגניבות ביהוד גניבות, של אחרים בסוגים ניכרות עליות חלו זאת לעומת הבהמות.
היתה כן !(31.80/0 של ירידה היתה הקודמת שבשנה (לאחר %76.7 של מפתיעה עלייה חלה שבהם
כל פוסק שאינו נושן ישן פגע  האופניים גניבות .(60.20/0) האופניים בגניבות גדולה עלייה
של החוזרות האזהרות למרות השגחה' ללא בעליהם, ידי על האופניים של הפקרתם מחמת השנים,
בשנה %28.8 של עלייה (לעומת 15.90/0 של עלייה חלה והאופנועים המכוניות בגניבת המשטרה.
כלומר קונדסות'/ "מעשי אלא שאינם המקרים מספר ביותר רב אלה בגניבות אמנם, שעברה).
הם, אלה מעשים גם הנסיעה. לאחר גונביו ידי על נעזב והוא נסיעה, או טיול לשם נגנב שהרכב
של המכריע שרובם היא מצערת עובדה במלואם. ונחקרים נרשמים והם רגילות' גניבות החוק, לפי
צעד כביכול, זה, קונדס מעשה משמש ולפרקים ימים, עולי הם זה ממין עבירות המבצעים האנשים

זו. בתופעה נמרצת מלחמה המשטרה נלחמה כך משום לעבריינות. בדרך ראשון
.1908 לבעליהם והוחזרו נמצאו שנגנבו הרכב כלי 1957 שמתוך לציין יש

בלבד). אמיתיים (מקרים הגניבה מעשי של מחוזית חלוקה המראה טבלה להלן
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67 טבלה
מחוזות לפי  1961 גניבות שאר

תלאביב מחוז הדרומי המחוז הצפוני המחוז הכל םך העבירה סוג

ואופנועים מכוניות 4653774354גניבת

מלון מבתי 2105352105גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 20044955081001חלקי

אופנועים 19802926451043גניבת

כים 1681335447899גניבות י
בהמות 44120621124גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 68124438255גניבת

גניבות 16825384060456940שאר

הכל 242875502836410421םך

הכל בםך 100.022.734.442.9האחורהמחחי

ת ו י נ י מ ת ו ר י ב ע (6)

(לעומת אמיתיים מקרים 1530 מהן מיניות, עבירות 1624 על תלונות למשטרה הובאו הדוח בשנת
(לעומת 4.20/0 של עלייה חלה המיניות בעבירות הקודמת). בשנה אמיתיים ו1475 מקרים 1558

ניכרות תנודות חלות עבירות של זה סוג של העלייה בשיעורי הקודמת). בשנה 15.30/0 של עלייה
,1958 שמאז לציין יש .3.70/0 השנה היה האמיתיים המקרים של העלייה שיעור לשנה. משנה
הלא המקרים של הסגירה סוגי שינוי (בגלל האמיתיים המקרים של החישוב שיטת כששונתה
היה כן שלפני  כוזבים" שאינם "מקרים ושל אמיתיים" "מקרים של המושגים נעשו אמיתיים),

עכשיו. זהים כמעט  טכני ביניהם ההבדל

68 טבלה
19611960  מיניות עבירות

העבירה םונ
אואמיתייםנרשמו באחוזיםהריבוי הירידה

אמיתייםנרשמו1960196119001961

הכל +1558162414751530סך 4.2+ 3.7

886872+17.3+ 5.9

847073+ 5.0+ 4.3

3126. 26+ 6.9

.514506501 2.3 1.0

907805858+ 7.0+ 6.6

זכר ומשכב לאונס נםיון אונם,
75 במבוגרים בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
80 בהסכמתם ■בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונס
29 בכוח בילדים
526 ובילדות בילדים מגונים מעשים
848 מיניות עבירות שאר

היא ההתפרצות של שההגדרה ||',<

ו21,611 23,966 (לעומת אןיתיים ■

האמיתיים. במקרים ו>י%12.1

$
^

באחוזים הירידה או הריבוי

ד*
.5'

*(

אמיתייםנרשמו1961

';!'24287+14.5+12.4

465+15.9+13.4.(י
210+ 76.7+65.4

2004+18.0+ 16.5

1980+60.2+54.2

9.410.4ץ1681
44120.515.7

+681ו 16.4+17.0
16825+16.5+11.5

בגניבות %20.5 של ירידה חלה ןלכן
מלון, מבתי בגניבות ביהוד עיבות,
היתה כן :(%31.8 של ירידה ה :|ח
כל פוסק שאינו נושן ישן ||פגע
של החוזרות האזהרות למרות %(ה,
בשנה 28.80/0 של עלייה (לעומת ןןנ/
כלומר קונדסות'/ "מעשי אלא ןיגם
הם, אלה מעשים גם הנסיעה. ד
של המכריע שרובם היא 7<מצערת
צעד כביכול, זה, קונדס מעשה *מש

זו. בתופעה ןרצת
.1908 עליהם

בלבד). אמיתיים ןים,
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במקרים העלייה אולם '17.30/0 של עלייה לכאורה' חלה' במבוגרים האונס שבסוג אנו רואים לפיכך
את להכריח המכוונות רבות תלונות מוגשוו! זה בסוג .5.90/0 על עולה אינה זה סוג של אמיתיים

המתלוננת. עם הנשואין בברית לבוא הנאשם
נערות עם מיניים ביחסים כלומר ובילדות"' בילדים זכר ומשכב בחוק שלא "בעילה בסעיף
%69 של עלייה חלה וילדות ילדים באונס .5"/" של עלייה חלה ההסכמה' לגיל שמתחת ונערים
ובילדות בילדים מגונים במעשים שינוי, חל לא האמיתיים המקרים באחוז אך שנרשמו, במקרים

ירידה. חלה
מאשר יותר נכון מושג הנותנים למספרים, בעיקר לב לשים יש זו בטבלה עיון בשעת

האחוזים.
זנות* בית החזקת כגון: המוסר, נגד עבירות בעיקר נכללו מיניות" עבירות "שאר בסעיף
המבוצעים זה מסוג למעשים (פרט מגונים או מוסריים בלתי ומעשים עבירה לדבר וסרסרות שידול

. וכוי. הדדית, בהסכמה במבוגרים זכר משכב וכן בילדים),

גנוב רכוש החזקת  גנוב רכוש קבלת (7)

שהיה רכוש החזקת ושל ביודעים גנוב רכוש קבלת של המקרים מספר את המראה טבלה .להלן
גנוב. שהוא לחשוד יסוד

69 טבלה
19611960  כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה םונ
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1960196119601961

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +490506364419רכוש 3.3+15.1

1*1
.1

1

111

;:11

תקיפות (8)

70 טבלה
19611960  פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה ,

העבירה םונ
באחוזיםהירירהאמיתייםנרשמו

1960" אמיתייםנרשמו961נ19611960

פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה
גמירא עד בהן טיפלה 67616243661661207.77.5שהמשטרה

בהן שאין יותר' הקלות התקיפות יותר. או פחות חמור שאופיין התקיפות רק נרשמו זה בסעיף
הבא. בסעיף מופיעות ציבורי, עניין

של זה סוג .(7.70/0) ניכרת כירידה לראותה אפשר זה שבמקרה ירידה, השנה חלה זה בסעיף
שניט זה (אמנם, ירידה בו שיש הראשונה הפעם וזו רבות' שנים במשך מאוד שכיח היה עבירות
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הדן לסעיף בהערותינו נאמר אשר את מאשרת זו תופעה העלייה). בשיעורי האטה ניכרת מספר
תפחת במקומותיהם האזרחים של התערותם ועם היישוב של ייצובו שעם לקוות יש הרצח. במעשי

אלימות. במעשי בעיות לפתור לנסות הנטייה
פקידי נגד וכן במרפאות העבודה' (בלשכות ציבור עובדי לתקוף המגונה המנהג שכיח עדיין
גמירא, עד משפטית פעולה המשטרה נוקטת זה מסוג במקרים ומורות). מורים נגד ואף הסוכנות
בתלונה לטפל מסרבת היא הציבור' עובדי נגד מופנים שאינם אלה, כגון קלים שבמקרים פי על אף

המשפט. לבית המתלוננים את ומפנה

שסורבו תלונות (9)

71 טבלה
. 19611960  שםורבו תלונות

התלונה סוג
סורבו

באחוזים הריבוי
19601961

+1963620762תקיפות 5.7

אחרות 2077322974+10.6תלוטת

לעומת בלבה ב5.70/0 עלה הקלות התקיפות מספר מה: שיפור חל עבירות של אלה בסוגים גם
ב10.60/0, עלה האחרות התלונות מספר ,י שלפניה בשנה ו25.50/0 הקודמת בשנה %20.4 של עלייה

שלפניה. בשנה ו26.50/0 הקודמת בשנה 51.80/0 של עלייה לעומת

בזדון לרכוש ונזק הצתה (10)

72 טבלה
19611960  בזדון לרכושי ומק הצתה

העבירה סוג
נרשמו באחוזיםאמיתיים. הריבוי

אמיתייםנרשמו1960196119601961

הצתה
בזדון לרכוש נזק

96

4128

125

4716

93

3991

123

4563

+30.2

+14.2

+32.3

+14.3

ירידה לעומת ב30.20/0' מספרן עלה השנה ניכרות: תנודות האחרונות בשנים חלו ההצתות בסוג
.(35.40/0) יותר עוד גדולה עלייה היתה כן שלפני בשנה אך הקודמת. בשנה %10.3 של

השנים מספרי עם זה מספר להשוות איאפשר אך ב>14.20/0' עלה בזדון לרכוש הנזקים מןםפר 1

שעברה. בשנה רק שסולקה סטאטיסטית מגרעת ממ^ת הקודמות,

במקרים העלייה אולם '17.30/0^
את להכריח המכוונות רבות ונות

/.ז
נערות עם מיניים ביחסים יל1מר
6.9"/0 של עלייה חלה '"בזלוילדות
ובילדות בילדים מגונים מעשים ■

.*£.

מאשר יותר נכון מושג ,נ1תנים
'ז ל

"''ו

זנות* בית החזקת כגון: המוסר,
המבוצעים זה מסוג למעשים נ*רט

שהיה רכוש החזקת ושל ןודעים

#

6/

419611960

באחוזיםהריבוי

ואמיתייםנרשמו

+ 3.3+15.1

י?!^!

באחוזיםהירידה!יים

1961 אמיתייםנרשמו4}"

י), י

6120  .117.77.5

בהן שאין יותר, הקלות ^קיפות

של זה סוג .(7.7"/0) ניכרת ן|דה
שנים זה (אמנם, ירידה בו |\יש
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ורמאות זיופים (11)

י 73 טבלה
19611960  ורמאות זיוף

העבירה סוג
באחוזיםהירידהאמיתייםנרשמו

נרשמו196019611960191:1 אמיתיים...

הכל 153311911348105322.321.9סך

זיוף

רמאות
335

1198

297

894

304

1044

270

783

11.3

125.4

11.2

 25.0

בשיעור  הקודמת בשנה ,11.30/0 של בשיעור השנה ירידה: השנייה, השנה זו חלה, הזיופים בסוג
בשנה %37.9 של עלייה לעומת מרבע)' (יותר %25.4 של ירידה חלה הרמאות בסוג גם .%13.7 של
הן אלא אלה, סוגים לפי נרשמות אינן שמעילות לציין יש כן. שלפני בשנה %41.1 ושל שעברה

בגניבות. החוק לפי נחשבות
משמשים והם נקלה, על לרמותם שאפשר האנשים בארץ רבים שעדיין לציין יש כן, פי על אף

לארץ. בחוץ בעודם מקצועם את שרכשו מנוסים לרמאים טרף

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

חלה בלומה (43 (לעומת אמיתיים 27 מהם הקודמת), בשנה 44 (לעומת מקרים 29 נרשמו השנה
להפצת מתייחס המקרים של המכריע רובם כאמיתיים. 370/0 ושל שנרשמו במקרים 340/0 של ירידה

לייצורם. ולא מזוייפים, בנקנוטים

כלכליות עבירות (13)

.1961 1957 בשנות המשטרה. טיפלה שבהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

1

74טבלה

כלכליות 19611957עבירות 

ה נ אמיתייםנרשמוהיש

י1957 485 .■470

1958478466

1959410405

1960239227

1961281267

לירידה. נטייה היתה שנים שבמשך לאחר מםויימת, עלייה השנה חלה הכלכליות העבירות במספר
מעשי של סידרה על מבוססים מהם ומסובכים, חמורים ברובם היו המשטרה טיפלה שבהם המקרים

זה). פרק בתחילת פורט זה מסוג מקרים (מספר בזה זה הקשורים עבריינות
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כתוצאה רגילים. בהליכים המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
שווייצרים פרנקים שטרלינג' לירותי (דולרים' חוץ מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה מטיפול

ואחרים). זהב מטבעות ובלגיים'
הועברו, אלד. מפעולות כתוצאה כלכליות. מניעה בפעולות המשטרה עסקה כך על נוסף

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

הברחות (14)

הברחה מקרי 416 נתגלו הדוח בשנת הברחות. תפיסת  המשטרה של אחר כלכלי פעולה שדה
מכשירי טקכוטיל, ומוצרי טקסטילים טבק,  שנתפסו הטובין בין הקודמת). בשנה 654 (לעומת
שקשה סחורות של אחרים סוגים ו89 חיים בעלי שעונים' תכשיטים, מזון, מצרכי זהב, מטילי רדיו,

ריבויים. מפאת לפרטם

שיכרות (15)

אף ועל המשכרים המשקאות של הגדולה התצרוכת אף על כמקודם, במדינה נדירה השיכרות
בהרגלים מושרש זר. דבר יי"ש). (אפילו משקאות בשתיית להרבות מסריטים חוגים של הרגלים
מצריות אינן השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות הסדר הפרעות יהודים. של רבים דורות של

התאונות. בהתארעות כלל גורם היא אין התרבות, ארצות ברוב לנעשה ובניגוד ו כלל אצלנו
הקודמת). בשנה ו1 30 (לעומת אחת מפעם יותר 3 מהם יהודים, 31 שיכרות על נידונו השנה
בין ביותר נדירה השיכרות אחת. פעם אחד כל אוצרים, ו4 מוסלמים 3 נידונו המיעוטים מבני
לעובדה הנראה, כפי זאת, לייחס יש המדינה. הקמת לפני ריבוייה לעומת בולט זה ודבר המיעוטים,
המדינה של הערביים תושביה שרוב בשעה הערים, תושבי הערבים בין נפוצה היתה שהשיכרות

כפריים. הם

םמיםמםוכנים (16)

,219 (לעומת אמיתיים 208 מהם לסמים, המתייחסות עבירות של מקרים 214 נרשמו הדוח בשנת
הקודמת). בשנה אמיתיים, 211 מהם

.1961 1960 בשנות המשכרים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן

75 טבלה
19611960  מסוכנים סמים החרמת .

ה2ם סונ
196019 61

ק"גנרםק"ננרםי

678241264חשיש
13.511712.16אופיום

קוקאין
הרואין

17

11.62
27.5

פטדץ
י קודאין

 0.05
1.5

38מורפיוםאמפולות .66

20מורפיוםגלולות
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וחוקרים חקירות א.

הועברו הנסקרת בשנה
הםדו הניהול. למשרדי
לחי ומרצם זמנם כל את
אוו המחוזות בבל
עבריינים. אחר העיקוב

ע ומאסר גילויים ב,

המש של הגילוי פעולות
חשו מניעה אמצעי גם
מע להימנע רצון מתוך
להימנ דבר, של בסופו
שונוו לתקופות החברה
מבחינת גם המשטרתית,
נח הנסקרת בשנה
ה* הנפש נגד בעבירות
 לרצח הנסיון במעשי
בעביו ו1000/0. 77.40/0

 כחוק שלא בבעילה
.85"/"

הרכו נגד ת בעבירו
בכל עולה, הנפש נגד
של הטעויות המניע, את
בעי הגילויים אחוז
ש העבירות, בשאר
ש דלהלן, בטבלות
של הכולל המספר
הדוח לשנת האמיתיים,
בהדרגה עולה הגילויים

תתמיד. אם

להתאבד ונםיונות התאבדויות (17)

שלפני בשנה 168 הקודמת, בשנה 174 (לעומת התאבדות מקרי 180 במדינה אירעו הדוח בשנת
628 (לעומת להתאבד נסיונות 591 וכן ,(1956 בשנת ו219 1597 בשנת 162 ,1958 בשנת 185 כן,
עלייה איפוא, חלה, ההתאבדויות במספר כן). לפני בשנים 473 ,511 ,514 ו557, הקודמת בשנה

.%5.9 של ירידה  להתאבד הנםיונות ובמספר 3.40/0 של
מקרי של המכריע ברובם .85  הנשים של ומספרן ,95 היה שהתאבדו הזכרים של מספרם
(בעיקר מחלה  המניע היה להתאבד נםיונות של המקרים של וב%45 (730/0) ההתאבדויות
המקרים מספר נכזבת. ואהבה משפחתיות סיבות  השני במקום כללי)! ודכאון רוח מחלות
רובן להתאבד). נסיון מקרי 39  התאבדות מקרי 6) מועט  כלכליות סיבות ידי על שנגרמו
ברובם בוצעו, להתאבד הנסיונות ושריפה. תלייה רעל, ידי על בוצע ההתאבדויות של המכריע
רוב שריפות. של ניכר מספר היה הנסיונות בין גם דקירה. או חתך, הרעלה, ידי על המכריע,
 הרוב היה להתאבד המנסים בין בארץ. ותיקים תושבים היו להתאבד והמנסים המתאבדים
ומעלה, 31 בני אנשים היו המתאבדים של רובם גברים.  הרוב היה ממש המתאבדים בין נשים>,

מבני  הגדול ורובם ,24  19 מגיל צעירים של ניכר מספר היה להתאבד המנסים ובין
.45  25

בפנקסי הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספרי
אף בתעונשין. פלילית לעבירה להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של ההאשמות
למקרים פרט אלה' עבירות על משפטים מגישים אין המשפטי, היועץ הוראות לפי עלפיכן,
(ניתוח להתאבד והנםיונות ההתאבדויות מקרי ניתוח ניתן 77 ,76 בטבלות הכלל. מן יוצאים
והאמצעי. הסיבה המגורם, מקום בארץ, הוותק המשפחתי, מצב ה המין, לפי מחוזי), ופירוט ארצי

דליקות (18)

של עלייה כלומר, הקודמת, בשנה 1260 (לעומת דליקות 1606 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
נפסקה לא אחרים מוסדות ידי ועל המשטרה ידי על הננקטים המאמצים כל אף על .(27.50/0

נגרמות הדליקות פשע. של לממדים מגיעה שרשלנותם אנשים ידי על הנעשית הפושעת החבלה
אלה נמצאים כבר הדליקה שפורצת יבשעה אורח: עוברי של רשלנותם ובייחוד רשלנות, ידי על

פשעם. ממקום רחוק

מיתותמשונות (19)

בשנה 1,070 (לעומת טבעיים ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1,147 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
וכן שונות, תאונות חללי מתאבדים, רצח, הרוגי ,.נכללוי זה מספר בתוך (7.20/0 של עלייה הקודמת,

מייד. נודעה לא מותם שסיבת או סוהר י בבתי או רוח לחולי חולים בבתי שמתו אנשים

וטיונן העכירות

ו (פשעים שנרשמו עבירות
אמיתיים מקרים

העברייני נודעו בהןי עבירות

הגילויים אחוז

מספרי ניתנים 79 בטבלה

עבירות שאר (20)

ירייה כלי החזקת של מקרים 446 היו: הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
בשנה 5 (לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 15 , הקודמת) בשנה 316 (לעומת רשיון בלי
ושבחלקן הכלכליות, העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות מקרי 3503 הקודמת);
על עבירות 283 וכן הקודמת; בשנה 4641 לעומת הצבאי), הממשל לשטחי מתייחסות הן הגדול
הסקירות באחת נכללו שלא שונים, מסוגים עבירות 9,619 נרשמו כן כמו הבטחון. שירות חוק

הקדמת). בשנה 9,840 (לעומת זה שבפרק
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פליליות ח5ןירות "3

וחוקרים חקירות א.

החקירות משרדי מידי המשטרה בתחנות פלילים בענייני הרישום עבודת הועברה הנסקרת בשנה
להקדיש להם ומאפשר משרדיות מעבודות כליל החוקרים את משחרר זה הסדר הניהול. למשרדי

חמורות. בעבירות לחקירות ומרצם זמנם כל את
בשטחי ולמודיעין ידיעות לאיסוף המתייחסות הפעולות ושופרו מחדש אורגנו המחוזות בכל

עבריינים. אחר העיקוב

/ י . עבריינים ומאסר גילויים ב,

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

במניעה. הצורך מבחינת גם המשטרתית,
.%52.4 כלומר, בהן, טיפלה שהמשטרה עבירות 30,837 של מבצעיהן נתגלו הנסקרת בשנה
ל79.20/0; השנה הגענו הרצח מעשי בגילוי ל%90.7. הגילויים אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות
בין המספר מתנודד הנפש נגד עבירות של אחרים בסוגים ל%79.1.  לרצח הנסיון במעשי
0/ם93.1,  באונס  ביותר: גבוהים לאחוזים הגילויים הגיעו מין בעבירות ו0/ס100. 77.40/0

 המיניות העבירות ובשאר ;77.4"/0  וילדות ילדים באונם ,93.70/0  כחוק שלא בבעילה
.85"/0

בעבירות הגילויים אחוז הקודמת). (כבשנה ל28.30/0 הגילויים אחוז הגיע הרכוש נגד בעבירות
לגלות (האפשרות מובנות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם, בכל עולה, הנפש נגד
וכוי). בכך שמלאכתם עבריינים אינם כלל שבדרך הללו, העבירות עוברי של הטעויות המניע, את

אחרות. נאורות שבארצות לזה אצלנו שווה הרכוש נגד בעבירות הגילויים אחוז
ל78.50/0. הגילויים אחוז הגיעי הרכוש, ונגד הנפש נגד עבירות שאינן העבירות, בשאר

האמיתיים. המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
התיקים ועם שנרשמו העבירות עםי בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר
שאחוז מו?>ה זו טבלה .78 בטבלה ניתן ב1955) (החל הקודמות ולשנים הדוח לשנת האמיתיים,
שספק השנה, מסויימת ולירידה 1959 בשנת קלה לירידה פרט לשניה, משנה בהדרגה עולה הגילויים

תתמיד. אם

78 טבלה
19611956  וגילויץ עבירות

ומיתן 195619571958195919601961העבירות

ועוונות) (פשעים שנרשמו עבירות
אמיתיים מקרים

העבריינים נודעו בהן עבירות

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
56,146
31'426

64,045
58,823
30,837

הגילויים 54.355.656.454.356.052.4אחת

גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים 79 בטבלה
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שלפני בשנה 168 הקודמת, *נה

628 (לעומת להתאבד *|נסיונות
עלייה איפוא, חלה, "^בדויות

מקרי של המכריע ברובם .81.

(בעיקר מחלה  המניע קיך.

המקרים מספר נכזבת. (א(?בה
רובן להתאבד). נסיין ןן||מקרי
ברובם בוצעו, להתאבד מיתות
רוב שריפות. של ניכר מספר
 הרוב היה להתאבד ו*נמים
ומעלה, 31 בני אנשים היו ידים
מבני  הגדול ורובם ,24,

יי רז^ייי

בפנקסי הרשומים ^העוונות
אף בתעונשין. פלילית עבירה
למקרים פרט אלה, י*בירות
(ניתוח להתאבד והנסיונות ^ןן§
והאמצעי. הסיבה ©ז;מגורם,

של עלייה כלומר, הקודמת, *נה
נפסקה לא אחרים מוסדות יזןי
נגרמות הדליקות פשע. של ו£ים

אלה נמצאים בבר הדליקה £נת

בשנה 1,070 (לעומת |||טבעיים
וכן שונות, תאונות חללי '1ז|ם,

מייד. נודעה לא |תם

ירייה כלי החזקת של מקרים ,£4
בשנה 5 (לעומת חוקית תייבלתי
ושבחלקן הכלכליות, לעבירות ר*

על עבירות 283 וכן ן^קודמת:
הסקירות באחת נכללו לא ם#ןש
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פרטים ניתנים דלקמן בטבלות

גילויי

העב"רה סוג

הכל סך

רצח
לרצח נםיון
אדם הריגת

בשוגג מוות גרימת
פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה
ומשכב בכוח לאונס ונםיון אונס

במבוגרים בכוח זכר
זכר ומשכב בחוק שלא בעילה

בהסכמתם בילדים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונם

בכוח בילדים
ובילדות בילדים מגונים מעשים

מיניות עבירות שאר

עב גילוי .

העכירה סוג

. . הכל סך
לשוד ונסיון שור

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

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

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
התפרצויות שאר

. או שור ידי על בהמות גניבת
התפרצות ירי על

ואופנועים מכוניות גניבת
מלון מבתי גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
■  חלקימכוניות 

," אופניים!" גניבת:
כים גניבות

; בהמות גניבת
וטטטעים מפרךמים פרי גניבת

יי גניבות שאר

79 טבלה

1961 1956 וגילוייו עבירות

^נר^\מו אגירות

אמית"ם 0>קר>ם

ג>לו>>ב1

60000
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_ 40000

" 30000
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העבירות. סוגי לפי העבריינים, גילויי על פרטים ניתנים דלקמן בטבלות

80 טבלה
19611960 הנפש נגד עבירות עבריינים גילויי

העבירה סונ
שבהםאמיתייםתיקיםנרשמו תיקים

העבריינים הגילוייםאחוונתגלו

19601961196019611960196119601961

הכל 84357979820277587542703592.090.7םך

26242624221984.679.2רצח
לרצח 3843374323.3462.279.1נםיון
ארמ 1181189881.8100.0הריגת

בשוגג מוות 41373733333289.297.0גרימת
פשוטה ותקיפה חבלנית 67616243661661206212566393.992.5תקיפה
ומשכב בכוח לאונס ונםיון אונם

במבוגרים בכוח 75886372646794.193.1זכר
ןכר ומשכב כחוק שלא בעילה

בהסכמתם 80847073667194.397.3בילדים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונס

בכוח 3.|293126262624100.092בילדים
ובילדות בילדים מגונים 52651450650140538880.077.4מעשים

מיניות עבירות 84890780585868272984.785.0שאר

81 טבלה
196119(10  הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סונ
שבהםאמיתייםתיקיםנרשמו תיקים

העבריינים הגילוייםאחוזנתגלו

19601961196019611960196119601961

הכל 311813573728740324678133919728.328.3סך

לשור ונםיון .5058465333שור 3171.758.5
בלילה מגורים לבתי 116512531156124214516812.513.5התפרצות
ביום מגורים לבתי 10131280989125834542434.933.7התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי י745917732התפרצות 89315727021.430.2
בלילה עסק לבתי 128613261275131739237630.728.5התפרצות
ביום עסק לבתי 277התפרצות ,28727528415114254.950.0

ובחג בשבת עסק לבתי 9601291957128428237729.529.4התפרצות
התפרצויות 166218251644180259563036.235.0שאר

או שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ירי 574855479516.410.6על

ואופנועים מכוניות 45252441046518023943.951.4גניבת
, מלון מבתי 133235127210295022.823.8גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
. . 180921351720200428136716.318.3.חלקימכוניות

אופנייםר 2015322812841980210304,16.415.4גניבת
כיס 21181919187716811771719.410.2גניבות

בהמות 678539523441663612.68.2גניבת
וממטעים מפרדסים פרי .:603גניבת 702■582, 68141347671.069.9

: גניבות 161581817015088168254668513130.930.5שאר
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82טבלה

גילויי עבירותעבריהם 19611960אחרות 

' טבר"םתיקימ
תיקים העברייניםאמיתייםנרשמו הגילוייםנתגלו אחוז

העבירה סוג
1960196119(1019611960196119601901

הכל 22104209291920418598157511460582.078.5סך

רכוש והחזקה גנוב רכוש קבלת
כגנוב 49050636441935540497.596.4חשוד

,9612593123הצתה 527255.958.5
בזדון לרכור 412847163991456317831197044.743.2נזק

33529730427027023588.887.0זיוף

ובולים בנקנוטים מטבעות' 44294327142232.681.5זיוף

1198894104478395771691.791.4רמאות

רשיון בלי ירייה כלי 31644629940229740099.399.5החזקת

חוקית בלתי 515515515100.0100.0התקהלות

מסוכנים סמים 21921421120820720198.196.6עבירות

כלכליות 23928122726722626799.6100.0עבירות
חירום חוקי על אחרות 46413503309122873083227799.799.6עבירות
בטחון שירות חוקי על 55328453727253627199.899.6עבירות

עבירות 98409619899589627966775588.686.5שאר

אחרים, משטרה חילות של אלה עם יפה משתווים העבריינים גילוי בשטח המשטרה של הישגיה
פועלת ישראל שמשטרת העובדה אף על זאת 1 עליהם עולים אף ולפעמים שבהם' הוותיקים אף
תנועה שונות! חיים ורמות והרגלים מסורות בעלת אוכלוסייה הגילוי: פעולות על המקשה בסביבה
בהרגלים מהפכה ? .:מינם מיוחדים כלכליים תנאים , הארץ תחומי בתוך האוכלוסייה של מתמדת
ירו זה גורם של שחלקו (אףעלפי מסתננים של פעולותיהם מושרש: מהווי שנותקו אנשים של

מבוטל). הוא אין עדיין ניכרת, ירידה
11

רכוש החזרת ג.

של האחוז כי (אם הוא אף עלה שהוחזר הרכוש של ערכו אך השנה, עלה שנגנב הרכוש ערך
עם יפה משתווה שהוחזר הרכוש אחוז בלבד). שעברה השנה לגבי  במקצת ירד שהוחזר הרכוש
לגבולות מחוץ אל הוצא הגנוב הרכוש מן שחלק בחשבון נביא אם בייחוד אחרות, שבארצות זה

. מסתננים. ידי על הארץ

83 טבלה
19611957  והוחזר שנגנב רכוש

19571958195919601061

בל"י שנגנב' הרכוש 900'072'9306'123'0064,002,1185'278'6894'682'4ערך י

שנתפס הגנוב הרכוש ערך
לבעליו 6771,721,664'542'4431'013'7941'121'9071'1,098והוחזר

שנמצא הרכוש 205606,231'533548,897648'760551'538ערך

והוחזר שנגנב הרכוש 23.526.225.330.128.3אחוז
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84 טבלה
1961 והוחזרו שנגנבו חיייים בעלי

בעלי הראשיםהראשיםמספרסוג אחוז
שהוחזרוהוחזרונענוהחיים

הכל 171049328.8סך

2406025.0פרות

ופרדות 822834.1סוסים

893741.6חמורים
125235728.5צאן .

10770.0גמלים

37410.8אחרים

פשוטות. בגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות, ידי על שנגנבו החיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
ב39.60/0. שנגנבו החיים בעלי מספר ירד השנה

קשה רכוש של זה סוג .28.80/0 בממוצע היה לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז
המסתננים. ידי על נגנב החיים מבעלי גדול שחלק משום שנגנב, לאחר להחזירו ביותר

ומשפטים האשמות חיםול ד.

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

85 טבלה
המשפט19611958 ותוצאות מאסרים

המשפטיים השלבים
שבהםתיק נאשמיים ה םנאסרו

195819591960

ובעוונות בפשעים והואשמו 27249269293142630837נאסרו
לרין 18419172152062419289הובאו

1056889341072010567חוייבו
החיובים 96.796.297.297.2אחוז

זוכו.
ועומדים תלויים

363
7488

354
7927

311

9593

308
8414

33113896בחקירה .42174351

תביעה ללא 5519581865857197נסגרו

נאה זה הישג שנתקיימו, המשפטים מכלל ל0/"2.8 אלא מגיע ואינו ביותר, מועט הזיכויים מספר
של לשקידתה היתר, בין אותו, לזקוף ויש מתקדמות, חוץ ארצות עם בהשוואה בייחוד ביותר,
הן להאשמתו שהראיות החקירות בשלב שוכנעה כן אם אלא לדין איש להביא שלא ישראל משטרת

חותכות.
מספרי גם עבירות, של מסויימים בסוגים המקרים מספרי על נוסף ניתנים, דלהלן 86 בטבלה

לחקירה). כעצורים או כחשודים (לא ממש כאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים
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הגילויים אחוז

19111 0:ו9נ

עבהם 1$וים
העבריינים |נט
10(11 19601

78.5 82.0 14605 157511

35540497.596.4
52."7255.958.5

1783^197044.743.2
270||23588.887.0
$142232.681.5

71691.791.4
40099.399.5

$?15100.0100.0
20720198.196.6

22626799.6100.0
3083227799.799.6
536"27199.899.0
7966"775588.686.5

אחרים, משטרה חילות של ".אלה

פועלת ישךאל שמשטרת ^יובדה
תנועה שונות! חיים ורמות ,יגלים
בהרגלים מהפכה .מינם; יוחדים
ירד זה גורם של שחלקו .עלפי

!5("י

/י

של האחוז כי (אם הוא אף עלה
עם יפה משתווה שהוחזר §7רכוש
לגבולות מחוץ אל הוצא ♦1הגנוב

י 1

10(11 1960

6,072,900

1,721,664
006,231

28.3

5,123,930

1'542'677
648,205

30.1
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א מחסלת המשטרה
ה לא השנה, גם כן<

961 שנת בסוף
משי 1,879 גם ,1961

עול עבריינים ח.

ו ו נ י י ר ב ע (1)

ניח דלהלן 87 בטבלה
■ לה. שקדמה ובשנה
עא שבוצעו העבירות
הכולל במספר
עליי. לעומת ,11.20/0

הו (ללא העבריינים
י שנאסרו לעבריינים
("/י נערים 11,417 היו
הקודמו כבשנים
מהם 2636 הרכוש.
בביצה 770 הואשמו
ן של מספרם בזדון.
1 שהואשמו האנשים
ל3.10/0 השנה הגיע
ל3.60/0  בגניבות
האו בשנים מרובה
להסי אין כך ומשום
א עם זהה מסויימות,
נתגלו הנוער יחידות
נכ בייחם שלא הימים
חלה שוב השנה
הקודמת. בשנה 150

וכדומה. זנות גם
המכריע ברובם
%196.7 כנגד זיכויים,
אמרנ שכבר כפי
זו תופעה עלתה לא
בי הופיעה שהבעייה
ז סוציולוגית ומבחינה
שהי להדגיש יש
ד אחת הפחות שלכל
ו אף על וזאת אצלנו,
שי מדור מורכב הוא

00 <> כי* 11 01 ו0

0 <* >0 1\9 ל0

ג*$ ,00 */ !יי

" ^ 00 05 £

1881.1 8 1111

2 " 5 £ | 3 < 3 ,11.

0 ניז " £ [5

§ 10 52 " 8

2י 1^ 11

14 0 (4 6 ^ ^ 0) ג01000<0<ג00ג>1■ ו> *.^5

1+++1++| +++1
00 35

**
לק10

00 (0שש ש00

11 +111+1+ ו++

1 ^1(0000100
0)** 00005

ה6 יי 01 נ^10 10 < 01

60 <* 0 40 00

67 ו_1 ה4

01 05 ג"; 00 01 355

553

53 !3

<* ו:
6 %
^^ י

3 1^ ^ ב: 0 .1 ^
^ ב:

ננ

^ ^ י^ ■■ וו ^ י# .# *4 _1 ^ *~י ^■

10

.{
3

*למ ב
^1(0ש
0*4

ש.>
17

5^.#

;2 711:ג:
ש

11

6
6

3*"6

ם
צד

14

3

נו

:? יק
ס 
13

ם 11

0

0

1(!1

:י9

! : ? 1י.

! 1 ■ !1

* ■;!*

102

ו



פי על אף האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את מחסלת המשטרה
המשפטים. השהיית של החמורה הבעייה פתרון לקראת מספקת התקדמות היתה לא השנה, גם כן,
משנת תיקים 12,765 על נוסף ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1961 שנת בסוף

.1959 משנת ר561 1960 משנת 1,879 גם ,1961

ימים עולי עבריינים ה.

נוער עבריינות (1)

הןנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים עולי העבריינים בדבר מספרים ניתנים דלהלן 87 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 שנאסרו הימים עולי העבריינים של הכולל במספר
של הכולל המספר בתוך הימים עולי של מספרם הקודמת. בשנה 31.80/0 של עלייה לעומת /11.2"/

מתייחסים שהדברים מאליו מובן ל27.10/0). (מ"/24.10 השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים
הנסקרת בשנה והואשמו שנאסרו הימים עולי בין מבוגרים). והן ימים עילי (הן שנאסרו לעבריינים

.16 גיל עד ואלה אלה  (8.70/0) נערות ו1094 (91.30/0) נערים 11,417 היו
נגד עבירות על בעיקר  שנתפסו הצעירים העבריינים נאסרו השנה, גם כן הקודמות, כבשנים
כך על נוסף שונות. גניבות בביצוע  5631 התפרצויות, בביצוע הואשמו מהם 2636 הרכוש.
לרכוש נזק בגרימת  1271 ו קלות, ומהן חמורות $הן שונות, תקיפות בביצוע 770 הואשמו
כלל בתוך ומספרם ב%13.1, עלה בזדון נזק בגרימת שהואשמו הימים עולי של מספרם בזדון.
בהתפרצויות שהואשמו הימים עולי של חלקם ל0/"43.1. הגיע אלה בעבירות שהואשמו האנשים
וחלקם שעברה), (כבשנה עבירות של זה בסוג שהואשמו האנשים מכלל ל63.10/0 השנה הגיע
במידה עלה הרכוש נגד העבירות מבצעי בכלל הימים עולי של מספרם ל53.60/0.  בגניבות
מבוגר, עבריין מאשר צעיר, עבריין ולתפוס לגלות יותר קל האחרונות: בשנים מרובה
עבירות על ונאסרו שנתגלו; המבוגרים) (בין הצעירים העבריינים שאחוז להסיק אין כך ומשום
הקמת שמאז גם לציין יש הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם עם זהה מסויימות,
עולי אחוז את מגדיל זה דבר וגם והולכת, גדלה במידה צעירים עבריינים נתגלו הנוער יחידות

העבריינים. בין הממשי לאחוזם נכון בייחס שלא הימים
לעומת 164  מיניות בעבירות שהואשמו הנוער בני של במספרם עלייה חלה שוב השנה
היתר, בין הכוללת, אחרות" מיניות "עבירות בסעיף כולה .מתבטאת העלייה הקודמת. בשנה 150

וכדומה. זנות גם
של 3.30/0) הנאשמים הורשעו ימים, עולי לדין הועמדו שבהם המקרים של המכריע ברובם

הרשעות). 96.70/0 כנגד זיכויים,
שבה בעולם מדינה ואין עולמית, בעייה היא ימים עולי של העבריינות בעיית אמרנו, שכבר כפי
והיא מעניינת, נקודה לציין יש השנייה. העולם מלחמת לאחר חריפה בצורה זו תופעה עלתה לא
לחלוטין, שונים וכלכליים חברתיים משטרים בעלות בארצות דומות בצורות הופיעה שהבעייה

דרשני. הדבר אומר סוציולוגית ומבחינה
בסיפוק לציין וראוי אחרות, בארצות מאשר גרוע איננו זד, בנדון אצלנו שהמצב להדגיש יש
קיימת שאינה כמעט ~ נוער של כנופיות  זה בשטח החמורות התופעות אחת הפחות שלכל
הגדול שבחלקו יישוב אלה: תופעות לעודד כדי בהם היה שלכאורה הגורמים אף על וזאת אצלנו,
חיים צורות של התפוררות בכך: הכרוכות הבעיות כל על עולים, של שני מדור מורכב הוא
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השימוש הנוער, בין אצלנו, נפוצו לא כן וכיו"ב. הנוער, תנועות של השפעתן ירידת מסורתיות,
משום ראשית רבה, כדאגה הנוער בעבריינות העלייה את לראות יש ברם' והשיכרות. בסמים
משום  שנית מםויימת, במידה נתבדו העתידה חברתנו לצורת בייחם רווחות שהיו שהתקוות

עתידים. לפושעים עתודה הם הימים עולי שהעבריינים
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
חברתיים באמצעים לפתרונה' לסייע היכולים הגורמים כל של משותף מאמץ תובעת והיא וחינוכית,

ופסיכולוגיים. רפואיים  מסויימת ובמידה וחינוכיים,

■( י . ר ע ו נ ת ו ר י ק ח ל ת ו ד י ח י ה (2)

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

הערים בשלוש הקיימות ימים, עולי ידי על שבוצעו עבירות לחקירת המיוחדות היחידות
יחידות של המניעה פעולות גם הוגברו הנסקרת בשנה אך בחקירות, כל ראשית עוסקות הגדולות,

 אלה.
של האחרות מפעולותיה מסויימת במידה הנבדלות מיוחדות, בשיטות פועלות היחידות
של המשטרתי אופיין את ליעשות, ניתן שהדבר בכל להדגיש, שלא אמצעים ננקטו המשטרה:
עובדי למשטרה: השתייכותם על המעיד דבר בהם שאין מיוחדים, בבניינים שוכנו הן אלה: יחידות
מטעמים אלה כל  משטרתיים ציונים נושא אינו הרכב ו בלבד אזרחיים בגדים לובשים היחידות
להימנע ואין משטרתיים, באמצעים מסתיימות רבות שפעולות מאליו מובן מובהקים. פדגוגיים
סוציאליים, באמצעים ולפעול זה ממין תוצאות האפשר ככל להמעיט מכוונים האמצעים כל אך מכך,

אפשרי. הדבר אם
אחר ולעיקוב העזוב לנוער מיפגשים המשמשים אתרים על לפיקוח מיוחדות חולייות הוקמו

הנוער. בקרב פוטנציאליים עבריינים
הציבוריות ובוועדות התיאום בוועדות הבינמשרדיות, בוועדות בקביעות משתתפת המשטרה

הנוער. בין העבריינות בעניין העוסקות
החסות המעונות, רשות לנוער, המבחן שירות אנשי הנוער, שופטי משתתפים התיאום בוועדת
הקטינים בעיית היא זו ועדה בפני שהובאו החמורות הבעייות אחת ישראל. ומשטרת העוקבת
התוצאה מקום. היעדר מחמת אותם לקלוט יכלו לא ושהמעונות במעון, לשכנם צו ניתן שלגביהם
ובעצם לסביבתם, להחזירם עבירות על שנידונו הנערים את לשחרר הכרח  היתד. מכך

המצב. לתיקון אמצעים לנקוט ההכרח ומן יתרה .בחומרה זו תופעה לראות יש להפקירם.
הסעד. משרד יד שעל העבריינות לבעןית הארצית המועצה עם פעולה משתפת המשטרה
הימים. עולי של לעזרתם הציבורי של והתנדבות שירותים לעידוד משנה ועדת הקימה זו מועצה

לנוער. המבחן שירות עם הדוק פעולה שיתוף קויים כן

< 11 15"
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 דרכים ותאונות תנועה
דרגיפ תאונות .1

החישוב שיטת א.

הקודמות בשנים החישוב: שיטת זו, בשנה ההל שונתה' זה בפרק הניתנות ובדיאגרמות בטבלות
אחרים), ועצמים (מכוניות בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות את אלה ודיאגרמות טבלות כללו
שיטת אפסי. או קל היה שהנזק משום מקוצרת' חקירה אלא המשטרה ערכה לא שבהן תאונות ואף
התמונה את מסלפת, אף מסויימת ובמידה מסרבלת, והיא אחרות בארצות מקובלת אינה זו רישום
תאונות רק הובאו ובחשבון זו, חישוב שיטת השנה בוטלה לפיכך הדרבים. תאונות של הכללית
המתייחסים הנתונים אף זה, שבפרק בטבלות הנתונים בל אנשים. גם הרכוש' על נוסף נפגעו, שבהן

החדשה. השיטה לפי חושבו שעברו, לשנים
מ*פר של האינדקס  בהם שהעיקריים שונים' גורמים באמצעות נעשה התאונות ניתוח
אמנם, המורשים. הרבב כלי עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה התאונות
שכל הקילומטרים מספר ובין התאונות בין ייחס קביעת כלומר, קילוטטרז/ של אינדקס לפי ניתוח
ברם, דיוק' ביתר העניינים מצב לקביעת לסייע אולי היה יכול השנה, במשך עוברים הרכב כלי
סוגי כי אצלנו, ובפרט מקום, בכל מספיק בדיוק לבצעו קשה וביחוד לביצוע, ביותר קשה הדבר
נוסף ביותר. גבוה הרכב כלי של ניכר חלק של וגילו בארץ מאוד מרובים המכוניות ותוצרי הרכב
בנפט שהשתמשו אף (והיו דיזל ובדלק בבנזין שונים, דלק בסוגי אצלנו הרכב כלי משתמשים כך על
לא הקילומטרז/ של מדויק לא אומדן להשיג אולי היה שאפשר אףעלפי לפיכך, קרוסין). הסקה,
אלא איפוא, לגו' נותר לא המציאות. את מסלף אף היה שהדבר ואפשר תועלת, משום בכך היתה
אלה שהשוואות ואףעלפי והאוכלוסייה' הרכב כלי מספרי לפי שיעורים ולקבוע השוואות לעשות

מהן. אף ללמוד ואפשר מדוייקות, הפחות לכל הן הרי מושלמות, אינן

התאונות ב.

הנפגעים מספר אף %4.6 של עלייה כלומר, ל8,792 מ8,405 התאונות מספר עלה הנסקרת בשנה
חלה קשים פצעים נגרמו שבהן שבתאונות בשעה אולם, ב5.40/0. בלומר' ל11,156 מ585'10 עלה
התאונות במספר חלה ,4.80/0 של עלייה  קלים פצעים נגרמו שבהן ובתאונות ,\%3 של עלייה

.31"/, של מפתיעה עלייה מוות נגרם שבהן
תאונות של זה בסוג שררה שנים שזה לאחר לפתע שבאה זו, מפתיעה שעלייה לשער יש
שגורם לציין יש. מקרית. אלא אינה גדולות), היו לא לפעמים בהן שחלו התנודות (ואף לירידה נטייה
בנזק להיגמר היתה שעלולה תאונה המקריות. רבה שבו עניין כלל, בדרך הוא, בתאונות הנפגעים |?ן
או באוטובוס), (כגון רב הרכב מספרנוסעי היה למשל, אם, חמורים' ממדים לקבל עשוייה בלבד |ן
אם תודגש זה מספר של מקריותו הנוסעים. של פגיעותם את שהגבירו אחרים גורמים היו אם ן *

■ הגיעו כבר כיום, הרבה.מאשר פחותים היו והרכב כשהאוכלוסייה הקודמות, שבשנים לב,לבך נשים ■■ 1

1950 בשנת למשל, כך, השנה. של לאלה דומים לממדים הקטלניות התאונות מספרי לפעמים 1 ■;
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ומספר ,(102.222 לעומת 32.700) היום של הרכב כלי ממספר כשליש היה הרכב כלי כשמספר
בשנת קטלניות! תאונות 217 אירעו כיום' אוכלוםייתנו של ממחציתה יותר קצת  האוכלוםיה
תאונות 208  1957 בשנת ן (41.000 אז היה הרכב כלי (מספר קטלניות תאונות 210 אירעו 1952
ניכרת' ירידה לפעמים הקטלניות' התאונות מספר ירד הביניים שבשנות פי על אף זה, מסוג
ח', בפרק סטאטיסטיקה בדבר שנאמרו הדברים את למעיין להזכיר יש יותר. קלה ירידה ולפעמים

(ב). 2 סעיף
השנים מספרי עם בהשוואה החומרה, לפי התאונות של פירוטן ניתן דלקמן 88 בטבלה

המדינה. הקמת מיום החל הקודמות,

.1

88 טבלה
19.611948  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

כלהשנה
התאונות

פציעותמוות
קשות

פציעות
קלות

הכל םך
(19611948)7460824421682355343

194891293259590

194921261744291523

195031322178182097

1951373219811642370

1952389221010932589

19534033 .1629762895

1954469315610633474

1955519312911703894

1956624914914124688

19577067.20815775282

1958809717816926227

19598255 .18018276248

1960840516816616576

1861879222016826890

בלבד יולידצמבר : תאונות 1948 לשנת הערה

של האינדכם לפי האמורות בשנים הפגיעות ולתכיפות התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים
מוזרות). תנודות אנו מווצאים אלה במספרים (גם 108 שבעמוד 89 בטבלה האוכלוסייה,.ניתנים

הממונעים הרכב וכלי האוכלוסייה הדרכים, תאונות של השוואה ניתנת דלקמן 90 בטבלה
רכב כלי 1000 לכל התאונות של המספרים ניתנים כך על נוסף .19611959 בשנות המורשים

מורשים.
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הקודמות בשנים החישוב: .זו,?שיטת
אחרים), ועצמים (מכוניות בלבד %ש
שיטת אפסי. או קל היה שהנזק |§$ום
התמונה את מסלפת, אף ייתומםויימת
תאונות רק הובאו ובחשבון זו, .ישוב
המתייחסים הנתונים אף זה, שבפרק ת

מספר של האינדקס  בהם גקוליים
אמנם, המורשים. הרכב כלי עם 11)ץאה

שכל הקילומטרים מספר ובין לאונות
ברם, דיוק, ביתר העניינים מצב §5ת
מוגי כי אצלנו, ובפרט, מקום, |ן'בכל
נוסף ביותר. גבוה הרכב כלי של ניכר
בנפט שהשתמשו אף (והיו דיזל |בדלק
לא הקילומטרזי, של מדויק לא ||ומדן
אלא איפוא, לנו, נותר לא ^יהמציאות.
אלה שהשוואות ואףעלפי ^וכלוםייה,

ו$הן.

הנפגעים מספר אף .4.60/0 של יעלייה "
חלה קשים פצעים נגרמו שבהן .אונות
התאונות במספר חלה ,4.8"/0 של *גיה

תאונות של זה בסוג שררה שנים זה
י שגורם5$* לציין יש מקרית. אלא אינה ת),

בנזק להיגמר היתה שעלולה לתאונה
או באוטובוס), (כגון רב הרכב |נוסעי
אם תודגש זה מספר של פןימקריותו
הגיעו כבר כיום, מאשר הרבה לתותים
1950 בשנת למשל, כך, השנה. 1של
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תכ' מופיעה 91 בטבלה
גראפית. בצורה

דרכ תאונות

50 49 48 ^

התאונה סוג

התאונות כל

מוות נגרם שבהן תאונות
פצעים נגרמו שבהן תאונות
פצעים נגרמו שבה; תאונות

חל את מראה 92 הטבלה
במע התנודות ואת שנתיים

89 טבלה
19611948  אוכלוסייה  נפגעים  תאונות

הנפגעים מספר התאונות מספר
תושבים 100000 לכל האוכלוסייה מספר

הנפגעים
מספר

התאונות השנה

97

238

283

301

309

303

344

360

419

449

505

514

492

500

107

181

229

237

239

241

273

290

334

358

398

395

391

391

879,000

1,174,000

1,370,000

1'577'000

1'629'000

1'670'000

1,718'000

1'789'000

1,872,000

.1,976,000

2,032,000

2,089,000

2,150,000

2'232'000

851

2,794

3,875

4,751

5,032

5,055

5,910

0,430

7,843

8,870

.10,209

10,740

.10,585

11,156

942

2126

3132

3732

3892

4033

4693

5193

6249

7067

8097

8255

8405

8792

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

195€

1957

1958

1959

1960

1961

בלבד ספטטנרדצטנר נםנעים; בלבד יולידצמנר תאונות: 1948 לשנת הערה

90 טבלה
19611959  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

באחזים הריבוי
1961/1960 1951 1960 1959

דרכים +8,2558,4058.7924.6תאונות

+0002,150,0002,232,0003.8<2,089האוכלוסייה

(ממונעים) המורשים הרכב יכלי 76,28387,653102,22216.6+

רכב ל1000 התאונות מספר
(ממונעים) 1089686מורשים

.1960 ינואר .

ובמספר 16.6"/0 של עלייה חלה המורשים הרכב כלי שבמספר בשעה כי אנו למדים זו טבלה מתוך
כך על נוסף .4.60/0 של עלייה הדרכים תאונות במספר חלה ,3.80/0 של עלייה  האוכלוסייה
יורדת הרכב) כלי 1000 לכל. התאונות (מספר לרכב בייחס התאונות שתכיפות זו טבלה מראה

.86  1961 ובשנת ,96  1960 בשנת ,108  זה אינדכס היה 1959 בשנת והולכת;

108
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1961 1948 בשנות תושבים) 100,000 לכל התאונות (מספר התאונות תכיפות מופיעה 91 בטבלה
גראפית. בצורה

91 טבלה

ואוכלוסייה דרכים תאונות
תועדםנו]! 100,000 ככל התאונות ^מסכר

1961 1948

^ 3^ £15
^ §^

₪ 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 11

92 טבלה
19611960  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

התאונה 9סונ 0 019 באחוזים611 הריבוי

התאונות +792100.00/0'08/"405100.0'8כל 4.6

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

168

1 '661

6'576

2.00/0

19.80/0

78.28/0

220

1'682

6'890

2.50/0

19.1%

78.4%

+ 31.0

+ 1.3
+ 4.8

ובאחוזים במספרים חומרתן, לפי ,1961  1960 בשנות התאונות חלוקת את מראה 92 הטבלה
ובסוגיהן. התאונות במספרי התנודות ואת שנתיים
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משנות שנה בכל התאונות של החודשית ההתפתחות גראפית, בצורה ניתנת, 93 בטבלה
.1961 1959

93 טבלה

500

<01 0\ * 1* 7111 711 \/1 7 17 111

של ירידה לעומת ל8,792), (מ8,405 ב4.60/0 התאונות מספר כאמור, עלה, הנסקרת בשנה
1958 שלפני בשנה .1958 בשנת 8.50/0 ושל 1959 בשנת %ר,1 של ועלייה הקודמת בשנה %8.4
העלייה שיעורי להאטת במגמה שעה, לפי פוגמת, אינה השנה של העלייה .10.30/0 של עלייה היתה
מספר ב%16.6. הנסקרת בשנה עלה המורשים הרכב כלי מספר מספר. שנים זה לה עדים שאנו
של השנתי הכל סך בתוך שלהן האחוז אולם ב310/0, כאמור, אמנם, עלה, הקטלניות התאונות
שבהן התאונות במספרי הקודמת). בשנה %2 לעומת (0/ס$.2 ביותר מועטת במידה נשתנה התאונות
ו4.80/0 קשות בפציעות %1.3 של עלייה קלים: שינויים חלו קלות פציעות או קשות פציעות נגרמו
השנתי: הכל בסך אלה סוגים של בחלקם ביותר קלים שינויים חלו כאן גם ברם, קלות. בפציעות
שבהן תאונות הקודמת. בשנה 19.80/0 לעומת השנה, %19.1  קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
של בחלוקה זו קביעות גם הקודמת. בשנה %78.2 לעומת השנה %78.4  קלות פציעות נגרמו
הקטלניות. התאונות ריבוי של מקריותו על הנראה, כפי מעידה, השנתי הכל בסך התאונות סוגי
שנפצעו האנשים מספר י, (38.10/0 של (עלייה ל243 מ176 עלה בתאונות שנהרגו האנשים מספר

ב5.30/0. עלה הנפגעים כל מספר ב%5.4; עלה קל הפצועים מספר ב2.20/0! עלה קשה

תאונות ,. קטלניות תאונות סוגיהן: לפי התאונות חלוקת גראפית בצורה ניתנת 94 בטבלה
.(19611956 בשנות (הכל ,. קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות קשים; פצעים נגרמו שבהן
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94 טבלה

*21

1961 1960 1959 1958 1957 1956 111111111111^ /

משנות שנה בכל לאונות

800

^\ וא

}י:~>

של ירידה לעומת |ל8,792),
1958 שלפני בשנה .1958 עת,
העלייה שיעורי להאטת ה |מגמ
מספר ב16.60/0. הנסקרת %נה
של השנתי הכל מך בתוך הן
שבהן התאונות במספרי יךמת).
ו4.80/0 קשות בפציעות *י%1.3

השנתי: הכל בסך אלה 1סוגים
שבהן תאונות הקודמת. ^בשנה
של בחלוקה זו קביעות גם ,\ז.
הקטלניות. התאונות ריבוי .של
שנפצעו האנשים מספר :(38,1

ב5.30/0. עלה ;הנפגעים

תאונות קטלניות; ■לך:י:תאונות

.(19611956 בשנות ^כלי
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תאונות
חלול
1
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מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים' תאונות את מראה 95 הטבלה

95 טבלה
1961 מחוזית חלוקה  חומרתן לפי דרכים תאונות

פציעות
קלות

פציעות
משות מוות הכל =ך המחוז

1405

77.1

1940

79.9

3545

78.0

339

18.6

408

16.8

935

20.6

79

4.3

79

3.3

02

1.4

1823

100.0

2427

100.0

4542

100.0

6890

78.4

1682

19.1

220

2.5

8792

100.0

הצפוני המספרהמחוז
האחוז

הדרומי המספרהמחוז
האחוז

תלאביב המספרמחוז
האחוז

הכל סך
המספר
האחוז

מדרכי בלבד ל%20 בקרוב מתרכז התנועה מנפה 800/0 שבערך הוכיחו בדרכים התנועה ספירות
התאונות הרוגי של רובם עירוניות. בדרכים מתארעות התאונות של ל800/0 קרוב וכי הארץ,
עירוניות בדרכים נפצעו הפצועים של רובם אך ,(243 מתוך 130) עירוניות לא בדרכים נהרגו

.(10,913 מתוך 7,878)

מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 96 הטבלה

אחד בכל %35.9) הדרומי ובמחוז הצפוני בממוז אירעו הקטלניות התאונות של המכריע רובן
הפציעות ממחצית יותר וכן '(55.60/0) תלאביב במחוז אירעו הקשות הפציעות ממחצית יותר מהם)!
 השני במקום !%51.7 ממחצית: יותר תלאביב נטלה התאונות של הכל בסך .(51.40/0) הקלות

.(%20.7) הצפוני המחוז  השלישי ובמקום (27.60/0) הדרומי המחוז
ו

בטבלות  מספרית ובצורה ,97 בטבלה גראפית בצורה משתקפות לתאונות העיקריות הסיבות
.100 ,99 '98 ;11

י.י 1
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.45

:1

96 טבלה

לסוגיהן דרכים תאונות
לזוווזית חלוקה

19 61

תלאניג >>חוז הדרוג?* המחוז ה*י9ת> /המזזוז

פצועותניעוןג
קלות5$

1405

77.1

1940

79.9

3545

78.0

'£■* 

£̂
0890

78.4

מדרכי בלבד ל20/0 ןבקןרוב
התאונות הרוגי של סירובם
עירוניות בדרכים נפצעו ן*ט

מחוזית. בחלוקה לחומרתן,

אחד בכל %35.9) הדרומי |חוז
הפציעות ממחצית יותר 1'וכן השני במקום ., 51.7"/" ןת:

* י \

בטבלות  מספרית ^ובצורה

113,



1■

97 טבלה

התאונותי1961 |סיבות

ו'*;■



*

81

בסך.הכל

1936

887

47
8
23
114

492

1

13
57
143
255
23

115

98 טבלה
1960  הסיבות פירוט  דרכים תאונות

דיר
עירונית לא

דיו
עירונית למיניהן הסיבות

6856

2221

18
5

4

72
6
ר
74

1289

14
211
156
874
34

8792 הכל סך

3108 מסוכנת נסיעה א.

המקרה בנסיבות מופרזת 368207161מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 1073מהירות

לרכב קדימה זכות 53046763אימתן
חציה במעבר רגל להולך קדימה זכות 1441359אימתן

"עצור" לתמרור 152119איציות ■33
לרמזור 24231איציות

אחר הוריה לתמרור 19163איציות
קדימה" "זכות בתמרור 57488איהתחשבות

המכוניות בין רווח על 509320189אישמירה
אות 1128725אימתן

כחוק שלא 484307177עקיפה
נכונה לא 19817325פנייה

הימין על '210109אישמירה 101
1084662סינוזר

אחורנית 15414410נסיעה
תאורה 291217חוסר

הנהג של שבהתנהגותו 35278סיבות

19
10
6

25672289278

95087179

351159192

119
14
30
188

1781

1

27
268
299
1129

57

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות פעולות

רגל הולבי התנהגות ג.

אופניים רוכבי התנהגות ד.

מיכאניים ליקויים ה.

מקולקלים בלמים
מקולקלים אורות

פגום הגר.
אחרים מיכאניים ליקויים

.$ונגת ו.

חוקית בלתי בצורה רכב העמרת
לקריה הטענה או יתר מטען

הנוסעים התנהגות
. , הכביש מצב

■ . סיבוו*■ שאר
ידועה בלתי הסיבה

*.

ונותיו196
מסוכנת נס>עה

?108 |)

התנהגות.
רגל רזולכי
2567

רת ג עור

התנהגות
ךרכביאופנ"ס
950

לקו"ם
כאנ"ס
351,

מ

#_.סיבות
¥\ןישבהתגה\;ותו
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99 טבלה
1961 התאונות םיבות

באחוזים .במספרים התאונה סיבת

100.0 8792 הכל .סך

,35.3
0.4
29.2
10.8
,4.0
20.3

3108 ■ נסיעהמפוכנת
35 הנחג של שבהתנהגותו םיבות

2567 .,■ רגל הולכי התנהגות
950 אופניים רוכבי התנהגות
351 מיכאניים ליקויים
1781 שונות

100 טבלה
1961  התאונות םיבות  מחוזות לפי

תלאביב מחוז הדרומי המחת הצפוני המחוז הכל ך ם

האחוז מספר
הסיבות האחוז טססר

הסיבות האחוז מסטר
הסיבות האחוז מספר

הסיבות .

התאונה סיבת

100.0 4542 100.0 2427 100.0 1823 100.0 8792 הכל בםך

מסוכנת 3.!)!;835.362634.383234.31650(311נסיעה

הנהג של שבהתנהגותו 50.4100.680.3170.4).סיבות

רנל הולכי 8728.3135929.0!)256729.252128.6התנהגות

אופניים רוכבי 95010.8התנהגות .1508.229012.051011.2

טיכאניים 3514.011:16.21275.21112.5ליקויים

7.(!178120.340322.148319.98951שונות

או מסוכנת התנהגות של שונות צורות ידי על שעברו, בשנים כמו השנה' נגרמו התאונות רוב
נסיעה של שונות צורות ידי על שנגרמו התאונות מספר האדם. גורם ידי על כלומר' זהירה' בלתי
הגיע וכר) כחוק שלא עקיפה לרמזור, איציות קדימה, זכות אימתן מופרזת, (מהירות מסוכנת
התנהגות התאונות? מכל ל29.20/0 גרמה הרגל הולכי התנהגות התאונות: מכל ל0/"35.3 השנה
םיבות נכללו (כאן 0.40/0 הנהג של שבהתנהגותו אחרות סיבות ?10.80/0 ' האופנים רוכבי
נרדם' הנהג כגון, לתאונה, שגרמה הנהג של אחרת בהתנהגות אלא ברשלנות, כרוכות שאינן
אצלנו, הדרכים האונות בהתארעות כלל גורם אינה שהשיכרות לציין יש ברם, וכוי; שיכרות
ביותר. והתרבותיות המפותחות בארצות ודווקא בעולם, רבות בארצות השורר למצב בניגוד וזאת
 כלומר 8,792 מתוך ל19 אלא שיכרות ידי על שנגרמו התאונות מספר השנה הגיע לא אצלנו
מיכאניים ליקויים התאונות. כל של העיקרית,ל75.70/0 הסיבה איפוא, היה, האדם גורם .(%0.2

התנהגות כחוק' שלא חנייה הדרך' מצב כגון: אחרים, וגורמים התאונות, מספר של ל%4 גרמו
של העיקריות בסיבות כאן (המדובר התאונות מכל ל200/0  לקריה הטענה או יתר מטען הנוסעים,

משניות). סיבות גם עלפירוב' יש, תאונה לכל כי  תאונה כל
בפרסומים מצאנו מספר שנים לפני הארץ. בכבישי הרכב כלי לצפיפות נודעת רבה חשיבות
נמצאת של"כביש) לקילומטר הרכב כלי (מספר זה שבנידון התחבורה, על או"ם ידי על שנערכו
גדלה האמור הסקר שמאז הוא ודאי דבר אירופה. ארצות עם בהשוואה י הראשון, במקום ישראל
לחשוב רבים אנשים שולל הוליך אלה מספרים של שפרסומם לחשוש (יש יותר עוד זו צפיפות
דבר וזה  בכבישים בצפיפות אלא עוסקים אנו אין שכאן בשעה התאונות, בתכיפות כאן שהמדובר

...  לגמרי). אחר
. גראפית. בצורה ד.ללו הנתונים ניתנים 101 בטבלה ■
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101 טבלו?
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ה לבית (הועבר
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ו את התיז! והוא
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יחנו
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חיקו^
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(< ( 0 0 )\*1 0
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נפג^ 100 בת ?..^מיניי /י>0
*0 .^ >א גא 10

ו>\ £< 0 ויי סי

61 60 59 58 57 61 60 59 8ל 57 61 60 9ל 8ל 57

באחוזיט

100.0
*ג

35.3
0.4

/~ ■29.2
10.8
4.0 /20,3

תלאבינ מחוז

האחו! מספר
הסיבות

הדרומי ווו

האחוז

100.0 4342 100.0

ו;.34.31650:01

0.3170.4

28.3135929.0

12.051011.2

5.2

19.9

111

895

2.5

19.7
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או מסוכנת התנהגות של לשונות
נסיעה של שונות צורות ידי 1וץעל
הגיע וכוי) כחוק שלא עקיפה |ר,
התנהגות התאונות: מכל י%29.2
סיבות נכללו (כאן 0.4"/0  ■נהג
נרדם, הנהג כגון, לתאונה, יוימה
אצלנו, הדרכים תאונות ןתארעות
ביותר. והתרבותיות המפותחות ייני

 כלומר 8,792 מתוך ל19 אלא
מיבאניים ליקויים התאונות. <|כל
התנהגות כחוק, שלא חנייה .דרך,
של העיקריות בסיבות כאן ומדובר

בפרסומים מצאנו מספר עקשנים
נמצאת של"כביש) לקילומטר ^פב
גדלה האמור הסקר שמאז ^יהוא
לחשוב רבים אנשים שולל ^וליך
דבר וזה  בכבישים בצפיפות לא

0

ו:



הפגיעה. טוג לפי '19611956 בשנות התאונות נפגעי את מראה דלהלן 102 הטבלה

102טבלה

נפגעי 19611956תאונות הפגיעה 1950סוג

הפגיעה ;195619571958195919601961סוג הכל .סך 464

הכל 7843887010269107401058511156סך
62הרוגים

הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

156

1608

6079

219

1843

6808

י

207

2030

8032

200

2140

8400

176

190£

8507

243

1944

8969

קשה, סצועים

קל פצועים

115

287

103 בטבלה ניתן ,19611954 בשנות ולנוסעים, רגל להולכי בחלוקה הנפגעים, של פירוט
דלהלן.

הכלהשנה הויפך

מבוגר.

195810269,63

19591074062

19601058558

19611115684

המו המספרים בחינת
הפי מספר ילדים! 46

ילדים. 1,849

מר; 106 הטבלה
; גראפית. בצודה

האחוז

61.5

60.9

62.8

64.4

64.9

66.0

64.9

, 64.1

103 טבלה /■

19611954  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

נוסעים

3637

3919

4929

5710

6667

7088

6865

7155

האחוז רגל חולכי הנפגעים כל השנה

38.5

39.1

37.2

35.6

35.1

34.0

35.1

359..

2279

2517

2914

3160

3602

3652

■ 3720

4001

19545916

19556436

19567843

19578870

195810269

195910740

196010585

196111156

ו

," 1 י י !'

.19611950 בשנות שונות בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספרי מנותחים 104 בטבלה
מ299 ירד קשים פצעים שנפצעו הילדים מספר גם ל40. מ42 ירד השנה שנהרגו הילדים מספר
הרגל הולכי הילדים של הכולל המספר .1313 ל מ1320 ירד קל שנפצעו הילדים מספר ל281!

■ " ל1634. מ1661 ירד שנפגעו
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104 טבלה

19611950  רגל הולכי  שנפגעו ילדים

הפגיעה 195019511952195319541955195619571958195919601961סוג

; הכל 464691694721883104111801290152415921661סך ,1634

61354334334740454240

224186218227282296346372299281

409500622780865947 113811751.13201313י .|

61 62 הרוגים

211 115 קשה פצועים

419 287 קל פצועים

105 טבלה
19611938  תאונות נפגעי

ונוסעים רגל הולכי

קל פצועים ה ש ק מ י ע ו צ פ , הרוגים
נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי הכל פך השנה

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מכתרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

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

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

579 5067 1326 1541 102 1040 299 460 8 68 42 58 10585 1960

536 5368 1313 1752 82 1050 281 531 6 113 40 84 11156 1961

מהם ,243 היה ההרוגים שמספר. מראה הדוח בשנת התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים בחינת
מהם '8,969 היה קל הפצועים מספר ילדים; 363 מהם '1,944 היה קשה הפצועים מספר ילדים: 46

, .! ■ ילדים. 1,849

1961 עד 1952 בשנות וילדים) (מבוגרים שנפגעו הרגל הולכי מספר את מראה 106 הטבלה
גראפית. כצו'רה

■. ;! ■.■ , >:,.■ ; ז י .,. י . ..;.■.;;. י

/י י . ■ ■. ■ .י■ י  י י : ,' ■ .■. ו י .. יי
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106 טבלה

....?#% רגל הולכי תאונות נפגע*
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נפגעו הכל בסך רגל. הולכי היו קל הפצועים מן ו3065 קשה הפצועים מן 812 ההרוגים, פון 124

 ויתרם רגל, הולכי 1634 מהם ילדים, 2258 היו הפצועים בין רגל; הולכי 4001 הדוח בשנת
קלים. פצעים נפצעו ו1849 קשה נפצעו 363 נהרגו, הילדים מן 46 מכוניות. נוסעי

תאונות
107 טבלו?

 שנפגעו ילדים  דרכים
רגל הולכי ילדים

19611960

הפגיעה באחוזים19601961םונ הירידה

הכל ,םך 1661. 1634 1.6

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

42
299

1320

40
281
1313

י 4.8
 6.0
 0.5

מכוניות נוסעי ילדים
הפגיעה באחוזים19601901סוג הירידה

הכל 690624סך 9.6

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

8
103
579

6

82
536

25.0
 20.4
 7.4

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

הבטיחות. משמרות במסגרת שוטרים, ידי על היסודיים הספר בבתי התלמידים הדרכת הורחבה
הסברים ניתנו כך על נוסף ספר. בתי 651 ב תלמידים 23,536 הדריכו התנועה מעובדי מדריכים 25

הבטיחות. למשמרות מחוץ תלמידים, ל24,000 בדרכים הזהירות בדבר
והרצאות הסברה קיבלו למורים הסימינאריונים תלמידי 513 המבוגרים: בין גם נערכה הסברה
הדרכה חוברות וחולקו הדרכה סרטי לפניהם הוצגו כן ויהזהירות. התנועה בענייני הדרכה בדבר
השוטרים להדרכת ניתנה רבה תשומתלב והתרבות. החינוך משרד של אישורו את שקיבלו

הזהיר". "הנהג תחרות ביניהם ונערכה הנהיגה בענייני
:1961 בדצמבר כשבועיים, נמשך זה מיבצע החורף. לקראת הרכב להכנת מיוחד מיבצע נערך
הוזהרו. נהגים 332 רכב, כלי 150 שימוש מכלל הוצאו ומהם רכב, כלי 2261 בכבישים נבדקו
הסדר לפי מפרסמים, והעתונות ישראל" "קול למיבצע. שקדמה בהסברה גם השתתפה המשטרה
נהגים הרתעת לשם .לתנועה, המשפט בבתי הניתנים העיקריים פםקיהדין את המשטרה, עם
עלונים באמצעות נוספות הסברה פעולות גם נערכו התעבורה. חוקי על עבירות לעבור העלולים
יי . : ■ וכיו"ב.

קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעה לא.רק מתבטא התאונות של נזקן
102,222 מתוך שונים, רכב כלי 10,308 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק כל

( הקודמת). בשנה 87,653 מתוך 9,622 (לעומת מורשים הרכבה כלי
בהשוואה ,1961 1960 בשנים בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי של פירוט ניתן 108 בטבלה

. יייייי י באחוזים. הירידה או הריבוי ובציון המורשים הרכבי כלי עם
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108 טבלה

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
1961  1960



הרכבכל?.?ז1ג
הרכב הריבויהמורשיםכלי

באחוזים
בתאונותהרכבכלי הריבויהמעורבים

הירידה או
באחוזים ו196019611960 961

+87653102222הממונעיםהרכבכליהכלסך 16.6962210308+ 7.1

פרטיות +290363653525.8+2316,264514.2מכוניות
משא +24763272109.9+232024786.8מכוניות

+227002639816.3+271027230.5אופנועים
+2450270010.2+122112875.4אוטובוסים

+247424749349592.7מוניות
(ממונעים) ישונים 6230690510.8+12121678.5+

 1.8

 6.8

1710

218

1742

234

ידוע לא

ידוע לא

אופניים
לבהמות רתומות עגלות

השנה במשך בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי מספר של השוואה ניתנת דלהלן 109 בטבלה
המורשים הרכב כלי 102,222 שמתוך מתברר השנה. באותה המורשים הרכב כלי מספר עם הנסקרת
מתוך !38.80/0 בתאונות מעורבים היו המוניות מתוך .%10.1 כלומר בתאונות, מעורבים 10,308 היו
מקום .7.20/0  הפרטיות המכוניות מתוך ;9.10/0  המשא מכוניות מתוך :10.30/0  האופנועים
בתאונות מעורבים היו כן .47.70/0  בתאונות מעורבים היו מביניהם האוטובוסים: תופסים בראש

האחרים. המורשים הממונעים הרכב כלי מכל 3.10/0

109 ה ל ב ט

1961 דרכים בתאונות המעורבים הרבב וכלי המורשים הרכב כלי

המעורבים אחה
המורשים בין

המעורבים הרכב כלי
בתאונות

הרכב כלי
המורשים

הרכב כלי סוג

10.1 10308 102222 הממונעים הרכב כלי הכל סך

7.2
9.1
10.3
47.7
38.8
3.1

365352645 ,
272102478
263982723
27001287 .■ ; ,
2474959 יי י : יי י ;

ו: 6905216 , ■ ו : !

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

אופנועים
אוטובוסים

מוניות
(ממונעים) שונים

.>.,,!..
1710 //, : : . !■

יין י >  יו■

218 ■

ידוע לא
ידוע לא

, אופניים
לבהמות רתומות עגלות

■ /י: י

,.;י.!>!1! : .;■:.;■ גראפית. דלעילבצורה; אתיהנתונים מראה 110 הטבלה

ו ■
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110 טבלה

דרכ>ם1961 תאונות
רכב כל>
מעורבים

רכב כל>
מורש>ס

ו

;

8 רו

!88 !

!

|{

'ו1
ו?|כים

הרימי
הירידה או
באחוזים

בתאונות ^|3ים
1961 *

7.1 10308 11■$*1

2645114.2+
2478||6.8+
2723 ■*!0.5+
128705.4+
959^'2.7+
216 £78.5+

 1.8

 6.8

1710|
218 $■

השנה במשך ^בתאונות
המורשים הרכב כלי 102§
מתוך ;38.80/0 בתאונות ןים
מקום .%7.2  לפרטיות
בתאונות מעורבים היו |ן

1961

המעורבים אחוז
המורשים בין

10.1ו'

7.2
9.1
10.3
47.7
38.8
3.1,; 1

■¥_^ יי 
) ^ י
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עביר

הכל סך

תיקים
. תאונה לרישום פנקסים

הנובעות עבירות

ה סן
המחוז

3 1796 הכל סך

74 456 הצפוני המחוז

9692 הדרומי המחוז
י,

90 648 תלאביב מחוז

תיקים  א
תאונ לרישום פנקסים  ב

בלבד לרכוש נזק

שב טבלות מספר להלן
י והזמן: השנה (חודשי

תאונו

םרהמחוז

הכל 92כך

הצפוני המחוז
הדרומי1 המחוז
תלאביב מחוז

323

127

;42

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

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

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

המקומיות. והן הממשלתיות
השנה. הוגברה בערים' והן הבינעירוניות בדרכים הן הרכב' כלי תנועת על הפיקוח פעולת
הפיקוח נתון הבינעירוניות בדרכים הסיירים. ידי על הסלקטיבי הפיקוח מתבצע הגדולות בערים
של התפקיד עם מרןבה' במידה השתלב, התאונות מניעת של התפקיד מיוחדים. תנועה סיירי בידי
חלק גם מבצעים הסיירים תאונות. חקירת עם גם  ניכרת ובמידה והכוונתה' התנועה הזרמת

אלה. של לבואם עד המקצועיים' התאונות חוקרי מטפלים שבהן בתאונות החקירה מן
והפעולות התיקים סילוק התאונות, חקירת לאחר שננקטו פירוטיהפעולות ניתן 111 בטבלה

התאונות. עם בקשר בעבירות שנאשמו אנשים נגד

111 טבלה

1961  וסילוקם מקרים  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזקתיקיםהפעולה  תאונה

בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים 99448322כל
במשטרה 54216067נסגרו

1212586בחקירה
, . הקודמות) השנים מן (26)(7)(מהם

. י ■ י 3456י5555נידונו
550246זוכו

המשפט), ובבית (בתביעה ועומדים 28521135תלויים
הקודמות) השנים מן (549)(521)(מהם

תנאי) על מאסר (כולל 22615מאסר

ר/ 909 י911
57093582קנסות

נהיגה רשיון מלהחזיק 303■1796שלילה
נהיגה רשיון מלקבל 13514פסילה

שנבעו בעבירות שהוטלו הרשיון שלילת ועונשי המאסר עונשי פירוט ניתן 113  112 בטבלות
י יי י ■ י.. י. ייייי ■" יי. ■ ;י י : דרכים. מתאונות

124



112 טבלה
1961  שהוטלו מאסר עונשי  דרכים מתאונות הנובעות עבירות

מחוזית חלוקה

הכל המחוזסן
הצפוני

המחוז
הדרומי

מחוז
תלאביב

הכל 241989152םך

תיקים
 תאונה לרישום בלבדפנקסים לרכוש נזק

226

15

89

9

86

5
51 ו.

1

113 טבלה
1961 המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  דרבים מתאונות הנובעות עבירות

מחוזית חלוקה

בחודשים השלילה תקופת
תנאי על שלילה הכל סך

ומעלה מ12 12 עד מ6 6 עד נז3 3 עד המחוז

באבאבאבאבאבא

הכל 1796303765סך
4

851696716713720203

הצפוני 29;456742143956423112115המחוז

הדרומי 69213930128382411613.1.3109המחוז

תלאביב 648902501875224443125665מחה

תיקים  א
 תאונה לרישום פנקסים  ב

בלבד לרכוש נזק

הזמן מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו שבהן טבלות מספר להלן
אחרים. וניתוחים לאעירוניות) או עירוניות (דרכים המקום לילה) או יום והזמן; השנה (חודשי

,114 טבלה
מחוזית חלוקת  1961  והזמן המקום לפי  דרכים תאונות

מ םיוח ומזהו
הכלהטחת עירוניתסך עירוניתדרךדרך לילהיוםלא

הכל 87926836193667562036פך

הצפוני 182311217021436387המחוז

הדרומי 242715328951886541המחוז  
תלאביב 4542420333931341108מחוז

הפיקוה ידי על ובמיוחד בדרכים |5וח

ידי על 1 תאונה) של התארעות לידי ]

שמפאת הרכב' כלי על פיקוח ידי על
בחקירת גם המשטרה עוסקתי .יקוזז

התחבורה, (משרד תנועה בענייני *ם

המשטרה נטלה כן תאונות. גלמניעת

הוכחות ואיסוף עבירות גילוי נ*צורך
התארעותן את למנוע במגמה לאונות,
המתאים; ובזמן במקום הסלקטיבי ונח

הן בתנועה, העוסקות לרשויות $

השנה, הוגברה בערים, והן אירוניות
הפיקוח נתון הבינעירוניות בדרכים ,.1

של התפקיד עם מרובה, במידה 1לב,

חלק גם מבצעים הסיירים תאונות.
אלה. של לבואם עד $ים,

והפעולות התיקים סילוק התאונות, #

1961 פ]

לרישום פנקסים
נזק  תאונה
בלבד לרכוש

נמים

8322
6067

586

(26)
3456

246
1135
(549)

15

3582

303
14

990
542.1

י!<12

555

11,

(52

*6ר5

1716

11*

שנבעו בעבירות שהוטלו הרשיון 11!לת

125 0
ין



115 טבלה

1961 המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

עירונית לא דרך  עירונית דרך

הנפגעים ממונעים רכב כלי

ענלות תלת
היןניםפ^ = אופניים ^נים = "" ,, ^ .", טןניית ^ טכוניות

. וקטנועים
סירה עם

סך
הכל המקום

מנוע עם גועים גועים בוסים משא פרטיות

10913 213 218 1710 216 315 70 . 1181 1157 1287 050 2478 2645 12236 םדהכל

דרך
7878 113 145 1551 122 260 60 989 920 1039 760 1595 1928 9389 עירונית

לא דרך
3035 130 73 159 י 94 55 10 192 237 228 199 883 717 2847 עירונית

116 טבלה
1961 סוגיהן לפי  דרכים תאונות

התאונה האחוזהמספרסוג

" ■ ■ י הכל 8792100.0םך

נע רכב עם התנגשות ,271930.9

, עומד רכב עם 2643.0התנגשות

■ דומם עצם עם 2402.7התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 376842.9דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע 5666.4פגיעה

91610.4התהפכות

430.5החלקה

אהר סוג
בבעליחיים) פגיעה 2763.2(כולל

126



117 טבלה

1

השנתית השיא
1200

1050

ןןא450 וא 0 *ו !וו/\ \1\\ \// \/ !\/

1200

1050

1200

1050

450

27ג

ווא ו* א 0ו ווו/\ ///ו /ץ 7 /\ו ווו

1
1

1961  00

הנפגעים

^>ת י 1לת
רתומות אופנייפ 1י5עימ<

פצועי! היונים לבהמות שונים 0עימ
ןןועים
11י

10913 243 218 1710 216 311/£

7878 113 145 1551 122

3033 130 73 159 94

1

,55

_^

1

1

1961^

האחוזוי

100.0

§!30.9

3.0

2.7

42.9

!|6.4

10.4

0.5

3.2

וי

1י* י

€?^

.?""■



118 ה גל ט

הזמן

הג?ק1נו

^£

%0!

מסמר
התרומם!

ווי

128
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119 לה ג ט

1961 קקגלניות תאונות

עירונית

המקונז

י^ץ^^^^^\^>>^^^\^^^>^\\^^

מספר
ההרוגים

129.

1

<^

/ייי/

!11



120 טבלו?

ו טםסר

1960

החורש

הכל 168סך

6ינואר

13סברואר

14מרץ

15אפריל

10מאי

13יוני

15יולי

27אוגוסט

16ספטמבר

15אוקטובר

8נובמבר

16דצמבר

ווא וא *ו 7111, 711 71..■ 7 17 ווו וו 1

מספר
התאונות

עי
רכב

הכל 2506מך

100.05האחוז

, "* י * *■■'  .

130
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71

מספר

121 טבלה
י 1961 והזמן השנה חודשי לפי  קטלניות תאונות

התאונה זמן התאונה מקום
ההרוגים מספר

התאונות מספר
מ י ע ס ו נ ל נ ר י כ ל ו ה החודש

לא דרך דרך מחם " לילהמהם יום עיףיוני" עי";ית ילרים אנשים . תאונות מ"" אנשיפ תאונות 19(51 1960

119 113 נ 07 119 02נ 40 124 118 220 168 הכל סך

122 טבלה
1961 סוגיהן לפי  קטלניות תאונות

התאונה נ ו ס

בנוסע פגיעה או דריסה התנגשות
ההרוגים אחר סוג החלקה התהככות בתוך פגיעה עם עם עם

יכב כיי רני בהולר דומם עצם עומד רכב נע רכב

מספר
התאונות

243 29 119 56 250 הכל סך

1.4 0.4 13.2 0.4 54.1 3.6 1.4 25.5 100.0 האחוז

62414143101111591311ינואר

1319101019101136118פברואר

8114■7ת14158857מרץ

152199412121714156אפריל

0102213132911715166א<

.יוגי 13169947897124

814986197133!)151יולי

1014204_272415156910אוגוסט

16125571218484ספטמבר

1514662810159113אוקטובר

961097*816772נובמבר

1621141427711101011דצמבר

/י)* וא.
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1^1

131



0^
1*1

(0
^1
\00^4
)~<
0
^]
\"3^

<*

3^
01^0
0^

0\
01\0
0*.

01

01
0
\0

60
\0

י?

.י?

. *>
01
10\0

£.
10
\0

.4■
0>
\?5^^?0^

ת001
<.
74

\"
0\

610
.י??5

ו1
~1
60
\"0*

11

00
01\^

ו*
0
(0\0
6^

י?

א3

נ>)^
10
\"0~

01

10

0)
<.

"\יק

$
?ג

1^

נ0
<0
0

,59
0<
^?0^

*

0
\0
6^

§
0

<.

8
0
^?0^

)*
0
0
0
\"

§
►*
0
0
0
0^

)*<*

8

£ . * ^

2 0 ^
09 (0
01 ~1

01 ט 01

^1 [0 נ0

^ י0 "!

0101
<*
ת1

4*
00

1/1
01

^

01
00

4
01

**
09
*^
0

01

01
0)
\ס

4^
01

0101
1

010101

^!

3

000
ש
01

11ן

0101

§ *001
10

> ט

ם

11

1

ט11

0
#1
_1
)

□

0
גג

11
1

םנ;

פ1

'^/13

11

ם

11

=1

^1

ב; ^ 3

ם

ן,
_1
{

טו_
טי

בו
_|

ע:

^

£1)

0י

13

0

3
:1

132



ו י

■ ]

124 טבלה
.19611960  השנה חודשי לפי  ררכימ תאונות

1961 1960 החורש

8792 8405 הכל סך

728

668

722

691

759

771

800

781

673

724

738

737

600

635

696

626

703

695

715

824

714

732

716

749

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

125 טבלה

1961 השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

לזהם
הילדים אחוז רגל הולכי

ילדים מבוגרים

40.8 1634 2367 4001

35.1

36.3

40.2

52.5

46.5

42.5

42.4

43.9

42.8

41.8

35.7

30.1

106

106

139

179

154

141

153

141

131

150

130

104

196

186

207

162

177

191

208

180

175

209

234

242

302

292

346

341

331

332

361

321

306

359

364

346

החודש

הכל סך

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

 אוגוסט
ספטמבר;

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

10

0*<
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01

01
£/
0~
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0
\"0\■
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6^
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0
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תנועה עבירות ,.2

/777,7/
תיקי

העוברים הנהגים נגד משפטים הגשת  התנועה עברינות להרתעת העיקריות הדרכים אחת
הקודמת בשנה עבירות 352,582 לעומת תנועה, עבירות 244,813 נרשמו הדוח בשנת אלה. עבירות
תאונות, גרימת של סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת מכוון הפעולה עיקר .(%30.6 של (ירידה

.126 בטבלה משתקפת זו פעולה אחרים. מסוגים לעבירות  יותר פחותה במידה ורק

בשנת המחוזות, לפי התעבורה עבירות של הגילוי פעולות את גראפית בצורה מראה 127 הטבלה
.19611959

126 לה ב ט

1961  1960  התעבורה חוקי על עבירות

1961 1960 לסוגיהן עבירות

244813 352582 הכל סך

4190

2673

5261

3759

4913

35569

5322

111016

7038

24110

2791

1708

466

9839

2924

23234

2882

5906

7456

4571

6943

48180 .

11681

165713

21958

31.409

2803

1971

384

12379

3612

24734

מופרזת מהירות

כחוק שלא עקיפה

אות. אימתן

הימין על א"שמירה

נכינה לא בנייה

ירי על שניתן לאות או לתמרור איציות
.... . רמזור או שוטר

רכב כלי תאורת עבירות

הניד.) (כולל חוקית בלתי בצורה רכב העמדת

רגל הולכי עבירות

אופניים רוכבי עבירות

נוסעים של כסוכנת הסעה

מטען עבירות

מיכאניים ליקוים

רישוי עבירות

שלישי צד ביטוח עבירות

עבירות שאר
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127 טבלה

^ \

/
יי 3י
יי יו\

^;1
1 ל

י4 ו

העפתי הברווז

י הדרוג> הברווז

ב תלאג* מחוז

עב>רותתעב1רה

*\\\\\\ו,,
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העוברים הנהגים נגד ^ם
הקודמת בשנה עבירות 3||*
תאונות, גרימת ■ש1סבנהשל

.126 בטבלה ןפמ
בשנת המחוזות, לפי .תחבורה

*?1
*~1

1961

244813

4190

2673

5261

3759

4913

35569

5322

111016

7038

24110

2791

1708

466

9839

2924

23234

81



#*

העבריינים. נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת התנועה עבירות את מראה 128 הטבלה

1961

128 ה ל ב ט

19611960  ותוצאות פעולות  התעבורה חולץ על עבירות
1900

339335237353

(288242)(203417)

1902601(17736

6925720240 ,|

582734 .

3344427882

(2513)(879)

8332453728

12001242

7731727

77555244

(2233)(341)

267, 213
8301153432

18001880

527(!03

הפעולה

שנרשמו תיקים
קנס) 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 מאסר (כולל מאפר עונשי הוטלו

נקנסו
תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות נשללו

, נהיגה רשיונות מלמבל נפסלו

ולפי המחוזות לפי המשפט' בתי ידי על שהוטלו הרשיונות שלילת עונשי את מראה 129 הטבלה
השלילה. תקופת

129 ה ל ב ט

19611950  המשפט בתי ירי על שנשללו נהיגה רשיונות"  התעבורה חוקי על עבירות
מחוזית חלוקה

פת ו הק ית ל הש ול ח ש<ב םד י

עדהכולסךהמחוז

ו.

6מ3 ומעלהמ6עד12עד תנאישלילהמ12 על

196019611960196119601961196019611960196119601961

הכל 1800188086881717013011127645114606343סך

הצפוני המחוז
הדרומי המחוז
תלאביב מחוז

312

947

541

530

725

625

134

486

248

272

338

207

24

96

50

34

79

17

, 48

43

20

51

67

155
1

19

19

7

22

33

59

87

:10;1

£21

148

208

187
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130 טבלה

תעבורה עבירות ו"!/!;!::!:!!!;!;
|!ן;1מ!|ן!!1!!!!!!!ו!ו!!!!!וו!!1!%1וח11חוו:1!1|:1!ן|||ן1ןה(!ו

1961 !1

ו ^ ו

^ %

. 3
^ /.י

נם 3
עט'י
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עבירות גילויי ובין התאונות סיבות מספרי בין השוואה גראפית' בצורה ניתנת, 130 בטבלה
שביניהם. הגומלין השפעת היא מה להסיק נסיון לשם המקבילים, הסוגים מן תעבורה

.המחוזות. לפי שהוטלו, המאסר עונשי מספר את מראה 131 הטבלה

חוקי על עבירות

131 בלה ט

מאסר עונשי  התעבורה
מחוזית חלוקה

19611960  שהוטלו

הכלהשנה הצפוניסך הדרומיהמחוז תלאביבהמחוז טחו!

1960

1961

267

213

143

72

75

7566

נחמיאם י.

הכללי המפקח
ישראל משטרת
מח"דוקח"ר

ומורשת חינוך מדור
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