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והפרסומים המינוח מדור / והמבצעים התכנון מחלקת ע'יי לאור הוצא



לכבוד
המשטרה שר

הקריה

השר, אדוני

.1964 לשנת המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני

העיקריים התפקידים מילוי על השנה גם המשטרה נאבקה הקודמות כבשנים
גילוי הציבורי, הטדר הבטחת והרכוש, הנפש בטחון על שמירה ? עליה המוטלים
מכסימאלי, שירות לציבור ליתן יומיומי מאמץ זה היה לדין. והבאתם עבריינים

המשטרה. לרשות שעמדו והאמצעים האדם כוח במסגרת

המשטרה, משורות הנשירה_של_כוח_האדם בלימת כשנת תצויין 1964 שנת
ק52בה_בשכרם חלה זו בשנה זה. בשטח לטובה מיפנה וכשנת רבות, שנים שנמשכה
השוטרים, של שכרם את במקצת איזנו אלה הטבות ובתנאישירותם_2נל_1£טגטרים.
העבודה. בשוק המקובל השכר ואת הקשה עבודתם את הולם שיהיה כדי
לעמוד צורך ויהא השכר, ברמות האחרונות התנודות עקב להתערער עשוי זה איזון
המיוחדים, ולתנאים למאמץ הוגנת תמורה מתן להבטיח כדי המשמר על

במשטרה. השירות את המאפיינים

ההתפתחות אף ועל המשטרה משורות האטת_הנשירה של התופעה אף על
מספיק לרשותה העומד האדם כוח אין למשטרה, אנשים בגיוס שחלה לטובה
מתח תוך שלא למילויים שכן, וכל עליה המוטלים החיוניים התפקידים כל למילוי

אנשיה. של ובבריאותם המשטרה של ביעילותה תפגע שלא ובצורה ולחץ

ומספר המניין מן משטרה אנשי 6,254 המשטרה מנתה הנסקרת השנה בסיום
אשתקד. 2.4 לעומת 2.5 היה תושבים 1,000 לכל המשטרה אנשי

בין שונים. ומקרים עבירות תלונות, למיליון בקרוב זו בשנה חקרה המשטרה
שונים אירועים 187,000 תנועה, עבירות 380,150 פליליים, תיקים 85,917 היו אלה

שונים. מסוגים דרכים תאונות ו18,059

/ן^ הגידול אולם, בו. לשאת היה שעליה הנטל כבד מה מציינים האלה המספרים
/1 התעבורה בעיית וכן הנוער בקרב ובייחוד גווניה, כל על העבריינות, של המתמיד

■'!/ בביצוע המשטרה של חלקה מהו  לשאול מחייבים והולכת, המחריפה בדרכים



לתפקידים שייכים להלכה, ושאינם, כיום עליה המוטלים השוליים התפקידים
ז אחרים ממשלתיים משרדים של התפקידים לתחום אלא המשטרה של הייעודיים
כדי אחרים, למשרדים ולמוסרם עליהם לוותר המשטרה שעל התפקידים הם אילו
/ ביעילות שתמלאם מצפה שהציבור העיקריים, לתפקידיה יותר פנויות יהיו שידיה
ומאסר מעצר פקודות (ביצוע המשפט בתי של לפועל ההוצאה לתפקידי  כוונתי
הסדרת גם ואולי וליווים, עצירים על שמירה בגבולות, הביקורת הזמנות), וחלוקת

עירוניים. בשטחים רכב כלי של החנייה

בחקירת הישגינו אך ,1964 בשנת חדשים לשיאים הגיעה הפלילית העבריינות
בעלות אחרות משטרות של מהישגיהן נופל איננו למיניהם, פושעים ובגילוי פשעים
38,700 בביצוע הואשמו צעירים, עבריינים 17,910 ביניהם אנשים, 58,312 רב. נסיון
כמספר אלה במספרים מופיע אחדים בתיקים שנאשם (אדם ועוון פשע עבירות

הורשעו. לדין זו בשנה שהועמדו אלה מבין %98.1 שהואשם). הפעמים

שהחריפה התנועה, בעיית  המרכזיות הבעיות לאחת מספר מילים לייחד עלי
והפיקוח הסדרתה לשם הדרוש העס£ו2_כוח_האדם ומבחינת היקפה מבחינת
בשטח והתחזית זו לבעייה מזמנם כמחצית הסיור שוטרי מקדישים עתה כבר עליה.
כדי נוסף, כוחאדם להפנות תיאלץ המשטרה בעומס. נוספת עלייה על מצביעה זה
על יעידו דלהלן המספרים בהם. התנועה ושיתוק תחבורה עורקי סתימת למנוע
1964 שנת בסיום : זה בשטח המשטרה אנשי של העבודה היקף ועל הבעייה חומרת
ושל צה"ל של הרכב (למעט מורשים מנועיים רכב כלי 172,048 במדינה היו
325 חייהם את קיפחו שבהן דרכים תאונות 11,862 אירעו זו בשנה המשטרה);
באשמה הודו השנה ילדים. 2,676 מהם נפצעו, ו15,664 ילדים 56 מהם אנשים,

אנשים. 319,402 תנועה עבירות על בדין הורשעו (או

היחסים על השלכות גם בדרך המשתמשים על החוק ולאכיפת התנועה לבעיית
מפריע גורם המהווה חריפה, חיכוך נקודת משמשת היא המשטרה. ובין האזרח בין
על שחוקקו חוקים לאכוף כדי נוצרה המשטרה פעולה. ושיתוף הבנה יחסי לכינון
כי תפקידיה, למילוי מהקהל ולעזרה להבנה מצפה היא הנבחרים. המוסדות ידי

במדינה. ייעודה את למלא עליה יקשה בלעדיהן

.(19.3.65) תשכ"ה ב' באדר ט"ו תלאביב,



מפכל"ים חילופי
המדינה. נשיא ע"י מתקבלים נחמיאס י. היוצא והמפכ"ל קופל פ. המפכ"ל שיטרית, ש. ב. המשטרה שר
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אי פרק
ותכנון ארגון

והמבנה הארגון .1

פעילותה ומרחב נסגרה כפריונה תחנת קטן. היקף בעלי היו 1964 בשנת הארגוניים השינויים
לצורך במיוחד שהוקם בבניין נקודה נפתחה בערד וטייבה, כפרסבא נתניה, התחנות בין חולק

המתפתח. לאיזור משטרה כתחנת לשמש בעתיד שיוכל כך, ושתוכנן זה

 הדו"ח: שנת סיום עם ישראל משטרת של המבנה להלן

הכללי המפקח
. דלקמן היחידות ידי על תפקידיו בביצוע והנעזר המשטרה לפעולות כוללת באחריות הנושא

והעוסק עליה המוטלים התפקידים בביצוע המשטרה מדיניות את הקובע הארצי, המטה
ושירותים; הדרכה ייעוץ, הנחיות, מתן ידי על האופיראטיביות היחידות בהכוונת

הדרומי), והמחוז תלאביב מחוז הצפוני, (המחוז המשטרה מחוזות שלושת
(1 /י (.■ ל/'*י_ מרחביהם; בתחומי המשטרה תפקידי כל את המבצעים

ובהסדרת בתכנון הסתננות, במניעת המדינה, גבולות על בשמירה העוסק הגבול, משמר
/ ל ■■ ץ י י■ ■ הספר. ביישובי השמירה

מישנית: חלוקה מאורגנות, דלעיל היחידות

הארצי המטה א.

 .. באמצעות תפקידיו את המבצע הכללי, המפקח עוזר (1)

 * תפקידיה שבין מדוריה, על ם, י ע צ ב י מ ה ו התכנון מחלקת (א)
לפונקציות תפקידים והגדרת ישראל משטרת של הארגוני למבנה דפוסים קביעת
הקשר, אמצעי של הרכב, כלי של האדם, כוח של התקנים הכנת השונות! המשטרתיות
שאינם אירועים ושל יזומים מיבצעים של תכנונם החיים? בעלי וקןל החימוש של
למצבי המשטרה משימות קביעת המרחבים! על המוטלת השיגרתית הפעולה בתחום
וקביעת משטרה פרסומי של לאור והוצאתם הכנתם משרדיים, נוחלים תכנון חירום,
כן ופרסומם. ניתוחם הסטאטיסטיים, הנתונים של וריכוזם איסופם משטרתי! מינוח

המשטרה. שבסמכות הרישוי בענייני המרחביות היחידות בהכוונת המחלקה עוסקת

המשטרה פעילות על הקהל תגובות אחרי עוקבת ציבור ליחסי המחלקה (ב)
המחלקה והמשטרה. האזרח בין הפעולה ושיתוף ההבנה יחסי הגברת למען ועושה
אינ של להפצתה ודואגת אחרים ציבוריים גופים ועם העתונות עם קשרים מקיימת

המשטרה. יחידות של פעולותיהן על מוסמכת פורמאציה



הצעות על המשטרה השקפת את המחוקקים הגופים בפני מביא המשפטי היועץ (ג)
הבעיות ולאור סמכויותיה מבחינת השונים הממשלה משרדי עלידי המוגשות חוק
ידי על היזומות מישנה וחקיקת חוק הצעות לנסח מתפקידו החוק. לאכיפת הנוגעות

הממלכתיות. החקיקה בוועדות זה משרד ולייצג המשטרה משרד
וליחידות המשטרה למחלקות דעת חוות ובמתן בייעוץ מסייע המשפטי היועץ
או המשטרה נגד משפטיותאזרחיות בתביעות עמדה לקביעת אחראי והוא במרחבים
הדין בבתי השופטים לחבר קבוע כיועץ גם משמש הוא השלבים. בכל מטעמה,

המשמעתיים.

מהמחלקות. מורכב הארגון אגף (2)

של המניעה פעולות הכוונת תפקידיה: שבין והסיור, התנועה מחלקת (א)
סיור של חדשות שיטות לימוד , התנועה וסדרי הסיור פעולות על פיקוח , המשטרה
בהן! התביעה ועל דרכים תאונות חקירת על פיקוח בארץ? ויישומן תנועה סדרי ושל
טיפול תנועה! בבעיות העוסקים ציבוריים גופים ועם ממשלתיים משרדים עם תיאום
(למעט והרכוש הנפש ובטחון הציבורי הסדר וקיום המניעה בשטח שיגרתיים במיבצעים
לפעו מטה באחריות נושאת המחלקה והמיבצעים). התכנון מחלקת שבטיפול מיבצעים
מאסר פקודות של לפועל ולהוצאה ואסירים עצירים על לשמירה החופים' משמר לות

המשטרה. של הטיס כלי של הפעלתם על ממונה היא כן והזמנות.

דרגות בעלי ושל שוטרים של טירונים, של בהכשרתם עוסקת ההדרכה מחלקת (ב)
הספר בית על ממונה המחלקה המשטרה. אנשי כל של התפקיד) (תוך ובאימונם אחרות
התפקידים בין תלפיות. ההדרכה, בסיס ועל הארצי ההדרכה בסיס על בכירים, לקצינים
הספרייה ניהול ממשטרותחוץ, למשתלמים הדרכה מתן  המחלקה של האחרים
גישוש כלבי שמירה, כלבי (סוסים, המשטרה של החיים בבעלי הטיפול המקצועית,

ואילופם. סיור) וכלבי

 . מהמחלקות מורכב החקירות אגף (3)

החקירה יחידות של עבודתן על בפיקוח עוסקת פליליות לחקירות המחלקה (א)
ונוהליות משפטיות בבעיות להן מייעצת היא ביניהן. ובתיאום בהנחייתן במרחבים,
המחלקה ארצי. בהיקף הוא שביצוען בחקירות או מסובכות בחקירות אותן ומכווינה
המדינה לגבולות מחוץ שבוצעו בעבירות בעצמה, רוב, עלפי חוקרמ פליליות לחקירות
המשפטי (היועץ המשפטים משרד עם קשר מקיימת המחלקה בישראל. עונשין בנות ושהן
עונשים, הפחתת חנינה, בענייני המשפטים) משרד מנהל המדינה, פרקליט לממשלה,
הנוער, עבריינות בנושא וכוי. עבריינים הסגרות עררים, משפטיים, הליכים עיכוב
הטיפול ענייני את ומתאמת במרחבים צעירים עבריינים חקירות על המחלקה מפקחת
והטיפול השפיטה הגילוי, המניעה, בתחום השונים המדינה מוסדות עם העבריין בנוער
חקירות בענייני העולם משטרות ועם האינטרפול עם המגע את מקיימת המחלקה בהם.

סמים. בענייני האו"ם ועם פליליות

כלכליות, עבירות ובחקירת בגילוי עוסקת כלכליות לחקירות המחלקה (ב)
את מתאמת המחלקה (כספים). ההגנה תקנות על ובעבירות ויצוא, יבוא בעבירות
בנושאים העוסקים השונים, הממשלה משרדי עם ובחקירות, הידיעות באיסוף פעולותיה,
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ובייחוד אחרות פליליות עבירות של חקירתן מוטלת המחלקה על וכספיים. כלכליים
וכלכלית, מסחרית ובפעילות בבנקאות הקשורות אלה של

ממנה, היציאה ועל לארץ הכניסה על מפקחת מיוחדים לתפקידים המחלקה (ג)
היושבים זרים של פעילותם על וכן רצויים בלתי זרים של ארצה כניסתם מניעת על
שירותי עם קשר המחלקה מקיימת המשטרה של אחרות ופעולות פעילותה לצורך בארץ.

המדינה. של האחרים הבטחון

כמקום שלה, הפלילי הרישום באמצעות משמשת פלילי לזיהוי המחלקה (ד)
אוסף הפלילי הרישום חקירות. לצורך וטכני מדעי וכשירות ידיעות של מרכזי אגירה
אצבעותיהם; טביעות לפי זיהוים את ומאפשר עבריינים של הרשעות על פרטים ואוגר
רכוש נעדרים, אנשים שנמלטו, עבריינים מבוקשים, עבריינים בדבר ידיעות מפיץ
לצורך המועדים, העבריינים אלבום ומופץ מעודכן מנוהל, בן נמצא. או נאבד שנגנב,
המדעיות המעבדות בארץ. הרכב כלי על הבעלות של המרכזי והרישום חשודים, זיהוי
יחידות לרשות עומדות אצבע) טביעות זיהוי סימנים, וזיופים, מיםמכים (אנאליטית,
לחקירות טכניים שירותים נותנת וכן מוחשיות, וראיות מוצגים בדיקת לצורך החקירה
הדוקים מגעים מקיימת המחלקה ניידת). מעבדה צילום, ושחזור, שרטוט (פוליגראף,
המחלקה מדעי. מחקר ולצורך סיוע קבלת לצורך בארץ, השונים המדע מוסדות עם
המכון את בירושלים העברית האוניברסיטה עם ובשיתוף המשטרה מטעם מנהלת
מתרכזת זה במכון הארץ. בצפון גם שלוחה לו שיש בתלאביב, משפטית לרפואה
הבדיקות וכן המשפטית והסירולוגיה הטוקסיקולוגיה הפאתולוגיה, בשטחי הפעילות

משפטיים. לצרכים חיים אנשים של

מהמחלקות. מורכב המנהלה אגף (4)

בהתאם האדם כוח בהצבת למשטרה,. אנשים בגיוס עוסקת האדם כוח מחלקת (א)
השירות תנאי את קובעת המחלקה ובמשמעת: האדם כוח של הרישום בניהול ,י לתקנים
כולל  לרווחתם ודואגת וכוי) גמולים חופשות, (משכורות, המשטרה אנשי כל של

וקיצבות. פיצויים מענקים,

וכוי. משקי ציוד משרדי, ציוד נשק, ומדים, בגדים מספקת האפסנאות מחלקת (ב)
קטן. דפוס ובית המשטרה של ההבראה בתי את מקיימת המחלקה

בתי ואת המשטרה של והקרוי האלחוטי הקשר מערכת את מקיימת הקשר מחלקת (ג)
מסויימים. מכשירים ולהרכבת המכשירים לאחזקת המלאכה

באמצעות המשטרה של והספינות הרכב כלי את מחזיקה התחבורה מחלקת (ד)
הנהגים לרישוי אחראי התחבורה מחלקת ראש במרחבים. המלאכה ובתי הרכב סדנאות

ישראל. במשטרת

בהקמת ובתחזוקתם; המשטרה בבנייני מטפלת והנכסים הבינוי מחלקת (ה)
המשטרה. בשביל בניינים ובשבירת בניינים

משקית; לביקורה מדור 0)
לקניות, מדור

המנהלה. אגף לראש ישירות כפופים אלה מדורים שני
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המשטרה מחוזות ב.

מחוזות  האופיראטיביות היחידות שלוש עלידי כאמור' מבוצעים, הייעודיים המשטרה תפקידי
הדימוגראפי. אופיו ועל השטח גודל על המבוססות מישנה' חלוקת מחולקים המחוזות המשטרה.

לדו"ח) (נספח מרחבית" חלוקה  ישראל "משטרת במפת ניתנת הטריטוריאלית החלוקה
זה. שבדו"ח הארגוני בתרשים הארגוני והמבנה

במבנה פועלים גדולים' לא יישובים בעיקר נמצאים שבמרחביהם והצפוני, הדרומי המחוזות ן
מחוזות בשני מחוז. בכל אחת  עירונית ולנפה כפריות לנפות מחולקים כשהם דומה, ארגוני 1

חיפה. ונמל לוד התעופה נמל  נמלים יחידות גם אלה /

שלוחותיו? על הנפה מטה והן* יותר קטנות ליחידות היא אף מחולקת הכפרית הנפה 1

השטח חלוקת על מבוסס אלה במחוזות העירוניות הנפות מבנה כפר. ושוטר הנקודה התחנה?
הכפרי. מהטיפוס משטרה לתחנות  הנותרים והשטחים סיור לאזורי העירוני

בהרכב הן והדרומי, הצפוני המחוזות משל שוגים מטהו ומבנה תלאביב מחוז של מבנהו
ומרחב אופיראטיבי הוא זה מחוז מטה הרצוף. העירוני שטחו בגלל המישנה, יחידות בתיפקוד והן

עירוניות. נפות לשלוש מחולק המחוז

הגבול משמר ג.

הכללי. למפקח ישירות וכפוף מישנה ויחידות גדודים בנוי הגבול משמר

תכנון .2

7,826 על עתה הועמד התקן בלבד. חיוניים תיקונים השנה הוכנסו 1959 בשנת שנקבע בתקן
\%^ 0^ ^ שבקודם. 7,523 לעומת אנשים

 1965/1966 לשנים ורכב האדם תקנים_תלתשנתיים_.ש_ל._ננ1ז עיבוד גם החל זו בשנה ^עע4'^
האוכלוסייה, של המתמיד המדינהל"גידולה לת"כננם~לאור"התפתחות היא הכוונה ^יי1^יי^1967/1968.
וציוד. אדם כוח הוספת המחייבים לסוגיה, והפשיעה בדרכים התנועה גידול  לאלה ובצמוד /

עריכה עתה עוברים חירום, לשעת המשטרה משימות את הקובעים הקיימים, הבטחון נוהלי * 6 ^י.9
ולמוסדות נוער לתנועות ספר, לבתי  הארץ בהכ^נוה^ט^ו^מ^תחומ^ נמצא כן מחודשת.
המשטרה עבודת את יפשט ואף ובטחונם המטיילים צרכי על שיענה  אחרים ציבוריים

זה. בנושא

המוטלים פועל, ל הע^ת_תפ2!ל^_ההוצאה בעניין המשפט בתי הנהלת עם ומתן משא קויים /
הנהלת של לטיפולה המשפט), לבתי מאסף"והזמנות פקודות הבאה, (פקודות המשטרה ם57ל היו |

ולרמתגן. לתלאביב ראשון בשלב התייחסה ההצעה המשפט. בתי (

| י
מנכונותה המשפט בתי הנהלת בה חזרה סופיים, לשלבים שהגיע ארוך, ומתן משא לאחר ן

בהדרגה המשטרה את לשחרר יש כי בדעה, עודנו המשטרה פיקוד אולם המשימה. את עליה לקבל ן

המשפטי בתי להנהלת צמודים להיות חייבים לפועל ההוצאה תפקידי וכי זה מתפקיד '

נמשכים. הירייה כלי בחוק המוצעים השינויים אודות על הפנים משרד עם הדיונים
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ונוחלים שיטות ייעול .3

משלושה למעלה ישראל מדינת של קיומה שנות במשך הצטברו הגבולות ביקורת רישום ביחידת
מצביעה 1973 לשנת התחזית למדינה. והנכנסים לחוץלארץ היוצאים תנועת על רישומים מיליון
שהשליטה וכדי זו ליחידה אדם כוח להוסיף הצורך בפני נעמוד שלא כדי רישומים. מיליון 10 על

החומר. החזקת תקופת צומצמה מלאה, תהיה הנאגר הרב החומר על

תעבורה עבירות על בדוחו"ת לטיפול הנוגע בכל אשתקד שהונהגה השיטה הורחבה השנה
בנפת התנועה בלשכת האדם כוח ניצול על סקר גם נערך בהם. הקשורים הרישומים וצימצום
הצמם1^ג48בננגע3..י/סיוך_בכבי1,_הביןעירוגי.  מהן שאחת מעשיות המלצות הוגשו ירושלים,

דרכים. בתאונות יותר מהיר טיפול ויאפשר מהבירה בוחן הזמנת יחסוך זה הסדר

החוקרים של העסקתם זמן צימצום למען נוספים צעדים ננקטו הטפסים תכנון בנושא
כלי גניבת דלקמן: בנושאים והודעות פרטים לרישום טפסים והוצאו הוכנו שונים. ברישומים
טבעי בלתי מוות ממויימים; מסוגים והתפרצויות גניבות ,י כים גניבות % רכב כלי מציאת רכב:

להתאבדות. ונםיון

תיקי השנה בוערו לא שנים, לשבע אזרחיים פיצויים לתביעת ההתיישנות תקופת הארכת בגלל
קודמות בשנים כלשהי. מסיבה שנסגרו או המשפט בבית נסתיים בהם שהדיון דרכים, תאונות
עם שקויימו מדיונים כתוצאה סגירתם. מיום שנים שלוש לאחר ביעורם את המדינה גנז אישר
ארבע בתום התיקים את תבער שהמשטרה הוחלט הדין עורכי לשכת ועם המדינה גנזך מנהל
למעוניינים לאפשר כדי היומית, בעתונות הודעה תפרסם ביעורם מועד ועל לסגירתם, שנים

אזרחית. לתביעה הדרושים התיקים, של הביעור עיכוב את לבקש

לרישום מרכז הקמת של האפשרות את לבחון משרדי לארגון המדור על הוטל הדו"ח בשנת
על וכן מחדגיסא, למיניהם העבריינים ועל במדינה הפשיעה על הרישומים את ויאגור שיקבץ
הלחימה לצורך המשטרה, לרשות העומדים אחר) ובציוד בקשר ברכב, אדם, (בכוח האמצעים כמות
בדבר נוספת בדיקה נערכה הללו הבדיקות עריכת עם בבד בד מאידך.  ומניעתה בעבריינות

ישראל. במשטרת נתונים, עיבוד לצורך כד4ט111£ש1מוש_במיכון'

כל בהדרגה ירוכזו שבו ילמ^כון להקים_מרכז___לרישום_ הוחלט החיוביות המסקנות לאור
בעבודות אינטגראציה תאפשר הקמתו ממוכנת. " בשיטה עיבודם לצורך והדיווח, הרישומים
ואף שונים לרישומים המוקדש הזמן מן יקר זמן רבים משטרה מאנשי יחסוך והוא השונות

הרגילים. המשטרה בתפקידי האדם כוח של יתר מיצוי יאפשר

במחשב לתכנות בקורס משטרה אנשי השתתפו הקרוב, בעתיד התוכנית מימוש לקראת
הממוכן העיבוד בתכנון המעשית, בעבודה כבר החלו  במספר עשרה  ומסיימיו אלקטרוני

משרדי. למיכון המרכז בסיוע נערך התכנון תנועה. דוחו"ת  הראשון בנושא הטיפול של

הוועדה מצאה בדיון שהיו ההצעות 34 מתוך ייעול, הצעות 50 משטרה מאנשי נתקבלו השנה
לפרס. ראויים ההצעות מבעלי ששבעהעשר בהן שטיפלה

מחוייבי השינויים לאור תוקנו אחרות קבע ופקודות חדשות קבע פקודות נוספו השנה במשך
ובו הקבועים במועדים הופיע  הדושבועי הגליון  הארצי" המטה "הודעות המציאות.

המשטרה. לאנשי אינפורמאטיבי וחומר פקודית תיקוני החדשות, הפקודות
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משפטי וייעוץ חקיקה .4

השוגים, בשלביה החקיקה, במלאכת רב עניין יש במדינה, החוק אכיפת על הממונה למשטרה,
הציבור. ובבטחון הפשע במניעת וראיות, דין בסדרי הענישה, בסדרי בפלילים, נוגעת זו כשחקיקה

 המציאות את עוד הולם שאינו חוק קיום או ציבורית בעייה לפתור שבכוחו חוק היעדר
המשטרה. של רבים מאמצים לאל שמים

החקיקה היא שכמה, על ישירות תוטל לא שאכיפתה מעוניינת שהמשטרה אחרת חקיקה
המוגדרות. משימותיהם לביצוע הנועדת השונים, הממשלה משרדי ידי על היזומה השוטפת

חייבת המדינה, עובדי משאר המשטרה אנשי את המבדיל המשטרה, ארגון של ייחודו מפאת
בחקיקה.  שלהם השירות לתנאי מיוחדת תשומתלב להינתן

ודיונים רבה עירנות החקיקה, בשטח המתרחש אחר מתמיד מעקב מחייב זה עניינים מצב
למשטרת בעקיפין או במישרין הנוגעים תקנה או חוק הכנת של השלבים מן שלב בכל ממושכים

בה. ולמשרתים ישראל

תרמה שהמשטרה להלן, המפורטים החוקים היתר, בין נתקבלו, הכנסת של השלישי במושב
: בעיצובם חלקה את

והימורים)! הגרלות אסורים, (מישחקים העונשין דיני לתיקון חוק
בערבות? השחרור פקודת לתיקון חוק

הפלילי; החוק פקודת לתיקון חוק
רשות); בלי ברכב (שימוש העונשין דיני לתיקון חוק

מחוז)! וקציני מחוזות על (ממונים סמכויות העברת חוק

שוחד); (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק
(תיקון), האזרחית ההתגוננות חוק

ציבוריים; רחצה מקומות הסדרת חוק
(תיקון).  (גימלאות)  המדינה שירות חוק

התעניינותה, שבתחום אחרים לגבי עמדה ונקטה נוספים חקיקה מעשי יזמה המשטרה
הכנה. בשלבי עדיין הנמצאים

הזיקה מן אותה שניתק תיקון המשטרה, לפקודת תיקון המשטרה, ביוזמת נחקק, אשתקד י ■<י]

בשיתוף השנה, ישראליים. מקוריים משמעתיים שיפוט הליכי לה והיקנה הבריטי הצבאי לשיפוט
שפורסם המאנדאטורית, המשטרה לפקודת מקורי חדש_עברי נוסח עובד המשפטים, משרד

ברשומות. בינתיים

בוועדות המשטרה את ייצגו אחרים בכירים משטרה וקציני המשטרה של המשפטי היועץ
נתקבלו הדו"ח בשנת למשטרה. שנגעו חוק בהצעות דיונים בשעת הכנסת ובוועדות השרים
משטרה אנשי עלידי התובעים, טענת לפי שנגרמו, אזרחיים נזיקין בשל כספיות תביעות 27
תביעות תשע זדון). בה שאין רשלנות על בטענות הוא (האמור השונים תפקידיהם מילוי במהלך
ביןמשרדית, ועדה באמצעות הוסדרו תביעות שלוש יסוד. כמחוםרות קפדנית, בדיקה לאחר נדחו

המשפט. בבית יתבררו התביעות ויתר כספי פיצוי מתן עלידי התביעות, צידקת את שבחנה
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אזרחים. עלידי לה שנגרמו נזקים על המשפט לבית במפיות תביעות 10 הגישה המשטרה
ממנו. שנדרש הסכום את התדיינות, ללא לשלם, הנתבע נאות תביעות במספר

עלידי הוגשו מהן שמונה ישראל. משטרת נגד הוגשו עלתנאי לצו בקשות שמונהעשרה
לצדק. הגבוה המשפט בית עלידי הצו ניתן הנותרים מקרים ב10 ממשית. עילה כל ללא עצירים

ותלויות. עומדות בקשות שלוש ואילו הצו בביטול הדיון נסתיים מקרים בשבעה

מטרת החברות. רושם אצל ,_בע^(" בישראל ^2ןכגט1_0שוטר2ם_ החברה נרשמה השנה
אחת. יורידית במסגרת הדדית לעזרה קיימות קרנות מספר מיזוג  החברה
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ב פרק
האדם כוח
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גי פרק
האדם כוח

והמצבה התקן .1

ולמען מאז, נתיישן אנשים 7,523 על 1959 בשנת שהועמד ישראל במשטרת כוחהאדם של התקן
שנקבעו הממגרות המשטרה, של היומיומיים צרכיה את הראשונה שנתו בצאת הלם לא הדיוק
והשונים הרבים והתפקידים המדינה של הדינאמית התפתחותה מחמת מיד, נפרצו זה לתקן
כוח בעיית ונשארה הייתה הזה היום ועד קיומה של הראשון מיומה בפניהם. הועמדה שהמשטרה
התפתחותה בדרך העיקריים המכשולים נבעו וממנה המשטרה של המרכזית הבעייה האדם
השפעה ושלהם ואורגאני הדוק קשר בזה זה הקשורים יסודות משני מורכבת היא התקינה?
המדינה קום מיום בתוכה. כוחהאדם של הגדול והמחזור המשטרה של פעולתה כושר הדדית:
איש, 10,304 המצבה מן הורדו אלה שנים במשך אנשים. 16,558 למשטרה גוייסו זו שנה ועד

המצבה. מן היורדים מן %71.7 שהם  מתפטרים 7,388 בתוכם

שבתקן 7,523 לעומת איש, 7,826 כולל והוא בתקן, בלבד חיוניים תיקונים הוכנסו השנה
בכוחהאדם המחסור בעיית את לפתור התיקונים עריכת בשעת התיימרו לא התקן מתכנני הקודם.
במספר מתגייסים והיעדר תקציב מסיבות רק ולו האפשרי, בגדר איננו זה דבר שנה* במשך
כוחהאדם מצוקת את במידתמה לפתור  החדש התקן של מטרתו למשטרה. הדרוש ובאיכות
העבודה. בשוק האובייקטיביות והאפשרויות התקציביות האפשרויות במסגרת זו, מוגדרת לתקופה

של השוטפים ותפקידיה המידיים צרכיה בחשבון הסתפקו לא המתוקן התקן הצעת מגישי
כוח תקן של העיבוד החל כן על לעתיד. וצופה יותר ארוך לטווח מכוון היה תכנונם המשטרה.
שיותיר המתפתחת, במדינה שיחולו והשינויים התמורות תחזית על המבוסם תלתשנתי, אדם

המשטרה. של בעתיד המקביל לפיתוחה מקום
התפתחות גם וחלה המשטרה משורות הנשירה פחתה שפל, שנות לאחר הנסקרת, בשנה
ויותר כוחהאדם במצבת הירידה בלימת היא חשובהומעודדת למשטרה. כוחהאדם בגיוס לטובה
לאורך נמשך זו, שנה בראשית שהתחיל בכוחהאדם, הייצוב תהליך שבה. העלייה מגמת  מזה
כוחהאדם, במצבת %5.5 של בעלייה ומתבטאת צנועה היא זו התחלה כי ואם השנה, חודשי כל

לבוא. לעתיד תקווה משום בו ויש מקרי השיפור אין כי תקוות, בליבנו מפיחה היא הרי

לעומת קטנה נשירה י, בהן שהחשובות סיבות בכמה מקורה בוחהאדם תוספת כי לציין, כדאי
גיוס הכללי, המפקח פניית עלפי לשעבר, משטרה אנשי של לשירות שובם הקודמות? השנים
אחרון לסוג בייחס הגבול. משמר לשורות חובה מגוייסי וקבלת לשירות מועמדים של יותר עשיר
שירות סיום אחר יבחרו, מהם כמה לחזות עדיין מוקדם גיוס, צו עלפי שנקלט שוטרים של זה

במשטרה. לשרת להמשיך החובה,

אשתקד. 7,059 לעומת ,7,445 המשטרה של כוחהאדם מצבת על נמנו הנסקרת השנה בסיום
זמניים מוספים שוטרים השוטף, הבטחון אנשי זה ובכלל המשטרה עובדי כל נכללו זו במצבה

ובקירו). שירותים עובדי (בעיקר אזרחיים ועובדים
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,6,254 השנה בסוף היה הגבול) משמר (כולל המניין מן משטרה אנשי של הכולל המספר
מן המשטרה אנשי במספר עלייה הייתה שהשנה מכאן. הקודמת. בשנה 5,856 לעומת

ב%6.8. המניץ
מגוייסי 249 (בתוכם 863 לשירות ראויים נמצאו מהם ,5,087 לגיוס התייצבו זו שנה במשך
כולל זה מספר לשירות. המועמדים בבחירת ההקפדה על מוכיחה זו עובדה .%17.0 כלומר חובה),

.1963  תשכ"ג בטחון, שירות חוק תיקון לפי חובה מגוייסי  הגבול משמר אנשי את
גידול עם בהשוואה האחרונות, השנים בעשר המצבה התפתחות את המראה לוח להלן
המשטרה אנשי את ובנפרד המשטרה, עובדי כל את גם מראה הלוח המקבילות. בשנים האוכלוסייה

 : תושבים 1,000 לכל המניין מן

1 לוח
תושבים 1,000 לכל  לאוכלוסייה בהשוואה האדם כוח מצבת

19641955

עובדיהאוכלוסייההשנה כ?
המשטרה

משטרה אנשי
המניין מן

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושבים

19551,789,0006,6805,9913.73.3

19561,87*0006,4835,8063.53.1

19571,976,0006,4325,7003.32.9

19582,032,0006,5165,7933.22.9

19592,089,0006,5795,8163.12.8

19602,150,0006,7375,8823.12.7

19612,232,0006,9545,7803.12.6

19622,332,0006,9305,7583.02.5

19632,429,0007,0595,8562.92.4

19642,523,0007,4456,2542.92.5

אלף לכל המניין מן המשטרה אנשי של במספרם קלה עלייה ואף לטובה מיפנה חל השנה
שינוי. כל חל לא הסוגים מכל המשטרה עובדי של במספרם אשתקד. 2.4 לעומת ,2.5 ,י תושבים

682 לעומת ,863  חובה) שוטרי של הגיוס (כולל המגוייםים במספר עלייה הייתה השנה
,%71.6  המצבה מן היורדים מבין המתפטרים במספר ניכרת ירידה הסתמנה כן .1963 בשנת

המתגייסים. לעומת המצבה, מן היורדים ובאחוז אשתקד %81.5, לעומת
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האחרון. בעשור המצב את משקף 2 מס' הלוח

2 לוח
19641955  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחוז המתפטרים אחוז
המצבה מז היורדים מביו ,.,. י ".יי דומתניי0יםגיייםו ,ע1מ" המ),בה מ( התפטרו המצבה מ;

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
196486346533371.653.9

האחרונות. השנים בעשר הדרגות לפי המצבה התפתחות את מראה 3 מסי הלוח

3 לוח
הדרגות19641955 לפי האדם כוח מצבת

הדרנה
ם צבהה

1955195619571958195919601961196219631964

הכללי 1111111111המפקח

3336888988ניצב
משגה 7773191918172120ניצב
21212022111219242337סגןניצב
37414053565862727276רבפקד
87959789111135139130157171פקד.

247248239237216188200215204203מפקח
משנה 38495342497686738275מפקח

18181714344755344436537רבםמל
ראשון(ה) 553566599647646714782686687718סמל(ת)
שני(ה) 75374872678080590852$9499911.000ממל(ת)
* 9174476449656731,3791,4751,457רבשוטר(ת)

8113,6512,7851,8591,6991,951^4,1353,9353,8513,835שוטר>ת)

ל כ ה ך 05,9915,8065,7005,7935,8165,8825,7805,7585,8566,254

באחוזים +2.13.11.8+השינוי 1.6+0.4+ 1.11.70.4+ 1.7+ 6.8

הסמלים. במניין ולא השוטרים, במניין רביהשוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל
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.3 שבלוח במספרים כלולים ו5 4 שבלוחות הנתונים

5 ח ו ל 4 ח ו ל
המיעוטים מבני משטרה אנשי שוטרות

1964 1963 1962 הדרגה 1964

473 502 450 הכל סך 431 389 332 הכל סך

51010קצינים779קצינות

8694102סמלים818092סמלות
359398361שוטרים244302330שוטרות

כבשנים שלא השנה, .1963 בשנת ו389 1962 בשנת 332 לעומת ל431< עלה השוטרות מספר
מראש. קבועה למדיניות בהתאם סיור, לתפקידי שוטרות של ביותר קטן מספר גוייס הקודמות,
כולל זה מספר הקודמת. בשנה 789 לעומת זמניים, מוספים שוטרים 772 העסיקה המשטרה
(עובדי ביחידות עזר שירותי בביצוע המועסקים ואת ביישובים שוטף בבטחון המועסקים את

וכר). נקיה עובדי מטבחים,
ל303. מ341 (נוטרים) המניין מן שלא השוטרים מספר ירד הקודמת, כבשנה השנה,
מדיהם ומחיר משכורתם את המשלמים וציבוריים, ממשלתיים מוסדות עלידי מועסקים הנוטרים
הניתנות הסמכויות אותן בעלי והנם המשטרה למשמעת כפופים הנוטרים המשטרה. באמצעות

לשוטרים. החוק עלפי
זה בכלל השירותים עובדי של ומספרם ל16 מ15 עלה האזרחיים הפקידים של מספרם

ל403. מ399  במושבים אזרחיים שומרים

6 לוח
1964  ובמחוזות הארצי במטה המצבה

הכ?הדרגה הארציסך הצפוניהמטה תלאביבהמחוז הדרומימחוז המוזה

קצינים
סמלים
שוטרים

591
2,255
3,408

306
801

1,326

97
493
733

101
497
668

87
464
681

המניין מן משטרה אנשי הכל 6,2542,4331,3231,2661,232סך

זמניים מוספים שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים עובדי

772
16

403

614
14

394

4279

3

37
2
6

המשטרה עובדי הכל 277'7,4453,4551,3651,3481סך

303705553125נוטרים

תל מחוז הצפוני, (המחוז המרחבים לפי במשטרה כוחהאדם חלוקת את מראה דלעיל 6 הלוח
משמר אנשי כל נכללו הארצי המטה של האדם כוח במצבת הארצי. והמטה הדרומי) המחוז אביב,

הארצי. ההדרכה בסים ואנשי הגבול
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7 לוח

1964  ר7רנפ;7ךדיבו דיביי רזאזם כוח חדיודןרנ
(באחוזים)

4.7 קורםים
7.ו וניהול פיקוד
5.ו אופיראטיבי קשר
0.7 הדרכה
6.4 תזמורת 55.7 ותנועה סיורים מניעה'

ו

4.7 נהגים

'<' י*"" י י *0 ^

6.4ו שירותים

חקירות

והעובדים המשטרה אנשי של התפקידים לפי םחהאדמ חלוקת ניתנת דלעיל הגראפי בלוח
לפי המועסקים (נוטרים), המניין מן שלא שוטרים בו נכללו לא .31.12.64 לתאריך האזרחיים
מובהקים משטרה בתפקידי כי מלמדנו, זד, לוח השונים. והציבוריים הממשלתיים הגורמים דרישת
לעומת ,%71.6 השנה עסקו שוטף) ובטחון חקירות ותנועה, סיור מניעה, וניהול, (פיקוד

: אשתקד. %69.6
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הרי השונים, בתפקידים שהועסקו האנשים למספר 7 מסי שבלוח האחוזים את נתרגם אם
(שבחלקם נהגים ,. 1,054 בחקירות , 4,144 ותנועה סיור במניעה, ,י 130 הועסקו וניהול שבפיקוד
., 109 אופיראטיבי בקשר <, 53 בהדרכה 5 353 וחקירות) תנועה סיור, לתפקידי צמודים היו הגדול
33 בתזמורת וכוי)? רופאים תשלומים, רישום, מזכירויות, עובדי (כולל 1,2^8 בשירותים

351 וחקירות) תנועה סיור, בתפקידי שהועסקו אנשים (רובם ובקורסים

ושינויימ גשייורנ *גיופימ, .2

בשנה כי ואמרנו, ישראל במשטרת כוחהאדם של יציבותו בעיית על זה בפרק עמדנו כבר
נכתב המשטרה משורות הנשירה בעיית שעל סבורים, אנו מעודד. אבל קל שיפור חל הנסקרת
שב המדאיגה שהנשירה שאףעלפי לציין, מחובתנו אולם הקודמים. וחשבונות בדינים והותר די
המאפשרת ורצוייה, טבעית תופעה היא נורמאליים בממדים נשירה כי ואם נבלמה, הקודמות שנים
המרכזי שהגרעין מכך להתעלם אין שנתפנו, תפקידים ולתפוס להתקדם ומוכשרים לצעירים
אנשים ברובם הם  השונים בשטחים והמומחים הקצינים סגל  המשטרה של והמוצק
מקרי וילכו יתרבו זד.! סגל והולך מזדקן הטבע בדרך למשטרה. שנותיהם במיטב שהתגייסו
מפקדים לסגל לדאוג מחובתנו צעירים, מפקדים בינתיים וגדלו שצמחו ולמרות לגימלה, הפרישה
שיוטלו והאחראים הרבים התפקידים את בהצלחה למלא שיוכל והגבוה, הבינוני בדרג

המשטרה. על
דור להכשיר הקיימים, האובייקטיביים בתנאים לעשות, הניתן כל את עושה המשטרה פיקוד

נאותה. רמה בעל ממשיכים
משטרה אנשי של %7.7 המצבה מן ירדו 1964 בשנת כי נציין, לעיל האמור המחשת למען
בשנת %3.4 לעומת ,%5.0 ומעלה 51 הגילים ובין אשתקד, %5.0 לעומת ,50  41 הגילים בין
משטרה בעבודות הנסיון ובעלי הוותיקים מבין המצבה מן היורדים אחוז  שאמרנו כפי .1963
מגיע שבו בגיל הוא הנושרים מן גבוה אחוז כי העובדה, מן להתעלם גם לנו אל והולד. גדל

.%31.6 כושרו לשיא האיש

8 ח ו ל

1964  הגיל לפי המצבה מן היורדים

באזזחים המספר ל י נ ה

100.0 465 הכל סך

שנה 20 7415.9עד
שנה 252114631.4
שנה 30268618.5
שנה 35316113.1
שנה 4(<36398.4
שנה 5(<41367.7
ומעלה 51235.0

בלבד. המניין מן המשטרה לאנשי מתייחסים ו5 4 ,3 ,2 בסעיפימ זה, בפרק המספרים .
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1964
9 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
ומעלה 21

היינה
ןפחיתהכלםד שניםחמששניםארבעשניםשלוששנתייםאתתשנהמשנה

1אב0 באבאבאבאבאכ

בכירים קצינים
מפקחים
ממלים
שוטרים

14
8
80
363

7
5
63

258

1

1

111
1

64
5
99

5
72

5
29

5
23

3
22

3
21

3
14

3
ו 3

2
10

2
9

2 5 9 2 2
1561
5 28 39 15 17
3 21 37 35 38

הכל 4653331136510477342825241716121158529159111סד

עם השוואה
1963 שנת 584476604212811240334739363542401129710377161מספרי

בלבד המתפטרים  כ המצגה מן וווים הי כל  א

המצבה. מן להורדות הסיבות את מראה 10 הלוח

1964
10 לוח

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
סמלים
ושוטריט מסקזזיפ ק*יני0

בכיריס חבל סן החוירח סיבות

443 14 465 הכל מך

7115
22
11

231121
86383
1028

33375321
3_3

נפטרו
נספו

בתפקיד נפלו
בריאות מסיבות פוטרו
אחרות מסיבות פוטרו

לקיצבה יציאה
התפטרו

אחרות סיבות
$



אבן המשטרה משורות הנשירה בעיית מהווה הרווחה במדינות ובעיקר אחרות בארצות גם
משיכת עלידי זו תופעה על להתגבר מנסים האלה הארצות בכל והיעילה. הסדירה לפעילותה נגף
לתנאי כפיצוי  טובים ושכר שירות תנאי להם ומובטחים לשירות ומוכשרים צעירים כוחות

שבמשטרה. והםפציפיימ הקשים העבודה
מהם ,(1963 בשנת 584 (לעומת משטרה אנשי 465 בסךהכל המצבה מן ירדו 1964 בשנת
28 (לעומת קצינים 22 היו המצבה מן היורדים בין שונות. מסיבות השירות מן שהתפטרו 132

.12 התפטרו מהם אשתקד),
זה מסוג חלק אשתקד). 188 (לעומת מזה ופחות שנה שירתו המצבה מן היורדים מבין 217
ההדרכה בבסיס בחניכים בהשתלמות, בעודם ממנה שוחררו או המשטרה את עזבו הנושרים של
כי  המפקדים או המתגייסים  לדעת נוכחו אם כי במהותה, שלילית איננה זו תופעה הארצי.
תקופת לאחר למסגרתה מחוץ שיימצאו טוב הרי המשטרה, לעבודת מתאימים הם אין

קצרה. נסיון
(בטור בכלל היורדים מספרי  ויתקם לפי המצבה מן היורדים על נתונים דלעיל 9 בלוח

ב'). (בטור היורדים שבין המתפטרים ומספרי א')
אנשים ו10 הקודמת) בשנה 14 (לעומת בריאות מטעמי אנשים 23 שוחררו הדו"ח בשנת

לקיצבה. יצאו
כשוטרים ישראל במשטרת לשרת ראויים כאמור, נמצאו, לגיוס שהתייצבו אנשים 5,087 מתוך
682 גוייסו שמהם ,1963 בשנת 3,527 (לעומת המתייצבים מכלל %17 שהם ,863 רק המניין מן
למשמר שגוייסו צבא' יוצאי צעירים 249  זו בשנה לשירות המגוייסים בין .(%19.3  איש

.1963  תשב"ג בטחון, שירות חוק לפי הגבול

כוחהאדמ הרגג .3

שחלו והתמורות המשטרה של כוחהאדם הרכב של האופי קווי להבהרת ניתנים דלהלן הלוחות
השנים. במרוצת בו

והמצב במשטרה הוותק בארץ, השהות תקופת הלידה, ארץ הגיל, לפי נותח כוחהאדם
ניתן כן .1963 לשנת המספרים עם 1964 לשנת המספרים של השוואה ניתנה לוח בכל המשפחתי.

.1963 שנת נתוני עם והשוואה 1964 שנת של המתגייסים של ניתוח לוחות במספר
האחרון. בעשור  ההשכלה ולפי הלידה ארץ לפי כוחהאדם על נתונים הגראפיימ בלוחות

המשטרה אנשי של גילם א.
11 ח ו ל

19641963  הגיל לפי האדם כוח הרכב

מני?
. ז>כי ושוטרים0מ?יטקציניםלמבאחוז0ד

1961 1963196319611963196119631964

הכל 6,254סך 5,856100.0100.05685915,2885,663

שנה 25 1,0931,35618.721.7131,0921,353עד
שנה 30261,00099117.115.83623964968
שנה 40312,2342,22338.135.61811922,0532,031
ומעלה 411,5291,68426.126.93503731,1791,311

24



בעיקר לזקוף יש זו הוספה ל%21.7. שנהמ%18.7 25 עד שגילם האנשים מספר עלה השנה
העלייה בולטת וכן ל565 מ531 עלה ומעלה 31 מגיל הקצינים מספר החובה. מגוייסי חשבון על
כלומר, שעברה, בשנה 1,179 לעומת השנה' 1,311  41 לגיל שמעל והשוטרים הסמלים של

; ב%11.2. עלייה

המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.

12 לוח
1963ל1964  הלידה ארץ לפי האדם כוח הרכב

הלידה אד?
ושוטריםסמליםקגיניםיםבאחוזהכ?סד

19631961196319611963196119631981

הכל 5,8566,254100.0100.05685915,2885,663סך

1,121 1,087 83 78 19.2 19.9 1,204 1,165 ישראל ארץ
1,147 1,082 26 24 18.8 18.9 1,173 1,106 אסיה
1,643 1,434 43 39 27.0 25.2 1,686 1,473 אפריקה
1,727 1,674 433 423 34.5 35.8 2,160 2,097 אירופה

25 11 6 4 0.5 0.2 31 15 אמריקה

החובה גיוס עלאף ל%19.2 מ%19.9 זו בשנה ירד כוחהאדם במצבת הארץ ילידי אחוז
אחוז כמעט; נשתנה לא אסיה ילידי אחוז השנה? גם ירד אירופה ילידי אחוז הגבול? למשמר
מארצות שעלו המשטרה אנשי מספר הוכפל שהשנה ומעניין ב%1.8, גדל אפריקה ילידי

אשתקד. 15 לעומת 31  אמריקה

13 ח ו ל

19641963  הלידה ארץ לפי מגוייסים  האדפ כוח הרכב

144
161
358
170
21

184
122
259
106
4

הזירה אי?
ושוטריםסמזיםקציניםיםבאחוזפדהכי

19631961196319611963196119631961

הכל 682863100.0100.079675854סך

6
3

16.7
18.6
41.5
20.4
2.8

27.4
17.9
38.0
16.1

0.6

144
161

358
176
24

187
122

259
110
4

ישראל ארץ
אסיה

אפריקה
אירופה
אמריקה

העלייה השנה ניכרת כן בולטת. בצורה השנה ירד הארץ ילידי בין המתגייסים אחוז
ואמריקה. אירופה ילידי במתגייסים
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14 לוח

בהרכב /בינריים
ה7יי1ה ה^/זבו<^רץ בררז

1964  1955

64

3000 2500 2000 ז 500 1000 500
55
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לפי לאוםטראליה), (פרט יבשות מארבע ארצות, ושמונה מארבעים באו ישראל מדינת שוטרי
 דלקמן: הפירוט

ישראל 6ארה"ב89פרס1204ארץ

4הולנד71סוריה860מרוקו

4סין55ליטא721רומניה

4אפגניסטן41הודו657פולניה

3פקיסטן40אוסטריה571עירק
3בראזיל20צרפת430מצרים
2קובה20לבנון209תורכיה
1סינגפור20יוגוסלביה156טוניס

אפריקה19עין140תימן 1דרום

1פרגואי18יוון139צ'כיה

1שוודיה17ספרד138גרמניה

1פורטוגל17ארגנטינה128לוב

1אורוגואי7טנג'יר105הונגריה

1סודן6בלגיה104רוסיה

1עברהירדן6אנגליה103אלג'?ר

1קנדה6איטליה102בולגריה

6254סה"כ

 הלידה! ארץ לפי הקצינים

2פרס13בולגריה169פולניה
ישראל 2תימן11מרוקו83ארץ

.11עירק75רומניה 2בלגיה
2עדן5תורכיה43גרמניה
2יוון5לוב36צ'כיה
1לבנון3סוריה29רוסיה

1ארגנטינה3צרפת24הונגריה

1בראזיל3יוגוסלביה23מצרים

אפריקה3טוניס21ליטא 1דרום

1קנדה3ארה"ב13אוסטריה

591סה"כ

אם ישראל. שבמדינת הגלויות קיבוץ את נאמנה משקף ישראל במשטרת כוחהאדם הרכב
שעובדה הרי מאמריקה), עולים של קטן (ומספר ומאפריקה מאירופה עלייה עמה הביאה זו שנה

למשטרה. במתגייסימ הדן בלוח בעיקר, משתקפת, זו
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המשטרה אנשי של השכלתם, . ג.

15 לוח
19641963  ההשכלה לפי האדם כוח הרכב

ההשכלה דרנת
ושוטריםסמליםקציניםיםבאחוזסד

19631964196319641963196419631964

הכל 5,8566,254100.0100.05685915,2885,663מך

מעממית 72778012.412.5727780פחות

3,1503,36153.853.71721842,9783,177עממית

תיכונית 77490213.214.43236742866חצי

1,0471,06217.917.0266275781787תיכונית

גבוהה 52510.90.816163635חצי

106981.81.682802418גבוהה

16 לוח
19641963  ההשכלה לפי מגוייםים  האדם כוח הרכב

160126

326459

121182

6383

41

13

ההשכלה דרנת
םוזבאחהכלסד ושוטריםסמליםקציניםי

19631964196319641963196419631964

הכל 682863100.0100.079675854סך

3

מעממית 16012623.514.6פחות

32846048.1עממית 53.3

תיכונית 12118217.721.1חצי

65869.510.0תיכונית

גבוהה 4חצי ,10.60.1

480.60.9גבוהה
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17 לוח

הרל/£גב7יה  רז^/זבו בררל בהרכב /הגינויים
1964  1955

64

60

55

4000 3000 2000 1000
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 כוודהאדם בהרכב אולם לציון, ראוי שינוי חל לא ההשכלה לפי כוחהאדם של הכולל בהרכב
לטובה. שינוי חל ההשכלה' לפי מגוייסים

בארץ ה י ט המש אנשי של שהותם תקופת ד.

18 לוח
19641963  בארץ השהות תקופת לפי האדם כוח הרכב

השהות באר*?תקופת
ושוטריםסמליםקציניםיםבאחוזהכלסד

19631964196319641963196419631964

הכל 5,8566,254100.0100.05685915,288,5,663סד

הארץ 1,1651,20419.919.278831,0871,121ילידי

משנה 24450.40.712444פחות
שנתיים עד 1901913.23.11190190שנה

שנים 53621971.13.12160196

שנים 1064164857.17.845412480
ומעלה שנים 113,9994,13268.366.14845003,5153,632

19 ח ו ל
19641963  בארץ השהות תקופת לפי מגוייסים  האדם כוח הרכב

השהות באר?תקופת
ושוטריםסמליםקציניםיםבאחוזהכלסד

19631964196319641963196419631964

הכל 682863100.0100.079675854סך

הארץ 18714427.416.73184144ילידי

משנה 25493.75.712548פחות
שנתיים עד ,9512213.914.1שנה 195121

שנים 5318822.69.511881

שנים 1069012313.2143189123

ומעלה שנים 1126734339.239.736264337

המשטרה אנשי מכלל %85.3 מהווים שנים מעשר למעלה בה הנמצאים ואנשים הארץ ילידי
%7.1 (לעומת %7.8  עשר ועד שנים משש הנמצאים אנשים הקודמת). גשנה 88.20/0 (לעומת
הגיע הארץ וילידי שנים משש למעלה בארץ הנמצאים המגוייסימ של מספרם הקודמת). בשנה
בשנה מ%27.4 ירד הארץ ילידי מבין המתגייסים אחוז אשתקד). %79.8 (לעומת ל%70.7
אחוזם נשתנה שלא כמעט כוחהאדם של הכללי שבהרכב למרות השנה, ל%16.7 שעברה

אשתקד). 19.9 לעומת השנה 19.2)
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המנדט) במשטרת השירות (כולל במשטרה הוותק ה.

20 לוח
19641963  במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב

742
512
378
256
219
977

1,699
695
168
17

616
412
282
238
219
958

2,102
272
172

17

ו ו תיוה
זבאחהכלסד םו ושוטריםסמליםקציניםי

19631964196819641963196419631964

5,8566,254100.0100.05685915,2885,663ה?לסך

8
6

3
6

8
32

170
206
129
23

6
3
5
6
6
44
242
106
129

21

12.0

8.3
6.1
4.2
3.6
16.2
29.9
14.4
4.7
0.6

10.6
7.1
4.9
4.2
3.8
17.1

40.0
6.5
5.2
0.6

750
518
381
262
227

1,009
1,869
901
297
40

622
415
287
244
225

1,002
2,344
378
301
38

אחת שנה עד
שנתיים
שנים 3
שנים 4

שנים 5
שנים 106
שנה 1511
שנה 2016
שנה 3021

ומעלה שנה 31

עלייה ל%50.4. מ%47.7 השנה עלה ומטה שנים עשר שוויתקם המשטרה אנשי של מספרם
במספר הניכרת הירידה האחרונות. השנים בשלוש החדשים המגוייסים במספר מתבארת זו
משש הוותק שבקבוצות בעלייה בחלקה משתקפת שנים חמשעשרה עד 11 מ שוויתקם האנשים

שנה. עשרים עד עשרה

המשפחתי המצב ו.

21 לוח
1964  המשפחתי המצב לפי האדם כוח הרכב

סדהדרגה
רווקיםהכל

נשויים
ביי
ילדים

פנשו י םי רע ל םי י

33■
2ווו0ו456789ג2ו

הכל 6,2541,1364187831,817966478251156904122137571סך

6 1 1 3  6 3 17 127 306 86 24 11 591 קצינים

סמלים
65 5 7 12 21 38 90 150 248 461 839 1,511 697 394 1,125 5,663 ושוטרים
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נפטרים ז.

16156 משנה מדמונימפקח בתפקידאליהו נפל
18993 אסעדשוטר בתפקידגאנם דרכים, בתאונת נספה
409 _.פקד ליטבק נפטרמיכאל
538 בירנבאוםמפקח נפטריוליום
1165 פייבישרבסמל נפטרהלל
2515 שני לויטסמל נפטראריה
6374 שני מועלםסמל נפטררחמים
14953 שני בשארהסמל אליאס נפטרסלים
528 לזררבשוטר* נפטרזיגפריד

17723 נקששוטר ביםאורי טבע

בדרגה והורדות העלאות ח.

קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 168 מהם אנשים, 1,073 בדרגה הועלו הנסקרת בשנה
וצמודה זמנית היתה שדרגתם אנשים זה (בכלל אנשים 65  בדרגה והורדו למשניה) אחת

התפקיד). בסיום מהם ניטלה והיא לתפקיד,

גריאות .4

.1964  1962 בשנים משטרה לאיש המחלה ימי של הממוצע המספר להלן

משטרה 5איש מזז5ה ימי ש? הממוצע

7.8
9.4
7.5

1962
1963
1964

.6.2 זו בשנה היה הקצינים של המחלה ימי של הממוצע
משטרה אנשי שנחבלו חבלות מחמת מהעבודה היעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי במניין

תפקידם. מילוי בשעת

הקודמת). בשנה 14 (לעומת אנשים 23 בריאות מטעמי המצבה מן הורדו 1964 בשנת

משמעת .5

משמעתיים משפטים א.

המשמעת ועל הטוב הסדר על עבירות על המניין מן משטרה אנשי 1,233 נידונו הנסקרת בשנה
משמעת עבירות על האנשים נידונו המקרים ברוב אשתקד). 1,102 (לעומת עונשים 1,879 והוטלו
באינטרס או באזרחים פגיעה משום בהן שהיה העבירות מספר ולמשטר. לנוהל המתייחסות

מועט. היה הציבורי
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שעברו על המניין מן משטרה אנשי על שהוטלו העונשים ומספר העונשים סוג להלן
.1964  1962 בשנים המשמעת ועל הטוב הסדר על עבירות

ח ו 22ל

משמעתיים 19641962עונשים 

העונש
העונשים םכסר

196219631964

הכל 1,1011,1021,879סך

בקסרקטין 191180384מעצר
333366639קנם

משכורת 5671214הפקעת
נזק 92100122תשלום

418364491נזיפה
בדרגה להורדה 112129המלצה

למשמעת דין בתי ב.

אחד סמל זיכה הדין בית למשמעת. דין בית לפני 1964 בשנת הובאו משטרה, אנשי שלושה
ו*28 מאסר וחצי בחודש נענש מהס אחד הורשעו. הגבול במשמר חובה שוטרי שני אשמה. מכל

.. ■ . מאסר. ימי ב90 נענש והשני שכר, הפקעת ימי

שבח ודברי פרסים ג.

מן החורגים מיוחדים מעשים עבור משטרה אנשי ל212 כספיים פרסים הוענקו הדו"ח בשנת
ייעול. הצעות ועבור השיגרה

והדרגה הכשרה .6

הכשרת בסימן הנסקרת בשנה בוצעה שונים משטרתיים לתפקידים כוזד^האדם__והכשרתו_ הדרכת
הדרכה תפקידי למילוי מפקדים המכשירים בקורסים החניכים הכנת 53ק3נם^דרגת_סמלים,
""י ~ " "חובה. טירונ^שמרהגבול^^מגוייסי של ואימונם ביחידותיהם
בסיסיתמקצועית או בסיסית הכשרה מקבילים: מישורים בשני ניתנו וההדרכה ההכשרה
ובשעת~הצורך~גם של_המשטרה ההדרכה בבסיסי שהתקיימו קורסימ מ6%דע1_ב והכשרת
היידעהבסיסי השלמת לשם היחידותהמרחביות, ידי הדוי3ד<מבמביג^_שנית^העל במוסדותחוץן
.■■■..■ ~  המעשית. בעבודה זה יידע של ויישומו

בסיסית הכשרה א.

לטירונים קורסים
קורם משטרה,1 לאנשי טירונים קורס .. לטירונים קורסים סוגי שלושה התקיימו 1964 בשנת

חובה. מגוייסי  הגבול משמר ילאנשי טירונים וקורס הגבול משמר לאנשי טירונים
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לטירונים הקורם לימוד. שעות 780 ובסךהכל שבועות 20 נמשך טירונים לשוטרים הקורס
משוחררי רובם (כי מצומצם צבאי ואימון בסיסית משטרתית הכשרה שכלל הגבול, משמר לאנשי
נמשך החובה מגוייסי לטירונים הקורס לימוד. שעות 490 הכל ובסך שבועות 10 נמשך צה"ל),

לימוד. שעות 666 ובסךהכל שבועות 16  יותר ארוכה תקופה
 . לטירונים שניתנה ההדרכה היקף את המראה לוח להלן

23 לוח
1964  לטירונים קורסים

החניכים מספר
שעות סה"כ סה,,כמספר ^ סיימי ?ימיד המחזורים הקייס

813 228 585 16,034 23 םה"כ

357 158 199 10,920 14 טירונים שוטרים
110  110 2,450 5. הגבול ממשמר טירונים

 הגבול ממשמר טירונים
346 70 276 2,664 4 חובה מגוייםי

לעברית האולפן

בסיסית באו,.הכשרה מקרוב שזה למגוייסיםעולים, העברית השפה בהקניית רואה המשטרה
הלשון להנחלת המחלקה עם פעולה שיתוף תוך המנוהל לעברית, באולפן תפקידם. למילוי
חודשים שישה במשך אלה מגוייסים לומדים והתרבות, החינוך משרד של מבוגרים ולחינוך
אחרים ו57 באולפן לימודיהם את איש 77 סיימו הדו"ח בשנת טירונים. לקורס נשלחו בטרם

לומדים. עודם

ם י ד ק פ מ ת ר ש כ ה ב.

סמלים קורס

ברמה יחידה ותפעול לניהול הדרושים ויידע, הכשרה זוטרים למפקדים מקנה לסמלים הקורס
חוקרים. חוליית של או סיור קבוצת של

השונים המשטרה תפקידי דרישות על העונה חדשה, תוכנית לפי הקורס נערך זו בשנה
ניתנה מיוחדת תשומתלב שעברה). כבשנה חקירות, או סיור של נפרדות מגמות לפי (לא
לימוד. שעות 912 ובםךהכל שבועות 24 נמשך הקורם זה. קורס לבוגרי הדרכה בושר להקניית

איש. 137 בהצלחה סיימו הכל בסך נסתיים. טרם מהם ואחד קויימו מחזורים שלושה

הגבול במשמר למפקדים קורסים

מהם 64 צה"ל. בבסיסי שהתקיימו שונים בקורסים הגבול משמר אנשי השתלמו השנה במשך
שונות. ברמות מפקדים לשמש הוכשרו

מפקחים קורס

26 לקצונה. הוסמכו למפקחים, הקורם את בהצלחה השנה שסיימו משטרה, אנשי שמונהעשר
שבועות. 35 שיימשך נוסף במחזור משתתפים חניכים
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לפתח שמטרתה הפעיל", "הלימוד שיטת על מבוססת המפקחים קורם של הלימודים תוכנית
של בפיקוחו אינטנסיבית,  עצמית עבודה עלידי תלמיד, כל של האישית יכולתו את

חונכים. צוות

בכירים לקצינים הספר בית
הספר בבית הלימודים תוכנית יחידות. ומפקדי מטה קציני מכשיר בכירים לקצינים הספר בית
הרצאות, על ובנוייה החניכים של לרמתם מותאמת ההדרכה שיטת שבועות. 23 במשך ניתנת

ומחקר, לימוד וצוותי דיונים
האוניברסיטה, מן מרצים המשטרה, עבודת של שונים בשטחים מומחים כולל המרצים סגל
חוק בעיות מטה, עבודת משטרה? תפקידי הלימודים: בתוכנית ואחרים. בכירים צה"ל קציני
הארגון, יסודות וכלכלה, פנולוגיה קרימינולוגיה, פסיכולוגיה, לסוציולוגיה, מבוא ומשפט?
נושאים על הרצאות ניתנות כן ובכתב. בעלפה הבעה הקבוצה; של ודינאמיקה כוחהאדם ניהול

ומדיניים. בטחוניים
עם שני מחזור ומתקיים חניכים 15 השתתפו שבו אחד מחזור סיים הנסקרת בשנה

משתתפים. 13

מקצועית הכשרה ג.

בסיסית הדרכה

הקורסים במשטרה. שונים מקצועיים תפקידים למלא משטרה אנשי 358 הוכשרו הדוי'ח בשנת
ספר ובבתי צה"ל בבסיסי משטרתיים, בבסיסים התקיימו  במספר שישהעשר  המקצועיים
משרדים, מייעלי חובשים, כתבנים, קשרים, רוכבים, תנועה, בוחני לנהגים, וביניהם: אזרחיים,
נהיגה לשיפור מדריכים שמירה, כלבי נוהגי קשר, אלקטרונאי נתונים, לעיבוד מכונות מפעילי

הגבול. במשמר מקצועיים תפקידים לנושאי אחרים וקורסים ברכב

מקצועית השתלמות
השתלמות משטרה. אנשי ל380 שונים, במקצועות הדו"ח, בשנת ניתנה משלימה הדרכה
גורמים של בבסיסים והן המשטרה בבסיסי הן ונערכה שונים נושאים הקיפה זו מקצועית

 דלקמן: בנושאים המשטרה אנשי השתלמו היתר בין ., אחרים

המשתתפים מספר ההשתלמות נושא
28 ברכב נהיגה שיפור
33 עקבות של גבס יציקת
24 פירוטכניקה
29 נוער חקירת
149 מברקים חיבור
7 קרימינולוגיה
9 מתופפים
1 מיסמכים בדיקת

ולרביםמלים חוליות למפקדי אחרים שונים בנושאים השתלמויות התקיימו לאלה, נוסף
המדינה, למדעי הספר בבית השתלמו משטרה אנשי מספר הגבול. במשמר יחידתיים

שונות. במגמות
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ואחרות מקצועיות בחינות ד.

הדרכה, צילום, היתר. בין שונות, מקצועיות בבחינות בהצלחה עמדו משטרה אנשי שלושים
נבחנו איש ו97 הצטיינות לשכר בחינות בהצלחה עברו איש 283 וטבחות. גבולות ביקורת
>,, . ..> ..■■ וצרפתית. אנגלית ערבית, השפות: בידיעות

\:י

מרחבית הדרכה ה.

היידע יישום  ומטרתה המשטרה לאנשי חיונית היא ביחידות הניתנת המרחבית ההדרכה.
המשטרה, לתפקידי הנוגעים החדשים החוקים לימוד והמציאות, המקום לתנאי בקורסים הנלמד
תפקידיהם. את ממלאים הם שבו במרחב השינויים על אינפורמאציה וקבלת חדשות עבודה שיטות
הדו"ח, בשנת ניתנו בםרהכל תקופתיים, ובשיעורים השתלמות בימי עיון, בימי ניתנת זו הדרכה

שוטר. לכל הדרכה שעות 100 בממוצע,

תפקידיהם, ביצוע כדי תוך מפקדיהם, עלידי הדרכה גם ניתנת במרחבים, המשטרה לאנשי
המדריכים. של ומנסיונם המעשית מהעבודה שנלמדו לקחים על מבוססת והיא

הדרכה בסיסי ו.

מתאימים ובכלים באמצעים מצוייד שפרעם, שליד הארצי ההדרכה בסיס ההדרכה, בבסיסי הגדול
במקום ממושכים. לקורסים בעיקר מיועד הארצי ההדרכה בסיס למבוגרים. יידע הקניית למען
קולנוע, מועדונים, כגון: הפנוי, זמנם בילוי לשם ומיתקנים לחניכים נוחים מגורים תנאי קיימים
בממוצע, חניכים, 450 בבסיס השתלמו הדו"ח בשנת אחרים. ספורט ומיתקני שחייה בריכת

ביומו. יום מדי

לחוקרי שונים,: בקורסיםי חניכים 817 השנה והשתלטו הודרכו תלפיות, ההדרכה, בבסיס
הקודמות, כבשנים זה, בבסיס קויימו כן ועוד. יסוד להשכלת הנהיגה, לשיפור לבוחנים, נוער,

והמדינה. החברה לבעיות והסמינאריון לעברית האולפן
משלימה. הדרכה אנשיו מקבלים שבו הדרכה, בסיס מקיים הגבול משמר

תחנת בבניין לרוכבים קורס המשטרה קיימה לעיל המפורטים ההדרכה בסיסי על נוסף
רמלה. המשטרה, תחנת בבניין וטלפרינטר) דיבור (אלחוט לקשר וקורס מעונה המשטרה,

24 ח ו ל

1964  בקורסים המשתתפים ומספר ההדרכה בסיסי

מספרהבסיס
הקורסים

החניכים ר פ ס 12

סיימוסיימוסה*ב טרם

הכל 492,6102,114םך 496

הארצי ההדרכה בסיס
תלפיות ההדרכה, בסים
אחרים משטרה בסיסי
גורמיחוץ של בסיסים

8

9
9
23

1,148
817
444
201

824
705

' 431
154

324
112

13

47
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המקצועית הספרייה ז.
מוחזקים המשטרה, וביחידות ההדרכה בבסיסי ובשלוחותיה, הארצי שבמטה המקצועית בספרייה
כתביעת יסוד, להשכלת לימוד ספרי המשטרה, במדעי שובים מפרים ומשפט, חוק מפרי

יפה. וספרות שונים בלשונות מקצועיים
שתי פורסמו עותקים), 1,476 (שהם ספרים 640 המקצועית לספרייה נוספו הנסקרת בשנה
אינפורמאציה המכילה כרטסת, לשימוש הוכנסה וכן לקרוא" כדאי "מה  ביבליוגראפיות סקירות
להדרכה. והמתאימה בעולם המתפרסמת הדרכה) ובנושאי המשטרה (במדעי מקצועית ספרות על

ה כ ר ד ה י מ ו מ ר פ ח.

שופרה. קודמים הדרכה פרסומי של וצורתם חדשים הדרכה פרסומי לאור הוצאו הדו'יח בשנת
הרבעון חדשים. מדורים בו ונוספו הגראפית בעריכתו שינוי חל המשטרה ברבעון

פעמיים. הופיע
 מטרתו המשטרה. ביחידות והופץ שבועיים כל הופיע המשטרה" בעולם "מהמתרחש העלון
במשך העולם. ובמשמרות ישראל במשטרת המתחדש ועל הנעשה על אינפורמאטיביתמקצועית

גליונות. 24 הופיעו השנה
אור ראו איגרות שלוש המשטרה". ^נהגי "איגרת החודשי הפרסום להופיע החל השנה
המשטרה. ברכב הנוהגים של הנהיגה רמת לשיפור לתרום  הפרסום של מטרתו זו. בתקופה

ז י. ופסיקה". תחיקה "חידושי  נוסף פרסום של גליונות 4 הופיעו כן
\ ן\ ^

אימון עזרי ט.

הקרנה, ^!כשיר גם נרכש השנה והתגבר. התרחב אורקוליים, בעיקר אימון, בעזרי השימוש
הדרכה. לצורך חדשים עזר מכשירי נרכשו או הוכנו כן השונים. אבזריו על "אפיםקוף",

תרבות ופעולות כללית השפלה י.

השכלתם את להרחיב מאמצים נעשים המשטרה, לאנשי הניתנת המקצועית להכשרה נוסף
הטובה. לאזרחות החינוך ואת הלאומית התודעה את הכללית,

העברית הלשון הנחלת

בשורות שנקלטו החדשים העולים של העברית השפה לשיפור ניתנה מיוחדת תשומתלב
השפה לימוד העברית. בשפה ידיעותיהם את להרחיב האפשרות ניתנה לוותיקים גם המשטרה.
מותאמת, הלימודים רמת ההדרכה. בבסיסי המתקיימים השונים בקורסים חובה כמקצוע כלול
ללימוד ועד השפה של מלימוד החל  החניכים של והאינטליגנציה ההשכלה לרמת כמובן,
העברית ללימוד שהוקדשו השעות מספר פירוט להלן ובעלפה. בכתב בהבעה מתקדם

 השונים* בקורסים
שעות 80  טירונים קורם
שעות 40  הגבול משמר  טירונים קורס
שעות 76  סמלים קורס
שעות 90  מפקחים קורס

, . שעות 34  בכירים לקצינים הספר בית
חדשים. מגוייםים ו115 ותיקים שוטרים 38 העברית בשפה בבחינות בהצלחה עמדו זו בשנה
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כללית השכלה

החינוך משרד בסיוע השנה גם קויימו תלפיות, ההדרכה, בבסיס יסוד להשכלת הקורסים
וחצי חמישה הנמשך הקורם, מטרת מבוגרים. ולחינוך הלשון להנחלת המחלקה  והתרבות
יסודי. ספר בית סיימו שלא המשטרה אנשי של הפורמאלית ההשכלה את להשלים  חודשים

בלימודיהם. ממשיכים איש ו34 איש 56 סיימו הנסקרת בשנה

יסודי, ספר בית ברמת הפורמאלית, השכלתם את להשלים שחוייבו אחרים משטרה לאנשי
בהצלחה עמדו השנה הלימודים. מהוצאות חלק הוחזר הקורם, במסגרת שלא כן לעשות והעדיפו
של גמר תעודת בידם הייתה שלא חדשים מגוייסים 60 מהם איש, 109 יסוד להשכלת בבחינות

יסודי. ספר בית
בבית המשטרה, חשבון על הראשונה הפעם זו השנה, למדו משטרה אנשי ואחד עשרים
המשטרה ממשיכה זו לקבוצה במקביל הבגרות. בבחינות לעמוד כדי צה"ל, של ערב תיכון ספר
בהצלחה ולמםיימים להם, הנוחות הלימוד במסגרות תיכונית, השכלה לרכוש אחרים לעודד
לשעות עבודתם שעות הותאמו הלומדים על להקל כדי הלימודים. הוצאות החזרת מובטחת

התיכוניים. הספר בבתי הלימודים

ולאומי אזרחי חינוך
סמלים. 418 השתתפו שבהם והמדינה החברה לבעיות הסמינאריון של מחזורים 19 התקיימו השנה
טובה. לאזרחות לחנכו וכן הסמל של אופקיו ולהרחיב ידיעותיו להעשיר  הסמינאריון מארת

וחצי. שבועיים הוא אחד מחזור מןזך
והמדינה. החברה לבעיות בםמינאריון למפקחים לימודים תוכנית גם הוכנה 1965 <לשנת /
ידי ועל האוניברסיטה מסגל מרצים ידי על הרצאות יינתנו ובו ימים שבוע יהיה הלימודים" משן?

בכירים. ממשלה פקןיז^י
*' ,

השתתפו והמדינה החברה נושאי על הדו"ח בשנת שהתקיימו עיון וביום כנסים ^בארבעה
ידי על שאורגנו וכנסים, עיון ימי התקיימו לאלה נוסף המשטרה. של בכירים קצינים 197

במרחבים. היחידות

השנה סופקו ואנגלית ערבית עברית, בשפות שנתיים) (מנויים עת וכתבי עתונים 391

ההדרכה. ולבסיסי מרוחקות משטרה ליחידות
מתאים ורכב דרך מורה ומשפחותיהם המשטרה אנשי לרשות המשטרה העמידה השנה
לפי תוכננו יחידתיות, במסגרות כלל בדרך שנערכו הטיולים, הארץ. ברחבי מאורגנים לטיולים
מקצב ולהתרשם הארץ של שונים אזורים להכיר למטיילים לאפשר כדי מראש, קבועים צירים
אנשי אנשים. 2,033 השתתפו שבהם ימים), 97) מאורגנים טיולים 49 נערכו במךהכל פיתוחה.

השנתית. חופשתם חשבון על בטיולים השתתפו המשטרה

גופני ואימון ספורט יא.

האימון המשטרה. אנשי של הגופני כושרם על לשמור  הגופני והאימון המפורט פעולות מטרת
ההדרכה. בבסיסי הקורסים בכל חובה מקצוע הוא הגופני

השתתפו ובהם וינגייט במכון ימים, שבוע של במחזורים אימונים התקיימו 1964 בשנת
משטרה. קציני 33

ההדרכה) ובסיסי תחנות נפות, (מחתות, קבוצות 115 השתתפו עף בכדור הארצי במפעל
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המפקח ע"ש המגן הועבר  הארצי ההדרכה בסיס  המנצחת לקבוצה איש. 1,200 ובסךהכל
, ז"ל. גורדון בנימין

זו תחרות של הסופי בשלב שולחן. בטניס תחרות;  שקויים שני ארצי ספורט מפעל .
■. . . י ■■...: איש. השתתפו;25

איש. 1,100 בהצלחה השנה עמדו הכושר" "אות במבחני
של,אנשי השתתפותם את המשטרה עודדה לעיל, המפורטות הספורט פעולות על נוסף

וכו'. הכנרת בצליחת התבור, במירוץ הימים, ארבעת בצעדת המשטרה

למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע יב.

סיוע שונים. בנושאים אנשיהם בהדרכת בקשתם, לפי בכ!דינה, אחרים למוסדות סייעה המשטרה
ועלידי המשטרה של ההדרכה בבסיסי המשתלמים קליטת עלידי $ מישורים בשני בוצע זה

המוסדות. של ההדרכה מיתקני אל מהמשטרה ומרצים מדריכים שיגור
שונים. בקורסים המשטרה, בבסיסי הדו"ח בשנת הודרכו שונים מדינה ממוסדות אנשים 75

אנשי  ומדריכים מרצים עלידי שניתנו ההדרכה ושעות הקורסים פירוט להלן
 למוסדות:  משטרה

■והסי ■ . ■ ע

מ המזמיה קזוסד סה ר מספר1ו
המדריכים .

שעות
ההדךכה

45469הכלסך

בראילן לקרימינולוגיהאוניברסיטת ■.,...8קורס 55
הג"אצה"ל קציני 426קורם
הג"אצה"ל סדרנים כיתות מפקדי 520קורס
הג"אצה"ל לאנשי קשר 127קורם
שדהצה"ל בטחון קציני 715קורס

בכלביםצה"ל למטפלים 12קורס
מ"צצה"ל חוקרים 1247קורס

המדינה לבטחון שוניםהמוסד קורסים 55258
מכםהמכס שוטרי להכשרת ,1קורס 15

הסוהר בתל משכריםשירות סמים בנושא 14השתלמות  :

בבסיסי אנשים 147 בהדרכת היתר, בין שהתבטא, חוץלארץ לאנשי ניתן ניכר סיוע
שונים. בקורסים המשטרה,

שונים. משטרה י במיתקני לימוד סיורי 15 .שונים גורמיחוץ עלידי נערכו השנה במשך
איש.. 389 בהם השתתפו בסדהכל

החיים בעלי יג.

ניכר מקצועי מאמץ דרוש מכן, לאחר והפעלתם המשטרה בשירות החיים בעלי הכשרת לשם
שמירה תפקידי (כולל בלבד סיור לתפקידי הפעלתם בשל אחיד אימון מקבלים הסומים ושוטף.
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הפלילי הזיהוי למטרות שונים: לתפקידים המשטרה כלבי מאומנים זאת, לעומת הסדר). על
האימון שמירה). וכלבי סיור (כלבי סיור ולמטרות זיהוי) וכלבי גישוש כלבי חשיש, (כלבי
חייבים שלהם הכלבים אותם (לגבי השוטף והאימון הארצי ההדרכה בבסיס ניתן החיים לבעלי
גם המשמשים והדרומי, הצפוני  הכלבים בסיסי בשני ניתן יומיומי) אימון ליתן

מיבצעי. לתפעול
כלבים. ו99 מוסים 41 במשטרה היו הדו"ח שנת סיום עם

41



שירות ותנאי משגורת .7
הוועדה שקבעה המשכורות מולם לפי החודשי השכר המשטרה מאנשי לחלק שולם הנסקרת בשנה

הורוביץ"). ("ועדת העובדים של שכרם לבדיקת הציבורית
החלו אפריל בחודש * שלבים בשני הונהגו המשטרה אנשי של בשכרם השינויים
בשלהי מפקח. דרגת ועד שוטר מדרגת משטרה אנשי החדש, הסולם לפי השכר' את לקבל
גרירת בעיית הבכירה. הקצונה של השכר תנאי נקבעו האוצר, עם ומתן משא לאחד זו, שנה
טרם המשטרה, של השירות תנאי לגבי מיוחדת חשיבות לו שיש דבר בדרגה, העלאה עם הוותק

. נמשך. זה בנושא המשאומתן נפתרה.

מפקח: דרגת ועד שוטר מדרגת המשטרה אנשי של בשכרם נוספות הטבות נקבעו השנה
החופשה מן חלק פדיון של ואפשרות ובחגים בשבתות עבודה בעד השכר מן %25 של תוספת

במזומנים. השנתית
הגרים משטרה לאנשי נמוכה, בריבית ל"י 12,000 עד לשיכון להלוואות בנוגע ההסדר
המשטרה אנשי נהנים זה מהסדר וקיים. שריי  פרטית דירה לרכוש והרוצים שירות בדירות

השירות. דירת ופינוי פרטית דירה רכישת מהם לחלק מתאפשרת כך ידי ועל

ניתנו מהאנשים לחלק ושיכון! דיור בסידור המשטרה עלידי נעזרו משטרה אנשי 390
ורשות ,,עמידר" חברת היהודית, הסוכנות באמצעות דירות סודרו ולאחרים שירות דירות
דירות קיבלו חדשים, כעולים זכויותיהם את בעבר ניצלו שלא משטרה אנשי 119 הפיתוח.

בכך. להם סייעה שהמשטרה לאחר היהודית, מהסוכנות
של כולל בסך המשטרה מקרן הלוואות 1,259 משטרה לאנשי ניתנו 1964 בשנת
של ההדדי הביטוח לקרן המשטרה של הפנסיונרים הצטרפות אופשרה כן ל"י. 1,342,500
חלק: הצטרפו ואמנם מהם, ואחד אחד כל אל שוגרה זה בנידון מתאימה פנייה המשטרה.

זו. לקרן מהפנסיונרים
מטרתה בע'ימ". בישראל השוטרים "קרנות בשם חברה החברות רושם אצל נרשמה השנה
השונות הקרנות מיזוג  השוטרים של חודשיים מתשלומים הניזונה החברה, של העיקרית
השוטר, לתועלת יותר ענפה פעילות לאפשר כך ועלידי אחת, יורידית במסגרת הדדית לעזרה

קונסטרוקטיביות. למטרות הלוואות מתן עלידי בעיקר
עזרה למתן קודש רווחיה כל רווחיה. לחלק רשאית תהיה ולא לשוק מניות תוציא לא החברה

משטרה. לאנשי
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גי פרק

ושירותים משק

המשק פעולות ארגון .1

המנהלה. אגף עלידי נקבעים המשטרה משק של הניהול ועקרונות המשקיות הפעולות היקף
של הכספיות הפעולות ובן המשטרה ולאנשי המשטרה ליחידות והציוד השירותים הספקת
המקצועיות השלוחות באמצעות או האגף של בדבר הנוגעות המחלקות עלידי מבוצעות המשטרה
האספקה. ובסיסי המחוזיים התחבורה קציני והתשלומים, הבינוי הקשר, חוליות * במרחבים שלהן
במרחבים שלוחותיהן ועם המחלקות עם מתאמים בנפות הניהול ולשכות במחוזות הניהול ענפי

ביחידותיהם. המשקית הפעילות את

אפסנאות .2

הניפוק ליחידות. משרדי וציוד משקי ציוד מספקים והדרומי, הצפוני אספקה, בסיסי שני
והקיף הורחב שעברה, בשנה בו שהוחל בנקודות, מחירים של הניקוד בשיטת האישי הציוד של
משרדי ציוד ניפוק של נסיון נעשה השנה הנוטרים. ואת השוטרות את הגבול, משמר אנשי את

למדי. מעודדות היו והתוצאות יחידות, למספר זו בשיטה
הבטחון. משרד לרשות הועברה בצפת המשטרה של המיתפרה

האספקה למסירת הודות בעיקר לעצורים, הניתן המזון בטיב נוסף, שיפור חל הנסקרת בשנה
הסוהר. בךני ושירות שק"ם כגון? לגורמים,

שונים במיבצעים שהשתתפו משטרה לאנשי כלכלה. ימי 440,000 סיפקו המשטרה מטבחי
לבעלי .45,000 המרגוע ובבתי 50,000 לעצורים סופקו המעצר בבתי כלכלה, ימי 25,000 סופקו

כלכלה. ימי 53,000 סופקו המשטרה ברשות הנמצאים החיים

בתשלום. נופש ימי 38,000 השנה ניתנו ובטבריה הנקרה בראש בצפת, ההבראה בבתי
הגז ותנורי המשרדיות המכונות התחמושת, הנשק, באחזקת מטפלים החימוש בסיסי
מפעלים כגון: גורמיחוץ, שבידי הנשק על בפיקוח המשטרה עוסקת כן המשטרה. שביחידות
ביקורות 1,018 נערכו הדו"ח בשנת מיעוטים. וכפרי ספר יישובי ממשלתיים, משרדים ראויים,

גורמיחוץ. עלידי המוחזק נשק, של

משרדיות. מכונות ו338 חימוש ואבזרי נשק כלי 2,194 תוקנו הנשק בסדנאות
ו1,748 שנמצאו 362 שהוחרמו, 402 מהם החימוש. בבסיסי נתקבלו שונים ירייה כלי 2,512

לבעליהם. 1964 בשנת הוחזרו במשטרה שהופקדו ירייה כלי 610 % שהופקדו

מטיילים. קבוצות ל459 שונים מסוגים ירייה כלי 2,440 בהשאלה סיפקו החימוש בסיסי
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ונכסימ גינוי .3

משמר בבסיסי נוספים חדרים מספר והוספו בסננין המשטרה תחנת בניץ הוקם הנסקרת בשנה
השנייה הקומה שבו! הדירות ושש בערד המשטרה תחנת של הבניין בניית הושלמו כן הגבול.

הארצי. ההדרכה בבסיס מגורים וביתני בנהריה המשטרה תחנת של

בנצרת הצפוני המחוז מטה בניץ בדימונה, משטרה תחנת וביניהן חדשות בינוי עבודות שש
הוכנו והנכסים הבינוי במחלקת הושלמו. טרם ביפו, המנהלה אגף בבניין נוספות קומות ושתי
השוטר" "בית ובכרמיאל; אשדוד בעיר אשדוד, בנמל משטרה תחנות לבניית תוכניות גם

הארצי. ההדרכה בבסיס אוכל וחדרי ומטבח בתלאביב (רווקיד.)

ובנצרת. בבארשבע בחיפה, בירושלים, נרכשו מגורים דירות 25

הדו"ח שנת סיום עם הנכסים. ממצבת הורדו מגורים דירות ועשר משטרה בנייני שלושה
מגורים דירות ו049'1 השונות המשטרה יחידות לשימוש חדרים 2,820 המשטרה ברשות היו

■ י ■ ■ משטרה. לאנשי

אנשי ו68 דייריהן עלידי פונו דירות 86 שירות. דירות קיבלו נוספים משטרה עובדי 97

שירות בדירות הגרים משטרה אנשי 581 אחרת. שירות לדירת אחת שירות מדירת עברו משטרה
והשיכון. האוצר משרדי עם אשתקד שנקבע ההסדר עלפי לבניין'/ החסכון "במפעל רשומים

שכללו שונות, עבודות ביצוע הצריכה המשטרה שברשות המגורים ודירות הבניינים אחזקת
בסךהכל הסתכמה זו אחזקה גינון. ועבודות זיפות סיוד, בבניינים, פנימיים שינויים תיקונים,

ל"י. ב000'470

תחגוריה .4

160 שימוש. מכלל שיצא הרכב במקום שונים, מסוגים מכוניות 161 נרכשו הנסקרת בשנה
סירות שתי והופעלו נרכשו כן חדשים. בקטנועים עבודה, שנות חמש לאחר הוחלפו, קןטנועים

ימי. פיקוח בתפקיד מירוץ
הרכב סדנאות ובידי היחידתיים התחבורה קציני בידי נתון הרכב במשק השוטף הטיפול .

, : , במגידו. מישנה סדנת נוספה הדו"ח בשנת במרחבים.

,שיפוץ עברה אחת ספינה מנועים. לחידוש החולייה עלידי השנה שופצו שונים מנועים 395
ושיפוץ תיקון עבודות לשם למימשה, הועלו ספינות ותשע ישראל מספנת של במיבדוק כללי

וכנרת. אילת חיפה, במספנות
ליטר 147,600 בנזין, ליטר 4,567,000 הנסקרת בשנה צרכו הרכב וסדנאות המשטרתי הרכב
הרכב כלי עברו תקופה באותה שונים. מסוגים שמנים ק"ג ו79,600 סולר ליטר 396,000 נפט,

קילומטרים. 22,131,000 המשטרה של

ל"י. 91,307 של כולל בסד מקים התחבורה למשק נגרמו הדו"ח בשנת ,

קשר .5

המשטרה ודואר היממה, שעות בכל וקוויים אלחוטיים בעורקים פועלת המשטרתית הקשר מערכת
המשטרה. יחידות בין דואר דברי להעברת קבועים מסלולים מקיים

מרכזות ו95 הסוגים מכל שלוחות 1,801 קווים, 678 הקווי הקשר גלל הדו"ח שנת סיום עם
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השנה לעומת ,%5.9 של (עלייה נייחים אלחוט מיתקני 72 כלל האלחוטי הקשר שונים. מדגמים
(עלייה נישאים קשר מיתקני ו137 (%36.6 של (עלייה ניידים אלחוט מיתקני 291 שעברה)'

.(38.470 של

קווי. קשר ללא נותרה אחת ונקודה אלחוטי קשר ללא עדיין נותרו משטרה נקודות עשר
לעומת ,3.10/0 של (עלייה מברקים ב400'1.319 השנה טי>% המשטרה של המברקה שירות
ב132 התבטא האינטרפול מרכז לבין ישראל משטרת שבין הישיר הקשר הקודמת). השנה

נכנסים. מברקים וב936 יוצאים מברקים
ולא בתלאביב עלה בירושלים; פחת .999 הטלפון באמצעות למשטרה, הפניות מספר
בחיפה. ו56 בתלאביב, 179 בירושלים, 50 היה: הקריאות של היומי הממוצע בחיפה. נשתנה
ב155,830 הדו"ח בשנת והסתכמה היא אף פחתה הערים בשלוש האלחוט במוקדי התנועה

הקודמת). השנה לעומת ,%30.5 של (ירידה אירועים על והודעות מברקים
עבודות 479 קשר*, ציוד של בנייה עבודות 286 הדו"ח בשנת ביצעו הקשר מחלקת עובדי
ו3,473 טלפונים הסרות או העתקות התקנות, 224 פירוק, עבודות 204 תיקונים, 3,084 התקנה,

שונים. קשר מיתקני של טכניות ביקורות
קבועים מברקה בשירותי שונים ממשלתיים לגורמים סייעה המשטרה של הקשר מערכת

מיוחדים. במיבצעים קשר שירותי ובארגון

מוסדות שידורי על המשטרתית, הקשר מערכת על פיקוח קיימה קשר לביקורת החולייה
נקלטו זו ב#נה תיקים. ב1,430 אלה, בנושאים טיפלה, החולייה חובבים. שידורי ועל אחרים

 משדרים. 4 והוחרמו עבירה דוחו"ת 77 נערכו שידורים, 4,274

תשלומים .6

של (עלייה התקציב לגידול במקביל המשטרה של הכספיות הפעולות היקף גדל הדר'ח בשנת
ורבים, עקרוניים שינויים חלו שבהן המשכורות בחישוב קשורה זו הרחבה אשתקד). לעומת ,%21
בתשלום השוטרים זיכוי הורביץ"! "ועדת המלצת לאור היקפן, לגבי והן מרכיביהן לגבי הן
באירועים שוטרים של העסקתם שנתית; חיפשה פדיון הנהגת וחג; שבת בימי עבודה עבור
שכר, תמורת השוטרים את המעסיקים הגורמים מן המגיעים הסכומים, גביית וכוי. שכר תמורת
אלה. לשוטרים מיקדמות זה חשבון על המשלמות המחוזיות, התשלומים חוליות על מוטלת

ההכנסה. מס ניכוי לאחר השנה, בסוף נערך הסופי החשבון

אשר כספיות, רזרבות הצטברו ולנשותיהם, לשוטרים ההדדי הביטוח של הפנימיות בקרנות
מהם חלק ההדדי. לביטוח ולהצטרף לחזור לקיצבה, שיצאו משטרה לאנשי להציע איפשרו

זו. אפשרות ניצל

ופיקוח ייעול .7

ישירות האחראים היחידות, מפקדי עלידי שוטפת בצורה נערכת המשטרה משק על הביקורת
לביקורת המדור באמצעות מופעל, מרכזי פיקוח היעיל. ולניצולו שברשותם הציוד לשלימות

שונים. בתחומים מקצועיות, ביקורת וחוליות משקית
ו282 רכב ניהול ביקורת 153 שיגרה. ביקורת 30 פתע, ביקורת 152 נערכו הדו"ח בשנת

שונים. רכב כלי 1,525 של תקינותם נבדקו כן נשק. ביקורת
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£ בערד המשטרה תחנת



די פרק
ש>ס1יר ותפקיד* 7ו>ור ממעה,

!$0000000009



די פרק

שיטור ותפקידי סיור מניעה,

ומגיעתה העגריינות .1

כל את חובקת היא רבות. שנים זה הקיימת תופעה היא העבריינות של בממדיה העלייה מגמת
אוכלוסייתה. של השונים הרבדים ועל ארצנו על גם פוסחת ואיננה התרבות ארצות

לא עדיין וכר/ הקרימינולוגים הפסיכולוגים, הסוציולוגים,  ההתנהגות במדעי המומחים
מגמת את לייחס יש אם ברורות השיבו וטרם זו חמורה לבעייה המרפא ואת הפתרון את מצאו
של המושג את המרחיב מצב  בימינו והולכים שרבים ולתקנות לחוקים בעבריינות העלייה
בייצר החיים: רמת בעליית שבתקופתנו. החיים באורח הקולר תלוי שמא או  "העבירה"
הליכה החברה, במוסכמות מרידה כדי עד תכופות לעתים המגיע הגשמי, ה"יש" אחרי הרדיפה
חיי של אינטגראלי חלק שהיו ערכים של קרנם בירידת או בהיעלמם ופשיעה; נלוזות בדרכים

וכיו"ב. אבות סמכות מוסר, דת,  והחברה המשפחה

ומעמיק רחב קרימינולוגי מחקר זה מצב מחייב לכן ושונות, רבות הסתם מן הן הסיבות
בעלת ארץ ,. עלייה ארץ ובלשוננו הסוציולוגי, במובן מובהקת הגירה ארץ שהיא בארצנו דווקא
מנהגים מסורת, חינוך, תרבויות, של ההתנגשות מן בה שיש רבעדתית,  היטרוגנית חברה

ומנוגדים. שונים חיים והשקפות

התפרעויות, ובייחוד אלימות, משום בה שיש שהעבריינות, בסיפוק, לציין עלינו כן פי על אף
שבארצות המבהילים הממדים לאותם בארצנו הגיעו לא עול, פריקת של אחרים וסימנים שיכרות
בדור מיוחדת סכנה המגלה הידועה, הסוציולוגית התופעה גם שבהן. בנאורות ובעיקר אחרות
המהירה הדרך את מצאו ולא המסורתי חייהם אורח את שאיבדו (עולים), מהגרים של השני
שהתבטאה כפי בארצנו התבטאה לא זו תופעה גם  החדש החיים לאורח עצמם למגל והקצרה
כדי עד בזו זו הנלחמות נוער בני של כנופיות בארצנו אין * לכך הראייה אחרות. הגירה בארצות
כאמור, המחייבים, ועלו, שצמחו מניצנים להתעלם שלא אנו מצווים זאת למרות דמים. שפיכות

ומעש. מחשבה
הסוציאליים, המחוקקים, למוסדות לפעולה נרחב כר המהווים הסוציאליים, המניעה תפקידי
המשטרה. של פעולתה בתחום בלבד מצומצמת במידה הם המדינה, של והרפואיים החינוכיים
ואפשרויותיה, המוגדרים לתחומיה ומעבר מעל זה, בשטח אף הכל ותעשה עושה המשטרה אולם

ביותר. לכך הנזקק אזרחים, סוג אותו עם המתמידים מגעיה כדי תוך
הפושעים של "התקדמותם" אחרי לפגר לא כדי חדישים, באמצעים להצטייד שוקדת המשטרה
כך, על להצביע לצערנו, נוכל, לא ברם< פשעיהם. לביצוע טכניים בחידושים המשתמשים
מעלליהם אחרי באמצעים, ואף הפיגור, לממדיה. במקביל התפתחו הפשיעה למניעת שהאמצעים

בעולם. המשטרות מרבית של חלקן מנת הוא הפושעים, של

או הפלילי המעשה ביצוע את למנוע רק הצלחנו הצלחה, של במקרים שאף לציין, עלינו
שהפעולה כאן, להוסיף וכדאי לעבריינות. שדחפוהו הגורמים את לסלק מבלי העבריין, את לבודד
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את כוללות אלה ואין למניעה, הניתנות העבירות אותן למניעת מוגבלת זה בשטח המשטרתית
הלבן". הצווארון "עבירות המכונה הסוג מן והעבירות הזיוף הרמאות, הגוף, נגד העבירות

וכל העבריינות, למניעת המשטרה בפעולות ביותר נכבד חלק נוטלים הסיור יחידות אנשי
והחשוב היעיל הכוח כאדם, השוטר יהיה אדמות, עלי והפושע הפשע קיימים יהיו עוד

בהם. במלחמה

..  הפיור פעולות ארגון .2

הסיור לשכות במחוזות'  והמיבצעים הסיור ענפי באמצעות במרחבים: מופעלת הסיור זרוע
שיטות, שתי על מושתת: הסיור המשטרה. בתחנות הסיור^ ומשרדי בנפות  .והמיבצעים

(הכפרי). הקבוצתי והסיור (העירוני) המקופי הסיור הפעלתם: לאיזורי באופיין המותאמות
בזמן (המקוף), מותחם לאיזור שוטרסייר הצמדת של העקרון על מבוסס המקופי הסיור
קבוצת  מפקדיהם על להם, הצמודים והשוטרים סיור, איזור מהווים מקופים מספר קצוב.
ידי על המונחית אלחוט, במכשיר מצויידת שיטור) (מכונית ניידת עומדת הקבוצה לרשות סיור.
הסיור קבוצות מסויימים. באיברים  משטרה וכלבי מוסים קטנועים, וכן מרכזי אלחוט; מוקד

ביממה. שעות וארבע עשרים משמרות, בשלוש הסיור יחידות במסגרת פועלות
הסיירים, שבה הקבוצתי, הסיור שיטת מופעלת הכפריות הנפות של העירוניים במרכזים
הזמן עוצמתו, הסיור, צורת מראש. קבועה מרחבית לחלוקה צמודים אינם כקבוצות, או כבודדים
במכשיר מצוייד רכב אלה סיור לקבוצות גם השעה. וצורכי התנאים לפי נקבעים הפעלתו, ומקום

נוהגיהן. על משטרה, וכלבי קטנועים אלחוט,
עירוניים זורים באי מחייבם, שהתנאים שינויים תוך גם, מופעלת הקבוצתי הסיור שיטת
מלאה ניידוית הסיור: של הניידות במידת בעיקר, מתבטא, השוני ממש. כפריים ובאיזורים למחצה
של רגלי וסיור יישוב בנקודות שיגרתיים תקופתיים ביקורים נרחבים, כפריים באיזורים

: ; כפר. שוטרי
כלבי ו15 פרשים 39 קטנועים, 56 ניידות, 64 יממה, במשך בממוצע הופעלו, הנסקרת בשנה

השונות. הסיור יחידות ידי על ור, סי
או שיגרתיים בלתי שיטור תפקידי הוטלו המשטרה, במרחבי המופעל הסיור על בנוסף

החופים. ומשמר המשטרה טייסת הגבול, משמר כגון: מיוחדות, יחידות על ספציפיים

: ■.. הסיור יחידות תפקירי .3

החוק ואכיפת הטוב הסדר עלי שמירה העבריינות, מניעת א.

היה ניתן אילו בכוחהאדם. המחסור בשל ומספקת מלאה אינה הסיור יחידות של הפעילות
משימותיה בביצוע יותר גדולים להישגים להגיע היה אפשר הדרוש, הכוח במלוא להפעילן
ובקיום ורכושו הציבור שלום בהבטחת העבריינות> במניעת  המשטרה של העיקריות
:■ ■■. . ..■ י , ■  י י " הציבורי. הסדר

השפעתה הסיור. כוחות של העיקריות המשימות אחת את כאמור, מהווה, העבריינות מניעת
כשלעצמו משטרתי סיור של נוכחותו פסיכולוגית, כל קודם היא העבריינות במניעת המשטרה של
והאמור כחמורים קלים חוקיים, בלתי מעשים למנוע כדי כלל, בדרך מספיקה, להיות עשוייה
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בעיקר ניכר הסיור של רישומו למנעם. בכלל שניתן והפשעים העבירות אותן לגבי כמובן, הוא,
מפיריו. על החוק באכיפת וכן תתעבריינית התנהגות ולגבי "הזדמנות" עברייני הרתעת לגבי
הפשיעה מסיכומי הנלמדים לקחים על מבוססת העבירות מניעת בשטח הטיור של פעילותו
זו פעילות לפורענות. מועדים ומקומות ידועים עבריינות מוקדי לגבי הפעולות מתוכננות שלפיה
חשודים' בדיקת רכב' ביקורת מארבים, מוסווים' סיורים פתע' ביקורי קבועים' סיורים כוללת
לבעלי הסיור יחידות אנשי ידי על הניתנים וההכוונה ההסברים וכר. העסקים דלתות בדיקת
הם אף עשויים רכושם' לאבטחת התנהגות ולדרכי טכניים אמצעים לנקיטת הנוגע בכל רכוש,
  , . ,, וההתפרצויות. הגניבות מקרי להפחתת לתרום
משימות בו שזורות שלמעשה שיגרה"' ל"סיור רבות שעות מקדישים הסיור יחידות אנשי .

בדרכים." התנועה של והבטוחה החופשית הזרימה הבטחת היא בהן שהבולטת רבות' מוגדרות
הפרת על בתלונות ציבוריים, באירועים הסדר בקיום הסיור אנשי מטפלים התנועה נושא מלבד

 וכר. זקיפויות טבע' פגעי או במקריאסון החוק, או הסדר

הסיור על המוטלים אחרים תפקידים ב.

ובתלונות, רחוב באירועי  תומו עד האפשר במידת  מלא טיפול מטפלים הסיור אנשי
על שמירה כגון: חמורות, עבירות בחקירת ראשוני וטיפול קלות, ובעבירות חטא מסוג בעבירות

עבריינים. ומעצר וראיות עדים איכון העבירה, מקום
קבלת היומנאי, תפקידי כגון. נוספים, תפקידים של הביצוע גם מוטל הסיור יחידות על
יחידות דרישת עלפי  חשודים או עברייניםדרושים מעצר ושמירתן, הקהל מידי מציאות

וכר. גנוב רכוש אחרי חיפושים פושעים, אחרי במצודים השתתפות החקירות,
המעצר בתי השיטור. תפקידי על הם אף נמנים המשפט לבתי וליווים עצירים על השמירה
נתונה ובתחנות בנפות עצירים. ליווי חוליות כשלידם קבועים, צוותים ידי על מופעלים המחוזיים
המע8יח בתי לצוותי תגבורת גם המשמשים הסיור, אנשי בידי וליווים העצירים על השמירה

הצורך. בשעת
שונות. לתקופות שנעצרו איש, 37,387 המשטרתיים המעצר בבתי שהו הדו"ח בשנת

..$ המדינה"והעיריגת לרשויות סיוע מתן בבחינת הם. הסיור על המוטלים אחרים תפקידים
פעולה בשעת צבאיים לשוטרים ליווי המשפט, בתי של וצווים הזמנות מאסר, פקודות של ביצוען
דייג, (מפקחי האחרים הממשלה ממשרדי ולמפקחים העיריות לפקחי וסיוע ליווי אזרחי; בשטח
לפועלבביצוע ההוצאה משרדי לפקידי וסיוע ליווי וכר); הבריאות משרד התעסוקה, שירות
אבל אחד, שוטר של הפסיבית בנוכחותו לעתים מתבטא זה סיוע וכר. עיקול או פינוי צווי
צו ביצוע של במקרה (למשל, פעילה בצורה שוטרים עשרות של השתתפות הוא מצריך לפעמים

מראש). ידוע להריסתו בעליו שהתנגדות בית של הריסה
שמונע לעיל,לאזו"בלבד כמפורט השונים למוסדות הסיוע שמתן לציין השנה אף מחובתנו
להרעת גם גורם אלא רבות, עבודה שעות במשך הייעודיים, תפקידיהם את לבצע הסיור מאנשי

פועל. הוא שבו האיזור, אוכלוסיית לבין הסייר בין היחסים
ולמשרדי המשפט לבתי הסיוע מהווה אחרים, למוסדות עזרה מתן של השוליים התפקידים בין
הכבד הנטל את ומעצר מאסר פקודות של לפועל והוצאה הזמנות חלוקת לפועל ההוצאה.
הנהלת. ידי על להתבצע לדעתנו ושחייב כלל, משטרתי שאינו זה תפקיד הסיור. יחידות על ביותר
ובידי הגדולות בערים  מיוחדות חוליות בידי מסור אחרות, בארצות כמקובל המשפט, בתי

הכפריות. בנפות  הסיור יחידות
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וחלוקת מאסר פקודות של לפועל ההוצאה של הפירוט ניתן 26 מספר ובלות 25 מספר ב^ות
המשפט. מבתי שנתקבלו, הזמנות:

25 לוח
1964^1962  מאסר פקודות של לפועל הוצאה

המאסרפקודות
המשפט מבתי לפועלנתקבלו לפועל1טרםהוצאו הוצאו

1964 1963 196219621963196419621964 1963

215,432הכלסד 201,293 174,590176,007199,996210,25618,05023,261 18,694

מאסר פקודות
8,269 :7,091 7,852 , 73,720 75,940 68,593 75,647 76,053 68,831 פליליות

מאסר פקודות
7,924 6,588 6,076 70,505 62,138 58,756 72,233 62,600 55,811 עלאיתשלוםחוב

הבאה פקודות
7,068 5,015 4,122 66,031 61,918 48,658 67,552 62,640 49,948 למיניהן

26 לוח
19641962  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

המחוזות לפי

המחוז
לפועלנתקבלו הדוארמהוהוצאו באמצעות

19621963196419621963196419621964 1963

הכל 193,743193,691199,743192,336191,551198,28690,356131,110סך 109,581

27,886 30,502 28,948 55,775 56,399 50,833 56,862 56,568 50,886 הצפוני המחוז
68,047 73,639 49,189 93,842 107,894 109,324 93,970 108,841 109,367 מחוזתלאביב
35,177 5,440 12,219 48,669 27,258 32,179 48,911 27,682 33,490 הדרומי המחוז

יחידות לטיפול ולמוסרן לרושמן האזרחים, מידי מציאות לקבל חייב משטרה, איש ככל הסייר,
תיאורי להן. הנמסרות אבידות על ההודעות ושל המציאות של רישום המנהלות המשטרה,
המסייע מרכזיארצי, ברישום נכללים לזיהוי, וניתנות ערך בעלות הן אם האבידות, או המציאות
שהודיעו הרכוש את או המציאות בעלי את למצוא במאמציהם והמציאות האבידות לחוליות

אובדנו. על
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של כגון* שניטש, או שהופקו בעלים ללא ברכוש גם מטפלות והמציאות האבירות חוליות
למעשה, נעשה, זה טיפול יורשים. אחריהם השאירו ולא שנפטרו אנשים של או נעדרים' אנשים

הכללי. האפוטרופוס בשביל
הרכוש ערך ועל שנתקבלו אבידות על וההודעות המציאות מספר על פרטים דלהלן בלוחות

והוחזר. שנמצא

27 לוח
19641962  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות

המחוזות לפי

/! וז המ
ת י ד י ב 11א ו א י צ מ

196219631964196219631964

הכלי. ,29,73031,01330,598מך 28,54330,55032,405

4,974 5,150 4,806
15,354 14,338 <■ 13,754
12<077 11,062 9,983

הצפוני 6,8287,3287,169המחוז
תלאביב 12,63413,02712,814מחוז
הדרומי 10,26810,65810,615המחוז

28 ח ו ל
1964  והוחזר שנמצא רכוש

ישראליות) (בלירות

הרכוש אחמ
והוחזר שנמצא

הרכוש 9רד
לבעלים קתזוחזר

הרכוש ערד
שנמצא

78.8 810,760 1,029,455 הכל סך

64.9
76.0
90.7

111,410
408,851
290,499

171,633
537,642
320,180

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

לציבור ועזרה שירותים ג.

פגעי או אסון במקרי לציבור עזרה מתן של משטרתית פעולה בכל הראשונים הם הסיור אנשי
~ "". וכו'. שטפונות תאונות, שריפות, תועים, ילדים אחרי חיפוש טבע,

מצוקה, בעת עזרה לקבלת מען הציבור חוגי לכל משמש ברחוב, השלטון כנציג הסייר,
מסחריים, סכסוכים משפחתיים, משברים כגון: שונים, במקרים לטיפול מוסמכת, לאינפורמאציה
להם, בצר האזרחים לפניות אחר, שוטר ככל ברצון, נענה והוא וכיו"ב, אישיות בשאלות ייעוץ

כן. לעשות מעודדו שהפיקוד גם מה
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הפעילות ופיגומי התעסוקה מידת .4

הפעולות של המכריע ברובם מלא או חלקי טיפלוטיפול הסיור כוחות על הנמנים השוטרים
רישום מתנהל שאין לזכור יש ברם, הדו"ח. בשנת המשטרה בהם שעפקה השונים והאירועים
מסוג שהם או פלילי אינו שאופיים הטיפולים משל, דרד בהם, עוסק שהסיור הטיפולים כל לגבי
על כנו. על הציבורי הסדר להחזרת שוטר התערבות של מקרים או לקהל הניתנים השירותים

לרבבות. מגיע שמספרם למרות דיווח, חובת כלל בדרד אין אלה טיפולים
עליה (/קיים הפעילות לגבי מעוגלים) (במספרים סיכומים ניתנים דלהלן, 29 מס' בלוח

כפריות. נפות ולפי עירוניות נפות לפי הסיור, אנשי של דיווח)

סיכומי
29 לוח
הסיור 1964פעילות 

םח"כהנפות
טיפולים

אירועים
שונים

דוחו"ת
תנועה

דוחו"ת .
חטאים

פקודות
מאסר
שביצעו

642,000187,000345,0001400096,000טה"כ

עירוניות נפות
כפריות נפות

367,000
275,000

82,000
105,000

257,000
88,000

12,000
2,000

16,000
80,000

" י גמוווזתלאביב. שנרשמו קולנוע בבתי עישון דוחוייוןעל כולל *

ניתנים אינם הסדר, על והשמירה החוק אכיפת העבריינות, מניעת בשטח הסיור של ההישגים
מוקדם, תכנון פרי תמיד אינה הסיור פעילות בלבד. משוערת להערכה אלא סטאטיםטית להערכה

בחוק. או הטוב בסדר בפגיעות הקשורים מצבים של תוצאה היא לעתים
על מבוססים "בו שהנתונים דלהלן, 30 בלוח ניתנת שונים בנושאים הסיור פעילות הערכת
הזמן לפי חודשים, שלושה במשך אחת עירונית בנפה פעולותהסיור סיכומי של מידגםי

להן. שהוקדש

: _ 30 לוח _ .
והזמן הנושאים חלוקת לפי הסיור

(באחוזים)

ו ! // / / ו / ו : ! !!// ן ...י::
3 3 ק § 2 .15 2

100.060.12.21.50.33.00.311.33.10.911.43.82.1סה"כ

100.059.72.21.10.23.30.311.44.30.710.73.82.3יולי
100.061.12.81.70.12.60.211.12.50.910.84.22.0אוגוסט

100.059.31.61.50.63.10.311.62.51.012.83.72.0ספטמבר
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אוויר סיורי .5

המשטרה. טייסי ידי על הנערכות מראש' מתוכננות תצפית טיסות ידי על מקויים האווירי הסיור
גבול הסגות מסתננים, בגילוי סייעו גבולותיה ולאורך המדינה שטח מעל אלה, תצפית טיסות

וכו'. הברחות חוקי, בלתי דייג המדינה,

%18.2 שהם מיוחדים, מקרים ב169 המשטרה בטייסת הדו"ח בשנת נעזרו המרחבים מפקדי
פעולות נמלטים, עבריינים ומבוגרים, ילדים  נעדרים אחרי בחיפושים * כגון הגיחות, כל של

בכבישים. התנועה עומס ואומדן תורפה נקודות איכון לצורך או בים, הצלה

לאנשי להקנות שנועדו מודרכים, אוויר סיורי הראשונה, הפעם זו הונהגו, הדו"ח בשנת
שונה. ראייה מזווית פעולתם מרחבי וראיית אוויר תצפיות על מושגים המשטרה

הנסקרת. בשנה המשטרה טייסי של פעילותם את המשקף לוח להלן

31 לוח
ייעודן לפי הטייסת גיחות

תידרוד מבתו תובלת חיפוש סיור.
ו!יל?1ם

האחוז המספר האחוז המספר האחוז המספר האחוז הטסטר האחוז המספר האחת המספר

1.6 15 1.7 16 2.0 19 11.9 111 82.8 768 100 929 הגיחות כל
2.1 15       97.9 710 100 725 מתוכננות גיחות
  7.8 16 9.3 19 54.5 111 28.4 58 100 204 מיוחדות גיחות

..._.... : יי יי _ יי י י"יי ימייט פי1ירימ .6

פגרו*/.. ובים בימםוף התיכון, בים המדינה, של הימיים בתחומיה עוסקות המשטרה סירות
עזרה בהגשת חיפה, בנמל גבולות לביקורת ושירותים שיטור בתפקידי שיגרתיים, סיור בתפקידי

אחרות. לרשויות סיוע ובמתן לה הנזקקים שייט לכלי
וזרים, ישראליים שייט כלי 182 בדקו ימיים, מילים 25,000 השנה עברו המשטרה סירות
של הפגיעה מקרי וכוי. חוקי בלתי דייג הברחה, הסתננות, י. כגון עבירות, בשל איש 89 ועצרו
הפיקוח להגברת גרמו המדינה, של הרחצה בחופי לאחרונה שהתרבו והספורט, המירוץ סירות
לשלושה האחראים חדישות. מירוץ סירות שתי המשטרה ידי על לפעולה והוכנסו נרכשו כך ולשם

לדין. הובאו כנרת בים קטלניות פגיעות של מקרים

לפי נעדרים אחרי בחיפושים נרחבים, משטרתיים במיבצעים השתתפו המשטרה סירות
מחמת לבסיסם, לחזור שבוששו דייג ספינות שש ואיכנו המשטרה, מרחבי של בקשותיהם

, שונות. תקלות

44אנשים. מטביעה י והזילו שונים שייט כלי ל25 עזרה המשטרה סירות הגישו הדו"ח בשנת
אגודות של שיוט תחרויות לחמש ליווי מתן כלל השונות המדינה לרשויות שניתן הסיוע
בדיקת מטרואולוגיות; תצפיות צה''ל* של מטווחים ושטחי צניחה מיפגני אבטחת מפורט?

מדע. מוסדות בשביל מסוכנים חומרים והשמדת מגדלורים,
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השתתפו' המשטרה וסירות הימי הסיור לאנשי מקצועיים קורסים נערכו הנסקרת בשנה
רודוס. לאי אימונים בהפלגת הים' חיל עם ביחד

מיגצעיפ .7

תפקידי מתחום שחרגו מיוחדים במיבצעימ עסוקה המשטרה היתר. הקודמות, כבשנים השנה, גם
היומיומיים. השיגרתיים השיטור

שנותק גדול, כוחאדם פעם בכל רוכז, האלה, המיבצעים של המשימות ביצוע לצורך
במרחבים. הרגילים מתפקידיו

הארץ, ברחבי העצמאות יום חגיגות ואת העצמאות יום מצעד את נציין האלה המיבצעים בין
עצרות וביןלאומיים, מרכזיים ספורט אירועי מירון, חגיגות פורים, חגיגות הימים, ארבעת צעדת
מדינות ראשי של ביקוריהם את להוסיף יש אלה לכל והפגנות. ממלכתיים וכנסים מיפגנים עם,

מארצותחוץ. ומשלחות זרות
ובתקופת אבדו או שתעו ילדים אחרי בחיפושים גדולים כוחות הופעלו הדו"ח בשנת 1

ובנגב. הארץ בדרום בעיקר דצמבר, חודש של הזעף גשמי את שליוו השטפונות
ידי על האלה, המיוחדים במיבצעים המשטרה מאמץ את חלקית רק משקף דלהלן הלוח32
בהם. שהושקעו מעוגלים) (במספרים רכב כלי של עבודה וימי שוטריפ; של עבודה; ?מי סיכום.

32 ח ו ל
עבודה וימי נרחבים מיבצעים

מעוגלים) (במספרים

העבודה ימי
אופנועים ש?
 וקטנועיגו

העבודה יטי
מכוניות ש?

ימי סה''כ
רכב  העבידה

העבודה יטי
שוטרים ש? ע צ ב י מ ה

1,258 2,081 3,339 24,800 הכל סך

העצמאות 7,000900600300יום
"שלום" 7,6001,000700300מיבצע
הימים 4 1,700350250100צעדת
הלפיד 200301020מירוץ
פורים 1,5001308050חגיגות
מירון 90021015060חגיגות

ממלכתיים 500280100180ביקורים
ספורט אירועי
9001255075ביןלאומיים

; "ז'בוטינסקי''  4,200274126148מיבצע

"סלבדור" 300401525מיבצע

הסדר על בשמירה נעדרים, ילדים אחרי בחיפוש שהושקעו העבודה ימי את זה בלוזו כללנו, לא.
מע1:ר:הצלייני0 ארגון הפגנות, מפורט,: תחרויות שוגים, וכנםיס מיפגניט בשעת הציבורי והגטז*ז
י..^. ..:^:י..,:: ■■! .: .■■.; . . . .■ ■/ "^. ..: £.■,■ ובו'. נוצריים בחגים העתיקה לעיר
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נכתבו עליו ופרטים לזו שקדמה בשנה תוכנן  בארץ האפיפיור ביקור  '"שלום'/ מיבןיע
היקפו מבחינת הן ישראל, משטרת של הגדולים המיבצעים אחד זה היה השנתזאשתקד. בדו"ח

בו. קשורות שהיו והלוגיסטיות הבטחוניות הבעיות מבחינת והן המדינית וחשיבותו

 "סלבדור" ובמיבצע ז"ל ז'בוטינסקי ז. של עצמותיו העלאת  "ז'בוטינכ^"' (יבמיבצע
בארגונם ציבוריים גופים השתתפו שטובעה, "סלבדור" באנייה המעפילים העלאת~?צמוונח?םשל
ידי על גם צויינה זו ועובדה ומועיל הדוק היה הפעולה שיתוף הסדר. לקיום כוחהאדם ובהצבת

המיבצעים. שני יוזמי
לקיים ההחלטה בבא\שבע. הראשונה, הפעם זו העצמאות, יום מצער התקיים 1964 בשנת
העדר המצעד, מתכנני לרשות שעמד הקצר הזמן מאוחר. במועד נתקבלה הנגב בבירת המצעד את
חלקי מכל הרכב כלי תנועת העברת  ובייחוד בבארשבע, כזה מצעד קיום לגבי קודם נםיון
לתכנון הודות רבים. ואמצעים רב כוחאדם ריכוז חייבו זו, לעיר המועטים הגישה בכבישי הארץ

תקלות. כל אירעו לא שהושקע ולמאמץ הקפדני

בהסתננות, והמלחמה הגגול משמר .8

הערבה שעברה. בשנה לפעילותם בהיקפה דומה היתד. 1964 בשנת המסתננים של הפעילות
עליה להוסיף יש ההםתננות; של המשמעות מלוא את משקפת אינה זו פעילות של םטאטיםטית
שנוסף העובדה ואת פועלים הם שמשטחן המדינות משלטונות המסתננים שמקבלים התמיכה את
לפגוע מעשיהם, נועדים  רכוש של והשוד הגניבה  הרגילה הפשיעה מניעי על

המדינה. כבטחון
מקרים 5) 1963 שנת לעומת מסתננים, ידי על שבוצעו הרצח מקרי מספר גדל הדו"ח בשנת
השנה לעומת ,%8.3 של ירידה היתר. לרצח הנסיונות במספר אשתקד). מקרים 4 לעומת השנה,
ידי על שבוצעו הגניבות כל של המספר הרכוש: נגד בעבירות נרשמה נוספת וירידה שעברה,

אשתקד. לעומת ב%21.2, ירד הבהמות וגניבות ב%16.2 ירד המסתננים
בייחוד הדו"ח, בשנת התרבו אדמה, עיבוד לשם או מרעה לשם המדינה, גבול הסגת מקרי
המשמר את חייבו אלד. פגיעות ירושלים. ובפרוזדור הגלבוע באיזור הלבנוני, הגבול לאורך

הגבול. שבאיזורי ביותר הנידחות לפינות אף חדרו וסיוריו מתמדת לעירנות
נרתעים שאינם חם בנשק המזויינים המסתננים ידי על שבוצעו והשוד הגניבה מעשי
האוכלוסין של במוראל לפגוע כלכליים, נזקים גרימת על בנוסף כוונתם בו, מלהשתמש

הספר. ביישובי
המודרכים השוטף, הבטחון אנשי ידי על סוכלו התושבים של ברכושם לפגוע רבים נסיונות
קרובות לעתים  המשמר אנשי של ישירות פעולות ידי ועל הגבול משמר ידי על והמופעלים
מלשוב מהמסתננים רבים מרתיעה זו עמידה יריות. חילופי ותוף פנים אל פנים בהתנגשויות
יישובי את שהטרידו בהמות, גונבי של מאורגנות חוליות מספר חוסלו השנה מעשיהם. על ולחזור

אילון. ועמק ביתשאן עמק עמקחפר'
אנשי מאת דורשת והיא ומסוכנת קשה וחבלה, ריגול למטרות החודרים במסתננים, המלחמה
מספר לחסל הדו"ח בשנת הצליחו המשמר אנשי לתפקיד. ודבקות אומץלב סבילות, המשמר
שחוסלו, החוליות רבים. חודשים לפעמים שנמשכו ומארבים עיקוב פעולות לאחר מרגלים, חוליות

רב. זמן הבטחון גורמי התחקו עקבותיהן ועל ביותר מסוכנות היו מזויינת, התנגשות תוך
תקופת את העושים הצעירים של לקליטתם הראשונה השגה הגבול למשמר היתה 1964 שנת
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תשכ"ג1963, הבטחון, שירות לחוק התיקון לפי אלה, של גיוסם ביחידותיו. הצבאי שירותם
ושדרשו בהן נתנסה שטרם בעיות בפני הועמד המשמר פיקוד בכוחהאדם. המחסור למילוי תרם
משמעת בעיות וכן אחת ביחידה שונים גילים של שילובם סעד, בעיות כגון: השוטף, טיפולו את
זה. בשטח אף הגבול למשמר הצלחה שנת היתד. זו נסיון ששנת לומר, אפשר בסיכום מיוחדות.

^^^^י **^!8£^י

הסורי הגבול ליד טרקטוריסטים עבודת אבטחת :'!,

והוא שבמדינה השונות הלאומיות והעדות הגלויות רוב יוצאי אנשים קולט הגבול משמר
תוף שנוצרו, ההדדיים וההבנה החברות יחסי הדדית. ולהידברות למיפגש ממגרת להם משמש
השירות בתנאי לשאת לאנשים המסייעת צוות, רוח מגבשים לגורל' ושותפות בצוותה חיים כדי

חלקם. מנת שהם הקשים,

דריכות ותוך קשים, שדה בתנאי ניכר פיזי מאמץ מלווים הגבול במשמר השירות תנאי
כשהם ימים) (חמישה השבוע ימות ברוב ממשפחותיהם מנותקים הגבול משמר אנשי מתמדת.
וצבאית, משטרתית כפולה, הכשרה מקבלים הדרגים בכל המשמר אנשי לבסיסם. מרותקים
נעשה הדו"ח בשנת והנפשי. הגופני כושרם על מתמדת שקידה מחייבים המיוחדים ותפקידיהם
שעות מ400 למעלה השונים: תפקידיהם למילוי והכשרתם השוטרים הדרכת בשטח רבות

* יי:ייי ."■ י:י י: ושוטר. שוטר לכל הוקדשו ואימונים הדרכה

הודות רבה, במידה הושג, המיוחדים, השירות בתנאי ולהתמיד לעמוד המשמר של כושרו
בדרך  שבהם והצללים האורות על  הספר אוכלוסיית בחיי השתלבו אשר אנשיו, של למוראל
יחידות בין קיימים הדוק פעולה ושיתוף חמים יחסים התפקיד. לדרישות ומעבר למעלה כלל,
הגבול משמר של שונות יחידות באיזור. הפועלים המקומיות והרשויות המוסדות לבין המשמר
יךי; על השנה ניטע ירחיב מושב וליד פועלות, הן שבשטחן המקומיות הרשויות ידי על אומצו
מנהגי התושיה. רבת פעילותו על הוקרה כאות הגבול, משמר של שמו על יער השרון תושבי
ירושלים, בפרוזדור הפועלות הגבול משמר יחידות הפוך: בכיוון גם דרכו את מצא האימוץ
מחסורם. לכל דואגות והן העולים יישובי של הילדים גני את אימצו ובגליל, מנשה באיזור



התושבים, של ובחגיהם בשמחותיהם משתתף ביישובים, החברה בחיי פעיל חלק נוטל המשמר
וטי. ובסילוקם בסכסוכים בתיווך ההסברה' בפעולות

וחינוך. תרבות לפעולות הפנויות השעות מנוצלות לבסיס האנשים מרותקים שבהם בימים
משמר ,,יום ובטיולים. לעברית בשיעורים דיומא, ענייני על בהרצאות משתתפים המשמר אנשי
כשהרשויות נאים, ובטכסים חדווה ברוב נחוג אוקטובר, בחודש שנה בכל המתקיים הגבול",
גמלו הגבול משמר יחידות המשמר. בשמחת פעילה בצורה משתתפים ואזרחיהן המקומיות

וביתשאן. כפרסבא ברחובות שקויימו נאים במצעדים למארחיהם
הרגלי בטור המצטיינת ליחידה הניתן הרמטכ"ל, בגביע 1964 בשנת זכה הגבול משמר

העצמאות. יום מצעד של

דבר, לכל שוטרים גם הם המדינה, גבולות שמירת הוא הייעודי שתפקידם המשמר, אנשי
אנשי משתתפים כן זאת. מחייבים והתנאים שהמצב מקרה בכל ראשוני משטרתי טיפול המטפלים
והבטחון, הסדר על לשמירה רב כוחאדם נדרש שבהם נרחבים משטרתיים במיבצעים המשמר
אחרי חיפושים גדול, מידה בקנה אירועים הסדר, הפרת של מקרים העצמאות, יום חגיגות כגון

וכוי. נעדרים ילדים
הארצי. המים מוביל על השמירה גם נכללה הגבול משמר אנשי על המוטלים התפקידים בין
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הי 8רל1

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון .1

יי"יי חקירתם  פליליים ומקרים תלונות א4

בידי נתונות לדין והבאתם מבצעיהן גילוי למען והפעולות פליליות עבירות של חקירתן
■..:;■ החקירות. יחידות

השונות בתלונות הטיפול מידת ברם, פלילית. עבירה על תלונה כל לקבל חייב משטרה איש
דרכי בחוק. קבועות לדחותן' בידיה הנתונות והסמכויות לחוקרן, שמחובתה למשטרה, הנמסרות
שבידם, והסמכות בהן ל$זיפול השונים הדרגים של האחריות קבלתן, אופן התלונות, הגשת

המשטרה. של הקבע ובפקודות בהוראות הכלולים נוהלים ידי על הוסדרו

מוסמכת תשי"ד^1954, ,(2 (נ^ס' השלום בתי!משפט שיפוט פקודת לתיקון חוק פי על
הן אלה עבירות לחוק. בי בתוספת עב?רות^מסויימותהמנויות על בתלונות לטפל המשטרהלא
לבית ישירות פרטית, פלילית קובלנה; להגיש; למתלונן מתיך וו|חוק ברובן, קלות עוון, מסוג
ניתנת, משפטיים) באמצעים לאחוז שאיך:למשטרהעניין איטיפול(כלזמרי 7ל ההחלטה המשפט.
להחליט והסוכות המ^רה, על אור השופכות הודעות |גביית ולאחר חקיר1! לאחר המקרים, ברוב

..._.;_ _ י  !_ _.. בלבד.י בידי1קצינים נתונה כך על
1 י ■! י יי . י

ש|אינן עוון מסוג אזורות בעבירות גם לטפל ל8רב מםוףמים, בתנאים מוסמכת, המשטרה
הסירוב^פני על ^ערער הזכות למתלונן אלהשמורה במקרים לחוק. ב' בתוספת  כלולות

י: / . ; ] ; לממשלה. המשפטי היועץ
בשנת גם תוצאותיה, לאור עצמה, את הצדיקה למשטרה המוגשות בתלונות זו ברירה הנהגת
לאחר המשפט, לבית ישירות שהוגשו הפרטיות הקובלנות של (כ%5.0) הזעום המספר הדו"ח.
חוסר מחמת היא למשטרה שהפנייה ההנחה, נכונות על מעיד בהן, לטפל סירבה שהמשטרה
לגוף כפנייה או יריביהם נגד לחץ כאמצעי זה, מסוג המתלוננים, של לרובם משמשת או ידיעה
עניין רואה המשטרה אין כך, משום בעתיד. התנהגותו לגבי אותו ויזהיר יריב שיזמין סמכות בעל
ברובם הנובעים המקרים ובהבאת אלה בתלונות ומסועפת נרחבת חקירה בניהול ציבורי

; המשפטיות. לערכאות פעוטים מסכסוכים

סמכות אך ומדוקדקת, יסודית: משטרתית בחקירה מקרה, בכל חייבות, פשע מסוג עבירות
בלבד. המחוזות פרקליטי בידי נתונה לדין הבאה בדבר ההכרעה

בתורת במומחים המסתייעים חוקרים, של צוותים על מוטלת והמקרים התלונות חקירת
. אחרים. ובשטחים הפלילי הזיהוי

במספר  מאומן כוחאדם של בקיומו בעיקר, פליליותמגתנה, חקירות של. יעיל ניהול 
לאסוף החוקרי שעל ההוכחות למידת וכן ולגודלהאוכלוסייה .העבריינות להיקף המתאימ^יחסית
./..;.,;"... :.:.,,". ... ...,.......;, המשפט. בית בפני ולהביא
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בפנקסי שנרשמו שונים מסוגים מקרים ב153,758 החקירות היקף התבטא 1964 בשנת
נתברר הראשונים החקירה בשלבי שכבר תלונות, רבבות כולל איננו הזה המספר המשטרה.
או האישות) שבתחום עניינים מסחריים, אזרחיים, (סכסוכים פלילית להאשמה מקום בהן שאין
והתעשייה, המסחר (משרד בתלונה לטפל המוסמכת אחרת לרשות להעבירן יש כי שנתברר,

וכוי). העבודה משרד הבריאות, האוצר,

לה שקדמה השנה לעומת הנסקרת, בשנה שנחקרו והמקרים התלונות במספר העלייה
שהשנה לומר, אפשר ? שנים במשך זה בשטח הקיימת למגמה וצפוי נוסף ביטוי אך היתה ,(%3.7)
בחלק הטיפול כי לציין, יש אולם .(%3.9) במדינה האוכלוסייה של לזו מקבילה זו עלייה היתד.

עירונית. אוכלוסייה שבמרחבן היחידות של חלקן מנת היה והמקרים התלונות של הארי

התיקים במספר העלייה שבין שווה הבלתי הייחם את גראפית, בצורה משקף, דלהלן 33 הלוח
האחרון. בעשור  החוקרים של ובמספרם האוכלוסייה של בגידול שנחקרו,

33 לוח

וחודןרים ^רכדיןשייה  /*גנח7ןרר כ7קןוים
935ו964ו באחוזים השינוי

ו

1

■י !■ :

1

/
] <חקירות

>יי*0*לי

0 1

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

מציאת בזמנו חייב דלעיל, 33 הלוח שמראה כפי אלה, גורמים שלושה, בהתפתחות הפער
המשטרה, של החקירה פעולות לארגון דרכים וחיפוש לחוקרן שיש התלונות לברירת חוקי פתרון

: . . האזרחים. של בזכותם לפגוע מבלי הולמת, בצורה
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החקירות דרת י ח יי ב.

,■,'..,,'.. ות מרחבי ה יחידות ה (1)

לחקירות!כלכליות המחלקה למעט מרחביות, יחידות ברובן הן האופיראטיביות החקירות יחידות
הארצי, .שבמטה החקירות אגף על הנמנות ארציות, יחידות שהן הנאצים, פשעי לחקירת והמדור
ידי ישירות,יעל אחרות, מיוחדות סיבות בגלל או היקפן אופיין, בגלל נחקרות, ממויימות עבירות
/<;:/.■;>■■■■/ .'. < " .; ,. , ■■ הארצי. שבמטה הפלילית המחלקך.

למפקידים (והענפים החקירות ענפי במסגרת החקירות יחידות פועלות המשטרה במחוזות
ענף פועל שבו תלאביב, מחוז למעט צמודה, ובהדרכה מקצועי ביידע להן המסייעים מיוחדים),
אופיראטיב*ות, כיחידות פועלות העירוניות בנפות החקירות לשכות אופיראטיבית. כיחידה החקירות

: : המשטרה;1' שבתחנות החקירות משרדי החקירות בעול נושאים הכפריות בנפות ואילו
שבוצעו העבירות כל בחקירת כלל, בדרך מטפלת, המרחב על ישירות החולשת היחידה
ידי על לעתים מנוהלות חומרתן, או היקפן מחמת מסובכות, חקירות היא. בכוחותיה בתחומה,

זה. לצורך במיוחד המורכבים צוותים ידי על או יותר גבוהים דרגים

הצפוני במחוז נתון והוא האחרות בעבירות הטיפול מן מופרד קלות בעבירות הטיפול
התלונות לשכות בידי  תלאביב בנעזוז ואילו הסיור, יחידות ביךי הדרומי ובמחוז

^ר, '';י י:.י.>'^י>/ :~ י ^י"'^ /'^'.  "■;<.{ יי"יי י^ >'"'י :י/.!. " הנפתיות[/'י יוהאירועים ^ " , , ~
(^ ך ^ העבריינים חקירת לצורך ארגוני ריכוז חייבה הנוער עבריינות של המדאיגה ■התופעה

תלאביב במחוז הנוער מיפלג על נוסף עירוניים. במרכזים בעיקר בהם, והטיפול הצעירים
\ לטיפול יחידות הקמה, בשלבי נמצאות או הוקמו, חיפה, ובנפת ירושלים בנפת הנוער ומחלקי

המשטרה. נפות בכל צעירים בעבריינים
בעיקוב שעיסוקן החקירות ענפי שלוחות ידי על נעזרות במרחבים החקירות יחידות
ואגירתו. האינפורמאטיבי החומר בלקיטת מועדים, עבריינים על ובפיקוח עבריינים אחר ובילוש
למעצרם, עבריינים, של מהיר לגילוי מזומנות' לעתים תרמו, שבידם, והאינפורמאציה אלו שלוחות
ידי על רבות, עבירות ביצוען.של לסיכול  מכל והחשוב בהחזקתו אסור או גנוב רכוש לגילוי
}י .,.■  ■. : . ■■  לי ג,/,^/ מוקדמים." מניעה אמצעי נקיטת

"■) י'/",,, יר ;?~יי..... כלכליות חקירות (2)

, הכלכלית המחלקה  ארצית מרכזית השנו^ביחידה אף רוכזו הכלכליות העבירות של החקירות
!> עבירות בגילוי בעיקר, התרכזה, הפעילות הצפונים המחוז במרחב ושלוחתה הארצי שבמטה

י^/, חוקי ויצוא, יבוא חוקי המטבע, חוקי על עבירות כגון? ובחקירתו' המדינה באוצר הפוגעות
^:י1 על?ץ>'א פיקוח גם הופעל עולים. זכויות ניצול ידי על שבוצעו הברחה עבירות וגילוי השקעות
יייי/ כן^י' וכיו"ב. זר במטבע לסחור המורשים עסק בתי ותיירות' נסיעות סוכנויות כגון? שירותים,
^י ; ■.. העוסקים משרדים מספר שהקיפו מגרמניה' לפיצויים כוזבות לתביעות הנוגעות חקירות נערכו
' י _■ / \ י י . . י  תביעות. של זה בסוג
,. ■/ ,ל .\ אשמה (חוסר שונות מסיבות 21 נסגרו שמהם פליליים, תיקים 232 נפתחו 1964 בשנת
י יי/ן , ^ ידי על בין סולקו, תיקים 64 וכו'); לממשלה המשפטי היועץ ידי על פעולות עיכוב פלילית,
,\^ ^ י תיקים 37 . המוסמכת) הרשות ידי על כסף כופר (הטלת מינהלית בדרך ובין בדין הרשעה
'', . ;\ כך, על נוסף החקירה. נסתיימה טרם הנותרים ובתיקים המדינה, פרקליטות בטיפול נמצאים

:■;: שונות. סיבות בגלל פלילי, תיק פתיחת לכדי הגיעו שלא חקירות 595 השנה נוהלו
,■]■ .
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ממשלה;;אחרים .משרדי בקשת לפי שונים, בשטחים בירורים 487 נערכו הדו"ח בשנת
מחירים בקביעת עולים, ידי על סחורות ביבוא כמתנות, מוסווה ביבוא למשל? עמם, ובתיאום

.■ . , וכיו"ב. המכס הנהלת עבור
מטבעות של ניכרת וכמות זר מטבע המחלקה, של השונות בפעולות נתפסו הנסקרת בשנה , .,.

על נוסף כסף. כופר לשלם המוסמכת הרשות ידי על הוטל הנאשמים מן חלק על זהב? ומטילי
זר. במטבע ניכרים סכומים כלכליות, לחקירות המחלקה מפעילות כתוצאה ארצה, הועברו כך

ל"י. למיליונים הגיעו המדוייק, היקפם על לעמוד שקשה אלה, סכומים

הנאצים פשעי חקירת (3)■

מחוץ בקשות לפי מהן 40 חדשות! חקירות ב55 הנאצים פשעי לחקירת המדור פתח 1964 בשנת
מחוץלארץ' שנתקבלו חדשות בפניות המדור טיפל כן המדור.,ץ חוקרי ביוזמת ויתרן לארץ
חשודים ל529 החקירות השנה נגעו בסוהכל קודמות. בשנים שנפתחו תיקים ל75 המתיחסות

יי י י האנושות. נגד פשעים בביצוע
הליכים פתיחתה לקראת הקודמות, בשנים שנפתחו לתיקים זו בשנה ניתן ומזורז מיוחד טיפול
בשנה 1,385 (לעומת המדור חוקרי ידי על נחקרו עדים 2,448 ובאוסטריה. בגרמניה המשפטיים
בשנה 47) מישראל עדים 96 בחוץלארץ: המוסמכים למוסדות נשלחו דוחו"ת ו221 שעברה)
חוקרי י ידי על הוזמנו עדים 202 ובאוסטריה! בגרמניה המשפט בבתי להעיד הוזמנו שעברה)
מגרמניה שופטיםחוקרים בנוכחות מהם 82  בישראל משפט בבתי עדותם למסור המדור
ותוכנן, ההודעות אודות על בחוץלארץ משפט בבתי המדור חוקרי העידו מקרים בשני המערבית.
.:■; ■ .. ■,. .. _ ; . , : .. בישראל. עדים מפי שגבו
יהודיות קהילות של הדוקומנטאציה מרכזי עם ושם", "יד עם השנה קויים הדוק קשר
אירופה. יוצאי של והאיזוריים הארציים הארגונים ועם העולמי היהודי הקונגרס עם בחוץלארץ,

ים מיוחד תפקידים (4)

החקירה וכן רצויים הבלתי הזרים על ממנה, היציאה ועל לארץ הכניסה על הפיקוח תפקידי
לתפקידים במחלקה רוכזו ובטחונה, המדינה נגד חתירה ובפעולות אלה שבתחומים בעבירות
במרחבים, ולשכות) (ענפים אופיראטיביות שלוחות זו למחלקה הארצי. שבמטה מיוחדים

המדינה. של הבטחון שירותי עם מתמיד קשר המקיימות

שעברה), בשנה 315,400 (לעומת אנשים 349,271 בגבולות הביקורת את עברו הדו"ח בשנת
תיירים. 259,360 מהם

בית הוראות לפי נדחה שני גירוש צו של ביצועו .1964 בשנת לפועל הוצא אחד י,צן.גירוש ,

י י.יי י . י סופית. החלטה ממקפט^עד^לקבלת
ילדים) שמונה (ביניהם אנשים 287 ערב לארצות הגבול את היתר ללא הנסקר58$ברו בשנה (!

הגבול את שחצו אנשים 49 היו אלה בין הגבול. את לחצות נסיונם !ועשר1ו;,נו.ספים3גוופס^3שעת;
לאחר נעצרו בורחים ו27 לארץ הוחזרו אנשים 209 תיירים). 32 (מהם נחטפו או טעות מתוך

,. . ... חזרה., #$תנן: שניסו

י . . . י י. ■" יי"י יי 4יי , . ותיאומי ח ג^.,;נ^קו
ובנושאים השונות ברמות המפקדים ידי על מבוצע במרחבים החקירוו? עבודת על השוטף הפיקוח

פליליות. לחקירות המחלקה של הביקורת חוליית ידי על מוגדרים

62



9קרים המחוזות מטות ידי ועל פליליות לחקירות המחלקה ידי על נערכו הנסקרת בשנה
לפי בהן, לטפל החובה מוטלת המשטרה שעל הפליליות העבירות וביניהם: שונים נושאים על
היחידות בין התיאום ומידת עבודה נוהלי המשפט, בבתי המשטרתית התביעה החוקיםהשונים!
הקובלנות על סקר נמלטים? עבריינים לגילוי המשטרה פעולות המחוזות! פרקליטי לבין
שהן בקובלנות (האמור, בהן שניתנו פסקידין ועל המשפט לבתי המוגשות הפרטיות הפליליות
אודות יעל מקיפה סקר עבודת החלה וכיו'ב); איומים גבול' הסגת קלות, לתקיפות נוגעות ברובן
רכבטמונעים. כלי גניבות על מחקר ועבודת ב' תוספת מסוג עבירות על לתלונות המשטרה טיפול
המתמנים אנשים אודות על האו"ם, שליד סמים לענייני הוועדה בקשת לפי מחקר, נערך השנה

,....■ , ■ ..,;.., חשיש. לעישון
החידושים לאור החקירות, בנושאי עבודה ונוהלי קבע פקודות וחודשו עודכנו השנה גם
זמניות* הוראות ועשר חדשות פקודות חמש פורסמו עקרוניים. פמקידין ולאור בחוק והשינויים

■ מחודשת. עריכה עברו או תוקנו קיימותי קבע פקודות עשרה שלוש
המשפטים משרד ובין במרחבים המשטרה ויחידות פליליות לחקירות המחלקה בין התיאום
של העבריינות בבעיות התיאום התרחב כן מתמדת. בצורה קויים לממשלה המשפטי והיועץ
;: ..,>,..■ ..... י .■ בדבר. הנוגעים הגורמים עם צעירים
טיפלו שיחידותיה שונים מקרים 2,458 לגבי דעת חוות המשטרה ידי על ניתנו 1964 בשנת

■■■■., להלן ניתך והטיפולים הנושאים פירוט .1963 בשנת 2,190 לעומת בהם,

. , עררים
לטפל סירבה שהמשטרה קובלנות על המשפטי ליועץ שהוגשו עררים 369 לגבי ניתנה דעת חוות
השנה הגיע שמספרם הסירובים, מכל %12.3 שהם ב'), בתוספת כלולות שאינן (עבירות ;בהן
מקרים ב35 החוקרת. היחידה החלטת ונבחנה במטה החקירה תיק נבדק המקרים בכל ל2,992.

לדין. הנאשמים את להביא כדי החקירה, את להשלים נתבקשנו

משפטיים הליכים עיכוב

המשטרה המליצה מקרים ב324 משפטיים. הליכים לעיכוב בקשות ,891 נבדקו הנסקרת בשנה
ברוב אישר המשפטי היועץ התנגדות. הביעה מקרים 320 לגבי ואילו לבקשות, להיענות

המשטרה, עמדת את המקרים

......■,.. ,<■. . חנינה
מלשכת מועברות אלו בקשות .(1963 בשנת 611 (לעומת חנינה למתן בקשות 510 ונבדקו נתקבלו
מדוקדקת בחינה היתר, בין דורשת, הבקשות בדיקת למשטרה. ומשם המשפטים למשרד הנשיא
לקיצור כלל, בדרך מתייחסות הבקשות וטענותיו. המבקש של והסוציאלי המשפחתי של,מצבו
עברייני ידי על 155 הוגשו לחנינה, בקשות 510 מתוך כליל. ההרשעה למחיקת או המאסר תקופת
נמצאו שבהן בקשות, ל27 פרט המשפט. בתי ידי על נפסל שלהם הנהיגה שרשיון תנועה,

חנינה. למתן המשטרה התנגדה העונש, הפחתת את שהצדיקו מיוחדים נימוקים
המשטרה שר ידי על המוענקות חופשות על מראש, הודעות כלל, בדרך מקבלת, המשטרה
אסירים 797 קיבלו הנסקרת בשנה ימים. לשלושה ועד מספר לשעות הן החופשות לאסירים;
המש;טרה, לשר המשטרה השגות מועברות הציבור' בטחון את המסכן לפושע בנוגע חופשות.

הגבלות. עם לתיתה כדי או החופשה מתן למנוע כדי
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■ י נפש חולי

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

. משפטו. את לחדש
ידי על המוענקות חופשות, על מראש מודיעה הבריאות משרד שליד הפסיכיאטרית הוועדה
חיי^חברה שוב לחיות להרגילם כדי המשפט, בית של, צו פי על המאושפזים לחולים החולים בתי
בדבר הנוגעת המשטרה ליחידת זה, ממין חופשות על אינפורמאציה מועברת כלל בדרך תקינים.
הוועדה בין יותר הדוק תיאום למען לעשות יש מצערים, מקרים למנוע כדי אולם, במרחב.

המשטרה. יחידות ובין החולים ובתי הנ"ל הפסיכיאטרית

הפלילי והרישום הזיהוי ד.

: השירותים ארגון (1)

להן לסייע  תכליתם החקירות ליחידות פלילי לזיהוי המחלקה ידי על הניתנים השירותים
ין;: המשפט." לבית הוכחות הבאת ולצורך החקירה קידום לצורך ובבדיקתן, ראיות במציאת
יציקת צילום; והעתקתן, אצבע טביעות גילוי  אלה שירותים ניתנים העבירה ל^במקומות
המומחים ידי על או השונים, הזיהוי במקצועות שהתמחו המרחבים אנשי ידי על  וכוי עקבות
הראיות בדיקת ואילו העבירה, למקום הצורך בשעת המוזמנים פלילי, לזיהוי המחלקה של
המדע במוסדות מםויימים ובתחומים המחלקה של השונות במעבדות בעיקר, נעשית, והמוצגים
נוסף אמצעי מהווים  החשיש וכלבי הגישוש כלבי  המשטרה כלבי במדינה. השונים

העבירה. במקום והזיהוי הגילוי בפעולות
משרדי שמכינים והדיווח התרשמות ידי על ניזון הארצי שבמטה המרכזי הפלילי הרישום
ולצורך היחידות של המיבצעיים לצרכים משמשים הנתונים המשטרה. שביחידות הרישום
העבריינים, אלבום ובעדכון בניהול הרישום משרדי עוסקים כך על נוסף סטאטיסטיים. סיכומים
עריקים) נמלטים, עבריינים לחקירה, המבוקשים (אנשים הדרושים פנקסי הגנובים, האופניים פנקס

פלילי. לרישום המדור של להנחיות בהתאם וכיו"ב,

בזיהוי המשטרה ליחידות מסייע הארצי שבמטה הפלילי הרישום של המסועף הידיעות מאגר
הכרטסות התכשיטים, אלבום העבריינים, אלבום באמצעות ורכוש, גופות עבריינים, חשודים,
נעדרים, פנקס גנובים, אופניים פנקס רכב, מום, בעלי מין, עברייני (כרטסת השונים והפנקסימ
בחוזר האינפורמציה הפצת אחרים. וכלים הקלםתרן האצבע, טביעות אוסף נמלטים), עריקים,
או שנמצא שנגנב, רכוש בדבר הצורך, בשעת אחרים, ובפרסומים שבוע מדי החקירות אגף
ששוחררו או עונשם את לרצות שהחלו ואסירים נמלטים נעדרים, דרושים, אודות על או שנאבד,

המשטרה^"] יחידות של היומיומית לעבודתן רבות תורמת היא אף  הסוהר מבתי

עבור למחקרים כבסיס פלילי לזיהוי במחלקה הנאגרת האינפורמאציה שימשה כך, על נוסף
משרד של המבחן שירות בראילן, אוניברסיטת העברית, האוניברסיטה בגון: שונים, ■גורמים

וכוי. לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה צה"ל, של פסיכולוגי למחקר היחידה הסעד,
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בין הפלילי. הזיהוי בתחום העבודה שיטות ופותחו שבמעבדות הציוד שוכלל 1964 בשנת
האור בתחום הפועל סגור, במעגל הטלביזיה מכשיר לציון ראויים שנרכשו החדשים המכשירים
שיטות לפיתוח זו בשנה הופנה המאמץ עיקר אך והטרמופאקם. והאולטראםגול האינפראאדום
מדע מוסדות עם הדוק פעולה שיתוף תוך שבוצעו חדשים' ולמחקרים ומקוריות חדשות עבודה
אטומית, לאנרגיה הוועדה של גרעינית לכימיה המחלקה משפטית, לרפואה המכון כגון. #וניט,

וכר', העברית האוניברסיטה של אקםפרימנטאלית לפסיכולוגיה המחלקה

פעילות סיכומי (2)

אצבט טביעות ומיון הרשעות רישום

(לעומת אצבע טביעות טופסי 35,122 ולבדיקה למיון המרחבים ידי על הועברו הדו"ח בשנת
אצבע טביעות ללא עבריינים תיאור טופסי 29,605 ונבדקו נתקבלו :(1963 בשנת 32,429
22,700 אשתקד). 13,006) צעירים עבריינים של 15,436 ובתוכם אשתקד) 27,809 (לעומת
הגיע בכרטסות שנערכו הבדיקות ומספר הדו"ח בשנת נפתחו פלילי רישום תיקי (22,671)
נמצאו  נבדקו שפרטיהם הנאשמים מן שעברה) (כבשנה %50.3 אצל .(621,094) ל662,082

קודמות. הרשעות

הרכוש רישום

והועברו 1964 בשנת נרשמו נמצאו, או נגנבו שאבדו, ערך בעלי חפצים 36,631 של תיאוריהם
רכב כלי 5,334 אופניים, 1,160 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו מתוכם פלילי. לרישום למדור
לפני ביחידות, לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים חיים. בעלי ו1,208

פלילי, לרישום למדור הועברו שפרטיהם

של (עלייה השנה גדל הרכב כלי בעלות כרטסת של בשירותיה היחידות של השימוש
ל91,244. הגיע זו בכרטסת שבוצעו הבדיקות מספר הקודמת). השנה לעומת ,%14.5

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום

מועדים עבריינים 7,419 של תצלומים 11,375 הדו"ח, שנת סיום עם הכיל, העבריינים אלבום
אשתקד. פעילים עבריינים 7,197 של תצלומים 10,828 לעומת פעילים,

629 הכילה עבריינים של הכינויים כרטסת לאלבום הצמודות בכרטסות חל ניכר גידול
עבירות בכרטסת כרטיסים. (1,636) 1,804 הכילה מום בעלי העבריינים כרטסת כרטיסים; (522)
מספר הגיע זה, מסוג העבריינים לזיהוי חשוב עזר מכשיר ביצוע, שיטות  מין ועברייני מין
היה בעזרתה שנעשו הזיהויים ומספר אשתקד) לעומת 4510/0 של (עלייה ל3,593 הכרטיסים
של (עלייה (96) שיחזורים 142 הדו"ח בשנת נעשו "קלםתרן" הזיהוי במערכת .(96) ,111

ודאי. החשודים של הזיהוי היה מקרים ב16 שעברה). השנה לעומת ,%47.9

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום

אנשים ו409 שונות יחידות ידי על לחקירה בדרושים אנשים 221 פורסמו החקירות אגף בחוזר
מגוריהם ממקום הנעדרים אנשים על הודעות 2,222 נתקבלו כן נמלטים. כעבריינים הוכרזו
הנעדרים מן ל263 ביחס הדו"ח. בשנת נתגלו או חזרו אלה של רובם ידיעה. כל עליהם ושאין
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היו הנעדרים בין בעתונים. מודעות פורסמו 11 ולגבי ישראל" ב"קול לציבור הודעות שודרו
מאושפזים שאינם הנפש חולי בכרטסת נפש. לחולי חולים מבתי ברחו שרובם שפויים בלתי 638
ידי על שנתגלו הנעדרים את כוללים אינם אלה נתונים הרישומים. מספר גדל חולים בבתי
לאלפים הגיע אלה של מספרם פלילי. לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני המשטרה יחידות

רבים. מאמצים הושקעו אחריהם ובחיפושים

מהימנות ובירורי יושר) (תעודות פלילי רישום העדר בדבר תעודות

קונסוליות בשביל פלילי רישום העדר בדבר לתעודות בקשות 4,432 נתקבלו הדו"ח בשנת
נערכו המדינה. מוסדות עבור לאזרחים הוצאו כאלה תעודות ו11,008 בארץ זרות ונציגויות
מחכיק הם אין אם לברר, כדי דרכונים לקבל או לחדש שביקשו אנשים לגבי בדיקות 75,835
5,474 בוצעו הארץ. מן יציאתם לעיכוב צו לגבם קיים אם או פליליות באשמות דינם לבירור
המשטרה טיפלה כן השונים. המדינה מוסדות של בקשותיהם לפי אנשים, לגבי מהימנות בירורי

לה. ומחוצה בארץ קרוביהם בקשת לפי אנשים 130 של באיכונם

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה

ב1,250 שנמצאו אצבע טביעות של העתקים שעברה) בשנה 3,375) 3,243 נתקבלו השנה במשך
העבירה, במקום שהשאירו אצבעותיהם טביעות פי על זוהו עבריינים 125 שונים. עבירה מקומות
העבריין הודה אחד במקרה לדוגמה בהרבה. גדול היה כך בשל שנתגלו העבירות מספר אך

אחרות. עבירות 67 של בביצוען שזוהה

וסימנים לעקבות המעבדה
זו מעבדה אנשי עבירה. מקרי ל410 שהתייחסו מוצגים 1,090 השנה במשך ונבדקו נתקבלו

המשטרה. מטעם כעדיםמומחים המשפט בבית פעמים 15 הופיעו

האנאליטית המעבדה

פעמים 24 הופיעו המעבדה אנשי עבירה. מקרי ל638 שהתייחסו מוצגים 1,135 ונבדקו נתקבלו
המשפט. בבית כעדיםמומחים

ולזיופים לכתבייד למיםמכים, המעבדה

פעמים 50 הופיעו המעבדה מומחי חקירה. תיקי ל599 שהתייחסו מוצגים 1,956 ונבדקו נתקבלו
המשפט. בבית כעדים

הפוליגראף מעבדת

עדויות נמסרו אלה מתיקים לחלק בייחס חקירה. תיקי ל243 בקשר נבדקו אנשים 559
המשפט. בבתי

הצילום מעבדת
הגיע ומספרן נוספת מעבדה הדו"ח בשנת התווספה המשטרה שביחידות הצילום מעבדות לרשת
כללו העבודות והגדלות. העתקים 158,280 והכינו צילומים 41,675 ביצעו המעבדות ל18.

רנטגן. וצילומי מיקרוסקופיים צילומים בצבעים, צילומים
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והשיחזור השרטוט מעבדת

הוצגו מהם שחלק פשע, מקומות 26 לשיחזור מפורטים תרשימים הוכנו השנה במשך
המשפט. בבתי

הניידת המעבדה

שבהם במקומות פשע מקרי 95 בחקירת במרחבים החקירות ליחידות סייעה הניידת המעבדה
הדרכה. למטרות שונות, ליחידות פעמים, תשע הניידת המעבדה שימשה כן בוצעו.

משפטית לרפואה המכון
לחשוד סביר יסוד קיים כאשר אלה: בנסיבות המשטרה דרישת לפי מבוצעים גופות ניתוחי
דרוש הניתוח ,י במעצר או במאסר נתון כשהיה מת אדם עבירה; ממעשה כתוצאה נגרם שהמוות
פלילי מעשה לשחזר כדי בגווייה, ועקבות סימנים חבלות, של רפואימשפטי ולפירוש לגילוי

מוות. במקרה הקשור

הניתוחים אנשים. 1,126 של גופותיהם חקירה לצורכי נותחו או נבדקו הנסקרת בשנה
ב95 שונים. חולים ובבתי הארץ בצפון המכון בשלוחת באבוכביר, גרינברג ע"ש במכון בוצעו
במקומות שנמצאו שלדים חלקי או שלדים 24 נבדקו בלבד; חיצונית בדיקה בוצעה מקרים
לפי או המשפט בית דרישות לפי גילם, קביעת לצורך נבדקו חיים אנשים 101 בארץ. שונים
2,496 של בדיקות בוצעו שבמכון והסירולוגיות הטוקסיקולוגיות במעבדות הם. בקשותיהם

חקירות. ל1,213 שהתייחסו מוצגים

לחקירות כסיוע משטרה כלבי
היחידות של קריאות 260 פי על הופעלו חשיש לגילוי והכלבים הזיהוי כלבי הגישוש, כלבי
בהצלחה ו44 מלאה בהצלחה נסתיימו גישוש בכלבי שימוש של מקרים 24 במרחבים. השונות
כן לערך. ק"ג בתשעה הסתכם שמשקלו הסם, בגילוי החשיש כלבי סייעו מקרים ב15 חלקית;

הזיהוי. כלבי בעזרת חשודים בזיהוי הצלחות מספר שהיו לציין, יש

העבריינות מצג .2

החישוב שיטת א.

ולניתוחים הנתונים לםידרת יסוד מהווים בפנקםיה, ונרשמו המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל
 אמיתיים: ולמקרים אמיתיים בלתי למקרים מתחלקת הנתונים סידרת זה. שבפרק האנאליטיים
נרשמו זו (ומסיבה ליחידה מיחידה שהועברו התיקים כל נחשבים אמיתיים בלתי כמקרים
לא שהחקירה משום במשטרה שנסגרו תיקים או מדומה), כן על הוא מהם אחד וקיום פעמיים

פלילית. אשמה בהם העלתה

העבריין. נתגלה שלא או נתגלה, שבהם האחרים התיקים כל לכן נחשבים אמיתיים כמקרים
עניין חוסר דלקמן: מהסיבות תביעה ללא שנסגרו התיקים את גם היתר, בין כוללים, אלה
אחרת)! מסיבה או גילו (בגלל ברעונשין איננו הנאשם מת, הנאשם הוכחות, חוסר ציבורי,
ידי על הפעולות ועיכוב הטיעון לפני המשפט בבית התביעה ביטול העבירה, התיישנות

המשפטי. היועץ
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ההערות האמיתיים; המקרים מספרי גם בלוחות ניתנים שנרשמו התיקים מספרי של בצידם
אחרת. נאמר כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים מתייחסים לדיאגרמות או ללוחות שנתלוו והנתונים

הסיווג לעומת העבירות בסיווג שינויים הקורא ימצא הנסקרת לשנה השנתי וחשבון בדין
זה, וחשבון לדין מקור ששימשו הסטאטיסטי לדיווח בטפסים העבירות סיווג קודמות, בשנים
העבירות של יתר בפירוט הצורך לאור שינויים, בו חלו ואף סוגים ל60 מ40 השנה הורחב
ניתן לא בסיווג, האלה השינויים מפאת שונים. בשטחים ולמחקרים סטאטיסטיים לצרכים לסוגיהן,
נעשו ההשוואות עבירות. של רבים בסוגים הקודמות השנים טם מדוייקות השוואות לערוך היה
נתונים ואילו דומות, עבירות לקבוצות או בודדת לעבירה התייחס כשהםיווג במקרים רק
ממש גניבות כה עד כלל רכב" "גניבת הסוג .. משל דרך בלבד. 1964 שנת לגבי ניתנו מפורטים
ברכב שימוש על עבירה הנסקרת, השנה של באפריל החל זה, לסוג נוספה עתה ואילו בלבד,

תשכ"ד1964. רשות), בלי ברכב (שימוש עונשים דיני לתיקון החוק לפי רשות, בלי

בתי פקודת לפי עבירות כגון. חטא, לסוג עוון מסוג עבירות מספר הועברו לכך נוסף
המשקאות פקודת והתעשיות, המלאכות פקודת הציבוריים, השעשועים פקודת !1930 הדואר

הכלבת. ופקודת המשכרים

בשנת מחדש שנפתחו קודמות, משנים תיקים של פירוט השנתי וחשבון בדין ניתן השנה
משנים ובחקירה ועומדים תלויים שנשארו התיקים של ופירוט העבריין, גילוי לאור הדו"ח

הקודמים. בדוחו"ת ניתנו שלא פרטים  קודמות

העבריינות היקף ב.

ל153,758 הגיע הכולל שמספרם שונים, ובמקרים בתלונות המשטרה חקרה הנסקרת בשנה
.%3.7 של עלייה כן, אם חלה, החקירות של המוחלט במספר הקודמת; בשנה 148,222 לעומת

העיקריים הפשיעה בסוגי עלייה על מצביעה שנחקרו המקרים של השונים הסוגים בחינת
עבירות של מסויימים בסוגים הירידה המשך על אשתקד): מאשר יותר קטנים בממדים כי (אם

שעברה. לשנה בהשוואה הכל  אחרים בסוגים ההתפתחות במגמות השינוי ועל

שנחקרו העיקריים לסוגיהם המקרים מספרי את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 34 הלוח
לה. שקדמו לשנתיים בהשוואה הנסקרת, בשנה
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תרם ועוון פשע מסוג הפליליים בתיקים לעלייה %59.0 * למשל המחוזות, לפי בניתוח בלבד חלקית בצורה השתקפו הפשיעה בתנודת המגמות
הצפוני. המחוז  בלבד ו%5.0 הדרומי המחוז  36.00/0 תלאביב, מחוז

מחוזית. חלוקת לפי ,19641962 בשנים שנחקרו לסוגיהם, והמקרים התלונות מספר את המראה לוח להלן

ו 35ל ח

 שנחקרו לסוגיהם 19641962מקרים
ו המחוזותלפי

 ד נ5ט מה 2ה ה ז ו ופוניח ח אמ . ל ת בז י חב מ הדרה ז יו מ ו

י19621963 1964
.,., באחוזים 7שינוי
""" 1964/196319631964196219631964196219631964

+136,528148,222153,758סךהכל 3.742,08445,01348,23347,87649,38450,07246,39753,63655,221

פליליים תיקים
ועוונות) +70,37279,41885,917(פשעים 8.220,53322,64122,96725,83828,48932,29823,83028,09930,420

תקיפות 124,00225,89226,381+ 1.97,6898,2898,2155,5575,7395,91910,75611,86412,247
,*■ איטיםול

אחרות 23,81325,44924,517תלונות 3.79,5169,68610,2614,7704,8314,3409,52710,9329,916

2,3862,2552,992+32.71,5111,4732,02373767987213810397סירובים

משונות +1,1791,2181,327מיתות 8.9394331370357409415428478542

התאבדות +174171175מקרי 2.3645352605560506363

להתאבד נסיונות
פליליים) בתיקים +(656)(650)(684)(נכללו 0.9(161)(174)(191)(308)(273)(256)(215)(203)(209)

28021814035.8243179109373931הברחות

12,60111,6739,63917.41,3791,5152,96910,1378,7775,6871,0851,381983חטאים

1,7211,9282,670+38.57558461,267420405481546677922דליקות

£

שנפתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים ובסךהכל הארצי שבסךהכל הפליליים התיקים במניין
תיקים ו232 1963 בשנת תיקים 189 ;1962 בשנת תיקים 171 הכלכלית: המחלקה ידי על ישירות

.1964 בשנת

הערה:



ועוונות פשעים (1)

בשנה 79,418 לעומת ועוון, פשע מםוג פליליים תיקים ב85,917 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
כן 0/0ר.9.  יותר גדולה הייתה האמיתיים בתיקים העלייה ברם, .(%8.2 של (עלייה הקודמת
10,000 לכל האמור מהסוג תיקים 340.5 נרשמו השנה העבריינות. של התכיפות שיעור גדל

שעברה. בשנה תיקים 327.0 לעומת תושבים'
ברורה, מגמה של המשך אלא אינה הדו"ח, בשנת שנסתמנה העבריינות, בתכיפות העלייה
ממך על הסבר למצוא אין אלה לתנודות מסויימות. בתנודות כי אם  המדינה קום מאז הקיימת
שקשה הגורמים השפעת את המספריים, הנתונים בחינת בעת לזכור, ויש בלבד סטאטיסטי ניתוח
המשפטית השיטה הכלכלי? המצב האוכלוסייה; של ותרבותה ריבודה הרכבה, כגון: לאומדם,

המשטרה. של המונע וכוחה

תושבים, 10,000 לכל העבריינות, של 11101(161106 התכיפות שיעור את מראה דלהלן הלוח
.19641960 בשנים

36 לוח
19641960  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

התיקים מספר
תושביט 10,000 לכל

השינוי
באוזו)ים

תיקים
שגרטסי האיכלוםייח

19602,150,00061,720+ 14.6287.1

19612,232,00064,645+ 4.7289.6

19622,332,00070,372+ 8.9301.8

19632,429,00079,418+ 12.9327.0

19642,523,00085,917+ 8.2340.5

האחרון בעשור העבריינות של התכיפות שיעורי את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 37 הלוח
ממחיש הגראפי הלוח במדינה. תושבים 1,000 לכל המניין מן המשטרה אנשי מספר של והממוצע

אלה. גורמים שני שבהתפתחות הפער את
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37 לוח

שוטרים

רנרשבים 1000 דיבד1 ררנביפררנהעבריינות; /£\ךע\ריבן
964ו  955ו

רנידןיבו
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בשנה בהם חקרה שהמשטרה העיקריים, לסוגיהם והעוונות הפשעים את מראה דלהלן 38 הלוח
מראה כן באחוזים. הירידה או העלייה ובציון 1963 שנת של המספרים עם בהשוואה הנסקרת,

אלה. בשנתיים תושבים, 10,000 לכל העבירות סוגי בכל העבריינות תכיפות את הלוח

38 לוח
19641963  אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים

שתיקים ר נ >ש אמימקרמ םים י י ת

העבירה סוג
השיניי19631864

באתוזים

: מספר
השינוי10631964תישביםל10,000

באזזוזים
1063198;

הכל +79,41885,917סך 8.2327.0340.572,60479,629+ 9.7

+2435רצח 45.80.10.12435+45.8
לרצח +4754נםיון 14.90.20.24654+ 17.4

הריגה
ברשלנות מוות 5754וגרימת 5.30.20.25352 1.9

ותקיפות +7,2937,661חבלות 5.030.030.47,1917,532+ 4.7
המוסר נגד +1,7622,008עבירות 14.07.38.01,6701,915+ 14.7
לשוד ונםיון 1146146.50.50.21115847.7שוד

+11,80113,250התפרצויות 12.348.652.511,70613,136+ 12.2
33,10739,841+20.3136.3157.928,93635,318+22.1גניבות

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +516559רכוש 8.32.12.2421476+ 13.1
בזדון לרכוש 5,7165,261נזק 8.023.520.95,5525,118 7.8

340447+31.51.41.8301408+35.5זיופים
כלכליות 366641+75.11.52.5344627+82.3עבירות

מסוכנים סמים +251282עבירות 12.41.01.1249274+ 10.0
עבירות 18,02415,76312.574.262.516,00014,626שאר 8.6

ירידה חלה שפורטו, העבירות סוגי 15 מתוך סוגים בארבעה רק כי למדים, אנו זה מלוח
הכלכליות העבירות בסוג נרשמה ביותר הגדולה העלייה עלייה. חלה הסוגים ביתר ואילו מסויימת
וחשיפת זה בשטח הפעילות בהגברת מוסברת זו עלייה האמיתיים. בתיקים ל%82.3 שהגיעה
ליוזמת ניכר מקום המשאיר דברים מצב יחסית, קטן הציבור מן המתלוננים מספר שבהן עבירות
%35.5 של עלייה השנה חלה שבהן הזיוף בעבירות גם רבה, במידה דומה, המצב המשטרה.
של בשיעור עלייה היתה הרצח במקרי ;%10.0 של עלייה חלה שבהן מסוכנים סמים ובעבירות
למספר הרצח מקרי מספר והתקרב חזר וכך מקרים), ב11 (עלייה שעברה השנה לעומת ,%45.8
עלייה היתה שנרשמו לרצח הנסיון במקרי החמישים; שנות של השנייה שבמחצית הרצח מקרי
פחת ברשלנות מוות וגרימת הריגה של המקרים מספר מקרים)! בשבעה (עלייה %14.9 של
ירידה השנה חלה הרכוש, נגד העבירות שבקבוצת העבירות בין 5(%5.3 של (ירידה בשלושה
לעלייה בערך שווה שהיא ,%46.5  לשוד ונםיון שוד במקרי ניכרת ירידה ? סוגים בשני
לרכוש נזק גרימת של במקרים %8.0 של וירידה (48.10/0) שעברה בשנה זה בסעיף שהיתה
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ובמקרים %20.3 של עלייה הגניבות במקרי ,%12.3 של עלייה חלה לסוגיהן בהתפרצויות בזדון;
של עלייה חלה המוסר נגד בעבירות .%8.3 של עלייה כגנוב חשוד או גנוב רכוש החזקת של

שעברה. השנה לעומת ,%14.0

פשע מסוגים הפליליים, התיקים מכל %72.2 של לפתיחתם גרמו הרכוש נגד העבירות
התיקים. מכלל ל%11.2 הגיעו אדם של גופו נגד בעבירות התיקים !1964 בשנת שנפתחו ועוון,

שונות. סיבות בגלל נפתחו %14.3  התיקים ויתר %2.3 נפתחו המוסר נגד עבירות בגלל
הפליליים. בתיקים לסוגיהן העבירות של חלקן את גראפית, בצורה מראה, 39 הלוח

39 לוח

1964  בידיידייים רניחיבז

בציון.השינוי ,19641963 בשנים שנרשמו הפליליים התיקים מספרי את מראה דלהלן הלוח.
מחוזית. חלוקה לפי באחוזים,
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40 לוח
המחוזות לפי  19641963  שנרשמו תיקים

ד השינויוזיםבאחהכלם
באחוזים1963196119631964

+79,41885,917100.0100.0סךהכל 8.2

22,64122,96728.526.7+ 1.4

28,48932,29835.937.6+ 13.4
28,09930,42035.435.4+ 8.3

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

+22.7 0.3 0.2 232 189 כלכליות לחקירות המחלקה

של אופייה על ממנו ללמוד וניתן מחוז בכל שונה השונים העבירות בסוגי הפשיעה היקף
שנפתחו התיקים היוו הצפוני במחוז בפניהן: עומד מחת שכל החקירה בעיות ועל העבריינות
בסךהכל חלקם היה הדרומי במחוז ,. התיקים כל של %45.8  וגניבות התפרצויות שוד, בגין
של חלקם היה מאידך .%72.9 כדי עד שיעורם הגיע תלאביב במחוז ואילו ,%62.7  המחוזי*
ברשלנות, מוות גרימת הריגה, לרצח, נסיון. (רצח, באלימות הקשורות בעבירות שנפתחו התיקים
 הדרומי במחוז ,%13.6  הצפוני במחוז אחר: בייחם המחוזי בסךהכל ותקיפות) חבלות

בלבד. 5.60/0  תלאביב ובמחוז 9.50/0
מחוזית. חלוקה ולפי העיקריים סוגיהם לפי שנרשמו התיקים את מראה דלהלן 41 הלוח

41 לוח
המחוזות לפי  1964  שנרשמו תיקים

ה ר י 2 ע ה נ ו הסחתםדהכל.ם
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז,
הדרומי

המחלקה
כלכליות לחקירות

85,9172196732,29830,420232סךהכל

"3517108רצח _

לרצח 5419926נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 54161622הריגה

ותקיפות 7,6613,0761,7612,824חבלות

המוסר נגד 2,008588731689עבירות

לשוד ונסיון 61121534שוד

13,2502,3925,0615,797התפרצויות

39,8418,10918,47613,2542גניבות

גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש 559171185203והחזקת

בזדון לרכוש 5,2611,4241,7292,108נזק

י447108205111 23
כלכליות .64188235127עבירות 191

מסוכנים סמים 2828112378עבירות

עבירות 15,7636,8663,7425,13916שאר

הפליליים התיקים של בסךהכל המחוזות של חלקם את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 42 הלוח
השונות. העבירות ובסוגי
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התיקים בל
42 לוח

ו 964  בדויים ר1י7ןים
מחוזית חלוקה

המוסר נגר עבירות

אחרות עבירות

הצפוני המחוז

תלאנב מחוז

הדרומי המחוז

....■..■■..:!::;;!::;::::::ו

אדם של גופו נגד עבירות

הדבזש נגד עבירות

בסך האחרות. העבירות מכלל %1.9 מהווים הכלכלית המחלקה ידי על שנפתחו התיקים *

הגראפי. בלוח לציינם היה ניתן לא ולכן ,%0.3 אלה תיקים מהווים הגל



לרצח ונסיון רצח

הקמת מאז שאירעו לרצח ונםיון רצח מקרי של החקירות בתיקי בהתמדה מושקעת מחקר עבודת
כלשהם סיכויים עם חדשים היקשים וכן הערכות לקחים, נלמדים זאת מעבודה ישראל. משטרת

עבריינים. לגילוי
חדשה ביקורת ולאור כאמור, שנעשו, הבדיקות לאור מחדש, נערכו דלהלן הלוחות

זמן. של ופרספקטיבה
43 לוח

19641962  המניע לפי רצח
ע י נ, מ 631964ס19621ה

הכל 232435סך

לגבול מעבר איבד. 414פעולות

מסתננים של 341פעולות

2שוד

דם 22גאולת

אהבה רקע 34על

שכנים 232סכסוכי

משפחה 3312סכסוכי

אחרים 335סכסוכים

נפש 251מחלת

אחר 11מניע

ידוע אינו 141המניע

44 לוח
לרצח נםיון המניע 19641962לפי

196219631964המניע

404654סןהכל

לגבול מעבר איבה 336פעולות

מסתננים של 885פעולות

5שוד
דם 12גאולת

אהבה רקע 655על
שכנים 332סכסוכי
משפחה 51312סכסוכי

אחרים 548סכסוכים

נפש 313מחלת

אחר 263מניע

ידוע אינו 523המניע
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ידי על שבוצעו לרצח, והנמיון הרצח מקרי במספר שעברה, השנה לעומת שינוי, כל חל לא
לרצח ובנסיון (0/ס45.8) ברצח שחלה העלייה את לגבול. מעבר איבה בפעולות או מסתננים
אפשר לרצח במניעים שחלו הבולטים השינויים הארץ. לתושבי כאמור, לייחס, יש (%14.9)

ברצח. שנסתיימו שוד ובמקרי משפחה בסכסוכי לראות
דלהלן. בלוחות ניתנת הביצוע שיטת לפי לרצח והנסיון הרצח מקרי בחינת

45 לוח
19641962  הביצוע שיטת לפי רצח

1962 הביצוע שיטת

35 24 23 םךהכל

14815
3118
524

_5

133

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחר אמצעי

46 לוח
לרצד נםיון הביצוע שיטת לפי 119641962 

הביצוע 196219631964שיטת

404654סןהכל

142328
211718
343

11

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחר אמצעי

ברשלנות מוות וגרימת הריגה

לעומת אמיתיים), 52 (מהם ברשלנות מוות וגרימת הריגה על תיקים 54 נרשמו הדו"ח בשנת
אמיתיים). 53 (מהם אשתקד שנרשמו 57

לשוד ונסיון שוד

61 נרשמו בסךהכל שעברה. השנה לעומת לשוד, ונםיון שוד של במקרים חלה ניכרת ירידה
(ירידה אלה מסוגים חמורות לעבירות הנוגע במצב הטבה אמנם, יש, אמיתיים. 58 מהם מקרים,
מצאה ואשר העבריינים בה שהשתמשו האלימות מידת על להצביע מחובתנו אך ,(%46.5 של

לרצח. בנםיון או ברצח שנסתיימו שוד במקרי ביטויה ■את
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פריצה ידי על גניבה

%12.3 של עלייה כלומר, אמיתיים), 13,136 (מהם התפרצות מקרי 13,250 נרשמו הנסקרת בשנה
במיוחד אופייניות אינן ההתפרצויות של השונים בסוגים הירידות אף או העליות אשתקד. לעומת
ההתפרצויות זה): בסוג הכללית העלייה מגמת אף (על השנים במשך ניכרות תנודות בהן והיו
וההתפרצויות ב%12.0 השנה עלו נודע) לא ובזמן ביום (בלילה, הסוגים מכל מגורים לבתי

ב%28.7. בחג) או בשבת ביום, (בלילה, עסק לבתי

47 לוח
19641963  התפרצויות

נ ו העבירהס
באחוזיםהשינויאמיתייםםקריםשנרשמותיקים

יםאמיתינרשמו1963196419631964

+11,80113,25011,70613,136סךהכל 12.312.2+

+ 28.6 + 28.8
+ 18.4 + 19.3

 15.4  15.6

+ 73.6 + 73.6
+ 143.2 + 143.6
 20.9  21.0

1,579
1,939

1,228
1,638

1,595

1,973
1,238
1,654

 12.2 12.2

994 1,175 1,011 1,198
3,306 1,904 3,318 19,11
737 303 743 305

1,913 2,420 1,917 2,428

2,668 3'038 2,693 3,067

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות
 מגורים לבתי התפרצות

נודע לא זמן
בלילה עסק לבתי התפרצות
ביום עסק לבתי התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
ועבירות התפרצויות שאר

בהתפרצות הקשורות

הראשונה הפעם זו המחוזות. לפי אמיתיים) (מקרים ההתפרצויות חלוקת את מראה דלהלן 48 הלוח
ההתפרצויות בכלל שחלקו הדרומי למחוז עברה והיא זה בשטח הבכורה את תלאביב מחוז הפסיד
מהעלייה היא אף נובעת השנה שנרשמה בהתפרצויות הכללית העלייה כן, על יתר .%43.7 היה
וההתפרצויות ב%27.4 הדרומי במחוז עלו הסוגים מכל מגורים לבתי ההתפרצויות זה. במחוז

אשתקד. לעומת ב90.80/0, עסק לבתי
48 לוח

המחוזות לפי  1964  אמיתיים) (מקרים התפרצויות
המחוז
הדרומי

מחוז
ת?אביב

המחוז
הצפוני סךהכל העבירה נ ו ם

1,579193927459
1,939412636891
994222310462

3,3065511,1531,602
737135234368

1,913196943774

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

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

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
ועבירות התפרצויות שאר

בהתפרצות 2,6686548291,185הקשורות

13,1362,3635,0325,741סךהכל

100.018.038.343.7באחוזים
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אחרות גניבות

השנה אירעו בםןהכל התפרצות. ידי על שלא שבוצעו בגניבות גם עלייה חלה הדו"ח בשנת
כלומר, אמיתיים, מקרים 35,318 מהן שעברה), בשנה 33,107 (לעומת שונות גניבות 39,841

אמיתיים. במקרים ו%22.1 שנרשמו בתיקים %20.3 של עלייה

לסוגיהן. הגניבות את המראה לוח להלן

49 לוח
19641963  גניבות

נ ו עם יד. ב
באחוזיםהשינויאמיתייםמקריםשנרשמותיקים

אמיתייםנרשמו1963196419631964

33,10739,84128,93635,318+20.3+22.1סךהכל

5,7352,9835,360+ 78.7+ 79.7
6,1462,7353,857+29.4+41.0
2,0641,5841,866+ 15.0+ 17.8

25,89621,63424,235+ 10.9+ 12.0

וגניבת מנועי רבב מתוך גניבות
3,209 מנועי רכב של חלקים
4,751 אופניים גניבות
1,795 אדם של גופו מעל גניבות

23,352 גניבות שאר

הגניבות בסוג חלה ניכרת עלייה אשתקד. של לזה העלייה שיעור דומה הגניבות סוגי ברוב
מכוניות מתוך ובגניבות אשתקד) %2.0 לעומת השנה, %15.0 של (עלייה אדם של גופו מעל

שעברה). בשנה %19.6 לעומת השנה, 78.70/0 של (עלייה מכוניות חלקי וגניבת
מחוזית. חלוקה לפי אמיתיים) (מקרים הגניבה מעשי של החלוקה את מראה דלהלן 50 הלוח

50 לוח
1964  אמיתיים) (מקרים גניבות

המחוזות לפי

המחוז
הדרומי

מחוז
תלאביב

המחוז
הצפוני סדהכל העבירה סוג

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 5,3606523,0011,707חלקים

אופניים 3,8575842,1351,138גניבות
אדם של גופו מעל 1,866338849679גניבות

גניבות 24,2355,72910,1848,322שאר

11,846 16,169 7,303 35,318 סדהכל

33.5 45.8 20.7 100.0 באחוזים
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המוסר נגד עבירות

(לעומת אמיתיים מקרים 1,915 מהן המוסר, נגד עבירות 2,008 במשטרה נרשמו הנסקרת בשנה
עלייה  (כאמיתיים %14.0 של עלייה כן, אם חלה, אלה בעבירות שעברה) בשנה ו1,670 1,762
אופייני שהוא  האמיתיים המקרים לבין שנרשמו המקרים מספרי שבין הפער .(%14.7 של

.%4.6 לכדי עד זו בשנה הצטמצם  זה מסוג לעבירות

כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

כדי גנוב, ברכוש הקשורות העבירות של ולחקירתן לחשיפתן רבה חשיבות מייחסת המשטרה
המתלוננים הגנוב. הרכוש מחזיקי ושל הגנבים של לרגליהם מתחת הכלכלי הבסיס את להשמיט

המשטרה. של יזומה חקירה פרי הם הנפתחים התיקים של ורובם מועטים הם זה בשטח
ו421 516 (לעומת אמיתיים, 476 מהם אלה, עבירות על תיקים 559 נרשמו הדו"ח בשנת

.(%13.1) %8.3 של עלייה  שעברה) בשנה

ותקיפות חבלות

כדי עד חמורות נראו שנסיבותיהן ותקיפות גופנית חבלה גרימת של מקרים 7,661 היו זו בשנה
לדין). הבאה של בדרך לטפל המשטרה סירבה קלות תקיפות 26,381 (ב פליליים תיקים פתיחת
עלייה %4.7) אשתקד לעומת %5.0 של עלייה חלה זה בסוג שנרשמו התיקים במספר

אמיתיים). במקרים

בזדון לרכוש נזק

שנרשמו בתיקים ב%8.0 התבטאה והיא ירידה נסתמנה בזדון לרכוש נזק גרימת של במקרים
זו בעבירה אשתקד) 5,716 (לעומת שנפתחו התיקים 5,261 אולם אמיתיים. בתיקים ו%7.8
חלק היוו נזק גרימת על תלונות כי זה, בשטח התלונות מספר את משקפים אינם הדו"ח, בשנת

לדין. הבאה של בדרך בהן לטפל סירבה שהמשטרה התלונות מן נכבד

זיופים
מהם שעברה), בשנה 340) תיקים 447 נרשמו שעברה. השנה לעומת עלייה, חלה הזיוף בעבירות

אמיתיים). בתיקים %35.5) %31,5 של בשיעור עלייה  אמיתיים מקרים (301) 408 היי

כלכליות עבירות

עלייה כלומר, שעברה), בשנה 366 (לעומת כלכליות עבירות על תיקים 641 נרשמו הדו"ח בשנת
שעברה. השנה לעומת ,%82.3  יותר עוד גדולה הייתה האמיתיים בתיקים העלייה .%75,1 של
בשל חשיפתן, למען כוחאדם שמפרישה המשטרה, ידי על היזומות זה מסוג החקירות הן רבות

המדינה. למשק גורמות שהן הניכר הנזק

מסוכנים סמים

251 לעומת מסוכנים, לסמים הנוגעות בעבירות פליליים תיקים 282 נרשמו הנסקרת בשנה
המאמץ את משקף אינו שנפתחו התיקים מספר אולם, .12.40/0 של עלייה כלומר, שעברה, בשנה
מסובכות הן מסוכנים לסמים המתייחסות בעבירות החקירה פעולות זה* מסוג בחקירות המושקע
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ראיות מחוסר פליליים תיקים של בפתיחתם מסתיימות אינן החקירות מן ורבות וממושכות
ההרסנית ההשפעה בגלל רק לא חשוב, הוא העבריינים נגד במלחמה המושקע הט!אמץ מספיקות.
מאחר זה' מסוג בעבירות הכרוך הבטחוני המיכון בגלל גם אלא בהם, המשתמשים על הסמים של

ערב. מארצות לארץ שהסמים,מוברחים
הנתונים ולידם הדו"ח, בשנת שנתפסו הסמים של והסוגים הכמויות את מראה דלהלן הלוח

לה. שקדמה מהשנה המקבילים

51 לוה
1964'1963  מסוכנים סמים תפיסת

נהסס ..סו
9 6 31 41י. 9 6

"נגרס "ננרםק ק

הרואין
אופיום
חשיש

000.59
848
366

15
54

98.83
553
869

10
105

עבירותשאר

ירידה  אשתקד 18,024 לעומת תיקים, 15,763 עבירות של זה בסוג נפתחו הדו"ח בשנת
העבירות, בסיווג שחלו בשינויים בעיקר, מוסברת, הירידה דלעיל). 38 לוח (ראה ב%12.5

החישוב. בשיטת הדן בסעיף התעכבנו עליהם

ו רב שסו תלונות (2)

שנגבו) ההודעות (לאור בהן הטיפול את להמשיך סירבה שהמשטרה השונות התלונות מספר
של המוחלט במספר .(0.50/0 של (עלייה אשתקד 53,596 לעומת ב53,890, הנסקרת בשנה הסתכם
למתלונן שמורה שבהן  ב' תוספת מסוג עבירות על התלונות של מספרן הגיע אלה תלונות
בשנה 51,341 לעומת ל50,898,  המשפט לבית ישירות פלילית קובלנה להגיש הזכות
בשנה 25,892 (לעומת קלות תקיפות על תלונות 26,381 היו ביניהן .(%0.9 של (ירידה שעברה
מספר לזו). שקדמה בשנה 25,449 (לעומת אחרות עבירות על תלונות ו24,517 שעברה)
,2,992  השנה עלה ב', בתוספת כלולות שאינן עוון, מסוג עבירות על בתלונות הסירובים

שעברה. בשנה 2,255 לעומת
רואיינו והםייובים. האיטיפולים בבעיית ויסודי מקיף במחקר הוחל 1964 שנת בשלהי
פסיכולוגים, קרימינולוגים, סוציולוגים, שופטים, וביניהם האוכלוסייה של שונות משכבות אנשים

למשטרה.. שהגישו על:תלונותיהם "איטיפול" הודעות שקיבלו ואנשים משטרה מפקדי
והמסקנות בעתיד, תלונות של זה בסוג הטיפול לגבי מיוחדת משמעות זה ■למחקר

גקרוב. יפורסמו

משונות מיתות (3)  .
הקודמת בשנה 1,218 לעומת טבעיים, ובלתי פתאומיים מוות מקרי 1,327 היו הנסקרת בשנה
אנשים וכן שונות תאונות חללי מתאבדים, הרוגים, נרצחים, נכללו זה במספר של:%8.9). (עלייה

מייד, נודעה לא מותם שסיבת או סוהר, בבתי או נפש לחולי חולים בבתי שמתו
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להתאבד ת ו נ ו י ס נ ו התאבדויות (4)

נסיונות ו656 לה שקדמה בשנה 171 לעומת התאבדות, מקרי 175 במדינה אירעו 1964 בשנת
במספר ואילו %2,3 של עלייה איפוא, חלה, ההתאבדויות במספר אשתקד. 650 לעומת להתאבד'
ו79 גברים 92 לעומת נשים, ו80 גברים 95 היו המתאבדים בין .%0.9 של עלייה  הנסיונות
נשים 390 לעומת ,226  וגברים ,430  נשים הרוב היו להתאבד המנסים בין אשתקד. נשים

אשתקד. גברים ו260
להתאבד, המנסים ושל המתאבדים של המשפחתי מצבם ועל גילם על נתונים דלהלן בלוחות

המעשה. ביצוע לשם בהם שהשתמשו האמצעים ועל למעשה שגרמו הסיבות על

52 לוח
19641963  להתאבד ונמיונות התאבדויות

יהתאבד תו תו ו נ 1 י ם התאבדנ ?

השינוי19631964
השינוי19631961באחוזים

באחוזים

+171175סךהכל 2.3650656+ 0.9

+9295זכר 3.326022613.1
+7980נקבה 1.3390430+ 10.3

53 לוח
 להתאבד ונסיונות 1964התאבדויות

הגיל לפי

יהתאבל ו ת■ התאבדנסיונותו 5

נקבהוכיוקנה(וכד

95%100.080%100.0226%100.0430%100.0סךהכל

שנה 17 11.145.0188.06414.9עד

שנה 24181414.778£5926.111827.4

שנה 302599.51316.23615.97717.9

שנה 45312021.01721.25323.510524.4

שנה 55462223.2151£83314.6419.6
ומעלה 562930.52328.72711.9245.6

ידוע לא 11310.2י
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54 לוח
1964  להתאבד ונסיונות התאבדויות

המשפחתי המצב לפי

תאב ה י.. ו■ תד ו תי ו נ ו י ס להתאבדנ

נקבהונונקבהזכר

95100,00/080100.00/0226%100.0430%100.0םןהכל

(ה) 5456.84860.010747.322752.8נשוי

(ד.) 2930.51721.210245.115235.3רווק

(ה) 88.41417.573.1255.8אלמן

>ה) 33.2גרוש ■94.0266.1

ידוע. 11,111.310.5לא

55 לוח
1964  להתאבד ונסיונות התאבדויות

הסיבה לפי

תהתאבד ו י להתאבדנסיונותו

רז קכ הנ כב קרז הנ ב

95100.00/080100.00/0226100.00/0430100.00/0מךהכל

נכזבת 11.133.7135.84310.0אהבה

לאשתו בעל בין 44.267.52611.510223.7סכסוך

אחר משפחתי 44.2223188.07216.7סכסוך

עבודה 11.111.3146.292.1חוסר

כספיים 77.311.3208.8153.5קשיים

גופנית 1212.61316.2188.0235.4מחלה

כללי דכאון או רוח 6063.15062.59039.812529.1מחלת

אחרת 33.222.5177.5317.2סיבה

ידועה לא 33.222.5104.4102.3הסיבה
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ח ו 56ל

1964להתאבדונסיונותהתאבדויות 
האמצעי לפי

תהתאב ו י ו להתאבדנםיונותד

1זכר ק ננ קז הנ ב

95%100.080%100.0226%100.0430100.00/0סדהכל

_10.4^^_55.3ירייה

3435.8911.2146.240.9תלייה
דקירה או 33.145.07131.46114.2חתך

2223.22733.78537.626160.7הרעלה

מגובה 1212.667.5156.6133.0קפיצה
במים 44.233.862.7225.1טביעה

1111.62835.0114.95212.1שריפה

אחר 44.233.82310.2174.0אמצעי

הברחות (5)

.%35.8 של ירידה  כלומר לה' שקדמה בשנה 218 לעומת הברחות, 140 נתגלו השנה

חטאים (6)

.%17.4 של ירידה שעברה בשנה 11,673 לעומת חטא, מסוג עבירות 9,639 נרשמו 1964 בשנת
פחתה, זה בשטח שהעבריינות להניח אין .(1962 לעומת ב%7.4, החטאים מספר ירד 1963 (בשנת
השוטרים של להעסקתם שנרשמו, החטאים תיקי במספר הירידה את לייחס שיש לוודאי וקרוב

זו. לבעייה להתפנות רב זמן הותירו שלא יותר, וחשובים דחופים ייעודיים בתפקידים
חטא. מסוג בעבירות הטיפולים תוצאות את מראה דלהלן 57 הלוח

57 ה ו ל
19641962  חטאים

196219631964

תיקים 12,60111,6739,639נרשמו

בדין 9,1378,3986,646נתחייבו
1154463זוכו

חקירה) (כולל למשפט 2,7191,8351,854מחכים
המשפט בבית או במשטרה 5301,279806בוטלו

192996הועברו
נמצא לא 8188174העבריין
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דליקות (7)

עלייה כלומר' שעברה, בשנה 1,928 לעומת דליקות, 2,670 המדינה בשטח אירעו הנסקרת בשנה
.38.50/0 של

הצתה. במעשי מקורן שאין ולוודא סיבותיהן את לברר מנת על בדליקות חוקרת המשטרה
המשטרה בפעולות רב ערכם לדין! עבריינים להבאת רק משמשים אינם החקירות מימצאי
רשלנווג. או טכני ליקוי הזנחה, ידי על הנגרמות שריפות למניעת המכוונות האחרים, והמוסדות

וחקירה גילוי 9עולות .3

עבריינים ומאסר גילויים א.

צדק עשיית לשם לדין עבריינים להבאת משמשות שהן בלבד זו לא המשטרה, ןשל הגילוי פעולות
בעיקר המאסר, עונשי המרתיעה. להשפעתן הודות מניעה'י כאמצעי גם אלא הנפגע, ולפיןיוי
החברה על מגינים למוטב, חוזרים שאינם העבריינים על המוטלים יותר, ארוכות לתקופות

מעשיהם. מפני

בהן, טיפלה שהמשטרה ועוון פשע עבירות 38,700 של מבצעיהן נתגלו הנסקרת; בשנה
ב%5.0, גדל העבריינים נתגלו שבהם המקרים מספר שעברה. השנה של הגילויים 36,847 לעומת

אשתקד. %50.8 לעומת ל%48.6, השנה הגיע הגילויים שיעור אך שעברה, השנה לעומת

,< ל%81.2 המוסר נגד בעבירות ל%93,2; הגילויים אחוז הגיע אדם של גופו נגד בעבירות
ל%95.6. הגילויים אחוז הגיע ^העבירות וביתר ל%30.9 הרכוש נגד בעבירות

של הכולל המספר האמיתיים; המקרים מספרי לפי הגילויים אחוזי חושבו דלהלן, בלוחות
לשנתהדו"ח האמיתיים התיקים ועם שנרשמו העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות

.58 בלוח גראפית, בצורה ניתנים, ,19631962 ולשנים
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58 לוח

962ו964ו גידידייבו  בידיידיייבו רנידףבו

שנרשמו תיקים

אמיתיים מקרים

11111111111111111111 הגילויים אחוז

703 72

79418
85917

48.6

83₪₪₪3
%₪₪₪₪

%₪8₪888%

ו 9 62 1 96 3 1 96 4
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העבירות. סוגי לפי העבריינים, גילוי על פרטים ניתנים דלהלן בלוחות

59 לוח
1964  אדם של גופו נגד עבירות

אחוז.הגילויים . ,^י0,.^,0 אמיתיים מקרים שנרשמו עברייניםתיקים נתגלו העבירה סוג

93.2 8,709 9,346 9,625 םן"הכל

35352880.0רצח
לרצח 54543870.4נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 54525198.1הריגה
חמורה גופנית 51149747295.0חבלה
גופנית וחבלה 9*6,4026,3135,8669תקיפה
והכשלתו שוטר 74872271799.3תקיפת

61858452389.6איומים
אדם ל ש גופו נגד עבירות 1,2031,0891,01493.1שאר

60 לוח
1964  המוסר עבירות;*גך

אןזוזהני5ויים>: ^^" אמידים מקרים שנרשמו: תיקים בירה. ע ה ;., נ ו ס

81.2 1,555 1,915 2,008 סן"הכל

86777090.9
302424100.0
18216216098.8
141313100.0
36312993.5
28227121278.2
71569851974.4
20920613465.0
767171100.0
17917517298.3
343434100.0
16515311776.5

מבוגרים  כחוק שלא ובעילה אונס
. קטינים אונס

קטינים  כחוק שלא בעילה
מבוגרים  טבעיות בלתי עבירות
קטינים  טבעיות בלתי עבירות

במבוגרים מגונים מעשים
בקטינים מגונים מעשים

בפומבי (אחרים) מגונים מעשים
זנות למעשה סרסרות
זנות למעשה שידול

זנות לשם מקום החזקת
המוסר נגד עבירות שאר
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61 לוח
1964  הרכוש נגד עבירות

שבהם מכרים
הניייי"ם אחיז ^ועבריינים אמיתיים סקו"ם שנרשמו תיקים העבירה סוג

30.9 17,647 57,088 62,042 סךהכל

לשוד ונסיון 61583153.4שוד

בלילה מגורים לבתי 1,5951,57924515.5התפרצות

ביום מגורים לבתי 1,9731,93969936.0התפרצות

נודע לא זמן  מגורים לבתי 1,01199427327.5התפרצות

בלילה עסק לבתי 3,3183,3061,08032.7התפרדות

ביום עסק לבתי 74373736549.5התפרדות

ובחג בשבת עסק לבתי 1,9171,91363333.1התפרצות

בהתפרצות הקשורות ועבירות התפרצויות 2,6932,66894035.2שאר

גניבה לשם ותקיפה איומים 66644367.2סחיטה,

ציבור עובדי ידי על 19181794.4גניבות

וסוכנים אחרים עובדים ידי על 37634632794.5גניבות

אדם של גופו מעל 2,0641,86631917.1גניבות

מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברכב 5,4035,08595318.7ושימוש

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים 36058610.9'5,7355וגניבת

אופניים 6,1463,85750313.0גניבות

ומעלה) ל"י 251) גניבות 2,5242,20641718.9שאר

ל"י) 250 (עד ערך קלות גניבות שאר
בגניבה הקשורות 17,57416,5805,70334.4ועבירות

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 55947645695.8קבלת

1171145850.9הצתה

בזדון לרכוש 5,2615,1181,98538.8נזק

פלילית גבול 887£2,8042,01471.8הסגת



62 ח ו ל
1964  אחרות עבירות

הגיליייב1 אחיז "^ל?,^^ אמיתיים מקרים שנרשמו נתגלועבריינינותיקים העבירה נ ו ם

95.6 10,789 11,280 12,242 סןהכל

31271451.9

41638132986.4

1,1291,03395792.6

1,6471,4461,40397.0

181717100.0

1,9931,6601,64699.2

333100.0

14141392.9

47745745298.9

2,6642,6042,50796.3

48444193.2

21320820699.0

422386386100.0

1,1361,0771,03195.7

31630330099.0

373737100.0

28828728499.0

28227425994.5

1,1081,02290488.5

והפצתם ובולים כסף שטרי מטבעות, זיוף
כוזבים מיסמכים והפצת אחר זיוף

רמאות, עושק, תחבולה, מרמה,
כאחר והתראות שווא טענות

ללא,כיסוי שיק משיכת
וריגול) (בגידה המדינה בטחון נגד עבירות

חירום חוקי על עבירות
וכוי) צבאי ממשל (הסתננות,

העם נגד עבירות
חוקיות בלתי והתקהלויות התאגדויות

אחר נשק ירייה, כלי החזקת
רשיון בלי נפץ וחומר
הציבור שלום הפרעתי

במשרה לרעה ושימוש שוחד
לרשות כוזבות ידיעות ומסירת ;שקר עדות

הבטחון לשירות המתייחסות עבירות
הציבורי הסדר נגד עבירות שאר
(כספים) ההגנה תקנות על עבירות,

ויצוא) (יבוא המכס פקודת י_על עבירות
אחרות כלכליות עבירות
מסובנים סמים עבירות

עבירות שאר

בעולם אחרות משטרות של אלה עם משתווים העבריינים גילוי בשטח המשטרה של הישגיה
בעבירות ;%99.3 לבין %70.4 בין הגילויים אחוז נע אדם של גופו נגד בעבירות בעלותזנ6יון.
הממוצע הגילויים אחוז היה הרכוש. נגד ובעבירות %100.0 לבין %65.0 בין המוסך נגד

.%30.9 ■■■
905



רכוש. חזרת יה .3

אחר. ורכוש המנועי הרכב של נפרד ציון תוך והוחזר, שנגנב הרכוש על הנתונים בכללו 63 בלוח
הסתכם מנועי) לרכב (פרט לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש שאחוז למדים, אנו זה מלוח
שנמצאו הרכב כלי של ערכם אחרות. משטרות של זה עם המשתווה אחוז  ב%10.6 השנה
מתכוונים אינם הרכב נוטלי שרוב ההנחה את המאשרת עובדה ל%94.1, הגיע לבעליהם והוחזרו

בלבד. בו להשתמש אלא לגונבו

63 לוח
1964  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש

ישראליות) (בלירות

בלבד מנועי רכב * מנועי לרכב פרט

9,253,45018,751,006

982,59717,641,896

10.694.1

שנגנב הרכוש ערר
לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

רשות. בלי מנועי ברכב שימוש כולל *

בעלי אחוז סתם. גניבה או שוד התפרצות, ידי על שנגנבו חיים בעלי על מספרים דלהלן בלוח
למדי, גבוה זה אחוז אשתקד). %31.3 (לעומת ל%33.3 הגיע לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים
כבשר נמכר אחר חלק ואילו מסתננים, ידי על נגנב החיים מבעלי גדול שחלק בחשבון נקח אם

בשר. למוצרי מעובד או

64 לוח
1964  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי

החיים בעלי סוג
.הראשיםמספר הראשים אחוז

שהוחזרוהוחזרונגנבו

2,275757333םךהכל

2135425.4

764153.9

793038.0

1,80458632.5

7457.1

964243.8

בקר
ופרדות סוסים

חמורים
צאן

גמלים
אחרים
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 . ■■ . האשמות וסילוק משפטים ג.

6ך מתוך סילוקם, שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספר את המראה לוח להלן
. ^י ■: לה. שקדמו לשנתיים ובהשוואה הדו"ח בשנת שנרשמו המקרים של הכל

65 לוח
19641962  תיקים סילוק

הסילוק שלבי
שב ט י ק י עבת ו ל נ ת נ דייניםהם

1902160;!1964

ובעוונות בפשעים 34,15036,84738,700הואשמו

לדין 21,34723,15824,353הובאו

12,72412,58613,543חוייבו

החיובים 96.797.498.1אחוז

433341268זוכו

ועומדים 8,19010,23110,542תלויים

5,2005,5146,346בחקירה

תביעה ללא 7,6038,1758,001נסגרו

בשנה %2.6 (לעומת בלבד %1.9 על עמד והוא נוספת ירידה השנה חלה הזיכויים במספר
להביא שלא ישראל משטרת של לשקידתה אותו לזקוף שיש הישג .(1962 בשנת ו%3.3 שעברה

להאשמתו. הראיות ברורות כן אם אלא לדין אדם

או המשפט בבית ועומדים תלויים שהיו קודמות, משנים תיקים של סילוקם על פרטים
דלהלן. 66 בלוח נכללו הדו"ח, שנת תחילת עם ממש בחקירה נמצאו
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66 לוה
1964 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק

םת י יו בי 5 הסיש קי ו סולקוטרםי
העבירה ועומדיםסוג תלויים

יבחקירה
השנה בתחילת

קודמות משנים
מחדש שנפתחו

השנה
סדהכל

תיקים
שנסגרו

אשמה מחוסר

תיקים
שנסגרו

תביעה ללא

י ו וח כ שבהםי תיקים
זוכו

הנאשמים
תלוייםבחקירה

ועומדיםאנשיםתיקים

068'17,25849117,7494033,02011,41917,2566062332סרהכל

1121211_1515רצח

לרצח 232341113224במיון

ברשלנות מוות וגרימת 44347316235221הריגה

ותקיפות 2,853122,865114322,0532,73714516208חבלות
המוסר נגד 701971015188332385466123עבירות
לשוד ונסיון 4242שוד 6233649

1,8942182,112272221,5662,685261270התפרצויות
3,9561874,143926542,8674,58312432374גניבות

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 2601261192616119814140רכוש

בזדון לרכוש 843198623322151372231460נזק

262526755599122101286זיופים

כלכליות 214214121213317131638עבירות
מסוכנים סמים 1431433149812211413עבירות

עבירות 6,008376,0451861,1823,5355,447185136821שאר
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האנשים מספרי גם העבירות, של השונים בסוגים המקרים מספר על נוסף ניתנים, דלהלן בלוח
לחקירה). כעצורים או כחשודים (לא ממש כאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו

67 לוח
19641963  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

ו וה ם יאש והו ב וי וז תלוייםכ
קועומדים ח ירהב

ה יר ע3 .ה נ ו יס םת י נק םא י ש
השינוי
נתיקיםכאחוזים םא י תיקיםתיקיטתיקיםש

106319641963$196196319641983196419631961אנשיםתיקים1963196419631984

+36,84738,70055,96958,312סדהכל 5.0+ 4.212,58613,54317,98418,83834126810,23110,5425,5146,346

+16281940+75.0רצח 110.5353511202
לרצח +34384453נסיון 11.8+ 20.574741 '172555

מוות וגרימת הריגה
52517693ברשלנות 1.9+ 22.485106222329912

ותקיפות ,6,6897,0559,1629,658חבלות + 5.5+ 5.42,3712,3563,0002,89282651,8802,0188161,086
המוסר נגד +1,3911,5551,6691,824עבירות 11.8+ 9.32553522853861615355364251296
לשוד ונסיון 58311108746.6שוד י20.91013163028 13123

+3,5114,2356,4528,253+20.6התפרצויות 27.91,3671,7132,2412,863971,2491,479455550
+8,0198,82512,91913,932גניבות 10.1+ 7.82,7903,2864,1104,80169522,3662,4761,2911,442

גנוב רכוש קבלת
החשוד רכוש והחזקת

+406456505605כגנוב 12.3+ 19.811713413317310412516010297
בזדון לרכוש 2,1631,9853,3722,967נזק 8.2 12.05795628137352117474437323265

+262343380448+30.9זיופים 17.946544857991538993
כלכליות +342621408798+81.6עבירות 95.6 :1332511612854158148123188

מסוכנים סמים +227259357411עבירות 14.1+ 15.17511391, 1427585844032
עבירות 13,67713,21820,49619,143שאר 3.4 6.64,8254,6957,0666,4591201003,4613,1361,9982,275



מספר אחד; עבריין לפחות הואשם "גלוי" תיק שבכל כך, על מבוסס דלעיל בלוח שניתן הסיכום
אלה, בתיקים שהואשמו האנשים של המוחלט המספר עם כן, אם זהה' אינו שנתגלו העבריינים
בסיכומים מופיע אחדים בתיקים שנאשם אדם כלומר, ההאשמות, לכל מתייחסים המספרים כי

פעמים. מספר הסטאטיסטיים
שעברה. השנה לעומת ב%4.2, הנאשמים מספר עלה הנסקרת בשנה

האפשרית, במהירות לדין הנאשמים את להביא במגמה בתיקיה החקירה את מסיימת המשטרה
מועברים בפשעים הדנים תיקים בדין. יורשע אמנם אם  החברה מן העבריין את ל1;ודד כדי
תובעים, על כלל, בדרך מוטלת, השלום משפט בבית לדין ההבאה ואילו המחוזות, לפרקליטי
בתי בפני מופיעים משטרה אנשי מעשי. נסיון או משפטית השכלה בעלי שהם משטרה, אנשי
וכוי. רכוש בעלות על בירורים אחרים, וצווים מניעה צווי מעצר, פקודות הוצאת לשם גם המשפט

לציין, יש אסורה, שהחזקתו או שנמצא לרכוש המתייחסות רכוש לחילוט הבקשות בין
הרבים. הנשק סוגי את במיוחד,

שנמצאו. או שהוחרמו והתחמושת הנשק בלי את מראה דלהלן 68 הלוח

68 לוח
1964  ותחמושת נשק תפיסת

התחמושת או הנשק נמצאהוחרםםךהכלסונ

1289137רובים
211מקלעים

402317תתמקלעים
16512738אקדחים

ומוקשים רימונים 25111240פצצות,
צייד 58526רובי

(כדורים) ולאקדחים לתבים 25,9775,28120,696תחמושת
ותתמקלעים מקלעים 1366769מחסניות
(כקילוגרם) לסוגיהם נפץ 66חומרי

וסכינים פגיונות 30219כידונים,

לרימונים 451134נפצים
954רקטות
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וי פרק
הנוער בקרב נות ל וי העבר

והיקפה הנוער עגריינות געיית .1
לבעייה ער הישראלי הציבור לשנה. משנה והולכים גדלים הנוער בקרב העבריינות של ממדיה
ולעשות לפעול שמתפקידם והגורמים המוסדות ידי על לה הניתן בטיפול התעניינות ומדאה

מבוקשים. פתרונות למען
העבריינות תכיפות להקטנת זה בשטח שננקטו המניעה פעולות הביאו לא הצער למרבה
הגבירה בעתיד, הציבור ולדמות הצעיר הדור לפני דאגה מתוך לבלימתה. לא ואף הנוער בקרב
על בפניהם הצביעה המקומיות, והרשויות החינוך הסעד, גורמי בהפעלת יוזמתה את המשטרה

המניעה. בפעולות פעילה בצורה והשתתפה במיוחד הנגועים המקומות
על מראה זה מספר שנתגלו. העבריינים מכלל %30.7 הצעירים העבריינים היוו 1964 בשנת

הקודמות. השנים לעומת נוספת, עלייה
העבריינים כלל בין הצעירים העבריינים אחוז את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 69 הלוח

, האחרונות. השנים בחמש שנתגלו

19641960 הגבירים ועבריינים העבריינות.
(באחוזים)
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ביניהם ל17,910, הגיע מספרם הקודמת; בשנה %12.4 של עלייה לעומת ,%7.4 של עלייה השנה חלה שהואשמו הצעירים העבריינים במספר
מצביעה השונות העבירות בביצוע חלקם של מפורטת בחינה לרצח. פרט העבירות, סוגי בכל הואשמו צעירים נערות. ו1,317 נערים 16,593
מספר ירד בזדון) לרכוש נזק גרימת חבלות, תקיפות, (כגון רגשיים למשברים לייחסן שאפשר העבירות שבמספר בעוד מדאיגה. התפתחות על

: ! הרכוש. נגד בעבירות הצעירים של הנוספת העלייה בולטת  שהואשמו הצעירים
לה. שקדמה ולשנה הנסקרת לשנה צעירים עבריינים על מספרים ניתנים דלהלן 70 בלוח

70 ח ו ל
19641963  צעירים עבריינים

8

אה מו העברייניםוש השינויאחוז
באחוזיםהצעירים
במספרבםדהכל

בכלל צעיריםמהםעבריינים בכללעבריינים צעיריםמהםעבריינים העברייניםהעברייניםעבריינים
הצעירים

196319641964/1963נקבהזכרסה"כנקבהזכרסה"כנקבהזכרסה"כנקבהזכר0ה"כ

+55,96949,5676,40216,67915,4441,23558,31251,7156,59717,91016,5931,31729.830.7סךהכל 7.4

_______1918140346רצח

לרצח *4443153512223.8נסיון

מוות וגרימת הריגה
7669731293849223.92.233.3ברשלנות

ותקיפות 9,1627,6331,5299278051229,6588,2021,4568747829210.19.0חבלות 5.7
המוסר נגד +1,6691,40326618517691,8241,604220193187611.110.6עבירות 43
לשוד ונסיון 11010821919878612827117.332.2+47.4שוד

6,4526,2062464,4084,2052038,2538,0012525,3925,21817468.365.3+22.3התפרצויות
+12,91911,9151,0047,4006,89950113,93212,7891,1437,8517,30155057.356.4גניבות 6.1

גנוב רכוש יקבלת

החשוד רכוש והחזקת
50546341100919605568371341241019.822.2+34.0כגנוב

בזדון לרכוש 3,3723,1272451,5241,479452,9672,7002671,4201,3497145.247.9נזק 6.8
+380357231311244841137151413.43.3זיופים 15.4

כלכליות *408338704227986999935351.04.4עבירות
סמים עבירות

1.10.550.0■35732037444113852622מסוכנים
"עבירות 20,49617,5672,9292,0921,75234019,14316,1013,0421,9621,55041210.210.2שאר 6.2

האבסולוטיים. למספרים בייחס להטעות עלול הוא כי ניתן לא באחוזים השינוי *



5,392 . העבירות בכל שווה היה לא שהואשמו העבריינים כלל בין הצעירים העבריינים של חלקם
היו הפורצים כל של %65.3 דהיינו,  זה מסוג נאשמים 8,253 מתוך בהתפרצויות, הואשמו מהם
ואחוז ;%56.4  נאשמים 13,932 מתוך שונות בגניבות הואשמו צעירים 7,851 צעירים?

זו. בעבירה הנאשמים מכלל ל%32.2 הגיע בשוד שהואשמו הצעירים

של שחלקה בחשבון, לקחת יש האלה, המספרים שבמשמעות מהחומרה להתעלם אין כי אם
לא מאידך ולתופסם. לגלותם יותר שקל הצעירים, של "נםיונם" לחוסר לייחס ניתן זו עלייה
צעדים נגדם ננקטו ושלא פלילית בהתנהגות שנכשלו נוער בני אותם אלה במספרים נכללו

בלבד. ואתראה הסברה פעולות אלא משפטיים

#ך/ /י*1/ איכון של בצורה הסדר, הפרעות בתחום בעיקר שהן עבירות, על להגיב משתדלת המשטרה
7 י באפס המסתובב נוער של קבוצות התגבשות ומניעת התפשטותן איתור התרחשותן, מוקדי

עבריין. נוער כנופיות של בהתארגנותן ראשון שלב המהוות מעשה,

נוטר קבוצות של התארגנותן טל מחקר

מטרות נוער". "כנופיות המכונות עברייניות נוער קבוצות על מחקר נערך האינטרפול בקשת לפי
 אנטיסוציאליות פעולות המבצעות כאלה, נוער קבוצות בארץ קיימות אם לבדוק היו? הסקר
סימנים להן יש אם חבריהן? בין והייחסים המנהיגות מבחינת שלהן המבנה מהו כן, ואם
האנטי והמעשים השכיחות העבירות סוגי הם מה וכו'); תסרוקת (לבוש, מיוחדים חיצוניים
המשפטי, המשטרתי, הטיפול דרכי הן ומה אלו קבוצות ידי על המבוצעים סוציאליים

בהן. והסוציאלי

והמקובלים הידועים הסממנים לפי מגובשות "כנופיות* בישראל שאין גילה זה מחקר
לשם מאורגנות אינן למשטרה המוכרות הקבוצות שרוב הוכיחה, מעמיקה בדיקה הגדול. בעולם
עבירות חבריהן מבצעים ולשמו הבילוי כדי תוך אולם, י, חברתי בילוי לשם אלא עבירות, ביצוע

וכו'. לקיוסקים פריצה רשות, ללא רכב נטילת כגון: שונים, מסוגים

משקל בעל גורם מהוות אינן שאמנם הללו, הקבוצות של ההתארגנות שעצם ספק אין
ראשוני כשלב אולי לראותה שיש זו, לבעייה ערה המשטרה הציבור. את מטרידה בפשיעה,

תשומתהלב במלוא בה לטפל ההכרח שמן צעירים, עבריינים כנופיות של בהתפתחותן

נוער געבריינות לטיפול הפעולות ארגון .2

ריסון, חשיפה, (פעולות נוער בעבריינות הטיפול של השונים במישורים המשטרה של פעולותיה
ניכרת. תנופה קיבלו ואף הנסקרת בשנה נמשכו ומניעה) חקירה

לחקירות היחידות בידי מופקדים הואשמו, שבהם בתיקים והחקירה צעירים בעבריינים הטיפול
הנוער חוקרי וכן ובחיפה בירושלים הנוער ומחלקי בתלאביב הנוער מיפלג  אלה יחידות נוער.
בשיטות ופועלות עבריין בנוער הקשורות הבעיות במכלול עוסקים  המשטרה בתחנות הפועלים
חיצונית להופעה בחלקם נוגעים ההבדלים אחרות. משטרה יחידות של משיטותיהן הנבדלות
נפרדים בבניינים הנוער יחידות שיכון אזרחי, ברכב ומשתמשים אזרחי בלבוש העובדים (חוקרים
ובמעצר, בחקירה (סייגים והחקירה הטיפול דרכי על ישירה השפעה להם יש ובחלקם וכו'),

וכיו"ב). לנוער משפט בתי בפני שפיטה
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פיקוח

לשם מופעל זה פיקוח מובטל. או עזוב נוער למפגשי המשמשים אתרים על מפקחת המשטרה
מנהיגיהן, ואיכון בהתהוותן כנופיות גילוי לשם שבתכנון), או (המבוצעות עבירות של חשיפתן

חדשים, וגילוי מוכרים צעירים עבריינים אחר מעקב ולשם

0י/ ■זי

וחקירה מעצר
המעצרים את לבצע מקפידות החקירות ויחידות בלבד חמורים במקרים נעצרים צעירים עבריינים
בלילות, או עבודה במקומות ספר, בבתי מעצרים מבצעים אין כלל בדרך מכסימאלית. במתינות
עבריינים בין מלאה הפרדה על לשמור מצוות החקירות יחידות צעירים. עבריינים כובלים ואין
בערובה ולשחררם המעצר, במקומות והן החקירה בשעת הן מבוגרים, עבריינים לבין צעירים

הצעיר. של לטובתו הוא המעצר המשך אם או חמורים פשע למקרי פרט  האפשרי בהקדם
עבריינים של האצבע טביעות להטבעת המתייחסות בהוראות שינויים חלו הדו"ח בשנת
מועדים, כעבריינים הידועים צעירים עבריינים של האצבע טביעות מוטבעות לפיהם צעירים,
הם אלה שינויים חמורות. בעבירות המואשמים או ניכר, עבירות מספר בביצוע המודים או
העבירות בתחום בעיקר המועדים הצעירים העבריינים במספר הגידול לאור המציאות, מחוייבי

ומשקם. מתקן טיפול לידי הבאתם ולזירוז המהיר לגילוים ומסייעים הרכוש, נגד

המוסר נגד עבירות

או עדים מתלוננים,  צעירים עם המשטרה מגעי בכל יסוד אבני הן וההתחשבות המתינות
מין. בעבירות המעורבים ובנערות, בנערים הטיפול בעת להן מיוחדת וחשיבות חשודים

לחקור המוסמכים משטרה, ואנשי אזרחים מומחים, נוער חוקרי של בידיהם נתונה חקירתם
המקרים באותם, המשפט בבית עדות במקומם למסור וגם  עדים או מתלוננים  צעירים
מעמידים אין כלל, בדרך המשפט. לבית לחקירה מלהביאן להימנע דורשת הצעיר טובת שבהם
טובת כאשר מיוחד, עניין כשקיים או ביותר, חמורים במקרים אלא מין, בעבירת הנאשם ילד לדין
המחלקה ראש ידי על ההחלטה ניתנת אלה במקרים זאת. דורשות הילד טובת או הציבור

הארצי. במטה הפלילית
המשפטים. שר שליד נוער חוקרי למינוי המייעצת בוועדה מיוצגת המשטרה

'י ■ו

. פרסום

עבריינים  צעירים על כלשהם פרטים פרסום של הכללי האיסור קיום על שוקדת המשטרה
הפנימיים. בפרסומיה אף כך על ומקפידה מתלוננים, או

לדין והעמדה ההאשמה

גם הצורך ובשעת האיזורי המבחן קצין לידי מתאימה הודעה מועברת  צעיר עבריין הואשם
לשיקומו, והסיכויים הצעיר של אופיו על המבחן, קצין של המנומקת דעתו לחוות הסעד. למוסדות

לא. או לדין הצעיר את להביא יש אם המשטרה בשיקולי מיוחדת חשיבות ניתנת
לחקירות היחידות אנשי על מוטלת הצעירים העבריינים נאשמים שבהם בתיקים התביעה

לנוער. המשפט בתי בפני מובאים אלה תיקים .נוער.
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נוטר בריונות ריסון

חינוך חסרת התנהגות שבין הצר בתחום מקומה עזוב, לנוער האופיינית לשמה, הבריתות תופעת
קולנית בהתנהגות כלל, בדרך שראשיתה, זו תופעה בתעונשין. אנטיסוציאלית התנהגות ובין
גנאי, מילות מלווה התנהגותם ציבורי; למיטרד בהדרגה נהפכת ציבוריים' במקומות ורעשנית
מקומות לכלוך ידם, על לעתים המותקפות נשים, ובעיקר ושבים עוברים לעבר עולבים כינויים

ופרטי. ציבורי רכוש והשמדת נזק גרימת התושבים' מנוחת הפרעת ציבוריים'

במקומות מונעים סיורים ידי על בה המטפלים הסיור, אנשי על מוטל הבריונות דיכוי
שמעשיהם הבריונים מעצר ידי ועל מתפרע נוער ריכוזי פיזור ידי על לפורענות' המועדים

הסאה. את הגדישו
חוליות מיוחדים. מחוזיים או נפתיים מיבצעים הבריונות תופעת חייבה השוטף הטיפול מלבד
סביבות ציבוריים' גנים קולנוע, בתי כגון: שונים, באתרים בבריונות ללחימה נקבעו מיוחדות

וכר. ומועדונים ספר בתי

והדרכה תכנון
ויצירת גיבוש של תהליך 1964 בשנת עברה הנוער עבריינות בשטח המשטרתית הפעילות
באמצעות פליליות, לחקירות המחלקה ידי על שהופעל המרכזי לפיקוח הודות חדשים' דפוסים

נוער. לעבריינות הקצין
^ י,> הנוער עבריינות בנושא והמעשים הפעולות נבדקו המשטרה יחידות בכל שנערך בסקר

י/> , הצעירים' של המעצר תנאי העבודה, שיטות הפשיעה, מצב נבחנו צעירים, בעבריינים והטיפול
.: ס גורמי על מחקר והוכן תוכנן כן נוער. עבריינות למניעת והפעולות הסעד שירותי עם הקשר

היעדרותם שבין הקשר ועל היעדרותם בזמן קורותיהם על מבתיהם, צעירים של ההיעדרות
העבריינות. לתופעות

שבועות. שלושה שנמשכה נוער לחקירות היחידות לאנשי ארצית השתלמות נערכה זו בשנה
הנושא על ארצי עיון יום ונערך תלאביב במחוז הנוער במיפלג יומיים בת השתלמות קויימה
קציני לנוער, משפט בבתי תובעים נוער, שופטי בו השתתפו לנוער, המשפט בבית התובע

מחוזיים. מבחן וקציני התביעות

דונוער גקרג עבריינות מניעו?. .3

ה ע י נ מ ה ת י י ע ב א.

הדבר וטבעי הנוער עבריינות בנושא המניעה פעולות במרכז עומדים והחינוכי הסוציאלי הטיפול
אחרים. מניעה בשטחי מאשר יותר גדולים והיקפו שתנופתו

כללי חינוכי טיפול  האחד לה: מישורים שני  נוער עבריינות למניעת הפעילות
חשיבותו בודדים, צעירים בעבריינים סוציאליאינדיבידואלי טיפול  והשני נוער, בקבוצות
החוזרים הצעירים העבריינים ריבוי בשל בעיקר, מודגשת, המניעתי בטיפול השני המישור של

חבריהם. על  קבוצות מנהיגי  עבריינים והשפעת מעשיהם על

אלה של מאייכולתם בעיקר נובעים צעיריםמועדים בעבריינים בטיפול הכרוכים הקשיים
לטיפול מתאימים מוסדות חוסר בחברה. עתידם לגבי משמעותה לבין רגעית הצלחה בין להבדיל

הקשיים. את מחריף הוא אף מתקן,
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לפי ושסוכמו דלעיל 70 בלוח שניתנו המספרים בניתוח משתקפת לרצידיביזם המגמה
בשנת הואשמו זה סיכום לפי ג). 3 סעיף ה/ (פרק 67 ללוח שניתן בהסבר עמדנו שעליה השיטה'
הממשי מספרם אולם שונות. עבירות של כמבצעיהן שנתגלו צעירים, עבריינים 17,910 הדו"ח
לגבי מתנהל (ושאינו הסעד במשרד המתנהל השמי, הרישום לפי הצעירים העבריינים של
בלבד. ל8,558 והגיע בהרבה קטן היה דלהלן, א' 70 בלוח והניתן מבוגרים) עבריינים
העבריינים שאחוז העובדה מן גם משתקפת לסורם לחזור הצעירים העבריינים של הנטייה
בזמן בו מספר, שנים זה קבוע כמעט נשאר באוכלוסייה, גילם בני הצעירים כלל מתוך הצעירים,

והולך. גדל שנעצרו העבריינים כלל בין הצעירים העבריינים שאחוז

שבאוכלוסייה גילם בבני ואחוזם הצעירים העבריינים על נתונים מובאים דלהלן א' 70 בלוח
העבריינים כלל בין היוו שהם האחוז ניתן כן צעירים. נעצרו שעליהן העבירות מספר על ונתונים

האחרון. בעשור  שנעצרו

אי 70 ח ו ל
גילם בני בין הצעירים העבריינים

1964  1955

העבריינים אחוז
הצעירים
הכי בסד
העבריינים

העבריינים מספר
?0י הצעירים

שנתגלו העבירות

העבריינים אחוז
הצעירים כלל ביז

* נילם בני
. צעירים עבריינים
* שטי רישום לפי

19552,4711.14,78416.0
19562,7121.05,34915.5
19573,0851.05,74515.5
19583,5511.17,47918.7
19594,3031.38,53321.3
19605,6681.611,24724.1

19617,0201.912,51127.1

19627,9221.914,83428.7
19638,3281.916,67929.8
19648,5581.9**17,91030.7

בלבד יהודים *
שנים. חמש במשך בדבר, הנוגעת הגיל קבוצת באחוז השינויים בסיס על שנערך אומדן **

המשטרה של המניעה פעולות ב.

נוער בבני ואינדיבידואלי ישיר טיפול ידי על חשובה עבודה המשטרה עשתה המניעה בשטח
יחס לנהוג מצווים המשטרה אנשי וכלל הנוער יחידות חוקרי במגע. באה היא שעמם עבריין
צעירים של החזרתם אחרון. כאמצעי רק חמורים צעדים ולנקוט בצעירים בטיפולם ואבהי מתון
פתרונות חיפוש ביתם, ובני להוריהם בעיותיהם והסבר אותם שדחו המשפחות ולחיק לבתיהם
אלה, כל  לטיפול הזקוקים לצעירים סעד מוסדות של תשומתליבם והפניית חינוך לקשיי
אולם, הפשע. מציפורני רבות נפשות הצילו הסטאטיסטיימ, בסיכומים משתקפים שאינם מעשים
למציאת הקוראת סכנה מובטל, או עזוב נוער של שבקיומו הסכנה את המעיט לא זה שוטף טיפול
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באותם גוער מועדוני והפעלת ארגון יזמה המשטרה ארוך. לטווח קונסטרוקטיביים פתרונות
קיימים. למועדונים עידוד ונתנה דרוש שהדבר מרכזים

המועדונים של פעולתם על במועדונים, הנוער התארגנות בעיית על סקר נערך הדו"ח בשנת
הדוק פעולה ושיתוף מלא בתיאום נוספים. נוער מועדוני להקמת הקיימות התוכניות ועל הקיימים
המועצה ועם והתרבות החינוך במשרד לנוער והמחלקה הספורט אגף עם המקומיות, הרשויות עם
בארבעה נוער מועדוני של הקמתם על ראשון' בשלב הוחלט, בעבריין והטיפול עבריינות למניעת

יישוב. מקומות
הנוער מובטל שבהם הקיץ ובחודשי קונסטרוקטיבית' לפעולה השנה גם נרתמה המשטרה
בשגב בשלומי, בנהריה, ולערבים), (ליהודים בעכו לילדים קייטנות חמש קיימה מלימודים,
פיקוח תחת לרכז היתד, הקייטנות מארגני מגמת ילדים. כ1,100 שהו בקייטנות ובפרדסחנה.
במפעל והמלבב המיוחד מעשה. באפס ברחובות מלשוטט מהם למנוע כדי הילדים, את והדרכה

בהתנדבות. עבדו המדריכים של הגדול שרובם הוא זה
מתבטא, הנוער עבריינות מניעת בשטח וחינוך סעד שירותי עם המשטרה של הפעולה שיתוף
משטרה נציגי בה. המטפלים המוסדות עם פעולה ובשיתוף משותפות ועדות בקיום בעיקר,
שופטי הנוער, חסות רשות לנוער, המבחן שירות מנציגי שהוקמה התיאום בוועדת משתתפים
בוועדה נוער, עבריינות למניעת בוועדה המשטרה מיוצגת כן נוער. לחקירת יחידות ומפקדי נוער
ליד הפועלות מישנה, ועדות שהן  וההתנדבות השירותים לפיתוח ובוועדה הסוטה הנערה למען

בעבריין. והטיפול עבריינות למניעת המועצה
והסברים פרטים ניתנו זה בנושא המשטרה טיפול אודות ועל הנוער עבריינות נושא על
חברי בפני נוער, ותנועות ספר בתי תלמידי בפני והגדנ"ע, צה''ל מוסדות בפני בהרצאות
החשיבות מידת על העידו בו וההתעניינות זה לנושא הערנות מקומיות. רשויות ועובדי קיבוצים

העם. שכבות בכל לו שמייחסים
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זי פרק

דרכים ותאונות תנועה

התנועה בתחופ המשטרה פעולות ארגון *1

בלשכות  בנפות התנועה, ענפי במסגרת  במחוזות פועלות, במרחבים התנועה יחידות
הסיור. משרדי במסגרת  ובתחנות התנועה

בשטחים אופיראטיביות כיחידות התנועה לשכות פועלות הצפוני ובמחוז הדרומי במחוז
אופיראטיבית ביחידה התנועה ענף פועל תלאביב במחוז ואילו יחד, גם והביךעירוניים העירוניים
המשתמשים על החוק אכיפת וכן והסדרתה התנועה כשהכוונה בלבד, הביןעירוניים בכבישים

הנפתיות. הסיור לשכות בידי נתונה בדרך

יחידות ידי על הסיורים מבוצעים הביןעירוניים, בכבישים  העירוניים לשטחימ מחוץ
ריכוז דהיינו,  הסלקטיבי הפיקוח בשיטת ממונעים, סיירים באמצעות האופיראטיביות, התנועה

התאונות. שכיחות שבהם ובמקומות בזמנים הפיקוח פעולות

בתאונות והמלחמה התנועה געיות .2

באיזורים האוכלוסייה גידול  העיקריים הגורמים משני השנה גם הושפעה בדרכים התנועה
בעלייה ביטויו את מצא זה גידול בכבישים. הרכב כלי של הכולל במספר והריבוי העירוניים
ובריבוי התנועה של הסדירה בזרימתה הקשיים בהחמרת ק"מ/נסיעה, במספר בולטת

בדרכים. התאונות

שלהם. הקיבולת ברמת במישרין תלוייה בכבישים התנועה של והבטוחה התקינה הזרימה
הכולל נפחה על התנועה עומס את לקלוט שתוכל וברוחבה, בגודלה מספיקה כבישים ברשת
להקטין שמגמתם התנועה, להכוונת ויעילים נאותים בסידורים מהירותה); * התנועה (צפיפות
 הסוגים מכל בה המשתמשים בין בדרכים ההתנגשויות גורמי את האפשר, ככל ולווסת,
על שלהם הידיעה במידת התעבורה, חוקי לפי בהתנהגותם הרגל; והולכי ברכב הנוהגים
לכבישים מחוץ שיימצאו חנייה מקומות של מספיק במספר מיגבלותיה; והכרת הדרך של תכונותיה
במיוחד בנויים במיתקנים או כך לשם ומותאמים מיוחדים בשטחים חנייה (ריכוז העירוניים
העלאת  דהיינו העובדת, ולתנועה עליהם הנע לרכב ישמשו שהכבישים כדי זו), למטרה

וטעינתם. מיטענים פריקת נוסעים, והורדת
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התאונות של הסובייקטיביים הגורמים מן והלק האובייקטיביים הגורמים לסילוק הפעילות
פיתוח המוניציפאליות והרשויות (מע"ץ) העבודה משרד התחבורה, משרד בידי בעיקר, היא,
ומקומות התנועה סדרי קביעת בהם? התנועה לממדי שתתאים קיבולת בעלת כבישים רשת
בכבישים הנע הרכב תקינות בדיקת וכן הנהגים וברירת מבחן שמטרתן הרישוי פעולות , החנייה
נכונה התנהגות על ההסברה תפקידי חשובה. פחות לא לכשעצמה שהיא מטרה  רכב) (מבחן

תאונות. למניעת הלאומית המועצה בידי בעיקר, מרוכזים, בדרכים

 ה£ כשלושה הידועים בדרכים, התנועה גורמי בשלושת המשטרה של חלקה
בכל שווה? איננו החוק) ואכיפת חינוך (הנדסה, ,§מ11£111€611£ £(1110£111011, *010€111611£מ£:

מדיניות לרכב, חנייה מקומות וקביעת תנועה סדרי קביעת הכבישים, רשת לפיתוח הנוגע
היא ותרומתה בלבד מייעצת לדעה המשטרה מוגבלת  ההסברה פעולות וכן הרישוי
החוק לאכיפת אשר שבידיה. הםטאטיסטיים הנתונים על הנשענים וממחקריה, מנסיונה

זה. בשטח עליה המוטל את לעשות אמונה שהמשטרה הרי בדרך, המשתמשים על

של השנייה השנה במסגרת הביןעירוניות, בדרכים המוגברת הסלילה עבודת אף על
אף ועל נוספו, או שהורחבו בכבישים המשופרת בזרימה אותותיה לתת שהחלה החומש, תוכנית
הדביק לא לכד, המוסמכים הגורמים ידי על והמצב) הזמן רוח (לפי והחנייה התנועה סדרי קביעת

בדרכים. התנועה של המהירה ההתפתחות קצב את הכבישים רשת פיתוח

 מטרתה .' נשתנתה לא התנועה לסדרי הנוגע בבל המשטרה של הבסיסית המדיניות י

שבידי האמצעים בהן. המשתמשים של ובטיחותם בדרכים הרכב כלי תנועת של תקינה זרימה
כלי נוהגי על החוק ואכיפת התנועה והסדרת הכוונת הם אלו מטרות שתי להשגת המשטרה

הרגל. והולכי הרכב

בטיחותה הגגרת ולמען התנועה של תקינה זרימה למען המשטרה פעולות .3

* להלן המנויות בפעולות לנקוט המשטרה את חייבה בדרכים התנועה של התקינה הזרימה הבטחת \
לערים? מהיישובים הזורמת התנועה ספיגת על ולהקל התורפה במקומות התנועה את להכווין
(רמזורים, התנועה להכוונת שנקבעו לסידורים בהתאם שינהגו ברכב הנוהגים על לפקח !

התנועה לזרימת מספקת במידה פנויות יהיו שהדרכים לוודא הכביש): על סימנים תמרורים, 1

את לדין להביא ? לתקלה לגרום עשוי שהדבר במקומות חונה רכב ידי על תפוסות יהיו ושלא 1

התעבורה. חוקי על והעוברים התנועה של התקינה לזרימה המפריעים הנהגים אותם !,

רכב ידי על בערים החיוניים התנועה בעורקי סתימות למניעת הוקדשה מיוחדת תשומתלב ,■

רכב בעלי נגד מתמיד. בפיקוח אלה תנועה עורקי היו כך משום התעבורה; לחוקי בניגוד חונה /
תנועה עבירות דוחו"ת 178,216 נרשמו חוקית) בלתי בצורה הועמד (או כאמור, חנה, שרכבם
בשל חנייתם ממקום נגררו  במספר 2,000  רבים רכב כלי אשתקד). 126,250 (לעומת

לתנועה. הפרעה

לצמתים נוספים שוטרים להפנות בצמתים הרמזורים במספר הגידול איפשר הנסקרת בשנה
רמזורים. הותקנו טרם שבהם לאלה ובעיקר במיוחד, עמומים אחרים,

האחרונות. השנים בשלוש סוגיהן, על התעבורה, עבירות מפורטות שבו ,71 מס' הלוח להלן
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71 לוח
19641962  לסוגיהן התעבורה חוקי על עבירות

לסוגיהן 195219631964עבירות

365,191313,713380,150םדהכל

מופרזת 46553,4693,833מהירות

בחוק שלא 2,2561,6362,701עקיפה

אות 10,9376,8997,039אימתן

הימין על 9,3537,5519,688אישמירה

נכונה לא 4,9085072,538פנייה

ידי על שניתן לאות או לתמרור איציות
רמזור או 51,12068,64980,319שוטר

רכב כלי תאורת 7,0816,5237,890עבירות

חנייה) (כולל חוקית בלתי בצורה רכב 151,570126,250178,216העמדת

. רגל הולבי 51,35029,79318,647עבירות

אופניים רוכבי 23,34613,61511,054עבירות

נוסעים של מסוכנת 3,6433,3324,464הסעה

מטען 2,1302,2322,560עבירות

מיכאניים 8075751,116ליקויים

רישוי 11,10211,49613,880עבירות

שלישי צד ביטוח 3,0643,7404,878עבירות

עבירות 27,86927,44631,327שאר

אכיפת וביניהם: מישורים בכמה לפעול המשטרה את חייבה בדרכים הבטיחות הגברת
למדים, אנו דלעיל 71 מהלוח חוק. מפירי של לדין והבאתם בדרך המשתמשים על התעבורה חוקי
שעברה. שבשנה 313,713 לעומת שונות, תנועה עבירות 380,150 על דוחו"ת נרשמו השנה כי
איציות חוקית, בלתי בצורה רכב העמדת להלן. המפורטים בסוגים בולט העבירות גידול

כחוק. שלא ועקיפה נוסעים של מסוכנת הסעה לאות, או לתמרור
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התעבורה, חיק, על עבייית *   ^ ""י "" " "£
ךנ7גבורה לגבירות:

שנרשמו תיקים



גילוי ובין הסיבות) (לפי התאונות מספר בין השוואה גראפית, בצורה ניתנת, 73 בלוח
המקבילים. הסוגים מן תעבורה עבירות

73 ךךןנ^ןנןךנלוח ןק17ןךנ ךנ7ג1.ךךך_ 7נבוך.ןח: 32357

1964 18 647

9688
1 1054

עבירות

סיבות

7890

7039

3833

2538



 האדם של (התנהגותו הסובייקטיביים הגורמים חקירת גם חייבה בדרכים הבטיחות הגברת
כלי של (מצבם והאובייקטיביים בדרכים)  הרגל והולכי והאופניים, האופנוע רוכבי הנהג,
(הסיבות), התאונות של הגורמים לימוד וכן וכיו"ב) החנייה מקומות התנועה, הכבישים, הרכב,
הנוגעים לגורמים שהצטברו והנתונים היידע הספקת לסילוקם; במחקר חשוב תפקיד הממלאים
הכבישים, באחזקת החקיקה, בשטח הללו לגורמים ייעוץ זו; בבעייה לטפל והמוסמכים בדבר

ובקביעתם. התנועה הכוונת סדרי בתכנון תמרורים, בהצבת

בפיקוח התחנות ושל העירוניות הנפות של הסיור יחידות עסקו מאוכלסים ובשטחים בערים
תנועה. עבירות 324,813 על דוחוי'ת העירוניות בדרכים נרשמו השנה במשך הכבישים. על

הסיירים ידי על בוצע העירוניים) לשטחים (מחוץ הביןעירוניות בדרכים התנועה על הפיקוח
של העיקרית מטרתו הסלקטיבי. הפיקוח בשיטת נעשה הפיקוח התנועה. יחידות של הממונעים
מקומות וכן העבירות סוגי דרכים. לתאונות לגרום העלולות עבירות מניעת  זה פיקוח
ומקבילות. קודמות תקופות של הםטטאטי*טיים הנתונים לפי נקבעו והשעות הזמנים התורפה,

נגד עבירות 55,337 הביןעירוניות בדרכים רשמו הביןעירוני הסלקטיבי הפיקוח סיירי
בכתב. אזהרה הודעות 327 לאחרים ומסרו התעבורה חוקי מפירי

ובדרכים הביןעירוניות בדרכים השוטרים עסקו לעיל, המנויות הפעולות על נוסף
של התקינה לזרימה הפרעות נגרמו שבהם המקומות באותם התנועה בהסדרת העירוניות
לגורמים הודעות מסירת לתנועה, המפריעים מכשולים סילוק תנועה, פקקי חילוץ התנועה:
נפגעים והעברת דרכים בתאונות ראשוני טיפול בדרכים, תקלה או נזק כל על בדבר הנוגעים

ראשונה. לעזרה לתחנות או חולים לבתי

מופרזת) במהירות הנוסעים רכב כלי המגלה ראדאר, מכשיר עם (רכב המכ"ם חוליות שתי
העבירות גילוי על נוסף מופרזת. במהירות הנהיגה מניעת  ומטרתן הביןעירוניות בדרכים פעלו

הנהגים. על מרסנת השפעה בדרכים, אלה חוליות של מציאותן משפיעה זה, מסוג

נבדקו הדו"ח בשנת הרכב. של המיכאני המצב בדיקת היא אחרת ומניעה פיקוח פעולת
עד ברכב השימוש נאסר מקרים ב2,331 רכב. כלי רבבות המשטרה של התנועה בוחני ידי על

הרישוי. משרד ידי על מחדש ולבדיקתו לתיקונו

חורגים, מטענים העברת  התנועה על הפיקוח בתחום המשטרה את המעסיקה נוספת בעייה
שנקבעו מהמידות חורגים שמידותיהם ובגובהם), (ברוחבם בנפחם מיוחדים מטענים בלומר,
החופשית לזרימה הפרעה ללא האפשר וככל מכסימאליים בטיחות בתנאי  התעבורה בתקנות

התנועה. של

החורג למטען להצמיד יש ואם ההעברה שעות את ההעברה, צורת את קובעת המשטרה
משטרתי. ליווי

בממוצע שהופעלו משטרתי ורכב במדים) (סיירים כוחהאדם על נתונים דלהלן, 74 בלוח
החוק על השמירה הבטחת ולשם בכוח עבריינים הרתעת לשם עירוניות, בין בדרכים יום מדי

בדרך. המשתמשים ידי על
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74 לוח
רכב וכלי סיירים  הביןעירונית התנועה על פיקוח

יומי) (ממוצע

כליסה"כ הרכבסה"כ י 5 כ
אתרנ'יפיםאיגנעסרכבסיירים רכב *

916537235סךהכל

הצפוני 382411112המחוז
תלאביב 81010מחוז
הדרומי 433016122המחוז
הארצי 211המטה

הראדאר. בשיטת המופעלים (מכ"ם), ומהירות ביוון לגילוי מכשירים הותקנו שבהם רכב כלי שני כולל *

בהתאם בק"מ/נסיעה והעלייה הארץ בכבישי הנעים המורשים הרכב בכלי הגדולה העלייה עקב
מיוחד מאמץ וייעשה "טריומף" מסוג חדשים אופנועים ארבעים 1965 בתחילת יופעלו לכך,

ממונעים. בסיירים מתאים כוחאדם הפעלת למען

דרכים תאונות .4

החישוב שיטת א.

או (במכוניות ברכוש פגיעה בלי או עם אדם, בני נפגעו שבהן דרכים תאונות רק נדונות להלן,
אחרים). בעצמים

גם אלא והשוואות, ממפרים רק לא כולל ובדיאגראמות בלוחות הדרכים תאונות ניתוח
התאונות מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, גורמים באמצעות הנעשים ניתוחים
לא המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה
להבהיר כדי בהם שיש אחרים, מדדים בשני להשתמש בנו, תלויות בלתי מסיבות לצערנו, נוכל,
מספר ובין התאונות בין יחס קביעת לשם קילומטראז', של המדד דהיינו, הבעייה, את יותר
ובין התאונות מספר בין השוואה ולערוך השנה, במשך עוברים הרכב כלי שכל הקילומטרים
חישוב ידי על הקילומטראד את קובעים מסויימות בארצות 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
קילומטראז' לקבל איאפשר  בדלק השימוש חישוב  זו בשיטה גם לחוד. עבר רכב כלי שכל
בלתי או אפשרי בלתי הוא כזה אומדן גם אצלנו אולם בלבד, משוער אומדן אלא מדוייק
מהם ניכר חלק של וגילו הרכב, כלי סוגי מאוד ושונים מאוד שרבים משום ביותר, מוסמך

שונים. דלק בסוגי הרכב כלי מותנעים כך, על נוסף ביותר. גבוה

האורך לנו ידוע בידינו? מצוי אינו הוא אף בארץ, והדרכים הכבישים של הכולל האורך
האחרים היישובים ובתוך הערים בתוך הדרכים אורך אך הביךעירוניים, הכבישים של המדוייק
הבין הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי מדד בקביעת תועלת איפוא, אין, ידוע. איננו
(ובתוכן העירוניים בשטחים אירעו (%77.6) התאונות של המכריע שרובן משום בלבד, עירוניים
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וחלוקת הביןעירוניים בכבישים התנועה שעומס ומשום הקטלניות) התאונות של %51.2
מסויימים קטעים על ידיעות לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם השונים, בקטעיהם התאונות
ללמד כדי בהם ואין מצומצמים, האלה הנתונים אולם רכב, ספירת נעשתה שבהם הכבישים, של

הכלל. על

הן שאין פי על שאף להשוואות, בידינו, הנמצאים בנתונים כן, אם להשתמש, עלינו
מהן. אף ללמוד ואפשר ומדוייקות, מהימנות הן מושלמות,

התאונות ב.

ן ה י ג ו ס ל ת 1 נ ו א ת ה ח ו ת י נ (1)

פוסחת היא ואין תבל, ארצות ברוב וחמורה בולטת תופעה היא דרבים בתאונות העלייה
להקטנת התרופה את למצוא כדי השונים, והגורמים הסיבות אחר מתחקים המוחות טובי עלינו.
לעתים שתפוסתם, בכבישים, רכב כלי והולכים מתווספים ושנה שנה שמדי בעוד ממדיה,

זה. ניכר גידול תואמת איננה קרובות,
אשתקד) 10,660 (לעומת דרכים, תאונות 11,862 ישראל משטרת ידי על נרשמו 1964 בשנת
בשנה 263 לעומת התאונות, מכלל 295 אשתקד). 14,148 (לעומת אנשים 15,989 נפגעו שבהן
קשה, פצועים עם היו תאונות 2,228 התאונות. מכלל %2.5 מהוות והן קטלניות היו שעברה,
לזו. שקדמה בשנה 8,444 לעומת קל, פצועים עם היו תאונות 9,339 שעברה. בשנה 1,953 לעומת
הנוגעים הנתונים שאר עם להשוותו יש עצמו. בפני העומד כנתון זו עלייה לראות אין
וכוי. האוכלוסייה גידול המורשים, הרבב כלי במספר הגידול  בדרכים התעבורה ולתנאי לתנועה
בשנת עלה המשטרה) ורכב צה"ל רכב כולל (אינו המורשים המנועיים הרכב כלי מספר
לעומת מורשים, מנועיים רכב כלי 172,048 ישראל במדינת היו זו שנה בסיום ב%19.5! 1964
השונים המרכיבים בין החשובים המרכיבים אחד הרכב, כלי במספר הגידול .1963 בשנת 143,972
המורשים הרכב כלי במספר שחלה העלייה כי מראה, דרכים, תאונות של הםטאטיסטי בניתוח

התאונות. לריבוי בולט קשר לה ויש הדרכים תאונות במספר מאשר יותר גדולה היא
בשנה 2,429,000 לעומת ,2,523,000 הנסקרת השנה בסוף שמנתה המדינה באוכלוסיית הריבוי

הדרכים. תאונות בריבוי נוסף גורם על להצביע כדי בו יש ס/3.90), של (עלייה לזו שקדמה
המספריים הנתונים את נשווה אם יתר, הבהרת לנו יובהרו הדרכים בתאונות העלייה נתוני
תושבים. 100,000 לכל הנפגעים ומדד התאונות מדד לפי הפגיעות ותכיפות התאונות תכיפות של
ומספר 439  תושבים 100,000 לכל התאונות מספר היה 1963 שבשנת לנו יראה זה מדד

נפגעים. ו634 תאונות 470  1964 בשנת ואילו 582  שנה באותה הנפגעים

תאונות של הכולל במספר העלייה היתה השנה כי מראים, התאונות מספרי על הנתונים
השונים בסוגים הדין והוא ,%15.4 לעומת %11,3  אשתקד מאשר יחסית, יותר, קטנה הדרכים
 %14.9 לעומת %14.1 בקטלניות,  אשתקד %16.9 לעומת השנה %12.2 התאונות? של

הקלות. בפציעות  %15.4 לעומת ו%10.6 הקשות בפציעות
בתאונות הנפגעים באחוז עלייה על מראה 1963 של לאלה 1964 נתוני של ההשוואה
במספר העלייה .(%16.7 היתה 1962 לעומת 1963 בשנת הנפגעים באחוז (העלייה %13 של בשיעור
%12.3 קשה הפצועים במספר ,(14.50/0 היתה 1963 בשנת (העלייה ב%14 התבטאה ההרוגים

.(%16.9  1963 (ובשנת %13.1  קל הפצועים ובמספר (%15.5  1963 (ובשנת

112



לעומת השונים, סוגיהם על הגפגעים של המוחלט במספר עלייה חלה 1964 שבשנת מכאן,
בשנת מאשר יותר גדולה היתה ,1962 לעומת ,1963 בשנת באחוזים העלייה אולם ,1963 שנת

בכלל. דרכים בתאונות הדין והוא ,1963 לעומת ,1964

אף על לתשומתלב: ראוי הוא אף מורשים רכב כלי 1,000 לכל התאונות מספר של המדד
המוחלט במספר קטנה ירידה השנה גם חלה תושבים, 100,000 לכל התאונות מדד לפי העלייה

מורשים. רכב כלי 1,000 לכל התאונות של

מספרי לעומת במדינה, האוכלוסייה ולפי חומרתן לפי התאונות על נתונים דלהלן 75 בלוח
הקודמות. השנים תשע

75 ח ו ל
19641955  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

המ תאונותספר
מםפר
האוכלוסייההנפגעים

מםפר
התאונות

מםפר
הנפגעים השנה

כ " ה פציעותקטלניותס
קשות

פציעות
100,000קלות תושביםלכל

19555,1931291,1703,8946,4361,789,000290360
19566,2491491,4124,6887,8431,872,000334419
19577,0672081,5775,2828,8701,976,000358449
19588,0971781,6926,22710,2692,032,000398505
19598,2551801,8276,24810,7402,089,000395514
19608,4051681,6616,57610,5852,150,000391492
19618,7922201,6826,89011,1562,232,000394500
19629,2402251,6997,31612,1272,332,000396520
196310,6602631,9538,44414,1482,429,000439582
196411,8622952,2289,33915,9892,523,000470634

המדד לפי האמורות, בשנים הפגיעות, ולתכיפות התאונות לתכיפות גם מתייחסים אלה מספרים
האוכלוסייה. של

76 ח ו ל
19641962  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

באחוזים השינוי

1964/1963 1963/1962
1962

+ 11.3 +15.4 11,862 10,660 9,240
+ 3.9 + 4.2 2,523,000 ^429,000 2,332,000
+ 19.5 +20.1 17*048 143,972 119,888

69 74 77

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב כלי
ל1,000 התאונות מספר
(מנועיים) מורשים רכב

בשנות המורשים הממונעים הרכב וכלי האוכלוסייה הדרכים, תאונות של השוואה ניתנת 76 בלוח
יש מורשים. ממונעים רכב כלי 1,000 לכל התאונות של המספרים בו ניתנים כן .19641962
1962 בשנת ;86  המדד היה 1961 בשנת מתמדת: ירידה קיימת זה שבמדד במיוחד, לציין,

ל69. הדו"ח ובשנת ל74 1963 בשנת ? ל77 המדד ירד
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77 לוח
19641962  חומרתן לפי דרכים תאונות

4)1962196319התאונות
באחוזיםהשינוי
1963/19621964/1963

+9,240100.00/010,660%100.011,862100.00/0סוהכל 15.4+ 11,3

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

225
1,699
7,316

2.4
18.4
79.2

263
1,953
8,444

2.5
18.3
79.2

295
2,228
9,339

2.5
18.8
78.7

+ 16.9
+ 14.9
+ 15.4

+ 12.2
+ 14.1
+ 10.6

שנתיים ובאחוזים במספרים חומרתן, לפי ,19641962 בשנות התאונות חלוקת את מראה 77 הלוח
לסוגיהן. התאונות במספרי התנודות את וכן

78 ח ו ל

רז/*\נה ר7רר/1גי 7יביי דרבנים רנ^/רנרת.
19641962

11500

!.:.; 1200

ו 964

י""",/;^1
;:. 900

£ 600

*: 300

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 21

.19641962 בשנים התאונות של החודשית ההתפתחות גראפית, בצורה ניתנת, דלעיל 78 בלוח
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79 לוח
19641955 ר7וכ7רתן דיביי זרביבו תאונות

(באחוזים)

נצי/1ות
קלות.

55 56 57 59 60 61 62 63 64

שבהן תאונות קטלניות, תאונות חומרתן: לפי התאונות חלוקת גראפית, בצורה ניתנת, 79 בלוח
.19641955 בשנים  קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות קשים, פצעים נגרמו
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מחוזית. בחלוקה ,1964 בשנת חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את מראה 80 הלוח

80 לוח
1964  חומרתן לפי דרכים תאונות

המחוזות לפי

תקטלניו!נ?סד קלותפציעותקשותפציעותו
מספרהמחוז

מספרבאחוזיםהתאונות
מספרבאחוזיםהתאונות

מספרבאחוזיםהתאונות
באחוזיםהתאונות

11,862100.02952.52,22818.89,33978.7םךהכל

2,276100.0944.146720.51,71575.4הצפוניהמחוז

5,692100.0771.31,14920.24,46678.5תלאביבמחוז

3,894100.01243.261215.73,15881.1הדרומיהמחוז

במחוז %42.0 הצפוני: ובמחוז הדרומי במחוז אירעו הקטלניות התאונות של המכריע רוגן
התאונות מחצית השנה גם זאת לעומת .%26.1 תלאביב ובמחוז הצפוני במחוז ס/31.90 הדרומי,
פציעות עם התאונות של רובן הצפוני. במחוז ומיעוטן תלאביב במחוז אירעו קשות פציעות עם

הצפוני. במחוז ומיעוטן תלאביב במחוז הן גם אירעו קלות
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מחוזית. בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים, תאונות את גראפית, בצורה מראה, 81 הלוח

81 לוח

מרלתירנ רלדיועה  רזומררנן ד'ביי דרבים חדרנות.
ו 964

ו/תץטי הטתו! תלאביג מחוז הצפוני ,טחוז
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השנה' (חודשי הזמן מבחינת לתאונות המתייחסים המספרים נותחו שבהם לוחות מספר להלן
סוגיהן. ולפי לאעירונית) דרך או עירונית (דרך המקום לילה), או יום

82 ח ו ל

1964  והזמן המקום לפי דרכים תאונות
המחוזות לפי

מ פקה זו מ
ז ו ח נו טרהכלה

דדך
עירונית

מחן
בצומת

דרד
עירונית 5א

מחן
?ילחיוםבצומת

11,8629,2013,3942,6614568,8702,992סךהכל

536
1,510
946

1,740
4,182
2,948

83
165

208

885 346
430 2,284

1,346 764

1,391 2,276 הצפוני המחוז
5,262 5,692 תלאביב מחוז
2,548 3,894 הדרומי המחוז

לא בדרכים %22.4  ומיעוטן %77.6  עירוניות בדרבים אירעו הדרכים תאונות רוב
עירוניות בדרכים מהן בצמתים אירעו התאונות מן לשליש שקרוב לציין ראוי עירוניות.

הלילה. בשעות אירעו התאונות מן כרבע .%11.8 לאעירוניות ובדרכים %88.2

או דריסה התאונות? סוגי בין הבולטים המחוזות. לפי התאונות סוגי על המורה לוח להלן
.%7.6  והתהפכות %28.9  נע רכב עם התנגשות ,%40.1  רגל בהולכי פגיעה

83 לוח
1964  סוגיהן לפי דרכים תאונות

המחוזות לפי

המתיו
הדרומי

מחוז
תלאביג

המחוז
הצפוני הכל סד התאונות וג 0

3,894 5,692 2,276 100.0 11,862 סרהכל

נע רבב עם 3,43528.95211,8781,036התנגשות
חונה רכב עם 2121.83510176התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 7596.4128442189התנגשות
דומם עצם עם 3092.683103123התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 4,76140.19602,2171,584דריסה
רכב כלי בתוך בנוסע 7696.5100514155פגיעה

8987.6223232443התהפכות
3523.013390129החלקה

בבעליחיים) פגיעה (כולל אחר 3673.193115159סוג
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84 לוח

7זע\7יניררנ רנ^/ונררנ ף'יי'
ה7בי7זריים בכבישים

^^^963ו^9640ו ,75
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85 לוח
1964  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

ההרוגים מספר
■ התאונה ימן התאונה מקום

ט י ע ס ו נ ל נ ר י כ י ו ח הכ5י סד

תם יל הייגיפ תאיניינ י?יים היינים ת*י"ת ?י5ה "" עלרוני" לא עירונית

5 173 145 51 152 150 113 182 144 151 295 סךהכל

2241814899213181ינואר

191181361313667פברואר

3323102112171771620מרץ

231310158131331012אפריל

28199226191914910מאי

20911101011132991יוני

2814141991212416182יולי

249151777711719אוגוסט

2071312811114911ספטמבר

219121299931213אוקטובר

2614121511141441214נובמבר

31191212191515116221דצמבר

האחרונות, בשנתיים המדינה של העיקריים בכבישים קטלניות תאונות  (דיאגרמה) 84 בלוח
לילה). או (יום והזמן השנה חודשי התאונה, מקום לפי קטלניות תאונות  85 בלוח ואילו

%51.2  שהן תאונות, 151 עירוניות בדרבים י. להלן כמפורט התחלקו הקטלניות התאונות
אנשים, 152 עירוניות בדרכים נהרגו הללו בתאונות .%48.8  שהן ,144 לאעירוניות ובדרכים

.%53.2  שהם אנשים, 173 הלאעירוניות ובדרכים %46.8  שהם

בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

לרכוש והרס כבד נזק גם גורמות אלא ובנפש, בגוף בפגיעה רק לא מתבטאות הדרכים תאונות
המכוניות. למשק וראשונה ובראש

מנועיים רכב כלי 15,387 אנשים נפגעו שבהן דרכים בתאונות מעורבים היו הנסקרת בשנה
אשתקד. 143,972 מכלל רכב כלי 13,290 לעומת המורשים, המנועיים הרכב כלי 172,048 מכלל שונים
הרישוי. במשרדי שנרשמו המנועיים הרכב כלי לכל מתייחס המורשים הרכב כלי של זה מוחלט מספר
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בידינו אין כן הכביש. מן שהורדו או שימוש מכלל שיצאו הרכב כלי מספר על נתונים בידינו אין
לבהמות. הרתומות והעגלות תלתהאופניים האופניים, מספר על נתונים

הרכב כלי לפי דרכים' בתאונות המעורבים הרכב כלי על נתונים שבהם לוחות מספר להלן
התאונות. ומקום םוגיהם על המורשים, המנועיים

86 לוח
19641963  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכב כ5י סונ
הרבב ורשיםכלי השינויחמ

באחוזים
בתאונות המעורבים הרבב השינויבלי

באחוזים1963196419631964

המנועיים הרכב כלי +143,972172,048סךהכל 19.513,29015,387+ 15.8

פרטיות 57,23372,985+27.53,9494,917+24.5מכוניות

משא +33,86839,145מכוניות 15.63,0813,560+ 15.5

+37,51942,858אופנועים 14.23,4523,861+ 11.8

+3,0513,457אוטובוסים 13.31,4901,686+ 13.2

+2,5132,546מוניות 131,0621,098+ 3.4

(מנועיים) +9,78811,05713.0256265שונים 3.5

ותלתאופניים 1,7911,615ידועלאאופניים 9.8

לבהמות רתומות +189214ידועלאעגלות 13.2
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87 לוח

הב7רר/^יבו הרבב ב7יי
הכ77בררביבו הרכב רב7יי
1964  זרביבו בתורנות

72985

המורשים

המעורבים

42858

39745

057וו
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88 לוח
1964  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכג כ?י םונ
הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםהמוןורביםכ?י אחוז

המורשיםבאחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר ביו

המנועיים הרכב כלי 172,048100.015,387100.08.9סךהכל

פרטיות 72,98542.44,91732.06.7מכוניות
משא 39,14522.83,56023.19.1מכוניות

42,85824.93,86125.19.0אופנועים
3,4572.01,68611.048.8אוטובוסים

2,5461.51,0987.143.1מוניות
(מנועיים) 11,0576.42651.72.4שונים

89 לוח
1964  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

לאעירונית וורד עירונית דרך

יאעירוניוג דרך דיי
עירונית הכי סד הרכב סיני

4,205 13,011 17,216 סךהכל

פרטיות 49173,6011,316מכוניות
משא 311'3,5602,2491מכוניות

1,098802296מוניות
1,6861,397289אוטובוסים
2,1801,780400קטנועים

962801161אופנועים

מנוע עם 26222438אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים 45739364תלתאופנועים,

26517095שונים

ותלתאופניים 1,6151,450165אופניים

לבהמות רתומות 21414470עגלות

התאונות סיבות (3)

.91 בלוח ובמספרים 90 הגראפי בלוח משתקפות לתאונות העיקריות הסיבות
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90 לוח

19641963 רזת^/רנורנ קךיברת
4885

426311
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91 ח ו ל
1964  ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות

לא דרך
עירונית;

דיד
עירונית הפ5 סד למיניהן הסיבית

2,661 9,201 11,862 סךהכל

48853,5081,377

364206158
28199

71962396
30827533

95878
39832870
99909

21192
14813315
915572343
25220250
665385280
15311934
363191172 :

1235766
21319815 >

21417

452520
21174
15213 _
963

3,0342,737297

85277478

339165174
1479552
33

26818
16359104

2,7071,992715

39733760

427198229
1,8241,414410
594316

מסוכנת נסיעה א.
המקרה בנסיבות מופרזת מהירות

החוקית ההגבלה לגבי מופרזת מהירות
לרכב קדימה זכות אימתן

חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות אימתן
רגל להולך קדימה זכות אימתן
מסומן חצייה מעבר ללא בצומת

"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
םינוור

אחורנית נסיעה
תאורה ללא רכב

הנהג של שבהתנהגותו אחרות סיבות ב.
שיכרות

נרדם הנהג
אחרות פעולות

רגל הולכי התנהגות ג.

אופניים רוכבי התנהגות ד.

מיכאניים ליקויים ה.

מקולקלים בלמים
מקולקלים אורות

פגום הגה
אחרים מיכאניים ליקויים

שונות ו.
הנוסעים התנהגות

הכביש מצב
סיבות שאר

ידועה בלתי הסיבה
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סובייקטיביים, בגורמים בלובן תלויות התאונות שסיבות ללמוד, אפשר דלעיל הלוחות משני
מקומות הרכב, משק הדרך, מצב  אובייקטיביים בגורמים ומיעוטן האדם, התנהגות כלומר,
רק כלל, בדרך הם, התאונות להתרחשות האובייקטיביים שהגורמים לומר, מותר וביו"ב. חנייה

תורמים.

 מסוכנת נסיעה (באחוזים). מהם אחדים ונציין הסובייקטיביים לגורמים ונפנה נחזור

.%7.2  אופניים רוכבי והתנהגות %25.6  רגל הולכי התנהגות ,%41.2

ם י ע ג פ נ (4)

.19641962 בשנות ונוסעים רגל הולכי  התאונות נפגעי של פירוט ניתן 92 בלוח

92 לוח
19641962  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

הנפגעיםהשנה רניכ? באחוזיםנוסעיםבאחוזיםהו5כי

196212,1274,16434.37,96365.7

196314,1484,59132.49,55767.6

196415,9895,08631.810,90368.2

מוחלטים במספרים ולאעירוניות, עירוניות בדרכים לסוגיהם, התאונות, נפגעי על נתונים 93 בלוח

ובאחוזים.
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93 לוח
19641962  ולאעירוניות עירוניות בדרכים לסוגיהם תאונות נפגעי

םךהג?
י כ ל ו *בונימוסעיננירה 1) פארוכביאופנוערוכביו יו 0נ י

לאעירוניתדרדלאעירוניתדרדעירוניתדרדהשנת עייינילנ■עירוניתדרד לאעייוניתדרד עירוניתדיד עירוניתבאדרודרד
פצועיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרונים פצועיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםהרוגים פצועיםהרוגים פצועיםהרוניפ פצועיםתרוגיםהרוגים

166 6 1,013 6

179 12 1,174 14

148 10 1,075 7

564 7 1,617 11 2,214 75 2,268 16 388 43 3,648 85 11,878 249 1962
717 12 2,080 19 2,733 71 2,526 20 437 42 4,017 95 13,863 285 1963
771 20 2,391 20 3,057 97 3,288 19 507 46 4,427 106 15,664 325 1964

1962100.0100.034.230.717.33.36.419.130.118.64.413.62.84.82.48.52.41.4
1963100.0100.033.329.01483.17.018.224.919.76.715.04.25.24.98.54.21.3
1964100.0100.032.628.314.23.25.821.029.819.56.215.36.24.92.16.93.10.9

מנועי. לא ברכב נוסעים כולל (.

הפגיעה. וחומרת מבוגרים ילדים, החלוקה: לפי ,19641962 בשנות ונוסעים, רגל הולכי  התאונות נפגעי על מורים 9594 הלוחות
.476  קשה הפצועים ומספר ,56  היה הדרכים תאונות הרוגי 325 בין הילדים שמספר מראה המספרים בחינת

94 לוח
19641962  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

ר גה םו וי צ םפ י צקשהע לפ ק ועיט
נוטעיםרגלהולכיסדנוסעיםרגלהולכיסדיםנוסערגלהולכיסדהנפגעיםהשנה

הכלילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםהכל
ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםהכלילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

1

1962
1963
1964

12,127
14,148
15,989

249
285
325

89

91

101

39
46
51

113
139

168

8
9

5

2,021
2,335
2,622

526
581
686

288
304
340

1,130
1,357
1,460

77
93
136

9,857
11,528
13,042

1,797
2,090
2,364

1,425
1,479
1,544

6,165
7,343
8,478

470
616
656



95 לוח

19641962 רגדי רזרדיבי ת^/רבררב נביג7בי

62 63 64 62 63 64 62 63 64

הפגיעה. וסוג נוסעים, או רגל הולכי גיל' קבוצות לפי שנפגעו, הילדים מספרי את מראה 96 הלוח
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96 לוח
19641963  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים

הגיל קבוצות לפי

פ ה נ ו כלניעה0
הנפגעים

ל ו רה י ב

40

י םנוסעינ

40145םךהכל145סוהכי

הנפגעים 19632,5471,8294301,39971886632כל
19642,7321,9354711,464797105692

1963הרוגים

1964

55

56

46
51

25

21

21

30
9
5

2
1

7

4

קשה 1963פצועים
1964

397
476

304
340

74
84

230
256

93
136

4

7

89

129

קל פצועים
19632,0951,4793311'14861680536
19642,2001,5443661,17865697559

השנה. חודשי לפי  בלבד רגל הולכי תאונות נפגעי על נתונים דלהלן 97 בלוח

97 לוח
1964  השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

הילדיםילדיםמבוגריםסן"הכלהחודש אחוז

5,0863,1511,93538.0סךהכל

39428710727.2ינואר
39324215138.4פברואר

44928416536.7מרץ

43424818642.9אפריל

45827018841.0מאי
47626521144.3יוני

43324219144.1יולי

41125515638.0אוגוסט

38322815540.5ספטמבר
43326416939.0אוקטובר

39826213634.2נובמבר

42430412028.3דצמבר
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רכב. כלי שלושה מעורבים היו שבה הארץ בצפון דרכים תאונת

8



משפטיות ותביעות התאונות חקירת .5

החוקר ובוחן. מחוקר המורכב צוות ידי על החקירה נערכת נפגעים בהן שיש דרכים בתאונות
כלי ומצב בתאונה המעורב הרכב של המיכאני מצבו את בודק הבוחן ואילו הראיות את אוסף
גורל לגבי מרובה חשיבות להם שיש דברים  התאונה בשעת וכוי התאורה הכביש, הרכב,

המשפט. בבית לתאונה הנוגע התיק

הסיבות את לחשוף  דרכים תאונות בחקירת המשטרה פעולת של נוספת חשובה מטרה
מהווה הדרכים, תאונות של הסיבתיות חקר לתאונה. שגרמו והםובייקטיביות האובייקטיביות
לאחר מםויים. כביש או רחוב בקטע לתנועה והמכשולים התקלות על לאינפורמאציה עשיר מקור
והממלכתיים המוניציפאליים הגורמים לידיעת מובאים הם הדרכים לתאונות הגורמים קביעת
במקומות הראדיוסים הגדלת הנדסיים, שינויים (עריכת מסקנות הסקת לשם בדבר, הנוגעים
וכיו"ב) נוספים תמרורים הצבת בדרך, בשימוש הגבלות בתאורה, ליקויים סילוק הכבישים,

וכיו"ב. בורות תמרורים,  הדרך את לראות לנהג המפריעים מפגעים, וסילוק
לתנועה המשפט בבתי המופיעים משטרה, אנשי בידי היא תנועה בענייני במשפטים התביעה

כתובעים.

סילוק את התאונות; חקירת לאחר הנסקרת בשנה שננקטו הפעולות את מפרט 98 הלוח
נכללו בלוח בתאונות. הקשורות בעבירות שנאשמו אנשים נגד שננקטו הפעולות ואת התיקים
היתד, זה מסוג כשתאונה  בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן בתאונות הקשורות הפעולות גם

התנועה. חוקי על חמורה עבירה מלווה

98 ח ו ל

1964  וסילוקם מקרים  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזק תאונה תיקים הסילוק שלבי
בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים כל

במשטרה נסגרו
בחקירה
נידונו

זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים תלויים

תנאי) על מאמר (כולל מאסר

קנסות
\ עונשים

נהיגה רשיון מלהחזיק שלילה

נהיגה רשיון מלקבל פסילה }

131

13,4404,619

6,7233,124

1,691627

6,0471,167

55678

3,596519

27125

6,1631,159

2,520186
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.1964 בשנת קודמות משנים מקרים סילוק על פרטים 99 בלוח

99 לוח
1964 בשנת קודמות משנים מקרים סילוק  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
ק ו ל י ס ה י ב ל נזקתיקיםש  תאונה

בלבד לרכוש

במשטרה 1,128385נסגרו
1213בחקירה
3,323497נידונו
41446זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים 31939תלויים
תנאי) על מאסר (כולל 16821מאסר

3,388485קנסות
נהיגהעונשים רשיון מלהחזיק 1,44782שלילה

נהיגה רשיון מלקבל 916פסילה

19641962 בשנים התעבורה חוקי על עבירות של מקרים סילוק על פרטים ניתנים 100 בלוח
.1964 בשנת קודמות משנים התעבורה חוקי על עבירות של מקרים סילוק על פרטים 101 ובלוח

100 ח ו ל
19641962  וסילוקם מקרים  התעבורה חוקי על עבירות

הסילוק 196219631964שלבי

שנרשמו 357,557306,242373,956תיקים
קנס) עבירות (336,887)(275,934)(323,953)(מהם
הברירה לפי 249,043242,638263,765שולמו

במשטרה 17,84519,79717,525בוטלו
צה"ל לטיפול 6907391,225הועברו

במשטרה ועומדים 49,65027,03356,149תלויים
64,78260,14655,637נידונו
1,028937872זוכו

המשפט בבית 8881,516420בוטלו
המשפט בבית ועומדים 6,7356,52111,891תלויים

תנאי) על מאסר (כולל מאסר עונשי 183121162הוטלו
64,58660,00355,474נקנסו

תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות 1,9591,9812,247נשללו
נהיגה רשיונות מלקבל 513539885נפסלו
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101 לוח
1964 בשנת קודמות משנים מקרים סילוק  תעבורה חוקי על עבירות

המספר הסילוק שלבי

17,453 הברירה לפי שולמו
3'630 במשטרה בוטלו
336 במשטרה ועומדים תלויים

9,198 נידונו
441 זוכו
225 המשפט בבית בוטלו

2,271 המשפט בבית ועומדים תלויים
42 תנאי) על מאסר (כולל מאסר עונשי הוטלו

9,155 נקנםו
611 תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות נשללו
190 נהיגה רשיונות מלקבל נפסלו

עבירות עקב או התעבורה חוקי על עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי על נתונים דלהלן בלוחות
שנשללו. נהיגה רשיונות על נתונים וכן דרכים' תאונות נגרמו שבגללן

102 לוח
19641963  התעבורה חוקי על עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי

המחוזות לפי

31 45 45 121 1963
66 68 28 162 1964

103 לוח
1964  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב שהוטלו מאמר עונשי

המחוזות לפי

ח2י המחוזסר
חגפוני

מחוז
תלאביכ

המחוז
הדרומי

2968874134םןהכל

תיקים
פנקסים תאונה בלבדלרכוש"קלרישום

271
25

85

3
71

3

115
19
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104 ח ו ל
19641963  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

המחוזות לפי

םרהכל
פ ו ק הת ית ל הש םבחודל י ש

תנאישלילה על
ומעלהמ33618612עדהמחוז

1964 19631963: 19641963196419631964ג19641961964196

2,247סךהכל 1,98143452670832364211671891,0741,028

373 324 25 44 115 77 35 22 179 151 727 618 הצפוני המחוז
175 191 41 30 156 105 17 14 104 104 493 444 תלאביב מחוז
480 559 123 93 150 54 31 34 243 179 1,027 919 , הדרומי המחוז

105 לוח
1964  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

המחוזות לפי י

הכלסד
ס ו ק השלית הת םבחודל י ש

תנאישלילה על
ומעלהמ36312612עדהמחוז

בבאבא באבאבאא

2,520186559365מןהכל 110102514641,603136

הצפוני 552558162122123140646המחוז
תלאביב 864401391046141324361423מחוז
הדרומי 1,10491339204324029958367המחוז

תיקים  א
בלבד. לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב

והדרכה הפגרה .6

הרגל והולכי הנהגים בין הדרכים, ותאונות התנועה בשטחי הסברה, פעולות מנהלת המשטרה
אחרים. גורמים ועם תאונות למניעת הלאומית המועצה עם אלה בנושאים פעולה ומשתפת

התעבורה חוקי את לכבד הצורך את בדרך המשתמשים להכרת להחדיר  ההסברה מטרת
דרכים. ולנימוסי זהירה להתנהגות ולהדריכם

המועצה ידי על שאורגנו נהגים של בכנסים הסברה בפעולות השתתפו המשטרה אנשי
רוטרי מועדון המכוניות, בעלי מועדון והתובלה, התחבורה ארגוני תאונות, למניעת הלאומית
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למשרד במיוחד שהוזמנו תנועה עברייני עם במפגשים משטרה אנשי השתתפו כן ובניברית,
הרישוי.

לזהירות התודעה החדרת לשם גדנעים בהדרכת משטרה מדריכי החלו הדו"ח שנת בשלהי
על המשחקים ילדים הרחקת הכבישים' בחציית רגל הולבי בהכוונת הפעלתם ולשם בדרכים

חייהם. את המסכנת בצורה נוסע, ברכב הניתלים או הכביש,

הסברה ידי על בדרכים, לזהירות הילדים לחינוך מיוחדת לב תשומת הקדישה המשטרה
הספר בבתי התלמידים הדרכת הורחבה השנה הילדים. בגני ואף הספר בבתי הרצאות ומתן
ספר בתי ב684 ומעלה וי מכיתות ילדים 34,000 והקיפה הבטיחות, משמרות במסגרת היסודיים,
בדבר הסברים ניתנו זו הדרכה על נוסף המיעוטים. בני של ספר בתי ובתוכם כיתות) 980)

הנמוכות. ומהפיחות הילדים מגני ילדים ל50,000 בדרכים הזהירות
משטרה אנשי ידי על ולמבוגרים לילדים והסברה הדרכה שעות 25,000 ניתנו בםךהכל

התנועה. יחידות של הוותיקים העובדים ידי על ובייחוד
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חי 9רק

ביןלאומיים יחסים

האינטרפול .1

הביךלאומי, המשטרה ארגון של הכללית מהמזכירות פניות 831 השנה במשך קיבלה המשטמה
בין המופץ הסוג מן היו מרביתן הארציות). (המשטרות הלאומיים ומסניפיו בפריס "אינטויפול",
על הודעות עבריינים, לזיהוי בקשות כללית, אינפורמאציה והכילו בארגון החברות משטר|ת
ביןלאומיים. עבריינים של לתנועותיהם המתייחסות ואזהרות לאיכונם בקשות נמלטים, עבריינים

הגיע השונות, בארצות האינטרפול סניפי פניות עקב שנערכו והבירורים החקירות מספר
ללוד (גאנה) מאקרה בדרך היהלומים משלוחי גניבות של המקרים לציון ראויים מהם ל120,

ומשווייץ. מאוסטריה להסגרה והבקשות לאנטוורפן, מלוד ובדרך

230 ושיגרה שלו הסניפים ולעזרת האינטרפול מרכז לעזרת היא אף פנתה ישראל משטרת
התעניינותה. בתחום שהיו שונים בנושאים פניות

בסמים השימוש הוא הארציות המשטרות לתשומתלב שזכה הראשיים הנושאים אחד
מבריחים לכנופיות כמעבר משמשת ארצנו כי זה, בנושא לנו מיוחד עניין בהם. והסחר מסוכנים

ערב. מארצות

סמים תפישת של מקרים שמונה על האינטרפול למרכז ישראל משטרת דיווחה השנה במשך
בסמים שהשתמשו על ונידונו שנשפטו זרים אזרחים 12 של תפישתם ועל גדולות בכמויות

בהם. שסחרו או מסוכנים

סמים לענייני הוועדה בקשת לפי שנערך למחקר, כנושא גם שימשה המסוכנים הסמים בעיית
האנשים על החשיש של השפעתו מידת את לבחון הייתה זה מחקר של המטרות אחת האו"ם. שליד
האינטרפול בקשת לפי לעבריינות. הנטייה לבין בו השימוש שבין האפשרי והקשר לו שנתמכרו

בישראל. הנוער כנופיות על מקיף מחקר השנה נערך

העשרים בין וונצואלה, בירת בקאראקאס, התקיימה האינטרפול של השנתית הוועידה
 קרן י. ניצב ישראל משטרת מטעם השתתפו בוועידה .1964 באוקטובר והשבעה בספטמבר
בוועידה שנדונו הנושאים בין הצפוני. המחוז מפקד  סלע א. וניצב המינהלה אגף ראש
פשעים, לחקירת באלקטרוניקה השימוש כסף, שטרי זיוף מסוכנים, בסמים חוקי הבלתי הסחר

כתיבה. מכונות של וזיהוי המשטרתי המודיעין גניבות, בפני בנקים הגנת

שבה האינטרפול, של הלאומיים המשרדים ראשי פגישת גם נערכה הוועידה קיום בימי
ומשותפים, שונים נושאים נדונו
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יחפיחוץ .2

מתפתחות. למדינות הסיוע בפעולות המדינה של הכללי למאמץ השנה גם תרמה ישראל משטרת
אפריקאניות מדינות לשלוש שוגרו השוגים, המשטרה במקצועות מומחים  משטרה אנשי
בבסיםיה הודרכו ממשטרותחוץ ומשתלמים הארציות, למשמרות וכמדריכים ביועצים

בארץ. ובמיתקניה

בנושאי אחרות והשתלמויות חודשים) ארבעה (בני בכירים לקצינים קורסים קויימו השנה
קצינים המשטרה אירחה אלה מלבד והאפסנאות. התחבורה הציבורי' הסדר קיום התנועה,

שלה. התפעול שיטות ועל ישראל משטרת מיבנה על ללמוד שבאו זרות ממשטרות

(1. ?.^.) הכיןלאומי השוטרים ארגון .3

בין חברתי מגע יצירת  שמטרתו הביןלאומי השוטרים ארגון באנגליה נוסד 1950 בשנת
ושפה. דת צבע, מין, דרגות, הבדל ללא העולם שוטרי

וסיסמתו אישית היא תבל, ברחבי לאומיים סניפים 35 המונה בארגון, החברות
כחבר נתקבל הישראלי הסניף ידידות. תוך שירות  שפירושה "561¥0 101 "600^1מ1ג

הנציגים. כל של בתמיכתם הביןלאומי בארגון

ובקשירת שונים וחוגים חברתיים מיפגשים בקיום מתבטאת הסניף חברי של הפעילות
העולם. ברחבי משטרה אנשי עם ידידותיים יחסים
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טי פרק
הציבור עם יחסים

והציבור המשטרה .1

פעולה ושיתוף הבנה יחסי ליצירת ביותר הטובה הדרך בחיפוש המתלבטות המשטרות הן רבות
במישור ובעיקר והולכים רבים בינם היומיומיים המגעים כאשר המשטרה, ובין האזרח בין
תשומת את נפנה זה, בשטח ישראל משטרת של מצבה על להצביע נוכל בטרם אולם, השלילי.

זו. מיוחלת למטרה בדרכה העומדות הנגף לאבני הלב
האזרח בין והחיכוך המגע נקודות והולכות רבות שבה הקיימת, המציאות מן להתעלם אין
על הציבורי, הסדר על השמירה הוטלה שעליה המבצע, השלטון של הזרוע  המשטרה ובין
החברה, שמתפתחת ככל שנחקקו. העונשין דיני רוב של אכיפתם על והממונה הרכוש ועל הנפש
כי להוסיף, צורך ואין התחיקה בדרך האזרח על המוטלים וההגבלות הסייגים והולכים רבים כן
ובוודאי הפרטיים, בחייו התערבות ושל וסייגים הגבלות של חסיד האדם אין הדברים מטבע

אחריהם. להוט שאיננו
והאמור מובהקות, כעבירות מוחלט, כלאו הפרתם את רואה שהציבור ותקנות חוקים קיימים
מסוג עבריינים פולט והוא  והרכוש הנפש נגד עבירות  לכולנו המוכר המסורתי בסוג הוא
למפיריהם מתייחס הציבור מן שחלק אחרים חוקים על להצביע ברצוננו אולם, החברה. לשולי זה
החוקים את אלה בין למנות אפשר גרידא. כפורמאליות ההפרות את רואה ואף בסלחנות
וכיו"ב. ערים לבניין העם, לבריאות בעבודה, לבטיחות החוק דרישות הרישוי, חוקי הפיסקאליים,
ריבוי  לה ובצמוד האחרונות בשנים המחריפה בדרכים, התנועה בעיית נתוםפה אלה כל על

האזרח. על מטילים אלה שחוקים והסייגים התעבורה חוקי
השוטר, של בעבודתו רב למתח ומאידך לציבור נפש ועגמת רב סבל גורמת התנועה בעיית
בימינו שזוהי גמורה, בוודאות לקבוע, ניתן אזרחים. מצד לתפקידיו הבנה בחוסר לעתים, הנתקל,
המדינה, אזרחי מכלל ניכר אחוז ובין המשטרה בין ביותר והכאובה החריפה החיכוך נקודת
חיוניות פעולות הדעות, ולכל ספק ללא שהן, בדרכים, הפיקוח בשטח המשטרה של פעולותיה
(והם רבים אזרחים אצל טינה זאת בכל מעוררות בדרכים, המוות מלאך של השתוללותו לריסון
למעמדים המשתייך גדול קהל במדינה), מורשים ממונעים רכב כלי 172,048 של והנהגים הבעלים

האוכלוסייה. בקרב שונים וחוגים
תורם אינו זה עניינים שמצב היא בעולם) אחרות במשטרות (וגם במשטרה הרווחת הדעה
היוצרים והולכים, המתרבים הקונפליקטים בגלל והמשטרה, הציבור בין פעולה ולשיתוף להבנה

ביניהם. הפעולה ושיתוף ההתקרבות ובדרך האזרח לבין בינה חייץ

נפוצה בכך הצורך הכרת בדורנו. ציבור יחסי של חשיבותם על להצביע כיום הוא למיותר
לפעולות הנוגעים בשטחים ובייחוד והציבוריים, התעשייתיים המסחריים,  החיים שטחי בכל
תלוי שבה דימוקראטית, במדינה במיוחד יפה כוחם אלה דברים והמדינה. הציבור מוסדות

הקהל. של הפעולה ובשיתוף בהסכמתו הציבוריות הפונקציות של הנאות הביצוע
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את להסביר שמטרתן ציבור, יחמי של יזומות לפעולות זקוקה המשטרה שגם ברור, לפיכך,
מכלול ביצוע נכונות. עובדות הציבור לידיעת ולהביא סילופים להפריך ולבטיה, קשייה בעיותיה,
לבין שבינה היחסים באופי רבה, במידה תלויים המשטרה על המוטלים והתפקידים המשימות

פועלת. היא ולמענו מכוחו שבתוכו, הציבור של הפעולה בשיתוף הציבור,
ציבור, ומאישי מאזרחים ציבור, ממוסדות והוקרה שבח מכתבי 765 נתקבלו זו שגה במשך

ולאזרחים. למוסדות לעזרה שנחלצו שוטרים של מעשים על הוקרתם את לבטא לנכון שמצאו

המשטרה נגד תלונות .2

נראה הנסקרת, השנה במשך הציבור עם המשטרה אנשי שקיימו מגעים של הל.יקף,.הרחב נוכח
הגדול בחלקם היו אלה שמגעים גם מה יחסי, באופן קטן המשטרה אנשי נגד התלונות מספר
חופשית בחברה האדם של לרוחו הם כאמור, תמיד, שלא תעשה", ואל עשה "מצוות של ,הסוג מן

ודימוקראטית.
הקובל נמצא מהן מועט במספר ורק תנועה בענייני מקורן רובן כי מוכיחה, התלונות בחינת

ואישית. אנוכית ראייה נקודת מתוך היא הקובלים של שגישתם המעיד דבר צודק,
על נחקרת העתונות, דרך אליה המגיעה או למשטרה המוגשת משטרה, איש נגד תלונה כל
של מינימום הגורמת בדרך נערכת החקירה המכסימאלית. ובמהירות בקפדנות קצינים ידי
האפשרי בהקדם מועברות החקירה ותוצאות יחד, גם ולעדים המתלונן לאזרח מירחה

המתלונן. לידיעת
האיש משטרה. איש נגד האשמה לכאורה, בו, שיש מקרה בכל ננקטת משמעתית ..פעולה

פםקהדין. ניתן הראיות חומר ולפי לדין מובא
המספר מלבד נוספות, (תלונות אזרחים של תלונות 753 הארצי למטה הגיעו הדו"ח ב#נת ;
פעולה וגררו מבוססות נמצאו מהן 57 המרחביות). המשטרה ליחידות מגיעות לעיל, הנקוב

נסתיים. טרם התלונות בשאר הטיפול יסוד. חסרות נמצאו 434 ואילו משמעתית,

המשטרה תזמורת .3

ספר, וביישובי שונים במוסדות ובהופעות בחגיגות בטקסים, השתתפה המשטרה תזמורת,
פעמים. 159
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