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תשכ"ו.) (תשכ"ב 1962 שנתי וחשבון דץ

מבוא

הדוח שנת על גללית סקירה

העבריינות, בשטחי הקודמות בשנים שנסתמנו המגמות הפתעות. עמה הביאה לא הנסקרת השנה
השנה גם והתגלמו הוסיפו בדרכימ והתאונות בדרכים התעבורה הציבורי, הסדר על השמירה
כלי מספר של המתמה^והגואה גידולו האוכלוסייה, ריבוייה.של צפוי). בלתי היה לא (הדבר
חברו אלה כל  וגיות.והמוסריות ותוצאותיו^חבר הטוב הכלכלי המצב בדרכימ, העומס ושל הרכב
עומס את ולהכביד המשטרה של פעולותיה בתחום התפקידים"הכלולים את ולגוון להרבות יחדיו
והלכו ובעונה.^*מ11^לו בעת מאנשיה. איש כל ועל מאורגן כגוף המשטרה על המוטלת העבודה
החריפה ישראל, משטרת של קיומה כימי שימיה זו, בעייה האדם. בשטח_כוח בייחוד הקשיים, גם
סיבותיה על יחסי. שיפור בה חל ,1958 בשנת החל הקודמות, שבשנים הדחלבמיוחזלילאחר בשנת
הדוח פתיחת עם מייד לציין יש אולם, ובמצבה, בתקן העוסקים בפרקים נעמוד זו החמרה של
המדינה, של ההתקדמות נתיבי את הקובעים החוגים, מצד הן והתעניינות, מחשבה מחייב זה שעניין
לחשש מקום יש ובעתידן. הישראלית והחברה המדינה בבעיות המתעניין הרחב, הציבור מצד והן
פגיעה כדי עד הקרובות, בשנים יותר עוד להחמיר המצב עלול יסודיים, אמצעים יינקטו לא שאם

המשטרה. של בדמותה
במלוא פועלת ישראל ומשטרת סכנה, של לממדים האמורים הקשיים הגיעו טרם כיום ברם,
ידי ועל הממשיות החומריות אפשרויותיה ידי על לה שנתחמו בתחומים האפשרית היעילות
בקיום הצלחתה רק לא  לכך עדות החדשה. הישראלית החברה של הסוציאליות המיגבלות
אלא המדינה, רשויות ידי ועל החוק ידי על עליה שהוטלו התפקידים ובמילוי הציבורי הסדר
שבאו אחרות חדשות ממדינות משתלמים אליה והמביא בארצותחוץ לפניה ההולד שימעה, גם

אחרות. ותיקות משטרות של והמלצתן עצתן לפי באים שהם ובין קודם, במגע אתה
המשתרשת להכרה, זכתה והמוסרית הציבורית ודמותה התקדמה ישראל משטרת של רמתה
שאין גורמים ידי על ייפגעו לא זו ודמות זו שרמה כדי לעשות, עת העם. בתודעת והולכת

עליהם. שליטה למשטרה



א' פרק

ארגון

והתקן המצבה הארגון, .1

.,.:... הארגון א.

להרחבת פרט המשטרה, של הארגוניים בדפוסיה לכת מרחיקי שינויים חלו לא הנסקרת בשנה
וף הארציל~ענ1ס במטה החקירה בש_טח הפעילות
המחלקה, תעסוק שבהם והשטחים התפקידים לקביעת הדיינים סופית נגמרו טרם הדוח תקופת

תיקנה. ועל ארגונה נסתיימדהד¥ני¥על וטרם
עצמאית, של_יח!דה_פונקציונאלית למעמד הועלתה לוד' התעופה, שבנמל המשטרה תחנת

 . . הדרומי. המחוז למטה במישרין הכפופה
תלאביב במחוז כה עד קיימות שהיו לאלה בדומה ומרות, ^של^ש יחידה הוקמה רמתיגן בנפת

ובנפה"הדרומית). (בנפה^הצפונית
משטרה תחנות של בתיחומן קלים לתיקונים (פרט המשטרה בארגון חלו לא אחרים שינויים
הכלליים האדמיניסטראטיביים המחוזות לגבולות גבולותיהן את להתאים כדי שנעשו מסויימות,

. המדינה). של
: כדלקמן מאורגנת ישראל משטרת היתד. הדוח שנת סיום עם

כללי ה המפקח
כדלקמן: הבנוי הארצי, המטה

באמצעות: תפקידיו את מבצע ת) פור ן ב י. (ניצב הכללי המפקח עוזר .1

מינוח משרדי, ארגון תכנון, מיבצעים, מדוריהי: על והנזיבצעים, התכנון מחלקת ו.
והגדרת אחידים נוחלים הכנת כוללים: זו מחלקה של תפקידיה סטאטיסטיקה. ופרסומים,
את מכינה המחלקה המשטרה. חיל בכל השונות המשטרתיות לפונקציות תפקידים
החיים. בעלי ושל החימוש של הקשר, אמצעי של הרכב, של האדם, כוח של התקנים
הפעולה בתחום שאינם אירועים ושל יזומים מיבצעימ של בתכנונם עוסקת המחלקה
חגיגות, לענייני בעיקר מתייחסים אלה (מיבצעים המרחבים על המוטלת השיגרתית
לעתים מצריכים, והם וכר, שונים לטקסים מחוץלארץ, נכבדים אורחים של לביקורים
המשטרה. משימות את קובעת המחלקה למחוז). ממחוז אדם בכוח תגבורות מתן קרובות,
הפנקסים הטפסים, כל את מתקדמים מדעיים יסודות על מתכננת היא חירום* למצבי ■■

לאור והוצאתם הכנתם גם כלולות המחלקה תפקידי בין המשטרה. של המשרדי והציוד
באיסופם המחלקה עוסקת כן עברי. משטרתי מינוח וקביעת המשטרה פרסומי של
בענייני היחידות בהכוונת וכן ובפרסומם, בניתוחם הסטאטיסטיים, הנתונים של ובריכתם

המשטרה. שבסמכות הרישוי



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

השונות. המשטרה

לנגוע, העשוייה או הנוגעת, חדשה לתחיקה ההצעות בל את בודק המשפטי וו1.היונגץ
לאלה פרט אחרות, משפטיות בבעיות הוא מטפל כן שלה. ולפונקציות המשטרה לפעולות

המשטרה. של הייעודיים בתפקידים הקשורות

של האדם כוח מינהל ועל הרישום יחידות על הארכיון, על ממונה המטה שירותי מדור ו\\.
הארצי. המטה

: מחלקותיו על ע), ל ס א. ניצב  (בראשו ן, ו ג ר א ה ף ג א .2

להסברה. ולתביעות, לחקירות לתעבורה, לסיור, המדורים: ובה והסיור, התנועה מחלקת ו.
פעולות על פיקוח המשטרה? של המניעה פעולות הכוונת זו: מחלקה של תפקידיה
ושל סיור של חדשות שיטות לימוד התנועה! ולסידור לסיורים המתייחסות המשטרה
המתייחסים במשפטים ותביעה דרכים תאונות חקירת בארץ* ויישומן התנועה ניהול
בבעיות העוסקים ציבוריים גופים ועם ממשלתיים משרדים עם תיאום לתאונות!
הסדר קיום המניעה! בשטח שיגרתיות מפעולות הנובעים במיבצעים טיפול התנועה!
ולמיבצעים). לתכנון המחלקה שבטיפול מיבצעים (להוציא והרכוש הנפש ובטחון הציבורי
כלי של הפעלתם על המחלקה ממונה כן החופים. משמר לפעולות אחראית המחלקה
פקודות של לפועל להוצאה ולליווים! ואסירים עצירים לשמירת המשטרה, של הטיס

והזמנות. מאסר

התפקיד) (תוך ובאימונם שוטרים ושל טירונים של בהכשרתם עוסקת ההדרכה מחלקת .11

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

חוץ. ממשטרות למשתלמים הדרכה במתן המחלקה עוסקת כן

(בהתאם האדם כוח בחלוקת משטרה, אנשי בגיוס עוסקת זו מחלקה האדם: כוח ווו.מחלקת
המלצות (לפי בהעלאות האדם, כוח של וברישום בניהול המצבה), ולמיכסות לתקן
איש כל של שירותו תנאי את המחלקה קובעת בך על נוסף ובמשמעת. המפקדים)
החיל אנשי של ברווחתם ועוסקת וכר) גמולים חופשות, הענקות, (משכורות, משטרה

מענקים). פיצויים, קיצבות, (כולל

מחלקותיו: על סלע), מ. ניצב  הנסקרת בשנה  (בראשו החקירות, אגף .3

ותיאומן, הנחייתן החקירות, יחידות של עבודתן על פיקוח פליליות: לחקירות המחלקה ו.
וכיו"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 מסויים, מחוז מתחומי חורגת
בישראל. עונשין בנות והן המדינה לגבולות מחוץ שבוצעו

ה2ןמה_בנובמבר_1962' החדשה, במתכונתה זו, מחלקה כלכליות: לחקירות המחלקה ,11

ביצועית, מחלקה היא זו הדוח. שנת סיוט עט סופית הוגדרו טרם וסמכויותיה ותפקידיה
ל'  . בלבד. מטה מחלקת ולא ממש, חקירות המנהלת

היא המדינה! של הבטחון שירותי עם הקשר את מקיימת מיוחדות לחקירות ווו"המחלקה
מתאמת כן זה. מסוג במקרים התביעות את ומכינה המדינה נגד בעבירות חוקרת
היציאה ועל לארץ הכניסה על בפיקוח המטפלות המחוזיות היחידות עבודת את המחלקה
של ויציאתם רצויים בלתי זרים של כניסתם ובמניעת והאוויר, הים בנמלי ממנה,

למשטרה. הדרושים אנשים

(הבאליסטית, המעבדות את כולל שבמחלקה למדע המדור פלילי: לזיהוי המחלקה .¥1

המדעיים העזר שירותי. ואת וכר) לצילומים כתביד, לבדיקת המעבדה הכימית,
המכון בהחזקת בירושלים העברית האוניברסיטה עם משתתפת המחלקה האחרים?
פוליגראף לבדיקות מעבדה קיימת כן גרינברג). (מכון משפטית ולרפואה לפאתולוגיה

עבירות. בוצעו שבהם מקומות של ושרטוטים דגמים המכינה שחזור, ויחידת

העבריינים, כרטסת אצבע, (טביעות עבריינים ברישום עוסק פלילי לרישום המדור
פיקוח דרושים, אנשים שנמלטו, (עבריינים פלילי בזיהוי וכר): העבריינים אלבום

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

רוכזו השירותים בשירותים. בעיקר עוסק קרן), י. ניצב (בראשו המנהלה, אגף .4

האגף. אנשי ידי על הארצי, המטה מתוך הארץ בכל מבוצעים והם זה באגף המכריע ברובם
: האגף של מחלקותיו

ריהוט וכללי, משרדי ציוד נשק, ומדים, בגדים בהספקת העוסקת האפסנאות, מחלקת ו.
במשטרה. של ההבראה בתי את ומחזיקה קטן דפוס בית מקיימת המחלקה וכר,

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

טלפרינטרים טלפונים, (אלחוט, המשטרה של הקשר מערכת את מקיימת הקשר מחלקת .111

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

המלאכה בתי באמצעות המשטרה, של הרכב כלי את ובודקת מחזיקה התחבורה מחלקת .¥1
למחלקה* הכפופים אך במרחבים, הממוקמים

שוכרת כן ובתחזוקתם. המשטרה בבנייני בטיפול עוסקת והנכסים הבינוי מחלקת .¥
במקרים בניינים, מקימה ואף למשטרה, השייכים בניינים שאין במקום בניינים המחלקה

י מסויימים.
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: המשטרה של המחוזות שלושת ואלה

חיפה, נמל (העיר), חיפה הנפות: את הכולל ר), ג י: ל ז א, ניצב של (בפיקודו הצפוני המחוז
יזרעאל. עכו' צפת/כנרת, חדרה,

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

רמלה/רחובות, ירושלים, הנפות: את הכולל ו), י וזול ר ש. ניצב של (בפיקודו הדרומי המחוז
לוד. התעופה, נמל יחידת ואת הנגב, פתחתקוה/השרון,

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

והמצגח התק; כ.

התקן ו.

צרכיה כל את לספק כדי בו שיש אדם כוח תקן של להכנתו רבה תשומתלב מקדישה המשטרה
של פירושה המשטרה. של וחובתה סמכותה שבגבולות התפקידים כל של יעיל למילוי השוטפים
מעמסת האנשים על שתוטל בלי אך הכוח, במלוא התפקידים מילוי  הוא זה, במקרה יעילות,
להתפתחות שוליים גם ליצור התקן, צריך יעיל, שיהא כדי בנטל. לשאת אייכולת כדי עד יתר
התקן את להחליף הברח שיהיה בלי בכך, צורך שמתעורר אימת כל שינויים ולביצוע נוספת
נתמלאה. שלא משאלה בגדר שנים, זה נשאר, שהתקן לציין יש הצער, למרבית תכופות. לעתים
נשארים רבים ומקומות התקן, למלא^את המשטרה של באפשרותה אין הקיימים שבתנאים משום
הדבר וגלויות. ברורות זה עניינים מצב של סכנותיו למילוים. אדם כוח העדר מחמת פנויים
לציבור מספיקים שירותים הספקת מונע מסויימות, משימות למלא יכולת לחוסר בהכרח גורם
בסופו מביא, זה ודבר מכוחותיהם, למעלה רבה עבודה בחיל המשרתים על_האנשים ומעמיס
מכריח האדם כוח צמצום כן, על יתר היעילות. והחלשת המתח הרפיית די ^י ובהכרח, דבר של
ובתחליפימ. באילתורים מסובכים בתמרונים ארעיים, בפתרונות להשתמש המפקדים את לפרקים
ובעונה בעת לתגבורת נזקקות מספר שיחידות בשעה 'או ת דוחק כשהשעה ביותר שכיח זה דבר
אחת בבת לתגבר צורד יהיה אם משבר, בשעת מרובה להיות עלולה סכנתו זה מצב אחת.
בהכרח מביא בתקן הגרעון כן, על יתר היחידות). כל את אף (ואולי יחידות של רב מספר
הכרוכים והסכנה הנזק כל על המשטרתית, החזית של מסויימות בגזרות הפעולות החלשת לידי

בדבר.
של לצורכיהם מופעלים הם שברובם השוליים, התפקידים של חלקם של המתמיד הגידול

; הבלתי התהליך וכן וביריב), הזמנות מסירת מאסר, פקודות של יוןמ"שגוטדהייי^ה^פוע?1 מוסדות
התנועה בעבירות והטיפול הרישום של הפ>נקציותהנוה^ות__3111©3דיות גידול של נמנע
מחזית להוציאם ההכרח שמן שוטרים צורכים והולך), גובר (שמספרן הפליליות ובעבירות

ובדרכים. ברחובות הסיורים
האנטימוציאליים, היסודות לבלימת המשמש הכוח החלשת  אלו תופעות של תוצאותיהן

פרצות_בחזענ_בט.מ.ננ1>יבור, גם ולפיכך
לראותם אין הדברים שמטבע ב^ח^דם1ההכרח_להשתמש.בתחליפים, המחסור  זה גורם
להתפתחותה בדרך העומדים ביותר הקשים המכשולימ__ אחד הוא וארעי, חלקי אלא;כפתרון

והסדירה. הרגילה לעבודתה לפעמים, ואפילו, המשטרה של הנוספת
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המצבה .2

ידי על כיום לה המוקצב התקציב בגבולות אף התקן, את למלא המשטרה בידי אין כאמור,
מסויימות בשנים אמנפ, .1953 מאז שנים, ר עש פוח__האדמ_יורדרן;_בהתמדה;7, ומצבת הכנסת,
מן המשטרה אנשי במספר אף ולפעמים המשטרה, עובדי כל במספר קלה עלייה לכאורה, חלה,
"כל במונח נכונה: הערכה יוערכו שנביא שהמספרים כדי אלה, מושגים להבהיר (יש המניין,
והבטחון הגבול משמר אנשי זה ובכלל המניין, מן המשטרה אנשי רק לא נכללו המשטרה" עובדי
זמניים מוספים שוטרים דהיינו המניין, מן משטרה אנשי שאינם העובדים כל אף אלא השוטף,
המופעלים הנוטרים, אמנם, נכללו, לא זה במספר נקיון. ופועלי שומרים פקידים, אזרחיים, ועובדים
המשטרה בתקציב כלולים ואינם מעבידיהם חשבון על מועסקים שהם משום המשטרה, ידי על

ובתיקנה).
במספרם רק לא לעיין אנו חייבים העניינים, מצב על יותר מדוייק מושג לקבל כדי אולם,
הייחם את בעיקר, לבדוק, עלינו המניין: מן המשטרה אנשי של אף או המשטרה' עובדי של
המניין מן המשטרה אנשי מספר שבין הייחם את ובפרט והאוכלוסייה, המשטרה עובדי מספר בין
עובדי מספר הזה. היום ועד 1953 מאז נפסק ובלתי ישיר בקו ירידה נמצא כאן לאוכלוסייה:
חמור יותר עוד ברם, הנסקרת! בשנה תושבי^ירד"מ^"בשטד^ז"^ס^ ל1000 המשטרה
מ3.6 ירידה חלה כאן המניין! מן המשטרה אנשי מספר לבין תושבים 1000 שבין הייחס הוא
בין הייחס את נשווה אם יותר עוד יובהר העניינים מצב הנסקרת. בשנה ל2.5 1953 בשנת
על זה יחס עולה שבהן ארצות יש ובישראל: שונות בארצות האוכלוסייה ובין השוטרים מספר
ארצות אולם תושבים), של יותר רב למספר אחד שוטר שם יש (כלומר, שבישראל הפרופורציה
הולנד, הסקנדינאביות, הארצות כגון, ויציב, מסורתי מיושב, חיים אורח בעלות ארצות הן אלה
הממוצע). על בהרבה עולה הייחס שבהם בבריטניה מקומות (יש וכיו"ב (בשלימותה) בריטניה, \
גם נכללו זה (ובמספר בישראל נפש ל~430 אחד שוטר של הייחס את נשווה אם זאת, לעומת
נפש ל435 אחד שוטר יש שבלונדון נמצא, בשירותים), העובדים וכל הגבול משמר אנשי כל
הדברים מצב אך אדם, בכוח גדול מחסור בלונדון גם היה האלה המספרים שהוגשו (בשעה
לציין יש .319:1  באיטליה ? 310:1  בצרפת <, 199:1  בוינה ,י לטובה) מאז השתנה

.630:1 הוא הייחס בתלאביב,,למשל, ארצי; הוא (430:1) דלעיל הישראלי שהממוצע /
מספר / הקודמת) בשנה 6954 (לעומת 6930 המשטרה עובדי כל מספר היה הנסקרת בשנה
אך קלה, היא הירידה אמנם הקודמת. בשנה 5780 לעומת ,5758  המניין מן המשטרה אנשי

עלייה. שדרושה במקום בכלל ירידה. ושיש שניט, זה נמשכת זו שירידה בחשבון להביא יש
שהורגש בשיפווי_הזמנ2 שתלינו התקוות בגלל במיוחד, אותנו איכזבה השנה במצבה הירידה
בלימת שעברה, השנה ועד 1958 בשנת החל ההתפטרויות, במספר ובייחוד הנשירות במספר

שוב. ו^נהח1ת?1!3^ה1גדלה ,1961 בשנת עוד פסקה הנשייות
והסתעפותם התפתחותם לעומת גדלה, אוכלוסייה לעומת מאליו? ברור זו תופעה של נזקה
הבעיות לעומת בדרכים, הרכב כלי במספר המסחררת העלייה לעומת במדינה, החיים של

ופוחת. השוטרים מספר הולד אלה כל לעומת  והולכות המתרבות והולכות, המסתבכות
שאם ממויימ, גבול קיים ברם, אנשיה! רוב של ביעילותם להתברך יכולה עודנה המשטרה
או פחות היציבים אלה, עובדים של כוחותיהם / הזאת היעילות באובדן נסתכן  אותו נעבור
הגמול ובין במשטרה עבודתם בעד מקבלים שהם הגמול בין וההפרש ופוחתים, הולכים יותר,
אנשים .ביותר. בולט  למשטרה שמחוץ העבודה בשוק לקבל הגדול, ברובם יכולים, שהם
טוב לסידור נקלה על למצוא מסוגלים למדי, גבוהה הכללית שרמתם אלה, ומאומנים מנוסים
והולכים מתרבים ואכן בפיתוי, לעמוד ביותר, והנאמנים המסורים לאנשים אף מאד, וקשה ומפתה,
(שעוד קשים עבודה תנאי גם נוספים לזאת יותר. מכניסים עבודה לשטחי הפונים האנשים
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כדי הכוחות כל את תדיר לאמץ הצורך ידי על הנגרם המתמיד המתח ובייחוד אליהם), נחזור
ומומחים מאומנים אנשים של בשירתם בגלל הנשאר הריק החלל מחמת העבודה תוזנח שלא
שעם טירונים, חדשים, אנשים ידי על נתפסים שמקומותיהם או מקומם, את למלא שאיאפשר

היעילות. במלוא לפעול שנים' במשך מסוגלים, הם אין ומרצם רצונם כל
חמורה היא אצלנו אך אחרות! בארצות אף קיימת והיא אצלנו, חדשה תופעה אינה הנשירה
זו שתופעה הוא ביותר החמור הדבר מתעוררת. היא שבהן אחרות בארצות מאשר פיכמה
שבוזבזו ממש והממון הנסיון, המרץ, הזה. היום ועד הקמתה, מיום ישראל משטרת את מלווה
את להעמיד הנשילות, אילמלא היו, עשויים הנשירות של הענקי המחזור מחמת השנים במרוצת
ומרץ, מאמצים גדולים, כסף סכומי נחסכים היו שאז והעיקר יותר' עוד גבוהה רמה על משטרתנו

בתקציב. לחסכונות או בחיל לשכלולים להקדישם היה שאפשר
החורג מאורע וכשמתרחש חירום, לשעת רזרבות במשטרה שאין לכך גורם המתואר המצב
הזקוקה ליחידה תגבורת למציאת ומסובך רב תימרון באמצעות אלא לפתרו אין השיגרה, מגדר

התקינה. בעבודתה מפגיעה מפלט אין אלה שבנסיבות מאליו מובן לה.
מתגייסים שבמציאת הקושי נוסף הנשירות' עקב למשטרה הנגרמת המתמדת, הדם נקיזת על
3670 לגיוס התייצבו הנסקרת בשנה הנושרים. של מקומם של  החלקי אפילו  למילויו חדשים
נמצאו שהתייצבו האנשים יתר .%17.2 מאשר יותר לא  כלומר ,630 גוייסו שמהם אנשים'
ברירה על גם מעיד הדבר אמנם, במשטרה. לשירות המינימאליים הכישורים את אף חסרים
שבלעדי משום לעברית, לאולפנים רבים נשלחים אלה מגוייסים מבין אף המתייצבים של קפדנית
טירונים. להכשרת בקורסים לשתפם אף איאפשר העברית בשפה אלמנטאריות ידיעות הקניית

בזמן. ואף אדם, בכוח בממון' גדולה הוצאה נדרשת כאן גם
העיקריות הסיבות שאת ונתגלה הללו לתופעות בסיבות מפורט ^מחקר^ התנהל הנסקרת בשנה
הזכרנו שכבר כפי ראשית, סוגים: ההתגייסוולאפשר"קיחלק^לשני ופחתה הנשירה גדלה שבגללן
המרץ, היידע, האחריות, אל נכון בייחס עומד אינו עבודתם בעד מקבלים המשטרה שאנשי הגמול
דרג1*נ_של דרגה. כל ללא טירון משוטר אפילו משטרה, איש מכל הנדרשים והמאמץ היוזמול
בעדו). מדבר הוא רבים, פירושים דורש אינו זה (מצב המינהלי שוטר.1^ימה_לדרג5_12_בךירוג
בייחסי המקובל לכל ובניגוד האחרים, המדינה עובדי לכל בניגוד מקבלים, אינם המשטרה אנשי
עבודה ולילה_ובעד ער3 עבודת בעד נוספות, בעד_עבודה_בקנעות נוסף תשלום שום בארץ, העבודה
1211 לדרגות משתייכים המשטרה אנשי כל של אחוז יש""ליציין"ששבעים בשבתות^נבמועךים.
מיוחדות, וקצובות תוספות המשטרה לאנשי יש אמנם, בכללו). המדינה בשירות %11.8 (לעומת
לא המשטרה, איש את במעט, אף ולו לפצות, כדי בהן אין אולם מיוחדת, שכר תוספת וביניהן
המשטרה איש על המוטלות המיגבלות כל ובעד ביותר קשים בתנאים הנעשית העבודה על רק
(ועובד אחר מדינה עובד של שכרו בין ההפרש את לכסות כדי אף בהן שאין אלא שירותו, בגלל

המשטרה. איש של שכרו ובין שכן) כל לא הפרטי בשוק
אחר, ממשרד ממשלתי עובד עם בצוותא העובד המשטרה, שאיש נמצא שלפרקים לציין יש

הממשלתי. העובד של מזה פיכמה הנופל שכר מקבל זהה, ואף דומה בתפקיד
בידור. הבשכרבמופ^גי משטר אנשי של חודטג^מם2!1ות_1דבר^העסקתם הנסקרת בשנה
מסויימים הגדלוד^ורבהקג^"שלי^^"^קטרה! התקנווליהביאילידי חיד"וש בעקבות שבא ההסדר
נדון שעליהן בעיות, מספר מעורר הוא אך הפנויות, בשעותיהם העסקתם ידי על למדי), (מעטים

במקומן.
הסיבות סוג הוא  המתגייסים מספר לעומת הנושרים מספר רב שבגללן סיבות של שני סוג

שווה). משקל בעלי אינם להלן המנויים שהגורמים לזכור שאתנ^ומריות^יש
חמורים, משמעת ולתנאי מיוחד למשטר נתונים המשטרה אנשי ומשמעת, משטר ראשית!
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המוטלות המיגבלות עם צבאי משטר של מזיגה משום בהם יש אחרים. בשירותים נהוגים שאינם
מצומצמת תקופה משך לה הנתונים על מוטלת שבצבא המשמעת ציבורי. בשירות פקיד על
דרגה), הבדל (ללא המשטרה איש נתון זאת לעומת הקבע)! בצבא המשרתים לאלה (פרט
זו. למשמעת לקיצבה, לצאתו עד הפעילים, חייו ימי כל כקריירה,. במשטרה בשירות הבוחר
קשורים שאינם .בעניינים אף ביותר, גבוהה התנהגות רמת המשטרה מאיש נדרשת כך על נוסף
המשטרה איש אחרים. אנשים עם הפרטיים ביחסיו ואף במשטרה, תפקידיו במילוי במישרין
על,עצמו שקיבל במקרה או שכניו עם סכסוך של במקרה אפילו התנהגותו את להסביר יידרש

כספיים. חובות של עול
במידה אחריות מוטלת ברחוב, המסייר השוטר על אפילו  משטרה איש כל על אחריות:
בלבד זו לא הוא). בדרגתו רק (ולא אזרחי מדינה עובד אצל למצוא שניתן מה העזליר#ר5ל
משפט בית בפני להופיע עליו מאוד רבים במקרים אלא מעשיו, כל על מפקדיו בפני אחראי שהוא
השוטר חייב שלפעמים לציין עלינו כדין. בסמכויותיו השוטר השתמש אם מקרה בכל. הבודק
של אפשרות ללא ספורות, שניות תוך  לאו או בסמכותו להשתמש לו מותר אם להחליט
כך, כדי עד מסובך משפטי אופי בעלת לפעמים היא וההחלטה ממושך, שיקול ושל התייעצות
של בסמכותו השימוש געשה אם  הבעייה בפתרון מכן לאחר מתלבטים רבים משפט שבתי
מאסר הפלילית, הפרוצידורה לפקודת 25 (סעיף בחוק סעיף אמנם (קיים לאו או כדין השוטר
שנעשה חיפוש או מאסר בעד ואזרחית פלילית מאחריות המשטרה איש את הפוטר .ויחיפושים)
פעולה מונע זה פטור אין פנים כל ועל שופט, בפני הוכחה טעון הלב תום אולם לב, בתום
אחריות מנקיטת להימנע או להשתמט רשאי השוטר אין זאת עם השוטר). נגד משמעתית
אחרים, אנשים של חופשם אנשים, של חייהם בהחלטתו תלויים שלפעמים משום אלה, במצבים
צדק לעשיית גורלית להיות לפעמים עלולה והחלטתו הציבורי, הסדר ועל השקט על השמירה
' הציבור. לבטחון או

ארבעים לעבוד כלל, בדרך חייב, משטרתי, במרחב העובד המשטרה, איש העבודה: שעות
כשליש מזאת. למעלה המשטרה אנשי רוב עובדים למעשר, ברם, רגיל! בשבוע ושמונה"שעות
מתורנויות, לבד ליום, שעות משמונה יותר קבע דרך מועסקים במרחבים העובדים המשטרה מאנשי
השוטר אין הנוספת עבודתו על צפויים. ובלתי צפויים ואירועים מיוחדים מיבצעים כוננות, מצבי
עובד הוא אלה במקרים תשלום: נגד שוטרים הוזמנו שבהם למקרים (פרט כספית תמורה מקבל

הפנוי). בזמנו
ערב משמרת היא מהן שאחת במשמרות, עובדים המשטרה אנשי רוב במשמרות: עבודה
נהנה האיש אין המקרים בשני .(0700 עד (מ2200  לילה משמרת  ואחת (2200 עד (מ1400

נוסף. תשלום שום מקבל האיש אין לילה ועבודת ערב עבודת על הערב. מן
משום ובמועדים, בשבתות גם עובדים רבים משטרה אנשי ובמועדים: בשבתות עבודה
בייחוד בשבוע. ימים שבעה ביממה, שעות וארבע עשרים הפסקה, ללא נעשית המשטרה שעבודת
הציבור אנשי שכל בשעה וכר)' פורים העצמאות, (יום והמוניים עממיים חגים בימי העבודה רבה
בעבודה המכריע, ברובם המשטרה, אנשי מועסקים אלה בימים משפחותיהם. עם לחוג יוצאים

במיוחד. ומפרכת קשה
בכל רצופים ימים מספר למחנה מרותקים הגבול) משמר (אנשי רבים משטרה אנשי רץזוק:

מיוחד. תשלום ללא וזאת וממשפחותיהם, מבתיהם מנותקים כשהם שבוע,
עת: בכל לתפקיד להיקרא עשוי משטרה איש שכל קובע החוק השוטך^תמיד_בס5?[יד:
עתה אך,זה אם ואפילו פגרה, ובימי בשעתחופשה ובמועד, בשבת ובלילה, ביום הפנוי, בזמנו
השוטר, של הרגילים חייו מהלך את משבשים הללו הדברים כל הרגילות. עבודתו שעות את .סיים
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דרישות  בהם (שהקל משפחתיים סיבובים לגרום ועלולים וממשפחתו מביתו אותו מנתקים
מהם). אותו המנתק המקצוע את להחליף והילדים האשה מצד

אלא מתמיד, נפשי מאמץ רק לא דורשת המשטרה איש של עבודתו וגופני: נפשי מאמ^
כל פעם. אף פוסק אינו הנפשי המאמץ המשטרה. אנשי של רובם אצל תדיר גופני מאמץ גם
והן חוק שומרי אנשים (הן הציבור אנשי עם בייחסו ולטאקט להתאפקות נדרש משטרה איש
כל מכוונת. והתגרות פרובוקאטיבית התנהגות נוכח לפעמים קץ, ללא ולסבלנות עבריינים),
דורשת המשפט בבית כעד המשטרה איש של הופעתו גם פעם. אף רפה שאינו מתח יוצרים אלה

המאורע. לאחר רב זמן העדות נמסרת אם בייחוד לטעות, שלא ומאמץ נפשי ריכוז
מידי ומתקהלים, מתפרעים מידי ממש; גופני לסיכון גם נתונים המשטרה אנשי לסכנות;
שוטרים מזויינים. פושעים מידי או בגבולות מיריות וכן רוח, וחולי שיכורים אלימים, עבריינים

י ■ ■ שנה. מדי נחבלים רבים
למקום. ממקום המשטרה אנשי של להעברתם לפרקים גורמים השירות צורכי העברות:
ילדיו את להעביר וידידיו, חוגו כל את לעזוב משפחתו, את לעקור אלא ברירה לו "אין המועבר
ניכר לזמן אותו עוקרת לקורס המשטרה איש של הליכתו אפילו וכוי. חדש ספר לבית ספר מבית

הרגילים. חייו ממעגל
מחוץ להשתכר או בעבודתחוץ לעסוק רשאי אינו המשטרה איש נוספות: להכנסות איסור
על מקפידים במשטרה אד המדינה, בשירות אחרים עובדים על גם מוטל זה איסור למשטרה.

במיוחד. זה איסור
של ניכרים חלקים על אהודה המשטרה אין בעולם ארץ שבשום סוד זה אין הקהל: יחס
נוספו שאצלנו (אלא זה מכלל יוצא אינו בישראל הציבור וגם ? רבות לכך הסיבות הציבור.
במקרים רק כך). לומר אפשר אם "יהודיים"' מיוחדים גורמים גם מקום בכל הפועלים הגורמים על
בציבור מתגלית וכדומה, ילדים אחרי מחפשת הצלה, מעשי מבצעת שהמשטרה בשעה מיוחדים,
לשרת אנשים מעודד איננו זה שייחס איפוא, להתפלא, אין ולתפקידו. לשוטר זמנית אהדה

במשטרה.
שיהיו ההכרח מן האזרח, ידידו ובין משטרה איש בין היחסים שגם להזכיר יש לבסוף,
לפי ההדדיים היחסים לתחום מחוץ הנשארים נושאים שיש משום מםויימים בסייגים מסריגים

קיים. הוא אד זה, גורם של בחשיבותו להפריז אין שבשתיקה. הסכם
המשטרה, לשירות אנשים משיכת על מקשות אלד, ומיגבלות שמגרעות איפוא, ייפלא, לא
שאר ובעד המאמצים בעד המשטרה, איש של עבודתו בעד שהתמורה העובדה לעומת בייחוד
שבחלקם הוותיקים, העובדים אף משיכה. כוח שום לה אין בה, הכרוכים המרתיעים הגורמים
הקשיים לנוכח השירות את לעזוב נדחפים לאומי, לשירות פונים עצמם את שחשו בשעה התגייסו
המשטרתי. לשירות מחוץ ומכובדים טובים תנאים להשיג ואפשר שאפשר בשעה לעיל, המתוארים
שלפנים המדים, גם כאלה. תנאים אחר נמשכים ובריאים צעירים אנשים שאין וכמה כמה אחת על
שירותו ומי~שגמר~את עוד, מושכים אינם כבוד, כבאות בהם בוחר ביישוב וטוב בחור כל היה
הגבלות עליו מטילים שהמדים חש זה), שירות שגמר מי את אלא מקבלת המשטרה (ואין הצבאי

בהן. ולשאת להמשיך רוצה הוא שאין וחובות
יחס מתוך נידונו והם הכנסת, של הפנים בוועדת לדיון הנסקרת בשנה הובאו אלה דברים
עבודתם תנאי לבחינת ציבורית ועדה ת הקמ הממשלהעל בפני המליצה הוועדה כללית. אהדה של
גם לשמש הורביץ ועדת על הטילה הממשלה בוועדה. שנאמרו הדברים ברוח השוטרים, של

זה. בתפקיד
יותר הנמוכות הדרגות בעלי המפקדים ושל הקצונה של הגרעינים עמדו הקשיים כל אף על
בשנה ובפרט האחרונות, בשנים ברם, השוטרים. הרבד^יותרמאשר מרובה, איתניםבמידה.
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קצינים 13 המצבה מן ירדו הנסקרת בשנה כאן: גם שינוי של סימנים מתגלים החלו הנסיות'
מתפטרים). 114 (מהם סמלים ו131 מתפטרים) (מהם"14 מפקחים 18 התפטרו?)' (מהם בכירים
כאן וגם הוותק, ולפי הגיל לפי והמתפטרים המצבה מן היורדים את גם ננתח דברינו במהלד
ירידה לידי הזמן במרוצת להביא עשויות הפיקודי הסגל אלהשל .בשירות מדאיגים. סימנים נגלה
אין (וגם מיידית, איננה זו סכנה כי ואם ישראל, משטרת הצקבוריתשל ובדמותה ברמתה כוללת
אחרים), פרטיים וטעמים רופפת בריאות הזדקנות, מחמת נשירה מכמחז^*זיימתו"ש?1 להימנע
ביותר. קרוב איננו אם אפילו בעתיד, שצפוי ממה הדעת את להסיח או העיניים את לעצום אין
מאנשי איש כל על המוטל העומס והקלת על_^הגדלת^'מצבה השירות, תנאי שהטבת ספק אין
פנים בשום איאפשר יותר"^אם^ימטבעיהדברימ או פחות נורמאליים, ממדים כדי עד המשטרה
ידי ועל אזרחי), עובד של לאלה משטרה איש של עבודתו תנאי את פעם אף להשוות ואופן
עלולים בשכר, הטבה עם בדבבד מהם, להימנע שאין המיוחדים התנאים על חומרי פיצוי מתן
שתואר המסוכן התהליך את לעצור כדי בהם שיהיה הגיוס, והגברת להביא"לידי"בלימורוונשירה
הפסיכולוגיים הגורמים הרחקת ועל המשטרה איש אל הייחס שיפור על גם לשקוד יש לעיל.

לעיל, שהוזכרו הבולמים
גידול עם בהשוואה ואילך, 1948 משנת המצבה, התפתחות את מראה דלהלן 1 הטבלה
אנשי את  ובנפרד המשטרה, עובדי כל את מראה זו טבלה המקבילות. בשנים האוכלוסייה

תושבים. אלף לכל העובדים מספרי ניתנים כן המניין. מן המשטרה

1 טבלה
19621948  האוכלוסייה  הארק כוח מצבת

עובדיהאוכלוסייההשנה כל
המשטרה

משטרה אנשי
המניין מ;

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושביםל"1000

1948879,000202818822.32.1

19491,174,000322530342.72.6

19501,370,000375635562.72.6

19511,577,000501747913.23.0

19521,629'000558653753.43.3

19531,670,000618759673.73.6

19541,718,000617458673.63.4

19551,789,000668059913.73.3

19561,872,000648358063.53.1

19571'976'000643257003.32.9

19582,032,000651657933.22.9

19592,089,000657958163.12.8

19602,150,000673758823.12.7

19612,232,000695457803.12.6

19622,332,000693057583.02.5
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מספר ב22. ירדה המניין מן המשטרה אנשי מצבת איש! ב24 ירדה המשטרה עובדי כל מצבת
ל2.5. מ2.6 ירד המניין מן המשטרה אנשי מספר ל3.0. מ3.1 ירד תושביט לאלף המשטרה עובדי
של ביעילותה משטרה איש כל על העדרו פוגע שבו במצב אך לכאורה, קטנה היא זו ירידה
לעומת ושהמחסור במצבה היא שהירידה לזכור (יש אלה מספרים גט חשובים כולה, המשטרה
העובדים שמספר מראה הקודמות השנים עם השוואה יותר). עוד גדול הכי, בלאו הזעומ התקן,
לגבי למשל' (כך' יותר בהרבה קטנה האוכלוסייה היתד. שבהן השנים לגבי גם ניכרת במידה פחת

פחת). השוטרים מספר אך ב700,000, האוכלוסייה עלתה מאז ,1953
לאלף המניין מן המשטרה אנשי של המספרים את גראפית בצורה המראה טבלה להלן

.19621948 בשנות תושבים,

2 טנלה

"ה ואוכלות ^ו1^\ר*נ!

] היו היווסדה. מיום המשטרה את מלווה ושהיא עמנו הדשה אינה הנשירות שתופעת הערנו כבר
] הראשונות השנים אלה היו אולם השנה, מאשר גדולות ההתפטרויות ואף הנשירות' היו שבהן שנים
/ ברצונם, שלא למשטרה פנו או שהופנו אנשים, כשמספר השחרור, ומלחמת המדינה הקמת לאחר
1 בשנים לשורותיה שחדר מתאים הבלתי החומר מן להיפטר החלה המשטרה וגם בהמוניהם, עזבוה
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אלא כן, לפני כמותו היה שלא משומ לא  מדאיג כיום וההתפטרויות הנשירות ריבוי חללו. ;.

יחסי, שיפור של שנים מספר לאחר מחדש, לפתע גדל שהוא משום '.י
הנדונה. התופעה של המצטברות התוצאות את מראה דלהלן 3 הטבלה

3 טבלה
19621948  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחוז המתפטרים אחוז
המצבה מן היורדים מבין

המתגייסיס לעומת המצבה מן
מהם
התפטרו

הורדו
המצבה מן

גוייסו השנה

61,6 71.1 6579 9255 15020
הכל סך

(19621948)

194821203094012.914.6

1949182758644776.332.1

1950118666246269.855.8

1951215488774283.741.2

1952138384462574.061.0

1953124365138659.452.4

195454964945469.9118.2

195567455040974.481.6

195649467942362.3137.4

195766477052968.7116.0

195866357041973.586.0

195950448134571.795.4

196048642030973.686.4

196144354548088.1123.0

196263065250978.1103.5

ישראל משטרת של קיומה בשנות הגיע המצבה מן היורדים שאחוז מלמדנו זו בטבלה העיון
החיל שכל הוא הדבר של פירושו השנים. באותן שגוייסו האנשים של הכולל המספר מן ל%61.6
הם. אף להתחלף הספיקו כבר השני המחזור מן ל%12 ושקרוב הללו, בשנים להתחלף הספיק
בתולדות ורע אח לו אין  הכל בסך שנים 15 ד ויותר.תו שלב^_8נל_כו0_אךם מחזור זה תופעה
חוסב"אפשרות בעקבותיו להביא עלול שהוא משומ רבה, סכנה בחובו נושא זה דבר המשטרה.
ההכרח מן  כזאת מסורת ללא משטרתי כוח לדור. העברו^הייךע;,מרור ושל מסורת יצירת של
זו שסכנה אמרנו בשירות__המפקדים. גם המחזור יגדל_ אם תחמיר^גוד"יותר זו שייפגםל"סכנה
פיתוח את מעכבת הנשירה תופעת לא"יבוא"שיפח"ך אם זאת, בכל נשקפת היא אך מיידית, אינה
החיל רמת עולה כה שעד יתברר זה בדוח דברינו בהמשך אמנם, החיל. של וכושרו יכולתו
הכוחות בזבוז על להצטער יש וכמה כמה אחת על נאים. להישגים הגיעה ושהמשטרה בהתמדה,

יותר. עוד גבוהים לשיאים מגיעה היתה שהמשטרה ספק אין זאת אילמלא כי הרב,
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.*19621954 השנים בין הדרגות) (לפי המצבה התפתחות את מראה דלהלן 4 הטבלה

4טבלה

כוח ■מצבת 19621954האדם 

;ה צ הט
הדרגה

195419551956195719381959196019611962

הכללי 111111111המפקח
333368889ניצב

משנה 5777319191817ניצב
172121202211121924םגךניצב
313741405356586272רבפקד

9087959789111135139130פקד
222247248239237216188200215מפקח

משנה 693849534249768673מפקח
1618181714344755344רבםמל

ראשון(ה) 535553566599647646714782686םמל(ת)
שני(ה) 764753748726780805908952949םמל(ת)

1379 673 65 49 64 47 74 91 97 רבשוטר(ת)
401741353935385138353811365127851859שוטר(ת)

הכל 586759915806570057935816588257805758סך

הירידה או הריבוי
+1.7+2.13.11.8+1.6+0.4באחחים 1.11.70.4

הסמלים. במניין ולא השוטרים, במניין רביהשוטרים נכללו להלן הבאות הטבלות בכל *

דלקמן: ו6 5 שבטבלות הנתונים את כוללים 4 שבטבלה המספרים .3

5 טבלה
אנשישוטרות

6 טבלה
המיעוטים מבני משטרה

196019611962הדרגה196019611962הדרנה

הכל הכל258295332סך 431469450סך

קצינות
סמלות
שוטרות

4
60
194

7

69
219

7

81
244

קצינים
סמלים
שוטרים

7

66
358

6
80
383

5
86
359

בהם הועסקו לא כה שעד לתפקידים שוטרות לגייס הצורך לידי הביא זה בפרק המתואר המצב
בהכרח הוא הפתרון כי להעיר יש יפהל"אולם עלה (1960 בשנת בו (שהוחל זה נסיון נשים.
שנשים תפקידים של מועט מספר רק .קייפ המשטרה בעבודת מצומצמים: וממדיו בלבד' חלקי
להפסידו: קל.גם לגייסן, יותר קל כי אם שהשומרות' גם לציין יש מ0וגלותר"למלאט57יעילות
ואינו מאליו מובן זה (דבר חייהן ימי לכל קריירה המשטרה את לעשות ברובן, באות, הן אין
בזמן גם תפקידן את למלא מסוגלות פקידות בעבודת המועסקות השוטרות הסברים). דורש

בשיטור. המועסקות שוטרות כן שאין מה לידה, לאחר או הריון,
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בשמירת מועסקות השוטרות היו רגילים, משטרתיים לתפקידים שוטרות של גיוסן לפני
משטרתי אימון מקבלות החדשות השוטרות כתבנות. ובעבודות נשים אצל בחיפושים אסירות,
את ממלאות שהן לציין יש התנועה. ובהכוונת בסיורים מועסקות והן הארצי, האימונים בבסיס
אין למשל, כך, הטבעיות: המיגבלות (בגדר ויעילות הצלחה של מרובה במידה תפקידיהן

לילה). במשמרות מועסקות השוטרות
ל~450. מ469 מה: ירידת חלה המיעוטים מבני משטרה אנשי של במספרם

הקודמת). בשנה 723 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 739 המשטרה העסיקה הדוח בשנת
עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, כבטחון הקשורים בתפקידים אלה עוסקים בחלקם
בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר כדי וכר), נקיון מטבחים, (עובדי ביחידות

בלבדי פעילים משטרה
עלה הנסקרת בשנה (נוטרים). המניין מן שלא שוטרים מספר המשטרה העסיקה השנה גם
ובמוסדות ממשלתיים במשרדים הסדר ובשמירת בשמירה מועסקים הנוטרים ל390. מספרם
באמצעות משלמים הנוטרים את המעסיקים המוסדות וכיו"ב), בנקים' (כגון שונים ציבוריים
לחיל הם כפופים ומשמעתית ארגונית מבחינה אד מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה

האחרים. המשטרה לאנשי החוק ידי על שהוענקו כסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה,
בשנה ו25 הקודמת בשנה 19 (לעומת אזרחיים פקידים 15 במשטרה שירתו הנסקרת בשנה
עובדי 432 לעומת  במושבים אזרחיים שומרים זה בכלל  שירותים עובדי 418 וכן שלפניה),

הקודמת. בשנה שירותים
הלחימה בשטחי המשטרה, על המוטלים הבטחוניים לתפקידים הוקצה המצבה של ניכר חלק
נכבדים? שיקולים על מבוססת למשטרה הללו הפונקציות מסירת בגבולות. והשמירה בהסתננות
על מסויימת, במידה נעשית, היא בהכרח אלה, לתפקידים אדם כוח שהקצאת ספק אין ברם,

המובהקים. המשטרתיים התפקידים הם המשטרה' של האחרים התפקידים חשבון
הארצי המטה במצבת והמרחבים. החטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
על מטעה רושם יוצר זה שדבר פי על אף הגבול: משמר אנשי כל נכללו זו בטבלה המופיעה
האימונים בסיס אנשי גם זו במצבה נכללו כן מכך. להימנע אין האדם, בכוח המטה של חלקו

הארצי.

 המצבה
טבלה
חטיבות לפי 

7

1962  ומרחבים

הכלהדרגה הארציסך הצפוניהמטה תלאביגהמחוז הדרומימחוז המחוז

קצינים
סמלים
שוטרים

541

1979

3238

268

739
1076

94
441

759

98
435

637

81
364

766

המניין מן משטרה אנשי הכל 57582083129411701211מך

זמניים מוספימ שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים עובדי

739

15

418

582

12

403

42

1

1

76

3

39

2

9

המשטרה עובדי הכל 69303082133812491261סך

3901696142118נוטרים
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100.0

המצבה של פונקציונאלית חלוקה .4

התפקידים. לפי (3.12.62 (ביוט החיל חלוקת את המראה ,8 הטבלה להלן

8 טבלה
31.12.1962  אזרחיים) ועוברים משטרה אנשי (כולל התפקידים לפי החיל חלוקת

המספר התפקיד סוג

6930 הכל סך

(1.90/0 שהם איש' 130) וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

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

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

28 . . ועתונות ציבור יחסי תכנון' סטאטיםטיקה' ופרסומים' מינוח

(%52.6 שהם איש' 3648) ותנועה סיורים מניעה'
וטיבצעים סיורים א.

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

2906 .... הזמנות חלוקת רישוי' ענייני מאסר' פקודות של
סטאטיים תפקידים ב,

242 . קשר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משמרות
149 אסירים וליווי כלא בתי ג.

תנועה ד,
רישום תנועה' בוחני הסברה' תביעה' תאונות' חקירת פיקוח'

351 והזמנות תביעות

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

980 . . ומציאות אבירות שונים' מומחים אצבע' טביעות עובדי

59 וספורט) תרבות (כולל הדרכה
347 . נהנים
121 ..... תורנים). קצינים (כולל אופיראטיבי קשר

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

בתי) עובדי טפרןליס' טבחים' ספקים' בניינים' עובדי מחסנאים' אפסנאים'
■ נקיון' פועלי טלפונאים' פקידים' בתבניות'^ מספנה' סדנאות' מלאכה'

: 1248 . . הקש. סדנת עובדי הדלק' תחנות עובדי דפוס' עובדי טייסים'
33 תזמורת
364 קורסים

1.5

0.4

41.9

3.5

2.1

5.1

14.1

0.9

5.0

1.7

18.0

0.5

5.3
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גראפית. בצורה דלעיל 8 שבטבלה החלוקה את המראה טבלה להלן

9 טבלה

אזרחיים מע\קגרהועוברים אגעגי
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מוספים שוטרים גם אם כי המניין, מן המשטרה אנשי רק לא נכללו ,2 כבטבלה שלא '8 בטבלה
מוגדר אחד, תפקיד בשביל מגוייסים הם כי נוטרים, בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניים

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

ייעודיים. משטרה בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים, המניין מן המשטרה אנשי
מיחידותיהם, הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (%5.3 (שהם משטרה אנשי 364 נכללו זו בטבלה
עלה הנסקרת בשנה מקצועית. משטרתית להכשרה שונים בקורסים שעה אותה שהשתתפו משום
ביידע להמיר המשטרה חייבת אדם בכוח האבירות את כי בקורסים, המשתתנ^ם מספר במקצת

מקצועי*
דלעיל הסעיפים בשני העלייה במקצת. השנה עלה ..בחקירות המועסקים, האנשים אחוז גם
(ירידה ותנועה סיורים ה' מניע בתפקידי. ^אנש^העו*קימ של הכולל באחוז קלה לירידה גרמה

יעיל. מניעה אמצעי הם והענשתם עבריינים גילוי שגם לזכור יש ברם, אחד). אחוז של
(פיקוח, בתנועה המועסקים אחוז שלם. באחוז כמעט ירד בשירותים המועסקים האנשים אחת
ומגניהם. ממש יחידות מפקדי נכללו הפיקוד בתפקידי וחצי. באחוז עלה וכר) תאונות חקירת

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

תפקידם. למילוי משטרה אנשי המכשירה ההדרכה, את השירותים עם למנות
שוטף) בטחון ותנועה, סיורים מניעה, חקירות, וניהול, (פיקוד מובהקים ביצוע בתפקידי
בתפקידים, < הקודמת) בשנה %67.9 (לעומת המשטרה עובדי מכל %68.2 איפוא, נכללו,
אופיראטיבי, קשר (נהגים, ביניים" "תפקידי לכנותם אפשר יתר, דקדוק לדקדק נרצה שאם
 בקורסים ,י כן) שלפני בשנים %11.4 ,%9.8 ,%9.3 ,%8.6 ,%8.3 (לעומת ,%7.6  הדרכה)
%19.3 לעומת ,%18.5  התזמורת) (בצירוף ובשירותים ,י הקודמת) בשנה %4.5 (לעומת %5.3

הקודמת. בשנה
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ב' פרק

* כוחאדם

וגשירות גיופ .1
נשירזת א,

המתעוררות הבעיות ואת בחיל הנשירות גידול את הדגשנו במצבה, שעסקנו בשעה הקודם' בפרק
ולמזגו לריבוי.זה דעתנו, לפי הגורמות' הסיבות על גם הצבענו אלה. נשירות של ריבוין מחמת

במצב. שיפור או הקלה לידי להביא כדי בהם שיש הפתרונות על
לפרטיה. הנשירות תופעת את ננתח זה בפרק

מספר על הנושרים מספר עלה הקודמת' כבשנה השנה, שגם מראה דלעיל 3 הטבלה
המצבה. מן היורדים ממספר ל%78.1 הגיע המתפטרים מספר ב>%<3.5).  (השנה המתגייסים
בטבלה המשתקף המצבה, מן היורדים של גילם  הנשירות תופעת של מחמירה נסיבה

דלהלן: 10

10 טבלה
הגיל המצבה1962לפי ימן היורדים

בס"ה האחוז השנתיהמספרהגיל

הכל 652100.0סך

שנה 20 172.6עד
שנה 25 ער 2119930.5
שנה 30 עד 2616625.5
שנה 35 ער 3114622.4
שנה 40 עד 0.7נ3670
שנה 50 עד 41456.9

ומעלה 5191.4

בגילים %56) 40 עד מ21 גילים בני המצבה מן היורדים מן %90 היו השנה שגם מראה זו טבלה
המצבה מן היורדים של הממוצע גילם כלומר, ,(35 עד מ21 בגילים ו%78.2 30 עד 21 שבין
הם אלה מאידך, כושרו. לשיא האיש מגיע שבו הגיל במשטרה, לשירות האופטימאלי הגיל הוא
בגילים כן שאין מה הפרטיים, בחיים להסתדר טובים סיכויים הפורש לאיש נשקפים שבהם הגילים
גיל את שעבר אדם להעסיק מעבידים של לסירובם גם רבה השפעה כאן (יש יותר גבוהים
סידור שימצאו ובלבד שלהם, הגימלאות על לוותר אף מוכנים המתפטרים מן רבים הארבעים),
בעבירה הנשירה סיבת קשורה כן אם אלא פיצויים, גם הם מקבלים כך על נוסף יותר. מבטיח

כזאת). סיבה אין המקרים של המכריע שברובם מאליו (מובן חמורה, משמעתית

הדוח. בגוף אחרת נאמר כן אם אלא בלבד, המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק המספרים *
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בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים את המראה טבלה להלן
11 טבלה

בשירות ויתקם לפי  1962  המצבה מן היורדים
הכלהדרגה פחותסך

משנה
שנה
שניםשנתייםאחת

ארבע
שנים

חמש
שנים

עד 6

10
ער 11
20

21
ומעלה

בכירים 13382קצינים

1811484מפקחים

131122781243551סמלים

4908667394376499040שוטרים

הכל 6528769425084621401117סך

מספרי עם השוואה
1961 5454710356455025147648שנת

שירות לאחר המצבה מן ירדו הקודמת) בשנה 150 (לעומת אנשים 156 כי אנו מוצאים זו בטבלה
בבסיס כחניכים לומדים בעודם החיל מן שיצאו אנשים זה (ובכלל מזה פחות או שנה' של
מן ירידה של זה סוג המשטרה). ביחידות כטירונים מעשית בהכשרה עוסקים או האימונים
מידה ., רצוייה בלתי היא נשירה כל (לא מסויימת. במידה רצוי אף אלא טבעי, רק לא הוא המצבה
השירות בשנות בפרט ברכה' אף בה יש ולפעמים נמנעת' ובלתי טבעית היא נשירה של מסויימת
זה אין שיפרוש. לו מוטב המשטרה, של לתביעותיה להסתגל הצליח שלא אדם כי הראשונות,
אינו מיזגם אך רמה, ובעלי מצויינים אנשים יש לפעמים ן רע אופי על או נמוכה רמה על מעיד
%43.9 יותר: רב בעלי^ותק באנשים גם פגעה שהנשירה הוא המצער המשטרה). לעבודת מתאים
בשירות, שנים 10 עד 4 של ותק בני היו המצבה מן היורדים מן הקודמת) בשנה %40.7 (לעומת
אנשים אלה היו הקודמת). בשנה %31.6 (לעומת שנים 10 עד 5 של ותק בעלי  ר%31
המעשי. הנסיון  ביותר החשובות אחת שביניהן הבחינות, מכל ומלאה שלמה הכשרה שהוכשרו
ירדו מספר שנים שזה לאחר סטאטיים) נשארו  (ובחלקם השנה עלו הללו המתפטרים אחוזי

והלכו.
בשירות ויתקם לפי המת9טרים מספרי את המנתחת טבלה להלן

12 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1962  המתפטרים

הבלהדרגה פחותסך
משנה

שנה
שלוששנתייםאחת

שנים
ארבע
שנים

חמש
שנים

עד 6
10

עד 11
20

21
ומעלה

בכירים 7קצינים _34י

1411471מפקחים
11412278103747סמלים

3746657324161355923שוטרים

הכל 509675935486946103811מך

מספרי עם השוואה
1961 480399853424623128501שנת

נמשך ששירותם הקודמת) בשנה 137 (לעומת אנשים 126 היו המתפטרים בין שגם מראה זו טבלה
גם אין אך מועט, ותק בעלי אנשים של נשירתם רצוייה לפעמים כאמור, אמנם, פחות. או שנה
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218 בהכשרתם. שהושקעו האמצעים בעד כלשהיא תמורה להחזיר הספיקו טרם שהמ לשכוח
הקודמת), בשנה 197 (לעומת היכולת בשיא 10,שנים, עד מ4 שירות לאחר התפטרו אנשים

שעברה). בשנה %40 (לעומת המתפטרים מכל %45.4 השתייכו זה לסוג
היורדים של הכולל המספר שבין המתפטרים של האחוז ירד המתפטרים, מספר עליית אף על
עלה). המצבה מן היורדים של הכולל מספרם שגם משום (זאת ל%78.1 מ%88.1 המצבה מן

המצבה. מן להורדות הסיבות את המראה טבלה להלן

13 טבלה
סיבות  1962  המצבה מן הורדות

^^ מפקחימ £££ הגל סך ההורדה סיבות .

621 18 13 652 הכל סך

12318נפטרו

בתפקיד 33נפלו

י י; 11נספו

בריאות מסיבות 22220פוטרו

אחרות מסיבות 41239פוטרו

לקיצבה 4112יציאה

509714488התפטרו*

אחרות 6060סיבות

אחרים. ממשלתיים למשרדים בקשתם, לפי שעברו, אנשים 7  זה בכלל .

הקודמת). בשנה 13 לעומת 22) בריאות מסיבות שפוטרו האנשים של מספרם עלה שוב השנה
לקיצבה. יצאו אנשים 4 השנים. במשך הדרגתית ירידה לאחר באה זו עלייה

מדוקדקת שבדיקה משום המתפטרים' של הנימוקים ניתוח את מפרסמים אנו אין (השנה
מתאימות הן אין וברובן חובה, ידי לצאת כדי רק המתפטרים ידי על נרשמו שהסיבות הוכיחה
את שישקף המתאימות, הסיבות של מתאים מיון לעשות דרך למצוא קשה כלל. למציאות

המציאות).

גיוס ב.

יתפטרו, שאנשים הסיכון להקטנת ובייחוד המצב, לשיפור נוקטת שהמשטרה האמצעים אחד
גם אך מספר, שנים זה בקפדנות נעשית זו ברירה המתגייסים. של הקפדנית ברירתם  הוא
קשה כלל שבדרך העובדה על (בנוסף ובייחוד למדי, מצומצמות הן לכך האפשרויות עכשיו
מחמת  במשטרה) ולהישאו השירות לדרישות להסתגל יוכל מסויים אדם אם מראש לקבוע

 דלקמן: 14 הטבלה שמראה כפי לגיוס, המתייצבים האנשים של טיבם
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מתייצבים
14 טבלה

ומתגייסים 19621960לגיוס

196019611962

לגיוס התייצבו
גוייסו

המגוייםים אחוז

3694

486

13.2

3417

443

13.0

3670

630

17.2

האדמ כוח הרככ .2

ושל המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן
במרוצת האדמ כוח של ובתכונותיו בהרכבו שחלו התמורות את המראות טבלות וכן בעיותיו,

השנים.
בארץ, השהות תקופת ההשכלה, רמת הלידה, ארץ הגיל' לפי נותח האדם כוח של הרכבו
ניתנה המשפחתי") "המצב 30 לטבלה (פרט טבלה בכל המשפחתי. המצב במשטרה, הוותק
מתחת ניתן, וכן ,1961 לשנת המספרים עם 1962 לשנת המספרים של הכל המך של השוואה
המתגייסים של מקביל ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה הלידה, לארץ המתייחסות לטבלות
המספרים עם המתגייסים של המספרים השוואת .1961 שנת נתוני עם והשוואתם 1962 שנת של

הקלוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו מלמדת החיל של הכוללים
ההשכלה, לפי ,1962 לשנת האדם כוח של ניתוחים גראפיות, בטבלות ניתנים, כך על נוסף
סיכומי גראפיות, בטבלות ניתנים, כן 5 הלידה וארץ בארץ השהות תקופת במשטרה, הוותק
"דרגת ובסעיף הלידה" ,,ארץ בסעיף ,19621950 בשנת האדם כוח הרכב של ההתפתחות

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

אנשי של גילם המשטרהא.
15טבלה

לפיכוחהרכב  19621961 הגילהאדם

הכל השנתיסך הכל בסך ושוטריםסמליםניםקציהאחוז

ל י נ 19611962196119621961196219611962ה

הכל 57805758100.0100.053354152475217סך

שנה 25 1048102418.117.84410441020עד

שנה 30 עד 261172109720.319.1403411321063

שנה 40 עד 312375231041.140.118117521942135

ומעלה 411185132720.523.0308328877999

בשנה %38.4 לעומת ,%36.9) מה במידת שוב השנה ירד משלושים למטה שגילם האנשים מספר
למעלה  מהם ו%60.6 (%93) משלושים למעלה הם הקצינים של המכריע רובם הקודמת).

ארבעים. מגיל
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המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.
16 טבלה

הלידה ארץ לפי  19621961 האדם כוח הרכב

הלידה ארץ
הכל בסךסך השנתיהאחוז ושוטריםסמליםםקציניהכל

19611962196119621961196219611962

הכל 57805758100.0100.053354152475217מך

ישראל 1139109919.719.1676910721030ארץ
1101107719.118.7192010821057אסיה

1337143023.124.8313513061395אפריקה
2190214037.937.241141217791728אירופה
13120.20.25587אמריקה

148139

84104
129280

76104

1

17 טבלז?
הלידה ארץ לפי  19621961 מגוייםים  האדם כוח הרכב

הלידה ארץ
הכל הכלסך בסך ושוטריםממליםםקציניהשנתיהאחוז

1962 1961196119621961196219611962

הכל 630פך 443100.0100.053438627

ישראל 15014233.922.5ארץ
8410419.016.5אמיה

12928029.144.5אפריקה

. 7910417.816.5אירופה
10.2אמריקה

.18טבלה
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.1962 שנת מגוייסי בין והן בכללם המשטרה אנשי בין הן השנה' ירד ילידיהאר^_גט!ל אחת
ילידי ל22.5. מ33.9 ירד המתגייסים בין הארץ ילידי אחוז ל19.1! הכל?י~ירדמ19.7 האחוז
שהם משום לאחרים, מאשר יותר למשטרה מחוץ להסתדר להם שנקל האנשים כמובן' הם הארץ,
המתגייסים בין והן בכללו החיל בתוך הן עלה, אפריקה ילידי אחוז לשונה. ואת הארץ את מכירים
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המיעוטים' בני הם שבחיל הארץ ילידי מבין 450 אסיה, ילידי במספר גם חלה יויידתמה החדשים.
זה אירופה__ניכרת ילידי; של במספר שבחיל. הארץ ילידי מכל %41 הם המיעוטים בני כלומר,
מספר אסיה. ילידי ושל הארץ ילידי של מספריהם האחרונה בשנה ירדו כן מתמדת. ירידה שנים
כד ומשום ביותר, קטן הוא אמריקה ילידי של מספרם מתמדת. בעלייה נמצא אפריקה יליד*

בדיאגרמה. נכלל לא
לפי לאוסטרליה, פרט העולם, יבשות מכל ארצות, ושתיים מארבעים באו ישראל שוטרי

דלקמן: ן:הפירוט
19לבנון1099ארץישראל

18יוגוסלביה689פולאגיה
17עדן674רומניה
16יוון655מארוקו
15ספרד545עיראק
7בלגיה437מצרים
טנגייר195תורכיה 7/י
6הולנד142גרמניה
6אנגליה141צ'כיה
5ארצותהברית125טונים
סין114תימן \/5
4איטליה110לוב

3אפגאניסטן109הונגריה

3פאקיסטן100בולגריה
2קנדה95אלג'יר
2קובה85רוסיה
2בראזיל69פרס

אפריקה66סוריה 1דרום

1ארגנטינה60ליטה

1סינגפור44אוסטריה

40הודו
5758סה"כ24צרפת

*/

541 סה''':

הלידה: ארץ לפי הקצינים רשימת

2טוניס164פולאניה
2לוב69ארץישראל

2עדן64רומניה
2פרס42גרמניה
2צרפת33צ'כיה
2יוגוסלביה31רוסיה

2יוון23הונגריה
2ארצותהברית22מצרים
2קנדה21ליטא

1תימן16אוסטריה
1לבנון11בולגריה

1בלגיה8מארוקו

1בראזיל8עיראק
אפריקה3תורכיה 1דרום

3סוריה
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דרכה שעברו האנשים (וכל אנשיה הגלויות. למיזוג חשוב גולם משמשת שהמשטרה ספק אין
העברית בשפה ידיעותיהם את בה רכשו רבים ואזרחי. ישראלי חינוך מקבלים השנים) במרוצת
נהנית במשטרה שירותם את גומרים שהם לאחר גם היישוב. של והלאומיים הציוניים ובערכים

זהי מחינוכם המדינה

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

20 טבלה
ההשכלה הארם19621961לפי כוח הרכב

ההשכלה דרגת
בםךהכלסך השנתיהאחת ושוטריםםטליםםקציניהכל

19611962196119621961196219611962

הכל 57805758100.0100.053354152475217סך

מעממית 58263110.111.0582631פחות

3169316354.854.914715430223009עממית

תיכונית 72873012.612.72427704703חצי

1128107219.518.6254260874812תיכונית

גבוהה 51510.90.916163535חצי

1221112.11.992843027גבוהה

142

333

98

41

4

9

78

209

130

19

1

1

21 טבלה
ההשכלה לפי  19621961 מגוייםים  האדם כוח הרכב

ההשכלה דרגת
בםךהכלםד השנתיהאחוז ושוטריםסמליםניםקציהכל

19611962196119621961196219611962

הכל 443630100.0100.053438627סך

22.5

52.9

15.7

6.7

0.6

1.6

17.6

47.2

29.6

4.3

0.4

0.9

142

333

99

42

4

10

78

209

131

19

2

4

מעממית פחות
עממית

תיכונית חצי

תיכונית
גבוהה חצי

גבוהה
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במקצת. 1י;ת.יבונית_פחת ההשבלה^הגבוהה .בעלי אחוז ניכריפ. שינויים חלו לא זה בשטח
במשטרה שירותם בימי היכולת' במידת השכלה' לאנשיה להנחיל במאמציה ממשיכה המשטרה

ההדרכה). בפרק  (פרטים
השכלתם. לפי המצבה' מן היורדים מספר את המאה טבלה להלן

24 ה ל ב ט
ההשכלה1962 המצבהלפי מן היורדים

סה''כ מעממית פחות ;.<==? תיכונית חצי תיכונית גבוהה חצי גבוהה

31

6131

559

82431

652 93

5 1 13

67 16 36

35 8 10

233 72 38

340

12קצינים

6סמלים

1רבישוטרים

2שוטרים

97 97 21 סה"כ

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

25 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19621961 האדם כוח הרכב

הכל בסךסך השנתיהאחוז ושוטריםממליםקציניםהכל
בארץ השהות תקופת

1962196119621961196219611962נ196

הכל 57805758100.0100.053354152475217סך

הארץ 1139109919.719.1676910721030ילידי
ומעלה שנים 113684400063.769.445046332343537

שנים 10664629111.25.1114635287
שנים 532751944.73.455270189

שנתיים עד 161320.32.316132שנה
משנה 20420.40.72042פחות

26 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19621961 מגוייםים  האדם כוח הרכב

ושוטרים סמלים קצינים השנתי הכל בסך האחו) הכל סך
בארץ השחות תקופת

1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 196)

627 438 100.0 100.0 630 443 הכל סך

148139
152187

7685

3930
3138

2048

הארץ 15014233.922.52ילידי
ומעלה שנים 1115418734.829.72

106768517.113.5שנים
שנים 5340309.04.81

שנתיים עד 31380.721.9שנה

משנה 20484.57.6פחות
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27 ז? בל ט

1962 בארע השהות תקוגותי

ואנשים הארץ ילידי  המעורים_בארץ האנשים של מספרם ומשתפר. המצב חולף זה בשטח
השנה_ל%88.5. הגיע המדינה) הקמת. מלפני רבים (מהם שנים מעשר למעלה בה הנמצאים
האנשים האלדרל^^. הסוגים של מספרם הגיע הנסקרת השנה של החדשים המגוייסימ ין ב גם
פחות בארץ הנמצאים האנשים של מספרם 0יל93.6.  שנים מחמש למעלה בארץ הנמצאים

.%3  משנתיים פחות בארץ הנמצאים אלה של ומספרם ל%6.4' מגיע שנים מחמש

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

28טבלה
האדםהרכב במשטרה19621961כוח הוותק לפי
השנתיהכלסד הכל בפך יו*האחו) ושוטריםסמליםיניםי

19611962196119621961196219611962

הכל 57805758100.0100.053354152475217סך

ומעלה שנה 3135400.60.720231517
שנה 30 עד שנה 212822974.95.2136132146165
שנה 20 עד שנה 1690921.61.611137979
שנה 15 עד שנה 112052233935.540.627028017822059

שנים 10 עד 61544122926.721.3676314771166
53143395.45.958309331שנימ
שנים 44232617.34.576416255
שנים 33112915.45.157306284
.3333275.85.7שנתיים 76326321

אחת שנה 3965436.89.453391540עד
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אנשי של מספרם "התקן''. בפרק שצויינו המגמות אף על רצון' משביע עדיין המצב זה בשטח
האנשים במספר הניכרת הירידה ל%51.9. מ%57.4 ירד ומטה שנים עשר שוויתקם המשטרה
לה מעל שמייד הוותק בקבוצת המקבילה העלייה ידי על מתבארת שניט עשר עד שש מ שוויתקים
כך (מתוך שינוי ללא נשאר שנים מחמש למטה שוויתקם האנשים אחוז שנים). 15 עד. 11)

אלה). ותק בקבוצות הנראה, כפי גדולה, שהנשירה אנו רואים

גראפית. בצורה דלעיל החלוקה את מראה 29 הטבלה

29 טבלה

ה^דנו כוח הרסס
מש^\רה"1962
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המשפחתי המצב ו.

30 טבלה
המשפחתי המצב לפי  1962  האדם כוח הרכב

עםנשואינשוי אלמןימילדפ ■רווקיםהגלהדרגה בלי
123456789101112ילדיפ

ונרו'ט

הכל 57587374589271759878426240131642719675,74פך

6_541101985288102233311קצינים
סמלימ

5217727439842147177640323712863261967568ושוטרים

ושי;וייפ תנועה .3

נפטרים א.

אבו"חליל14686 נאיף אחמד בתפקידסמ"ש נפל 
דואהרי17402 אחמד פארוק בתפקידשוטר נפל 
אליעזר18012 יעקב בתפקידשוטר נפל 
סמואלסדורף3249 ראובן בתאונושוטר נספד. 

גינוסר14345 יעקב נפטרפקד 
מנדלסון14373 אברהם נפטרפקד 
שטודן14385 משה נפטרפקד 
קפלן350 אברהם נפטרמפקח 
גרינהוט4444 יוליוס נפטררס"ל 
בדט14708 זאב בנימין נפטרממ"ר 

כהן5246 ויקטור נפטררש"ט 
אוחנה6590 משה נפטררש"ט 
בנדר12097 מקס נפטרשוטר 
ארוש16030 בן יצחק נפטרשוטר 
אורלובסקה16725 לוציה נפטרהשוטרת 
נקאר4515 ראובן התאבד.שוטר 

בדרגה והורדות העלאות ב.

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 126 מהם אנשים, 2160 בדרגה הועלו הדוח בשנת
לתפקיד, וצמודה זמנית היתה שדרגתם אנשים זה (בכלל אנשים 35  בדרגה והורדו למשניה),
... התפקיד). סיום לאחר מהם ניטלה והיא
לדרגות הועלו רבים ואנשים ורבשוטר, רבסמל בדרגות רב שימוש נעשה הדוח בשנת

רבשוטר). לדרגת ו1092 רבפמל לדרגת 299) אלה
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גריאות .4

.19621960 בשנים משטרה, לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר את המראה טבלה להלן

31 טבלה
19621960  מחלה ימי

משטרה לאי1 3.לה יפי של הממוצע ה נ ש ה

8.1 1960
9.4 1961

7.8 1962

של המחלה ימי של הממוצע הדרגות. כל של המחלה ימי של הממוצע הם הנ"ל המספרים
ששעות לציין יש .8.1  ושוטרים סמלים של שהממוצע בשעה ,5.6 על עולה אינו בלבד קצינים
עליהן. עולות ואף האחרות, הדרגות בעל של מאלה קצרות אינן במרחבים הקצינים של העבודה

פגרה. ימי מקבלים אינם אף במרחבים הקצינים
המשטרה אנשי שנחבלו חבלות מחמת מהעבודה ההיעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי במניין

תפקידם. מילוי בשעת
ו32 הקודמת בשנה 13 (לעומת אנשים 22 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו הדוח בשנת

כן). שלפני בשנים ו40
.19621960 בשנות בריאות מטעמי הפיטורים את המראה טבלה להלן

32 ה ל ב ט
19621960  בריאור; מטעמי פיטורים

לקוייה בריאות מטעמי פיטורים השנה

32 1960
13 1961
22 1962

ומעלה, 40 מבני (קצינים יותר. הקשישים המשטרה לאנשי רפואיות בדיקות נערכו הדוח בשנת
הספיקו בטרם מחלות סימני לגלות  הבדיקות מטרת ומעלה). 44 מבני  ושוטרים סמלים

למניעתן. ולפעול להתפתח,

משמעת .5
עונשין א.

1101 והוטלו המשמעת, ועל הטוב הסדר על עבירות על משטרה אנשי 862 נידונו הדוח בשנת
על האנשים נידונו המקרים של המכריע ברובם הקודמת). בשנה עונשין 1761 (לעומת עונשין
אישמירת איחור> היעדרות, כגון ולמשטר, לנוהל בעיקר המתייחסות פנימיות, משמעת עבירות
מועט. היה הציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה משום בהן שהיה העבירות מספר וכיר'ב. ציוד
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בהן שיש עבירות על עונשים בהטלת ביותר מחמירים המשמעת על בעבירות הדנים המפקדים
קסרקטין, במעצר בנזיפה, כספי, בקנס נענשות המשמעת על העבירות בציבור. פגיעה משום

הממשלה. לרכוש שנגרם הנזק בתשלום או משכורת בהפקעת
למשמעת. דין בתי נתקיימו לא השנה

33 ז? בל ט
1962  משמעתיים עונשים

העונשיםהעונש מםפר

הכל 1101סך

בקםרקטין 191מעצר
333קנס

משכורת 56הפקעת
נזק 92תשלום

418מיפה
בדרגה להורדה 11המלצה

לפני שביצעו עבירות על אזרחיים בתידין לפני משטרה אנשי 84 הובאו הנסקרת בשנה
משפטים1 נבעו המכריע ברובם אנשים. 64 הורשעו מהם שירותם. בתקופת או למשטרה שהתגייסו
שכניהם. ובין המניין) מן שלא משטרה אנשי (כולל המשטרה אנשי בין שכנים מסכסוכי אלה
הדין בבית הדיון סדרי בענייני _בעיקר המשטרה, פקודת לתיקון חוק הצעת הוגשה השנה
(כפיפות הבריטי של_הצבא המשמעתי לתקנוו1הדיוו כה עד כפופים היו הדיון סדרי למשמעת.
תשומת לו והוקדשה ממצה היה הכנסת של הפנים בוועדת הדיון המשטרה). בפקודת נקבעה זו
בהצעת השנה. עוד הכנסת למליאת תוגש שההצעה לצפות יש הוועדה. חברי עלידי רבה לב

המשמעת. עניין על נוסף אחרים, תיקונים מספר גם נכללו התיקון

שבח ודברי פרסים ב.

המשטרה. אנשי ל376 ייעול ופרסי כספיים פרסים הוענקו הנסקרת בשנה
למשטרה הוקרה דברי המביעים הקהל מאנשי מכתבים של רב מספר קיבלה המשטרה
לכותבי שנתנו ושירותים עזרה על אינדיבידואליים משטרה לאנשי וכן להם, עזרתה על בכללה
תלונות. המכילים המכתבים של מספרם על פיכמה עולה אלה מכתבים של מספרם המכתבים.

המשטרה. לקרן כספיות תרומות נכללו מהם בחלק

; ■..■■. השיירות ותנאי משכורת .6

מהנדסים! שהנם המשטרה קציני של בתנאי,השכר מסויימים שיפורים הונהגו הנסקרת בשנה
הזמניים המוספים של:השוטרים שכרם שופר לטכנאים* המקצועיות ההענקות שיעור הוגדל

שוטף. בטחון בתפקידי
תנאי לבדיקת הציבורית הוועדה ידי על עכשיו נדונים המשטרה אנשי של השכר תנאי

הורוביץ). (ועדת המשטרה אנשי של השירות
של בעליהן (ושל המשטרה אנשי של נשותיהם חייהךקל לביטוח .נקבע,הסדר השנה ■ ■

יי : י ■ ■■ י ■  . . למקרי.פטירה. השוטר"ות)> יי!
המשטרה. של ההלוואות מקרן שונים בסכומים מהלוואות נהנו משטרה אנשי 1553 ■ ■
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ג' פרק

והדרכה הכשרה

דברים טירונים, ושל המשטרה אנשי של ולהדרכתם להכשרתם רבה תשומתלב הוקדשה השנה גם
ולהקניית הוותיקים המשטרה אנשי של ויידעם טיבם להעלאת  לשמם רק לא דרושים אלה
שאיכותם מנת על המשטרה אנשי של הכשרתם את לשפר כדי גם אלא  לטירונים יסוד ידיעות

בכמותם. הגירעון מחומרת תקל
$ המסורתיים במישורים הקודמות, כבשנים השנה, התרכזו וההדרכה האימון בשטחי הפעולות
המקצועי היידע העמקת ידי על תפקידיהם, למילוי האפשר, ככל רבים משטרה אנשי הכשרת
בית של מזו נמוכה השכלתם שרמת לאלה בפרט העברית, השפה וידיעת יסוד השכלת והקניית

יסודי. ספר
ידי על בכך להם ועזרה תיכונית השכלה לרכוש המשטרה אנשי את עודדה המשטרה

הלימוד. בהוצאות השתתפות
בישראל והחברה המדינה של המיוחד אופייה שמפאת לנושאים הוקדשה מיוחדת תשומתלב
וליחסים טובה לאזרחות חינוך תפקידיו: מילוי לצורך המשטרה לאיש ביותר הם חשובים

הציבור. עם
המתמדת הנשירה תופעת לנוכח וההדרכה האימון חשיבות את השנה גם מלהזכיר להימנע אין
שיטות ולברור לבחון מחייב זה מצב יחד. גם וחדשים ותיקים  השירות מן משטרה אנשי של
הפרט של איכותו את וישפרו עבודתו שטחי בכל השוטר של יעילותו את שיגבירו ואימון הדרכה

אדם. בכוח המתמיד הגירעון על להתגבר מגמה מתוך בחיל,
השימוש את להרבות ומאמץ האימונים דרכי שיפור על בשקידה ביטוייה את מצאה זו מגמה
עזרים נוצלו הנסקרת בשנה של,^מצע!ם_אורקוליים. והכנתם רכישתם ידי על הדרכה, בעזרי
* העבירה" "מקום בנושא סרטונים חמישה" של סידרה הוכנה אחרים; ממוסדות שהושגו ואמצעים
נרכשו כן * _"כוח_ההסתכלות'י בנושא אוריים ועזרים שיעורים ומערכות אימון לוחות פורסמו
לוחות ולהכין שונים משטרתיים בנושאים נוספים סרטונים לייצר מוסיפים אנו הקרנה מכונות
י"^י אורקוליים. הדרכה הדגמה_מנ*רי
בבסיס מתנהלים תפקידיהם, למילוי השונים, בדרגים המשטרה, אנשי להכשרת ""הלימודים
למסגרת שמחוץ ובהשתלמויות בקורסים וכן תלפיות' האימונים, בבסיס הארצי, האימונים
בכפר בכירים לקצינים הספר בבית גבוהה ברמה הכשרה מקבלים הבכירים הקצינים המשטרה.

שלם.
עוסקים וותיקים ה השוטרים, בסיסית* הכשרה לטירונים מוקנית הארצי האימונים בבסיס
" הסמלים מקצועי, יידע רוכשים והבוחנים החוקרים ,. דויידע__המעשי ובביסוס עיוני בלימוד

זוטרים. קצינים של בשרה ה מפקד"זוטר"והמפקחימ ה5שחדשל
לפיתוח העברית, הלשון ללימוד יסוד, להשכלת קורסים קויימו תלפיות, האימונים, בבסיס
אחוז המשטרה. של השונים העבודה בשטחי מקצועית להתמחות קורסים וכן האזךוד, _ה^דע
החיים לקראת הראשונה הכשרתם ואת החדשים, העולים מקרב בא למשטרה המתגייסים של ניכר
כדי העברית. השפה ללימוד האולפן במסגרת תלפיות, האימונים, בבסיס הם רוכשים בישראל
ולפני זה, ראשון בשלב כבר בהדרכתם, השנה שולבו במשטרה, הייעודיים לתפקידים להכינם

; הציבור. עם למגע המתייחסים נושאים לטירונים, לקורס החניכים של צאתם
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האימונים ובבסיס תלפיות, האימונים, בבסיס העברית הלשון ללימוד שהוקדשה הלב תשומת
הוותיקים את גם וכללה הורחבה היא בלבד? החדשים המגוייסים בהדרכת הצטמצמה לא הארצי
הלשון". "שיפור הנושא שולב לימודיהם תוכנית שבמסגרת וקצינים) סמלים (שוטרים, בשירות,
יחידות. ובמפקדי מטה כקציני בכירים משטרה קציני הוכשרו בכירים לקצינים הספר בבית
ומקיפה שוטפת הדרכה קויימה הגבול, משמר ביחידות וכן שבמחוזות, המשטרה ביחידות
יחידה. ולכל מחוז לכל והספציפיים השונים ההתמחות בנושאי האנשים קידום לשם התפקיד, תוך

הכשרה .1
בסיסית הכשרה

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

. לטירונים הקורס (א)
וחצי, חודשים ארבעה של אחת לימודים בתקופת השנייה השנה זו מתנהלת הטירונים הדרכת
להשלמת למרחבים, והבוגרות הבוגרים נשלחו הקורס בסיום הקודמת. התלתשלבית השיטה במקום

ומנוסה. ותיק סייר של בפיקוחו רוב פי על נעשתה זו מעשית? עבודה תוך ידיעותיהם
דרכי ועל במשטרה התפקידים על יסוד ידיעות הקניית הן: זה קורס של העיקריות המטרות

בו. להשתלבות והכנה המשטרה של הכללי הארגון לימוד מילוים,
הרצאות. על  ומקצתה ודיון, תירגול על מבוססת ההדרכה שיטת

טרם אנשים 100 ושומרות. שוטרים 210 הוכשרו שבהם מחזורים, 13 נתקיימו הנסקרת בשנה
לימודיהם. את סיימו

■ י ■ ותק בעלי משטרה אנשי  לטירונים הקורס (ב)

אלה, לשוטרים לטירונים. קורס עברו טרם שונות שמסיבות ותיקים, משטרה לאנשי מיועד הקורס
להעמיק האפשרות ניתנת היוםיומית, העבודה כדי תוך מבוטל לא נסיון לרכוש בינתיים שהספיקו

ומקצועי. עיוני לימוד ידי על היידע את
עיוני. חומר שביסודם תרגילים, על מבוססת בו וההדרכה שבועות, 12 נמשך הקורם

הכשרתם הושלמה בכך איש. 30 בהשתתפות האחרון, אחד, מחזור קויים הנסקרת בתקופה
בחיל. הוותיקים השוטרים כל של הבסיסית

הגבול םשמר אנשי  לטירונים הקורם (ג)
לתפקידים החניך את במיוחד מכשיר והוא המשטרה, בתפקידי יסודי יידע לחניכים מקנה זה קורס

הגבול. משמר של הספציפיות ולמשימות
את סיימו טרם חניכים 26 בוגרים. 121 יצאו מהם מחזורים, 9 נתקיימו הנסקרת בתקופה

, לימודיהם.

לסמלים הקורס (2)

הכשרת ידי ועל הדרוש היידע הקניית ידי על זוטרים, מפקדים להכשיר  זה קורם של תכליתו
. , , מדריך. של ולתפקיד קטנה יחידה ולניהול לפיקוד החניך

והולכת. גדלה זוטרים למפקדים המחבימ דרישת כי זה, בקורס ההשתתפות גדלה השנה גם
: . השירות). מן ותק בעלי סמלים של התפטרותם  לכך הסיבות (אחת

הכשירה הקודמת (התוכנית יחד ,גם וחקירות סיור כסמלי לשמש הסמלים יוכשרו 1963 בשנת
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בסיור ההתמחות בנושאי ואילו בצוותא, החניכים כל ישתלמו הכללי בחלק סיור). סמלי בעיקר
הנפרדים. בתחומיהם יתמחו השונים והסוגים השיעורים, יופרדו  בחקירות או

סמלים. 153 הוכשרו ובהם מחזורים, שגי נתקיימו הנסקרת בתקופה שבועות. 23 נמשך הקורס
נוסף. במחזור מתאמנים עודמ חניכים 26

למפקחים הקורס (3)

מפקחים. של תקן נקבע שלמפקדיהן יחידות לניהול משטרה קציני מכשיר הקורס
בנוייה היתה והיא הקודמים, שבקורסים התוכנית מן השנה שונה היתה לא ההדרכה תוכנית

מעשית. עבודה ועל תירגול על דיונים, על הרצאות, על
שעות 90 במרחבים. מעשית לעבודה שבועות שישה  מהם שבועות, 40  הקורס משך
יכולת בשיפור הלימודים גם התרכזו זה בנושא העברית. הלשון לשיפור הוקדשו הלימודים משעות

ובכתב בעלפה החניכים, של ההבעה
29 משתתפים שבו חדש, מחזור ונפתח בוגריםמפקחים, 27 של אחד מחזור נסתיים השנה

חניכים.

בגירימ לקצינים הפ9ר בית ,2

בכירים, לקצינים הספר בבית לימודיהם את השנה שסיימו הבכירים המשטרה קציני עשר שישה
יחידות כמפקדי לשמש הוכשרו והם המשטרה, במקצוע הקשורים החברתיים במדעים השתלמו

מטה. וכקציני
12 נמשד שלהם הממוצע העבודה יום בפנימייה. לימודיהם בתקופת גרים הספר בית חניכי

הערב. בשעות עצמית, עבודה של שעות וחמש שיעורים של שעות שבע שעות:
מרצים של הרצאות בהם ונכללו ומחקר, לימוד וצוותי דיונים בצורת מתנהלים הלימודים

וצה"ל. המשטרה של בכירים קצינים ושל האוניברסיטה מסגל
ניהול של הנושא הורחב כן לכלכלה"! ,,מבוא הנושא הלימודים לתוכנית הוסף זו בשנה

אדם. כוח
קצינים 16 השתתפו בו שאף שני, מחזור ונפתח אחד מחזור הקורס את סיים הדוח בשנת

נסתיים. טרם זה מחזור בכירים.

אימון .3
 לחוקרים הקורם א.

חוקר. של התפקיד למילוי הדרוש המקצועי היידע את לחניכים להקנות  זה קורס של תכליתו
ידיעותיו להרחבת מכוונת היא החוקר, של המעשית העבודה בשטחי בעיקר ניתנת ההכשרה
גם חשבונות. ובהנהלת העיקוב ביסודות שימושית, בפסיכולוגיה המשטרה, של העזר במדעי
לחוקר המאפשרים אורקוליים, ועזרים דיונים בעזרת החומר לימוד של השיטה קויימה זה בקורס

עצמו. בכוחות לפתרונות להגיע
סיימו 118 חניכים. 148 השתתפו שנתקיימו המחזורים בארבעת שבועות. 11 נמשך הקורס

הדוח. תקופת סוף עם סיימוהו טרם ושלושים לימודיהם, את

תנועה לבוחני הקורם ב.
רכב כלי של המיכאני כושרם לבדיקת דרכים, תאונות של טכנית לחקירה בוחנים מכשיר הקורס

: . המשפט. בבתי כמומחים ולהופעה בדרכים, לנוע
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השימוש ועל הרצאות על דיונים, על מעשית, עבודה על מושתתת זה בקורס החניכים הדרכת
. ■ . . שינון. בשאלוני

מוסמכים. בוחנים 20 הוכשרו הנסקרת בשנה שבועות. 10 נמשך הקורס

לרוכבים הקורם ג.

עזרה הציוד, אהזקת בסוס, טיפול רכיבה, כללה: הלימודים תוכנית שבועות* 10 נמשד הקורס
. חניכים. 15 השתתפו בקורס סיור. למשימות הפרט והכשרת ראשונה

. . . י י מקצועיים קורסים ד.

., דלקמן המקצועיים הקורסים התקיימו כן על נוסף
חניכים 3  טלפרינטר לקשר קורס
חניכים 27  הדרומי) (המחוז מודיעין לרכזי קורס
חניכים 16  דליקות לחוקרי קורס
חניכים 22  הגבול) (משמר חוליות למפקדי קורס
חניכים 49  שמירה כלבי לנוהגי קורס

השתלמות .4
במשטרה קורסים א.

המשתתפים מספר ההשתלמות נושא

27 חובשים
9 מקרינים
10 מתופפים ■■

26 י משטרה בנושאי הגבול משמר של מחלקות מפקדי
22 הכושר לאות ראשיים בוחנים
75 הדדומי) (המחוז העברית הלשון להנחלת מתנדבים
28 הדרומי) (המחוז הגרעינית) והאנרגיה החדש (הנשק בכירים קצינים
5 י (1^^1^1^) הקלסתרן מכשיר ומפעילי
2 (בצרפת) משטרה תרגולת

204

למשטרה שמחוץ במוסדות קורסים ב.

....... ל ה" צ ב (1)

מחלקות, כיתות, (מפקדי לישראל ההגנה צבא של שונים בקורסים השתתפו משטרה אנשי 42
■ וכיו"ב). רסרי"ם מודיעין, גופני, אימון

,..... .  אחרים במוסדות (2)

: אחרים במוסדות בקורסים השתתפו משטרה אנשי 162
קרימינולוגיה ,(4) ממלכתי מודיעין ,(13) לערבית אולפן חניכים), 5) ישראלי ערבי יידע
משרדים מייעלי כתיבה, במכונת משכורות^כתיבה, חישוב גופני, אימון הדרכת קצרנות, וכן ,(17)
ל*ה מפה הנשמה וטרינארית, .חובשות. עבודה, יחסי חשמל, מערכי טכנית, אנגלית מוסמכים,

. י: ,,., ■...:" וכיו"ב.
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שירות בחינות .5

: להלן כמפורט שירות וינות

שפות במבחןידיעת עמדו
17ערבית
19אנגלית

17צרפתית
1גרמנית

הצטיינות שכר 247בחינת

א' שלב גבולות, 27בקרי

בי שלב גבולות' 2בקרי
; אצבע 3טביעות

כספים והוראות 10חשבונאות

.(44  בהם (ועמדו אנשים 237  לחוקרים הבחינות של השונים בנושאים נבחנו כן

 .  . והסברה השכלה תרבות, פעולות .6

. ...,. . העברית הלשון הנחלת א.

<*ת הקיפו הפעולות ולשיפורה. העברית הלשון להנחלת השנה הוקדשה מיוחדת תשומתלב
ולמפקחימ, לסמלים לטירונים, הקורסים במסגרת הגבול. משמר אנשי ואת הרגילה המשטרה אנשי
החניכים. רמת לפי הלשון ולשיפור לעברית שיעורים קויימו בכירים לקצינים הספר בבית וכן
:;  . ;.  .. .■. העיריות. של המקומיות באולפניות משטרהאחרים אנשי למדו כן
.איש 137 נבחנו שבהן העברית, הלשון בידיעת בחינות נערכו הקודמות, כבשנים השנה,
 .מגוייסים השנה, גם קלט,. תלפיות, האימונים, בבסיס לעברית האולפן איש. 52  ועמדו
האימונים בבסיס. לטירונים קורם. ל והועברו באולפן לימודיהם את סיימו מהם 99 חדשים, עולים
ארכו באולפן*, לומדים עודם איש 74 הקורס. במסגרת לימודיהם את ממשיכים הם שם הארצי,

.. . . . חודשים./ חמישה  המחזור של

י י י , י . י , י. י י י יסוד השכלת ב.
מחזורים. בשלושה חניכים 126 השנה למדו תלפיות, האימונים, שבבסיס יסוד להשכלת הספר בבית

/ . ; : גמר* תעודת ניתנה לממיימים
ומתגייסים משטרה אנשי 473 .מיוחדות בבחינות נבחנו הספר, בבית שלמדו אלה על נוסף

... מתגייסים. ר175 שוטרים בבחינה.77 עמדו מהם חדשים.
ידי על בגרות ותעודת תיכונית .השכלה לרכוש המשטרה אנשי את לעודד הוסיפה המשטרה
ללומדים הוחזר ההוצאות מן ניכר חלק המקצועית. הספרייה באמצעות לימוד ספרי ברכישת סיוע

. ..., .. .■■.: ~ . בבחינות. שעמדו

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג,

. . . י ■....■ והמדינה. החברה לבעיות .הסמינאר ו1)
קול המתקדמת התוכנות החברהוהמדינהסמלים: לבעיות הםמינאריון משתתפי היו השנה
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שבועיים נמשך הסמינאריון ואמנות. ספרות הארץ, ידיעת ופנים, חוץ בעיות כללה: השני השלב
סמלים. 407 השתתפו שבהם מחזורים, 17 נתקיימו השנה וחצי.

(2)ה0פקתעתוניםוכתביעת
וכתביעת עתונימ השנה סופקו מרוכזים, ולקורסים לבסיסים וכן המרוחקות, המשטרה ליחידות

ועתונים. כתביעת 389 סופקו הכל בסך ובערבית). קלה בעברית (בחלקם

הסברה פעולות (3)

במרחבי עיון ובימי בכנסים דיומא ובענייני והאזרחות החינוך בנושאי נערכו הסברה פעולות
הקצינים. בין השנה גם הופץ ההסברה מינהל של ההסברה חומר המשטרה.

ישראל משטרת רגעוין .7

מוגדלת. במתכונת מהם אחד המשטרה, רבעון של גליונות 2 הופיעו השנה

המקצועית הספרייה .8

פרסום הרחבת תוכננה עודכנו, והרישומים הכרטסות הספרים. מצאי בדיקת נערכה השנה
לו. הדרוש החומר מציאת את הקורא על להקל שתכליתן הביבליוגראפיות הסקירות

מדע וספרי האימונים לבסיסי לימוד ספרי המשטרה, יחידות עבור חוק ספרי נרכשו השנה
עותקים. 2125 שהם ספרים, 912 נרכשו הכל בסך המרכזית. לספרייה

גופני ואימון מפורט .9

והמצוקה התפקידים עומס מחמת ענפה, ספורטיבית בפעילותי לעסוק המשטרה יכלה לא השנה
לעיל. כמתואר בכוחאדם,

סיני), במיבצע תפקיד מילוי בשעת (שנפל ז"ל גורדון בנימין ע"ש בכדורעף הארצי במפעל
תל (מחוז הצפונית הנפה של הקבוצה  באליפות הזוכה איש). 950) קבוצות 105 השתתפו

; . אביב).
קצינים היו המשתתפים בין משטרה* אנשי 1000 במבחנים השבה עמדו הכושר אות במפעל

העבודה). ומעומס הפיסי מכושרם מגילם, הנובעים הקשיים אף (על בכירים
הגופני. והאימון הספורט ענפי בכל וסדירה נרחבת פעולה התנהלה הגבול במשמר

■ אזרחיים ספורט במפעלי  אישי ובאורח נבחרות, בקבוצות גם השתתפו המשטרה אנשי
משטרה מאנשי ברובה הורכבה זה בענף (הנבחרת למטרה בקליעה ישראל באליפות שונים:
לכדורעף, לכדורםל, בליגות השתתפו משטרה אנשי בקפריסין). ישראל את בהצלחה וייצגה
סיני במירוץ התבור, במירוץ הכנרת, בצליחת משטרה אנשי השתתפו כן השולחן. לטניס
,:.... נאים. להישגים הגיעו אנשינו הימים, ארבעת ובצעדת

מדריכים להכשיר  שתכליתו ג'ודו, למדריכי קורס הארצי האימונים בבסיס נפתח השנה
הבסיסיים. הקורסים בכל השוטרים להדרכת זה במקצוע

האימונים גפיסי .10

 וזלפיות האימונים, ובבסיס חניכים, 870 הארצי האימונים בבסיס השתלמו הנסקת בשנה
איש. 136  אחרים משטרה במיתקני השתלמו כן חניכים. 705
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הנסקרת. בשנה ובהשתלמויות בקורסים המשתתפים פירוט ניתן דלהלן 34 בטבלה

34 טבלה
1962  והמשתלמים החניכים מספרי

"" " י£^£י "^י0 עולה ה

ההדרכה בבסיסי בקורסים השתלטויות
1913 330 1583 משטרתיים ובמיתקנים
22 בהוץלארץ השתלטות

153  153 שונים במוסדות השתלמות

2068 330 1738 םךהכל

במרחבים. ההדרכה על מספרים נכללו לא זו בטבלה
געשית מיוחדים, בקורסים לבצעה איאפשר שונות שמסיבות חדשים, מדריכים הכשרת
תפקיד לו נמסר הקורס של סיומו עם ,י מאומן למדריך כעמר המתאמן המדריך של צירופו ידי על

הקורס. מפקד של פיקוחו תחת אותו מבצע והוא עצמאי,
המעשי. נסיונם את לרענן כדי קצרות, שירות לתקופות למרחבים מדריכים סופחו השנה גם
הבסיסים של הסגל ואנשי החניכים משתתפים וההדרכה, האימון פעולות על נוסף
הסדר שמירת ובתפקידי העצמאות יום במצעד השתתפו השנה המשטרה. של שונים במיבצעים
המדינה גביע על הכדורגל במשחק הימים; ארבעת בצעדת הסדר על בשמירה זה; ביום
הצורך, בשעת הארצי, האימונים בסיס משמש כן אחרים, ובמיבצעים מירון במיבצע בירושלים,

בטחוניים. למיבצעים כעתודה
המדינה, של אורחים קרובות לעתים מארחים הארצי, האימונים בסיס ובייחוד האימונים בסיסי

ישראליים. ציבור ואנשי דיפלומאטים תיירים,
המשטרה אנשי עם אמצעי הבלתי המגע נוער. ובני ילדים כ1500 הבסיסים אירחו השנה
לקירוב תורמים אלה כל הסגל, ידי על הניתנים וההסברים בבסיס בנעשה ההסתכלות בבסיס,
בדרך לו רוכש הצעיר הדור במדינה. השוטר תפקיד ולהבנת המשטרה לבין הנוער בין הלבבות
אלה בביקורים בעתיד. לברכה להיות עשוי זה ודבר פעולותיה, ועל המשטרה על נכון מושג זו
הילדים מן נתקבלו רבים הערכה מכתבי המשטרה. כלבי של תיפעולם הנוער בפני הודגם

הביקור. מן החיובית להתרשמותם הוכחה משמש זה ודבר וממחנכיהם,
האימונים: בבסיסי הביקורים פירוט להלן

אורחיםתלמידים
מחוץלארץ

בסה"כאחרים

האימונים בסיס
האימונים, בסיס

הארצי
תלפיות

1498

40

6290

81

1650

121

1538621711771בסה"כ

ועסקו חדשים עולים של ספר יישובי מספר לסמלים הקורם חניכי אימצו השנה שגם לציין יש
העברית. הלשון בהקניית ביניהם
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למשטרה שמחוץ לגורמימ סיוע .11,
י להלן: כמפורט בקשתם, לפי שונים, ממוסדות עובדים של בהכשרתם עזרה המשטרה

השתתפו המשתלמים

4 לחוקרים) (בקורס מכס, אנשי
30 משטרה) בתרגולת עיון לסמלי.חמ'ץ.(ויום קורס . .. ■

6 ג'ודו בנושא הכללי הבטחון שירות לאנשי קורס
44 מחזורים) 2) לסוהרים קורס

84
ביךלאומיים'/ "יחסים בפרק ראה  מחוץלארץ לחניכים. הקורסים על

חייט געלי שירות .12

כלבי 21 שמירה> כלבי 32 חישוש' כלבי 5 מהם כלבים, 87 במשטרה היו הנסקרת השנה סיום עם
סוסים. 49 המשטרה מצבת על היו כן אחד. וגור לזיהויים אחד כלב סיור, כלבי 27 גישוש,

והדרומי. הצפוני בסיסים, משני הופעלו הגישוש כלבי
סיור כלבי להקצאת הדרישות ריבוי עם עתה, מצומצם. השנה היה הסיור בכלבי השימוש

נוספים. כלבים נוהגי של הכשרתם בעיית ועלתה צפה הסיור), (ליחידות למרחבים
רצון. משביעות לתוצאות השנה גם הביא חשיש לגילוי בכלבים השימוש

מלאה. בהצלחה 14 מהם מקרים, ב119 חשיש לגילוי הכלבים הופעלו הנסקרת נשנה :

עקיבות) נמצאו (לא שוא קריאות 84 היו מהם מקרים? ב208 לפעולה נקראו הגישוש כלבי
מלאות. הצלחות ר21 חלקיות הצלחות 103

העירוניים, ובשטחים הכפריים בשטחים סיור בתפקידי המשטרה סוסי הופעלו השנה גם
ציבוריים. במופעים הסדר ובשמירת בערים התנועה בהכוונת

ליחידות כתגבורת נוספים פרשים 15 הוכשרו מאידך פורקה? הגבול במשמר הפרשים חוליית
. הסיור.
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די פרק

הציבור עם יחסים

הקהל עפ יחסיפ .1 .

מודים שהם פי על אף הקהל, אנשי שרוב העולם בכל הידועה העובדה את לעיל הזכרנו כבר
זה דבר המשטרה. את מחבבים הם אין בטחון, ולקיום הסדר לשמירת משטרה של בנחיצותה
הגורמים בין, תרבותיות. ארצותחוץ של [בפובליציסטיקה המשטרתית בספרות גם בהרחבה נידון
ביחסים .שחל לרעה לשינוי אחת__הס1ב1ם_1;ןגיקר.יות כעל האמורים הפרסומים מצביעים שעליהם
לקהל נראות שאינן עבירות כלומר, החוק, העבירות_יצירות ריבוי  המשטרה ובין הקהל בין
שהנן עבירות אלא, וכיו"ב, אונס רצחלגניבות, כגון: דנ*1, מקדמת כפשעים המקובלים, כפשעים
האדם ובין לחברו אדם בין היחסים את להסדיר שמטרתה רגולאטורית, תחיקה של תוצאה
לסוגים המדינה. אזרחי של באינטרסים פגיעות ולמניעת הציבורי הסדר שמירת למען למדינה,
התחיקה כל הכלכליים! ליחסים כללים לקבוע שתכליתן השונות, התקנות כל משתייכות אלה
ועוד, ועוד ערים, בניין בדבר התחיקה ,. הבריאות על ולשמירה סאניטאריים לעניינים המתייחסת
פגע שבהם הזמנים עברו בדרכים. לתנועה המתייחסת התחיקה  לכל מעל אך וכהנה, כהנה
מעמד. ולבעלי אמידים לחוגים בעיקר, שהשתייכו, פרטיות, מכוניות בעלי של קטן בחוג זה חוק
החברה, חוגי מכל אנשים של ביותר נרחבים חוגים של לפעולותיהם אלה חוקים מתייחסים עכשיו
למניעת נמרצת פעולה כולה החברה דורשת אחד מצד הנהיגה. מן מתפרנסים מהם ושרבים
כדי התנועה' זרימת על להקל הציבור של נרחבים חוגים דורשים שני מצד דרכים! תאונות
אלה של ואף ממנה, או לעבודתם הממהרים או עסקיהם לרגל הנוסעים האנשים של שזמנם
אופניים או אופנוע רוכב או בהגה אוחז כל מתרעם זאת עם יתבזבז. לא תענוג, לשם הנוסעים
עבירה התנועה, כללי על עבירה במעשה נתפס הוא שבו מקרה כל על רגל) הולך כל (ואף
עשוייה היא רבים אנשים ידי על נעשית כשהיא אך טריביאלית, או פעוטה אולי היא שבעיניו
אוהבים הם ואין כצודקים, תמיד עצמם את רואים האנשים רוב בדרכים. וכוחו לתוהו לגרום
ומשפטים, חקירות בגלל זמן בזבוז עונש, כרוך זה כשבדבר ובפרט צודקים, הם שאין להם שיוכיחו
חטא שהוא לאיש יוסבר אם אף מאסר. אפילו או רשיון שלילת  יותר חמורה פגיעה אף ואולי
מכתבים אף אנו רואים פעם ולא המשטרה, כלפי תרעומת בלבו נשארת זאת בכל בכך> יודה והוא
לעסוק צריכה היא ואין ובחינוך, באזהרה להסתפק צריכה שהמשטרה טענה ובהם בעתונות

בעונשין.
שמקורם ספציפיים, יהודיים גורמים גם נוספו בעולם, הידועים הכלליים, הגורמים אל

מוצאם. בארצות המשטרות עם יציבותו של ביותר נרחבים חוגים של המר בנסיונם
אין האזרחים. עם גרועים יחסים על להתאונן יכולה ישראל משטרת אין כן, פי על ואף
ברם, בעולם. קיים אינו כזה שדבר אמרנו "אהבה".  אפשרי שאינו דבר מבקשת המשטרה
ללא כחוק, פועלת המשטרה כי הכרה ושל כבוד של יחס לרכוש מרובה במידה השכילה המשטרה
על פרטים מצד ותרעומות תלונות ויש יש אכן, סמכויותיה, ובגדר מנומסת בצורה פנים, משוא
הנמנע מן המשטרה אנשי כציבור ומגוון גדול שבציבור ברור כי אינדיבידואליים, משטרה אנשי
שכמותם רגילים, אנשים אלא הם אין כי בשיקוליהם, או במעשיהם שטעו אנשים יימצאו שלא הוא
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בתום נעשו (שברובן והשגיאות הטעויות את להעריך יש השונות. לשדרותיו היישוב אנשי ככל
העובדה את וכן הציבור, ואנשי המשטרה אנשי בין המגעים של העצום המספד אל בייחסן לב)
אפשרות ללא המקום, על מייד, לפעמים פעולה, לנקוט המשטרה איש נדרש הללו המגעים ברוב כי
לאחר נמצאות, הן וברובן יחסית, מועטות הן התלונות ברם, ממושך. שיקול ושל התייעצות של
התודה מכתבי מספר עולה אמרנו, שכבר כפי מאידך, יסוד. חסרות ומפורטת, מדוקדקת חקירה

התלונות. מספר על פיכמה במשטרה המתקבלים והשבח
ומתמיד, ממושך חינוך של פרי הוא זה מעצמה. כמובן, נוצה, לא התנהגות של זו רמה ,

כוללת: אווירה של עניין ובעיקר, הזה, היום ועד ישראל משטרת של הקמתה מאז פוסק שאיננו
האדם שבכוח הגדול המחזור אף ועל לטירונים, ומתמדת חיה דוגמה הוא המשטרה אנשי כלל
עקרונותיה: את לאנשיה הרף ללא משננת המשטרה הטובות. מידותיה נפגמו לא המשטרתי
הכלל, מן יוצא ללא מעשיה, בכל כפופה היא הדימוקראטית* המדינה של מוסד היא המשטרה
סובלת היא אין השקפותיו, או עדתו עמדתו, מעמדו, בגלל לאיש פנים נושאת אינה היא לחוק,
עמוק חדרו אלה כל שכן. כל לא החוק מן סטיות או שחיתות ומעשי שרירות, או אלימות מעשי

היומיומיות. פעולותיה באורחות ניכרת והשפעתם המשטרה, אנשי של להכרתם
הציבור של המכריע רובו מכיר נמנעות הבלתי והטינות התרעומות אף שעל ספק אין
שנים, במשך השתפר זה יחס זו. ידיעה ידי על מושפע המשטרה אל וייחסו הנזכרות בעובדות
לפעולותיהם וההתנגדות בהם ההתגרות תקיפתלשוטרים, האחרונות. בשנים ומשתפר הולך והוא
במקרים התנהגותם, של מספר^■פד^^כוד"^^זזדווז^צדדית שנים לפני שכיחות שהיו

. את לערער מצליחה אינה נחזור) עוד (אליו כגווומעשודסומיל) המעוו^*"היתרגשותיציבורית,"
הקהל. בעיני כיום שהיאינראית כפי המשטרה, של הכללית הדמות

והמשפיעים הציבור את המייצגים העיקריים הגורמים של החיובי יחסם את במיוחד לציין יש
המשפט, בתי מפלגה), הבדל ללא (כמעט וועדותיה הכנסת הממשלה, דעותיו:, ועל הציבור על
הציבור של יחסו את מרובה במידה מעצבים אלה משקל בעלי גורמים העתונות. של רובה רוב
הציבור. של בייחסו שבא לשיפור במעט לא גרם המשטרה כלפי והאוהד ההוגן וייחסם בכללותו,

. ציגור יח*י .2

הנוצר המשטרה, של הטוב שמה כמובן, הוא, טובים ציבור יחסי ביצירת ביותר החשוב הגורם
המשטרה אין ברם, פעולתה. דרכי ידי ועל שיטותיה ידי על היומיומיות, פעולותיה ידי על
הדבר שאין (במידה הקהל בפני מעשיה את להציג יכולתה כמיטב עושה והיא בכך, מסתפקת
לידי להביא  שמטרתה המקצועית, ובסודיות הציבורי הסדר על השמירה ביעילות לפגוע עלול
חשודים של ואף חוק, שומרי אזרחים של הטוב שמם על לשמור ואף עבריינים, של תפיסתם
ציבור). יחסי טיפוח על אפילו לפרקים עדיפה חשיבותם אלה, סייגים שופט. בפני הובאו שטם
כי ההכרה את המשטרה אנשי כל של ללבם להחדיר יכולתו כמיטב עושה המשטרה פיקוד
ציבור לייחסי קצינים כמעין לפעול חייבים הפיקודי, הסגל אנשי ובייחוד במשטרה, פרט כל
האנשים ל ש חובתם פרסומת: אחרי לרדיפה או תעמולה לניהול הכוונה כאן שאין מאליו (מובן

לעיל). הותוו שעקרונותיה התנהגותם ידי על היחסים את לשפר היא
25 נערכו הנסקרת בשנה שונים: ציבור אנשי עם פגישות המשטרה יזמה כך, על נוסף
בעניינים אנשים מאות עם נפגש ציבור לייחסי המחלקה ראש עתונאימ? ומסיבות הוצאות
זה. מסוג בעניינים בכתב פניות לאלפי תשובות ניתנו כן המשטרה; של לפעולותיה המתייחסים
חשיבות המשטרה. של הארצי במטה אחרים ואורחים דין עורכי שופטים, של סיורים עשרות נערכו
אחרים ובמיתקנים הארצי במטה הספר בתי ילדי של המאורגנים לביקוריהם לייחס יש מיוחדת
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פרי נותנים שהם סופם רך' בגיל ילדים של בלבם הניטעים והילחם האמון כי המשטרה, של
בגרותם. בשנות

המשטרה אנשי נגד תלונות, .3

שפגעו או כחוק שלא משטרה אנשי בידי שנעשו מעשים על שהוגשה תלונה כל רואה המשטרה
מיגרעות, לגלות ההזדמנות את בידיה נותנות התלונות כי חיובי' כדבר אזרחים' של בזכויותיהם
רשלנות מתוך או בזדון המעשים נעשו אם לשיפורים. ולהמריץ הקיימות בהוראות פרצות לסתום
חומרת לפי עונשים, בעקבותיו המביא נמרץ, משמעתי טיפול באשמים המשטרה מטפלת חמורה'
מוסמכים, קצינים ידי על בקפדנות נבדקת תלונה כל בכלל). (ועד החיל מן לפיטורין עד המעשה,

הארצי. המטה של בפיקוחו
שהוגשו תלונות רק נכללו זה במספר משטרה. אנשי נגד תלונות 484 הוגשו הדוח בשנת
על תלונות כגון שונים' תרעומת מכתבי בו נכללו לא במפורש: ניתן ששמם משטרה אנשי נגד
אינה שהמשטרה אחרות בתלונות או שכנים בסכסוכי (למשל) לטפל המשטרה של סירובה
מבוססות, 52 נמצאו שהוגשו התלונות מתוך עונשין. לפעולת עילה או ציבורי עניין בהן מוצאת
שאנשי נמצא < ל~%90) (קרוב מבוססות בלתי נמצאו 432 ? משמעתית פעולה עמן גררו והן
זה היה לא ומוטרדים, מקופחים עצמם את המתלוננים מצאו אמנם ואם כחוק, פעלו המשטרה
המתלונן דווקא או לפעול, סמכות נתן לא שהחוק משום אלא כראוי פעלה לא שהמשטרה משום

החוק. על שעבר הוא
תוצאותיהן. ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן

35 טבלה
1962  המשטרה אנשי נגד תלונות

484 שהוגשו התלונות מספר

52 משמעתית פעולה וגררו מבוססות נמצאו
432 מבוססות בלתי נמצאו

המשטרה תזמורת .4

בהופעות בחגיגות, בטקסים, השתתפה התזמורת שינויים. השנה חלו לא התזמורת של בהרכבה
בסו נוער. בני בפני רבות בהזדמנויות התזמורת ניגנה כן שונים. ובמוסדות הספר ביישובי
של הופעות ו13 התזמורת, מן חוליות של 44 המלאה, התזמורת של 100 מהן הופעות, 157 הכל

סולאנים.
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ה' פרק

ביןלאומיים יחסים

האינטרפול .1

"אינטרפול". הקרוי. פלילית' למשטרה הביךלאומי הארגון עם פעולה שיתוף מקיימת המשטרה

הארגון. של האחרות לחברותיו והן ישראל למדינת הן רבה, תועלת משום בה יש זו' השתתפות
יוסה"לה הילד אחר בחיפושים גם ביניהם רבים, במקרים ישראל למשטרת סייע האינטרפול

שוחמכר.
מחילות (בלומר, הלאומיות ומלשכותיו האינטרפול ממרכז פניות 207 קיבלה ישראל משטרת
וכן הארגון ממרכז הגיעו הפניות שעברה. בשנה 267 לעומת בארגון), המשתתפים המשטרה
גרמניה, בריטניה, בלגיה, ארצותהברית, ארגנטינה, איטליה' אוסטריה, אורוגוואי, מאוגנדה,
רוב של תוכנן שבדיה. רודסיה, קנדה, פורטוריקו, ניגריה, מכסיקו, יפאן, יוון, הלווטיה, הולנד,
לגבות קודמות, עבירות של רשימות להמציא אנשים, לאכן אנשים, לזהות בקשות  הפניות
ב220 הלאומיות לשכותיה אל או האינטרפול מרכז אל פנתה ישראל משטרת וכיו"ב. עדויות
אורוגוואי, אוסטריה, היו: פנינו שאליהן הלאומיות הלשכות הקודמת). בשנה 149 (לעומת מקרים
דרום דנמרק, גרמניה, ברזיל, בלגיה, בוליביה, ארצותהברית, ארגנטינה, אנגליה, איטליה,
שבדיה. קפריסין, קנדה, צרפת, פרס, ספרד, נורבגיה, מכסיקו' מלאיה, יוון, הלווטיה' הודו, אפריקה,
לדיון הצעות ידינו על הוגשו כן כמו אלינו, שהופנו לאלה דומות היו שלנו הפניות נושאי
בין עבריינים על אינפורמאציה הוחלפה האינטרפול באמצעות וכיו"ב. האינטרפול בוועידת
וכדומה. מזוייף ומטבע מסוכנים סמים תפישת על הימצאמ, מקום ועל כינוייהם על לאומיים,
מצידנו הקודמת). בשנה 744 (לעומת מברקים 906 גם אלה בנושאים נתקבלו כד על נוסף
שמהן הארצות עם ברובן זהות  מברקים נשלחו אליהן או שמהן הארצות מברקים. 227 נשלחו

בכתב* פניות נתקבלו

ביןלאומיות ועידות ,2

האינטרפול, מליאת של ועידה במדריד נתקיימה 1962 בספטמבר 26  בספטמבר 19 בימים
דאז, החקירות אגף וראש נחמיאס י. מר הכללי המפקח ישראל משטרת מטעם השתתפו שבה
מסוכנים, בסמים ביןלאומי בסחר ושעונים, יהלומים זהב, בהברחת דנה הוועידה סלע. מ. ניצב
מטעני ושל רכב כלי של גניבות למניעת באמצעים נעדרים, לגילוי פרסומת בכלי בשימוש

וכיו"ב. האוויר
האינטרפול של איזורית ועידה ליבריה, בירת במונרוביה, נתקיימה באפריל 2017 בין
מדינת של הדיפלומאטי (נציגה משקיף ידי על המשטרה יוצגה זו בוועידה אפריקה. בארצות

בליבריה). ישראל
השתתף ישראל משטרת מטעם המאורגן. הפשע על סימפוזיון בפריס נתקיים באוקטובר

תלאביב. מחוז של החקירות ענף ראש בו
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יחפיחוץ .3

ובקבוצות, בודדים רבות, ידידותיות מארצות משטרה אנשי השנה גט אירחה ישראל משטרת
ללמוד שבאו ומהם ובמיתקניה, במשטרה לסיורים שבאו מהם ואפריקה, אסיה מארצות בייחוד

ישראל. משטרת של ארגונה דרכי ואת שונים משטרה מקצועות
להשתלם. ואפשרויות מלאה עזרה ולמתמחים למבקרים הגישה ישראל משטרת

על סקרים לערוך ממשלותיהן, הזמנת לפי שונות, לארצות נסעו ישראליים משטרה אנשי גם
ובהדרכה. בעצה ולסייע אלה, בארצות המשטרות של ארגונן

21 בהשתתפות צרפתית, הדוברות אפריקה קורס__למ9קח.ים"מארצות נערך הנסקרת בשנה
חפפה הלימודים ותוכנית והצי חודשים ארבעה נמשך הצרפתית) בלשון (שנערך הקורס חניכים.
שעה אותה שנערך הישראליים למפקחים הקורס של התוכנית את הישראלי) החוק ללימוד (פרט

הארצי. האימונים בבסיס
למפקחים הקורסים של הסיוט בחגיגות שולב האפריקניים המשתלמים של הסיום טקס
עם יחד וצעדו ישראל משטרת מדי את לבשו האפריקניים המשתלמים ישראליים. ולסמלים
תעודות ועם ישראל, משטרת סמלי חולקו למשתתפים ההצדעה. בימת לפני הישראליים חבריהם

חקירה. לעריכת הדרושים הכלים בכל מצוייד חוקר, של ילקוט כתשורה להם ניתן הגמר
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ו' פרק

ושירותים מינהלה
המינהלה. באגף מרוכזים  והתשלומים הקשר התחבורה, הבניינים, האפסנאות,  השירותים כל
את גם מפעיל זה אגף בארץ. המשטרה יחידות לכל האגף עובדי ידי על ניתנים השירותים

משקית. לביקורת המדור באמצעות המשטרה, משק על הפיקוח
במסגרת עת, בכל הביצועיות ליחידות השירותים ואת הכלים את מספק המינהלה אגף

השונים. סעיפיו על התקציב,

ופיקוח ייעול. .1

השירותים ועל המשטרה משק על פיקוח לשם משקית לביקורת במדור מסתייע המינהלה אגף ראש
שלה.

כן ולמשק, לשירותים נגיעה להם שיש ובמחלקות ביחידות ביקורת עורכים המדור אנשי
המשק ניהול בשטחי ונוהלים הוראות בהכנת המינהלה אגף למחלקות המדור אנשי מסייעים

והכספים.
ביקורי 113 , הקודמת) בשנה 29 (לעומת שיגרתיות בקרות 32 המדור ביצע הדוח בשנת
בשנה 56 (לעומת משטרתיים רכב כלי נבדקו מקרים ב106 הקודמת)! בשנה 68 (לעומת פתע

הקודמת).
הטפסים ובתכנון המחלקתיות וההוראות הקבע פקודות בהכנת השנה גם שותף המדור

נכסים. לסילוק בוועדות חלק לקחו ואנשיו השונים,

א9פנאות .2

הדרום. ובסיס הצפון בסיס שלה, האספקה בסיסי שני באמצעות פעלה האפסנאות מחלקת
מדורי ושל הבסיסים שני של העבודה בסדרי הייעול תהליך נמשד שעברה, כבשנה השנה,
עבודה שיטות הפעלת ידי ועל השונים לתפקידים מפורטות הגדרות קביעת ידי על המחלקה,

וכוי. הכלכלה אספקת הרישום, בשטחי חדשות
ימי 338,736 סופקו לקסרקטין, משטרה אנשי מרותקים שבהן ביחידות, המשטרה למטבחי
4,582  בביתם לסעוד שיוכלו מבלי נרחבים, במיבצעים שהשתתפו משטרה ולאנשי כלכלה,
קבלנים באמצעות הכלא בבתי לעצירים אוכל סופק כן מלאות. ארוחות ו17,810 קלות ארוחות

המשטרה. ומטבחי
המרגוע ובבית נופש, ימי 36,000 סופקו ובצפת, הנקרה בראש הקיציים, המרגוע בבתי

נופש. ימי 4,000  בטבריה החורפי
האספקה בסיסי שונים. טפסים של עותקים 13,000,000 הדפיס המשטרה של הדפוס בית

ציוד, תנועות 97,700 רשמו
הזמנות 185) ומיעוטו המקומיים בשווקים רובו משטרתי, ציוד ברכישת טיפל הקניות מדור

בחוץלארץ. (7159 מתוך קנייה
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באמצעות נמכר למכירה, ראוי עודנו אך במשטרה, ברשימוש שאינו או לשימוש ראוי שאינו הציוד
הבטחות משרד

גורמימ אצל הנמצא הנשק על ובהשגחה בפיקוח המשטרה עמקה נשקה, החזקת על נוסף
הנסקרת בשנה מיעוטים. וכפרי ספר יישובי ממשלה, משרדי ראויים, מפעלים כגון: שונים,
שיגרתיות בקרות 280 נערכו המשטרה ביחידות שונים. ירייה כלי 3468 ותוקנו בקרות 1400 נערכו

חימוש. ציוד של דחופה הספקה לצורך מיוחדים ביקורים ו45
מטיילים, קבוצות ל~393 ותחמושת שונים ירייה כלי 2425 בהשאלה סיפקו החימוש בסיסי

צורך. לעת להגנה נשק לשאת המטיילים נדרשים שבהם בארץ שונים למקומות שיצאו
ירייה כלי ו992 שנמצאו ירייה כלי 112 שהוחרמו! ירייה כלי 175 השנה רוכזו בבסיסים
סיבות בגלל או נשק להחזקת רשיונותיהם את חידשו שלא משום בעליהם ידי על שהופקדו
הוצאו הדוח בשנת כלים. 331 לבעלים הוחזרו במשטרה שהופקדו הנשק כלי מתוך אחרות.
ממשלתיים. משרדים של ירייה כלי בדיקת על אישורים 205 המשטרה של המורשים הנשקים ידי על

: הרשיון). הוצאת (לצורך רשיון מאגרת הפטורים משטרה אנשי ושל
ניקוי, שרביטי כגון: חימוש, של ציוד מוצרי ייצרו וכן ירייה, כלי 2022 תיקנו הנשק סדנאות

וכר. יראורים סרק, כדורי
רכב על ציוד בהרכבת גם טופל אחרות. משרד ומכונות כתיבה מכונות 134 תוקנו בסדנה

המשטרה. וספינות הגבול משמר שבשימוש ובתותחים משוריין

גנייגימ .3

בניין את למשטרה החזיר הסעד משרד ובאיילון. באבתן התחנות בניית הושלמה הנסקרת בשנה
בנצרת. הנפה מטה בבניין הוחל כן ביפו* ניקנור שערי ברחוב המעצר בית

חברת באמצעות בעיקר  בחולון משטרה אנשי בשביל מגורים דירות 52 רכשה המשטרה
בכפר באילת, עילית, בנצרת גת, בקרית אחרים שכורים ובניינים למגורים דירות "עמידרי/
לידי נמסר בקריה, השילומים) חברת בניין (לשעבר חדרים 14 בן ממשלתי בניין וכוי. אתא

כלכליות. לחקירות המחלקה את בו לשכן העומדת המשטרה,
זאת לעומת ,י מתפטרים ידי על או בשירות משטרה אנשי ידי על פונו משטרתיות דירות 39
הורדו אחרים בניינים ו12 דירות 4 משטרתי, לדיור משטרה אנשי של משפחות 96 נכנסו

המשטרה. בנייני ממצבת
או כמטות המשמשים שכורים, בניינים ו46 ממשלתיים בניינים 69  המשטרה ברשות

משטרה. לאנשי וכדירות כתחנות
חדרים. 2350 שבהן מגורים, דירות 936 הנסקרת בשנה המשטרה ברשות היו הכל בסך

ונחבורה .4

ושיפורים רכישות הובלה, כלי א.
המשטרה ותפקידי מיושן, היה המדינה, קום שלאחר הראשונות בשנים שנרכש המשטרה, רכב
.1962 בשנת הרכב מן חלק חודש ואמנם ומתאים? חדש ברכב החלפתו את חייבו הרבגוניים
פורד) מתוצרת טנדרים ל52 (פרט הוחלפו ודודג' פורד מתוצרת והסגורים הפתוחים הטנדרים כל
בהתאם בארץ, נבנו שמרכביהם ויליס, מתוצרת סגורים טנדרים 132 לפעולה הוכנסו במקומם

ולדרישותיה. המשטרה להנחיות
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מפיברגלאס מרכבים הותקנו סלקטיבי, פיקוח לצורכי התנועה לשכות את המשמשים הג'יפים' על
(סירנות) אזעקה בצופרי צויידו הגייפימ רוב פגיעות. בפני היטב עומד זה חומר פוליאסטר.
בדרכים. הנוהגים על מרסנת השפעה משפיעים אלה היכר שסימני הוכח משטרתיים. היכר ובפנסי
יותר מהירה לפועל הוצאה שהבטיחו וטכניים, נוהליים שיפורים בוצעו התחבורה במיתקני
לא רב זמן שזה והפריטים, במחסנים, המלאי נבדק השנה לסדנה. הנכנס ברכב תיקונים של

. למכירה. הוצאו בעתיד, יידרשו לא וכנראה בהם, השתמשו
השאר, בין עסקה, זו חולייה הרכב. כלי של תקינותם לבדיקת חולייה הוקמה הדוח בשנת
דלק? לאיכול בייחס הרכב מנועי של התפוקה בהעלאת הרכב! תקינות על מוגברת בשמירה
וכוי. ובדרכים ריכוז במקומות קלים תיקונים בביצוע ברכב! והמחוונימ המדידה מכשירי באיזון
לבדיקת אלקטרוניים (מכשירים בדיקות לביצוע המכשירים במיטב המצוייר רכב זו לחולייה

. ודחיסה). לחץ מחוונים, מנועים,
אמירים למכוניות גדולים מרכבים ונבנו ושונות רבות מסגרות עבודות בוצעו במסגרייה

, . אספקה. ולמכוניות
חלקיים ושיפורים הגדולות הספינות של העזר במנועי כלליים שיפוצים ביצעה המספנה
גוף תיקוני בהן ובוצעו הממשה על פעמיים הספינות הועלו ובכנרת באילת הגדולים. במנועים

המנועים. ושיפוץ
חברה  "יובל" לחברת ונמסר הפרטיות החברות מידי הרכב כלי ביטוח הוצא השנה
הועבר בלבד, שלישי צד לנזק ביטוח עליו חל כה שעד הרכב, מכבר. לא שנוסדה ממשלתית

המקיף. הביטוח לסוג
משטרה. לאנשי חדשים נהיגה רשיונות 405 התחבורה מחלקת הוציאה הנסקרת בשנה

ושמנים דלק ב.

300,000 נפט, ליטר 125,000 בנזין, ליטר 4100,000 המשטרה למכוניות סופקו הנסקרת בשנה
שונים. שמנים ק"ג ו78,446 סולר ליטר

משטרתיים רכב לכלי תאונות ג.

בשנה 460 (לעומת דרכים תאונות ב444 מעורבים המשטרתיים הרכב כלי היו הנסקרת בשנה
(מהם שוטרים 134 היו הנפגעים בין ל221. שעברה בשנה מ189 עלה הנפגעים מספר שעברה).
(שהם מקרים ב289 קשה). פצועים ושבעה אחד הרוג (מהם אזרחים ו87 קשה) פצועים 15

בלבד? המשטרה לרכב נזק  מקרים ב172 בלבד! לרכב נזק נגרם התאונות) מכלל >%י65.1

יחד. גם האזרחי והרכב המשטרה רכב ניזוקו מקרים ב75 ., בלבד אזרחי לרכב  מקרים ב42
שוטרים  ובעשרים בלבד, אזרחים  תאונות ב51 בלבד! משטרה אנשי נפצעו תאונות ב84
המקרים מכל כ%61.3 שהם מקרים, 272  התאונות של המכריע ברובן כאחד. ואזרחים
עונשים, הוטלו בייתרם בתאונה. אשם היה לא המשטרה שנהג נתברר, נסתיימה, שחקירתם
נרשמו מחוזית חלוקה לפי למכונית. שנגרם הנזק דמי את לשלם חוייבו המשטרה מנהגי ורבים
המטה ,89  הדרומי המחוז ,136  הצפוני המחוז ,167  תלאביב מחוז כדלקמן: התאונות

הארצי52*
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מחוזית, חלוקה ולפי ארצי, בסיכום ותוצאותיהן, הדרכים תאונות פירוט ובה טבלה להלן

36 טבלה
1962  משטרתיים רכב כלי מעורבים חייו בהן דרכים תאונות

התאונה עקב פעולות הנפגעים מספר
"סכום
הנזק
לרכב

נגרם שנהן תאונות
כלכך נןל נפגעו שבהן תאונות
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ם
7.
^ משטרתי
£ג בל"י

שוטרים

.ז

הכל םך
תאונות

1. 3,.. _, >5 "5 5 5

111 38 23 272 27'127 79 119 15  75 42 172 20 51 84 444 הכל םך

16 3 4 29 2.229 9 1  3 
34 7 7 88 11.405 21 6  52 6

41 15 8 103 4'536 26  1 34 6
20 13 4 52 8.957 23   30 3

הארצי 5221018517המטה
הצפוני 13634710551218המחוז
תלאביב 16731233642026מחוז
הדרומי 891711735514המחוז

.1962 דצמבר חודש של הנזק סכום את כולל אינו

התאונות סוג

נזק קל חמור
םה"כ
תאונות היחידה

289 134 20 444 הכל סך

הארצי 5211140המטה
הצפוני 136114085המחוז
תלאביב 1671551110מחוז
הדרומי 8933254המחוז

מתייחם המשטרה של והפיקוד בדרכים, המשטרה מכוניות תנועת על מפקחת מיוחדת חולייה
ועל החוק על העוברים המשטרה. איש הוא בתאונה האשם שבו מקרה לכל יתירה בחומרה
מסויימים במקרים חמורים. בעונשים ונענשים משמעתי לדין מובאים המשטרה של הקבע פקודות

האזרחיים. המשפט בתי בפני לדין משטרה אנשי מובאים

קשר .5

הקשר וקוויימ. אלחוטיים קשר בעורקי היממה, שעות בכל פועלת המשטרתי הקשר מערכת
מעביר המשטרתי הדואר ונישאים. ניידים נייחים, אלחוט מיתקני באמצעות מופעל האלחוטי

בלבד. עצמן לבין המשטרה יחידות בין דואר וצרורות מכתבים
לעומת ב%19  הניידים ומצבת ב,%4.7 הנייחים המיתקנים מצבת גדלה הנסקרת בשנה

הקודמת* השנה
אוטומאטיות מרכזות 2 לקשרחוץ' מרכזות 62 הדוח שנת בסוף מנתה הקווי הקשר מערכת
מקשרים (ישיריפ, קווים יי 605 פנים, לקשר אוטומאטיות מרכזות 17 פנים, ולקשר לקשריחוץ

שלוחות. ו1563 שיטור) ותאי פרטיים
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הקודמת), השנה לעומת %3.9 של (ירידה מברקים ב1,152,245 המברקה שירות טיפל הדוח בשנת
לגבי הארצי: שבמטה הטלפרינטרים דרך שנותבו עוברים מברקים כולל אינו זה מספר אולם

הנסקרת. השנה של אפריל בחודש הרישום הופסק אלה
משרד באמצעות מתנהל בפריס האינטרפול מרכז ובין ישראל משטרת בין האלחוט קשר
המברקים מספר .876  ונכנסו מברקים 289 לאינטרפול יצאו השנה המשטרה. של הקשר

ב%1.4.  היוצאים ומספר ב~%8.6 גדל הנכנסים
פניות של היומי הממוצע הגדולות. הערים בשלוש פועלת השיטור של האלחוט רשת
יחידות של אחרים טלפונים באמצעות גם מגיעות הפניות כי (אף "999 "פניות המכונות הציבור
24  ובחיפה קריאות 123  בתלאביב קריאות' 55  בירושלים היה: בערים) המשטרה
על והודעות מברקים ב~202,321 הסתכם הללו הקשר מוקדי בשלושת החומר תנועת קריאות.

הקודמת). השנה לעומת %11 של (עלייה אירועים
ושירותי צה"ל כגון: אחרים, ממשלתיים גורמים בשביל קשר משימות קיימה הקשר מערכת
לאומיים, מפגנים בשעת מיוחדים קשר שירותי קויימו כן וכר. המטאורולוגי השירות הבטחון,
רמי אורחים ביקור בשעת ביךלאומיות, כדורגל בתחרויות העצמאות, ביום אזרחיים! או צבאיים

המדינה. בדרכי כבד ציוד העברת ובשעת מחוץלארץ מעלה
חובבים.י של שידורים ועל המשטרתי הקשר מערכת על פיקוח קיימה קשר ביקורת חוליית
3189 התקנות, 621 קשר, ציוד של בנייה עבודות 538 הקשר מחלקת עובדי ביצעו הנסקרת בשנה

הקשר. במיתקני טכנית ביקורת פעולות ר3413 תיקונים

תשלומים ,6

נוחלים גובשו הכספים: תנועת על והפיקוח הפנימי המיבדק שיטת הועמקה הנסקרת בשנה
ההוצאות. על התקציבי הפיקוח הוחמר המחלקתיות. הקבע בהוראות ביטוים את שמצאו
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ז' פרק

ים מיבצע ו סיור מניעה,

ומניעתה העגרייגות געיות .1
אלה כמו דינאמיים, בתנאים אפילו ממושך, סוציאלי תהליד היא העבריינות של התפתחותה
השינויים אך תדיר, משתנים העבריינות של והיקפה מהותה בימינו. ישראל במדינת השוררים
תוך ניכר שינוי משתנים הם אין פנים כל על ,י ומהירים פתאומיים ולא ומצטברים, איטיים הם
כך, כל ומסובכים רבים הסוציולוגיים ומרכיביו ארוךטווח, הוא התהליך אחת. שנה של זמן קטע

למדי. ניכר זמן לאחר אלא לחיקרם להגיע אפשרות שאין
ותוצאותיה, העולם מלחמת של בעטייה שבאו המיוחדים התנאים חלפו מאז שנים, זה אמנם,
טרם סיבותיהן שעל פאראדוכסאליות, תופעות העולם, ארצות ברוב העבריינות, בשדה השתררו
פאראדנ53^ליות_זו_מתבטאת בעולם. המשטרה ואנשי הסוציולוגים הקרימינולוגים, לעמוד השכילו
ההשכלה של הפצתה מתפשטץ^^_כת^11^^^ל1?תה.של.ב5ת.הח^פ_ועפ שהעבריינות בכך
או ^סוציאלי מש של תכונה זו תופעה אין הנראה שכפי לציין יש הרחבות. העם שדרות" בין
ייראה שלא ככל מסויימת, ותרבותית כלכלית רמה של לוואי כבת נראית היא אלא מסויים, מדיני
והקרימינולוגי הסוציולוגי במדע שוררות שהיו וההנחות התיאוריות הדעות, את ונוגד מוזר הדבר
מסויים לשלב אופיינית תופעה משום כאן שיש האפשרות מן גם להתעלם אין דורות. מזה

והמוסר. החיים בשטחי כבירים זעזועים המלווה בלבד, לתקופתנו או החברה בהתפתחות
במידה דומה חברתנו מבנה כי פלא, משום בכך ואין גם^צלנו_^0נ2נ1ת"1ונ§2נ11אלר</
מלהיפגע אותן מנעו לא התרבותי ומעמדן שרווחתן האחרות, המתקדמות הארצות של לזה מרובה
כאמור, נמצאת, שחברתנו משום בכך, פלא אין וכמה כמה אחת על העבריינות. בהתגברות
המהפכות של מאלה לחלוטין שונים אופי קווי בעלות במינן, מיוחדות ותסיסה מהפכה של בתהליך

בעולמנו. רבות מדינות על העוברות האחרות
עלו שאליהם לשיאים האלימה העבר^נות לא^הג^ממלנ שאצלנו לציין יש כן פי על ואף
המולדים עמנו, בני של המסורתיים להרגליהם זה דבר לייחס אולי יש אחרות. תרבות בארצות
שסוגי מכאן להסיק (אין מסויימות מיניות ומסטיות מסוכנים בסמים נרחב משימוש משיכרות,
ליצור כדי בהם שיש לממדים מגיעים הם אין אך קיימים, הם בכלל: אצלנו נעדרים אלה עבירות
., יישובנו מאנשי ביותר גדולים חלקים על הזעזוענם,.שעברו כל אף על וזאת % רצינית) בעייה
החדשות? העליות אנשי מבין ניכרים חלקים ד*^ג_1^^__1^סגבת5יםשל של התרופפותם אף על
אצלנו הנשמעות האזעקות לנוכח אחרים. גדולים חלקים על שעברו והאימות הזעזועים אף ועל
כל על עמנו, של לרמתו כבוד ואות מעודד סימן משום בכך יש וכיו"ב, בחינוך מיגרעות בדבר

מוצאם. ארצות הבדל ללא שכבותיו,
,.03< מתפקידה אינן הסוציאליות המניעה פעולות כי פעם לא אמרנו כבר הקודמים בדוחותינו

ה, בשטח"זה יש למשטרה המדינה. של והחינוכיים הסוציאליים המוסדות של אלא המשטרה, של
טיפול, התופע!ו1~הדורשות על מצביעה המשטרה אינפורמאטיבי:  הראשון תפקידים: שני
"מניעה לכנותה, (שאפשר התפקיד_השנ^_הבתעה אתן! במגע ראשונה היא^היא^הבאה כי
זה ותחום המשטרה, של פעולותיה לתחום מתייחסת שזו (במידה שמירה דהיינו: פיסית")'

,?. ■
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כידוע, יש, והפוטנציאלית. הממשית העבריינות על ידיעות ואיסוף סיורים ביותר), מצומצם
הנפש, נגד עבירות כגון: כלל, משטרתיים באמצעים למניעה ניתנים שאינם רבים עבירות סוגי
של העיקרי האמצעי הרכוש. נגד עבירות בעיקר הן הנמנעות העבירות וכיו"ב, רמאות זיוף,
ולהרתיע בציבור בטחון ותחושת בטחון .תנאי ליצור שתכליתו המיור, הוא המשטרתית המניעה
המשטרה של פעולותיה את נפרט להלן להיתפס. עלולים שהם חשש יצירת ידי על העבריינים את

אדם. בכוח מחסור ידי על בעיקר, הנגרמות, מיגבלותיה ועל הישגיה על זה, בשטח

הת9ףעויות .2 

נוער. כנופיות ד^התפרעו^של ו^פעת נפוצה אינה שאצלנו הדגשנו הקודמים בדוחותינו כבר
שעוררו מספר מקרים אירעו וב מ32נ1£ש בר^ מועטות. בכללן ההמוניות ההתפרעויות שגם לציין יש
בלבד יהודים בין  אחת עדה בתוך קרו אילו מקרים"אקיה, ובעתונות.1 תשומתלנ~1*5ףת~בקהל
הגיעו הם להם. שהוקדשה הרבה הלב לתשומת זוכים היו שלא ודאי  בלבד מיעוטים בני בין או
הכוונה, שונים. בני_לאומים שהמשתתפים_בהמ_היו משום רק כביכול, "תק"יות'/ של ממדים לידי
הגיעו לא בנצרת כי (אף בנצרת בר^ון^.ציון^ולמ2ר2ם_שאירעו שאירעו לתגרות כל, קודם

~י התפרעות)* של לדרגה כלל הדברים
פרחחים בארץ; רבים במקומות יוםיום מעשי כמעט שהם מקרים קרו בראשון__לציון
של בחברתם שהיתה בבחורה אחד צעיר של "פגיעה" בגלל ציבורי שעשועים במקום התקוטטו
ללא מוגזמות היו הצעירה חברי של ותגובותיהם אפסית, הייתה הפגיעה אמנם, אחרים. צעירים
בני "הפוגעים" היו אלמלא רגילה, קטטה מגדר חורג היה לא הדבר אד המקרה, לחומרת יחס
ממנה וכתוצאה קטטה, התפתחה הפוגעים של העדתית, השתייכותם בגלל עקא, דא אך, המיעוטים.
בני של מגוריהם מקום על הנדקר חברי של ולהתנפלויות יהודי צעיר לדקירת הגיעויהעניינים
תוצאות נענשו. כבר ובחלקם המשפט, בית בפני הובאו הנאשמים לציון. בראשון המיעוטים
הדבר כי נראה המקומיים. המוסדות של התערבותם אלמלא יותר עגומות להיות יכלו המקרה

ולהתאפקות. לסובלנות בחינוך הצורך על מצביע
ביד בהתנגשויות הצגתן כרי עד נופחו וכלל כלל חמור היה לא שאופיין בנצרת, התקריות

~~ " ~ ~ עדתיות.
לרסן שיש אנו למדים מתוכם אך לכת, מרחיקות תוצאות א1זליהם גררו לא אלה מקרים אכן,
הדדיים. כבוד יחסי פיתוח על ולשקוד שמועות, של הניפוח הרגלי ואת הסנסאציות תאוות את
מוסמך דין בית לשעבר. ן3פר~סומיל] באדמות בתליאביב' אירעה לגמרי אחר מסוג תקרית
ממויימת. חברה עליאדמהשבבעלות ממויימים מגורים במבני שהחזיקו אנשים נגד פינוי צו הוציא
לזכויות התביעות עניין לעצם הצדק, היה אם בדיון וכלל כלל צד אינה שהמשטרה מאליו מובן
המשטרה של ומסמכותה מתפקידה אף זה אין כן, על יתר לאו. או המתפרעים של לצידם מסויימות,
רק המשפט בית של לפועל ההוצאה פקידי אל נתלוותה המשטרה כזה. פינוי לפועל להוציא
צו אחרי למלא הפקידים בידי לסייע המשטרה של ומחובתה לפינוים, התנגדו שהמפונים משום
נשותיהם את ושלחו ידוע בתכסיס השתמשו המקום אנשי הדיירים ידי על שבוזה המשפט בית
החוקיים באמצעים חובתה למילוי ניגשה המשטרה המשטרה. של החוקיות לפעולותיה להתנגד
אף ועל התושבים נשות של האלימה ההתנגדות אף על כוח' של האפשרי במינימום והשתמשה
קולנוע יומן של צלם ברם, במקום. חובתם את שמילאו המשטרה אנשי במספר הפיסית הפגיעה
מילוי תוך להשתמש, לפעמים, חייבת, שהמשטרה יש אכן המשטרה. מפעולות חלק "הנציח"
לא ואף בהם, הנפגעים לאלה לא לרואיהם, לא נעימים שאינם באמצעים תפקידיה, של חוקי
קמה המקרה לאחר בעצמם. לפועל 8!ותמ המוציאים המשטרה לאנשי לא)  בייחוד (ואולי

^
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שהקטע מאליו מובן האמור., היומן. קטע של הצגתו איסור ידי על שנגרמה התעוררות בציבור
לפי לא אף  להוסיף (ויש לכך המוסמך המוסד ידי על אלא המשטרה' ידי על לא להצגה נאסר
הצגת את שהתיר העליון הדין בית של דינו פסק את במיוחד לציין יש אולם המשטרה). בקשת
נגד היכולת במכסימום לפעול חייבת ושהיא המשטרה, בפעולת דופי נמצא שלא ציין אך הקטע,
את להציג שראוי דעה השמיע ואף לפועל, הוצאתו בגלל והמתפרעים חוקי דין פסק על הקמים
התנגדות של במקרה להט צפוי מה וילמדו יראו משמע) (תרתי בכוח שמתפרעים כדי הקטע

המדינהל] שלטונות ושל המשפט בתי של חוקיות לפעולות
וי מעשי בהם כרוכים כן אם אלא או_}?5שיי5יים, דיניים_ מ בסכסוכים מתערבת אינה המשטרה
שייכת היתר. זה לסוג וכיו"ב), דרכים חסימת (כגון אחרים _בלתי_חוקיים ים או_מעש אלימות
לחסום ניסו הכלכלית נגד.המדיניות. ההפגנה~שא^^1מודשמר^,¥שמתקהל5ם_שבאו.למחות

הכביש. מן הורחקו המפגינים רכב. כלי לתנועת עלית כיכר יד שעל הכביש את

העירוני הסיור .3

חיפה (תלאביב, הגדולות הערים בשטחי הסיור. הוא המשטרתית המניעה של העיקרי האמצעי
. או (שלושה לאזורים חולקו העירוניות הנפות המקופים. שיטת לפי הסיורים מתנהלים וירושלים)
; נקבעו שבה לחיפה פרט עשרה,  כלל (בדרך למקופים.  והאזורים הנפה), לפי ארבעה,

בשלוש המקופים את לאייש יש נורמאלי במצב השונים). באזורים מקופים של שונים מספרים
המצויידת, נפתית, סיור כיחידת זה במצב מופעלת משמרת כל קבועים. אנשים ידי על משמרות,

ניידות. סיור במכוניות גם הממונעים, או הרגליים הסיירים על נוסף
בהשגחתן, פועלים, והם הנפתיות, הסיור שבלשכות הסיור יחידות ידי על מופעלים הסיירים
העבריינות מניעת הם: הסיירים של תפקידיהם הציבורי. הסדר ועל הבטחון על לשמירה

יי/ י י מחקירה (להבדיל ועבריינים עבירות גילוי לעיל), כמפורט ליעשות, ניתן שהדבר (במידה
> ו _ י. או מעשה, בשעת ^רשהוא"^מגלה"עבריין לעיניו, המבוצעות בעבירות מטפל הסייר. ומבילוש:
. י על נוסף אחרת). שבידיו~אד~בדרך תיאור לפי מבוקש, אדם או שנמלט, עבריין תופס שהוא

המשטרה. לתחנת מעבירן שהוא או האפשר, במידת בהן ומטפל ברחוב תלונות הסייר מקבל כך
רושם במקוף הסייר ובחקירתן. בחוק) (כמוגדר קלות ובעבירות קלים רחוב באירועי מטפל הוא
עד חמורות עבירות חקירת ראשון.ב טיפול. מטפל הוא ידו: על המתגלות חטא מסוג עבירות
התפקידים כל מוטלים הסייר על יכולתו. במידת לחוקרים ועוזר המקצועיים החוקרים לבוא
בשעת  ובמיוחד בכלל, הציבורי הסדר בהבטחת מועסק הוא מקופו. בשטח בתנועה הקשורים

אישים. וליווי הפגנות תהלוכות, ספורט, אירועי התקהלויות,
פקודות של לפועל הוצאה וכן המשפט, לבתי הזמנות חלוקת הסייר על מוטלת כך על נוסף

המשפט. בתי של אחרות הוראות ושל מאסר
עצירים שמירת זקיפות, יומנים, ניהול תורנות, שונים: סטאטיים בתפקידים גם עוסק הסייר

וכיו"ב. וליווים
בחלקם, רק אויישו והם המקופים כל את השנה לאייש אפשרות היתד. לא הצער, למרבית
הדורשים תנאים בהם ששוררים או שונים אירועים שכיחים שבהם התורפה, במקומות בעיקר

מיוחד. פיקוח
לצורך שוטרות. הללו התפקידים מן בחלק הועסקו בסיירים המחסור את במקצת למלא כדי
בתל הדרומית בנפה גם בתלאביב, הצפונית הנפה על נוסף שוטרות, של יחידות הונהגו זה

בירושלים. גם שוטרות יחידת להקמת בהכנות הוחל וברמתגן. אביב
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בכוח הדן בפרק לעיל, עמדנו כבר אופיראטיביים בתפקידים שוטרות שבהעסקת המיוחד על
המסורתיים בתפקידים המועסקות השוטרות של בעבודתן פוגעות אינן אלה מיגרעות האדם.
מגבילות, הן אך נשים) של בכליהן חיפושים פקידות, כתבנות, (כגון: במשטרה השוטרות של

הסיירות. של יכולתן את כאמור,
הותקנו כנ"ל אופיראטיביים לתפקידים שוטרים של מכסימום להפנות יהיה שאפשר כדי
שונים* ובמופעים משטרה_בשכר_במ2ומות_שעשף5יט של_אנשי העסקתם בדבר התקנות השנה
חלה, בתשלום אין""ההעסקה בתשלום. אלא לציבור גישה בשכר"ושאיךאליהם היא הכניסה שבהם
שוטרים להציב חובה שכאן משום וכיו"ב, האמורים המופעים בסביבת התנועה הסדרת על למשל,
תפקידים ובין ביניהם שאין בתפקידים הבניינים בתוך כהצבתם שלא הציבורי, הסדר על לשמירה
הפנויות, בשעותיו בהתנדבות, אלא בתשלום מועסק משטרה איש אין כלום. ולא סדרן של
בכושר לפגוע עלולה העסקתו אין שבהן בשעות אלא יועסק שלא כך על מקפידה והמשטרה
התור, לקביעת למדי מסובכים בחישובים צורך לידי מביא זה דבר ההכרחית. במנוחתו או עבודתו
מתחלק, המעסיקים מן המתקבל השכר נוספת. הכנסה השגת של זו דרך על רבים קופצים יש כי
המועסק לשוטר %84) האוצר ובין המשטרה קרן בין המועסק, השוטר בין מםויים, מפתח לפי

המשטרה). לקרן ו%6 המשטרה) (תקציב לאוצר %10
זאת, עם מדוייקת. סטאטיםטית להערכה ניתנות אינן המניעה סיורי שתוצאות מאליו מובן
הרגשת ומוסיפה העבריינות לבלימת מסייעת ברחובות הסיירים של שנוכחותם נותנת הדעת
הדבר היה כמתוכנן המקופים כל את לאייש המשטרה בידי היה שאילו ספק אין בציבור. בטחון

העבריינות. בעקומת גם משתקף
קלות. עבירות 18,394 וחקרו אירועים ב73,121 השנה טיפלו העירוניות בנפות הסיירים

זה. בפרק הנדונים בשטחים העירוניות הנפות של פעולותיהן את המפרטת טבלה להלן

37 טבלה
העירוניות בנפות הסיירים של טיפולים■

הטיפולםוג
היחידה שם

שונים קלותאירועים עגיףות חקירת

הצפונית 176481560הנפה

הדרומית 108001663הנפה

רמתגן 87013528נפת

היפה 133028623נפת

ירושלים 166703020נפת

הכל 7312118394סך

הסיור ולמוקדי לסיירים שהוגשו התלונות את כוללים הנ"ל שבטבלה האירועים מספרי הערה;
החקירות, (ענף החקירות ליחידות במישרין שהוגשו התלונות כאן נכללו לא בלבה

והמיפלגימ). המחלקים

בתל השנה; היה הגדולות הערים בשלוש למוקדים בטלפון הציבור פניות של היומי הממוצע
.24  ובחיפה ,55  בירושלים ,123  אביב
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ג9רייפ ובשטחים השדה גערי ומניעה פיורימ .4

לפי הסיורים מתנהלים הגדולות) הערים לשלוש שמחוץ ובמושבות בערים (כלומר, השדה בערי
מצויירות במכוניות הפועלות ניידות' סיור קבוצות ידי על הסלקטיבי' הקבוצתי הסיור שיטת
הצורך, לפי בקטעים, מסיירים והסיירים הקבוצות רגליים. סיירים מספר ידי על וכן באלחוט,

הציבורי. הבטחון צורכי ידי על הנקבעים ובזמנים
רוכבי וכן באלחוט, מצויירות במכוניות שוטרים של קבוצות מסיירות הכפריים בשטחים
המשטרה תחנת בפני האחראים כפר, שוטרי שוכנים מםויימים ביישובים ואופנועים. קטנועים
אותן, לפתור יכול הכפר שוטר שאין בעיות מתעוררות שבהם במקרים במקום. השיגרתי לבטחון

התחנה. של לטיפולה העניין את הוא מעביר
בפרק שפורטו אלה עם זהים הגדולות לערים שמחוץ הסיור קבוצות על המוטלים התפקידים

העירוני"). ("הסיור הקודם
אפשר כך על נוסף ., הרגישים במקומות בעיקר, מצויים, הלאעירוניים בשטחים הסיירים

המכסימאלית. במהירות דרושים, הם שבו מקום לכל הסיירים את להכווין
הטיפול את מחיש זה ודבר בטלפון, למשטרה תלונותיו את למסור מרבה שהקהל לציין יש

התחנות. מן המרוחקים יישוב במקומות בייחוד האזרח, מן טרחה ומונע
שמחוץ בשטחים קלות, בעבירות והחקירות האירועים מספרי את המסכמת טבלה להלן

הגדולות. לערים

38 טבלה

לאעירוניות הסייריםנפות של טיפולים

נ ו הטיפולם.
היחידה שם

שונים קלותאירועים עבירות חקירת

תלאביב 53593512מחוז

הצפוני 2182912295המחוז

הדרומי 373314589המחוז

הכל 6451920396סך

מחוץ הנמצא רמתגן נפת של החלק רק נכלל תלאביב" "מחוז בשורה זו, בטבלה ה: הער
הנפה. יישובי של העירוניים לשטחים

אוויר סיורי .5

טיסות וכן ובים, ביבשה המדינה, גבולות לאורך שיגרתיות טיסות עורכים המשטרה מטוסי
לגילוי נערכים בגבולות הסיורים המרחבים. מפקדי בקשת לפי מסויימות, למטרות מיוחדות

וכיו''ב. חוקי בלתי דיג לגילוי שונות, גבול והסגות מסתננים
וכיוי'ב. חדירות שתעו, ילדים אחרי חיפוש כגון מיבצעים, לצורך נערכות המיוחדות הטיסות
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ימיים ופיוריפ חופים .6

המשמר חיפה. נמל לנפת המשתייר החופים' משמר ידי על מתנהלים הארץ בחופי הסיורים
שיט לכלי עזרה בהגשת חוקי, בלתי ודיג הברחות במניעת הים, בדרך ההסתננות במניעת עוסק

 ■■ ■ במטוס. גם הצורך בשעת נעזרת היחידה ספורטאים). (דייגים, בסכנה הנמצאים
(מבוגרים אנשים במאתיים ובהם בים, שנטרפו שיט כלי 34 לחוף ונגררו אוכנו השנה

ממש. הים מן אנשים 37 נימשו אלה בין ונערים).
הוחזרו כן ומבוגרים? נערים אנשים, 57 ובתוכם שיט כלי תשעה ונגררו אוכנו כנרת בים

בים. שאבדו שיט כלי חמישה
סיורימנע ., שטבעו אנשים אחרי חיפושים לציין: יש המשמר של האחרות פעולותיו בין
חומרי השמדת בארץ, מחקר מוסדות בקשת לפי מסובנים וחומרים מוקשים סילוק % הרחצה בחופי

וכו/ נפץ

הגגול ומשמר גחפתגנוו* המלחמה ,7

העוסקים הגורמים הם אין שברובם שונים, גורמים בידי נתונה בהסתננות שהמלחמה פי על אף
משמר של (ובייחוד המשטרה של תפקידיה את למנות זאת בכל יש ובמניעה, בסיור כלל בדרך
הנזכרים. התפקידים עם המדינה, לגבולות חדירתם ובמניעת מסתננים של בתפיסתם הגבול)

פי על (אף מסויימת במידה השנה עלה עבירות של שונים בסוגים המסתננים של חלקם
(אמנם/ ל%30.4 מ%4.2 הרצח במעשי חלקם עלה כך במקצת). פחת בעבירות הכולל שחלקם
בנסיון חלקם שולל). להוליך כדי לפעמים בו יש קטנים מספרים של האחוזים שציון לזכור יש
בגניבת חלקם ל%8.5. מ%9.4 ירד לשוד ובנסיון בשוד חלקם ל%27.5. מ%14 עלה לרצח

במקצת. ירד הגניבות בשאר וחלקם שינוי, ללא כמעט נשאר בהמות
המסתננים ידי על שנגנב הרכוש ערך ובהברחת?. ריגול במעשי המסתננים של חלקם רב

עלה. מידיהם שהוחזר הרכוש ערך גם אולם, השנה, גם עלה
הגבול, משמר אנשי בהסתננות המלחמה בשטח שממלאים התפקיד את במיוחד לציין יש
יש למופת. וביעילות בשקידה באומץלב, ליאות, ללא המפר, של הבטחון משמר על העומדים
ידי על והמופעלים המודרכים ביישובים, השוטף הבטחון אנשי של פעולותיהם את גם לציין

הגבול. משמר
הארצי. המים מוביל על בשמירה הגבול משמר פעולת במיוחד תצויין

גם והציבור, המדינה בבטחון ביותר החשוב תפקידם על נוסף ממלאים, הגבול משמר אנשי
ומתמדת ברוכה פעולה ידי על הספר, יישובי של והציבורי הלאומי בגיבושם חשוב תפקיד

ביישובים.

שונים שיטור ת9ל,ידי .8

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

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

39 טבלה
19621961  חטאים
19611962

תיקים 1028412601נרשמו

ברץ 63769137נתחייבו
86115זוכו

חקירה) (כולל למשפט 32482719מחכים
משפט בבית או במשטרה 359530בוטלו

14719הועברו
נמצא לא 6881העבריין

ביוזמת כולן מתגלות זה מסוג שעבירות לציין יש ב%22.5. עלה השנה שנתגלו החטאים מספר
אזרחים. של תלונות ללא המשטרה,

40 טבלה
19621961  מאסר פקודות של לפועל הוצאה

המאפר פקודות סוג
המשפטנתקבלו לפועללפועלהוצאומבתי הוצאו טרם

19611962196119621962

פליליות מאפר פקודות
חוב אית'טלום על מאסר פקודות

למיניהן הבאה פקודות

59643
52107
40220

68831
55811
49948

53833
47622
37760

68593
58756
48658

7852
6076
4122

.%14.5 של עלייה חלה המשפט מבתי שנתקבלו המאסר פקודות של הכולל במספרן
בארצות ועיקר. כלל משטרתי תפקיד אינו המשטרה, על כבדה מעמסה המטיל זה' תפקיד
זאת, לעומת אצלנו, המשפט. בתי של מיוחדות מחלקות או מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות
ההוצאה המדינה. הקמת לפני עוד שנחקקו חוקים מספר סמך על המשטרה בידי זה תפקיד מסור

הסיירים. ידי על מבוצעת לפועל

41 טבלה
המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

המחוזות לפי
19621961 

הדוארלפועלהוצאונתקבלו באמצעות מהן

196119621961196219611962

הכל 2413211937432277591923369911090356סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי■ המחוז

53010
148300
40011

50886
109367
33490

51879
146732
29148

50833
109324
32179

28059
60058
10993

28948
49189
12219
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הוא כן פי על ואף 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
וכן ההזמנות, הכנת המשטרה. משכם המעמסה כליל הוסרה לא הדואר, באמצעות ההזמנות מסירת
מטילים עודם החזרים, ידי על נמצאו שלא מוזמנים אחרי וחיפוש דחופות הזמנות מסירת

המשטרה. על עומס
לטובת אינו הפשעים ומניעת הציבורי הסדר מחזית שהיעדרם משטרה אנשי מרתק זה תפקיד

לעיל. שצויינו האדם כוח קשיי נוכח בייחוד הציבור,

42 טבלה
המחוזות לפי 1962  1961  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

המחוז
מציאותאבירות

1961196219611962

הכל 28827297302753728543םך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחח

9022
13155
6650

6828
12634
10268

9793
13152
4592

4806
13754
9983

43 טבלה
1962  ותחמושת נשק החרמת

התחמושת או הנשק הכלוםוג נמצאהוחרם1ך

633627רובים

11מקלעים

27621תתמקלעים

1056936אקדחים

ומוקשים רימונים 11511104פצצות,

צייד 32257רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 25639562520014תחמושת
ותתמקלעים מקלעים 1092584מחסניות

(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 5.55.5חומרי
633כידונים

לרימונים 22220נפצים

מיגצעימ .9

בין וכיו"ב. חגיגות ומהם הסדר על שמירה מיבצעי מהם המסורתיים, המיבצעים נתקיימו השנה
הימים. ארבעת צעדת ואת מירון חגיגות את פורים, חגיגות את העצמאות, יום את למנות יש אלה
משוחררים, חיילים של עולמי כנס המדינה, נשיא של האמונים הצהרת טקס אחרים: מיבצעים
תחרויות ריבוי את לציין יש כן ועוד* הממשלה, ראש ושל הנשיא של נסיעותיהם המזרח, יריד

במדינה. השנה שנתקיימו הביךלאומיות הספורט
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היו אלה בתוך לפועל, להוציא נקראה שהמשטרה המיוחדים המיבצעים ותכפו רבו השנה
ליבריה, השנהב, חוף בראזאוויל, (קונגו נשיאים שישה בורונדי), (מלך אחד מלך של ביקורים
מאוריציוס, אוגנדה, (גמביה, ממשלה ראשי שישה קוסטאריקה), גאבון, אפריקה, מרכז קהיליית
החוץ שרי אחרים; מעלה רמי ואישים רבים שרים ביקרו כך על נוסף דניה). שבדיה, טרינידד,
מניג'ר. שרים משלחת וכן האירופי הפרלמנט משלחת מאונטבאטן, הלורד בראזיל, ושל נפאל של

זרימ על 3יקוד! .10

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

תיירים. 172,740 מהם אנשים, 242,787 הגבול נקודות דרך עברו הדוח בשנת
נוסף היתר. ללא ערב לארצות עברו אנשים 195 הארץ. מן גירוש צווי חמישה לפועל הוצאו
חזרה להסתנן ניסו אחרים ו52 לארץ הוחזרו מהם 134 שניםעשר. עוד לעבור ניסו כך על

למשפט. הועמדו החוזרים מן חלק ונתפסו.

תגנון .11

הגדרת הצורך. לפי עדכונם לשם השונות, היחידות של התקנים פעם מדי נבדקו הנסקרת בשנה
שוטפת. בצורה תדיר, נעשית שונים ותפקידים נוחלים

השונות. הקבע ושלפקודות .הארצי המטח פקודות.. של הקודיפיקציה עבודת נסתיימה השנה
ן הפקודות אוסף המנדט, משטרת של הפקודות ף אוס  (בתוכן בוטלו שנתיישנו הפקודות פל
| הקבע פקודות ,1962 יולי עד הארצי פקודותהמטה גליונות כל ,(19521948) ישראל משטרת של
| שימוש תוך אחידה, בצורה ונוסחו עודכנו תקפות שנותרו הפקודות וכיר'ב). המשטרה לתחנות
/ של הקבע פקודות של בכרך נאספו אלה כל אחידה. ובלשון אחידות בהגדרות אחידים, במונחים
הוכן (הקובץ יתרה טרחה ללא הצורך בשעת ולתקנן לחדשן שאפשר כך שנערך ישראל, משטרת
בגליון ומוחלפים תיקון של במקרה האוסף מן המוצאים נפרדים, גליונות המורכב כרך בצורת
לחפש הצורך מן המשטרה אנשי את שחרר הקבע פקודות אוסף פרסום ומעודכן). מתוכנן חדש,
על נוסף הנ"ל. הפרסומים ידי על תפוס שהיה מקום פינה ואף קודמים, פרסומים במספר פקודות

יותר. קל הוא כיום בהן והשימוש הפקודות, והובהרו פושטו כך
השונים. המשטרה ענפי של לפעולותיהם האחיד המינוח הכנת נמשכת השנה גם
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פרקה'

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון .1

ביחידה רוכזו והן הכלכליות החקירות בשטח המשטרתית הפעילות הורחבה הנסקרת השנה בסוף
הארצי. במטה מחלקה של בדרג ארצית

פליליות לחקירות המחלקה א,
: דלקמן בפעולות המחלקה עסקה הנסקרת בשנה

הפקודות של יעילותן ובבחינת החקירות עובדי של פעולותיהם בבדיקת טיפלו הביקורת קציני
ברשיון ששוחררו באסירים הטיפול התפרצויות! כגון; השונים' החקירה בשטחי והנוהלים
לחקירה דרושים ואנשים שנמלטו עבריינים ., התייצבות) על וביקורת מעקב דיווח, (רישומים,
הסמכתם, התובעים, (רמת ביחידות התביעות משרדי נבדקו כן ולתפישתם). לאיכונם (מאמצים
שלא שהוחלט או שסורבו בתלונות הטיפול ודרכי ההליכים נבדקו וכוי). הישגיהם הופעתם, צורת
(הצורך דינם לבירור המחכים האנשים של הארץ מן יציאתם בעיכוב עיון נערך כן בהן. לטפל

יציאה). היתר לקבל החובה ביטול לאחר נתעורר זה בנידון הנוחלים בבדיקת
חוסר (מחמת מסויימות בתלונות לטפל לסרב המשטרה החלטות על עררים כ300 נבדקו
ולחוות לעיון למשטרה והועברו המשפטי ליועץ הוגשו אלה עררים ציבורי). עניין חוסר או ראיות
המשפטי) היועץ של התערבותו (לפני עצמה ידלהמשטרה על לפעמים נעשית העררים בדיקת דעת.

פליליות. לחקירות המחלקה ידי על לפרקים מתבטלת המסרבת היחידה והחלטת
לסרבם מוסמכת המשטרה שאין שונים בתיקים משפטיים הליכים לעיכוב בקשות 525 נבדקו
אישר המקרים מכל ב%95 המשפטי. היועץ ידי על למשטרה הועברו הבקשות לסוגרם. או

המשטרה. עמדת את המשפטי היועץ
רד ^מש הנשלא מלשכת מועברות אלו בקשות חנינה. למתן בקשות ב625 עיינה המשטרה
המשפחתי מצבו של מדוקדקת בחינה דורשת האלה הבקשות בדיקת למשטרה. ומשם המשפטים
תקופות לקיצור בקשות אלה היו ברובן טענותיו. בחינת על נוסף המבקש, של והסוציאלי
לחנינה הבקשות ריבוי את לציין יש כליל. ההרשעה את למחוק הנשיא נתבקש בחלקן המאסר,
בקשות מכל %12.5 (שהן בקשות, 63 מוגשות. הן שבהן דעת בקלות הגובלת התכיפות ואת

נהיגה. רשיון לשלילת שנידונו מאנשים נתקבלו החנינה)
שהיו אסירים כ500 של בדבר דעת וחוות פרטים סופקו הממשלה של המשפטי ליועץ

לשחרורים. הוועדה בפני נדון ושעניינם בשליש, מאסרם תקופת לקיצור מועמדים
ידי על האסיר על שהוטלו או בחוק שנקבעו מסויימות להגבלות נתונים זה מסוג אסירים
ידי על  רוב פי (על הרשיון תנאי את הפירו כנ"ל ששוחררו אסירים 26 לשחרורים. הוועדה
האסירים ולהחזרת הרשיונות לביטול אמצעים ננקטו השחרור). בתקופת פליליות עבירות ביצוע

הסוהר. לבית
של מטרתן חופשות. להם העניק המשטרה ששר אסירים 853 על הודעות נמסרו למשטרה
חופשתם. בשעת הללו האסירים של ומעשיהם תנועותיהם על פיקוח לקיים  אלה הודעות
את לחוות המשטרה נדרשת ארוכה, מאסר לתקופת נדון אם או מועד, כעבריין האסיר נודע אם

החופשה. למתן תנאים להתנות רצוי אם או חופשה, לו לתת ראוי אם דעתה
משפטים חידוש בדבר דעתה על בערך, מקרים ב~100 המשפטי, היועץ ידי על נשאלה המשטרה
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אם המשפט, את לחדש שלא המשטרה המליצה המקרים ברוב שהחלימו. נפש חולי עבריינים של
שפוי. בלתי היה שהנאשם בשעה בוצעה שהעבירה משום ואם קלה היתה שהעבירה משום

חמורות האשמות (חקירת במרחבים מסויימים תיקים של חקירתם על פיקוח קיימה המחלקה
ציבור עובדי זרות, מדינות נציגי כגון' מיוחד' מעמד בעלי הם העבירות כשמבצעי או במיוחד'
ועל המסוכנים הסמים פקודת לפי העבירות של חקירתן על פיקוח המחלקה מקיימת כן וכיו"ב).

קטינים. ידי על שבוצעו מין עבירות חקירת
הדוק בקשר ועמדה ומקצועיים משפטייםי בעניינים למרחבים ועצה עזרה הושיטה המחלקה
לחוקים הצעות בדבר דעתה חיוותה היא הראשית: הצבאית הפרקליטות ועם המשפטים משרד עם

חדשים.
סוגי "בחינת בסעיף להלן, (פרטים המסוכנים הסמים בבעיות במרץ טיפלה המשטרה

והמקרים"). העבריינות

הנאצים פשעי לחקירת המדור ב.
עדים 770 של הודעותיהם נרשמו השנה החקירות. אגף לראש במישרין כפוף היה זה מדור
בחוץ בדבר הנוגעים למוסדות הועבר החומר נאציים. פושעים ל998 בייחס דוחות 214 ונערכו
בתיקים העדויות ולחיזוק נאציים פושעים נגד חדשים תיקים לפתיחת בו השתמשו והם לארץ'

הקיימים.
ראש . ומאוסטריה. מגרמניה המתאימים המוסדות עם פעולה בשיתוף התנהלה המדור עבודת
בלוד הנאצים פשעי בענייני התביעות מרכז עם מגע קיים המדור אלה. בארצות ביקר המדור

ביגסבורג.
אליהם שבייחס במשפטים הדין פסקי את ישראל למשטרת להמציא הסכימו גרמניה שלטונות

בישראל. עדויות נגבו
באוסטריה המאוחדת היהודית הקהילה של המיסמכים מרכז עם ושם'/ "יד עם הדוק קשר קויים

העולמי. היהודי הקונגרס ועם

פלילי לזיהוי המחלקה ג.
המחלקה פעולות (1)

חשיבות של ההכרה להעמקת החוקרים בין שנים זה שנעשו המאמצים, כי הוכיחה הנסקרת השנה
המחלקה אל לפנות הרבו היחידות פרי. נשאו הפלילית, ולתביעה לחקירה הקרימינאליסטיקה
יחידות המחלקה. ביצעה שאותן שיגרתיות לבדיקות הפניות על נוסף מדעית, עצה בבקשת
בתי אף ראיות. ולאיסוף מוחשיות ראיות לגילוי ציוד להן לספק בדרישות הרבו החקירות
לבדיקה אנשים הפנו מסויימים ובמקרים שונות, בדיקות הם, ביוזמתם למחלקה, הפנו המשפט

בפוליגראף.
העברית, האוניברסיטה של אכספרימנטלית לפסיכולוגיה המחלקה ידי על נערו הדוח בשנת
התגובות את לבחון  המחקר של מטרתו הפוליגראף. בנושא מחקר המחלקה, עם בשיתוף
את לפענח הפוליגראף למפעילי יסייעו המחקר ממצאי במצ5*5?ול~לחץ. העור של הגלבאניות

המכשיר. של הרישומים
חומר סיפק לפוליגראף, עמדתם לבירור במשטרה החקירות קציני בין שהופץ שאלוךמחקר

י . השירות. בפיתוח שיסייע
על נערך ישראל בנק של ובמימונו 1961 בשנת שנערכה האינטרפול של הוועידה ביוזמת
כסף שטרי ^של האבחון בנושא מחקר העברית האוניברסיטה של לפסיכולוגיה המחלקה ידי
זה. מחקר נערך בה: שאף קנדה, משטרת עם בתיאום בוצע המחקר הציבור. ידי על מזוייפים
היתה המחקר מטרת יותר. מפורטות הן אד קנדה, משטרת של לאלה דומות תוצ8ות~מחקרנו
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הרחב הציבור למען היכר כאמצעי בשטרות לתיתם שאפשר יעילים בטחון אמצעי לגלות כפולה:
הספר). בתי של בתלמידים (החל זה בנושא הציבור והדרכת

על הודרך האנאליטית המעבדה עובד השנה. גם מיוחדים בנושאים התמחו משטרה אנשי
בטכניקות הודרך הסימנים מעבדת ראש דיו! של בעיקר בכרומאטוגראפיה, אזרחי מומחה ידי
מנעולים, בפריצת הכרוך ובכל בהם "טיפול" של סימנים בבדיקת מנעולים, ייצור של המיוחדות
דיו, נייר, חומריו: על דפוס, של השונות השיטות ללימוד קורס עברו המיסמכים מעבדת עובדי
איש ידי על בפסיכולוגיה הודרכו הפוליגראף מעבדת עובדי וכוי. חריתה אופסט, ליטוגראפיה,

העברית. האוניברסיטה מן
פלילי. עבר בעלי של כינויים מ500 יותר הכוללת הכינויים, כרטסת הוכנה הדוח בשנת
הודפס העבריינים. לאלבום כתוספת ישמשו בהן ליחידות, נשלחו זו מכרטסת העתקים 25

שעון ציון ידי על עבודה חומך הקאטאלוג ושעונים. תכשיטים לזיהוי התכשיטים של קאטאלוג
מפורט). תיאור מתן (במקום באלבום הסידורי במספרו תכשיט או

באמצעות ופיקוח רישום העדר ובגלל פלילי לזיהוי במחלקה הרשומים הנפש חולי ריבוי עם
בזיהוים מסייע הרישום ותיאורים). (שמות נפש חולי של מנוקבת כרטסת נערכה אחרים, מוסדות
עבריינים של או אלמונים, של בזיהוים וכן נפש לחולי ממוסדות שברחו חולים של ובאיכונם
מין עברייני לרישום הכרטסת להזדהות. מסוגלים או רוצים הם ואין נפש חולי שהנם דרושים

רישומים. ל1090 הגיעה מין ועבירות
ציוד עם עור תיקי חמישים וכן למוצגים, סטאנדארטי אריזה חומר סופק היחידות לכל

אצבע. טביעות לעובדי
סיוע לצורך המעבדה של היציאות מספר השנה. במרוצת התפתח הניידת המעבדה שירות
בחקירות השאר, בין סייעה, הניידת המעבדה ניכרת. במידה עלו הדרכה ולצורכי בחקירות
מקרי שלושה שנמצאו! גוויות ובדיקת התאבדות מקרי שמונה רצח! מקרי עשרה דלקמן:

דרכים. תאונות ו26 דליקות 25 וגניבות, התפרצויות 37 לרצח)! (נסיון יריות
פושעים זיהוי  השאר בין תצלומים: לפי זיהוי של פעולות מספר בוצעו הנסקרת בשנה
מלפני תצלומיהם עם האחרונות בשנים שצולמו חדשים תצלומים השוואת לפי נאציים,

שנה. עשרים
בעיית הארץ. חלקי לכל שירותיו את לספק משפטית לרפואה המכון הוסיף הקודמות כבשנים

הפרק. על עומדת הארץ של הצפוני החלק לשירות המכון סניף של הקמתו
ופגישות. קורסים באמצעות והקצינים, השוטרים להדרכת רבות תרמו המכון עובדי

קבוצות), 90 (בערך איש מ1100 למעלה פלילי לזיהוי המחלקה במעבדות ביקרו הדוח בשנת
במחלקה. העבודה שיטות את מקרוב להכיר כדי

פלללי לרישום המדור פעולות (2)

אצבע וטביעות הרשעות רישום ו.
בשנה 28,044 (לעומת אצבע טביעות טופסי 31,724 ולבדיקה למיון נתקבלו הנסקרת בשנה
לעומת  אצבע טביעות ללא  עבריינים תיאור טופסי 25,501 ונבדקו נתקבלו הקודמת).
(לעומת צעירים לעבריינים שהתייחסו תיאור טופסי 11,833 ובתוכם הקודמת, בשנה 23,690
הנאשמים מן %50 אצל החוק. לפי אסורה אצבעותיהם טביעות שהטבעת הקודמת), בשנה 10,516
(לעומת המדור בכרטסת בדיקות 620,591 נערכו קודמות, הרשעות נתגלו למדור הגיעו שפרטיהם
21,276 (לעומת פלילי רישום של חדשים תיקים 21,766 נפתחו כן הקודמת)! בשנה 563,110

הקודמת). בשנה
הרכוש רישום וו.

שאבדו, ערך בעלי חפצים הקודמת) בשנה 28,725 (לעומת 28,120 של ופרטיהם תיאוריהם נרשמו
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חפצים הקודמת) בשנה 1452 (לעומת 1098  לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו נגנבו! או נמצאו
לפני המרחביות, ביחידות לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים ערך. בעלי
שלפי ודרכונים תעודות זה במספר נכללו לא כן פלילי! לרישום למדור פרטיהם שהועברו
לבעליהם והוחזרו זוהו אופניים זוגות 737 אותן. שהוציאה לסמכות מייד מועברים הם החדש הנוהל
בוצעו .1332 והוחזרו נמצאו שמהם חיים, בעלי 1877 של פרטים נרשמו הקודמת). בשנה 694)

הקודמת). בשנה 50,300 (לעומת הרכב כלי בעלות בכרטסת בדיקות 67,600

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום .111

את המראים הקודמת), בשנה 9040 (לעומת תצלומים 9870 האלבום הכיל הדוח שנת סיום עם
העבריינים כרטסת הקודמת). בשנה 6146) ופעילים מועדים עבריינים 6737 של דיוקנותיהם
בשנה 1090 (לעומת כרטיסים 1425 מכילה והיא גדלה העבריינים, לאלבום הצמודה המום, בעלי
מין עבירות של הביצוע שיטת בכרטסת כרטיסים. 502 נכללו הכינויים בכרטסת הקודמת).
הזיהויים מספר כרטיסים). אלף כמעט של (עלייה ל1582 הכרטיסים מספר הגיע מין עברייני ושל
90 הדוח שנת במשך נעשו 1^61111101 הזיהוי במערכת ל122. הגיע זו כרטסת באמצעות

ודאי. החשודים של הזיהוי היה אלה ממקרים בתשעה שחזורים!
נעדרים ורישום למשטרה דרושים אנשים רישום החקירות, אגף פרסומי .¥1

פורסמו המשטרה. יחידות כל בין והופץ הדוח שנת במשך שבוע כל התפרסם החקירות אגף חוזר
סיפק שהיה לפני ונמלטו עבירות שביצעו (אנשים שנמלטו עבריינים 363 של תיאוריהם בו

נעדרים. ו116 לחקירה הדרושים אנשים 158 לעצרם),
מהם ל284 בייחס נעדרים! אנשים על הודעות 2170 היחידות מן נתקבלו הנסקרת בשנה
שנת בסוף חולים. מבתי ברחו שמרביתם נפש חולי היו נעדרים 672 ישראל; בקול הודעות שודרו

מהם). שבעה עוד נתגלו הדוח הכנת סיום (עם הנעדרים מבין 11 נמצאו טרם הדוח
מהימנות ובירורי יושר) (תעודות פלילי רישום העדר בדבר תעודות ץ,

ביניהם אין אם לגלות (כדי בדיקה נערכה דרכונים לקבל שביקשו אנשים ל76,803 בייחס
הארץ). מן יציאתם לעיכוב צו שקיים אנשים או ועומד תלוי שמשפטם פליליות באשמות נאשמים
כן ., ובחרךלארץ בארץ זרות ונציגויות קונסוליות בשביל יושר לתעודות בקשות 6138 נתקבלו
מהימנות בדיקות 3584 גם בוצעו בארץ. המדינה מוסדות פניות לפי יושר תעודות 8927 הוצאו
ובחוץלארץ. בארץ קרוביהם בקשות לפי אנשים 156 של באיכונם טיפלה המשטרה אחרות.

למדע המדור (3)

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה ו.
מקומות מ1111 שהועתקו הקודמת) בשנה 2734 (לעומת טביעות 3295 נתקבלו הדוח בשנת
הביאו אלה גילויים אצבעותיהם. טביעות לפי העבריינים זוהו מקרים ב146 שונים. עבירה
ידי על שבוצעו נוספות עבירות על הודאות וכן לעבירה, שותפים על ידיעות גם בעקבותיהם

זו. בדרך שנתגלו העבריינים
אחרות מעבדות ח.

עבירה. מקרי ל413 שהתייחסו מוצגים, 1372 נבדקו ולסימנים לעקיבות במעבדה
עבירה. מקרי ל556 שהתייחסו מוצגים, 920 נבדקו האנאליטית במעבדה

חקירות. תיקי ל637 שהתייחסו מוצגים 3353 נבדקו ולזיופים יד לכתבי למיסמכימ, במעבדה
שבהם המקרים במספר הירידה מן נובעת הקודמת) בשנה 771) הבדיקות במספר שחלה הירידה

קודם). שכיחות היו אלה (עבירות זיהוי בתעודות שינויים נעשו
חקירות. תיקי ל215 בקשר איש כ430 נבחנו שבהן בדיקות, 456 בוצעו הפוליגראף במעבדת
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138,775 והכינו צילומים 42,602 השנה במשך ביצעו השונות ביחידות הצילום מעבדות 16

הוכן רנטגן. וצילומי מיקרוסקופיים תצלומים בצבעים, תצלומים תצלומים, של והגדלות העתקים
בבית העת בבוא וקרן י זה סרט ברצח. חשוד של הודאתו ואת עדותו את המציג מ"מ 16 של סרט
....... . המשפט.
תבניות) גם  מיוחדים (ובמקרים מפורטים תרשימים הוכנו והשחזור השרטוט במעבדת
ועוד). הריגה לרצח, נסיונות מקרי 6 רצח, מקרי 10) פשעים בוצעו שבהם מקומות 21 לשחזור

תרשימים. של רב מספר הם אף הכינו במרחבים השרטטים
27 יצאה כן פשע, מקרי ב142 המרחביות ליחידות בחקירות לסייע יצאה הניידת המעבדה

הדרכה. למטרות פעמים
משפטית לרפואה הממן ווו.

שיתוף מתוך  מהן שבע הנוכחית, במסגרתו המכון של לפעילותו שנים עשר מלאו השנה
משביע היה הפעולה ששיתוף לציין יש העברית. האוניברסיטה של לרפואה הספר בית עם פעולה

ביותר. רצון
בארץ אחרים במוסדות משפטיות; פאתולוגיות בדיקות 809 במכון בוצעו הנסקרת בשנה
ברובן נעשו אלה בדיקות גילם. קביעת לצורך נבדקו, חיים אנשים 68 כאלה. בדיקות 64 בוצעו
שנמצאו שלדים 16 נבדקו כן נותחו. לא אך למכון, הובאו גוויות 87 המשפט. בתי דרישת לפי
2071 של בדיקות בוצעו שבמכון והסירולוגית הטוקסיקולוגית במעבדות בארץ. שונים במקומות

חקירות. ל1084 שהתייחסו מוצגים

. . המרחבים ד.
המשטרה מחוזות בכל הפועלות העיקוב, יחידות של פעולותיהן ושוכללו הורחבו הנסקרת בשנה
יחידות שיטותיהם. ובחקר פעולותיהם ועל תנועותיהם על בפיקוח עבריינים, בגילוי והעוסקות
עבודת תדיר. ומתפתחת עולה ויעילותן מתאימה, פנימית תפקידים חלוקת עם כצוות, עובדות אלה
להגיע ייחודי, באורח תיק הוצמד שאליו בודד, חוקר בידי היה שלא הישגים לידי מביאה הצוות

. .  אליהם.
ביעילות לפעול הוסיפו הגדולות) בערים הנוער (מיפלגי נוער בעבריינות העוסקות היחידות

. הימים). ובעולי בעבריינות העוסק בפרק (פרטים

העבריינות מצב .2
. . .  החישוב שיטת א.

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

המשפטי. היועץ ידי
מיחידה שהועברו למקרים פרט שנרשמו, המקרים כל את איפוא, כוללים, האמיתיים המקרים
במקרים נכללים תביעה ללא שנסגרו התיקים אשמה. בהם נתגלתה שלא ולתיקים ליחידה

האמיתיים.
המחוזית החלוקה לפי ניתנים  הקודמות לשנים המתייחסים אלה גם  המספרים כל
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התיקים של המספרים של בצידם ניתנים, דלהלן בטבלות .1958 בשנת שהונהגה הקיימת,
שבטבלות. למספרים גם מתייחסים לעיל שנאמרו הדברים האמיתיים. המקרים מספרי גם שנרשמו'
נאמר כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים הדברים מתייחסים לטבלות שנתלוו ובניתוחים בהערות
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 כי

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

העבריינות ב.
בשנה עבירות 64,645 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב70,372 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
עלייה  האמיתיים המקרים (במספר %8.9 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר, הקודמת?
%4.8 של ועלייה שנרשמו במקרים %4.7 לשנת^הז^"היתזזעלייה"של שקדמה בשנה .(%9.6 של
עלייה היתה 1960 בשנת ברם, מה! במידת איפוא, עלה, העלייה שיעור האמיתיים. במקרים
עלייה  כן שלפני ובשנה האמיתיים במקרים %13.2 ושל שנרשמו במקרים %14.6 של בשיעור
את איפוא, מאשרות, אלה תנודות האמיתיים. במקרים %2.7 ושל שנרשמו במקרים %1.6 של
ויש אחידה צורה בעל איננו העבריינות תהליך ובמניעתה: בעבריינות הדן בפרק אמרנו אשר
יש, ל%52.1. אף העלייה שיעור הגיע שבהן שנים היו כבר להסבירן. קל תמיד שלא תנודות בו
לראות ויש ניכר, שניט מספר של בנתונים עיון סמך על אלא מגמות לקבוע שאין לזכור איפוא,
היוצרים הגורמים בלוויית רק לבחון יש סטאטיסטיים מספרים ארוך. טווח של בראייה התהליך את
הכלכלי, המצב המשפטית, השיטה תרבותה, טיבה, האוכלוסייה, לעניינינו, כגון, הבעייה, את
בחינה ללא מספרים שורת של או מספרים שני של השוואה באלה. וכיוצא גרמן שהזמן נסיבות

מועט. שערכה סכימאטית בהפשטה עיון אלא אינה כזו
שיעורי זאת, לעומת מספר_העבירות! ב מתמדת,_לעלילה נטייה... בארץ שקיימת ספק אין
של במספרים עיון לאחר אלא לכת מרחיקות מסקנות מהן להסיק ואין תדיר, מתנודדים העלייה

אחדות שניט
לעומת עבירות, 301.8 נרשמו תושבים 10,000 לכל השנה: גם עלתה העבריינות תכיפות
עניין על גם חל המספריות התנודות בדבר לעיל הדברים"שנאמרו בשנז7י~הקדד9תז~"ברם, 289.6
1960 בשנת שונים: בשיעורים בתכיפות, תדירות תנודות אנו מוצאים היום ועד 1952 מאז זה.
ב12.2  והשנה בלבד, נקודות ב2.5 ב1961 המדד עלה זאת לעומת נקודות! ב30 המדד עלה

נקודות.
19621961 בשנת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודות את מתארת דלהלן הטבלה

השנים. באותן העבריינות תכיפות ואת

44 טבלה
1962  1961  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

שנרשמו התיקים מספר התיקים כל האוכלוסייה השנה
תושבים ל000'0נ שנרשמו

289.6 64645 2,232,000 1961
301.8 70372 2,332,000 1962
+4.2 +8.9 +4.5 באחחים הריבוי

האוכלוסייה שיעור ואת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות, תנודת את מראה 45 הטבלה
10,000 לכל העבירות מספר את כלומר, העבריינות, של (1001(161106) התכיפות שיעור ואת

;19621948 בשנות תושבים,
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45 טבלה
19621948  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקים טספר
שנרשמוהאוכלוסייההשנה התיקים ל000'10כל שנרשמו

תושבים

1948879/00011640132.4
19491'174'00019099162.7
19501/370,00025540186.4
19511,577/00036652232.4
19521,629,00041635255.6
19531'670'00041231246.9
19541/718/00044247257.5
19551'789'00046453259.7
19561,872/00048936261.4
19571,976,00050800257.1
19582'032'00053010260.9
19592,089/00053840257.7
19602'150'00061720287.1
19612,232/00064645289.6
19622'332'00070372301.8

דלעיל. בטבלה המתוארת ההתפתחות את גראפית בצורה מראה 46 הטבלה

46 טבלה

ואוכלוק"ח העגד"מת תנודת
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שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריימ לסוגיהן העבירות מספרי את מראה 47 הטבלה
ציון עם '1961 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת הדוח בשנת בהן טיפלה
תושבים 10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי

הנדונות. בשנים

47 טבלה
19621961 אמיתיים מקרים  שנרשמו תיקים

שנרשמו אמיתייםמקריםתיקים

או 1הריבוי אוהריבויהתיקיםמספר הי^נירה נ סן
19611 19621 באחוזים19611962תושביםל000'10באחוזיםירידה הירידה

+19611962+

הכל 64645703728.9289.6301.858823644829.6םך

24234.20.10.124234.2רצת

לרצח 43414.20.20.243407.0נסיון

אדם 8625.00.040.038625.0הריגת

בשוננ מוות 37348.10.20.133323.0נרם

פשוטה ותקיפה חבלנית 624366696.828.028.6612065226.6תקיפה

לשוד ונםיון 587732.80.30.3537134.0שור

מנורים לבתי 345034290.615.514.7339333620.9התפרצות

עסק לבתי 2904403538.913.017.32885401439.1התפרצות

התפרצויות 1825246335.08.210.61802243435.1שאר

ידי על או שוד ירי על בהמות גניבת
483722.90.20.2473623.4התפרצות

ואופנועים מכוניות 52461717.72.32.646558024.7גניבת

מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 2135268225.69.611.52004251725.6גניבות

אופניים 322833594.114.514.4198020091.5גניבת

כים 191917608.38.67.5168115557.5גניבות

בהמות 53959410.22.42.544149011.1גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 7026566.63.12.86816317.3נניבת

גניבות 18405194025.482.583.217035181396.5שאר

חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
5065151.82.32.24194323.1כגנוב

בזדון לרכוש 471651178.521.121.9456349718.9נזק

לאונס ונםיון 11914118.50.50.69812426.5אונם

מיניות עבירות 150515261.46.76.5143214622.1שאר

כלכליות 28142450.91.31.826740852.8עבירות

עבירות 15426167658.769.171.913349146249.6שאר

הנסיון מקרי ? ב%4.2 ירד הרצח מקרי מספר ירידה: חלה העבריינות של מסויימים בסוגים
ירידה חלה בשוגג מוות גרם במקרי !25'70 של ירידה חלה אדם בהריגת ב%7; ירדו לרצח
חלה שבהם בהמות, גניבת למקרי פרט  הרכוש נגד העבירות ברוב חלו זאת לעומת .%3 של
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עליות  (7.%3 של (ירידה פרי וגניבות (%7.5 של (ירידה פיס גניבות ,(%234). ניכרת ירידה
ביותר הגדולות העליות וכר. מין: עבירות אחרות^כגון עבירות בסוגי גם חלו עליות ניכרות.
וירידות עליות על פרטים שנתגלו. ^הכלכליות העבירות במספרי וכן ההתפרצות' במעשי היו
(במידה אלה ולידידות. לעליות שגרמו המשוערות הסיבות ועל העבריינות ישל" השונים בסוגים

העבירות. של השונים בסוגים העוסקות דלהלן' לטבלות מצורפים ליעשות) ניתן זד. שדבר
עבירות ב12,601 הנסקרת בשנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף
נתקבלו כך על נוסף ..(%22.5 של עלייה כלומר, בשנה.הקודמת' 10,284 (לעומת חטא מסוג
מביניהן 24,002 בהן: לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים, וסכסוכים עבירות על תלונות 50,201

עלייה כלומר ,26,199  זה מסוג אחרות תלונות של מספרן ,%15.6 של עלייה  תקיפות היו
מעדיפים עדיין לסירוב, זקוקים המתלוננים שאין העובדה אף על הקודמת. השנה לעומת %14 של
תתערב שהמשטרה תקווה מתוך או ידיעה חוסר מתוך אם למשטרה, תלונותיהם את להביא הם
במספרים משטרתית. פעולה של באיום יריביהם על לחץ לשם ובייחוד הדין, לשורת מחוץ לטובתם
בהן טיפלה ושהמשטרה המשטרה בפנקסי שנרשמו הרציניותיותר, התקיפות נכללו לא אלה

גמירא. עד
שהמשטרה (משום תיקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף ■

עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים השנה, גם המשטרה, טיפלה בהן) לטפל סירבה
הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם עבירות' לגלות
התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות

להתאבד. ונ*יונות
הנסקרת, בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם, התיקים כל מספרי את מראה 48 הטבלה

. לה. שקדמו השנים לארבע בהשוואה

48 ה ל ב ט

19621958  המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם תיקים
או הריבוי

19581959196019611962
הירידה
באחוזים
1962/1961

הכל 9593996926115749122014136528+11.9סך.

ועוונות) (פשעים פליליים +5301053840617206464570372תיקים 8.9
תקיפות ן 1299516313196362076224002+15.6תלונות
אחרות ! 1079413688207732297426199+14.0שםורבו

משונות +852924107011471179מיתות 2.8
התאבדות 185168174180174מקרי 3.3

בתיקים (נכללו להתאבד נםיונות
15.7+(684)(591)(628)(557)(514)פליליים)
.. 96943265441628032.7הברחות

, ,, . 1595310324104621028412601+22.5חטאים
+י11811237126016061721דליקות 7.2

המספר שונים. בשיעורים עלייה חלה ולהברחות, להתאבדויות פרט הללו, החקירות סוגי בכל
. ב%11.9. עלה שנחקרו המקרים של הכולל

. . . גראפית.. בצורה אלה נתונים מוצגים ו49א' 49 בטבלות ■ 
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49 טב,לה

19621958 'לבניהם ונחקרו תיקים

60000

ועוונות פשעים

{ 45000

! 50000

!15000

1 0

תלונות
שםורבו

תקיפות

20000

15000

|10000

| 5000

1 0

תלונות
שםורבו

20000

15000

אוזרות

(י625 60 59 58

10000ץ

| 5000

^ 0

120000

100000

180000

160000
שנחקרו התיקים כל

140000

120000

62 61 60 59 58
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טבלה

הברחות

1000ק;

|750
)500
|250
!0

להתאבד ויות נסי

600

450

500

|150
;<■1 0

מגונות מיתות

1200

 900

| 600

1500
ן

10

200

התאבדות מקרי

|150
(100
! 50
ן
1 0

דליקות

62 61 60 59 58

 1600

1200
ן

1 800

1400
ו

0

ת^\אים

16000

12000

8000

4000

62 61 60 59 58 0

התפרצויות מיניות, עבירות (רצח, עבירות של שונים בסוגים ההתפתחות את אנו רואים 50 במגלה
האחרונות. 7?שניט בחמש וגניבות)
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50 טבלה

19621958 ו מ רעו עת תיקים

1500

מיניות עבירות

:::%%:1

1200

900

600

5300

רצח

40

52

24

16

התפרצויות

■'! 0000

6000

6000

4000

2000

גניבות

30000

24000

18000

12000

6000

61 61 60 59 58 0 62 61 60 59 58 0
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51 טבלה

שנרשמו תיקים
ועוונות פשעים

^^^^^^^^^^88*88^8^888ן>אן>י8 ;■?■■■!
,1962 1961
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נמשכת זאת לעומת .1955 בשנת שתחילתה בהתמדד^ה^דה, כמעט נמשכת הרצח מקרי במספר
עלייה מצינו המיניות במספרהעבירות וגם והגניבות, במספרי"ההתפרצויות העלייה בהתמדה מתמדת. כמעט
עיון האחרונות. בשנתיים. העבריינות של החודשיות התנודות ניתנות דלעיל 51 בטבלה
אולם הרכוש. נגד בעבירות בפרט מסויימת, עונתית חוקתיות בהן שקיימת מראה אלה בתנודות
ולגורמים לאפקטים אישיים, לרגשות נכבד תפקיד נודע שבהם האחרים, העבירות בסוגי גם

מםויימת. חוקתיות מורגשת פסיכולוגיים,

מחוזית, חלוקה לפי ועוונות), (פשעים 1962 בשנת שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסך מחוז כל של האחוז ציון עם

ה ל ב ט

1962  שנרשמו תיקים

52

המחתות לפי 
כל

שנרשמו הצפוניהתיקיט תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחוז

70372*

100.00/0

20533

29.2"/0

25838

36.7"/0

23830

33.90/0

.%0.2 שהם תיקים, 171 נרשמו כלכליות: לחקירות המחלקה את כולל

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

53 טבלה

המחתות לפי  19621961 שנרשמו תיקים

הדרומי המחוז תלאביב מחוז הצפוני המחוז י כשנירשמום י י'שנה

196164645188002398021865

196270372*205332583823830

+9.0 י +7.7 +9.2 +8.9 באחוזים הריבוי

.. . ... .., י ,■/■ : /._\ דלעיל. את,הטבלה ראה *

שבטבלה הסוגים. (לפי בהו טיפלה שהמשטרה העבירות של מפורטת, מחוזית חלוקה ניתנת; להלן
. , בלבד. 1962 לשנת ,(47

79,



54 טבלה
המחוזות לפי  1962  שנרשמו תיקים
המחוזמחוזהמחוז העבירה הכלסוג הדרומיתלאביבהצפוניסך

הכל 205332583823830*70372סך

231436רצח
לרצח 4114522נםיון
אדם 6213הריגת

בשוגג מוות 3416315גרם
פשוטה ותקיפה חבלנית 6669250617132450תקיפה

לשוד ונםיון 77352121שוד
מגורים לבתי 342976114671201התפרצות
עסק לבתי 403582619331276התפרצות

התפרצויות 24637535621148שאר
התפרצות ע"י או שוד ידי על בהמות 374132גניבת

ואופנועים מכוניות 6179444776גניבת
מכוניות וחלקי מכוניות מתוך 26826581392632גניבות

אופניים 335945518841020גניבת
כים 1760310998452גניבות

בהמות 59426035299גניבת
וטמטעים מפרדסים פרי 65620843405גניבת

גניבות 19402453381436726שאר
כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 515178172165קבלת

בזדון לרכוש 5117114720201950נזק
לאונס ונםיון 141385350אונם

מיניות עבירות 1526443639444שאר
כלכליות 173674*424עבירות

עבירות 16765710542975363שאר

כלכליות. לחקירות המחלקה של תיקים 171 כולל *

דלעיל) 48 הטבלה (לפי למיניהם המקרים כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
.1961 נתוני עם והשוואתם הנסקרת, בשנה שנחקרו

55 טבלה
המחוזות לפי  1962  1961 המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם מקרים

המחוז
המקרים הריבוישנחקרומספר

באחוזים19611962

הכל 11.9+*122014136528סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

38893
39900
43221

42084
47876
46397

+ 8.2
+20.0
+ 7.4

כלכליות. לחקירות המחלקה של תיקים 171 כולל *

ושל למיניהן) (חקירות התיקים של המחוזית החלוקה את גראפית בצורה המראה טבלה להלן
,,כל שבדיאגראמות לציין יש העיקריים. סוגיהם לפי ועוונות), (פשעים הפליליים התיקים כל
במאה, מסתכם האחוזים מספר אין העבירות" "שאר וכן ועוונות" "פשעים שנחקרו" התיקים
ההפרשים בהן! נכללו לא הארצי במטה הכלכלית המחלקה ידי על שנחקרו שהתיקימ משום

.%0.7 עד מ%0.1 מגיעים
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56 טבלזן

קוומנזעונווקרו ם נייק*
מחוזית חלוקה

1962

הצפונ> מלזוז הה טן?י0:>ו<:0!?ו?:1£1

תלאב>1: מחוז ^3^

הדרונ>> המחוז
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.  ; ; .■■ והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח יון ונס רצח (1)
,י מסתננים ידי על רצח מקרי שבעה בוצעו אלה מתוך ל23. מ24 ירידה חלה הרצח מעשי במספר
בדרך מקרים. שמונה של ירידה חלה הארץ תושבי ידי על שבוצעו הרצח מעשי במספר כלומר'
מעשי מספר עלה שבו הדוח, לשנת (פרט האחרונות בשנים הרצח במעשי גדולה ירידה חלה כלל
הרצחניות פעולותיהם לבלימת רק לא לייחס, יש זו ירידה המסתננים). ידי על שבוצעו הרצח
הארץ. תושבי ידי על המבוצעים הרצח מעשי להתמעטות גם אלא והפידאיון, המסתננים של
בטור לבינה. שבינו עניינים בגלל הרצח מקרי פחתו שהשנה מראה הרצח מניעי בחינת
מספר בוצעו כן המזרח. מושגי לפי המשפחה" כבוד על "הגנה מעשי נכללו אחרים" "מניעים
הרציחות מכל למחצית גרמו אלה מניעים סוגי שני דם. נקמת של מניעים מתוך רצח מעשי

הנסקרת. בשנה שבוצעו
ירידה  קודמות שנים לעומת ? ל40 מ43 (השנה ירידה חלה לרצח הנסיונות במספר גם

גדולה).

57 טבלו!
המניע19621958 הרצחלפי מקרי בחינה

19581939196019611962

הכל 3034262423סך

מסתננים של 86316טרוריזם

דם 1223גאולת
לבינה שבינו 88851עניינים

קרקעות 21סכסוכי

2211שוד
ירושה ..סכסוכי 1

אחרים 91312119מניעים
ידוע אינו 13142המניע

58 טבלה
19621958  המניע לרצחלפי הנסיון מקרי בחינת

19581959196019611962

הכל 6156374340סך

מסתננים של 10209611טרוריזם
דם 33111גאולת

לבינה שבינו 10910811עניינים
קרקעות 2311סכסוכי

42141שוד

ירושה 1סכסוכי

אחרים 2614122010מניעים
ידוע אינו 65434המניע
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59 טבלה
19621958  הביצוע שיטת הרצחלפי מקרי בחינת

19581959196019611962

הכל 3034262423םך

14139713יריות
69482דקירות

46546הכאות
111הרעלה

2322חניקה

אחרים 42522אמצעים

60 טבלה
19621958  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנפיץ מקרי בחינת

19581959196019611962

הכל 6156374340סך

2734201317יריות
20881716דקירות
64262הכאות
23הרעלה

2511חניקה
אחרים 65444אמצעים

בשוגג מוות וגרימת אדט הריגת (2)

ירד האדם הריגת מקרי מספר בשוגג. מוות גרפ מקרי ו34 אדם הריגת מקרי שישה נרשמו
בשוגג מוות בגרם קטנים). עצמם שהמספרים משום גדול שהאחוז לכך לב לשים (יש ב70'25
כתוצאה שנגרמו המוות מקרי את כוללים אינם אלה שמספרים לציין יש .%8.1 של ירידה חלה
במקומן). נדון שבהן הדרכים' תאונות על בנתונים משתקפים (אלה קטלניות דרכים מתאונות

לשוד ן ו ונסי שוד (3)

של עלייה כלומר, הקודמת, בשנה אמיתיים) 53) 58 לעומת אמיתיים, 71 מהם מקרים, 77 נרשמו
אמיתיים). %34) %32.8

.19621961 בשנים לשוד והנסיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

61 טבלה
19621961 לשוד ונםיון שוד

העבירה סונ
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אטיתייםנרשמו1961196219611962

לשוד ונפיץ +58775371+32.8שור 34.0

83



פריצה ידי על גניבות (4)

.%21.4 של עלייה כלומר, אמיתיים), 9810 (מהם התפרצות מקרי 9927 נרשמו הדוח בשנת
ובליל^מ^וצ^ות ביום מגורים, לבתי להתפרצויות פרט ההתפרצות' סוגי ברוב חלה העלייה

גדולה. עלייה חלה עסק לבתי

62 טבלה

19621961 פריצה ידי על גניבות

העבירה םונ
היאמיתייםנרשמו או באחתימהריבוי רירה

אמיתייםנרשמו1961196219611962

הכל +8179992780809810םך 21.4+21.4

בלילה מגורים לבתי 125311131242110011.211.4התפרצות
ביום מגורים לבתי 1280126512581242התפרצות 1.2 1.3

מגורים לבתי התפרצות
נודע לא 91710518931020+14.6+14.2זמן

בלילה עםק לבתי 1326186913171859+41.0+41.2התפרצות

ביום עסק לבתי 287420284418+46.3+47.1התפרצות
עםק לבתי התפרצות

ובחג 1291174612841737+35.2+35.3בשבת

התפרצויות 1825246318022434+35.0+35.1שאר

63 טבלה
19621961 פריצה ידי על או שוד ירי על בהמות גניבת

העגירה םונ
באחוזיםהירידהאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1961196219611962

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 48או ,37473622.923.4

 ניכרת ירידה חלה התפרצות) ידי על או שוד ידי על בהמות (גניבת עבירות של זה בסוג
כאמיתיים). %23.4) %22.9

(מקרים בלבד הנסקרת בשנה המחתות לפי ההתפרצויות חלוקת את המראה טבלה להלן
שעברה בשנה בהדרגה: יורד תלאביב של חלקה בתלאביב. אירעו מהן %40.1 אמיתיים),
בשנת !%43.3  1959 בשנת !%42  שלפניה בשנה ההתפרצות! מקרי מכל %41 בה אירעו

.%56.6  1956 ובשנת !%47.5  1957 בשנת !%44.9  1958
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64 ה גל ט

המחוזות לפי אמיתיים) (מקרים  1962  פריצה ידי על גניבות

העבירה הכלסוג הצפוניםך תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחוז

בלילה מגורימ לבתי 1100145734221התפרצות

ביום מגורים לבתי 1242310375557התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי 1020279345396התפרצות

בלילה עסק לבתי 1859304827728התפרצות

ביום עסק לבתי 41894117207התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 1737425982330התפרצות

התפרצויות 24347445571133שאר

הכל 9810230139373572סך

הכל בםך המחוזי 100.023.540.136.4האחוז

ץ על או שוד ידי על הבהמות גניבות של המכריע רובן הדרומי המחוז של בחלקו נפל זאת לעומת
עבירות. של זה סוג של המחוזית החלוקה את המראה ,65 הטבלה שמוכיחה כפי התפרצות, ידי

ל%86.1. מ%76.6 עבירות של זה במוג הדרומי המחוז של חלקו עלה, השנה

65 טבלה
המחוזות לפי אמיתיים) (מקרים  1962  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה הכלסונ הצפוניסך תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחוז

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 364131או

הכל בםך המחוזי 100.011.12.886.1האחוז

גניבות לפרקים הן שההתפרצויות לשכוח אין להתפרצויות המתייחסת בסטאטיסטיקה עיון בשעת
ההגדרה  סיבתו ההתפרצויות, ריבוי ביותר. זעיר לפעמים הוא בהן הגנבים שלל שגם קלות,
האנגלי, (06010100^/) הנוהג מחוק כירושה אלינו שבא "פריצה" המונח של ביותר החמורה

אירופה. ארצות בכל לחומרה דוגמתה ושאין

גניבות שאר (5)

ו24,287 27,452 (לעומת אמיתיים מקרים 25,921 מהן שונות, גניבות 29,070 אירעו הדוח בשנת
האמיתיים. במקרים %6.7 ושל שנרשמו בתיקים %5.9 של עלייה כלומר, ,י (1961 בשנת

הגניבה. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן
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66 טבלה
19621961 גניבות שאר

העבירה םונ
היאמיתייםנרשמו או באחוזיםהריבוי רידה

196119621962 אמיתייםנרשמו1961

הכל 274522907025921סך 24287+ 5.9+ 6.7

617465580+17.7+24.7
248210227+ 5.5+ 8.1

268220042517+25.6+25.6
335919802009+ 4.1+ 1.5
1760168115558.3 7.5
594441490+10.2+11.1
656681631 6.6 7.3

524 ואופנועים מכוניו!; גניבת
235 מלון מבתי גניבות

2135 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
3228 אופניים גניבת
1919 כים גניבות
539 בהמות גניבת
702 וממטעים מפרדסים פרי גניבת

+ 6.5 + 5.4 17912 16825 19154 18170 גניבות שאר

חל41נ£3מ_בגנינת..פל^מפרדסים כן כאמיתיים). %75) %8.3 בגניבות_הכ^0_חלה...ירידה..של
מכוניות בגניבת בייחוד עליית' בשן^ב"סוג^התיםי^חלו .(%7.3  כאמיתיים (0יף6.6, וממטעים
ישן פגע  האופניים גניבת "מכוניות. חלקי ובגניבת מכוניות מתוך בגניבות וכן ואופנועים,
למרות השגחה, ללא בעליהם ידי על האופניים של הפקרתם מחמת השנים, כל פוסק שאינו נושן

. המשטרה. של החוזרות האזהרות
"מעשי יתירה, בסלחנות המכונים, המקרים מספר רב והאופנועים המכוניות בגניבות אמנם
גניבות אלא אלה אין החוק לפי אולם, נסיעה או טיול לשם הרכב "שאילת" כלומר קונדסות",
כזה קונדס" "מעשה כי אנו מוצאים לעתים, כיי ובצדק, במלואן, והנחקרות הנרשמות רגילות,

לעבריינות. בדרך הימים עול של הראשון צעדו היה
.2219 לבעליהם והוחזרו נמצאו  רכבשנגנבו כלי 2284 שמתוך לציין יש

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

67 טבלה
המחוזות לפי  אמיתיים) (מקרים 1962  גניבות

העבירה .סוג הכל הצפוניסך תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחוז

ואופנועים מכוניות 5809042367גניבת
מלון מבתי 227778169גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 25176291284604חלקי
אופניים 20092941139576גניבת

כיס 1555282861412גניבות
בהמות 49020829253גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 63120543383גניבת
גניבות 17912415975456208שאר

הכל 259215944114058572סך

הכל בסך המחוזי 100.022.944.033.1האחוז
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מין עבירות (6)

מקרים 1624 (לעומת אמיתיים מקרים 1586 מהן מין, עבירות 1667 למשטרה הובאו הדוח בשנת
עלייה  (כאמיתיים %2.6 של עלייה איפוא' חלה, מין בעבירות הקודמת). בשנה אמיתיים ר1530
של עלייה כגון, ביותר' ניכרות עליות היו אלד, עבירות של מסויימים בסוגים ברם, !(%3.7 של

.(%37  (כאמיתיים ההסכמה לגיל מתחת וילדות ילדים עם מיניים בייחסים %33.3

68 טבלה
19621961 מין עבירות

העבירה סוג
האמיתייםנרשמו או באחוזיםהריבוי ירידה

אמיתייםנרשמו1961196219611962

הכל +1624166715301586סך 2.6+ 3.7

1037288+17.0+22.2

11273100+33.3+37.0

382636+22.6+38.5
533501519+ 3.7+ 3.6

8818588432.9 1.7

זכר ומשכב לאונס נםיון אונס'
88 במבוגרים בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
84 בהסכמתם בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונס
31 בכוח בילדים
514 ובילדות בילדים מגונים מעשים
907 מיניות עבירות שאר

ובין שנרשמו המקרים מספרי בין קטנים לא הבדלים עבירות של זה בסוג ניכרים שוב השנה
האמיתיים, המקרים

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

וכר. 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
19621961 כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה סוג
באחוויםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1961196219611962

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב חשוד +.506515419432רכוש 1.8+ 3.1
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תקיפות (8)
70 ה ב? ט

19621961 פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה

העבירה םוג
באחוזיםהירידהאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1961196219611962

פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה
גמירא עד בהן טיפלה +6243666961206522שהמשטרה 6.8+6.6

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

פקידי נגד וכן במרפאות עבודה' (בלשכות ציבור לתקוף__עובד^ המגונה המנהג שכיח עדיין
נוקטת זה מסוג במקרים ומורות). .גי^^י^יי^ט!^^^^^^^^?^ ו הסוכנות
נגד מופנים הם כשאין אלה, כגון קלים שבמקרימ פי על אף גמירא, עד משפטית פעולה המשטרה

המשפט. לבית המתלוננים את ומפנה בתלונה לטפל מסרבת היא הציבור, עובדי

(9)תלונותשסורבו
71 טבלה

19621961 שםורבו תלונות

התלונה סונ
םורבו

באחהים הריבוי
19611962

2076224002+15.6תקיפות

אחרות 2297426199+14.0תלונות

2ב. סעיף חי, בפרק לעיל נידונו אלו עבירות סוגי

בזדון לרכוש ונזק הצתה (10)

72 טבלה
19621961 בזדון לרכוש ונזק הצתה

העבירה םוג
באחוזיםאמיתייםנרשמו הירידה או הריבוי

אמיתייםנרשמו1961196219611962

הצתה
בזדון לרכוש נזק

125

4716

116

5117

123

4563

112

4971

 7.2

+ 8.5
 8.9
+ 8.9

כאמיתיים). %8.9 ושל שנרשמו במקרים %7.2 של (ירידה ההצתות במספר ירידה חלה שוב השנה
ב%30.2? המספר עלה 1961 בשנת שעברו: בשנים ניכרות תנודות חלו עבירות של זה בסוג

ב%35.4. עלה כן שלפני ובשנה ב%10.3, יוד כן שלפני בשנה
ב%8.5. עלה בזדון לרכוש הנזק מקרי מספר
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ורמאות זיופיפ (11)
73 טבלה

19621961 ורמאות זיון!

העבירה םונ
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתיימנרשמו1961196219611962

הכל 1191167210531531+40.4+43.4סך

זיוף
רמאות

297

894

343

1329
270

783
315

1216
+ 15.5
+48.7

+ 16.7

+ 55.3

העלייה הגיעה שבו בייחודבסוג^הרמאות, ?ליט1_גדולות_ב2ותר' חלו והרמאויות הזיופים במספרי
המעילות, לשכללו האלה שבמספרים לזכור יש .(%50 על עלתה אף (ובאמיתיים ל%50 לקרוב

" נפרדת. כעבירה ולא בגניבות, נחשבות הן החוק הגדרת שלפי משום

ובולימ בנקנוטיפ מטבעות, זיוף (12)
זה בסוג .(27 (לעומת אמיתיים 15 מהם הקודמת), בשנה 29 (לעומת מקרים 16 נרשמו השנה
בנקנוטים להפצת מתייחס המקרים של המכריע רובם .%55 של ירידה איפוא, חלה, עבירות של

לייצורם. ולא מזוייפים,

כלכליות עבירות (13)
האחרונות. בשנתיים המשטרה טיפלה שבהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

עבירות
74 טבלה

19621961 כלכליות
אמיתייםנרשמוהשנה ,

1961
1962

281
424

267
408

זו עלייה .(%52.8  (כאמיתיים %50.9 של עלייה השנה חלה הכלכליות העבירות במספר
העבירות במספר גידול על מאשר יותר זה, של^המשטרה"בשטח פעילותה הגברת על מצביעה
עצמה. המשטרה מן האלה העבירות לגילוי היוזמה באה המקרים של ברובם~המכריע כי עצמן,
של סידרה על מבוססים מהם ומסובכים, חמורים ברובם היו המשטרה טיפלה שבהם המקרים

בזה. זה הקשורים עבריינות מעשי
כתוצאה רגילים. בהליכים המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
שווייצריים, פרנקים שטרלינג, לירות (דולרים, חח מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה מטיפול

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

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

הברחות (14)

טבק,  שנתפסו הטובין בין הקודמת), בשנה 416 (לעומת הברחה מקרי 280 נתגלו הדוח בשנת
חמישים וכן חיים, בעלי מכוניות, שטיחים, מזון, שעונים, יהלומים, טקסטיל, ומוצרי טקסטילים

ריבויים. מפאת לפרטם שקשה סחורות של אחרים סוגים ואחד
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. שיכרות 015)

אף ועל המשכרים המשקאות של הגדולה התצרוכת אף על כמקודם, במדינה נדירה השיכרות
בהרגלים מושרש זה דבר יי"ש). (אפילו משקאות בשתיית להרבות מסויימים חוגים של הרגלם
אצלנו מועטות השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות הסדר הפרעות היהודים. של רבים דורות של
התאונות. בהתארעות מבוטל גורם אלא היא אין התרבות, ארצות ברוב לנעשה ובניגוד ביותר.
בשנה ו~3 30 (לעומת אחת מפעם יותר  חמישה מהם יהודים, 50 שיכרות על נידונו השנה
נוצרים. ושלושה אחת) מפעם יותר מהם (אחד מוסלמים שלושה נידונו המיעוטים מבני הקודמת).
יש המדינה. הקמת לפני ריבוייה לעומת בולט זה ודבר המיעוטים, בין ביותר נדירה השיכרות
שרוב בשעה הערים, תושבי הערבים בין נפוצה היתה שהשיכרות לעובדה הנראה, כפי זאת, לייחמ

כפריים. הם המדינה של הערביים תושביה

מסוכנים סמים (16)

אמיתיים 236 מהם מסוכנים, לסמים המתייחסות עבירות של מקרים 242 נרשמו הדוח בשנת
; . . , . הקודמת). בשנה אמיתיים 208 מהם ,214 (לעומת

.19621961 בשנת המסוכנים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן

החרמת
75 טבלה
ממוכנים 19621961ממים

11961 96 2

ק*נגרםקנגרם

126 חשיש
712.1 אופיום
27.5 קוקאץ
0.05 פטדין
1.5 קוךאץ

4
6

814
010

209
14

(אמפולות) 6612מורפיום

(כדורים) 369פרודורמול

להתאבד ונםיונות התאבדויות (17)

76 טבלה
 להתאבד ונסיונות התאבדות 19621961מקרי

התאבדות .■מקרי  להתאבד נםיונות

י'יייייי1961 אי היינוי באחוזים9"0ז באחוזים196219611962 הריבוי

הכל 1803.3סף 174591684+ 15.7

זכר
נקבה

95

85

7.4 88

+ 1.2 86

238

353

305

379

+28.2
+ 7^4
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77 טבלה
1962  להתאבד ונסיונות התאבדות מקלי

הדת לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נסיונות

י,וכרזנקבהונו בהנ

הכל 88100.0סך %86100.0%305%100.0379100.0 %

8090.97890.727790.835894.4יהודי
78.078.1185.9133.4מוסלמי
11.111.272.371.9נוצרי
:31.0דרוזי

ידועה 10.3לא

78 טבלה
להתאבד ונטיונות התאבדות 1962מקרי 

הגיל לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נםיונות

כרנקבהזכר ג1 בהנ ן

הכל 379100.0/"88%100.086100.0%305100.0סך %

17 גיל 22.367.0216.94912.9עד
24 עד 910.2910.47524.613234.8מ18
30 עד 44.567.05919.36617.4מ"25
45 עד 1921.61719.87424.37820:6מ31
55 עד 2629.61719.83611.8246.4מ46
ומעלה 2831.83136.03611.8287.4מ56

ידוע 41.320.5לא

79 טבלה
להתאבד ונסיונות התאבדות 1962מקרי 

הלידה מקום לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נםיונות

.זכר .זכרנקבה ■ נקבה

הכל 379/"88100.0786100.0%305100.0סך ■100.0%

1921.61112.87223.67519.8ארץישראל
1112.51315.15518.07920.8אסיה

33.489.36922.68021.1אפריקה
5056.84350.08327.311831.1אירופה
אמריקה 31.041.1י

ידוע 55.71112.8237.5236.1לא
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80 טבלה
1962  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

המשפחתי המצב לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נםיונות
חונונקבהזכר ג ק נ

הכל 379100.0/"86100.0%305100.0/"88100.0סך %

5562.54957.014547.520153.0נשוי(ה)
1921.61517.412942.312833.8רווק(ה)
1011.41719.841.3215.5אלמן(ה)
33.433.5165.3225.8גרוש(ד.)
ידוע 11.122.3113.671.9לא

81 טבלה
1962  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

הסיבה לפי
להתאבדהתאבדותמקרי נםיונות

כר כרנקבהז נקבהז

הכל 100.0%סך 88100.0 % 86305100.0"/379100.0"/

נכזבת 2.3אהבה 23.5 3175.6349.0
בעל בין 4.5לאשתוסכסוך 44.7 43812.47820.6
משפחתי 2.3אחרסכסוך 21.2 1278.97018.4

עבודה 3.4חוסר 31.2 1134.330.8
כספיימ 6.8קשיים 6 309.8123.2
גופנית 18.2מחלה 1611.6 10268.5236.1

דכאון או רוח מחלת
45.4כללי 4061.6 5310133.111630.6

אחרת 8.0סיבה 72.3 23511.5225.8
ידועה 9.1לא 813.9 12185.9215.5

82 טבלה
להתאבד ונסיונות התאבדות 1962מקרי 

האמצעי לפי
התאבדות להתאבדמקרי נםיונות

נ?זכרנקבהזכר

הכל 88100.0סך %86100.0 %305100.0%379100.0 סיל

20.7■.55.7ירייה
3640.989.3247.961.6תלייה

דקירה או 11.111.27323.95113.5חתך
2427.33439.514848.523461.7הרעלה

מגובה 910.21011.6144.6184.7קפיצה
במים 44.544.731.061.6טביעה

22.32832.5237.54211.1שריפה
אחר 78.011.2185.9225.8אמצעי
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שלפני בשנה ו184 הקודמת בשנה 180 (לעומת התאבדות מקרי 174 במדינה אירעו הדוח בשנת
איפוא, חלה, התאבדויות במספר הקודמת). בשנה 591 (לעומת להתאבד נסיונות 684 וכן כ0,

.%15.7 של עלייה  להתאבד הנסיונות ובמספר ,%3.3 של ירידה
בשנה 85 (לעומת נשים ו86 הקודמת) בשנה 95 (לעומת זכרים 88 היו המתאבדים בין
(לעומת נשים ו379 הקודמת) בשנה 238 (לעומת זכרים 305 היו להתאבד המנסים בין הקודמת).

.(533
הם אף להתאבד המנסים מן מ%92 ולמעלה יהודים' היו המתאבדים מכל מ%90 למעלה

יהודים. היו
רוב כאחד). ונשים (גברים מ30 למעלה גיל בני היו המתאבדים של המכריע רובם
ממחצית למעלה .30 גיל עד ממחציתם ולמעלה ,45 עד גיל בני היו זאת, לעומת להתאבד, המנסים
למדי גדול הארץ ילידי בין גם אירופה. ילידי היו להתאבד המנסים מן וכשליש המתאבדים
המנסים בין גם נשואים?  המתאבדים של המכריע רובם להתאבד. והמנסים המתאבדים אחוז

למחצית. קרוב הנשואים אחוז הגיע להתאבד
להתאבד המנסים אצל גם רוח). מחלת או גוף (מחלת מחלה  להתאבדות העיקרית הסיבה
משפחתיים סכסוכים בגלל הנשים בין להתאבד הנסיונות ריבוי העיקרית. הסיבה היא המחלה
מחאה, מעין של אופי לפעמים הנושאים האלה, הנסיונות של הרצינות חוסר על אולי מצביע
להתאבדויות הגורמים בין רב משקל בעלי אינם כספיים קשיים או עבודה חוסר סחיטה. או הפחדה

להתאבד. ולנסיונות
התאבדו הנשים רוב הרעלה.  השני במקום בתלייה! התאבדו הזכרים המתאבדים רוב
בין ביותר השכיח האמצעי בשריפה. המתאבדות אחוז הפתעה, כדי עד ביניהן, ורב בהרעלה,
להתאבד בנסיונות גם ברם, דקירה או חתך  השני במקום הרעלה! הוא להתאבד המנסים

.(%11.1) בשריפה רבות נשים השתמשו
בפנקסי הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספרי
בתעונשין. פלילית כעבירה להתאבד הנסיץ נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של ההאשמות
למקרים פרט אלה, עבירות על משפטים מגישים אין המשפטי, היועץ הוראות לפי כן, פי על אף
הדת, לפי להתאבד והנסיונות ההתאבדויות מקרי ניתוח ניתן 8276 בטבלות הכלל. מן יוצאים

והאמצעי. הסיבה המשפחתי, המצב הלידה, מקום הגיל,

דליקות (18)
עלייה כלומר, הקודמת, בשנה 1606 (לעומת דליקות 1721 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
הפושעת החבלה את להפסיק אחרים מוסדות ושל המשטרה של המאמצים כל .(%7.2 של
הרדיו, גלי מעל האזהרות וכל אחרים, של ובעמלם ברכושם אחריות כל חסרי אנשים שמחבלים
הרשלנים המציתים חלפו כבר השריפה שמתגלית שברגע משום זה, בנגע להילחם קשה בתוהו. עלו

המקרה. ממקום הרחק במכוניותיהם, וחמקו

משונות מיתות (19)
בשנה 1147 (לעומת טבעיים ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1179 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
שונות, תאונות חללי מתאבדים, רצח, הרוגי נכללו זה מספר בתוך .(%2.8 של עלייה הקודמת,

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

עבירות שאר (20)
כלי החזקת של מקרים 440 היו: הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
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(לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 11 ., הקודמת) בשנה 446 (לעומת רשיון בלי ירייה
הכלכליות, העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות מקרי 3619 הקודמת)! בשנה 15

435 וכן הקודמת!, בשנה 3503 לעומת הצבאי), הממשל לשטחי מתייחסות הן הגדול ושבחלקן
באחת נכללו שלא שונים מסוגים עבירות 10,214 נרשמו כן כמו הבטחון. שירות חוק על .עבירות

הקודמת). בשנה 9613 (לעומת זה שבפרק הסקירות

פליליות חקירות .3

העיקוב בשטח ולמודיעין ידיעות לאיסוף המתייחסות הפעולות ושופרו הורחבו הנסקרת בשנה
סמך על פעולות ולנקיטת המתקבלות הידיעות למיון יעילות שיטות עובדו עבריינים. אחר

זי  " י י " הללו. הידיעות

, : עבריינים ומאסר גילויים א.
וכן ולהענשתו' לדין בעבירה האשם של להבאתו רק לא משמשות המשטרה של הגילוי פעולות
חשוב מניעה אמצעי גם הגילוי משמש כן על נוסף בעבירה! הנפגע ולפיצוי הגזילה להחזרת
והם למוטב, חוזרים שאינםי העבריינים מורחקים ביותר הקשים במקרים המרתיעה. פעולתו בגלל

יותר. קצרות או ארוכות שונות, לתקופות החברה מן מובדלים
.%52.4 כלומר בהן, טיפלה שהמשטרה עבירות 34,150 של מבצעיהם נתגלו הנסקרת בשנה
מעשי בגילוי הקודמת. בשנה %90.7 לעומת ל%91.9, הגילויים אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות
רציחותיהם את החשבון מן נוציא (אם ל%52.2 השנה הגענו מסתננים) של רצח מעשי (כולל הרצח
הנפש נגד עבירות של אחריט בסוגים ל%70). הרצח במעשי הגילויים הגיעו המסתננים, של
ביותר גבוהים לאחוזים הגילויים הגיעו מין בעבירות גם ל%100. %65 בין המספר מתנודד

כחוק). שלא בבעילה ל%97 בילדים מגונים במעשים (מ%75.1
אחוז הקודמת). בשנה %28.3 (לעומת ל~%30.2 הגילויים אחוז הגיע הרכוש נגד בעבירות
ידועות מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם, בכל עולה, הנפש נגד בעבירות הגילויים
עבריינים אינם כלל שבדרך הללו, העבירות עוברי של הטעויות המניע, את לגלות (האפשרות

וכר). בכך שמלאכתם
העבירות, בשאר נאורות. שבארצות זה עם אצלנו שווה הרכוש נגד בעבירות הגילויים א*וז

ל77.2 הגילויים אחוז הגיע הרכוש, ונגד הנפש נגד עבירות שאינן
האמיתיים. המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
התיקים ועם שנרשמו העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר

.83 בטבלה ניתן ב1958), (החל הקודמות ולשנים הדוח לשנת האמיתיים,

83 טבלו!
19621958  וגילויין עבירות

(מיונן 19581959196019611962העבירות.

ועוונות) (פשעים שנרשמו עבירות
■ אמיתיים מקרים

העבריינים נודעו בהן עבירות

53010
48320
27249

53840
49609
26929

61720
56146
?1426

64645
58823
30837

70372
64482
34150

הגילויים 56.454.356.052.453.0אחוז

גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים 84 בטבלה
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84 טבלה

19621958 ח;*לו"ו עבירות
>ג1נרש1>ן עגירות

אגגיתייס מקריס
בילויים 70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

62 61 60 58
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העבירות. סוגי לפי העבריינים. גילויי על פרטים ניתנים דלקמן בטבלות

85 טבלה
19621961 הנפש נגד עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סוג
שבהםאמיתייםתיקיפנרשמו תיקימ

העבריינים הגילוייםאחוזנתגלו

19611962196119621961196219611962

הכל 79798440775882097035754890.791.9מך

24232423191279.252.2רצח
לרצח 43414340342679.165.0נסיון
אדם 868686100.0100.0הריגת

בשוגג מוות 37343332323297.0100.0גרם
פשוטה ותקיפה חבלנית 62436669612065225663614992.594.3תקיפה

ומשכב לאונס נסיו; אונס,
במבוגרים בכוח 881037288678193.192.0זכר

/כך ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 8411273100719797.397.0בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח 31382636243392.391.7בילדים

ובילדות בילדים מגונים 51453350151938839077.475.1מעשים
מיניות עבירות 90788185884372972285.085.6שאר

86 טבלה
19621961 הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סוג
שנהמאטיתיימתיקימנרשמו תיקים

העבריינים הגילוייםאחוזנתגלו

19611962196119621961196219611962

הכל 3573739111324673583891971081828.330.2סך

לשור ונסיון 58775371312858.539.4שוד
בלילה מגורים לבתי 125311131242110016819713.517.9התפרצות
ביום מגורים לבתי 128012651258124242447733.738.4התפרצות

נודע לא זמן  מגורים לבתי 9171051893102027030930.230.3התפרצות
בלילה עסק לבתי 132618691317185937661228.532.9התפרצות
ביום עסק לבתי 28742028441814222050.052.6התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 129117461284173737754029.431.1התפרצות
התפרצויות 182524631802243463088135.036.2שאר

או שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי 483747365110.62.8על

ואופנועים מכוניות 52461746558023930351.452.2גניבת
מלון מבתי 235248210227504923.821.6גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 213526822004251736742618.316.9חלקי
אופניים 322833591980200930430215.415.0גניבת

כיס 191917601681155517118110.211.6גניבות
בהמות 53959444149036598.212.0גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 70265668163147644669.970.7גניבת
גניבות 181701915416825179125131578730.532.3שאר
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87 טבלה
19621961 אחרות עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סונ
שבהםאטית"פתיקיםנרשמו תיקים

העבריינים הגילוייםנתגלו אחוז

19611962196119621961196219611962

הכל 209292282118598204351460515784סך .78.577.2

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 50651541943240442596.498.4חשוד

125116123112726658.558.9הצתה

בזדון לרכוש 47165117456349711970202243.240.7נזק

29734327031523527487.087.0זיוף

ובולים בנקנוטים מטבעות' 29162715221581.5100.0זיוף
89413297831216716109991.490.4רמאות

רשיון בלי ירייה כלי 44644040241140040699.598.8החזקת
חוקית בלתי 151115111511100.0100.0התקהלות
מסוכנים סמים 21424220823620122496.694.9עבירות

כלכליות 281424267408267407100.099.8עבירות
החירום חוקי על אחרות 35033619228722672277226699.699.9עכירות
הבטחון שירות חוקי על 28443527241127141199.6100.0עבירות

עבירות 961910214896296307755815886.584.7שאר

אחרים משטרה חילות של אלה עם יפה משתווים העבריינים גילוי בשטח המשטרה של הישגיה
: הנאורות. בארצות

. .:. רכוש החזרת ב.
הרכוש אחוז וגם הוא, אף עלה שהוחזר הרכוש של ערכו אך השנה, עלה שנגנב הרכוש ערד
אחרות, שבארצות זה עם יפה משתווה שהוחזר הרכוש אחוז ל%29.7). ,(מ~%28.3 עלה שהוחזר
מסתננים. ידי על הארץ לגבולות מחוץ אל הוצא הגנוב הרכוש מן שחלק בחשבון נביא אם בייחוד

88 טבלה
19621958  והוחזר שנגנב רכוש

19581959196019611962

בל"י שנגנב, הרכוש 4,278,0064,002,1185,123,9306,072,9008,157,685ערך
שנתפס הגנוב הרכוש ערך

לבעליו 1,121,7941,013,4431,542,6771721,6642,424,304והוחזר
שנמצא הרכוש 551,533548,897648,205606,231770,973ערך

והוחזר שנגנב הרכוש 26.225.330.128.329.7אחוז
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89 ה ל ג ט
1962  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי

בעלי הראשיםסוג הראשיםמספר אחז!
שהוחזרוהוחזרונגנבוהחיים

הכל 222671232.0מך

50417434.5בקר
ופרחת 692130.4סוסים

933335.5חמורים
153046530,4צאן

301963.3גמלים

פשוטות. כגניבות נגנבו או נשדדו התפרצות, ידי על שנגנבו החיים בעלי נבללו דלעיל בטבלה
קשה רכוש של זה סוג ל%32. מ%28.8 עלה לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז

מסתננים. ידי על נגנב החיים מבעלי גדול שחלק משום שנגנב, לאחר להחזירו ביותר

ומשפטים האשמות חיםול ג.

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

90טבלו?
19621958מאסרים  המשפט ותוצאות

המשפטיים השלביט
מתי בה ש טקיפ הנאש 8נאמרו י

9611962נ195819591960

ובעוונות בפשעים והואשמו 2724926929314263083734150נאסרו
לדין 1841917215206241928921347הובאו

105688934107201056712724תוייבו
החיובים 96.796.297.297.296.7אחת

363354311308433זוכו
ועומדים 74887927959384148190תלויים

33113896421743515200בחקירה

תביעה ללא 55195818658571977603נסגרו

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

חותכות. הן להאשמתו

מספרי גם עבירות, של מסויימים בסוגים המקרים מספר על נוסף ניתנים, דלקמן 91 בטבלה
לחקירה). כעצירים או כחשודים (לא ממש כאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים
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91 טבלה
1962^1961  עבירות של מסויימים בסוגים המשפט ותוצאות מאפרים

יואשמוה י ו וח תלוייםזוכוב
דהבחקיועומדים

העבירה הידידהאנשיםתיקיםסוג או הריבוי
יםתיקךםתיגיםתיקאנשיםםתיקיבאחוזים

1961196219611962196119621961196219611962אנשיםתיקים1961196219611962

הכל 3083734150462165167010.7+11.8+105671272414591177773084338414819043513200סך

1912251536.840.02222רצח
__13511

לרצה 3426513423.533.04363251543נםיון אדם 5213_8613625.053.82121הריגת
בשוגנ מוות 2243192098__32325353נרס

ותקיפה חבלנית תקיפה
56636149776784678.6+9.0+18682374233430027110417081469349679פשוטה

לשוד ונםיון 131473_77149_312856489.714.3שוד
למיניהן 238732364174597835.6+43.2+817137212992210619701926501480התפרצויות

למיניהן. בחמות 11525311_4160658546.3+30.8+17162619נניבות
נניבות 67387494104451185011.2+13.5+2480286535684069591011801182211011232שאר

מיניות 12791323153316483.4+7.5+2102592272821620333315200225עבירות
כלכליות 7310610090_26740733558952.4+75.8+85184922911עבירות

עבירות 143381537721699228977.2+5.5+50685639701778861551853708347118752465שאר

8



בשנה אמנם' האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את מחסלת המשטרה
הבעייה אך הגדולות, בערים השלום משפט. בבתי התיקים בסילוק ניכר שיפור חל הנסקרת

פתרונה. את מצאה טרם האחרים המשפט בבתי המשפטים השהיית של החמורה
משנת תיקים 8190 על נוסף ובתביעה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1962 שנת בסוף

.1960 משנת ו563 1961 משנת 1516 גם ,1962

■ ; ; ימים עולי עבריינים ד.

נוער עבירות (1)
הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים, עולי העבריינים מספרי ניתנים דלהלן 92 בטבלה
ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

דלעיל). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות מספרי
של עלייה השנה חלה בעבירות והואשמו שנאסרו הימים עולי העבריינים של הכולל במספר
מספרמ^ל"עוילי כן). שלפני בשנה %31.8 (אך הקודמת בשנה %11.2 של עלייה לעומת ,%18.6
ל~%28.7. מ%27.1 השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים של הכולל המספר בתוך הימים
עולי בין מבוגרים). והן ימים עולי (הן שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו מובן
 (%7.4) נערות ו1098 (%92.6) נערים 13,736 היו הנסקרת בשנה והואשמו שנאסרו הימים
 שנתפסו הצעירים העבריינים נאסרו השנה, גם כן הקודמות, כבשנים .16 גיל עד ואלה אלה
גניבות בביצוע  6687 התפרצויות, בביצוע הואשמו מהם 3732 הרכוש. נגד עבירות על בעיקר
 ו1344 קלות, ומהן חמורות מהן שונות, תקיפות בביצוע 305 הואשמו ר נוסף"עקלכ שונות.
ב%5.7 עלה בזדון נזק בגרימת שהואשמו הימים עולי של מספרם בזדון. לרכוש נזק בגרימת
שהואשמו הימים עולי של חלקם ל%42.5. הגיע זו בעבירה שהואשמו האנשים כל בתוך ומספרם
בהתפרצויות ל%51.2;  מגורים לבתי בהתפרצות השנה: הגיע ההתפרצויות.השונות בסוגי
שהואשמו הימים עולי מספר ל~%81.8.  אחרות ובהתפרצויות ל%56.7;  עסק לבתי
מבצעי בכלל הימים עולי של מספרם בגניבות. שהואשמו האנשים מכלל ל%84.2 הגיע בגניבות
כי הדבר של פירושו אין. אולם האחרונות, בשנים מרובה במידה עלה הרכוש נגד העבירות
יש לעיל: שצוינו האחוזים סמך על לחשוד שאפשר כפי דווקא, ימים עולי הם העבריינים רוב

דלקמן: ידיהסיבות על נגרם שנתפסו הימים עולי העבריינים שריבוי להניח
להסיק אין כך ומשום מבוגר, עבריין מאשר צעיר, י עבריין ולתפוס לגלות יותר קל (1)
זהה מסויימות, על.עבירות ונאסרו שנתגלו המבוגרים) (בין י הצעירים העבריינים שאחוז

הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם עם
והולכת, גדלה במידה צעירים עבריינים נתגלו הנוער יחידות1 הקמת שמאז גם לציין יש (2)
העבריינים. בין הממשי לאחוזם נכון עולייהימי*'"שלאבייחס אוראחוז מגדיל זה דבר וגם
164 לעומת 203  מיניות בעבירות שהואשמו הנוער בני של במספרם עלייה חלה שוב השנה
"עבירות ובסעיף ובילדות בילדים מגונים במעשים בעיקר התבטאה העלייה, הקודמת. בשנה

וכדומה זנות גם היתר, בין הכולל, אחרות" מיניות
%3.6) הנאשמים הורשעו  לדין הימים עולי הועמדו שבהם המקרים של המכריע ברובם

/ הרשעות).. %96.4 כנגד זיכויים
: הצעירים העבריינים מספר את לכאורה; המגדיל, נוסף, גורם _^

עבריין נאסר למשל, אם, כלומר, מאסר; לכל. כאמור, מתייחסים, כאן הניתנים המספרים
שביצע מאסרו לאחר הודה ואם פעמים? שלוש הכולל המספר בתוך הוא מופיע פעמים, שלוש
של פירושו נדירים). אינם זה מסוג (ומקרים פעמים עשרות יופיע כןי לפניי גניבות עשרות
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בעלי ימים עולי עבריינים שיש מוכיח השנה שנאסרו הימים עולי של מספרם שאין הוא זה דבר
שבוצעו הימים עולי של המאסרים מספר הוא שזה אלא הזה' כמספר רצידיביסטים או מקצוע
צעיר עבריין לתפוס יותר קל כי לעיל, שהוזכרה העובדה את כך על נוסיף אם הנסקרת. בשנה
מסויימות עבירות על ונאסרו שנתגלו הצעירים העבריינים שאחוז יהיה ברור מבוגר, מעבריין

הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם עם זהה אינו
ואם אחרות, בארצות מאשר גרוע אצלנו המצב אין נוער) (עבריינות זה שבנדון להדגיש יש
, ובייחוד הנוער, כין עבריינות לעודד כדי בהם היה שלכאורה המיוחדים התנאים את בחשבון נביא
שהמצב למסקנה נגיע ביותר, הנאורות המדינות בערי כנהוג נוער, בכנופיות התגודדות לעורר
אחרים גורמים גם ואין נוער, כנופיות אצלנו אין האחרות. בארצות מאשר פחות חמור אצלנו

וכיו"ב. שיכרות בסמים' שימוש כגון העבריין, הנוער בעיית את ^המחמירים \}7 . לדמותה הסכנה מחמת הן רבה, בדאגה הנוער בעבריינות העלייה את לראות יש זאת כל עם
י'' ~" בעתיד. לפושעים עתודה הם הימים עולי שעבריינים משום והן העתידה חברתנו של
/>;'"ף פעולות"/]<( בעיקר הן אלה פעולות המשטרה. של מסמכותה אינן זה בשטח המנע פעולות ברם,

ופםיכיאטריות. סוציאליות פדגוגיות,

נוער לחקירות היחידות (2)
י, בעבריינים ולטיפול הנוער עבריינות לבעיית יתירה תשומתלב המשטרה מקדישה כן פי על אף

"י י המיוחדות היחידות מנע: בפעולות אף אלא בלבד, ועונשין חקירה פעולות ידי על ולא צעירים,
ראשית עוסקות, הגדולות' הערים בשלוש הקיימות ימים, עולי ידי על שבוצעו עבירות לחקירת
העוסקים העובדים אלה. יחידות של המניעה גם"פעולות הוגברו הנסקרת בשנה אד בחקירות, כל,
במעשי למשל, מםויים, פלילי בנושא פעם מדי^ מתרכזים מניעה לשם הנוער פעולות על בפיקוח

< 1 ^ וכיו"ב. האזארד במשחקי אופניים, בגניבות בריונות,
אחר ולעקוב המוזנח לנוער מיפגשים המשמשים אתרים ~על לפיקוח מיוחדות חוליות הוקמו

הנוער. בקרב פוטנציאליים עבריינים
של האחרות מפעולותיה מסויימת במידה הנבדלות מיוחדות, בשיטות פועלות הנוער יחידות
של המשטרתי אופיין את ליעשות' ניתן שהדבר ככל להדגיש, שלא אמצעים ננקטו המשטרה:
למשטרה, השתייכותם על המעיד דבר בהם שאין מיוחדים' בבניינים שוכנו הן אלה; יחידות
אלה כל  משטרתיים ציונים נושא אינו הרכב בלבד* אזרחיים בגדים לובשים היחידות עובדי
להימנע ואין משטרתיים, באמצעים מסתיימות רבות שפעולות מאליו מובן פדגוגיים. מטעמים
סוציאליים,. באמצעים ולפעול זה ממין תוצאות האפשר ככל להמעיט מכוונים האמצעים כל אי מכך'

אפשרי. הדבר אם
הציבוריות^ ובוועדות התיאום בוועדות הביךמשרדיות, בוועדות בקביעות משתתפת המשטרה

> י1 / .  הנוער. בין העבריינות בעניין העוסקות
רשות עם העוקבת, החסות עם לנוער, המבחן שירות עם פעולה שיתוף של יחסים קיימים כן

 ~~ המקומיות. הרשויות ועם המעונות
המעצר בית של מיוחד באגף ימים עולי עצירים להחזיק הכרח קיים מסויימים במקומות
במעונות מקום למציאת בייחס קיים במיוחד קשה מצב במעונות. מקום חוסר בגלל המחוזי,
חוסר (בגלל ממושך זמן מבוצעים אינם השופטים ידי על המוצאים השיכון צווי שנידונו. לנערים
עבירות בינתיים המבצעים מהם ויש סביבתם, להשפעת הנערים נתונים ובינתיים מקוםבמעונות),

המשפט. בתי גם זה דבר על התריעו כבר פעם לא חדשות.
\ משתפת המקומי, השלטון מוסדות ועם הרשמיים המוסדות עם הפעולה שיתוף על נוסף

> יי~ / מתנדבים, של אגודות ועם ציבוריים ארגונים עם גם הנוער עבריינות בשטח פעולה המשטרה
יי "" וכיו"ב. שונים מוסדות של נוער מועדוני נוער, תנועות כגון'
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טבלו
עו עבריינים

אה וו מ ש

6 11 96 21 9
העבירה בכללסוג ימיםמהםעבריינימ גכללעברעולי יייניפ עולי ימיטמחם

בהזכרםה"כנקבהזכרטה"כנקבהזכרסה"כ סה"כנגן נקבזכר.

הכל 98(4621641063515312511114171094516704578858821483413736סך

25232151511רצח

לרצח 5145642234331נסיון
אדם 1311263311הריגת

בשוגג מוות יי53503534764גרפ 4

פשוטה ותקיפה חבלנית 77676598116977067694846771311336805698107תקיפה

לשוד ונסיון 56451166484866שוד

מגורים לבתי 11621071915254581451133311874366677התפרצות
עסק לבתי 1787175631116511392626542562921506148620התפרצות

התפרצויות 12341200349469083818741821531533149043שאר
ואופנועים מכוניות 4044041101105615592116116גניבת

וחלקי מכוניות מתוך גניבות
6366288375371473973454474425מכוניות

אופניים 3843813243240341841263123075גניבת

כיס 2101911991874263242211461424גניבות

בהמות י565516684גניבת 8488

וממטעים מפרדסים פרי 94110867460470י1110973137666591751049גניבת
גניבות 77016941760414037513898820790991149844579405שאר

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב .47444430979750046436חשוד 83794

בזדון לרכוש 29482696,2521271121556316229062561344128856;זק
זכר ומשכב לאונס נסיון אונס,

במבוגרים .7676339898בכוח 

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 85823101011811711111בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח 3433155363644בילדים

ובילדות בילדים מגונים 437431611311124474452136136מעשים
מיניות עבירות 90162427733191494971223755523שאר

כלכליות 3352815433589497925עבירות 5

עבירות 18277160242253192916093201923516639259619101611299שאר
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 19621961ים

וזאח
'ימים
הכל
ייגים

אחו)
או הריבוי
הירידה
במספר

עוליהימים
1962/1961

ימיםעולי
עוליי
בסך
העבר

 נסגרו
אשמה אין

נםנרו
תכי

ללא
בחקירהעה

תלויים
זוכוחוייבוועומדים

196119621962 1961196119621962 19611962 19611961196219611962

27.128.7+ 18.6318 310337740922260 20993579 297436304417121168

1 £ ל' 1 ,ס /

י' . 1

16.7.1

7.522

9.54.5+1182732861271231581731912051010

12.5121.3311

51.241.5.+■51913815995108126237,15521763

56.729.3+142062582951812444714095681114

81.862.1+814280433143207238414274458.37
20.75.5+5781517384544461

60.519.2+15546591827612015217114
74.628.4+46484040778057711275

55.560.4+1313223232824366312

9.533.3+1121342

64.31.2+313254257758915817517013664
56.520.4+44531048137471488310151091128915053078

16.614.4635232514291330302

42.55.7+39224955842191603253081672532617

_ י __ _ ■ ] _ 2 ■      

  2  33 21 46  + 10.0 9.3

20.0112212
20.4+12659120212012710
66.7+162881110996
66.7+21113 ■

1.01811554754551962454404156141624 23 616 614 415 440 245 196 455 475 155 181  1.0 9.9
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טי ק ר פ

דרכים ותאונות תנועה

דרגימ: תאונות .1
החישוב שיטת א.

(מכוניות ברכוש פגיעה בלי או עם אנשים, נפגעו שבהן תאונות הן זה בפרק הנדונות התאונות
שבשנת משוט בלבד, לרכוש נזק נגרם שבהן בתאונות כאן עוסקים אנו אין אחרים). עצמים או
מגיעות~?משטרה אם אף לפיכך, זה. תאונות^מסוג על למשטרה להודיע החובה בוטלה 1961 גי י ^■
איאפשר כד ומשום חלקיות, ידיעות אלא "אלה על"תאו¥ו7^ה1?א~נפגע0{נשיםראין הודעות"

סיבותיהן. ועל התאונות בעיית על בדיון בחשבון להביאן
גפ אלא והשוואות, מספרים רק לא כולל זה שבפרק ובדיאגרמות בטבלות התאונות ניתוח
התאונות מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, גורמים באמצעות הנעשים ניתוחים
אנו אין המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עמ בהשוואה
יתר, הבהרת הבעייה את להבהיר כדי בהם שהיה אחרים, מדדים בשני להשתמש לצערנו, יכולים,
שכל הקילומטרים מספר ובין התאונות בין יחס קביעת כלומר, קילומטראז', של אינדכם דהיינו,
ובין התאונות, מספר בין השוואה לעשות יכולים אנו אין כן השנה: במשך עוברים הרכב כלי
חישוב ידי על מסויימות בארצות קובעים הקילומטראד את בארץ. הכבישים של הכולל האורך
היחידה, הדרך היא שזאת מאליו (מובן במדינה הרכב כלי כל משתמשים שבו הדלק כמות של
או לחוד, רכב כלי כל ידי על בדלק השימוש של הממשית הכמות את לבדוק אפשרות אין כי
חישוב  זו בשיטה גם אמנם, לחוד). עבר רכב כלי שכל הקילומטרים של המדוייק המספר את
אומדן או אפרוכסימאציה אלא הקילומטראד של מדוייק מספר לקבל איאפשר  בדלק השימוש
ביותר, מוסמכת בלתי או אפשרית בלתי היא כזאת אפרוכסימאציה גם אצלנו אולם בלבד!
מן ניכר חלק של וגילו המכוניות, ותוצרי הרכב סוגי מאוד ושונים מאוד רבים שאצלנו משום
דיזל ובדלק בבנזין  שונים דלק בסוגי הרכב כלי משתמשים כך על נוסף ביותר. גבוה הרכב

הסקה). נפט  קרומין עם בתערובת שהשתמשו אף (והיו
האורך בידינו יש בידינו: מצוי אינו הוא אף בארץ, והדרכים הכבישים של הכולל האורך
איננו האחרים והיישובים הערים בתוך הדרכים אורך אך הביךעירוניים, הכבישים של המדוייק
הביך הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי אינדכס בקביעת תועלת איפוא, תהיה, לא ידוע.
העירוניים בשטחים אירעו (%78.7) התאונות של המכריע שרובן משום ראשית, בלבד, עירוניים
וחלוקת הביךעירוניים בכבישים העומס שנית, <, הקטלניות) התאונות מחצית (ובתוכן
מסויימים קטעים על ידיעות לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם השונים בקטעיו התאונות ■

ללמד כדי בהם ואין מצומצמים, האלה הנתונים אולם רכב, ספירת נעשתה שבהם הכבישים' של
הכלל. על

שאין פי על שאף להשוואות, בידינו, הנמצאימ בנתונים להשתמש אלא איפוא, לנו, נותר לא
. . מהן. אף ללמוד ואפשר ומדוייקות, הן מהימנות מושלמות, הן

התאונות ב.
לסוגיהן התאונות ניתוח (1)

מ8792 אנשים נפגעו ושבהן במדינה, שנרשמו הדרכים תאונות מספר עלה הנסקרת בשנה
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הרכב כלי ומספר ב,%4.5 האוכלוסייה עלתה זאת לעומת של^%51. עלייה כלומר, ל~9240

ל77. מ86 ירד מורשים רכב כלי ל1000 התאונות מספר ב%17.3. עלה המורשים המנועיים
ל1000 הנפגעים ומספר ל3.96, מ3.94  תושבים ל1000 התאונות מספר עלה זאת לעומת

ל5.2. מ5  תושבים
הריבוי !%4.6  הדרכים תאונות במספר הריבוי המקבילים: המספרים היו 1961 בשנת
התאונות של מספר .16.696  המורשים הממונעים הרכב בכלי הריבוי !%3.8  באוכלוסייה
הנפגעים ומספר '3.94 תושבים ל1000 התאונות מספר !86 היה מורשים רכב כלי ל1000

.5  תושבים ל"1000
התאונות התאונות). כל ממספר %2.4) ל225 השנה הגיע הקטלניות התאונות מספר
? ב~%1  קשים פצעים נגרמו הן שב התאונות .. ב%2.3 הקודמת השנה לעומת עלו הקטלניות
היתה הקטלניות התאונות במספר העלייה ב%6.2.  קלים פצעים נגרמו שבהן והתאונות
 ביותר גדולה עלייה תאונות של זה בסוג חלה שבה הקודמת, השנה לעומת יחסית קלה השנה
(כפי כאן שגם לציין יש .(%6.7 של ירידה תאונות של זה בסוג חלה 1960 בשנת %31(ברם,
להם לייחס שאין שנתיים ומורדות מעלות יש הפלילית) בעבריינות דיוננו בשעת כבר שראינו
ארוך בטווח בכללותן) המגמות (ועל והירידה הריבוי תהליך על להסתכל יש מופרזת; חשיבות

הפחות. לכל שנים מספר של יותר,
המקריות: רבה שבו עניין כלל בדרך הוא בתאונות הנפגעים שגורם לכך גם לב לשים יש
בתוך היו אם חמורים, ממדים לקבל עלולה קלה, להיות עשוייה היתה אחרות שבנסיבות תאונה,
שלפנינו בטבלות עיון באוטובוס). נוסעים (למשל, ביותר פגיעים או רבים נוסעים הרכב
ואף כיום, מאשר כמה פי קטן והאוכלוסייה הרכב כלי מספר היה שבהן שעברו, שבשנים מוכיח
כבר הנסקרת, בשנה שאירעו התאונות למחצית אפילו הגיע לא התאונות של הכולל המספר
בשנת למשל, (ראה, השנה של לאלה במעט אך הגיע לא שמספרן קטלניות תאונות נתרחשו

.(1952 ושנת 1950
הקודמות, השנים מספרי עם בהשוואה החומרה, לפי התאונות פירוט ניתן דלקמן 93 בטבלה

בלבד). יולידצמבר לחודשים מתייחסים 1948 לשנת (המספרים המדינה הקמת ביום החל

93 טבלה
19621948 חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

פציעותפציעותמוותכלהשנה
קלותקשותהתאונות

הכל 8384826671852262659(19621948)פך

1948*942*93*259*590*
194921261744291523
195031322178182097
1951373219811642370
1952389221010932589
195340331629762895
1954469315610633474
19555193129.11703894
1956624914914124688
1957706720815775282
1958809717816926227
1959825518018276248
1960840516816616576
1961879222016826890
1962924022516997316

בלבד יולידצמבר : תאונות 1948 לשנת הערה *
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של המדד לפי האמורות, בשנים הפגיעות ולתכיפות התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים
במדד בייחוד מפתיעות, תנודות אנו מוצאים אלה במספרים גם .94 בטבלה ביתנים האוכלוסייה,

תושבים. ל100,000 הנפגעים
94 טבלה

19621948  אוכלוסייה  נפגעים  תאונות

מספרהשנה
התאונות

מספר
התאונותהאוכלוסייההנפגעים מספר

100000 לכל
הנפגעים מספר

תושבים

1948*942*851*879,000*107*97*

1949212627941,174,000181238

1950313238751'370'000229283

1951373247511'577'000237301

1952389250321/629,000239309

1953403350551'670'000241303

1954469359161,718,000273344

1955519364361,789,000290360

1956624978431,872,000334419

1957706788701,976,000358449

1958. 8097102692,032,000398505

19598255107402,089,000395514

19608405105852,150,000391492

19618792111562,232,000394500

19629240121272,332,000396520

בלבד ספטמברדצטבר נפגעים: בלבד יולידצטבר תאונות: 1948 לשנת הערה *

המורשים הממונעים הרכב וכלי האוכלוסייה הדרכים, תאונות של השוואה ניתנת 95 בטבלה
מורשים. רכב כלי 1000 לכל התאונות של המספרים ניתנים כך על נוסף .19621960 בשנות

95 טבלה

19621960 המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

באחזים הריבוי
1962/1961 1962 1961 1960

דרכים +8,4058,7929,2405.1תאונות
+2,150,0002,232,0002,332,0004:5האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב +87,653102,222119,88817.3כלי
רכב ל1000 התאונות מספר

(מנועיים) 968677מורשים
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האחרים למדדים שבניגוד במיוחד לציין יש זה. בתחילת.פרק נידונו זו שבטבלה הנתונים
., ל96 ירד 1960 בשנ6 ן 108  האינדוס היה 1959 בשנת מתמדת: ירידה זה במדד מורגשת

ל77. הנסקרת בשנה $ ל86  שלאחריה בשנה
1948 בשנות תושבים) 100,000 לכל התאונות (מספר התאונות תכיפות מופיעה 96 בטבלה

גראפית. בצורה 1962
96 טבלה

ואוכלוסייה דינינו תאונות

ובאחוזים במספרים חומרתן, לפי ,19621961 בשנות התאונות חלוקת את מראה 97 הטבלה
ובסוגיהן. התאונות במספרי התנודות ואת שנתיים

97 טבלה
19621961  חומרתן לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

באחוזים הריבוי 1 9 6 2 1 9 61 התאונה םונ

5.1 100.0"/0 9240 100.0"/0 8792 התאונות יכל
2202.5"/2252.40/02.3+
168219.1"/01699%18.41.0+
689078.40/0731679.20/06.2+

מוות נגרם שבהן תאונות
קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות
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.19621960 משנת שנה בכל התאונות של החודשית ההתפתחות גראפית, בצורה ניתנת, 98 בטבלה

98 טבלה

דרכים תאונות .1000

900

<01 ^

בלבד קלים שינויים אלא נשתנה לא השנתי הםךהכל בתוך השונימ התאונות סוגי של האחת
מ243 עלה בתאונות שנהרגו האנשים מספר ■.(%0.8 של בשיעור היא המכסימאלית (התנודה
ב%9.9? עלה קל הפצועים מספר ב%0>4: עלה קשה שנפצעו האנשים מספר !(%2.5) ל249

ב%8.7. עלה הנפגעים כל מספר

תאונות קטלניות? תאונות סוגיהן: לפי התאונות חלוקת גראפית, בצורה ניתנת, 99 בטבלה
.(19621958 (הכל'בשנות קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות קשים פצעים נגרמו שבהן
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99 טבלה

274 2.0 2.2

ל7

2.2

11?!1!1111111

1₪$;1$1111§

1962 1961 1960 '1959 '1958
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מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את מראה 100 הטבלה

100 טבלה
1962  חומרתן לפי דרכים תאונות , ;

המחוזות לפי

"%%. :; "" יי"ל

הצפוני 1859763441439המספרהמחוז

100.04.118.577.4האחוז

תלאביב 4538548823602המספרמחוז
100.01.219.479.4האחוז

הדרומי 2843954732275המספרהמחוז

100.03.416.680.0האחוז

7316 1699 225 9240 המספר הכל, סך
79.2 18.4 2.4 100.0 האחוז 1

ובעיקר הארץ, מדרכי ב%20 מתרכז התנועה מנפח %80 שבערך הוכיחו בדרכים התנועה ספירות
העירוניות. בדרכים אירעו התאונות מכל ל%80 שקרוב לעיל צויין כבר ובמבואותיהן. בעריט
הביך הדרכים ובין העירוניות הדרכים בין כחלק חלק התחלקו הקטלניות התאונות
התאונות הרוגי מכל %52.6) הביךעירוניות בדרכים נהרגו האלה ההרוגים רוב אך עירוניות,
הטבלה העירוניות). בדרכים %71.9) המכריע ברובם הנפגעים נפצעו זאת לעומת הקטלניות).

מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים תאונות את גראפית בצורה מראה 102

במחוז %33.7) הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז אירעו הקטלניות התאונות של המכריע רובן
תלאביב, במחוז אירעו הקשות הפציעות ממחצית למעלה הדרומי). במחוז ו%42.2 הצפוני
ממחצית פחות קצת תלאביב נטלה התאונות של הכל בסך הקלות. בפציעות למחצית קרוב וכן

הצפוני. המחוז  השלישי ובמקרום הדרומי! המחוז  השני במקום * התאונות כל

£1*

ו
התאונות סיבות (2)

בטבלות  מספרית ובצורה ,103 בטבלה גראפית בצורה משתקפות לתאונות העיקריות הסיבות
.105 ,104 ,101

101 טבלה
1962  התאונות סיבות

באחוזים במספרים התאונה סיבת

100.0 9240 הכל םך

37.1 3430 מסוכנת נסיעה
0.6 , 57 הנהג של שבהתנהגותו סיבות
28.1 2596 רגל הולכי התנהגות
9,9 911 אופניים רוכבי התנהגות
3.7 340 מיכאניים ליקויים
20.6 1906 שונות
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הדרוזי המחוז

102 טבלה

לסו^הן דרג^נז תאונות
1962  המחוזות לפי

י! תלא! מחוז הצפונ* המחוז

פציעות
קשות

000 882 ^  <.,^
\ \* % ^ ^ י י* ""ו ■  

י >1י'
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103 טבלה

התאונות962! סיבות
נ(סוכנת נסיעה

37.1*0

2נ.

■■""". ^יזר^^י
20.6 %

^>

אופניים רוכבי התנהגות \ז /\^ /^~
" ^ ^>■.1 /^1111111(1. _^

9.90/0
^זו₪^^^^:;:::^~<*

מיכאניים ליקויים

סיבות ן//^
שבהתנהגותו \^

~יי/

3450

2596

19 06

911

?40

5 7
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104 טבלה

1962  הסיבות פירוט  דרכים תאונות

^נית ^ עייירית הכל סך למיניהן הסיבית

1974 7266 9240 הכל סך

960 2470 3430 מסוכנת נסיעה א.

המקרה בנסיבות מופרזת 378215163מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 26215מהירות

לרכב קדימה זכות 50144556אימתן
חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות 15013911אימתן

"עצור" לתמרור 24719651אי'ציות
לרמזור 60591איציות

אחר הוריה לתמרור 2929אי'ציות

קדימה" "זכות בתמרור 90846איהתחשבות
המכוניות בין רתח על 541363178אישמירה

אות 15212329אי'מתן
כחוק שלא 554324230עקיפה
נכונה לא 15613521פנייה

הימין על 270137133אישמירה
964452סינוזר

אחורנית 1551487נסיעה
תאורה 25817חוסר

24 33 57 הנהג של שבהתנהגותו סיבות ב.

שיכרות
נרדט הנהג

אחרות פעולות

רגל הולכי התנהגות ג.

אופניים רוכבי התנהגות ד.

מיכאניים ליקויים ה.

מקולקלים בלמיט
מקולקלים אורות

פגום הגה
אחרים מיכאניים ליקויים

471 1435 1906 שונות ו.
הנוסעים התנהגות

הכביש מצב
סיבות שאר

ידועה בלתי הסיבה

20164
21714
16106

25962347249

91182487

340157183

1288345
1147
26917
17561114

24219052
267149118
13621075287
352114
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105 טבלה
1962  התאונור; סיבות

המחוזות. לפי

הדרומיהמחו)תלאביבמחוזהצפוניהמחוזהכלסך

התאונה מספרסיבה
מספרהאחוזהסיבות

מספרהאחוזהסיבות
האחו*הסיבות

מספר
האחוזהסיבות

הכל 9240100.01859100.04538100.02843100.0סך

מסוכנת 343037.163234.0182740.397134.2נסיעה

הנהג של שבהתנהגותו 570.6181.0180.4210.7סיבות

רגל הולכי 026.7,81028.5נ2נ259628.157631.0התנהגות

אופניים רוכבי 9119.91467.84509.931511.1התנהגות

מיכאניים 435.0נ3403.71045.6932.0ליקויים

190620.638320.694020.758320.5שונות

ברובן אך אחד' למכלול שהשתלבו מספר גורמים של תוצאה כלל' בדוד הן' התאונות סיבות
בהתנהגותם התלויים סוב^ט^ביים, הם הגורמים עיקרי. אחד בגורם להבחין אפשר המכריע
 ואובייקטיביים  רגל הולכי ואופניים, אופנועים רוכבי נהגים,  בדרך המשתמשים של

וכיו"ב. הרכב התנועה, הדרך, מצב
אחד גורם אמנם' יש, התאונות., להתרחשות הסיבות בין מיעוט הם האובייקטיביים תנאים לה

על מקשה שהוא משום בארץ, המתרחשות התאונות של המכריע לרובן מסייע אגורם שהו
הגידול בין הפער ידי על הנגרמת הועתה_^צפ^פח£_בדרכים, סוגיהם: לכל בדרך המשתמשים
של העיקרית התוצאה הכבישים. של הרשת התפתחות קצב ובין הרכב כלי במספר המתמיד
התנועה? של החופשית הזרימה של והפרעתה האטתה היא ידו על הנגרם העומס ושל זה פער
הראשיות. הסיבות הן שאין פי על אף התאונות, להתרחשות אלה גורמים מסייעים כאמור, ברם,
פקקי נוצרים מכך וכתוצאה לשיא, מסויימים כבישים של קיבולם כושר מגיע מסויימות בשעות
פינויו לאחר המהירות להחשת מניע בעקיפין והמשמשים הנהגים בין לעצבנות הגורמים תנועה,
נעו 1961 בשנת שבוצעה התנועה ספירת לפי אחת: בדוגמה זה דבר להדגים אפשר הפקק. של
בכביש רכב. כלי 1500012000 שעות 12 תוך הרצליה למיסעף תלאביב שבין 11 מספר בכביש
הקטע הרחבת לאחר נשתפר המצב כביש. קילומטר לכל תאונות 10.6 התקופה באותה אירעו זה

מסלולל^ הוספת ידי על
הרכב (אם פגום אף ממנו וחלק מיושן ממנו שחלק מצט^"ןןרכב,  נוסף אובייקטיבי גורם
מגיע שאיננו מצב גם אך שיתוקן! עד הכביש מן להורידו הוראה לנהגו ניתנת ביותר' פגום
ביותר הסואנים שבכבישים העובדה את בחשבון להביא יש מסוכן). להיות עלול כך כדי עד
בהמות ידי על גרורות עגלות זה ובכלל ביותר, איטיים רכב וכלי מהירים רכב כלי כאחד נעים

וכיו"ב. תלתאופניים וכן ואופניים,
ולפעמים הערים, ברחובות הרכב רוב והחניית מספיקים, חנייה חוסר__מקומות  נוסף גורם
אנו שומעים הנהגים קהל שבין (יש חוקית ובלתי מסוכנת בצורה ביךעירוניות בדרכים אף
בצורה ברחוב שהחנייה מבין איננו הציבור רוב אסורה? חנייה בגלל למשפט הבאתם על תלונות

קשות). קטלניות תאונות ואף תאונות, לגרום עלולה כזאת
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התלויות הסיבות הן דלעיל, הטבלות שמוכיחות כפי לתאונות, העיקריות הסיבות בוים,
(שיכרות, הנהג של שבהתנהגותו סיבות ;(%37.1) מסוכנת נסיעה סובייקטיביים: בגורמים
 אופניים רוכבי התנהגות <%28.1  רגל הולכי התנהגות %0.6ו  הנהגינרדם"וכיו"בל
סיבות גם כלולות שבהן שונות, וסיבות התאונות, ממספר ל%3.7 גרמו מיכאניים ליקויים .%9.9
התנהגות לקוייה, הטענה או יתר מטען חוקית, בלתי בצורה החנייה כגון, מסויימות, סובייקטיביות
גם נוציא (אם הפחות לכל איפוא, מגיעות, הסובייקטיביות הסיבות .%20.6  וכיו"ב הנוסעים

שנחקרו. התאונות כל של הסיבות מן ל%75.7 "שונות") הסעיף את
התאונות בהתארעות ביותר חשוב תפקיד הממלאות סיבות ששתי רב בסיפוק לציין יש
הכללית והגלידה השיכרות לגמרי: כמעט אצלנו נעדרות ביותר, התרבותיות העולם בארצות
ידי על שנגרמו התאונות מספר ביותר. גדול תאונות למספר הגורמות ומועד, חג בימי בדרכים

.(%0.2) 9240 מתוך מקרים ל20 אלא אצלנו הגיע לא שיכרות

נפגעים (3)

הפגיעה. סוג לפי ,19621958 בשנות התאונות נפגעי את מראה 106 הטבלה

נפגעי
טבלה

 תאונות
106

19621958

הפגיעה 19581959196019611962סוג

הכל 1026910740105851115612127םך

הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

207

2030
8032

200

2140
8400

176

1902

8507

243

1944

8969

249

2021

9857

דלהלן. 107 בטבלה ניתן ,19621958 בשנות ולנוםע?ם, רגל להולכי בחלוקה הנפגעים, של פירוט

107 טבלה
19621958  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

הנפגעיםהשנה כל רגל. האחו)נוסעיםאחוזהולכי

195810269360235.1666764.9

195910740365234.0708866.0

196010585372035.1686564,9

1961111564001359715564.1

196212127416434.3796365.7
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גראפית. בצורה הפגיעה' סוג לפי התאונות חלוקת ניתנת 108 בטבלה
108 טבלה

19621958 תאונות נפגע*

$$3
נא 0>ז \ ג^ן נ^ו

©י ^ 0 0 4>י

62 61 60 59 58 62 61 60 59 58 62 61 60 59 58
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.19621958 בשנות שונות בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספרי ניתנים 109 בטבלה
מ~281 עלה קשים פצעים שנפצעו הילדים מספר ל~39. מ40 ירד השנה שנהרגו הילדים מספר
הרגל הולכי ילדים של הכולל המספר ל1425. מ1313 עלה קל שנפגעו הילדים מספר ל288;

ל1752. מ1634 עלה שנפגעו

109 טבלה

19621958  רגל הולכי  שנפגעו ילדים

הפגיעה 19581959196019611962סוג

הכל 15241592166116341753םך

4045424039הרוגים

קשה 346372299281288פצועים

קל 11381175132013131425פצועים

110 טבלה

19621958  תאונות נפגעי
ונוסעים רגל הולכי

קל פצועים קשה פצועים הרוגים
נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי נוסעים רגל הולכי הכל םך השנה

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

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

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

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

536 5368 1313 1752 82 1050 281 531 6 113 40 84 11156 1961

470 6165 1425 1797 77 1130 288 526 8 113 39 89 12127 1962

,249 היה ההרוגים שמספר מראה הדוח בשנת התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים בחינת
 היה קל הפצועים מספר ילדים? 365 מהם '1521 היה קשה הפצועים מספר ילדים 47 מהם

ילדים. 1895 מהם ,9857

,19621958 בשנות וילדים) (מבוגרים שנפגעו הרגל הולכי מספר את מראה 111 הטבלה
גראפית. בצורה
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111 טבלה

ילדים

רגל גותהולכי תאן ג*2\;ע*
19621958

■ מבוגרים

1750 1500 1250 1000 750 500 250
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נפגעו הכל בסך רגל, הולכי היו קל הפצועים מן ר2642 קשה הפצועים מן 814 ההרוגים, מן 128

רגל. הולכי 3584 הדוח בשנת

112 טבלה
19621961 שנפגעו ילדים

רגל הולכי ילדים

הפגיעה באחוזים19611962םונ הירידה או הריבוי

הכל +16341752סך 7.2

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

40
281
1313

39
288

1425

 2.5
+ 2.5
+ 8.5

נוסעי מכוניותילדים

הפגיעה באחוזים19611962םוג הירידה או הריבוי

הכל 62455511.1סך

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

6
82

536

8
77
470

+33.3
 6.1
12.3

בתאונות המעורב הרכב (4)
כל קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעה רק לא מתבטא התאונות של נזקן
119,888 מתוך שונים, רכב כלי 11,129 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק
פירוט ניתן 113 בטבלה הקודמת). בשנה 102,222 מתוך 10,308 (לעומת המורשים הרכב כלי
המורשים הרכב כלי עם בהשוואה ,19621961 בשנים בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי של

באחוזים הירידה או הריבוי ובציון
113 טבלה

19621961 דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הריבוי
הירידה או
באחוזים

בתאונות המעורבים הרכב כלי

1962 1961

הריבוי המורשים הרכב כלי
באחוזים הרכב כלי סוג

1962 1961

+ 8.0 11129 10308 417.3 119888 102222 המנועיים הרכב כלי הכל סך

פרטיות +3653545234+23.826453109מכוניות 17.5
משא +2721029904מכוניות 9.924782608■+ 5,2

+2639830980+87.427232772אופנועים 1.8
+27002887אוטובוסים 6.912871436+ 11.6

+24742488מוניות 0.6959988+ 3.0
ומנועיימ) 69058395+21.6216216שונים

 0.7

11.0
1698

194

1710
218

ידוע לא אופניים ותלת אופניים
ירוע לא לבהמות רתומות עגלות

גראפית. בצורה ,115 שבטבלה הנתונים את מראה 114 הטבלה
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דרכ>ם'1962 וו
114 טבלה
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דכב. כלי
מעורבב

0

4"י

00
0

00

00
>

■ן■ן
9י?1^|. כנועים3/3 אי

*^ י*"

פ#וא מכ
. 1 .

19!טן1ו7רס
ו, .

מוניות

120



השנה במשך בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי מספר של השוואה ניתנת דלהלן 115 בטבלה
הרכב כלי 119,888 שמתוך מתברר השנה. באותה המורשים הרכב כלי מספר עט הנסקרת'
מתוך הקודמת), בשנה %10.1 (לעומת %9.3 כלומר, בתאונות, מעורבים 11,129 היו המורשים
נפגעים עם תאונות  האוטובוסים כל מחצית (כמעט %49.7 בתאונות מעורבים היו האוטובוסים
המשא מכוניות (%8.9) האופנועים באים אחריהם ,(%39.7) מוניות  השני במקום בלבד).
הממונעים הרכב כלי מכל 2.6 בתאונות מעורבים היו כן .(%69) הפרטיות והמכוניות (%8.7)

האחרים. המורשים

115 טבלה

1962  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

המעורבים אחוז המעורבים הרכב כלי הרכב כלי ררכב כ?, ג _
המותםים בין בתאונות המורשים י

9.3 11129 119888 המנועיים הרבב כלי הכל סך

6.9 3109 45234 פרטיות מכוניות
8.7 2608 29904 משא מכוניות
8.9 2772 30980 אופנועים

49.7 1436 2887 אוטובוסים
39.7 988 2488 מוניות
2.6 216 8395 (מנועיים) שונים

 1698 ידוע לא אופניים ותלת אופניים
 194 ידוע לא לבהמות רתומות עגלות

שונים ניתוחים  דרכים תאונות (5)

מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו שבהן טבלות מספר להלן
וניתוחים עירוניות) לא או עירוניות (דרכים המקום לילה) או יום או והזמן: השבה (חודשי הזמן

אחרים.

116 טבלה
המחתות לפי  1962  והזמן המקום לפי  דרכים תאונות

הכלהמחוז םך
ק מ פה זו ה

עירונית עירוניתדרך לא לילהיוםדרך

הכל 92407266197470472193סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

1859

4538

2843

1192

4221

1853

667

317

990

1471

3391

2185

388

1147

658

121



117 טבלה

1962  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים האונות
עירונית לא דרך  עירונית דרך

מנועיים רכב כלי

ענלות אופניים  תלת
יתימות יתלת ".,." אי*"*?י אופניים אופ קט אוטו _יית מכוניות מכוניות ^ י'מקום
לבהמות אופניים שונים ם אופנוע מנוע עם נועים נועים בוסים ית טונ משא וקטנועיםפרטיות ■ ■ 

סירה עם

194 1698 216 314 82 1066 1310 1436 2608 3109 13021 הכל םך

. , . , ; דרך
127 1514 133 272 72 875 1050 1204 767 1686 2343 10043 עירונית

לא דרך

67 184 83 42 10 191 260 232 221 922 766 2978 עירונית

118 טבלה
1962  סוגיהן לפי  דרכים תאונות

האחוז המספר התאונה סונ

100.0 9240 הכל םך

32.4

2.5

2.6

42.6

7.1

9.7

0.2

2.9

2995 " נע רכב עם התנגשות
236 עומד רכב עם התנגשות
244 דומם עצם עם התנגשות
3935 רגל בהולך פגיעה או דריסה
652 רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה
896 התהפכות

17 החלקה
אהר סוג

265 בבעליחיים) פגיעה (כולל
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119 טבלה

196213011 תאונות
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120 טבלה
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121 טבלה

קבלניות1962 תאונות

יום

ן הזמ

52 %4

67 696 לילה

המקום ■■■

עידור%250

 י .:."*=: ■"

^ רונית
דרךל^ע %849תיווני||^

פר מס ההרוגים■ ן■
=

# נוסעים
ר\ר1 ן^ךי ך ^=
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122 טבלו!

השנתי רזשי'א ונפ^/מם*^ תאונות
150(

1200

1962

4.םגע
.ייי*יי

$??ו
ו1ו

ו
.ווווו 1!ווו

ו^ וא ג 1^ ווו/\ !ןץ \/\ \/ \\/ ווו וו ו ו^ מ * או וו1¥ וו/\ ו/\ 7 ¥1 ווו וו ו

123 טבלה
1962  והזמן השנה חורשי לפי  קטלניות תאונות

םפר ימ ג ו ר ה םה
התאונהזמןהתאונהמקוםהתאונותמספר

והחודש דה ללכי םננ י ע ם ו

19611962
ירך

עירונית
לא דרך
יוםעירונית נ>ד!מאנשיפתאונותלילהו

מהםאנשימתאונותילדים
ילדים

הכל 2202251121131527312612839991218םך

2417988911112661ינואר

19105555771331פברואר

151912711810101911מרץ

21279181981111516281אפריל

2216791421010367מאי

1615510141884791יוני

1620614155101051011יולי

242412121951515599אוגוסט

12171079888199ספטמבר

142012814699211113אוקטובר

76891נ162415915916נובמבר

2116106971112458דצמבר
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124 טבלה
1962  1960  תאונות נפגעי

אופניים רוכבי אופנוע רוכבי מכוניות נוסעי רגל הולכי
עירונית לא דרן עירונית דרך עירונית לא דרך עירונית דרך עירונית לא זרז עירונית דרך עירונית לא דרך עירונית דרך

הכל סך
השנה

פצועים הרוגים פצועים חיוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הר7גים פצועים הרוגים י פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים

145

146

166

4 1083

7 1041

6 1013

9 544 12 1651 8 1573 25 1793 18 336

13 549 13 1545 12 1915 53 1840 21 425

6 564 7 1617 11 2214 75; 2268 16 388

31 3284 69 10409 176 1960

57 3452 67 10913 243 1961

43 3648 85 11878 249 1962

, באחוזים

1.40/0 2.3"/" 10.40/0 5.10/0 0יל5.2 6.80/0 15.90/0 ±£% 15.10/0 14.20/0 %17.2 10.2^0 3.20/0 %17.6 %31.6 %39.2 100.00/0 100.00/0 1960

1.30/0 2970 9.50/0 5.30/0 %5.0 %5.3 %14.2 4.90/0 17.60/0 21.80/0 16.90/0 %8.7 3.9"/" 23.5?'0 %31.6 27.60/0 %100.0 %100.0 1961

%1.4 2^40/0 ^%5 2.40/0 %4.8 %2.8 %13.6 4.40/0 18.60/0 30.10/0 %19,1 6.4"/0 3.3"/0 %17.3 30,7"/0 %34.2 %100.0 100.00/0 1962

?5



125 טבלה
1962  סוגיהן לפי  קטלניות תאונות.

התאונה סוג

מספי אחר סונ בנוסע פגיעה או דריסה התנגשות
ההרוגים או ■ החלקה התהפכות בתוך פניעה

ידוע לא עם עם
יכב כלי ינל ני'ילד דומם. עצם עומד רכב

עמ.
רכבנע

מספר
התאונות

הכל 225591912411813פך 249

100.026.30.44.055.10.48.05.8האחוז

1962

126 טבלה
19621961 השנה חודשי לפי  דרכיפ תאונות

1961 החורש 

9240 8792 םךהכל
715
665
732
722
750
730
843
873
806
816
820
768

728
668
722
691
759
771
800
781
673
724
738
737

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

127 טבלה
1962 השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

רגלהחודש הולכי
מהם

הילדים אחת
ילדיםמבוגרים

הכל 41642412175242.1סך

20812737.9
19211938.3
18815645.3
18415245.2
19016746.8
17414946.1
205~ 166447
20915843.1
21315642.3
22614939.7
20715242.3
21610131.9

335
311
344
336
357
323
371
367
369
375
359
317

ינואר
פברואר
מרץ

אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

128



ת ו נ ו א ת ב ה מ ח ל מ ה (6)

המשטרה, של מסמכותה כלל' בדרך אינה, התאונות של האובייקטיביים הגורמים לסילוק הפעולות
(סטאטיםטיים נתונים איסוף באמצעות הללו, הסיבות במחקר נכבד תפקיד ממלאת שהיא פי על אף
סמך על וייעוץ הבעייה של האמורים בצדדים לטפל המוסמכים למוסדות דיווח וקונקרטיים),

והנסיון. המחקר
^[יר התארעות נגד אמצע^מניעה _^ט_^ כפול: הוא בתאונות במלחמה ינפ^ידה^ש^משטרה
/1./ ר ידי ועל תאונות לגרום כדי בהן שיש עבירות גילוי לתכלית בדרכים, פיקוח ידי על התאונות,

כפי ובתוצאותיה, בצפיפות התלויים התנועה גורמי הפחתת לשם התנועה, של יעילה הזרמה
המתייחס בפרק (כמוגדר המקובל המשטרתי הסוג מן הרתעה פעולת היא זו פעולה לעיל. שפורטו

. לשיטור).
וטיפול שבוצעו ועבירות שהתרחשו תאונות גילוי הוא המשטרתית הפעולה של השני הסוג

לתאונותד שגרמו באנשים לכך) עילה יש (אם פלילי
הנהגים של מסויימת סלקציה לידי להביא שמטרתן הפעולות נכללו לא המשטרה תפקידי בין
המדינה בידי אין שעה ולפי עיקר, כל פשוטה אינה הרישוי בעיית הרישוי.. פעולות  המורשים
זהירה בלתי או פרועה רשלנית, התנהגות האפשר ככל שתימנע מנת על הנהגים לברירת כלים
מעורבים שהיו נהגים שהביאו הנפשיות הסיבות את חוקרת המשטרה אין גם לפיכך בדרכים.
לצורכי מוחשיות עובדות באיסוף רק עוסקת היא מסוכנת? או רשלנית התנהגות לידי בתאונות

במשפטים. התביעה
\ ^ והגשת תאונות מניעת התנועה, (הזרמת לעיל המפורטות למטרות התנועה על הפיקוח

: ובשטחים^ בערים מבוצע^בדכנ^ם^דלקמן: לתביעה) עילה יש אם בתאונות, המעורבים נגד תביעות
ן הכוונה, ידי (על תאונות ולמניעת זרימתה הבטחת לשם התנועה על הסיירים מפקחים מאוכלסים
/ נוקטים כך על נוסף תעבורה). עבירות גילוי אסורה, חנייה מניעת תנועה'/ "פקקי חילוץ

111^^ ראשונה) עזרה הגשת  זה (ובכלל תאונה שאירעה במקום הראשונות הפעולות את גם הסיירים
"י / יכולים עצמם הם שאין התנועה בזרימת הפרעות על למוסמכים ומודיעים מכשולים מסלקים הם

( בהן. לטפל
! ממונעים סיירים ידי על לעיל האמורים לצרכים הסיורים מבוצעים העירוניים לשטחים מחוץ
1 בזמנים מרוכז והוא סלקטיבי, פיקוח הוא זה פיקוח האופיראטיביות, התנועה יחידות של
\ עשוייה שהפרתן עבירות למניעת בעיקר מכוון זה פיקוח התאונות. שכיחות שבהם ובמקומות
/ סמך על נקבעים הקובעים והזמנים התורפה מקומות וכן אלה עבירות של (טיבן תאונות. לגרוט
| התפקידים את ממלאים הללו הסיירים גם קודמות). תקופות של הסטאטימטיים במספרים עיון
^"" לעיל. שפורטו הנוספים
1 אחרים שיטור (סיורי בלבד התנועה על בפיקוח עוסקים הביךעירוניים בכבישים הסיירים
| ■ מקבלים והם .מניעה), בסיורי העוסק בפרק כמפורט אחרים, סיירים ידי על הללו במקומות מבוצעים
י\ ,  זה. לצורך מיוחדת הכשרה

_ ץ| על נוסף מופרזת. במהירות הנהיגה מניעת היא התנועה סיירי מטפלים שבהן הבעיות אחת
^ * בשיטת המופעל (המכ"ם)' ומהירות כיוון לגילוי מכשיר הנסקרת בשנה הופעל אחרים, אמצעים
יי. כ י בדרכים מופרזת במהירות הנוסעים רכב כלי אלקטרוניים באמצעים מגלה זה מכשיר הראדאר.

! בדרכים המכ"ם חוליית של מציאותה משפיעה הללו, העבירות גילוי על נוסף הביךעירוניות.
שמיעת עם (בקשר משפט בית ידי על נבדקה המכשיר פעולת הנהגים. על מרסנת השפעה

ן ^ ,  ומהימנה. מדוייקת שהיא קבע והוא מסויים) משפט
י/ י התנועה בוחני, ידי על הנערכת המיכאני^ש^הרכב, המצב בדיקת  נוספת מניעה פעולת
/ חידוש בשעת הרישוי משרד ידי על לבדיקותדשק5רתיית~ה5!בוצעות (בנוסף המשטרה של
1
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על האוסרת הודעה לבעליו או לנהגו ניתנת לקוי, הרכב נמצא אט עמן). קשר וללא הרשיון
תוקנו אכן כי הרישוי משרד את ששיכנע לאחר אלא ברכב להשתמש רשאי הוא ואין בו, השימוש

משפט). (הגשת עונשין פעולת גם זו בדיקה עמה גוררת לפעמים הליקויים.
המיוחדים לתנאים להתאימו כדי הרכב, של תקינותו לבדיקת מיבצע נערך החורף לקראת

~ " הגשמים. עונת של
לתיקונו. עד ברכב השימוש נאסר מקרים וב1784 רכב כלי רבבות נבדקו הנסקרת בשנה

משפטיות ותביעות התאונות חקירת (7)

התנועה. ליחידות המשתייכים ובוחנים חוקרים ידי על נחקרות אנשים נפגעו שבהן התאונות
ידי על מבוצעת פלילית) אשמה נתגלתה (אם אלה חקירות מתוך הנובעים במשפטים התביעה
מיוחדים תובעים בידי התביעה גם נמצאת (בתלאביב המחוזיים או הנפתיים התביעה עובדי

התנועה). ליחידת המשתייכים
את התאונות' חקירת לאחר הדוח בשנת שננקטו הפעולות את מפרטת דלהלן 128 הטבלה
בטבלה תאונות. עם בקשר בעבירות שנאשמו אנשים נגד שננקטו הפעולות ואת התיקים סילוק
במקרים ננקטו אלה (פעולות בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן בתאונות הקשורות הפעולות גם נכללו
יש התנועה). חוקי על יותר או פחות חמורה עבירה מלווה היתה זה מסוג כשתאונה ממויימים,
בתיקים ההתפתחות גם אלא הנסקרת בשנה שנרשמו התיקים רק לא נכללו זו שבטבלה לציין

הנסקרת. בשנה ההתפתחות חלה אם קודמות, בשניפ שנרשמו

:28 טבלה

1962  וסילוקם מקרים  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזקתיקיםהפעולה  תאונה

בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים 104063888כל
במשטרה 54473125נסגרו

1272405בחקירה
הקודמות) השנים מן (16)(6)(מהם

45671468נידונו
560127זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים 2596415תלויים
הקודמות) השנים מן (133)(323)(מהם

תנאי) על מאסר (כולל 1723מאסר
46661507קנסות עונשים

נהיגה רשיון מלהחזיק 1859176שלילה
נהיגה רשיון מלקבל פמילה .1078

שנבעו בעבירות שהוטלו הרשיון שלילת ועונשי המאסר עונשי של פירוט ניתן ,130 ,129 בטבלות
דרכים. מתאונות
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129 טבלה

1962  שהוטלו מאסר עונשי  דרכים מתאונות הנובעות עבירות
המחוזות לפי

הכל המחוזסך
הצפוני

מחוז
וזלאב"ב

הנוחה
הדרומי

הכל 175446368סך

תיקים
בלבד לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים

172

3

4462
1

66

2

130 טבלה

1962  המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  דרכים מתאונות הנובעות עבירות
המחוזות לפי

בחודשים השלילה תקופת
תנאי על שלילה הכל סן

ומעלה מ12 12 עד מ6 6 עד מ3 3 עד המחוז

באבאבאבאבאבא

הכל 18591764503311784647531171128סך

59 443 1 13  16 1 28 9 83 70 583 הצפוני המחוז
36 383  35 2 14 1 43 8 118 47 593 תלאביב מחוז
33 345 2 27 2 16 6 46 16 249 59 683 הדרומי המחוז

תיקים  א
בלבד לרכוש נוק  תאונה לרישום פנקסים  ב

נהג של רשיונו את זמנית לפסול הסמכות את ומעלה מפקח בדרגת משטרה לקצין מעניק החוק
תקופת רכוש. ניזוק או אדם בה שנפגע או תאונה נגרמה ממנה שכתוצאה תעבורה, עבירת שעבר
בעל בקשת לפי הפסילה את לבטל רשאי משפט ובית היותר, לכל יום לשלושים היא הפסילה

הרשיון.

תנועי. עבירות .2

הנהגי0_העוברים נגד משפטים הגשת  התנועה עבריינות להרתעת העיקריות הדרכים אחת
עיקר ~244813~בש5ורהקודמת. לעומת תנועה, עבירות 365,191 נרשמו הדוח בשנת אלה. עבירות
פחותה במידה ורק תאונות, גרימת של סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת מכוון הפעולה

.131 בטבלה משתקפת זו פעולה אחרים, מסוגים לעבירות  יותר
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1962■
131 טבלה

 1961  התעבורה חוקי על עבירות
לסוגיהן 19611962עבירות

הכל 244813.365191סך

. מופחת 41904655מהירות
כחוק שלא 26732256עקיפה

אות 526110937אימתן
י הימין על 37599353אישמירה

נכונה לא 49134908פנייה

ידי על שניתן לאות או לתמרור איציות
רמזור או 3556951120שוטר

רכב כלי תאורת 53227081עבירות
חנייה) (כולל חוקית בלתי בצורה רכב 111016151570העמדת

רגל הולכי 703851350עבירות
אופניים רוכבי 2411023346עבירות

נוסעים של מסוכנת 27913643הסעה

מטען 17082130עבירות
מיכאניים 466807ליקוים

רישוי 983911102עבירות
שלישי צד ביטוח 29243064עבירות

עבירות 2323427869שאר

העבריינים. נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת התעבורה עבירות את מראה 132 הטבלה

, 132 ה ל ב ט
19621961 ותוצאות התעבורהפעולור!. חוקי על עבירות .

1962 1961 הפעולה

357557
(323953)
249043
17845
690

49650
(3319)
64782
1028
888
6735
(631)
183

64586
1959
513

237353
(203417)
167736
20240
734

27882
(879)
53728
1242
1727
5244
(341)
213

53432
1880
603

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 מאסר עונשי הוטלו

נקנםו
תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות נשללו

נהיגה רשיונות מלקבל נפסלו

המחוזות, לפי התעבורה, עבירות של הגילוי פעולות את גראפית בצורה מראה 133 הטבלה
.19621961 בשנות

132



133 טבלה

עברותתעבורה
יי  *ני**ך היקים ."

העסרגי הברווז

133



134 טבלה

תעבורה עגירות התאונות סיבות

1962
0 0

■*<
י>4

\*4

■

0י
0
00

[5*6

\>9₪1

4■
'11

מהירות
מופרזת

פנייה
(סיבוב)
נכונה לא

תאורה
וסינלור

אי
^מירה
הימין על

אימתן
אות

אימתן
זכות
קרימה

התנהגות
רוכבי
אופניים

התנהגות
הולכי
רגל
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תעבורה עבירות גילוי ובין התאונות סיבות מספר בין השוואה גראפית, בצורה ניתנת 134 בטבלה
שביניהם. הגומלין השפעת היא מה להסיק נסיין לשם המקבילים, הסוגים מן

המחוזות לפי המשפט, בתי ידי על שהוטלו הרשיונות שלילת עונשי את מראה 135 הטבלה
השלילה. תקופת ולפי

135 טבלה
1ג196219"  המשפט בתי ידי על ענ'טללו נהיגה רשיונות  התעבורה חוקי על עבירות

המחוזות לפי
פת ו חכן ית ל הש ול ח יג ש םד

36עדהכולפךהמחוז עד 12מ3 עד ומעלהט6 עלמ12 תנא*שלילה

196119621961196219611962196119621961196219611962

הכל נסך 8801959817531130123276280114115543910

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

530

625

725

762

535

662

272

207

338

193

87

251

34

17

79

51

39

33

34

155

67

39

150

71

22

39

33

20

33
62

148

187

208

439

226

המחוזות. לפי שהוטלו, המאסר עונשי מספר את מראה 136 הטבלה
136 טבלה

19621961 שהוטלו מאסר עונשי  התעבורה חוקי על עבירות
המחוזות לפי

הדרומי המחוז תלאגיב מחו) הצפוני המחוז הכל 0ך השנה

75 66 72 213 1961

57 52 74 183 1962

הסגרה מיגצעימ, ףנכננון, .3

התנועה בשטחי מספר מחקרים הארצי שבמטה והסיורים התנועה במחלקת נערכו הנסקרת בשנה
הפיקוח הגברת ייעו7ים"וקיצורכי לשם של_ס^ירי_התנועה, העסקתם דרכי נבדקו התאונות. ומניעת
הסיורים מבוצעים שבהם הדרכים קטעי מחדש נבדקו הסלקטיבי הפיקוח בשטח עבודתם. על
בצמ5,למידת סקרים נערכו תאונות. שיימנעו כדי בגילוין להתרכז שיש העבירות ורשימות
לדרכים הפונות מכוניות ידי על הנגרם הסינוור ולמידת מסויימים לתמרורים הנהגים של ציותם
לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה התיעצףזת_עמ קויימו צדדיות. אוי"מדרכים דלק" תחנות מתוך
ולהערכת התאונות, התנועה""ואורבעיית הזרמת בעיית את היוצרים השונים המרכיבים לקביעת
רב שמשקלם הגורמים נגד בפעולה להתרכז יהיה שאפשר כדי המרכיבים, של הייחסי משקלם

יותר.
מגרשי השרון! חוף בכביש חניונים כגון: בתכגננ_נ2ית_קנ2מ^שונים, השתתפה המשטרה
הרצליה כביש בצומת לתוואי תוכנית עריכת בשדותימ? הרחצה בחוף הכוונה ותמרורי חנייה
למיקומן צמתים, לתכנון בייחס גם דעתה חיוותה המשטרה וביריב. ברמתאביב והאוניברסיטה

ואשקלון. רמלה בירושלים, המרכזיות האוטובוסים תחנות ושל דלק תחנות של
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צורך התנועה'ונתגלה בשטח החדשה התחיקה של להשפעתה בייחס נערכו ^חקר^בוספים
■■, ,. ..■_.. זה. בשטח מסויימימ "להציעשינויים
למלחמה הביךמשרדית הוועדה כגון: בתעבורה, המטפלות שונות בוועדות יוצגה המשטרה
למבחנים בוועדה ורישוי, תעבורה לענייני התיאום בוועדת שלה, המשפטית בוועדה וכן בתאונות,

וכיו"ב. המרכזית התמרור ברשות נהיגה, למורי
במיוחד. וכבדים גדולים מטענים להעברת מיבצעים במספר המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
ולא לתנועה חמורה הפרעה תיגרם שלא כדי ומסובכים, מיוחדים סידורים דרשו אלה מיבצעימ
שוטרים, מאות של להעסקתם לפעמים גרמה אלה מטענים. העברת ורכוש. דרך עוברי יסוכנו

בלילות. בעיקר
גדולות התכנסויות ובשעת חגיגות של בימים נערכים התנועה להזרמת מיוחדים סידורים

קהל. של
המדינה מן מעלה רמי לאישים אופנועים של ליווי רשמיים טכסים בשעת מספקת המשטרה

חח. וממדינות
והולכי הנהגים בין והתאונות, התנועה בשטחי נרחבות, הסברה פעולות מנהלת המשטרה
: . הספר. בתי ילדי בין ובמיוחד הרגל,
התעבורה חוקי שמירת על בהקפדה הצורך את הציבור לתודעת להחדיר  ההסברה מטרת

אחרות. ובבמות ישראל" "בקול הרצאות ניתנות פעם מדי הזהירות. בכללי ולהדריכו
המועצה ידי על הנעשות ההסברה פעולות ברוב פעילה השתתפות משתתפת המשטרה

" : תאונות. למניעת הלאומית
הסברה ידי על בדרכים, לזהירות הילדים לחינוך מיוחדים מאמצים מקדישה המשטרה

התנועה. בענייני ההתעניינות טיפוח ידי ועל ספר בבתי והרצאות
הבטיחות. משמרות במסגרת שוטרים, ידי על היסודיים הספר בבתי התלמידים הדרכת הורחבה
ניתנו כך על נוסף ספר. בתי ב700 תלמידים 26,600 הדריכו התנועה מעובדי מדריכים 25

הבטיחות. למשמרות מחוץ אחרים, תלמידים ל26,000 בדרכים הזהירות בדבר הסברים
שקיבלו למורים בסמינאריונים תלמידים 568 ביניהם המבוגרים: בין גם נערכה הסברה
ניתנת רבה תשומתלב והזהירות. התנועה בענייני ההדרכה שיטות בדבר והרצאות הסברה
הנהגים. לקהל מופת להיות חייבים שהם התודעה ולהחדרת הנהיגה בענייני השוטרים להדרכת

זהירה. נהיגה על הסברה עלוני בציבור הופצו החגים לפני
בהסברה גם השתתפה המשטרה החורף, לקראת הרכב להכנת מיוחד מיבצע נערך השנה גם
הדין פסקי את המשטרה, עם הסדר לפי מפרסמים, והעתונות ישראל'' "קול למיבצע. שקדמה
חוקי על עבירות לעבור העלולים נהגים הרתעת לשם לתנועה, המשפט בבתי הניתנים העקרוניים

, וכיו"ב. עלונים באמצעות נוספות הסברה פעולות גט נערכו התעבורה.

נחמיאם י.
הכללי המפקח
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