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אי פרק

ארגון

והתקן המצכה הארגון, ♦!

הארגון א.

ישראל. משטרת של הארגוני במערך מועטים ארגוניים שינויים חלו הנסקרת בשנה
הפעילות למגמות שהותאמו המדורים, של חדשה חלוקה נקבעה פליליות לחקירות במחלקה

הנאצים. פשעי לחקירת המדור אליה צורף כן המחלקה. של
, מדוריה. שני על כלכליות, לחקירות המחלקה תעסוק שבהם והשטחים התפקידים הוגדרו

במרחבים אופיראטיבית'^^שלנחותיה כיחידה גם אלא מטה כיחידת רק לא פועלת זו מחלקה
"~ י המחלקה. לראש_ כפופות

הצפוני. המחוז למטה במישרין כפופה והיא חיפה נמל ליחידת הוסב שמה  חיפה נפת"נמל
הוכפפו זו לנקודה מפקח. ובראשה וחוקרים, סיירים אדם' בכוח תוגברה דימונה נקודת

ומצפהרמון. ירוחם הכפרים, שוטרי
משטרה. תחנת קיימת בעפולה לנצרת. הועבר עפולה, היה מושבו שמקום יזרעאל, נפת מטה

כפרי. שוטר פועל במקום נסגרה. גדרה נקודת
ממיתקן הועבר הדרומית, הנפה מטה בבניין היה שמקומו בתלאביב, המחוזי המעצר בית

החדש_מ1םעת_"אבוכביר". לבניינו לייעודו, לחלוטין תאם שלא זה,
הוגדלו. ירושלים ובנפת חיפה בנפת הנוער במחלקי האדם כוח של התקנים

כדלקמן: מאורגנת ישראל משטרת היתד. הדוח שנת סיום עם

הכללי המפקח

: כדלקמן הבנוי הארצי, המטה

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

מינוח משרדי, ארגון תכנון, מיבצעים, מדוריה: על 1המיבצעים, התכנון מחלקת 1

והגדרת אחידים נוחלים הכנת כוללים: זו מחלקה של תפקידיה סטאטיסטיקה. ופרסומים,
את מכינה המחלקה המשטרה. חיל בכל השונות המשטרתיות לפונקציות תפקידים
בעלי ושל החימוש של הקשר, אמצעי של הרכב, כלי של האדם, כוח של התקנים
בתחום שאינם אירועים ושל יזומים מיבצעים של בתכנונם עוסקת המחלקה החיים.
לענייני בעיקר מתייחסים אלה (מיבצעים המרחבים על המוטלת השיגרתית הפעולה
מצריכים, והם וכוי, שונים לטקסים מחוץלארץ, נכבדים אורחים של לביקורים חגיגות,
משימות את קובעת המחלקה למחוז). ממחה אדם בכוח תגבורות מתן קרובות, לעתים



הטפסים, כל את מתקדמים, מדעיים יסודות על מתכננת, היא חירום,. למצבי המשטרה
הכנתם גם כלולות המחלקה תפקידי בין המשטרה. של המשרדי והציוד הפנקסים
המחלקה עוסקת כן עברי. משטרתי מינוח וקביעת המשטרה פרסומי של לאור והוצאתם
בהכוונת וכן ובפרםומם, בניתוחם הסטאטיסטיים, הנתונים של ובריכוזם באיסופם

המשטרה. שבסמכות הרישוי בענייני היחידות

תגובות ואחרי הקהל ובין המשטרה שבין היחסים אחרי עוקבת ציבור לייחסי המחלקה 11

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

השונות. המשטרה יחידות

לנגוע, העשויות או הנוגעת, חדשה לתחיקה ההצעות כל את בודק המשפטי היועץ 111

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

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

מהמחלקות: מורכב פראג), ל. י. משנה ניצב (בראשו הארגון, אגף .2

להסברה. ולתביעות, לחקירות לתעבורה, לסיור, המדורים: ובה והסיור, התנועה מחלקת ו

פעולות על פיקוח המשטרה5 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 תנועה!
ולמיבצ לתכנון המחלקה שבטיפול מיבצעים (להוציא והרכוש הנפש ובטחון הציבורי
המשטרה. של הטיס כלי של ולהפעלתם החופים משמר לפעולות אחראית המחלקה עים).
פקודות של לפועל להוצאה ., ולליווים ואמירים עצירים שמירת על המחלקה ממונה כן

והזמנות. מאסר

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

בסיס על בכירים, לקצינים הספר בית על ממונה המחלקה המשטרה. אנשי כל של
הטיפול 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

מהמחלקות: מורכב שור), א. משנה ניצב (בראשו החקירות אגף .3

במרחבים, החקירות יחידות של עבודתן בפיקוח עוסקת פליליות לחקירות המחלקה ו

לממשלה, המשפטי (היועץ המשפטיים השלטונות עם קשר קיום ותיאומן! הנחייתן

10



מסובכות עבירות של בחקירתן ליחידות מסייעת המחלקה וכיו"ב). המדינה פרקליטי
לסמים המתייחסות עבירות של מסויים, מחוז מתחומי חורגת שחקירתן עבירות של או

בישראל. עונשין בנות והן המדינה לגבולות מחוץ שבוצעו עבירות ושל מסוכנים,

עבירות במניעת המטבע, חוקי על בפיקוח עוסקת זו מחלקה כלכליות; לחקירות המחלקה וו

נסיעות (סוכנויות מסויימים שירותים על בפיקוח וגילוין, ויצוא ביבוא הקשורות
השונות המחלקות עם ובתיאום זר) מטבע לקבל המורשים מלון ובתי חנויות ותיירות,
לראש ישירות כפופות במרחבים, המחלקה של שלוחותיה הכלכליים. המשרדים של

המחלקה.

כן המדינה; של הבטחון שירותי עם הקשר את מקיימת מיוחדות לחקירות המחלקה ווו
לארץ הכניסה על בפיקוח המטפלות המחוזיות היחידות עבודות את המחלקה מתאמת
רצויים בלתי זרים של כניסתם ובמניעת והאוויר, הים בנמלי ממנה, היציאה ועל

למשטרה. הדרושים אנשים של ויציאתם

(הבאליסטית, המעבדות את כולל שבמחלקה למדע המדור פלילי: לזיהוי המחלקה /יו
., האחרים המדעיים העזר שירותי ואת וכוי) לצילומים כתביד, לבדיקת המעבדה הכימית,
לפאתולוגיה המכון בהחזקת בירושלים העברית האוניברסיטה עם משתתפת המחלקה
ויחידת פוליגראף לבדיקות מעבדה מקיימת היא כן גרינברג). (מכון משפטית ולרפואה

עבירות. בוצעו שבהן מקומות של ושרטוטים דגמים המכינה שחזור,
העבריינים, כרטסת אצבע, (טביעות עבריינים ברישום עוסק פלילי לרישום ממדור
על פיקוח דרושים, אנשים שנמלטו, (עבריינים פלילי בזיהוי וכר): העבריינים אלבום

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

השירותים ובשירותים. האדם כוח במינהלת עוסק ן) ר ק י. ניצב (בראשו ה, ל ה נ מ ה ף ג א .4

האגף. אנשי ידי על אמצעי, בלתי באופן מבוצעים והם זה באגף המכריע ברובם רוכזו
האגף: של מחלקותיו

(בהתאם האדם כוח בהצבת משטרה, אנשי בגיוס עוסקת זו מחלקה האדם: כוח נוחלקת 1

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

מענקים). פיצויים, קיצבות,

וכוי. ריהוט וכללי, משרדי ציוד נשק, ומדים, בגדים בהספקת עוסקת האפסנאות מחלקת וו

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

טלפרינטרים טלפונים, (אלחוט, המשטרה של הקשר מערכת את מקיימת הקשר מחלקת ווו
מכשירים לבניית (ואף המכשירים לאחזקת מלאכה בתי מקיימת המחלקה וכוי).

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

המחלקה שוכרת כן ותחזוקתם. המשטרה בבנייני בטיפול עוסקת והנכסים הבינוי מחלקת ''א

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

: המשטרה של המחוזות שלושת ואלה

חיפה, נמל יחידת (העיר), חיפה הנפות: את הכולל סלע), א. ניצב של (בפיקודו הצפוני המחוז
יזרעאל. עכו, צפת/כנרת, חדרה,

ונפת הדרומית הנפה הצפונית, הנפה ובו ר) נ ק י. משנה ניצב של (בפיקודו תלאביב מחוז
רמתגן.

רמלה/רחובות, ירושלים, הנפות; את הכולל ו), ולי ז רו ש. ניצב של (בפיקודו הדרומי המחוז
לוד. התעופה, נמל יחידת ואת הנגב פתחתקוה/השרון,

הכפוף קופל), פ. (ניצב מפקד ובראשה ארצית חטיבה  הגבול משמר נוסף עליהם
הארצי. במטה  המשמר מפקד של מטהו הכללי. למפקח

והמצבה התקן ב.

התקן .1

לא והיא האדם, בכוח מחסור של הקשה הבעייה בפני הראשון מיומה הועמדה ישראל משטרת
הזה. היום ועד השנים כל ממנה הרפתה

השוטפים צרכיה את למלא  מגמתו שנים, מספר לפני שהוכן האדם כוח של הקיים התקן
בעיית היתה התקן, בעריכת במיוחד, חשובה עליה. המוטלות החובות ביצועי לשם המשטרה של
האפשר, ככל נורמאליים עבודה תנאי קיום תוך האדם, כוח של ביותר והמתאים החסכוני ניצולו

היחידות. על מדי כבדה מעמסה יטילו שלא
גידולה ולמרות ומתרחבים, גדלים המשטרה על המוטלים והתפקידים שהמשימות עלאף
האנשים של המזערי המספר את שביטא הצנוע, התקן נתמלא לא האוכלוסייה, של המתמיד
בהכרח זה, מצב הללו. השנים כל במשך ,7523 על 1959 בשנת עוד שהועמד למשטרה, הדרושים

לציבור. נאותים שירותים מתן ומונע הסדירות המשימות בביצוע אותותיו את נותן
הציבור לשלום סכנה בחובו טומן אדם, בכוח המחסור אחרות ובמילים  בתקן הגירעון
אדם כוח לריכוז זקוקות כשיחידותיה בשעתדחק, או משבר בעתות בעיקר למשטרה, ומכשולים
 אומר הווי המשטרה, של האדם כוח מלוא את לגייס הוא ההכרח מן אלה במצבים יותר. גדול
ולצמצם חוקרים של עבודתם את להפסיק ממשמרותיהם, סיירים להוריד סדירות, פעולות לבטל
הפרט, הרבים_1רשות ח^פה._של_רשות זוהי לציבור. המשטרה שירותי את קיצונית בצורה
העומדת האדם כוח עוצמת הגברת  לכר התנאי בעתיד. למנעה מוטב הציבור טובת שלמען

המשטרה. לרשות

12



המצבה .2

הקודמים השנתיים בדוחות הקודמות. כבשנים יציבה בלתי להיות ממשיכה האדמ כוח מצבת
עליות לפעמים בה חלו אמנם, .1953 משנת החל ופחתה הלכה האדם כוח מצבת כי כבר, ציינו
היו אולפ המשטרה, עובדי של הכולל במספר מסויימת עלייה היתה השנה ואף לכאורה, קלות,

■.?" יוצאי מגיוס הקלה.כתוצאה העלייה נגרמה השנה הכלל. על שהצביעו הכלל מן יוצאים אלה
תשכי'ג1963. בטחון, שירות לתיקגן. למשמו^הגגנ^~על^י.מוק צבא

בשנה 6930 לעומת איש 7059 במשטרה האדם כוח מצבת על נמנו הנסקרת השנה לסיומי
השוטף, והבטחון הגבול משמר אנשי זה ובכלל המשטרה עובדי כל נכללו במצבה הקודמת.
שבין הפער ושומרים). נקיון שירותים' עובדי (בעיקר אזרחיים ועובדים זמניים מוספים שוטרים
בולט. הוא  הקיים העובדתי המצב  האדם כוח מצבת לבין ,(7523) שנים לפני שנקבע התקן
(לעומת איש 5856 הנסקרת השנה בסוף היה המניין מן המשטרה אנשי של הכולל המספר
מן המשטרה אנשי במספר עלייה היתה השנה כי למדים, אנו מכאן הקודמת). בשנה 5758
המשטרה אנשי של הכולל המספר על מדוייקת יותר תמונה שתתקבל כדי אולם, איש. ב~98 המניין
מסגרת שעל אשתקד), 332 (לעומת שוטרות 389  אלה: בין כי להוסיף, הדין מן המניין, מן
שאינם לעיל, שהוזכר החוק לפי הגבול, למשמר החובה מגוייסי להלן! נעמוד עוד עבודתן
למעמד זה שהועברו,ממעמד המניין, מן שלא שוטרים וכן רגילים, משטרה בתפקידי מועסקים
השנה קטן למעשה, הגבול. הארצי__שלמשמר המוביל במהירת ומועסקים המניין ..מן שוטרים

כלליים. משטרה בתפקידי המשרתים מספר
לידי המביא היחיד הגורם אינו התקציב, ממדי לפי שנקבע המוגבל, מהתקן הנובע הקושי
הפנויים המקומות למילוי מתאימים מועמדים במציאת הוא  הנוסף הקושי המצבה. צמצום
מסוגלים למדי, גבוהה הכללית ורמתם השכלתם שרמת אנשים, המתפנים. והמקומות התקן לפי

יותר. נוחה תעסוקה בארץ, החופשי בשוק כיום הקיים במצב בנקל, למצוא
המניין, מן כשוטרים לשירות ראויים נמצאו מהם איש. 3527 לגיוס התייצבו הנסקרת בשנה
הגבול, משמר אנשי גם כלולים זה (במספר בלבד 682 שנקבעה המינימאליים הכישורים לפי
שנערכה מוכיחה, זו עובדה .%19.3 היינו  תשכ"ג1963) בטחון, שירות חוק לפי שגוייסו

מאד. קטן לשירות, המתאים האחוז היה ושלצערנו לגיוס המתייצבים של קפדנית ברירה
מאשר יותר רבה היא ייעודיים בתפקידים העסקתן לצורד שוטרות גיוס של האפשרות
המצומצם המספר מפאת אדם, בכוח המחסור בעיית את לפתור כדי בה אין אבל גברים, של הגיוס
(פרט יום במשמרות רק להעסיקן הכורח ומפאת נשים בהם לשבץ שאפשר התפקידים של

לנשים). המעצר בבית לתפקידים

השירות תנאי על בהרחבה עמדנו (1962 (לשנת האחרון השנתי וחשבון בייו .11נא1_ש1כות:
כדי בהם אין ואשר בה המשרתים על המכבידים המשטרה, מקצוע את המאפיינים המיוחדים,
שעות השוטר? כפוף להם ובמשמעת, במשטר הוא המדובר לשירותיה. להתגייס אנשים לעודד
פיסי, סיכון ונפשי, גופני מאמץ למחנה, ריתוק במשמרות, עבודה סדירות, הבלתי העבודה

אחריט. מדינה עובדי על כלל, בדרך חלים, שאינם אחרים, שירות ותנאי אישית אחריות
וכן עומדים בעינם אלה תנאים כי רק, נציין זה. מורכב נושא ולפרט לתאר נחזור לא

גיסא. מאידד בשירות, ההתמדה ועל גיסא מחד הגיוס על רצויה הבלתי השפעתם שרירה
(מהם הקודמת בשנה 13 לעומת בכירים קצינים 18 המצבה מן ירדו הנסקרת בשנה
שירדו הסמלים ממפר .(6 התפטרו (מהם הקודמת בשנה 18 לעומת מפקחים ו10 (11 התפטרו
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אין אולם, אשתקד. 131 לעומת השנה 133 הקודמת, השנה מן בהרבה שונה איננו המצבה מן
משטרתי. ויידע ותק בעלי ממלים הגדול בחלקם הם השירות מן שהפורשים העובדה מן להתעלם
האוכלוסייה גידול עם בהשוואה ואילך' 1948 משנת המצבה התפתחות את המראה טבלה להלן
מן המשטרה אנשי את  ובנפרד המשטרה, עובדי כל את מראה זו טבלה המקבילות. בשנים

תושבים: אלף לכל העובדים מספר ניתנים כן המניין.

1 טבלה
19631948  האוכלוסייה  האדם כוח מצבת

עובדיהאוכלוסייההשנה כל
המשטרה

משטרה אנשי
המניין מן

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושביםל1000

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

19561,872,000648358063.33.1

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

19632,429,000705958562.92.4

ושל הסוגים מכל המשטרה עובדי של במספרם קלה ירידה היתה השנה גם כי מראה זו טבלה
במצבת קלה עלייה היתה זו שבשנה פי על אף תושבים, אלף לכל המניין מן משטרה אנשי

האדם. כוח
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בשנימ תושביט, לאלף המניין מן הממטרה אנשי מספר את המראה גראפית טבלה להלן
.19631948

2 טבלה

ואוכלוסייה שוטרים

משטרת של היוומדה מיום לה עדים ואנו חדשה תופעה איננה במשטרה מהשירות הנשירה
פיכמה: ממדיה חמורים בארצנו אולם אחרות. בארצות גם קיימת היא  יתרעלכן ישראל.
בממוצע איש, 18.000 המונה זו במשטרה התפטרו 19601959 בשנים לונדון: משטרת משל, דרו
411 שנה) (באותה התפטרו '1961 בעונת  בשכר ההטבות שאושרו לאחר לשנה. אנשים 542
בטרם האחרונות, בשנימ בממוצע התפטרו המשטרה, אנשי 54.000 על ובוולס, באנגליה איש.
ישראל, במשטרת המתפטרים %8.1 לעומת %1.5 היינו איש, 830 לשכר, ההוספה ניתנה

.1963 בשנת
אשתקד, 476) ההתפטרויות בעקומת קטנה ירידה הנסקרת השנה בסון* שהסתמנה עלאף

בה. ראש להקל ואין חומרתה, בכל הבעייה, בעינה עומדת הדוח), בשנת 509 לעומת
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.19631948 בשנים האמורה התופעה של המצב את משקפת 3 מסי הטבלה
3 טבלה

19631948  המצבה מן והורדות גיוסים

המתפטריםמהםהורדוגוייםוהשנה היורדיםאחה אחת
המצבה היורדיםהתפטרומן מבין

המצבה מן
המצבה מ;

המתגייסים לעומת

הכל םך
(19631948)156959839705571.762.7

194821203094012.914.6
1949182758644776.332.1
1950117966246269.856.2
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
196368258447681.585.6

.19631955 השנים בין הדרגות, לפי המצבה' התפתחות את מראה דלהלן 4 הטבלה

4טבלה
כוח ■מצבת 19631955האדם 

המצבה
הדלגה

195519561957195819591960196119621963

הכללי 111111111המפקח

333688898ניצב

משנה 77731919181721ניצב
212120221112192423סגךניצב
3.4140535658627272רבפקד
87959789111135139130157פקד
247248239237216188200215204מפקח

משנה 384953424976867382מפקח
18181714344755344136רבסמל

ראשו;(ה) 553566599647646714782686687םמל(ת)
שני(ה) 753748726780805908952949991סמל(ת)
* 91744764496567313791475רבשוטר(ת)

413539353851383538113651278518591699שוטר(ת)

הכל 599158065700579358165882578057585856סך

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

הסמלים. במניין ולא השוטרים' במניין רביהשוטרים נכללו להלן הבאות הטבלות נכל *
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.4 שבטבלה במספרים כלולים דלהלן ו6 5 שבטבלות הנתונים .3

6 טבלה
המיעוטים מבני משטרה אנשי

5 טבלה
שוטרות

19611962196319611962196:5הדרגה

הכל הכל295332389םך 469450502כך

קצינות
סטלות
שוטרות

7

69
219

7
81
244

7
80
302

6קצ:=
80
383

5
86
359

10
94
398

אשתקד. ו332 1961 בשנת 295 לעומת ל389 במשטרה השוטרות מספר עלה הנסקרת בשנה
האימונים בבסיס סדיר משטרתי אימון מקבלות סיור, לתפקידי המיועדות החדשות, השוטרות
יפה עלה הקודמות בשנים בהם הועסקו שלא בתפקידים שוטרות שילוב חדשים. 4 במשך הארצי
את להעסיק אפשר זו* בעייה לפתור כדי בו אין אך אדם, בכוח המחסור על במידתמה והקל
נבצר כי וידוע ברור אולם ביעילות! לבצעם שביכולתן תפקידים של מועט במספר השוטרות
השוטרות טבעיות. מיגבלות בגלל המשטרה, של הייעודיים התפקידים מן נכבד חלק למלא מהן
כן לא לידה, לאחר או הריון, בזמן אף תפקידן את למלא מסוגלות פקידות בעבודות המועסקות

סיור. בתפקידי המועסקות שוטרות לגבי המצב
עקב ל502, מ450 המיעוטים: מבני המשטרה אנשי של במספרם עלייה חלה הדוח בשנת
שוטרים למעמד המוביל ביחידת המועסקים המניין, מן שלא משטרה אנשי מספר העברת
).*■ המניין. מן
חלק הקודמת). בשנה 739 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 789 המשטרה העסיקה השנה
מטבחים, (עובדי ביחידות עזר שירותי בביצוע וחלק ביישובים שוטף בטחון בתפקידי עסק מהם
לתפקידים המניין מן משטרה אנשי הצבת איפשרה אלה בתפקידים העסקתם וכוי). נקיון עובדי

אחרים. פעילים ולתפקידים ייעודיים
הנוטרים ל341. איש מ390 (נוטרים) המניין מן שלא השוטרים מספר ירד הנסקרת בשנה
מדיהם, מחיר ואת משכולתם את המשלמים שונים, וציבוריים ממשלתיים מוסדות ידי על מועסקים

7 טבלה
963נ  וטרחבם חטיבות לפי  המצבה

ה נ ר ד הכלה הארציסן הצפוניהמטה תלאגינזלמהו? הדרומימחוז המחוז

קצינים
סמלים
שוטרים

568
2114
3174

288
742

1142

95
455
750

104
487
569

81
430
713

המניין מן משטרה אנשי הכל 58562172130011601224סך

זמניים מוספים שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים עובדי

789
15

399

623
12
386

13

1

1

83

3

40
2

9

המשטרה עובדי הכל 70593193134512461275םך

3411026046133נוטרים
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והם לשוטרים' ההוק עלפי הניתנות הסמכויות אותן בעלי הם הנוטרים המשטרה. באמצעות
המשטרה. למשמעת כפופים

שירתו השנה .15  כאשתקד נשאר והוא נשתנה, לא 2ספרם במשטרה, האזרחיים הפקידים
הקודם. הדוח בשנת 418 לעומת  במושבים אזרחיים שומרים זה בכלל  שירותים עובדי 399
הצפוני המחוז תלאביב, (מחוז המרחבים  המשטרה חלוקת את מראה דלעיל 7 הטבלה
נכללים כן הגבול. משמר אנשי כל כלולים זו) (בטבלה שבמצבתו הארצי' והמטה הדרומי) והמחוז

הארצי. האימונים בסיס אנשי גם הארצי המטה במצבת

המצבה של פונקציונאלית חלוקה ,4

דלהלן. 9 שבטבלה החלוקה את המראה גראפית בצורה טבלה להלן
8 טבלה

התפקידים לפי האדם נוח חלוקת
אזרחיים ועובדים משטרה אנשי

ו 9 6 70ס3%3.5 ר קו
ונדה1ל%1.9 פיקוד
א7פדראג1יבי1.507 קעור
הרד7:ה%0.9
ת1מרו~ר04%1

מניעה,
ותנועת סיור
,%53.6

נהגים%5.4

14 ו. 77% קירר ח

שרר1תרם%7%
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9 ח י ב ט

31.12. 1963  אזרחיים) ועובדים טשטיה אנשי (כולל התפקידים לפי המשטרה אנשי חלוקת

האחוז

100.0

1.5

0.4

41.8

4.6
2.4

4.8

התפקיד סוג

7059 הכל סך

108

24

2953

323

170

340

99114.1

610.9

3835.4

1041.5

132218.7

310.4

2493.5

(%1.9 שהם איש' 132) וניהול פיקוד
וניהול פיקוד א.

המחוזות מפקד הכללי' המפקח עוזר האגפים' ראשי הכללי' המפקח
מפקדי הבכיכם' מפקדי יחידותיו' ומפקדי הגבול משטר מפקד וסגניהם'

ומגניהם התחנות מפקדי ומגניהם' הנפות
מטה ותפקידי תכנון ב.

. ועתונות ציבור יחסי תכנון' םטאטיסטיקה' ופרסומים' מינוח

(53.6"/ שהם איש' 3786) ותנועה סיורים מניעה'
ומיבצעים סיורים א.

החופים' משמר התנועה), הכוונת (כולל סיור שוטף' בטחון הגבול' משמר
לפועל הוצאה חבלנים' כלבים' נוהגי טייסות' ספנות' הגבולות' ביקורת
.... הזמנות חלוקת רישוי' ענייני טאםר' פקודות של

סטאטיים תפקידים ב.
קיצר. מוקדי יומנים' ניהול תחנות' תורני וזקיפים' משטרות

אסירים וליווי כלא בתי ג.

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

והזמנות תביעות

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

ומציאות אבירות שונים' מומחים אצבע' טביעות עובדי

ומפורט) תרבות (כולל הדרכה
. נהגים

תורנים) קצינים (כולל אופיראטיבי קשר
שירותים

האדם' גזר. של רישום עובדי משק' וייעול ביקורת כללית' מזכירות
נשקים' וטרינאים' חובשים' רופאים' מעד, תשלומים' עובדי מנהלה'

בתי עובדי טפרזליס' טבחים' ספקים' בניינים' עוברי מחסנאים' אפסנאים'
נקון' פועל טלפונאיפ' פקידים' כתכניות' מספנה' סדנאות' מלאכה'
. הקש סדנת עובדי הדלק' תחנות עובדי דפוס' עובדי סייםים'

תזמורת
קורסים
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בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניימ מוספים שוטרים המניין' מן שוטרים נכללו 9 בטבלה
השונים. והציבוריים הממשלתיים הגורמים דרישת לפי המועסקים נוטרים

מניעה, וניהול, (פיקוד מובהקים משטרה בתפקידי כי מלמדות, דלעיל ו9 8 הטבלות
ו%67.9 %68.6 1962 בשנת ,%69.6 השנה עסקו שוטף) ובטחון חקירות ותנועה, סיור

הקודמות. בשנים ר%643
עוסקים בנפרד, בטבלה המופיעים ,6.9^ ביחד שהם האופיראטיבי, הקשר ועובדי הנהגים
שירות. תפקידי כממלאי נראים שלכאורה אףעלפי מובהקים, אופיראטיביים בתפקידים הם אף
תפקידם למילוי משטרה אנשי המכשירה ההדרכה, את השירותים עם למנות איאפשר כן,

בפרט. משטרתי יידע ובעלי כלל משטרה אנשי יקומו לא ושבלעדיה
שונימ בקורסים הדוח הכנת בתאריך שהשתתפו (0/ס3.5), אנשים 249 נכללו 98 בטבלות
מתוך באו בקורסים המשתתפים של רובם מיחידותיהם. משוםכך ונעדרו משטרתית להכשרה

מובהקים. משטרה בתפקידי העובדים
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בי פרק

האדם* כוח

ונשירות גיופ ,1

נשירות א.

על באה שלא ישראל' במשטרת האדם כוח של יציבותו בעיית על הקודם בפרק עמדנו כבר
המשטרה משירות ומעולים מאומנים כוחות של הנשירה תופעת הנסקרת. בשנה גם פתרונה
בדוחותינו בהרחבה עמדנו וברורים. ידועים הם ויעילותה, פעילותה לכושר הצפויות והסכנות
השוררת הרווחה כי שוב, לציין אלא לנו אין הנשירות? לריבוי שגרמו הטיבות על הקודמים
לבעלי ובפרט מאומנים לאנשים העבודה בשוק הקיימים הקוסמים, התעסוקה תנאי במדינה!
ומוסיפים שגרמו הם, הם  שבמשטרה המכבידים העבודה תנאי ולעומתם  מינהלי נסיון

זו. מתמדת לנשירה לגרום
השנה כי למדים, גם אנו ממנה המצבה' מן היורדים של גילם משתקף דלהלן, 10 בטבלה

צעירים. גילאים בני מהמצבה היורדים מן מ900/0 למעלה היו

10 טבלה
הגיל לפי  1963  המצבה מן היורדים

בם"ה האחוז השנתיהמספרהגיל

הכל 584100.0םך

שנה 20 203.4עד
שנה 25 עד 2118131.0
שנה 30 עד 2615125.9
שנה 35 עד 3112821.9
שנה 40 עד 36559.4
שנה 50 עד 41295.0

ומעלה 51203.4

ותפוקתו, כושרו לשיא משטרה איש מגיע שבו הגיל, המצבה, מן היורדים של גילם כי ברור,
הזדמנויות השירות מן הפורש מוצא אלה בגילים דווקא אבל, המצב. של מחמירה נסיבה היא
רבים, כי הדבר, אופייני המתפטרים. הם רבים כך ומשום למשטרה, מחוץ להסתדר וטובות רבות
תעסוקה לענפי לעבור ובלבד שלהם הגימלאות על לוותר מוכנים בשירות, הגבוה ויתקם אף על

יותר. מכניסים

בלבד. המניין מן המשטרה לאנשי מתייחסים זה בפרק המספרים (.
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המצבה מן ירדו השנה גם בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים את מראה דלהלן הטבלה
.(31 לעומת 28) מאשתקד פחות אולם קצינים' מספר

11 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1963  המצבה מן היורדים

הכלהדרגה פחותםך
משנה

שנה
שלוששנתייםאחת

שנים
ארבע
שנים

חמש
שנים

עד■ 6
10

עד 11
20

21
ומעלה

בכירים 285__11_181קצינים

101333מפקחים

1332112111436615סמלים
423571273843252871313שוטריכז

הכל 584601284047364211210316סך

מספרי עם השוואה
1962 6528769425084621401117שנת

הקודמת) בשנה 156 (לעומת 188 שביניהם מראה המצבה מן היולדים של דלעיל הניתוח
חניכים, במעמד בעודם המשטרה את עזבו האנשים מן חלק מזה; פחות או שנה נמשך ששירותם
שאינם או לרוחם השירות שאין ההכרה, לידי בעצמם הגיעו ואחרים הארצי, האימונים בבסיס
רצוייה, ואף נורמאליים, הם ממדיה אם למדי, טבעית היא זו תופעה המשטרה. למסגרת מתאימים
המקצוע המשטרה עבודת שאין למפקדיהם' או להם הוכיחה בחיל הראשונה שנתם אם כי

הנסיון. בתקופת כבר המשטרה' מן עצמם מנתקים או שנפלטים טוב הרי להם, המתאים
עד מארבע ששירתו אלה, של בפרט בשירות, רב שוויתקם אנשים של נשירתם יותר מדאיגה
הקודמת) בשנה %62.0 (לעומת ומעלה שנים ארבע של ותק בעלי %52.9 מזה: ולמעלה שנים עשר

הקודמת). בשנה 310/0 (לעומת שנים 10 עד 5 של ותק בעלי ו%26.4
היה בשירות שוויתקם '36 היו הסמלים,  הזוטרים המפקדים שבין לציין, במיוחד חשוב

שנה. 2011 בין היה בשירות שוויתקמ ר61 שנים 106 בין
החמור ההפסד הוא תפקידים, למלא הבחינות מכל שהוכשרו אנשים של כזה ניכר אחוז אבדן

המשטרה. של בכושרה ביותר והפוגע
בשירות. ויתקם לפי המתפטרים מספרי שבה טבלה להלן

12 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1963  המתפטרים

הכלהדרגה פחותםך
משנה

שנה
שלוששנתייםאחת

שנים
ארבע
שנים

חמש
שנים

עד 6
10

עד 11
20

21
ומעלה

בכירים 11111161קצינים

6132מפקחים

115211211133451סמלים

34439111313524275918שוטרים

הכל 476421123339354097771םך

מספרי עם השוואה
1962 509675935486946103811שנת
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אנשים 154 כי מוצאים' אנו ויתקם. לפי השירות מן המתפטרים של ניתוח ניתן דלעיל בטבלה
הספיקו לא אלה מזה. פחות או שנה ~ל שירות לאחר התפטרו הקודמת) בשנה 126 (לעומת
לאחר התפטרו אנשים 172 בהכשרתם: שהושקעה ההשקעה עבור כלשהיא תמורה להחזיר
אחוז הקודמת). בשנה 218 (לעומת היכולת בשיא כלומר, שנים, עשר עד מארבע שירות
בשנה %42.8 (לעומת המתפטרים מכל ל%36.1 הגיע שנים 10 עד מ4 שירות לאחר המתפטרים
המתפטרים מכל 52.50/0 שהם ומעלה, שנים 4 של שירות לאחר התפטרו איש 250 ,י שעברה)

שעברה). בשנה %58.9 (לעומת
מן היורדים של הכולל המספר שבין האחוז עלה המתפטרים, במספר הירידה עלאף
היורדים למספר בהשוואה פחות, ירד המתפטרים שמספר משום וזאת ל81.50/0, מ%78.1 המצבה

המצבה. מן
המצבה. מן להורדות הסיבות את המראה טבלה להלן

13 טבלה
סיבות  1963  המצבה מן הורדות

ההורדה הכלסיבות קציניםםך
בכיריפ

סמליםמפקחים
ושוטרים

הכל 5841810556סך

6_93נפטרו
312נספו

בריאות מסיבות 14212פוטרו

אחרות מסיבות 56353פוטרו

לקיצבה 131111יציאה

476116459התפטרו*

אחרות 3נ13סיבות

אחרים. ממשלתיים למשרדים בקשתם, לפי שעברו, אנשים 6  זה בכלל *

האנשים ומספר הקודמת) בשנה 22 (לעומת אנשים 14 בריאות מסיבות פוטרו הדוח בשנת
הקודמת). בשנה 4 (לעומת ל13 השנה עלה לקיצבה שיצאו

גיום ב.

המתאימים את למצוא זו ובדרך לגיוס, המתייצבים את קפדנית ברירה לברור משתדלת המשטרה
יחזיק לא שהאיש הסיכוי את אפשר, כמה עד ולהמעיט, האנשים בין למצוא שניתן ביותר
ולכן לשירות מתאימים המכריע, ברובם לגיוס. המתייצבים אין הצער, למרבה במשטרה. מעמד
מכלל המגוייםים מספר עלה הנסקרת בשנה כי אם למדי, מצומצמות הגיוס אפשרויות היו

ל19.30/0. מ17.20/0 המתייצבים
של מספרם האחרונות, השנים בשלוש לגיוס המתייצבים מספר את מראה דלהלן הטבלה

המתייצבים. כלל מבין המגוייסימ ואחוז המגוייסים
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לגין מתייצבים
14 טבלה
ומתגייסים 19631961ם

19611962196:1

לגיוס התייצבו
גוייםו

המגוייםים אחוז

3417
443

13.0

3670

630

17.2

3527
682

19.3

האדם כוח הרגב .2

והתמורות המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קווי להבהרת ניתנות דלהלן הטבלות
השנים. במרוצת ובתכונותיו בהרכבו שחלו

הוותק בארץ' השהות תקופת הלידה, ארץ הגיל, לפי בטבלות נותח האדם כוח של הרכבו
של השוואה ניתנה המשפחתי") "המצב 30 לטבלה (פרט טבלה בכל המשפחתי. והמצב במשטרה
המתייחסות לטבלות מתחת ניתן, וכן ,1962 לשנת המספרים עם 1963 לשנת המספרים של סךהכל
והשוואה 1963 שנת של המתגייסים של ניתוח בארץ, השהות ולתקופת להשכלה הלידה, לארץ

.1962 שנת נתוני עם
השהות תקופת ההשכלה, לפי 1963 לשנת האדם כוח של ניתוחים ניתנים הגראפיות בטבלות
בשנים האדם כוח הרכב של ההתפתחות סיכומי ניתנים כן הלידה. וארץ בשירות הוותק בארץ,

ההשכלה". "דרגת ובסעיף הלידה" "ארץ בסעיף ,19631950

של גילם המשטרהא. אנשי
15טבלה

לפיכוחהרכב  19631962  הגילהאדם

הכל בסךןסך השנתיהאחו! ושוטריםםמליםניםקציהכל

ג1962196319621963196219631962196הגיל

הכל 57585856100.0100.054156852175288סך

שנה 25 1024109317.818.74110201092ער

שנה 30 עד 261097100019.117.134361063964

שנה 40 עד 312310223440.138.117518121352053

ומעלה 411327152923.026.13283509991179

הקודמת). בשנה %36.9 לעומת %35.8) משלושים למטה שגילם האנשים מספר ירד השנה גם
מגיל למעלה הם מהם 61.60/0 ,(93.50/0) שלושים מגיל למעלה המכריע, ברובם הם, הקצינים

ארבעים.
הקודמת). בשנה 230/0 לעומת 26.10/0) שוב השנה עלה מ40 למעלה שגילם האנשים מספר
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המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.
16טבלו ;

כוח לפיהרכב  19631962  הלידההאדם ארץ

הלידה ארץ
הכל ר.םך כסך ד.~:י;יהאחוז ושוטריםםמליסםקציניכל

19621963196219631962196319621963

הכל 57585856100.0100.054156832175288םך

ישראל 1099116519.119.9697810301087ארץ

1077110618.718.9202410571082אסיה
1430147324.823.2353913951434אפריקה
2140209737.235.841242317281674אירופה

12150.20.254711אמריקה

139184

104122

280259
104106

4

17 טבלה
הלידה ארץ לפי  19631962  מגוייסים  האדם כוח הרכב

הלידה ארץ
בסךהכלסך ושוטריםסמליםטקציניהשנתיהכלהאחוז

19621963196219631962196319621963

הכל 630682100.0100.037627675םך

14218722.527.4
10412216.517.9
28025944.538.0
10411016.516.1

40.6

ישראל ארץ
אסיה

אפריקה
אירופה
אמריקה

18 טבלה

האדם נוח הרכב
1963  ה/יידה ארץ
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19 כבלה
19631950 האדם כוח בהרכב שינויים

30 0 0 ישראל וווןןארץ וו■■ן■וןן
ווווו1וןןו|ו1 וווןן1וןןוןון
ווווון?5ווו■

11$§11§1111ווו
11

אסיה

1
ז 5

$88ו1ו
ו1וו$$1

2 5

ו
3 5

ןןן|ו1וווו
1 60 59 58 5

11 ■
5 54 5

■ו
7 56 5

11
2 663 1',

3 0 0 0

2 5 0 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

ה ק י ר אב
1

11811וו5^188

וו11)
■ו
63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50

למעמד נוטריפ ממעמד המיעוטים מבני נוטרים מספר העברת עקב השנה עלה הארץ ילידי אחוז
ל19,90/0 מ%19.1 עלה הכללי האחוז הארץ. ילידי בין המתגייסים אחוז עליית ועקב שוטרים
במידה וירד המשטרה בתוך מעט עלה אפריקה ילידי אחוז ל27.40/0. מ%22,5 המתגייסים ואחוז
המתגייסים. בין והן החיל בתוד הן עלה, אסיה ילידי אחוז החדשים. המתגייסים בין יותר גדולה
%41 (לעומת שבמשטרה הארץ ילידי מכל 43.10/0 שהם מיעוטים' בני הם הארץ ילידי מבין 502
אולם השנה, גם וירד בהתמדה יורד במשטרה אירופה ילידי של האחוז הקודמת). בשנה

26



הוא במשטרה אמריקה ילידי של מספרם החדשים. המתגייסים בין קלה עלייה הסתמנה השנה
ביותר. קטן

דלקמן: הפירוט לפי ארצות, ושש מארבעים באו ישראל מדינת שוטרי

ישראל 19ספרד1165ארץ
17יון717מרוקו
16עדן663פולניה
7בלגיה662רומניה

7טנג'יר561עירק

6אנגליה424מצרים
5הולנד194תורכיה

הברית139צ'כיה 5ארצות

5סין138גרמניה

5איטליה127טוניס

4ארגנטינה124תימן

3אפגניסטן109לוב
3פקיסטן107הונגריה

2קובה99בולגריה
2ברזיל88רוסיה
אפריקה87אלג'יר 1דרום

1סינגפור72סוריה
1פרגוואי70פרס

1פורטוגל57ליטא
1סודן42אוסטריה

1קנדה36הודו

הירדן23צרפת 1עבר

20לבנון
156סה"כ19יוגוסלביה

הלידה: ארץ לפי
20ליטא167פולניה

ישראל 15אוסטריה78ארץ
12בולגריה67רומניה
10עירק41גרמניה
8מרוקו36צ'כיה
4לוב31רוסיה

4תורכיה24הונגריה
2בלגיה23מצרים
הברית3טוניס 2ארצות
1לבנון3סוריה

1ברזיל3צרפת

אפריקה3יוגוסלביה 1דרום

1קנדה2תימן

2פרס
2יון
58סה"כ2עדן

עמו הביא עלייה של גל וכל כולו הייצוב של נאמנה בבואה הוא במשטרה האדם כוח של הרכבו
חדשים. מתגייסים

ל2



ולמיזוג חדשים עולים לקליטת במדינה, הגורמים יתר בין חשוב, גורם משמשת המשטרה
המשק בענפי והסתדרו השנים במרוצת דרכה שעברו והאלפים המאות וכל אנשיה, הגלויות.
ובעזרתה בה שרכשו האנשים הם רבים כאחד. ואזרחי ישראלי חינוך ומקבלים קיבלו השונים,

והיישוב. הציונות של בהיסטוריה ופרק הארץ ידיעות העברית, השפה את הפעילה,

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

20 טבלה
ההשכלה לפי  19631962  האדם כוח הרכב

ההשכלה דרגת
בסךהכלסך השנתיהאחו? ושוטריםסמליםםקציניהכל

19621963196219631962196319621063

הכל 57585856100.0100.054156852175288םך

טעטטית 63172711.012.4631727פחות

3163315054.953.815417230092978עממית

תיכונית 73077412.713.22732703742חצי

1072104718.617.9260266812781תיכונית

גבוהה 51520.90.916163536חצי

1111061.91.884822724גבוהה

160

326

121

63

4

1

142

333

98

41

4

9

21 ה ל ב ט

ההשכלה לפי  19631962  מגוייםים  האדם כוח הרכב

ההשכלה דרגת
בסךהכלםד השנתיהאחו! ושוטריםסמליםניםקציהכל

19621963196219631962196319621963

הכל 630682100.0100.037627675םך

23.5

48.1

17.7

9.5

0.6

0.6

22.5

52.9

15.7

6.7

0.6

1.6

160

328

121

65

4

4

142

333

99

42

4

10

מעממית פחות
עממית

תיכונית חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה
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2ב טילה

האדם נוח הרנב
1963  ההשכלה

1*11*£
1**1181131

11*#011

**גונ*1
*28

1963 1950

**זו?31

23 טבלה
האדם נוח בהרכב שינויים

ההשכלה

\\
"

\

11989
?¥

§§ ן^ןןי^ ין

1
^^

ווו11388
!113§

4 0 0 0

3 0 0 0

2 0 0 0

ו 0 0 0

63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
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ניכר. שינוי חל לא ההשכלה לפי האדם ברח בהרכב

24 טבלה
ההשכלה לפי  1963  1962  המצבה טן היורדים

ההשכלה דרגת
הכל השנתיסך הכל בסך ושוטריםסמליםקציניםהאהוז

19621963196219631962196319621963

הכל 652584100.0100,03128621556פך

מעטטית 9364_936414.311.0פחות
34034152.158.457335334עממית

תיכונית 977714.913.219677חצי
978914.915.213128477תיכונית

גבוהה 430.60.5241הצי

21103.21.712793גבוהה

25 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19631962  האדם כוח הרכב

בארץתקופת השהות
בסףהכלםר השנתיהאחוז ושוטריםסמליםקציניםהכל

19621963196219631962196319621963

הכל 57585856100.0100.054156852175288סך

1087
3515
412
60
190
24

1030
3537
287
189
132
42

78
484
4
2

69
463
4
5

19.9
68.3
7.1
1.1
3.2
0.4

19.1
69.4
5.1
3.4
2.3
0.7

1165
3999
416
62
190
24

1099
4000
291
194
132
42

3ארץ ילידי
ומעלה שניים 11

שנים 106
שנים 53

שנתיים עד שנה
משנה פחות

26 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19631962  מגוייםים  האדם כוח הרכב

השהות בארץתקופת
הכל בסךםך ושוטריםסמליםניםקציהשנתיהכלהאחת

19621963196219631962196319621963

הכל 630682100.0100.037627675סך

הארץ 14218722.527.433139184ילידי

ומעלה שנים 1118726729.739.23187264

שנים 106859013.513.218589
שנים 5330184.82.6■ 3018

שנתיים עד 1389521.913.913895שנה

משנה 48257.63.74825פחות
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27 טבלה

האדם נוח הדנב
בארץ963ו השהות תקונת. 0.47

ל~%88.2 השנה הגיע שנים מעשר למעלה בה הנמצאים ואנשים הארץ ילידי של ממפרט
הנמצאים האנשים של מספרם הגיע החדשים המגוייםים בין הקודמת). בשנה %88.5  (לעומת
הנמצאים האנשים מספר הקודמת). בשנה %65.7  (לעומת ל~79.80/0 שנים משש למעלה בארץ
האנשים של מספרם הקודמת). בשנה %93.6  (לעומת %95,3  שנים מחמש למעלה בארץ
הנמצאים של ומספרם הקודמת) בשנה 6.4  (לעומת 4.70/0 שנים מחמש פחות בארץ הנמצאים

הקודמת). בשנה %3  (לעומת %3.6  משנתיים פחות בארץ

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ד.

28 טבלה
במשטרה הוותק לפ  19631962  האדם כוח הרכב

הכל בפןסך ד:תהאחוז נהבל ושוטריםסמלימיםקצי

19621963196219631962196319821963

הכל 57585856100.0100.054156852175288סך

שנה 40380.70.623211717ומעלה31
שנה שנה21 30 2973015.25.2132129165172עד
שנה שנה16 20 923781.66.51310679272עד
שנה שנה11 5נ 2339234440.640.028024220592102עד
10 עד 1229100221.317.163441166958עונים6
שנים 53392255.93.886331219
שנים 42612444.54.266255233
שנים 32912875.14.975284282
3274155.77.163321412שנתיים
שנה 5436229.410.636540616אחתעד

ל/47.70. מ%51.9  השנה גם ירד ומטה שנים עשר שוויתקם המשטרה אנשי של מספרם
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האנשים אחה .%30.6  שינוי ללא נשאר שניט מחמש למטה שוויתקם האנשים אחוז
בקבוצת המקבילה העלייה ידי על מתבארת הירידה ל57.10/0. מ61.90/0 ירד 156 שוויתקם

ל6.50/0. מ%1.6 2016 הוותק

29 טבלה

האדם נוח הדנב
במשטרה1963 הוותק

?#12 £7

המשפחתי המצב ה.
30 טבלה

המשפחתי המצב לפי  1963  האדם כוח הרכב

ונשרים יםנש יי לדיםעם
םךהדונה

רווקיםחבל בלי
ילדים

אלמן
וגרוש3נ123456789101112

הכל 58568154668091789910467231151753325965194סך

8_568921803011132245122קצינים

סמלים
52888064457291488797445227146743123965156ושוטרים
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ושינויים תנועה .3
נפטרים א.

בתפקיד דרכים בתאונת נספה  סלומון אליעזר רס"ל 2873

דרכים בתאונת נספה  מזרחי יוסף מפקח 952

דרכים בתאזנת נספה  עלואן חסן פלאטה שוטר 12706

נפטר  גליקםמן אברהם ד"ר פקד 15919

93

13

1842

4784

1826

1233

3733

6720

בדרגה והורדות העלאות ב.

קצונה ומדרגות (מסמלות קצונה לדרגות 148 מהם אנשים, 1266 בדרגות הועלו הדוח בשנת
וצמודה זמנית היתד. שדרגתם אנשים זה (בכלל אנשים 52  בדרגה והורדו למשניה)' אחת

התפקיד). סיום לאחר מהם ניטלה והיא לתפקיד'

גריאות .4

.19631961 בשנים משטרה לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר את מראה דלהלן הטבלה

31 טבלה
19631961 מחלה ימי

בךישיסנ"ץ נפטרדוד 
אריאלםנ"ץ נפטריצחק 
גולרשי'ט נפטריוסף 

יונתןםמ"ש נפטרדוד 
קדושסמ"ש נפטררפאל 
קליימןרש"ט נפטריעקב 
קסטלרש"ט נפטרמשה 

בוארוןרש"ט התאבד.יצחק 

משטרח לאיש גהלח .?. ~ר הממוצע השנה

9.4 1961
7.8 1962

9.4 1963

של המחלה ימי של הממוצע הדרגות. כל של המחלה ימי של הממוצע הם הנ"ל המספרים
המחלה ימי של שהממוצע בשעה הקודמת). בשנה 5.6 (לעומת 4.5 על עולה אינו בלבד הקצינים

.10  ושוטרים סמלים של
המשטרה אנשי שנחבלו חבלות מחמת מהעבודה ההיעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי במניין

תפקידם. מילוי בשעת
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(לעומת אנשים 14 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו כן כמו אנשים, 962 נפצעו הדוח בשנת
כן). שלפני בשנים ו32 ר13, הקודמת בשנה 22

.19631961 בשנות בריאות מטעמי הפיטורים את המראה טבלה להלן

32 טבלה
19631961 בריאות מטעמי פיטורים

לקריה בריאות מטעמי פיטורים השנה
13 1961
22 1962
14 1963

יותר גבוה בגיל משטרה לאנשי ,1962 לשנת הרפואיות, הבדיקות מיכומי נערכו הדוח בשנת
סימני לגלות  הבדיקות מטרת ומעלה). 44 מבני ושוטרים סמלים ומעלה, 40 מבני (קצינים
שהקיף לב מחלות סקר נערן הדוח בשנת מניעתן. למען ולפעול להתפתח, הספיקו בטרם מחלות

.40 לגיל מעל משטרה אנשי כ1200

משמעת .5

משמעתיים משפטים א.

המשמעת ועל הטוב הסדר על עבירות על המניין מן משטרה אנשי 882 נידונו הדוח בשנת
ברובם הקודמת). בשנה עונשים 1101 (לעומת עונשים 1102 והוטלו הקודמת) בשנה 862 (לעומת
ולמשטר, לנוהל בעיקר המתייחסות משמעת, עבירות על האנשים נידונו המקרים של המכריע
פגיעה משום בהן שהיה העבירות מספר וכיו"ב. ציוד אישמירת איחור, מתפקיד, היעדרות כגון:

מועט. היה הציבורי באינטרס או באזרחים
או משכורת בהפקעת קסרקטין, במעצר בנזיפה, כספי, בקנס נענשות המשמעת על עבירות

הממשלה. לרכוש שנגרם הנזק בתשלום

33 טבלה
1963  משמעתיים עונשים

העונשיםהעונש מספר

הכל 1102םך

בקםרקטץ 180מעצר

366קנם

משכורת 71הפקעת

נזק 100תשלום

364נזיפה

בדרגה להורדה 21המלצה
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למשמעת דין בית ב.

בדינם, חייבים נמצאו הם למשמעת. דין בית לפני ראשונים סמלים שני הובאו הנסקרת בשנה
השירות. מן ופוטרו למאסר נידונו

אזרחיים דין בתי ג.

לפני שביצעו עבירות על אזרחיים בתידין לפני למשפט משטרה אנשי 71 הובאו השנה
עבירות על 31 מהם אנשים. 63 הורשעו הכל בסך שירותם. בתקופת או למשטרה התגייסותם

שונות. תעבורה

שבח ודברי פרסום ד.

משטרה. אנשי ל378 ייעול ופרסי כספיים פרסים הוענקו הנפקדת בשנה
למשטרה הוקרה דברי המביעים הקהל מאנשי מכתבים של רב מספר קיבלה המשטרה
לכותבי שניתנו ושירותים עזרה על אישי באורח משטרה לאנשי וכן להם, עזרתה על בכללה

המכתבים.

שירות ותנאי משכורת .6

את חורבנן") ("ועדת העובדים של שכרם לבדיקת הציבורית הוועדה הגישה השנה במשך
אנשי של השכר תנאי את להטיב כדי הוועדה במסקנות שיש לנו נראה לממשלה, מסקנותיה
ומשא ליבון עדיין טעונות הבכירה הקצונה לגבי ההמלצות ? בכלל ועד מפקח דרגת עד המשטרה
מיקדמה משולמת מ1.10.63 החל הוועדה. המלצות להפעלת המועד נקבע טרם האוצר. עם ומתן
בעתיד. השכר תיקון חשבון על לנוטרים, וכן פקד עד שוטר מדרגת המניין, מן משטרה לאנשי
לזה הושווה שוטף) בטחון בתפקידי למשרתים (פרט הזמניים המוספים השוטרים של שכרם
לעיל, הנזכרת המיקדמה את מקבלים הם אין אולם (נוטרים), המניין מן שלא המשטרה אנשי של
הפך משטרה, אנשי של לילדיהם חינוך בהוצאות המשטרה השתתפה שלפיו ההסדר

לקבע. השנה
בשירות  בתפקיד שלא ובין בתפקיד בין חופשית לנסיעה זכאי המניין מן משטרה איש כל
מחודש הופעל זה הסדר גלובאלי. בסכום תמורה, אש"ד להנהלת משלמת המשטרה אש"ד;

הנסקרת. השנה של אוגוסט
לחופשה הזכאים משטרה לאנשי האפשרות, 1964 בשנת תינתן האדם בכוח המחסור לאור
במקומה. כספית תמורה ולקבל מחופשתם חלק על לוותר לשנה, חופשה ימי ל14 מעל שנתית

אחת. שנה של לתקופה בינתיים הוא זה הסדר
משטרה, אנשי יוכלו לפיו מיוחד, הסדר נקבע והשיכון האוצר משרדי עם בתיאום
הנרשמים פרטי. דיור רכישת לשם לבניין, החסכון למפעל להצטרף שירות, בדירות המתגוררים
מתגוררים. הם שבהן השירות דירות עבור דירה שכר מתשלום פטורים לבניין החסכון למפעל
אפותיקאית הלוואה לקבל דירה, הגרלת על השיכון ממשרד האישור קבלת לאחר יוכלו, גם הם
כאלה, הלוואות יקבלו שנייה, בעדיפות הדירה. רכישת לצורך נמוכה, בריבית ל"י 12,000 עד
שירות, בדירות הגרים מבין אלה ירודים. דיור בתנאי פרטיות, בדירות הגרים משטרה אנשי גם
ועדת ידי על שנקבעו שיעורים לפי דירה שכר בתשלום חוייבו החסכון, למפעל הצטרפו שלא

הממשלתית. הדיור
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הדיור מחזיקי כלל 700 מתוך שירות, דירות מחזיקי 560 נרשמו הנסקרת השנה סוף עד
כולל סד על אפותיקאיות, הלוואות 38 זו בתקופה ניתנו כן לבניין. החסכון למפעל זה, מסוג

ל"י. 51,000 של כולל סד על ומענקים, עומדות הלוואות ו11 ל"י 354500 של
את עזבן עם ל"י 5'000 עד מענק יקבלו שירות' דירות המחזיקות משטרה אנשי של אלמנות
5,000 עד עומדת הלוואה לקיצבה. שיצאו משטרה לאנשי גם יפה כוחו זה הסדר השירות. דירת
ייהפכו אלה הלוואות הקיצבה. לגיל והמתקרבים שירות בדירות הגרים משטרה לאנשי תינתן ל"י

לקיצבה. יציאתם עם למענק
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והדרכה ה ר 'ט כ ה

במשטרת ההדרכה ושיטות האימונים תכניות של היסודית הבדיקה בסימן עמדה הנסקרת השנה
ישראל.

המפקחים, בקורם הארצי, האימונים בבסיס תכניו£_הלימוד^ם1הא!מונים מחדש עובדו
הוקדשה מיוחדת שימתלב לטירונים. ובקורס _1החקירות, במגמות_הס1ור לסמלי5~ בקורסים

ההדרכה. נושא"ולשיטות לכל המוקצה לזמן האימון, לנושאי
בבסיס המתנהלים הקורסים את גם הקיפו האימון, ושיטות הלימודים תכניות בדיקת
החב לבעיות והסמינריון לעברית האולפן יסוד; להשכלת הקורס בירושלים: תלפיות, האימונים,
יותר. טובות וקליטה התאמה והמבטיחות למבוגרים המותאמות הדרכה שיטות נקבעו והמדינה. רה
כגון: בעזרי_הדרכה, השימוש הוגבר למיניהם, ובהשתלמויות בקורסים הבסיסים, בשני

ותרגילים. לוחות סרטונים, שיקופיות,
בכל בהרחבה כיום הנלמד נושא שהוא בדרכים, התנועה בנושא האימון את לקדם כדי
צמתיה רחובותיה, על מיניאטורית, במתכונת ,,עיר" בניית על הוחלט העולם, משטרות

זה. בשטח מומחים למהנדסים נמסר התכנית הארצילעיבוד האימונים בבסיס  ותמרוריה
החניכים, אחר ומעקב פיקוח שיטות הונהגו ההדרכה, בדרכי שהונהגו השינויים עם בבד. בד
קיים שלגבם חניכים, הטירונים, לקורס יגיעו העברית לשפה שמהאולפן בעיקר, להבטיח, כדי

במשטרה. לשירות שיתאימו סביר, סיכוי
בכך, להם ועזרה תיכונית השכלה לרכוש הקודמות, כבשנים אנשיה, את עודדה המשטרה

הלומדים. לרשות ספרים והעמדת הלימוד בהוצאות השתתפות ידי על
לשם תודתפקידית, שוטפת הדרכה קויימה הגבול, משמר וביחידות המרחביות ביחידות

יחידה. לכל והספיציפיים השונים ההתמחות בנושאי המשטרה, אנשי קידום

הגשרה .1

לטירונים בסיסיים קורסים א.

יידע רוכשים והבוחנים החוקרים בסיסית; הכשרה לטירונים מוקנית הארצי האימונים בבסיס
זוטרים. קצינים של הכשרה  והמפקחים זוטר מפקד של הכשרה  הסמלים 5 מקצועי

לטירונים הקורס (1)

לימוד תוך סיור, בתפקידי יסוד ידיעות הטירון לשוטר להקנות  לטירונים הקורם מטרת
זו. במסגרת הסייר עזל השתלבותו והכנת ומגמותיה המשטרה של הכללי הארגון

הרצאות, על מבוססת ההדרכה לימוד. שעות 780 הכל ובסך שבועות 20 נמשך הקורס
אימון. בעזרי מאכםימאלי ושימוש תירגול

את סיימו טרם 94 שוטרים. 274 הוכשרו שבהם מחזורים, 14 נתקיימו הדוח בשנת
השתלמותם.
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הגבול משמר לאנשי טירעים קורס (2)

חייב הגבול, למשמר צה"ל יוצאי הצבת המאפשר תשכ"ג1963' בטחון, שירות לחוק התיקון
סגל משטרה. בתפקידי הכשרה פרק בתוספת בצה"ל, לטירונים הקורסים במתכונת תכנית עיבוד
המיוחד הקורס עם בבד בד אלה. טירונים בהדרכת החל הגבול משמר אנשי מתוך מיוחד מדריכים

חובה. מגוייסי שאינם הגבול, משמר לטירוני הקורסים נמשכים הזה
להם ומקנים הגבול משמר של הספציפיים לתפקידים החניכים את מכשירים אלה קורסים
משמר של לפעולותיו מותאמת ההדרכה תכנית הרגילה. המשטרה בתפקידי אלמנטארי יידע
ניתן האימון השונים. הנשק סוגי הכרת תוך וחולייה, כיתה מחלקה, אימון על בנוייה והיא הגבול

הגבול. משמר ביחידות  לבסיס מחוץ בחלקו
10 של קורס הגבול למשמר הרגילים המתגייסים מבין טירונים 61 סיימו הנסקרת בתקופה
נמצאים תשכ"ג1963, בטחון, שירות לחוק התיקון לפי חובה, מגוייסי  טירונים 104 שבועות.

שבועות. 16 של בקורס אימונים, בשלב

לסמלים הקורס ב.

חקירות, וסמלי סיור קבוצות ראשי של לתפקיד זוטרים מפקדים להכשיר  הקורס של מטרתו
קטנה. יחידה ולניהול לפיקוד הדרוש היידע את להם להקנות וכן

של בהרכב עצמית, ועבודה תירגול דיונים, הרצאות, על מבוססת זה בקורס ההדרכה שיטת
חוליות.

אופיו תכונותיו, הכרת מאפשר והחתכים, הקורס מפקד ידי על המתנהל הצמוד, המעקב
בסךהכל שבועות, 23 הקורס משך בלימודיו. לו לסייע הצורך ובמידת חניך, כל של ואפשרויותיו

לימוד. שעות 874 
נסתיים, שטרם בקורס סמלים. 188 הוכשרו שבהם מחזורים, 3 נתקיימו הנסקרת בשנה

סמלים. 69 מתאמנים

למפקחים הקורם ג.

קציני מכשיר הוא המשטרה. של השונים במקצועות רחב יידע לחניכיו מקנה למפקחים הקורס
בדיקה לאחר כאמור, עובדה, הנסקרת בשנה מפקח. של התקן שלמפקדיהן יחידות, לנהל משטרה
1305 ובסךהכל 55שבועות נמשך הקורם זה. לקורס ההדרכה ושיטות הלימודים תכנית יסודית,
3 במשך מעשית, בעבודה במרחבים, החניכים עוסקים הלןמודים תקופת במשך לימוד. שעות

שבועות). שישה זו, למטרה למרחבים, הסיפוח נמשך הקודמת (בשנה שבועות.
הפעילה השתתפותו את המאפשרת הפעיל", הלימוד "שיטת על מבוססת זה בקורס ההדרכה
ידי על הנלמד החומר יישום נםיון הנלמד. החומר ובתירגול בדיונים בשיעורים, חניך כל של
שבו י"ב, המחזור סיים הדוח בשנת זה. בקורס הלימודים של הסופי בשלב נערך החניכים,

איש. 24 משתתפים שבו י"ג, המחזור ונפתח מפקחים, 20 השתתפו

בגירים לקצינים המפר בית .2

מטה בקציני לשמש בכירים משטרה קציני להכשיר מטרתו  בכירים לקצינים הספר בית
הקשורים אחרים ובנושאים החברה במדעי ידיעות לחניכיו מקנה הספר בית יחידות. ובמפקדי
בית. בפנימיית התלמידים גרים שבועות, כ20 הנמשכת הלימודים, בתקופת המשטרה. במקצוע
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חזרה שאלוני דיונים, הרצאות, על בנוייה החניכים' של לרמתם מותאמת ההדרכה שיטת הספר.
ומחקר. לימוד וצוותי

ישראל משטרת של בכירים קצינים האוניברסיטה, מסגל מרצים ידי על ניתנות ההרצאות
תנועה, מטה, (עבודת משטרה תפקידי הם: הנלמדים המקצועות אחרים. מומחים וכן וצה"ל
5 תנועה הנדסת ., האדמיניסטראטיבי המשפט ,י הפלילי המשפט וכוי); חוץ משטרות מיוה חקירות'
מבוא לפסיכולוגיה! מבוא הקבוצה! של דינאמיקה לסוציולוגיה! מבוא הסטאטיסטיקה; יסודות
בעלפה הבעה אדם, כוח ניהול הארגון: יסודות לכלכלה! מבוא ופנולוגיה! לקרימינולוגיה
נסתיימו הנסקרת השנה במשך וכלכליים. מדיניים בטחוניים, נושאים על הרצאות ניתנו כן ובכתב.
בכירים קצינים 15 משתתפים שבו נוסף מחזור בכירים. קצינים 31 השתתפו שבהם מחזורים 2

נסתיים. טרם

אימון .3

לחוקרים הקורם א.

בעבודת והבסיסי המקצועי היידע את בו המשתתפים לחניכים להקנות  זה קורם של מטרתו
לימוד תוך החוקר, של המעשית העבודה בשטחי בעיקר, ההכשרה ניתנת זה בקורס החקירות.
בפסיכולוגיה פרק גם כוללת התכנית החקירה. לצרכי ניצולו ואופן במדע הטמונות האפשרויות
בקורס החומר נלמד שעברה, כבשנה השנה, גם חשבונות. ובהנהלת העיקוב ביסודות שימושית,
להגיע לחניך המאפשרים דיונים, ידי על הגדול, ובחלקו אורקוליימ, בעזרים הסתייעות תוך זה

חוקרים. 84 השתתפו שבהם מחזורים, 3 נתקיימו השנה במשך לו. הנראים לפתרונות

תנועה לבוחני הקורם ב.

של המיכאני כושרם לבדיקת דרכים, תאונות של טכנית לחקירה בוחנים להכשיר הקורס מטרת
על מבוססת זה בקורס ההדרכה שיטת המשפט. בבתי כמומחים ולהופעתם בדרכים לנוע רכב כלי
הקורס בסדנאות. עבודות וביצוע מעשית בעבודה הסתכלות עם התיאורטיים הלימודים שילוב
משתתפים שבו אחד מחזור נפתח הדוח בשנת לימוד. שעות 823 בסןהכל שבועות, כ20 נמשך

חניכים. 19

מקצועיים קורמים ג.

דלקמן: המקצועיים הקורסים התקיימו לעיל המפורטים הקורסים על נוסף

המשתתפים מספר ההשתלמות נושא

38 טלפרינטר לעובדי קשר קורס

22 גירדו למדריכי קורס

22 זמניים) מוספים (שוטרים שמירה כלבי לנוהגי קורס

6 סיור כלבי לנוהגי קורס
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השתלמות ,4
המשטרה במסגרת ■יפים

ההשתלמות המשתתפיםנושא מספר
הגבול משמר של מחלקות 25מפקדי

הגבול משמר של מחלקות מפקדי 40סגני

1חובשים

סיור לכלבי התקפה 2תרגילי

4מתופפים
הגבול משמר בבסיסי שמירה בכלבי 12מטפלים

נוטרים ל72 ניתנה שונים משטרה בנושאי השתלמות
הארצי. המוביל יחידת של שומרים ו22

למשטרה שמחוץ במוסדות קורסים ב.

בצרו"ל (1)
גופני אימון קרבמגע, כיתות, מפקדי (מודיעין' לישראל ההגנה צבא של השונים בקורסים

משטרה. אנשי 104 השתתפו וכיו"ב)

אחרים במוסדות (2)

לאומי, לבטחון (המכללה המשטרה למסגרת מחוץ שונים בקורסים השתתפו משטרה אנשי תשעים
משק ומנהלי אפסנאים ישראלי, ערבי יידע ממלכתי, מודיעין ציבורי, במינהל דרשנתי קורס
קרימינולר אלקטרוניים, במכשירים שימוש מהירה, קריאה ושיטות, ארגון יחידות מנהלי בכירים,

אחרים). וקורסים אש כיבוי לערבית, אולפן גיה,

שירות גחינות .5

נבחנו איש 103 הקבועים. הנוהלים לפי משטרה, לאנשי שירות בחינות נערכו הדוח בשנת
287 עמדו שבהן הצטיינות לשכר בחינות נערכו וערבית! צרפתית אנגלית, השפות: בידיעת
 גבולות בקרי בבחינת עמדו משטרה אנשי שמונדרעשר סמלים; ר32 ושוטרים רבישוטרים

א/ שלב  קצינים בבחינות עמדו איש 18 ■, אי שלב בבחינת  ושניים בי שלב

והפגרה השגלה תרבות, 9עולות .6

העברית. הלשון והקניית המשטרה אנשי של השכלתם הרחבת על הדגש הושם השנה גם
משרד שליד להסברה, והמרכז והתרבות החינוך משרד של לעזרתם הודות נתאפשרה זו פעילות
האימונים בבסיס תלפיות, האימונים, בבסיס התנהלה אלה, בנושאים הפעילות הממשלה. ראש
מוגבלת, משטרת_ישרא_ל,_שהיתה בתוך הסדירה ההסברה פעולות הגבול. משמר ובבסיסי הארצי
המשטרתי, בעולם קמהמתרחש העלון בפרסום הוחל הורחבה. הדוח, בשנת מסויימת, במידה
הקשורות תופעות והסברת ישראלי משטרת בתוך הנעשה על אינפורמאציה הבאת שמטרתו;
שלוקטו מקצועיות ידיעות ופרסום מחדגיסא, המשטרה איש של שירותו ובתנאי בעבודתו

מאידך. בעולם, המשטרות מפרסומי
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העברית הלשון הנחלת א.

שהם חדשים, עולים הקולט משטרתי, מוסד הוא תלפיות, האימונים, בבסיס לעברית האולפן
כדי ותוך חודשים שישה של תקופה לומדים החניכים ישראל. למשטרת מהמתגייסים נכבד חלק
הנוספת בהשתלטותם להם רב לעזר שהוא המשטרתי, המינוח את לעצמם מסגלים לימודיהם

הארצי. האימונים בבסיס המשטרה, במקצועות
סיימו. טרם חניכים 47 באולפן. לימודיהם את חניכים 93 סיימו הנסקרת בשנה

143 נבחנו שבהן העברית, הלשון בידיעת בחינות המשטרה, למסגרת מחוץ נערכו, השנה גם
.(74 בהן (עמדו משטרה אנשי

כללית השכלה ב.
לאנשי השכלה להקנות השנה גם המעיד תלפיות, האימונים, בבסיס יסוד, להשכלת הספר בית

הרגילה. המשטרה ליחידות להעברה המיועדים הגבול, משמר לאנשי וגם הרגילה המשטרה

והתרבות. החינוך משרד ידי על המאושרות גמר, תעודות מקבלים הספר בית בוגרי
תלמידים. 41 השתתפו שבהם מחזורים, שני קויימו הדוח בשנת

ולמתגייסים המשטרה למסגרת מחוץ שלמדו משטרה, לאנשי יסוד בהשכלת בחינות נערכו
.(80  בהצלחה בהן (עמדו איש 244 נגשו לבחינות החדשים.

בכיתות בגרות. לבחינות ולהתכונן תיכונית השכלה לרכוש אנשיה את עודדה המשטרה
לרשותם, שהעמידה לימוד, בספרי להם עזרה המשטרה משטרה. אנשי 35 למדו צה"ל של ההכנה

בבחינות. שעמדו לאחר הלימודים, מהוצאות חלק בהחזרת וכן

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.

ולחינוכו הסמל של אופקיו להרחבת הנועד מפעל הוא והמדינה החברה לבעיות .הסמינאריון (1)
טובה. לאזרחות

בצוותים העבודה בשיטת הוחל מתאימים, מרצים נבחרו ת3נים_טדשה: עובדה השנה
לימוד. שעות 107 הכל בסך  וחצי שבועיים הוא הסמינאריון משך ההרצאות. תקצירי והודפסו
תלמידים, 23 בן נוסף, מחזור סמלים. 365 למדו שבהם מחזורים, 16 נתקיימו הדוח בשנת

נסתיים. טרם

השנה. גם קויימה האימונים, ולבסיסי מרוחקות משטרה ליחידות וכתביעת עתונים הספקת (2)
קלה), עברית (גם עברית בשפות: שגתיים) (מנויים וכתביעת עתונים 391 סופקו בסדהכל

וערבית. אנגלית
ביחידות עיון, ובימי בכנסים הטובה והאזרחות החינוך בנושא השנה נערכו הסברה פעולות (3)

הגבול. משמר וביחידות המרחביות

המשטרה רבעון .7

כפולה. במתכונת  מהם אחד הרבעון, של גליונות שני הופיעו הדוח בשנת

המקצועית הספרייה .8

עותקים). 1528 (שהם ספרים 481 נרכשו בסדהכל השנה. גם נרכשה מקצועית ספרות
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לבסיסי המשטרה, במדע שונים וספרים לימוד ספרי ליחידות, חוק ספרי ניפקה הספרייה
האימונים.

מציאת את הקורא על להקל העשויות הביבליוגראפיות, הסקירות הוצאת חודשה השנה
המבוקש. במקצוע החומר

גופני ואימון ספורט .9

פעולות הנסקרת בשנה קויימו המשטרה, יחידות על מוטלים שהיו התפקידים עומס עלאף
שונים. בענפים ספורט

3 שנמשך ז"ל' גורדון בנימין המפקח גביע על בכדורעף, המסורתי, הארצי במפעל
משמר קבוצת באליפות זכתה השנה איש). מ~1000 (למעלה קבוצות 115 השתתפו חודשים,

הגבול.
ביניהם משטרה, אנשי 1200 במבחן עמדו השלישית, השנה זו המתקיים הכושר, אות במפעל

העבודה. ועומס גופני כושר מגיל, הנובעים הקשיים אף על וקשישים, בכירים קצינים
אל פנים "קרב בנושא קורסים השנה קויימו תלאביב ובמחוז הארצי האימונים בבסיס

הברית. מארצות מומחה בהדרכת (ג'ודו), פנים"
הימים. 4 בצעדת הראשונה הפעם זו השנה השתתפו ושומרות, שוטרים מאה קבוצות, שתי

כבודדים. בצעדה המשטרה אנשי השתתפו זה, לדוח שקדמו בשנים
במפגשים ישראל מדינת את וייצגו למטרה לקליעה ישראל בנבחרת השתתפו משטרה אנשי
העממית ובצליחה סיני במירוץ התבור, במירוץ המשטרה אנשי השתתפו כן ביךלאומיים.

הכנרת. של
השונים הספורט בענפי ומתוכננת סדירה פעילות התנהלה הגבול משמר ביחידות

הגופני. והאימון

חאימוניפ ב*י*י .10

ובמיתקני 588  תלפיות האימונים, בבסיס חניכים, 930 השנה השתלמו הארצי האימונים בבסיס
.112  אחרים משטרה

הנסקרת. בשנה ובהשתלמויות בקורסים המשתתפים פירוט ניתן 34 בטבלה

34 טבלה
והמשתלמים1963 החניכים מספר

החניכיפ מספר החניכים מספר ,
חניכים םה"כ סיימו שטרם שסיימו הפעולה

ההדרכה בבסיסי בקורסים השתלמויות
1436 274 1162 משטרתיים ונמיתקנים
194  194 שונים במוסדות השתלמויות

המרחביות. ביחידות ההדרכה על מספרים נכללו לא זו בטבלה
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והשנה למיבצעים כעתודה הצורך. בשעת משמשים, והחניכים הבסיס של הסגל אנשי
המשטרה. של השונים במיבצעים בפועל השתתפו'

במספר: 2600  רבים נוער ובני ילדים האימונים בסיסי השנה גם אירחו הקודמות, כבשנים
מעט לא תורמים הבסיס, של הסגל אנשי עלידי הניתנים וההסברים משטרה בבסיסי הביקור
הילדים מן רבים מכתבים נתקבלו הביקורים בעקבות הנוער. ובין המשטרה בין הלבבות לקירוב

הביקור. מן התרשמותם על המעיד דבר וממחנכיהם,

למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע .11

המשטרה מדע בנושאי ובהדרכה בהכשרה בקשתם, לפי שונים, למוסדות סייעה המשטרה
 להלן: כמפורט

למדריכים ""
ט י מ ל ר( ש מ רטציםה א

שעות מספר
כז"כ"ענטרה

ההדרכה

בראילן) (אוניברסיטת לקרימינולוגיה 1336קורס
המדינה) למדעי (ביה"ס ממלכתי מודיעין 314קורס

תקיונים למנהלי 17סמיבאר

המשפטים) (משרד נוער לחוקרי 416קורס
כבאות קציני 16קורס

ומטה לפיקוד הספר 12בית
(הג"א) סדרנים כיתות למפקדי 412קורס

(צהי'ל) מי'צ לקציני 37קורס
(צה"ל) חמ"ד לסמלי 417קורס
הג"א לקציני בסיסי 322קורס
(צה"ל) לחוקרמצ"ח 1154קורס

מכס לשוטרי 260קורס

המזמינים. המוסדות במיתקני המשטרה, מטעם המרצים עליידי ניתנו ההרצאות
ביךלאומיים". "יחסים הי בפרק  מחוץלארץ לחניכים הקורסים על

הייס געלי שירוו* .12

נוהגי הוזמנו והדרומי, הצפוני הבסיסים, משני בעבודתם. לחוקרים רב לעזר היו הגישוש כלבי
אלה, למיבצעים פושעים. אחר נרחבים חיפושים של מיוחדות, לפעולות כלביהם עם הכלבים

יממות. 97 במשך שלמים צוותים רותקו
34 עקבות), נמצאו (לא שווא קריאות 58 היו מהם מקרים, ל191 נקראו הגישוש כלבי
בשטח), שהיו למרות עקבות, מצא לא או איבדם אולם עקבות, מצא (הכלב איהצלחות

מלאות. הצלחות ו22 חלקיות הצלחות 77

ואופיום. חשיש של כמויות לתפיסת השנה גם סייעו חשיש, לגילוי הכלבים
הזה, מהסוג כלבים של המלא שיתופם את להוציא מועט, השנה גם חיה סיור בכלבי השימוש

לעיל. הנזכרים במיבצעים
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לרבות  כפריים בשטחים סיור בתפקידי הקודמות, כבשנימ הופעלה המשטרה סוסי
התנועה, להכוונת  עירוניים בשטחים גם הופעלו הסוסים הארצי. המוביל של הבטחה בתפקידי

המדינה. אורחי מעלה, רמי לאישים ולליוויטקסי ציבוריים במופעים הסדר על לשמירה
כלבי גישוש, כלבי חשיש, לגילוי (כלבים כלבים 87 במשטרה היו הנסקרת השנה בסיום

סוסים. ר48 שמירה) וכלבי סיור
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ד' פרק

הציבור עם יחסים

הקהל עפ יחסים ,1

האזרחים חיי להגנת מוגבלים היו ופעולותיה, תפקידיה וכן היווסדה בראשית המשטרה של ייעודה ן

החברה, אויבי של עול' פורקי של קטנה לקבוצה רק המשטרה מגעי הצטמצמו עלכן ^"ורכושמ.
ברם, הברוכות. מפעולותיה נהנו אלא המשטרה, עם כלשהו במגע באו לא האזרחים שרוב בעוד
מן חורג בימינו, המשטרה תפקידי של ניכר חלק באשר הקצה, אל הקצה מן נשתנה זה מצב

הפלילי. בשטח פעילותה של המצומצם התחום
ןץ?.י ךינ. האזרחים חיי על והגבלות סייגים ויותר יותר להטיל הכרח היה כן החברה שהתפתחה ככל
_י .,_,, ,;/ ותקנות רכב בכלי הנרחב השימוש ויגבר. ילך ובוודאי נמשך זה תהליד התחיקה. בדרן
יי הפיסקאליים החוקים ; ערים לבניין העם, לבריאות בעבודה, לבטיחות החוק דרישות התעבורה;

מעלה לקהל, אי"נוחות גורם שבו, וההכרח הצורך כל שעם פיקוח, מחייבים אלה כל  ועוד
אלא הידוע, המסורתי הסוג מן דווקא לאו לעבריינים, אזרחים רבבות להפיכת הסיכוי את
זה, במצב נפש. ובשלוות בסלחנות אליהם מתייחס הציבור מן גדול שחלק העבירות מסוג בעיקר
החוק. עם התנגשות של שלילי רקע על דווקא המשטרה, עם האזרח של המגעים והולכים רבים
כגוף המשטרה הבודד האיש לגבי הרי האזרח, של מעשיו את שמגביל הוא שהחוק, אףעלפי

צעדיו?]! את "להצר שבאים הם הם כפרט,  והשוטר
יחס של רבה מידה לרכוש ישראל משטרת השכילה לעיל, שפורטו הגורמים כל למרות
במסגרת כחוק, פועלת המשטרה כי הכרה, חדור בארצנו הציבור האזרחים. מצד ואמון כבוד
על אזרחים מצד תרעומות או תלונות אמנם יש פנים. משוא וללא כפיים בנקיון סמכויותיה,
שטעו אנשים יימצאו המשטרה, כמו גדול שבגוף הוא טבעי אולם בודדים, משטרה אנשי
על אלה מקרים גם ולהעריך לאמוד יש ודם. בשר אלא הם אין כי במעשיהם, או בשיקוליהם
ברוב כי לעובדה, לב שימת ומתוך הציבור ואנשי המשטרה בין המגעים של העצום המספר רקע
של אפשרות ללא המקום, ועל מייד בפעולה ולנקוט להחליט המשטרה איש נדרש הללו, המגעים
משטרה אנשי נגד התלונות מספר כי נראה, זה גדול היקף נוכח ממושך. שיקול ושל התייעצות
תלונה נמצאה ימוד. כחסרות קפדנית חקירה אחרי נמצאות שברובן גם מה יחסי, באופן קטן הוא
להבא גם תהסס ולא המשטרה היססה לא מאנשיה, איש מצד נכון בלתי מעשה על מבוססת
מדי עולה זאת, לעומת הדרושות. המסקנות את ממנו ולהסיק כזה מעשה להוקיע בכך, להודות
של מופתית התנהגות על וההוקרה השבח מכתבי של רבות) למאות מגיע (והוא המספר שנה

משטרה. אנשי
ממושך חינוך של פרי והן מעצמן, כמובן נוצרו, לא התפקיד ביצוע וצורת ההתנהגות רמת
כי המקודש, העיקרון בתוכה. האווירה ואת המשטרה מדיניות את נאמנה המשקפות ומתמיד
כלל את משרתת מהחוק, סמכויותיה יונקת שהיא דמוקרטית, מדינה של מוסד היא המשטרה
הכרתו למעמקי וחדר הוחדר  הפוליטיות השקפותיהם או החברתי מעמדם הבדל ללא האזרחים
ההערכה התנהגותו. וברמת היומיומיות פעולותיו באורחות ניכרים אכן הללו הדברים השוטר. של
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הרשות המחוקקת, הרשות  המדינה רשויות של האוהד ביחסן יפה משתקפת ולשוטר למשטרה
המדינה. אזרחי של החיוביות ובתגובות  השופטת והרשות המבצעת

יוסיף בעתיד, כן כבעבר הציבור. עם ביחסיה נוסף לשיפור ממאמציה חדלה אינה המשטרה
אזרחי לכל ונאמן יעיל אדיב, שירות למתן המשטרה, אנשי את ולהדריך לחנך המשטרה פיקוד

הציבורית. האחריות תחושת ומתוך מידות וטוהר כפיים נקיון תוך המדינה,

המשטרה אנשי נגד תלונות .2

תלונה או ציבורי, או ממשלתי מוסד ידי על הציבור, מאנשי איש ידי על המוגשת תלונה כל
וללא פנים משוא ללא בקפדנות, נחקרת  המשטרה איש נגד העתונות דרך למשטרה המגיעה
משטרה. איש נגד האשמה לכאורה, בו שיש מקרה בכל ננקטת פניות וחסרת נמרצת פעולה חיפוי.

דינו. נחרץ הראיות חומר ולפי משמעתי לדין מובא האיש
הנסיון את לרכוש הספיקו טרם השורה מן רבים שאנשים העובדה, מעינינו נעלמה לא
מעלותיהם כל על רגילים, בניאנוש הם המשטרה שאנשי כך על נוסיף ואם הדרוש המשטרתי
כתופעה אנשיה, ונגד נגדה והביקורות התלונות את מקבלת שהמשטרה הרי וחסרונותיהם,
תיקון למען לפעולות היא ממריצה ולעתים ומגרעות חולשות הביקורת חושפת לעתים מועילה.

:; הדברים. פני
המספר (מלבד נוספות תלונות הארצי. למטה שהגיע התלונות מספר את המראה טבלה להלן

הנאות. הטיפול את מקבלות והן המרחביות המשטרה ליחידות מגיעות לעיל) הנקוב

35 ה ל ב ט
1963  המשטרה אנשי נגד תלונות

568 שהוגשו התלונות מספר

72 משמעתית פעולה וגררו מבוססות נמצאו
466 מבוססות בלתי נמצאו
30 הדוח תקופת גמר עם חוסלו טרם

המשטרה תזמורת .3

156 שונים, ובמוסדות ביישוביספר בהופעות בחגיגות, בטקסים, השתתפה המשטרה תזמורת
יחיד). ובהופעות בחוליות  פעמים ו61 המלא בהרכבה 95) פעמים
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ה' פרק

ם י י מ ו א ל  ן י ב יחסים

האינטרפול .1

ארגון של הכללית מהמזכירות מברקים ו860 שונות פניות 205 השנה במשך קיבלה המשטרה
פניות 207 לעומת ארציות)' (משטרות הלאומיים ומסניפיו "אינטרפול" הביןלאומי המשטרה
בלגיה, ארגנטינה' הסניפים: של ומהלעכות הארגון ממרכז הגיעו הפניות אשתקד. מברקים ו906
250 וקנדה. ציילי פינלנד' לוקסנבורג, שוויצריה' הולנד, דנמרק' גרמניה, בריטניה' ברזיל,
חילופי ובהם בישראל האינטרפול ללשכת מיועדים היו שנתקבלו' המברקים מכלל מברקים,
האינטרפול סניפי לכל בתפוצה שוגרו מברקים 610 ואילו אחרות' משטרות עם אינפורמאציה
המברקים: רוב של תוכנם ישראל. משטרת משתייכת שאליו הגיאוגראפי לאיזור או בעולם,
ואתראות אזהרות וכן נעדרים, ואנשים נמלטים עבריינים לאיכון עבריינים, לזהות בקשות

ביךלאומיים. עבריינים של לתנועותיהם המתייחסות כלליות'
הלאומיים ולסניפים האינטרפול למרכז ומברקים פניות היא אף שלחה ישראל, משטרת
תפיסת של מקרים שמונה על המשטרה, דיווחה כן אליה. שהופנו לאלה דומים בנושאים

בארץ. שנתגלו מזוייפים, כסף שטרי של תפיסות שתי ועל ניכרות בכמויות סמים
של הוועידה להחלטת בהתאם לערוך, נתבקשו הארציות שהמשטרות המחקרים במסגרת

דלקמן: בנושאים חומר לאינטרפול ישראל משטרת המציאה האינטרפול
י ,י ושוד גניבות מפני וכספיים בנקאיים מוסדות להגנת בארץ הנהוגים האמצעים א.

ופיקוח)! (רישוי ובזהב ביהלומים ייךלאומי לסחר המתייחסים ישראל חוקי ב.
פשעים? למניעת יחידות ג.

נעדרים! לאיכון המוניים תקשורת באמצעי השימוש ד.
נוער. של אנטיחברתית והתנהגות (כנופיות) נוער עבריינות ה.

גיןלאוכויות ועידות .2

בירת  בהלסינקי באוגוסט 2821 בימים התקיימה האינטרפול של השנתית הוועידה
מחוז ומפקד ס א י מ ח נ י. מר הכללי' המפקח ישראל משטרת מטעם השתתפו בוועידה פינלד.

בןיגוריון. ע. ניצב לשעבר, תלאביב
סמים לענייני הוועדה של ה18 השנתי המושב בג'נבה התקיים אפרילמאי בחודשים
במושב מישראל המשתתפים בין האו''פ. של והכלכלית הסוציאלית המועצה שליד מסוכנים
עקב שנגרמו הקשיים את הקודמות, כבשנים שוב, העלו ישראל נציגי לס. א. רבפקד  זה

ושכנותיה. ישראל בין פעולה שיתוף העדר
בקונגרס התנועה. למשטרות הביךלאומי הקונגרס במדריד התקיים בספטמבר 135 בימים

והסיור. התנועה מחלקת ראש גיא, י. משנה ניצב השתתף
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עבודת של מדעיים "צדדים הנושא על האינטרפול של סמינאר בפריז התקיים בנובמבר
ורבפקד פלילי לזיהוי המחלקה ראש קפלן' מ. ניצב סגן השתתפו בסמינאר המשטרה".
הירייה! מאז שחלף הזמן קביעת לשם נשק בדיקות בסמינאר: שנידונו הבעיות בין לס. א.
מיסמכים! לבדיקת בטרמופאקס השימוש זה! בנושא ממחקרים לקחים  פאראפין בדיקת
או לתאונה הגורם הוא השבר אם לקבוע עלמנת שבורים, מתכת חלקי של מטאלורגית בדיקה

מהתאונה. תוצאה
כנושאים ושימשו ישראל משטרת ידי על היום סדר על הועלו האחרונות הבעיות שתי

קפלן. מ. ניצב סגן של להרצאותיו
"קביעת בנושא המחקר לתיאום האחראי כגוף ישראל משטרת נתמנתה זו בוועידה

מתכת". בסדקי והגיל הגורמים
האו"מ מטעם מסוכנים סמים לענייני מומחים משלחת במשטרה ביקרה אוקטובר בחודש

אפריקה. וצפון התיכון המזרח הקרוב, המזרח לארצות

יחסיחוץ .3

לבקשות המשטרה נענתה ישראל, מדינת של הביךלאומי והשיתוף הסיוע פעולות במסגרת
מחוץלארץ משתלמים והדרכת ולאימון לארצותיהן והדרכה לייעוץ קצינים לשגר מארצותחוץ,
שנמשך מטנגניקה, בכירים קצינים לשמונה קורס בארץ קויימ השנה בארץ. המשטרה בבסיסי
מרציחוץ וכן בכירים משטרה קציני בו והורו האנגלית בשפה נוהל הקורס חודשים. כארבעה
של הארגוני במבנה שהתעניינו זרות ממשטרות מבקרים אירחה המשטרה שונים. במקצועות

שלה. השירותים ובמערך פעולתה בדרכי ישראל, משטרת
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יי פרק

ם י ת ו ר י 1" י ה ל ה נ י מ

הניתנים והתשלומים, הקשר התחבורה, הבניינים, האפסנאות, השירותים: מרוכזים זה באגף
בארץ. המשטרה יחידות לכל האגף עובדי ידי על

ודואג התקציב במסגרת הביצועיות ליחידות והשירותים הכלים את מספק המנהלה אגף
ליחידות. הניתנים והחומרים הציוד של יעיל ולניצול ומסודרת טובה לאחזקה

ופיקוח ייעול .1

משק על פיקוח כאמצעי לו ומשמש המנהלה אגף לראש במישרין כפוף משקית לביקורת המדור
שפורסמו. ולהוראות לנוהלים לפקודות, בצמידות  השירותים ועל המשטרה

וכן מחלקתיות והוראות קבע הוראות קבע, פקודות בהכנת האגף, למחלקות סייע המדור
השונים. הטפסים והכנת בתכנון סייע

ביקורות 129 הקודמת), בשנה 113 (לעומת פתע ביקורות 122 המדור ערך הדוח בשנת
ובספירת משקי ציוד לסילוק בוועדות השתתפו אנשיו הקודמת). בשנה 106 (לעומת רכב כלי

וביחידות. במחסנים המלאי
המנהלה אגף של והמיתקנים המשרדים וביתר התשלומים חוליות בכל בקרות נערכו

המרחביות. והיחידות

א85נאות .2

נמשכה הציוד, והספקת העבודה תהליכי את ולפשט לייעל האחרונות, בשנים המחלקה מגמת
הדוח. בשנת גם

שיטת והופעלה קבועים שיעורים לפי אישי ציוד ניפוק של הנוהל בוטל הנסקרת בשנה
שנתי תקציב ניתן משטרה איש לכל האישי. הציוד פריטי לכל בנקודות, מחירים של הניקוד
המותאמים האישיים, צרכיו לפי פריטים, למשוך האפשרות לו ניתנת ובמסגרתו מנקודות

שירותו. ולמקום לתפקידו
דלהלן: התחזוקה יחידות נתוספו השנה

כלכליות; לחקירות המחלקה
תלאביב;  המחוזי המעצר בית

(נצרת)! יזרעאל נפת מטה
הגבול). (משמר הארצי המוביל יחידת

לצרכיהן. בהתאם אחיד בציוד צויידו הנ"ל היחידות
 בתלאביב המחוזי המעצר בבית אחד מטבחים: 4 נתומפו המשטרתיים המטבחים לרשת
לעצורים, הניתן המזון שופר שם,  פרטי קבלן ידי על 1962 שנת עד סופקה בו שהכלכלה
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ולאנשי כלכלה ימי 270,000 סיפקו המשטרה מטבחי .1962 שנת לעומת ב%30 הוזלה וכלכלתם
קלות. ארוחות ו050'16 מלאות ארוחות 5478  שונים במיבצעים שהשתתפו משטרה

ראוי בלתי מבשר שימורים ייצור ידי על ב350/0, הוזל המשטרה כלבי להזנת הבשר מחיר
והקירור. האחסנה הוצאות נחסכו זו בדרך והתעשייה. המסחר ממשרד שנרכש אדם, לבני למאכל
נופש ימי 32,000 משטרה לאנשי סופקו ובטבריה, הנקרה בראש בצפת, המרגוע בבתי

בתשלום.
הקניות. מדור ידי על מבוצעת ובחוץלארץ המקומיים בשווקים משטדתי ציוד רכישת

גורמיחוץ, שבידי הנשק על ובפיקוח המשטרה ידי על המוחזק בנשק הטיפול במסגרת
בקרות 1160 נערכו מיעוטים, וכפרי ספר יישובי ממשלתיים, משרדים ראויים, מפעלים כגון:

המשטרה. ביחידות שיגרתיות בקרות 280 נערכו כן שוניט. ירייה כלי 2455 ותוקנו נשק
ו911 שנמצאו ירייה כלי 232 שהוחרמו' ירייה כלי 169 החימוש בבסיסי רוכזו הדוח בשנת
הוחזרו שלפניה, ובשנים השנה שהופקדו הירייה כלי של הכולל מהמספר שהופקדו. ירייה כלי
לחוק בהתאם מורשים, סוחרים לידי למכירה נמסרו ירייה כלי 1718 ואילו כלים 350 לבעליהם
אנשי ידי על המוחזקים וכלים הממשלה למשרדי השייכים ירייה כלי תשי"ט1949. הירייה, כלי
שהוציאו המשטרה, של המורשים הנשקים ידי על נבדקו רשיון, מאגרת והפטורים משטרה

בדיקתם. על אישורים
תחמושת שונים, ירייה כלי 2794 מטיילים, קבוצות ל530 בהשאלה, סיפקו החימוש בסיסי

אחר. חימוש וציוד
ירייה, כלי 2026 תיקנה חימוש; של שונים פריטים 210 הדוח בשנת ייצרה הנשק סדנת
משרדיות מכונות 355 ותוקנו נבדקו כן אחר. וציוד כתיבה מכונות 84 שונים, חימוש אביזרי 647

המשטרה. ביחידות ואחרות) (כתיבה

בניינימ .3

נפת מטה בשביל הטייין הוקם בנצרת תלאביב. מחוז של המעצר בית הוקם הדוח בשנת
נוספים.. חדרים 15 נבנו הנגב נפת מטה ובבניין יזרעאל

בערד משטרה תחנת נהרייה' בתחנת נוספת קומה בבניית החלה והנכסים הבינוי מחלקת
2 בבניית וכן בנצרת, הצפוני המחוז בבניית גם הוחל במקום. שישרתו משטרה לאנשי ודיור

הארצי. האימונים בבסיס מגורים ביתני
., אילת ובנמל אשדוד בנמל בדימונה, משטרה תחנות בתכנון הנסקרת בשנה החלה המחלקה

לוד. התעופה נמל יחידת לבניין נוספת וקומה בתלאביב רווקיה
בנצרת דירות 10 בבארשבע, דירות 3 בלוד, דירות 10 השיכון: ממשרד נרכשו השנה

באשדוד. דירות ו2 בדימונה דירות 2 עלית,
משטרה אנשי ידי על פונו דירות ו73 משטרתי לדיור נכנסו משטרה אנשי של משפחות 70

המצבה. מן הורדו (מושכרים) אחד ובניין דירות 6 מתפטרים. ידי על או בשירות
התחנות המטות, לשימוש שכורים, בניינים ו47 ממשלתיים בניינים 71 המשטרה ברשות

משטרה. לאנשי דיור לצורך או
אנשי בלפי הדיור במדיניות למפנה שגרם האוצר, משרד עם הסדר הושג הדוח בשנת

.6 סעיף ב/ בפרק בהרחבה עמדנו כד על שירות. בדירות המתגוררים משטרה
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תחבורה .4

ושיפורים רכישות הובלה, כלי א.

מדגם המשוריינות המכוניות נמשך.  שנה לפני בו שהוחל המכוניות, משק של החידוש
מתוצרת בשריוניות בהדרגה מוחלפות "וייט" מדגם השריוניות מהשימוש. כליל הוצאו "המבר"
"סמנה", מתוצרת באווירון ישן אווירון הוחלף המשטרה. בסדנת נבנה המשוריין המרכב "ויליס";

שונים. רכב כלי 28 הוחלפו וכן
הצפוני, המחוז בסדנת העת, בבוא תשתלב והיא לנצרת הועברה בעפולה המשטרה סדנת
של וברכב הגבול משמר של ברכב שתטפל משנה, סדנת נפתחה בביתשאן במקום. שתוקם

ביתשאן. תחנת
וקטנועים, אופנועים מנועי ו45 מכוניות של מנועים 317 ותוקנו שופצו הדוח שנת במשך

ואביזרים. מנועים לחידוש החולייה ידי על
למיבדוק הועברה אחת ספינה שיפוצים; ביצוע לשם לממשה ספינות 5 הועלו חיפה במםפנת

ובכנרת. באילת הספינות שופצו כן יסודי. לשיפוץ הצף
חלק בנצרת! הנבנים החדשים, המשטרה לבנייני המסגרות עבודות כל בוצעו במסגרייה

אחרות. מסגרות ועבודות בתלאביב המחוזי המעצר לבית הפנימי מהציוד
הקודמת. בשנה 405 לעומת משטרה לנהגי חדשים נהיגה רשיונות 338 הוצאו זו בשנה

השנה. גם נמשכה ותיקים, לנהגים והשתלמות חדשים נהגים הדרכת

ושמנים דלק ב.

נפט, ליטר 112,600 בנזין, ליטר 4,546,500 הסוגים, מכל המשטרה, לרכב סופקו הנסקרת בשנה
הסוגים. מכל שמנים ק"ג ו73,764 סולר ליטר 369,920

משטרתיים רבב לכלי תאונות ג.

(משנת נפגעים עם דרכים תאונות ב168 מעורבים המשטרתיים הרכב כלי היו הדוח בשנת
מספרם נפגעים). בהן שהיו דרכים לתאונות רק נתייחס הקודמות, כבשנים שלא הזה, הדוח
ו109 קשה) פצועים ר11 1 (הרוג שוטרים 125 הנפגעים בין ל234. שעברה בשנה מ221 עלה
תאונות ב55 בלבד! משטרה אנשי נפצעו תאונות ב83 קשה). פצועים ו9 הרוגים 5) אזרחים

כאחד. ואזרחים שוטרים נפצעו תאונות ב30 בלבד! אזרחים נפצעו
ותוצאותיהן, משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן הדרכים תאונות פירוט ובה טבלה להלן

מחוזית. חלוקה ולפי ארצי בסיכום
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36 טבלה
1963  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהן דרכים תאונות

שבהן הנפגעיםנפגעותאונות מספר

הכלהיהירה םך
אזרהיםתאונות אזרחיםשוטריםשוטריםשוטרים

בלבד ואזרחיםבלבד
קלקשהתגים1קלקשההרוגים

רכל 55*168פך 83301111135995

הארצי המטה
דצפוני הטהוז
תלאביב מהוז
דרומי המהוז

15

55

56

42

10 2

23 26

8 32

14 23

3

6

16

5

1

1

2

8

9

39

33

32

2

2

1

3

6

12

26

26

31

התאונותםוג

סה"כהיהירה
קלהמורמוותתאונות

הכל 617145*68נסך

הארצי המטה
הצפוני המהוז
תלאביב מהוז
הדרומי הטהו?

15

55

56

42

2

3

1

2

8

7

11

44

56
34

בלבד. נפגעים עם דרכים תאונות :

קשר .5

באמצעות וקוויים אלחוטיים מיתקנים ידי על היממה שעות בכל מופעלת המשטרתי הקשר מערכת
בין מועברים המשטרתיים הדואר וצרורות המכתבים וקוויים. ניידים נייחיפ, אלחוט מיתקני

המשטרתי. הדואר ידי על עצמן' לבין בינן היחידות'
השנה לעומת בערך' ב%3' (גידול נייחים 68 הקשר מערכת מנתה הנסקרת השנה בסוף

שעברה). השנה לעומת בערך, ב90/0' (גידול ניידים ו213 שעברה)
הקודמת). השנה לעומת %10 של (עלייה מברקים ב1.279,284 המברקה טיפלה השנה

משרד באמצעות התנהל בפריס האינטרפול מרכז לבין ישראל משטרת בין האלחוטי הקשר
.840 ונכנסו מברקים 192 לאינטרפול יצאו השנה המשטרה. של הקשר

(המכונוו? הציבור בפניות טיפלה הגדולות הערים בשלוש השיטור' של האלחוט רשת
קריאות 137  בתלאביב קריאות' 56  בירושלים היה: היומי, הממוצע .("999 "פניות
מברקים ב224,194 הסתכמה הללו הקשר מוקדי בשלושת התנועה קריאות. 56  ובחיפה

הקודמת). השנה לעומת כ%9.8 של (עלייה אירועים על והודעות
בשעת מיוחדים קשר שירותי קויימו כן אחרים. ממשלתיים לגורמים סייעה הקשר מערכת
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ביקור בשעת בינלאומיות, ספורט בתחרויות במירון' בחגיגות העצמאות, ביום לאומיים: אירועים
המדינה. בדרכי כבד ציוד העברת ובשעת מעלה רמי אורחים

חובבים שידורי ועל המשטרתית הקללר מערכת על פיקוח קיימה קשר ביקורת חוליית
אחרים. ומוסדות

3504 התקנות, 556 קשה ציוד על בנייה עבודות 442 הקשר מחלקת עובדי ביצעו השנה
ביקורת פעולות ו3556 טלפונים והמרות העתקות התקנות, 211 פירוק, עבודות 227 תיקונים,

קשר. במיתקני טכנית

תשלומימ .6

במרחבים האופיראטיביות היחידות את לחלוטין התשלומיים מחלקת שיחררה הדוח בשנת
בשיקים התשלומים בשיטת והחלה אש"ל) דמי (כגון לאנשיהם מזומנים בתשלומי מהטיפול
באמצעות המשכורת (תשלום הזכאי. אל המחוזיות התשלומים מחוליות במישרין, אישיים,

שנים). מספר לפני הונהגה הבנקים
לתכנית ובהקשר הנזילים האמצעים לצימצום הממשלה של המוניטארית המדיניות לאור
והשיגה החסכון, תודעת למען החיל, בשורות המחלקה פעלה משטרה, לאנשי לבניין החסכון

ההכנסה. וממס הממשלתית החסכון מרשות הקלות המשטרה לאנשי
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זי פרק

שיטור ותפקידי םיור מניעה,
ומניעתה העגריינות כעיות .1

לעלות ממשיכה היא כי אם שחלפה, השנה במשך בולט שינוי נשתנו לא העבריינות של ממדיה
סיבה שאין גם, בתר ממושך. אלא מהפכני אינו ובדרכיה בעבריינות השינוי תהליך בהדרגה.
שונות בקבוצות בנמצא, הם עבריינים ומורכבות. רבות הן הסיבות לפשע. ויחידה אחת בודדת
אתיאיםטים בין ומשכילים, הדיוטות בין ועשירים, עניים בין האוכלוסייה: של שונים וברובדים
של בעולמנו העבריינות, של בהתפתחותה מוצאים האדם של הנשמה בנבכי החוקרים ומאמינים.
ולדעות הקרימינולוגי למחקר חדשה גישה המחייבות סתומות, לדידם שנשארו תופעות היום,
מכאן, להתפתחותה. המסייעים התנאים ועל העבריינות על ארוכה תקופה במשך שהשתרשו
 פשע הנקראת החברתית הסטייה של והמורכב המסובך אופייה על הברורה ההבחנה שהעדר
אין הצער, למרבה כן, על בלבד. הרחב הקהל של חלקו מנת רק איננה והיא עומדת, בעינה

חתום. כמפר היא והבעייה הפשע למניעת כלשהו פתרון נמצא שטרם תימה
ובעיות חמורות ומשטרתיות קרימינולוגיות בעיות בפני בימינו עומדות התרבות ארצות כל
שהיתה הדעה כי לרבים, הפתעה בבחינת הוא זה מצב בשנה, שנה מדי ומחמירות הולכות אלה
רמת והעלאת הכלכלי המצב ששיפור ההתנהגות, במדעי המומחים בין רבות שנים במשך רווחת
פני על טפחה המציאות עצמה. את הוכיחה לא הפשיעה, לירידת תביא ההמונים של תרבותם
הרווחה בארצות שדווקא לתופעה, אנו שעדים אלא העבריינות, פחתה שלא בלבד זו לא אלה: כל

הנוער. בקרב בעיקר ומתגברת, הולכת והיא הפשיעה פשטה הכלכלית
המדינה. של.רשויות התפקידים ובתוכם התפקידים ומתרבים הולכים המודרנית במדינה
ונכללו "העבירה" של המושג התרחב בימינו ומגוונים. בשטחים^שונים החוקים גם ורבים הולכים
כעבירות אותם ראו ולא עבירה של המושג בגדר נכללו לא יחסית תקופה""קצרה שלפני מעשים בו
הדבר עבריינים. וכמובן עבירות בןלילה יוצרים מסויימים שחוקים לתופעה, עדים אנו כלל.
כלל נחשבו לא מסויימים חוקים לחקיקת שעד רבים מעשים קיימים נכון: אבל פרדוקסאלי הוא
 להיעלם) שוב הם עשויים מסויימת תקופה שתוך (כשם אותן יצרו הזמן תנאי ורק כעבירות

וכיו"ב. רישוי חוקי מסויימים, תעבורה חוקי פיקוח, חוקי כלכליים, חוקים פיסקאליים, חוקים
המוסר, בשטח הזעזועים והחברה, המשפחה של אינטגראלי חלק שהיו ערכים של היעלמם
תענוגות וניצול רמת_החי2לו עליית האוכלוסייה, של הרחבות בשכבות ההישגית הרוח השתלטות
נפשית, נסיגה כדי עד למפח אנשים ומביאים הביאו אלה כל עצמית, שיכחה כדי עד החיים,
חוקית בדרך להשיג ניתן שלא מה כי ופשיעה. החברה במוסכמות מרידה  קיצוני וכביטוי
המכונה העבירות סוג הוא למצב, אופייני החוק. את הנוגדות נלוזות בדרכים להשיג מנסים
נגד שעבירות כשם למניעה, ניתן שאינו עבריינות של נוסף סוג וזהו הצוואכון^הלבף "עבירות

למניעה. ניתנים אינם והזיוף הרמאות הגוף,
בחיפוש הנוער. בקרב בייחוד אותותיה נותנת המוגברת הפשיעה שתופעת במיוחד מדאיג
המוקדמים הגורמים את החוקרים מציינים  הנוער בקרב העבריינות של הסיבתיות אחרי
גורמים כלכליים, גורמים מעורער, משפחתי מצב סוטה: התנהגות לכלל נערה או נער המביאים
מעורערת הבלתי הסוציולוגית התופעה ידועה וכיו"ב. תרבויות התנגשות המגורים, שבסביבת
והרוצים המסורתי חייהם אורח את שאיבדו מהגרים, של השני הדור אצל מתגברת שהפשיעה

שונות. סיבות בשל בכך מתקשים אולם החדש, החיים אורח את לעצמט לסגל
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אינו זה דבר אך אחרות' בארצות מאשר זה במ,בן טוב בארצנו שהמצב לומר יש אמנם,
בישראל. הממשיכים דור לפני נתונה דאגתנו פורתא, נחמה לנו לשמש צריך

הסימפטי שכל פלא אין ולכן אחרות, מתקדמות בארצות החברה כפני בארצנו החברה פני
(ובמונה עולים קליטת ארץ שארצנו, מהגם  אצלנו גם קיימים העבריינות התגברות של מים
הטרוגנית בהברה הקיימות הבעיות אותן ולכל מתמדת לתסיסה נתונה הגיבה) ארץ הסוציולוגי
הפרק, על שעומדות הבעיות החיים. והשקפות המנהגים המסורת, ההשכלה' מהחינוך, והנובעות
שמלפני מתרבות שעברו מסויימות, שכבות 7זל טיבן מבחינת אצלנו יותר ומורכבות חריפות

. והתיעוש. העיור של  העשרים המאה של הקידמה לעולם ישר שנים מאות
כמה בתוספת " הישראלית החברה לגבי יפה המודרנית, החברה על לעיל שנאמר מה כל
התקשורת דרכי בעידן הקטן עולמנו על יפסח לא הגדול בעולם שיתפתח מה כל כי גוונים.
ויהווה יחמיר לדאבוננו, העול, פריקת שתהליך מאד ייתכן בגבולות. מכירים שאינם המפותחים'

בכללם. ולמשטרה פשעים במניעת המטפלים למוסדות רציני אתגר
מצביע הכל הוא, נהפוך פשעים. במניעת המטפל הבלעדי, המוסד ישראל משטרת אין
אלא, המשטרה תפקידי בתחום אינם המושג, של הרחב במובן הסוציאליים, המניעה שתפקידי

המדינה. של והרפואיים החינוכיים הסוציאליים, המחוקקים, המוסדות של מעניינם בעיקר,
באה היא באשר טיפול, הדורשות לתופעות הציבור תשומתלב מפנה אמנם המשטרה
זממם את מלבצע עבריינים הרתעת עבריינות, בלימת הוא תפקידה כי ואם עמן, במגע הראשונה
ברבים, כיום ידוע הסוציאלי. במובנו אף המניעה שטח את מזניחה היא אין הרי לדין, והעמדתם
"מתופסי" קרובות לעתים נהפכו הנוער, מיפלג אנשי ובעיקר והחוקרים הסיירים  שהשוטרים
לדרך ולהחזירם לסוטים לעזור מנסים הם המלה. של החיובי במובן גנבים, ל"משקמי" גנבים
המשטרה חוקרי של אזניהמ השיקום. בנושא אחרים מוסדות עם מגעים מקיימים זה ולצורך הישר,
זאת. מחייבים הציבור כלפי האחריות ותחושת הזמן רוח כי העבריינים, של לצרותיהם קשובות
אין ברם, ובבטחונו. בציבור הפוגעים חוקיים בלתי מעשים מניעת היא המשטרה מטרת
שנברא, כפי הוא והאדם עוד כל לפשוע רצון כל לסלק בידה ניתן כי לקוות, יכולה המשטרה
והחלת ובטחונו הציבור שלום את להבטיח עתה, לעת ביותר, הטובה הדרך חולשותיו. כל על

המשטרתי. הסיור הוא  החוק

התפרעויות .2
■ י י ^י יגל יי

., בדואים נדידת עקב משקים של זרועים שדות השחתת רקע על התנגשויות מספר אירעו השט;
^% /( בנגב. נרחבים שטחים שפקדה הבצורת בגלל עדריהם, על
,} שנות לאחר המרעה שטחי מיעוט בגלל הארץ, לצפון עדריהם עם לעלות הורשו הבדואים

(לפעמים המשקים של זרועות חלקות על ובקר צאן עדרי רעיית היתה לקטטות העילה הבצורת.
היתר בין עליהם). מספקת השגחה חוסר מתוך העדרים עלו ולפעמים במזיד העדרים את העלו
המושבים. אנשי לבין מהנגב בדואיים רועים בין זלוד' שבסביבת בר^ת, מושב ליד תיגרה פרצה
את העבירה התערבה, המשטרה חעיםבדואים. וששה המושב מאנשי חמשהעשר נפצעו בקטטה

בקטטה. המשתתפים מבין 36 והאשימה עצרה מכן ולאחר החולים
רשיון. ללא שהוקם מבנה מהריסת כתוצאה שבמשולש, בכ5ר,.ט_ירה אירעה אחרת התפרעות
לחוק ובניגוד רשיון ללא מבנים (בניית המשפט בית צו עלפי המשטרה בחסות נהרס המבנה
החלו מוסתים צעירים ביותר). שכיח לדבר מיעוטים, בני מתגוררים שבהם בשטחים נהפך,

הכפר. שבסביבות בדרכים פיסיים מחסומים והקימו להתפרע
של המאופקת לגישה הודות חמורות תוצאות אחריהם גררו לא בכללם, האלה, המקרים
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מהכפריים חלק בקרב רוח הלכי ועל מסיתים פעולות על מהם ללמוד היה אפשר אולם המשטרה,
הצעיריםל^ הערביים

התפרעו^1^של_כמ^ח?_נו^ר1חוליגאניזמ העדר תמיד ציינו הקודמים השנתיים בדוחות אם
שהיא לקוות אנו ורוצים כזו לתופעה עדים היינו שהשנה הרי נוער, כנופיות לפעילות המתלווה
מאות התפרצו יוני בחודש זה. בשטח לרעה שינוי על מצביעה ואיננה ובודדת מקרית היתה
ההתפרעות בירושלים. "אדיסוך קולנוע באולם אמריקה", .."לילות להקת^הטוויסט בהצגת צעירים )ן
חלונות בשבירת באזללכללביטוי שם העיר, לרחובות מהאולם ועברה ההצגה לאחר אף נמשכה ו

אלה פסולים במעשים "הביעו" הצעירים וכיו"ב. ירקות ודוכני רכב כלי הפיכת בחנויות, ראווה י*/ .
צעירים. מתפרעים 37 ועצרה כנו על הסדר את החזירה המשטרה ההצגה. אמרגני נגד זעמם את 7
בירושלים אירעו  המשטרה את רבות שהעסיקו לחלוטין אחר מסוג והתפרעויות הפגנות
כדי בשבתות, במיוחד לעבוד נאלצה המשטרה בשבת. הרכב לתנועת הדתיים רקע__הפכ£ות על

בעיר. הציבורי והבטחון הסדר את להבטיח
ירושלים שוטרי אל רבות. שבתות טרודה והיתד. כוננות במצב הועמדה ירושלים משטרת
כדי אחרים, ממחוזות משטרה אנער של תגבורות התפרעויות, של שבתות מספר לאחר נשלחו,
סבלנות לגלות זה, עדין במצב נדרשו, המשטרה אנשי וחוק. סדר ולהשלים התנגשויות למנוע

גופניות. ופגיעות עלבונות על להבליג ואף היכולת, גבול קצה עד והתאפקות
חופש על לוותר נאלצו הם שבועות. במשך בשבתו, ש0ת מדי הועסקו רבים משטרה אנשי

הופרעה. שלהם השבת ומנוחת משפחותיהם מבני נותקו תם,
אוטובוסים קו הפעלת בעקבות הש_בת_אנםג5"בכפר^אתא, שמירת רקע על נוספת התפרעות
בשבת אוטובוסים קו קיים (לכפראתא השכונה. תושבי בקשת לפי זו במושבה מרוחקת לשכונה
ופגעו רכבו את להתניע הרכב מנהג בכוח שמנעו ישיבות תלמידי היו המתפרעים שנים). מזה

כנול^ על הסדר את והחזירה התערבה המשטרה בנוסעיו.

הסיור בעולות .3

מטרה לביצוע העיקרי והאמצעי חוקיים בלתי מעשים מניעת היא המשטרה של העיקרית מטרתה 1 ר 0
לאעירוניות בנפות הסיור ויחידות הגדולות בערים העירוניות הסיור יחידות הסיור. הוא זאת ~~ \
הסדר על לשמירה המשטרתית הזרוע למעשה' הן, האחרים) וביישובים במושבות השדה, (בערי י ■

עבריינים. על החוק ולאכיפת השונות, תופעותיה על העבריינות לבלימת הציבור, ובטחון הטוב
נפת הדרומיו?, הנפה הצפונית, (הנפה ובירושלים בחיפה בתלאביב,  העירוניות בנפות
לפי שבנפות, הסיור, לשכות ידי על הסיירים מופעלים ירושלים), ונפת חיפה נפת רמתגן,
פתחתקוה/השרון, חדרה, עכו, יזרעאל, (צפת/כנרת, לאעירוניות בנפות ואילו המקופימ שיטת

שבתחנות. הסיור משרדי במסגרת הם והנגב)מופעלים רמלה/רחובות
מחולק איזור וכל לאזורים הסיור, תפקידי של יעיל ביצוע לצורד מחולקת, העירונית הנפה
כשלרשותה משמרת, בכל יחידה  בפתיות סיור יחידות מופעלות המשמרות בשלוש למקופים.
בכוח<*ן*ם, המחסור בגלל קבועים. רגליים וםיירים ממונעים סיירים ניידות, סיור מכוניות מספר
מאשר יותר בשנההנסקרת זההורגש ודבר בלבד, חלקי אלא מלא המקופים של איושם היה לא

הקודמות. בשנים
הקבוצתי הסיור בשיטת הסיור קבוצת מופעלת לתחנות, מחולק שמרחבה לאעירונית, בנפה,
רגליים, סיירים וממספר באלחוט המצויידת מניידת המורכבת סיור קבוצת כלומר, הסלקטיבי,
הציבורי. והסדר הבטחון צורכי פי על הנקבעים ובשעות בזמנים הצורך, לפי סיור בקטעי
ואופנועים, קטנועים רוכבי באלחוט, מצויירות במכוניות שוטרים, מסיירים הכפריים בשטחים
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שמעבירים או במקום' שגרתיות בבעיות המטפלים כפר, שוטרי פועלים מסויימים וביישובים
כפופים. הם שלה לתחנה לפתור, ביכולתם שאין טיפולים

עבריינים: ותפישת עבריינות בלימת שמטרתם סיורים למנות; אפשר הסייר תפקידי על
המשטרה! לתחנת העברתם או תומם, עד האפשר במידת  ובתלונות רחוב באירועי טיפול
טיפול הסייר? ידי על המתגלות חטא מסוג בעבירות טיפול וחקירתו* קלות בעבירות טיפול
בשעת לחוקר עזרה והגשת המקצועי החוקר של לבואו עד חמורות עבירות בחקירת ראשוני
ומופעים מטגנים תהלוכות, הפגנות, התקהלויות, ובשעת בכלל הציבורי הסדר הבטחת ., החקירה
ובשטחים עירוניים בשטחים התנועה הסדרת תפקידי מוטלים הסייר על בפרט. ספורטיביים
כגון, המשפטי, המערך למען שונים, תפקידים ביצוע עליו מוטל כך על נוסף אחרים. מאוכלסים
סטאטיים תפקידים וכן ומעצר, מאסר פקודות של לפועל והוצאה המשפט לבתי הזמנות חלוקת

וכיו"ב). וליוויים עצירים שמירת זקיפות, יומנים, ניהול (תורנות, שונים
הקשורים תפקידים בעיקר ממלאות ^.עירוניות בנפות ?,סיור ביחידות המועסקות השוטרות
הלבה כן, פי על אף האדם. בכוח הדן יבפרק עמדנו שבהעסקתן המגבלות על התנועה. בסדרי
הבולט המחסור על מה במידת מקילות ובכך הסיור בעבודת חלק.,נכבד נוטלות שהן להוסיף,

הסיור. בזרוע האדם בכוח
שנוכחותם ספק, אין זאת, עם םטאטיסטית. להערכה ניתנות אינן המניעה סיורי תוצאות
לבלימת מסייעת המאוכלסים, היישובים שבין ובדרכים במושבות העיר, ברחובות הסיירים של
המקופים כל את לאייש למשטרה1 היה ניתן אילו בציבור. בטחון הרגשת ומוסיפה העבריינות
מצמצם הדבר היה הקיימת, לתכנית בהתאם משטרתיים, למעלולים המועדים המקומות כל ואת

רכוישו/^ ושמירת הציבור בטחון להגברת רבות ותורם העבריינים צעדי את מיצר העבריינות, את
ב128,263 השנה טיפלו לאעירוניות בנפות הסיור וקבוצות העירוניות בנפות הסיור יחידות

קלות. עבירות ב83,612 וחקרו שונים אירועים
האירו (מספרי זה, בפרק שנידונו בשטחים הנפות של פעולותיהן את המפרטת טבלה להלן
התלונות זו בטבלה נכללו לא בלבד. הסיור ולמוקדי לםיירים שהוגשו התלונות את כוללים עים

במישרין). החקירות, ליחידות שהוגשו
37 טבלה

בנפות הסיירים של טיפולים

^>

שלטיפולי שלטיפוליםם
הסיףרהסיוריחירות כלליסה"כקבוצות

עירוניות הלאעירוניותבנפות בנפות
חקירתחקירתחקירתהיחידות

עבירותאירועיםעבירותאירועיםעבירותאירועים
קלותקלותקלות

כללי 6314449015651193459712826383612סה"כ
הצפונית 12975134941297513494הנפה
הדרומית 10929151151092915115הנפה
רמתגן 56667694526828241093410518נפת
חיפה 132029173320228161640411989נפת

צפת/בנרת 3717333437173334נפת
יזרעאל 4587509545875095נפת

עכו 5330148153301481נפת
חדרה 3593238735932387נפת

ירושלים 20372353922631772226355311נפת
כ"ת/השרון 109301003109301003נפת

רמלהרחובות 111919007111919007נפת
הנגב 149684848149684848נפת

70307030נ,ת.ל.
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הגדולות הערים בשלוש דלקמן: המספרים יעידו בטלפון, למשטרה הציבור פניות מידת על
,20,372 ובירושלים 20,450 בחיפה ,49,883 בתלאביב פניות: 90,705 הסיור במוקדי נרשמו
בירוש ,56 בחיפה ,137 בתלאביב היה הטלפון באמצעות הציבור פניות של היומי הממוצע

.56 לים

אוויר פיורי .4 /1

בתפקידי ומועסקת המשטרה במסגרת הפועלת נוספת' אופיראטיבית יחידה מהווים המשטרה טייסי
של והימיים היבשתיים הגבולות לאורד שיגרתיות סיור טיסות נערכו הנסקרת בשנה סיור.
עדרים חדירת קרקע, בעיבוד גבול הסגות למסתננים, מעבר דרכי מסתננים, גילוי לשם המדינה,
מסויימים, אזורים מעל מיוחדות סיור טיסות נערכו כן וכוי. חוקי בלתי דיג גילוי לגבול, מעבר
וכיו"ב. בים הצלה חיפושי שתעו, ילדים אחרי בחיפוש סיוע לשם המרחבים, מפקדי בקשות לפי
כן אלחוטי. קשר הטייסים קיימו שעמן המזמינות מהיחידות סיירים שותפו הסיור בטיסות

החופים. משמר יחידת עם ותיאום פעולה שיתוף קויים
הנסקרת. בשנה המשטרה טייסי של הפעילות את משקפת דלהלן הטבלה

38 טבלה
והביצוע התכנון הייעוד, לפי המשטרה טייםת של הגיחות מספר

באחוזים במספרים

מב7ז1 תובלה ^יציל"ום סיור סה"כ מבזון תובלה ^י3לו" סיור סח"כ

2.4 15.4 1.7 80.5 100.0 18 116 13 606 753 הגיז!ות כל
שבוצעו גיחות

  100.0 100.0    593 593 תכנון עלפי
לפי פעולות

11.3 72.5 8.1 8.1 100.0 18 116 13 13 160 פתע קריאות

אחרות. מוצדקות סיבות בגלל או האוויר מזג בגלל בוטל גיחות של מםויים מספר  : ה5רה

ימייפ ופיוריפ הדוופיפ משמר .5

משמר חיפה. נמל ליחידת המשתייך החופים, משמר ידי על הסיורים נערכים הארץ בחופי
עזרה ובמתן חוקיים בלתי ודיג הברחות במניעת הים, בדרך הסתננות במניעת עוסק החופים /

ספורטאים). (דייגים, בסכנה הנמצאים שיט לכלי /
הובאו או הים מן נמשו , לנמלים גם שנגררו שונים שיט כלי ל15 עזרה הוגשה השנה
יישר ל פ משה הנער אחר נרחבים חיפושים נערכו ומבוגרים! נערים  אנשים 20 לחוף
בביצוע ושנעדרו, שטבעו אנשים אחרי חיפושים נערכו וכן לבנון, לשטח נגרפה שסירתו

המשטרה. בטייסי הצורך, בשעת החופים, משמר נעזר התפקידים
כולל אינו זה (מספר ימיים מילים 19,510 של מרחק המשמר ספינות עברו הדוח בשנת
שיט, כלי 105 זה). בנמל הגבולות לביקורת שניתנו והשירותים חיפה בנמל הסיור פעולות את
וביניהם אנשים ו49 החופים משמר אנשי ידי על נבדקו ישראליים, שיט כלי 52 ביניהם

לחקירה. נעצרו מסתננים,
מבוגרים היו ושבתוכם במצוקה שנמצאו שיט כלי 11 לחוף ונגררו אוכנו כנרת בים

שאבדו. מים מגלשי ושלושה סירות של ציוד חלקי לבעליהם הוחזרו כן וילדים.
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הפיור יחידות של שונימ תפקייריפ .6

גילוים את לציין יש זה' בפרק כבר עמדנו ושעליהם המשטרה על המוטלים התפקידים בין
המשכרים, המשקאות פקודת כגון:  פקודות על (עבירות שונים חטאים של למשפט והגשתם
ותחמושת נשק החרמת ,י וכף) הפלילי בחוק שונים וסעיפים המודעות הציבוריים, השעשועים
של לפועל הוצאה לבעליהן! מציאות והחזרת אבידות על ידיעות קבלת רשיון; ללא שהוחזקו

והזמנות. מאסר פקודות
של לפועל בהוצאה חטא, מסוג בעבירות הטיפולים תוצאות את מראות דלהלן הטבלות

ומציאות. באבירות והטיפולים המשפט בתי של והזמנות מאסר פקודות

39 טבלה
19631962  חטאים

19621963

תיקים 1260111673נרשמו

ברין 91378393נתחייבו
11544זוכו

חקירה) (כולל למשפט 27191835מחכים
משפט בבית או במשטרה 5301279בוטלו

1929הועברו
נמצא לא 8188העבריין

הקודמת). בשנה 115 (לעומת 44  הזיכויים מספר ב7.40/0. ירד השנה שנתגלה החטאים מספר
המשפט. ובבתי במשטרה חטאים תיקי של יותר גדול מספר בוטל כן

40 טבלה
19631962  פא:~ פקודות של לפועל הוצאה

המאסר פקודות םוג
מבתי הוצאולפועלהוצאוהמשפטנתקבלו לפועלטרמ

196219631%2196:!19621963

פליליות מאסר פקודות
חוב איתשלום על מאסר פקודות

למיניהן הבאה פקודות

68831
55811
49948

76053
62600
62640

68593
58756
48658

75940
62138
61918

7852
6076
4122

7091
6588
5015

המשפט. מבתי שנתקבלו המאסר פקודות על הכולל במספרן %15.3 של עלייה שוב חלה השנה
בארצות המשטרה. על כבדה מעמסה מטיל משטרתי, תפקיד כלל שאיננו לפועל, ההוצאה תפקיד
בידי זה תפקיד מסור ישראל במדינת המשפט. בתי של מיוחדים פקידים בו מטפלים אחרות
מאסר פקודות של לפועל ההוצאה המדינה. הקמת מלפני עוד הקיים נוהג לפי המשטרה,
 סיירים ידי ועל הגדולות בערים זמניים מוספים שוטרים ידי על כיום מבוצעת והזמנות
המשפט. בתי. ליד כאלו יחידותו הקמת על דיונים עתה מתנהלים לאעירוניות. בנפות שוטרים
הוקל לא הדואר, באמצעות ההזמנות מסירת עניין את שהסדירה המיוחדת התחיקה אף על
ובחיפוש דחופות הזמנות במסירת לעסוק ממשיכים הסיור אנשי מהמשטרה. הנטל במאומה
תפקידים למלא אלה משוטרים נמנע כך ידי על הדוויים. ידי על נמצאו שלא מוזמנים אחרי

בעבריינות. ובמלחמתם הציבור בשירות חיוניים משטרתיים
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לפוע> ..*הוצאה ;," ^
11 1 .  ו

41 טבלה
19631962  המשפט לבתי מנות

המחוזות לפי

באמצעותלפועלהוצאונתקבלו הדוארמהן

נ196219631962 נ9631962 963

הכל 19374319309119233619155190356109581סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

50886
109367
33490

56568
108841
27682

50833
109324
32179

56399
107894
27258

28948
49189
12219

30502
73639
5440

42 טבלה
1963  1962  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

המחוזות לפי

המחוז
מציאותאבירות.

1962!96319621963

הכל 29730310132854330550סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

6828
12634
10268

7328
13027
10658

4808
13754
9983

5150
14338
11062

43 טבלה
1963  ותחמושת נשק החרמת

התחמושת או הנשק הכלסוג נמצאהוחרםםך

ן 804733רובים

11מקלעים

401525תתטקלעים

1237350אקדחים

ומוקשים רימונים 15310143פצצות'

צייד 1124666רובי

(כדורים) ולאקדתים לרובים 20398431916079תחמושת
ותתמקלעים מקלעים 1283692מחסניות

(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 11חומרי

כידונים ■422

לרימונים 725נפצים

77רקטות
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בתלאביג המחוזי המעצר גית .7

נסגר_סופית_בית זה ובמועד בתלאביב החדש המחוזי המעצר בית בפתח שנת_1963 במחצית
האימפריה בתקופת נבנה זה עתיק כלא בית יפו. .של ותת.במרמה ד במשל. ששכן הכ^העתיק,
יפו מחוז על המושלים כבוד שכנו חומותיו ובתוך (קישלה) וקםרקטין כמבצר העותומנית
גזרי בפומבי בוצעו השעון) (ככר הבניין שלפני ברחבה לפקודתם. שסרו המצב חיל ויחידות
חסךבק, הצבאי המושל הראשונה, העולם מלחמת בימי חתיתו, הטיל כאן להורג. הוצאה של דין
נאנקו* בו סוהר, כבית בחלקו הבניין שימש הבריטי המנדט שלטון בתקופת לשימצה. הזכור

היישוב. נגד הזרים השליטים בגזרות שנאבקו הלוחמים
מעצר בית מכן ולאחר סוהר בית זה בבניין להתקיים המשיד ישראל מדינת תקומת עם
בו המגורים שתנאי זה, מיושן מיתקן לסגור רב זמן מזה החליטה ישראל משטרת משטרתי.
ופתחיו העתיק הבניין קירות וכף). "קומותיים'' מיטות בתא' איש 1812) דחוקים היו לעצורים
בטחוני סיכון היוו אלה כל  מגורים בנייני מוקף היה שהמיתקן העובדה וכן המעורערים

מתמיד.
שלושה נמצאים ועצירות עצירים 186 שקיבולו אבוכביר, בשכונת החדש המעצר בבית
נפרד. אוכל חדר אגף לכל לנשים. ואגף לנוער אגף מבוגרים, לעצירים אגף נפרדים: אגפים
שאחת גדולות, טיולים רחבות ושתי כביסה חדרי הסקה, חדר חיטוי, חדר מרפאה, בו קיימים
שתיה, מי ברז עם כיור מהם אחד ובכל מרווחים המעצר בבית התאים בלבד. לנשים נועדת מהן
הבטחון סידורי בלבד. מיטות חמש עד משלוש הותקנו התאים במרבית שימוש. ובית מקלחת
את לקלוט המסוגל זה, מעצר בבית שמירה של נאותה רמה לקיום יסייעו שם' הקיימים הפיסיים

תלאביב. שבמרחב העצירים כל

הגגול ומשמר בהפתננות המלחמה .8

יהםתננות המלחמה א.

בבטחון לפגוע הנועדים מעשים ומהן הרכוש נגד רגילים פשעים מהן שונות, פנים להסתננות
במדינה, שונים גורמים בידי נתונים ההסתננות בבעיית והטיפול במסתננים המלחמה המדינה.
ומניעת מסתננים של גילוים  הגבול משמר של התפקידים את למנות אפשר כן פי על אף

ישראל. משטרת של והסיור המניעה תפקידי עם  המדינה' לגבולות חדירתם
ממתי ידי על המבוצעות העבירות של השונים בסוגים .נבגבמ"כללית חלה הנסקרת בשנה
%26.1 לרצח בנסיון חלקם הקודמת); בשנה %30.4 (לעומת %16.7 היה רצח במעשי חלקם ננים:
הקודמת). בשנה %8.5 (לעומת %5.4 לשוד ובנסיון בשוד חלקם הקודמת); בשנה %27.5 (לעומת
(לעומת והתפרצות שוד מעשי ידי על היו מסתננים ידי על שבוצעו בהמות של הגניבות מכלל %46

הקודמת). בשנה %15.1 (לעומת רגילות גניבות ידי על ו%8.4 הקודמת) בשנה %58.3
ירד ידם על שנגנב הרכוש ערך רב. גהננחות^ל' במעש!_כ.יג1ל המסתננים של חלקם

ירד, הוא אף לבעלים שהוחזר הרכוש אולם הקודמת, לשנה בהשוואה השנה,

הגבול מעמר ב.

אומץ ההסתננות. נגד במלחמה הגבול משמר אנשי של הברוכה לפעולתם נודעת מרובה חשיבות
תושבי בקרב ובמיוחד הציבור בקרב הערכה להם הקנו לתפקיד ודבקותם נפשם מסירות לבם,
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על והמופעלים המודרכים הספה ביישובי השוטף הבטחון אנשי של חלקם גם כאן יצויין הגבול.
אלה. ביישובים הבטחון לקיום המתמדת בפעילותם הגבול משמר ידי

יישובי את שפקדו מסוכנים, פושעים מספר לחסל הגבול משמר אנשי הצליחו השנה במשך
המוצלחת הפעולה את לציין יש במיוחד, לתושבים. מתמדת סכנה והיוו וביזה, שוד לשם הספר
בריחתו לאחר .1954 משנת שפעל ביותר, מסוכן פושעמסתנן,  איד ז מחמוד פרג' נגד
שומר פצע הירדני, הגבול לאורך ישראל בשטח לפעול החל ירדני, סוהר מבית אוגוסט בחודש
אף אחד ובמקרה הספר ביישובי גניבה לשם רבות התפרצויות ביצע נשקו, את ושדד בקיבוץ
הגבול. משמר אנשי ידי על הפושע נהרג נרחב, ומצוד מקיפה פעולה לאחר אונס. מעשה בצע
הארצי. המים מוביל על השמירה גם נכללה הגבול משמר אנשי על המוטלים התפקידים בין
צבא, יוצאי צעירים של הראשונות הקבוצות הארצי, האימונים לבסיס הגיעו נובמבר בחודש
החלו .אלה קבוצות הגבול, למשמר תשכ"ג1963, בטחון, שירות לחוק התיקון פי על שגוייסו
יסייעו ובכך בגבולות מעשית לעבודה ייכנסו בערך, אימונים חודשי 4 ולאחר באימוניהן מיד
ומקווה אלה בצעירים תקוות תולה המשטרה אדם. כוח לתגבורת הזקוק הגבול, למשמר רבות
משטרת את יעשירו ובכך החובה, שירות תקופת לאחר בשורותיה, לשרת ימשיך מהם שחלק
למסגרת החובה מגוייסי של והסתגלותם אימוניהם וצעיר. טוב אדם כוח של בקאדרים ישראל

לטדי. מעודדים החדשה
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ח' פרק

וחקיקה תכנון מיבצעים,

מיכצעימ .1

ממלכתיים, באירועים הפדל, על שמירה במיבצעי המשטרה עסקה שלפניה, כבשנים השנה
העלייה יום לציון צה"ל מצעד העצמאות, יוט האלה: המיבצעים בין וכיו"ב. עממיות בחגיגות
פורים, חגיגות הימים, ארבעת צעדת המדינה, נשיא של האמונים הצהרת טקס *יפתחתקוה,
בביקורים הקשורים המיוחדים, המיבצעים את לציין יש וכר, ביךלאומיות תחרויות מירון, חגיגות
ונשיא קאמרון (נשיא נשיאים, שני נפאל), (מלך אחד מלך וביניהם מעלה רמי אישים של

רבים. ושרים ממשלה ראשי שני (מקסיקו), נשיא רעית דאהומי)
המיבצעים, בשטח אחרון, כמאמץ ם"): ל_ו ש ע ב,צ י ("מ האפיפיור ביקור
מרכז שהיוו הששי, פאולום של"האפיפיור ביקורו לקראת ההכנות את להזכיר יש הנסקרת, בשנה
של הראשונים בימים נתקיים ביקורו כי אם הזה. הדוח שנת בשלהי המשטרה של פעילותה
עורר שביקורו וההדים המבקר של חשיבותו לאור זה, מיבצע בקצרה נסקור ,1964 שנת

כולו. בעולם
הציבורי הסדר קיום וכן בארץ ביקורו בעת הששי פאולוס האפיפיור של שלומו הבטחת
מפני השמירה קשה מה כך על חולקים אין ישראל. משטרת של באחריותה היו סיוריו, בעת
שותף כולו העם כי חשה, ישראל שמשטרת תימה, אין ולפיכך מעלה, רמת באישיות פגיעה

להצלחתה. ומייחל המשימה לקראת ובהתאזלותה בדריכותה
מהעדר שנבעו קשיים גם נוספו במינו, יחיד שהיה זה מיבצע בתכנון הטבעיים הקשיים על
נוספת הכבדה הדרוש. במועד באינפורמאציה, וממחסור מוסמכים נציגים עם תקינים מגעים
כא המעלה רם שהצליין השונים הגורמים של ולרצונם להשקפותיהם להסתגל הצורך היווה
האחרון. הרגע של סטיות היו ואף מרובים היו בתכנון השינויים בקהילתם. ולהתפלל לבקרם
בטלביזיה צופים מיליוני לעיני יתקיים האירוע כי היסודית, ההנחה ידי על הודרך המיבצע תכנון

עיניהם. ממראה תושפע ישראל מדינת על והתרשמותם בעולם שונות בארצות
סמלים קצינים, והמרחבים, היחידות מכל ישראל, משטרת אנשי כי בסיפוק, לציין עלינו
מתוך פעלו הם למופת. ומסירות התנדבות של ברוח זה במיבצע לתפקידיהם התייצבו ושוטרים,
אמצעי מהתכנית. פרט וכל שלב כל להצלחת דאגה ומתוך עליהם המןטלת לאחריות חרדה

במלואם. גוייסו המשטרה של האספקה ושירותי התקשורת הרכב,
והציבור. הממשלה להערכת חכתה בהצלחה המשימה בוצעה זה כולל למאמץ הודות

תכנון .2

תשומת הצורך. לפי שינויים הכנסת לשם והציוד, האדם כוח של התקנים נבדקו הנסקרת בשנה
האפשר, במידת לצמצם, כדי המשרדיים, הנוחלים ולפישוט התפקידים להגדרת הוקדשה לב
מחוסר סובלות הכי שבלאו היחידות, על בכך ולהקל השונים ברישומים אנשים של העסקתם את

אדם. כוח
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זו, למטרה שנבחרו משטרה/ יחידות במספר שנערך סקר לאחר _שהוצאו לקחים סמך על
העירו בנפות הסיור לשכות הרישום_של וביחידות שבתחנות הניהול במשרדי" שינויים הונהגו
שאיפשר דבר ברישומים^מסויימיפ, הצורך בוטל" וחסכונית! פשוטה תיוק שיטת הוינהגה ניות:
טופסי גניזת של שיטה נקבעה בפנקסים הרישומים ובמקום רישום, פנקסי מספר של ביטולם
הנוגעת למחלקה במישרין' לפנות התחנות יכולות אליהם שבייחס הנושאים נקבעו האירועים*

ביחידות. שיגרתיים טפסים העתקי החזקת של הנוהל בוטל כן הארצי, במטה בדבר
ברירת עבירות על דוחות של תעבורה" עבירות ב"פנקס הרישום הופסק התנועה בלשכות
הונהגה היום. במשך ללשכה שהגיעו הדוחות של ביקורת שיטת הוכנסה זה ובמקום ששולמו, קנס
קיום לתאריך ועד בלשכה קבלתן מיום תנועה, עבירות על דוחות שמירת של יעילה שיטה
הקשורים מיסמכים העתקת לצורך אלה, ללשכות חשמליות העתקה מכונות סופקו המשפט!

אדם. בכוח לחסכון שהביא דבר לדין' עבריינים נהגים בהבאת
בטופס מחדש: טפסינ^שעובדו של^שני לשימוש הכנסתם את לציין ראוי הטפסים, בתכנון
לפני לאזרח הנשלחת כהתראה ממנו ההעתקים אחד משמש המשפט, בתי של מאסר" "פקודת
ליחידת כהודעה וגם הדואר בבנק החוב כשוברתשלום משמשת זו התראה הפקודה. של ביצועה
הטרחה מהאזרח נחסכה לשימוש, זה טופס של הכנסתו ידי על התשלום. ביצוע על המשטרה
המתוקנים הטפסים לשימוש הוכנסו התשלום. ביצוע על להודיע כדי המשטרה' ביחידת להופיע
הפלילית. לםטאטיםטיקה הנוגעים ושנתי'/ שנתי חצי עבירות "סיכום חודשי", עבירות "סיכום
עם בתיאום הוכנו הללו הטפסים ל~60. מ40 עלה ומספרן העבירה מוגי שונו החדש בטופס

לסטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה
לבערם. היה אסור כה שעד שונים' פליליים תיקים של הביעור סדרי נקבעו הדוח בשנת
נוספו השנה במשך ^_מ£ו__ב/ נוסף כרך נתווסף ישראל משטרת של הקבע לפקודות
כל הזמן. ודרישות בתפקידים לשינויים בהתאם חודשו' או תוקנו ואחרות פקודות~קבע~חדשות
התיקונים על נוסף שמכיל הארצי' המטה הודעות של גליון מופיע בו' וב15 לחודש ב1 שבועיים,

כללי. אינפורמאטיבי חומר גם הקבע' לפקודות

משנוטי וייעוץ חלןיקה .3

את קיבלה הכנסת בשטח_הח?ןיקה: המשטרה, מבחינת מיוחד' לציון ראוייה הנסקרת השנה
הצבאית השיפוט חוקת של ההוראות את שהחליף המשטרה, לפקודת הראשון היסודי התיקון
המתקדמים השירות לתנאי והתאימן מקוריות' ישראליות הבדיפ^~0^קטוריאנ^"בהו^ות
הארכת לציין: כדאי המשטרה בפקודת שנכללו הנוספים התיקונים בין ישראל. מדינת של
ערעור זכות נתינת חודשים! ל12 חודשים משישה למשטרה שגוייס טירון של הנסיון תקופת
השארת מאסר! חודשי שלושה על עולה שהוטל העונש אם למשמעת, דין בית של פסלךדין על
(בעוד המאשרת הרשות של דעתה לשיקול בדין שהורשע משטרה איש של הפיטורין עניין
התיקון בכנסת השנה נתקבל כן אוטומאטיים). פיטורין בדין הרשעה כל חייבה התיקון שלפני

הגבול. משמר ליחידות צבא יוצאי הצבת המאפשר תשכ"ג1963, בטחון' שירות לחוק
ממשלה משרדי באמצעות גם זאת ועשתה חוק ולהצעות לחוק תיקונים יזמה המשטרה
פקודת הפלילי, החוק לתיקון חוק הצעות כגון: בהם, עניין יש שלמשטרה בנושאים אחרים
אחרים. וחוקים ענישה בדרכי העוסקים לחוקים תיקונים התעבורה, פקודת הפלילית, הפרוצידורה
במישרין הנוגעים שונים, ממשלה משרדי של חוק הצעת תזכירי ב72 השנה טיפלה המשטרה
של המשפטי היועץ הביךמשרדיות. הוועדות בדיוני עמדה ונקטה לתפקידיה, בעקיפין או
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בשעה הכנסת' ובוועדות השרים בוועדות המשטרה את מייצגים בכירים משטרה וקציני המשטרה
המשטרה. לענייני נגיעה להן שיש בסוגיות או חוק בהצעות דנות שהן

הדין בית ידי על נדחו הבקשות כל תנאי. על לצו בקשות 17 המשטרה נגד הוגשו השנה
לצדק. הגבוה

המשטרה למחלקות משפטית דעת הוות ובמתן בייעוץ סייע המשטרה של המשפטי היועץ
ייצג ,< נגדה אזרחיות בתביעות או המשטרה מטעם אזרחיות בתביעות טיפל במרחבים; וליחידות
משטרה, לאנשי משפטי לסעד גם ודאג גימלאות לערעורי הוועדה בפני הכללי המפקח את

הצורך. בשעת
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ט' פרק

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון .1

פליליות לחקירות המחלקה א.

חדשה חלוקה נקבעה פליליות! לחקירות המחלקה במבנה פנימיים שינויים חלו הנסקרת בשנה
: דלקמן בנושאים עסקה המחלקה מדור. כל הפעולה"שלי ושטחי התפקידים הוגדרו המדורים של

וביקורת פיקוח (1)

שבוצעו חמורים פשעים על נתונים ולרכז לאסוף הוטל הפלילית במחלקה הביקורת חוליית על
למקרי בייחס הנתונים עתה נאספים ראשון' בשלב ישראל. משטרת של פעולתה בשנות בארץ
המשפט. ותוצאות המשטרתית החקירה מימצאי האירוע, פרטי את כוללים אלה נתונים הרצח;
שנידונו הנאשמים של בגורלם עלה מה לבחון היא המגמה משפטית, להכרעה שהגיעו בתיקים
שנאשמים התקופות ייבדקו כן נפש. לחולי חולים בבתי שאושפזו או למאסר אלה פשעים על

החוק. עם שנית הסתבכו ואם בינתיים, שוחררו אם * בפועל ריצו אלה
הוצאת לימוד, לצורכי וייבדקו הביקורת שבט תחת יועברו העבריין נתגלה לא בהם התיקים
תיקים העברת של השיטה נבדקה בהם. החקירה את לחדש הצדקה שתימצא אף וייתכן לקחים
נאספו ., לתביעה תיקים להגשת ההשהייה וגורמי התביעות מיחלקי של הנוחלים נבחנו לתביעה,
לבקשות המתייחסים עונשין) (עבודת חוץ לעבודות משתחררים אסירים על סטאטיסטיים נתונים
שהוטלו השחרור לתנאי בהתאם עבודתם מילוי על וכן שנדחו, ומהן שאושרו מהן שנתקבלו,
פקודות הכנת לשם לקחים, הוצאת לצורר החוקרים, נתקלים שבהן הבעיות נלמדו עליהם!

בתלונות". ואיטיפול תלונות "סירוב הנושא על מחקר נערך כן משגים. ולתיקון ונוחלים

בעררים הטיפול (2)

מחוסר פלילית, אשמה נתגלתה שלא משום המשטרה ידי על סורבה שקובלנתם מתלוננים,
הסירוב. החלטת על ערר המשפטי ליועץ להגיש רשאים ציבורי, עניין מחוסר או ראיות

לתאונות הקשורים מ200 למעלה מהם עררים, ב330  1963 בשנת טיפלה המחלקה
של המשפטי ליועץ העררים הוחזרו מקרה, כל לגבי דעת חוות והבעת עיון לאחר דרכים.
בתביעה להמשין נתבקשנו מקרים ב35 מקרים. ב220 המשטרה עמדת את שקיבל הממשלה

המשפטית.

הליכיםמשפטיים עיכוב (3)

לתיקים התייחסו מהן 520 המשפטיים. ההליכים לעיכוב בקשות 650 נבדקו הנסקרת בשנה
להיענות המשטרה המליצה מקרים ב290 דרכים. ותאונות תעבורה לעבירות והיתר פליליים,
את המקרים ברוב אישר המשפטי היועץ התגנדות. הביעה מקרים 280 לגבי ואילו לבקשות

המשטרה. עמדת
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ה נ י נ ח (4)

מועברות אלו בקשות .(1962 בשנת 625 (לעומת הנינה למתן בקשות ב611 טיפלה המחלקה
בחינה היתר, בין דורשת, הבקשות בדיקת למשטרה. ומשם המשפטים למשרד הנשיא מלשכת
מתייחסות ככלל, הבקשות, וטענותיו. המבקש של והסוציאלי המשפחתי מצבו של מדוקדקת
ידי על 118 הוגשו לחנינה, בקשות 611 מתוך כליל. ההרשעה מחיקת או המאסר תקופת לקיצור
הזה, מהסוג בקשות ל53 פרט המשפט. בתי ידי על נפסל שלהט הנהיגה שרשיון תנועה, עברייני
לחנינה. המשטרה התנגדה העונש, הפחתת או חנינה שהצדיקו מיוחדים נימוקים נמצאו שבהן

לאסירים? המשטרה שר ידי על המוענקות חופשות על מראש, הודעות מקבלת המשטרה
חופשות אסירים 1186 קיבלו הנסקרת בשנה ימים. לשלושה ועד מספר לשעות הן החופשות
המשטרה השגות מועברות הציבור, בטחון את המסכן לפושע 1962).בנוגע בשנת 870 (לעומת

הגבלות. עם לתיתה כדי או החופשה מתן למנוע כדי המשטרה, לשר

נפש חולי (5)

פי על נשלח רפואית, דעת חוות לפי בדעתו שפוי כבלתי המשפט בית ידי על שנמצא נאשמ,
הנפש חולה של שחרורו עם החלמתו. עד  לאישפוז נפש לחולי חולים לבית השופט של צו
משפטו. בחידוש ציבורי עניין יש אם לקבוע עלמנת ומקרה מקרה כל נבחן החולים, מבית
מקרה: בכל המלצותיה מצרפת המשטרה לממשלה. המשפטי היועץ בידי נתונה להחליט הסמכות
המלצה ניתנת  בדעתו שפוי בלתי היה שהנאשם בשעה בוצעה שהיא או קלה היא העבירה אם

משפטו. את לחדש שלא
מראש, הבריאות, משרד שליד הפסיכיאטרית הוועדה מודיעה לפיו הסדר, נקבע הדוח בשנת
בית של צו פי על המאושפזים לחולים החולים בתי ידי על המוענקות ארוכות חופשות על
הנוגעת המשטרה ליחידת זה, ממין חופשות על אינפורמאציה מועברת כלל בדרך המשפט.

במרחב. בדבר,

מסוכנים סמים (6)

סוגי "בחינת בסעיף להלן, (פרטים המסוכנים הסמים בבעיית הדוח בשנת טיפלה המשטרה
והמקרים"). העבריינות

הנאצים פשעי חקירת (7)
מחוץ בקשות לפי מהן 29 ., חדשות חקירות 67 הדוח בשנת ערך הנאצים פשעי לחקירת המדור
ל965 הנוגעות מחוץלארץ, פניות 317 נתקבלו השנה במשך המדור. חוקרי ביוזמת ויתרן לארץ

האנושות. נגד פשעים בביצוע החשודים אנשים
עדים 1385 השנה. גם נמשך ואוסטריה בגרמניה המוסמכים המוסדות עם הפעולה שיתוף
להעיד הוזמנו מישראל עדים 47 אלה. למוסדות דוחות 250 נשלחו אלו לחקירות ובהקשר נחקרו
הדוקומנטאציה מכון עם ושם'/ ,,יד עם הדוק קשר קויים ובאוסטריה. בגרמניה המשפט בבתי

העולמי. היהודי הקונגרס ועם באוסטריה המאוחדת היהודית הקהילה של

המנדט מתקופת נרצחים עקבות גילוי (8)

י היהודי המשטרה קצין של עצמותיו לגילוי המשטרה, עצמה על נטלה מיוחדת חקירה משימת
בשנת ערבית, כנופייה ידי על וגיסו אשתו עם ביחד שנרצח לייזרוביץ, משה המנדט. במשטרת
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25 שחלפו לאחר וזאת ישראל, לקבר הובאו הנרצחים ועצמות בהצלחה הוכתרה המשימה .1938
בתקומת לראות זכה שלא לשורה, לחבר חוב בכך פרעה ישראל משטרת רציחתם. מיום שנה

המדינה.

כלכליות לחקירות המחלקה ב.

בעיקר, התרכזה המחלקה פעילות במרחבים. שלוחות עם מרכזי מיבצעי כגוף פועלת המחלקה
בפיקוח * וביצוא ביבוא הקשורות מסויימות עבירות ובגילוי במניעה ? המטבע חוקי על בפיקוח
זר' מטבע לקבל המורשים מלון ובתי חנויות ותיירות, נסיעות סוכנויות כגון: שירותים, על

הממשלה. של הכלכליים במשרדים השונות, המחלקות עם ובתיאום בקשר וכן
עניין מחוסר שונות,,כגון; מסיבות 24 נסגרו שמהם פליליים, תיקים 366 נפתחו 1963 בשנת
לממשלה, המשפטי היועץ של עיכוב צו פי על או אשמה מחוסר הוכחות, מחוסר ציבורי,
שהוטל כ*ף כופר תשלום לאחר או בדין ההרשעה לאחר הטיפול נסתיים תיקים ב~133 ואילו
ממש. בחקירה והיתר הפרקליטות בטיפול נמצאים תיקים 58 המוסמכות. הרשויות ידי על
בקשר שונים ובירורים בדיקות בגון; שונים' טיפולים ב646 זו מחלקה עסקה כך, על נוסף
מפעילות כתוצאה וכיו"ב. מתנות בצורת מוסווה יבוא עולים, ידי על יבוא מגרמניה, לפיצויים
לעמוד שקשה החוק, על רבות עבירות ונמנעו זר, במטבע ניכרים כסף סכומי לארץ הועברו זו

המדוייק. היקפן על
מאורגנות. הברחה רשתות שלוש לחשוף המחלקה הצליחה זר, מטבע על הפיקוח בשטח

זהב. מטבעות 1,275 נתפסו כן ל"י, 287,000 של בשווי זר מטבע נתפס הדוח בתקופת
שערכם שעונים' 987 נתפסו בהם מקרים 3 ביניהם: מקרים, 97 נתגלו ההברחות בשטח

ועוד. טבק מזון, טקסטילים, ל"י, רבבות

פלילי לזיהוי המחלקה ג.

המחלקה פעולות (1)
ולתביעה לחקירה הקרימינאליסטיקה של לחשיבותה המשטרה חוקרי בין ההכרה העמקת
מקובלות בדיקות של בדרד הן המחלקה, של המדעיים לשירותים הזדקקותם את הגבירה הפלילית,

מדעי. בייעוץ והן
לספק במשטרה, השונות ליחידות לסייע  תכליתם המחלקה, ידי על הניתנים השירותים
בהרשעות רישום ולהצגת להוכחות הנוגע בכל המשפט, בתי של הפורמאליות הדרישות את
לקדם כדי מיחמתן, היחידות ידי על נדרשים שהשירותים יש אולם' עבריינים. של קודמות
ניכרת: היתה פלילי לזיהוי המחלקה של המעבדות לסיוע החקירות יחידות של הדרישה חקירה.
מלכודות של ובניצול השיחזור מעבדת בשירותי הניידת, המעבדה בביקורי הפוליגראף, בבדיקות

גנבים. לתפיסת פלורסנטיות
לציין: יש שבמחלקה, המעבדות אנשי השתמשו ושבהם למדו שאותם המדע, חידושי בין
של השוואה למטרות בעיקר למיקרומיקרואנאליזה, ניוטרונית ברדיראקטיביזציה השימוש
בדיקת שורק! בנחל האטומי הכור של המדעיים העובדים בסיוע פותח זה שירות חומרים?
מדע אנשי בסיוע שנעשה מחקר פי על אולטראסון, מכשיר בעזרת זיופים וגילוי מיסמכים
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אולטראסגול,  מהפך .מכשיר מצהי'ל, מחקר קצין בשיתוף ונבנה, פותח כן ויצמן ממכון
אחרים. וסימנים מיסמכים לבדיקת

מתייחסים בסוגריים (המספרים 1963 בשנת המחלקה פעילות על והערות מספרים להלן
להשוואה).  1962 לשנת

(2)המדורלרישוםפלילי

אצבע וטביעות הרשעות רישום (א)
אצבע. טביעות טופסי (31,724) 32,429 ולבדיקה למיון נתקבלו

13,006 ובתוכם (25,501) אצבע טביעות ללא עבריינים תיאור טופסי 27,809 ונבדקו נתקבלו
(%50) %50.3 אצל החוק. לפי אסורה אצבעותיהם טביעות שהטבעת צעירים, עבריינים של
הגיע בכרטסות הבדיקות מספר קודמות. הרשעות נתגלו למדור, הגיעו שפרטיהם מהנאשמים

חדשים. פלילי רישום תיקי (21,766) 22,671 נפתחו .(620,591) ל621,094

הרמש רישום (ב)

נגנבו. או נמצאו שאבדו, ערך בעלי חפצים (28,120) 30,976 של ופרטיהם תיאוריהם נרשמו
כוללים אינם אלה מספרים ערך. בעלי חפצים (1098) 1446 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו
לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני המרחביות, ביחידות לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים
רכב כלי (2284) 3747 של פרטים נרשמו אופניים. (737) 1080 לבעליהם והוחזרו זוהו פלילי.
חיים, בעלי (1877) 2352 של פרטיהם נרשמו .(2219) 3700 לבעליהם הוחזרו ושמהם שנגנבו
בעלות בכרטסת בדיקות (67,600) כ79,700 בוצעו .(1332) 1572 לבעליהם והוחזרו זוהו מהם

,1962 שנת לעומת ב%18 עלה זאת כרטסת פי על השירות גידול הרכב. כלי

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום (ג)
עבריינים (6737) 7197 של תצלומים (9870) 10,828 האלבום הביל הנסקרת השנה בסוף
והכילה גדלה העבריינים, לאלבום הצמודה המום, בעלי העבריינים כרטסת פעילים. מועדים
והכילה גדלה העבריינים, לאלבום היא אף הצמודה הכינויים' כרטסת כרטיסים. (1425) 1636
מספר הגיע ביצוע, שיטות  מין עברייני ושל מין עבירות של בכרטסת כרטיסים. (502) 552
ל92. הגיע בכרטסת הזיהויים מספר כרטיסים). כ900 של (עלייה (1582) ל2461 הכרטיסים
הזיהוי היה מקרים (9) ב15 שיחזורים, (90) 96 השנה במשך נעשו *1^1*ת16<1 הזיהוי במערכת

ודאי. חשודים של

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

אינפורמא הגשת  ושמטרתו המשטרה ביחידות שהופץ החקירות אגף חוזר התפרסם שבוע מדי
אנשים על וכן וכיו"ב) סוהר מבתי משתחררים נמלטים, (דרושים, עבריינים על שוטפת ציה
נמלטים עבריינים 383 היתר, בין בו, פורסמו ידיעה. כל עליהם ושאין מגוריהם, ממקום הנעדרים
נעדרים. ר106 לחקירה דרושים אנשים 200 לעצרם), סיפק היה בטרם ונמלטו עבירות (ביצעו
הגיע הדוח בשנת נעדרים: אנשים על בהודעות המתמדת העלייה את במיוחד כאן נציין
שהופיעו נעדרים, 11 מסוריה הוחזרו זו שנה ובסוף (2012 נתגלו או הוחזרו (חזרו, ל2230 מספרם

רבות. שנים במשך הנעדרים ברשימת

69



ל311 בייחס נפש. לחולי חולים מבתי ברחו שרובם נפש' חולי 697 היו הנעדרים בין
בעתונים. מודעות פורסמו 12 לגבי ואילו ישראל" "בקול לציבור הודעות שודרו מהנעדרים

מהימנות ובירורי יושר) (תעודת פלילי רישום העדר בדבר תעודה (ה)
בדי ברשימותינו בדיקה נערכה למבקשים בייחס דרכונים; לחדש או לקבל ביקשו אנשים 98,491
לעיכוב צו לגבם שקיים או פליליות באשמות דינם לבירור המחכים נאשמים ביניהם אין אם לברר,
בארץ זרות ונציגויות קונסוליות בשביל יושר לתעודות בקשות 4704 נתקבלו הארץ. מן יציאתם
השגרירות בדרישות שחל מהשינוי נובעת היושר תעודות מבקשי במספר הירידה ובחוץלארץ?
יושר תעודות 8218 הוצאו כזאתי, תעודה שוב נדרשת אין שמהם מבקרים, לגבי האמריקאית
מוסדות פניות לפי מהימנות בדיקות 3924 בוצעו בארץ, המדינה מוסדות בשביל אזרחים של
בארץ קרובים בקשות לפי אנשים, 109 של באיכונם המשטרה טיפלה כן השונים. המדינה

ובחוץלארץ.

למדע המדור (3)

אצבע טביעות (3295) 3375 נתקבלו השנה במשך הפשע; במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
שהשאירו אצבעותיהם טביעות פי על זוהו עבריינים 132 שונים. עבירה מקומות מ~1315 שהועתקו
שבוצעו נוספות, עבירות על ולהוראות נוספים לגילויים תרמו אלה זיהויים העבירה. במקום

לעבירה. ושותפיהם העבריינים ידי על
מקרי ל~390 שהתייחסו מוצגים (1372) 1472 ונבדקו נתקבלו ולסימנים: לעקיבות המעבדה

העבירה. במקום לחוקרים סייעו המעבדה אנשי עבירה.
עבירה. מקרי ל499 שהתייחסו מוצגים (920) 1224 ונבדקו נתקבלו האנאליטית: המעבדה

בחקירה. לחוקרים וסייעו העבירה במקום המעבדה אנשי הופיעו פעמים (16) 14

ל563 שהתייחסו מוצגים (3353) 2951 ונבדקו נתקבלו ולזיופים: יד לכתבי למיםמכים, המעבדה
חקירות. תיקי

מקרים רבו השנה חקירות. תיקי ל234 בקשר אנשים (430) 487 נבדקו הפוליגראף: מעבדת
הפוליגראף. במכשיר הבדיקה לאחר נאשמים הודו שבהם

33,139 השנה במשד ביצעו השונות, ביחידות הצילום, מעבדות שבע~עשרה הצילום: מעבדות
מיקרו צילומים בצבעים, צילומים כללו אלו עבודות והגדלות. העתקים 129,482 והכינו צילומים

רנטגן. וצילומי סקופיים
פשע. מקומות 24 לשחזור מפורטים (ותבניות) תרשימים הוכנו והשחזור: השרטוט מעבדת

המעבדה. אנשי בהדרכת תרשימים, של רב מספר הם אף הכינו במרחבים המשרטטים
פשע. מקרי (142) 166 בחקירת המרחביות ליחידות סייעה הניידת המעבדה הניידת: המעבדה

הדרכה. למטרות פעמים 16 שונות, ביחידות הניידת, המעבדה אנשי ביקרו כן
משפט. בבתי מומחים כעדים קרובות לעתים הופיעו המעבדות עובדי

על גוויות (873) 950 חקירה: לצרכי נותחו או נבדקו השנה במשך משפטית: לרפואה המכון
150 שונים. חולים בתי ידי ועל הצפון שלוחת ידי על באבוכביר, "גרינברג" מכון סגל ידי
25 נבדקו כן ,י בלבד חיצוניות בדיקות בוצעו מקרים ב~44 נותחו. לא או למכון הובאו גוויות
אלו בדיקות גילם; קביעת לצורך נבדקו חיים אנשים 96 בארץ. שונים במקומות שנמצאו שלדים
הטוקסי במעבדות אזרחים. של בקשותיהם לפי ומיעוטם המשפט בתי דרישת לפי ברובפ נעשו

חקירות. ל1193 שהתייחסו מוצגים 2399 של בדיקות בוצעו שבמכון והסירולוגיות קולוגיות
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מיוחדות לחקירות המחלקה ד.

פעולות ועל רצויים בלתי זרים על בפיקוח העוסקים המוסדות עם פעולה משתפת המחלקה
המדינה. נגד חתירה

הקודמת), בשנה 242,787 (לעומת אנשים 315,400 בגבולות הביקורת את עברו הדוח בשנת
תיירים. 218,811 מהם

הדרכונים ביקורת תהליכי פישוט חייבו בעתיד, לעלייה והתחזית הנוסעים מספר גידול
בגבול. הרישום וניהול

אנשים שישה הפנים. שר ידי על שניתנו הארץ, מן גירוש צווי ארבעה לפועל הוצאו
הציבור. ושלום המדינה בטחון מטעמי הארץ את לעזוב נתבקשו נוספים

הגבול את נפש) חולי של ניכר ואחוז ילדים שני (ביניהם. אנשים 160 עברו הנסקרת בשנה
כתוצאה או טעות מתוך הגבול את שחצו אנשים 8 היו אלה בין היתר. ללא ערב, לארצות
להסתנן שניסו לאחר נתפסו, אחרים בורחים ו25 לארץ הוחזרו מהם 84 כנרת). (חטופי מאיומים

נתפסו. הגבול את לעבור שניסו נוספים אנשים 15 חזרה.

המרחבים ה.

תשומת שבמרחבים. העיקוב ביחידות_ והעיקוב הפיקוח שיטות של הייעול נמשך הנסקרת בשנה
ששינו נוער, עברייני כולל העבריינים, של פעולתם בדרכי שחלו לתמורות הוקדשה מיוחדת לב
העיקוב, שיטות והוחלפו שונו כן, על המשטרה. אנשי על להערים כדי שיטותיהם, את לזמן מזמן
אורח על פלילי, עבר בעלי אנשים על מתמיד פיקוח קויים צורה. ולבשו צורה פשטו הן ואף
שמה. מועדים, פושעים אחר המתמיד למעקב הודות התגודדו. שעמם האנשים ועל חייהם
בידם סיפק שהיה בטרם או זממם את לבצע שניסו בעת מהם, אחדים על ידה את המשטרה

העבירה. את לבצע
ותורמים במחוזות, השונות החקירות ליחידות פעיל באורח מסייעים העיקוב יחידות אנשי

רבים. בתיקים החקירה לקידום מעט לא
ביטוים את מוצאים עליהן, המוטל העבודה ועומס במרחבים החקירות יחידות של הפעולות :

שלידן. ובהסברים זה בפרק הניתנות בטבלות

העגריינות מצג .2

החישוב שיטת א.

שהגיעו המקרים כל מספרי מהווים דלהלן, האנאליטיים והניתוחים הנתונים לסידרת כיסוד
ואמיתיים: אמיתיים בלתי למקרים מתחלקת זו סידרה בפנקסיה. ונרשמו המשטרה לידיעת
נרשמים (שכן ליחידה מיחידה שהועברו המקרים אותם כל נחשבים אמיתיים, לא כמקרים
אשמה העלתה לא שהחקירה משום שנסגרו והתיקים מדומה) קיומם ולפיכך פעמיים אלה

פלילית.
מיחידה שהועברו אלה למעט האשמות, בפנקס שנרשמו המקרים כל נחשבים אמיתיים כמקרים
את היתר, בין כוללים, האמיתיים המקרים פלילית. אשמה בהם נתגלתה שלא ותיקים ליחידה
., מת הנאשם ., הוכחות חוסר ,י ציבורי עניין חוסר דלקמן: מהסיבות תביעה ללא שנסגרו התיקים
התביעה ביטול העבירה, התיישנות אחרת); מסיבה או גילו מחמת (אם ברעונשין איננו הנאשם

המשפטי. היועץ ידי על הפעולות ועיכוב הטיעון לפני המשפט בבית
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המחוזית החלוקה לפי ניתנים  קודמות לשנים המתייחסים אלה גם  המספרים כל
המקרים מספרי גם שנרשמו, התיקים מספרי של בצידם ניתנים' דלהלן בטבלות הקיימת.

שבטבלות. למספרים גם מתייחס לעיל האמור האמיתיים.
נאמר כן אם אלא בלבד שנרשמו לתיקים מתייחסים לטבלות שנתלוו והניתוחים ההערות
כי שבצידם' למספרים גפ אם כי בלבד, לאחוזים לא לב, לשים מתבקש המעיין במפורש. אחרת
לגמרי מסולף מושג לתת עשוי  קטנים למספרים מתייחסים אלה אם  בלבד באחוזים עיון

המציאות. על

העבריינות ב.

עבירות, 70,372 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות, ב79,418 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
(במספר %12.9 של עלייה כן, אם חלה, העבירות במספר הקודמת. בשנה לעיל האמורים מהסוגים
%8.9 של עלייה היתה הדוח, לשנת שקדמה בשנה .(%12.6 של עלייה  האמיתיים המקרים
המקרים לגבי איפוא, עלה, העלייה שיעור האמיתיים. במקרים %9.6 של ועלייה שנרשמו במקרים
במקרים 4.70/0 של עלייה היתה 1961 בשנת ברם, ב%3. אמיתיים ובמקרים ב%4, שנרשמו
%14.6 של בשיעור עלייה היתה 1960 בשנת האמיתיים. במקרים %4.8 של ועלייה שנרשמו
עלייה  1959 בשנת כלומר, שלפניה, ובשנה האמיתיים במקרים %13.2 ושל שנרשמו, במקרים
את איפוא, מאשרות, אלו תנודות האמיתיים. במקרים %2.7 ושל שנרשמו, במקרים %1.6 של
תנודות בו ויש אחיד איננו העבריינות תהליך ובמניעתה! בעבריינות הדן בפרק אמרנו אשר
בנתונים עיון עלסמך אלא מגמות, לקבוע שאין לזכור איפוא, יש, להסבירן. ניתן תמיד שלא
את היוצרים הגורמים לאור רק לבחון יש הםטאטיסטיים המספרים את ניכר. שנים מספר של
המצב המשפטית. השיטה תרבותה, ריבודה, הרכבה, האוכלוסייה, לעניינינו: כגון הבעייה.
ללא מספרים שורת של או מספרים שני של השוואה באלה. וכיוצא גרמן שהזמן נסיבות הכלכלי,

בספק. שערכה סכימאטית בהפשטה עיון אלא אינה כזו, בחינה
שקיימת למסקנה, מגיעים אנו הקודמות בשנים בארץ העבריינות על בנתונים עיון לאחר
לעומת עבירות, 327 נרשמו תושבים 10,000 לכל השנה. גם עלתה העבריינות תכיפות עלייה_בה.

זח. עניין על גם חל המספריות התנודות בדבר לעיל שנאמר כל ברם, הקודמת. בשנה 301.8

1962 בשנת האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודות את מתארת דלהלן הטבלה
השנים. באותן העבריינות תכיפות ואת 1963

44 טבלה
1963  1962  האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקיםהאוכלוסייההשנה שנרשמוכל התיקים מספר
תושביםשנרשמו ל000'10

19622,332,00070372301.8
19632,429,00079118327.0

באחוזים +4.2+הריבוי 12.9+ 8.3

בין תושבים, 10,000 לכל העבריינות, של 106ז16)01ת1 התכיפות שיעור את מראה 45 הטבלה
.19631948 השנים
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45 טבלה
האותנודת לגידול בהשוואה 19631948העבריינות

התיקים מםפר
"■השבה כל .:רש0יהאוכלוסייה ל000'10,.. שנרשמו

תושבים

1948879'00011640132.4
19491'174'00019099162.7
19501,370,00025540186.4
19511'577'00036652232.4
19521'629'00041635255.6
19531'670'00041231246.9
19541'718'00044247257.5
19551/789/00046453259.7
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
19632'429'00079418327.0

דלעיל. 45 בטבלה המתוארת ההתפתחות את גראפית בצורה מראה 46 הטבלה

46 מבלה

ואוכלוסייה העבריינות תנודת
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הנסקרת בשנה בהן טיפלה שהמשטרה העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מלאה 47 הטבלה
הירידה או העלייה בציון ,1962 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם השוואתם ואת

הנדונות. בשנים תושבים 10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר גם ניתן זו בטבלה באחוזים.

47 טבלה
19631962 אמיתיים מקרים  שנרשמו תיקים

אמיתיים מקרים שנרשמו תיקים
או הריבוי התיקים מס*ר או הריבוי

באחחים הירידה 1963 1963 תושבים ל10,000 באחתים הירידה 1963 1962 העבירה טונ

+1962 , 1963+

הכל 703727941812.9301.8327.0644827260412.6סן

23244.30.10.123244.3רצח

ייצח 414714.60.20.2404615.0נםיון

אדם 6950.00.030.046950.0הריגת

בשוגג מוות 344841.20.10.2324437.5נרם

פשוטה ותקיפה חבלנית 666972939.428.630.06522719110.3תקיפה

לשוד ונםיון 7711448.10.30.57111156.3שור

מנורים לבתי 3429409019.314.716.83362404120.2התפרצות

עסק לבתי 4035464415.117.319.14014462713.3התפרצות

התפרצויות נ2463302122.710.6שאר 2.42434299523.0

ידי על או שוד ידי על בהמות גניבת
374624.30.20.2364319.4התפרצות

ואופנועים מכוניות 61781832.62.63.458074227.9גניכ;

מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך 2682320919.611.513.22517298318.5נניבות

אופניים 414.419.62009273536.1.נ335947514גניבת

כיס 176017952.07.57.4155515841.9גניבות

בהמות 59492054.92.53.849071445.7גניבת

וטטטעים מפרדסים פרי 6567037.22.82.96316736.7גניבת

גניבות 19402209117.883.286.118139195057.5שאר

חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
5155160.22.22.14324212.5כגנוב 

בזדון לרכוש 5117571611.721.923.54971555211.7נזק

לאונס ובמיון 1411495.70.60.61241348.1אונם

מיניות עבירות 152616135.76.56.6146215365.1שאר

כלכליות 4243661.8עבירות 13.71.540834415.7 
עבירות 167651861511.071.976.6146241655013.2שאר

חלה_עלייה ,%13.7 של ירידה חלה שבהו כלכליות לעבירות פרט כי למדים, אנו זו מטבלה
עלייה חלה מין בעבירות הרכוש: נגד בעבירות והן הגוף נגד בעבירות הן  העביטת יתר בכל
גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת על בעבירות ,י %2 של עלייה  כיס בגניבות !5.770 של
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שוד במקרה !%18.4 של עלייה חלה למיניהן בהתפרצויות < (0.20/0) ביותר זעירה עלייה חלה
למוות וגרם (%50) אדם הריגת לגבי הדין והוא (%48.1) יותר גדולה עלייה חלה לשוד ונסיון
אופניים גניבות ,(54.90/0) בהמות גניבות של במקרים גם קיימת גדולה עלייה .(41.2"/0) בשוגג

.(32.60/0) ואופנועים מכוניות וגניבות (41.40/0)
ב11,673 הנסקרת בשנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף
53,596 נתקבלו כן .(%7.4 של ירידה כלומר, הקודמת' בשנה 12,601 (לעומת חטא מסוג עבירות
 תקיפות על 25,892 מהן: בהן, לטפל סירבה שהמשטרה פעוטים וסכסוכים עבירות על תלונות

.%5.7 של עלייה כלומר' ,27704  זה מסוג אחרות תלונות של מספרן ;%7.9 של עלייה
את להביא הם מעדיפים המשטרה מטעם לסירוב זקוקים אינם שהמתלוננים אף על
מחוץ לטובתם תתערב שהמשטרה תקווה מתוך ואם ידיעה חוסר מתוך אם לתחנה, תלונותיהם
לא אלה במספרים משטרתית, פעולה על באיום יריביהם על לחץ לשם בייחוד, הדין, לשורת
טיפלה ושהמשטרה המשטרה של ההאשמות בפנקסי שנרשמו יותר, הרציניות התקיפות נכללו

גמירא. עד בהן
אחרים בסוגים השנה, גם המשטרה, טיפלה לעיל המנויות והתלונות העבירות על נוסף
שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם עבירות, להתגלות עשויים שבמקצתם מקרים, של
ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות  הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים

להתאבדות. ונסיונות התאבדות מקרי הברחות, דליקות,
בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם, התיקים מספרי את מראה דלהלן 48 הטבלה

לה. שקדמו השנים לארבע בהשוואה הנסקרת,

48 טבלה
19631959  הפבברה ידי על שנחקרו למיניהם תיקים

או הריבוי
19391960196119621963

הירידה
באחוזים
1963/1962

הבל נ96926115749122014םך 36528148222+ 8,6

ועוונות) (פשעים פליליים 5384061720646457037279418+12.9תיקים
תקיפות ן +1631319636207622400225892תלונות 7.9
אחרות 1 +1368820773229742619927704שםורבו 5.7

משונות +9241070114711791218מיתות 3.3
התאבדות מקרי

בתיקים (נכללו להתאבד נםיונות
פליליים)

168

(557)

174

(628)

180

(591)

174

(684)

171

(650)

 1.7

 5.0
43265441628021822.1הברחות
1032410462102841260111673חטאים 7.4
12371260160617211928+12.0דליקות

ובמקרי בהברחות ירידה שוב חלה הענה שונים. בשיעורים עלייה חלה הללו החקירות מוגי ברוב
הנתונים את מראות ו49א' 49 הטבלות בחטאים. גם הירידה בולטת אשתקד לעומת התאבדות.

גראפית. בצורה האלה
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49 טבלה

19631959 למיניהם שנחקרו תיקים

8 0 0 0 0

6 0 0 0 0

מ. 40000

63 62 61 60 59 *

1 5 0 0 0 0

1 2 5 0 0 0

1 0 0 0 0 0

7 5 0 0 0

5 0 0 0 0

250 0 0

63 62 61 60 59
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9!אי

6 0 0

4 5 0

3 0 0

1 5 0

ז 2 0 0

9 0 0

6 0 0

3 0 0

8 0 0

6 0 0

4 0 0

2 0 0

2 0 0

1 5 0

1 0 0

5 0

2 0 0 0

1 5 0 0

1 0 0 0

5 0 0

1 2 0 0 0

9 0 0 0

6 0 0 0

3 0 0 0

63 62 61 60 59
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התפרצויות מין, עבירות (רצח, עבירות של שונים בסוגים ההתפתחות את אנו רואים 50 בטבלה
האחרונות. השנים בחמש וגניבות)

50 טבלה

959ו963ו שנדטמו תיקים

2000 

1500

! 1000

500

40

30

20

10

12000

9000

6000

3000

636261 60 59

32000

24000

16000

8000

63 62 61 60 59
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7000
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3000
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1963

51 טבלה

1962 שנרשמו תיקים
ועוונות נשעים

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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לשנימ בניגוד אשתקד, מקרים 23 לעומת 24 קלה, עלייה הדוח בשנת הרצח_חלה מקרי במספר
בהתמדה. נמשכת והגניבות, ההתפרצויות במספרי העלייה שבהןהסתמנו^ירידה"מתמדת. הקודמות,

מתמדת. כמעט עלייה קיימת מין בעבירות גם

עיון האחרונות. בשנתיים העבריינות של החודשיות התנודות ניתנות דלעיל 51 בטבלה
בסוגי הרכוש. נגד בעבירות בפרט מסויימת, עונתית חוקתיות בהן שקיימת מראה אלו בתנודות
ולגורמים אישיים לרגשות חשיבות נודעת החוקתיות, מורגשת בהם שאף האחרים, העבירות

פסיכולוגיים.

מחתית, חלוקה לפי ועוונות), (פשעים 1963 בשנת שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. הכל בסך מחה כל של האחוז ציון עם

שנר תיקים
52 טבלה

לפי  1963  המחוזותשמו

כל
שנרשמו הצפוניהתיקים תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחלקההמחוז

כלכליות לחקירות

79418

100.00/0

22641

28.5"/0

28489

35.90/0

28099

35.40/0

189

0.2%

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

53 טבלה

התיקיםהשנה כל
הצפונישנרשמו תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחלקההמחוז

כלכליות לחקירות

1962

1963

70372

70418

20533

22641

25838

28489

23830

28099

171

1!59

+12.9 באחוזים +הריבוי1 +7.9נ+10.3+10.3 10.5

הסוגים (לפי המשטרה טיפלה שבהן העבירות של מפורטת מחוזית חלוקה ניתנת להלן
בלבד. 1963 בשנת ,(47 שבטבלה
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54 טבלה
המחוזות שנרשמו1963לפי היקים
המחוזמחוזהמחוז העבירה י"יסונ הדרומיתלאביבהצפוני~1

הכל 226412848928099''79418םך

216711רצח
לרצח 4721422נסיון
אדם 9216הריגת

בשוגג מוות 91118נ48גרם
פשוטה ותקיפה חבלנית 292575>)729330891תקיפה

לשוד ונםיון 114413538שוד
מגורים לבתי 409091217311447התפרצות
עסק לבתי 464486123381445התפרצות

התפרצויות נ3021778627שאר 616
התפרצות ע"י או שוד ידי על בהמות 462440גניבת

ואופנועים מכוניות 81868578172גניבת
מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך 32096761862671גניבות

אופניים 475171226041435גניבת
כים 1795287936572גניבות

בהמות 92028985546גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 70323341429גניבת

גניבות 20911509185727248שאר
כגנוב חשור רכוש והחזקת גנוב רכוש 516164127225קבלת

בזדון לרכוש 5716133520812300נזק
לאונס ונםיון 149355064אונס

מיניות עבירות 1613459583571שאר
כלכליות 971367*366עבירות

עבירות 18615746445706581שאר

כלכליות. לחקירות המחלקה של תיקים 188 כולל י

דלעיל) 48 הטבלה (לפי לסוגיהם המקרים כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
.1962 נתוני עם והשוואתם הנסקרת בשנה שנחקרו

55 טבלה
המחוזות לפי  1963  1962  הכדבטרה ידי על שנחקרו למיניהם מקרים

המחוז
המקריס הריבוישנחקרומספר

באחוזים19621963

הכל +"136528.148222סך 8.6

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

42084
47876
46397

45013
49384
53636

+ 7.0
+ 3.1
+ 15.6

תיקים. 109 1963 **שנח תיקים 1711862 *~גת : כלכליות לחקירות המחלקה של החיקימ נבללו הכל כסך **

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

ל%0.2. מ~>%0.1 מגיעים
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56 טבלה

טנוזקרו שונים תיקים
963ו  מחוזית חלוקה

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז

הדרומי הטהו?

ו.
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והמקרים העבריינים סוגי בחינת ג.

ללצח ובמיון רצח ו1)

 23 לעומת מקרים 24 :1962 לעומת קטנה עלייה הנסקרת בשנה חלד. הרצח מקרי במספר
מקרי שבמספר מפתבר, מסתננים; ידי על רצח מקרי ארבעה בוצעו מאלה, לה. שקדמה בשנה
שבוצעו הרצח מקרי במספר מקרים. שלושה של עלייה חלה הארץ תושבי ידי על שבוצעו הרצח

הקודמת. השנה לעומת ירידה חלה מסתננים ידי על
ולעומת דם גאולת רקע על הרצח מקרי פחתו הדוח שבשנת מראה, הרצח מניעי בחינת

לבינה7'. שבינו "עניינים בגלל  גברו זאת

57 טבלה

19631959  המניע הרצחלפי מקרי בחינת

19591960196119621963

הכל 3426242324סך

מסתננים של 63164טרוריזם
דם 12231גאולת

לבינה שבינו 88516עניינים

קרקעות 12סכסוכי

2111שוד

ירושה 1סכסוכי

אחרים 13121195מניעים

ידוע אינו 31425המניע

ל46. מ40 עלייה הנסקרת בשנה חלה לרצח הנסיונות במספר גם

58 טבלה

19631959  המניע לרצחלפ הנסיון מקרי בחינת

19391960196119621963

הכל 5637434046סך

מסתננים של 20961112טרוריזמ
דם 31112גאולת

לבינה שבינו 91081112עניינים
קרקעות 3סכסוכי

112

21412שוד

ירושה 1סכסוכי

אחרים 1412201014מניעים
ידוע אינו 54342המניע
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59 טבלה
19631959  הביצוע שיטת הרצהלפי מקרי בחינת

19591960196119621963

הכל 3426242324סך

1397138יריות
948212דקירות
65462הכאות
111הרעלה

322חניקה
1

אחרים 25221אמצעים

60 טבלה
19631959  הביצוע שיטת לפי  לרצח הנסיון מקרי בחינת

1963 1962 1961 1960 1959

46 40 43 37 56 הכל סך

21 17 13
171617

22

11
45

340יריות
88דקירות
42הכאות
2הרעלה
51חניקה

אחרים 54אמצעים

בשוגג מוות וגרימת אדם הריגת (2)

אשתקד). 34 (לעומת בשוגג מוות מקרי ר48 אשתקד) 6 (לעומת אדם הריגת מקרי תשעה נרשמו
(אלה קטלניות דרכים מתאונות כתוצאה שנגרמו המוות מקרי את כוללים אינם אלה מספרים

דרכים"). "תאונות בפרק נדון שבהן הדרכים תאונות על בנתונים משתקפים

לשוד ונמיין שוד (3)

%56.3) 48.10/0 של עלייה  הקודמת בשנה 77 לעומת אמיתיים, 111 מהם מקרים, 114 נרשמו
אמיתיים).

.19631962 בשנים לשוד והנסיון השוד מעשי את מראה דלהלן הטבלה

61 טבלה
19631962  לשוד נסיו; ו שוד

העבירה סוג
באחוזיםהריבויאמיתייםנרשמו

אמיתייםנרשמו1962196319621963

לשוד ונפיץ 7711471111+48.1+56.3שוד
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פריצה י " ע גניבות (4)

של עלייה כלומר, אמיתיים), 11'663 (מהם התפרצות מקרי 11,755 נרשמו הנסקרת בשנה
חלה שבהן ביום, עסק לבתי להתפרצויות פרט ההתפרצויות, סוגי ברוב היא העלייה .%18.4

ב27.40/0. ירידה

62 טבלי?

19631962  התפרצות ידי על גניבות

העבירה סוג
היריאטיי;"נרשמו או באחוזיםהריבוי דה

אמיתייםנרשמו196219631%21963

הכל +992711755981011663םך 18.4+18.9

בלילה מגורים לבתי 1113123811001228+11.2+11.6התפרצות
ביום מגורים לבתי 1265165412421638+30.8התפרצות .+ 31.9

מגורים לבתי התפרצות
נודע לא +1051119810201175זמן 14.0+ 15.2

בלילה עסק לבתי +1869191118591904התפרצות 2.2+ 2.4

ביום עסק לבתי 42030541830327.427.5התפרצות

עסק לבתי התפרצות
ובחג +1746242817372420בשבת 39,1+ 39.3

התפרצויות 2463302124342995+22.7+23.0שאר

63 טבלה
19631962  התפרצות יד על או שוד ידי על בהמות גניבת

העבידה סוג
באחוזיםהריבויםנרשמו

אמיתייםנרשמו1962196319621963

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על +37463643+24.3או 19.4

אמיתיים). %19.4) הקודמת השנה לעומת ב24.30/0 עלייה השנה חלה עבירות של זה בסוג

(מקרים בלבד הנסקרת בשנה המחוזות לפי ההתפרצויות חלוקת את מראה דלהלן הטבלה
לשנת שקדמו השנים מן פחות אך שלפניה, כבשנה בתלאביב שוב אירעו  40.170 אמיתיים).
47.50/0 ב1957 ,%44.5 ב1958 '43.3"/ ב1959 '%42  ב1960 '%41  1961 בשנת ;1962

.56.6"/0 1956 ובשנת
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64 טבלה
המחוזות לפי אמיתיים) (מקרים  1963  התפרצות ידי על גניבות

העבירה הכלסונ הצפוניםך תלאניבהמחוז הדרומימחוז המחוז

בלילה מגורים לבתי 1228202755271התפרצות

ביום מגורים לבתי 1638358586694התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי 1175341377457התפרצות

בלילה עסק לבתי 1904285929690התפרצות

ביום עסק לבתי 3037574154התפרצות

ובחג בשבת עמק לבתי 24204951331594התפרצות

התפרצויות 29957696231603שאר

הכל 11663252546754463סך

הכל בסך המחוזי 100.021.640.138.3האחוז

שמלכיחה כפי הדרומי, המחוז של בחלקו השנה גם נפל הבהמות גניבות של המכריע תבז
המחוזית. החלוקה לפי עבירות של זה סוג המראה ,65 הטבלה

65 טבלה
המחוזות לפי אמיתיים) (מקרים  1963  התפרצות ידי על או שור ידי על בהמות גניבת

העבירה הנלסונ הצפוניסך תלאניבהמחוז הדרומיטחזז המחוז

שוד ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 432338או

הכל בםך המחוזי 100.04.77.088.3האחוז

הוא בהן הגנבים שלל שגם קלות גניבות לפעמים הן שההתפרצויות העיון, בשעת לשכוח, אין
שבאה "פריצה"' המונח של הרחבה ההגדרה  סיבתו ההתפרצויות' ריבוי ביותר. זעיר לפעמים

האנגלי. ת10זזמ01€ 1^ הנוהג מחוק כירושה אלינו

גניבות שאר (5)

29'070 (לעומת אמיתיים מקרים 28'936 מהן שונות, גניבות 33,107 אירעו הנסקרת בשנה
האמיתיים. במקרים ד%11.6 שנרשמו בתיקים 13.9"/0 של עלייה כלומר, ,(1962 בשנת

לסוגיהם. הגניבה מקרי את המראה טבלה להלן
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66 טבלז?
19631962  גניבות

+ 7.7

העבירה סוג
באחוזיםםאטיתיינרטו הירידה או הריבוי

אמיתייםנרשמו1962196319621963

הכל 29070331072592128936+13.9+11.6סך

818580742+32.6+27.9
234227218 5.6 4.0

320925172983+19.6+ 18.5

475120092735+41.4+36.1
179515551584+ 2.0+ 1.9
920490714+54.9+45.7
703631673+ 7.2+ 6.7

617 ואופנועים מכוניות גניבת
248 מלון מבתי גניבות
2682 מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות
3359 אופניים גניבת
1760 כיס גניבות
594 בהמות גניבת
656 וממטעים מפרדסים פרי גניבת

8.0 19287 17912 20677 19154 גניבות שאר

היתה שבהן מלון, מבתי לגניבות פרט הגניבות, סוגי בכל עלייה שחלה מלמד' בטבלה עיון
זה סוג גדולה. עלייה השנה אף היתה אופניים לגניבות אשר אמיתיים). 40/0) %5.6 של ירידה
ידי על האופניים של הפקרתם מחמת השנים, כל פוסק שאינו ישן פגע בבחינת הוא גניבות של
חלה ואופנועים מכוניות בגניבות המשטרה. של החוזרות האזהרות למרות השגחה, ללא בעליהם
הרכב נטישת של המקרים מספר רב זה מסוג בגניבות אמיתיים). (מקרים %27.9 של עלייה
אלא אלה אין החוק לפי הנסיעה. לאחר והפקדתו הבעלים הסכמת ללא נסיעה או טיול לשם
מסוג קונדס" "שמעשי אנו מוצאים לעתים, כי במלואן, והנחקרות הנרשמות רגילות, גניבות

לעבריינות. בדרך הצעיר של הראשון צעדו הוא זה
.3700 לבעליהם והוחזרו נמצאו שנגנבו, הרכב כלי 3747 שמכלל לציין, יש

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

67 טבלה
המחוזות לפי  אמיתיים) (מקרים 1963  גניבות

העבירה הכלםונ ד*6ז:יםך תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחה

ואופנועים מכוניות 74265525152גניבת
מלון מבתי 2187210046גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 29836491694640חלקי
אופניים 27354001557778גניבת
כים 1584261796527גניבות

בהמות 71422172418גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 67322339411גניבת

גניבות 19287467979326676שאר

הכל 289366573127159648םך

הכל בסך המחוזי 100.022.743.933.4האחוז
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מין עבירות (6)

1667 (לעומת אמיתיים. מקרים 1670 מהן מין, עבירות 1762 במשטרה נרשמו הנסקרת בשנה
 (כאמיתיים %5.7 של עלייה כן, אם חלה, מין בעבירות .(1962 בשנת אמיתיים ו1586 מקרים
זכר ומשכב וילדות ילדים אונס כגון, מסויימים, מסוגים מין שבעבירות בעוד .(%5.3 של עלייה
בכוח זכר ומשכב לאונס נסיון שבאונס, הרי ,%55.6  ניכרת עלייה היתד. בכוח בילדים
מספרי בין הבדלים עבירות של זה בסוג ניכרים השנה גם ב%11.4. ירידה היתר במבוגרים

האמיתיים. המקרים ובין שנרשמו המקרים

68 טבלי.
19631962  מין עבירות

העבירה סוג
האמיתייםנרשמו או באחוזיםהריבוי ירידה

אמיתיימנרשמו1962196319621963

הכל +1667176215861670סך 5.7+ 5.3

88887814.611.4

122100109+ 8.9+ 9.0

613656+ 60.5+ 55.6

565519539+ 6.0+ 3.9

926843888+ 5.1+ 5.3

זכר ומשכב לאונס נסיון אונם,
103 במבוגרים בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
112 בהסכמתם בילדים

זכר ומשכב וילדות ילדים אונם
38  בכוח בילדים
533 ובילדות בילדים מגונים מעשים
881 מיניות עבירות שאר

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

וכר. הדדית בהסכמה במבוגרים זכר משכב

גנוב רכוש קבלת (7)

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

69 טבלו?
19631962  כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה סוג
אותייםאמינרשמו באחוזיםהריבוי הירידה

אמיתייםנרשמו1962196319621963

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב חשוד +515516432421רכוש 0.2 2.5
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תקיפות (8)

עניין ב1)ן שאין הקלות, התקיפות יותר. חמור נראה שאופיין התקיפות לק נרשמו זה בסעיף
הבא. בסעיף מופיעות ציבורי,

וכן במרפאות, סוציאלית, לעזרה בלשכות עבודה, (בלשכות לת^_ענבבי_ציב1;ף המנהג
פעולה המשטרה נוקטת זה מסוג במקרים ואחרים)"5ו11ב_שכלח. מורים הסוכנות, פקידי נגד
ציבור, עובדי נגד מופנים הם כשאין אלה, כגון קלים שבמקרים פי על אף דחופה, משפטית

המשפט. לבית המתלוננים את ומפנה בתלונה לטפל מסרבת היא

70 טבלה
19631962  פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה

באחוזים הריבוי
אמיתיים נרשמו

נרשמו

1963 1952 1963 1962
העבירה םונ

+10.3 +9,4 7191 6522 7293
פשוטה ותקיפה חבלנית תקיפה

6669 גמירא עד בהן טיפלה שהמשטרה

ו ב ר ו ס ש תלונות (9)
71 טבלה

19631962  שסורבו תלונות

התלונה סוג
הירידהסורבו או הריבוי

באחוזים19621963

איטיפול
+2400225892תקיפות 7.9

אחרות +2381325449תלונות 6.9

23862255סירובים 5.5

2בי. סעיף ט', בפרק לעיל נידונו אלה עבירות סוגי

בזדון לרכוש ונזק הצתה (10)

72 טבלה
19631962  בזדון לרכוש ונזק הצתה

העבירה סוג
באחוזיםהריבויאמי;"=נרשמו

אמיתייםנרשמו196219631962196:1

הצתה
בזדון לרכוש נזק

116
5117

128
5716

112
4971

126
5552

+10.3
+ 11.7

+12.5
+11.7

%12.5 ושל שנרשמו במקרים %10.3 של (עלייה ההצתות במספר עלייה חלה הנסקרת בשנה
 1962 בשנת הקודמות: בשנים ניכרות תנודות חלו עבירות של זה בסוג האמיתיים). במקרים
עלייה 1959 ובשנת ב%10.3 ירידה 1960 בשנת ב%30.2, עלייה 1961 בשנת ב%7.2, ירידה

.35.4/ ב
ב11.70/0. עלה בזדון לרכוש הנזקים מספר
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ורמאות זיופים (11)
73 טבלה

ורמאות19631962 זיוף

העבירה סוג
באחוזיםאמיתייםנרשמו הירידה או הריבוי

אמיתייםנרשמו1962196319621963

הכל +1672183215311642סך 9.0+ 7.3

זיוף
רמאות

343
1329

322
1510

315
1216

290
1352

 6.0
+13.6

 7.9
+ 11.2

בשיעור עלייה הרמאות בסוג ואילו אמיתיים) %7.9) 60/0 בשיעור ירידה חלה הזיופים במספר
מתן על התלונות בריבוי בעיקר, יסודה, הרמאות בסוג העלייה אמיתיים). %11.2) %13.6
שלפי משום המעילות, נכללו לא אלה במספרים כאחד). ודחויים (מידיים כיסוי ללא צ'יקים

כגניבות. נחשבות הן החוק הגדרת
נאה הופעה ידי על הקרבן ריכוך  הן: הרמייה פעולתט_של__עב1ייני דרכי בין הבולטות
בסכומים צ'קים ומשיכת פעוטים סכומים על בבנקים חשבונות פתיחת בו, אימון אווירת ויצירת
טרנזיסטורים, רדיו, מקלטי כגון בציקים סחורות קניית ואיכיבודםו שונים לאנשים גדולים

המחיר. במחצית מכן לאחר מייד ומכירתם וכף, מקצועיים, לימוד ספרי תנורים,

ובולים בנקנוטים ת, מטבעו זיוף (12)

.(15 (לעומת אמיתיים 11 מהם לה), שקדמה בשנה מקרים 16 (לעומת מקרים 18 נרשמו השנה
בנקנו להפצת מתייחס המקרים של המכריע רובם .%12.5 של עלייה חלה עבירות של זה בסוג

לייצורם. ולא מזוייפים, טים

כלכליות עבירות (13)

האחרונות. בשנתיים המשטרה טיפלה שבהן הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן

עבי
74 טבלה

19631961 כלכליות רות
אמיתייםנרשמוהשנה

1961
1962
1963

281
424
366

267
408
344

המקרים .(%15.7  (כאמיתיים %13.7 בשיעור ירידה משנה חלה הכלכליות העבירות במספר
עבריינות מעשי של סידרה על מבוססים מהם חמורים, בחלקם היו המשטרה טיפלה שבהם

בזה. זה הקשורים
כתוצאה רגילים. בהליכים המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
זהב מטבעות שטרלינג, לירות (דולארים, זר מטבע של ניכרים סכומים נתפסו זה מטיפול
הועברו' מהן שכתוצאה הכלכלית העבריינות בקטח מניעה בפעולות גם עסקה המשטרה ואחרים).

לאוצר. זר במטבע ניכרים כסף סכומי הבעלים, של הטוב מרצונם
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הברחות (14)

טבק,  שנתפסו הטובין בין לה). שקדמה בשנה 280 (לעומת הברחות מקרי 218 נתגלו השנה
וסחורות טקסטילימ רשמקולים, טראנזיסטורים, בעליחיים, שטיחים, מזון, שעונים, מצלמות,

אחרות.

שיכרות (15)

המשכרים. המשקאות של הגדולה התצרוכת אף על במדינה, נדירה תופעה היא השיכרות
ארצות ברוב לנעשה בניגוד ., אצלנו מועטות השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות הסדר הפרעות

התאונות. בהתארעות מבוטל גורם היא מהווה התרבות
56 (לעומת אחת מפעם יותר ארבעה  מהם אנשים. 28 שיכרות על נידונו הדוח בשנת

לה). שקדמה בשנה ו6

מסוכנים סמים (16)

~ ן249 מהם מסוכנים, לממים המתייחסות עבירות של מקרים 251 נרשמו הנסקרת בשנה
הקודמת). בשנה אמיתיים, 236 מהם ,242 (לעומת אמיתיים

.19631962 בשנת המסוכנים הסמים החרמת את המראה טבלה להלן

75 טבלה
19631962  מסוכנה סטים החרמת

הסס סוג
19621963

ק"גגרסק"נגרם

חשיש
אופיום
הרואין

814
010

209
14

366
848
000.59

54
15

91

להתאבד ונסיונות התאבדויות (17)

76 טבלה
להתאבד19631962 ונסיונות התאבדות מקרי

להתאבד נםיונות התאבדות מקרי

הירידה או הריבוי
באחוזים 1963 1962

י.י: או הריבוי
1963 1962

הכל 1741711.7684650סך 5.0

זכר
נקבה

88

86

92

79

+ 4.5

8.1
305

379

260

390

14.8
+ 2.9



77 טבלה
1963  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

הדת לפי

להתאגד נםיונות

נקבה

] 00.0% 390 100.0% 260

התאבדות מקרי

נקבה

%100.0 79

נר <

100.0% 92 הכל סך

96.7
1.3
2.0

377
5

92.3 240
5.8 15
1.5 4
0.4 1

88.6
8.9
2.5

70
7
2

97.8
1.1

1.1

90
1

יהודי
מוסלמי
נוצרי
דרוזי

78 טבלה
1963  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

הגיל לפי
להתאבדהתאבדותמקרי נסיונות

כר קכרנקבהז בהנ

הכל 92100.0סך %79100.0 %<260100.0%390100.0%

17 גיל 22.222.5207.75313.6עד
24 עד 99.867.65220.011429.2מד18
30 עד 99.856.36023.17218.5מ25
45 עד 2223.91924.17629.27920.3נד31
55 עד 2223.91721.52810.8369.2טד46
ומעלה 2830.43038.0249.2369.2מ56

79 טבלה
להתאבד ונסיונות התאבדות 1963מקרי 

הלידה מקום לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נםיונות

כר הנ< ב ק כר; הני,ז נ

הכל 390100.0/"0260100.0^79100.0/"092100.0ד %

1112.01620.26324.27419.0ארץישראל
99.8810.15119.66516.7אסיד.

1213.067.66625.49925.3אפריקה
5863.04759.57729.614537.2אירופה
11.111.320.830.8אמריקה
ידיע 11.111.310.443.0לא
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80 טבלה
1963 להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

המפחתי המצב לפי

להתאבדהתאבדותמקרי נסיונות
ר כ בהנקזכרנקבהז

הכל 0260100.0%390100.0^92100.0%79100.0סך %

5660.95367.112849.218547.4נשוי(ה)
2325.078.911544.213935.7יווק(ה)
88.71620.272.7287.2אלמן(ה)
44.322.583.1348.7גרוש(ה)
ידוע 11.111.320.841.0לא

81 טבלה
1963  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

הסיבה לפי

להתאבד נםיונות התאבדות מקרי
ר הכ ב ק כנ נקבהרז

92100.0"/79100.0"/260100.0 0/0100.0% 390

197.34812.3
3613.87419.0
2710.46015.4
155.851.3
166.2112.8
166.2389.7

10339.612131.0
249.2266.7
41.571.8

הכל סך

נכזבת 22.245.1אהבה
לאשתו בעל בין 77.667.6סכסוך
אחר משפחתי 33.311.3סכסוך

עבודה 11.1חוסר

כספיים 22.222.5קשיים
גו*נית 2325.0810.1מחלה

דכאון או רוח מחלת
4852.15468.3כללי

אחרת 55.411.3סיבה
ידועה 11.133.8לא

82 טבלה
1963  להתאבד ונסיונות התאבדות מקרי

האמצעי לפי
להתאבדהתאבדותמקרי נסיונות

ר כ בהכרזבה1

הכל 92100.0סך %79100.0 %260100.0%390100.0 %

44.310.4ירייה

4245.7122.8155.851.3תלייה
דקירה או 11.111.35822.34210.8חתך

620.212548.124562.8נ2223.9הרעלה
מגובה 1314.11620.283.1225.6קפיצה
במים 33.333.8135.0235.9טביעה

44.32531.7186.9389.7שריפה
אחר 33.3228.4153.9אמצעי
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ו180 לה שקדמה בשנה 174 (לעומת התאבדות מקרי 171 במדינה אירעו הנסקרת בשנה
חלה, ההתאבדויות במספר שלפניה). בשנה 684 (לעומת להתאבד נסיונות ו650 כן) שלפני בשנה
93 היו המתאבדים בין .%5 של ירידה  הנסיונות במספר ואילו %1.7 של ירידה איפוא'
הרוב היו להתאבד המנסים בין אשתקד). 86 (לעומת נשים ו79 אשתקד) 88 (לעומת זכרים
%93.6 שלפניה). בשנה 305 (לעומת זכרים ו260 שלפניה) בשנה  379 (לעומת 390  נשים

יהודים. היו להתאבד המנסים מן ו%94.9 המתאבדים מכלל
להתאבד המנסים רוב כאחד). ונשים (גברים מ45 למעלה גיל בני היו המתאבדים של רובם
מן וכשליש המתאבדים ממחצית למעלה .30 גיל עד ממחציתם ולמעלה ,45 עד גיל בני היו
להתאבד. והמנסים המתאבדים אחוז למדי גדול הארץ ילידי בין אירופה. ילידי היו להתאבד המנסים
הנשואים אחוז היה להתאבד המנסים בין גם נשואים!  המתאבדים של המכריע רובם

ל500/0. קרוב
הגבוה האחוז להתאבד. ולנסיון להתאבדות העיקריות הסיבות הן נפש מחלת או גוף מחלת
חומר על אולי, מצביע משפחתיים סכסוכים בגלל הנשים בין להתאבד הנסיונות של יחסית
מחיטה. או הפחדה מחאה, מעין של אופי לפעמים, הנושאים האלה, הנסיונות של הרצינות

להתאבד. ולנסיונות להתאבדויות משקל בעלי גורמים אינם כספיים קשיים או עבודה חוסר
מקום הגיל, הדת, לפי להתאבד, והנסיונות ההתאבדויות מקרי ניתוח ניתן 8276 בטבלות

והאמצעי. הסיבה המשפחתי, המצב הלידה,

דליקות (18)

כלומר, לה, שקדמה בשנה 1721 (לעומת דליקות 1928 המדינה בשטח אירעו הנסקרת בשנה
הפושעת החבלה את להפסיק אחרים מוסדות ושל המשטרה של המאמצים .(%12.0 של עלייה
זה, בנגע להילחם קשה בתוהו. עלו אחרים, של כפם ועמל ברכושם אחריות, חסרי אנשים של
המקרה. ממקום הרחק במכוניותיהם וחמקו הרשלניים המציתים חלפו השריפה, התגלות שעם משום

משונות מיתות (19)

 1179 (לעומת טבעיים ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1218 המדינה בשטח אירעו הנסקרת בשנה
תאונות חללי מתאבדים, הרוגים, נרצחים, נכללו זה במספר .(%3.3 של עלייה הקודמת, בשנה
מייד. נודעה לא מותם שסיבת או סוהר, בבתי או נפש לחולי חולים בבתי שמתו אנשים וכן שונות

רות עמי שאר (20)

כלי החזקת של מקרים 585 היו: הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
11 (לעומת חוקיות בלתי התקהלויות של מקרים 18 ., הקודמת) בשנה 440 (לעומת רשיון בלי ירייה
הממשל לשטחי מתייחסות הן הגדול (שבחלקן חירום חוקי על עבירות 3300 ,. הקודמת) בשנה מקרים
נרשמו כן הבטחון! שירות חוק על עבירות 241 הקודמת! בשנה  3619 לעומת הצבאי),
 10,214 (לעומת זה שבפרק הסקירות באחת נכללו שלא שונים מסוגים עבירות 12,242

הקודמת). בשנה
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וחקירה גילוי פעולות .3

עבריינים ומאסר גילויים א.

הענשתו לשם לדין, העבריין להבאת משמשות שהן בלבד זו לא המשטרה, של הגילוי פעולות
במקרים המרתיעה. פעולתו בגלל חשוב מניעה כאמצעי גם, אלא, לנפגע, הגזילה ולהחזרת
לתקופות ממנה מובדלים הם ובכך החברה מן למוטב חוזרים שאינם העבריינים מורחקים חמורים

קצרות. או ארוכות  שונות

.%50.8 כלומר, בהן, טיפלה שהמשטרה עבירות 36,847 של מבצעיהם נתגלו הנסקרת בשנה
בגילוי לה. שקדמה בשנה %91.9 לעומת ל~%91.1 הגילויים אחוז הגיע הנפש נגד בעבירות
 0/ם52.2 לעומת ל66.70/0 השנה הגענו מסתננים) ידי על רצח מעשי (כולל הרצח מעשי
.%100 לבין %66.7 בין המספר נע הנפש נגד עבירות של אחרים בסוגים לה. שקדמה בשנה
ר%98.2 בילדים מגונים במעשים %79) ביותר גבוהים לאחוזים הגילויים הגיעו מין בעבירות גם

כחוק). שלא בבעילה

הקודמת). בשנה %30.2 (לעומת ל%28.4 הגילויים אחוז הגיע הרכוש נגד בעבירות

מסיבות הרכוש, נגד שבעבירות זה על העולם' בכל עולה, הנפש נגד בעבירות הגילויים אחוז
אינם כלל שבדרך הללו העבירות עוברי של הטעויות המניע, את לגלות (האפשרות מובנות
שבאר זה עם אצלנו שווה הרכוש נגד בעבירות הגילויים אחוז וכוי). בכך שמלאכתם עבריינים
הגילויים אחוז הגיע הרכוש, נגד או הגו^ נגד עבירות שאינן העבירות, בשאר הנאורות. צות

ל74.70/0.

האמיתיים. המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן בטבלאות
התיקים ועם שנרשמו העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר

,83 בטבלה ניתן מ~1959), (החל הקודמות ולשנים הדוח לשנת האמיתיים,

83 טבלה

19631959  וגילויץ עבירות
1963 1962 1961 1960 1959 ומיתן העבירות

ועוונות) (פשעים שנרשמו 5384061720646457037279418עבירות

אמיתיים 4960956146588236448272604מקרים

העבריינים נודעו בהן 2692931426308373415036847עבירות

50.8 53.0 52.4 56.0 54.3 הגילויים אחוז

גראפית. בצורה אלה מספרים ניתנים 84 בטבלה
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העבירות. סוגי לפי העבריינים' גילוי על פרטיט ניתנים דלהלן בטבלות

85 טבלה
19631962  הנפש נגד עבירות  עבריינימ גילוי

העבירה סוג
>י=אמיתיתיקיםנרשמו

שבהס .■ם
העבריינים הנילוייפאחוזננלו

1962196319621963196219631(1621963

47548818291.991.1*84409183820989םךהכל

21652.266.7נ23242324רצח
לרצח 41474046263465.073.9נםיון
אדם 696969100.0100.0הריגת

בשוגג מוות 344832443243100.097.7גרס
פשוטה ותקיפה חבלנית 66697293652271916149668994,393,0תקיפה

ומשכב לאונם בסידן אונם'
במבוגרים בכוח 103888878817492.094.9זכר

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 1121221001099710797.098.2בילדים

זכר ומשכב וילדות ילרימ אונם
בכוח 38613656335391.794.6בילדים

ובילדות בילדים מגונים 53356551953939042875.179.4מעשים
מיניות עבירות 88192684388872272985.682.1שאר

86 טבלה
19631962  הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

ת*יםאמיתיקיםנרשמו
שבהםתיקים י

הגילוייםאחוז
העבירה העברייניםסוג נתגלו

19621963196219631962196319621963

הכל 39111450223583840753108181158830.228.4םך

לשוד ונמיין 7711471111285839.452.3שוד
בלילה מגורים לבתי 111312381100122819721417.917.4התפרצות
ביום מגורים לבתי 126516541242163847766338.440.5התפרצות

נודע לא זמן  מגורים לבתי 105111981020117530932930.328.0התפרצות
בלילה עסק לבתי 186919111859190461251432.927.0התפרצות
ביום עסק לבתי 42030541830322017252.656.8התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 174624281737242054063331.126.2התפרצות
התפרצויות 246330212434299588198236.232.8שאר

או שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי 37463643142.89.3על

ואופנועים מכוניות 61781858074230338952.252.4גניבת
מלון מבתי 248234227218495621.625.7גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 268232092517298342637916.912.7חלקי
אופניים 335947512009273530242015.015.4גניבת

כים 176017951555158418126611.616,8גניבות
בהמות 594920490714598712.012,2גניבת

וממטעים מפרדסים פרי 65670363167344646470.768,9גניבת
גניבות 191542067717912192875787595832.330.9שאר
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87 טבלה
19631962  אחרות עבירות  עבריינים גילוי

שבהט תיקים
הניליייס אח" "עגילים "נל| אמיתיים תיקים נרשמו

העבירו? סוג

1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962

74.7 77.2 17077 15784 22867 20435 25213 22821 הכל סך

51551643242142540698.496.4
116128112126667858.961.9

51175716497155522022216340.739.0

34332231529027425687.088.3

16181511156100.054.5

13291510121613521099126090.493.2

44058541155940655898.899.8
111811171117100.0100.0

24225123624922422794.991.2

42436640834440734299.899.4
36193300226721472266214299.999.8

435241411225411225100.0100.0

10214122429630115748158939784.781.2

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב חשוד

הצתה
בזדון לרכוש נזק

זיוף
ובולים בנקנוטים מטבעות' זיוף

רמאות
רשיון בלי ירייה כלי החזקת

חוקית בלתי התקהלות
ממוכנים סמים עבירות

כלכליות עבירות
החירום חוקי על אחרות עבירות
הבטחון שירות חוקי על עבירות

עבירות שאר

במיון. בעלות אחרות משטרות של אלה עם משתווים העבריינים גילוי בשטח המשטרה של הישגיה

רכוש החזרת ב.

1962 בשנת %29.7) הוא אף עלה שהוחזר הרכוש של ערכו אך השנה' עלה שנגנב הרכוש ערך
אט בייחוד' אחרות, שבארצות זה עם משתווה שהוחזר הרכוש אחוז הנסקרת). בשנה ל%33

מסתננים. ידי על הארץ לגבולות מחוץ אל הוצא הגנוב מהרכוש שחלק בחשבון נביא

88 טבלה
19631959  והוחזר שנגנב רכוש

1963 1962 1961 1959

10'729'321 8'157'685

3'535'377 2'424'304
935'015 770'973

33.0 29.7

בל"י שנגנב' הרכוש 900'072'9306'123'11845'002'ערך
שנתפס הגנוב הרכוש ערך

לבעליו 664'721'6771'542'013,44311'והוחזר

שנמצא הרכוש 231'897648,205606'548ערך
והוחזר שנגנב הרכוש 25.330,128.3אחוז
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89 טבלה
1963  והוהלי שנגנבו חיים בעלי

בעלי הראשסוג הראשיםיפמספר אחת
שהוחזרו".נגנבוהחילם

הכל 295292431.3םך

37117446.5בקר
ופרדות 834453.0םוםים

1738247.4חמורים
211557727.3צאן

1914322.5גמלים
16425.0אחרים

פשוטות. כגניבות שנגנבו או שנשדדו, התפרצות, ידי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
קשה אשתקד). 0/ס32 (לעומת ל31.30/0 הגיע לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז
ידי על נגנב החיים מבעלי גדול שחלק משום שנגנב, לאחר רכוש של זה סוג להחזיר ביותר

מסתננים.

ומשפטים האשמות חיסול ג.

חיסולם. שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים של הכולל המספר את המראה טבלה להלן

90טבלה

19631959מאסרים  המשפט ותוצאות

טתי ה ב =. ם י הנאק שטיםנאסרו

נ1959196019611962 963

ובעוונות בפשעים והואשמו 2692931426308373415036847נאסרו
לדין 1721320624192892134723158הובאו

893410720105671272412586חוייבו
החיובים 96.297.297.296.797.4אחוז

354311308433341זוכו
ועומדים 792795938414819010231תלויים

38964217435152005514בחקירה

תביעה ללא 58186585719776038175נסגרו

מכלל הקודמת) בשנה %3.3 (לעומת ל%26 אלא מגיע ואינו ביותר מועט הזיכויים מספר
לזקוף אפוא, יש מתקדמות. חוץ ארצות עם בהשוואה בייחוד נאה, זה הישג שהתקיימו. המשפטים
בשלב שוכנעה כן אם אלא לדין אדם להביא שלא ישראל משטרת של לשקידתה היתר, בין זאת,

ברורות. הן להאשמתו שהראיות החקירות
מספרי גם עבירות, של מסויימים בסוגים המקרים מספר על נוסף ניתנים, 91 בטבלה

לחקירה). בעצירים או כחשודים (לא ממש כאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים
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0

91 טבלה
19631962  עבירות של מסריטים בםוגימ המשפט ותוצאות מאפרים

1 יאשמוה ו >ח ב וכוי 
תלויים
בחקירהועומדים

העבירה אוםאנשיתיקיםםונ הריבוי
באחוז

הירידה
ים

ץםתיל,יםתיקתיקיםאנשיםתיקים

19621963196219631963אנשיםתיקים2:190:1*19!:1962196 ו::ו12196:1196219)190219

הכל 34150368473167055969םך 7.98.3+1272412586177771798443334181901023152005<14

_5111__1216151933.3+26.7+2323רצח

לרצח 2634344430.8+29.4+37371151735נםיון

אדם 6961350.0+150.0+13132331הריגת

בשוגג מוות 3243336134.4+15.1+25372201888נרם

ותקיפה חבלנית תקיפה
61496689846791628.8+8.2+23742371300230001018211691880679816פשוטה

לשוד ונפיון ו283848110107.1+1292+71091614233שוד 2

למיניהן +32363507597864418.4התפרצויות 7.7+137213672210224119!19261245480455

למיניהן בהמות 60918514851.7+74.1+162319311225371116גניבות

גניבות 7494793211850127825.8+7.9+2865276740691079101671822233312321275שאר

מיניות 13231391164816695.1+1.3+2592552822832016315355225251עבירות

כלכליות 18413329116141065890123_30.7_40734258940816.0עבירות

עבירות 1537716735228972.51108.8+9.7+36395642788681511851533471421424652352שאר



האפשרית. במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה בתיקיה הטיפול את מסיימת המשטרה
הגדולות' בערים השלום משפט בבתי התיקים בסילוק נוסף שיפור חל הנסקרת בשנה אמנם,

תיקונה. על באה טרם האחרים המשפט בבתי המשפטים השהיית של המנייה אך
תיקים 10,231 על נוסף ובתביעה' המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1963 שנת בסוף

קודמות. משנים תיקים גם ,(1962 בשנת 8190 (לעומת הנסקרת מהשנה

צעירים עבריינים ד.

נוער עבירות (1)

הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הצעירים, העבריינים מספרי ניתנים דלהלן 92 בטבלה
(העבירות ידם על שבוצעו העבירות כספרי ולא הצעירים מספרי צויינו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

דלעיל). בטבלות נכללו
של השנפ_על^ה_ חלה בעבירות והואשמו שנאסרו הצעירים העבריינים של הכולל במספר
המספר בתוך הצעירים העבריינים של מספרם הקודמת. בשנה 18.60/0 של עלייה לעומת ,%12.4<

שנאסרו הצעירים בין ל%29.8. מ%28.7 השנה עלה גיל) הבדל (ללא העבריינים של הכולל
.16 גיל עד  נערות ר1235 נערים 15,444 היו הנסקרת בשנה והואשמו

מהם 4408 הרכוש. נגד עבירות על בעיקר, צעירים עבריינים נאסרו הקודמות, כבשנים השנה,
 927 הואשמו כך על נוסף שונות. גניבות בביצוע  7400 התפרצויות, בביצוע הואשמו
של מספרם בזדון. לרכוש נזק בגרימת ו1524 קלות, ומהן חמורות מהן שונות, תקיפות בביצוע
בעבירה שהואשמו האנשים כלל בין ומספרם ב%13.4 גדל בזדון נזק בגרימת שהואשמו צעירים
 השנה; הגיע שונות התפרצויות בסוגי שהואשמו צעירים של חלקם ל%45.2. הגיע זו
ובהתפרצויות ?57.10/0  עסק לבתי בהתפרצויות ;%67.9  מגורים לבתי בהתפרצויות

ל%57.4. הגיע בגניבות שהואשמו הצעירים מספר .83.90/0  אחרות
העבירות מבצעי מכלל הצעירים העבריינים אחוז כי למדים, אנו דלעיל המספרים מתוך
העבירות מבצעי מכלל הצעירים במספר הגידול השנה_כבשנים_הקודמות. שוב עלה הרכוש נגד
לעיל: שצויינו מהאחוזים להסיק שאפשר כפי דווקא, צעירים הם כ'רוב"העבריינים פירושו, אין
לגלות יותר קל  דלקמן: מהסיבות נובע הצעירים, העבריינים תפישת שריבוי להניח ניתן
הצעירים העבריינים שאחת להסיק אין אילכך, מבוגר. עבריין מאשר ולתפסו, צעיר עבריין
שביצעו העבריינים בין אחוזם עם זהה מסויימות, עבירות על ונאסרו שנתגלו המבוגרים) (בין
צעירים עבריינים נתגלו הנוער יחידות של הפעילות החלה שמאז יצויין, הללו. העבירות את
בין הממשי לאחוזם נכון בייחס שלא הצעירים אחוז את המגדיל דבר, והולכת, גדלה במידה

העבריינים.
1617 בגיל נערות 6 מהם  צעירים 14 והואשמו נאסרו סמים עברייני 357 מבין
סמים, בהחזקת נתפסו שניים חשיש); (עישון בסמים בשימוש נתפסו מהצעירים שלושה שנה:
והיתר בעישון שתיים נתפסו הנערות מבין מבוגרים. נרקומאנים בחברת נמצאו שלושה

כפרוצות. ידועות הנערות שש מבין שלוש כי לציין יש נרקומאנים. בחברת נמצאו
206 לעומת 185  מיניות בעבירות שהואשמו הנוער בני של במספרם ירידה חלה השנה

הקודמת. בשנה
בדין. הורשעו הצעירים העבריינים של מרביתם
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טבלה
צעירים עבריינים

אה וו מ ש

6 21 96 ::1 9
העבירה בכללסוג עברייניםעבריינים בכללצעיריםטהם /עבריינים צעיריםמהס גבריינימ

נקבהזכרםה"כנקבהזכרםה''כנקבהזכרםהכנקבהזכרםה"כ

הכל 51670457885882148341373610985596949567640216679154441235סך

15151119181רצח

לרצח 3433144431נסיון
אדם נ63311151411הריגת

בשוגג מוות 53476446155622גרט

פשוטה ותקיפה חבלנית 846771311336805698107916276331529927805122תקיפה

לשוד ונסיון 48486611010821919שוד

מגורים לבתי 14511333118743666771758160914911941079115התפרצות

עסק לבתי 2654256292150614862027082674341547151928התפרצות

התפרצויות 1874182153153314904319861923631667160760שאר

ואופנועים מכוניות 56155921161166896872155155גניבת

מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי 7397345447442569969633853832וגניבת

אופניים 4184126312307558457954624575נניבת

כיס 26324221146142446245573533512גניבות

בהמות 84848813713254343גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 104994110867460470108997911065358469גניבת

גניבות 88207909911498445794059259838787253494926423שאר

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 500464368379450546342100919חשוד

בזדון לרכוש 316229062561344128856337231272451524147945נזק
זכר ומשכב לאונס נסיון אונס,

במבוגרים 98989190133בכוח

זכר ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם 1181171111113313355בילדים

זכו ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח _3636446967288בילדים

ובילדות בילדים מגונים 46946721271252...4474452136136מעשים
מיניות עבירות 9497122375552390764626142357שאר

כלכליות 589497925540833870422עבירות

עבירות 19235166392596191016112992123318244298921091767342שאר
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פעמים, שלוש עבריין נאסר אם כלומר, מאסר; לכל מתייחסים כאן הניתנים המספרים
גניבות עשרות שביצע מאסרו לאחר הודח ואם פעמים, שלוש הכולל במספר הוא מופיע
שאין דבר, של פירושו נדירים). אינם זה מסוג (ומקרים  פעמים עשרות יופיע  כן לפני
מקצוע בעלי צעירימ עבריינים שיש מוכיח השנה שנאסרו הצעירים העבריינים של מספרם
אם הנסקרת. בשנה שבוצעו המאסרים מספר הוא שזה אלא הזה, כמספר רצידיביסטים או
מבוגר, מעבריין צעיר עבריין לתפוס יותר קל כי לעיל, שהוזכרה העובדה את כך על נוסיף
עם זהה אינו מסויימות עבירות על ונאסרו שנתגלו הצעירים העבריינים שאחוז יהיה ברור

הללו. העבירות את שביצעו העבריינים בין אחוזם
העולם בכל חמורה היא זו בעייה רבה, בדאגה הנוער בעבריינות העלייה את לראות יש
בישראל יותר טוב כיום עודנו שהמצב פי על אף ממנה. פטורה איננה תרבותית ארץ ואף
הכרוכות בלבד בחינות משתי ולו מעירנותנו לגרוע צריך הדבר אין אחרות, בארצות מאשר
ידועה תופעה  העולים של השני בדור שליליות התפתחויות מפני החשש בשנייה; אחת
הצעירים שהעבריינים משום העתידה, חברתנו של לדמותה מכך כתוצאה והסכנה הגירה, בארצות
אתגר ויהווה כנראה, ויתמיד, ילך העול פריקת תהליך בעתיד. הפוטנציאליים הפושעים הם

למשטרה. רציני
ומוסדותיה החברה של המאמץ בלבד. המשטרה של מסמכותה אינן זה בשטח המנע פעולות

ורפואיות. חינוכיות סוציאליות, בפעולות בעיקר, מרוכז, להיות חייב

נוער לחקירות ות ד י ח י ה (2)

צעירים בעבריינים ולטיפול הנוער עבריינות לבעיית יתירה לב תשומת מקדישה המשטרה
לחקירת המיוחדות היחידות מנע. בפעולות אף אלא בלבד, ועונשין חקירה פעולות ידי על ולא
עבריינות, ע^ע^לוו^הנועב^לש^מנ^עת בפיקוח מועסקות צעיריט, ידי על שבוצעו עבירות
אופניים, גניבות בריונות, במעשי משל, "דרך מסויים, פלילי בנושא לפעם מפעם ומתרכזות

"" ~ וכיר'ב.  האזארד י משחקי
מעקב וקויים המוזנח לנוער מפגשים המשמשים אתרים על לפיקוח מיוחדות חוליות הוקמו

הנוער. בקרב פעילים עבריינים אחר
אחרות יחידות של מפעולותיהן מסויימת במידה הנבדלות בשיטות פועלות הנוער יחידות
 אלה: יחידות של המשטרתי אופיין את האפשר, ככל להדגיש, שלא אמצעים ננקטו במשטרה.
שעומד לרכב בלבד! אזרחיים בגדים לובשים היחידות עובדי מיוחדים. בבניינים שוכנו הן
ופדגו פסיכולוגיים מטעמים אלה כל  משטרתיים סימנים אין תפקידם מילוי בשעת ברשותם
שכל הרי מכך, להימנע כשאין משטרתיים, באמצעים מסתיימות מסויימות פעולות כי אם י^ךגיים. ,

האפשר. ככל סוציאלי, בטיפול ולהיעזר זה ממין תוצאות להמעיט מכוונים האמצעים _]^
הציבו ובוועדות התיאום בוועדות הביךמשרדיות, ועדות" בו בקביעות משתתפת המשטרה
לנוער, המבחן שירות עם פעולה שיתוף יחסי קיימים הנוער. עבריינות בסוגיית העוסקות ריות

המקומיות. הרשויות ועם לנוער החסות מעונות רשות עם העוקבת, החסות עם
משתפת המקומי, השלטון מוסדות ועם הרשמיים המוסדות עם הפעולה שיתוף על נוסף
ומועדוני נוער תנועת כגון מתנדבים, של אגודות ועם ציבוריים ארגונים עם גם פעולה המשטרה

השונים. המוסדות שבפיקוח נוער
המעצר בית של מיוחד באגף צעירים עצירים להחזיק הכרח קיים מסויימימ במקומות
מקום למציאת ביחס במיוחד קשה המצב לנוער. החסות במעונות מקום חוסר בגלל המשטרתי,

בדין. שחוייבו לעצירים אלה, במעונות
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יי פרק

דרכים ותאונות תנועה

ררגימ תאונות .1

החישוב שיטת א.

או (במכוניות ברכוש פגיעה בלי או עם אדם, בני נפגעו שבהן דרכים תאונות נדונות זה, בפרק
בהן שנפגע מבלי (כלומר, בלבד, לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות על פסחנו אחרים). בעצמים
אף לפיכך, זה. מסוג תאונות על למשטרה להודיע החובה בוטלה 1961 שבשנת משו" אדם)
ידיעות אלא אלה אין אדם, בני נפגעו לא שבהן תאונות על הודעות למשטרה מגיעות אם

סיבותיהן. ועל התאונות בעיית על בדיון בחשבון להביאן אפשרות אין ולכן חלקיות,
והשוואות, מספרים רק לא כולל זה שבפרק ובדיאגראמות בטבלות הדרכים תאונות ניתוח
מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, גורמים באמצעות הנעשים ניתוחים גם אלא
המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה התאונות
הבהרת הבעייה את להבהיר כדי בהם שהיה אהיים, מדדים בשני להשתמש לצערנו, נוכל, לא
שכל הקילומטרים מספר ובין התאונות בין יחס קביעת לשם קילומטראז/ של המדד דהיינו, יתר,
ובין התאונות מספר בין השוואה לעשות יכולים אנו ואין השנה, במשך עוברים הרכב בלי
חישוב ידי על מסויימות בארצות קובעים הקילומטראזי את במדינה. הכבישים של הכולל האורך
הכמות את לבדוק אחרת אפשרות אין כי במדינה, הרכב כלי צורכים שאותה הדלק כמות של
הקילומטרים של המדוייק המספר את או לחוד, רכב כלי כל ידי על בדלק השימוש של הממשית
לקבל איאפשר בדלק השימוש חישוב  זו בשיטה גם אמנם, לחוד. עבר רכב כלי שכל
בלתי הוא כזה אומדן גם אצלנו אולם בלבד משוער אומדן רק אלא מדוייק קילומטראזי
חלק של וגילו הרכב, כלי סוגי מאוד ושונים מאוד שרבים משום ביותר, מוסמך בלתי או אפשרי

שונים. דלק בסוגי הרכב, כלי מותנעים כך, על נוסף ביותר. גבוה מהמכוניות ניכר
האורך לנו ידוע בידינו: מצוי אינו הוא אף בארץ' והדרכים הכבישים של הכולל האורך
איננו האחרים והיישובים הערים בתוך הדרכים אורך אך הביךעירונייס, הכבישים של המדוייק
הביך הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי מדד בקביעת תועלת איפוא, אין, ידוע.
(ובתוכן העירוניים בשטחים אירעו (%77.9) התאונות של המכריע שרובן משום בלבד, עירוניים
התאונות וחלוקת הביןעירוניים בכבישים התנועה שעומס ומשום הקטלניות) התאונות של %54.4
הכבישים' של מםויימים קטעים על ידיעות לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם השונים, בקטעיהם

הכלל. על ללמד כדי בהם ואין מצומצמים, האלה הנתונים אולם רכב, ספירת נעשתה שבהם
מושל הן שאין פי על שאף להשוואות, בידינו, הנמצאים בנתונים כן אם להשתמש, עלינו

מהן. אף ללמוד ואפשר ומדוייקות, מהימנות הן מות,

התאונות ב.

לסוגיהן התאונות ניתוח (1)

14,148 נפגעו שבהן דרכים תאונות 10.660 ישראל משטרת ידי על נרשמו הנסקרת בשנה
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עם  ר8,444 חמורה פציעה עם תאונות מהן 1953 קטלניות. היו התאונות מכלל 263 אנשים.
225 מהן: ,12,127 הנפגעים ומספר 9240 התאונות של הכולל המספר היה 1962 בשנת קלה. פציעה
1963 נתוני של1 ההשוואה קלה. פציעה עם ו7316 חמורה פציעה עם 1699 קטלניות, תאונות
עם בתאונות הנסקרת: בשנה %15.4 בשיעור הנפגעים באחוז עלייה על מראה 1962 של לאלה
 חמורה פציעה עם בתאונות ,%16.9  קטלניות בתאונות ,%16.7 של עלייה היתה נפגעים

.15.40/0  קלה פציעה עם ובתאונות %14.9

אין אך ,%15.4  1963 בשנת תאונות_הדרכים בעקומת ניכרת עלייה קיימת לכאורה
הנוגעים הנתונים שאר עם להשוותו יש עצמו. בפני העומד מוחלט כנתון זו עלייה לראות
האוכלוסייה. וגידול המורשים הרכב כלי במספר הגידול  בדרכים התעבורה ולתנאי לתנועה
? ב%20.1 הנסקרת בשנה עלה צה"ל) רכב כולל (אינו המורשים המנועיים הרכב כלי מספר
.143,972  1963 שגת בסוף ואילו מורשים רכב כלי 119,888 במדינה היו 1962 שנת בסוף
דרכים תאונות של סטאטיםטי בניתוח החשובים הנתונים אחד הרכב, כלי במספר הגידול
הרכב בכלי כי מוכיח/ בדרכים) התעבורה של השונים המרכיבים בין המרכיבים אחד (בהיותו
כלי שלריבוי ספק אין אולם הדרכים. תאונות במספר מאשר גדולה יותר עלייה חלה המורשים
האוכלוסייה גידול על הםטאטיסטיים מהנתונים דרכים. בתאונות העקומה לעליית בולט קשר הרכב
ישראל אוכלוסיית מנתה 1962 שנת (בסוף %4.2 של עלייה בה שחלה למדים' אנו במדינה
על להצביע כדי בה יש זו עלייה גם נפש). 2,429,000  1963 שנת בסוף ואילו נפש 2,332,000

התאונות. בריבוי חשוב גורם עוד

אם בעיקר, לנו תובהר הדרכים בתאונות העלייה נתוני של האובייקטיבית משמעותם
ומדד התאונות מדד לפי הפגיעות, ותכיפות התאונות תכיפות של המספריים. הנתונים את נשווה
לכל התאונות מספר היה 1962 שבשנת מראה, זה מדד במדינה. תושבים 100,000 לכל הנפגעים
520 היה תושבים 100,000 לכ'| הנפגעים מספר ?439  1963 בשנת ואילו 396 נפש 100,000
מראה, תושבים 100,000 לכל והנפגעים התאונות מדד ;582 הנסקרת בשנה ואילו הקודמת בשנה
הראוי נוסף נתו>ן זו.; בשנה לאוכלוסייה, ביחס הדרכים תאונות בשיעור עלייה על כן, אם
אחר אור מפיץ זה נתון מורשים. רכב כלי 1,000 לכל "התאונות מספר המדד"של  לב לתשומת
לפי דרכים, בתאונות העלייה אף על כי הקודמת: השנה לעומת הדוח, בשנת התאונות עליית על
רכב כלי 1,000 לכל התאונות של המוחלט שבמספר הרי תושבים' 100,000 לכל התאונות מדד

הנסקרת). בשנה ל74 הקודמת בשנה (מ77 קטן בשיעור כי אם ירידה, חלה מורשים,

לשים יש חומרתן, לפי  לסוגיהן הדרכים תאונות ועל הנפגעים מספר על לנתונים בייחס
תאונה דהיינו, המקריות, רבת שבו עניין כלל בדרך הוא בתאונות הנפגעים שגורם לכך לב
מצויים הרכב בתוך אם חמורים ממדים לקבל עלולה קלה, להיות עשוייה אחרות שבנסיבות
שבשנים מלמדנו, דלהלן בטבלות עיון באוטובוס). נוסעים (למשל יותר פגיעים או רבים נוסעים
התאונות מספר וכאשר הנסקרת, מהשנה קטנים היו והאוכלוסייה הרכב כלי כשמספר הקודמות,
במעט אך קטן שאירעו הקטלניות התאונות של מספרן היה הנסקרת, מהשנה שליש לכדי הגיע
שאין לזכור, יש ככלל ו1952). 1950 בשנים הקטלניות התאונות מספר (למשל, הנסקרת מהשנה
קודמתה), לעומת שנה כל של השינוי (ולאחוז השנתיות ולידידות לעליות מופרזת חשיבות לייחס
של יותר, ארוך בטווח בכללותן) המגמות (ועל והירידה הריבוי תהליך על להסתכל יש אלא

הפחות. לכל שנים מספר

הקודמות, השנים מספרי עם בהשוואה החומרה, לפי התאונות פירוט ניתן דלהלן 93 בטבלה
בלבד). יולידצמבר לחודשים מתייחסים 1948 לשנת (המספרים המדינה הקמת מיום החל
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93 טבלה
דרכים .ט"תאונות לפ  19631948לסוגיהן "ן

פציעותפציעותטווי?כלהשנה
קלותקשותהתאונות

הכל 9450829302047571103(19631948)סך

1948*942*93*259*590*
194921261744291523
195031322178182097
1951373219811642370
1952389221010932589
195340331629762895
1954469315610633474
1955519312911703894
1956624914914124688
1957706720815775282
1958809717816926227
1959825518018276248
1960840516816616576
1961879222016826890
1962924022516997316
19631066026319538444

בלבד יולידצמבר : תאונות 1948 לשנת הערה *

של המדד לפי האמורות, בשנים הפגיעות ולתכיפות התאונות לתכיפות המתייחסים המספרים
.94 בטבלה ניתנים האוכלוסיה,

94 טבלה
19631948  אוכלוס"ה  נפגעים  תאונות

התאונותמספרמספר הנפגעיםמספר מספר 100.000הנפגעיםהתאונותהשנה תושביםלכל

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
1956624978431,872000334419
1957706788701,976,000358449
19588097102692,032,000398505
19598255107402,089,000395514
19608405105852,150,000391492
19618792111562,232,000394500
19629240121272,332000396520
196310660141482,429,000439582

בלבד ספטטגרדצמבר נפגעים: בלבד יולידצמבר 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 .19631961 בשנות
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95 טבלה
19631961 המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

196119621963
באחזים הריבוי
1963/1962

דרכים +8.7929,24010,660תאונות 15.4

+2,232,0002,332,0002,429,000האוכלוסייה 4.2
(מנועיים) המורשים הרבב +972'102,222119,888143כלי 20.1

רכב ל1000 התאונות מספר
(מנועיים) 867774מורשים

מורגשת האחרים למדדים שבניגוד במיוחד, לציין יש זה. פרק בתחילת נידונו זו שבטבלה הנתונים
בשנה ., ל86 המדד ירד 1961 בשנת ;96  המדד היה 1960 בשנת מתמדת: ירידה זה במדד

ל74. הנסקרת בשנה ל77! שלאחריה
בשנות תושבים) 100'000 לכל התאונות (מספר התאונות תכיפות מופיעה 96 בטבלה

גראפית. בצורה ,19631948
96 טבלה

ואוכלוסייה דרבים תאונות
11111■
948ו963ו
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ובאחוזים במספרים חומרתן, לפי ,19631962 בשנות התאונות חלוקת את מראה 97 הטבלה
ובסוגיהן. התאונות במספרי התנודות את וכן שנתיים

האונות
97 טבלה

הוטרת; לפי  לסוגיהן 19631962דרכימ 

התאונה 9סונ 6 219 6 באחוזים31 הריבוי

התאונות +10660100.00/0."9240100.0כל 15.4

נגרם שבהן תאונות
נגרמו שבהן תאונות
נגרמו שבהן תאונות

מוות
קשים פצעים
קלים פצעים

225
1699
7316

2.4".
18.4..
79.2..

263
1953
8144

2.50/0

18.3"/
79.2"/0

+ 16.9
+ 14.9
+ 15.4

.19631961 משנת שנה בכל התאונות של החודשית ההתפתחות גראפית' בצורה ניתנת, 98 בטבלה

98 ד. ל ט(ב

00וו

000ו

900

800

700

600

^ף*444~,
. ^ט*^_"1^''^>ו

♦'*! ף'*'ך"'4444<4*

12 וו 0ו 9 8 7 6 5 4 3 2 ו

מספר למדי. ניכר שינוי השונים התאונות סוגי של האחוז השנה נשתנה השנתי סרהכל בתוך
ל2335 מ~2021 עלה קשה שנפצעו האנשים מספר * (%14.5) ל~285 מ249 עלה שנהרגו האנשים

(ק!ל16.9). ל11,528 מ9857 עלה קל הפצועים מספר !(15.90/0)
תאונות קטלניות; תאונות סוגיהן: לפי התאונות חלוקת גראפית, בצורה ניתנת, 99 בטילה

.(19631959 בשנות (הכל קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות קשים! פצעים נגרמו שבהן
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99 טבלה

ו

!

$
%

ו
:■■■

19631959 לסוגיהן דרכים תאונות

חוזים *^א

79.2 79.2 78.4 78.2 75.7 >(£%#$ נציעוחג

00/7 פציעות

קטלניוו^ן

110



מחתית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את מראה 100 הטבלה

100 טבלה
1963  הוגרתן לפי דרכים תאונות

המחוזות לפי

פציעות פציעות .ת הכל םך קלות.המחוז קשות

הצפוני 2144874551602המספרהמחוז
100.04.121.274.7האחוז

תלאביב 5071679804024המספרמחוז

100.01.319.379.4האחוז

הדרומי 34451095182818המספרהמחוז
100.03.215.081.8האחוז

8444 1953 263 10660 המספר הכל סך
79.2 18.3 2.5 100.0 האחוז 1

ב%20 מרוכז התנועה מעומס %80 שבערך הוכיחו מיכאניים) (במונים בדרכים התנועה ספירות
אירעו התאונות מכל ל%78 שקרוב לעיל צויין כבר ובמבואותיהן. בערים ובעיקר הארץ, מדרכי
;54.40/0 עירוניות בדרכים להלן: כמפורט התחלקו הקטלניות התאונות העירוניות. בדרכים
עירוניות בדרכים  המחוזית,: החלוקה שונה ההרוגים במספר .%45.6 ביךעירוניות בדרכים
הנפגעים של המכריע רובם נפצעו זאת לעומת .%48.1  לאעירוניות ובדרכים 51.90/0

עירוניות. בדרכים (%70.7)
הדרומי (במחוז הדרומי ובמחוז הצפוני במחה אירעו הקטלניות התאונות של המכריע רובן
הקשות הפציעות ממחצית למעלה השנה גם היו זאת לעומת .(%33.1 הצפוני ובמחוז %41.4

הקלות. הפציעות למחצית קרוב וכן תליאביב, במחוז

התאונות סיבות (2)

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

101 טבלה
1963  התאונות סיבות

באחוזים ב=:פי£ התאונה סיבת

100.0 10660 הכל סך
40.0 4263 מסוכנת נסיעה
0.4 46 הנהג של שבהתנהגותו סיבות ■
26.3 2806 רגל הולכי התנהגות
9.6 1019 אופניים רוכבי התנהגות
3.3 354 מיכאניים ליקויים
20.4 2172 שונות

מחוזית. בחלוקה חומרתן לפי הדרכים תאונות את גראפית בצורה מראה 102 הטבלה
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הדרומי המחוז

102 טבלה

לסוגיהן דרבים תאונות
1963  מחוזית חלוקה

תייאביב מחוז הצפונ המחוז
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103 טבלה

התאונות963ו סיבות
נסיעה

מסוננת
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104 טבלה
1963, הסיבות פירוט  דרכים תאונות

דרך עי>תיתדרך לא עירן[ית הכל סך למיניהן הסיבות

2358 8302 10660 הכל סך

1166 3097 4263 מסוכנת נסיעה א.

המקרה בנסיבות מופרזת מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת מהירות

לרכב קדימה זכות אימתן
חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות אימתן

בצומת רגל להולך קדימה זכות אימתן
מסומן חצייה מעבר ללא
"עצור" לתמרור איציות

לרמזור איציות
אחר הוריה לתמרור איציות

קדימה" "זכות בתמרור איהתחשבות
המכוניות בין רווח על אישמירה

אות אימתן
כחוק שלא עקיפה
נכונה לא פנייה

הימין על אישמירה
סינוור

אחורנית נסיעה
תאורה ללא רכב

הנהג של שבהתנהגותו סיבות ב.

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות פעולות

רגל הולכי התנהגות ג.

115 904 1019 אופניים רוכבי התנהגות ד.

437273164
29236

64655294
28827414

74695
29023753
93867
21201

12911712
674431243
20916544
639384255
13410232
293133160
964749
1851769
26818

463412

25214
835

13103

28062534272

187 167 354 מיכאניים ליקויים ה.

מקולקלים בלמים
מקולקלים אורות

פגום הגה
אחרים מיכאניימ ליקויים

1469947
615
17512
18562123

21721566606

30524461
354194160
14471089358
663927

שונות ו.
הנוסעים התנהגות

הכביש מצב
סיבות שאר

ידועה בלתי הסיבה
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105 סבלה
1963  הגאונות סיבות

המחוז,"; לפ

הדרומי המחוז תלאביב מחוז הצפוני הטהו; הכל ך ם

האחוז
מספר

הסיבות האחוז מספר
הסיבות האחוז מספר

הסיבות
התאונה סיבת

100.0 3445 100.0 5071 100.0 2144 100.0 10660 הכל סך

מסוכנת 426340.085840.0206840.8133738.8נסיעה

הנהג של שבהתנהגותו 460.4180.8180.4100.3סיבות

רגל הולכי 1.1)280626.354325.3136426.98992התנהגות

אופניים רוכבי 04699.238011.0.10199.6170$התנהגות

טיכאניים 5543.31275.9951.91323.8:ליכןוייס

68720.0]217220.442820.0105720.8שונות

אפילו ואפשר אהד למכלול שהשתלבו גורמים מספר של תוצאה כלל, בדרך הן, התאונות סיבות
שסיבות בהכללה, גם, לומר מותר נמנעת. התאונה היתה הגורמים, אחד נעדר שאילו לומר,
המשתמ של בהתנהגותם כלומר, סובייקטיביים, בגורמים תלויות להבחין, שניתן כפי התאונות,
מצב  אובייקטיביים וגורמים רגל, הולכי ואופניים, אופנועים רוכבי נהגים,  בדרך שים

באלה. וכיוצא הרכב התנועה, הדרך,
רק הם כלל, ובדרך התאונות, להתרחשות הסיבות בין מיעוט הם האובייקטיביים הגורמים
המקשה בדרכים הצפיפות  התאונות של המכריע לרובן המסייע אחד, גורט אמנם, יש תורמיפ.
הרכב כלי במספר המתמיד הגידול בין הפער מן נובעת היא סוגיהם. לכל בדרך המשתמשים על
על הנגרם העומס ושל זה פער של העיקרית התוצאה הכבישים. של הרשת התפתחות קצב ובין
גורמים מסייעים כאמור, ברם, התנועה. של החופשית הזרימה של והפרעתה האטתה היא, ידו
קיבולם כושר מגיע מםויימות בשעו'ת הראשיות. הסיבות הן אין אך התאונות, להתרחשות אלה
והמשמשים הנהגים בין לעצבנות הגורמים תנועה, פקקי נוצרים ואז לשיא, מסויימים כבישים של

הפקק. של פינויו לאחר המהירות להחשת מניע בעקיפין
חלק כלומר, והרכבו, בארץ הרכב משק של מצבו  נוסף אובייקטיבי גורם ישנו
הסואנים שבכבישים. מצב, איפוא, נוצר ואיטי. מיושן  האחר וחלקו ומהיר חדיש  מהרכב
בהמות ידי על גרורות עגלות זה ובכלל ביותר, ואיטיים, מהירים רכב כלי כאחד נעים ביותר

וכיו"ב. תלתאופניים וכן ואופניים,
מקומות חוסר הוא בערים' במיוחד האובייקטיביים, התעבורה לתנאי נוסף חשוב גורם
ביךעירוניות בדרכים ולפעמים הערים ברחובות הרכב רוב החניית רכב. לכלי מספיקים חנייה
ברם, קטלניות. לתאונות ואף חמורות לתאונות לעתים, גורמת חוקית ובלתי מסוכנת בצורה
סובייק בגורמים התלויות הסיבות הן דלעיל, הטבלות שמוכיחות כפי לתאונות, העיקריות הסיבות
 אופניים רוכבי התנהגות * %26.3  רגל הולכי התנהגות :(%40.0) מסוכנת נסיעה טיביים:
;%0.4  בזה) וכיוצא נרדם הנהג (עייפות, הנהג של בהתנהגותו הקשורות סיבות ;%9.6
סובייקטי סיבות כלולות שבהן שונות, וסיבות התאונות ממספר ל3.30/0 גרמו מיכאניים ליקויים
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התנהגות לקוייה, הטענה או יתר מטען חוקית, בלתי בצורה החנייה כגון, מסויימות, ביות
גם נוציא (אם הפחות לכל איפוא, מגיעות, הסובייקטיביות הסיבות .%20.4  וכיו"ב הנוסעים

שנחקרו. התאונות כל של הסיבות מן ל%76.3 "שונות") הסעיף את
התרבו העולם בארצות התאונות בהתארעות חשוב תפקיד הממלאת השיכרות כי לציין, יש

בארצנו. כמעט אפסי גורם היא ביותר, תיות

נפגעים (3)

הפגיעה. סוג לפי '19631959 בשנות התאונות נפגעי את מראה 106 הטבלה

106 טבלה
19631959  תאונות נפגעי

הפגיעה 19591960196119621963סוג

הכל 1074010585111561212714148סך

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

200

2140
8400

176

1902
8507

243

1944
8969

249

2021

9857

283

2335
11528

דלהלן. 107 בטבלה ניתן ,19631959 בשנות ונוסעים רגל הולכי  התאונות נפגעי של פירוט

107 טבלה
19631959  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

הנפגעיםהשנה רנלכל האחו*נוסעיםהאחוזהולכי

195910740365234.0708866.0

196010585372035.1686564.9
1961111564001359715564.1
196212127416434.3796365.7
196314148459132.4955767.6

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

19631959 תאונות י נפגע

,7*1 י
גא10
000
0(<<0

63 62 61 60 59 63 62 61 60 59 63 62 61 60 59
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,19631959 בשנות שונות, בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספרי ניתנים 109 בטבלה
ל1829. מ1752 עלה שנפגעו הרגל הולכי הילדים של הכולל המספר הפגיעה. סוג לפי

109 טבלה

הפגיעה סוג לפי  רגל הולכי  שנפגעו ילדים
19631959

הפגיעה 1959196019611962191.3סוג

הכל 15921661163417521829םך

4542403946הרוגים

קשה 372299281288304פצועים

קל 11751320131314251479פצועים

החלוקה: לפי '19631959 בשנות ונוסעים, רגל הולכי  התאונות נפגעי את מראה 110 הטבלה
,55 היה הדרכים תאונות הרוגי 286 בין הילדים שמספר מראה המספרים בחינת וילדים. מבוגרים

.397 קשה הפצועים ומספר

110 טבלה
האונותנפגע 19631959י 

רגל ונוסעיםהולכי

םהרוג צי 1פ י ע קשו עיפה£ ו קלצ ם

הכלהשנה נוסעיםרגלהולכינוסעיםרגלהולכינוסעיםרגלהולכיסך

1 ילדים מבוגריםבבוגרים ילדים ילדיםמבתריכילדיםבבוגרים ילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים;

195910740624575184963721123149150211755045678

19601058558426884602991040103154113205067579

19611115684401136531281105082175213135368536

19621212789391138526288113077179714256165470

19631414891461399581304135793209014797343616

בצורה ,19631959 בשנות וילדים) (מבוגרים שנפגעו הרגל הולכי מספר את מראה 111 הטבלה
גראפית.
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111 סבלה

9631959ו רגל תאונותהולני נפג/1י

2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
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רגל. הולכי זו בשנה היו קל הפצועים מן ו3569 קשה הפצועים מן 885 ההרוגים, מן 137

,19631962 בשנות שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  הילדים מספרי את מראה 112 הטבלה
באחוזים. הריבוי ציון ועם הפגיעה סוג לפי

112 טבלה
הפגיעה סוג לפי  19631962  שנפגעו ילדים

רגל הולכי ילדים

הפגיעה כאחוזים19621963סוג הריבוי ■

הכל. +17521829םך 4.:4י י

הרוגים■
קשה פצועים
קל פצועים

39
288
1425

46
304
1479

י :יי. +17.9
+ 5.6
+ 3.8

נוסעיםילדים

הפגיעה באחוזים19621963סוג הריבוי

הכל +555718םך 29.4

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

8
77
470

9
93
616

+ 12.5
+ 20.8
+31.1

. " ■ בתאונות המעורבים הרכב כלי (4)

ובנזק רב בהרס גם אלא חייו, ובסיכון האדם בגוף בפגיעה רק לא מתבטא התאונות של נזקן
המכוניות. למשק כל קודם לרכוש, כבד

כלי 143,972 מכלל (מנועיים) שונים רכב כלי 13,290 בתאונות מעורבים היו הנסקרת בשנה
לה). שקדמה בשנה 119,888 מכלל רכב כלי 11,129 (לעומת המורשים הרכב

עם בהשוואה ,19631962 בשנים בתאונות מעורבים שהיו הרכב בלי פירוט ניתן 113 בטבלה
באחוזים. השינוי ובציון המורשים הרכב כלי

113 טבלה,
19631962 דרכים בתאונות המעורבים הרבב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכב כלי וסוג הרכב המעורביהריבויומורשיםכ?י הרכב בתאונותנ?י הריבוים
הירידה או

י  963נ962נ
נבאחוזים באחוזים9621963

המנועיים הרבב כלי הכל +119888143972סך 20.11112913290+ 19.4

פרטיות +4523457233מכוניות 26.531093949+27.0
משא +2990433868מכוניות 13.326083081+ 18.1

+3098037519אופנועים 21.127723452+ 24.5
..אוטובוסים 28873051+ 5.714361490.+ 3.8

+24882513מוניות 1.09881062+ 7.5
(מנועיים) +83959788שונים 16.6216256+ 18.5

אופניים ותלת ידועאופניים לא ■ ■■16981791+ 5.5

לבהמות רתומות ידועעגלות 194189לא 2.6

גראפית. בצורה ר115אי, 115 שבטבלות הנתונים את מראה 114 הטבלה
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114 טבלה

1963  דרכים תאונות

המורשים הרכב כלי

המעורבים הרכב כלי

57233
▼■*...■.■.*.

37519

33868

9788

'* 2513 ?' י305 גא
^ ₪: <* ₪!₪!! *

0י :.:.:..:.:::

מוטות אוטובוסים
שונים

(מנועיים)

משא מני

0י

או0נו/1ים מנ'פרטיות
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סוגיהם, לפי המורשים' הרכב כלי על ובאחוזים, במספרים פרטים, ניתנים ו115אי 115 בטבלות
הנסקרת. בשנה דרכים בתאונות המעורבים הרכב לכלי בהשוואה

115 טבלה
1963  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

המעורבים אחוז
המורשים בין

המעורבים הרכב בלי
בתאונות

הרכב כלי
המורשים הרכב כלי סוג

9.2 13290 143972 המנועיים הרכב כלי הכל סך

6.9
9.1
9.2

48.8
42.3
2.6

572333949
338683081
375193452
30511490
25131062
9788256

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

אופנועים
אוטובוסים

מוניות
(מנועיים) שונים

1791
189

ידוע לא
ידוע לא

אופניים ותלת אופניים
לבהמות רתומות עגלות

אי 115 טבלה
1963  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

השוואה

כל הרכבסוג י
הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםכלי

האחוזהמספרהאחוזהמספר

כליסד המנועייםהכל 143972100.013290100.0הרכב

5723339.8394929.7
3386823.4308123.2
3751926.1345226.0
30512.1149011.2
25131.810628.0
97886.82561.9

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

אופנועים
אוטובוסים

מוניות
(מנועיים) שונים

שונים ניתוחים  דרכים תאונות (5)

מבחינת השונים' לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו שבהן טבלות מספר להלן
וניתו לאעירוניות) או עירוניות (דרכים המקום לילה), או יום או והזמן, השנה (חודשי הזמן

אחרים. חים

116 טבלה
המחוזות לפי  1963  והזמן המקום לפי  דרכים תאונות

הכלהמחוז סך
מ זו ה

עירונית עירוניתדרך לא לילהיומדרך

הכל 106608302235879832677סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

2144
5071
3445

1337
4692
2273

807
379

1172

1652
3764
2567

492

1307
878
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117 טבלה
1963  המעורבים הבב כלי כל  דרכים תאונות

עירונית. לא דרך  עירונית דרך

מנועיים רככ כלי

עגלות אופניים תלתי
רת1מות . ותלת. אופנועים,
לבהטו" איפנ,יס שונים אופנועים

וקטנועים
טירה עם

םך
אזפ:"= אופ קט אוטו מכוניות מכוניות "כ^ המקום
?::= ע= גועים גועים בוסים משא פרטיות

189 1791 256 394 125 1083 1850 149(1 1062 3081 3949 15270 הכל םך

129 1594 159 336

60 197 97 58

1513 1236 807

26 187 337 254 255

דרך
1980 2884 11633 עירונית

לא דרך
1101 1065 3637 עירונית

118 טבלה
1963  סוגיהן לפי  דרכים תאונות

האחוז התאונה םוג

100.0 10660 הכל םך

29.8

2.3

5.0

3.1

40.6

6.2

10.1

0.1

2.8

3175 נע רכב עם התנגשות
249 חונה רכב עם התנגשות
536 חנייה לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות
327 דומם עצם עם התנגשות
4329 רגל בהולך פגיעה או דריסה
664 רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה
1080 התהפכות

6 החלקה
אחר םוג

294 בבעליחיים) פגיעה (כולל
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119 טבלה

דרנים963ו תאונות
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120 טבלה

9ן 6 3 .".עי..
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121 טבלה

קטלניות963ו תאונות
הזמו

עירונית^ דרך

ם ו ק הס

ההרוגים מספר

י" *%*
<י.£1
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122 טבלה

£
ונפגעים תאונות

השנתי השיא

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

123 טבלה
1963  והזמן גנה חודשי לפי  קטלניות תאונות

ההרוגים מםפר

נוסעים רגל י כ ל ז י:
התאונה זמן התאונה מקום התאונות מספר

£% אנשים תאונות ^ אנשימ תאונות לילה יו ^י* עיייית 1963 1962

החודש

148 127 46 137 136 183 120 143 263 225 הכל סך

172416811131313411123ינואר
101971212766113192פברואר

1913859488458מרץ

2720119146111119101אפריל

1625232223161669101מאי

1519109196641313יוני

202418619588616171יולי

2422913184101061212אוגוסט

172191214712136914ספטמבר

20241212186151549111אוקטובר

243012181713202041011נובמבר


162281410121111דצמבר


1111

127



124 טבלה
19631961 וביךעירוניות עירוניות תאונותלסוגיהםבדרכים נפגעי

יאופניים רוכבי אופנוע רוכבי מכוניות* נוסעי רגל חולבי
הכל עירוניתסד לא דרך עירונית דרן עירונית לא דרך עירונית דרד עירונית לא דרך עירונית דרך עירונית לא דרך עירונית דיד השנה

פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים פצועים הרוגים

146 7 1041 13 549 13 1545 12 1915 53 1840 21 425 57 3452 67 10913 243 1961

166 6 1013 6 564 7 1617 11 2214 75 2268 16 388 43 3648 85 11878 249 1962

179 12 1174 14 717 12 2080 19 ,2733 71 !2526 20 437 42 4017 95 13863 285 1963

באחוזים

1.30/0 2.90/0 9,50/0 5.30/0 5.00/0 %53 14.20/0 4.90/0 17.6"/0 21.80/0 16.90/0 8.70/0 3.90/0 23.50/0 %31.6 27.60/0 100.00/0 100.00/0 1961

%1.4 %2.4 ^%5 0י'2.45 %4,8 %2,8 %13.6 %4.4 %18.6 %30,1 \%9,1 6.40/0 %3.3 %17.3, %30,7 34.20/0 %100.0 100.00/0 1962

1.30/0 %4.2 %8.5 4.90/0 5.20/0 %4,2 %15.0 %6.7 19.70/0 24.90/" %18.2 %1.0 3.1%14.80/0 %29.0] 33.30/0 100.0"/0 100,00/0 1963

מנועי. לא ברכב נוסעים כולל (*

ס0
>^5



125 טבלה
1963  סוגיהן לפי  קטלניות תאונות

התאונה ג ו ם

התנגשות
מספר אחר סוג כ:,1ע פ:?. או דרים
ההרוגים או החלקה התהפכות "" פגיעה

ירוע לא ככ כל רגל בהולך

מספר
^\התאונות

*.*
%גנ

ט
|_#

0
^/*$^1

1"ם

י3
הכל 2638854101351173285סך

100.033.51.91.53.851.30.46.51.1האחוז

יתאונות  הגנהדרכים חודשי 19631962לפי 
19621963החורש

הכל 924010660סך

832
727
769
842
893
861
989
979
892
995
972
909

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

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

127 טבלה
1963  השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

רגלהחודש הולכי
נזהנז

הילדים אחוז
ילדיםמבוגרים

הכל 45912762182939.8סך

24713435.2
20912838.0
4242.5נ192
21016343.7
22316843.0
24314737.7
23119245.4
21216243.3
25316839.9
23917241.8
25513534.6
24811832.2

381
337
334
373
391
390
423
374
421
411
390
366

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

129



בתאונות המלחמה (6)

המשטרה, של מסמכותה כלל, בדרך אינן' התאונות של האובייקטיביים הגורמים לסילוק הפעילות
(קונקרטיים נתונים איסוף באמצעות הללו' הסיבות במחקר נכבד תפקיד ממלאת שהיא פי על אף
סמך על וייעוץ הבעייה של האמורים בצדדים לטפל המוסמכים למוסדות דיווח וסטאטיסטיים)'
לסלילת (בקשר בדרכים לתעבורה הנוגעת שמדיניות להדגיש, עלינו זאת עם יחד והנסיון. המחקר
גורמים של בסמכותם אלא המשטרה של סמכותה בתחום אינה וביןעירוניות) עירוניות דרכים
המוניציפאליות. והרשויות העבודה משרד של התחבורה, משרד של בעיקר אחרים, ממשלתיים

של מסויימת לסלקציה להביא שמטרתן  הרישוי פעולות נכללו לא המשטרה תפקידי בין
המדינה בידי אין שעה ולפי עיקר, כל פשוטה אינה הרישוי שבעיית יצויין, המורשים. הנהגים
לפיכך, בדרכים. זהירה בלתי או פרועה רשלנית, התנהגות למנוע כדי  הנהגים לברירת כלים
לידי בתאונות המעורבים הנהגים את שהביאו הנפשיות הסיבות את חוקרת המשטרה אין
המש התביעה לצורכי מוחשיות עובדות באיסוף רק עוסקת היא ,י מסוכנת או רשלנית התנהגות
מרתיעה השפעה ולמשטרה המשפטית שלמערכת פי עלי שאף להדגיש, ההכרח מן זאת, עם פטית.
תנועה  אלה חוקים מטרת שהשגת הרי התעבורה, לחוקי בניגוד בדרכים המשתמשים על

בדרך. המשתמשים ציבור בהתנהגות בעיקר תלוייה  האפשר ככל וסדירה בטוחה
הגשת תאונות, מניעת התנועה, (הזרמת לעיל המפורטות .למטרות התנועה על הפיקוח
ובשטחים בערים דלקמן: בדרכים מבוצע לתביעה) עילה יש אם בתאונות, המעורבים נגד תביעות
הכוונה, ידי (על תאונות ולמניעת זרימתה הבטחת לשם התנועה על הסיירים מפקחים מאוכלסים
הסיירים נוקטים כן, במו תעבורה). עבירות גילוי אסורה, חנייה מניעת תנועה'/ "פקקי חילוץ
ליחידה ומודיעים מכשולים מסלקים הם התאונה! שאירעה במקום הראשונות הפעולות את גם

עצמם. בכוחות בהן לטפל יכולים שאינם התנועה בזרימת ההפרעות על
ממונעים סיירים ידי על לעיל האמורים לצרכים הסיורים מבוצעים העירוניים לשטחים מחוץ
ובמקו בזמנים מרוכז והוא .סלקטיבי' פיקוח הוא זה פיקוח האופיראטיביות. התנועה יחידות של
לתאונות לגרום שעלולות עבירות למניעת בעיקר מכוון זה פיקוח התאונות. שכיחות שבהם מות
במספרים עיון סמן על נקבעים והשעות, הזמנים התורפה, מקומות וכן אלו עבירות של (טיבן
הנוספים התפקידים את ממלאים הללו הסיירים גם קודמות). תקופות של הסטאטיסטיים

לעיל. שפורטו
אחרים שיטור (סיורי בלבד התנועה על בפיקוח עוסקים הביןעירוניים בכבישים הסיירים
והם מניעה), בסיורי העוסק בפרק כמפורט אחרים, סיירים ידי על הללו במקומות מבוצעים
מניעת היא סיירי,לתנועה מטפלים, שבהן הבעיות אחת זה. לצורך מיוחדת הכשרה מקבלים
כיוון לגילוי המכשיר גם"השגהי הופעל אחרים, אמצעים, על נוסף מופרזת. במהירות הנהיגה
יגיעובקרוב^לפי^ה1מגתנו). (מכשיריפנוספ>© הראדאר בשיטת המופעל (המכ''ם), ומהירות
הביך בדרכים מופרזת במהירות הנוסעים רכב כלי אלקטרוניים באמצעים מגלה זה, מכשיר
השפעה בדרכים המכ"מ חוליית של מציאותה משפיעה הללו, העבירות גילוי על נוסף עירוניות.
ידי. על הנערכת הרכב' של המיכאני המצב בדיקת היא נוספת מניעה פעולת הנהגים. על מרסנת
הרישוי משרד ידי על המבוצעות השיגרתיות לבדיקות (בנוסף המשטרה של התנועה בוחני
הודעה לבעליו או לנהגו ניתנת לקוי, הרכב נמצא אם עמן), קשר וללא הרשיון חידוש בשעת
משרד את ששיכנע לאחר אלא ברכב להשתמש רשאי הוא ואין בו, השימוש את עליו האוסרת
משפטית,, תביעה הגשת גם זו בדיקה עמה גוררת לפעמים, הליקויים. תוקנו אכן כי רישוי, __ה

לתיקונו. עד ברכב השימוש נאסר מקרים ב2957 רכב. כלי רבבות נבדקו הנסקרת בשנה
מיוחדים: מטענים העברת  התנועה על הפיקוח בתחום המשטרה את המעסיקה מיוחדת בעייה
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חורג הוא אם אף מטען, להעברת היתר לתת המשטרה הוסמכה (93 (תקנה התעבורה בתקנות
בטיחות בתנאי כזה מיוחד מטען העברת לאפשר כדי בחוק. שנקבעו מהמידות ובגובהו ברוחבו
החופשית לזרימתה הפרעה האפשר, ככל ולמנוע, גיסא, מחד בדרך למשתמשים מאכסימאליימ
שעות ואת התנועה ציר את ההעברה, לצורת תנאים המשטרה קובעת מאידך, התנועה של
עלולה אם או' בדרך למשתמשים המטען ממידות סכנה צפוייה כאשר מיוחדים' במקרים ההעברה.
המטענים בין משטרתי. ליווי כזה חורג למטען מוצמד התנועה, לזרימת ניכרת הפרעה להיגרם
ציוד העברת המלח; ים למפעלי חיפה מנמל ודוברות כבד ציוד העברת המיוחדים: החורגים
המוביל במפעל העפר לעבודות מכונות והעברת באורון הפוספאטים למפעל חיפה מנמל כבד

הארצי.

משפטיות ותביעות התאונות חקירות (7)

האופיראטי התנועה יחידות של ובוחנים חוקרים ידי על נחקרו אנשים נפגעו שבהן התאונות
בידי היא פלילית) אשמה נתגלתה (אם אלו חקירות מתוך הנובעים במשפטים התביעה ביות.

התנועה). ענף של התובעים בידי התביעה נמצאת (בתלאביב שבנפות התביעה עובדי
הסיבות את לחשוף  דרבים תאונת המשטרהבחקירת. פעולת של העיקרית מטרתה
מהווה הדרכים, תאונות של הסיבתיות חקר לתאונה. שגרמו והסובייקטיביות, האובייקטיביות
וממנו מסויים כביש או רחוב בקטע לתנועה והמכשולים התקלות על לאינפורמאציה עשיר מקור
גורמים, מספר של או אחד של לוואי כתופעת או ישירה כתוצאה קרתה התאונה אם ללמוד, ניתן

זה. בפרק כבר ציינו שאותם
סטאטיםטי) עיבוד ממך על (גם המסקנות והסקת הדרכים לתאונות הגורמים קביעת לאחר
של נוספת, מטרה בדבר. הנוגעים והמוניציפאליים הממלכתיים הגורמים לידיעת מובאות הן
^ התעבורה. חוקי על עברו בתאונה מהמעורבים יותר או אחד אם לגלות, היא החקירה
על נעשה מאוכלסים ובשטחים עירוניות בדרכים דרכים תאונות בחקירת הראשוני הטיפול
האופיראטיביות. התנועה יחידות ידי על  ביךעירוניות ובדרכים הסיור, יחידות אנשי ידי
המעור של הזיהוי פרטי רישום התאונה, לנפגעי ראשונה עזרה הגשת כולל: הראשוני הטיפול
התנועה ליחידת ידיעה העברת העדים); ושל הנפגעים של הרכב' של הנהגים' (של בתאונה בים
מקום בקרבת התנועה והסדרת התאונה עקבות על שמירה בדבר! הנוגעת האופיראטיבית
למעורבים הסייר מאפשר בתאונה, המעורבים הרכב לכלי בלבד נזק גרימת של במקרה התאונה.
היא שהתאונה מתברר אם אך, הביטוח. חברות למען האישיים פרטיהם את לקבל בתאונה,
ליחידת הטיפול המשך את הסייר מעביר התעבורה, מתקנות תקנה על עבירה של ישירה תוצאה

האופיראטיבית. התנועה
ובוחן. מחוקר המורכב צוות ידי על החקירה נערכת נפגעים בהן שיש דרכים בתאונות
בודק הבוחן ואילו עדים, ומפי בתאונה המעורבים מפי הסובייקטיביות הראיות את אוסף החוקר
לשם ואחרים. פיסיים עצמים לגלות ומנסה בתאונה המעורב הרכב של המיכאני מצבו את
בדיקת לצורך ואילו המשטרה, בסדנאות הבוחנים נעזרים הרכב, כלי של המיכאני מצבם בדיקת
הצנורות או המתכת שבירת זמן קביעת לשם מטאלורגית (בדיקה ופיםיקאליים פיסיים עצמים
המשטרה, מעבדות ידי על הם נעזרים ורקמות) דם בדיקת או צבע להשוואת בדיקה או, למיניהם

הארצי. שבמטה פלילי לזיהוי במחלקה
את התאונות, חקירת לאחר הדוח בשנת שננקטו הפעולות את מפרטת דלהלן 128 הטבלה
בטבלה בתאונות. הקשורות בעבירות שנאשמו אנשים נגד שננקטו הפעולות ואת התיקים סילוק
ננקטו אלה (פעולות בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן בתאונות הקשורות הפעולות גם נכללו
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שבטבלה לציין יש התעבורה). חוקי על עבירה מלווה היתה זה מסוג כשי/אונה מםויימים, במקרים
בשנים שנרשמו בתיקים ההתפתחות גם אלא הנסקרת בשנה שנרשמו התיקים רק לא נכללו זו

הנסקרת. בשנה ההתפתחות חלה אם קודמות,

128 טבלה
1963  וסילוקם מקרים  דרכים תאונות

תיקיםהפעולה
לרישום פנקסים
נזק  תאונה
בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים 120454170כל

במשטרה 60292999נסגרו

1699558בחקירה

הקודמות) השנים מן (11)(5)(מהם

4187837נידונו

47581זוכו

המשפטי ובבית (בתביעה ועומדים 3495423תלויים
הקודמות) השנים מן (47)(453)(מהם

תנאי) על מאסר (כולל 2766מאסר

4158852קנסות
$ונשים

נהיגה רשיון מלהחזיק 1793140שלילה

נהיגה רשיון מלקבל 12813פסילה

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

129 טבלה
1963  שהוטלו מאסר עונשי  דרכים מתאונות הנובעות עבירות

המחוזות לפי

המחוזמחתהמחוז
הדרומיתלאביבהצפוני

הבל 2828188113סך

2768086110תיקים

 תאונה לרישום בלבדפנקסים לרכוש 6123נזק
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130 טבלה

1963  המשפט גתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  דרבים מתאונות הנובעות עבירות
המחתות לפי

ם י ש ד 1 ח ב השלילה תקופת
תנאי על שלילה הכל סך

ומעלה מ12 12 עז מ6 6 עד מ3 3 עז

100 1149 3 70 1 67  101 36 406 140 1793 הכל סך

34 408  14  18  31 15 89 49 560 הצפוני המחוז

8 382 1 20  21  35 9 82 18 540 תלאביב מחוז

58 359 2 36 1 28  35 12 235 73 693 הדרומי המחוז

תיקים  א
בלבד לרכוש נזק  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.

תנועה עגירות .2

העוברים הנהגים נגד משפטים הגשת היא תנועה עברייני להרתעת העיקריות הדרכים אחת
הפעולה הקודמת. בשנה 365,191 לעומת תנועה, עבירות 313,713 נרשמו הדוח בשנת אלה. עבירות
במידה ורק תאונות גרימת של סכנה משום בהן שיש עבירות למניעת בעיקר, מכוונת המשטרתית

.131 בטבלה משתקפת זו פעולה אחרים. מסוגים לעבירות  יותר פחותה
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131 טבלה
1963  1962  לסוגיהן התעבורה הוקי על עבירות

לסוגיהן 19621963עבירות

הכל 365191313713סך

מופרזת 46553469מהירות
כחוק שלא 22561636עקיפה

אות 109376899אימתן
הימין על 93537551אישמירה

נכונה לא 4908507פנייה
ידי על שניתן לאות או לתמרור איציות

רמזור או 5112068649שוטר
רכב כלי תאורת 70816523עבירות

חנייה) (כולל חוקית בלתי בצורה רכב 151570126250העמדת
רגל הולכי 5135029793עבירות

אופניים רוכבי 2334613615עבירות
נוסעים של מסוכנת 36433332הסעה

מטען 21302232עבירות
מיכאניים 807575ליקויים

רישוי 1110211496עבירות
שלישי צד ביטוח 30643740עבירות

עבירות 2786927446שאר

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

132 טבלה
19631962  ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

19621963הפעולה

שנרשמו 357557306242תיקים
קנם) עבירות (275934)(323953)(מהם
הברירה לפי 249043242638שולמו

במשטרה 1784519797בוטלו
צה"ל לטיפול 690739הועברו

במשטרה ועומדים 4965027033תלויים
הקודמות) השנים מן (244)(3319)(מהם

6478260146נידונו
1028937זוכו

המשפט בבית 8881516בוטלו
המשפט בבית ועומדים 67356521תלויים

הקודמות) השנים מן (264)(631)(מהם
תנאי) על מאסר (כולל מאסר עונשי 183121הוטלו

6458660003גקנםו
תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות 19591981נשללו

נהיגה רשיונות מלקבל 513539נפסלו

המחוזות, לפי התעבורה' עבירות של הגילוי פעולות את גראפית בצורה מראה 133 הטבלה
.19631962 בשנות

עבירות גילוי ובין התאונות סיבות מספר בין השוואה גראפית' בצורה ניתנת 134 בטבלה
שביניהם. הגומלין השפעת היא מה להסיק נסיון לשם המקבילים, הסוגים מן תעבורה
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133 טבלה

תעבורה עבירות
שנרשמו תיקים

135



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

135 טבלה
19631962  המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות  התעבורה חוקי על עבירות

המחוזות לפי

בחודשים השלילה תקופח.
תנאי על שלילה ונועלה 120 מ6עי12 מ3עד6 3 עד הכל סן המחוז

196219631962196319621963196219631962196319621963

הכל 4ל19391981531434123.70280236115,16791010םך

324 439 44 20  59 22 51 51נ 93נ 8נ6 762 הצפוני המחוז
191 226 30 33 103 150 נ 4 39 נ 04 87 444 535 תלאביב מחוז
539 245 93 62 54 71 34 33 79נ 251 9נ9 662 הדרומי המחוז

מחוזית. חלוקה לפי שהוטלה המאסר עונשי מספר את מראה 136 הטבלה

136 ה ל ב ט

19631962  שהוטלו מאפי עונשי  התעבורה חוקי על עבירות
... המחוזות לפי ■

הדרומי המחוז תלאביב מהו! הצפוני המחוז הכל םך השנה

57 52 74 183 1962

31 45 45 121 1963

והסגרה תכנון חקר, .3

מיוחדות פעולות היתר, בין נכללו הנסקרת, בשנה והסיור התנועה מחלקת של פעילותה במסגרת
התנועה של הזרמתה לשיפור דרכים נבדקו המשטרה: של היוםיומיים העיסוקים מגדר החורגות
ומוני ממלכתיים גורמים עם מגעים קויימו ביןעירוניות. ובדרכים מאוכלסים בשטחים בערים,
סלילת ערים, (בניין פיתוח תוכניות אחר שוטף מעקב קרים השונים. התנועה בנושאי ציפאליים,
אוטובוסים, תחנות חנייה, מגרשי ראשיות, מדרכים והמסתעפות מקומיות דרכים צמתים, כבישים,
בהזרמת ולשיבושים לתקלות יגרמו לא אלה שתכניות להבטיח מנת על וכיו"ב), דלק תחנות
ידי על והן השונות בוועדות המחלקה נציגי השתתפות ידי על נעשה זה בנושא המעקב התנועה.
המש הפיקוח של התפעול שיטות אחר מעקב נערך השנה במשך המחלקה. של יזומות פעולות
הביר התנועה על סלקטיבי בפיקוח העוסקים הסיירים עבודת ייעול לצורך התנועה, על טרתי
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הסיורים הותאמו אכן אם לוודא, כדי הקיימות, העבודה שיטות מחדש נבדקו כך לשם עירונית.
נגד הסיירים ידי על החוק לאכיפת הפעולות ואם התאונות אירעו שבהם כבישים קטעי לאותמ
דרכים. לתאונות לגרום העלולות תעבורה עבירות אותן מניעת על בעיקר' התרכזו תנועה, עברייני
עבודתם, ודרכי הסיירים על הפיקוח בשיטות שינויים יונהגו זה, ממעקב שהוסקו מסקנות לאור

.1964 בשנת
בעונות הצפיפות' ושעות התנועה (נפח בדרכים התעבורה תנאי ניתוח נעשה הדוח בשנת
התנועה בעורקי הדרוש המשטרתי, הפיקוח עוצמת לגבי לקחים הוצאת לשם השנה) של השונות
תוצאותיהן (בשל ביןעירוניות לדרכים התנועה על שנערך סקר בעקבות והמשניים. הראשיים
נוסחה' קביעת לשם מחקר' בעריכת הצורך נתעורר אלה)' בדרכים התאונות של החמורות
הכבישים בקטעי התעבורה תנאי את המהווים השונים, המרכיבים דרגות של משקלן את שתבטא
הדרושים התנועה סיירי מספר את להעריך למשטרה תאפשר זו נוסחה השונים. הביךעירוניים
המחלקה פעולתם. בתחום התעבורה, בשטח והמוניציפאליים הממלכתיים לגורמים ותסייע לפיקוח
לסטא המרכזית שהלשכה וסוכם' ולסטאטיסטיקה לתעבורה מומחים עם דיון זה בעניין קיימה
הקשורים הדרכים תאונות גורמי כל את מםויים תיאורטי (מודל) דגם לפי תנתח טיםטיקה,
על התאונות. התארעות על בנפרד גורם כל של השפעתו את לאמוד כדי  ותבודדם בכביש

הבאה. בשנה לדווח נוכל זה נסיון תוצאות
ושפורםמה לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה עם בתיאום השנה שנערכה אחרת סקר עבודת
נתונים כולל הסקר ביןעירוניות. בדרכים כביש של קילומטר בכל לתאונות נוגעת ידה' על

התאונות. סיבות לפי  19621959 בשנים שאירעו התאונות על
הבין הוועדה כגון: בדרכים' התעבורה בבעיות המטפלות שונות בוועדות יוצגה המשטרה
? ורישוי תעבורה בענייני התיאום בוועדת שלה; המשפטית ובוועדה בתאונות למלחמה משרדית
נהיגה למורי למבחנים בוועדה לנמלים? גישה לכבישי בוועדה רכבת? למפגשי הקבע בוועדת
התחבורה, לשר המייעצת ובוועדה המצומצמת ההכנה בוועדת המשטרה נציג השתתף כן וכיו"ב.

פיה. על שהותקנו והתקנות תשכ"א1961' התעבורה, לפקודת הדרושים התיקונים להכנת
והולכי הנהגים בין והתאונות, התנועה בשטחי נרחבות, הסברה פעולות מנהלת המשטרה
הצורך את הציבור לתודעת להחדיר  ההסברה מטרת הספר. בתי ילדי בין ובמיוחד הרגל,

הזהירות. בכללי ולהדריכו בהקפדה
במות ומעל ישראל" ב"קול משטרה אנשי ידי על הרצאות ניתנות ההסברה פעולות במסגרת
למניעת. הלאומית המועצה ידי על הנעשות ההסברה פעולות ברוב המשטרה. משתתפת כן ציבור.

תאונות.
הרצאות ומתן הדרכה ידי על בדרכים' לזהירות הילדים לחינוך מוקדשת מיוחדת לב תשומת
בדרכים. הזהירות י כללי על המשטרה מדריכי הרצו הנסקרת בשנה הארץ. ברחבי ספר בבתי
התלמידים מספר ובכפרים. בערים בניהמיעוטים של ספר בתי ובתוכם ספר' בתי ב700
ילדים, של דומה ולמספר ל600'26 הגיע הבטיחות משמרות במסגרת בהשתלמויות' שהשתתפו

כללית. הסברה ניתנה הילדים, ומגני הנמוכות מהכיתות

נחמיאס י.
הכללי המפקח
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