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לכבוד

המשטרה שר

הקריה

השר, אדוני

בשנת המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
1965

באנשים פגיעות מלוות והתפרעויות סדר הפרות אירעו זו בשנה
של מקרים אלה ובין בלבד, הרס יצר ומתוך הצדקה כל ללא וברכוש,
הטענות היו אפילו מעורבת אוכלוסייה של בערים יצרים ליבוי
הראשונים וצעדיהם לגיטימיות מרוצות בלתי קבוצות של המוצהרות
להתפר רסן, נטולי אנשים בהשפעת בהמשכם, הפכו בהחלט, חוקיים
תחילה, המשטרה פעלה כנו על הסדר את להחזיר כדי אלימות צויות
ועל ההתפרעויות המשכת על אולם ובהתאפקות, נועם בדרכי כתמיד,
חזקה, ביד הגיבה החוק, של לאכיפתו הפורעים מצד אלימה התנגדות
של לפעילותה הודות ואכן, לה הנתונות ולסמכויות לחוק בהתאם
גדול והרס בנפש פגיעות ונמנעו ברחוב האגרוף שלטון פסק המשטרה
בבית ביטויו את מצא אלה אירועים של אחרון פרק ברכוש יותר
ונענשו המשפט כס בפני הובאו המתפרעים מן רבים כאשר המשפט,

העובדה לאור שבעתיים ומצערים חמורים הם ההתפרעויות מקרי
ואחרות, זו תופעה ילדים ואף צעירים היו בהם המשתתפים שרוב
 והציבוריים הממשלתיים המוסדות לכל אזעקה אות לשמש חייבות
תיאום למען הנוער, בקרב עבריינות ובמניעת הנוער בבעיית המטפלים

קונסטרוקטיביים פתרונות ומציאת יתר

19,125  עלייה חלה הצעירים העבריינים של האבסולוטי במספר
סוגי בכל מעורבים היו צעירים אשתקד  17,910 לעומת ,1965 בשנת
העבירות הכל שבסן מלמדת, העבירות סוגי בחינת אולם העבירות,



בעיקר, ויתרן, %853 הרכוש כלפי העבירות מהתת ידם על שבוצעו
אדם של גופו נגד ועבירות הציבורי לסדר הנוגעות עבירות

מעשי ב152,371 היתר, ביו המשטרה, טיפלה הנסקרת בשנה
תאונות 18,254 התעבורה, חוקי על עבירות 442,432 ופשע, עוון
2,756 שונים, אירועים 159,675 נפגעים, עם 11,368 מהן  דרכים
כן המשטרתיים המעצר בבתי ואסירים עצירים ו41,350 דליקות
בתי של והזמנות מעצר פקודות 426,006 לפועל המשטרה הוציאה

המשפט

התבטאה הפלילית העבריינות של בממדיה שחלה הנוספת העלייה
פשעים בביצוע שהואשמו העבריינים מספר אשתקד לעומת ב%126,
ב%981 צעירים 19,125 וביניהם אנשים ל63,449 הוא אף גדל ועוונות

הנאשמים הורשעו הדין בתי בפני שהובאו התיקים מכל
יחידות בתעסוקת מרכזי גורם השנה גם היתה התנועה בעיית
של סכנה נשקפה שבהם עירוניים באזורים בעיקר והתנועה, הסיור

התנועה עורקי סתימת

בנוסף הסדירה לתנועה מיטרד היא חוקית הבלתי החנייה
כלי של הזרימה להאטת גורמת היא בה, הטמונים הרבים לסיכונים
לסתימתם ובכך השיא, בשעות בעיקר תנועה, לפקקי בכבישים, הרכב
לב ותשומת זו חנייה על הפיקוח הוגבר כן על התנועה עורקי של
שפשה זה נוהג המדרכות על חוקית בלתי לחנייה ניתנה מיוחדת
בניגוד הוא חנייה, במקומות והמחסור הרכב צי גידול מפאת לאחרונה,
ביתר זו בתופעה לטפל הכרח ראינו רגל להולכי סכנה ומהווה לחוק
בטחון שביל  נועדה שלה למטרה המדרכה את לשמור כדי תוקף,

רגל להולכי

וזאת ,%42 של ירידה חלה נפגעים עם הדרכים תאונות במספר
ושל המורשים המנועיים הרכב כלי במספר %128 של העלייה למרות
של עלייה זו בשנה נרשמה הצער למרבה האוכלוסייה במניין %30
ביניהם אנשים, 338 חייהם את קיפחו בהן הקטלניות, בתאונות %64
לאע>רונ>ות בדרכים ילדים 2,532 ביניהם ,15,151 ונפצעו ילדים 53

עירוניות בדרכים מאשר אנשים יותר מותם את מצאו

המניין מן משטרה אנשי 6,726 המשטרה מנתה 1965 שנת בסיום
מלענות רחוק עודנו אנשים של זה מספר הגבול)* משמר אנשי (לרבות
הרבים התפקידים את למלא שתוכל כדי המשטרה, של צרכיה על



ההכרח מן שלא שוליים תפקידים עוד בצידם כאשר עליה, המוטלים
בכבישים הרכב כלי ריבוי האוכלוסייה, גידול עם אותם נעשה שאנו
המוטלת המעמסה והולכת גדלה  הסוגים מכל בעבריינות והעלייה
אך נוסף, אדם לכוח זקוקה המשטרה שבה פרט כל ועל המשטרה על
והבלתי הרבות העבודה שעות  במשטרה העבודה שתנאי מסתבר
אין  השכר ורמת הפיסי, הסיכון ובחגים, בשבתות בלילות, סדירות,
לשורותיה צעירים למשוך כדי בארץ, הקיימים התעסוקה בתנאי בהם,

הרישומים של האוטומאציה להפעלת הראשון הצעד נעשה זו בשנה
אלקטרוני מחשב באמצעות הנתונים עיבוד ישראל* במשטרת הקיימים
זיהוים לצורך עבריינים על אינפורמאציה של מהירה שליפה יאפשר
העומדים והציוד האדם כוח  האמצעים בחינת וכן לדין והבאתם
כראשון ומניעתה בעבריינות המלחמה לצורך  המשטרה לרשות
במקביל תנועה עבירות על דוחו"ת התנועה נושא נבחר נתונים לעיבוד
לנו, נראה הפלילי הרישום נתוני יעובדו שבו הבא השלב מתוכנן
למהירות הנוגע בכל תועלת תצמח נתונים של אוטומאטי שמעיבוד
בעיקר  האדם בכוח מה ולחסכון ואידיוקים טעויות למניעת הטיפול,

המטות של השתות בשלוחות

שגריר נגד ההפגנה מאורעות: שני על במיוחד לעמוד עלי בסיימי,
האמנה הגשת טכס בעת השישית לכנסת והבחירות המערבית גרמניה
בקונפליקט השוטרים עמדו המדינה לנשיא הראשון הגרמני השגריר של
קשה מבחן זה היה תפקידם למילוי החובה ובין רגשותיהם בין חמור
לבחירות שקדמו המשטרה פעולות גם בו עמדו והם המשטרה לאנשי
 הבחירות ביום תפקידיה ומילוי המקומיות ולרשויות השישית לכנסת
השונים והציבוריים הממלכתיים הגורמים מצד ולשבחים להערכה זכו
מהקודמות למשטרה יותר קלה הפעם היתה הבחירות מערכת במדינה
שסייעה ומדינית, אזרחית בגרות של מרובה מידה גילה הציבור כי לה,

שקטה בחירות אווירת ליצירת

/
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אי פרק
ותכנון ארגון

והמגנה הארגון .1

נעזר הוא תפקידיו לביצוע ישראל. משטרת של לפעולותיה כוללת באחריות נושא הכללי המפקח
ובעלי האגפים ראשי ידי ועל הגבול משמר מפקד ידי על המשטרה' מחוזות מפקדי שלושת ידי על

הארצי. שבמטה האחרות הפונקציות

או בשטח מהם אחד בכל כי אם המחוזות' שלושת בכל 1965 בשנת בוצעו ארגוניים שינויים
ושוכן לנצרת מחיפה הצפוני המחוז מטה של מושבו מקום הועתק למתוכנן בהתאם שונה. בנושא
בנפת הדרומי' במחוז נפתחו לציבור המשטרה שירות הרחבת לשם זה. לצורר שהוקם בבניין
ונקודת וביתהעם) קריתהיובל מחנהיהודה' (רוממה' עירוניות, משטרה נקודות ארבע ירושלים,
תחנת של מעמד וקיבלה הורחבה זו שבנפה דימונה נקודת הנגב. בנפת בנתיבות' כפרית משטרה
במבנה שינויים חלו תלאביב במחוז בירושלים. תלפיות, המשטרה נקודת נסגרה לעומתן משטרה.
(במחוז) המרחבי המדור וכן בנפות והאירועים התלונות לשכות החקירות: ענף של התיפקודי
המתכונת לפי שאורגנו נפתיות' חקירות לשכות על הוטל הנפות במרחבי בחקירות והטיפול בוטלו'

האחרות. המשטרה בנפות המקובלת

' כדלקמן: ישראל משטרת של והמבנה הארגון היה הדו"ח שנת סיום עם

הארצי המטה א.

משטרת על המוטלים התפקידים לביצוע הנוגעת הכוללת המדיניות את קובע הארצי המטה
להפעלתן. הדרושים השירותים את ומספק האופיראטיביות היחידות את מנחה ישראל!

 .. כדלקמן בנוי הארצי המטה

 דלקמן: היחידות שבפיקוחו הכללי, המפקח עוזר (1)

והגדרת המשטרה של הארגוני המבנה תכנון על הממונה והמיבצעים, התכנון מחלקת (א)
ושל החימוש של הקשר, של הרכב, של האדם' כוח של התקנים עיבוד בה: התפקידים
חירום? במצבי והמשימות שיגרתיים לא אירועים יזומים, מיבצעים תכנון החיים! בעלי
הממוכן העיבוד המשרדיים' הנוהלים המינוח, קביעת המשטרה, פרסומי של לאור הוצאה

הםטאטיסטיקה. וריכוז נתונים של

ובין האזרח בין הפעולה ושיתוף ההבנה הגברת למען העושה ציבור, ליחסי המחלקה (ב)
פרסום ידי ועל אחרים ציבוריים גופים ועם העתונות עם קשר קיום ידי על המשטרה,

המשטרה. פעולות על מוסמכת אינפורמאציה



ובפני השונים החקיקה בשלבי השקפותיה ואת המשטרה את המייצג המשפטי/ היועץ (ג)
מטעמה. או נגדה, משפטיות בתביעות, המשטרה עמדת את והקובע המחוקקים הגופים

המשמעתיים. הדין בבתי לשופטים קבוע יועץ גם משמש הוא

השירותים על הדואר, צומת על התיקיון, על הארכיון' על הממונה המטה, שירותי מדור (ד)
הארצי. המטה יחידת של האדם כוח מינהלת ועל

 מהמחלקות: המורכב  וההדרכה השיטור אגף (2)

על מפקחת ., אחרים גופים עם התנועה סדרי לתיאזם אחראית והסיור, התנועה מחלקת (א)
הסיור פעולות בהכוונת עוסקת דרכים! בתאונות והתביעה החקירה ועל התנועה סדרי
הציבורי הסדר שמירת דרכי את מתווה השיגרתיים; המיבצעים ועל עליו ובפיקוח
פקודות של לפועל להוצאה מטה באחריות ונושאת המשטרה של המניעה ופעולות
ממונה כן החופים, משמר ולפעולות ואסירים עצירים על לשמירה והזמנות. מאסר

המשטרה. של הטיס כלי הפעלת על המחלקה

הדרגות, מכל המשטרה אנשי של ובאימונם בהכשרתם העוסקת ההדרכה, מחלקת (ב)
כן האימון. עזרי ולהספקת ההדרכה לפרסומי המשטרה, של ההדרכה לבסיסי אחראית
על הספרייה, על מחר'ל, משתלמים  משטרה לאנשי הדרכה מתן על המחלקה ממונה

בהם. הטיפול ועל וסוסיה המשטרה כלבי של אילופם

 מהמחלקות. המורכב  החקירות אגף (3)

מתאמת במרחבים, החקירה יחידות עבודת על המפקחת פליליות, לחקירות המחלקה (א)
משרד עם קשר מקיימת המחלקה ונוהליות. משפטיות בשאלות להן ומייעצת ביניהן
וכוי; עבריינים הסגרת עררים' חנינה, משפטיים' הליכים עיכוב בענייני המשפטים
עבריינים חקירת על ומפקחת אחרים מוסדות עם העבריין בנוער הטיפול את מתאמת
האו"ם עם וכן אחרות משטרות ועם האינטרפול עם לקשר אחראית היא צעירים!

סמים. בענייני

תקנות על ועבירות כלכליות עבירות בחשיפת העוסקת כלכליות, לחקירות המחלקה (ב)
בדבר. הנוגעים ממשלה משרדי עם פעולותיה תיאום תוך ובחקירתן, (כספים) ההגנה
בבנקאות הקשורות באלה ובייחוד אחרות, פליליות עבירות בחקירת. היא עוסקת כן

מסחרית. ובפעילות

הזרים ועל ממנה היוצאים על לארץ, הנכנסים על המפקחת מיוחדים, לתפקידים המחלקה (ג)

המדינה. של הבטחון שירותי עם הקשר את והמקיימת בה, היושבים

ידיעות מפיצה פלילית, ותרשומת אינפורמאציה באגירת העוסקת פלילי, לזיהוי המחלקה (ד)
המגיש וטכני, מדעי כשירות משמשת המחלקה ו עבריינים על נתונים למרחבים ומספקת
שחזור, צילומים, מוצגים' בדיקת (זיהויים,  חקירות קידום לצורכי שירותים ונותן סיוע
משפטית לרפואה המכון בניהול ישראל משטרת את מייצגת והיא ניידת) מעבדה פוליגראף,

בתלאביב. העברית, האוניברסיטה של
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 .. מהמחלקות המורכב  ה ל ה נ מ ה ף ג א (4)

הרישום בניהול ן לתקנים בהתאם ובהצבתו האדם כוח בגיוס העוסקת האדם, כוח מחלקת (א)
משכורות, (משמעת, המשטרה אנשי כל של השירות תנאי ובקביעת האדם כוח של

וכוי). רווחה גמולים, חופשות,

עבודה, ושכר משכורות בתשלום עוסקת המשטרה, תקציב את המכינה התשלומים, מחלקת (ב)
המשטרה. קרנות ובניהול ושירותים ציוד עבור בתשלום

וכי') משקי ציוד משרדי, ציוד נשק, (מדים, הציוד את המספקת האפסנאות, מחלקת (ג)
בתי את ומפעילה המשטרה יחידות של תקינה לפעולה הדרושים השירותים ואת

הדפוס. בית ואת המשטרה של ההבראה

בתי ואת המשטרה של והקווי האלחוטי הקשר מערכת את המקיימת הקשר, מחלקת (ד)
מםויימים. מכשירים ולהרכבת המכשירים לאחזקת המלאכה

ולהצבתם המשטרה של והספינות הרכב כלי לרכישת האחראית התחבורה, מחלקת (ה)
הרכב סדנאות באמצעות המיבצעי, ולכושרם התקינה לאחזקתם לתקנים! בהתאם

ישראל. במשטרת הנהגים לרישוי אחראי המחלקה ראש שבמרחבים. המלאכה ובתי

המשטרה, בבנייני והמטפלת ובשבירתם בניינים בהקמת העוסקת והנכסים, הבינוי מחלקת 0)
ובתחזוקתם. השירות בדירות

משקית. לביקורת מדור (ז)

הקניות, מדור (ח)

המנהלה. אגף לראש ישירות כפופים אלה מדורים שני

המשטרה מחוזות ב.

היחידות הם הדרומי והמחוז תלאביב מחוז הצפוני. המחוז  המשטרה מחוזות שלושת
מחולקים המחוזות מרחביהן. בתחומי המשטרה תפקידי כל ביצוע על הממונות האופיראטיביות,

 ודימוגראפיים: גיאוגראפיים נתונים על המבוססת משנה, חלוקת

חדרה נפת יזרעאל, נפת עכו, נפת צפת/כנרת, נפת חיפה, נפת את כולל  הצפוני המחוז (1)

של הנפות יתר כל מאורגנות עירונית' נפה שהיא חיפה, לנפת פרט חיפה. נמל יחידת ואת
חיפה נפת מבנה כפר. ושוטרי משטרה נקודות תחנות' .. כפרית נפה של במתכונת המחוז
מרכזי תיפעול ועל הסיור לצורכי משנה לאזורי הרצוף העירוני השטח חלוקת על מבוסס
הכפריים בשטחים או למחצה העירוניים הנפה בשטחי והתנועה. החקירות תפקידי של
המשטרה תפקידי ביצוע על ממונה חיפה נמל יחידת הכפרי. מהטיפוס משטרה תחנת פועלת
משמר של להפעלתו אחראית והיא הנמל, בשטח המיוחדים המשטרה ותפקידי הכלליים

החופים.

הדרומית, והנפה הצפונית הנפה  עירוניות נפות שתי . נפות שלוש כולל  תלאביב מחוז (2)

זה מחוז מטה של מבנהו כפריות. תחנות על גם החולשת עירונית, נפה שהיא רמתגן, ונפת
מחוזיות.  אופיראטיביות יחידות בו ומצויות האחרים המחוזות מטות של ממבניהם שונה
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נפת רמלה/רחובות' נפת פתחתקוה/השרון' נפת ירושלים' נפת את כולל  הדרומי המחוז (3)
תחנה גם כפופה שלה עירונית' נפה היא ירושלים נפת לוד. התעופה' נמל ויחידת הנגב
תפקידי לביצוע אחראית לוד, התעופה' נמל יחידת כפריות. נפות הן הנפות יתר ואילו כפרית

התעופה. נמל בשטח והמיוחדים הייעודיים המשטרה

הגבול משמר ג.

ובהסדרתה השמירה ובתכנון הסתננות במניעת המדינה' גבולות, על בשמירה עוסק הגבול משמר
הכללי. למפקח ישירות וכפוף משנה ויחידות גדודים בנוי המשמר שוטף). (בטחון המפר ביישובי

"משטרת במפת ניתנות יחידותיה של הפיקודית והכפיפות המשטרה של המרחבית החלוקה
יג//^ /))?<?) ^^ך ובתרשינ^_האתוני_שבדו'^וה^ מרחבית" חלוקה  ישראל

תגנון .2

נקבעו 1966/1965 התקציב לשנת הנשק ושל הקשר של הרכב, כלי של האדם' כוח של התקנים
הקשר ושל הרכב של האדם, כוח של הרבשנתי התקן עיבוד גם התקציביות. לאפשרויות בהתאם
שעל והמשימות המדינה של הכללית ההתפתחות תחזית _יסוד על ועובד תוכנן הוא נסתיים.
וכל הרכב כלי מספר גידול האוכלוסייה' של המתמיד הגידול עקב עמן להתמודד יהיה המשטרה
לעצמם סיגלו לסוגיהם שהפושעים הטכניקה' ואמצעי העבריינות התנועה' בעיות במכלול הקשור

מזימותיהם. בביצוע

והזמנות הבאה פקודות מאסר' (פקודות לפועל ההוצאה תפקידי העברת על ומתן המשא
רצויות' תוצאות לידי הביא לא המשפט בתי הנהלת של לטיפולה המשטרה מן המשפט) לבתי
למשטרה' שוליים שהם אלה' תפקידים כי והתרע' חזור התריע המשטרה שפיקוד אףעלפי
מעול המשטרה את לשחרר יש כי הדגשנו המשפט. בתי הנהלת שליד גוף ידי על להתבצע חייבים
עליה המוטלים והראשוניים הממשיים התפקידים במילוי להשתלב .מאנשיה למאה ולאפשר זה
את בהדרגה, להעביר' מוכנה מצידה המשטרה זה. בנושא החלקית העבודה מן אחרים ולשחרר
שידריכו, משטרה אנשי מספר אליה ולהצמיד המשפט' בתי להנהלת לפועל ההוצאה תפקידי ביצוע
על הרובץ הכבד הנטל המחשת למען השוטף. למסלולם להכנסתם עד העניינים את וינהלו יכוונו
לידי שהגיעו והזמנות מאסר פקודות הבאה, פקודות של במספרים ננקוב זה, בנושא המשטרה שכם

 לפועל: ושהוצאו המשטרה
161,682 ואזרחיות פליליות מאסר פקודות
79,433 הבאה פקודות
193,545 הזמנות

מאנשי רבים מלהעסיק מנוס אין לפועל, ההוצאה לתפקידי קבוע באופן הצמוד האדם כוח על נוסף
תפקידי מתקפחים בן ועל והזמנות, הבאה פקודות מאסר' פקודות בביצוע רבים ימים הסיור

הציבור. למען הישירים המשטרה

ונוהלימ שיטות ייעול .3

הבאה פקודות של לפועל הוצאה א.

שיטה הונהגה חוב. או קנם איתשלום על ההבאה פקודות של לפועל ההוצאה תהליך שונה השנה
 במציאות חוב. או קנס איתשלום על המאסר פקודות בביצוע שנים לפני שנתקבלה לזו בדומה
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את לשלם האפשרות את לחייב המשטרה נתנה  הבאה פקודת המשטרה בידי שהיונה למרות
המעצר. את שביצעה לפני החוב,

התראה. ההבאה פקודת אל המשפט בית של לפועל ההוצאה משרד מצרף זו משנה
ולשמש הטפסים עלפי החוב תשלום בדרך מתמצאים שאינם אזרחים על להקל באה זו התראה
ידי על המשטרה ליחידת מוחזר השובר של התורף לשלם. בחר החייב אם  תשלום שובר גם

התשלום. את שקיבלו המשפט' בית ידי על או הדואר בנק

החייב. ידי על סולק לא הסכום אם הפועל אל מוצאת ההבאה פקודת

מיסמכים ביעור ב.

בתקנות ושפורסמו המדינה גנז עם בתיאום שנקבעו ישראל' משטרת של המיסמכים ביעור מועדי
שנתעוררו הבעיות לאור המציאות מחוייבת היתה זו בדיקה מחדש. השנה נבדקו '1959 בשנת
לאור וכן שונים מיסמכים של המינהלי בערכם שחלו השינויים ולאור שחלפה התקופה במשך

השימוש. מן הוצאתם או מיסמכים היתום*ות

של אחזקתם גם .8.10.65 מיום 1782 מס' התקנות בקובץ פורסמו החדשים הביעור מועדי
שנים שלוש בתום אלה תיקים בוערו 1963 עד דהיינו. שונו' ביעורם וזמן תאונותדרכים תיקי
זו תקופה והאריך בישראל הדין עורכי לשכת לדרישת הגנז נענה 1964 בשנת סגירתם. לאחר
שבע אלה תיקים להחזיק וחייב הביטוח חברות אגודת לדרישת הגנז נענה השנה שנים. לארבע
שנים. שבע אחרי חלה אזרחיים פיצויים בתביעת שההתיישנות הנימוק אחרי למלא כדי שנים,
וכוח התיקים לאחסון מתאים מקום בהיעדר במרחבים, היחידות על תכביד זו החלטה כי ספק אין

כזו. ארוכה תקופה בהם לטיפול מספיק אדם

ייעול הצעות ג.

הוועדה ידי על שנבחנו ההצעות 32 מתוך ייעול. הצעות 68 משטרה מאנשי נתקבלו שחלפה בשנה
לפרס. ראויים נמצאו שמציעיהן שבע, אושרו ייעול להצעות

אוטומאטי נתונים עיבוד ד.

1964 בשנת עוד במשטרה. הרישומים של האוטומאציה מימוש לקראת השנה נעשה מיוחד מאמץ
שיאפשר דבר אלקטרוני, מחשב באמצעות הרישומים כל יעובדו שבו רישום, מרכז להקים הוחלט
כוח האמצעים, ובחינת לדין, והבאתם זיהוים לצורך עבריינים על אינפורמאציה של מהירה שליפה
מחשב להפעיל כדי ומניעתה. בעבריינות הלחימה לצורך המשטרה, לרשות העומדים והציוד, האדם
שנכשלו לאחר האוטומאציה. בשטח מקצועית רמה בעל אדם לכוח היינו זקוקים בהקדם, אלקטרוני
י.ב.מ.. בסיוע משטרה אנשי של מתמחה יחידה בהקמת הוחל חוץ, במוסדות להסתייע הנםיונות
המחשב למפעילי בנוסף ומתכננים, כמתכנתים עתה עובדים להשתלמות שנשלחו המשטרה אנשי
בשלב תעבורה. עבירות על דוחו"ת  התנועה נושא נבחר נתונים לעיבוד כראשון והנקבניות.
נפה התעבורה עבירות נתוני עיבוד מקיף בינתיים הפלילי הרישום נתוני בעיבוד יתחילו השני
על הנתונים עיבוד יורחב ,1966 באפריל ב1 הנסיון תקופת ובתום נסיונית) (בהרצה בלבד אחת
מבוצעות שעדיין הפעולות אותן כל את כולל התעבורה דוחו"ת עיבוד בארץ. המשטרה יחידות כל
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רישום והן: הממוכן העיבוד למעגל נכנסו שטרם המשטרה, שביחידות ורבות שונות לחוליות
המשפט בבית לתביעה אישום גליון הכנת הקנסות; תשלומי ושל תעבורה דוחו"ת של אוטומאטי
תוצאות רישום החוק; פי על להם שניתנה הברירה לפי הקנס את שילמו שלא נהגים אותם נגד
הפעלת לצורך וחודשיים. שבועיים םטאטיסטיים ניתוחים הכנת נהגים; הרשעות בקובץ המשפט
בתי התעבורה, בעבירות והתקנות הסעיפים הרכב' בעלי הדוחו"ת, דלהלן: הקבצים הוכנו השיטה
האלה הקבצים כל חוזרות. עבירות לבדיקת וקובץ נהגים הרשעות השמיעה, ותאריכי המשפט
■■ י1 ' . ■ מגנטיים. דיסקים או סרטים על הועלו

בעיבוד הנכונה הדרך על עלינו כי המעשית, העבודה של זה ראשוני בשלב כבר לנו, נראה
ואידיוקים, טעויות למניעת הנוגע בכל תועלת תצמח האוטומאטי העיבוד משיטת וכי הממוכן,
בעיקר השונים, ברישומים המועסק בכוחאדם, חסכון של ולאפשרות בדוחו"ת הטיפול למהירות

המטות. של בשלוחות

ישראל משטרת בעבודת המרכזי הנושא שהוא הפלילי, הרישום נושא בניתוח הוחל השנה
זהירות טעון המשטרה, מיבצעי את שישרת זה, בנושא נתונים עיבוד אלקטרוני. במחשב לעיבוד

שיוכנו. הקבצים בסיוע מהירה פעולה לאפשר גם ומטרתו סודיות שמירת מחייב רבה'

,.".■.■ ,,,,■ : , . משפטי וייעוץ חקיקה .4

החורגות שוטפות בבעיות הארצי, שבמטה השונות ולמחלקות למרחבים ניתן משפטי ייעוץ
אזרחיות, בתביעות לדין שנתבעו משטרה לאנשי וכן הפליליות, החקירות של העבודה מתחום
בתביעות טיפל המשטרה של המשפטי היועץ תפקידם. מילוי בשעת מחדלים או מעשים עקב
משפטיים מיסמכים ועריכת בניסוח ציבוריים; גופים או אזרחים נגד המשטרה ושל המשטרה נגד
עמדה בנקיטת השונים: בשלביה החקיקה אחר מתמיד בעיקוב ו לרשומות פרסומים ובהכנת
ממשלה משרדי של חוק להצעות או תזכיר להצעות לתיקונים, והצעות הסתייגויות ובהגשת

המשטרה. לתפקידי בעקיפין או במישרין הנוגעות שונים,

לפתרונן קדימה צעד המשטרה את שהצעידו חוקים הכנסת ידי על נתקבלו 1965 בשנת
מן חלק בחוק. איבהירויות או חוקיים הסדרים מהיעדר שנבעו וארגוניות, מקצועיות בעיות של
 להבהרתם המשטרה תרמה אחר ובחלק המשטרה יוזמת פרי היה האלה בחוקים התיקונים

 אלה: בין הכנסת. שולחן על הונחו בטרם

יי" ,■ וחיפושים) (מאסרים הפלילית הפרוצידורה לתיקון חוק

שמירה הזנחתם, או ונכים ילדים נטישת (בדבר 24 מס' תיקון  הפלילי החוק לתיקון חוק
עדויות ובדבר וצאן בקר עדרי רעיית ידי על חקלאות נזקי מסוכנים, וחומרים ירייה כלי על

סותרות);

רכב); גרירת הוצאות פשע,  וברח פגע רשיונות, (פסילת התעבורה פקודת לתיקון חוק

 בטחוני בשירות להכרה בקשות להגשת הזכות הארכת בדבר (תיקון המדינה שירות חוק
ושאירים); נכים כולל השוטרים, זכויות את המגדיל תיקון

ההליכים את ולפשט לאחד ושמגמתו שנים ארכה שהכנתו זה. חוק הפלילי. הדין סדר חוק
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ובתביעה. בחקירה המשטרה סמכויות את מגדיר הפליליים' המשפט בבתי

שנתעוררו הבעיות לאור המשטרה בפקודת נוספים תיקונים המשטרה. פקודת לתיקה חוק
הגבול. במשמר סדיר לשירות צבא יוצאי של הצבתם עם

לקוות ויש המשטרה פקודת של המתוקן העברי הנוסח אודות על הדיונים הושלמו השנה
זו. פקודה של החדש הנוסח יפורסם 1966 שבשנת

המטה לשלוחות הועברו אלה הצעות חוק. והצעות תזכיר הצעות 55 נבדקו הדו"ח בשנת
את אחרים בכירים וקצינים המשפטי היועץ ייצגו כן דעתם. לחוות ולמרחבים, בדבר הנוגעות

המשטרה. לתפקידי נגיעה להם שהיתה בדיונים הכנסת, ובוועדות שרים בוועדות המשטרה

המשטרה. נגד אזרחים ידי על שהוגשו אזרחיות' תביעות 48 בטיפול היו השנה במשך
מצידה המשטרה אירעו. בכלל אם בגוף' או ברכוש לפגיעות התייחסו התביעות של מרביתן
סולקו. שלא (לאוצר) למשטרה כספיים מהתחייבויות או מחובות נבעו שרובן תביעות' 42 הגישה

נגד תנאי על לצו בקשות וחמש עשרים לצדק הגבוה המשפט לבית הוגשו הנסקרת בשנה
בבעיות וכן הארץ מן לגרשם צו שניתן אנשים ידי ועל אסירים ידי על הוגשו רובן המשטרה.
נושא לשמש יכלו שלא או ממשי יסוד ללא היו כי הסף, על נדחו הבקשות מן חלק רישוי.
שנתקיים בדיון מבן לאחר בוטל והוא תנאי על הצו הוצא הבקשות מן אחר בחלק לבג''ץ.

ועומד. תלוי עדיין הבקשות פין חלק המשפט. בבית

כל וללא קטן הוא המשטרה נגד שהוגשו תנאי על לצו הבקשות ומספר התביעות מספר
פעולות מבוצעות הדברים מטבע ממלאת. שהיא ולמשימות המשטרה פעולות להיקף יחס
לנוחותם' או לרצונם הן תמיד ולא אדם' בני עם מוחשייםמתמידים מגעים תוך המשטרה

האישית. והשקפתם תפיסתם לפי
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ב' 6רק

האדם כוח

והמצבה חת5ןן .1

הוגדל 1965 ובשנת איש 7,826 על ישראל משטרת של האדם כוח תקן הועמד 1964 בשנים
השוטרים הגבול, משמר אנשי לרבות  המשטרה עובדי כל נכללים זה במספר ל8,081.

אףעלפי השוטף. בבטחון היומיים והשומרים השירותים עובדי הפקידים' הזמניים, המומפימ
שנת בסיום והמצוי! הרצוי בין ניכר פער נשאר בתקן, דחופים חיוניים תיקונים שהוכנסו
6,726 מהם  אנשים 7,988 בסךהכל ישראל משטרת של האדם כוח מצבת על נמצאו 1965

וכוי). (נקיון שירותים ועובדי פקידים זמניים, מוספים שוטרים ויתרם המניין מן משטרה אנשי

במספר אנשים העסקת לאפשר מגמתו  התקציב ממדי לפי שנקבע האדם כוח של התקן
כל לנו אין אולם המשטרה. על המוטלים והאחראים הרבים התפקידים את למלא שיוכל כזה
די נמצאו לא מזלנו לרוע  מזו יתרה המשטרה? צורכי את ממצה איננו הקיים שהתקן ספק
את הדביק לא שבמשטרה האדם) כוח (מצבת הממשי האדם וכוח לשירות, מתאימים מועמדים
ובצמצום ברחובות, הנמצאים הסיירים במספר זה מצב משתקף הדברים מטבע שבתקן. המספר
הרכב כלי ריבוי האוכלוסייה, גידול שעם לציין, וצריך לציבור, להינתן החייבים השירותים
וגדלה הולכת  הצעירים של והן המבוגרים של הן  לסוגיה הפשיעה והתרחבות בדרכים

שבה. פרט כל ועל המשטרה על המוטלת המעמסה

שתנאי מסתבר, אשתקד.  465 לעומת איש, 561 השירות מן נשרו זו בשנה
בשבתות ובלילות, בערבים סדירות, והבלתי הרבות העבודה שעות  במשטרה השירות
מהווים אינם  השכר רמת לאלה ובנוסף השוטר, כפוף לה והמשמעת הפיסי הסיכון ובחגים!
צעירים המתפטרים רוב היו ואמנם בארץ. הקיימים התעסוקה בתנאי לצעירים משיכה כוח
שירות לחוק התיקון כי לציין, מחובתנו והמפקדים. השוטרים של העתודה דור  25 גיל עד

מבוטלת. לא הקלה הביא הגבול) (משמר המשטרה לשורות צעירים גיוס המאפשר בטחון,
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1 ח ו ל

תושבים 1,000 לכל  לאוכלוסייה בהשוואה האדם כוח מצבת

19651956

עובדיהאוכלוסייההשנה בל
המשטרה

ב
משטרה אנשי

 המניין מז

עזבדי כ? 1ספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מז

תושבים 1.0005

19561,872,0006,4835,8063.53.1

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

19652,599,0007,9886,7263.12.6

תושבים, אלף לכל המניין מן משטרה אנשי של במספרם הקלה והעלייה לטובה הקל המיפנה
של במספרם חלה אף קלה עלייה .1964 בשנת  2.5 לעומת ,2.6 :1965 בשנת גם בולטים

אשתקד.  2.9 לעומת ,3.1 .. הסוגים מכל המשטרה עובדי

2 ח ו ל

19651956  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחון
המצבה מז

המתגייסים 5עומת

המתפטרים אחוז
היורדים מביז
המגבה סן

מהם
התפטרו

הורדו
המצבה מן

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
19651,03356136665.254.3
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סיור שוטרת
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מגוייסי כולל זה (מספר 1964 בשנת  863 לעומת ,1,033 השנה: גם עלה המגוייםים מספר .

המצבה מן היורדים מספר תשכ'ג1963). בטחון, שירות חוק תיקון לפי הגבול' למשמר החובה
ירד המצבה מן היורדים מבין המתפטרים אחוז אן ,1965 בשנת ל561 1964 בשנת מ465 גדל
שוטרים הם המתפטרים כי העובדה מן להתעלם אין אשתקד).  %71.6 לעומת ,%65.2)
המצבה מן ההורדות ואת הגיוסים את משקף דלעיל 2 הלוח חובה). מגוייסי (ולא המניין מן רגילים

האחרון. בעשור

האחרונות. השנים בעשר הדרגות, לפי האדם' כוח מצבת התפתחות את מראה דלהלן 3 הלוח
ל6726 1964 בשנת מ6254 עלה חובה) מגוייסי (כולל המניין מן המשטרה אנשי מספר גם

.(7.50/0 של (עלייה 1965 בשנת

3 ח ו ל

19651956  הדרגות לפי האדם כוח מצבת

הדרגה
מ צבהה

1956195719581959196019611962196319841965

הכללי 1111111111המפקח

3368889888ניצב
משנה 77319191817212022ניצב
21202211121924233746סגןניצב
41405356586272727685רבפקד

959789111135139130157171191פקד

248239237216188200215204203208מפקח
משנה 49534249768673827590מפקח

181714344755344436537616רבסמל
ראשון(ה) 566599647646714782686687718800סמל(ת)
שני(ה) 7487267808059089529499911,0001,034סמל(ת)

74476449656731,3791,4751,4571,416רבשוטתת)*
8353,8113,6512,7851,8591,6991,9512,209'9353,8513'3שוטר(ת)

הכל 5,8065,7005,7935,8165,8825,7805,7585,8566,2546,726סך

באחוזים +3.11.8השינוי 1.6+0.4+ 1.11.70.4+ 1.7+6.8+7.5

הסמלים. במניין ולא השוטרים, במניין רביהשוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל .

109 !(1964 בשנת  9 (לעומת קצינות 11 נכללים. לעיל המנויים המשטרה אנשי במספר
הכל ובסך (1964 בשנת  330 (לעומת שוטרות 389 !(1964 בשנת  92 (לעומת סמלות
החדשות המגוייסות .1965 בשנת ל509 אשתקד 431 מ דרגותיהן, על השוטרות, מספר עלה
המיעוטים: מבני המשטרה אנשי במספר גם חלה עלייה ותנועה. סיור לתפקידי כולן כמעט נשלחו
שוטרים 395 !(1964 בשנת  102 (לעומת סמלים 127 ., (1964 בשנת  10 (לעומת קצינים 11

.(1964 בשנת  361 (לעומת
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4 ח ו ל

| 1 ותנועה סיורים מניעה,

שירותים

חקירות

1 ו וקורסים הדרכה
נהגים

וניהול פיקוד
אופיראטיבי קשר

ו7.א/דם כוח ריד"ר/ןרנ
רךרבבדןירים"1965 7יביי

(באחוזים)
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.31.12.65 בתאריד התפקידים' לפי ישראל במשטרת האדם כוח חלוקת את מראה דלעיל 4 הלוח
מוסדות דרישת לפי המועסקים (נוטרים)' המניין מן שלא השוטרים כלולים אינם זה בלוח

שונים. ציבוריים או ממשלתיים

שוטף) ובטחון חקירות תנועה' סיור, מניעה' וניהול' (פיקוד ייעודיים משטרה בתפקידי
חלק להוסיף אפשר זה אחוז על אשתקד.  %71.6 לעומת '71.00/0 מועסקים הנסקרת בשנה היו
שנלקחו בקורסים' המשתתפים מבין ניכר וחלק אופיראטיביים לתפקידים הצמודים הנהגים' מן

האופיראטיביות. ליחידות בחזרה נשלחים השתלמותם סיום עם ומיד ייעודיים מתפקידים

זה במספר אשתקד.  772 לעומת המשטרה' מצבת על נמנים זמניים מוספים שוטרים 774
עזר שירותי בביצוע והמועסקים ביישובים שוטף בבטחון המועסקים השמז"ים גם נכללים
שומרים וגם שירותים עובדי 488 האדם כוח מצבת על נמנו כן וכוי). נקיון (מטבחים' ביחידות

ביישובים. שוטף בבטחון המועסקים יומיים'

.291 ל מ303  (נוטרים) המניין מן שלא השוטרים במספר ירידה חלה שוב השנה
ומשכורותיהם החוק' עלפי שוטרים סמכויות להם ונתונות המשטרה למרות גפופים הנוטרים

המשטרה. באמצעותי  ציבוריים או ממשלתיים מוסדות  מעבידיהם ידי על משולמות

5 ח ו ל

1965  ובמחוזות הארצי במטה המצבה

ה נ ר ד הכלה הארציסד הצפוניהמטה תלאביבהמחוז הדרומימחוז המחוז

קצינים
סמלים
שוטרים

651
2'450
3,625

342
879

1,516

105
546
754

115
526
650

89
499
705

המניין מן משטרה אנשי הכל 293'6,7262,7371,4051,2911סך

זמניים מוספים שוטרים
אזרחיים פקידים
שירותים עובדי

774
15

473

609
13

466

4378

3

44
2
4

המשטרה עובדי הכל 3721,343'7,9883,8251,4481סך

291675453117נוטרים

והמטה הדרומי) והמחוז תלאביב מחוז הצפוני' (המחוז המרחבים לפי במשטרה האדם כוח חלוקת
כוח במצבת נכללים ההדרכה בסיסי סגל וכן הגמל משמר אנשי כל .5 בלוח משתקפת הארצי

הארצי. המטה של האדם

23



ושינויים נשירות "גיוסים, .2

,561  המשטרה משורות הנושרים במספר עלייה שוב חלה לה' שקדמה לשנה בניגוד '1965 בשנת
.1964 בשנת  %7.5 לעומת ל%8.3, הגיע המצבה מן היורדים אחוז .1964 בשנת  465 לעומת

 220 לעומת איש' 313  ומטה שנה 25 בני היו המצבה מן היורדים מבין ניכר מספר
היא זו תופעה .1964 בשנת  %47.3 לעומת השנה, %55.8  ובאחוזים אשתקד.
מקומותיהם את שתמלא המאומנת העתודה את להוות צריכים אלה גילאים כי המשטרה' לגבי חמורה
וכיו"ב. מחלה גיל' מחמת לקיצבה שיפרשו שונות' ופונקציות דרגות בעלי המשטרה' אנשי של
משטרה תפקידי למלא שהוכשרו אנשים של ניכר אחוז אבדן הזר: הנשירה של נוסף אספקנ*
חומרי לסידור נתיבים מוצאים אלה שצעירים למדי ברור למדינה. רב ממון עלתה ושהכשרתם

יותר. ונוחים טובים רווחה חיי בצידו כאשר יותר' טוב

6 ח ו ל

1965  הגיל לפי המצבה מן היורדים
באחוזים המספר .. ל י נ ה

\ : .

100.0 561 הכל סך

שנה 20 10919.4עד

שנה 252120436.4
שנה 30269617.1

שנה 35315810.3

שנה 4036305.4

שנה 5041356.2
ומעלה 51295.2

7 לוח
1965  בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים

הכל אחתםך שנה ומעלה3154106201121עד
ב בא בבאא בא בא באא

43 6
21166 1

1321193214 6
373934269 1

     3 10 בכירים קצינים
2 1 1   10 11 מפקחים
14 7 15 2 3 55 91 סמלים
41 133 228 85 114 298 449 שוטרים

 14 32 68 54 61 52 57 141 244 87 117 366 561 הכל סך
1^ : :

עם השוואה
1 11 59 91 52 58 27 29 129 163 65 113 333 465 1964 מספרי

_ן . י

בלבד המתפטרים  ב המצבה מ! היורדים כל  א

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים '5 '4 '3 ,2 בסעיפים זה, בפרק המספרים *
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ותק עם בגיל' צעירים  ויתקם את יחסי' באופן תואם' הנושרים שגיל למדים אנו ו7 6 מלוחות
בשירות. בינוני או קטן

8 ח ו ל
1965  הסיבות לפי המצבה מן הורדות

סמלים קצינים
ושוטרים מפקחים ,כירים הכל סד ההורדה סיבות

540 11 10 561 הכל סל

10. 
2 
2 
25 1

110 
14 

353 10
24 

13 התפטרו מהם אשתקד)' 22 (לעומת קצינים 21 שונות' מסיבות המצבה' מן הורדו 1965 בשנת
שנשרו השוטרים מ449 אשתקד). 63) 55 התפטרו שמהם אשתקד) 80) סמלים 91 , אשתקד) 12)
(לעומת בריאות מטעמי שוחררו משטרה אנשי 28 אשתקד). 258) 298 התפטרו אשתקד) 363)

.(1964 בשנת 10 (לעומת לקיצבה יצאו אנשים ו17 (1964 בשנת 23

אנשי 1'033 וגוייםו לשירות ראויים נמצאו '1965 בשנת לגיוס שהתייצבו אנשים 6,329 מבין
מבין המגוייםים אחוז המתייצבים. 5'087 מתוך 863 גוייסו 1964 בשנת המניין. מן משטרה
שנשלחו חובה מגוייסי היו המגוייסים מכלל 236 כ%17.0. האחרונות בשנתיים היה המתייצבים

הגבול. במשמר לשרת

האדם כוח הרכב .3
והוותק בארץ השהות תקופת הלידה' ארץ הגיל' לפי האדם כוח בנושא מספרים דלהלן בלוחות
בו. שחלו והתמורות המשטרה של האדם כוח הרכב של האופי קווי את מבליטים הם במשטרה.

.19651964 בשנים המתגייסים' על מספרים ניתנים כן
המשטרה .אנשי של גילם א.

122נפטרו

2נספו
בתפקיד 2נפלו

בריאות מסיבות 282פוטרו

אחרות מסיבות 110פוטרו
לקיצבה 173יציאה

3663התפטרו

אחרות 24סיבות

ו 9ל ח
כוח לפיהרכב האדם 19651964הגיל

הגיל
הכל םסך י ן ן 77 א נב < נ י * ושוטריםסמלים;ק

19641965196419651964196519641965

הבל 075'6636'6,2546,726100.0100.05916515מך

שנה 25 693'3531'1,3561,69621.725.2331עד
שנה 302699198915.814.72322968967
שנה 40312,2232,21935.633.01922032'0312,016
ומעלה 411 '6841,82226.927.13734231,3111,399
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המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.
חשבון על לזקוף יש זו זעירה עלייה ל19.80/0. מ%19.2 עלה במשטרה הארץ ילידי אחוז
אחוז ל%33.2. מ%34.5 זו'. בשנה גם ירד אירופה ילידי אחוז הגבול. למשמר החובה מגויים.י
זו בשנה ל%28.1. נ>27.00/0 עלה אפריקה ילידי אחוז ל,%18.3. מ%18.8 ירד אסיה ילידי

ל37. מ31  אמריקה מארצות שעלו המשטרה אנשי של מםפרם שוב גדל
הפירוט לפי לאוסטרליה)' (פרט העולם יבשות מכל ארצות, מ50 באו ישראל מדינת שוטרי

 דלהלן:
1334 ישראל
1003 מרוקו
784 רומניה
652 פולניה
597 עירק
452 מצרים
216 תורכיה
180 טוניס
155 תימן
151 גרמניה
139 לוב
138 צ'כיה
108 רוסיה
105 הונגריה
103 אלג'יר
100 בולגריה
87 פרס

4פקיסטן
4ברזיל
3סין

3אפגניסטן
2קובה

2אורוגואי
2ציילי

2קפריסין
אפריקה 1ד.

הירדן 1עבר

1פרגואי

1פורטוגל

1בורמה

1קנדה

1סינגפור

1שוודיה

6726 סה"כ

69סוריה
53ליטא
52הודו

43אוסטריה
22עין
21לבנון

20צרפת
20יוגוסלביה
20ארגנטינה

16ספרד

16יוון

9טנג'יר
9בלגיה
7אנגליה
6איטליה
5ארה''ב
4הולנד

עלייה, של גל וכל במדינה הגלויות קיבוץ ושל היישוב של בבואה הוא האדם כוח של הרכבו
במשטרת האדם כוח בהרכב שחלו בתמורות נאמנה השתקף ישראל, מדינת של קיומה שנות במשך

ישראל.
בארץ המשטרה אנשי של שהותם תקופת ג.

11 ח ו ל
19651964  בארץ השהות תקופת לפי האדם כוח הרכב

באר? השהות תקופת
ו נוייסוושוטריםסמ?יםקגיניםבאחוזיםהכלם חכי סד
1964196519641965196419651964196519641965

הכל 6,2546,726100.0100.05916515,6636,0758631,033מך

הארץ 1,2041,33419.219.883911,1211,243144267ילידי

משנה 45350.70.5144354935פחות
שנתיים עד 1912533.13.813190250122171שנה

שנים 531973083.14.6121963066264
שנים 1064855017.87.456480495123117

ומעלה שנימ 114,1324,29566.163.95005493,6323,746343359
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ל%83.7 1964 בשנת מ%85.3 ירד שנים לעשר מעל בארץ הנמצאים ואלה הארץ ילידי אחוז
אנשי אחוז אשתקד.  %7.8 לעומת בארץ' שנים עשר עד משש נמצאים %7.4 הנסקרת. בשנה
.1965 בשנת ל%8.9 1964 בשנת מ6.90/0 עלה שנים משש פחות בארץ הנמצאים המשטרה

אשתקד.  83 לעומת '91  הארץ ילידי הקצינים במספר עלייה השנה חלה כן

המנדט) במשטרת השירות (כולל במשטרה הוותק ד.

12 ח ו ל

19651964  במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב

ושוטריםממליטקציניםיםבאחוזהכלסד

196419651964$19619641965196419(5

הכל 6636,075'6,2546,726100.0100.05916515סך

אחת שנה 75091612.013.686742910עד

5186148.39.168512606שנתיים

שנים 33814506.16.737378443

שנים 42623414.25.163256338

שנים 52272243.63.385219219

שנים 1061,00999616.214.83246977950

שנה 15111,8691,69229.925.21701411,6991'551

שנה 20169011,15914.417.2206285695874

שנה 30212972794.74.2129118168161

ומעלה שנה 3140550.60.823321723

1964 בשנת מ%50.4  ומטה שנים 10 שוויתקם המשטרה אנשי במספר עלייה חלה שוב השנה
אנשי במספר הירידה מגמת החובה. מגוייסי חשבון על זו עלייה לזקוף יש שוב השנה. ל%52.6
השני* ל%25.2 1964 בשנת מ29.90/0  השנה גם נמשכה שנה 1511 של ותק בעלי המשטרה
1964 בשנת מ%14.4  היא אף נמשכה שנה 2016 של הוותק בעלי במספר העלייה ומגמת

השנה. ל17.2%
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נפטרים ה.

שוטרת476 קוממי בתפקידיונה נפלה
סמ"ש17096 ברכאת בתפקידסלמאן בתאונה' נספה
שוטר18597 אקוע בתפקידישראל דרכים, בתאונת נספה
ם*"ר6230 רפלוביץ בתפקידאריה דרכים, בתאונת נספה
סמ"ש1922 פרנקו נפטרנסים

רש"ט12071 זילברברג נפטראלכסנדר
סמ"ש17658 אדרי נפטרשלום
סמ"ש3411 שכטר נפטרמנחם
סמ"ש5528 מורד נפטראנואר
רס"ל3802 קפלן נפטראברהם
רם"ל1644 שוסטר נפטרצבי
רש"ט1309 אפלבוים נפטראליעזר
פקד97 דוב בן נפטראלכסנדר

ר0"ל1631 מלמד נפטראברהם
רפ"ק75 ינאי נפטראברהם

רש"ט8719 עמיחי נפטראהרן

בדרגה והורדות העלאות ו.

אחת קצונה ומדרגת (מסמלות קצונה לדרגות 223 מהם אנשים' 1354 בדרגה הועלו 1965 בשנת
לתפקיד וצמודה זמנית היתד, שדרגתם אנשים זה (ובכלל אנשים 62 בדרגה והורדו למשניה)

סיומו). עם מהם ניטלה והיא

כריאזת .4

המחלה ימי (במניין 1965  1963 בשנים משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר להלן
תפקיד). מילוי בשעת חבלות מחמת שנגרמו ההיעדרות ימי גם נכללו

משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע השנה

9.4
7.5
7.9

1963
1964
1965

.5.7 היה קצינים של המחלה ימי של הממוצע

משמעת .5

משמעתיים משפטים א.

המשמעת ועל הטוב הסדר על עבירות על המניין מן משטרה אנשי 1664 נידונו 1965 בשנת
בעיקר המתייחסות משמעת' עבירות על האנשים נידונו המקרים ברוב עונשים. 2607 והוטלו
בודדים. נשפטו הציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה משום בהן שהיה בעבירות ולמשטר. לנוהל
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 1964 בשנים המניין מן המשטרה אנשי על שהוטלו העונשים ומספר העונשים סוגי להלן
 :1965

13 ח ו ל

19651964  משמעתיים עונשים

ש נ 1 ע ה
העונשיםמספר
19641965

הכל 1,8792,607סך

74מחבוש
בקסרקטין 384568מעצר

639802קנס
משכורת 214318הפקעת

נזק 122180תשלום

491630נזיפה
בדרגה להורדה 2935המלצה

למשמעת דין בתי ב.

למשפט הובא והאיש בוטלה, אחת תביעה למשמעת. דין בבית לדין הובאו משטרה אנשי שמונה
חובה שוטרי וארבעה שוטרים שני רבסמל, הורשעו: אנשים שבעה יחידי. דן בפני משמעתי
חודשי לשלושה נידונו השוטרים שני מאסר? שבועות לשישה נידון הראשון הגבול. במשמר
מאסר, חודשי לשלושה אחד נידון החובה, שוטרי ארבעה מבין < תנאי על חודשיים ומהם מאסר
חודשי לשלושה והאחרון תנאי, על חודשיים ומהם מאסר חודשי לארבעה אחד יום, 90 למאסר אחד

תנאי). על מאסר לחודש עונשו את והמיר אותו חונן המדינה (נשיא מאסר

שגד! ודגרי <9רפיפ .6

החורגים מיוחדים מעשים עבור אנשים ל505 ייעול ופרסי כספיים פרסים הוענקו 1965 בשנת
ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן

שידורו; ותגאי משכורות .7

פקד מן  קצינים של שכרם המשטרה: אנשי של בשכרם מסויימים שינויים חלו 1965 בשנת
י, מקבילות בדרגות ?בע' ישל_>3ב^£1£ניות לשכרם ^הושווה בכלל ועד סגןניצב, ועד
הוגדלה פקד בדרגת של"קצינים הוותק בדרגהלתוספת במקרה"של"העלאה הוותק גרירת אושרה

זמניים. מוספים ולשוטרים לנוטרים שירות תנאי תוספת אושרה כן ל"י; ל12 ל"י מ11

הלומדים המשטרה, אנשי ילדי של הלימוד שכר בתשלום להשתתף המשטרה החלה זו בשנה
ילדי של הלימוד שכר בתשלום להשתתף היא ממשיכה ובן אקדמאית, להשכלה ספר בבתי

תיכוניים. ספר בבתי הלומדים המשטרה, אנשי
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הנקרה בראש המרגוע ב>ת
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%35 של בנכות שלקו משטרה לאנשי שונות הטבות מעניק הגימלאות לחול; 5 מספר התיקון
שנפטר שוטר שאירי של הזכויות הושוו כן לשאיריהם. או התיקון) שלפני מ%50 (במקום ומעלה
הממונה של שבסמכותו מיוחדות הטבות לרבות חייל' של לאלה שירותו ועקב שירותו בתקופת
אנשי על גם וחלות העיקרי החוק של תחולתו מיום תחולתן אלה זכויות לאשר. הגימלאות על

שאיריהם. ועל התיקון פרסום לפני שפרשו משטרה

עשר בדרגתם ששירתו בכלל, ועד פקד' ועד רבסמל מדרגת ומעלה' 50 מגיל משטרה אנשי
שהם לתפקיד החדשה הדרגה בתקן נקבעה לא אם אף מסויימים בתנאים בדרגה, יועלו שנים'
במשמר רבישוטרים או 45 לגיל שהגיעו כלליים' בתפקידים המשרתים רבישוטרים ממלאים

דומים. בתנאים בדרגה יועלו '40 לגיל שהגיעו הגבול

ו273 משטרתי דיור קיבלו 60 דיור: בקבלת המשטרה ידי על נעזרו משטרה אנשי 394
במאמציה המשטרה המשיכה השנה ועמידר. לבניין החסכון מפעל הסוכנות' באמצעות דיור קיבלו
מגישה הסוכנות חדשים. כעולים זכויותיהם את ניצלו שלא מאנשיה לאלה דיור מהסוכנות לקבל

לעשות. שניתן ככל לקראתנו ובאה עזרתה מלוא את

1,890/650 של כולל בסכום המשטרה, מקרן הלוואות 1346 המשטרה לאנשי אושרו 1965 בשנת
כן ל"י. 85'370 של בסכום שונים, מבנקים הלוואות לקבל איש 447 לעוד סייעה המשטרה ל"י.
שק"ם. בחנויות בתשלומים קניות לשם  ל"י 144,300 של בסך שק"ם מתווי משטרה אנשי נהנו

ובטבריה, הנקרה בראש בצפת' המרגוע בבתי חופשתם מבילוי השנה גם נהנו המשטרה אנשי
נוחים. תשלום בתנאי

והדרכה הכשרה .8

החיל לאנשי להקנות היא השאיפה .1965 בשנת נשתנו לא ישראל במשטרת ההדרכה מטרות
ערכי תפקידיהם; של יותר ומפוקח משכיל במילוי להם שתעזורנה רקע ידיעות מקצועי; יידע
הישראלית. החברה את המכוונים העליונים הערכים ברוח לחנכם וכן הציבורי, השירות של יסוד
הפעיל שיתופו הוא המנחה הרעיון כאשר ההדרכה, בשיטות שיפורים נעשו זו מטרה השגת לשם

הנלמדים. בנושאים החניך של

רוקמת חיפה, עיריית עם בשיתוף לצוער^_משטרה, תיכון ספר בית הקמת של התוכנית
שמטרתה להשכ^_ו^כונית מדרשה להיפתח עומדת כן ביצוע. של לשלב כבר ונכנסה וגידים עור
המשטרה בגרות. ותעודת תיכונית השכלה לרכוש מתאימים, נתונים בעלי משטרה, לאנשי לאפשר
תקופת במשך תפקיד מכל ישוחררו והחניכים התלמידים, הוצאות של הארי החלק את תכסה

הלימודים.

היכולת מבחינת מפקחים, לקורס ביותר והטובים המתאימים המועמדים את לבחור מנת על
המיון, אמצעי ופותחו הורחבו האפשר, ככל אובייקטיביים בוחן אבני לקבוע וכדי האישית,
המיבדקים^נערכים במשטרה למפקדים הדרושים ויכולת, כושר בעלי מועמדים בחירת שיאפשרו

צה''ל. של המיבדקים ביחידת

ה כ ר ד ה ה ת ו ט י ש א.

בקצב לקדמם, היא והמגמה למבוגרים ההדרכה עקרונות על מבוססת המשטרה אנשי הדרכת
כושרם. רמת בגבולות מזורז,
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ונעזרים באמצעים ולהשתמש להכיר לומדים משטרתיים, בנושאים ידיעות רוכשים החניכים
שוטר עשוי שבהם המצבים מן מצב בכל הולמת בצורה ולהתנהג המשטרה מסתייעת שבהם
בפיתוח אודיוויזואליים, באמצעים . שונים אימון ובעזרי בשיטות מסתייעים המדריכים להיקלע.
למחשבה לדרבן  הדיונים כוונת הנלמד. החומר על ובשאלונים השיעורים בשעת דיונים
מעוררת זו לימוד שיטת שנלמד. חומר ולהטמיע שבמציאות למצבים יידע יישום לתרגל עצמית'

שיגרתיים. ללימודים רב עניין ומוסיפה אינטלקטואלית סקרנות

הארצי. ההדרכה בבסיס לתנועה' האימונים מגרש מיוחד לציון ראוי ההדרכה חידושי בין

רכב. כלי לתנועת הדרושים ותמרורים, רמזורים מערכת בעל טבעי, בגודל רחובות צומת זהו
לתנאים האפשר, ככל הדומים, בתנאים ב"צומת' נעשה התנועה בבעיות הלימודים מן גדול חלק
תלמידים  לאזרחים התעבורה בנושא שיעורים ניתנים זה אימונים במגרש שבכבישים.

ומבוגרים.

בסיסית הכשרה ב.

לטירונים קורסים
טירונים קורס לטירונים! קורסים של סוגים שלושה השנה גם התקיימו כן הקודמות, כבשנים
 הגבול משמר לאנשי טירונים וקורס הגבול משמר לאנשי טירונים קורס משטרה, לאנשי
לימוד. שעות 780 הכל ובסך שבועות 20 נמשך לשוטריםטירונים הקורס חובה. מגוייסי
בבסיס ומחציתו מג"ב בבסיס קויים שמחציתו בצה"ל), שירתו (רובם הגבול משמר לאנשי הקורס
מגוייסי  לטירונים הקורס לימוד. שעות 490 הכל ובסך שבועות 10 נמשך הארצי' ההדרכה

לימוד, שעות 666 הכל ובסך שבועות 16 נמשך חובה

עודם והיתר ,617 סיימו מהם חניכים' 878 השתתפו לטירונים קורסים של מחזורים ב26
בלימודיהם. ממשיכים

 לטירונים: שניתנה ההדרכה היקף את משקף 14 הלוח

14 ח ו ל

19651964  לטירונים קורסים

שעותמספר סמספר רמ כפ י נ זז םה י

וזבללימודהמהזוריםהקורם 0יימוימוסייסו טרם
1964196519641965196419651964196519641965

הכל 232616,03419,534813878585617228261סך

92016,380357548199377158171'142110טירוניםשוטרים

512,4504901103911039הגבולממשמרטירונים

ממשמרטירונים הגבול
ו442,6642,6643462912762017090חובהמגוייסי
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מפקדים הכשרת ג.

סמלים קורם
חוקרים. וחוליית סיור קבתת של ותיפעול ניהול לתפקידי זוטרים מפקדים מכשיר הקורס
ותיפעול המשטרה ארגון רמת את רבה' במידה קובעות, המוצלחת והכשרתם הנכונה הדרכתם
חניכים, 123 השתתפו בקורס, לימוד. שעות 912 הכל ובסך שבועות 24 נמשך הקורס כוחותיה.

בלימודיהם. ממשיכים עודם ו59 הקורס את סיימו 64 מחזורים. בשני

מפקחים קורם י 1 .)

בקורס משתתפים נוספים ותשעהעשר מפקחים קורס סיימו משטרה אנשי ושישה עשרים ין\<"
שבועות. 35 נמשך הקורס נסתיים. שטרם

בכירים לקצינים הספר בית
הרצאות החניכים שומעים בכירים, לקצינים הספר בית של הקבוע המדריכים סגל על בנוסף ן. ,1/1
קציני הגבוהים, האולפנא מבתי מרצים המחוזות' ומן הארצי המטה מן בכירים קצינים מפי גם
מחזורים 2 התקיימו השנה שבועות. 23 נמשך הקורס שונים. בשטחים ומומחים בכירים צה"ל
בלימודיהם. ממשיכים עודם השני, המחזור תלמידי קצינים, 16 בכירים. קצינים 29 השתתפו שבהם

יחידות. ומפקדי מטה קציני מכשיר הספר בית

מקצועית הכשרה ד.

קורסים
53 ולקשרים. גישוש כלבי לנוהגי לרוכבים' תנועה, לבוחני קורסים נערכו הנסקרת בשנה
המשטרה, בתחנת תלפיות? ההדרכה' בבסיס שקויימו אלה בקורסים השתתפו משטרה אנשי

ברמלה. לקשר הספר ובבית הארצי ההדרכה בב0יס מעונה?

השתלמויות
 להלן* כמפורט מחזורים, ב68 שונות בהשתלמויות משטרה אנשי 1175 השתתפו 1965 בשנת

המשתתפים מנופר ההשתלמות נושא
508 הנהיגה שיפור
31 נוער חוקרי
30 כלבים נוהגי
185 מברקים מחברי
10 מתופפים
36 הגבול משמר  חוליות מפקדי
28 הגבול משמר סמלי
17 כיתות מפקדי לקורס מועמדים הכנת
20 קלסתרן מפעילי
22 ספורט מדריכי
6 מקרינים
28 בטיחות משמרות מדריכי
15 אלחוטאים

220 אלחוטדיבור רשת מפעילי
19 מודיעין רכזי

34



הספר ובבית הגבול משמר בבסיסי הנפות. בבנייני המשטרה, בבסיסי קויימו ההשתלמויות
ורדיואקטיביזאציה, מיכון מינהל, בריונות, הנושאים: על עיון ימי קויימו כן ברמלה. לקשר
השתתפו שבו פוטוגראמטריה, הנושא על עיון ויום בכירים' קצינים 288 השתתפו שבהם

קצינים. 15

המשטרה למסגרת שמחוץ במוסדות השתלמויות

פיקוד * כגון שונים, בנושאים משטרה אנשי 325 הודרכו המשטרה במסגרת להשתלמויות בנוסף
טבחות, חבלה, מחלקתיים), (חובשים ראשונה עזרה גופני/ אימון נשק, מודיעין, צבאי, וניהול
ברכב. וטיפול משרדי ניהול שפות, קרימינולוגיה, בישראל, המיעוטים הכרת לאומי, בטחון
המדינה, למדעי הספר בבית לאומי, לבטחון במכללה צה"ל, בבסיסי קויימו ההשתלמויות
המדינה, שירות בנציבות העבודה, לפריון במכון לקציניים, הספר בבית בראילן, באוניברסיטה
מכביאש, במיתקני וינגייט. במכון בת"א, ולפיתוח למחקר בטכניון והתרבות, החינוך במשרד

אחרים. ובמקומות םוללבונה במוסך

בחינות ה.

איש 209 משטרה: אנשי 24 בהצלחה עמדו השנה, במשך נערכו אשר המקצועיות בבחינות
יסוד. השכלת בבחינות ו47 שפות בבחינות 122 הצטיינות: שכר בבחינות בהצלחה עמדו

מרחבית הדרכה ו.

לקחים לימוד המשטרה; אנשי של המקצועי היידע העמקת המרחבית: ההדרכה מטרות הן ואלו
הרחבת טובה: לאזרחות התודעה העמקת תפקידים; ביצוע בשעת שנתגלו ומליקויים מהישגים
אינם המשטרה בבסיסי הקורסים הגופני. כושרם והגברת המשטרה אנשי של הכללית השכלתם
בצורה להשלים, באה המרחבית ההדרכה ומרחב. מרחב כל של הספציפיות לבעיות מתייחסים
שבהם בנושאים וכן ומשטרתיים כלליים אקטואליים, בנושאים והמידע ההדרכה את שוטפת,
אנשיהם, של והכשרתם הדרכתם להשלמת לדאוג גם חייבים היחידות מפקדי המרחב. מועסק
שיעורים והשתלמויות, עיון ימי קיום ידי על הושגו אלו ומטרות העבודה, שיגרת כדי תוך

התפקידים. ביצוע כדי תוך והדרכה תרגילים תקופתיים,

הדרכה בסיסי ז.

מבני בבסיס ממושכים. לקורסים בעיקר מיועד המשטרה, בבסיסי הגדול הארצי, ההדרכה בסיס
1042 זה בבסיס השתלמו הדו"ח בשנת הפנוי. זמנם לבילוי ואולמות לחניכים נוחים מגורים

משטרה. אנשי

ובהשתלמויות, שונים בקורסים תלפיות, המשטרה בבסיס השתלמו משטרה אנשי 1364
זה. בדו"ח כבר שצויין כפי

איש. 29 הודרכו בכירים לקצינים הספר בבית

אחרים. משטרה בבנייני ובהשתלמויות בקורסים השתתפו משטרה אנשי 623
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0 * יי*,

£ המשטרה של הארצי ההדרכה בסיס



15 ח ו ל

19651964  בקורסים המשתתפים ומספר ההדרכה בסיסי

מספר
חמספ ה םר י כ י נ

דהקורסיםהבסיס סיימוטרםסיימו=

1965 1961196419651964196519641965

82הכלסר 492,6101,5612,1141,143496418

342 324 707 824 1,049 1,148
21 112  705 21 817
16 13 150 431 166 444
39 47 286 154 325 201

הארצי ההדרכה 831בסים.

תלפיות ההדרכה' 91בסיס

אחרים משטרה 914בסיסי
גורמיחוץ של 2336בסיסים

המקצועית הספרייה ח.

וכלליים, מקצועיים בנושאים חומר הדרגים בכל המשטרה לאנשי לספק  הספרייה של ייעודה
הכללית. השכלתם ולהרחבת עצמי ללימוד להדרכה, היומיומית, המשטרתית לעבודה המסייע

והעברית, הלועזית הספרות מן ומאמרים קטעים של והכירטום האיסוף נמשך הדו"ח בשנת
בשפות מופיעה זו ספרות. של מרביתה. ומרחבית. בסיסית להדרכה מתאים חומר בהם שיש
ספרים לחבר הניעונו זה מצב בהן שולטים אינם משטרה אנשי של ניכר שמספר זרות,

העברית. בשפה מקצועית לספרייה יסוד שישמשו מקצועיים

4,536 נמצאים ההדרכה, ובבסיסי במרחבים ובשלוחותיה הארצי שבמטה המרכזית בספרייה
יפה. ספרות של עותקים ו523'4 כללית ובהשכלה מקצועיים בנושאים עותקים) 21,198) ספרים

של עותקים ו16 מקצועית ספרות של עותקים) 1,057) ספרים 169 נרכשו השנה במשך
יפה. ספרות

הדרכה פרסומי ט.

ואינפורמאטיבי, לימודי חומר לספק במגמה ההדרכה פרסומי מסגרת הורחבה הנסקרת בשנה
את המשטרה אנשי לידיעת להביא וכן לאדם, מאדם נסיון להעברת מכשיר לשמש גם העשוי

הפיקוד. מגמות ואת בשורותיה המתרחש

פורסמו ברבעון מקצועיים. בנושאים להתבטא המשטרה לאנשי מאפשר המשטרה רבעון
זרות משטרות פרסומי מתוך נבחרים מאמרים תרגומי המשטרה, אנשי של עטם פרי מאמרים,

למשטרה. שמחוץ אישים מאת וכתבות

אנשי לידיעת מביא לשבועיים, אחת לאור המוצא המשטרה'/ בעולם "מהמתרחש העלון
מפרסם לקרוא"' כדאי "מה העלון זרות. ובמשמרות ישראל משטרת בתוך המתרחש מן המשטרה
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ופסיקה" תחיקה "חידושי המשטרה. בספריית המצויים עת, בכתבי ומאמרים ספרים על פרטים
והשלכותיהם מהם' הנובעות המסקנות והפסיקה' התחיקה חידושי את המשטרה אנשי לידיעת מביא
אנשי של הנהיגה רמת את לשפר מגמתה  המשטרה" לנהג "איגרת המשטרה. עבודת על
המיועד וממלכתיים' ציבוריים אירועים על אינפורמאטיבי פרסום הוא מהרבה" "מעט המשטרה.
השירות ולתנאי לפעולותיה למשטרה' הנוגעים בנושאים דן הסברה" "דפי הפרסום למפקדים.

שלה.

אימון עזרי י.

לשימוש והוכנסו הוכנו  מיוחדת במתכונת אימון עזר  לתנועה האימונים למגרש בנוסף
 המקצועיתמשטרתית: ולהכשרה להדרכה רבה חשיבות להם שיש דלקמן' ההדרכה עזרי

הפריטים מספר הוכנו או שנרכשו העזרים

2 ויאוגרף  הקרנה מכשירי
1 אפיסקוף  הקרנה מכשיר
4 קסם פנסי
1 הקרנה מכונת
2 ניידים מסכים
1 קבוע מסך ■

452 שקופיות
49 לויאוגרף שקופים
6 סרטים
13 סרטונים
58 כרזות
14 גראפיים ולוחות תרשימים

113 אחרים אימון עזרי

תרבות ופעולות כללית השכלה יא.

כללית השכלה

החינוך משרד עם פעולה בשיתוף קויימו תלפיות' ההדרכה' בבסיס יסוד להשכלת הקורסים
השכלתם את להשלים במגמה  מבוגרים ולחינוך הלשון להנחלת המחלקה  והתרבות
מיועד הקורס יסודי. ספר בית סיימו שלא משטרה אנשי אותם של היםודיתפורמאלית
הלימודים משך רגילים. משטרה לתפקידי המועברים הגבול' משמר ולאנשי חדשים למגוייםים

חודשים. וחצי חמישה  בקורס

משרד עם סוכם הורחבה. עליסודית השכלה לרכוש משטרה לאנשי לאפשר המגמה
לבגרות. המוקדמות לבחינות להכנה מדרשה תלפיות, ההדרכה' בבסיס לקיים והתרבות החינוך
משטרה לאנשי האפשרות ניתנה כן .1966 בשנת בלימודים יתחיל איש 45 בן הראשון המחזור
בשיעורים. להשתתף שיוכלו כך הותאמו עבודתם ושעות צה"ל' של תיכוךערב ספר בבתי ללמוד
מחזירה הבגרות' בבחינות בהצלחה בעמדם אך לימודיהם' את בעצמם מממנים המשטרה אנשי

הלימוד. הוצאות את המשטרה להם
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העברית הלשון הנחלת
וותיקים חדשים עולים  המשטרה אנשי של העברית השפה לשיפור הוקדשה לב תשומת
המקצועיים הקורסים במסגרת גם השפה. ללימוד והשתלמויות םמינאריונים קורסים' קויימו כאחד.

העברית. הלשון שיפור לשיעורי זמן הוקצב השונים
בקורסים העברית השפה ללימוד שונות' ברמות שהוקדשו, השעות מספר פירוט להלן

 השונים?
שעות 80  טירונים קורס
שעות, 40  הגבול משמר  טירונים קורס
שעות 76  סמלים קורס
שעות 90  מפקחים קורס
שעות 34  בכירים קצינים קורס

עם פעולה בשיתוף תלפיות' ההדרכה' בבסיס שנים זה מקיימת שהמשטרה לעברית האולפן
חדשים לעולים מיוער מבוגרים' וחינוך הלשון להנחלת המחלקה  והתרבות החינוך משרד

למשטרה. התגייסו אשר
המרוכזים בקורסים החובה מגוייסי  הגבול משמר אנשי משתתפים נובמבר מחודש החל

צה"ל. של הפיקודיים ספר בבתי המתקיימים העברית' השפה ללימוד

האנגלית השפה לימוד
ההדרכה סגל מאנשי 10 וכן לוד, התעופה' ובנמל חיפה בנמל הגבולות ביקורת יחידות עובדי
מיוחד. ובקורס פרטיים ספר בבתי האנגלית השפה את לומדים הארצי' ההדרכה בסיס של

הלימודים. בהוצאות משתתפת המשטרה

ולאומי אזרחי חינוך
למפקחים. מחזורים ו17 לסמלים מחזורים 17 קויימו והמדינה החברה לבעיות בסמינאריון
ממשלה ופקידי אקדמאים הם המרצים של רובם תלפיות. ההדרכה' בבסיס נערכים הםמינאריונימ

למפקחים. ושבועיים לסמלים וחצי שבועיים הוא הםמינאריון משך בכירים.

ולהקנות והמדינה החברה בנושאי המשתתפים ידיעות את להעשיר היא הסמינאריון מטרת
היישוב תולדות על ידיעות המדינה' קום לאחר לישראל הגיעו מהם שחלק הצעירים' למפקחים

הקוממיות מלחמת תולדות ועל בדרך" //המדינה של המאבק המנדט' בתקופת

 השתתפו! הכללית ההשכלה להרחבת השונות בהשתלמויות

טרם מספר
סיימו סיימו המשתתפים ק

לעברית האולפן
צה"ל של בקורסים העברית השפה לימוד

יסוד השכלת
סמלים  והמדינה החברה לבעיות סמינאריון
מפקחים  והמדינה החברה לבעיות סמינאריון

תיכונית השכלה
האנגלית הלשון לימוד
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תרבות פעולות

תרבותיים למופעים כרטיסים ורכישת ליחידות שסופקו ועתונים, מפרים קריאה' לחומר בנוטף
חשבון על (ולמשפחותיהם)' המשטרה לאנשי מודרכים טיולים המשטרה ערכה סבירים, במחירים
ההיסטוריים, והאתרים היישובים הטיול, מסלול על דף מוגש מטייל לכל השנתית. חופשתם

המשטרה. ידי על זו למטרה במיוחד שהוכשרו מדריכים, ידי על שהוכן

גופני ואימון ספורט יב.

ביחידות נרחבות ספורט פעולות בקיום התבטאה המשטרה אנשי של הגופני כושרם על השמירה
המשטרה. במסגרת שנתקיימו הקורסים בכל גופניים ואימונים המרחביות

זו עומדים 37 הכושר". "אות מבחני את משטרה אנשי 1378 בהצלחה עברו 1965 בשנת
לכדורעף הארצי המפעל המוזהב. הכושר באות לראשונה וזכו אלה במבחנים החמישית השנה
על מוטלות שהיו והמיוחדות הרבות המשימות מפאת מצומצם, בהיקף אולם השנה, גם קויים
המגן הוענק המנצחת לקבוצה וכר). השביעית המכביד. להסתדרות' לכנסת' (בחירות המשטרה

זה. במפעל השתתפו איש כ200 שמנו קבוצות 15 ז"ל. גורדון בנימין המפקח שם על

הגבול ממשמר איש ו30 הארצי ההדרכה מכסים איש 30 השתתפו הימים ארבעת בצעדת
כבודדים. ושוטרים שוטרות ו80 מאורגנות כקבוצות

במכון העצמות" "לחילוץ הקורס של מחזורים בחמישה השתתפו קצינים וארבעה ארבעים
ימים. שבוע מחזור כל משך ויגגייט.

למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע יג.

אחרים, ולגופים למוסדות בהדרכה ישראל משטרת סייעה הקודמות, כבשנים הדו"ח, בשנת
 מישוריים! בשלושה

משטרתי. אופי בעלי בנושאים המשטרה בבסיסי השתלמויות קיום (1)

משטרתיים. נושאים על שם הרצו אשר שונים' לקורסים מדריכים שיגור (2)

ובבנייניה. המשטרה בבסיסי שונות לתקופות והשתלמויות לימוד סיורי ארגון (3)

 משטרה אנשי  ומדריכים מרצים ידי על שניתנו ההדרכה ושעות הקורסים פירוט להלן
שונים: למוסדות

40



הסיוע

שעותמספר
ההדרכההמדריכים

733

12

128

24

12

28

8

12

1

הקורס

לקרימינולוגיה קורס

לקרימינולוגיה קורם

קשר קורם

בבית קשר קורס
ברמלה לקשר המפר

חוקרים קורס

צבאיים קורסים
קורס (חוקרים'

שדה) בטחון למשק"י

ג'ודו

המוסד

בראילז אוניברסיטה
העברית האוניברסיטה

הסוהר בתי שירות

הסוהר בתי שירות

 האוצר משרד
והבלו המכס אגף

צה"ל

לאומי לבטחון המוסד

אוניברסיטה תלמידי ידי על שניים השונות: המשטרה ביחידות לימוד סיורי 13 נערכו השנה במשך
אנשי של אחד העברית' האוניברסיטה תלמידי ידי על אחד צהי'ל' אנשי ידי על שישה בראילן'
הממלכתי. המודיעין קורס תלמידי ידי על ואחד לאומי לבטחון המוסד אנשי של שניים המבס'

איש. 364 אלד, לימוד בסיורי השתתפו בסה"כ

וכמדריכים' כיועצים משטרה אנשי שליחת ידי על זרות למשמרות סיוע הגישה ישראל משטרת
על פרטים בארץ. המשטרתיים ההדרכה בבסיסי זרות משטרות לאנשי קורסים עריכת ידי ועל

ח/ בפרק זה סיוע

ם י י ח ה י ל ע ב יד.

רוכביהם' על הסוסים' החיים. בעלי של והתיפעול האימון במגמות מהותי שינוי חל לא 1965 בשנת
והכוונתה התנועה על לפיקוח ועירוניים' כפריים  פתוחים באיזורים סיור לתפקידי מוצבים
רמי לאישים כבוד בליווי הם מועסקים כן רב. קהל משתתף שבהם באירועים הסדר ולשמירת

הארצי. המוביל על ובשמירה הממשלה' אורחי או מעלה

וזיהוי), גישוש כלבי חשיש' חשיפת >כלבי הפלילי הזיהוי לתפקידי נועד הכלבים של אימונם
בשני נערך השוטף והאימון הארצי ההדרכה בבסיס לכלבים ניתן היסודי האימון ולשמירה. לסיור

מיבצעי. לתיפעול גם המשמשים והדרומי' הצפוני  הכלבים בסיסי

כלבים. ו109 סוסים 44 המשטרה בשירות היו 1965 שנת סיום עם
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גי 6רק

ושירותים משק

המשק שעולות ארגון

האגף של המחלקות היקפו. ואת המשטרה משק של הניהול עקרונות את קובע המנהלה אגף
בשלוחות בפעולותיהן ונעזרות ולאנשיהן המשטרה ליחידות הציוד ואת השירותים את מספקות
קציני ו והתשלומים הבינוי הקשר' חוליות הן: אלה שלוחות שבמרחבים. שלהן המקצועיות
ענפי ידי על מתואמת המרחביות ביחידות המשקית הפעילות האספקה. ובסיסי המחוזיים התחבורה

בנפות. הניהול לשכות ידי ועל במחוזות הניהול

אפסנאות .1

וטרלין/צמר' דקרון/כותנה בדי לשימוש הוכנסו המשטרה' מדי של הטיב שופר הדו"ח בשנת
האישי הציוד של הניקוד שיטת המדים. לובשי  המשטרה אנשי של הנאה להופעתם שהוסיפו
וציוד נצרכת יחידתית אפםניה גם זו בשיטה עתה מנופקת כן ועל כיעילה עצמה את הוכיחה

משרדי.

בסיסי הכלכלה: מקבלי בין המשטרה. לאנשי כלכלה ימי כ000'500 סיפקו המשטרה מטבחי
המיבצעים ומשתתפי יישוב מנקודות הרחוקות משטרה תחנות הגבול' משמר יחידות ההדרכה,
כלכלה. ימי כ50,500 סופקו המשטרתיים המעצר בבתי לעצירים השנה. במשך שנערכו השונים
החיים לבעלי המזון אספקת כלכלה. ימי 53.000 סופקו המשטרה ברשות הנמצאים החיים לבעלי

דרום. הכלכלה' בבמיס השנה רוכזה

מדור ואנשי וכר' המשרדיות המכונות התחמושת. הנשק. באחזקת מטפלים החימוש בסיסי
ספר, יישובי ממשלתיים' משרדים כגון: חוץ' גורמי בידי הנמצא הנשק על מפקחים החימוש
נשק כלי 1711 נשק. ביקורות 1086 ידם על נערכו השנה במשך מיעוטים. וכפרי ראויים מפעלים
שונים מסוגים ירייה כלי 1870 הנשק. בסדנאות תוקנו שונות משרד מכונות ו116 חימוש ואבזרי
המשטרה בידי שהופקדו ירייה כלי 492 שנתפסו. ו844 שהופקדו 789 מהם החימוש, בבסיסי נתקבלו
ירייה כלי 2736 החימוש בסיסי ידי על בהשאלה סופקו הנסקרת השנה תוך לבעליהם. הוחזרו

מטיילים. קבוצות ל538 שונים

 מיליון 12 לעומת טפסים' מיליון 15 המשטרה של הדפוס בבית הודפסו 1965 בשנת
אשתקד.

ציוד נמכר כן בחו"ל.  ובחלקו בארץ הארי בחלקו נקנה ישראל למשטרת הדרוש הציוד
שימוש. מכלל שהוצא
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■■<יי

. ונכסיט בינוי .2
;■ .. יו

הצפוני המחוז מטה בניין של בדימונה' המשטרה תחנת של הבינוי עבודות הסתיימו הנסקרת בשנה
בארץ: שונים במקומות מישכרים נתוספו השנה במשך בקדימה. הכפר שוטר נקודת ושל בנצרת
ובניין לרווקיה אחד משטרה' לנקודות שלושה כפר שוטרי עבור למשרדים נועדו מהם שישה
בנתניה בנצרת, ביבנה, שבע, בבאר מגורים: דירות 10 נרכשו כן שבע. בבאר למשרדים אחד
הנכסים. ממצבת הורדו ולמגורים, משטרה ליחידות בעבר ששימשו בניינים, שישה קדימה. ובמושב

המשטרה יחידות של לשימושן חדרים 2763 המשטרה ברשות היו הדו"ח שנת סיום עם
תחנת של הבנייה עבודות הושלמו טרם חדרים. 2460 ובהן שירות דירות ו1036 השונות
המשטרה ותחנות רמלה ליד הגבול משמר בסים בתלאביב, השוטר" "בית בכרמיאל, המשטרה
.,;: ,_,,,,,.,, ;.,.! . .. . ,,...... ■...<; <,. ...:,/,;■ ואילת. אשדוד בנמלים

הקודמים דייריהם ידי על פונו דירות 82 שירות, דירות קיבלו נוספים משטרה אנשי 73
בדירות הגרים משטרה אנשי על להקל כדי לשנייה. אחת שירות מדירת עברו משטרה אנשי ו49

ל"י. 352,350 בסך הלוואות זו למטרה אושרו פרטיות, דירות לרכוש שירות
■ י. י. "■ ל: 171. 1

הקיימים, המשטרה בנייני של שיפוצם וכן והקמתם חדשים משטרתיים מבנים של הבנייה
המשטרה. של הבינוי חוליות ידי על מבוצעים

י"^יי ■ ■ ■ י י" ■■■■■■■ יי* יי ■■ י י י קשר .3

המשטרה, דואר וקורים. אלחוטיים קשר בעורקי היממה שעות כל במשך פועלת הקשר מערכת
הארץ. חלקי בכל קבועים מסלולים באמצעות מקרים השונות, היחידות בין

הארצי במטה הקשר מרכז
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השנה לעומת '%8.3 של (ירידה מברקים ב1,210,079 המברקה שירות טיפל השנה במשך
שנכנסו וב1040 שיצאו מברקים ב145 התבטא והאינטרפול ישראל משטרת בין הקשר הקודמת).

נכנסים). למבדקים ו%11.1 יוצאים למבדקים %9.8 של (עלייה

הטלפון באמצעות למשטרה הציבור בפניות טיפלו הגדולות הערים בשלוש האלחוט מוקדי
המברקים היקף בחיפה. ו37 בירושלים קריאות 50 בתלאביב, 179 היה היומי הממוצע .999

ל134,463. הגיע האלחוט מוקדי בשלושת וההודעות

קשר מכשירי 108 נייחים' קשר מכשירי 74 הקשר מחלקת ברשות היו 1965 שנת בסוף
ציוד מצבת הגבול. משמר ביחידות מופעלים שרובם נישאים, ו139 בכוח ניידים 85 בפועל, ניידים

 דלקמן: הפריטים את הדו"ח שנת בסוף מנתה הנ"ל) (כולל האלחוטי הקשר

שדרי 9 קלטיסרט, 25 טלפרינטרים' 45 מקלטים/משדרים, 499 משדרים, 107 מקלטים, 169

מקליטי ו27 מוקדאלחוט מרכזות 3 (רדיוטלפון), רד"ט מרכזות 6 טלפרינטרים, מרכזת 1 סרט,
סרט.

ופנים, חוץ לקשר אוטומאטיות מרכזות 4 חוץ, לקשר מרכזות 72 מנתה הקווי הקשר מערכת
ו1918 שיטור) ותאי מקשרים פרטיים, (ישירים, קווים 753 פנים' לקשר אוטומאטיות מרכזות 20

שלוחות,

עדיין נותרה אחת נקודה יחידות, 14 אלחוטי קשר ללא נותרו עוד הנסקרת השנה בסוף
קווי. קשר ללא

התקנות 507 קשר' ציוד של בנייה עבודות 333 הקשר מחלקת עובדי ביצעו השנה במשך
השונים. הקשר מיתקני של טכניות ביקורות ו3934 פירוק עבודות 176 תיקונים, 4043 ציוד, של

שירותי ובארגון קבועים, מברקה בשירותי שונים ממשלתיים לגורמים סייעה הקשר מחלקת
פיקוח קיימה הקשר לביקורת החולייה ציבורי. או לאומי אופי בעלי מיוחדים במיבצעים קשר
טיפלה שידורים, 8595 קלטה החולייה חובבים. שידורי על ופיקוח המשטרתי הקשר מערכת על
והוחרמו חיפושים 17 נערכו כן עבירה. דוחו"ת 120 וערכה לשידורים הנוגעים תיקים ב1692

משדרים. 15

תחבורה .4

שנים במשך בשימוש שהיו רכב וכלי קזונים מסוגים חדשים רכב כלי 130 נרכשו הנסקרת בשנה
המצבה. מן הורדו

ושופצו למימשה הועלו ספינות ו10 מנועים לחידוש החולייה ידי על שופצו רכב מנועי 323
ובכנרת. באילת בחיפה, המשטרה במספנות

ההדרכה בבסיס הדרום), לסדנת (כפופה בלוד השנה: נפתחו חדשות משנה סדנאות שלוש
כל של קיבולה ,■ הארצי ההדרכה ובבסיס בנתניה דלק: משאבות שתי הוקמו כן ובנצרת. הארצי

ליטר. 11,000 מהן אחת
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24500,000 ונסעו סולר ליטר ו125,000 בנזין ליטר 5,000,000 צרכו המשטרתיים הרכב כלי
ל"י. 58,544 של כולל בסך נזקים נגרמו המשטרתי התחבורה למשק קילומטרים.

כיום הנהיגה. במבחני עמדו אשר משטרה לאנשי נהיגה רשיונות 400 הוצאו 1965 בשנת
משטרתיים. רכב בכלי נהיגה ברשיונות משטרה אנשי 2888 מחזיקים

תשלומים .5

ההתייקרויות, למרות גרעון' ללא ונסגר אוזן 1965/1964 הכספים לשנת ישראל משטרת תקציב
האדם. כוח של והתוספת צפויים הבלתי הנוספים המיבצעים

(למעט 1956/1955 משנת קיים שהיה המישרות תקן פי על אושר 1965/1964 לשנת התקציב
נוטרים, וביניהם אחרות עזר ויחידות נוסף נפרד תקן נקבע שעבורם השוטף, הבטחון יחידות אנשי
1965/1964 שנת של הראשונים בחודשים ממשלה). משרדי או מוסדות תקציבי חשבון על המועסקים
התקציב נוספות. מישרות ל250 הוגדל 1966/1965 השנים ולקראת מישרות ב265 התקן הוגדל
המוסדות השתתפות ידי על שכוסו הסכומים מלבד נטה לירות ב55,810,000 הסתכם המקורי
ב60,962,800 התקציב הסתכם 1965/1964 שנת בסוף ואולם המשטרה. בפיקוח נוטרים שהעמיקו
לתקציב התוספת ל"י. 5,152,800 בסך תוספות האוצר ידי על אושרו השנה שבמשך לאחר נטו' ל"י
ל"י) 4,125,000) יוקר לתוספת חופשה, לפדיון ובחגים, בשבתות עבודה שכר לכיסוי הוצאה
ושירותים סחורות מיני כל של ההתייקרויות לאיזון ל"י) 415,000) ישנים רכב כלי להחלפת
הוצאו הפיתוח מתקציב מראש. צפויות בלתי והוצאות נוסף אדם כוח לקליטת וכן ל"י)' 612,800)

הארצי). המים (מוביל האבטחה ליחידות בסיסים ו5 משטרה בנייני להקמת ל"י 567,405

ו6י?ןוח ייעול .6

שוטפות ביקורות עורך המנהלה, אגף לראש במישרין כפוף שהוא משקית, לביקורת המדור
לשלמות ישירות האחראים היחידות" מפקדי ידי על הנערכות לביקורות בנוסף המשטרה, ביחידות

היעיל. ולניצולו הציוד

רכב כלי ניהול ביקורות ו112 שיגרה ביקורות 18 פתע, ביקורות 146 נערכו 1965 בשנת
משטרתיים.
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ד פרק

שיטור ותפקידי סיור מניעה'

עבריינות מניעת .1

הריבוי בלט במיוחד ובדוומרתה. בהתפשטותה העבריינות של בממדיה נוסף גידול חל השנה
את ושמצאו החברתית התסיסה מקרקע שצמיחתם עול ופריקת עבירה מעשי אותם של המדאיג
שהוטל ראשוני תפקיד היא העבריינות מניעתה"ש?1 ב8רץ. במקומותשונים בהתפרעויות פורקנם
 בעבריינות שחל הגידול לאור ובמיוחד  להצביע מחובתנו אך החוק' פי על ישראל משטרת על
אחרון מחסום אלא היא אין ומסירותה' מרצה במלוא זה בשטח לפעול המשטרה תמשיך שאפילו

כולה. בחברה או בזולת לפגוע בדרכו עבריין בפני המוצב

סיכול דהיינו' בלבד, פיזית מניעה פירושה המשטרתית שהמניעה ולהדגיש לחזור עלינו
במעשה ביטויו כדי עד והבשיל נתקיים לבצעה שהרצון עבירה, של המיידי לביצועה האפשרות
ובמיבותיה בשורשיה בטיפול העבריינות' של מקורותיה בחשיפת מתבטאת היסזדית המניעה גלוי.
של פעולתם בתחום היא המלה, של הרחב במובנה העבריינות' מניעת התהוותן ובמניעת

החברה. של והרפואיים החינוכיים הסוציאליים המוסדות

ימשיכו הם הסיור. אנשי על מוטלת עבריינות למניעת המכוונת המשטרתית הפעילות עיקר
בפני מגן לו ולשמש הציבור את לשרת יוסיפו הם זו! משימה ביצוע למען כלילות ימים לעשות
מרוכז מאמץ ידי על אם כי תיעשה' בלבד המשטרה אנשי ידי על לא זו מלאכה ואולם פגיעה,

כולו. הציבור בסיוע לכך' שנועדו המוסמכים הגורמים כל של

הסיוד פעולות ארנון .2

הקבוצתי. והסיור המקופי הסיור שיטות: שתי על בעיקר' מבוססת' במרחבים הסיור יחידות פעולת
הגורמים ניתוח על מבוססת למקופים השטח חלוקת באשר הגדולות' בערים מופעל המקופי הסיור
 משטרה (מעלגלי, בהם הטמונה המשטרתית התעסוקה מידת את לאמוד המאפשרים וצירופם'
כהלכה. התפקידים את לבצע אחד שוטרסייר של הפיזיות ואפשרויותיו (?01106 113231>18

מקופים מספר רוכב. ולסייר ממונע לסייר רגלי לסייר המיועדים מקופים קיימים זו לגישה בהתאם
הקבוצה ראש האחורית. הסיור קבוצת את  אליהם הצמודים והשוטרים סיור איזור מהווים
עבודת על מפקחים העירונית) התנועה של הסלקטיבי הפיקוח על ממונה מהם (שאחד ועוזריו
המחוזי. או הנפתי האלחוט למרכז הקשורה (ניידת)' מאולחטת שיטור במכונית ומסתייעים הסיירים
שעות 24 משמרות, בשלוש הפועלות נפתיות. סיור יחידות במסגרת מאורגנות הסיור קבוצות
הנפה' באיזור הסיור תפקידי לביצוע אחראי והוא קצין' עומד הסיור יחידת בראש ביממה.

משמרתו. בעת
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או בודד סייר הפעלת על מבוסם הכפריות הנפות של עירוניים באזורים הקבוצתי הסיור
המקום דרישות לפי והפועלים מראש קבועה מרחבית לחלוקה צמודים שאינם סיירים' קבוצת
הקשורות מאולחטות, שיטור מכוניות על היא אף נשענת זה סיור של הניידות השעה. וצורכי
סיורים נערכים כפריים! או למחצה עירוניים באזורים גם מופעלת זו שיטה נפתי. אלחוט למרכז
משתנות, ובתכיפות בעוצמה  חקלאיים בשטחים או ביישובים שיגרתייםתקופתיים וביקורים

ובאזוריהם. בכפרים הסיור תפקידי את מבצעים כפר שוטרי ולצרכיו. האיזור לאופי בהתאם

,**£ י *4י*.*4 * ■י
* %*<%* *י ^ 5 * >

כפרי באיזור סיור

שבנפות' הסיור לשכות על שבתחנות. הסיור משרדי על נשען המשטרה של הסיור מערך
הועסקו סיור בתפקידי הארצי. שבמטה והסיור התנועה מחלקת ועל שבמחוזות הסיור ענפי על
קטנועים' 83 שיטור' מכוניות 68 יום' כל ובממוצע' המשטרה אנשי מכלל %43.8, הנסקרת בשנה
וסיור ימי סיור אווירי' סיור כגון: שיגרתיים, בלתי שיטור תפקידי משטרה. כלבי ו4 סזסים 26
מן שונים טריטוריאלית וכפיפות מבנה בעלות מיוחדות' יחידות על מוטלים הגבול' באיזורי

הרגיל. הסיור מערך

...■,,. ]..



הסיור יחידות תפקידי .3

 נושאים: קבוצות לחמש לחלק ניתן הסיור יחידות על המוטלים התפקידים את

הטוב! הציבורי הסדר על ושמירה עבריינות מניעת א.
והכוונתה: התנועה הזרמת ב.

המשטרה; בבנייני תפקידים ומילוי תלונות קבלת ג.
ולעיריות? המדינה לרשויות סיוע ד.

לציבור. ועזרה שירותים ה.

.)/ לאותם שייכים כולם שלא לומר, חייבים אנו מסויימים, תפקידים של בחשיבותם למעט מבלי
? ל, במניעת שנגיעתם תפקידים ישנם הוקם. הוא ושלשמו הסיור של ייעודו את המהווים הנושאים
, . הם אם הוא' שספק תפקידים ויש ביותר' עקיפה הטוב הציבורי הסדר על ובשמירה העבריינות

בתעסוקת הכמותי משקלם ובעיקר הסיור' על אלד, תפקידים הטלת משטרה. תפקידי בכלל
נוסיף אם עליו. המוטלים התפקידים בביצוע ועדיפויות ערכים לשינוי בהכרח הביאו הסיירים'
אינן פעילותן שתוצאות למדי ברור  אדם בכוח מתמיד מחסור הסיור ביחידות קיים כי ונאמר,
במלוא הסיור יחידות את להפעיל היה אפשר שאילו היא' ההנחה מהן. המצופה את עונות
במניעת יותר גדולים להישגים להגיע היה אפשר בלבד, הייעודיים תפקידיהן ובתחום עוצמתן

הטוב. הציבורי הסדר על ובשמירה ורכושו הציבור שלום בהבטחת העבריינות,

הטוב הציבורי הסדר על ושמירה עבריינות מניעת א.

פסיכולוגית, הנחה על כל, ראשית נשענת, העבריינות מניעת למען הסיירים של פעילותם
התנהגות לגבי מרסנת השפעה להן יש שיופיע, האפשרות רק או ברחוב שוטר של שנוכחותו
סיורים ידי על מושגות אלה מטרות בכוה. עבריינים לגבי מרתיעה והשפעה טרוםעבריינית

וכיו"ב. רכב וביקורת חשודים בדיקת ומארבים' מוסווים סיורים פתע, וביקורי קבועים

לפי כלל' בדרך מבוצעת,' המוניים, ובאירועים בחגיגות ציבוריים, במקומות הסדר הבטחת
את לקיים הסיור אנשי נאלצים שבהם המקרים רבים ברם, מראש. ערוכה ותוכנית מוקדם מידע
מתיחות "חמולות"' סכסוכי כגון, במפתיע, שאירעו ובמצבים צפויים בלתי באירועים הסדר

וכוי. אסון מקרי שריפות, בשכונות'

והכוונתה התנועה הזרמת ב.

בלתי חנייה ידי על עורקיה סתימת ומניעת התקינה זרימתה הבטחת ובעיקר התנועה, בעיית
זה, נושא מזמנם. כ%47.0 לה המקדישים הסיור, שוטרי על עירוניים בשטחים מוטלת חוקית,
הישירים, הגורמים מן אחד מהווה גם אלא השוטרים, של עיסוקם לעיקר שנהפך בלבד זו לא
משפיע התנועה נושא הפלילית. העבריינות באפיק המשטרה של ההצלחה סיכויי את המפחיתים
הציבור מן חלק של יחסו ועל אחד' מצד לשוטר הרכב כלי ובעלי הנהגים ציבור יחס על מעט לא
שני. מצד שירות, להם ליתן להתפנות מסוגל אינו השוטר כאשר אחרים, בעניינים לשוטר הנזקק
לשם התעבורה, תקנות על העוברים על החוק ואכיפת התנועה על הפיקוח של חשיבותו ברם,
בערים, הסיור אנשי בספק. מוטלת אינה  בדרכים התנועה של ובטוחה תקינה זרימה הבטחת
תנועה הכוונת תנועה, "פקק" הסדרת כגון לכאורה, פעוטים לדברים רבות שעות המקדישים
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במעברי רגל הולכי על פיקוח מפריעה, חנייה או חוקית בלתי חנייה על דוחות הגשת בצמתים,
זאת. מטרה להשגת לה ערוך שאין תרומה ותורמים בכבישים אנדרלמוםייה מונעים וכוי, חצייה

המשטרה בבנייני תפקידים ומילוי תלונות קבלת ג.

עזרת  לעזרה זקוק כשהוא או לו בצר אזרח השומע כלל, בדרך הראשון, הוא הסיור איש
בה, מיידי טיפול המקרים, ברוב גם, פירושה ברחוב אזרח מפי תלונה קבלת אחרת. עזרה או החוק
שהוגדרו (כפי עוון מסוג קלות ולעבירות חטא מסוג לעבירות מלא טיפול נותנים הסיירים
שאינן יותר, חמורות עבירות על תלונות .(1965  תשכ"ה הפלילי, הדין סדר לחוק בתוספת
לטיפול זוכות  תומן עד בהן לטפל ביכולתו שאין תלונות או הסייר, של טיפולו בסמכות
מעצר והבטחתן, מוחשיות ראיות איסוף עדים, איכון העבירה, מקום על שמירה הכולל ראשוני'
מידי מציאות קבלת להוסיף אפשר זו נושאים לקבוצת וכר. לנפגעים עזרה הגשת עבריינים,
החקירה יחידות בקשת פי על חשודים או דרושים עבריינים מעצר וכן שמירתן, ואת הקהל
הראשונים גם הם המשטרה, בנייני בתוך התורנים תפקידי את הממלאים הסיור אנשי השונות.
האלחוט מוקד עם טלפונית המתקשר או תלונתו, את אישית להגיש שבא המתלונן את השומעים

המקומי.

לבתי לליווים אחראים הם המשטרה. ובתחנות בנפות העצירים על שומרים הסיור אנשי
הדו"ח (בשנת המחוזיים המעצר בתי של הקבועים הצוותים את מתגברים גם והם המשפט

איש). 41,350 המשטרה של המעצר בבתי שהו

ולעיריות המדינה לרשויות סיוע ד.

בין ולעיריות. המדינה לרשויות סיוע מתן בבחינת שהם הסיור/ על המוטלים התפקידים רבים
ולמפקחים העיריות לפקחי וסיוע ליווי אזרחי, בשטח פעולה בשעת צבאיים לשוטרים ליווי אלה:
וסיוע ליווי וכו')' הבריאות משרד התעסוקה, שירות דיג, (מפקחי האחרים הממשלה ממשרדי
זה סיוע וביו"ב. עיקול או פינוי צווי בביצוע המשפט בתי של לפועל ההוצאה משרד לפקידי
המוגש שסיוע המקרים מעטים לא אך אחד, שוטר של הפסיבית בנוכחותו לפעמים מתבטא
של ביצוע (כגון, מוקדמים והערכות תכנון ודורש שוטרים מאות ואף עשרות מעסיק לרשויות
הזמנות בחלוקת המשפט לבתי המוגש הסיוע ואולם וכוי). בכוח פינוי צו או בית הריסת צו
המשטרה של השוליים התפקידים שבין הבולט הוא ומעצר מאסר פקודות של לפועל ובהוצאה
בתחום כלול אינו אחרות ובארצות כלל משטרתי תפקיד אינו זה שתפקיד היא, מאלפת ועובדה
ממלאים זה תפקיד המשפט. בתי מינהל אנשי ידי על מבוצע אלא המשטרתיים, התפקידים
היחסים להרעת גורם ואף שבמן על כבד נטל מהווה והוא הסיור אנשי בסיוע מיוחדות חוליות

פועל. הוא שבו האיזור אוכלוסיית ובין הסייר בין

לציבור ועזרה שירותים ה.

רואה הציבור כי כלשהי, סמכותית בעייה פתרון לשם אזרחים פונים שאליו הראשון הוא הסייר
בכל עזרה ולבקש אליו לפנות רגיל הציבור בלבד: זו לא אך ברחוב. השלטון של נציגו את בו
משפחתיים' בסכסוכים לבוררותו ולפנות ביותר' ופרטיות אישיות בשאלות עצה לבקש ומצוקה, צרה
במקום הראשון והוא האזרחים לפניות אחר' שוטר ככל ברצון, נענה הסיור איש וכו'. מסחריים

50



ילדים  נעדרים חיפוש טבע' פגעי אסון' במקרי לציבור עזרה של משטרתית פעולה בכל
ומבוגרים.

והתעסוקה הפעילות פיגומי .4

היתה המשטרה פעולות ברוב שהשתתפותם לציין עלינו הסיור אנשי פעילות את לסכם בבואנו
אכיפת העבריינות' מניעת למען הסיור פעולות של שהתוצאות להבהיר' גם עלינו חלקית. או מלאה
מהוות שהן וברור ידוע כי אם סטאטיסטית, להערכה ניתנות אינן הסדר' על והשמירה החוק
של רישום עורכת איננה המשטרה התפשטותה. ולמניעת העבריינות בעקומת לירידה ישיר גורם
מגיע שמספרם רבים' טיפולים לגבי הוא האמור בהם; עוסק שהסיור והטיפולים הפעולות כל
השירותים לתחום הציבורי' הסדר לקיום המיידית הפעילות לתחום השייכים וליותר' לרבבות

ולעיריות. המדינה לרשויות הניתן הסיוע ולתחום לציבור והעזרה

קיים שלגביהם הסיור' פעילות של הסוגים לארבעת מתייחסים דלהלן 16 שבלוח הסיכומים
וטיפול תנועה עבירות על דיווח חטאים' דוחו"ת עריכת מאסר' פקודות ביצוע והם: רישום

כפריות. ונפות עירוניות נפות לפי ניתן הפירוט שונים. באירועים

16 ח ו ל

1965  הס.יור פעילות סיכומי

פקודות
מאסר
שבוצעו

דוחות
חטאים*

דוחות
תנועה

םעויה דוחות
עי

שונים אירועים
הכי סד
טיפולים הנפות

176,774 13,971 346,161 159,675 696,581 הכל סך

11,946

164,828

12,197

1,774

299,058

47,103

76,253

83,422

399,454

297,127

עירוניות נפות
כפריות נפות

תלאביב. במחוז שנרשמו קולנוע בבתי עישון על דוחות כולל 1

לרושמן מוצאן, מידי לקבלן חייב הוא הסייר. של התפקידים אחד כאמור הוא מציאות קבלת
באיכון מטפלות אלה חוליות ובאבידות. במציאות לטיפול חולייה מצוייה שבה ליחידה ולמסרן
ברישום נעזרות החוליות אבדנו על הודיעו שבעליו הרכוש ובאיבון המציאות של הבעלים
שהם או לזיהוי, והניתנים שאבדו או שנמצאו החפצים תיאורי את הכולל הכלארצי, המרכזי
המשטרה. יחידות כל בין פלילי לזיהוי המחלקה באמצעות מופץ זה רישום גדול. ערך בעלי
השאירו ולא שנפטרו אנשים ידי על או נעדרים ידי על שניטש ברכוש אלה חוליות מטפלות כן

הכללי). האופוטרופוס בשביל למעשה המבוצע (טיפול יורשים אחריהם

המשטרה ביחידות שנתקבלו אבידות על וההודעות המציאות על פרטים  דלהלן 17 בלוח
הכספי. ערכן על נתונים 18 ובלוח כאחד) אחרים וגורמים הסיור (באמצעות
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17 ח ו ל
19651963  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות

המחוזות לפי

מחוזה
ב וםידוו;א א י תצ

196819641965196319641965

31,01330,59832,43630,55032,40535,740הכלסך

הצפוני 7,3287,1696,9475,1504,9745,295המחוז
תלאביב 13,02712,81414,23414,33815,35416,981מחוז
הדרומי 10,65810,61511,25511,06212,07713,464המחוז

18ן ח ו ל

שנמצא 19651964רכוש  והוחזר

ישראליות) (בלירות

המחוז

הרכוש ערד
שנמצא

הרכוש ערך
לבעלים שהוחזר

הרכוש אחוז
והוחזר שנמצא

1965 1964 1965 1964 1965

79.4 78.8 900,034 810,760 1,133,503 1,029,455 הכל סך

הצפוני 171,633179,327111,410129,55164.972.2המחוז
תלאביב 537,642641,559408,851480,49076.074.9מחוז
הדרומי 8*320,180312,617290,49928999390.79המחוז

הזמנות ולחלוקת המשפט בתי של מאסר פקודות של לפועל להוצאה מתייחם דלהלן 19 הלוח
שכם על זה תפקיד שמטיל הכבדה המעמסה על ממנו ללמוד אפשר המשפט. בבית להופעה
שבוצעו המאסרים מספר אין ברם, .55.90/0 לכדי המגיע זה, בנטל הסיור של חלקו ועל המשטרה
ספור, לאין וחיפוש איכון פעולות נערכות רבים במקרים מספרן: ואת הפעולות היקף את משקף

המאסר. את לבצע מצליחים הסיור שאנשי עד

19 ח ו ל

19651963  מאסר פקודות של לפועל הוצאה

ג המשפטסו מבתי לפועלנתקבלו לפועלטרםהוצאו הוצאו
המאסר 1964פקודות 1963196519631964196519631965 1964

הכל 215,432סך 201,293241,115199,996210,256233,02018,69432,214 23,261
...ו

מאסר פקודות
10,389 8,269 7,091 77,349 73,720 75,940 79,563 75,647 76,053 פליליות

על מאסר פקודות
11,193 7,924 6,588 78,778 70,505 62,138 82,119 72,233 62,600 איתשלוםחוב

הבאה פקודות
10,632 7,068 5,015 76,893 66,031 61,918 79,433 67,552 62,640 למיניהן
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20 ח ו ל

19651963  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

המחתות לפי

המחוז
נתקבלו

1965

מהז

1963

הדואר באמצעות

1963196419651963:9641965

הכל 193,091199,743193,545191,551198.286192,986109,581131,110133,019סך

29,376 27,886 30,502 55,953 55,775 56,399 56,291 56,862 56,568 הצפוני המחוז
65,100 68,047 73,639 96,365 93,842 107,894 96,452 93,970 108,841 מחוזתלאביב
38,543 35,177 5,440 40,668 48,669 27,258 40,802 48,911 27,682 הדרומי המחוז

כלל, בדרך נקבעים, התפקידים, במכלול תפקיד כל של ומשקלו הסיור אנשי של התעסוקה מידת
עבריינות מוקדי בדבר ידיעות על הפשיעה, מסיכומי הנלמדים לקחים על המבוסם תכנון לפי
במקרים ברם' לפורענות. מועדים ומקומות מצבים של תחזית ועל מוכרים עבריינים של ופעילותם
בתשובה או שנשתנו הנסיבות בלחץ אם  קיצוניים שינויים הפעולה תוכנית עוברת רבים

מיידית. התערבות הדורשים צפויים, בלתי למצבים

עיקריים. נושאים ולפי העבודה שעות לפי הסיור כוחות פעילות את מראה דלהלן 21 הלוח

כפרית. תחנה ושל עירונית תחנה של כפרית, נפה ושל עירונית נפה של נתונים הלוח כולל כהדגמה

21 ח ו ל
1965  וזמן נושאים לפי הסיור

(באחוזים)

?ם £ ם " £~ י! _ **

4.2 4.1 10.4 2.2 4.7 1.3 17.7 0.6 1.7 1.8 3.8 47.5 100.0 הארצי הממוצע
ו

5.6 5.0 14.1 2.5 5.1 0.1 7.0 03 0.4 3.5 9.3 47.1 100.0 עירונית נפה
2.0 2.8 17.0 2.9 4.4 1.0 13.7 0.6 3.7 0.1 6.6 45.2 100.0 כפרית נפה
5.5 6.8 3.7 0.9 1.8 0.1 21.8 0.9 0.6 0.2 15.0 42.7 100.0 עירונית תחנה
7.5 1.7 4.4 1.8 4.8 1.8 48.7 1.2 1.4 0.3 0.3 26.1 100.0 כפרית תחנה

שהם כפי (באחוזים), ומשקלם השונים התעסוקה נושאי של ההבדלים את מבליטים הלוחות
העבריינות ובמצב האיזור באופי שמקורם  הפעולות ובסיכומי להם שהוקדש בזמן מתבטאים

שבו.

53



ימייט פיורימ .5

בים  המדינה של הטריטוריאליים המים בתחום השיגרתיים הסיור תפקידי של הביצוע
וצרותיהם, אלה שיט כלי טירותיה. ועל המשטרה ספינות על מוטל  כנרת ובים סוף בים התיכון'
בים במצוקה הנמצאים שיט, לכלי עזרה מגישים חיפה. נמל בשטח שיטור בתפקידי גם העוסקים

האחרות. ולרשויות הגבולות ביקורת ליחידת ומסייעים בנמל, או הפתוח

ק"מ) 7.3,300) ימיים מילים כ40,500 המשטרה של והסירות הספינות עברו 1965 בשנת
לרשויות סיוע במתן קשורות שהיו המיוחדות להפלגות (בנוסף הארץ חופי לאורך בסיוריהם
24 במשך ובמבואותיהם הנמלים בשטחי המקויימים ימי, תחבורה ושירות פיקוח סיורי אחרות'
אנשים 8ר ועצרו וזרים ישראליים שיט כלי ב114 בדיקות ערכו הימי הסיור אנשי ביממה). שעות
של הפלגתן נמנעה כן הנמלים. תקנות על בעבירות או חוקי בלתי בדיג בהסתננות, חשודים

מורשות. בלתי ספינות 17

ו

ימי סיור

או הרחצה חופי למימי  וספורט מירוץ סירות בעיקר  שיט כלי של כניסתם מניעת
הואשמו זו בשנה הימי. הסיור של החשובים העונתיים התפקידים מן אחד היה מהם, הרחקתם
ראווה מיבצעי לערוך הששים בכוח, עבריינים של בהרחקתם הוא העיקרי ערכו אך עבריינים, 25

המתרחצים. ציבור את בכך והמסכנים בסירותיהם

שעות 24 במשך ימי אלחוט מוקד פועל חיפה בנמל המשטרה של החופים משמר בבסיס
בכל הציבור לפניות ועונה ים בלב המשטרה ספינות עם אלחוטי קשר מקיים המוקד ביממה.
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בשנת טיפל המוקד וכיו"ב. האוויר מזג תחזית דיג. וספינות קטנים שיט כלי לתנועת הנוגע
שונות. קריאות ב2500 הדו"ח

אנשים. 44 מטביעה והצילו ים בלב שונים שיט כלי ל33 עזרה הגישו המשטרה ספינות
והשתתפו לבסיסיהן לחזור שבוששו וספורט דיג סירות אחרי חיפושים הספינות ערכו כך על נוסף

הרחצה. מחופי נעדרים אנשים אחרי בחיפושים

שניתן הליווי את לציין יש אחרות' מדינה לרשויות הסיוע ופעולות לציבור השירותים בין
המטראולוגי: השירות למען תצפיות ספורט, אגודות ושל ימיים ספר בתי של שיוטים ל10
שטחי ניסויים' שטחי ואבטחת מדע מוסדות של מסוכנים חומרים השמדת מגדלורים? בדיקת

צה"ל. של לים צניחה ומיפגני אימונים

חדשים. כוחות של והכשרתם מתמיד אימון על שוקדים המשטרה של הספינות צוותי
ובביקור הים חיל בתמרוני השתתפו המשטרה ספינות לספינות. הגאים השנה הוכשרו זו במסגרת

בכרתים. רשמי

אוויר פיורי .6 _)

גבולותיה, ולאורך המדינה שטח מעל תצפית סיורי הם המשטרה מטוסי של השיגרתית המשימה
המשטרה בטייסת נעזרו המרחבים מפקדי וכוי. הברחות המדינה' גבול ומסיגי מסתננים גילוי לשם
מוקדם לסיור התנועה, על לפיקוח ובים' ביבשה נעדרים אנשים אחרי חיפוש של רבות בפעולות

נרחבים. מיבצעים על ולפיקוח פעולה שטחי של

הטייסת, גיחות מכל %21.1 שהם ל210' השנה הגיע המיוחדות הגיחות של הכולל מספרם
הגיעה גרידא' מיבצעייםמיוחדים' לצרכים המטוסים בשימוש העלייה אשתקד.  %18.2 לעומת
טיסות של מטרתן שעברה. בשנה שהונהגו תידרוך בטיסות שחלה העלייה את לציין יש ל%41.4.
לעומת תידרוך' טיסות 91 קויימו השנה אווירית. תצפית על מושגים המשטרה לאנשי להקנות אלה

אשתקד.  15

.1965 בשנת המשטרה טייסי פעילות על פרטים  דלהלן בלוח

22 ח ו ל

1965  ייעודן לפי הטייסת גיחות

ויו 1הניח
הכל סד

*ילוס םיור,
תידרודאימונים1נובח1תוביהוחיסוש

האחוזהמספו האחוזהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספר■ י

הגיחות 8252.520.2919.1^997100.075175.41281כל

גיחות

גיחות
מתוכננות
מיוחדות

787

210

100.0

100.0

669

82

85.0

39.012861.0

253.220.29111.6
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המשטרה טייסת

התפרעויות .7

של ההתפרעויות תופעת נפוצה לא אצלנו כי ובסיפוק. לציין יכולנו לזו שקדמו בשנים ראם
רק פנינו. על וטפחה באה 1965 ששנת הרי מועטות' בכלל הן שההתפרעויות או נוער. כנופיות
חוסר אבל מראש. מאורגנות היו בחומרתן. והן בהיקפן הן זו בשנה שרבו ההתפרעויות. מן חלק
להתפרעויות בכולן. בולט אופי קו היוו האזרחית האחריות חוש וחוסר היצרים להשתלהבות הריסון
בלבד. ובריונות הרס יצר ומתוך הצדקה כל ללא ברכוש, או באנשים פגיעות לעתים. נתלזו. אלה
ומהלכיהם לגיטימיות מרוצות. בלתי קבוצות של המוצהרות הטענות היו שבהם המקרים אף
על שמן ששפכו רסן. נטולי אנשים בהשפעת מכן. לאחר הפכו בהחלט, חוקיים הראשונים

אלימות. להתפרצויות המדורה,

זאת עשתה והיא כנו על הסדר להחזרת לפעול הצורך בפני במפתיע המשטרה עמדה פעם לא
אלימה התנגדות על ואולם מאכסימאלית. ובהתאפקות בהסברה נועם. בדרכי כתמיד. תחילה,
בכוח המשטרה הגיבה הסדר. ולהשלטת החוק של לאכיפתו רסן שלוחות קבוצות או פורעים מצד
האפקטיבית להתערבותה הודות ואכן לה. הנתונות ולסמכויות לחוק בהתאם לרשותה, העומד
ואחרים עדות נכבדי עם השונים, החוגים נציגי עם מגעים וקיימה במרץ שפעלה המשטרה של

רכוש. והרס בנפש קרבנות נמנעו  חזקה" ב"יד נקטה הצורך ובשעת הרוחות. הרגעת לשם

בתלאביב, התקווה. בשכונת ההתפרעויות בחומרתם: במיוחד בלטו התפרעויות סוגי שני
בשל במיוחד חמורים אלה מקרים וברמלה. בעכו הערבי המיעוט ובני יהודים בין וההתנגשויות
מוכיחה זו עובדה ממש. נערים  צעירים היו אלה במקומות המתפרעים שרוב המצערת העובדה
סוציאליות מסיבות עכורה. האווירה ששם במקומות אף הזאת. בארץ שהמבוגרים שני מצד
ולהאמין לקוות יש יותר. ואחראית שקולה היא והמדינה החברה לבעיות גישתם  הסתה בגלל או

בחיים. דרך לסימן להם תהיה הוריהם של ומתינותם אלה צעירים גם יירגעו התבגרותם שעם

1
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קבוצות ידי על מסוכנת נהיגה של ראווה במיבצעי ראשיתן התקווה בשכונת ההתפרעויות
ובעקבות מנוחתם הפרת ועל הרעש על התלוננו השכונה תושבי נגנב שבחלקו ברכב צעירים,
הצעירים תגובת בשכונה. הרכיבה תעלולי הפסקת למען צעדים המשטרה נקטה שהגיעו התלונות
ההתרחשויות ממדי לניפוח סקרנים. של רב קהל משכו שלהם וההשתוללויות המשטרה לצעדי
נאסרו הפורעים מן רבים וברדיו. בעתונות והםנםאציוניים המוגזמים הפרסומים מעט לא תרמו

לדין. והובאו

שגרמה דרכים תאונת בעקבות ברמלה' אירעה יצרים התלקחות מלווה חמורה סדר הפרת
תגובה הביאה המקומות בשני בעכו. גם קרתה ממדים רבת התפרצות רגל. הולך של למותו

כנו. על הסדר להחזרת המשטרה כוחות של מהירה

"דך חברת של האוטובוסים נגד והפעם נוספת להתפרעות זירה שימשה התקווה שכונת
כנו. על הושב והסדר הרוחות נרגעו המשטרה התערבות לאחר לשכונה. שירותה את שקיצצה
של המכריע הרוב הצעירים היו בשכונה, ששררה הרבה ההתמרמרות למרות זה' במקרה אף

באלימות. והמשתמשים המתפרעים

שמירת רקע על המתיחות ובאשדוד. בירושלים המשטרה את העסיקו אחר מסוג הפגנות
אולם אשדוד, ובנמל ירושלים בחוצות הפגינו הדתיים נתחדשה. והמצפון הדת וחופש השבת
וגורמים דתית כפייה למניעת הליגה  מתנגדיהם עם המשטרה הגיעה יותר חריפה להתנגשות
התנגדותם את להפגין כדי השבת' ביום לירושלים ועלו רכב כלי של שיירה ארגנו אלה אחרים.
שיירת של לירושלים העלייה לדתיים. "מכורה" שתהיה בטענם העירונית, הקואליציה להרכב
שקיום מראש, לחזות היה אפשר שנוצר המצב ולפי הדתיים בחוגים רבה תסיסה עוררה המכוניות
תוצאותיה. את לשער היה שקשה הציבורי, הסדר של חמורה להפרעה יגרום כמתוכנן' ההפגנה
כזה. מצב היווצרות ולמנוע לה הנתונות החוקיות בסמכויותיה להשתמש החליטה המשטרה
הם אולם כבודדים, לירושלים לעלות נתבקשו ומשתתפיה ירושלים 'במבואות עוכבה השיירה
במשך לסגירתו גרמה הכביש' על השתטחו שגם המפגינים' של התנגדותם כן לעשות סירבו
לפנות לבסוף המשטרה נאלצה כן ועל פרי נשאו לא וההסברים השכנוע מאמצי אחדות. שעות

בכוח. הכביש מן המפגינים את

השגריר מידי קיבל המדינה שנשיא בשעה בירושלים' אירעה התנגשויות מלווה הפגנה
למארגניה, שניתן רשיון פי על חוקית שהיתר. זו' הפגנה האמנתו. כתב את הראשון הגרמני
אנשי שגילו המאופקת וההתנהגות הרב הטאקט אילולי בתוצאותיה' חמורה להיות וזיתה עלולה
 שונות ציבור משדרות המפגינים' קהל בסופה. חזקה יד נקיטת. הראשונים בשלביה המשטרה
התאספו  המערבית גרמניה עם דיפלומאטיים יחסים לקשירת והמתנגדים הנאצים נרדפי
שהתנתה בתנאים זו להפגנה הרשיון את נתנה כאמור המשטרה הטקס. בשעת הנשיא בית בקרבת
ההמון של אמוציונאלית להתפרצות חשש מתוך ואולם שלווה. שתהיה מארגניה הבטחות פי ועל
שם. נתקבל שהשגריר בשעה הנשיא בית לעבר והתפרצו כוח עצרו לא המפגינים ואכן הכן. עמדה
הנשיא בית כבוד על לשמור המתפרץ' ההמון את להרחיק כדי בנ:וח להשתמש נאלצה המשטרה

השגריר. שלום ואה הטקס קיום את ולהבטיח

המשטרה זו. בשנה הציבורי הסדר הפרות שבין הבולטים רק היו לעיי1 המתוארים המקרים
חמורים.""] פחות נוספים מקרים בעשרות להתערב נאלצה
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מיגצעימ .8

בקשיים קרובות לעתים נתקלת השונות' ליחידות הנקבעות העבודה, תוכניות של לפועל הוצאתן
או יזומים משטרה מיבצעי של מקיומם הנובעים אדם), בכוח המחסור על (בנוסף אובייקטיביים
כוח של מיוחד ריכוז מחייבים השערה, תפקידי מתחום החורגים אלה, מיבצעים יזומים. בלתי

היומיומיים. הרגילים מתפקידיהם לנתקם שיש טכניים' אמצעים ושל אדם

חגיגות העצמאות, יום אירועי כגון! הארץ' בכל זמן באותו המתקיימים מסויגים' מיבצעים
היחידות של השיגרתית פעולתן מתחום החורגים ומיבצעים וכו'' תורה שמחת הקפות פורים'
ואירועי מיפגנים ממלכתיים, ביקורים הימים' ארבעת צעדת מירון' חגיגות כגון: המרחביות,
הדרושים. והאמצעים האדם כוח לריכוז הנוגע בכל מוקדם תכנון מחייבים וכר' מרכזיים ספורט
שטפונות כגון! אחד)' מחוז (בתחום המצומצם המרחבי ההיקף בעלי המיבצעים של רובם ברם'
ריכוז דורשים  זקנים של או ילדים של והיעלמם והפגנות התפרעויות אחרים, טבע פגעי או
יעילותו נפגם כך ובשל במרחב הפועל הכוח מתוך הנידלימ מיידי)' (לפעמים אמצעים של דחוף

הרגילה. בפעילותו מיד המשתקף זה' כוח של

תכנון על התבסס שביצועם נרחבים' למיבצעים המתייחסים נתונים  דלהלן 23 בלוח
מקומיים. מיבצעים על נתונים  24 ובלוח מרכזי

23 ח ו ל
1965  עבודה וימי נרחבים מיבצעים

מעוגלים) (במספרים

י מ לי ש רכבעבודה
ע צ ב י ם עבודהח ימי

שוטריט קטנועיםשל
ואופנועיםמכוניותסה"כ

הכל 865'38,5006,7403,8752סף

העצמאות 10,9002,0001,100900יום
השישית לכנסת 15,3003,0001,9001,100בחירות

ז"ל שרת משה של 1,2001306070הלוויתו
להסתדרות 2,000300150150הבחירות

המכביה של והנעילה הפתיחה
1,0001203090השביעית
הצנחן 400502030יום

פורים 1,5001305080חגיגות
הימים 4 2,900350250100צעדת
מירון 90021015060חגיגות

וטקסים ממלכתיים ביקורים
אחרים 700280100180ממלכתיים

ביןלאומיים מפורט 1,3001305080אירועי
ביןלאומיים 400401525כנסים
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24 ח ו ל

1965  עבודה וימי מקומיים מיבצעים

מעוגלים) (במספרים

רכב של עבודה ימי
יטי^ייל: יבצע ס קטנועיםה שוטריס ו*ופמ'1יםשל מכוניות סה"כ

630 680 1,310 19,560 הכל סל

אישים 600503020ביקורי
טבע ופגעי 1201010שטפונות

והתפרעויות 2,31016013030הפגנות
וטקסים 6,130490290200חגיגות
וכנסים 6,47040050350אסיפות
נעדרים 1,3407070חיפוש

2,59013010030אחרים

ספורט לאירועי הקציבה שהמשטרה האמצעים ואת העבודה ימי את כולל אינו דלעיל הלוח
פנים. ולקבלות לקונצרטים להצגות' וכן שונים מקומיים

החשוב היה המקומיות, ולרשויות השישית לכנסת הבחירות מיבצע "הוא
בהסתמכה קפדני, תכנון המשטרה הקדישה זה ליום הדו"ח. בשנת המיבצעים~המיוחדים מבין
לקחנו שנאספו. והנתונים והציבוריים המפלגתיים הגורמים של והיערכויות ההתפתחויות על
לדעת בניגוד (אמנם שרווחו והתחזיות אלה בחירות לפני שנוצר המיוחד המצב את בחשבון
המשטרה הפעילה זה במיבצע ואישקט. מתיחות עמה מביאה הבחירות תקופת כי המשטרה)'
להבטיח התכנון כשמגמת רצופות, שעות 24 במשך שלה האמצעים ואת האדם כוח משאבי כל את
טיפול לשם ותמרון, גבוהה ניידות כושר על שמירה תוך הקלפי), (תחנות בשטח מירבית פריסה
לכולנו גרם הבחירות של והשקט התקין המהלך מיוחדים. ובמצבים שיגרתים באירועים שוטף
הבחירות ועדות שבין והיעיל הכן הפעולה לשיתוף רבה' במידה זה' הישל לזקוף ויש רב סיפוק
לרמת  ולשמחתנו המדינה רחבי בכל המשטרה לנוכחות המשטרה, יחידור. ובין הקלפי וועדות
וההצעות לקחים למדנו אלו מבחירות הבוחרים. ציבור שגילה האזרדית והבגרות המשמעת

בדבר. הנוגעים הממלכתיים לגורמים הועברו בעקבותיהם שגובשו

באיצטדיון, נתקיימו והנעילה הפתיחה טקסי השביעית. המכביה התקיימה 1965 בשנת
מעט לא הקשו אליו הגישה ודרכי באיצטדיון הבטיחות סדרי רבבות. של קהל ומשכו רמתגן,
אירועים לאשר בעתיד תוכל לא המשטרה כי עתה' ברור תקינים. תנועה וסדרי הסדר קיום על
הנוגעים הגורמים ידי על דרישותיה וימולאו הליקויים כל יתוקנו כן אם אלא זה, מידה בקנה

בארץ. שונים במקומות גם התקיימו השביעית במכביה קשורים ו שה' הספורט אירועי בדבר.

גדול למאמץ המשטרה את וחייבו האירועים בריבוי השנה הצטיינו העצמאות יום חגיגות
אלה, חגיגות של המרכזי האירוע אמנם נשאר צה''ל מיצעד לזו. שקדמו בשנים מאשר יותר
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הדגלים העברת טקס אלה כל ועל הארץ יישובי בכל מקומיות חגיגות של המסורת היווצרות אך
כוח באין נוספים. משטרה כוחות העמקת דרשו ברחובותיה' והמצעד בירושלים באיצטדיון
החגיגות פני על בצמצום שהתפרס השוטרים מספר על אלה משימות הוטלו נוסף' משטרה

מרובות. שעות החג ביום לעבוד ונאלצו המרובות

עבודה ימי כ58,060 הוקדשו 1965 שבשנת מראה דלעיל הלוחות שני של הנתונים סיכום
כל הקדיש בממוצע כלומר' והמתוכננת' הייעודה לעבודתם שמחוץ לפעילות משטרה אנשי של

אלה. לפעולות מזמנו 3.20/0 המשטרה) של האדם כוח מצבת גגם הגנונים (כל משטרה איש

גהסתננוו* והלחימה חגגול טשמר .9

הוא העיקרי תפקידו אך השיגרתיים' השיטור תפקידי את הספר באיזורי ממלא הגבול משמר
חבלה. למטרת חוליות וחדירת הסתננות מניעת 1

גבולות בהסגת הקשורות {התקריות גבול. תקריות של ניכר מספר אירע 1965 בשנת '
לתקריות אולם מיוחדות.' בעיות עוררו לא אדמות עיבוד לשם או עדרים רעיית לשם המדינה
או המשמר סיורי על לגבול מעבר אש בפתיחת התבטאו כי רבה, בחומרה להתייחס יש אחרות
שום ללא כוחותינו על האש בפתיחת רק לא היא אלה שבתקריות החומרה חקלאיים. עובדים על אי ]ץ
אפשרות שום שאין ובזמנים במקומות פורצות שהן בכך אלא התגרות' וללא סבירה סיבה _ך

דריכותו, את הגבול משמר שוב הוכיח אלה מניעהל/נתקריות בפעולות ולנקוט מראש לחזותם
התקרית' באיזור מיוחדים סיורים לקיים הקפיד הגבול משמר המקצועית. ויכולתו מסירותו
ולהבטיח ביותר' הנידחות בפינותיה אף המדינה של ריבונותה את להדגיש כדי תקרית, כל אחרי

בשדותיהם.  הספר תושבי  לחקלאים חופשית תנועה

הצלחנו במקצת. פחת ושוד גניבות לשם השכנות הארצות תושבי של החדירות מספר
הגנבים מן שחלק מסתבר' המסתננים. של השוד או הגניבה נסיונות רוב את להדוף זו בשנה
 גניבה או שוד לצורכי למדינה להסתנן רגילים שהיו הערביים' הספר תושבי שבין והשודדים
11 המשטרה) ידי על 40 ומהם מסתננים 137 נעצרו השנה במשך וחבלה. ריגול לארגוני גוייסו
שמונה שנים' 5 עד מאסר לתקופות ונידונו לדין הובאו ו22 למוות נידון אחד נהרגו' מסתננים

גורשו. מסתננים ו104 דינם לבירור מחכים

עיקוב, סיור, פעולות לנקוט המשמר אנשי את מחייב סוכניהן, וגילוי ריגול רשתות גילוי
דביקות התמדה, מהם נדרש בעיקר ואולם חודשים. במשך לעתים מלכודות, והטמנת תצפית
משמר ואנשי בהצלחה אלה מאמצים הוכתרו שעברה, כבשנה השנה' גם לב. ואומץ למשימה
פעיל. לבנוני מרגל וביניהם לתופסם, או פעילים מרגלים של חדירתם לסכל הצליחו הגבול

מדירותיהם והיא. זו בשנה נתגלתה ה"פדאיון"' מאז היתה לא שדוגמתו^לחומרה תופעה,
פתח" "אל במדינה3אנשי והרם מוות לזרוע הן המוצהרות ^אל_פתח'//2!מטרותיו הארגון חברי של
הניחו הם מהירה. נסיגה דרך לעצמם להשאיר כדי לגבול, קרובות מטרות כלל, בדרך בחרו, ^
גרמו אלה חבלנים הגבול. באיזורי דרכים ומיקשו מים ובמעברי השקייה במיתקני נפץ חומר ?י ^

הגבול." משמר אנשי שני ביניהם אנשים, מספר ופצעו ס*£נזקים
לציין גם וכדאי הספר, תושבי אצל הבטחון תחושת להחדרת סייעו הגבול משמר אנשי

שלהם. המוראל על השפעה היתה לא המחודשת החבלה שלפעילות

60



שבמדינה. השונות הלאומיות והעדות הגלויות רוב יוצאי הם הירוקות הכומתות חובשי
לעשות צבא ליוצאי גם האפשרות ניתנה '1963 בשנת שנתפרסם הבטחון' שירות לחוק תיקון לפי
אפשר אלה שוטריםחיילים של לשירותם שנתיים בתום הגבול. במשמר הצבאי שירותם את
המקצועית רמתם מבחינת הן טובה' היתה המשמר ביחידות וקליטתם יפה עלה זה שנסיון לומר'
החובה שוטרי של ולאימונם לחינוכם להדרכתם' רבית עושה המשטרה הצוות. רוח מבחינת והן
מביניהם מסרים שחלק לשער' יש שונות. בדרגות פיקוד. בתפקידי מכהנים כבר מביניהם לרבים

הלאומי. שירותם תקופת בתום גם ובמשטרה' הגבול במשמר לשרת ימשיך

בקרבם, המקננת ליחידה' ההשתייכות תחושת ואת המשמר אנשי הישגי את להעריך כדי
להציע יכול שהוא החומרית והתמורה הגבול משמר של הקשים השירות תנאי על לעמוד יש
סיכון תוך קשים' שדה בתנאי ניכר גופני מאמץ פירושו: הגבול במשמר השירות לאנשיו.
לכל הנמשכים קפדניים' ואימון הכשרה דורשים המבוצעים התפקידים מתמדת; ודריכות מחושב
ומגוונים רגילים משטרה תפקידי הגבול משמר אנשי ממלאים אלה על נוסף השירות. זמן אורך

מלאות. סמכויות בעלי דבר. לכל שוטרים הם כי פעולתם' באזורי

הקיבוצים, (אנשי הספר אוכלוסיית עם ידידות יחסי תוך מבוצעים הגבול משמר של תפקידיו
לעת וידידים צרה לעת מגן באנשיו רואים הם מצידם. אמון והבעת וכר) הפועלים המושבים,
הגורמים עם גם מצויינים קשרים ולמפקדיהן האיזור בחיי יפה מעורות המשמר יחידות שמחה.

וכד'). קק"ל מקומיות' רשויות הסוכנות' העובדת. (ההתיישבות בו הפועלים הציבוריים
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הגבול על
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קירוב למען ופעלו הספר ביישובי הציבורית לפעילות שותפים גם היו הירוקות" "הכומתות
השתתפו ובהם זה בנושא כנסים ואירווו ארגנו המשמר יחידות השוטף. הבטחון לבעיות תושביהם
"לבנים והדאגה נוספים ילדים גני אומצו 1965 בשנת בטחון. ופעילי המקומיות הרשויות ראשי
(בעיקר נמשך הספר בתי באמצעות הצעיר' הדור עם הקשר נמשכה. קודמות, משנים המאומצים"
דרכי ועל תפקידיו על הגבול' משמר על והרצאות הסברים ניתנים לתלמידים הארץ). בצפון

פעולתו.

לביטויי גם אלא התושבים' בקרב כללית לאהדה שזכה בלבד זו לא הפעולה' שיתוף
זו בשנה לו זקוק שהוא בשעה למשמר עזרה המגישים האזרחיים' המוסדות מצד והוקרה אהדה
הסיורים. דרכי בפיתוח שעסקו ולאנשיו למשמר הקק"ל ידי על שניתנה העזרה לציון ראוייה

ברורה השלכה  והמוסדות האזרחים ולבין המשמר אנשי שבין הטובים הציבור ליחסי
הרבגוגי הרכבן למרות גבוה' במוראל שנתברכו הגבול' משמר ביחידות המפעמת הרוח על
מתמדת דאגה ידי על הגבוה המוראל קיום למען עושה הפיקוד וגיל. דת עדה, לאום' מבחינת
בבעיותיהם טיפול ידי ועל האנשים' של והיחידתי האישי הציוד הכלכלה, המגורים, תנאי לשיפור
ראויות שונות. בידור ופעולות הרצאות שיעורים' נערכים הפנאי בשעות אנשיו. של האישיות
בהשתתפות ובלוד' בנהריה השנה התקיימו שבהן שהמרכזיות הגבול' משמר יום חגיגות לציון

. עם. וברוב המוסדות כל נציגי
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ח' 6רי,

פליליות חקירות
החקירה פעולות ארגון .1

וחקירתן התלונות קבלת א.
לדין, הבאתם בשביל מספיקות ראיות ואיסוף עבריינים גילוי עבריינות' של מקרים חקירת
מבדילה אינה זו חוקית חובה המשטרה. על המוטלים העיקריים הייעודיים התפקידים מן הם

999 חיוג באמצעות אזרחים תלונות מקבל תלאביב מחוז של האלחוט מוקד
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היה יכול לא המשטרה מערך של המוגבל כוחו ואולם לפשע. חטא בין או לעבירה עבירה בין
הן סלקטיבי' טיפול להנהיג היה ההכרח מן לכן החוק. פי על האסורה הפעילות בכל ללחום

* י להן. הניתן הטיפול מידת לגבי והן הנחקרות העבירות סוגי לגבי

תשכ"ה הפלילי' הדין סדר בחוק המחודש ביטויה את מצאה שנים, מזה הנהוגה זו מדיניות
המשטרה חייבת זה חוק פי על ב15.1.66). לתוקפו נכנם כי (אם הדו"ח בשנת שאושר '1965
למשטרה מסורה וחטא עוון מסוג בעבירות פשע. מסוג עבירה על ידיעה או תלונה בכל לחקור
אחרים, ממשלה משרדי של טיפולם בתחום היא שחקירתן זה' מסוג בתלונות לטפל שלא הסמכות
הצדק מאזני לציבור. עניין משום לדין הנאשמים ובהבאת בחקירתן אין שלדעתה בעבירות או
הנוחלים כלליים בקווים נקבעו שבו בחוק, הובטחה צדקתו דורש כל של תכותו כך בשל נפגעו לא
של אפשרות מתן ידי על  לדחותן המשטרה של וסמכויותיה במשטרה תלונות קבלת של
המשפט. לבית ישירות פליליתפרטית' (קובלנה) תביעה הגשת או מינהלית בדרך ערעור הגשת

התלונות מלבד ידה' על ונחקרו המשטרה בפנקסי 1965 בשנת נרשמו שונים מקרים 167,148
פלילית עבירה בהן נתגלתה שלא משום מוקדמים' חקירה בשלבי שסולקו במספר, רבבות הרבות'

אחרת. ממלכתית רשות של סמכותה בתחום שהיו משום או

החקירות אנשי על מוטלת חקירתן אך פליליות, עבירות על תלונות לקבל חייב משטרה איש כל
שעומדים והמודרניים השונים בשירותים הנעזרים הסיור), אנשי ידי על הנחקרים למקרים (פרט
בכושרו רק לא מותנה יעילה פלילית חקירה ניהול הקרימינאליסטיקה. בתחום המשטרה לרשות
שנחקרו המקרים של במספרם נתון. זמן בפרק לחקור שעליו המקרים במספר גם אלא החוקר של
ירד החקירות אנשי של מספרם ואילו שעברה, השנה לעומת ,%8.8 של עלייה השנה היתה
הרי מקרים, 145 בממוצע לחקור אחד חוקר על היה שעברה בשנה שאם אומר' הווה ב%0.6.
המעמסה והולכת גדלה כמה עד מראים אלה נתונים מקרים. 160 לחקור עליו היה הדו"ח בשנת
העבריינים של ה"מקצועית" ורמתם האוכלוסייה גדלה שנה שבאותה גם מה החוקרים' על

השתכללה.

ומספר האוכלוסייה שנחקרו' המקרים מספר  הגורמים שלושת בהתפתחות הקיים הפער
.65 שבעמוד 25 בלוח גראפית' בצורה משתקף' החוקרים

החקירה יחידות ב.

פעולתן והיקף היחידות מבנה (1)

כלכליות לעבירות פרט העבירות' סוגי כל של בחקירתן עוסקות המרחביות החקירה יחידות
היהודי' העם ונגד האנושות נגד לפשעים ופרט כלכליות לחקירות המחלקה של טיפולה בתחום שהן
ידי על ישירות נחקרות ממויימות עבירות הנאצים. פשעי לחקירת המדור מטפל שבחקירתם

מיוחדות. סיבות בגלל או היקפן בגלל הארצי' שבמטה פליליות לחקירות המחלקה

חקירה יחידות של הקמתן את חייב בהן הקשורות החקירה ופעולות העבריינות היקף
נוער, בני של עבירות קלות, עבירות כגון! מםויימים' נושאים בקבוצת או בנושא מתמחות
וכוי. בטחוניות עבירות ובמוסר, משכרים בסמים הקשורות. עבירות והונאה, רמאות עבירות
נושאות והן עצמאיות אופיראטיביות כיחידות אלה יחידות פועלות גדולים עירוניים במרכזים
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25 לוח

ררוולזרים ^/רכדיוקייה  /^נרלחרו ב77ןרים
965ו  955ו באחוזים השינוי

65



החקירה יחידת כלל' בדרך אחראית, שבהם האיזורים' ביתר אלה לנושאים מטה באחריות גם
מחמת  חמורים במקרים איזורה. בתחום המתבצעות העבירות בל של לחקירתן  המרחבית
חוקרים צוותי מתמנים  אחרת סיבה בגלל או העבריין בגילוי הקושי או העבירה חומרת

החקירה. לניהול

ענפי ידי על המופעלים פלילי, וזיהוי מודיעין שירותי במרחבים החוקרים של לרשותם
גדלה אלה שירותים של חשיבותם שבנפות. החקירות לשכות ידי ועל המחוזיים שבמטות החקירות
האמצעים שכלול ובשל חקירה, בשעת והמנוצלת המצטברת האינפורמאציה בשל בעיקר והולכת

מזימותיהם. לביצוע למיניהם העבריינים משתמשים שבהם הטכניים

כלכליות חקירות (2)

יבוא חוקי על המטבע, חוקי על לעבירות בעיקר, מתייחסת, הכלכליות העבירות של חקירתן
אלה בחקירות הטיפול עולים. זכות ניצול ידי על המאורגנות ולהברחות השקעות חוקי ועל ויצוא
את גם המפעילה הצפוני), במחוז (ושלוחתה הארצי שבמטה כלכליות לחקירות המחלקה בידי נתץ
זר במטבע לסחור המורשים עסק בתי ותיירות, נסיעות סוכנויות  כגון שוגים' שירותים על הפיקוח

המערבית. מגרמניה פיצויים בתביעות הקשורות בעבירות גם חקרה זו מחלקה וכיו"ב.

לדין הנאשמים הובאו מהם ב129 אלה. בעבירות חקירה תיקי 367 נפתחו הנסקרת בשנה
פרקליטי ידי על נסגרו תיקים 42 * כסף כופר הטלת ידי על מינהלית בדרך שחוייבו או והורשעו
ן וכוי) המשפטי היועץ ידי על פעולות עיכוב ראיות, חוסר אשמה, (חוסר שונות מסיבות המחוזות
טרם וביתרם המדינה פרקליטות של לטיפולה הועברו החקירה נסתיימה שבהם תיקים 91

תיקים. פתיחת ללא שנסתיימו חקירות, 402 זו בשנה נערכו אלה על נוסף החקירה. נסתיימה

בשטחים בקשתם, לפי אחרים, ממשלה משרדי בשביל בירורים 570 נערכו הדו"ח בשנת
ייפויי בדיקת המכס), (בשביל מחירים קביעת תשלום", ללא כ"מתנות סחורות יבוא <. כגון שונים,

וכיו"ב. לארץ מחוץ שנשלחו כוח

כתוצאה המדינה, לאוצר ששולם הכסף כופר ושל שנתפסו הזר והמטבע הזהב של שוויים
של גדולים סכומים ארצה הועברו כן בערך. לירות מיליון לחצי הגיעה הכלכליות, מהחקירות

אלה. חקירות עקב זר, מטבע

הנאצים פ01גני חקירות (3)

בקשות לפי 22 (מהן חדשות חקירות 25 הדו"ה בשנת נפתחו הנאצים פשעי לחקירת במדור
הקודמות. בשנים שנפתחו תיקים ל83 הנוגעות חדשות, לפניות טיפול וניתן לארץ) מחוץ

היהודי. העם נגד פשעים בביצוע חשודים ל319 התייחסו אלה חקירות

בבתי משפטיים הליכים לפתיחת בהכנות הקשורה המוגברת הפעילות נמשכה השנה גם
נשלחו דוחות ו296 המדור חוקרי ידי על נחקרו עדים 2,195 ובאוסטריה? בגרמניה המשפט
הזמנת לפי העידו אנשים 107 שעברה); בשנה ^ 221 (לעומת לארץ בחוץ המוסמכים למוסדות
שופטים, של בנוכחותם הודעותיהם את מסרו מהם ו78 בארץ המשפט בבתי המדור חוקרי
בגרמניה המשפט בבתי המדור חוקרי הופיעו מקרים בארבעה גרמניים. וקטיגורים סניגורים

ובאוסטריה.

66



ובחקר הנאצים בפשעי המטפלים המוסדות עם פעולה ושיתוף הדוק קשר קויים השנה גם
העולמי. היהודי הקונגרס היהודיות' הקהילות של הדוקומנטאציה מרכזי ושם", "יד 1 כגון השואה'
יוצאי של והארגונים ובאוסטריה בגרמניה והחקירה התביעה מוסדות המדינה' לבטחון המוסד

אירופה.

מיוחדים תפקידים (4)
היוצאים על לארץ' הנכנסים על והפיקוח ובבטחונד. במדינה בפגיעות הקשורות העבירות חקירת
הארצי. שבמטה מיוחדים לתפקידים המחלקה על מוטלים  בה היושבים הזרים ועל ממנה
והלשכות המחוזיים שבמטות מיוחדים לתפקידים הענפים  במרחבים שלוחות זו למחלקה

שבנפות. מיוחדים לתפקידים

ז לגלות  הבטחון שירותי עם פעולה ושיתוף תיאום תוך  המשטרה בידי עלה זו בשנה
,}* מחיפה הצעירים רשת את להזכיר ראוי הארץ.[ביניהן חלקי בכל שפעלו ריגול רשתות מספר
^ אנשים) (חמישה מצרים למען שריגלו רשתהדייגים את סוריה; למען שריגלו אנשים) (שישה
^ הלבנוני."^ המודיעין למען שפעלה המערבי' שבגליל המיעוטים מכפרי "המשפחתית" הרשת ואת

 349,271 לעומת '392'711 השנה! שוב גדל בגבולות הביקורת את שעברו האנשים מספר
בשנת  259,360 לעומת '296,493 היה שמספרם לתיירים' בעיקר לייחס יש זו עלייה אשתקד.

.1964

צווים, ב130 המשטרה טיפלה כן .1965 בשנת הוצאו בוצעו, שכולם גירוש, צווי חמישה
לישראל. הכניסה את נפש וחולי פושעים על שאסרו

לעבור נסיונם בשעת נתפסו אחרים ו25 אנשים 178 ערב לארצות עברו הנסקרת בשנה
תיירים. 12 היו העוברים בין הגבול. את

ותיאום פיקוח ג.

בצורה מבקרים למרותם, הנתונות החקירה יחידות של עבודתן על מפקחים המרחבים מפקדי
החקירות. של תוצאותיהן סבירות את ובודקים החקירה נוהלי את שוטפת

את ולחוות החלטותיה, על שהוגשו עררים, על להשיב המשטרה נתבקשה הנסקרת בשנה
לפי הטיפולים פירוט להלן אסירים. או נאשמים ידי על שהוגשו שונות, בקשות לגבי דעתה

 הנושאים:

עררים (1)
לתבוע שלא המשטרה יחידות של החלטותיהן על הממשלה של המשפטי ליועץ עררים ל400 קרוב
ידי על נתקבלו המקרים של ב%90.0 פליליות. לחקירות המחלקה ידי על ונבחנו נבדקו לדין

לדין. לתבוע שלא החוזרות ההמלצות המשפטי היועץ

משפטיים הליכים עיכוב (2)
שעברה). בשנה  891 (לעומת משפט הליכי לעיכוב בקשות 1,069 נתקבלו הנסקרת השנה במשך
תיק בדיקת ועל במקרה שטיפלה החקירה יחידת הערות על כלל, בדרך מתבססת, הדעת חוות
המשפטי היועץ ידי על שנבחנו המשטרה של הדעת חוות 763 מתוך הבקשה. ונימוקי החקירה

.(%87.9, (שהם מקרים 671 ב עמדתה נתקבלה
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חנינה (3)

קודחות, הרשעות למחיקת כקשות או העונש להפחתת בקשות לרבות חנינה' למתן בקשות 525
רשיון שלילת לביטול כולן והתייחסו תנועה עברייני ידי על הוגשו הבקשות מן 205 נבדקו.
המרחביות היחידות של והערותיהן החקירה חומר הבקשות' השלילה. תקופת לקיצור או הנהיגה

העונש. הפחתת על להמליץ מספיקות סיבות נמצאו מקרים ב19 רק אך בקפדנות' נבדקו

ברשיון אסירים שחרור (4)

טובה' היתד. הסוהר בית כותלי בתוך והתנהגותם מאסרם מתקופת שלישים שני שריצו אסירים
שנקבעו לתנאים בכפוף י הנותר השליש לתקופת הסוהר מבית להשתחרר החוק פי על זכאים

שחרורם. ברשיון

נידונו שענייניהם אסירים 642 לגבי דעתה את לחוות המשטרה נתבקשה הנסקרת בשנה
כגון: מיוחדים' במקרים רק מוקדם לשחרור להתנגד רשאית המשטרה השחרורים ועדת בפני
שהותו תוך חמורה עבירה עבר האסיר המדינה' לבטחון או לציבור סכנה מהווה השחרור

וכוי. הסוהר בבית

הופקעו שרשיונותיהם לאחר זו' בשנה סוהר' לבתי הוחזרו ברשיון ששוחררו אסירים 34
פליליות. עבירות בביצוע תפישתם בעקבות

אסירים חופשות (5)

לפני מאוד קצר זמן קצרה' חופשה המקבלים אסירים על למשטרה מודיעה המוהר בתי נציבות
ובמקרים החופשה' מתן לעצם בייחס דעה לחוות למשטרה מאפשר זה הסדר נתינתן. מועד
על עבירה לביצוע חשש קיים כאשר או מועד רכוש כעבריין ידוע האסיר כאשר  ממויימים
על הודעות למרחבים נמסרו השנה בדבר. הנוגעת המרחבית היחידה את להזהיר  רגשי רקע

חופשות. מקבלי 415

ר ק ח מ ד.

 העבריינות בבעיית הקשורים שונים' בנושאים וסקרים מחקרים מספר נערכו 1965 בשנת
חוץ. גורמי של הזמנות פי על ומקצתם המשטרה ביוזמת מקצתם

בעקבות נערך מיידי, יישום היה ושלמסקנותיו דחוף צורך בו שהיה הסקרים' בין ראשון
נוהלי כל ונבדקו קובצו זה בסקר תשכ"ה1965. הפלילי' הדין סדר חוק של בכנסת קבלתו
גוהלים להתאים מנת על הדרושים השינויים והוצעו הפלילית לפרוצידורה הנוגעים המשטרה

החדש. לחוק אלד,

תנועה' ובמשפטי פליליים במשפטים המופיעים המשטרה לתובעי נגע שנערך שני סקר
לחוק, בהתאם הנדרשים' הכישורים נקבעו הסקר לאור עירוניים. משפט ובבתי לנוער משפט בבית

המשטרה. מתובעי

את לבחון היתד. שמגמתו לסקר' נושא שימש תלאביב במחוז ובמציאות באבירות הטיפול
שמירתן רישומן' ייעול אחד, במקום אבידות על וההודעות המציאות קבלת של האפשרויות

האפסנאות. למחלקת בהן הטיפול העברת ואפשרויות וסילוקן?
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ולמחלקה פלילי לזיהוי למחלקה משותף עהוא אינפורמאציה. לאבחון םמינאריון הוקם השנה
נושא על מחקר זה במוסד נסתיים כה עד בירושלים. העברית האוניברסיטה של לפסיכולוגיה
עברייני בין המועדות מידת על מחקר השנה נערך כן מקצועי. עת בכתב שיפורסם העור' רגישות
גניבת בעיית על צה"ל, עם בשיתוף מקיף' במחקר והוחל הרישום) שבמדור הכרטםות (לפי מין

רכב. כלי

החקירה. יחידות של ובעיקר תלאביב מחוז יחידות של הארגוני המבנה את בחן מחקר צוות
המחוז. של החקירה ביחידות ארגוניים שינויים חלו המחקר בעקבות

האינטרפול. בקשת לפי מחקרים ארבעה נערכו אלה מחקרים על נוסף

הפלילי והרישום הזיהוי ה.

השירותים ארגון (1)

שבמטה פלילי לזיהוי המחלקה ידי על החקירות ליחידות ניתנים הפלילי והרישום הזיהוי שירותי
הניתנים השירותים של תכליתם הזיהוי. במקצועות שהתמחו המרחבים אנשי ידי על או הארצי
ניתנים הם מבצעיה. ולזיהוי עבירה לקיום ראיות להנציח או לאסוף לגלות, היא העבירה במקום
לזיהוי המחלקה מן מומחים ידי על השונים. הזיהוי במקצועות שהתמחו המרחבים' אנשי ידי על
של המעבדות והזיהוי. הגישוש כלבי ידי ועל האירוע או העבירה למקום המוזמנים פלילי'
שברשותן. הראיות ובפירוש חקירותיהן בקידום החקירה ליחידות עוזרות פלילי לזיהוי המחלקה
חשיפת ידי על ,י מקורם וקביעת חומרים מיהוי ידי על עדים; או חשודים ראיות, בדיקת ידי על

וזיהוים. יד כתבי אצבע' טביעות סימנים, עקבות של גילויים ידי ועל זיופים

המגיע הפלילים' חקירת בנושאי הדיווח מרוכז הארצי שבמטה המרכזי הפלילי ברישום
.. פלילי לרישום במדור המנוהלים לקבצים אינפורמאציה מספק זה דיווח המשטרה. מיחידות
המום; בעלי העבריינים ולכרטטת המין עברייני לכרטסת 1 התכשיטים ולאלבום העבריינים לאלבום
והעבריינים העריקים הנעדרים' לפנקסי הגנובים. האופניים לפנקס הרכב, כלי בעלי לכרטסת
האצבע, טביעות לאוסף פרט הקבצים' עותקי וכר. לקלסטרן האצבע; טביעות לאוספי הנמלטים!
אינפורמאציה של מהירה שליפה מאפשרים האלה הקבצים כל החקירה. יחידות של ברשותן נמצאים
אסירים על עצירים' על נעדרים. על נמלטים. עבריינים על פרטים חקירה. לקידום נדרשת
החקירות, אגף חוזר באמצעות מופצים  גנוב רכרג ועל הסוהר מבית להשתחרר העומדים

לזמן. מזמן המתפרסמים אחרים. פרסומים באמצעות וכן שבוע' מדי המתפרסם

מוסדות ידי על למחקר או ללימוד השנה גם נוצל הארצי במטה הקיים האינפורמאציה מאגר
וכוי. צה"ל הבטחון, שירות בראילן' אוניברסיטה בירושלים. העברית האוניברסיטה כגון: אחרים,

נויטרונית אקטיבציה דלקמן: בנושאים חדשות עבודה שיטות של הפיתוח נמשך 1965 בשנת
אופטיים במכשירים שימוש ידי על מיסמכים בדיקת שורק); בנחל האטומי הכור עם (בשיתוף
"לוריה'/ במכשיר שקרים. איבחון אינפרהאדום; באור בלומינםציה צילום ידי ועל אלקטרוניים
השנה. גם נמשך מדעיים) ומחקרים (ניסויים שונים מדע מוסדות עם ההדוק הפעולה שיתוף

69



,,;!. .■... ■■... ;!: >.:: 'ג. . ■  .; פעילות סיכומי (2)
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פעילים, מועדים עבריינים 7,466 של תצלומים 11,843 העבריינים אלבום הכיל 1965 שנת בסיום
לאלבום הצמודות בכרטסות גם אשתקד שהכיל עבריינים 7,419 של תצלומים 11,375 לעומת
דמום בעלי העבריינים כרטסת כרטיסים' 704 הכילה העבריינים של הכינויים כרטסת גידול: חל
(עלייה 4,688  ביצוע שיטות  מין ועברייני מין עבירות של כרטסת כרטיסים. 1,976 
"קלסתרך מסוג זיהוי מערכות עשר נוספו במרחבים שעברה). השנה לעומת ,%30.5  ניכרת

אלה. זיהוי מערכות בעזרת אשתקד) 142 (לעומת שיחזורים 273 נעשו הכל ובסך

6>
."?ר. ..

התכשיטים א5בו0 בעזרת רכוש תיאור
'ז"

.י!1?; אצבע טביעות ומיון הרשעות רישום

ולבדיקה, למיון אצבע טביעות טופסי 40,048 נתקבלו אצבע וטביעות הרשעות לרישום במשרד
הגיע אצבע) טביעות (ללא עבריינים לתיאור הטפסים מספר שעברה. בשנה  35,122 לעומת
%53.0 אצל צעירים). עבריינים של טפסים 15,341 (מהם אשתקד  29,605 לעומת ל31,615'
נפתחו אשתקד.  %50.3, לעומת קודמות, הרשעות נמצאו נבדקו שפרטיהם העבריינים מכלל
" ,, השונות. בכרטםות בדיקות 706,161 ונערכו פלילי רישום של חדשים תיקים 23,321
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רכוש וזיהוי רישום

שאבדו, לזיהוי) ניתנים או ערך בעלי (עהם שונים חפצים 34,983 של תיאוריהם נרשמו השנה
רכב כלי 6,461 אופניים, זוגות 1,295 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו מתוכם נמצאו או נגנבו
לבעליהם והוחזרו שיזוהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים חיים. בעלי ו1,026 שונים מנועיים

הארצי. שבמטה פלילי לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני

שבוצעו הבדיקות מספר הרכב. כלי בעלי בכרטסת השימוש ניכרת, במידה גדלי השנה
(עלייה שעברה בשנה  91,244 לעומת ל112,928, הגיע זו בכרטסת היחידות בקשת לפי

.(%23.8 של
אלבום ושל הגנוב הרכוש פנקסי של בעזרתם במרחבים נרשמו רבים רכוש תיאורי

התכשיטים.

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום

הדרושים אנשים 143 על פרטים הכילו במספר) 52) השנה שפורסמו החקירות אגף חוזרי
הערר על הודעות 2,230 נתקבלו הכל בסך נעדרים. ו107 נמלטים עבריינים 388 לחקירה,
ועל ישראל" ב"קול לציבור הודעות שודרו מהם 316 אודות על נפש), חולי 420 (מהם אנשים
ילדים, בעיקר הנעדרים, את כוללים אינם אלה שנתונים לציין יש בעתונים. מודעות פורסמו 12
הארצי, שבמטה פלילי לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני המשטרה יחידות ידי על שנתגלו

רבים. משטרה אנשי השתתפו אחריהם ובחיפושים לאלפים הגיע אלה של מספרם

יושר) (תעודות פלילי רישום העדר בדבר תעודות
מהימנות ובירורי

ל990'3. הגיע בארץ הזרות הנציגויות עבור פלילי רישום העדר בדבר תעודות המבקשים מספר
לגבי בדיקות 87,423 נערכו המדינה. מוסדות בשביל לאזרחים, דומות תעודות 11,227 הוצאו כן
אם או דינם לבירור ממתינים הם אין אם לברר כדי דרכונים, לחדש או לקבל שביקשו אנשים
מוסדות של בקשותיהם לפי המשטרה, טיפלה כן הארץ. מן יציאתם לעיכוב צו לגביהם קיים
קרובים בקשות לפי אנשים, 402 של ובאיכונם מהימנות בדיקות ב700'5 השונים, המדינה

לארץ. ובחוץ בארץ ומוסדות

האנאליטית המעבדה
בחקירת מוחשיות כראיות ששימשו חפצים 908 הדו"ח בשנת ונבדקו נתקבלו הכל בסך
האקטיבציה בשיטת בוצעו עבירה, מקרי ל14 המתייחסות הבדיקות, מן 49 עבירה. מעשי 414

שורק. שבנחל האטומי בכור המעבדה מעובדי אחד ידי על הנויטרונית

ולסימנים לעקבות המעבדה
חקירות. ב390 כראיות ששימעזו שונים חפצים 825 ונבדקו נתקבלו

וזיופים מיםמכים לבדיקת המעבדה
עבירות 633 של בחקירתן הקשורים מוצגים מיסמכים 3,757 לבדיקה נתקבלו השנה במשך

שונות.
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; י הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
שונים. עבירה מקומות ב1,380 שנמצאו אצבע טביעות של העתקים 3'590 נתקבלו הכל בסך
במקום שהשאירו האצבע טביעות לפי עבריינים 167 של לזיהוים הביאו במעבדה הבדיקות

הפשע.

הצילום מעבדות
184365 והוכנו צילומים 56,533 השנה נעשו מעבדות) 18) השונות שביחידות הצילום במעבדות
באור צילומים מיקרוסקופיים' צילומים בצבעים' צילומים מכינות המעבדות והגדלות. העתקים

רנטגן. בקרני וצילומים ואולטראםגול אינפראאדום

"■.,,, ור לשחז ו וט ט ר לש המעבדה
: ,י : .... עבירה. מקומות 36 לשחזור מפורטים תרשימים הוכנו השנה במשך

ולסימנים לעקבות במעבדה השוואה בדיקת
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הפוליגראף מעבדת

עבירה. מקרי ל293 בקשר השנה במשך נבדקו אנשים 559

הניידת המעבדה

ליחידות מקצועי סיוע והגישו עבירות בוצעו שבהם מקומות ב118 ביקרו הניידת המעבדה אנשי
הדרכה. למטרות הניידת המעבדה שימשה כן בחקירתן. המרחביות

משפטית לרפואה המכון

בשלוחת באבוכביר' גרינברג ע"ש משפטית לרפואה במכון נערכות ובדיקות גופות ניתוחי
לצורך חיים אנשים ושל גופות של בדיקות במכון נערכות כן שונים. חולים ובבתי בחיפה המכון
בגוף. ועקבות סימנים חבלות' של רפואימשפטי פירוש ידי על ותוכחתו פלילי מעשה שחזור

גופות 59 שלדים. חלקי או שלדים 25 אנשים' 1176 של גופותיהם ונותחו נבדקו 1965 בשנת
גילם. קביעת לצורך נבדקו חיים אנשים ו65 בלבד חיצונית בדיקה נבדקו

משפטית לרפואה למכון הםירולוגיות הבדיקות מן וחלק סמים של הבדיקות הועברו זו בשנה
הכל בסך פלילי. לזיהוי המחלקה ואנשי המכון מאנשי המורכב משותף צוות ידי על נערכות והן

מקרים. ל521 שהתיחסו מוצגים 1261 נתקבלו

לחקירות כסיוע המשטרה כלבי

מקרים ב33 שונות. בחקירות פעמים' 255 הופעלו החשיש וכלבי הזיהוי כלבי הגישוש' כלבי
כלבי סייעו מקרים ב19 חלקית. הצלחתם היתה אחרים מקרים וב59 מלאה הצלחתם היתה

בערך. קילוגרם 10 שמשקלו חשיש' לגלות החשיש

חןןבדיינוון; מצג .2

החישוב שיטת א.

המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל את כוללים זה' בפרק הניתנים הסטאטיסטיים' הסיכומים
חקירה"' ל"תיקי הוקדשו הסטאטיםטיים והניתוחים הלוחות הדברים' רוב אך בפנקסיה' ושנרשמו
(תיקים האשמות בפנקס הנרשמות עוון' או פשע מסוג עבירות עקב שנפתחו לתיקים דהיינו'

פליליים).

האמיתיים, המקרים מספרי גם רבים בלוחות ניתנו שנרשמו התיקים מספרי של לצידם
המקרים מספר הורדת ידי על והמתקבלים' בפועל שבוצעה לעבירה המתייחסים מקרים כלומר'
מן מחדש)' נרשמים הם (שבה ליחידה מיחידה שהועברו או פלילית אשמה חוסר בגלל שנסגרו
לתיקים מתייחסים אלה ללוחות המתלווים וההערות הנתונים שנרשמו. התיקים של הכל הסך

אחרת. נאמר כן אם אלא  בלבד שנרשמו
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והמוגש השונות המשטרה מיחידות המתקבל הדיווח על מבום*ים הםטאטיסטיים הנתונים
שבמטה הסטאטיסטיקה מדור השנתי! ובסיכום החצישנתי בסיכום חודשי' בסיכום יח על

עבירות סיכום ארצי. וסיכום ומהחיים נפתיים סיכומים  זה דיווח סמד על  מכין הארצי'
זה. בדו"ח ניתן 1965 לשנת ארצי

המיבצעי והיישום המחקר צורכי למען שונים, סוגים 60 לפי העבירות פירוט את כולל הסיכום
בין השוואות רבים בלוחות לערוך היה אפשר ולכן השנייה השנה זו קיים זה סיווג מסקנותיו. של

במקרים רק ניתנו משנתיים, יותר של השוואות שבהם לוחות לה. שקדמה לשנה 1965 שנת
דומות. לקבוצות העבירות סיווג ידי על השוואה לערוך היה שאפשר

העבירות מספר לפי  מספר כעבריינים בדיווח מופיע עבירות מספר ביצע אשר אחד עבריין
שנתגלו. העבריינים של מסווג שמי רישום מתנהל אין כי סטאטיסטי, כורח הלה זד, הסדר שביצע.

העבריינות היקף ב.

עלייה אשתקד,  153,583 לעומת שונים, מקרים ב167,148 המשטרה חקרה 1965 בשנת

ב%8.8.

החקירה, ליחידות התעסוקה רוב את המספקים המקרים, של העיקריים הסוגים בשלושת

אשתקד);  %8.2) 12.60/0 של עלייה  ועוונות) (פשעים חקירה בתיקי דומה גידול חל

 סירובים) (כולל איתביעה ? אשתקד)  %17.4 של (ירידה %9.4 של עלייה  חטאים בתיקי
אשתקד).  %0.5) %3.3 של עלייה

שנחקרו, העיקריים. בסוגים שחלו השינויים את גראפית' בצורה משקף' דלהלן 26 הלוח

האחרונות. השנים שלוש במשך
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19651963
26 ח ו ל

/^נרזדןרו דיקרגירזבו מקןרים
(באלפים)

המקרים גל

160

140

120

100

8 0

60

40

20

65 64 63 65 64 63 65 64 63 65 64 63
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שוני ויש הכלארציים השינויים עם זהים אינם לסוגיה, העבריינות בהיקף במחוזות השינויים
ומחוז. מחוז ובכל וסוג סוג בכל ניכר

בשנים שנחקרו העיקריים. לסוגיהם והמקרים' התלונות על נתונים  דלהלן 27 בלוח
מחוזות. לפי חלוקה בתוספת '19651963

ח 27לו
19651963  שנחקרו לסוגיהם מקרים

המחוזות לפי

ל הכל0
ז מ ה צ ה ופוניזוז ת 0■ ל ת מאביב* הדה ז ו רומיח

196319611965
השנוי
נאןזוזיפ
1965/1964

196319611965196319641965196319611965

הכל +148,051153,583167,148סן 8.844,96048,18150,81549,32950,01256,36753'57355,15859,599

חקירה תיקי
ועוונות) +79,41885,91796,719(פשעים 12.622,64122,96723,92228,48932,29837,55628,0993042034,874

תקיפות (
{ איתביעה

אחרות תלונות 1

25,89226,38126,954+ 2.28,2898,2158,8915,7395,9195,71811,8641*24712,345

25,44924,51725,518+ 4.19,68610,26111,1634,8314.3404,50210,9329,9169,853

+2,2552,9923,180סירובים 6.31,4732,0232,1616798729521039767

משונות +1,2181,3271,356מיתות 2.2331370444409415409478542503

21814011815.717910995393123הברחות
+11,6739,63910,547חטאים 9.41,5152,9692,7468,7775,6876,7391,3819831 '062
+1,9282,6702,756דליקות 3.28461,2671,393405481491677922872

ישירות שנפתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים ובסךהכל הארצי שבסךהכל החקירה תיקי במניין הערה:
תיקים ו367 1964 בשנת תיקים 232 *1963 בשנת תיקים 189 : כלכליות לחקירות המחלקה ידי על

י .1965 בשנת



ועוונות פשעים (1)

139,807 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות על תלונות ב152,371 המשטרה טיפלה הדו"ח בשנת
במשטרה, שנתקבלו ועוון) פשע (מהסוגים התלונות כל את כולל זה מספר שעברה. בשנה 
האבסולוטי במספר העלייה לאו. אם ובין חקירה תיקי פתיחת של בדרך היה בהן שהטיפגל בין
נחשבת האלה הסוגים מן העבירות של תכיפותן אך ב%9.0, התבטאה והעוונות הפשעים של
הפשעים של התכיפות שיעור היה הדו"ח בשנת העבריינות. מצב לקביעת משמעותי כמודד
זה, במדד העלייה מגמת שעברה. בשנה 554.1 לעומת ,586.3  תושבים 10,000 לכל והעוונות

זו. בשנה גם נמשכה שנים, מזה הקיימת

השנים בעשר תושבים, 10,000 לכל העבריינות' של התכיפות שיעורי את מראה דלהלן הלוח
האחרונות.

28 ח ו ל

19651956  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

האוכלוסייה
י ר ב ק תה ו ג י

העבירות מספר
תושבים 10,000 לכל פשעיםהשנה

ועוונות
השינוי
באחוזים

19561,872,00063,784+ 13.8340.7

19571,976,00068,830+ 7.9348.3

19582,032,00076,799+ 11.6377.9

19592,089,00083,841+ 9.2401.3

19602,150,000102,129+ 21.8475.0

19612,232,000108,381+ 6.1485.6

19622,332,000120573+ 11.2517.0

19632,429,000133,014+ 10.3547.6

19642,523,000139,807+ 5.1554.1

19652,599,000152,371+ 9.0586.3

השנה התמונה! את ומשלים העבריינות למצב רלבאנטי הוא האוכלוסייה בקרב השוטרים מספר
הרי אשתקד, לעומת ,0.1 של עלייה ישנה כי אם ל2.6. תושבים 1000 לכל השוטרים מספר הגיע
עדיין והוא 1961 בשנת האוכלוסייה בקרב השוטרים למספר השתווה רק זה שמספר לזכור יש

.1956 בשנת תושבים 1,000 לכל השוטרים ממספר רחוק

אנשי ומספר העבריינות תכיפות בשיעורי ההתפתחות את מראה דלהלן 29 הגראפי הלוח
תושבים. 1,000 לכל המשטרה
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29 לוח

רנר/^גביבו 1,000 דיבל1 העבריינות; רתביבנרח: /^רעץרים
1965  1956

£ 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56



עוונות  שםורבו תלונות (א)

המשך את דורשת הציבור טובת שאין העלתה, עוון מסוג עבירות על תלונות ב55,652 החקירה
מן עבירות על היו מהן 52472 המשפט. בית בפני להביאן הצדקה ואין בהן המשטרה טיפול
תשכ"ה הפלילי' הדין סדר לחוק ה"תוספת"  מ15.1.66 (החל ב' בתוספת שנכללו הסוגים
לגבי המשפט. לבית ישירות (פרטית) פלילית קובלנה להגיש המתלונן רשאי ושעליהן (1965
המתלוננים היו רשאים  בהן לטפל החוק פי על סירבה שהמשטרה במספר' 3,180 התלונות' יתר
מצדיק אלה מתלוננים של תגובותיהם אחרי מעקב הממשלה. של המשפטי ליועץ עררים להגיש
האנשים מן בערך %95.0 המקרים. בכל כמעט זה בשטח המשטרה של והחלטותיה מדיניותה את
תיווך אזהרה' כלל: בדרך שננקטו אלה ובפעולות הסירוב בהודעת הסתפקו נדחו שתלונותיהם
את אישר והוא בלבד עררים כ400 הוגשו המשפטי ליועץ ובו'. מעד למוסדות פנייה בסכסוכים'
המשטרה האלה. המקרים מכל בכ%90.0 הטיפול להמשך ציבורית הצדקה שאין המשטרה החלטת
במספר העלייה שבין העובדה תעיד כך ועל רבה' בזהירות לה שניתנה זו בסמכות משתמשת
וגדל: הפער הולך ועוון פשע מסוג בעבירות שחלה הכללית העלייה ובין שנדחו התלונות
באותה שנדחו התלונות מספר ואילו ב%26.4' התלונות מספר גדל האחרונות השנים בשלוש

בלבד. ב%10.9 גדל תקופה

חקירה תיקי (ב)

פשע מסוג עבירות על תלונות עקב 1965 בשנת נפתחו פליליים) (תיקים חקירה תיקי 96,719
ירידה ב%12.6. איפוא, התבטאה' הכללית העלייה אשתקד.  תיקים 85'917 לעומת ועוון'

אמוציונאלי. שרקען בעבירות בעיקר בודדים' עבירות בסוגי נרשמה

פשעים בגין הדו"ח בשנת שנרשמו החקירה תיקי של המספרים ניתנים דלהלן 30 בלוח
שעברה. לשנה בהשוואה בצידם' האמיתיים המקרים ומספרי ועוונות

העבירות. סוגי לפי תושבים) 10,000 (לכל העבריינות תכיפות את גם מראה הלוח
ובנ*יון בשוד %23.0 של (הירידה הרכוש נגד העבירות סוגי בכל כמעט חלה ניכרת עלייה
 %70.3  ביותר הגדולה העלייה הקטן). האבסולוטי מספרם בשל משמעותית' אינה לשוד
הממשית העלייה זו אין ואולם רשות! בלי מנועי ברכב ובשימוש מנועי רכב בגניבות נרשמה
של עבירה המגדיר (החוק בלבד חלקיים נתונים הם 1964 ישנת הנתונים כי אלה' עבירות בסוג
ברמאויות, שחלה הגדולה העלייה את .(1964 באפריל לתוקפו נכנם רשות בלי מנועי ברכב שימוש
לחשיפת המוגברת המשטרתית הפעילות חשבון על כנראה' לזקוף' יש כלכליות' ועבירות זיופים
להסיק אין אך ירידה, אמנם חלה וההריגה לרצח הנסיון הרצח' מקרי במספר זה. מסוג עבירות

ב%14.3. עלה והחבלות התקיפות מספר כי באלימות, בשימוש ירידה שחלה מכך

למשקלן לחלוטין כמעט זהה שנרשמו, התיקים הכל בסך העבירות, סוגי קבוצות של משקלן
 המוסר נגד עבירות שעברה): (כבשנה %11.2  אדם של גופו נגד עבירות, שעברה. בשנה
ועבירות אשתקד)  %72.2 (לעומת 00/0^ר  הרכוש נגד עבירות אשתקד)!  %2.3) %2.1

אשתקד).  14.30/0) %14.7 אחרות
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30 ח ו ל

19651964  אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים

שתיקים ר נ וש אמימקרמ םים י י ת

העבירה סוג
19611965

השינוי
באחוזים

התיקים מספר
תושבים 10,000?

19611966
השינוי
באחוזים

19641969

הכל +85,91796,719סך 12.6340.5372.179,62989,956+ 13.0

352917.10.10.1352917.1רצח
לרצח 543633.30.20.1543535.2נגזיון

ברשלנות מוות וגרימת 5450הריגה 7.40.20.25250 3.8
ותקיפות +6,9137,904חבלות 14.327.430.46,8107,822+ 14.9

והכשלתו שוטר 748739תקיפת 1.23.02.8722720 0.3
מין +1,5541,576עביתת 1.46.26.11,4821,498+ 1.1

זנות 28922522.11.10.928021722.5עבירות
המוסר נגד אחרות +165196עבירות 18.80.70.8153179+17.0

לשוד ונסיון 614723.00.20.2584719.0שוד
13,25016,304+23.052.562.713,13616,183+23.2התפרצויות

אדם של גופו מעל 2,0642,015גניבות 2.48.27.81,8661,799 3.6

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 5,4039,203+70321.435.45,0858,635+69.8ברכב
מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים +5,7356,440וגניבת 12.322.724.85,3606,025+ 12.4

אופניים +6,1467,328גניבות 19.224.428.23,8574,992+29.4
אחרות 20,49320,114גניבות 1.881.277.419,15018,903 1.3

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד .559714+27.72.22.7476590+23.9רכוש

+117128הצתה 9.40.50.5114127+ 11.4
בזדון לרכוש 5,2614,803נזק 8.720.918.55,1184,673 8.7

פליליות גבול 2,8872,51812.811.49.72,8042,44412.8הסגות
+447499זיופים 11.61.81.9408468+ 14.7

2,7764,076+46.811.015.72,4793,624+46.2רמאויות
חירום, חוקי על עבירות

וריגול +2,0112,213בגידה 10.08.08.51,6771,787+ 6.6
הציבורי הסדר נגד +4,9775,502עבירות 10.519.721.24,7935,327+ 11.1

כלכליות +641744עבירות 16.12.52.9627701+ 11.8
מסוכנים סמים 2822821.11.1274274עבירות

עבירות +2,9953,034שאר 1.311.911.72,7592,807+ 1.7
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החקירה. בתיקי העבירות סוגי קבוצות של חלקן את גראפית בגורד! מראי. 31 הלוח

31 ח ו ל

בב7ייד1ייבו1965 רנידןים

אדם של גופו נגד עבירות

המוסר. נגד עבירות

הרכוש נגד עבירות

 אחרות עבירות

של הכל בסך השונות העבירות קבוצות של חלקן התבטא באחוזים
 : כך שנרשמו, התיקים

;%21  המוסר נגד עבירות ;%112  אדם של גופו נגד עבירות
%147  אחרות עבירות ; %720  הרכוש נגד עבירות

81



מחוזית. חלוקה לפי ,1965  1964 בשנים שנרשמו החקירה תיקי על נתונים  דלהלן 32 בלוח

32 ח ו ל

המחוזות לפי  19651964  שנרשמו תיקים

ד >ס כ אה חוויםב
השינוי
באחוזים 1964196519641965

הכל +85,91796,719100.0100.0סך 12.6

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז

הדרומי המחוז

22,967

32,298

30,420

23,922

37,556

34,874

26.7

37.6

35.4

24.7

38.8

36.1

+ 4,2

+ 16.3

+ 14.6

כלכליות לחקירות +2323670.30.4המחלקה 58.2

היה לא זה גידול כי אם שנרשמו' התיקים של האבסולוטיים במספרים גידול חל המחוזות בכל
במחוז '(1963 שנת לעומת '1964 בשנת %1.4) ב%4.2 התבטא הצפוני במחוז בכולם. שווה
(לעומת ב14.60/0 הדרומי ובמחוז אשתקד)  %13.4 של העלייה (לעומת ב%16.3 תלאביב

אשתקד).  %8.3 של העלייה

זה דבר זהות. אינן הפלילים חקירת בתחום המרחביות היחידות את המעסיקות הבעיות
העבירות מן ב43.80/0 טיפל תלאביב מחוז .. למשל באופייה, גם אלא הפשיעה בהיקף רק לא תלוי
שנרשמו העבירות מכל %81.2 היוו אלה עבירות הארץ. בכל שבוצעו הרכוש נגד
 העבירות. של הכל בסך אלה עבירות של חלקן היה הצפוני במחוז ואילו זה, במחוז
מכלל %10.3, והתקיפות החבלות היוו הדרומי במתח ? אחרים בשטחים שרר שונה מצב !%60.2
., בלבד %3.9  המחוזי הכל בסך חלקם היה תלאביב במחוז ואילו זה' במחוז שנפתחו התיקים
ל%16.0 תלאביב במחוז הגיע רשות ללא ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות על התיקים אחוז

.%3.9 על חלקם עלה לא הצפוני במחוז ואילו שנרשמו, העבירות בסך

העיקריים סוגיהם לפי ,1965 בשנת שנרשמו התיקים מספר את מראה דלהלן 33 הלוח
של הכל בסך המחוזות של חלקם את גראפית' בצורה מראד" 34 והלוח מחוזית' חלוקה ולפי

השונים. העבירה סוגי קבוצות לפי החקירה תיקי
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33 לוח

המחתות לפי  1965  שנרשמו תיקים

המחלקה
לחקירות
כלכליות

המחוז
הדרומי

מחמ
תלאביב

המחוז
הצפוני הכל סד העבירה נ ו ס

367 34,874 37,556 23,922 96,719 הכל סך

2912512רצח

לרצח 369819במיון

ברשלנות מוות וגרימת ■50181022הריגה 

ותקיפות 7,9042,8421,4613,601חבלות

והכשלתו שוטר 739218308213תקיפת

מין 1,576424573579עבירות ■
זנות ■■2256310161עבירות ■  

המוסר נגד אחרות 1967442764עבירות

לשוד ונסיון _4791424שוד

16,3043,2136,4706,621התפרצויות

אדם של גופו מעל 2,0152061,249560גניבות

ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי 9,2039406,0212,242מנועי

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 6,4409283,5291,983חלקים

אופניים 7,3281,3693,8492,110גניבות

אחרות 20,1145,0257,3387,74110גניבות

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 7142272152711החשוד

128433451הצתה

בזדון לרכוש 4,8031,2181,4422,143נזק

פליליות גבול 2,5181,230315973הסגות

49914718815311זיופים

4,0761,3931,2471,39145רמאויות
ור בגידה חירום, חוקי על 2,213עבירות 1,087421,084יגול

הציבורי הסדר נגד 5,5021,8602,0231,60019עבירות

כלכליות 744123219153249עבירות

מסוכנים סמים 2828110596עבירות

עבירות 3,0341,1637481,09528שאר
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34 ח ו ל

1965  בליידייים ר1י7ןים
מחוזית חלוקה

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז | 1

הדרומי המחוז | |

נגד עבירות
אדם של גופו

העבירות מכלל %25 מהווים הכלכלית המחלקה ידי על שנפתחו התיקים *

85 %04 אלה תיקים מהווים בסןהכל האחרות



לרצח ונםיון רצח (ג)

העבריינים נתגלו לא עוד כל נמשכת אחרים חמורים ובמקרים לרצח ונסיון רצח במקרי החקירה
הביצוע שיטות וניתוח אלה למעשים שהביאו המניעים ניתוח לגלותם. סיכויים קיימים עוד וכל

אלה. במקרים במיוחד חשובים העבריינים' השתמשו שבהן
שהעבריינים הביצוע שיטות ועל לרצח והנסיון הרצח מניעי על פרטים  דלהלן בלוחות

.1965  1963 בשנים בהן' נקטו

35 ח ו ל

19651963  המניע לפי רצח
196319641965המניע

הכל 243529פך

לגבול מעבר איבה 141פעולות

מסתננים של 411פעולות

2שוד

דם 21גאולת

אהבה רקע 43על

שכנים 32סכסוכי

משפחה 31210סכםוכי

אחרים 353סכסוכים

נפש 514מחלת
אחר 112מניע

ידוע אינו 414המניע

36 ח ו ל
 המניע לפי לרצח 19651963נפיון

196319641965המניע

הכל 465435סד

לגבול מעבר איבה 366פעולות
מסתננים של 854פעולות

51שוד

דם 121גאולת

אהבה רקע 552על
שכנים 321סכסוכי

משפחה 131212סכסוכי

אחרים 481סכסוכים

נפש 132מחלת

אחר 633מניע

ידוע אינו 232המניע
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37 ח ו ל

19651963  הביצוע שיטת לפי רצח

1965 1964 1963 הביצוע שיטת

29 35 24 הכל סך

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחר אמצעי

38 ח ו ל

81510
1187
245

2
53

332

שיטתלפילרצחנמיין 19651963הביצוע
י הביציש ת 166319641965ט

465435הכלסד

232819

17189
43

12
1
244

יריות
דקירות
הכאות
הרעלה
חניקה

אחר אמצעי

ברשלנות מוות וגרימת הריגה (ד)
נרשמו הכל בסך  ברשלנות מוות וגרימת הריגה במקרי השנה חלה 7.40/0 של נוספת ירידה

.1963 בשנת  ו57 1964 בשנת  54 לעומת מקרים' 50

ותקיפות חבלות (ה)
אשתקד),  7,661 (לעומת גופניות וחבלות תקיפות על חקירה תיקי 8,643 נפתחו הנסקרת בשנה
נודעו). שלא משום לדין' הובאו לא (מקצתם לדין התוקפים של הבאתם את הצדיקה שחומרתן
נוספות תלונות ב954'26 הכשלתם או שוטרים תקיפת של המקרים את כוללים אלה מספרים

לציבור. עניין חוסר מפאת בחקירה להמשיך המשטרה סירבה קלות' לתקיפות שנגעו

פליליות גבול והסטת בזדון לרכוש נזק 0)
.(%8.7, של (ירידה אשתקד  5,261 לעומת בזדון' לרכוש נזק גרימת בעוון נפתחו תיקים 4,803
לעומת תיקים, 2,518 פלילית: גבול הסגת בגין שנפתחו התיקים במספר ירידה הסתמנה בן
לחלק עילות מהוות אלה שעבירות לציין, כדאי .%12.8 של ירידה שעברה, בשנה  2,887

חקירה. תיק פתיחת של בדרך בהן לטפל מסרבת שהמשטרה התלונות מן נכבד
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המוסר נגד עבירות (ז)

2,008 (לעומת אמיתיים מקרים 1,894 מהן המוסר, נגד עבירות 1,997 נרשמו הנסקרת בשנה
%1.1 ושל שנרשמו בתיקים %0.5 של ירידה כלומר, אשתקד), אמיתיים ו915'1 שנרשמו
אלה, עבירות המאפיין האמיתיים, המקרים ובין שנרשמו המקרים בין הפער אמיתיים. במקרים

אשתקד.  %4.6 לעומת %5.2  השנה גדל

לשוד ונסיון שוד (ח)

שנרשמו 51 לעומת  אמיתיים מקרים כולם  לשוד ונסיון שוד של תיקים 47 נרשמו השנה
אמיתיים. 58 ומהם שעברה בשנה

התפרצויות (ט)

מקרים 16,183 (מהם מקרים 16,304  חדש לשיא הגיע זו בשנה שנרשמו ההתפרצויות מספר
כלומר, ,1964 בשנת אמיתיים) מקרים 13436 (מהם שנרשמו תיקים 13,250 לעומת אמיתיים),
משתקפת '%2,8 של ירידה היתד, שבהן ביום' עסק לבתי להתפרצויות פרט .%23.0 של עלייה
המבוצעות בהתפרצויות שחלה העלייה במיוחד בולטת ההתפרצויות. סוגי בכל זו כללית עלייה
לבתי התפרצויות לבין מגורים לבתי התפרצויות שבין הייחס .%31.7  בחג או בשבת בלילה,

.1964 בשנת ו%45.1 %34.6 ,1965 בשנת ו%45.5 35.40/0 כמעט: השתנה לא עסק

וסוג. סוג בכל שחל באחוזים והשינוי לסוגיהן ההתפרצויות פירוט ניתן דלהלן 39 בלוח

39ל ח ו

19651964התפרצויות 

העבירה נ ו ס
שנרשמו אמיתייםתיקים באחוזיםהשינוימקרים

אמיתייםנרשטו1964196519611965

הכל 13,25016,30413,13616,183+23.0+23.2סך

בלילה מגורים לבתי 1,5952,2931,5792,276+43.8+44.1התפרצות
ביום מגורים לבתי +1,9732,0861,9392,056התפרצות 5.7+ 6.0
 מגורים לבתי התפרצות

נודע לא 1,0111,3879941,368+37.2+37.6זמן
בלילה עסק לבתי +3,3183,9433,3063,937התפרצות 18.8+ 19.1

ביום עסק לבתי 743722737718התפרצות 2.8 2.6
ובחג בשבת עסק לבתי 1,9172,7581,9132,746+43.9+43.5התפרצות

ועבירות ההתפרצויות שאר
בהתפרצות +2,6933,11526683,082הקשורות. 15.7+ 15.5

89



מחוז, בכל שונים וחומרתן שאופיין מראה אמיתיים) (מקרים ים המרחב לפי ההתפרצויות בחינת
במחוז ואילו בחג' או בשבת עסק לבתי ההתפרצויות מכל %27.6 בוצעו תלאביב במחוז למשל:
הגיעו בלילה עסק לבתי ההתפרצויות בלבד. %6.0  הצפוני ובמחוז %11.8  הדרומי
 הדרומי ובמחוז ל22.80/0  הצפוני במחוז ההתפרצויות. מכל ל%18.3 תלאביב במחוז

ל%30.9.

מחתית. חלוקה לפי לסוגיהן' ההתפרצויות את מראה דלהלן 40 הלוח

40 ח ו ל

המחוזות לפי  1965  אמיתיים) (מקרים התפרצויות

המתח
הדרומי

מחין
ת?אניב

המחוז
הצפוני

הבל םד העבירה נ ו ס

2,2762511'452573
2,056475605976
1,368370449549
3,9377221,1812,034
718151124443

2,7461891'779778

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 ההתפרצויות שאר
בהתפרצות 3,0821,0128531,217הקשורות

הכל 1706,4436,570'16,1833סך

100.019.639.840.6באחוזים

גניבות (י)

ידי על שלא גניבות בגין אמיתיים' 40'354 מהם חקירה, תיקי 45,100 נרשמו הנסקרת בשנה
במקרים ו%14.3 שנרשמו בתיקים %13.2 של עלייה חלה שעברה השנה לעומת התפרצות.

אמיתיים.

בסוגי שחלה העלייה בולטת אחרות. ובגניבות אדם של גופו מעל בגניבות חלה ירידה
וזניחתם אופניים גניבות הנוער? בקרב שפשו העול' ופריקת הבריונות תולדת שהן הגניבות
בלי בו השימוש או מנועי רכב וגניבות רכב חלקי גניבת או רכב מתוך גניבות השימוש, לאחר

וראויה). בילוי (לצורכי רשות
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לסוגיהן. הגניבות את מראה 41 הלוח

41 ח ו ל

19651964  גניבות

העבירה נ ו ס
ותיקים באחוזיםהשינויאמיתייםסקריםשנרשם

אמיתייםנרשמו1964196519641965

הכל +39,84145,10035,31840,354סך 13.2+ 14.3

אדם של גופו מעל 2,0642,0151,8661,799גניבות 2.4 3.6
ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

רשות בלי 5,4039,2035,0858,635+70.3+69.8מנועי
וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של +5,7356,4405,3606,025חלקים 12.3+ 12.4
אופניימ +6,1467,3283,8574,992גניבות 19.2+29.4
אחרות 20,49320,11419,15018,903גניבות 1.8 1.3

בלי מנועי ברכב ובשימוש מנועי רכב בגניבות השנה חלה %70.3 של בשיעור תלולה עלייה
נשתמש אם בלבד. חודשים לשמונה מתייחסים 1964 לשנת הנתונים כי להזכיר, יש ברם, רשות.
זו, בשנה הממשית שהעלייה ניווכח (7387) אלה חודשים שמונה של הממוצע על המבוסם באומה

בלבד. כ%25.0 היתה ,1964 שנת לעומת

מחוזית. חלוקה לפי אמיתיים), (מקרים הגניבה מעשי את מראה דלהלן 42 הלוח

42 ח ו ל

1965  אמיתיים) (מקרים גניבות
המחוזות לפי

המזזוז
הדרומי

מחוז
תלאביב

המחוז
הצפוני סןהכ? העבירה נ ו ס

אדם של גופו מעל 1,7991931,101505גניבות
ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

רשות בלי 8,6359065,5472,182מנועי
וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של 6,0258913,2351,899חלקים
אופניים 4,9928952,6341,463גניבות
אחרות 18,903.4,7346,8557,304גניבות

הכל 40,354.7,61919,37213,353סך

100.018.948.033.1באחוזים

כלכליות. לחקירות המחלקה של מקרים 10 כולל
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כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (יא)

בגנבים לפגוע מגמתן וחקירתן' כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת של עבירות חשיפת
והמשטרה זה בשטח המתלוננים מועטים פרנסה. כמקור הגניבה את הרואים בהם' הקשורים ובאלה
 559 לעומת תיקים' 714 נרשמו הדו"ח בשנת היא. ביוזמתה אלה עבירות לגילוי פועלת

.%27.7 של עלייה כלומר' אשתקד'

ורמאויות זיופים (יב)

העלייה בגבולות היא בזיופים העלייה .%46.8  וברמאויות 11.60/0 של עלייה חלה בזיופים
גם הוא זה גידול שלושה. פי גדולה ברמאויות העלייה אך '%12.6  העבריינות של הכללית
תיקים' 4076 רמאויות בגין נרשמו 1965 בשנת האבסולוטיים: המספרים מבחינת משמעותי

אשתקד.  2776 לעומת

הצתות (יג)

.%9.4 של עלייה אשתקד'  117 לעומת הצתה' של מקרים 128 נרשמו הנסקרת בשנה

וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות (יד)

בעיקר' לייחס' יש זו עלייה .%10.0 של עלייה חלה וריגול בגידה חירום' חוקי על בעבירות
חירום. חוקי על בעבירות התיקים לריבוי

הציבורי הסדר נגד עבירות (טו)

.%10.5 של עלייה חלה הציבורי הסדר נגד בעבירות

הפרעות חוקיות" בלתי התקהלויות כולל זה' שבפרק בלוחות המופיע זה' מסוג העבירות מספר
ידיעות ומסירת שקר עדות מתן רשיון' בלי ירייה כלי החזקת שוחד, וקבלת מתן הציבור, לשלום

וכדומה. הבטחון לשירות המתייחסות עבירות לרשות' כוזבות

כלכליות עבירות (טז)

העלייה שעברה. בשנה  641 לעומת כלכליות' עבירות על תיקים 744 נפתחו הנסקרת בשנה
ב%16.1. כן, אם התבטאה'

מסוכנים סמים (יז)

מספר עם זהה זה מספר מסוכנים. לסמים המתייחסות עבירות על תיקים 282 נפתחו הדו"ח בשנת
ההשפעה בשל העם, בבריאות פגיעה לו: פנים כמה לציבור שנגרם הנזק אשתקד. של התיקים
לצורכי אותם המנצלים ולספקיהם' לסמים העבריינים של החולנית התמכרותם ., הסם של ההרסנית
ידי על כלל' בדרך ערב' מארצות לארץ מוברחים שהסמים מאחר בטחוניים' סיכונים עבירה!

■:■ . ביןלאומיות. מבריחים רשתות
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שקדמה ובשנה 1965 בשנת שנתפסו הסמים של והסוגים הכמויות את מראה דלהלן 43 הלוח
לה.

43 ח ו ל

19651964  מסוכנים סמים תפיסת

הסם נ ו ס
41 9 6) 6 51 !

ק"ננרםק"ננרם

869105612114חשיש

553104.88523אופיום

98.83הרואין

עבירות שאר (יח)

לעומת ל3,034, דלעיל הקבוצות מן באחת סווגו שלא העבירות שאר מספר הגיע השנה
.1.30/0 של עלייה  שעברה בשנה 2,995

משונות מיתות (2)

מקרים 1,327 לעומת טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1'356 המשטרה חקרה 1965 בשנת
מותם שסיבת נפטרים או נספים' מתאבדים, להרוגים, התייחסו אלה חקירות ., לה שקדמה בשנה
נגעו חקירות 175 בעבירה. נגרם לא מותם אם לבדוק סביר טעם שהיה או מיד, נודעה לא
והנסייונות ההתאבדויות בחינת להתאבד. נםיונות ב708 גם חקרה המשטרה להתאבדויות.
המתאבדים שבין בעוד .. המין לפי בהם המעורבים בהרכב הפוך מספרי יחם שישנו מראה להתאבד

.%60.3 לכדי חלקן הגיע להתאבד המנסים שבין הרי בלבד. %37.7 הנשים היוו

המצב הגיל, המין, מבחינת להתאבד, המנסים ועל המתאבדים על נתונים  דלהלן בלוחות
למעשיהם. והמניעים המשפחתי

44 לוח

19651964  להתאבד ונסיונות התאבדויות

י ו ד ב יו/ ת תה יו אנס ת ה ל ת ו נ דו ב

19641965
השינוי
19611969באחוזים

השינוי
באחוזים

הכל +175175656708סך 7.9

זכר
נקבה

95

80

109

66

. + 14.7

17.5
226

430

281

427

+24.3
 0.7
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45 ח ו ל
התאבדויות להתאבד ונסיונות הגיל1965 לפי 
תהתאב 1 י ו לד ת ו נ ו י ס התאגדנ

רנקבהזכר נקבהוכ

%100.0הכלסר 109%100.0! 65281%100.0%100.0 427

שנה 17 54.623.0227.87517.6עד
שנה 24181110.157.66723.812429.0
שנה 30251110.134.54917.45613.1

שנה 45312422.01827.37326.010324.1

שנה 55462724.81015.23713.2388.9
ומעלה 563128.42842,43311.8296.8
ידוע 20.5_____לא

46 ח ו ל
המשפחתי המצב לפי  1965  להתאבד ונסיונות התאבדויות

להתאבד נסיונות

נקבה
התאבדו

נקבה

%100.0 427 %100.0 281 %100.0 66 %100.0 109 הכל סך

5853.23857.614551.620247.3נשוי(ה)
3834.9812.111641317340.5תוק(ד.)
109.21827.362.1276.3אלמן>ה)
21.823.0145.0245.7גרוש(ה)
ידוע 10.2__10.9לא

ונסיונות התאבדויות
47 ח ו ל

1965  הסיבהלהתאבד לפי 
תהתאב ו י ) להתאבדנסיונותד

ר דנקבהוכ נקבהוכ

ו%100.0הכלסך 109%100.0 66%100.0 281%100.0 427

נכזבת 32.8196.84911.5אהבה
לאשתו בעל בין 54.669.14817.18820.6סבסוד
אזור משפחתי 21.823.0279.68319.4סכסוך

עבודה 32.893.261.4חוסר
כספיים 1110.1217.5143.3קשיים
גופנית 87.31319.7207.1194.4מחלה

כללי דכאון או רוח 6761.54263.710738.114032.8מחלת
אחרת 21.811.5248.5225.2סיבה

ידועה לא ,87.3הסיבה 23.062.161.4
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הברחות (3)

אשתקד. 140 לעומת 118 :15.70/0 של ירידה חלה הברחות בגילוי

חטאים (4)

משקפת אינה זו עלייה אשתקד. 9,639 לעומת חטא' מסוג עבירות 10,547 נרשמו הנסקרת בשנה
השוטרים של להעסקתם לייחס יש שנרשמו התיקים מיעוט ואת זה בשטח העבריינות מצב את

יותר. וחשובים עדיפים  אחרים ייעודיים בתפקידים

חטא. מסוג בעבירות הטיפולים תוצאות את מראה דלהלז 48 הלוח
48 ח ו ל

19651963  חטאים
196319641965

תיקים 11,6739,63910,547נרשמו

בדין 8,3986,6467,110גתחייבו
446342זוכו

חקירה) (כולל למשפט 1,8351,8542,352מחכים
המשפט בבית או במשטרה 1,279806740בוטלו

299627הועברו
נמצא לא 88174276העבריין

דליקות (5)
ברשלנות הגובלים במחדלו או בהצתה מקורן אין אם לקבוע היא דליקות בחקירת המגמה
אמצעי של תקנים בקביעת בדבר הנוגעים למוסדות מסייעים החקירה מימצאי עונשין. בת

כיבוי. ציוד וקזל שריפות בפני מניעה
אשתקד.  דליקות 2,670 לעומת דליקות, ב756'2 המשטרה חקרה הדו"ח בשנת

וחקייד! גילוי פעולות .3

פירושה רבים במקרים בלבד. עבריינים לגילוי מתייחסות אינן המשטרה של הגילוי פעולות
העבירות אותן של בחקירתן מסתפקת אינה המשטרה עצמן. העבירות גילוי הוא זו פעילות של

החוק, על העבירות לגילוי ומרץ זמן מקדישה אלא מתלוננים, נמצאו שלגביהן
עבירות בזנות' או משכרים בסמים הקשורות עבירות כלכליות' עבירות כגון: רבות, בעבירות
פעולות אלה. עבירות של קיומן לחשוף החקירות אנשי ועל המתלוננים, נדירים  וכוי בטחוניות

החוקיים. לבעליו להחזירו כדי שנשדד, או שנגנב רכוש לגילויי גם מתייחסות החישוף
היודעים בכוח עבריינים לגבי מרתיע כגורם משמשים וחקירתם, והעבריינים העבירות גילוי

צדק. מדין יתחמקו ולא לדין שיובאו

עבריינים ומאמר גילוי א.
של גילויים 38,700 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות 42,489 של מבצעיהן נתגלו 1965 בשנת
אשתקד' לעומת ב%9.8 איפוא, גדל, העבריינים בהם שנתגלו המקרים מספר שעברה. השנה

שעברה. בשנה  %48.6 לעומת ל%47.2 השנה הגיע הגילויים אחת אך
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,%79.7  המוסד נגד בעבירות '%93.5 היה אדם של גופו נגד בעבירות הגילויים אחוז
.%95.9  האחרות ובעבירות %28.9,  הרכוש נגד בעבירות

בהשוואה נתגלו' שמבצעיהן העבירות מספר את גראפית' בצורה משקף, דלהלן 49 הלוח
האחרונות. השנים בשלוש האמיתיים' המקרים ומספר שנרשמו העבירות מספר עם

49 ח ו ל

1965  1963 גידירייבו  בידיידיייבו רנידןים

96,719

85,917

42,489

שנרשמו תיקים

אמיתיים מקרים
הגילויים מ0פר

79.418

36,847§

וווו*
11§1?1

^8:*::8;8;

1 9 6 5 1 9 6 4 1 9 6 3
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למשל' כך' קבוצה. באותה אף השונות' העבירות בסוגי הגילויים אחוזי בין ניכרות סטיות יש
נגד בעבירות ל99.20/0' %60.0, בין אדם של גופו נגד העבירות בקבוצת הגילויים אחוז נע
העבירות וביתר ל100.00/0, %11.1, בין הרכוש נגד בעבירות ל%100.0' %64.6 בין המוסר

ל%100.0. %76.9 בין

העבירות. סוגי לפי עבריינים' גילוי על פרטים ניתנים דלהלן בלוחות

50 ח ו ל

19651964  אדם של גופו נגד עבירות

העבירה סוג
שנרשמו שבהםאמיתייםטקריםתיקים מקרים

עבריינים הגילוייסאחוזנתנלו

19641965196419651965 19641964,1965

הכל 859'9,62510,7969,34610,5489סן 8,70993.293.5

35293529282480.082.8רצח

לרצח 54365435382170.460.0נסיון

וגרימת הריגה
ברשלנות 54505250514998.198.0מוות

גופנית חבלה
51146349744947243395.096.4חמורה

וחבלה תקיפה
93.3 92.9 6,876 5,866 7,373 6,313 7,441 6,402 גופנית

שוטר תקיפת
99.2 99.3 714 717 720 722 739 748 והכשלתו

89.1 89.6 598 523 671 584 723 618 איומים

נגד עבירות שאר
93.7 93.1 1,144 1,014 1,221 1,089 1,315 1,203 אדם של גופו
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51 ח ו ל

19651964  המוסר נגד עבירות

העבירה םונ
אמיתייםשנרשמותיקים שבהםמקרים מקרים

עבריינים הגילוייםאחוזנתנלו

19641965196419651965 י 196419641965

הכל 2,0081,9971,9151,8941,510סך 1,55581.279.7

שלא ובעילה אונס
89.2 90.9 58 70 65 77 75 86 מבוגרים  כחוק

90.6 100.0 29 24 32 24 35 30 קטינים אונס

 כחוק שלא בעילה
96.6 98.8 171 160 177 162 195 182 קטינים

בלתי עבירות
87.5 100.0 14 13 16 13 16 14 טבעיותמבוגרים

בלתי עבירות
97.0 93.5 32 29 33 31 37 36 טבעיותקטינים

מגונים מעשים
75.7 78.2 203 212 268 271 284 282 במבוגרים

מגונים מעשים
74.9 74.4 508 519 678 698 702 715 בקטינים

מגונים מעשים
64.6 65.0 148 134 229 206 232 209 בפומבי (אחרים)

סרסרות
95.8 100.0 46 71 48 71 54 76 זנות למעשה

98.7 98.3 149 172 151 175 152 179 זנות למעשה שידול

מקום החזקת
100.0 100.0 18 34 18 34 19 34 זנות לשם

עבירות שאר
74.9 76.5 134 117 179 153 196 165 המוסר נגד
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52 לוח
19651964  הרכוש נגד עבירות

י ב ע ה נ ו הם ר
אמישנרשמותיקים עברייניםיתייםמקרים נתנ?1 שבהם הניכוייםמקרים אחוז

19641965196419651965 196418641965

הכל סך
ו

62,04269,68057,08864,48118,617 17,64730.928.9

61475847312453.451.1
1,5952,2931,5792,27624538115.516.7

1,9732,0861,9392,05669975436.036.7
1,0111,3879941,36827339827.529.1
3,3183,9433,3063,9371,0801,13832.728.9
74372273771836538149.553.1

1,9172,7581,9132,74663373433.126.7
2,6933,1152,6683,0829401,11535.236.2

66666463433167.249.2
19318317394.4100.0

37641034638432736894.595.8
2,0642,0151,8661,79931930617.117.0
5,4039,2035,0858,6359531,31918.715.3
5,7356,4405,3606,02558666710.911.1

6,1467,3283,8574,99250357913.011.6
2,5242,4232,2062,18641741518.919.0

17,57417,27816,58016,3305,7035,54934.434.0
55971447659045657095.896,6
117128114127586950.954.3

5,2614,8035,1184,6731,9851,88738.840.4
2,8872,5182,8042,4442,0141,92971.878.9

לשוד ובמיון שוד
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
בהתפרצות הקשורות ועבירות התפרצויות שאר

גניבה לשם ותקיפה איומיט סחיטה,
ציבור עובדי ידי על גניבות

וסוכנים אחרים עובדים ידי על גניבות
אדם של גופו מעל גניבות

5,403 רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
5,735 מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

אופניים גניבות
ומעלה) ל"י 251) גניבות שאר

ל"י) 250 (עד ערר קלות גניבות שאר
בגניבה הקשורות ועבירות

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
הצתה

בזדון לרכוש נזק
פליליות גבול הסגות $



53 לוח
19651964  אחרות עבירות

אמיתייםשנרשמותיקים נתנלומקרים שבהס הני?>יי0עברייניםמקרים אחוז
י ב ע ה רהסוג

19641965196419651964196319641965

הכל 12,24214,24611,28013,03310,78912,50395.695.9סך
1

31282726142051.976.9
41647138144232938086.486.0

1,1291,1371,0331,06895798192.691.9

1,6472,9391,4462,5561,4032,49797.097.7

183317311728100.090.3

1,9932,1801,6601,7561,6461,73399.298.7

323232100.0100.0
14311431133192.9100.0

47749745747345246898.998.9
2,6642,9992,6042,9282,5072,82496.396.4

48584454415493.2100.0
21321920821020620799.098.6
422384386368386367100.099.7

1,1361,3121,0771,2611,0311,20195.795.2
31646030341830041299.098.6
371237123712100.0100.0
28827228727128426699.098.2
28228227427425925194.591.6

1,1089301,02285290476988.590.3

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

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

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

חירום חוקי על עבירות
וכר.) צבאי ממשל (הסתננות,

העם נגד עבירות
חוקיות בלתי והתקהלויות התאגדויות

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

במישרה 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 על עבירות
אחרות כלכליות עבירות
מסובנים סמים עבירות

עבירות שאר



וכוש והחזרת גילוי ב.

לירות ב1,598,825 נאמד שערכו גנוב רכוש של לגילויו הביאו המשטרה של החקירה פעולות
%11.8 מהווה  והוחזרו שנגנבו הרכב כלי של ערכם נכלל לא שבו  זה סכום ישראליות.

אשתקד).  %10,6 (לעומת שנגנב הרכוש של מערכו

בשנים לבעלים' והוחזר שנתגלה הרכוש לעל שנגנב הרכוש על פרטים דלהלן 54 בלוח
.19651964

54 ח ו ל

19651964  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש
ישראליות) (בלירות

9,253,45013,550,846

982,5971,598,825

10.611.8

שנגנב הרכוש ערך
לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

דלהלן, בלוח ניתנים רשות, ללא מבעליהם שנלקחו או ממש, שנגנבו הרכב כלי מספר על פרטים
מחוזית. חלוקה לפי

55 ח ו ל

1965  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
המחוזות לפי

כלי הרכבפונ
הזנפיני■■בסד, תלהסמ הדרומיאביבמלזיז המחוז

הוחלרונגנבוהוחזרונננבוההזזרונננביהוחזרונגנבו

8,6378,5049089015,5475,4672,1822,136הכלמר

נוסעים מכוניות
402 408 2,340 2,368 336 338 3,078 3,114 ציבורי) רכב (כולל

225 228 610 620 85 86 920 934 מסחריות מכוניות

קטנועים אופנועים,
מנוע עם ואופניים

1,461 1,497 2,511 2,553 432 436 4,404 4,486 עזר

48 49 48 48 102 103 אחר מנועי רכב כלי
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.19651964 בשנים לבעליהם, והוחזרו שנגנבו החיים בעלי על פרטים ניתנים דלהלן 56 בלוח

56 ח ו ל

19651964  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי
ה הראשיםראשיםמספר אחיו

החיים בעלי שהוחזרוהוחזרונגנבוםונ

196419651964196519641965

הכל 2,2751,54175750833.333.0סך

21360542625.443.3בקר
ופרדות 7642412953.969.0סוסים

7929301338.044.8חמורים
1,8041,40658644032.531.3צאן

7.457.1גמלים

9644243.8אחרים

האשמות וסילוק משפטים ג.

42,489 נפתחו שבגינם ועוונות פשעים של מבצעיהם  אנשים 63,449 הואשמו הדו"ח בשנת
מתוך בהם. נסתיימה שהחקירה לאחר לתביעה הועברו (64.80/0) תיקים 27,543 חקירה. תיקי
8,490 הנאשמים. הורשעו מהם ב%98.1 תיקים. 15,382 המשפט בתי בפני התבררו זה מספר

אשתקד).  20.70/0) לתביעה שיועברו מבלי נסגרו, (%20.0) תיקים

האחרונות. השנים בשלוש התיקים סילוק על נתונים  דלהלן 57 בלוח

57 ח ו ל

19651963סילוק  תיקים

םמםה"ב ה

השנה
התיקים
שבהם
נתגלו

העבריינים

הועברו
לתביעה

נשפטו
תלויים
ועומדים

נסגרו
ללא
תביעה

בחקירה

אחוזזזוייבוזוכו
החיובים

1963

1964

1965

36,847

38,700

42,489

23,158

24,353

27,543

341

268

299

12,586

13,543

15,083

97.4

98.1

98.1

10,231

10.542

12,161

8,175

8,001

8,490

5,514

6,346

6,456
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בדין. ושהורשעו שהואשמו האנשים מספר על פרטים ובתוספת עבירות סוגי 26 לפי '19651964 בשנים התיקים סילוק על נתונים ובו לוח להלן

58 ח ו ל
19651964  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

ו יאשמוה ו וח ב 1י וז נסגרוכ
תביעה תלויים5לא >ועומדים■ ח ויוהב

ה ר י ב ע ה נ ו יגאחוזיםהשינויםאנשיםתיקים יםת נק םא י יע! םת י יק יםת יל, יםת יק םת י ק

196419651964196519641965196419651964196519641965אנשיםתיקים1964196519641965

הכל +38,70042,48958,31263,449סך 9.8+ 8.813,54315,08318,83820,5872682998,0018,49010,54212,1616,3466,456

15201421__^2824402914.327.55454רצח

לרצח 4251552__3821532844.747.24444נסיון
ברשלנות מוות וגרימת 51499376הריגה 3.918.35363213229311212

ותקיפות +6,3387,3098,6209,787חבלות 15.3+ 13.52,1532,6392,6433,28361931,4051,5171,8102,245909815
והכשלתו שוטר 7177141,038990תקיפת 0.4 4.620320224924045125163208217177127

מין +1,1611,1631,3041,328עבירות 0.2+ 1.827122728924487401374267353214202
זנות 27721338626623.131.15337634443796881736032עבירות

המוסר נגד אחרות +117134134171עבירות 14.5+ 27.6282534293_485716332219
לשוד ונסיון 3124875922.632.21353011121131235שוד

+4,2354,9018,2538,900התפרצויות 15.7+ 7.81,7131,9972,8633,1707144865721,4791,579550739
אדם של גופו מעל 319306502490גניבות 4.1 2.4163129238178334232791013241
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 9531,3191,6932,326+38.4+37.4413541633873265789333452148231ברכב
מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים +5866679811,226וגניבת 13.8+ 25.0210259331409679090173168107143
אופניים +503579708833גניבות 15.1+ 17.71912222442923798613614494127
אחרות 6,4646,33510,0489,752גניבות 2.0 2.92,3092,3053,3553,29138381,3011,1901,7551,6581,0611,144

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +456570605708+25.0רכוש 17.0134154173185446110516017197136

+586987108הצתה 19.0+ 24.110121121182229211014
בזדון לרכוש 1,9851,8872,9672,992נזק 4.9+ 0.85624977356651720704649437468265253

פליליות גבול 2,0141,9292,8912,832הסגות 4.2 2.07507309959762325475445467546299183
+343400448469זיופים 16.6+ 4.75412857141243531531219396

+2,3603,4782,5383,800רמאויות 47.4+49.76641,1526871,19816102952636431,143742910
חירום, חוקי על עבירות

וריגול +1,6631,7612,6902,624בגידה 5.9 2.58529421,3281,36274183217456484165114
הציבורי הסדר נגד +4,6395,1548,0589,230עבירות 11.1+ 14.51,8591,9152,7962,81133329291,2921,1051,314713601

כלכליות +621690798827עבירות 11.1+ 3.625132028535713357148164188149
מסוכנים סמים 259251411401עבירות 3.1 2.411310114211455251984883238

עבירות +2,4842,5422,8793,197שאר 2.3+ 11.056053364268220191,1221,122436546346322
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נפתחו אשר לתיקים רק כלומר' בלבד, התיקים פתיחת לשנות מתייחסים דלעיל בלוחות הפרטים
בפני שנתבררו או נסתיימה בהם שהחקירה קודמות, משנים תיקים הנתונה. השנה במשך וסולקו

אלה. בנתונים נכללו לא  הרשמתם שנת סיום לאחר המשפט בית
דרך על פרטים בלבד. שנתיים ייעול, מטעמי נמשך' קודמות משנים תיקים אחרי מעקב
דלהלן. 59 בלוח ניתנים הנסקרת' השנה במשך '19641963 משנים שנשארו תיקים של סילוקם

59 ח ו ל
*1965 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק

ק י םת הסי תשלבי של ק ו ל סולקויקיםי שטרם תיקים
תלוי העבירה נ ו ועומדיםס ים

בחקירה
השנה ילת

קודמות משנים
מחדש שנפתחו

השנה

הכל נסגרוסד
אשמה מחוסר

נסנרו
תביעה ללא

י י ו וה שבהםב תיקים
זוכו

הנאשמימ
תלוייםבחקירה

ואומדיםאנשיםתיקיםבתו!

הכל 18,77758419,3613332,92713,15519,6645501872,209סך

11521114_22_22רצח
לרצח 3131151523226נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 6363252022630הריגה
ותקיפות 3,327203,347214822,4883,3791245227חבלות

המוסר נגד 152_759157741822233238250עבירות
לשוד ונסיון 9_2626115381שוד

2,2303042,53472551,9573,597259281התפרצויות
4,2551834,438716673,1754,97613012383גניבות

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 290129118291902239144החשוד

בזדון לרכוש 770147841617252271934139נזק
3171318649113128715128זיופים

כלכליות 3803804924929061561עבירות
מסוכנים סמים 12_129129513941315עבירות

עבירות 6,178466,2241689773,9705,735150126833שאר

בלבד. 19641963 בשנים שנרשמו לתיקים מתייחס הסילוק §



בהקדם, לדין הנאשמים את להביא במגמה מזורז לטיפול זוכים העבריינים נתגלו שבהם התיקים
של המרתיעה הפסיכולוגית ההשפעה את לנצל וכדי בדין' יורשעו אם החברה מן לבודדם כדי

לדין. המהירה הבאתם

משטרה. אנשי על כלל, בדרך מוטלת' השלום המשפט בבתי הנידונות בעבירות התביעה

חיפוש. פקודות מעצר. פקודות הוצאת לשם השונים המשפט בבתי משטרה אנשי מופיעים כן
שהחזקתם חפצים או מוצגים להחרמת בקשות הגשת ולשם רכוש על בעלות בירור שונים, צווים

אסורה.

מיוחד. עניין בעלות הנן ותחמושת, נשק להחרמת המתייחסות הבקשות

שנמצאו. או שנתפסו והתחמושת הנשק כלי על נתונים  דלהלן 60 בלוח

60 ח ו ל

1965  ותחמושת נשק תפיסת
התחמושת או הנשק נמצאנתפסטדהכיסינ

835726רובים
624מקלעים

351520תתמקלעים
11מרגמות

13910534אקדחים
ופגזים מוקשים רימונים' 96195פצצות,

צייד 69645רובי
(כדורים) ולאקדחים לרובים 18,7583,95614,802תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 1263195מחסניות

(בקילוגרמים) לסוגיהם נפץ 1111חומרי

ופגיונות 29245כידונים

לרימונים 22נפצים
11רקטות
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ו' 3רל!

הנוער בקרב העבריינות

והיקפה הגעייה .1

תופעה  העבריינים מספר גם ועלה העבריינות גדלה 1965 שבשנת כבר צויין הקודמים בפרקים
העבריינים של האבסולוטי במספר שגם לציין, ראוי זה פרק של דברים בפתח שנים. זה הנמשכת
העבריינים בין .1964 בשנת  17.910 לעומת '1965 בשנת 19,125 .. עלייה חלה שהואשמו הצעירים
,%6.8 של עלייה השנה חלה הצעירים העבריינים שבמספר פי על אף אולם נערות. 1449 הצעירים
ירידה היתה המשטרה ידי על שהואשמו העבריינים בכלל שבאחוזמ הרי הקודמת השנה לעומת

.1964 בשנת  %30.7 לעומת '1965 בשנת %30.1 _ קלה

שהנן ואלימות,, מאורגנות פשיעה כנופיות קיום על נודע לא הקודמות' כבשנים השנה, גם
שורת ביצוע לשם צעירים התחברות של בודדים מקרים על להצביע אפשר אחרות. ארצות מכת

גניבות. בעיקר  בצוותא עבירות

שונים במקומות בהתפרעויות הצעירים של הגדול חלקם את הזכרנו זה בדו"ח אחר בפרק
שכיחה שהיא  ולידם הקולנוע בבתי העיר, ברחובות לשמה בריונות של זו תופעה במדינה.
ההתפרעויות, ומעשים. מחשבה מחייבת  ארצנו על גם פוסחת ואיננה בעולם השונות בארצות
שורשן את ומארגנת. מכוונת יד במיוחד להן היתה לא הבריתות, עם המשותף מן הרבה בהן שיש

בארץ. שונים במקומות הקיימים החברתיים בתהליכים לחפש יש

לפי העבירות, של השונים בסוגים חלקם ניתוח העבירות. סוגי בכל מעורבים היו צעירים
 מוסר בעבירות שעברה), (כבשנה %53.9 הואשמו רכוש שבעבירות מראה' העבירות, קבוצות
וברמאות בזיוף ,%9.7  הציבורי הסדר על בעבירות אדם%9.5' של גופו נגד בעבירות ,%13.8
שבין מלמדת, הצעירים שביצעו העבירות סוגי בחינת .%7.9  אחרות ובעבירות %2.0, 

.%85.3  הרכוש כלפי העבירות מהוות ידם על שבוצעו העבירות כלל

לנוער המבחן לשירות המשטרה ידי על שהופנו הצעירים מספר ב%8.0 עלה 1965 בשנת
מספר הואשם אפילו אחת, פעם רק צעיר כל כלול זה (במספר צעירים. 10,646 הופנו הכל ובסך
מהמספר %29.5  1965 ובשנת %27.6  1964 בשנת .%24.6 אלה היו 1963 בשנת פעמים).
מעשיהם על החוזרים העבריינים אחה לנוער. המבחן לשירות שהופנו הצעירים של הכולל
ובנפת חיפה בנפת תלאביב' במחוז שנה. מדי גדל הצעירים העבריינים בקרב (רצידיביסטים)
שבוצעו העבירות מכלל ב%40.0 הצעירים העבריינים מן בלבד %10.0, של ידם היתה ירושלים

ידם. על

השנים בחמש שנתגלו העבריינים כלל בין הצעירים העבריינים אחוז את מראה 61 הלוח
האחרונות.
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61 ח ו ל

19651961 צ:7ביריבו ועבבריינים העבריינות.
(באחוזים)

מגוגרים

צעירים

61
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.19651964 בשנים העבירות, ונושאי צעירים עבריינים על מספרים 62 בלוח

62 ח ו ל

צעירים ועבריינים העבריינות

ו שה וא העברייניםנ! השינויאחוז
6 41 96 51 9

באחוזיםהצעירים
במספרהבלבםד

העבירה ג ו בכללם צעיריםעבריינים עבריינים בכללמהם צעימהםעבריינים העברייניםהעברייניםריםעבריינים
הצעירים

"כנקבהזכרסה"כנקבהזכיפה"כנקבהזכרסה"ג 19641963נקבר,זכרסח
1965/1964

הכל +58,31251,7156,59717,91016,5931,31763,44956,1057,34419,12517,6761,44930.730.1סך 6.8

,||403462927222רצח ■6.9
לרצח 5351222282623.8נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 938492276706112.21.3הריגה 50.0
ותקיפות +8,6207,3221,298811727849,7878,1541,6339648371279.49.8חבלות 18.9

והכשלתו שוטר +1,038880158635589908541366653136.16.7תקיפת 4.8
מין +1,3041,2871718117921,3281,31315218216213.916.4עבירות 20.4
זנות 3861901965142661301365141.31.9עבירות

המוסר נגד אחרות +134127777171166520205.211.7עבירות 185.7
לשוד ונסיון 8786128271595726632.210.2שוד 78.6

+8,2538,0012525,3925,2181748,9008,6162845,8095,57223765.365.3התפרצויות 7.7
אדם של גופו מעל +502467353553469490454363713482370.775.7גניבות 4.5

ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי +1,6931,6791446645882,3262,31610572568427.524.6מנועי 22.7

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב שיל +981974753352941,2261,21016821812954.367.0חלקים 54.3

אופניים +70869612550542883382310616608877.773.9גניבות 12.0
אחרות 10,0488,9731,0755,9475,4265219,7528,6931,0595,7965,29150559.259.4גניבות 2.5

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב +6055683713412410708668401581451322.222.3החשוד 17.9

+87751220164108999323223.029.6הצתה 60.0
בזדון לרכוש +2,9672,7002671,4201,349712,9922,7522401,5451,4836247.951.6נזק 8.7

פליליות גבול 2,8912,544347620555652,8322,4783545885404821.420.8הסגות 5.2
+4484113715141469413563616203.37.7זיופים 140.0

+2,5382,398140353053,8003,614186514381.41.3רמאויות 45.7
וריגול בגידה חירום, חוקי על 2,6902,3853052871871002,6242,4052191931454810.77.4עבירות 32.8

הציבורי הסדר נגד +8,0586,4981,5607455591869,2307,1692,0618926342589.29.7עבירות 19.9
כלכליות +79869999353582771411338384.44.6עבירות 8.6

מסוכנים סמים 411385262240137724110.50.2עבירות 50.0
עבירות +2,8792,201678255203523,1972,507690324266588.910.1שאר 27.1
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הפעולות ארגון .2

הוקם הארצי במטה הנוער: עבריינות בנושאי המשטרה פעילות והועמקה הוגברה 1965 בשנת
הצעירימ של העבריינות בעיית את ללמוד שמתפקידו הנוער' עבריינות בבעיית לטיפול נפרד מדור
צעירים. לחקירת מיוחדים חוקרים מונו הדרומי המחוז ביחידות זו. עבריינות למניעת דרכים ולחפש
הביא הסעד משרד ועם החינוך משרד עם המקומיות, הרשויות עם המשטרה של הפעולה שיתוף
הורחבה כן לכך. זקוק הנוער היה שבהם בארץ' שונים במקומות נוספים נוער מועדוני להקמת

ברדיו. ושידורים בעתונים כתבות הרצאות, באמצעות לציבור ההסברה

מובטל, או עזוב נוער בני של הריכוז למקומות מיוחדת לב תשומת הקדישו במרחבים היחידות
בשפת גניבות ומבצעי רכב כלי גונבי אחרי בכוח' צעירים עבריינים של תנועותיהם אחר התחקו
ובריונות. התפרעות למעשי מלא משטרתי טיפול ונתנו צעירים, עבריינים ברובם שהם  הים
לאלה החסות: מוסדות מן שברחו צעירים עבריינים של איכונם למען פעולות גם יזמו היחידות
במיוחד שלילית היא והשפעתם בצוותא הפועלות בקבוצות מתאגדים הם עבירות, בביצוע רסן אין

אחרים. צעירים על

מסובכת ולעתים קשה היא מבוגרים, של מחקירתם שונה המשטרה ע"י הצעירים של חקירתם
במתינות לנהוג מצווים החוקרים עצמה. ההגבלח£^וע£!1ת_וההגבלע^^ עקב
בית כותלי בין מעצרים מבצעים אין כלל בדרך חקירה. בשעת והן מעצר בשעת הן מאכסימאלית,
כלשהם פרטים פרסום של איסור קיים צעירים. כובלים ואין הלילה, ובשעות עבודה במקומות ספר,

/ שלעתים כך  בערובה קטםבבי9_בהקדם הצעירים את מתלוננים. צעירים או צעירים עבריינים על
/ בחקירה אלה מיגבלות דברים. עמם ולתאם שותפיו את להזהיר לצעיר ההזדמנות ניתנת מזומנות

החוקר. של בדרכו קשיים מערימות צעירים בעבריינים המיוחדת וההתחשבות

 חניכים 30 השתתפו זה בקורם צעירים. עבריינים של לחוקרים קורם קויים 1965 בשנת
פרקים שם נלמדו נוער. חוקר לתפקיד שנועדו משטרה אנשי או שונות מיחידות חוקרים
המשטרה של וטיפולה והחינוך הסעד שירות ידי על צעירים בעבריינים הטיפול ההתנהגות, במדעי
המתקיימים הקורסים בכל הנוער עבריינות בנושא ההדרכה תורחב 1966 בשנת צעירים. בעבריינים

ובבסיםיה. המשטרה ביחידות

הנוער בקרב עגריינות מניעת .3

מחשבה לו הקדישה שהמשטרה החשובים הנושאים אחד היה הנוער בקרב העבריינות מניעת
הקיימות, בנסיבות כי הדעה, ונתגבשה הבעייה של השונים האספקטים לובנו השנה במשך ופעולה.
מזה, למעלה ואף שביכולתה האדם כוח ואת האמצעים את הלב, תשומת את המשטרה מקדישה

[ בנקיטת בבעייה, לטיפול וציבוריים ממלכתיים מוסדות בהפעלת בעיקר, תתמסה_היא, זו. למטרה
! וגורמי העבריינות גורמי ובאיתור בחיפוש ועבריינות, שוטטות בפני כתרים חיוביות פעולות
י להסרתם. ובמעשים החברתית הסטייה

חיובי קשר מפתחות שלהן, הנוער ומחלקי הנוער מיפלגי וראשונה ובראש המשטרה, יחידות
מפעלים יוזמות מקומיות, פעולות של האפשר, ככל רב, במספר משתתפות והנוער, המשטרה בין
ובעיירות. בערים וממלכתיים ציבוריים לגורמים עזרה ומגישות עליהם) דברים נייחד עוד (להלן
האחריות וכי עצמאי באופן פועלת היא אין זה בשטח כי העקהנ4_2ע32עמ£ה, על שומרת המשטרה
והסעד החינוך בעיות לכל האחראית שהיא המקומית' הרשות בידי תמיד נשארת הכוללת לפעולה
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הפיסיות, המניעה ופעולות הריסון לצעדי (בנוסף מתבטא למוסדות המשטרה סיוע שיפוטה. בתחום
ובהקצבת העבריינות מניעת למען פעולות לארגון בעזרה הייעודיים) תפקידיה במסגרת המבוצעות
ואינדיבי ישיר טיפול ניתן שבהם המקרים הם רבים .הצלחתן. למען מתאימים ומדריכים אמצעים
המגעים כדי תוך אמונם את לרכוש שהצליחו לאחר משטרה, אנשי ידי על סוטים נוער לבני דואלי

עמם. שקיימו הפורמאליים

צעיר עבריין (כל הצעירים העבריינים של הממשי מספרם על נתונים  דלהלן 63 בלוח
הכל סך מתוך שנעצרו הצעירים העבריינים ומספר עבירות) במספר נתפס אפילו אחת פעם מופיע

המשטרה. ידי על שנעצרו העבריינים

63 לוח

שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים*
1965  1956

השנה
שמי* רישום לפי צעירים העברייניםעבריינים מספר

?פי הצעירים
שנתגלו העבירית

העבריינים אחה
הצעירים

הכל הכ?מיעוטיםיהודיםםד בסד
העבריינים

19563,8022,7121,0905,34915.5
19574,1653,0851,0805,74515.5
19584,6913,5511,1407,47918.7
19595,5104,3031,2078,53321.3
19607,0905,6681,42211,24724.1
19618,3537,0201,33312,51127.1
19629,2187,9221,29614,83428.7
19639,8508,3281,52216,67929.8
19649,8598,5581,30117,91030.7
196510,6469,3151,33119,12530.1

הסעד. משרד של הרישום לפי

יציבות מסתמנת 1961 משנת גילם. בני בקבוצת העבריינים אחוז של לעלייה עדים היינו 1960 עד
.%1.9 הוא באוכלוסייה גילם בקבוצת העבריינים ושיעור

ובעיקר הנוער בקרב מוגברת פעילות ומקיימת יוזמת ישראל שמשטרת הרביעית השנה זו
זו בפעילות המשטרה המשיכה 1965 בשנת אחרים. ציבוריים גורמים בהשתתפות הקיץ, בחודשי
והפעלת ספורט קבוצות ארגון קיץ, מחנות של יותר גדול מספר קיום ידי על אותה והרחיבה
מספר להשיג המשטרה רוצה הקיץ, בחופשת הנוער בקרב פעילות ידי על נוספים. נוער מועדוני
פרובלמאטיים, צעירים העסקת ידי (על הקיץ בחודשי העבריינות התפשטות מניעת * וביניהן מטרות
מתאונות הנפגעים הצעירים מספר הפחתת הבית; מן והיעדרויות שוטטות מניעת מעצורים); חסרי

המקומי. הנוער ובין המשטרה בין חיוביים מגעים פיתוח דרכים.
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בקרית בחצור, בטבריה, קיץ: מחנות השנה קויימו בארץ שונים מקומות בשלושהעשר
מחנות לקיום ובבארשבע. בקריתגת בירושלים, בפרדסחנה, בכרמיאל, בשגב, בנצרת, שמונה,
המגעים להידוק תרומה להרים  נוסף חשוב אספקט יש ובמעלות/תרשיחה בשפרעם בעכו, הקיץ
שהודרכו ונערות' נערים 2,132 אלה קיץ במחנות השתתפו הכל בסד והערבי, היהודי הנוער בין
משרד ידי על שאושרו בשכר מדריכים ובקריתשמונה), (בטבריה מתנדבים מדריכים ידי על

משטרה. אנשי  מדריכים ו14 המקומיות והרשויות החינוך

החינוך, משרד המקומיות, הרשויות שהרימו לתרומות הודות נתאפשר הקיץ מחנות קיום
מגוונות כה ובמסגרות גדול בה בהיקף המפעל, של המוצלח לביצועו ישראל. ומשטרת הסעד משרד

והמדריכים. הממשלה משרדי ציבור, מוסדות פעולה: ששיתפו הגורמים כל עשו זו, כבשנה

בקריתגת בירושלים, ביקנעם, בפרדסחנה' בארץ: מנעד1נינו;ער חמישה הופעלו 1965 בשנת
הדרכה לפעולת מדריכים שיגרה אלה, מועדונים של בהקמתם השתתפה המשטרה ובבארשבע.

ציוד. גם ותרמה

רחוב ילדי בין מיפגש אפשרות יוצרת פיתוח ובעיירות בשכונות לנוער ספורט קבוצות הקמת
ספורט קבוצות הנוער, בקרב העבריינות למניעת הפעילים ובין מצאו"ענייןיבמועדון שלא וצעירים

ובבארשבע. בקריתגת ובקריתשמונה' בחצור אורגנו

הגופני, והחינוך הספורט רשות עם פעולה בשיתוף שאורגנו הספורט קבוצות במסגרת הפעולות
שיעור על השפעתן לפי תימדד שהצלחתו נםיון, בגדר הן  המקומיות והרשויות הסעד משרד
חיובית, במסגרת הפעילות עצם כי ספק, אין ואולם הקבוצות. פועלות שבהם במקומות הפשיעה,

לטובה. סיכויים בה וטמונים המעש, וחוסר הבטלה שעות את מצמצמת

מן אחת בכל ובקריתמלאכי. בעקרון נוער תזמורות המשטרה בעזרת הוקמו הנסקרת בשנה
המשטרה. תזמורת מן נגן ידי על ניתנת ההדרכה ונערות. נערים 60 התזמורות

חשיבותה. מידת על העידה הנוער ובעבריינות הנוער בבעיות הציבור של הערה ההתעניינות
הרצאות ניתנו הנוער, עבריינות בנושא העתונות לנציגי שניתנו והראיונות ברדיו השידורים מלבד
ובמסגרת בסימפוזיונים  ציבור לאנשי ותלמידים, למורים נוער, ותנועות נוער למדריכי והסברים
למניעת הפעולות הנוער, עבריינות גורמי על ולגדנ"ע צה"ל לחיילי ויצ"ו), (רוטרי, מועדונים
שביקשו ומבוגרים, צעירים של הפניות נענו כן צעירים. בעבריינים והטיפול נוער עבריינות

אזרחות. ולשיעורי סיכום לעבודות מחקר, לצורכי אינפורמאציה

מקומיות ועדות 18 בקיום התבטא והחינוך הסעד שירותי ובין המשטרה בין הפעולה שיתוף
אחרות שונות בוועדות בהשתתפות בארץ; שונים במקומות הנוער, בקרב עבריינות למניעת
צעירים; בעבריינים המטפלים השונים השירותים מנציגי המורכבת התיאום, בוועדת וביניהן:
ליד הציבורית בוועדה שלה; המשנה ובוועדות בעבריינים והטיפול עבריינות למניעת במועצה
המטפלים השונים הגורמים בין שהתיאום ולהדגיש, לומר מחובתנו אולם וכר. העוקבת החסות
הנאותה הרמה על להעמידו כדי מעמיק, ליבון טעון הצעירים ובעבריינים הנוער עבריינות בבעיית

ממשית. לפעילות מכשיר ולהפכו
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ז' פרק

דרכים ותאונות תנועה

בתאונות וחמלדו*ה התגועח געיות .1

וגברה הלכה ישראל' משטרת על המוטלים התפקידים במכלול התנועה, על הפיקוח של חשיבותו
זו. נטייה תימשך הסימנים כל ולפי 1965 בשנת גם

בצפיפות וירידה הסלולות הדרכים כל של באורכן גידול האחרונות בשנים שחל פי על אף
בכל הרי קיבולם' כושר גדל כך ידי ועל תקופה, באותה הדרכים ושטח לאורך בייחס התושבים
האינטנסיביות הדרכים. ושטח לאורך בייחם המורשים הרכב כלי בצפיפות עלייה חלה זאת
מגידול כלומר, הדרכים' אורך של מהגידול יותר גדולה היא המורשים הרכב כלי מספר בעליית
הממוצעת היומית התנועה ניכר באופן כמובן, גדלה, הרכב כלי במספר העלייה מפאת שלהן. הקיבולת
מעסיקה לכל ומעל אמצעים יותר מפעילה מחשבה, להקדיש המשטרה מוסיפה בן על דרך. לק"מ

התנועה. על לפיקוח  אדם כוח יותר

 מטרתה נשתנתה: לא התנועה לסדרי הנוגע בבל המשטרה של הבסיסית המדיניות
שבידי האמצעים בהן. המשתמשים של ובטיחותם בדרכים הרבב כלי תנועת של תקינה זרימה
כלי נוהגי על החוק ואכיפת והסדרתה התנועה הכוונת הם: אלו מטרות שתי להשגת המשטרה

הרגל. הולכי ועל הרכב

%12.8 של העלייה למרות נפגעים, עם התאונות מספר של ירידה כשנת תצויין 1965 שנת
במספר ירידה שחלה פי על אף בם/3.00. האוכלוסייה של והגידול המורשים הרכב כלי במספר

קטלניות. בתאונות %6.4 של עלייה נרשמה ,%4.2  נפגעים עם תאונות של הכללי

נגע, זה פיקוח בתלאביב. ובמיוחד עירוניים בשטחים החנייה על הפיקוח הוגבר זו בשנה
חנייה במקומות והמחסור הרכב צי גידול מפאת מדרכות. על רכב החניית של לאיסור בעיקר'
ראינו רגל. להולכי סכנה ומהווה לחוק בניגוד שהוא דבר המדרכות, על החנייה של הנוהג פשה
 דהיינו נועדה, שלה למטרה המדרכה את לשמור כדי תוקף, ביתר כזו בחנייה לטפל הכרח

רגל. להולכי בטחון שביל

במקומות והמחסור הרכב כלי ריבוי עקב זו בשנה החמירה עירוניים באיזורים החנייה בעיית
להחנות הרכב בעלי כל דרישות את למלא היה איאפשר שנוצרו, בתנאים לכביש. מחוץ חנייה
בניית הוא זו לבעייה הראדיקאלי הפתרון כי אם חפצם. למקום האפשר ככל סמוך רכבם את
ניתן כי לומר, מחובתנו הרי מגורים, בתי וליד ציבור בנייני ליד מספיק, במספר חנייה, מקומות
$60500 על עולה שאינו ברדיוס עת, ובכל בעיר מקום בכל חוקית, לחנייה מקום למצוא
מאות כמה של מרחק ברגל וללכת הקיים העובדתי המצב עם להשלים אלא מנוס אין לכן, מטר.
שלא הנטייה נתגלתה זו שבשנה לציין יש מסויימות. ובשעות מסויימים באיזורים מטרים,
מקווים, אנו ציבורית. בתחבורה לנסוע אלא העיר, במרכז פרטי ברכב השיא בשעות להשתמש

זו. נטייה ותתרחב תגדל הציבורית, בתחבורה ההסעה תנאי שיפור שעם
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לא לגוף חוקית הבלתי בחנייה הטיפול העברת על המדינה מבקר המליץ 15 מסי בח"'ח
ושליליות' מזיקות אחרות' בתופעות לטיפול מאמציה את להגביר תוכל שהמשטרה כדי משטרתי' |

המשטרה, הצעת על שהתבססה המדינה' מבקר של המלצתו יותר. רבים ויידע כושר המצריכות
לבחון עליה ושהוטל והתחבורה הפנים שרי ידי על שמונתה המיוחדת, הוועדה ידי על נדחתה

עירוניים. באזורים החנייה בעיית את

העברת ובתביצוע. מעשית היא המדינה מבקר של שהמלצתו בדעה עודנה ישראל משטרת
את כליל משחררת היתה לא המשטרה למסגרת שמחוץ לגוף חוקית הבלתי בחנייה הטיפול
העירוניים. בעורקים הרכב כלי לזרימת ישיר בייחם עומדות שתוצאותיו הזה' הפיקוח מן המשטרה
לקטעים מצטמצמת ואחריותם מוגדרים בקטעים כזה גוף של פקחים פועלים הדברים מטבע
תמיד תחול הסיירים' השוטרים של מזו פחותה לא ביעילות עבודתם תבוצע אפילו בלבד; אלה
הפקוחה עינו תחת שאינם בתחומים לתנועה המפריע חונה, לרכב לב לשים ברחוב הסייר על החובה

הפקח. של

זה בנושא מיוחדים פקחים עוסקים ששם בלונדון)' (למשל אחרות גדולות בערים הנסיון
העיר שרחובות לכך לדאוג הכללית מחובתה שוחררה לא שהמשטרה הראה, תורפה, במקומות

סדירה. לתנועה פנויים יהיו

לבחון הוטל שעליה המשטרה)' נציג גם בה (השתתף ועדה התחבורה שר מינה 1965 בשנת
התחבורה שר מוסמך שחוקק' לחוק בהתאם תנועה. עברייני על המוטלים הקנסות שיעורי את
מידת מהי השיקול. לוועדה שימש בוחן כאבן ל"י. 100 עד ל"י מ25 הקנס שיעורי את להעלות

דרכים. תאונת של ההתארעות לסיכוי העבירה של הייחס

שהן הנסיון מן עליהן שידוע עבירות על בעיקר הקנס, שיעורי את להעלות המליצה הוועדה
הפרדה מקו סטיות /'עצור"' לתמרור איציות לרמזור' איציות כגון דרכים' לתאונות גורמות

וכר. בכביש

ברכב' הנוהגים בין הדרכים ותאונות התנועה בנושאי הסברה פעולות ניהלה המשטרה
למניעת הלאומית המועצה עם פעולה שיתפה היא הספר. בתי ילדי בין ובמיוחד הרגל הולכי בין
את לכבד הצורך את בדרכים המשתמשים להכרת להחדיר כדי אחרים, גורמים ועם תאונות
בפעולות השתתפו המשטרה אנשי דרכים, ולנימוסי זהירה להתנהגות ולהדריכם התעבורה חוקי
התחבורה ארגוני תאונות' למניעת הלאומית המועצה ידי על שאורגנו נהגים של בכנסים הסברה

ברית. ובני רוטרי ומועדוני המכוניות בעלי מועדון והתובלה,

ידי על בדרכים, לזהירות והנוער הילדים לחינוך מיוחדת לב תשומת הוקדשה כאמור,
בבתי התלמידים את הדריכו משטרה אנשי הילדים. ובגני הספר בבתי הרצאות ומתן הסברה
ומעלה ו' מכיתות תלמידים 38,000 הקיפה ההדרכה הבטיחות. משמרות במסגרת היסודיים, הספר
והופעלו הודרכו לאלה נוסף המיעוטים. בני של הספר בתי כולל כיתות)' 1190) ספר בתי ב823
הולכי של הבטיחות את להגביר במטרה תיכוניים' ספר בתי של כיתות מ88 גדנעי"ם כ300'3
הספר בתי של הנמוכות בכיתות ילדים לאלפי גם ניתנה התנועה בנושא הסברה בדרכים, הרגל

הילדים. ובגני העממי
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הארצי ההדרכה בבסיס לתנועה אימונים מגרש

ולמען התנועה של תלץ;ה זרימה למען המשטרה פעולות .2
בדרגים. הבטיחות הגברת

ידי על  בנפות התנועה, ענפי ידי על  במחוזות מבוצעים התנועה בתחום המשטרה תפקידי
הסיור. משרדי ידי על  ובתחנות התנועה לשכות

בשטחים אופיראטיביות כיחידות התנועה לשכות פועלות הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז
אופיראטיביה כיחידה התנועה ענף פועל תלאביב במחוז ואילו יחד, גם והביןעירוניים העירוניים
המשתמשים על החוק אכיפת וכן והסדרתה התנועה הכוונת כאשר בלבד, הביןעירוניים בכבישים

 ' הנפתיות. הסיור לשכות בידי נתונה העירוניות בדרכים

בה הטמונים לסיכונים בנוסף הסדירה. לתנועה כבד מיטרד היא חוקית הבלתי החנייה
הראייה, שדה הסתרת לכביש' לרדת שנאלצים רגל הולכי וסיכון רכב ידי על המדרכות (תפיסת
בכביש, הרכב כלי של הזרימה להאטת התנועה, עורקי לסתימת גורמת היא וכוי) הכביש הצרת

ספור. לאין אחרות חמורות ולתקלות התנועה. של השיא" ב"שעות בעיקר  תנועה לפקקי

עבירות על דוחר'ת 233,149 נרשמו התעבורה לחוקי בניגוד חנה שרכבם רכב בעלי נגד
רכב בעלי נגד ל34,000 קרוב בלבד תלאביב באיזור נרשמו אלה דוחו"ת מבין תעבורה.
באיזור נגררו לחוק' בניגוד חנייה בגין שנרשמו הדוחו"ת על נוסף מדרכות. על חנה שרכבם
התנועה של והבטוחה הסדירה לזרימה שהפריעו רכב, כלי ל3,000 קרוב בלבד תלאביב

בדרכים.
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למעט האחרונות, השנים בשלוש סוגיהן, על התעבורה, עבירות מפורטות דלהלן 64 בלוח
חוקית. בלתי חנייה על עבירות

64 ח ו ל
19651963  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

תנועה כדי תוך עבירות
לסוגיהן 196319641965עבירות

187,463201,934221,906הכלסר

נהיגהעבי כדי תוך נהגים 101,179122,337139,972רות
מופרזת 3,4693,8334,988מהירות

כחוק שלא 1,6362,7013,223עקיפה
קדימה זכות 3,9104,2875,202אימתן

אות 6,8997,0397,853אימתן
ונהיגה הימין על אישמירה

נכון לא 7,5519,68813,048בנתיב
נכונה לא 5072,53811,970פנייה

רמזור או לתמרור 65,79177,01477,414איציות
רכב כלי תאורת 6,5237,8909,440עבירות
לתנועה הפרעה 3,3925,5135,125גרימת

9915שיכרות
אחרת מסוכנת 1,4921,8251,694נהיגה

רכיבהעבי כדי תוך אופניים רוכבי 13,61511,0547,252רות

רגלטבי הולכי 29,79318,5479,099רות

התעבורהעבי חוקי על אחרות 42,87649,89665,583רות

נוסעים של חוקית בלתי 3,3324,4645,152הסעה
מטען 2,2322,5603,940עבירות

מיכאניים 5751,116655ליקויים
רישוי 11,49613,88017,053עבירות

שלישי צד ביטוח 3,7404,8786,215עבירות
חוקיים בלתי ורעש 3,4784,64910,444צפירה

זיהוי 2,5363,3683,599לוחיות
עבירות 15,48714,98118,525שאר

העבירות, סוגי בכל כמעט עלייה ישנה נסיעה, כדי תוך הנעברות נהגים, של העבירות בקבוצת
של העלייה במיוחד בולטת אחרת). מסוכנת ונהיגה לתנועה הפרעה (גרימת סוגים לשני פרט
נכונה, לא פנייה נכון, לא בנתיב ונהיגה הימין על אישמירה מופרזת, מהירות מסוג עבירות
מבוסמים כשהם ברכב שנהגו האנשים שמספר פי על אף כחוק. שלא ועקיפה קדימה זכות אימתן
בהתארעות אפסי גורם השיכרות מהווה '1964 בשנת  9 לעומת ,1965 בשנת 15  כמעט הוכפל

זו. בעבירה נתפס כמובן, מבוטל, ואחוז התאונות
חנייה גם כולל זה (מספר תעבורה עבירות על דוחו"ת 442,432  1965 בשנת נרשמו הכל בסך
שנרשמו תנועה עבירות בגין הדוחו"ת במספר .1964 בשנת  373,956 לעומת חוקית), בלתי
המשטרה של טיפולה לצורת לייחסה יש תלולה. ירידה חלה אופניים ולרוכבי רגל להולכי
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65 ח ו ל

רנ7ב1:ורה 7ג.1:ירררנ
שנרשמו תיקים

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז
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השוטרים, הסתפקו אופניים רוכבי נגד ובמניעת. בהסברה שהתבטאה אלה' סוגים משני בעבריינים
רגל להולכי ובאשר הצמיגים' מן האוויר הוצאת ידי על במקום"' "בענישה גם קרובות' לעתים

דוחו''ת. רישום על דווקא ולאו ההסברה על בעיקר הדגש הושם 
ובעבירות חוקיים בלתי ורעש צפירה בעבירת העלייה בולטת האחרות העבירות בסוג

שונות. רישוי
הלוח המחוזות. לפי תעבורה' עבירות על שנרשמו התיקים מספר  דלעיל 65 הגראפי בלוח

תלאביב. במחוז תעבורה עבירות על דוחו"ת ברישום ניכרת עלייה על מראה
שגרמו העיקריות הסיבות בין השוואה גראפית' בצורה הוא אף הניתן דלהלן' 66 בלוח
במקביל בתנועה, רכב כלי של תעבורה עבירות על שנרשמו הדוחו"ת מספר ובין דרכים לתאונות
תעבורה עבירות רק שימשו זה, בלוח המופיעים העבירות אחוזי לחישוב כבסיס אלה. לסיבות

דרכים. תאונות להתארעות סיבתיות שהן
66 ח ו ל

1965  התאונות. ןקיבורנ תעבורה עבירות:
(באחוזים)

סיבות

עבירות

20

 15

10

 5

נכון לא בנתיב נהיגה כולל #
מהוות התאונות, מסיבות 24.50/0 שהיוו רגל, הולכי עבירות מלבד כי למדים אנו 66 מהלוח
תאונות בהתארעות רציניים גורמים אופניים רוכבי ושל קדימה זכות אימתן של העבירות

הדרכים.



השנה הוכנסו בהן, התקינה הזרימה והבטחת הביןעירוניות בדרכים הבטיחות הגברת לשם
על נוספו כן נישאים. אלחוט במכשירי צויידו האופנועים רוכבי חדשים. אופנועים 40 לפעולה
אלחוט. במכשירי הן אף המצויירות "ואגוניר"' מסוג מהירות מכוניות 17 זו, למטרה הכביש/
ראדאר' במכשירי מצרידות  מכ"ם) (חוליות זה מסוג נוספות מכוניות שלוש גם פעלו בכבישים

מופרזת. במהירות ברכב נוהגים אחרי התחקו שאנשיהם  ומהירויות כיוון המגלים

אלפי נבדקו בדרכים הנסקרת. בשנה גם נמשך רכב כלי של המיכאני מצבם על הפיקוח
השימוש נאסר בעליהם שעל רכב, כלי 1,811 הכביש מן הורדו אלה מבדיקות וכתוצאה רכב כלי

הרישוי. משרד ידי על מחדש ולבדיקתם לתיקונם עד בהם

העלולות עבירות למנוע שמטרתו בפיקוח המועסקים הביןעירוניות' בדרכים הסיירים
אשתקד.  55,337 לעומת תנועה. עבירות על דוחו"ת 71,033 רשמו דרכים, לתאונות לגרום
לעומת ,1965 בשנת 772  עלייה חלה ידם על לנהגים שנמסרו בכתב האזהרות במספר גם
התנועה בהסדרת אלה סיירים עסקוי בדרך המשתמשים על החוק לאכיפת בנוסף אשתקד.  327
מכשולים, בסילוק תנועה! פקקי בחילוץ התקינה: לזרימתה הפרעות נגרמו שבהם במקומות
גבוהים (רחבים, חורגים מטענים בהעברת וכן בהן ובנפגעים דרכים בתאונות ראשוני בטיפול

מאכסימאליים. בטיחות ובתנאי התנועה של החופשית לזרימתה הפרעה ללא בנפחם) וגדולים

ביומו יום מדי בממוצע שהופעלו המשטרתי והרכב האדם כוח על פרטים  דלהלן 67 בלוח
בדרן. המשתמשים על החוק ואכיפת עבריינים הרתעת למען הביןעירוניות, בדרכים

67 ח ו ל

1965  רכב וכלי סיירים  הביןעירונית התנועה על פיקוח
יומי) (ממוצ5

הכל בליסו והסוגמספר הרכב
אחר*ג'יפיםאופנועיםםה"בסיירים רכב

12597562120הכלסד

הצפוני 5041171410המחוז
תלאביב 71414מחוז

הדרומי 65412579המחוז
הארצי 311המטה

הראדאר. בשיטת הפועלים (מכ"ם) ומהירות כיוון לגילוי מכשירים הותקנו שבהם רכב כלי שלושה כולל .

דרגימ תאונות .3

החישוב שיטת א.

(במכוניות ברכוש פגיעה בלי או עם אדם, בני נפגעו שבהן דרכים תאונות רק נידונות להלן
אחרים). בעצמים או
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גם אלא והשוואות, מספרים רק לא כולל ובדיאגראמות בלוחות הדרכים תאונות ניתוח
התאונות מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, גורמים באמצעות הנעשים ניתוחים
נוכל, לא המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה
יותר להבהיר כדי בהם שיש אחרים' מדדים בשני להשתמש בנו, תלויות בלתי מסיבות לצערנו'
הקילומטרים מספר ובין התאונות בין יחם קביעת לשם קילומטראז/ של המדד דהיינו, הבעייה, את
הכולל האורך לבין התאונות מספר בין השוואה ולערוך השנה' במשך עוברים הרכב כלי שכל
כמות של חישוב ידי על הקילומטראז' את קובעים מסויימות בארצות במדינה. הכבישים של
או אפשרי בלתי הוא כזה אומדן גם אצלנו אולם במדינה. הרכב כלי צורכים שאותה הדלק
מהם ניכר חלק של וגילו הרכב, כלי מוגי מאוד ושונים מאוד שרבים משום ביותר' מוסמך בלתי

שונה, שלהם הדלק צריכת כן ועל ביותר, גבוה

איפוא, אין' בידינו; מצוי אינו '1965 שנת לסוף בארץ והדרכים הכבישים של .הכולל האורך
משום בלבד, הביןעירוניים הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי מדד בקביעת תועלת
התאונות של 163 (ובתוכן העירוניים בשטחים אירעו (8,749) התאונות של המכריע שרובן
השונים, בקטעיהם התאונות וחלוקת הביןעירוניים בכבישים התנועה שעומס ומשום הקטלניות)
נעשתה שבהם הכבישים, של מםויימים קטעים על ידיעות לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם

הכלל. על ללמד כדי בהם ואין מצומצמים, האלה .הנתונים אולם רכב, ספירת

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

ת ו נ ו א ת ה ב.

לסוגיהן התאונות ניתוח (1)

אין ,1965 בשנת הארץ בכבישי שאירעו הדרכים תאונות אודות על דלהלן המספריים הנתונים
מבוטלת לא במידה קובעים שונים גורמים של השפעתם עצמו. בפני העומד כגורם לראותם
את למנות אפשר התנודה על המשפיעים הגורמים בין ירידה.  להיפך או במספרן עלייה
כושר ואת הכבישים מצב את האוכלוסייה, גידול את בכבישים' הנע הרכב כלי במספר הגידול
שונה נוסף, גורם ולבסוף  לזולת ויחסם ברכב הנוהגים של הנהיגה משמעת את קיבולם,
שתאונה לציין יש בתאונות הנפגעים שבמספר הרבה המקריות  לעיל מהמנויים לחלוטין
חמורים, ממדים לקבל אחרות בנסיבות עלולה יחסית' קלה להיות עשוייה מסויימות שבנסיבות
פתוחה, במשאית או באוטובוס כגון, יותר' פגיעים או רבים אנשים נמצאים הרכב בתוך אם

אנשים. המסיעה

11,862 לעומת ,11'368  הדרכים תאונות של האבסולוטי במספר ירידה חלה 1965 בשנת
במיוחד בולטת התאונות בשיעור זו מעודדת ירידה .%4.2 של ירידה  ובאחוזים 1964 בשנת 
של הגידול ולאור בכבישים שנעו המורשים הרכב כלי במספר %12.8 של הגידול לאור

ב,%3.0. האוכלוסייה
ירידה  1964 בשנת  15,989 לעומת אנשים, 15,489 נפגעו הדרכים תאונות ב11,368
לעומת תאונות, 2,157  %3.2 של ירידה חלה קשה פצועים עם התאונות במספר .3.10/0 של
לעומת 8,897  %4.7 של ירידה כן גם חלד, קל הפצועים ובמספר 1964 בשנת  2,228
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הנפגעים, ובמספר נפגעים עם התאונות של הכולל במספר הירידה למרות אשתקד.  9,339
,1964 מבשנת יותר קטנה כי אם הקטלניות' התאונות במספר %6.4 של עלייה לצערנו, חלה,

ב12.20/0. שהתבטאה
התאונות מדד לפי הפגיעות ותכיפות התאונות תכיפות של המספריים הנתונים את נשווה אם
ואילו 596 הנפגעים ומספר 437 התאונות מספר היה 1965 שבשנת נראה' תושבים, 100,000 לכל

נפגעים. ו634 תאונות 470  1964 בשנת
במדינה, האוכלוסייה ולפי חומרתן לפי הדרכים תאונות על נתונים  דלהלן 68 בלוח
הפגיעות, ולתביפות התאונות. לתכיפות גם מתייחסים בלוח המספרים האחרונות. השנים בעשר

האוכלוסייה. של המדד לפי
68 ח ו ל

19651956  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
התאונותמספר

מספר
האוכלוסייההנפגעים

מספר
התאונות

מספר
הנפגעים

השנה
"כ פציעותקטלניותפה

קשות
פציעות
100.000קלות תושביםלכל

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
196511,3683142,1578,89715,4892,599,000437596

19651964
69 ח ו ל

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
באחוזים19641965 השינוי

דרכים 11,86211,368תאונות 4.2
+2,523,0002,599,000האוכלוסייה 3.0

(מנועיים) המורשים הרכב +151,649171,034כלי 12.8
ל1,000 התאונות מספר

(מנועיים) מורשים רכב 7866כלי

האחרונות, בשנתיים המורשים המנועיים הרכב וכלי האוכלוסייה הדרכים, תאונות של השוואה
באותה מורשים מנועיים רכב כלי 1,000 לכל התאונות מספר זד, בלוח דלעיל. 69 בלוח ניתנת

ניכרת. ירידה חלה זה שבמדד המראה תקופה,
הפעם זו השנה, מתבסס במדינה המורשים הרבב כלי של הכולל שהמספר להבהיר, עלינו
ניתנו אלה מספרים לסטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על שהומצאו מספרים על הראשונה,
וכן ויותר, אחת שנ,ה פג רשיונם שתוקף הרכב כלי את בוללים אינם והם 1964 לשנת גם
הרכב בלי של המספרים בין השוני נובע מכאן ומשטרתיים. צבאיים רכב כלי טראקטורים,

קודמות. בשנים ידינו על שפורסמו המספרים לעומת זה, בדו'יח
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70 לוח
19651953  חומרתן לפי דרכים תאונות

ת 196319641965אונותה
באחוזיםהשינוי
1964/19631965/1964

,הכלסר 10,660100.00/0, 11,862%100.0%100.0, 11,368+ 11.3 4.2

+ 6.4 +12.2
 3.2 +14.1
 4.7 +10.6

2.7
19.0

78.3

314
2,157
8,897

2.5
1^8
78.7

295
2,228
9,339

2.5 263
18.3 1,953
79.2 8,444

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

.19651963 בשנים ובאחוזים, במספרים חומרתן, לפי הדרכים תאונות  דלעיל 70 בלוח

השנה. חודשי לפי ,19651963 בשנים הדרכים תאונות  71 הגראפי בלוח

71 לוח
רז/^נה רלר1/*\י דיביי דרבים רנ<^רנררנ

1965  1963

גו?: 11 10
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האחרון. בעשור  באחוזים חומרתן, לפי התאונות את גראפית, בצורה מראה 72 הלוח

72 ח ו ל

19651956 ר7וכ7ות;ו 7יביי דרבים רנ^ונורנ
(באחוזים)

78.3

19.

:78.7

18.8

;79.2

18.3

!79.2

18.4

78.4

19.1

78.2

19.8

75.7

22.1

76.9

20.9

74.7

22.3

75.0!

22.6.

ן/ נ\פציעות קלות

י/ פציעות
קשות^\

|₪81₪11^^1^₪₪מ1811111* קטלניות^
65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
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73 ח ו ל

1965  חרמררנן דיבני דרכים רנ^ונורנ
מחוזית חלוקה הצפוני המחוז | |

תלאביב מחוז

הדרומי המחוז
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המחוזות, ולפי חומרתן לפי דרכים, תאונות על פרטים  דלהלן 74 ובלוח דלעיל 73 בלוח
.1965 בשנת

74 לוח

1965  חומרתן לפי דרכים תאונות
המחוזות לפי

קלות פציעות

מספר
התאונות

קשות פגיעות קטלניות הכל סד

מספר
התאונות

מספר
התאונות

מספר
התאונות

78.2 8,897 19.0 2,157 8£ 314 100.0 11,368 הכל סך

הצפוני 2,372100.01024.348520.41,78575.3המחוז

תלאביב 5,003100.0911.899119.83,92178.4מחוז

הדרומי 3,993100.01213.068117.13,19179.9המחוז

ביותר הגדול הקטלניות התאונות ממספר השנה גם סבל הדרומי שהמחוז למדים, אנו זה מלוח
,%29.0  תלאביב במחוז עלה תאונות של זה סוג אשתקד.  %42.0, לעומת ,%38.5 
הארצי האחוז אשתקד.  %31.9, לעומת ,%32.5  הצפוני ובמחוז אשתקד  26.10/0 לעומת
הגיע הארץ, בכבישי שאירעו דרכים, תאונות של הכולל במספר קטלניות דרבים תאונות של
והמחוז %1.8  תלאביב מחוז ,%4.3  הצפוני המחוז .. המחוזות לפי ובחלוקה ל%2.7, השנה
 1166 לעומת 991 תלאביב: במחוז הקשות הפציעות רוב היו השנה אף .%3.0  הדרומי

יחד. גם האחרים המחוזות בשני

או ויום השנה (חודשי הזמן לפי הדרכים תאונות בחינת  דלהלן ו77 76 ,75 בלוחות
וסוגיהן. לאעירונית) דרך או עירונית (דרך המקום לילה),

75 ח ו ל

1965  והזמן המקום לפי דרכים תאונות
המחוזות לפי

ם םה ו ןהק מ ז
הכלהמחוז ירדסד

עירונית
מהז

בצומת
ייד

לאעירונית
מהז

לילהיוםבצומת

הכל 11,3688,7493,2892,6194848,3832,985סך

הצפוני 2,3721,5254398471121,777595המחוז

תלאביב 5,0034,6012,0484021653,6281,375מחוז

הדרומי 3,9932,6238021,3702072,9781,015המחוז
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התאונות של %26.3 בצמתים. %37.6 מהן '%77.0  עירוניות בדרכים אירעו התאונות רוב
הלילה. בשעות אירעו

76 ח ו ל

1965  סוגיהן לפי דרכים תאונות
המחוזות לפי

התאונות הכלסוג המחוזבאחוזיםסד
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי

הכל 11,368100.02,3725,0033,993סך

נע רכב עם 3,47530.66041,7201,151התנגשות

חונה רכב עם 1541.4336457התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 6776.0141326210התנגשות

דומם עצם עם 2722.48282108התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 4,61440.69562,0571,601דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע 6535.797397159פגיעה

8787.7223185470התהפכות

3012.612273106החלקה

חיים) בבעלי פגיעה (כולל אחר 3443.011499131סוג

והזמן השנה חודשי התאונה, מקום לפי קטלניות, דרכים תאונות על נתונים  דלהלן 77 בלוח
אירעו עירוניות בדרכים !115 הלילה ובשעות תאונות 199 אירעו היום בשעות לילה). או (יום
נהרגו שבהן תאונות, 151 ביןעירוניות ובדרכים אנשים 166 נהרגו שבהן קטלניות, תאונות 163

למרות כי ביןעירוניות, בדרכים התאונות של חומרתן על למדים אנו אלה ממספרים אנשים. 172
מספר היה העירוניות, בדרכים התאונות ממספר יותר קטן היה אלה בדרכים התאונות שמספר

לזו). שקדמה (כבשנה ביןעירוניות בדרבים דווקא יותר גדול ההרוגים
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77 ח ו ל

1965  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

ההרוגים מספר
התאונה זמז התאונה מקום

נוסעים ל נ ר י כ ל ו ה
הכל םד החודש

לילה יום דרך דרד
לאעירונית עירונית

11 161 137 42 177 177 115 199 151 163 314 הכל 0ך

35211419162222213141ינואר

191091361111389פברואר

20101014611115911מרץ

34161819151313221276אפריל

241113159121241213מאי

18991441111477יוני

3521142213212151414יולי

3015152191818512143אוגוסט

15699688277ספטמבר

3722152982222715181אוקטובר

231112167121221113נובמבר

24111381616161814דצמבר

בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

המכוניות. למשק כבד נזק גם נגרם דרכים, תאונות עקב ובנפש בגוף הפגיעות על נוסף

הצבא של הרכב (למעט שונים מסוגים רכב כלי 171,034 הארץ בכבישי נעו 1965 בשנת
שנאמר כפי זה, מספר .1964 בשנת  151,649 לעומת טראקטורים), ולמעט המשטרה ושל
לםטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה ידי על שהומצאו הנתונים על הראשונה הפעם זו מתבסס לעיל,
הנעים לבהמות, הרתומות והעגלות האופניים תלת האופניים, מספר על נתונים בידינו אין

בכבישים.

לעומת שונים, מסוגים רכב כלי 14,943 מעורבים היו אנשים נפגעו שבהן דרכים בתאונות
בתאונות מעורבים שהיו טרקטורים כוללים אלה מספרים ב%2.9). (ירידה 1964 בשנת  15,387

דרכים.
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78 ח ו ל

19651964  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכב כלי סונ
הרכב השינויהמורשיםכלי

באחוזים
בתאונות המקורבים הרכב השינויכלי

באחוזים1964196519641965

המנועיים הרכב כלי הכל +151,649171,034סך 12.815,38714,943 2.9

פרטיות +70,63980,226מכוניות 13.64,9175,020+ 2.1

משא +34,96741,348מכוניות 18.23,5603,627+ 1.9

וקטנועים +39,09642,255אופנועים 8.13,8613,551 8.0

+3,1033,211אוטובוסים 3.51,6861,615 4.2

+2,5282,596מוניות 2.71,09884822.8
(מנועיים) +1,3161,398שונים 6.2265282+ 6.4

ותלתאופניים >אופניים 1,6151,41512.4■דועלא
לבהמות רתומות יעגלות 21417816.8ידועלא

העלייה לה. שקדמה השנה לעומת הרכב, כלי במספר %12.8 של עלייה חלה 1965 בשנת
.%18.2  המשא ובמכוניות %13.6  הפרטיות במכוניות בעיקר, התבטאה,

79 ח ו ל

1965  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכב כלי סוג
המורשים הרכב הרכבכלי המעורביםהמעורביםכלי אחוז

המורשיםבאחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר בין

המנועיים הרכב כלי הכל 171,034100.014,943100.08.7סך

פרטיות 80,22646.95,02033.66.3מכוניות

משא 41,34824.23,62724.38.8מכוניות

וקטנועים 42,25524.73,55123.78.4אופנועים

3,2111.91,61510.850.3אוטובוסים

2,5961.58485.732.7מוניות

(מנועיים) 1,3980.82821.920.2שונים
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שבגינן נפגעים' עם דרכים בתאונות מעורבים היו המורשים המנועיים הרכב כלי מכלל %8.7
הנמוך אחוזם בולט המורשים המנועיים הרכב כלי של הכולל המספר בין חקירה. תיקי נפתחו
הדין הוא .%50.3 שהוא דרכים בתאונות הגדול חלקם לעומת ,%1.9 שהוא האוטובוסים של
,%1.5 הוא הרכב כלי של הכולל במספר המוניות אחוז דרכים: בתאונות המוניות של בחלקן
רכב כלי של חלקם כי אלה' נתונים לאור ברור' ל%32.7. הגיע דרכים בתאונות חלקן אולם
המורשים. הרכב כלי של הכולל במספר לאחוזם בייחס הפוך הוא תאונות בהתארעות אחרים
הדרכים, תאונות במספר גדול כה הוא שחלקם אלה' רכב סוגי שני כי לציין' מחובתנו אבל

הציבוריים. התחבורה שירותי את בקיימם היממה' במשך רבות שעות הכביש על נעים

80 ח ו ל

1965  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי
לא5ירונית ודרך עירונית דרך

הרכב כלי הכלםונ עירוניתסד לאוןירוניתדרך דרד

הכל 16,53612,3464,190סך

פרטיות 5,0203,6221,398מכוניות

משא 3,6272,2511,376מכוניות

848657191מוניות

1,6151,339276אוטובוסים

2,1831,784399קטנועים

764622142אופנועים

מנוע עם 19917920אופניים

סירה עם וקטנועים אופנועים 40535946תלתאופנועים,

(מנועיים) 282174108שונים

ותלתאופניים 1,4151,244171אופניים

לבהמות רתומות 17811563עגלות

עירוניות בדרבים דרכים, בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי סוגי פירוט  דלעיל 80 בלוח
ולאעירוניות.
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התאונות סיבות (3)

דרכים. לתאונות שגרמו קבוצות) (לפי העיקריות הסיבות פירוט  דלהלן 81 בלוח
81 ח ו ל

19651964  ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות
למיניהן הסיבות

הכ5 עיריניתסד 5אעיריניתדוד דרד

196419651964196519641965

הכל 11,86211,3689,2018,7492,6612,619סך

מסוכנת 4,8854,8623,5083,4491,3771,413נסיעה

המקרה בנסיבות מופרזת 364342206190158152מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 2833192499מהירות

לרכב קדימה זכות 7196626235769686אימתן
רגל להולך קדימה זכות אימתן

חצייה 308345275,2313324במעבר
בצומת רגל להולך קדימה זכות אימתן

מסומן חצייה מעבר 9597879186ללא

"עצור" לתמרור 3984413283427099איציות

לרמזור 9913990114925איציות
אחר הודייה לתמרור 2140193525איציות

קדימה" "זכות בתמרור 1481701331561514איהתחשבות

המכוניות בין רווח על 915865572502343363אישמירה
אות 2522152021615054אימתן

כחוק שלא 665606385338280268עקיפה
נכונה לא 1531701191433427פנייה

הימין על 363406191205172201אישמירה
12310657486658סינוור

אחרונית 213207198199158נסיעה
תאורה ללא 2118441714רכב

הנהג של שבהתנהגותו אחרות 456225402022סיבות

2135173144שיכרות
נרדם 1519271312הנהג

אחרות 986236פעולות

רגל ולכי ה 3,0342,7872,7372,509297278התנהגות

אופניים רוכבי 8527817746907691התנהגות

מיכאניים 74170ו339340165170ליקויים

מקולקלים 14713095905240בלמים
מקולקלים 310319אורות

פגום 2619811188הגה
אחרים מיכאניים 1631815968104113ליקויים

2,70725361,9921,891715645שונות

הנוסעים 3973473373006047התנהגות
הכביש 427357198175229182מצב
סיבות 1,8241,7571,4141,368410389שאר

ידועה בלתי 597543481627הסיבה



נגרמו  דהיינו סובייקטיבית' היא הסיבה התאונות של המכריע שברוב מראה דלעיל הלוח
הרגל הולכי הנהגים' התנהגות של תוצאה שהן התאונות מספר האדם. של התנהגותו באשמת

התאונות. מכלל %74.7 שהוא ב8,492, הסתכם האופניים ורוכבי

בשלוש ונוסעים, רגל הולכי של וחומרתן' הנפגעים מספר על פרטים  ו83 82 בלוחות
האחרונות. השנים

82 ח ו ל

19651963  תאונות נפגעי

הפגיעה 196319641969םונ

הכל 14,14815,98915,489סך

הרוגים

קשה פצועים

קל פצועים

285

2,335

11,528

325

2,622

13,042

338

2,616

12,535

83 ח ו ל

19651963  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

הנפגעיםהשנה יגלכל וזיםהולכי באחוזיםנוסעיםבאה

196314,1484,59132.49,55767.6

196415,9895,08631.810,90368.2

196515,4894,94531.910,54468.1

 הנפגעים במספר ירידה חלה 1965 שבשנת למדים, אנו דלעיל הלוחות בשני עיון לאחר
שבין הנפגעים ואחוז הרגל הולכי שבין הנפגעים אחוז .1964 בשנת  15,989 לעומת ,15,489

.(%0.1 של פעוטה (סטייה שעברה בשנה לאחוזיהם שווה הוא הנוסעים
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ואופנועים, אופניים ורוכבי נוסעים רגל, הולכי תאונות, נפגעי על נתונים  דלהלן 84 בלוח
ובאחוזים. אבסולוטיים במספרים ולאעירוניות, עירוניות בדרכים

84 לוח
19651963  ולאעירוניות עירוניות בדרכים לסוגיהם תאונות נפגעי

ע 1 נ פ ו א. רוכבי מכוניות* י ע ם ו נ ל נ ר כי 9 ז ה

לאעירונית דרך עירונית דרד לאעירונית דדך עירונית דרך לאעירונית דרד עירונית דרך לאעירונית דרך עירונית דרך
הבל מד

פצועים התנים פצועים הרוגים פצועיט הרונים פצועים הרוניפ פצועים הרוגים פגועים הרוגים פצועים היונים קליעים הרוגים פצועים הרוגים

179 12 1,174
148 10 1,075
161 5 911

14

7
9

1.3

0.9
1.0

4.2
3.1

1.5

8.5
6.9
6.0

4.9
2.1

2.7

717
771
12^

5.2

4.9
4.8

12 2,080
20 2,391
16 2,241

19 2,733
20 3,057
27 3,230

71

97

90

2,526
3,288
3,116

20 437
19 507
14 483

42 4,017
46 4,427
61 4,285

95 13,863
106 15,664
116 15,151

285 1963
325 1964
338 1965

4.2
6.2
4.7

15.0
15.3
14.8

6.7
6.2
8.0

19.7
19.5
21.3

24.9
29.8
26.6

18.2
21.0
20.6

7.0
5.8
4.1

1963100.0100.033.329.014.83.1נ<
1964100.0100.032.628.314.23.2
1965100.0100.034.328,318.13.2

מנועי. לא נרכב נוסעים כולל
בתאונות שנפגעו  וילדים מבוגרים  ונוסעים רגל הולכי על פרטים  דלהלן 85 בלוח
 הפצועים ובין ילדים 53 היו ההרוגים בין הפגיעה. חומרת לפי ,19651963 בשנים דרכים

קל. פצועים ו2,082 קשה 450
באותן בלבד, רגל הולכי  תאונות נפגעי על פרטים  גראפית בצורה הניתן 86 בלוח

השנים. שלוש
85 לוח

19651963  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

1" 000

ר יה נ קשהםו קלקצועיס פצועים

גלהשנה
הנפגעים הכל קד

נוסעיםרנלהולכי
הבל סד

רגל נוסעיםהילכי
הגל סד

נוקעיפרגלמולכי

יילדיםמבוגרים ונדים ילדים■לדיםסב ילדיםמבונריטילדיפמבוגריםילדיםמבוגריםמבוגרים

196314,148285914613992,3355813041,3579311,5282,0901,4797,343616

196415,9893251015116852,6226863401,46013613,0422,3641,5448,478656

196515,48933813542150112,6166583411,50810912,5352,2931,4768,160606



2.364

2,293

86 ח ו ל

רגדי תאונותהודיכי נביג37י

19651963
2,090

1.544

1/176 1/*79
ילדים

קל פצועים
קשה פצועים

הרוגים

658 686 /
581

341 340
304

135
1 ו0י 91

1421 1 51 1 1 1ל4|
65 64 63 65 64 63 65 64 63
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גיל קבוצות לפי בתאונות, שנפגעו ונוסעים רגל הולכי הילדים' מספרי את מראה 87 הלוח
הפגיעה. חומרת ולפי שונות

87 ח ו ל

19651964  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים
הגיל קבוצות לפי

הפני הסוג כלע
הנפגעים

רנל י 3 ל י נוסעיםה

הכל הכל40145סד 40145סד

הנפגעים כל
1964
1965

2,732
2,585

1,935
1,859

471
489

1,464
1,370

797
726

105

91
692
635

הרוגים
1964
1965

56
53

51
42

21
16

30
26

5
11

1

2
4
9

1964476340842561367129
קשה פצועים

1965450341922491091099

קל פצועים
19642,2001,5443661,17865697559
19652,0821,4763811,09560679527

בשנתיים השנה, חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  התאונות נפגעי על פרטים  דלהלן 88 בלוח
וכלה מאפריל החל  הקיץ בחודשי שנפגע הילדים שאחוז מראה, המספרים בחינת האחרונות.

השנה. של אחרים בחודשים מאשר יותר גדול  בספטמבר

88 ח ו ל
19651964  השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי

החודש
הכל הילדיםילדיםמבוגריםסד אחוז

19641965196419651964196519641965

הכל 5,0864,9453,1513,0861,9351,85938.037.6סך

39443328731910711427.226.3ינואר
39336724223615113138.435.7פברואר

44942328426116516236.738.3מרץ
43437124820218616942.945.6אפריל
45840927025018815941.038,9מאי

47643426526321117144.339.4יוני

43340124222919117244.142.9יולי
41144525527815616738.037.5אוגוסט
38339622822815516840.542.4ספטמבר
43344826428216916639.037.1אוקטובר
39839126224113615034.238.4נובמבר
42442730429712013028.330.4דצמבר
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לדין והגאה דרגימ תאונות של חקירתן .4

מלאכת את העושים ובוחן' חוקר הכולל צוות ידי על נערכת נפגעים עם דרבים בתאונות החקירה
מצבם את ובוחן בודק הבוחן ואילו אחרות' ראיות ואוסף הודעות רושם החוקר ביחד. החקירה
הסימנים את אירעה, שבו הכביש תגאי את בתאונה, המעורבים הרכב כלי של המיכאני
והנתונים האנשים חקירת וכיו"ב. התאונה בשעת התאורה תנאי את התאונה, עקב עליו שנשארו

בתאונה. הדן התיק גורל את קובעים שנאספו,

שגרמו הסובייקטיביות הסיבות ואת האובייקטיביות הסיבות את לחשוף מעוניינת המשטרה
חשוב, אינפורמאציה מקור מהווים הנאגרים הנתונים כי בכך' לה מיוחד עניין כלשהי. לתאונה
עליהם), הפיקוח את להגביר גם (ולכן במיוחד מסוכנים כבישים קטעי על מהם ללמוד וניתן
להסירם), כן (ועל התאונות התארעות על השפעה להן שיש בכבישים ומכשולים תקלות על
המוניציפאליות הרשויות כגון בדבר, הנוגעים הגורמים לידיעת המועברות מסקנות' ולהסיק

המצב. תיקון לשם והממלכתיות,

עליהם רובצת רבה עבודה משטרה. אנשי בידי היא תנועה לענייני המשפט בבתי התביעה
בהם. לטפל שעליהם תיקים של הגדול המספר בגלל

שהיו תנועה עברייני על שהוטלו והעונשים התיקים של הסילוק שלבי על פרטים 89 בלוח
לרכוש' נזק רק נגרם שבהן תאונות על פרטים גם ניתנים זה בלוח דרכים. בתאונות מעורבים

התעבורה. חוקי על חמורה מעבירה כתוצאה אירעה הדרכים תאונת אם

הנסקרת, בשנה המשפט בבית שנשמעו קודמות משנים תיקים על פרטים גם כולל הלוח
המשפט. בבית ועומדים תלויים שנשארו או אחרת, שסולקו או

89 ח ו ל

1965  וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזק  תאונה
בלבד לרכוש

תיקים הסילוק ולבי

13,0365,218
5,4393,289
2,0931,114
6,4361,261
58678

3,716523
34017

6,4531,256
2,648159
1282

שנרשמו המקרים כל
במשטרה נסגרו

בחקירה
נידונו
זוכו

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

קנסות
נהיגה רשיון מלהחזיק שלילה
נהיגה רשיון מלקבל פסילה

עונשים
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.1965 בשנת קודמות' משנים דרכים) בתאונות (הקשורים תיקים סילוק על פרטים  90 בלוח

90 ח ו ל

1965 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק  דרכים תאונות

לרישום פנקסים
נזק  תאונה
בלבד לרכוש

תיקים הסילוק שלבי

911516
1337

3,543507
42846
39240
1932

3,584512
1,60675

672

במשטרה נסגרו
בחקירה
נידונו
זוכו

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

קנסות
נהיגה רשיון מלהחזיק שלילה
נהיגה רשיון מלקבל פסילה

עונשים

דלהלן, 91 בלוח ניתנים 19651963 בשנים תעבורה עבירות של תיקים סילוק על פרטים
 1965 בשנת וסולקו קודמות בשנים שנרשמו תעבורה עבירות של תיקים סילוק על ופרטים

.92 בלוח

91 לוח
19651963  וסילוקם תיקים  התעבורה חוקי על עבירות

ק ו ל י ט ה .19631964שלבי 1965

שנרשמו 306,242373,956442,432תיקים
קנס) עבירות (393,603)(336,887)(275,934)(מהם
הברירה לפי 242,638263,765309,437שולמו

במשטרה 19,79717,52518,952בוטלו
צה"ל לטיפול 7391,2251,378הועברו

במשטרה ועומדים 27,03356,14994,198תלויים
60,14655,63773,071נידונו
937872618זוכו

המשפט בבית 1,516420439בוטלו

המשפט בבית ועומדים 6,52111,89112,345תלויים
תנאי) על מאסר (כולל מאסר עונשי 121162179הוטלו

60,00355,47472,891נקנסו
תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות 1,9812,2472,420נשללו

נהיגה רשיונות מלקבל 539885735נפסלו
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92 ח ו ל

1965 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק  תעבורה חוקי על עבירות

המספר הסילוק י ב ל ש

31,917 הברירה לפי שולמו
5,344 במשטרה בוטלו
3,532 במשטרה ועומדים תלויים
20,743 נידונו

331 זוכו
260 המשפט בבית בוטלו

5,913 המשפט בבית ועומדים תלויים
81 תנאי) על מאסר (כולל מאסר עונשי הוטלו

20,661 נקנםו
544 תנאי) על שלילה (כולל נהיגה רשיונות נשללו
200 נהיגה רשיונות מלקבל נפסלו

על שעברו עבריינים על שהוטלו המאסר, עונשי על נתונים  דלהלן הלוחות בארבעת
בתי ידי על שנשללו נהיגה, רשיונות על ונתונים דרכים, לתאונות שגרמו או התעבורה חוקי

שונות. לתקופות המשפט

תאונות או תעבורה עבירות עקב רשיונות ושלילת מאסר עונשי נכללים אלה בלוחות
קודמות. בשנים גם שאירעו דרכים

93 ח ו ל

19651964  התעבורה חוקי על עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי

המחוזות לסי

הדרומי תלאביב הגפוני סדהכי השנה

1964162286866

1965179267875
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94 ח ו ל

1965  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי

המחוזות לפי

הכל המחוזסד
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי

הכל 3579885174סך

תיקים
 תאונה לרישום בלבדנזקפנקסים לרכוש

340
17

93
5

84
1

163
11

95 ח ו ל

19651964  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

המחוזות לפי

ז ו ח
הכלסד

שת ה םלילהקופת י ש ד ו ח ג
עי שלילה

3חמ ומעלהמ6312612עד

196419651965 19641965 1964196419651964196519641965

סר
ו

2,2472,420505הכל 526126 834214641892421,0281,083

297 373 34 25 165 115
203 175 47 41 146 156

583 480 161 123 153 150

32 35 85 179 613 727 הצפוני המחוז
22 17 97 104 515 493 תלאביב מחוז
72 31 323 243 1,292 1,027 הדרומי המחוז

96 ח ו ל

1965  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

המחוזות לפי

הכל סד
התק יופת ל בחודק םלה י ש

תנאישלילה על
3המחוז ומעלהמ6312612עד

ב ב0באא באבאא

הכל 159סך 2,6485224013573 9514221,754107

הצפוני 57642767231922043833המחוז

תלאביב 8754213711493395060028מחוז
הדדומי 1,197753092263437172271646המחוז

תיקים א
בלבד לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב
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ח' פרי,

ביןלאומיים יחפים
האינטרפול .1

ומהמשטרות האינטרפול של הכללית מהמזכירות פניות 1,133 ישראל משטרת קיבלה 1965 בשנת
מחקרים, על פרטים כללה והיא כללית בחלקה היתה זו התכתבות זה. בארגון החברות הלאומיות'
על והודעות הרשעות על פרטים וסמינאריונים, ועידות על ודוחו"ת שוטפת אינפורמאציה
או נעדרים דרושים, באיכון עבריינים, בזיהוי נגע ההתכתבות מן אחר חלק דרושים. עבריינים
החברות המשטרות ושל הכללית המזכירות של בקשות לפי הודעותיהם. בגביית וכן. עדים
מ200 למעלה אוכנו ניהולן ולמען וחקירות, בירורים כ150 השנה במשך נערכו באינטרפול

איש.

בנושאים פניות 201 הלאומיות למשמרות או הארגון למזכירות השנה שיגרה ישראל משטרת
חקירה. לענייני שנגעו פניות או כלליים

של השנתית בוועידה ישראל משטרת את ייצג הדרומי, המחוז מפקד רוזוליו, ניצב
בוועידה הדיונים נושאי בין שבבראזיל. בריודהז'נירו יוני בחודש שהתקיימה האינטרפול,
הלחימה ממוכנים; בסמים הסחר ויהלומים; זהב הברחת כספיים; ומיםמכים כסף שטרי זיוף
נתקיימה לוועידה במקביל שנייה. למדינה אחת ממדינה והברחתן מכוניות וגניבת נשים בסחר
שונים, אקטואליים נושאים נידונו ובה האינטרפול של הארציות הלשכות ראשי של פגישה גם
פליליות! בחקירות קשר במכשירי השימוש הפלילי; הרישום על אינפורמאציה חילופי כגון

המשטרה. וסמכויות עבוט לבתי תקנות ביןלאומיים: רמאים

של האיזורית בוועידה ישראל משטרת את ייצג בןפורת, ניצב הכללי, המפקח עוזר
לוועידה ניגריה. בירת בלאגוס, אוקטובר בחודש שהתקיימה אפריקה, למשטרות האינטרפול
המיוחדות הבעיות נידונו בוועידה אפריקה. ליבשת שמחוץ ממשטרות משקיפים גם הוזמנו זו
הסיוע נושא הועלה היתר בין בהן. נאבקות עצמאותן את קיבלו מזמן שלא בארצות שהמשטרות

נסיון. בעלות משטרות ידי על המוצע הסיוע וכן ידן על המבוקש המקצועי

פשע למניעת הקונגרס של השלישי במושב ישראל את ייצג קרתי יחזקאל משנה ניצב
המאוחדות. האומות ארגון של בחסותו בשטוקהולם, אוגוסט בחודש שהתקיים בעבריינים ולטיפול

מסוכנים סמים לענייני הוועדה של ה20 במושב ישראל משטרת את ייצג לס אבנר רבפקד
באו"ם. החברות המדינות כל השתתפו בוועידה בג'ניבה. דצמבר בחודש שהתקיים האו"ם שליד

וסמינאריונים איזוריות מוועידות סיכומים ישראל למשטרת העבירה האינטרפול מזכירות
לאלה נוסף אחרות. במדינות שנערכו מחקרים מספר של הממצאים ואת השנה, שנתקיימו שונים

קופות. לפריצת החדשות השיטות על חוזרים המזכירות הפיצה
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שהגיעו אחרות משטרות של לבקשותיהן או האינטרפול לבקשת נענתה ישראל משטרת
בנושאים אחרים, מדינה מוסדות ידי על או ידה על שנערכו מחקרים מספר והעבירה באמצעותו,
להעברת השיטות בישראל, הענישה מדיניות בישראל; עבריין נוער קבוצות של ההתנהגות אלה;
יער) ומוצרי לסיבים המכון ידי על נערך (המחקר הנייר גיל קביעת ערך! ודברי כספים

חירום. בשעת המשטרה וסמכויות

מתכת. שברי של הגיל אבחון אפשרות בדבר מחקר לערוך הצעתנו אושרה הנסקרת בשנה
בחיפה. הטכניון ידי על האינטרפול' בשביל ייערך המחקר

יחפידווץ .2

המוגש הסיוע במסגרת זרות, למשמרות מנסיונה לתרום השנה גם המשיכה ישראל משטרת
המתפתחות. לארצות המדינה ידי על

ממשטרת קצינים שוגרו כן מאתיופיה. בכירים לקצינים קורס התקיים הקייץ בחודשי
שם. וכמדריכים כיועצים לשמש ידידותיות' לארצות ישראל

מדינה ופקידי משטרה קציני  מחוץלארץ אורחים של בביקורים הצטיינה 1965 שנת
המטה של השונות במחלקות או המרחביות המשטרה ביחידות לימוד סיורי שערכו  בכירים
אוגאנדה, אלה: מדינות מ15 שבאו אורחים 31 ביקרו הכל בסך התעניינותם. נושאי לפי הארצי,
יוון, טנזניה, הולנד, דניה, גאנה' אנגליה' הברית, ארצות אריתריאה, ארגנטינה' אתיופיה,

ותאילנד. קניה ציאד' הפיליפינים,

הגיןלאומי השוטריפ ארגון .3

פעילות פיתח הארגון השנה. גדל הביןלאומי השוטרים ארגון של הישראלי בסניף החברים מספר
של אחרים סניפים עם הקשרים הרחבת את לציין יש במיוחד אך עניפה, ותרבותית חברתית
בלגיה, אנגליה, מאוםטרליד" הביןלאומי השוטרים ארגון חברי של מאורגנות קבוצות ./1.4

הישראלי. הסניף כאורחי בארץ ביקרו וצרפת הולנד גרמניה,

שהתקיים הארגון, של הפועל הוועד במושב השתתפו 4ק1 של הישראלי הסניף נציגי
בישראל. 1968 שנת של המושב את לקיים ההחלטה נתקבלה זו בפגישה בברצלונה.

146



ט' סרק

הציבור עם יחסים

והציגור ישראל משטרת .1

אמון של יחס בלא ריק. בחלל לפעול יכולה איננה בישראל, ובפרט דימוקראטי, במשטר המשטרה
הסדר הבטחת  ייעודה את למלא המשטרה תוכל לא לתפקידיה' הבנה ובלא ועזרתו הקהל מצד
נר ומשמש ישראל משטרת את מנחה זה רעיון רכושו. ועל הציבור שלום על ושמירה הציבורי

היומיומיות. ובפעולותיה במדיניותה לרגליה

והשוטר הילדים
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ככל המשטרה. ובין האזרח בין והחיכוך המגע נקודות והולכות רבות המודרנית במדינה
לטובת האזרח על והגבלות סייגים בהטלת להרבות המבצעות הרשויות נאלצו כן החברה שהתפתחה
לעתים האזרח' חושב האסור' ואת המותר את והקובע המגביל הוא שהחוק אףעלפי ואולם הכלל.
מוטלת כן' על צעדיו. את ולהצר הפרטיים בחייו להתערב באים והשוטר שהמשטרה קרובות,
שניתן, ככל לו ולעזור לאזרח פנים להאיר אחד מצד החייבים המשטרה' אנשי על קלה לא משימה
אחר שימלאו לכך לדאוג כלומר, המדינה, אורחי על החוקים את לאכוף עליהם שני ומצד

וכלשונו. כרוחו החוק

מעצבי לבין ובינה ן;קהל לבין בינה הוגנים ויחסים הבנה יחסי לטפח משתדלת המשטרה
הן מסויימות שפעולות שאףעלפי האזרחים של בהכרתם להחדיר משתדלת היא הציבור. דעת
הכלל טובת כי כולו, הציבור לתועלת והן נחוצות הן  הציבור מן אחר או זה לחלק נוחות לא
להסברה ומחשבה זמן ףמשטרה פיקוד מקדיש בבד בד מדיניותה. את הקובע הקריטריון הוא
התועלת ובדבר הציבור עם הטובים ליחסים שיש הרבה החשיבות בדבר לאנשיו, פוסקת בלתי

המשטרה. של השוטפת לעבודה מכך לצמוח העשוייה

אליהן ומתייחסת ענייניים ביקורת דברי לפניה ורושמת שומעת לביקורת, פתוחה המשטרה
מאת שבח דברי ורושמת שומעת זאת עם יחד ? יחטא ולא צדיק מי כי  הרצינות מידת בכל
דברים ואף כבודדים, משטרה אנשי התנהגות ועל התנהגותה על הציבור שכבות מכל אנשים

דרך. כציון לה משמשים אלה

על להכביד כדי בהם היה שלכאורה והתפרעויות, אירועים רצופה היתה הנסקרת השנה
לא שאירעו המקרים כי לנו, נראה הציבור. של מסויימים חלקים ובין המשטרה בין היחסים
של מעשיה ואת מדיניותה את הצדיק בכללו והציבור אלה יחסים על ארוך, בטווח העיבו,
שהיא בלבד זו לא המשטרה, חזקה. ביד והן וההשפעה ההסברה בדרך הן שהתבטאו המשטרה,
והמטילים ברכוש הפוגעים מוח, חמומי בריונים או רסן חסרי פורעים נגד צעדים לנקוט רשאית
לרשותה. העומדים החוקיים האמצעים בכל כן, לעשות חייבת שהיא אלא  ברחוב אגרוף שלטון
כל כשכלו אליו לפנות שיש האמצעי הוא בכוח שהשימוש משטרה איש כל יודע אףעלפיכן
בדרכי תחילה התפרעויות: אירעו שבהם המקומות אותם בכל המשטרה עשתה כך ואכן הקיצין,

דיכויין. למען חזקה ביד פעלה  הסדר ואת השקט את באלה השיגה לא ואם נועם,

המשטרה, המשטרה. של הציבור יחסי במערכת מוגברת פעילות של בסימן עמדה 1965 שנת
חודש  מיוחד מיבצע יזמה הממשלה, ראש משרד שליד ההסברה מינהל עם פעולה בשיתוף
ולבטיה קשייה בעיותיה, את לציבור להסביר בא זה מיבצע המשטרה. על הסברה פעולת של
בקרב להעמיק כך ידי ועל סילופים' ולהפריד נכונות עובדות לידיעתו להביא המשטרה, של 

נוספות: מטרות לשתי שימש המיבצע פעולתה. ולדרכי המשטרה לתפקידי ההבנה את הציבור
לשורותיה. חדש אדם כוח ומשיכת המשטרה אנשי של המוראל הרמת

של רחבים חוגים שגילו להתעניינות הודות יותר, ארוכה תקופה נמשך ההסברה" "חודש
פנים אל פנים פגישות הקיימים! התקשורת דרכי בל נוצלו ואמנם המשטרה. בנושאי הציבור
חקלאיים ביישובים בעיירות' ובשכונות, בערים הקהל עם אחרים מרצים ושל משטרה קציני של
והקרנת המשטרה ביחידות תלמידים ביקורי לאזרחות! לחוגים מחוזיים כנסים ,. עולים ובמושבי
עלון הופץ כן חי. ובכיתות התיכוניים הספר בבתי התלמידים בפני המשטרה תפקידי על סרטון
השידור, ותחנות העתונות הרימו ההסברה למיבצע ניכרת תרומה המשטרה. אודות על הסברים ובו

ההסברה. פעולת על שוטף ולדיווח המשטרה לנושאי מיוחד זמן או מקום שייחדו
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ל000'40 קרוב השתתפו (שבהם ופגישות הרצאות מ300 למעלה קויימו המיבצע במשך
הכיתות של תלמידים עם  ו84 תיכוניים ספר בתי של תלמידים עם פגישות 70 ו אנשים)

יסודיים. ספר בתי של הגבוהות

המשטרה תזמורת .2

במקומות פעמים 171 הופיעה והיא ההסברה בפעולת חשוב מכשיר שימשה המשטרה תזמורת
עולים ביישובי בקונצרטים המדינה, של רשמיים בטקסים הופיעה היתר בין בארץ. שונים
חינוך קשיי לילדים. ספר בבית הופיעה כן ספר. בבתי פדגוגיים ובקונצרטים פיתוח ועיירות

ברמלה. המרכזי הטוהר ובבית

ובעקרון מלאכי בקרית נוער תזמורות להקמת המשטרה תזמורת סייעה הנסקרת בשנה
הצעירים. הדרכת לשם שלה נגנים ושיגרה

הציגור של תלונות .3

למשטרה המוגשות תלונות אנשיה. ונגד מעשיה על לתלונות קשבת אוזן המשטרה לפיקוד
קצינים, ידי על נחקרות בפסקדין. שופט של הערותאגב או עתון' באמצעות או במישרין
טירחה של מינימום הגורמת בדרך נערכת החקירה ובמהירות. בקפדנות כך' לשם המתמנים

המתלונן. לידיעת האפשרי בהקדם מועברות ותוצאותיה ולעדים למתלונן

גישתם נובעת, האמת, למען תנועה. בענייני רובן מקור השנה גם כי מוכיחה התלונות בחינת
של קטן מספר ורק עניינית, דווקא ולאוו צרה אישית ראות מנקודת הקובלים מן רבים של
התנהגות על .משטרה איש להאשמת בסיס נמצא שבו מקרה בכל מוצדקות. נמצאו תלונות

דינו. נחרץ הראיות חומר ולפי למשפט הובא הוא כדין, שלא

של מספרם למשטרה, שהגיעו התלונות מספר לעומת כי להוסיף' מבלי זה פרק לסיים אין
ולאנשי למפקדים עידוד שהוסיף דבר  כמה פי רב היה שנתקבלו וההוקרה התודה מכתבי

השורה.

149



העניינים תוכן

עמוד

32 והדרכה הכשרה .8
32 ההדרכה שיטות א.

33 . . . . . בסיסית הכשרה ב.

34 מפקדים הכשרת ג.

34 .... מקצועית הכשרה ד.
35 בחינות ה.

35 מרחבית הדרכה ו.

35 הדרכה בסיסי ז.

37 .... המקצועית הספרייה ח.

37 הדרכה פרסומי ט.

38 אימון עזרי י.

38 . תרבות ופעולות כללית השכלה יא.
40 .... גופני ואימון ספורט יב.
40 . למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע יג.
41 החיים בעלי יד.

43 . . ושירותים משק  ן ג' פרק
43 אפסנאות .1

44 ונכסים בינוי .2

44 קשר .3

45 תחבורה .4

46 ....... תשלומים .5

46 ...... ופיקוח ייעול .6

סיור מניעה,  5 ד' פרק
47 . . שיטור ותפקידי
47 עבריינות מניעת .1

47 .... הסיור פעולות ארגון .2

49 .... הסיור יחידות תפקידי .3

על ושמירה העבריינות מניעת א.
49 .... הטוב הציבורי הסדר

49 . . והכוונתה התנועה הזרמת ב.

עמוד

3 המשטרה לשר הכללי המפקח מכתב
9 ... ותכנון ארגון  1 א' פרק
9 והמבנה הארגון .1

9 הארצי המטה א.

11 . . . . המשטרה מחוזות ב.

12 הגבול משמר ג.

12 תכנון .2

12 .... ונוהלים שיטות ייעול .3

12 . הבאה פקודות של לפועל הוצאה א.
13 מיסמכים ביעור ב.
13 ייעול הצעות ג.

13 ... אוטומאטי נתונים עיבוד ד.

14 .... משפטי וייעוץ חקיקה .4

17 .... האדם כוח  ב': פרק
17 והמצבה התקן .1

24 ... ושינויים נשירות גיוסים' .2

25 האדם כוח הרכב .3

25 ... המשטרה אנשי של גילם א.
27 . המשטרה אנשי של הלידה ארץ ב.

המשטרה אנשי של שהותם תקופת ג.
27 בארץ
28 במשטרה הוותק ד.

28 נפטרים ה.
29 ... בדרגה והורדות העלאות ו.

29 בריאות .4

29 משמעת .5

29 .... משמעתיים משפטים א.
30 .... למשמעת דין בתי ב.

30 שבח ודברי פרסים .6

30 .... שירות ותנאי משכורת .7
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עמוד

107 הנוער בקרב העבריינות  ר: פרק
107 והיקפה הבעילה .1

111 הפעולות ארגון .2

111 . . הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

115 דרכים ותאונות תנועה  ז': פרק
115 . בתאונות והמלחמה התנועה בעיות .1

תקינה זרימה למען המשטרה פעולות .2
הבטיחות הגברת ולמען התנועה של

117 בדרכים

122 דרבים תאונות .3

122 החישוב שיטת א.

123 התאוגות ב.

140 לדין והבאה דרכים תאונות של חקירתן .4

145 . ביןלאומיים יחסים  ל ח' פרק

145 האינטרפול .1

146 חוץ יחסי .2

146 ... הביןלאומי השוטרים ארגון .3

147 . הציבור עם יחסים  טי: פרט
147 .... והציבור ישראל משטרת .1

149 המשטרה תזמורת .2

149 הציבור של תלונות 3

נ 51 העניינים תוכן
153 הלוחות רשימת

עמוד

תפקידים ומילוי תלונות קבלת ג.
50 משטרה בבנייני

50 . ולעיריות המדינה לרשויות סיוע ד.

50 ... לציבור ועזרה שירותים ה.

51 ... והתעסוקה הפעילות סיכומי .4

54 ימיים סיורים .5

55 אוויר סיורי .6

36 התפרעויות .7

58 מיבצעים .8

60 . בהסתננות והלחימה הגבול משמר .9

63 . . פליליות חקירות  .. ה' פרק
63 .... החקירה פעולות ארגון .1

63 ... וחקירתן התלונות קבלת א.
64 החקירה יחידות ב.

67 ותיאום פיקוח ג.

68 מחקר ד.

69 ... הפלילי והרישום הזיהוי ה.

73 העבריינות מצב .2

73 החישוב שיטת א.

74 העבריינות היקף ב.

95 .... וחקירה גילוי פעולות .3

95 ... עבריינים ומאסר גילוי א.

101 .... רכוש והחזרת גילוי ב.
102 . . האשמות וסילוק משפטים ג.
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הלוחות רשימת

העמוד

18 תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה בהשוואה האדם כוח מצבת
18 המצבה מן והורדות גיוסים
20 הדרגות לפי האדם כוח מצבת
21 (דיאגרמה) התפקידים לפי האדם כוח חלוקת
23 ובמחוזות הארצי במטה המצבה
24 הגיל לפי המצבה מן היורדים
24 בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
25 הסיבות לפי המצבה מן הורדות
25 הגיל לפי האדם כוח הרכב
26 (דיאגרמה) הלידה ארץ  האדם כוח בהרכב שינויים
27 בארץ השהות תקופת לפי האדם כוח הרכב
28 במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב
30 משמעתיים עונשים

33
37

.... לטירונים קורסים
בקורסים המשתתפים ומספר ההדרכה בסיסי

.... הסיור פעילות 51סיכומי
52 שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות
52 והוחזר שנמצא רכוש
52 מאסר פקודות של לפועל הוצאה
53 המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
53 וזמן נושאים לפי הסיור
55 ייעודן לפי הטייסת גיחות
58 עבודה וימי נרחבים מיבצעים
59 . עבודה וימי מקומיים מיבצעים

65 (דיאגרמה) וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים
75 (דיאגרמה) שנחקרו לסוגיהם מקרים
76 המחוזות לפי שנחקרו לסוגיהם מקרים
77 האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת
78 (דיאגרמה) תושבים 1'000 לכל העבריינות ותכיפות שוטרים
80 אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים
81 (דיאגרמה) פליליים תיקים

מספר
הלוחהנושא

1כוח

2האדם
3
4

5

6

7

8

9
10
11

12
13

14הדרכה

15

16תפקידי
17סיור

18
19
20
21

22
23
24

25חקירות

26פליליות
27
28
29

30
31
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חטמח

83 ....... 19651964  המחוזות לפי שנרשמו תיקים
84. . ". . . . . . 1965  המחוזות לפי שנרשמו תיקים
85 (דיאגרמה) מחוזית חלוקה פליליים תיקים

המניע לפי רצח
... המניע לפי לרצח נסיון

. ■ הביצוע שיטת לפי רצח
הביצוע שיטת לפי לרצח נסיון

. . התפרצויות

. המחוזות לפי התפרצויות
גניבות

המחוזות לפי גניבות
מסוכנים סמים תפיסת

להתאבד ונסיונות התאבדויות
. . . הגיל לפי להתאבד ונסיונות התאבדויות

. ; . המשפחתי המצב לפי להתאבד ונסיונות התאבדויות
. . . הסיבה לפי להתאבד ונםיונות התאבדייות

חטאים
. . . . . . (דיאגרמה) גילויים  פליליים תיקים

87

87
88 . . . י. .

88 . . . . .

89 . . .

90 . . .

91
91

93 . . . . .

93 . . . .
94 . . . . .

94 . . . . .

94 . . . . ". .

95 . . . . .

96 . . .

97 אדם של גופו נגד עבירות
98 . . המוסר נגד עבירות
99 הרכוש נגד עבירות
100 אחרות עבירות
101 שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש
101 רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
102 והוחזרו שנגנבו חיים בעלי
102 תיקים סילוק
103 הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
105 קודמות משנים תיקים סילוק
106 ותחמושת נשק תפיסת

מספר

הלוח

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

הנושא

חקירות
פליליות

108

109
112

118

119
121

122
124
124
125

125
126
127
129
129
130

. (דיאגרמה) 19651961 צעירים ועבריינים העבריינות
צעירים ועבריינים העבריינות

. שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים

.... בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
(דיאגרמה) המחוזות לפי תעבורה עבירות

(דיאגרמה) התאונות וסיבות תעבורה עבירות
. רכב וכלי סיירים  הביןעירונית התנועה על פיקוח
.... ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
. המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

חומרתן לפי דרכים תאונות
. (דיאגרמה) השנה חודשי לפי דרכים תאונות

. (דיאגרמה) 19651965  חומרתן לפי דרכים תאונות
(דיאגרמה) מחוזית חלוקה  חומרתן לפי דרכים תאונות

המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות
..... והזמן המקום לפי דרכים תאונות

סוגיהן לפי דרכים תאונות

61

62
63

64
65

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

עבריינים
צעירים

תנועה
ותאונות
דרבים
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העמוד

131 . והזמן המקום השנה. חודשי לפי קטלניות תאונות
132 . . 19651964  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
132 ... 1965  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
133 . . לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי
134 ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות
135 תאונות נפגעי
135. ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
136 ולאעירוניות עירוניות בדרכים לסוגיהם תאונות נפגעי
136 וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נ*געי
137 (דיאגרמה) רגל הולכי  תאונות נפגעי
139 הגיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים
139 השנה חודשי לפי  בלבד רגל הולכי  תאונות נפגעי
140 וסילוקם תיקים  דרכים תאונות
141 1965 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק  דרכים תאונות
141 וסילוקם תיקים  התעבורה חוקי על עבירות
142 ... 1965 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק  תעבורה חוקי על עבירות
142 התעבורה חוקי על עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי
143 דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב שהוטלו מאסר עונשי
143 . . התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות
143 . דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

מספר
הלודזהנושא

77תנועה

78ותאונות
79דרכים

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
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§* משטרזז
וייו"ר גזו'יד
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