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לכבוד

המשטרה* שר

הקריה.

השה אדוני

הכהונה קבלת לרגל וברכתי ישראל משטרת איחולי את נא קבל
המשטרה. שר של

המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
.1966 בשנת

על המוטלים התפקידים קשת הרחבת של כשנה תצויין 1966 שנת
כשנה וגם והכלכלי הבטחוני המצב עקב וריבוים ישראל משטרת
על חותמן הטביעו אלה עובדות שתי פעולתה. וכושר כוחה הגברת של

משקלה. מבחינת והן העבודה היקף מבחינת הן ישראל משטרת

מן משטרה אנשי 7,569 המשטרה מנתה הנסקרת השנה בסיום
שקיבלנו האדם כוח תוספת הגבול. משמר אנשי זה ובכלל המניין,
(סיור, במרחבים יעודיים משטרה לתפקידי ככולה רובה הוצבה
של הממוצע מבחינת דמותה על לחיוב והשפיעה ותנועה) חקירות
שנתוספו הסיירים בריבוי לעין בלטה היא והוותק. ההשכלה הגיל,
החקירה, יחידות את שתיגברו החוקרים ובמספר ובדרכים ברחובות

החקירה. במלאכת די בלי עד עמוסות שהיו

וקליטה הדרכה של גדול מאמץ חייבה כוחאדם של זו תוספת
ולהגביר השורות את לחזק בתקווה בשמחה, אליו נרתמו שכולם
תהא שהתוספת תקווה ואני בעיצומו עדיין זה מאמץ כוחן. את
ובשיתוף חיפה עירית של ובסיועה (ביזמתה פתחנו השנה בתקימא.



אנשי להכשרת ומדרשה משטרה לצוערי תיכון ביתספר עמה) פעולה
והתרבות. החינוך משרד בסיוע בגרות, לבחינות משטרה

של האיבה פעולות התגברות בגבולות, הבטחתי המצב החמרת
חייבו  ריגול רשתות להפעלת והנסיונות הערביים הטירור אירגוני
ולמאמצים דריכות למשנה הגבול משמר את וביחוד המשטרה את
לאחר לבערם וכדי האוייב שליחי של חדירתם למנוע כדי מוגברים,
שבה האוייב חוליות עם בהתנגשות ישראל לתחום שחדרו
סמל נפל הארץ, בצפון שפעלה החוליות מן אחת הושמדה
ארבעה בנפש: נוספות אבידות סבלה המשטרה הגבול. ממשמר
תפקידם, מילוי בשעת הם אף נפלו הגבול ממשמר אחרים משטרה אנשי

האוייב. ידי על שהונח מוקש על עלה בו שסיירו שהג'יפ לאחר

תפקידיםי למלא ישראל משטרת על הוטל 1966 שנת בשלהי
חייבה אלה באזורים הפעילות לשעבר. הצבאי הממשל באזורי
כוחאדם ותוספת החדשים לתפקידים מותאמת מנהלית התארגנות
ההגנה תקנות לפי אלה, לאזורים הנוגעים הנושאים במכלול שיטפל

.1945 חירום), (שעת

שפורסמו ותקנות חוקים מספר להזכיר ראוי החקיקה בשטח
תשכ"ו, חוסים, על הגנה חוק המשטרה: עבודת על השלכות להן ושיש
ישע) חסר או (קטין חוסה כל ליטול משטרה לקצין סמכות המעניק
מבטחים, למקום ולהעבירו לו האחראית הרשות מן או הרחוב מן
אפוטרופסיו; או הוריו ידי על להפגנות או יד לפשיטת מנוצל הוא אם
לשימוש החוקי הבסיס את הנותן התעבורה, פקודת לתיקון חוק
ולהבאת רמזורים מותקנים שבהם בצמתים אלקטרוניות במצלמות
הדרכים חוק תנועה; עברייני נגד המשפט לבית כראייה התצלומים
התורמים, פרסומת שלטי הדרכים מצידי סילוק המאפשר (שילוט),

דרכים. לתאונות בעקיפין, הסברה, לפי

לפליטת בניגוד רעש. מניעת בדבר התקנות גם פורסמו השנה
חברתית, תופעה הוא שהרעש הרי טכניים שגורמיה תופעה שהיא עשן
מדיניות העם. בריאות על שלילית השפעה כנראה, לשתיהן, אבל
ובמתן בהסברה תחילה התבטאה אלה תקנות לאכיפת המשטרה



נראה משפטיות. תביעות בהגשת מסויימת תקופה ובתום אזהרות
כתוצאה ולא ■להשען יש המשטרה של התערבותה על רק שלא לנו,
מקיפה הסברה ידי על אלא השקט, וישרור יקום בלבד דוח מהגשת

בציבור. ההבנה תימצא ועקבית

התעבורה, בתקנות ותיקונים חידושים תוקף גם קיבלו זו בשנה
התקנות קיבלו בטרם המשטרה. של הצעותיה פי על הגדול בחלקם
דרכים תאונות למניעת והמועצה המשטרה ידי על נערך מחייב, תוקף
להתנהגות חוקי תוקף מתן ברובן שהן מהותן, להסברת מקיף מסע

בדרכים. נהיגה ולנימוסי זהירה

שעם ותקנות חוקים נתוספו האחרונות שבשנים לכך עדים אנו
הכבדה המעמסה על נוספת, מעמסה המשטרה על הוטלה פרסומם
לכוחאדם המשטרה זקוקה למעשה הלכה לקיימם וכדי בלאוהכי,
ריבוי בין שהיחס כך על להצביע מחובתנו החדשים. לתפקידים
במציאות ואם וכלל כלל שווה אינו האדם כוח תוספת ובין התפקידים
כל אין המשטרה, על המוטלים התפקידים והולכים רבים שלנו
מה על עדיף מה  עדיפויות סולם לקבוע אלא אחרת אפשרות

האדם. כוח את להפנות לכך ובהתאם  הציבור למען

וביניהם שונים מקרים 199,796 המשטרה חקרה 1966 בשנת
שבהם המקרים מספר עלה בסךהכל ופשע. עוון מקרי 172,924
טיפלה לאלה בנוסף ב%13.5. ופשע עוון ובמקרי ב%19.5 חקרה
18,146 התעבורה, חוקי על (דוחות) עבירות ב474,500 המשטרה
28,362 דליקות, 3,080 נפגעים, עם 11,205 מהן  דרכים תאונות
ועצירים אסירים 47,314 מציאות, ו35,004 אבידות על הודעות
המשפט. בתי של והזמנות מעצר פקודות 514,168 לפועל והוציאה

בכל עלייה שחלה למדים אנו לעיל המפורטים המספרים מן
הפלילית בעבריינות העלייה במיוחד בולטת המשטרה. של עבודתה שטחי
פליליות. עבירות בביצוע הצעירים של חלקם וכן החמיר שאופיה
גניבות עסק, ובתי לבתים והתפרצויות קופות פריצת השוד, מקרי רבו
 במשק הקיים המצב את המאפיינות ועבירות למיניהן רמאויות רכב,

וכר. פיסקליות עבירות כיסוי, ללא שיקים משיכת
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לעומת לנוער, המבחן לשירות הופנו צעירים עבריינים 11,140
ואחוזם הפליליים מעשיהם על חזרו צעירים 3,591 אשתקד; 10,646
%29.5 לעומת הנסקרת בשנה 32;%2  שנה מדי וגדל הולך אלה של
הנוער בקרב הפשיעה העמקת על מעידים אלה מספרים שעברה. בשנה
מאורגן בפשע העוסקים צעירים כנופיות עתה עד נתגלו לא כי ואם
ויש יש  אחרות נאורות בארצות מוכרת זו שתופעה כשם ואלים,
כל ובניצול בריונות במעשי מרצם את הפורקים צעירים של חבורות
 חברתי או כלכלי מדיני, רקע על סכסוך או ציבורית התנגשות

ובחבלה. בהרס ידם ולשלוח המהומה את להגדיל

על מוטלת הנוער בקרב העבריינות למניעת העיקרית העשייה
מן המדינה. של הסוציאליים המוסדות ועל החינוכיים המוסדות
צורך שיש הנושא, של וחומרתו חשיבותו לאור להדגיש, הראוי
אפילו ואולי העבריין בנוער המטפלים הגורמים כל בין הדוק בתיאום

קודם. אחת שעה ויפה זה, לצורך מיוחד גג במוסד

שבהן הדרכים תאונות במספר 1966 בשנת חלה נוספת ירידה
265  הקטלניות התאונות במספר הירידה בולטת אדם. בני נפגעו
הרוגים 338 עם תאונות 314 לעומת השנה, הרוגים 290 עם תאונות
למרות ,1963 שבשנת לזה דומה הקטלניות התאונות מספר אשתקד.
נתוספו שבדרכים ולמרות תושבים ב228,000 מאז גדלה שהאוכלוסייה
ובנפגעים הדרכים בתאונות זו שירידה אפשר מנועיים. רכב כלי 84,000
ואמצעים הרמזורים הוספת הכבישים, של קיבולתם הגדלת בזכות היא
תרם פחות לא אולם בדרכים, התעבורה לשיפור אחרים הנדסיים
תקלות סילוק התנועה, על המשטרה של המתמיד הפיקוח המצב לשיפור

הרגל. הולכי ועל הרכב נוהגי על החוק ואכיפת התנועה בעורקי

להיות הוסיפה רבתי בתלאביב ובעיקר בערים החנייה בעיית
חנייה איסורי של תמרורים מאות בוטלו המשטרה בהמלצת קשה.
אולם חנייה, מקומות אלפי נתוספו וכך הכרחיים היו שלא במקומות
עלינו ומחריפה. ההולכת החנייה בעית את מלפתור רחוקה זו הקלה
על רכב כלי החניית בנושא לטובה תזוזה חלה כי בסיפוק, לציין
הולכי שסיכנה זו וחנייה פרי נשאו המשטרה פעולות המדרכות.

התמעטה. לכביש לרדת נאלצים שהיו רגל
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החנייה בנושא התעבורה תקנות שבאכיפת הפופולאריות חוסר
רואה היא תפקידה. את מלמלא המשטרה ידי את מרפה אינה
יגדלו פיקוח שבלי בידעה האיסורים, את לקיים לעצמה חובה
של והתקינה החופשית הזרימה קשה ותיפגע אדם לבני הסיכונים
באזורים קצר זמן תוך להיסתם אף עלולים שעורקיה התנועה,
להצרתו, בכביש רכב כלי חניית גורמת בדרךכלל העיר. של מסויימים
לא גורם גם מהווה אסורים במקומות חנייה אן חציו, עד לפעמים

דרכים. תאונות להתארעות מבוטל

היקפם מבחינת הן חמורים אירועים התרחשו זו שגה במרוצת
באוניברסיטה הסטודנטים התפרעות הציבורי: ערכם מבחינת והן
חוקית הבלתי ההפגנה אדנאואר, ד"ר של ביקורו בשעת בירושלים
והרס, נזקים ובגרימת באלימות שלוותה באשדוד, במאי ב1 והפרועה
המוות, לאחר ניתוח רקע, על "קפלן" חולים בבית ההתפרעות
שעל  בכפרכנא הרציחות ושרשרת התקווה בשכי ההתפרעויות

זה, שבדוח רי 03רק בהרחבה עמדנו אחרים אירועים ועל אודותם

של טיפולה אופן את לנתח באים אנו כאשר השנה, בסיום
ובדיכויין, התפרעויות מוקדי באיתור אנשיה התנהגות ואת המשטרה
חמורים מצבים בחובן שטמנו התפתחויות שמנענו לומר, לנו מותר
יהיה הסימנים כל גלפי עמדה ישראל משטרת דמים. שפיכת ואף
בשורה ולבטחון, לסדר האחראית ממשלתית כרשות לעמוד, עליה
כלכלי שרקעם והתפרעויות הפגנות מרירות, ביטויי מול הקדמית
האזרחים ובחוברות; בספרים כתוב הוא אנונימי, הוא החוק וחברתי.
גשוטר נתקל האזרח אותו; מכירים בהכרח ואינם "רואים" אינם
לרעת שהם מעשים למנוע המחוקק יךי על הוטל שעליהם ובמשטרה
כאשר השוטרים, למעשי ההבנה חוסר לעיתים, ומכאן, הציבור
רוצים הקבוצה או האזרח כאשר וצרה, סובייקטיבית היא הגישה
לעניין חשיבות לייחס מבלי בלבד, שלהם הצר האינטרס את לראות
לא ישראל שמשטרת עוד, להוסיף עלי אולם הרחב. במובנו הציבורי
ובכל כוחה בכל תפעל לא חמורות בנסיבות אם לייעודה נאמנה תהיה
שלטון למנוע כדי בחוק, לה שהוענקו הסמכויות לפי הדין, חומרת
והפרט, הציבור שלום את ולהבטיח וסדר חוק להשליט וכדי הרחוב
תרועה בקול שתחילתה ונחפזת נמהרת ביקורת כל חרף כך תפעל היא
וחקור חשוב העמיקו שהמבקרים לאחר  דקה דממה בקול וסופה



מעשים על והשלכותיהם אחר או זה אירוע של האספקטים כל את
כמשרתת המשטרה של מעמדה ועל בעתיד הציבור של והתנהגות

הציבור. של נאמנה

או ומעשיה חוק במדינת מבצעת רשות היא ישראל משטרת
דברי המשפט. ובתי הכנסת הציבור, דעת לביקורת עומדים מחדליה
ונחקרים נבדקים אלא מלאה, לב לתשומת שזוכים בלבד זו לא ביקורת
לפי ולחיות להתקיים ברצוננו עוד כל אך מתקנים. תיקון הצריך ואת
אין עוד וכל מתוקנת, בחברה ומקובלות תרבותיות חברתיות נורמות
לסייע הציבור על שומה  גבר" דאלים "לכל עדים להיות רוצים אנו
המשטרה כי  נכוחה האמת את ולראות אנשיה את לעודד למשטרה,
הציבור. לאמון ראוייה והיא אחריות ורבת קשה במלאכה עסוקה

הראשון המשטרה שר של זכרו את להעלות הנני דברי בסיום
ישראל ממשטרת נפרד השנה של סיומה שעם ז"ל, שטרית שלום בכור
מכן. לאחר ספורים ימים לעולמו והלך הרמה בכהונתו שנה 19 לאחר

ז"ל שיטרית שלום בכור של זכרו את מכבדת ישראל משטרת
הידיעה ובעל המשפטן ישראל, משטרת ממקימי והמדינאי, השר
זכות כף ומצא שחיפש הרחום האיש את המשטרה, במקצועות הרחבה

לו. בצר פונה לכל לעזרה ושנחלץ ולשפוטים לנדכאים לטובה

החיים, בצרור צרורה נשמתו תהא

/
.$

הכללי המפקח
(20.3,67) תשכ"ז ב' באדר ח' תלאביב,
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ששון א. המשטרה שר פני את מקבל הכללי המפקח
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אי פרק

ותכנון ארגון

והמבגה הארגון .1

התפקידים ביצוע ולשם ישראל, משטרת של לפעולותיה כוללת באחריות נושא הכללי המפקח
האגפים בראשי הגבול, משמר במפקד המחוזות, מפקדי בשלושת נעזר הוא המשטרה על המוטלים

הארצי. שבמטה אחרים תפקידים ובבעלי

במטה המשטרה: מחוזות שלושת ובכל הארצי במטה ארגוניים שינויים נערכו 1966 בשנת
החקירות באגף נתונים. של ממוכן בעיבוד העוסק (מר"ם), והמיכון הרישום מרכז הוקם הארצי
לחקירות המחלקה  בנפרד בעבר שפעלו מחלקות שתי במקום החקירות, מחלקת הוקמה
החקירות; אגף ראש עוזר  חדשה פונקציה ונוספה כלכליות, לחקירות והמחלקה פליליות
זו ולמחלקה מיוחדים, לתפקידים למחלקה המטה שירותי ממדור הועבר הגבולות ביקורת רישום
תפקידי .1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות שלפי ויציאה) (כניסה הרישוי תפקידי גם נוספו
זה לצורך שהפעילה האפסנאות, למחלקת הועברו תלאביב שבמחוז והמציאות האבידות חוליות

ביפו. הארצי, המטה שלוחת בבניין חולייה

מלשכות מיוחדים תפקידים של הפונקציה הופרדה  והדרומי הצפוני  המחוזיים במטות
הרישוי תפקידי את גם המבצעות מיוחדים, לתפקידים נפרדות לשכות והוקמו שבנפות החקירות
תלאביב במחוז משטרה. לצוערי ספר בית הוקם חיפה בעיר לשעבר. הצבאי הממשל באזורי
לתפקידים ענף של למעמד החקירות, לענף כפוף שהיה מיוחדים, לתפקידים המדור מעמד שונה

מיוחדים.

מעמדן ו בכרמיאל משטרה תחנת נפתחה ובמקומה נסגרה, מג'דאלכרום המשטרה תחנת
במגדלהעמק, מוגדל! צוות שבהן תחנות, למעמד שונה ואשדוד ערד המשטרה נקודות של
משטרה; נקודות נפתחו אשדוד ובנמל ובצרון) (עזרה ברמתאליהו בשכונתהתקוה, בחולון,

בראשוןלציון. המזרח ובשיכון בבאריעקב כפר שוטרי הוצבו כן

מאסר ופקודות (הזמנות לפועל ההוצאה לתפקידי מחוזית יחידה הוקמה תלאביב במחוז
ונפה. נפה שבכל הנפרדות החוליות במקום המשפט) בתי של

. :1966 שנת בסיום ישראל משטרת של המבנה להלן

הארצי המטה א.

לפי ישראל משטרת יחידות את להפעיל הכללי למפקח מסייע המשטרה של הארצי המטה
 כדלקמן: בנוי הארצי המטה לכך. האמצעים את להן ומספק ידו על שנקבעה המדיניות
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 שבפיקוחו: הכללי, המפקח עוזר (1)

והגדרת המשטרה של הארגוני המבנה תכנון על הממונה והנזיבצעים, התכנון מחלקת (א)
תכנון ? החימוש ושל הקשר של הרכב, של כוחהאדם, של התקנים עיבוד התפקידים?
של לאור הוצאה חירום; במצבי ומשימות שיגרתיים לא אירועים יזומים, מיבצעים
נתונים של הממוכן העיבוד המשרדיים, הנוחלים המינוח, קביעת המשטרה, פרסומי

וניתוחם. סטאטיסטיים נתונים ואיסוף

וביו האזרח בין הפעולה ושיתוף ההדדית ההבנה למען העושה ציבור, לייחםי המחלקה (ב)
מסירת ידי ועל אחרים ציבוריים גופים ועם העתונות עם קשר קיום ידי על המשטרה,

המשטרה. פעולות על אינפורמאציה

הגופים בפני השונים החקיקה בשלבי המשטרה השקפת את המייצג המשפטי, היועץ (ג)
משמש הוא מטעמה. או נגדה משפטיות בתביעות המשטרה עמדת את והקובע המחוקקים

למשמעת. הדין בבתי לשופטים קבוע יועץ גם

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

 מהמחלקות: המורכב וההדרכה, השיטור אגף (2)

והמפקחת אחרים גופים עם התנועה סדרי לתיאום האחראית והסיור, התנועה מחלקת (א)
בהכוונת עוסקת היא דרכים? בתאונות והתביעה החקירה ועל התנועה סדרי על
הציבורי הסדר שמירת דרכי את מתווה השיגרתיים? והמיבצעים הסיור פעולות
פקודות של לפועל להוצאה מטה באחריות ונושאת המשטרה של המניעה ופעולות
ולבעיות החופים משמר לפעולות ואסירים, עצירים על לשמירה הזמנות, ושל מאסר

המשטרה. שבטיפול הרישוי

הדרגות? מכל המשטרה אנשי של ובאימונם בהכשרתם העוסקת ההדרכה, מחלקת (ב)
ולהספקת לספרייה, ההדרכה, לפרסומי המשטרה, של ההדרכה לבסיסי אחראית היא
וסוסיה המשטרה כלבי של לאילופם משטרה? לאנשי הדרכה למתן האימון? עזרי

בהם. ולטיפול

 כדלהלן: המורכב החקירות, אגף (3)

במניעת הטיפול את מרכז האגף, מחלקות בין המתאם החקירות, אגף ראש עוזר (א)
הלשכה את ומנהל אחרים מוסדות עם עבריין בנוער הטיפול את מתאם נוער, עבריינות

(אינטרפול). הביןלאומי המשטרה ארגון של הארצית

ביניהן מתאמת במרחבים, החקירות יחידות עבודת על המפקחת החקירות, מחלקת (ב)

פליליים בנושאים בחקירות עוסקת כן ונוהליות? מקצועיות בשאלות להן ומייעצת
המשפטים משרד עם קשר מקיימת המחלקה הנאצים? פשעי ובחקירת וכלכליים,

וכוי. עבריינים הסגרת עררים, חנינה, משפטיים, הליכים עיכוב בענייני
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וכן ממנה, והיוצאים לארץ הנכנסים ברישום עוסקת מיוחדים, לתפקידים המחלקה (ג)
לפי מוגבלים בשטחים הרישוי בנושא היחידות את מנחה < בה היושבים הזרים ברישום
הבטחון שירותי עם מגעים המחלקה מקיימת כן !1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות

המדינה. של

מפיצה פלילית, ותרשומת אינפורמאציה באגירת העוסקת פלילי, לזיהוי המחלקה (ד)
הנותן וטכני, מדעי כשירות משמשת ., עבריינים על נתונים למרחבים ומספקת ידיעות
שחזור, צילומים, מוצגים, בדיקת (זיהויים, חקירות קידום לצורכי ושירותים סיוע
המכון בניהול ישראל משטרת את מייצגת המחלקה ניידת). מעבדה פוליגראף,

ן י העברית. האוניברסיטה של משפטית לרפואה

 מהמחלקות; המורכב המנהלה, אגף (4)

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

ישראל. משטרת של הרפואי בשירות וכן וכר), רווחה גמולים, חופשות,

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

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

הדפוס.

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

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

ישראל. במשטרת הנהגים לרישוי אחראי המחלקה ראש שבמרחבים. המלאכה

בבנייני והמטפלת ובשבירתם בניינים בהקמת העוסקת והנכסים, הבינוי מחלקת (ו)

ובתחזוקתם. השירות בדירות המשטרה,

משקית לביקורת המדור (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
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ג6**וי

מחולקים המחוזות מרחביהן. בתחומי המשטרה תפקידי כל ביצוע על הממונות האופיראטיביות,
 ודימוגראפיים: גיאוגראפיים נתונים על המבוססת משנה, חלוקת

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

יתר כל מאורגנות עירונית, נפה שהיא חיפה, לנפת פרט חיפה. נמל יחידת ואת חדרה
כפר. ושוטרי משטרה נקודות תחנות, כפרית: נפה של במתכונת המחוז של הנפות
ועל הסיור, לצורכי משנה לאזורי העירוני השטח חלוקת על מבוסס חיפה נפת מבנה
או למחצה העירוניים הנפה בשטחי והתנועה. החקירות תפקידי של מרכזי תיפעול
על ממונה חיפה נמל יחידת הכפרי. מהטיפוס משטרה תחנות קיימות הכפריים בשטחים
והיא הנמל, בשטו1! המיוחדים המשטרה ותפקידי הכלליים המשטרה תפקידי ביצוע

החופים. משמר של להפעלתו אחראית

והנפח הצפונית הנפה  עירוניות נפות שתי נפות: שלוש כולל  תלאביב מחוז (2)
מבנהו כפריות. תחנות גם שבתחומה עירונית, נפה שהיא רמתגן ונפת הדרומית,
ופועלות מאורגנות כי האחרים, המחוזות מטות של ממבניהם שונה זה מחוז מטה של

מחוזיות.  אופיראטיביות יחידות בו

רמלה/רחובות, נפת פתחתקוה/השרון, נפת ירושלים, נפת את כולל  הדרומי המחוז (3)
גם כפופה שלה עירונית, נפה היא ירושלים נפת לוד. התעופה, נמל ויחידת הנגב נפת
אחראית לוד, התעופה, נמל יחידת כפריות. נפות הן הנפות יתר ואילו כפרית, תחנה

התעופה. נמל בשטח והמיוחדים הכלליים המשטרה תפקידי לביצוע

הגבול משמר ג.

ובהסדרתה השמירה ובתכנון הסתננות במניעת המדינה, גבולות על בשמירה עוסק הגבול משמר
למפקח ישירות וכפוף משנה ויחידות גדודים1 בנוי המשמר שוטף). (בטחון הספר ביישובי

הכללי.

 ישראל "משטרת במפת ניתנות המשטרה, יחידות של הפיקודית והכפיפות המרחבית החלוקה
זה. שבדו"ח הארגוני ובתרשים מרחבית" חלוקה

ונוחליפ שיטות תכנון, .2

תכנון א.

נקבעו 1966/67 התקציב לשנת הנשק ושל הקשר של הרכב, כלי של האדם, כוח של התקנים
המשימות בדרכים, התנועה ועומס הפשיעה ממדי האוכלוסייה, גידול עם שנוצרו התנאים לפי
הצבאי הממשל מנגנון ביטול לקראת התקציביות. לאפשרויות ובהתאם בהן לעמוד המשטרה שעל

הממשל. באחריות שהיו הרישוי תפקידי ישראל משטרת על הוטלו ב1.12.66,

השיגרתיים. הניהול תהליכי את לפשט במגמה חדשים טפסים לשימוש הוכנסו השנה במשך
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מוגבלים, בשטחים לרישוי הנוגעים טפסים וסידרת לאפםנייה הנוגעים טפסים הוכנו היתר בין
האשמות נוסחי כל בה שכונסו חוברת לאור הוצאה כן .1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות לפי

התנועה. על ובפיקוח בסיור העוסקים המשטרה' אנשי לשימוש בדרכים, התעבורה בנושא

ההצעות מבעלי ושניים לעשרים ייעול. הצעות 72 משטרה מאנשי נתקבלו שחלפה בשנה
כספיים. פרסים הוענקו

והמיכון הרישום מרכז ב.

נתונים בעיבוד הוחל אנשים, והכשרת ארגונית הכנה של ממושכת תקופה לאחר באפריל, באחד
את המשטרה יחידות כל מעבירות זה מתאריו האלקטרוני. המחשב ידי על התנועה בנושא
היחידות הארצי. שבמטה והמיכון הרישום למרכז תעבורה עבירות על שנרשמו הדוחו"ת
הממוכן הרישום הפעלת ידי על שוחררו לחודש, תעבורה דוחו"ת כ40,000 הרושמות המרחביות,

בהם. המשרדיים הטיפולים ממרבית

%;"*****1■

אלקטרוני במחשב נתונים עיבוד

אחר מעקב  כגון: הנדרשות, הפעולות כל את המחשב עושה וההכנה הניקוב לאחר
הדפסת קנס"! "ברירת הסוג מן אחרות תעבורה עבירות ועל חנייה עבירות על הקנס תשלום
לא קובע יום אותו עד אם  העבירה נעברה שבו התאריך מן יום 30 בתום אישום כתבי
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המובאים נאשמים של קודמות הרשעות של גליונות הכנת ן הקנס תשלום על הודעה נתקבלה
דוחו"ת של במקרים הרכב בעלות בדיקת ,י חנייה) עבירות על "הדבקה" לדוחרת (פרט לדין
הרכב. לבעלי ושליחתם משרדיים דוחו"ת הדפסת הקנס! עליהם שולם שלא חנייה עבירות על

"פגע בתאונות המעורבים נהגים באיכון מסייע האלקטרוני במחשב התנועה נושא עיבוד
המסייעים בדרכים, התעבורה בנושא  וחודשיים שבועיים  סטאטיסטיימ נתונים מספק וברח"!
נהגים אחר מעקב מאפשר בדרכים! הפיקוח את ולתכנן ההתפתחויות אחר לעקוב למפקדים
על באזהרה להסתפק אפשרות נותן עליהם; אינפורמאציה וקבלת דרכים בתאונות המעורבים
ורישום אזהרות) 9,518 נרשמו השנה סוף (עד חודשים 12 תוך שנעברה ראשונה תעבורה עבירת
במתחמקים מזורז (*יפול מאפשר הוא כן הנהג. של האישית ברשומה קנס ותשלומי אזהרות

המשפט. בית ידי על עליהם שהוטל קנס מלשלם

גיבוש לצורך במחשב. הפלילי הרישום נתוני עיבוד לקראת השנה נעשו מעשיים צעדים
מחלקת ראש ערכו לכך, המתאים והציוד הנתונים של העיבוד שיטת בדבר סופיות החלטות
בחוץלארץ, משטרה ביחידות לימודים סיור והמיכון הרישום מרכז וראש והמיבצעימ התכנון
עיבוד ידי על המשטרה לעבודת הנוגעות בעיות בפתרון הישגיהן על ולעמוד שיטות ללמוד כדי

במחשב. נתונים

משפטי וייעוץ חקיקה .3

בתפקידי נגיעה להם שיש התחומים אותם בכל מועטה החקיקה פעילות היתח 1966 בשנת
המשטרה.

שהדיון חוק תזכיריםהצעות וכמה אותם אישרה שהכנסת חוקים מספר לציון ראויים
הפרלאמנטאריים. החקיקה שלבי את עברו טרם אולם נסתיים, הממשלתי במישור בהם

חסה או (קטין חוסה כל ליטול משטרה לקצין סמכות מעניק תשכ"ו, חוסים, על הגנה חוק
להפגנות מנוצל הוא אם  מבטחים למקום ולהעבירו לו האחראית מרשות או הרחוב מן ישע)
או אפוטרופסיהם ידי על בעיקר, קטינים, של לרעה ניצול למנוע נועד החוק יה לפשיטת או

הוריהם.

בצמתים אלקטרוניות במצלמות לשימוש החוקי הבסיס את נותן התעבורה פקודת לתיקון חוק
העוברים עבריינים נגד תצלומים באמצעות קבילות ראיות ולהגשת רמזורים, מותקנים שבהם
ולשמירת לתפעולן המצלמות, לתקינות באחריות תישא המשטרה בצמתים. התעבורה חוקי על

כבר. פורסמו התעבורה, בפקודת זה תיקון עלפי תקנות הראיות.

התורמים, אחרים ושלטים פרסומת שלטי הדרכים מצידי סילוק מאפשר (שילוט) הדרכים חוק
מרשות היתר שלטים הצבת טעונה זה חוק פרסום מיום דרכים. לתאונות בעקיפין, הסברה, לפי

והמשטרה). צה"ל ידי על המוצבים שלטים על חל אינו זה (חוק מוסמכת

 את: לציין הראוי מן חוק) (הצעות תזכיר הצעות בין
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השעשועים פקודת והתעשיות, המלאכות פקודת הוראות את לאחד הבא עסקים רישוי חוק (א)
אותה למשטרה תהיה החוק הצעת לפי המשכרים. המשקאות מכירת ופקודת הציבוריים
הפקודות בשתי שהוגדרו עסקים לגבי גם והתעשיות המלאכות פקודת לפי לה שיש סמכות
לתפקידי הנוגע בכל ביצוע תקנות להתקין הסמכות תהיה המשטרה ולשר הנותרות,

אלו. לפקודות הנוגעים המשטרה

צעיר עבריין של גילו את להעלות מוצע שבו בעבריינים), (טיפול הנוטר חוק (ב)
החוק כאשר הקיים, במצב אפילו כי זו, מהצעה הסתייגה המשטרה ל18.  מ16
זה, גיל שעד המקרים כל את להקיף אפשרות היתה לא בלבד, 16 לגיל עד מוגבל
עומדת בעינה אלה בגילים הנוער עבריינות בעיית וכאשר הגיל יועלה כאשר שכן כל

מחמירה. ואף

נגד המשטרה של ובתביעות המשטרה נגד בתביעות טיפל ישראל למשטרת המשפטי היועץ
מחדלים או מעשים עקב משטרה אנשי נגד אזרחיות בתביעות ציבוריים, גופים נגד או אזרחים
ולפני שרים ועדות לפני הופיע כן המשטרה. נגד תנאי על לצו ובבקשות תפקידם, מילוי בשעת

משטרה. בתפקידי נגיעה להם שהיתה בנושאים הכנסת ועדות

ידי על המשטרה נגד השנה במשך הוגשו אזרחיותכספיות תביעות ושמונה שלושים
ושבהן ביטוח קיים שלגביהן דרכים, תאונות בגין נזיקין תביעות כולל אינו זה מספר אזרחים.

בנפרד. טיפלו

כגון: מלא, טיפול מחייבות רב, משקל בעלות שאינן אףעל"פי התביעות, של רובן
איהשבת ן בדרכים מחסומים הפעלת בשעת רכב כלי לצמיגי שנגרמו נזקים בשל התביעות
מוסמך סוחר ידי על כחוק שנמכר מופקד נשק ? שוא מעצר ן פגום במצב השבתה או אבידה,
חבלה או תקיפה על תלונות הארץ; מן יציאה האוסר משפטי, צו ביצוע שנתקבל? במחיר
וכיו"ב. החיל מן ששוחררו שוטרים תביעות תפקידם* מילוי בשעת שוטרים ידי על שנגרמו

פיצויים. התובעים קיבלו מקרים ובמספר יסוד להן באין נדחו התביעות מרבית

המשטרה. נגד תנאי על לצו בקשות 18 לצדק הגבוה המשפט לבית הוגשו השנה במשך
את המשפט בית הוציא המקרים ביתר תנאי, על צו שהוצא מבלי הסף, על נדחו בקשות שבע

ביצועו. לדרך ולא החוק לפירוש נגע זה ואף החלטי הפך מהם אחד רק אולם המבוקש, הצו

עסקים, רישוי בענייני לצדק הגבוה הדין בית ידי על שניתנו דין פסקי שלושה לציון ראויים
למשטרה. דרך וציון עניין משום בהם שיש

הידיעות לפי המשמש מלון, לבית רשיון למתן התנגדה המשטרה  :22/66 "ץ בג
הוכחות, מחוסר וזוכו בזנות עיסוק לשם ניהולו באשמת לדין הובאו המלון בעלי זנות. למטרות
כדי בו אין בפלילים הזיכוי כי קבע העותרים, בבקשת לדון בבואו לצדק, הגבוה הדין בית
רשיון מתן לשקול בבואה המשטרה של שיקוליה הרשיון. למתן המשטרה לסירוב מניעה לשמש
זנות למטרות לשמש ימשיך שהמקום וחשש נאשם, להרשיע הבא המשפט בית משיקולי שונים

לגיטימי. משטרתי שיקול הוא
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בעבירות שהורשע לאדם למסעדה רשיון ליתן סירבה המשטרה  :85/66 ץ ג* ב
שאדמ שהחשש המשטרה, גישת את קיבל לצדק הגבוה הדין בית מסעדה. בניהול הקשורות
שיקול הוא ניהולו, לגבי שהורשע בעסק לעסוק ימשיך אם הציבור בטחון את ויסכן יחזור
לסרבו או רשיון ליתן אם להחליט עליה כאשר שיקוליה במכלול להביא רשאית שהמשטרה

לתת.

הידוע לאדם "בר" מסוג לעסק רשיון למתן התנגדה המשטרה  :245/66 "ץ ג ב
 ציין: היתר ובין המשטרה נימוקי את קיבל לצדק הגבוה הדין בית מועד. כעבריין

חשש וכל ובטחונו הצ4בור בשמירת היא ותעשיות מלאכות בעניין המפכ"ל סמכות (א)
סירובו של החלטה מצדיק הציבור שלום ייפגע פן ממשי

הציבור, בסדרי לפגיעה ממשי חשש הוא האלים ואופיו אדם של העשיר הפלילי עברו (ב)
והסכנה העתיד לגבי צופה כשהוא האיש של בעברו להתחשב המפכ"ל של ובסמכותו

ו הציבור לשלום בו הטמונה

עניין את והתעשיות המלאכות פקודת עלפי לשקול ומחובתה המשטרה של מתפקידה (ג)
שבו המקום, משמש אם ולכן, ובלימתה, עבריינות במניעת הציבור שלום על ההגנה
על חובה מפוקפק, אופי בעלי לאנשים ומשיכה ריכוז מקום משכרים, משקאות נמכרים

הרשיון. למתן להתנגד המשטרה
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בעשור המניין מן המשטרה אנשי של המצבה מן וההורדות הגיוסים את משקף דלהלן 2 הלוח
האחרון.

2 לוח

המצבה מן והורדות גיוסים

19661957

הורדוגוייסוהשגה
המצבה מן

מהם
התפטרו

המתפטרים אחוז
היורדים מנין
המצבה מן

היורדים אחוז
המצבה מן

המתגייסים לעומת

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

19661,61477138149.447.8

המגוייסים מן חלק אשתקד. מאשר יותר אנשים 581  אנשים 1,614 גוייסו הנסקרת בשנה
חלקם תשכ"ג1963. בטחון, שירות לחוק תיקון פי על הגבול למשמר שגוייסו צבא יוצאי היו
561 (לעומת איש 771 מתוך המצבה: מן שהורדו האנשים במספר במיוחד ניכר אלה של

החזרתם עקב או החובה שירות סיום עם המצבה מן שהורדו חובה, שוטרי 243 היו אשתקד)
לצה"ל.

הדרגות, לפי בלבד), המניין (מן האדם כוח מצבת התפתחות את מראה דלהלן 3 הלוח
שוב  ב%12.5 התבטאה (1965 (לעומת האנשים במספר העלייה האחרונות. השנים בעשר
שמספרם שוטר, שדרגתם המשטרה אנשי בקבוצת בעיקר בולטת זו תוספת המוגבר. הגיוס עקב

ב%28.0. עלה
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3לוח

האדם כוח הדרגותמצבת לפי

19661957

הדרגה
: מ הה ב ג

1957195819591960196119621963196419651966

הכללי 1111111111המפקח

8?36888988ניצב

משנה 731919181721202225ניצב

20221112192423374647סגךניצב

40535658627272768592ו"בפקד

9789111135139130157171191213פקד

239237216188200215204203208226מפקח

משנה 53424976867382759090מפקח

)1714344755344436רבסמל 537616676

(ה) ראשון (ת) 599647646714782686687718800874סמל

שני(ה) 7267808059089529499911,0001,0341,150סמל(ת)

476449656731,3791,4751,4571,4161,340רבשוטר(ת)*

3,8513,8353,8113,6512,7851,8591,6991,9512,2092,827שוטר(ת)

הכל 5,7005,7935,8165,8825,7805,7585,8566,2546,7267,569סך

באחוזים +1.8השינוי 1.6+0.4+ 1.11.70.4+ 1.7+6.8+7.5+ 12.5

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

בסך שוטרות. ר400 סמלות 137 קצינות, 13 מהן נשים, 550 כוללת דלעיל האדם כוח מצבת
מבני המשטרה אנשי במספר גם חלה עלייה ב%8.1. המשטרה בשירות הנשים מספר עלה הכל
(לעומת סמלים 149 אשתקד), 11 (לעומת קצינים 14 אשתקד): 533 (לעומת 552  המיעוטים

אשתקד). 395 (לעומת שוטרים ר389 אשתקד) 127

מוספים שוטרים המניין811 מן המשטרה אנשי על נוסף נמנו, המשטרה מצבת על
יומיים שומרים ו462 אשתקד) 15) שירותים ועובדי פקידים 29 אשתקד), 774 (לעומת זמניים

אשתקד). 473) השוטף כבטחון

כלולים אינם הנוטרים ל334. מ291 השנה עלה (נוטרים) המניין מן שלא השוטרים מספר
שוטרים סמכויות להם ונתונות למרותה כפופים הם כי אם המשטרה, של האדם כוח במצבת
ציבוריים, מוסדות או ממשלתיים מוסדות ידי על שמירה בתפקידי מועסקים הם החוק. פי על

המשטרה. באמצעות משכורותיהם את המשלמים

מתייחס הלוח דלהלן* 4 בלוח ניתנת התפקידים, לפי ישראל, במשטרת האדם כוח חלוקת
בתפקידי ייעודיים: בתפקידים עסקו העובדים מכלל %82.6 נוטרים. למעט המשטרה, עובדי לכל
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4 לוח

ה^/דם כוח ח7"ר7זרנ
966ו הרנכנדןידיכו 7יבני

ותנועה סיורים מניעה, 18§1111§

חקירות 1 |
וניהול פיקוד |||

וקורסים הדרכה %1:£1^1

אופיראטיבי קשר 11111
נהגים 1 [

שירותים | 1

האדם כוח רישום | |
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בקורסים (המשתתפים %7.1  בקורסים !%15.3  בחקירות ן %57.4  ותנועה מניעה סיור,
 אופיראטיבי בקשר %1.6  וניהול בפיקוד ; שלהם) האם ליחידות ההשתלמות לאחר חוזרים
בחקירות העובדים הנהגים גם הפעם נכללו ייעודיים בתפקידים העוסקים האנשים במניין .%1.2

ו>#2.0 בנהיגה %2.0 בשירותים:  %13.4  ;17.470 השנה עסקו אחרים בתפקידים ובסיור.
האדם. כוח ברישום

דלהלן. 5 בלוח המרחבים, מצבות בפירוט ביותר בולטים במצבה השינויים
הארצי. המטה של האדם כוח במצבת נכללו ההדרכה בסיסי וסגל הגבול משמר אנשי

5 לוח

י ובמחוזות הארצי במטה המצבה
1966

ה3להדרגה סך
הארצי המטה
הגבול משמר
הדרכה בסיסי

הצפוני תלאביבהמחוז הדרומימחוז המהח

70237710712098קצינים

2,700973587586554סמלים

4,1671,447933905882שוטרים

המניין מן משטרה אנשי הכל 7,5692,7971,6271,6111,534סך

זמניים מוספים 811645457348שוטרים

שירותים ועובדי פקידים
האחיד בדירוג 292036המודרגים

שוטף כבטחון יומיים ■462462שומרים

המשטרה עובדי הכל 8,8713,9241,6721,6871,588סך

1965 מספרי עם 7,9883,8251,4481,3721,343השוואה

334836273116נוטרים

כוח (שמצבת זה למחוז תלאביב. מחוז של האדם כוח במצבת היתה ביותר הגדולה העלייה
לעומת ,%23.0 של עלייה  אנשים 315 נוספו רבה) במידה התקן מן למטה היתה שלו האדם

.(%15.5) 224 הצפוני ולמחוז (%18.2 של (עלייה איש 245 נוספו הדרומי למחוז אשתקד.

ושינוייפ* נשירה גיוס, ,2

ונשירה). (גיוס ישראל משטרת של האדם כוח במחזור המוגברת התנועה הנסקרת בשנה בלטה
ר73 זמניים מוספים שוטרים 160 המניין, מן משטרה אנשי 1,614 זו בשנה גוייסו הכל בסך
מטאנדארטים קביעת איפשר אשתקד) 6,329 לעומת 9,387) לגיוס המתייצבים ריבוי נוטרים.
המגוייסים, מספר המועמדים. מן שנדרשו ההשכלה ושל הפסיכוטכני הדירוג של יותר גבוהים
ניכרת. במידה צומצם השוטרות גיוס גם כך. על יעיד המועמדים, מבין בלבד ל%17.2 שהגיע

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה בפרק המספריט .
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לעומת ביותר, הגדול השינוי בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים על פרטים  6 בלוח
לעומת השנה' 612 מזה: שנים.ופחות שלוש היה שוויתקם הנושרים במספר הוא שעברה, השנה

להדאיג. כדי בה ואין שהשתחררו, החובה לשוטרי לייחס יש זו עלייה אך ו אשתקד 361

6 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
1966

21ומעלה 2011 106 54 31 עושנו,אחת הכל סך
אבאבאבאבאבאב|אבהדרגה

824  11 22  5 15 בכירים קצינים
 11 311  36  5 11 מפקחים

6 16 30 14 16 5 5 5 42 1 3 41 102 סמלים
643330215168344104332930221774שוטרים

הכל 771381218169394114393547375426סך 19

עם השוואה
1965 56136611787244141575261546832מספרי 14

בלבד המתפטרים ב המצבה מן היורדים כל א

ל26 הגיע המצבה מן שהורדו הקצינים מספר הסיבות. לפי המצבה מן היורדים את מראה 7 לוח
מהשירות, פוטרו הכל בסך אשתקד). 13 (לעומת התפטרו מהם 10 רק אך אשתקד), 21 (לעומת
והורדו השנה במשך נפטרו משטרה אנשי 19 אשתקד). 138 (לעומת איש 101 שונות, מסיבות
דרכים בתאונות שניספו וארבעה תפקידם מילוי בשעת שנפלו חמישה  אלה ובין המצבה מן

תפקידם. מילוי בשעת

7 לוח

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
1966

ההורוה הכלסיבות סמליםמפקחיםקציניםסך
ושוטריםבכירים.

הכל 77115סך 111745

9315נפטרו

5.5נספו

בתפקיד 55נפלו
בריאות מסיבות 151113פוטרו
אחרות מסיבות 86185פוטרו

לקיצבה 215115יציאה
38155371התפטרו

אחרות 66סיבות
לצה"ל החזרה או חובה שירות 2433240סיום
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 והנפטרים: הנופלים רשימת להלן

גיגישוטר/ח בתפקידזקף נפל 
כהןשוטר/ח בתפקידנסים נפל 
לוישוטר בתפקידאברהם נפל 

שני עמארסמל בתפקידיוסף נפל 
שני רבחסמל סלח בתפקידנעמן נפל 

ראשון הוידהסמל בתפקידחייט דרכים, בתאונת נספה 
סמירשוטר/ח בתפקידגדאע דרכים, בתאונת נספה 
תנעמישוטר/ח בתפקידיהודה דרבים, בתאונת נספה 
איטהרבשוטר דרכיםיהושע בתאונת נספה 
אבטיחירבפקד נפטרמיכאל 
שני איתןסמל נפטרעזרא 

ראשון אשכנזיסמל נפטראבא 
גוטליבסגןניצב שמשון נפטרד"ר 
שבי גרגורסמל נפטרראול 
וולטררבשוטר נפטריצחק 

משנה זכרמפקח נפטרפרץ 
סטוצקיפקד נפטריצחק 

שני עיוואןסמל חיים נפטריוסף 
סולומוןשוטר בים.ראובן טבע 

קצונה לדרגת 188 מהם שעברה), בשנה 1,354 (לעומת אנשים 1,235 בדרגה הועלו הנסקרת בשנה
שדרגתם אנשים זה ובכלל בדרגה הורדו אנשים 80 לשנייה). אחת קצונה ומדרגת (מסמלות

סיומו. עם מהם ניטלה והיא לתפקיד וצמודה זמנית היתר.

האדמ כוח חרככ .3

בהרכב שחלו התמורות את השנים, במשך נאמנה, שיקף המשטרה של האדם כוח הרכב
ההפסקה למרות היום, גם להשתקף ממשיך אלה של רישומם עלייה. של גל כל עם האוכלוסייה
המכריע שרובם להדגיש, יש שלמות. גלויות של חיסולן עם גדולות, קבוצות של בעלייתן שחלה
רבות, שנים בה שוהים  הארץ ילידי שאינם אלה גם  האחרונות השנים מגוייסי של

בה. התחנכו אף שבהם והצעירים

%22.7 לעומת ל%28.8, השנה הגיע שנתיים על עולה אינו שוויתקם המשטרה אנשי מספר
בראשית שהוסבר כפי חובה, ושוטרי שוטרים של המוגבר לגיוס זו עלייה לייחס יש אשתקד.
וזה שנה, 1511 של ותק בעלי האנשים בקבוצת היתה ביותר הבולטת הירידה זה. פרק
%15.7 אלה של מספרם הווה השנה האחרונות: בשנים זו בקבוצה שנסתמנה להתפתחות בהמשך
האנשים מספר .1964 בשנת ר%29.9 שעברה בשנה %25.2 לעומת המשטרה, אנשי מכלל בלבד
כולל הוותק (חישוב השבה. ל%27.2 שעברה בשנה מ%22.2 עלה ומעלה שנים 3ר16 שוויתקם

המנדט). במשטרת השירות את
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8 לוח

במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב

19661965

הוותק
םקציוזיםבאחהכלסר י ושוטריםסמליםנ

19651966196519661965196619651966

הכל 6,7267,569100.0100.06517026,0756,867סך

אחת שנה 9101,378ו9161,39613.618.4618עד
6147869.110.485606781שנתיים

שנים 34504456.75.979443436
שנים 43413555.14.738338347

שנים 52243203.34.254219316

שנים 1069961,02314.813.54648950975
שנה 15111,6921,18625.215.71411271,5511,059
שנה 20161,1591,72017.222.72853368741,384

שנה 30212792494.23.311885161164
ומעלה שנה 3155890.81.232"622327

כריאות .4

המחלה ימי (במניין 19661964 בשנים משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר להלן
תפקיד). מילוי בשעת חבלות מחמת שנגרמו ההעדרות ימי גם נכללו

ימי של הממוצע
משטרה לאיש מחלה השנה

7.5

7.9

7.7

1964

1965

1966

.4.6 היה 1966 בשנת קצינים של המחלה ימי של הממוצע

בהנהלתו ניכרת במידה האחרונות השנים במשך התרחב המשטרה של הרפואי השירות
היווסדו. מיום ומשפחותיהם המשטרה אנשי למען רבות שעשה ז''ל, גוטליב שמשון ד"ר של

שוטף רפואי טיפול מגיש לגיוס, מועמדים של רפואיות בדיקות עורר הרפואי השירות
המעצר בבתי הנמצאים בעצורים מטפל הגבול, משמר ובבסיסי ההדרכה בבסיסי משטרה לאנשי
של שירותם לענייני מוסמכת רפואית דעת חוות וממציא רפואיות ועדות מקיים המשטרה, של
קורסים מארגן המשטרה, אנשי בקרב המונעת הרפואה בתחום פעולות עורר משטרה, אנשי
רפואי לטיפול או לאישפוז הנזקקים משטרה לאנשי ועזרה רפואי יעוץ ומגיש ראשונה לעזרה

השונות. במרפאות
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תלאביב, במחוז הארצי, במטה מרפאות מקיים המשטרה שיל והחובשים הרופאים סגל
חולים וחדרי מרפאות וכן המשטרה, של המעצר ובבתי בנצרת בחיפה, ברמלה, בירושלים,

הגבול. משמר של הגדודים ובבסיסים הארצי ההדרכה בבסיס

נפסלו אנשים 367 המשטרתית. הרפואית הוועדה בפני הנסקרת בשנה הופיעו איש 130

רפואית. מבחינה לשירות מתאימים כבלתי  גיוסם בשעת

לגילוי בדיקה (כולל אשתקד שהחלה המונעת הרפואית הבדיקה נסתיימה 1966 בשנת
ומעלה. 40 שגילם המשטרה, אנשי כל של סרטן) של מוקדם

ו.

אורגנה כן האסיאתית. השפעת נגד השנה חוסנו הנמלים) עובדי (בעיקר משטרה אנשי 400
המשטרה. אנשי בין דם התרמת פעולת קודמות) (כבשנים השנה

ש3ח ודגרי פרפימ ,5

החורגים מיוחדים מעשים עבור אנשים ל608 ייעול ופרסי כספיים פרסים הוענקו 1966 בשנת
שפורסמו לשבה בציונים' רבים משטרה אנשי זכו כך על נוסף ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן

והנפות. המחוזות מפקדי ידי על

שירות ותנאי משכורות ,6

משכורות א.

בכלל), (ועד מפקח דרגת עד המשטרה אנשי של היסודית משכורתם הועלתה 1966 בשנת
התוספת גדלה כן שוטף). בבטחון למועסקים (פרט זמניים מוספים ושוטרים נוטרים לרבות
אלה. בדרגות לאנשים המשולמת "גמל"),  לשוטרים מיוחד (גמול מיוחדים שירות תנאי עבור
את מה, במידת להדביק, כדי ובאה העובדים של הכללית השכר העלאת עקב ניתנה זו העלאה

המשטרה. אנשי של בשכרם הפיגור

גמולים ב.

תשט"ו1956, הגימלאות, לחוק 63 הסעיף פי על החלטה, הממשלה ידי על נתקבלה השנה
את לראות שיש בקיצבה, המזכה התקופה חישוב לצורך להחליט, הכללי המפקח את המסמיכה
היתד, מאשר בשליש כגדולה  מסויימים בתנאים  משטרה אנשי של שירותם תקופת

למעשה.

משטרה איש שאירי ואת נכות עקב ששוחרר משטרה איש הפוטרת תקנה, פרסם הדואר שר
מקלטי להחזקת הרשיון אגרת מתשלום  עליו חל ונספים) (נכים המשטרה ושחק שנספה

וברכבם. בביתם רדיו

אנשי ילדי של לימוד שכר בהוצאות המשטרה השתתפה השנה גם כן הקודמות כבשנים
תיכוניים. ספר בבתי המשטרה
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.;1118

וסעו רווחה ג.

רכשו ויתרם שירות דירות קיבלו 60 דיור: בקבלת המשטרה ידי על נעזרו משטרה אנשי 291

המשטרה עזרת וכדומה. עמידר חברת לבניין, החסכון מפעל היהודית, הסוכנות באמצעות דיור
חדשים, כעולים לדיור זכויותיהם את בזמנו ניצלו שלא אנשים של בקשותיהם בקידופ התבטאה

זכו'. צעירים לזוגות דירות בהשגת משכנתאות, להגדלת בטיפול

ובבתי ילדים {גני הלומדים לילדיהם הניתנות מהנחות ליהנות ממשיכים המשטרה אנשי
התיכוניים הספר בבתי לימןד בשכר הנחה משטרה אנשי מקבלים כן כמו היסודיים. הספר

וגבעתיים. רמתגן תלאביב, של העירוניים

של כולל בסכום שקם בחנויות קנייה תווי המשטרה. לאנשי סופקו הנסקרת בשנה
חודשיים. תשלומים ב10 הנפרעות ריבית, ללא הלוואות מהווים אלה תווים ל"י. 121,700

של בסכום שהסתכמו הלוואות שונים מבנקים משטרה אנשי קיבלו המשטרה בהמלצת
ל"י. 6,506 של כללי בסכום המשטח1! מקרן למענקים בקשות 22 השנה אושרו כן ל"י. 121,750

במקרים וכעזרה שיתוק לנפגעי אורטופדיים מכשירים רכישת לשם ניתנו זו מקרן המענקים
מיוחדים. סוציאליים

השוטרים קרנות ד.

אנשי של השירות תנאי בשיפור הקשורים רבים בנושאים מטפלת בע"מ השוטרים קרנות חברת
הפנימיות הקרנות את אחת ויורידית מינהלית במסגרת מאגדת החברה הסעד. ובתחום המשטרה

הזמן. במשך מכספם שהוקמו המשטרה אנשי של

במתן חיים, בביטוח מחלה, למקרי סיוע במתן עוסקת בע"מ השוטרים קרנות חברת
אנשי ילדי של הלימוד בעידור סעד, במתן המשטרה, רבעון במימון המרגוע, בבתי הלוואות,
מילוי בשעת הנגרמים נזקים בפני משטרה אנשי ובביטוח גבוהה להשכלה במוסדות המשטרה

. תפקידם.

ל"י, 141,500 של כולל בסכום חיים ביטוח דמי החברה ידי על שולמו הנסקרת בשנה
ניתנו ל"י; 34,200 של לסך הגיע תשלום ללא מחלה בחופשת משטרה לאנשי שניתן והסיוע
מענק ניתן כן ן ל"י 8,400 של בסך סעד ומענקי ל"י 1,753,000 של כולל בסך הלוואות 1,143

בחו"ל. אישפוז לצורכי ל"י, 8,500 של בסך אחד

(1965/66 התקציב (בשנת הגיעה גבוהה להשכלה במוסדות לימוד בשכר החברה השתתפות
ל"י. 39,300 של לסך

בבתי שהו הכל ובסך לנופש, לצאת המבקשים מכלל %94.0 בחיוב נענו הנסקרת בשנה
משפחותיהם. ובני משטרה אנשי 3483 הנקרה ובראש בטבריה בצפת, החברה של המרגוע
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בצפת ההבראה בית

האדם בכוח המינהלה, במנגנוני תפקידיה לביצוע משתמשת בע"מ השוטרים קרנות חברת
החופשה ימי העמדת של הסדר עלפי נתאפשר זה דבר ישראל. משטרת של הפיקוד ובנתיבי

המשטרה. לרשות בחברה החברים שתרמו

והדרגה הכשרה .7

השנה גם הושם כבעבר הנסקרת. בשנה נשתנו לא ההדרכה ושיטות ההדרכה משימות
השונים, הדרגים של המקצועיות ידיעותיהם וקידום עדכון על הטירונים, של הכשרתם על הדגש
ויעיל טוב ביצוע לשם  הקהל עם הולמים התנהגות כללי והקניית השכלתם רמת העלאת על
הצעירים הקאדרים של ולאומי אזרחי לחינוך לב תשומת הוקדשה בבד בד התפקידים. של

ישראל. משטרת לשורות שנוספו

ישראל למשטרת הרבים המגוייםים קליטת של האתגר בפני השנה עמדו בהדרכה העוסקים
שהיו המגוייסים, של מישכלם ומנת השכלתם רמת המוגבר, הגיוס לתפקידים. והכשרתם
מספרם והגדלת טובים הדרכה כוחות התאמת חייבו קודמים, גיוס בגלי מאשר יותר גבוהות

הוכפל. שכמעט הטירונים, של המחלקות למספר במקביל המדריכים של

המועמדים מיון בשעת שהוקדשה הלב לתשומת הודות ההדרכה, במשימות בהצלחה עמדנו
הבוגרים אחר גם אלא בקורסים, החניכים אחר רק לא השוטף, למעקב והודות השונים לקורסים
הארצי. ההדרכה בסיס ובין אותם שקלטו המשטרה יחידות בין אינפורמאציה חילוף ידי על 
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לציבור. השירות של התודעה להעמקת הנסקרת בשנה נועדה המשטרה אנשי בקרב ההסברה
אנשי ביו רק לא הופצו הם והתרחבו. רבו וכלליים משטרתיים בנושאים הפנימיים הפרסומים
הסמינאריונימ לבעיותינו. לקרבם כדי שונים, ומוסדות ציבור אנשי בין גם אם כי המשטרה,

השנה. גם קויימו והמדינה החברה לבעיות ולמפקחים לסמלים

עם בתיאום מוחשי. ביטוי השנה מצאי המשטרה אנשי של ההשכלה רמת להעלאת המאמץ
ספר ובית בגרות לבחינות להכשרה המשטרתית המדרשה הוקמו חיפה עיריית ועם החינוך משרד
להשכלה במוסדות ללמוד רבים משטרה אנשי המשיכו כך על נוסף משטרה. לצוערי תיכון

ולעזרה. לעידוד זכו והם אחרים ובמוסדות גבוהה
.1

ההדרכה תכנון א.

 אלה: מסגרות חמש על מבוססת ההדרכה מערכת

מפקדים, ולהכשרת בסיסית להכשרה קורסים (1)

להתמקצעות, קורסים (2)

מיוחדים, בנושאים עיון וימי השתלמויות (3)

והסברה, הדרכה פרסומי (4)

מרחבית. הדרכה (5)

הוכללו ובתוכניותיה המשטרה, של הקבועים היומיומיים לצרכים בהתאם תוכנן ההדרכה היקף
מראש. צפויים אירועים ועל בדרכים והתנועה העבריינות של תחזית על שנשענו נושאים
המשטרה, על שהוטלו הנוספות המשימות ובגלל המוגבר הגיוס בגלל כאמור, אולם,
אחת ובעונה בעת להדריך במקום (למשל: שתוכננו המסגרות את להרחיב כורח היה
את פעם מדי ולבחון מחלקות) 1112 למעשה הודרכו לטירונים, הקורם של מחלקות שבע

ההדרכה. שיטות ואת ההדרכה תוכניות

הדרכה שיטות ב.

מבוגרים, של ההדרכה עקרונות על המשטרה אנשי של ההדרכה התבססה הקודמות כבשנים
כושרם. בגבולות מזורז, בקצב חניכים קידום המאפשרת

זה דבר וההטמעה. הקליטה מירב את המאפשרות השיטות הועדפו ההדרכה שיטות מבין
תוך אירועים, של תירגול ידי ועל פתרונות להם למצוא שיש בבעיות דיונים ידי על הושג
השמיעה הראייה, חושי את ובמיוחד החושים מירב את המפעילים שונים, אימון בעזרי הסתייעות

והמישוש.

עזרי והוכנו חדשות הקרנה מכונות נרכשו האימוץ: עזרי בנושא התקדמות חלה השנה

36



האימונים מגרש קסם. ופנסי ויאוגראפים גם נרכשו למרחבים נוספים! אורקוליים אימון
את והגביר בדרכים התעבורה נושא ללימוד ברציפות נוצל הארצי ההדרכה שבבסיס לתנועה

זה. בנושא ההדרכה תכליתיות

הכשרה ג.

משטרה, לאנשי טירונים קורס  לטירונים; קורסים של סוגים שלושה התקיימו השנה במשך
הקורס חובה. מגוייםי  הגבול משמר לאנשי טירונים וקורס הגבול משמר לאנשי טירונים קורס
הגבול, משמר לאנשי הקורס לימוד! שעות 780 הכל ובסך שבועות 20 נמשך לשוטריםטירונים
שבועות 10ו נמשך הארצי, ההדרכה בבסיס  ומחציתו הגבול משמר בבסיס קויים שמחציתו
הכל ובסך שבועות 16 נמשך חובה מגוייסי  לטירונים הקורם לימוד! שעות 430 הכל ובסך

לימוד. שעות 666

מהם חניכים, 1,284 השתתפו אשתקד, 26 לעומת לטירונים, קורסים של מחלקות ב32
מהם שנשרו איש, 181 עוד אלה בקורסים השתתפו כן בלימודיהם. ממשיכים ר473 811 סיימו

לסיימם. מבלי

מפקדים הכשרת ד.

לסמלים קורס

רמת את רבה, במידה קובעות, והכשרתם הנכונה הדרכתם זוטרים. מפקדים מכשיר זה קורס
שעות 912 הכל ובסך שבועות 24 נמשך הקורס כוחותיה. של נכון ותיפעול המשטרה ארגון
ממשיכים 48 הקורס, את סיימו מהם 107 מחזורים. בשלושה חניכים 160 השתתפו בקורס לימוד.
בהשתתפות לסמלותי קורס השנה קויים כך על נוסף שונות. מסיבות נשרו וחמישה בלימודיהם

סיימוהו. שכולן סמלות, 11

הגבול במשמר חוליות למפקדי קורס

מהם 118 חוליות! למפקדי קורם של מחזורים בחמישה השתתפו הגבול ממשמר חניכים 158

288 הכל ובסך שבועות, חמישה הוא הקורס משך בלימודיהם. ממשיכים עדיין ו40 סיימו
לימוד. שעות

למפקחים קורם

בכירים, מקצינים המורכבת מיון, ועדת לפני תחילה מתייצבים מפקחים לקורס המועמדים
למפקחים בקורס השנה השתתפו חניכים 50 צה"ל. של המבדק ביחידת קצונה מבדקי ועוברים
ממשיכים עדיין 29 סיימו, מהם 18 ? 1965 בשנת עוד החל מהם אחד ואשר מחזורים בשני שקרים
שעות 1,294 הכל ובסך שבועות 35 נמשך הקורס שונות. מסיבות נשרו ושלושה בלימודיהם

לימוד.
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למפקחים בקורס שיעור  הארצי ההדרכה בסיס

בכירים לקצינים ספר בית

סגל מלבד בכירים. פיקוד ולתפקידי מטה לתפקידי קצינים מכשיר בכירים לקצינים הספר בית
המחוזות, ומן הארצי המטה מן בכירים קצינים בו מורים הספה בית של הקבוע המדריכים
שבמנות 21 נמשך הקורם אחרים. ומומחים מצה"ל בכירים קצינים גבוה, לחינוך ממוסדות מרצים
בכירים. קצינים 32 השתתפו שבהם מחזורים, שני התקיימו השנה לימוד. שעות 672 הכל ובסך

נשר. ואחד בלימודיהם ממשיכים עדיין 16 הקורס, את סיימו מהם 15

התמקצעות ה.

קורסים

 לחוקרים בקורם שונים: מקצועיים בקורסים משטרה אנשי 97 השתתפו הנסקרת בשנה
פשעים) חקירת של (בנושאים זיהוי לקציני בקורס איש, 25  תנועה לבוחני בקורם איש, 22

קורסים איש. 23  שמירה כלבי לנוהגי בקורס איש, 24  קשר לעובדי בקורם אנשים, 3 
הגבול. משמר מבסיסי ובאחד ברמלה לקשר הספר בבית הארצי, ההדרכה בבסיס התקיימו אלו
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השתלמויות

 להלן: כמפורט מחזורים, ב64 שונות, בהשתלמויות משטרה אנשי 828 השתתפו 1966 בשנת

מספוהמשתתפים ההשתלמות

369 הנהיגה שיפור
5 הנהיגה לשיפור מדריכים
35 נוער חוקרי

ן 26 י דליקות חוקרי
4 קלסתרן מפעילי
27 אלחוטאים
43 ספורט מדריכי
57 ?.£.11.'1\ שיטת פי על תכנון
8 הגבול משמר לקציני משטרה נושאי
2 בצה"ל קצינות לקורס הכנה
6,7 ומעלה) רבפקד מדרגת (לקצינים בישראל המיעוטים
10 מקרינים
3 מתכות על מחוקים מספרים בדיקת
37 צלמים
46 הגבול משמר לאנשי קשר נושאי
43 הגבול משמר לסמלי הגבול ומשמר משטרה נושאי
36 תעבורה דוחו"ת של ממוכן לעיבוד מדריכים
10 מתופפים

במכון מג"ב, בבסיסי בתלפיות, ההדרכה בבסיס הארצי' ההדרכה בבסיס קויימו ההשתלמויות
בירושלים, למינהל הספר בבית ברמלה, לקשר הספר בבית בתלאביב, משפטית לרפואה

בתלאביב. החייל ובבית תלאביב מחוז במטה

העבריינים אלבום אלה: בנושאים קויימו מרחבית ובמסגרת ארצית במסגדת עיון, ימי
מוקדמות בדיקות ולמפקחים), (לפקדים בישראל המיעוטים בילוש, אבקות הפעלת והקלםתרן,
משטרה. אנשי 496 השתתפו העיון בימי אצבע. טביעות וגילוי דליקות חקירת וזרע, דם של

המשטרה למסגרת שמחוץ במוסדות השתלמויות

שונים, נושאים בלימור משטרה אנשי 400 השתתפו המשטרה במסגרת להשתלמויות בנוסף
קרימינולוגיה, חבלה, חובשות, גופני, אימון טבחות, נשק, מודיעין, צבאי, וניהול פיקוד כגון:
בטחון (טרנזיסטורים), אלקטרוניקה משרדי, וניהול יעוץ ציבורי, ושירות ציבורי מינהל שפות,
בראילן, באוניברסיטה צה"ל, בבסיסי קויימו ההשתלמויות כתבנות. המיעוטים, הכרת לאומי,
הנפט במכון העבודה, לפריון במכון בתלאביב, הטכניון במוסד המדינה, למדעי הספר בבית
וכר. הרופא אסף החולים בבית לניהול, הישראלי במכון לאומי, לבטחון במכללה ברמתאביב,
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בחינות ו.

איש 293 משטרה, אנשי שמונה בהצלחה עמדו 1966 בשנת שנערכו המקצועיות בבחינות
בבחינות חמישה שפות, בבחינות 255 קצינים, לקידום בבחינות 25 הצטיינות, שכר בבחינות

יסוד. השכלת בבחינות הם גם  לגיוס מועמדים ר56 יסוד השכלת

מרחבית הדרכה ז.

את להרחיב נועדה המרחביים והמטות ההדרכה מחלקת ידי על המתוכננת המרחבית ההדרכה
מן לקחים לימוד ידי על המקום, לתנאי זה ידע וישום המשטרה אנשי של המקצועי הידע
השכלתם את להרחיב טובה, לאזרחות התודעה את להעמיק גט נועדה היא המעשית. העבודה

הגופני. כושרם את ולהגביר המשטרה אנשי של הכללית

השתלמויות, עיוו' ימי קבועה, תוכנית לפי שיעורים קיום ידי על מושגות אלו מטרות
ומבחנים. עצמי לימוד התפקידים, ביצוע כדי תוך הדרכה תרגילים,

המקצועית הספרייה ח.

וכללית, מקצועית בספרות לעיין הדרגים, בכל המשטרה, לאנשי לאפשר הוא הספרייה של ייעודה
היומיומית. בעבודתם להם והמסייעת כלליים ובנושאים משטרה בנושאי השכלתם את המרחיבה
קטעים ריכוז תהליך נמשך הדוח בשנת רבות. בשפות עת וכתבי ספרים נמצאים בספרייה

ומרחבית. בסיסית להדרכה המתאימים בנושאים ועברית, לועזית מסיפרות ומאמרים

הסתייעה כך ולשם להכינם, המשטרה את חייב תעבורה בדיני מעודכנים ספרים של המחסור
1,209) מקצועיים ספרים 138 נרכשו הדוח בשנת התחבורה. משרד ידי על שהוכן בחומר גם
הארצי שבמטה המרכזית בספרייה נמצאו השנה בסיום יפה. סיפרות של עותקים ו313 עותקים)
עותקים ר2,906 כללית ובהשכלה מקצועיים בנושאים עותקים) 22,185) ספרים 4,934 ובשלוחותיל!

יפה, סיפרות של

הדרכה פרסומי ט.

המתרחש את לידיעתם להביא לימודי, חומר המשטרה לאנשי לספק  ההדרכה פרסומי מטרת
הורחבה זו בשנה הפיקוד. מגמות את לידיעתם להביא וכן אחרות ובמשטרות ישראל במשטרת
כחלק  ומוסדות ציבור אנשי בין הופצו מהם אחדים השונים. הפרסומים של התפוצה

דעותיה. ואת המשטרה בעיות את להם להסביר כדי  המשטרה של ההסברה מפעולות

מאמרי לפרסום במה משמש ישראלי') משטרת "רבעון של (מחליפו "המשטרה" בטאון
זה בבטאון שונים. בנושאים להתבטא המשטרה לאנשי ומאפשר מקצועיים בנושאים הדרכה
מאמרים וכן למשטרה, שמחוץ אישים ושל משטרה אנשי של עטם פרי מאמרים, מתפרסמים

זרות. משטרות של פרסומים מתוך

אנשי לכל להביא זה עלון מטרת שבועיים. מדי מופיע המשטרה''' בעולם "מהמתרחש עלון
בו פורסמו אחרות. ארצות של ובמשטרות בתוכה המתרחש מן ומקצועי כללי מידע המשטרה
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מדור בעלון משטרה. אנשי של לציון ראויות ופעולות השירות בתנאי הקשורות ידיעות גם
עניין בהם שיש לספרים המשטרה אנשי של לבם תשומת את. המפנה הספרים", "ממדף מיוחד

המשטרה. לאנשי מיוחד

והמסקנות משמעותם על ופסיקה, תחיקה חידושי על פרטים ופסיקה" תחיקה ב"חידושי
של הנהיגה רמת את ולהעלות לשפר מגמתה  המשטרה'' לנהג "אגרת מהם. הנובעות
חברתיים אירועים על מידע למפקדים מספק מהרבה" "מעט העלון בהגה. האוחזים המשטרה אנשי
השירות לתנאי לפעולותיה, למשטרה, הנוגעים בנושאים דן הסברה" "דפי העלון וממלכתיים.

י המשטרה. אנשי לכל מיועד הוא הפיקוד! ולהחלטות

אימון עזרי י.

ההדרכה לצורכי שונות, וליחידות ההדרכה לבסיסי וסופקו הוכנו או נרכשו, רבים אימון עזרי
המרחבית.

תרבות ופעולות כללית השכלה יא.

העברית הלשון הנחלת

בבסיס העברית. בלשון המשטרה אנשי של ידיעותיהם להרחבת לב תשומת הוקדשה השנה גם
הוקדש השונים הקורסים במסגרת וגם השפה, ללימוד מיוחדים קורסים קויימו תלפיות, ההדרכה,
לאולפן חדשים עולים ובעיקר מגוייסימ של שליחתם הופסקה זו בשנה הלשון. לשיפור זמן
המחזור סיום עם ייסגר האולפן והתרבות. החינוך משרד עם פעולה בשיתוף המנוהל המשטרה,
לעברית, מרוכזים בקורסים משתתפים חובה מגוייסי  הגבול משמר אנשי עתה. בו הלומד

צה"ל. שיל הפיקודיים הספר בבתי המתקיימים

 השונים: בקורסים העברית השפה ללימוד שהוקדשו השעות מספר פירוט להלן

שעות 80  טירונים קורס
שעות 25  מג"ב טירוני קורס
שעות 76  סמלים קורם
שעות 90  מפקחים קורס
שעות 34  בכירים לקצינים ביה"ס

יסוד השכלת

הלומד המחזור סיום עם ייפסקו תלפיות, ההדרכה, בבסיס שקויימו יסוד, להשכלת הקורסים
עוד אין ולכן לפחות, לימוד שנות 10 של השכלה נדרשה החדשים המגוייסים מן עתה. בו
להשכלת בקורסים ישתתפו חובה מגוייםי  הגבול משמר אנשי אלה. קורסים של בקיומם צורך

צה"ל. במסגרת לימוד בכיתות  בכך צורך יהיה אם  יסוד
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תיכונית השכלה

בגרות, לבחינות להכשרה המשטרה במדרשת ראשון לימודים מחזור נפתח 1966 שנת בסוף
לבגרות המוקדמות הבחינות לקראת התלמידים יוכנו ראשון בשלב תלפיות. ההדרכה, בבסיס
עזרה כך על נוסף הבגרות. בבחינות לעמוד כדי במדרשה, ללמוד ימשיכו בהן שיעמדו ואלה
לימודיהם מימון ידי על צה"ל, של תיכוךערב ספר בבתי ללמוד משטרה לאנשי המשטרה
אחרים משטרה אנשי ממשיכים במקביל, הלימוד. לשעות האפשר, ככל עבודתם, שעות והתאמת
הוצאות מוחזרות הבגרות בבחינות בהצלחה ולעומדים אחרים תיכוניים ספר בבתי ללמוד

הלימודים.

משטרה לצוערי תיכון ספר בית

לקראת חשוב צעד מהווה חיפה, עיריית עם בשיתוף שהוקם המשטרה לצוערי התיכון הספר בית
26 בו ולומדים 1.9.66 ביום שעריו את פתח הספר בית לקצונה. צעירים קאדרים יצירת
הלימודים תוכנית את כלל, בדרך חופפת, הלימודים תוכנית שוטרים. בני ביניהם תלמידים,
המשטרה. בעבודת הקשורים לימוד, ומקצועות נושאים בתוספת אחרים, תיכוניים ספר בתי של
אזרחיים מורים סגל עוזרים ולידו בכיר משטרה קצין נתמנה הספר בית מנהל לכהונת
הוא מגוריהם שמקום תלמידים בשביל פנימייה קיימת הספר בית ליד מנוסים. משטרה ומדריכי

לחיפה. מחוץ

משטרה לצוערי ביתספר



ולאומי אזרחי חינוך

למפקחים? מחזורים ר15 לסמלים מחזורים 18 קויימו והמדינה החברה לבעיות בסמינאריון
? וחצי שבועיים  לסמלים המחזור משך בכירים. ממשלה ופקידי אקדמאים ברובם הם המרצים

אחד. שבוע  למפקחים

בו למשתתפים ולהקנות והמדינה, החברה בנושאי הידיעות את להרחיב נועד הסמינאריון

המאבק על בארץ, היישוב תולדות על ידיעות המדינה) קום לאחר לארץ הגיע מהם (שחלק
הערביים. שכנינו עם המערבות ועל המדינה להקמת

 הכללית: ההשכלה להרחבת הלימודים על פרטים להלן

טרם מספר
סיינזו סיימו המשתתפים הקורס

816417

46424

5151

311813

3535
1616
35733720
156156

422517

לעברית האולפן
צה"ל של בקורסים העברית השפה לימוד

מג"ב/חובה  יסוד השכלת
יסוד השכלת

צה"ל של ערב תיכון בבי"ס תיכונית השכלה
המשטרתית במדרשה תיכונית השכלה

לסמלים והמדינה' החברה לבעיות הסמינאריון
למפקחים והמדינה, החברה לבעיות הסמינאריון

האנגלית הלשון לימוד

תרבות פעולות

שביחידות התרבות לחדרי רדיו ומקלטי ועתונים, ספרים  קריאה חומר מספקת המשטרה
למופעים כרטיסים להם ומספקת אנשיה בין מובחרים ספרים הפצת מעודדת היא ושבבסיסים.

לאזורים טיולים אורגנו משפחותיהם ובני המשטרה אנשי בשביל סבירים. במחירים תרבותיים
בהדרכתם המשתתפים, של השנתית חופשתם חשבון על נערכים אלה טיולים המדינה. של השונים
ובני משטרה אנשי 2,835 השתתפו שבהם טיולים, 70 נערכו השנה מוסמכים. מדריכים של

משפחותיהם.

גופני ואימון ספורט יב.

והמסיימים מפורט למדריכי השתלמות קויימה המשטרה אנשי של הגופני כושרם את להעלות כדי
כל של הלימודים בתוכניות קבוע חלק הן הגופני והאימון הספורט פעולות ביחידות. שובצו

המרחביות. ביחידות גם נערכות והן במשטרה המתקיימים הקורסים
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עצמות" ל"חילוץ בקורס אחד) כל ימים שבוע של מחזורים (בשבעה השתתפו קצינים 72

השנה עמדו הכושר" ל"אות במבחנים וינגייט. מכון שליד צה"ל, של גופני לאימון הספר בבית
משטרה. אנשי 1,373 בהצלחה

ומחוזות). (נפות יחידתיות בין תחרויות של במסגרת השנה התקיים לכדורעף הארצי המפעל
הימים, ארבעת בצעדת כבודדים, השתתפו, משטרה אנשי כ80 נבחרות. חמש הגיעו הסיום לשלב

הכנרת. בצליחת  המשטרה אנשי ומספר

( למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע יג.

ולמשטרות במדינה אחרים למוסדות בהדרכה ישראל משטרת סייעה השנה גם קודמות, כבשנים
 מישורים: בשלושה ניתן הסיוע זרות,

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

שונים, לקורסים ומדריכים מרצים שיגור (2)

ובבנייניה. המשטרה בבסיסי והשתלמויות לימוד סיורי ארגון (3)

ישראל ממשטרת ומדריכים מרצים ידי על שניתנו ההדרכה ושעות הקורסים פירוט להלן
 בארץ: למוסדות

הקורס המוסד

לקרימינולוגיה קורם בראילן אוניברסיטה
" " ירושלים העברית, האוניברסיטה
מסוכנים סמים והבלו המכס אגף  האוצר

מכס שוטרי קורם להדרכה המח.לקה  האוצר
צבאית, משטרה הג"א, מפקדי צבאיים צה"לקורסים

70 22 שדה בטחון משק"י

סטודנטים ידי על  שניים השונות: המשטרה ביחידות לימוד סיורי 15 נערכו 1966 בשנת
שבהט משרד) מכל (אחד סיורים וכן צה"ל, אנשי ידי על  שבעה בראילן, מאוניברסיטה
לבטחון המוסד הבטחון, משרד הממשלה, ראש משרד דלהלן: המוסדות מן עובדים השתתפו

מבחן. שירות המדינה, פרקליטות והתרבות, החינוך משרד לאומי,

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

ח/ בפרק זה סיוע על פרטים
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חיים בעלי יד.

כלבים אולפו כן 7וםף. כבטחון המועסקים שמירה בלבי לנוהגי מרוכז קורס קויים 1966 בשנת
של לילה לאימון השגה ניתנה מיוחדת הדגשה אימונים. עברו ומפעיליהם אוזרים לתפקידים

הספר. ביישובי הפועלים ונוהגיהם, שמירה כלבי

הסוסים במצבת ירידה חלה כי אם השתנו, לא הסוסים של והתיפעול האימון מגמות
תלאביב. בפחת מספרם וצמצום מעונה תחנת של הרוכבים חוליית פירוק בעקבות

אחד. זיהוי ובלב גישוקע כלבי שבעה חשיש, כלבי שני באילוף נמצאו 1966 שנת בסיום
עוברים אלה כלבים המשטרה. לצורכי אזרחים ידי על שנמסרו כלבים, 22 נתקבלו השנה במשך
הספד. ביישובי שמירה לתפקידי בעיקר שונים' לתפקידים נשלחים הם כישוריהם ולפי מיון

ואורחים. תלמידים בפני שונים לתפקידים כלבים הפעלת של הדגמות נערכו השנה במשו
דגון. בבית הכלבים ובבסיס הארצי ההדרכה בבסיס קויימו ההדגמות

, כלבים. ר102 סויסימ 40 המשטרה בשירות היו 1966 שנת סיום עם
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גי פרק

ושירותים משק

והיקפה המשקית הפעילות עקרונות .1
1

המשטרה לאנשי הדרושים הציוד ואת השירותים את לספק הוא המנהלה אגף של ייעודו
המשטרה של המשקיות הפעולות את ומבצע מכוון זה אגף תפקידיהם, ביצוע לשם וליחידות,
המשק. של הניהול עקרונות את וקובע במרחבים, שלוחותיהן באמצעות או מחלקותיו, באמצעות
ולשכות המחוזיים הניהול ענפי ידי על והשירותים המשק ניהול מתואם המרחביות ביחידות

הנפתיות. הניהול

הזרועות על פיקוח המשק, ענפי בכל מתוכננת פעילות מחייבות התקציביות ההגבלות
להעלות כדי והמכוניות, יעילות תיפעול ושיטות ניהול דרכי אחר מתמיד וחיפוש בה העוסקות

השירותים. רמת ואת ותחזוקתו הציוד רמת את האגף, שלוחות של הביצועי כושרן את

ולפיקוח לאחזקתה אפסנייה, לאספקת הנוגע בכל העבודה סדרי של הפישוט נמשך זו בשנה
עליה.

תשלומים .2

ל"י. ב1,627,000 השנה במשך והוגדל ל"י ב67,437,800 הסתכם 1955/66 לשבת המקורי התקציב
בעיקר נועדה ל"י 1,627,000 של התוספת ל"י. ל69,064,800 זו לשנה התקציב הגיע הכל בסך
ל"י) 165.000) רכב להחלפת להתייקרויות, ל"י)' 832,000) ביישובים בטחון תאורת להתקנת
אישר בו השימוש שאת קטן, בעודף נסגר זה תקציב ל"י). 630,000) צפויות בלתי ולהוצאות
של הפיתוח בתקציב נתהווה זאת לעומת הבאה. התקציב בשנת המקורית למטרתו האוצר

ל"י. 60,700 של בסך גרעון ל"י, 698,000 על שעמד ,1965/66 לשנת המשטרה

לעומת כ%14,0, של עלייה כלומר, ל"י, 82,760,000 של תקציב אושר 1966/67 לשנת
לסעיף בעיקר נועדה התקציב הגדלת ל"י. 1,300,000 של פיתוח תקציב וכן הקודם, התקציב
בשל הצרכים על יענה לא שנקבע, כפי שהתקציב, ברור עתה כבר ברם, שוטרים. של משכורות
הנוספות ההוצאות ועוד), דירה שכר מים, חשמל, מזון, טלפונים, (דלק, הרבות ההתייקרויות
המשטרה פעילות בהגברת הכרוכות אחרות, והוצאות הספר ביישובי בטחון תאורת להתקנת

הספר. באזורי

הממוכן העיבוד לשיטת  משכורות חישובי עריכת של הרגילה מהשיטה עברנו ב~1.4.66

במשכורות אחידות חוסר של התופעה בגלל הכרחי היה זה שינוי אלקטרוני. מחשב בעזרת
שונים אישיים שכר מרכיבי בשל נוצרה זו איאחידות האחרונות. בשנים שהתפתחה השוטרים,
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שגרמו וכד'), ובחגים בשבתות עבודה עבור תוספת שכר, תמורת העסקה עבור תשלוט (כגון:
בחודשו חודש מדי שינויים  מכך וכתוצאה וכוי, הכנסה מס היוקר, תוספת בחישוב שינויים

השוטרים. רוב של במשכורתם

שנמשכה יסודית, הכנה ועבודת מרוכז מאמץ דרש המשכורות בעריכת מלא למיכון המעבר
קטן, התשלומים מחלקת אנשי על העבודה נטל לבוא: איחרו לא התוצאות קצר. זמן אמנם
את אנשים בשבעה לצמצם היה אפשר ניכרת, במידה גדל משכורת מקבלי של שהמספר ואףעלפי
החודשי בדיווח יתר ולדיוק לפישוט גם תרם בשיטה השינוי זו. מחלקה של האדם כוח מצבת

המשכורת. במרכיבי השינויים על המרחביות היחידות של
.1

אפפנאות .3

היו הניתנים, השירותים רמת את להעלות כדי והאספקה הניפוק סדרי ופישוט הציוד שיפור
בציוד השיפור היה ומורגש נראה ואכן הנסקרת. בשנה האפסנאות של המרכזיות המשימות
חדש, ציוד והופעל נקלט השנה במשך המשטרה. מטבחי שסיפקו ובמזון והמשרדי המשקי
חימוש נרכש מטבחים, הוקמו יחידות בתשע הדרוש, הציוד את קיבלו חדשות יחידות 12

לצורך שונים, טפסים 15,260,000 וסופקו הודפסו כן פריטים. עוד נוספו האישי ולציוד חדיש
ציוד פריטי 92,500 השנה במשך וניפקו קיבלו האספקה בסיסי המשטרה. של השוטפת עבודתה

הוצאה. או קבלה שוברי 30,400 של והוצאה רישום הצריך בלבד זה ודבר  שונים

בשנה  500,000 לעומת משטרה, לאנשי כלכלה ימי כ515,000 סיפקו המשטרה מטבחי
 50,500 לעומת כלכלה, ימי 69,500 לעצירים סופקו המשטרתיים המעצר בבתי שעברה.
אשתקד.  53,000 לעומת כלכלה, ימי 55,700 סופקו המשטרה שברשות חיים לבעלי אשתקד.

מקלעים עוצמה, רבי זרקורים מערכות היתר, בין שכלל, חדיש ציוד קלטו החימוש בסיסי
הארץ. מתוצרת פ.נ. ורובי כבדים

של 1,691 נשק, כלי של 2,751) תיקונים 4,568 החימוש בבסיסי בוצעו הנסקרת בשנה
מדור אנשי אשתקד.  1,827 לעומת משרד) מכונות של תיקונים ו126 חימוש אביזרי
 קבוצתי רשיון לפי בו המחזיקים חוץ, גורמי אצל נשק ביקורות 1,030 השנה ערכו החימוש
בבסיסי נתקבלו הכל בסך מיעוטים. ובכפרי ספר ביישובי במפעלים, ממשלתיים, במיתקנים
כלי 297 .239  ונתפסו 217  נמצאו ,803  הופקדו מהם שונים, ירייה כלי 1,259 החימוש
ל580 שונים נשק כלי 3,150 הושאלו כן לבעליהם. הוחזרו המשטרה, בידי שהופקדו ירייה,

מטיילים. קבוצות

וחומרים ציוד של רכישה עיסקות 13,975 בוצעו הכל בסך באח ברובו נרכש שסופק הציוד
ל"י. 8,275,095 של בסכום שהסתכמו שונים,

תחבורה ,4

רכב כלי ו51 חדשים רכב כלי 106 נרכשו הכל בסך המשטרה. של הרכב צי גדל 1966 בשנת
בגלל התפקידים, ריבוי בגלל בו המוגבר והשימוש הרכב כלי תוספת השירות. מן הוצאו שונים
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והנזקים עירוניים, בשטחים לרוב ביממה, משמרות ב3 נהגים ואלפי מאות ידי על ניצולו
מחלקת של האחזקה שירותי על כבד לעוממ גרמו  כך בשל המשטרה לרכב שנגרמו

התחבורה.

הותקן גזאסא המשטרה, ובנקודת מנשה, המשטרה, בנקודת חדשה משנה סדנת נפתחה השנה
התת הדלק מיכלי של הקיבולת הגיעה הכל בסד ליטר. 13,000 שקיבולו תתקרקעי דלק מיכל
סיבה (מלבד תיקון פעולות 37,005 השנה ביצעו הרכב סדנאות ליטר. ל280,000 קרקעיים
תיקונים 5,628 וביצעה מנועים 378 שיפצה ואביזרים מנועים לחידוש החולייה שמנים). והחלפת
ניפק לתחבורה מחמן ובו/ דלק משאבות צירים, כגון: רכב, ואביזרי רכב חלקי של ושיפוצים

מוחזר. לציוד במחסן נתקבלו פריטים כ29,000 פריטים. ל75,000 קרוב

דלק ליטר כ5,000,000 וצרכו ק"מ ל26,000,000 קרוב השנה נסעו המשטרתיים הרכב כלי
הסוגים. מכל

לכלי הנהיגה במבחני שעמדו משטרה לאנשי נהיגה רשיונות 470 הוצאו השנה במשך
בכלי נהיגה ברשיונות משטרה אנשי 3,173 החליקו הדרת שנת סיום עם שונים. מסוגים רכב

משטרתיים. רכב

קשר .5

והן הציוד מבחינת הן ניכרת, במידה הדו"ח בשנת הורחבו והקווי האלחוטי הקשר מערכות
מכשירי ומצבת %5.6 של בשיעור גדלה הניידים הקשר מכשירי מצבת ההסתעפות. מבחינת
חוץ לקשר מרכזות מצבת היא: אף גדלה הקווי הקשר מערכת ב%10.9. גדלה הנישאים הקשר
קווי ,%10.0  פניט לקשר מרכזות '%33.0  ופנים חוץ לקשר אוטומאטיות מרכזות ,%9.7

פועלת המשטרה של הקשר מערכת .%10.5  טלפון קווי ושלוחות %7.4  שוניט טלפון
 שיטות; בשלוש מופעלת והיא וקווייט, אלחוטיים קשר בעורקי היממה שעות כל במשך

מסויימות? ובתחנות המטות בכל  טלפרינטר

האינטרפול! עם הקשר ולצורך באילת הארצי, במטה  איתות

היחידות. בכל  דיבור

תחנות 13  דלקמן: הפריטים האלחוטי הקשר ציוד מצבת על היו הנסקרת השנה סיום עם
מוקד מרכזות 3 סרט, מקליטי 30 נישאים, 189 ניידים, 300 נייחים, 165 טלפרינטרים, 91 רד"ט,

מכ"ם. מערכות ו4

ופנים, חוץ לקשר אוטומאטיות מרכזות 6 חוץ, לקשר מרכזות 19 מנתה הקווי הקשר מערכת
שלוחות. ו120'2 קווים 809 פנים, לקשר מרכזות 22

לעומת ,%4.1 של בשיעור (עלייה מברקים ב1,311,840 המברקה שירות טיפל השנה במשל
מברקים 150 ב התבטא האינטרפול מרכו לביו ישראל משטרת בין הקשר הקודמת); השנה

נכנסים. מברקים וב1,075 יוצאים
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הטלפון באמצעות הציבור בפניות המטפלים הגדולות, הערים בשלוש האלחוט במוקדי
197  בתלאביב היה היומי הממוצע ל149,388. וההודעות המברקים תנועת הגיעה ,999

בשנה  36) 32  ובחיפה שעברה) בשנה  50) 60  בירושלים שעברה), בשנה  179)

קשר, ציוד של בנייה עבודות 288 הקשר מחלקת עובדי ידי על בוצעו השנה במשך שעברה).
קשר מיתקני של טכניות ביקורות ר5,487 פירוק עבודות 198 תיקונים, 4,690 התקנות, 476

לעומת הקשר, מחלקת עוברי של הטכניות בפעולות %23.9 של עלייה היתר. הכל בסך שונים.
שעברה. השנה

שירותי ידי ןגל שונים, ממלכתיים גורמים השנה גם שירתה המשטרה של הקשר מערכת
החולייה ציבורי. או לאומי אופי בעלי  מיוחדים למיבצעים קשר ושירותי קבועים מברקה
המשטרה, של הקשר מערכת על פיקוח לשם חדיש בקרה ציוד השנה הפעילה הקשר לביקורת
קלטה החולייה האזרחי. התדר ועל ומפעלים מוסדות חובבים, שידורי על 19.8.66 ליום עד וכן
הקשורים אשתקד)  1,692) תיקים ב2,000 טיפלה אשתקד),  8,595 (לעומת שידורים 13,500

משדרים. 4 ונתפשו חיפושים 5 נערכו כן עבירה. דוחות 170 וערכה בשידורים

ונג*ימ בינוי .6

עבודות בדחיפות לבצע הצורך נתעורר השוטפות, האחזקה ועבודות הבינוי עבודות על נוסף
לקראת הספר, באזורי למשטרה שהועברו מיבנים או משטרתיים בבניינים יסודיות שיפוץ

אלה. באזורים המשטרה פעילות הרחבת

שעברה, בשנה החלה שהקמתם כאלה ביניהם מיבנים, מספר של בנייתם נסתיימה השנה
נוטפות קומות 2 הוקמו ממ"ר: 3,240 של כולל בשטח חדשים מיבנים למשטרה נוספו וכך
בבסיסי ומיבנים באשדוד משטרה תחנת בכרמיאל, משטרה תחנת ביפו, הארצי המטה בשלוחת
 הכל (בסך ממשלתיים ומישכרים מיבנים המשטרה לידי הועברו אלה על נוסף הגבול. משמר
בשכונת בשובל, בערה, בעכו, בנצרת, אשדוד, בנמל בטייבה, בטבריה, באוםבטין, חדרים) 25

ובתלאלמלח. התקוה

תשעה נמצאו השנה סיום ועם חדשים מיבנים ששה של בהקמתם הוחל הנסקרת בשנה
בבסיס אוכל וחדרי קירור חדרי מטבח, ? בתלאביב השוטר" ,,בית שונים: בנייר. בשלבי מיבגים
ו אשדוד בנמל משטרה תחנת בהרצליה, משטרה תחנת בחולון, משטרה תחנת הארצי, ההדרכה
נמצאים כן הגבול. משמר של בסיסים בשלושה ומיבנים בירושלים המחוזי המעצר בבית מיבנים
לציון בראשון משטרה תחנת באשקלון, משטרה תחנת בערה, משטרה תחנת תכנון בשלבי

הגבול. משמר של נוספים ובסיסים

לחברת, ונמסרו המשטרה שברשות הדירות מרשימת הוצאו בארץ שונים במקומות דירות 14

המשטרה ומיתקני מגורים דירות וארבע המשטרה בניין הבטחון למשרד נמסרו בגדרה עמידה
הנמלים. לרשות הועברו ויפו תלאביב בנמלי

דירות ושמונהעשרה בערד דירות שש בדימונה, מגורים דירות שתי השנה רכשה המשטרה
שירות מדירת עברו ו36 שירות דירות השנה קיבלו נוספים משטרה אנשי 60 עילית. בנצרת
את מעודדת המשטרה בהן. שהחזיקו השירות דירות את פינו משטרה אנשי 68 לשנייה. אחת
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הלוואות מתן ידי על  פרטיות דירות ולרכוש לפנותן שירות בדירות הגרים אנשיה
של כולל בסכום הסוגים משני הלוואות 34 ניתנו 1966 בשנת עומדות. והלוואות אפותיקאיות

, 1 , ל"י. 298,000

בכרמיאל המשטרה תחנת

ופיקוח ייעול .7

ישירות הכפוף משקית, לביקורת המדור של מתמיד בפיקוח היא המשטרה של המשקית הפעילות
הציוד, הפעלת אופן על לעמוד כדי ביקורות נערכות המשטרה ביחידות המנהלה. אגף לראש
בנושאים סקרים גם ערך המדור היעיל. ניצולו ועל רב לזמן וקיומו שלימותו על לשמור בכדי

המשטרה. משק בניהול מירביים וייעול לחסכון להגיע כדי מטרה, אותה למען שונים

ביקורות ר60 פתע ביקורות 91 שיגרה, ביקורות 22 סקרים, ששה נערכו הדו"ח בשנת
משטרתיים. רכב כלי ניהול
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המשטרתית התעסוקה למידת ובהתאם למקופים, מחולקות הגדולות הערים הכפריים. ובאזורים
פרשים. שיל סיור או ממונע סיור רגלי, סיור  הסיור צורת בו נקבעת מקוף, כל של ואופיו
ומכונית מפקדיהם על תפקידים, בו הממלאים והשוטרים סיור איזור מהווים מקופים מספר
במכשיר המצויירת האיזורית, השיטור מכונית סיור. קבוצת מהווים לאיזור, הצמודה השיטור
מנחים ועוזריו הקבוצה וראש הנפתי או המחוזי האלחוט ממרכז ההנחיות את מקבלת אלחוט,
נפתיות, סיור יחידות במסגרת מאורגנות הסיור קבוצות עבודתם. על ומפקחים הסיירים את
אחראי שהוא קצין' עומד סיור יחידת כל בראש ביממה. שעות 24  משמרות ב3 הפועלות
לפקודותיו סרים הסיור יחידות מפקדי משמרתו. בשעות הנפה, באיזור השיטור תפקידי לביצוע

הסיור. לשכת ראש של

הסיור שיטת מופעלת ממש הכפריים ובאזורים הכפריות הנפות של עירוניים באזורים
< מראש קבוע לקטע או למקוף צמודים סיירים של קבוצה או הבודד הסייר אין שלפיה הקבוצתי,
הסיור לרשות גם השעה. וצורכי התנאים לפי נקבעים ועוצמתו הסיור אופי הסיור, מקומות

אלחוט. במכשיר המצויד רכב הקבוצתי

המניעה, פעולות בהיקף העירוניים, במקופים יפה שהשתקף דבר הסיור, כוח גדל 1966 בשנת
בתפקידי בממוצע עסקו היממה שעות בכל לציבור. הניתנים ובשירותים התנועה על בפיקוח
והפיקוח התנועה להסדרת בערים, בעיקר רבים, קטנועים הופעלו כן שיטור! מכוניות 74 סיור
על נוסף בסיורים. בממוצע, יום, כל שותפו נוהגיהם על משטרה כלבי ר52 פרשים 28 עליה.
תצפית וסיורי המדינה חופי לאורך ימיים סיורים המשטרה קיימה הארץ ברחבי הסיור יחידות

האוויר. מן

ה*יור יחידות תפקידי ,3

הסיור יחידות על מוטלים המניעה, היא  הסיור זרוע על המוטלת העיקרית למשימה בנוסף
 האלה: הנוספים התפקידים

הציבורי, הסדר על שמירה

והכוונתה, התנועה הזרמת

בהן, המיידי והטיפול ברחוב תלונות קבלת

המשטרה, בבנייני סטאטיים תפקידים מילוי

המוניציפאליות, ולרשויות המדינה לרשויות סיוע

לציבור. ועזרה שירותים

בין הסיור. של ייעודו את המהווים הנושאים בתחום הם לעיל המנויים התפקידים כל לא
מנוס עתה לעת אין אחר ממלכתי גוף באין ממש. משטרתיים שאינם כאלה גם יש התפקידים
קהל עם הדוק מגע המקיים אחר ציבורי גוף לר אין כי עליהם, דעתה תתן שהמשטרה מכך

המשטרה. של בחלקה נופל שזה כפי האזרחים,

קלות כשלעצמן שהן עבירות על הפיקוח את בערים הסיור אנשי הגבירו הנסקרת בשנה
למדי. חמורות האזרח של בזכויותיו ופגיעותיהן הציבורי הסדר לגבי תוצאותיהן אך העונש, מבחינת
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גרימת ציבוריים, במקומות למיניהם בריונות מעשי של הסוגים מן הן אלה עבירות
ממונע. רכב ונוהגי אופניים רוכבי רגל, הולכי של מסוכנת והתנהגות הרבים ברשות מכשולים

שהמשטרה ההכרח מן שלא השונים, השוליים התפקידים מילוי היא לחלוטין אחרת שאלה
גוזלים שני ומצד אחרים ממשלה למשרדי יותר הרבה זיקתם גדולה אחד מצד כי אותם; תמלא
של העיקריים לתפקידים להקדישן היה שאפשר עבודה, של רבות שעות אלה תפקידים

המשטרה.

הטוב הציבורי הסדר על ושמירה עבריינות מניעת א.

בשעות ונוכחותם בידור במרכזי ציבוריים, באירועים העיר, בחוצות שוטריםסיירים של נוכחות
מרסנת והיא פסיכולוגית השפעה לה יש המגורים, ובאזורי המסחריים במרכזים והלילה הערב

זממם. את מלבצע בכוח עבריינים

אודות על המשטרה ביחידות והמצטבר המתקבל המידע על מבוססת הסיור של פעילותו
עומסי ועל עבריינים ריכוזי על לפורענות, המועדים התורפה מקומות על העבריינות, גלי

תנועה.

הבריאות. ושר הפנים שר ידי על שהותקנו רעש, מניעת בדבר התקנות פורסמו זו בשנה
רכב מכלי עשן שפליטת בעוד רעש: מניעת ובין עשן פליטת מניעת בין מהותי הבדל קיים
כנראה, הוא, לשתיהן המשותף חברתית. תופעה הוא הרעש הרי מיכאניים, שגורמיה תופעה היא
חלקן מנת שהם המיטרדים מן אחד הוא המופרז הרעש האדם. בריאות על השלילית השפעתן
גבוהים, בטונים מוסיקה בצלילי מתבטא הוא האוכלוסייה. של רובה לרוב נוגע והוא הערים של
פתוחים במקומות בידור במופעי ברחובות, צעירים של רועשת בהתנהגות רעשניות, במסיבות

וכיו"ב. השמיים לכיפת ומתחת

הלילה בשעות סיירים
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לקהל, אזהרות ובמתן בהסברה תחילה התבטאה אלה תקנות לאכיפת המשטרה מדיניות
זו שנה של האחרונים החודשים בחמשת משפטיות, תביעות בהגשת מסויימת תקופה ולאחר

ביותר. החמורים המקרימ על המשפט לבית תביעות 194 והוגשו תלונות 4,066 נתקבלו

רכב. מכלי אוויר זיהום עבירות על דוחות 2,306 גם נרשמו 1966 שנת במשך

רישום על ולא להישען יש המשטרה של התערבותה על בלבד שלא להדגיש, מחובתנו
מקיפה מתאימה, הסברה ידי על המזוהם. האוויר וייעלם המיוחל השקט וישרור יקום בלבד דו"ח

הפעולה. שיתוף את וגם בציבור ההבנה את למצוא יהיה אפשר ועקבית,
ו.

המשטרה זקוקה  וכלשונן כרוחן רעש למניעת התקנות ובייחוד אלה תקנות לאכוף כדי
המשטרה קיבלה לא נוסף אדם כוח אולם אלה. לתפקידים להפרישו כדי נוסף אדם לכוח
חקיקה ידי על עליה נוספים תפקידים הטלת של הדוגמות אחת וזוהי דרישתה, למרות זו למטרה

נוסף. אדם כוח הקצאת ללא

פרסומם שעם לבקרים, חדשים ותקנות חוקים נתוספו האחרונות שבשנים לכך עדים אנו
שעל התפקידים ריבוי בין שהייחס ברורות, לומר צריך המשטרה. על נוספת מעמסה הוטלה
ושונים רבים הם התפקידים ואם ושווה. מאוזן איננו האדם, כוח תוספת ובין למלאם המשטרה
 מה על עדיף מה עדיפויות: לקבוע אלא אחרת אפשרות כל אין הרי ומתרבים, והולכים

האדם. כוח את מתאימה בפרופורציה להפנות לכך .ובהתאם

הבין התיאום הקיץ. בעונת הרחצה חופי לבעיות רבה לב תשומת הוקדשה שחלפה בשנה
הרחצה. בחופי הבטיחות סדרי את רבה' במידה המסדירות, תקנות פרסום עמו הביא משרדי
ולשיטורם, החופים ומן החופים אל התנועה להסדרת רבים משטרה אנשי מעסיקה ישראל משטרת

האוויר. חיל עם שיט כלי ושל אדם בני של ההצלה פעולות את מתאמת וכן

ביותר מדאיגה בארץ. שונים במקומות גדולות, וביניהן רבות, דליקות אירעו זו בשנה
תלאביב. במחוז ובמיוחד הדליקות של הגדולה העלייה

את לארגן כדי לקחים, ללמוד האחראים הגורמים כל את מחייבת בצי"ם הגדולה הדליקה
המחייבות. הנסיבות ולפי מירבית ביעילות בזמן, תוגש עזרה שכל  כך וכוחותיהם שירותיהם
לעזור, שביכולתם הסבורים אנשים או סקרנים של רב שקהל שוב, הוכיחה בצי"ם הדליקה
צירי את וסותם ההצלה פעולות על המקשה, גורם הוא הדליקה, מקום בקרבת המצטופפים
המזל, לרוע סואן. במרכז הוא בניין של כשמקומו אמור, הדבר ובמיוחד ההצלה לרכב התנועה

תלאביב. בלב צי"ם בניין של מקומו היה

השאה בין המליצה, הדליקה בנסיבות לחקור תלאביב עיריית ראש ידי על שמונתה הוועדה
התוכניות הגשת עם יחד כי והבנייה, התכנון בחוק הוראה ולשלב הכבאות שירותי חוק את לתקן
של תוכנית גם תוגש  ביתספר או ציבורי מוסד משרדים, של בניין או רבקומות לבניין
האש התפשטות למניעת סידורים לבניין, גישה דרכי הימלטות, דרכי אש, נגד בטיחות סידורי
על הוועדה ממליצה כן ובתקנות. בחוק שייקבע כפי הכל  מתאימים בניין בחומרי ושימוש
או רבים, אנשים המאוכלסים בבניינים בכיבוי שיאומן אנשים וצוות בטחון קציני מינוי
המשטרה. ובתוכם אחרים וגורמים אש מכבי בין יתר תיאום ועל רבים, אנשים בהם שמבקרים
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תושבים בפינוי טרודים רבים משטרה אנשי היו כן רב, אדם כוח העסיקו שהדליקות כשם
בדרוט. ובמיוחד שונים במקומות שפגעו השטפונות בשעת עזרה ובהגשת

לאמוד וקשה ניכרים משטרה כוחות הועסקו וילדים, זקנים בעיקר נעדרים, אחרי בחיפוש
זו. ואנושית חשובה במלאכה שהושקעו העבודה שעות את

התנועה הסדרת ב.

רכב ידי על התנועה בעורקיו סתימות ומניעת הרכב כלי תנועת של תקינה זרימה הבטחת
הסיירים על המוטלים הבולטים התפקידים מן הם  בערים במיוחד  לחוק בניגוד החונה

האחרונות. בשנים

תקנות את לאכוף החובה ובגלל הרכב כלי ריבוי בגלל שנה מדי והולך גדל זה עיסוק
המשטרה, ובין הציבור בין חיכוך מוקד גם מהווה הוא בדרכים? המשתמשים על התעבורה
נתקלים אינם התעבורה לתקנות בניגוד לנהוג שרוצים האזרחים של הרבים האלפים באשר
וברחוב בכביש שעומד הןא בשוטר. אלא בספרים, או בחוברות ומודפס אנונימי שהוא בחוק,
יעשה לא אם כי עבירות, ולרשום לו שניתנו הסמכויות לפי החוק את לאכוף שנצטווה והוא
ואכיפת התנועה הסדרת במלאכת עוסקים ואם בו. שניתן באמון ומעל חובתו מילא לא  כן
אחרת: עבודה בכל שקורה מה קורה  בכך העוסקים המשטרה אנשי הם ורבים  החוק
שטרם כאלה גם ויש וחולשותיהם, מעלותיהם על רגילים, אנוש בני הם הסיירים כי וטועים. יש
החוק, אכיפת ברורה: מטרה הסיור אנשי של עיניהם לנגד אבל מספיק. משטרתי נסיון רכשו

דרכים. תאונות ומניעת התנועה של תקינה זרימה הבטחת למען

אחרים. ותפקידים לציבור שירותים תלונות, קבלת ג.

ברחוב, בו נתקל האזרח האזרחים. קהל עם במגע לבוא המרבה הוא  ברחוב המסייר השוטר
כלל, בדרך הראשון, הוא טבע. פגעי או אסון ובמקומות ציבוריים באירועים הבידור, במקומות
ברחוב באירוע ויעיל מיידי טיפול הדבר פירוש קרובות ולעתים אזרחים של תלונות המקבל
יותר, חמורות בעבירות עוון. מסוג קלות ובעבירות חטא מסוג בעבירות מטפל הסייר בתלונה. או
העבירה, מקום על שמשגיח בכך ראשוני, טיפול נותן מלא, טיפול בהן לטפל בסמכותו שאין

עזרה.לנפגעים. ומגיש עבריינים עוצר מוחשיות, ראיות אוסף העדים, באיכון מטפל

ובליווים המשטרה של הכלא בבתי העצירים על בשמירה הועסקו הסיור יחידות אנשי
גברים, 47,314 המשטרה של המעצר ובתאי הכלא בבתי שהו 1966 שנת במשך המשפט. לבתי

נוער. ובני נשים

או דחוף רפואי לטיפול הזקוקים לאזרחים, שירות הגשת בדבר הנחיות פורסמו השנה
של תורנויות על אינפורמציה להשיג משטרתי טלפון באמצעות יוכל הקהל דחוף. לאישפוז
הלילה, בשעות וחגים, שבתות בימי זח שירות חשוב במיוחד מרקחת. ובתי חולים בתי רופאים,

פיתוח. ובעיירות קטנים ביישובים

כפקידי קצינים המשטרה נפות בכל מונו הארץ, ברחבי המטיילים רבבות על להקל כדי
המטיילים. מציבור מיותרת טירחה חוסך זה הסדר למטיילים. נשק נשיאת אישור לשם רישוי,
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הנפות, במטות יומנאים תפקידי ממלאים והם הקהל מידי מציאות גם מקבלים הסיירים
המשטרה. ובנקודות בתחנות

המציאות במחסן האופניים פינת

ת ו מוניציפאלי ולרשויות המדינה לרשויות סיוע ד.

ומעסיקים הם רבים שונות, לרשויות סיוע מתן בבחינת שהם המשטרה, על המוטלים התפקידים
המשפט בתי של לפועל ההוצאה לפקידי וסיוע ליווי אלה: בין הסיור. יחידות את מעט לא

סילוק הריסה, צווי בביצוע העיריות לפקחי וסיוע ליווי וכיו''ב; עיקולים פינוי, צווי בביצוע
למפקחי וסיוע ליווי סואנים; וממרכזים ראשיים מרחובות רוכלים סילוק ומיטרדים, מיפגעים
לא בשטח פעולה בשעת הצבאית ולמשטרה הבריאות, ומשרד התעסוקה שירות לפקידי דיג,

שוטרים. מאות ואף עשרות הועסקו צו של לפועל שבהוצאה מקרים אירעו צבאי.
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התפקידים בין ביותר הבולט הוא לפועל, ההוצאה בנושא המשפט לבתי המוגש הסיוע
משטרה. אנשי של ניכר מספר בקביעות ומעסיק המשטרה של השוליים

והתעמולה ה*עילות סיכומי .4

הבריונית מעשי ונגד הבריונים נגד הפעולות הגברת איפשרה הסיור ליחידות האדם כוח תוספת
השונים. גילוייה על

ניתנים אינם החוק אכיפת ועל הציבורי הסדר על בשמירה הסיור אנשי של ההישגים
הטיפולים על רישו5 מנהלים אין כי בלבה משוערת להערכה אלא סטאטיסטית, להערכה
בעקומת התנודות על הסיורים שהשפעת וידוע, ברור הסיור. אנשי ידי על הניתנים והשירותים

העבריינות. במניעת כיום העיקרי המרכיב הוא הסיור ועוצמת ניכרת היא העבריינות

רישום. לגביהם שקיים בנושאים הסיירים של הפעולות סיכום דלהלן, 9 בלוח

9 לוח

פעילות סיכומי
1966

הסיור
'

הכלהנפות סך
טיפולים

פעולה דוחות
על

שונים אירועים
דוחות
תנועה

דוחות
חטאים*

לפועל הוצאה
מאסר פקודות של
הזמנות וחלוקת

הכל 838,278174,819384,66125,103253,695סך

עירוניות נפות
כפריות נפות

456,130

382,148
83,494

91,325
323,028

61,633
23,413
1,690

26,195

227,500

המוניציפליות. לרשויות לטיפול והועברו עזו חוקי פי על שנרשמו קולנוע, בבתי עישון על דוחות כולל .

המציאה את רושם הסייר ברחוב. לסייר גם למסרו יכולים אבוד רכוש המוצאים אזרחים
ברישום נעזרות אלו חוליות בעליה. באיכון המטפלת והמציאות, האבידות לחוליית אותה ומוסר

המשטרה. יחידות לכל והמופץ פלילי לזיהוי המחלקה ידי על הנערך הכללי,
המשטרה. ביחידות שנתקבלו אבידות על וההודעות המציאות על פרטים דלהלן, 10 בלוח

שהוחזרו. המציאות של הכספי ערכן על נתונים  11 בלוח

10 לוח

המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות
19661964

מציאות אבידות ה""י,
196419651966196419651966

הכל 30,59832,43628,36232,40535,74035,004סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

7,169
12,814

10,615

6,947
14,234

11,255

7,048

10,636

10,678

4,974

15,354

12,077

5,295

16,981

13,464

5,189

16,435

13,380
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11 לוח

ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש
19661964

והוחזר שנמצא הרכוש אחוז לבעלים שהוחזר הרכוש ערך שנמצא הרכוש ערך
המחוז

1966 1965 1964 ■ 1966 1965 1964 1966 1965 1964

79.9 79.4 78.8 781,482 900,034 810,760 978,318 1,133,503 1,029,455 הכל 0ך

77.8 72.2 64.9 150,151 129,551 111,410 193,029 179,327 171,633 הצפוני המחוז
78.5 74.9 176.0 382,640 480,490 408,851 487,711 641,559 537,642 תלאביב מחוז
83.6 92.8 90.7 248,691 289,993 290,499 297,578 312,617 320,180 הדרומי המחוז

ההזמנות חלוקת  13 ובלוח מאסר פקודות של לפועל ההוצאה פירוט  דלהלן 12 בלוח
המשפט. מבתי שנתקבלו

12 לוח

מאסר פקודות של לפועל הוצאה
19661964

לפועל הוצאו טרם לפועל הוצאו המשפט מבתי נתקבלו 0וג
1966 1965 1964 1966 1965 1964 1966 1965 1964 המאסר פקודות

46,155 32,214 23,261 277,627 233,020 210,256 291,029 241,115 215,432 הכל סך

מאסר פקודות
16,844 10,389 8,269 77,329 77,349 73,720 83,809 79,563 75,647 פליליות

מאסר פקודות
על

17,614 11,193 7,924 93,062 78,778 70,505 99,357 82,119 72,233 חוב איתשלוט

11,697 10,632 7,068 107,236 76,893 66,031 107,863 79,433 67,552 למיניהןי1באה

13 לוח

המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
19661964

הדואר באמצעות מהן לפועל הוצאו נתקבלו

1966 1965 1964 ~^6 ^5 *** ^ ^ ^ יי0"11

141,675 133,019 131,110 236,541 192,986 198,286 237,179 193,545 199,743 הכל סך

29,194 29,376 27,886 58,828 55,953 55,775 59,041 56,291 56,862 הצפוני המחוז
78,907 65,100 68,047 128,211 96,365 93,842128,372 96,452 93,970 תלאביב מחוז
33,574 38,543 35,177 49,502 40,668 48,669 49,766 40,802 48,911 הדרומי המחוז
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על לפועל ההוצאה של השוליים התפקידים שמטילים הכבד הנטל את משקפים הנ"ל המספרים
המשטרה.

אוויר סיורי .5

זה מתאריך .1.11.66 בתאריך החל נפרדת, סיור כיחידת מלהתקיים חדלה המשטרה טייסת
על פיקוח וביבשה, בים נעדרים אחרי חיפוש תצפית, (סיורי הסוגים מכל הטיסות מתקיימות
שעות הסתכמו הדר'ח שנת לסיום עד האוויר. חיל עם מוסכמת תיאום שיטת לפי וכיו"ב) התנועה

ב444. השונים המשטרה בתפקידי הטיסה

כים סיורים .6

בנמל שיטור בתפקידי הקודמות כבשנים עסקו צוותיהן, על וסירותיה, המשטרה ספינות
לכלי עזרה בהגשת וכן ובאילת, כינרת בים התיכון, הים חופי לאורך אשדוד, בנמל חיפה,

אדם. חיי ובהצלת במצוקה שיט

קשורות שהיו להפלגות בנוסף ימיים, מילים 30,000 הדו"ח בשנת עברו המשטרה של השיט כלי
וזרים, ישראליים שיט כלי ב263 בדיקות ערכו הצוותים הנמלים. לרשויות שירותים במתן
בלתי בדיג בהסתננות, חשודים אנשים 71 ועצרו מורשות בלתי ספינות 12 של הפלגתן מנעו

הנמלים. תקנות על בעבירות או חוקי

בכנרת ימי סיור
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טביעה שסכנת אנשים ול69 במצוקה שנמצאו שיט כלי ל38 עזיה הוגשה השנה במשך
עליהם. ריחפה

שיט כלי חדירת למנוע כדי ובמיוחד הפיקוח סיורי הוגברו הרחצה חרפי לאורך
אלה. לחופים

בתי של ספורט ואירועי שיוטים ליווי ולציבור: שונות לרשויות שהוגשו השירותים בין
בדיקת מטריאולוגיות, תצפיות צניחה, מיפגני אבטחת ניסוייט, שטחי אבטחת ואגודות, ספר
ליווי וכן תחמושת, והשמדת ומחקר מדע מוסדות של מסוכנים חומרים השמדת מגדלורים,

] ואשדוד. חיפה לנמלי כבד ציוד

של השנתיים האימונים במסגרת רודוס, לאי לביקור הפליגו החופים משמר ספינות
הים. חיל

התפרעויות ,7

את רבות שהעמיקו אירועים על דברים לייחד מחובתנו לה, שקדמה כבשנה השנה, גם
היקפם מבחינת חמורים אירועים התרחשו זו שנה במרוצת בציבור. הדים להט ושהיו המשטרה
או במישרין נגעו הם כי המשטרה, של השנתי בדו"ח עליהם לעמוד שכדאי הציבורי, וערכם

אנשיה, התנהגות ועל התנהגותה על ביקורת עוררו ובחלקם המשטרה בעבודת בעקיפין

בארצות בתקופתנו שכיחות שהן לשמה, הבריתות ותופעת ההמוניות ההתפרעויות תופעת
אופן את זו שנה בתום מנתחים אנו כאשר ארצנו. על הנסקרת בשנה גם פסחו לא נאורות,
לנו מותר ובדיכויין, ההתפרעויות מוקדי באיתור אנשיה התנהגות ואת המשטרה של טיפולה
נקטה המשטרה דמים. ושפיכות חמורים מצבים בחובן שטמנו התפתחויות שמנענו לקבוע,
התנגשויות. למניעת רבות עשו וקציניה הסדר, הפרת של מקרה בכל ואמצעים צעדים
 הערבי (ובסקטור השונים החוגים נציגי עם מגע קיום ידי על רצויות, בלתי והתפתחויות

הרוחות. הרגעת לשם החמולות) עם מגעים

לעמוד עליה יהיה הקרוב בעתיד והצפוי הקיים המצב ולפי  עמדה ישראל משטרת
מרירות, ביטויי מול הראשונה בשורה הציבורי, ובטחון הסדר על האמונה ממשלתית כרשות
אם ייעודה, את תמלא לא היא וציבורי. כלכלי שרקעם  השתוללויות ולפעמים איהסכמה
קצרי או נחפזים, דין חורצי למרות הדין חומר ובכל מרצה בכל תפעל לא חמורות בנסיבות
של האספקטים כל את לחזות ומבלי חשוב להעמיק מבלי פעולותיה, את לבקר הממהרים רואי,
ששוכבת בלבד זו לא אחר או זה אירוע לאחר קצר זמן שפרק לכד אנו ערים ואכן תקרית.
פעולותיה את המשבחים ואף המצדיקים הקולות והולכים שרבים אלא הנמהרת, הביקורת

התנהגותה. ואת המשטרה של

שהותנו לתנאים בהתאם כחוק, לקיימן הזכות את שוללים (שאיו ההפגנות משמשות לצערנו
כנראה המשטרה. על ולביקורת לקטרוג רקע לפרועות, הנהפכות אלו ובמיוחד לעריכתן)
"נייטראלית"ו תהיה שלפחות או מדרכם לחלוטין תסור שהמשטרה רוצים היו שמארגניהן
כדרבן בראשו. שעמדו ההמון על והשליטה ההשפעה את איבדו אלה שמארגנים קרה, אלא
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של הטיפול אלמלא  ישותו מי תוצאותיהן שאת התפרעויות מתחילות כאלו הפגנות של
הבטחת ולמען הסדר החזרת למען חזקה, ביד הצורך ובשעת נועם בדרכי בתחילה המשטרה,

ורכושו. הציבור שלום

צד כל כי עליהם* חלוקה הציבור שדעת נושאים על בהפגנות ומוזר תמוה צד גם ישנו
 דבר של ובסופו הרע, כגורט השני הצד על ומצביע וחמותה המשטרה עזרת את רוצה
את רואה כמובן צד שכל אלא המשטרה, על קטרוג הוא הצדדים שני שבין המשותף

הוא. צדקתו

מעשיה בחוק. לה שהוענקו הסמכויות לפי ופועלת חוק במדינת קיימת ישראל משטרת
את ומתקנת לומדת היא השופטת! והרשות המחוקקת הרשות הציבור, דעת לביקורת עומדים
עוד כל כי ברור, להיות צריך אולם מלאה. לב לתשומת זוכים הביקורת ודברי תיקון הטעון
בכל לנקוט עליה  גבר" דאלים ש"כל התופעה את ולמנוע והחוק הסדר על לשמור ברצוננו

בידיה. שהופקדו המשימות למילוי הדרושים והאמצעים הצעדים

בירושלים, בקמפוס הסטודנטים הפגנת את לציין יש השנה שאירעו החמורות התקריות בין
הפכה שבסופה באשדוד, במאי בי/ חוקית הבלתי ההפגנה אדנאור, ד"ר של ביקורו בשעת

כנא. בכפר הרציחות ושרשרת "קפלן" חולים בבית ההתפרעות לפרועה,

מחובתנו העניין להבהרת בירושלים. באוניברסיטה התקרית בנושא ודובר נכתב רבות
האורח לקבלת הנוגע בכל האוניברסיטה הנהלת עם מוקדמים מגעים שהיו במיוחד, לציין,
(מבחינת האוניברסיטה שלטונות ובידיעת חוקית היתד. בקמפוס משטרה כוח של ושנוכחותו
אירועים שם מתרחשים אם  האוניברסיטה לשטח להיכנס המשטרה מוסמכת הרי החוק
אלא הפגנה, לפזר כדי לאוניברסיטה באו לא המשטרה אנשי החוק). את הנוגדים מעשים או
ולא ניסתה לא המשטרה ישראל. ממשלת ידי על שהוזמן אורח על שמירה של תפקיד למלא
ליד כן לעשות דבר של בסופו נאלצה אולם המינהלה, בככר ההפגנה את לפזר בדעתה היה
הצעירים מגיעים היו היכן עד לדעת אין ומלוויו. האורח שלים על לשמור כדי הספרייה,

המעשה. לאחר עומדים היינו תוצאות איזה ובפני והמשולהבים המוסתים

התנהגותם את להזכיר מבלי היום, לסדר לעבור אין הסטודנטים, בהפגנת נגענו וכאשר
והדברים השוטרים כלפי שהטיחו לביטויים בייחם בעיקר אמורים הדברים השוטרים. כלפי

מהם. סלד ורציני אחראי אדם שכל שלהם, הפנימית ובעתונות בעלונים שפורסמו

אם לבחון הוטל שרים ועדת ועל סלומון" "ועדת  חקירה ועדת הוקמה התקרית לאחר
שלה. וחשבון הדין מן מתחייבות מסקנות ואילו

 לאמור: השרים ועדת מסקנות את הממשלה אישרה 24.7.66 ביום בישיבתה

אלא נועדו שלא החוק להוראות בהתאם להפגנות, בקשר לנהוג חייבת הממשלה "א.
יפות אלו הוראות אלימות. וסכנת התפרעויות בפני הציבור שלום את להבטיח
מוזמנים אורחים ונגד ופעולותיה הממשלה נגד הפגנה לרבות חוקית, הפגנה כל לגבי

זה. בכלל ידה על
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שטחי כל על החלים החוקים של מחסותם האוניברסיטה תחומי את להוציא אין ב.

המדינה.

חריגה למנוע או הורשתה, שלא הפגנה לפזר המשטרה על שמוטל אימת כל ג.
לנהוג הוזהרה שהמתקהלים לאחר מחובתה, המותר, מגדרי המפגינים של מסוכנת
זה. בכלל כוח והפעלת הפעולה מנסיבות המתחייבים סבירים באמצעים בתוקף
והם פרובוקאטיבית, בהתנהגות ואף בהפרעות לעתים נתקלים בפעולתם, השוטרים,
החיוני. תפקידם במילוי הציבור חלקי וכל הממשלה מצד ולהגנה לעזרה ראויים
ההוראות מן חורגת שאינה ומאופקת שקולה התנהגות על להקפיד חייבים שוטרים

] והתגרויות. גנאי קריאות מול גם

כלפי הטיחו האוניברסיטה בקרית המפגינים מן כמה אשר הגנאי לקריאות בקשר ד.
כבלתי בודדים, סטודנטים של זו מגונה התנהגות השרים ועדת מוקיעה השוטרים,
הנציגות כי בסיפוק מדגישה השרים ועדת נאורה. חברה של אורחותיה עם מתיישבת

זו". התנהגות נמרצות גינתה הסטודנטים ציבור של

תהלוכה התארגנה בראיון לתהלוכה במקביל אשדוד. העיר בחוצות מפגינים התפרעו במאי ב1
במקום המשטרה מפקד של והפצרותיו פניותיו למרות "ליילנד". פועלי כ120 של חוקית בלתי
הטור המשיך  המפגינים מן חלק של הסכמתם וחרף הכללית בתהלוכה שישתלבו למפגינים
באבנים, נרגמו המשטרה אנשי בפניו. הדרך את חסמה שהמשטרה לאחר גם זאת ועשה בדרכו
והממורמרים. הזועמים המפגינים מצד בפניהם הוטחו כבדים ועלבונות ברזל במוטות הותקפו
לתת כדי צדדי, לרחוב לסגת הציבור מנכבדי אחדים לבקשת המשטרה הסכימה זאת אף על
ביותר לפרועה ההפגנה נהפכה לעתים, קורה שזר. כפי אולם הרוחות. את להרגיע שהות להם
19 נפצעו הסדר השלטת כדי תוך הפועלים. מועצת ובבניין בבמה זעמו את כילה וההמון
שהשוטרים  אימים שמועות הפיצו מסיתים נעצרו. המפגינים מבין אנשים ו29 משטרה אנשי
כמובן, אין, תפקידם. מילוי בשעת שיכורים היו ושהשוטרים הוכתה הרה שאשה אדם, הרגו
שטענו אלה לכל להשיב טעם שאין כשם והאוויליות, הזדוניות לשמועות חשיבות לייחס טעם
היתה ממדים לאיזה  היא מאליה המתבקשת השאלה וכו"י. המשטרה... היתד, "אלמלא
כפי המשטרה פעלה אלמלא קורה, היה ומה שהוסתו המפגינים של ההתפרעות מגיעה

שם? ששררה המתיחות את להפיג וניסתה .שהבליגה לאחר שפעלה,

ההנדסה מחלקת שעובדי לאחר התקוה, בשכונת התפרעות אירעה שוב השנה בתחילת
צעירים אלה היו שוב רשיון. ללא שנבנו מיבנים של הריסה צווי שלושה ביצעו העירייה של
המשטרה אנשי מבין שניים העירייה. של המודיעין בלשכת ניכרים נזקים גרמו אשר ונערים

נעצרו. אנשים 25 חשודים. ועצרו המתקהלים את שפיזרו בעת נפצעו

את חם אף העסיקו תעשייתים, במפעלים שפרצו שביתות רקע על אחר, מסוג אירועים
העבודה למהלך מאורגנות הפרעות מלווה היתה יוסף בהדר "כיתך עובדי שביתת המשטרה.
"םלילים" החרושת בבית שפרצה השביתה למפעל. לקוחות של כניסתם ומניעת שם התקין
שבסיומה פועלים, כ250 השתתפו שבה הפגנה מלווה היתה פועלים, פיטורי עקב באזור
והוגשו מעצרים היו המקרים בשני נזקים. שם וגרמו ההסתדרות של הפועל בוועד התפרעו

משפטיות.. תביעות
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נזקים לגרימת ידיים, לתגרות התפתח תעבורה, קווי על ו"אגד" "דף התחבורה חברות בין הסכסוך
במהירות: מקום בכל פעלה המשטרה בתנועה. ולשיבושים כבישים לחסימת החברות, שתי לרכב
סילקה אוטובוסים! 25 וגררה "אגד" של בקווים לרשיון בניגוד אנשים להסיע "דן" מנהגי מנעה

פליליים. תיקים 10 ופתחה איש 24 עצרה הסכסוך ימי שני ובמשך בכבישים החסימות את

ניתוח עקב רחובות, שליד "קפלן" החולים בבית נזקים וגרמו התפרעו רווחה מושב אנשי
נידונה והתקרית בעתונות רבות נכתב העניינים השתלשלות על מושבם. בן של המוות שלאחר
תפקידה את מילאה שהמשטרה לציין רק יש עליה, כאן לחזור מקום אין ולכן בכנסת בהרחבה
ועומדת קבועה הוראה סדר. להשליט כדי הדרוש מינימאלי בכוח בהשתמשה וכיאות, כנדרש
הפרעת או1 התפרעות של מקרה בכל ויעיל מהיר טיפול לתת שיש במשטרה, קיימת שנים זה
עם השנים במשך למשטרה שהיה הנםיון לאור  ציבור במוסדות או המדינה במוסדות סדר

וכף. בעיריות עבודה, בלשכות מעד, ולשכות במוסדות מתפרעים

הסמוך זה, כפר כנא. בכפר אירעו הנסקרת, בשנה דווקא לאו שתחילתן חמורות, תקריות
המאוכלס בכפר דם. נקמת של רקע על כולן  רציחות של לשרשרת זירה שימש לנצרת,
בקטטה נפצע שנה באותה חמולות. שתי בין דמים ריב 1959 שנת מאז קיים תושבים כ4,000
נפצע 'שנה באותה מפצעיו. זמן כעבור שנפטר חלף), (מהמולת עוואבדה משפחת מבני אחד
בכפר, בוצעו נרחבים מאסרים אמארה. המולת  היריבה המשפחה מבני אחד מפצעיו ומת

למאסר. נשפטו העצירים מן ושניים

נראה שנים מספר במשך במקום. משטרה נקודת ונפתחה הסיורים הוגברו המקרה לאחר
עונש את שריצו הנאשמים שני ממאסרם שוחררו 1965 שבשנת עד נרגעו, שהרוחות היה
ומת חלף חמולת מאנשי אחד נפצע שוב 12.2.66 ובתאריך בכפר גברה המתיחות המאסר.
חמולת בתי לעבר הנרצח מהמולת אנשים כ100 פנו מותו, על הידיעה בהגיע שבוע. כעבור
אישים מצד הנסיונות כל נפצעו. ושלושה אנשים שלושה נהרגו ביניהם שפרצה ובקטטה אמארה
לבצע קשר קשירת על אנשים ששה של מעצרם אף על פרי. נשאו לא "סולחה" לערוך שונים
ל"י 3,000 של בסך ערבות למתן וחיובם פשעים למניעת החוק לפי לדין הבאתם וחרף עבירה

איש. 45 נעצרו שלאחריו ,11.12.66 בתאריך נוסף רצח בוצע  אחד כל

למרות דמים. לשפיכות הגורמת חמולות, בין שינאה של האופייניים המקרים אחד זהו
המשטרתי הכוח שהוגבר אף ועל ואישים, שונים גופים של והתערבותם והזהירות הדריכות

בכפר. הדמים תקריות את למנוע דנן במקרה היה ניתן לא במקום,

נגד ההפגנות ה"אחווה", שיירות הפגנות  הארץ ברחבי אחרים ואירועים אלה מקרים
התפרעויות מוניות, נהגי של הפגנות בירושלים, שמונה קרית אנשי הפגנות מתים, ניתוחי
במגרשי וביניהן לעיל, שהבאנו מאלו קטנים בממדים והתפרעויות "בלומפילד" באיצטדיון
להשליט כדי רבים, וימים רבות שעות במשך שוטרים של ניכר מספר העסקת חייבו  הכדורגל

רצויות. בלתי התפתחויות ולמנוע סדר

מיבצעימ .8

מתוכננים  שונים במיבצעים משטרה אנשי של עבודה ימי 49,829 הוקדשו 1966 בשנת
ריכוז פעם, בכל וחייבו, המשטרה את רבות העסיקו אלה מיבצעים מראש. צפויים ובלתי
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המשטרתי מהמערך נידלי שאלה וכמובן טכניים, אמצעים ושל ציוד של כוחאדם, של ניכר
הרגילים. היומיומיים בתפקידים העסוק

ציבורי משקל כלל, בדרך להם, שיש במיבצעים המשטרה של העיקריות המשימות בין
התנועה הכוונת הציבורי, הסדר על השמירה עדין: מצב פרי הם ושלפעמים ציבורי רקע או

ואובייקטים. אישים ואבטחת

ראשונה, ממדרגה ומתוכננים מיוחדים באירועים עשירה שהיתה שעברה, השנה לעומת
זו שבשנה הרי.  השביעית המכביה של והנעילה הפתיחה ולהסתדרות, לכנסת הבחירות כגון.'
ו^נה. שנה שבכל הרגילים האירועים והמתוכננים, הנרחבים למיבצעים נתייחס אם אלה, היו

ושל. אדם כוח של עבודה ימי ועל ומתוכננים נרחבים מיבצעים על נתונים  להלן 14 בלוח
מקומיים. מבצעים על דומים נתונים 15 ובלוח בהם שהושקעו רכב

14 לוח

עבודה וימי נרחבים מיבצעים

1966

עבודה ימי
שוטרים של

שלימי רכבעבודה

ע צ ב י מ ה
קטנועיםמכוניותסה"כ

ואופנועים

הכל 31,8804,6102,6002,010סך

530 1,12) 1,650 15,200

8001206060

2,900350250100

1,0001608080

90021015060

2,000300100200

350903060

2,500500200300

2,100600200400
2,50033025080

230601050

2001005050

700.705020

500705020

העצמאות יום חגיגות
האויר, חיל הצנחנים, (חיל צה"ל חילות ימי

הים) חיל השריון, חיל
הימים 4 צעדת
פורים חגיגות
מירון חגיגות

י "הפועל" של השמיני הכנס
לכדורסל הביךלאומי האוניברסיטאי הטורניר

אחרות ביךלאומיות ספורט תחרויות
פרידה וטקסי ממלכתיים ביקורים

אדנאור ק. ד"ר ביקור
האמנה כתבי הגשת

וייצמן ורה הגב' של הלווית*
מקומיות למועצות בחירות

שונים וממלכתיים ציבוריים אירועים

עקב אשתקד, בחגיגות מאשר עבודה ימי יותר השנה הושקעו העצמאות יום בחגיגות
בהם. הרב המשתתפים ומספר בארץ היישובים בכל החגיגות ריבוי
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המערבית, גרמניה של לשעבר הקנצלר הישיש, אדנאואר ד"ר של הימים שמונה בן הביקור
הציבור מן חלק של התנגדותו בגלל זה, בפרק כבר שהוזכר כפי ניכר, אדם כוח העסיק

האורח. של ובגילו במעמדו ההתחשבות ובגלל זה לביקור

המשטרה משימות סוכמו הממשלה הוראות לפי שהוקמה הביןמשרדית הוועדה בישיבת
 כדלהלן:

האורח, שלום אבטחת (א)
,1

יבקר, שבהם במקומות הציבורי הסדר על שמירה (ב)

צמוד. ליווי ידי על האורח שיירת אבטחת (ג)

15 לוח

* מקומיים מיבצעים
1966

המבצע
עבודה ימי
שוטרים של

שלימי רכבעבודה

מכוניותסה"כ
 קטנועים
אופנועים

17,9491,606955651הכלסד

546613031

306722943

2,14024015486

4,650591353238

301551540
1,6431398554

5,18326118576

3,18018710483

אישים ביקורי
טבע ופגעי שטפונות
והתפרעויות הפגנות

וטכסים חגיגות
וכנסים אסיפות
נעדרים חיפוש

מניעה
אחרים

וכיו"ב. לקונצרטים להצגות, שונים, מקומיים ספורט לאירועי שהוקדשו העבודה ימי כלולים אינם דלעיל בלוח *

בהסתננות והלחימה הגבול משמר ,9

העיקריים מתפקידיו הם המסתננים, של וגילוים המדינה לשטח מסתננים של חדירתם מניעת
המים מוביל אבטחת ישראל. משטרת של והסיור המניעה תפקידי עם ונמנים הגבול משמר של

הגבול. משמר על המוטלים האחרים התפקידים בין היא נוטפים חיוניים ואובייקטים הארצי

חבלנים, של מזויינות קבוצות הוגברו. ואף נמשכו מזויינים מסתננים של האיבה פעולות
לשחרור וה"ארגץ "אלפתח" כגון ישראליים, אנטי ארגונים ידי על והמכוונות המודרכות
ופחד מבוכה וזריקת נזקים גרימת רצח, כשמגמתם ישראל, לשטח לחדור המשיכו  פלםתיף'

הספר. ביישובי
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יובל בכפר הבריכה פיצוץ
הפיצוץ במקום משטרה אנשי בלוויית או''ם משקיף

מבסיסיהם באו שרובם המסתננים, ידי על שחלפה בשנה שננקטו והמיקוש החבלה שיטות
באנשי צבא, באנשי פגע הדמים וקציר הקודמות בשנים מאשר יותר משוכללות היו בסוריה,

אדמות. שעיבדו שלווים וכאזרחים משטרה

ריגול. לשם ההסתכנות פחתה לא לעומתם אך פחתו ושוד גניבה לשם ההסתכנות מקרי
במיטב ומצויירים היטב מאומנים היו ידיעות, איסוף לשם שחדרו ערב מארצות ריגול סוכני
רבד, התמצאות לב, אומץ אנשינו מאת דרשה והיא ומסוכנת קשה היא עמם המלחמה הציוד.

לתפקיד. ודבקות בשטח

כמעברים הידועים ובנתיבים במקומות מתמידים וסיורים תצפיות קיים הגבול משמר
מחבלים בחוליות מספר, פעמים המשמר, אנשי נתקלו ואמנם הריגול. סוכני של פעולה וכשטחי
לחסל מג''ב חוליית הצליחה הפעולות באחת בקרב. עמם ונכנסו המדינה לתחום שחדרו ומרגלים
החולייה אנשי שלושה נהרגו בהתנגשות הארץ. בצפון שפעלו המסוכנות החוליות מן אחת את

זו. בהתנגשות נפל ז"ל רבח נעמן הסמל חי. ונתפס נפצע ואחד

המשמר אנשי ידי על נתגלו מסתנניםחבלנים, ידי על שהונחו נפץ וחומרי רבים מוקשים
המשמר: אנשי ארבעה הגולן שער ליד נהרגו 8.10.66 בתאריך הספר. באזורי שונים במקומות
מוקש. על עלה בו שסיירו שהג'יפ לאחר  ז"ל כהן ונסים גיגי זקף לוי, אברהם עמאר, יוסף



אלה על נוסף המשטרה. ידי על 37 מהם מסתננים, 87 השנה במשך נעצרו הבל בסך
לתקופות ונידונו לדיו הובאו מסתננים 22 אשתקד). ההרוגים (כמספר מסתננים 11 נהרגו

לדין. העמדה ללא 49 מהם גורשו, מסתננים 110 שונות. מאסר

למנוע כדי אוויר, מזג תנאי ובכל ובלילה ביום בשטח נמצאים הגבול משמר סיירי
יישובי בני השוטף, הבטחון אנשי לבסיסיהם. חזרתם או המדינה לתחום מסתננים חדירת
ועושים זו משימה במילוי נאמנים ושותפים רעים הם הגבול, משמר ידי על המודרכים הספר

אלה. ביישובים הבטחון לקיום רבות

לעבר באש האויב צבא פתח שבהם גבול, תקריות של ניכר מספר אירעו הנסקרת בשנה גם
הגבול. בקרבת אדמות שעיבדו ופועלים חקלאים ולעבר הגבול משמר ושל צה"ל של סיורים

אש. מקרה בכל השיבו וללווים, העובדים לאבטחת שותפים שהם המשמר אנשי
התושבים ובין בינם הקשר הספר. יישובי מנוף נפרד בלתי חלק הם הירוקות הכומתות
הגבוה למוראל מוסיפים האוכלוסייה לבין בינם השוררים הידידות יחסי ומתחזק. מתהדק
דבר הספר, תושבי בקרב הבטחונית התודעה להשרשת ומסייע המשמר בשורות השורר

העויינים. הארגונים של הפעילות התגברות עם במיוחד החשוב

מג''ב ביחידות מבקר הכללי המפקח בלוויית הממשלה ראש

מלאות, סמכויות בעלי שוטרים והם שיטור תפקידי גם ממלאים הגבול משמר אנשי
זאת מחייב הציבור ששלום מקרה בכל טהור, משטרתי אופי בעלי באירועים המטפלים
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והבטחון הסדר על לשמירה רב אדם כוח נדרש שבהם משטרתיים, במיבצעים ומשתתפים
אלה כגון חמורות, בהתנגשויות אחרים, וציבוריים ממלכתיים באירועים העצמאות, בחג (כגון

וכיו"ב). נעדרים ילדים אחרי בחיפוש כנא, שבכפר

תשכ"ג1963, בטחון, שירות לחוק התיקון פי על הגבול למשמר המגוייסים החובה, שוטרי
הוותיקים, השוטרים רבות מסייעים הטובה ולקליטתם החדשה, במסגרתם יפה משתלבים
בתום בחיל ולשרת להמשיך רצונם את הביעו מהם רבים דוגמה. גם להם המשמשים

החובה. שירות

עומד הוא במתנדבים.* והן חובה בשוטרי הן המשמר, של כוחו הוגבר 1966 בשנת
והביע המשמר ביחידות ביקור באחרונה שערך הבטחון, שר להחלטת בהתאם עוד לגדול

עיניו. ממראה רצון שביעות

מקיימות הן הספר. יישובי של הציבוריים בחיים פעיל חלק נוטלות הגבול משמר יחידות
את ומשגרות ילדים בגני מטפלות אחרים, ציבור ועסקני מועצות ראשי של וסיורים כנסים
באימוץ ביטוי לידי היא אף באה המשמר לאנשי הציבור אהדת הספר. בבתי להרצות קציניהן
הרבה ובהשתתפות החייל למען והוועד מקומיות רשויות ידי על הגבול משמר יחידות של נוסף
בוטלו הארץ בצפון החגיגות בלבד. בירושלים השנה שהתקיים הגבול, משמר ביים הציבור של

מוקש. על עלה שרכבם המשמר אנשי ארבעת של מותם בגלל
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ה' פרק

פליליות חקירות
; ( החקירה פעולות ארגון ,1

ן וחקירת התלונות קבלת א.

ואף ולחקרן, עבירה על ידיעה או הודעה תלונה, כל לקבל החוק עלפי חייבת המשטרה
העבירות בכל לטפל המשטרה של בכוחה אץ אולם, היא. ביוזמתה עבירות לחשוף חייבת
לה ונתן הציבור מאת התלונות בקבלת סלקטיבי טיפול להנהיג המחוקק אותה הסמיך כן לעל
עניין לדעתו; אין אם  שונים חקירה בשלבי ובין קבלתן עפ בין  לדחותן אפשרות

החקירה. בהמשך לציבור

המשטרה של לסירובה תרופה בידו נתן החוק נפגעה. לא צדק לדין האזרח של זכותו אולם
ערר של בדרך  מסויימים במקריפ דינו: בעל את למשפט להביא או בתלונתו לחקור
פרטית פלילית (קובלנה) תביעה הגשת של בדרך  אחרים ובמקרים אדמיניסטראטיבי

המשפט. לבית ישירות

אינו זה מספר שונים. מקרים 199,796 ידה על ונחקרו המשטרה בפנקסי נרשמו 1966 בשנת
סמכותה בתחום שהיו משוט  החקירה של הראשון בשלב שסולקו התלונות רבבות את כולל

פלילית. עבירה בהן נתגלתה שלא משום או אחרת ציבורית רשות של

של חקירתן אך משטרה, איש ולכל משטרה יחידת לכל תלונותיו להגיש רשאי הציבור
החקירה יחידות על מוטלים  לדין הבאתם לשם העבריינים וגילוי ראיות איטוף התלונות,
החוקרים של לרשותם דלעיל). ד' בפרק כאמור הסיור, אנשי ידי על הנחקרים מקרים (מלבד
תלוייה החקירה של יעילותה אבל הקרימינאליםטיקה, בתחום ומדעיים טכניים אמצעים עומדים
העבודה בעומס גם אלא לרשותו, העומדים האמצעים וברמת החוקר של בכושרו רק לא

עליו. המוטל

מקבילה במידה גם עלה זאת עם יחד אך ב%21.2, החקירות אנשי מספר עלה זו בשנה
בהם, לטפל היה אחד חוקר שעל הממוצע, המקרים מספר ב%19.5. שנחקרו המקרים מספר
משמעות חסרת ידידה שהיא בלבד, ב>%'1.9 כלומר  אשתקד 160 לעומת ל157, השנה ירד
שוד מעשי קופות, פריצת כגון חמורות, בעבירות ניכרת לעלייה עדים היינו זו בשנה מעשית.
ולומר, לסכם אפשר יותר. רב זמן ואף רבה מומחיות דורשת שחקירתו למיניהן, ורמאויות

הנסקרת. בשנה גם פחתה לא החקירות אנשי על המוטלת הממשית שהמעמסה

ניתן החוקרים, מספר ושל האוכלוסייה גידול של העבריינות, תנודות של גראפי תיאור
דלהלן. 16 בלוח
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החקירה יחידות ב.

פעולתן והיקף היחידות מבנה (1)

בתחום המבוצעות העבירות כל של לחקירתן באחריות נושאת המרחבית החקירה יחידת
שבוצעו או אחד מחוז מתחום החורגות פליליות עבירות כלכליות, עבירות למעט אזורה,
מטפלות שבהן  ועוזריהם הנאצים פשעי וכן מיוחד אופי בעלות עבירות בחוץלארץ,

הארצי. שבמטה החקירות אגף של המחלקות

ו.

לתפקידים והענפים החקירות ענפי ידי על ומפוקחת מתואמת במרחבים החקירות פעולת
מספקים והלשכות הענפים שבנפות. המקבילות הלשכות ידי ועל המחוזיים שבמטות מיוחדים
הפלילי לזיהוי המומחים את ומפעילים והבטחתי הפלילי המודיעין בתחום מידע ליחידות
הארצי. שבמטה פלילי לזיהוי המחלקה של המרכזיות המעבדות ידי על המודרכים במרחבים,
חוקרים צוותי מתמנים זאת, מחייבים החקירה טובת או החקירה היקף העבירה, חומרת כאשר

מרחבי. בסיס על דווקא לאו  לנהלה מיוחדים

כלכליות חקירות (2)

היתר, בין שקיבל, החקירות) (במחלקת החקירות מדור ידי על נערכו הכלכליות החקירות
החקירות. באגף שחלו הארגוניים השינויים עם כלכליות, לחקירות המחלקה של תפקידיה את

לצורכי הכלכלית העבריינות בשטח מודיעיני חומר של שוטף באיסוף עסק החקירות מדור
שונים. ממשלתיים מוסדות ולמען חקירותיו

תקנות על  כגון: שונות, כלכליות בעבירות חקירה תיקי 305 נפתחו השנה במשך
הון, השקעות לעידוד לחוק הנוגעות עבירות הרגל, פשיטת חוק על ,1941 (כספים) ההגנה
המכס, לפקודת ושירותים, מיצרכים על הפיקוח לחוק הריבית, לחוק העיסקיים, ההגבלים לחוק

מגרמניה. פיצויים בקבלת הקשורות בעבירות וכן וכף, הבנקאות לחוק

שלז* נוספות, חקירות 255 השנה נערכו חקירה, תיקי נפתחו שבגינן אלה לחקירות בנוסף
משרדי של בקשותיהם לפי וחלקן המדור ביוזמת חלקן  חקירה תיקי פתיחת לכדי הגיעו
הנהלת עבור בחוץלארץ בירורים 175 נערכו כן ובחו"ל. בארץ שונים גופים ושל הממשלה

הממשלה. של השונים הכלכליים והמשרדים ההכנסה מס והבלו, המכס

לתשלופ חוץ, מטבע לתפיסת 1966 בשנת הביאה אלה בתחומים המשטרה של פעילותה
במאות המסתכמים זר, במטבע פקדונות של לארץ ולהעברה המדינה לאוצר כסף כופר

דולר. אלפי

הנאצים פשעי חקירת (3)

אלה תיקים חדשים. חקירה תיקי 18 הנאצים פשעי לחקירת המדור ידי על נפתחו 1966 בשנת
מסויימת, בעיר מסויים, ריכוז במחנה הנאצים פעילות לכלל אלא בלבד, אחד לפושע נגעו לא
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לה. ומחוצה בארץ עדים מאות ולחקור לאכן זה מסוג אחד תיק חייב ועלכן שלם ארץ בחבל או
המדור, חוקרי ביוזמת ושניים מחוץלארץ משפטיים מוסדות פניות לפי נפתחו מהתיקים 16

הצורר התעורר אליהם ושביחס בעבר שנפתחו תיקים ב71 החקירה גם חודשה השנה
בהם. שנתגלו חדשים חשודים 169 אודות על לחקור

לגורמים נשלחו חקירה סיכומי ר242 עדים 2,330 המדור אנשי ידי על נחקרו הכל בסך
גרמניה של המשפט בבתי נאצים פשעי על להעיד נשלחו מישראל עדים 211 בחו"ל. שונים
את שהעבירו המדינה, של המשפט בתי בפני המדור חוקרי ידי על נחקרו עדים 23 ואוסטריה.
שופטים בפני1 הודעותיהם את למסור הובאו עדים ו43 בחו"ל, חקירה למוסדות עדויותיהם
מקרים ב16 מגרמניה. במיוחד שהגיעו סניגורים, או תובעים שופטים, בנוכחות ישראליים,
אחד המדור. חוקרי עם ביחד עדים לחקור כדי מגרמניה, שופטיםחוקרים ארצה הגיעו

התביעה. הזמנת לפי בגרמניה, משפט בבית כעד הופיע המדור מחוקרי

הקהילות של הדוקומנטאציה מרכזי ושם", ,,יד עם פעולה שיתוף המדור קיים השנה גם
הפזורה. ארצות יוצאי של ארגונים ועם העולמי היהודי הקונגרס בחוץלארץ, היהודיות

מיוחדים תפקידים (4)

המחלקה על מוטלים המדינה בבטחון בפגיעה הקשורות עבירות של וחקירתן גילוין
בה. היושבים והזרים ממנה היוצאים לארץ, הנכנסים ברישום גם העוסקת מיוחדים, לתפקידים

עקב וכן הריגול רשתות ופעילות הערביים הטירור ארגוני של האיבה פעולות הגברת עקב
מיוחדים לתפקידים במחלקה חלו המשטרה, לידי לשעבר הצבאי הממשל מתפקידי חלק העברת
למשטרה. שמחוץ בטחוניים גורמים עם והתקשורת התיאום בדרכי ושינויים ארגוניים שינויים
החדשות. למשימות והותאם הוגבר הארץ ברחבי מיוחדים לתפקידים והלשכות הענפים מערד גם

למשטרה, חדשים בנושאים טיפול אחד מצד חייבה לשעבר הצבאי הממשל באזורי הפעילות
ידי על מגורים מקומות של והעתקתם ויציאה) (כניסה מוגבלים בשטחים התנועה רישוי כגון:
נשק, רישוי  כגון: אחרים, בנושאים הטיפול העמקת  שני ומצד האלה, האזורים תושבי

וכיו"ב. מינהליים צווים של ביצועם על פיקוח בספר, האוכלוסייה עם מגע

והוא אשתקד של זה על ב%25.8 עלה בגבולות הביקורת את שעברו האנשים מספר
 378,232 היה שמספרם המוגברת, התיירים לתנועת לייחס יש זו עלייה ל494,072. הגיע

.1965 שנת  לעומת ,%27.6 עלייה.של

נתפסו נוספים ו61 איש 184 ערב לארצות הגבולות את היתר ללא עברו השנה במשר
תיירים. 12 היו העוברים בין כן. לעשות בנסותם

ותיאום פיקוח ג.

זה, פיקוח של תכליתו המרחבים. מפקדי של שוטף בפיקוח היא החקירה יחידות של הפעילות
במרחבים היחידות עבודת ההישגים. רמת ועל עבודה נוהלי של הביצוע אופן על לעמוד היא
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את לתאם השאר, בין שמתפקידו, החקירות, שבמחלקת הפיקוח מדור ידי על גם מבוקרת
המשטרה החלטות על לעררים הנוגע בכל אחרים, מוסדות ועם הכללית התביעה עם המגעים

 והטיפולים: הנושאים פירוט להלן שונים. בנושאים דעת ולחוות

עררים (1)

לתבוע שלא המשטרה של החלטות 359 על עררים לממשלה המשפטי ליועץ הוגשו השנה
הועברו העררים דרכים. לתאונות התייחסו החלטות 229 מתלוננים. של יריביהם את למשפט
להגיש מקרים בשמונה הורה הארצי המטה למשטרה. נוספת לבחינה המשפטי היועץ ידי על
הממטרה. המלצות את המשפטי היועץ קיבל לא מקרים ב15 רק החזיר. ויתרם משפטית תביעה

משפט הליכי עיכוב (2)

אשתקד.  1,069 לעומת משפט, הליכי לעיכוב בקשות 883 נתקבלו הנסקרת השנה במשך
המשפטי. היועץ ידי על אושרו המשטרה המלצות של %85.3

חנינה (3)

שעברה. בשנה  525 לעומת חנינה, בקשת ובהן המדינה לנשיא שנשלחו פניות 688 נבדקו
תעבורה. עבירות על להרשעות התייחסו פניות 237

המקרה נסיבות האנשים, של עברם בדיקת על התבססה אלו? לפניות המשטרה של עמדתה
וכיו"ב. סעד בטחון, שיקולי על  מסויימות ובפניות

אסירים חופשות (4)

הרוב, פי על הסוהר, בתי נציבות מודיעה המשטרה שר ידי על לאסירים שהוענקו חופשות על
נשלחות הצורר ובמקרה החקירות מחלקת ידי על נבדקות ההודעות נתינתן. מועד לפני קצר זמן
435 השונות ליחידות הועברו הכל בסך האסיר. יימצא שבאזוריהן המשטרה ליחידות הודעות

פיקוח. הטעונים בחופשה, אסירים על הודעות

שהואשמו לאחר משפט בית של צו עלפי (המאושפזים נפש חולי לגבי קיים דומה הסדר
טיפול ניתן השנה הפסיכיאטריות. הוועדות ידי על החופשה מוענקת להם פליליות) בעבירות

זה. מסוג מקרים ל200

ברשיון אסירים שחרור (5)

אשתקד) 642 (לעומת אסירים 766 של ברשיון שחרורם על דעתה לחוות נתבקשה המשטרה
והתנהגותם מאסרם מתקופת שלישים שני שריצו לאחר הסוהר, מבית להשתחרר זכאים שהיו

טובה. היתה

לאחר מאסרם, תקופת את להשלים סוהר לבתי הוחזרו ברשיון ששוחררו אסירים 25

הופקעו. ורשיונותיהם פליליות עבירות בביצוע שנתפסו
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מחקר ד.

 נר3106) (טופס חקירה גליון האלילי: והדיווח הרישום בנושא נערכו סקרים חמישה
רשותן בלי ברכב שימוש על כלליים מברקים של ותפוצתם תוכנם ן בו והשימוש צורתו
ו דרושים עבריינים פנקס עדכון ? בו והשימוש צורתו  רשות בלי שנלקח רכב לרישום פנקס

במוצגים. טיפול בעניין המשפט לבית פניות

 האחרונה: בעת עלתה ביצוען שתכיפות בעבירות נערכו מחקרים שלושה

בנוש^ג העבריינות של יסודי ללימוד נועד המחקר  רשות: בלי ברכב השימוש (1)

נתונים איסוף על מבוסס הוא למניעתה. אופיראטיביות מסקנות להסיק כדי זה,
מחשב ידי על בסיומו ושיסוכמו כך לשם שתוכננו מיוחדים, בטפסים שירוכזו

אלקטרוני.

במחוז במיוחד הנוגעת זו עבריינות על ראשוני מחקר  קופות; פריצת (2)
הדרומי. ובמחוז תלאביב

על המבוססת מדיניות לקבוע נועד המחקר  כיסוי: ללא שיקים משיכת (3)

שניתנה הפסיקה ועל ,1963 בשנת לעבירה שהפכה זו תופעה בחקירת שנרכש הנסיון
החקירה. הליכי ייעול לשם וכן הזמן, במשך

טופסי  דלקמן: הנושאים על בדיונים היתר, ב,ין המשטרה, נציגי השתתפו כך על נוסף
דיווח; ודרכי עבירות סיווג המשפט? בתי הנהלת עם  הפלילי) הדין סדר (חוק המשפט בית
נסיונות ועל התאבדויות על דיווח לםטאטיסטיקהו המרכזית הלשכה נציגי עם  סטאטיסטי

הבריאות. משרד נציגי עם  להתאבד

הפלילי והרישום הזיהוי ה.

השירותים ארגון (1)

אנשי ידי על הניתנים הזיהוי, שירותי של ושיפורם פיתוחם על הדגש הושם 1966 בשנת
המחוזיים במטות העבירה. במקום החקירות ליחידות אלה, בשירותים שהתמחו המרחבים
העוסקים אלה. בתפקידים לוותיקים קורס נערך כך ולשם פלילי לזיהוי קצין של תפקיד נקבע
מספרים בגילוי וזרע, דם של מוקדמות בדיקות בעריכת הודרכו פלילי בזיהוי במרחבים
המרחבים מן נוספים משטרה אנשי 30 רגליים. עקבות של מיוחד ובצילום במתכת מחוקים
ניכר ומספר העבירה במקום אצבע טביעות ובהעתקת בגילוי  שמונה דליקות, בחקירת אומנו
עקבות. של גבס וביציקות כתביד דוגמות איסוף לשם הכתבות בעריכת השתלמו חוקרים של

את לקדם נועדה העבירה, במקום הניתנים הפלילי, הזיהוי שירותי של רמתם העלאת
ובהנצחתן. בפיענוחן מוחשיות, ראיות של מוקדם בגילוי הזמן גורם צימצום ידי על החקירות
ידי על החקירה ליחידות עזרו הארצי שבמטה פלילי לזיהוי המחלקה של והמעבדות המומחים

העבירה. למקומות מומחים שיגור ידי ועל מעבדתיות בדיקות עריכת
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בדבר הנוגעות התחנות בין ביחידות. העזר אמצעי הורחבו הפלילי הרישום בשטח גם
חדשים פנקסים לשימוש והוכנסו התחנה במרחב המתגוררים עבריינים של תמונות הופצו
סיפק הארצי' שבמטה הפלילי הרישום במדור שנתקבל הריווח רשות. בלי שנלקח רכב לרישום
טביעות נעדרים, חשודים, גנוב, (רכוש ובמרחבים בו המנוהלים למיניהם, הקבצים לעדכון מידע
חוזר באמצעות שבוע מדי שהופץ חקירות, בענייני השוטף למידע בנוסף  וכוי) אצבע

החקירות. אגף

קרימינולוגיים, מחקרים לשבעה בסיס השנה שימש הארצי במטה הקיים המידע מאגר
בךאילן אוניברסיטה העברית, האוניברסיטה ידי על שנערכו  ופסיכולוגיים סוציולוגיים

צה"ל. של הפסיכולוגית והחולייה

טלוויזיה מערכות 4 נרכשו שבמרחבים. לחוליות ציוד והוסף המעבדות פותחו 1966 בשנת
אנאליטיות לבדיקות גזים של לכרומאטוגראפיה מכשיר קול, עם הסרטה מכונת סגור, בחוג
מיוחדת מעבדה וצוירה הותקנה כן מיסמכים; לבדיקת ומאקרוםקופ דליקים חומרים של

והגדלתם. צבעוניים צילומים לפיתוח

ופאראפין צבע זכוכית, בבדיקת ומקוריות חדשות עבודה שיטות פותחו השנה במשך
מהיר) (צילום צילומיות כימיות, בדיקות  דלקמן: בתחומים ומחקרים ניסויים ונערכו
כלי וסימני קלעים השוואת היורה! של ידיו על הנפלט שריפה אבק שאריות של וקרניתיות
טביעות הבלטת ., גראפי לרישום הנבדק השטח פני את ההופך במכשיר שימוש ידי על מלאכה,
מיון השומר)? תל החולים בית של הרנטגן מכון עם (בשיתוף אדם של עורו על אצבע
והשפעת בהזעה השינויים של הקליטה יעילות ,י הממשלתי) המדפיס עם (בשיתוף כתיבה מכונות
האוניברסיטה של לפסיכולוגיה המחלקה עם (בשיתוף פוליגראף בבדיקות הדם לחץ כרית

המכס). הנהלת בקשת (לפי ביול מכונות רישומי של זיוף אפשרויות העברית)!

פשעים בחקירת בפאראפסיכולוגיה השימוש לאפשרות שהתייחסו ניסויים נערכו כן
באמצעות עד של זכרון וברענון העברית) מהאוניברסיטה ברגמן הוגו הפרופסור של (בחסותו

היפנוזה.

טלוויזיה מכשיר העבירה: ביצוע בשעת עבריינים לגילוי חדשים אמצעים הופעלו השנה
במקרים  אותו והמצלמת העבריין ידי על המופעלת ומצלמה שוד, במקרי  סגור בחוג

ונשנות. חוזרות גניבות של

פעילות סיכומי (2)

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום

פעילים מועדים עבריינים 9,560 של תצלומים 14,320 העבריינים אלבום הכיל 1966 שנת בסיום
לאלבום הצמודות הנוטפות גם אשתקד). שהכיל עבריינים 7,466 של תצלומים 11,843 (לעומת
אשתקד)  1,976 (לעומת כרטיסים 2,148 הכילה המום בעלי העבריינים כרטסת גדלו:
שיטות  מין ועברייני מין עבירות כרטסת .(704  (לעומת כרטיסים 783 הכינויים וכרטסת
ליהירות הועברו אפשריים לזיהויים הצעות 92 אשתקד).  4,688 (לעומת 5,778 הכילה הביצוע,
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וב30 שיחזוריט 333 השנה נערכו קלסתרן מסוג הזיהוי במערכות זו. כרטסת בסיס על החקירה
חשוד. של ודאי זיהוי היה מהם

אצבע טביעות ומיון הרשעות רישום

אצבע, טביעות טופסי 44,271 ולבדיקה למיון נתקבלו אצבע וטביעות הרשעות לרישום במשרד
הגיע אצבע)י טביעות (ללא עבריינים תיאור טופסי מספר שעברה). בשנה  40,048 (לעומת
%52.0 אצל צעירים. עבריינים של טפסים 16,290 מהם אשתקד)'  31,615 (לעומת ל34,697
השונות, בכרטסות הבדיקות מספר קודמות. הרשעות נמצאו נבדקו שפרטיהם הנאשמים מן
כן אשתקד). ל 706,161 (לעומת ל783,841 הגיע המרחביות, היחידות בקשת לפי שנערכו

פלילי. רישום של חדשים תיקים 22,190 זו בשנה נפתחו

רכוש וזיהוי רישום

שאבדו, לזיהוי) ניתנים או ערך בעלי (שהם חפצים 37,278 של תיאוריהם נרשמו הנסקרת בשנה
זוגות 1,455 (כולל 1,741 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו אלה רישומים מתוך נמצאו. או נגנבו
שמהם רשות, ,בלי שנלקחו רכב כלי 7,700 של פרטיהם נרשמו הנ"ל על נוסף אופניים).
שמספרים להדגיש, יש .997 הוחזרו שמהם חיים, בעלי 1,800 ושל 7,489 לבעליהם הוחזרו
לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני לבעליהם ושהוחזוו שזוהו חפצים כוללים אינם אלה

הארצי. שבמטה פלילי

הפעלת עם השנה בוטלה פלילי, לזיהוי במחלקה קיימת שריחה הרכב, כלי בעלי כרטסת
בקשר בירורים ולמיכון. לרישום המרכז ידי על התנועה בנושא נתונים של הממוכן העיבוד
באורח נעשים "הדבקה") (דוחו"ת חנייה עבירות על הקנסות את שילמו שלא רכב כלי לבעלי
מעודכן תדפיס חודשים לשלושה אחת מדפיס גם אשר האלקטרוני, המחשב ידי על אוטומאטי
בענף הארצי, שבמטה ולמיכון לרישום במרכז נמצאים אלה תדפיסים ובעליהם. הרבב כלי של
המשטרה יחידות בירושלים. התנועה ובלשכת בחיפה התנועה בלשכת תלאביב, במחוז התנועה
לפי מבדרות כנ"ל), חנייה על דו"ח (למעט כלשהו בעניין רכב כלי בעלות לבירור הנזקקות
הדבר את המברר למרכז, פונות הן מבוקשם על עונה אינו זה תדפיס ואם שבמחוזם, התדפיס
את מפעיל וכר) חמור פשע וברח, פגע בתאונת (כגון מיוחדים ובמקרים הרישוי במשרד

האלקטרוני.. המחשב

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום

נמלטים, עבריינים 362 על פרטים הכילו במספר) 52) השנה שפורסמו החקירות אגף חוזרי
הודעות 2,418 השנה נתקבלו הכל בסך נעדרים. 114 ועל לחקירה הדרושים אנשים 157 על
ישראל" ב"קול לציבור הודעות שודרו מהם 275 על > נפש) חולי 594 (מהם אנשים העדר על
לעומת ל302, השנה הגיע 1715 בגילים הנעדרות מספר בעיתונים. הודעות פורסמו 15 ועל

.1962 בשנת ו86 1963 בשנת 155,1964 בשנת 191 אשתקד, 244

הועברו שפרטיהם לפני שנתגלו ילדים, בעיקר נעדרים, כוללים אינם אלה שנתונים לציין יש
ובחיפושים לאלפים, הגיע כאלה נעדרים של מספרם הארצי. שבמטה פלילי לרישום למדור

רבים. משטרה אנשי השתתפו אחריהם
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פליליים מעשים לשחזר כדי חייט, אנשים ושל גופות של בדיקות וכן המוות סיבת קביעת לשם
רפואימשפטי. פירוש ידי על ולהוכיחם בהט שנעשו

נגרם שמותם חשש היה שלגביהם אנשים 1,010 של גופותיהם ונותחו נבדקו 1966 בשנת
חולים בבית במאסר, היותם תוך שמתו (אנשים מותם סיבת חקירת מחייב שהחוק או בעבירה
שלדים וחלקי שלדים 21 נבדקו כן בלבד. חיצונית בדיקה נבדקו גופות 221 וכר). נפש לחולי

גילם. קביעת לצורך חיים אנשים ו55

ששימשו חפצים של בדיקות 2,015 נערכו המכון של והסירולוגית הטוקסיקולוגית במעבדות
חקירות. ב889 ראיות

העבריינות מצב .2

החישוב שיטת א.

ושלגביהם המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל את כוללים זה בפרק הסטאטיםטיים הנתונים
למקרים כלומר, חקירה, לתיקי הוקדשו וההערכות הלוחות הדברים, עיקר אך רישום, מנוהל
חקירה תיקי נפתחו ושלגביהם האשמות בפנקסי הנרשמים עוון או פשע מסוג עבירות של

פליליים"). ("תיקים

המקרים על פרטים כנ"ל, שנרשמו התיקים על הנתונים של לצידם מופיעים, רבים בלוחות
ושל פלילית אשמה חוסר בגלל שנסגרו התיקים מספר הפחתת ידי על המתקבלים האמיתיים,
ממספר מחדש) נרשמים הם (שבה אחרת ליחידה נפתחו שבה מיחידה שהועברו התיקים
לתיקים רק תמיד מתייחסים אלה ללוחות . הנלווים וההסברים ההערות שנרשמו. התיקים

אחרת. במפורש נאמר כן אם אלא  שנרשמו

מבוססים הארצי, שבמטה הסטאטיסטיקה מדור ידי על שהוכנו הסטאטיסטיים, הנתונים
המשטרה יחידות כלי ידי על המוגשים ושנתיים, חצישנתיים חודשיים, עבירות סיכומי על

האשמות. פנקסי המנהלות

עבירות על פרטים כולל הסיכום זה. לדוח כנספח ניתן 1966 לשנת ארצי עבירות סיכום
בדיווח מופיע בנפרד, אחת כל ושנרשמו אחדות עבירות שביצע אחד עבריין ועבריינים.
עוד כל  סטאטיסטי כורח הנו זה הסדר שעבר. העבירות מספר לפי  מספר כעבריינים

שנתגלו. העבריינים של מסווג שמי רישום איו
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העבריינות היקף ב.

חקרה הכל בסך בהם. חקרה שהמשטרה המקרים במספר %19.5 של עלייה הלה 1965 בשנת
אשתקד.  167,148 לעומת מקרים, ב199,796

במספר היתה ביותר הגדולה העלייה אך המקרים, סוגי בכל השתקפה זו כללית עלייה
מספר שעברה. בשנה  10,547 לעומת השנה, מקרים 22,196 השנה: שנחקרו החטאים
בעיקר תלוי, היותו בשל העבריינות היקף את משקף אינו בהם מטפלת שהמשטרה החטאים

זה. בנושא לטפל להקצות יכולה שהיא הכוחות ובמספר המשטרה ביוזמת

למשל, כך, הכלארציים. לשינויים מקבילים אינם השונים במחוזות אלה סוגים בהיקף השינויים
23,910 נחקרו שבו תליאביב, למחוז שנחקרו המקרים הכל בסך העלייה עיקר את לייחס יש

ב%5.1. הסתכמה החקירה בתיקי העלייה חטאים). (כולל אשתקד מאשר יותר מקרים

בתיקי היא התוספת ב%11.7. הסתכמה הדרומי במחוז שנחקרו המקרים הכל בסך העלייה

3.6^0 של עלייה  שעברה בשנה מאשר יותר תיקים 3,349  החקירה

עלה הכל בסך יותר! מתונה הצפוני במחוז ההתפתחות היתה אלה, מחוזות שני לעומת

ב%5.5. עלה החקירה תיקי מספר שעברה. השנה לעומת ב%3.4, שנחקרו המקרים מספר

העיקריים העבירות סוגי בהיקף שחלו השינויים את גראפית, בצורה משקף, דלהלן 17 הלוח

האחרונות. השנים שלוש במשך שנחקרו

,19661964 שנחקרו.בשנים העיקריים, לסוגיהם המקרים על נתונים  דלהלן 18 בלוח

.; . . ■ מחוזית. חלוקה לפי
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18 לוח
המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

19661964

ד הכיס
ח מ הצפד. ז יו נ חו תלמ ז חאביבו מ הדרד, ז יו ומ

195419651966
השינוי
באחוזים
1966/1965

נ1964196519661964196519661964 9651956

הכל +153,583167,148199,796מך 19.548,18150,81552,53850,01256,36780,27755,15859,59966,549

שנרשמו חקירה תיקי ( +85,91796,719103,363פשעים 6.922,96723,92225,24332,29837,55639,46530,42034,87438/223

איתביעה ( +53,89055,65269,561ועוונות 25.020,49922,21523,23211,13111,17220,87922,26022,26525,450

משונות +1,3271,3561,367מיתות 0.8370444372415409456542503539
+140118229הברחות 94.110995204~_

312325
+9,63910,54722,196חטאים 110.42,9692,7462,2865,6876,73918,3549831,0621,556
+2,6702,7563,080דליקות 11.81,2671,3931,2014814911,123922872756

שנפתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים ובסרהכל הארצי שבסדהכל החקירה תיקי במניין הערה:
ו432 1965 בשנת תיקים 367 , 1964 בשנת תיקים 232 החקירות: מחלקת ידי על ישירות

.1966 בשנת תיקים

00
0\



ועוונות פשעים (1)

כלומר, אשתקד,  152,371 לעומת ועוונות, פשעיט ב172,924 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
בהשוואה אלה מסוגים העבירות תכיפות ניכרת במידה גם עלתה לכך במקביל ב%13.5. עלייה
אשתקד.  5863 לעומת תושבים, 10,000 לכל מקרים ל650.8 השנה הגיעה והיא לאוכלוסייה,
מספר ואילו ועוון, פשע מסוג עבירות על התלונות כל את כולל זה שמספר לזכור, יש ואולם
הגיעה המשפט לבית לתביעה להגישם כדי חקירה תיקי פתיחת הצדיקו שנסיבותיהם המקרים

אשתקד.  96,719 לעומת ל103,363, השנה

בעשר תושבים, 10,000 לכל העבריינות של התכיפות שיעורי את המראה לוח להלן
האחרונות. השנים

19 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

19661957

האוכלוסייה
י ר נ ע תה ו נ י

העבירות מספר
תושנים 10,000 לבל פשעיםהשנה

ועוונות
השיניי
באחוזים

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

,19622,332,000120,573+ 11.2517.0

19632,429,000133,014+ 10.3547.6

19642,523,000139,807+ 5.1554.1

19652,599,000152,371+ 9.0586.3

19662,657,000172,924+ 13.5650.8

התמונה: את ומשלים העבריינות למצב רלוואנטי הוא אף האוכלוסייה בקרב השוטרים מספר
המספר על עשיריות בשתי עלה כלומר, ל2.8, תושבים 1,000 לכל השוטרים מספר הגיע השנה
מקרים. ב6.5 עלה התושבים מספר לאותו והעוונות הפשעים מספר ואילו שעברה השנה של

השנים בעשר אלה מודדים בשני ההתפתחות את גראפית, בצורה המראה, 21 לוח להלן
האחרונות.
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איתביעה  עוונות (א)

שחקירתן עוון, מסוג עבירות על למשטרה שהוגשו התלונות במספר השנה חלה גדולה עלייה

בית בפני להביאן הצדקה ושאין תומן עד בירורן את דורשת הציבור טובת שאין העלתה

עלייה  אשתקד  55,652 לעומת ב69,561, השנה הסתכם זה מסוג התלונות מספר המשפט.
אלה עבירות מקרי של הבאתם לגבי המשטרה במדיניות לשינוי זו עלייה לייחס אין ב%25.0.

השונים המקרים של המינהלי בסיווג שחלו משינויים בחלקה, נובעת, והיא המשפט בית בפני
סדר חוק של להוראותיו מקורט אלה שינויים הכללי. בתיק נגנזו כן ושלפני בהם טיפל שהסיור
כן עוון. מסוג עבירות בחקירת המשטרה לסמכויות הנוגע בכל תשכ"ה1965, הפלילי, הדין
את מעודדת זו עובדה ברחוב. הנמצאים השוטרים בתוספת אלה רישומים ריבוי לייחס יש

בסכסוכים או שכנים במריבות בקינטור, שמקורן ערך פעוטות בתלונות אליהם לפנות האזרחים
להגישן. כדי למשטרה עצמם להטריח אלה אזרחים של דעתם על עולה היה ושלא מסחריים,

עלידי נרשמה אלה בתלונות התוספת שכל מוכיחה זה מסוג הטיפולים של הנתונים בחינת ואכן
אשתקד. מאשר יותר תלונות 13,307 הוגשו לאנשיו אשר הסיור, זרוע

אולם ,19661965 בשנים בהן טיפלה שהמשטרה תלונות על נתונים  דלהלן 20 בלוח
לתביעה. הביאן לא

20לוח

 איתביעהעוונות

19661965

חקירותסיורסה''כ
196519661965196619651966

הכל 55,65269,56140,91654,22314,73615,338סך

תקיפותעבירות 26,95428,34920,88622,1636,0686,186ן

שבתוספת
25,51834,05419,91527,7405,6036,314אחרות

אחרות 3,1807,1581154,3203,0652,838עבירות

ומבחינת הציבורי העניין מבחינת מוצדקת שאינה בלבד זו לא זה מסוג בתלונות ממצה חקירה
שהיו עצמם, המתלוננים של לטובתם אינה אף ארוך לטווח במבט אלא המשפט, בתי הטרדת

יריביהם. עם חיוביים יחסים ולהקמת להידברות הבסיס את כך ידי על מאבדים
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הדין סדר לחוק בתוספת שנכללו הסוגים מן עוונות על היו אלה תלונות מתוך 62,403

ישירות (פרטית) פלילית קובלנה להגיש המתלונן רשאי ושעליהן תשכ"'ה1965, הפלילי'
עררים להגיש המתלוננים היו רשאים  במספר 7,158  התלונות יתר על המשפט. לבית
של תגובותיהם אחרי מעקב בהן. לתבוע המשטרה סירוב על לממשלה, המשפטי ליועץ
לקבל שני הרהור לאחר מוכנים היו המכריע שרובם מראה נדחו' שחלונותיהם המתלוננים,
ייעוץ, בסכסוכים, תיווך אזהרה, כגון; שנקטה, בפעולות ולהסתפק המשטרה של ההחלטה את
לדחות בחוק לה שניתנה בסמכות משתמשת המשטרה וכף. אחרות לרשויות פנייה יריבים, פיוס
יעיד החלטותיה על המשפטי ליועץ שהוגשו העררים ומספר רבה, בזהירות כאלה תלונות
מספר השנה ירד לערר, האזרחים היו רשאים דחייתן שעל בתלונות, העלייה למרות כך: על
ב5ן1 רק כן: על יתר אשתקד.  ל400 קרוב לעומת בלבד, 359 על ועמד שהוגשו העררים

המתלוננים. עררי את לממשלה המשפטי היועץ קיבל מקרים

חקירה תיקי (ב)

לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות על 1966 בשנת נפתחו פליליים) (תיקים חקירה תיקי 103,363

אופיינית היתה לא אך ל%6,9, איפוא, הגיעה, הכללית העלייה אשתקד.  תיקים 96,719

ירידה. אף היתה מסויימים ובסוגים העבירות, סוגי לכל

פשעים בגין הדוח בשנת שנרשמו החקירה תיקי של המספרים ניתנים דלהלן 22 בלוח
תכיפות ציון תוך שעברה, לשנה בהשוואה בצידם האמיתיים המקרים ומספרי לסוגיהם ועוונות

בנפרד. סוג בכל תושבים) 10,000 (לכל העבריינות

לראותה יש אך ,%63.8  לשוד והנסיון השוד במקרי השנה חלה ביותר הגדולה העלייה
אשתקד.  47 לעומת השנה, מקרים 77 יחסית: קטנים שהם האבסולוטיים המספרים לאור
שיש וייתכן וריגול, בגידה חירום, חוקי על בעבירות חלה  %22.1 _ ביותר הגדולה היףידה

לשעבר. הצבאי הממשל אזורי לתושבי שניתנו ההקלות את בחשבון כאן לקחת

שינויים זו בשנה חלו שנרשמו, התיקים של הכל בסך העבירות סוגי קבוצות של במשקלן %72.0 לעומת ל%74.7, והגיע ב%2.7 גדל הרכוש נגד העבירות של חלקן מסויימימ:
עבירות ירד: שנרשמו התיקים הכל בסך שחלקו הקבוצות, יתר על השפיעה זו עלייה אשתקד.
מ%2.1  המוסר נגד עבירות ז השנה ל%9.7 אשתקד מ%11.2  אדם של גופו נגד

השנה. ל%13.7 אשתקד ט%14.7  אחרות עבירות השנה! ל"%2.0

התיקים הכל בסך השונות הקבוצות של חלקן את גראפית, בצורה מראה, דלהלן 23 הלוח

ובאחוזים. במספרים  שנרשמו

גידול כי אם  שנרשמו התיקים במספר גידול חל לאחת) (פרט הנפות ובכל המחוזות בכל

בכולם. שווה היה לא זה

חלוקה לפי ,19661964 בשנים שנרשמו חקירה תיקי על נתונים  דלהלן 24 בלוח
ולמחוזות. לנפות
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22 לוח

ותיקים אמיתייםשנרשמו ימקרים

19661965

שנרשמותיק ים
אממק ם י יתייםר

העבירה סוג ■19651966
השינוי
באחוזים

התיקימ מס0ר
תושבים ל10,000

19651966
השינוי
באחוזים 19651966

הכל +96,719103,363סן 6.9372.1389.089,95697,004+ 7.8

+2931רצח 6.90.10.12930+ 3.4

לרצח 36360.10.13535נכיון

ברשלנות מוות וגרימת +5056הריגה 12.00.20.25053+ 6.0

ותקיפות 7,9047,328חבלות 7.330.427.67,8227,270 7.1

והכשלתו שוטר 739714תקיפת 3.42.82.7720698 3.1

מין +1,5761,620עבירות 2.86.16.11,4981,546+ 3.2

זנות +225243עבירות 8.00.90,9217228+ 5.1

המוסר נגד אחרות 19616814.30.80.617915811.7עבירות
לשוד ונסיון 4777+63.80.20.34775+59.6שוד

16,30419,584+20.162.773.716,18319,476+20.3התפרצויות
אדם של גופו מעל 2,0151,935גניבות 4.07.87.31,7991,736 3.5

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי +9,20310,529ברכב 14.435.439.68,63510,001+ 15.8

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים +6,4406,920וגניבת 7.524.826.06,0256,503+ 7.9

אופניים +7,3287.928גניבות 8.228.229.84,9925,791+ 16.0

אחרות +20,11421,616גניבות 7.577.481.418,90320,383+ 7.8

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +714752רכוש 5.32.72.8590662+12.2

+128130הצתה 1.60.50.5127127

בזדון לרכוש 4,8034,649נזק 3.218.517.54,6734,550 2.6

פליליות גבול +2,5182,995הסגות 18.99.711.324442,938+20.2
. 499490זיופים 1.81.91.8468464 0.9
+4,0764,581רמאויות 12.415.717.23,6244,029+ 11.2

חירום, חוקי על עבירות
וריגול 2,2131,72322.18.56.51,7871,47517.5בגידה

הציבורי הסדר נגד 5,5025,308עבירות 3.521.220.05,3275,0944.4
כלכליות +744867עבירות 16.52.93.3701795+ 13.4

מסוכנים סמים 282417+47.91.11.6274407+48.5עבירות
עבירות 3,0342,66612.111.710.028072,48011.6שאר
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2 3 לוח

966ו /וגנר/^גמר רנידןים

המוסר נגד עבירות ^
2,031

אדם של גופו נגד עבירות
2ו0,0ו

אחרות עבירות
38ו,4ו

74.6 %
הרכוש נגד עבירות
77,182
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24 לוח

והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקיט

19661965

יסנאחוהכלסר השינויז
נ נ965 באחוזים96619651966

הכל +96,719103,363100.0100.0סך 6.9

חיפה +10,02310,59610.410,3נ. 5.7
צפת/כברת +4,1744,2574.34.1נ. 2.0

עכו +3,3273,6463.43.5נ. 9.6
יזרעאל +3,2923,3053.43.2נ. 0.4
חררה +2,5572,7882.62.7ב. 9.0

חיפה נמל +5496510.60.6יח' 18.6

הצפוני המוזוו 5.5'+23,92225,24324.724.4םוז'"כ

הצפונית 14,32214.00714.813.6נ. 2.2
הדרומית +12,55613,32613.012.9נ. 6.1

רמתגן 10,67812,13211.011.7+13.6נ.

תלאביב מחת +37,55639,46538.838.2םה"כ 5.1

ירושלים 8,40010,5828.710.2+26.0נ.

רמלה/רחובות +5,6005,6715.85.6נ. 1.3

פתחתקוה/השרון +7,9628,7018.28,4נ. 9.3

הנגב +12,70413,05413.212.6נ, 2.8

לוד התעופה נמל +2082150.20.2יח' 3.4

הדרומי המחוז +34,87438,22336.137.0מה"כ 9.6

החקירות 3674320.40.4+17.7מחלקת

המעסיקות הבעיות בניתוח ביותר חשוב גורם הוא אופייה גם אלא העבריינות של היקפה רק לא
הרכוש נגד העבירות תלאביב במחוז היוו למשל, כך, החקירות. בתחום השונים המרחבים את
 הצפוני ובמחוז %74.4  הדרומי במחוז ואילו זה, במחוז שנרשמו העבירות מכל %82.6

בלבד. 63.570

שנרשמו התיקים הכל מסך ל%14.7 הצפוני במחוז הגיעו אדם של גופו נגד עבירות תיקי
שנרשמו התיקים, של %61.6 ל%5.6. תלאביב ובמחוז ל0יל10.7 הדרומי במחוז זה, במחוז
%51.6 ואילו תלאביב, במחוז נרשמו רשות, בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבת בגין

הצפוני. במחוז נרשמו הרצח ממקרי
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העיקריים סוגיהם לפי ,1966 בשנת שנרשמו התיקים מספר את מראה דלהלן 25 הלוח
של הכל בסך המחתות של חלקם את גראפית, בצורה מראה, 26 והלוח מחוזית, חלוקה ולפי

העבירות. קבוצות לפי  שנרשמו החקירה תיקי

25לוח

תיקים המחוזותשנרשמו לפי

1966
1

העבירה הכלחיג מחלקתהמחוזמחוזהמחוזסך
י י 1 ^ # 11 ^ 1 החקירותהדרומיתלאביבהצסוני0\

הכל 103,36325,24339,46538,223432סך

3116312רצח

לרצח 3613617נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 56201323הריגה

ותקיפות 7,3282,7751,3843,169חבלות

והכשלתו שוטר 714206300208תקיפת

מין 1,620422618580עבירות

זנות 2436612057עבירות

המוסר נגד אחרות 1684954641עבירות

לשוד ונסיון 7794127שוד

19,5843,7467,4498,389התפרצויות

אדם של גופו מעל 1,9352601,115560גניבות

ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי 10,5299626,4823,085מנועי

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 6,9201,1843,5522,184חלקים

אופניים 7,9281,7763,8032,349גניבות

אחרות 21,6165,2728,0588,27511גניבות

רכוש והחזקתי גנוב רכוש קבלת
כגנוב 7522502442562החשוד

130543145הצתה

בזדון לרכוש 4,6491,1271,3402,182נזק

פליליות גבול 2,9951,3614431,191הסגות

49012921713113זיופים

4,5811,6481,3711,52636רמאויות

וריגול בגידה חירום, חוקי על 1,72382714882עבירות

הציבורי הסדר נגד 5,3081,7561,7841,72543עבירות
כלכליות 867257123182305עבירות

מסוכנים סמים 41794157166עבירות

עבירות 2,66696474393821שאר
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26 לוח
966ו /*גנו/*גכ7ר רנידןיכו

המחוזות לביי

הצפוני המחוז | |

תלאביב מחוז | |

הדרומי המחוז | |

העבירות מכלל 3.055 מהווים החקירות מחלקת ידי על שנפתחו התיקים *
.0.48 אלה תיקים מהווים בסןהכל האחרות.
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זה בלוח גם הנפות. ולפי העבירות קבוצות לפי שנרשמו התיקים של פירוט ניתן 27 בלוח
הנפות. של הכל בסך השונות הקבוצות של במשקלן השוני בולט

27 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

1966

הכל גופוסך נגד עבירותעבירותעבירותעבירות
אדם המוסרשל הרכושנגד /נגד אחרות

הכל 103,36310,0122,03177,18214,138סך

חיפה 10,5961,1392837,2391,935נ.

צפת/כנרת 4,257706572,659835נ.

עכו 3,646645622,166773נ.

יזרעאל 3,305727621,919597נ.

חדרה 2,788441721,794,481נ.

חיפה נמל 651471241362יחי

ת"א הצפונית, 14,00768321211,5201,592נ.

ת"א הדרומית, 13,32686231310,7651,386נ.

רמתגן 12,13267426710,313878נ.

ירושלים 10,5821,0802218,334947נ,

רמלה/רחובות 5,6714441424,393692נ.

פתחתקוה/השרון 8,7018071256,908861נ.

הנגב 13,0541,7502138,8222,269נ.

לוד התעופה נמל 2157%112יחי

החקירות 432113418מחלקת

לרצח ונסיון רצח (ג)

 לרצח נסיון של מקרים ו35 שעברה, בשנה  29 לעומת רצח מקרי 30 אירעו השנה
מהמ ובחלק ומסובכת, קשה היתר, לרצח והנסילן הרצח ממקרי אחדים של, חקירתם כאשתקד.
והחקירה הרב המאמץ למרות היום, עד מפוענחים בלתי אחדים רצח מקרי נשארו נסתיימה. טרם
וחקירת בו להיאחז יהיה שניתן אחריהם סימן כל השאירו לא הפושעים והמסועפת. המיידית
המניעים על אור שפכו לא אלה אף  וסביבתו האישיים יחסיו הנרצח, של עברו הביצוע, שיטת
שהמאמצים מקווים אנו ובהתמדה. בעקביות החקירה נמשכת אלה בתיקים לפשע. לגרום שיכלו
כעבור שפוענחו רצח במקרי בעבר כבר קרה שזה כפי פרי, הימימ באחד ישאו המושקעים
בעולם, אחרות משטרות של מגורלן שונה איננו ישראל משטרת של גורלה יותר. ארוכה תקופה
מסויימים ובמקרים ארוכה תקופה חידה נשארו מםויימים רצח שמקרי מוניטין, בעלות

לתמיד. אף
לרצח ונסיון רצח במקרי הביצוע ושיטות מניעים על פרטים  דלהלן ר29 28 בלוחות

.19661964 בשנים
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28 לוח
המניע לפי לרצח ונסיון רצח

19661964

המניע
יוצח ס לרצנ חון

196419651966196419651966

הכל 352930543535סר

416 163

114549

251

212211

43452
22212

1210712129

53' 811

142324

124332

145324

לגבול מעבר איבה פעולות
מסתננים של פעולות

שוד
דם גאולת

אהבה רקע על
שכנים סכסוכי
משפחה סכסוכי
אחרים סכסוכים

נפש מחלת
אחר מניע

ידוע אינו המניע

29 לוח
הביצוע שיטת לפי לרצח וגסיון רצח

19661964

הביצוע שיטת
לרצחרצח ו ו י ס נ

196419651966196419651966

הכל 352930543535סך

151010281917יריות

87111899דקירות
45433הכאות
;212הרעלה

5321חניקה

אחר 323446אמצעי

ברשלנות מוות וגרימת הריגה (ד)

56 נרשמו הכל בסך ברשלנות. מוות וגרימת ההריגה מקרי במספר %12.0 של עלייה חלה השנה
אמיתיים). (כולם שעברה בשנה שנרשמו 50 לעומת  אמיתיים מקרים 53 מהם  מקרים

100



ותקיפות חבלות (ה)

אשתקד)  8,643 (לעומת גופניות וחבלות תקיפות של מקרים 8,042 נרשמו הנסקרת בשנה
כוללים אלה מספרים לדין. התוקפים את להביא בכדי חקירה, תיקי פתיחת הצדיקה שחומרתו

והכשלתם. שוטרים תקיפת של המקרים את

פליליות גבול והסעת בזדון לרכוש נזק (1)

4,649 נרשמו הכל ובסך שוב השנה ירד בזדון לרוכש נזק גרימת בגין שבפתחו התיקים מספר
זאת לעוי^ת .1964 בשנת תיקים ר5,261 (%3.2 של (ירידה אשתקד  4,803 לעומת תיקים,
השנה, 2,995 פלילית: גבול הסגת על שנפתחו התיקים במספר %18.9 של עלייה השנה חלה

אשתקד.  2,518 לעומת

המוסר נגד עבירות (ז)

זבות בעבירות אשתקד). שנרשמו 1,997 (לעומת תיקים 2,031 נרשמו המוסר נגד עבירות על
שנרשמו! בתיקים %8.0 של עלייה היתה זנות) לשם מקום והחזקת לזנות ושידול (סרסרות
בתיקים 2.870 של עלייה היתה וכוי) מגובים מעשים כחוק, שלא בעילה (אונס, מין בעבירות

שנרשמו.

לשוד ונםיון שוד (ח)

 תיקים 47 לעומת אמיתיים, מקרים 75 מהם תיקים, 77 נרשמו לשוד ונסיון שוד עבירות על
השתמשו שבה האלימות במידת העלייה על במיוחד להצביע יש ב%59.6. עלייה אשתקד,
של השוד מקרי ריבוי ועל לרצח)י בבסיון נסתיים אף (אחד המקרים מן ברבים העבריינים
השוד במקרי המדאיגה העלייה על וכן ברובם, ומבוגרים מוגבלים אנשים  הפיס מוכרי

חם. בנשק איום תוך שבוצעו

התפרצויות (ט)

השבה נרשמו הכל נסך שנרשמו. בתיקים ב%20.1  נוספות השבה עלה ההתפרצויות מספר
ראויים השנה שבוצעו בהתפרצויות אספקטים שני אשתקד.  16,304 לעומת תיקים, 19,584

ב%23.2 השנה עלה שמספרן היום, בשעות שבוצעו התפרצויות של ריבוים הראשון: להבלטה.
התמקצעות השני: מוקדם. תכנון על והן ניכרת העזה על הן המצביעה עובדה אשתקד,  לעומת
הפורצים מן שרבים ובעובדה קופות של הפריצות בגל בעיקר שהתבטאה רבים, פורצים של
במחצית (בעיקר למדי חמור היה ופריצתן קופות גניבת של הנגע חם. נשק עמם נושאים
שמן התמחות, על הראה אלה פריצות ביצוע תלאביב. במחוז במיוחד השנה) של הראשונה
על הנגע לביעור הושקעו רבים מאמצים בלבד. מעטים של חלקם מנת שהיא להניח היה הדין
גילוין ועם בהצלחה המאמצים הוכתרו ואכן חדישים. טכניים ובאמצעים מארבים חקירה, ידי
כנראה שגדלה עד מסויימת, תקופה זו תופעה בבלמה אחדות, פורצים כנופיות של ושיתוקן

חדשה. "עתודה"
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וסוג. סוג בכל שחל באחוזים והשינוי לסוגיהן ההתפרצויות פירוט ניתן דלהלן 30 בלוח

30 לוח
התפרצויות
19661965

באחוזים השינוי

אמיתיים נרשמו

אמיתיים מקרים שנרשמו תיקים
העבירה סוג

1965 1965 1966 1965

+20.3 +20.1 19,476 16,183 19,584 16,304 הכל םך

2,2932,6932,2762,680+ 17.4+ 17.8
2,0862,9242,056 .2,891+40.2+40.6

1,3871,3451,3681,326 3.0 3.1

3,9434,8253,9374,815+ 22.4+22.3
722816718811+ 13.0+ 13.0

2,7583,1082,7463,101+ 12.7+ 12.9

3,1153,8733,0823,852+24.3+25.0

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגזרים לבתי התפרצות
 מגורים לבתי התפרצות

נודע לא זמן
בלילה עסק לבתי התפרצות
ביום עסק לבתי התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
ועבירות ההתפרצויות שאר

בהתפרצות הקשורות

הדרומי המחוז של שחלקו מראה, המרחבים לפי אמיתיים) (מקרים ההתפרצויות בחינת
ההתפרצויות של אופיין הארצי. הכל מהסך ל%42.8 והגיע גדל השנה שבוצעו בהתפרצויות
במחוז בוצעו בלילה עסק לבתי ההתפרצויות מכל %54.0 למשל; מחוז, בכל שונים וחומרתן
לעומת בלבד, ל%30.8 חלקו הגיע ובחג בשבת עסק לבתי בהתפרצויות ואילו הדרומי,

תלאביב. במחוז שאירעו ובחג בשבת עסק לבתי מההתפתלויות %58.3

מחוזית. חלוקה לפי לסוגיהן, ההתפרצויות את מראה דלהלן 31 הלוח

31 לוח
(מקרים התפרצויות המחוזותאמיתיים) לפי

1966

העבירה הכלסוג המחוזמחוזהמחוזסר
הדרומיתלאביבהצפוני

בלילה מגורים לבתי 2,6803411,532807התפרצות
ביום מגורים לבתי 2,8915561,0051,330התפרצות .

נודע לא זמן  מגורים לבתי 1,326280448598התפרצות
בלילה עסק לבתי 4,8159281,2862,601התפרצות
ביום עסק לבתי 811160184467התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 3,1013401,807954התפרצות
3,852 בהתפרצות הקשורות ועבירות ההתפרצויות 1,1091,1511,592שאר

הכל 19,4763,7147,4138,349סך י

100.019.138.142.8באחוזים

102



כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב וכוש קבלת (י)

בהם שטיפלו המקרים רוב זה. מסוג עבירות על המודיעים או המתלוננים מועטים כלל בדרך
ומחזיקיו. הגנוב הרכוש מקבלי בגילוי רב עניין שלה המשטרה, של יוזמתה פרי הם

וזוהי אשתקד,  590 לעומת זה, מסוג אמיתיים מקרים ב662 המשטרה טיפלה השנה
%12.2 של עלייה

י גניבות (יא)

ידי על שלא גניבות בגין אמיתיים, מקרים 44,414 מהם חקירה, תיקי 48,928 נרשמו 1966 בשנת
במקרים ו%10.1 שנרשמו בתיקים %8.5 של עלייה חלה שעברה. השנה לעומת התפרצות.

אמיתיים.

הגיע הכל ובסך ב%4.0, ירד מספרם אדם, של גופו מעל בגניבות חלה נוספת ירידה
היתה הגניבות סוגי ביתר .1964 בשנת  ו2,064 שעברה בשנה  2,015 לעומת ל1,935,
 רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב בגניבות אשתקד! מאשר יותר מתונה העלייה
 אופניים ובגניבות אשתקד, זה בסוג שחלה כ%25.0, של (הממשית) העלייה לעומת '14.496

שעברה. בשנה  %19.2 לעומת ,%8.2

לסוגיהן. הגניבות את מראה 32 הלוח

32 לוח

גניבות

19661965

וג ירההעבס
אמשנרשמותיקים באחוזיםיתייםמקרים השינוי

אמיתייםנרשמו1965196619651966

+45,10048,92840,35444,414הכלסך 8.5+ 10.1

 3.5  4.0 1,736 1,799 1,935 2,015

+ 15.8 +14.4 10,001 8,635 10,529 9,203

+ 7.9 + 7.5 6,503 6,025 6,920 6,440

+ 16.0 + 8.2 5,791 4,992 7,928 7,328

+ 7.8 + 7.5 20,383 18,903 21,616 20,114

אדם של גופו מעל גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברכב

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים

אופניים גניבות
אחרות גניבות

מחוזית. חלוקה לפי אמיתיים), (מקרים הגניבה מעשי את מראה דלהלן 33 הלוח

103



33 לוח
המחוזות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות

1966

המחוז
הדרומי

מחוז
תלאביב

המחוז
הצפוני

הכל סך העבירה סוג

1,736240978518

10,0019316,029
1

3,041

6,5031,1363,2602,107

5,7911,1732,8321,786

20,383*4,9267,5517,895

אדם של גופו מעל גניבות
מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

רשות בלי
וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים
אופניים גניבות
אחרות גניבות

הכל 8,40620,65015,347*44,414סך

100.018.946.534.6באחוזים

החקירות. מחלקת של מקריפ 11 כולל .

ורמאויות זיופים (יב)

הכל בסך שעברה. השנה לעומת ב%12.4, עלה הרמאויות מספר אך ב%1.8, ירד הזיופים מספר
רמאויות. ו4,581 זיופים 490 נרשמו

הצתות (יג)

בשנה וריבוין הדליקות חומרת לאור לציין, יש הצתות. על תיקים 130 נרשמו הנסקרת בשנה
את כלל, בדרך אוכלת, האש כי להוכיחה, ביותר שקשה העבירות אחת היא זו שעבירה זו,

המציתים. להשאיר היו שעשויים והעקבות הסימנים

הציבורי הסדר נגד עבירות (יד)

בלי ירייה כלי החזקת שוחד, וקבלת מתן הציבור, לשלום הפרעות חוקיות, בלתי התקהלויות
משום בהן שיש או הטוב בסדר הפוגעות ועבירות הבטחון שירות חוק על עבירות רשיון,
5,308 נרשמו השנה הציבורי. הסדר נגד העבירות בקבוצת מסווגות הציבורי, באינטרס פגיעה

שעברה. בשנה  5,502 לעומת זה מסוג עבירות

וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות (טו)

1,723 נרשמו הכל בסך שעברה. השנה לעומת ב%22.1 השנה ירד זה בסוג העבירות מספר
הנוגעים חוקים על (בעיקר חירום חוקי על לעבירות מתייחסים התיקים של רובם רוב תיקים.

בלבד. תיקים 39 נפתחו ריגול בעוון בטחון). ואזורי מוגבלים לאזורים
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כלכליות עבירות (נח)

הזה הסוג מן העבירות הן שרבות לציין, יש ב%16.5. השנה עלה הכלכליות העבירות מספר
המשטרה. ביוזמת שנחשפו

הסוכנים סמים (יז)

עבירות של זה בסוג העלייה מסוכנים. לסמים המתייחסות עבירות על נפתחו תיקים 417
חשיפת יוזמת המשטרה תיקים. 282 נפתחו שבה שעברה' השנה לעומת ב%47.9 התבטאה
בגללן הנגרם הוןב הנזק בשל ביותר, מועטים הם עליהן שהמתלוננים זה, מסוג עבירות
הסיכון ובשל אלה לסמים המתמכרים של הפשע לזרועות הידרדרות של והסכנה העם לבריאות

בהם. ובסחר בהברחתם הכרוך הבטחתי

ובשנה זו בשנה שנתפסו הסמים של הסוגים ואת הכמויות את מראה דלהלן 34 הלוח
לה. שקדמה

34 לוח
מסוכנים סמים תפיסת

19661965

הסם ג ז ס
19651966

ק"גגרםק"גגרם

חשיש
אופיום

612

4.885

114

23

426
276.918

111

20

עבירות שאר (יח)

ילדים, על אפוטרופסות (איומים, דלעיל הקבוצות מן באחת סווגו שלא העבירות של מספרן
ל2,666, השנה הגיעה וכר), ורשלנות פחזות מעשי גניבה, לשם ואיומים סחיטה חטיפות,

.%12.1 של ירידה אשתקד,  3,034 לעומת

משונות מיתות (2)

 1,356 לעומת טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1,367 המשטרה חקרה 1966 בשנת
מותם שסיבת נפטרים או נספים מתאבדים, להרוגים, התייחסו אלה חקירות לה; שקדמה בשנה

בעבירה. נגרם לא מותם אם לבדוק סביר טעם שהיה או מייד, נודעה לא

בחופים רחצה בשעת הגדול חלקם בים, רובם בטביעה, מותם את מצאו הנספים מבין 55

הצלה. תחנות וללא פיקוח ללא שהיו סדירים, בלתי

הטביעה. מקרי על פרטים  דלהלן בלוח
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35 לוח
טביעה מקרי

1966
המקום הגיל המין

מקום מאגר בריכת הוף ומעלה 41. 4021 2011 10 עז נקבה
אחו מים שחיה הים

זכר
סה"כ המחוז

33 16 23 10 48 55 הכל סן
4
1

3

12

7

14

1

1

4

6
3
7

8
4
11

6

1

3

2
3
2

19

6
23

21 . הצפוני המחוז
9 תלאביב מחוז
25 הדרומי המחוז
התאבדויות כולל אינו

על נתונים  דלהלן בלוחות התאבדות. של לנטיונות ר704 להתאבדויות נגעו חקירות 166

והמין. הגיל מבחינת להתאבד, המנסים ועל המתאבדים

36 לוח
ונסיונות התאבדויות
19661965

להתאבד

תהתאבדויות נל 1 י ס להתאבדנ

י'שינוי1965 1966
השינוי19651956באחוזים

באחוזים

הכל 175סך ;5.1 1667087040.6

זכר
נקבה

109

66
8.3 100

 66

281
427

281

4230.9

37 לוח
ונסיונותהתאבדויות■ הגיללפילהתאבד

1966

ותהתאב וי לד ת נו ו י ס התאבדנ

כר כרקבהנז נקבהז

הכל 100100.07066%100.0281%100.0%100.0מך 423

שנה 17 11.011.5217.56715.8עד

שנה 241888.069.18028.5 ■11928.1

שנה 302588.057.64415.66715.8

שנה 45312424.01116.77125.310123.9

שנה 55462626.01015.13412.1358.3
ומעלה 563333.03350.03111.0348.1
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הברחות (3)

.%94.1 של עלייה אשתקד,  118 לעומת הברחות, 229 נתגלו השנה

חטאים (4)

לעומת ,22,196 בהם: טיפלה שהמשטרה החטאים במספר חלה %110.4 של גדולה עלייה
זה בנושא תלאביב מחוז שגילה המוגברת לפעילות לייחס יש זו תוספת אשתקד.  10,547

ברשות המיפגעים ולסילוק הסואנים במרכזים הרוכלות נגע לסילוק מיועדת בעיקרה ושהיתי!
^זאף ספק אין העיר. ברחובות השוטריםהסיירים מספר הגדלת עם נתאפשרה זו פעילות הרבים.
להקדיש יכולה אינה שהמשטרה מפני זה, בשטח העבריינות מצב את משקפת אינה זו עלייה

יותר, ועדיפים חשובים  אחרים ייעודיים תפקידים בגלל הטיפול מלוא לו

38 לוח
חטאים

19661964

196419651966

תיקים 9,63910,54722,196נרשמו

בדין 6,6467,11010,998נתחייבו

634261זוכו

חקירה) (כולל למשפט 1,8542,3529,696מחכים

המשפט בבית או במשטרה 8067401,084בוטלו

962782הועברו

נמצא לא 174276275העבריין

דליקות (5)

3,080 נחקרו הכל בסך המשטרה. ידי על שנחקרו הדליקות במספר חלה %11.8 של עלייה
במספר גדולה עלייה חלה זאת ולעומת פחת הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז מספרן דליקות.
של עלייה שעברה, בשנה  491 לעומת השנה, 1,123 תלאביב: במחוז שאירעו הדליקות
שהם במחדלים או בהצתה מקורן אין אם לקבוע כדי בדליקות, חוקרת המשטרה .%128.7
דליקות למניעת אמצעים של תקנים בקביעת רב עזר משמשים החקירה מימצאי עונשין.. בני

כיבוי. ציוד ושל

וחקירה גילוי פעולות .3

כלכליות, עבירות והן המתלוננים, מועטים שבהן עבירות לחשיפת מזמנה מקדישה המשטרה
יכולה איננה היא אולם ובו'! בטחוניות עבירות זנות, עבירות מסוכנים, בסמים הקשורות עבירות
עבירות, שביצעו העבריינים גילוי הוא העיקריים מתפקידיה אחד עבירות. בחקירת להסתפק

לבעליו. להחזירו כדי נשדד, או שנגנב רכוש וגילוי לדין, להביאם כדי
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עבריינים ומאסר גילוי א.

חקירה, תיקי נפתחו שבגינן ועוון, פשע מסוג עבירות 42,702 של מבצעיהן נתגלו 1966 בשנת
שעברה ובשנה %44.0 על השנה עמד הגילויים אחוז שעברה. בשנה  גילויים 42,489 לעומת

.%47.2 על

בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות מספר את גראפית, בצורה משקף, דלהלן 39 הלוח
האחרונות. השנים בשלוש האמיתיים, המקרים ומספר שנרשמו התיקים מספר עם

ו

39 לוח
19661964 רגידירייםו חק'יוה רביעי

103,363

9ו96,7

שנרשמו תיקים
אמיתיים מקרים
הגילויים מספר

85,917

1 96 6 1 9 6 5 1 9 6 4
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בעבירות אשתקד),  0/י93.5 (לעומת %94.1 היה אדם של גופו בגד בעבירות הגילויים אחוז
אשתקד)  %28.9) %27.4  הרכוש נגד בעבירות אשתקד)  %79.7) %80.3  המוסר נגד

שעברה). בשנה  %95.9 (לעומת %93.7  אחרות ובעבירות

באותה אף העבירות ביו ניכרים שינויים ויש אחיד אינו העבירות בקבוצות הגילויים אחוז
ובין %51.4 בין אדם של גופו נגד העבירות בקבוצת הגילויים אחוז נע למשל כך קבוצה?
 הרכוש נגד בעבירות ;%100.0 ובין %66.8 בין  המוסר נגד העבירות בקבוצת !99.1*70

, .%100.0 ובין %71.2 בין  אחרות בעבירות ;%100.0 ובין %11.0 בין

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

40 לוח

אדם של גופו נגד עבירות

19661965

שבהם מקרים
הגילויים אחוז עבריינים נתגלו אמיתיים מקרים שנרשמו תיקים

73.3 82.8 22 24 30 29

51.4 60.0 18 21 35 35

96.2 98.0 51 49 53 50

95.0 96.4 403 433 424 449

94.6 93.3 6,479 6,876 6,846 7,373

99.1 99.2 692 714 698 720

88,7 89.1 678 598 764 671

92.1 93.7 901 1,144 978 1,221

העבירה סוג

19651966196519661965196619651966

ד.כל 10,79610,01210,5489,8289,8599,24493.594.1סך

2931רצח

לרצח 3636נסיון

וגרימת הריגה
ברשלנות 50מוות 56י

גופנית חבלה

463432חמורה

וחבלה תקיפה
7,441396גופנית

שוטר תקיפת
739714והכשלתו

723790איומים

1,057

נגד עבירות שאר
1,315 אדם של גופו
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41 לוח

המוסר נגד עבירות

19661965

שבהם מקרים
בגילויים אחוז עבריינים נת^ן אמיתיים מקרים שנרשמו תיקים

העבירה סוג
1966 1965 1966 1965 1966 1965 1965 1965

80.3 79,7 1,551 1,510 1,932 1,894 2,031 1,997 הכל סך

, שלא ובעילה אונט

86.8 89.2 59 58 68 65 79 75 מבוגרים  כחוק

97.1 90.6 34 29 35 32 36 35 קטינים אונס

 כחוק שלא בעילה

98.0 96.6 192 171 196 177 216 195 קטינים

בלתי עבירות

100.0 87.5 21 14 21 16 21 16 מבוגרים  טבעיות

בלתי עבירות

97.1 97.0 34 32 35 33 36 37 קטינים  טבעיות

מגונים מעשים

70.1 75.7 178 203 254 268 266 284 במבוגרים

מגונים מעשים

76.4 74.9 520 508 681 678 705 702 בקטינים

מגונים1 מעשים

66.8 64.6 171 148 256 229 261 232 בפומבי (אחרים)

95.8 95.8 69 46 72 48 80 54 זנות למעשה סרסרות

95.7 98.7 134 149 140 151 147 152 זנות למעשה שידול

מקום החזקת

93.8 100.0 15 18 16 18 16 19 זנות לשם

עבירות שאר

78.5 74.9 124 134 158 179 168 196 המוסר נגד
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42 לוח
הרכוש נגד עבירות

19661965

ג ו ים ב ע ד.ד. ר
שבהםאמיתייםמקריםשנרשמוהיקים מקרים עבר"גי. הגי2ר1גלך אחוז לוייםם

19651966196519661965196619651956

69,68077,18264,48172,30618,61719,78228.927.4הבלסר

47774775243451.145.3
2,2932,6932,2762,68038135516.713.2
2,0862,9242,0562,89175481936.728.3
1,3871,3451,3681,32639838829.129.3
3,9434,8253,9374,8151,1381,16928.924.3
72281671881138134653.142.7

2,7583,1082,7463,10173470326.722.7
3,1153,8733,0823,8521,1151,30836.234.0

66676364313049.246.9
316316316100.0100.0

41051838448836844695.891.4
2,0151,9351,7991,73630621017.012.1

9,20310,5298,63510,0011,3191,48015.314.8

6,4406,9206,0256,50366771511.111.0
7,3287,9284,9925,79157967211.611.6

2,4232,9512,1862,66241549119.018.4

17,27818,13116,33017,2175,5495,72934.033.3

714752590662~ 57063196.695.3

128130127127696654.352.0

4,8034,6494,6734,5501,8871,79840.439.5

2,5182,9952,4442,9381,9292,37678.980.9

לשוד ונסיון 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 איומים סחיטה,
ציבור עובדי ידי על גניבות

וסוכנים אחרים עובדים ידי על גניבות
אדם של גופו מעל גניבות

רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

אופניים גניבות
ומעלה) ל"י 251) גניבות שאר

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

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
הצתה

בזדון לרכוש נזק
פליליות גבול הסגות



43 לוח
אחרות עבירות
19661965

יסוג ב ע ר,ה ר
שבהםאמיתייםמקריםשנרשמותיקים עברייניםמקרים הגילוייםאחוזנתגלו

19651966196519661965196619651966

14,24614,13813,03312,93812,50312,12595.993.7הכלסד

28152613201276.992.3
47147544245138036186.080.0

1,1371,2821,0681,1909811,03991.987.3
2,9393,2992,5562,8392,4972,75697.797.1

33393138283890.3100.0

2,1801,6841,7561,4371,7331,41598.798.5
252424100,0100.0
311531153115100.0100.0
49756547352746852498.999.4

2,9992,6902,9282,6162,8242,47496.494.6
587954755474100.098.7
21927221026020725898.699.2
38441136838036737699.798.9

1,3121,2711,2611,2171,2011,16895.296.0
46062441855241254498.698.6
1237123712"37100.0100.0
27220627120626620398.298.5
28241727440725134791.685.3
93075285267476948090.371.2

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

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

כסוי ללא שיק משיכת
וריגול) (בגידה המדינה בטחון נגד עבירות
תקנות (הסתננות, חירום חוקי על עבירות

וכוי) ההגנה
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
מסוכנים סמים עבירות

עבירות שאר



והחזרתו רכוש גילוי ב.

לירות ב1,503,683 נאמד שערכו גנוב רכוש של לגילויו הביאו המשטרה של החקירה פעולות
 ושהוחזרו רשות בלי שנלקחו הרכב כלי של ערכם נכלל לא שבו  זה סכום ישראליות.

שנגנב. הרכוש של מערכו %10.6 מהווה

בשנים לבעליו, והוחזר שנתגלה הרכוש ועל שנגנב הרכוש על פרטים  דלהלן 44 בלוח
.19661964

1

44 לוח

ישראליות) (בלירות  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש

19661964

196419651966

9,253,45013,550,84614,184,277שנגנבהרכושערך

והוחזרהרכושערר שנתפס 982,5971,598,8251,503,683לבעליוהגנוב

והוחזרהרכושאחוז 10.611.810.6שנגנב

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

45 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

1966

הרכביייסוג
הכל הדרומיהמחוזאביבתלמחוזהצפוניהמחוזסך

הוחזרונגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבו

10,0049,8709349276,0295,9563,0412,987הכלסר

נוסעים מכוניות

793 805 2,938 2,960 348 350 4,079 4,115 ציבורי) רכב (כולל

355 360 529 536 95 97 979 993 מסחריות מכוניות

קטנועים אופנועים,

1,803 1,840 2,483 2,527 460 463 4,746 4,830 עזר מנוע עם ואופניים

36 36 6 6 24 24 66
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.19661965 בשנים לבעליהם, ושהוחזרו שנגנבו החיים בעלי על פרטים  דלהלן 46 בלוח

46 לוח
שנגנבובעלי והוחזרוחיים

19661965

א ר ה םמספר הראשישי אחוז
שהוחזרו

ם

החיים בעלי הוחזרונגנבוסוג

י1965196619651966 19651966

הכל. 1,5411,01650847433.046,7סך

602626643.323,1בקר

ופרדות 4225292269.088.0סוסים

2933132044.860.6חמורים

1,40692644042631.346,0צאן

י46אחרים 

אשמות וסילוק משפטים ג.

נפתחו מעשיהם שבגין אנשים, 64,278 ועוונות פשעים בביצוע והואשמו נתגלו הנסקרת בשנה
זה מספר מתוך החקירה. סיום עם לתביעה הועברו (%63.1) תיקים 26,963 חקירה. תיקי 42,702

הנאשמים. הורשעו מהם וב%98.3 תיקים 14,179 המשפט בבית התבררו

האחרונות. השנים בשלוש התיקים סילוק על נתונים  דלהלן 47 בלוח

47 לוח

תיקים סילוק

19661964

מהם

השנה
התיקים הכל סך
נתגלו הועברושבהם

לתביעה
נסגרונשפטו

בחקירהללא
העבריינים

החייביםזוכו חיייבי
תלויים
ועומדים

תביעה

196438,70024,35326898.1 13,54310,5428,0016,346
196542,48927,54329998.1 י15,08312,1618,490 6,456
196642,70226,96323698.3 13,94312,7848,3297,410

על נתונים גם זה בלוח העבירות. סוגי לפי התיקים סילוק על פרטים  להלן בלוחות
בדין, ושהוושעו שהואשמו האנשים מספר
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48 לוח
הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

19661965

ו יאשמור. ו וח ב וי וז נסגרוכ
תביעה חועומדיטתלויימללא קירהב

11 1 ז ני < (1 .*1 םתיק0 שי נ םא יבאחוזיםהשינויי סת י שק נ םא יי םת י יק י■קיפקיטת םת י ק
196519661965196619651966196519661965196619651966אנשיםתיקים1965196619651966

הכל +42,48942,70263.44964,278סך 0.5 + 1.315,03313,94320,58719,1812992368,4908,32912,16112,7846,4567,410

24222950רצח 8.3+ 72.447412151141013
לרצח 2118282614.3נסיון 7.142421151421

ברשלנות מוות וגרימת +49517680הריגה 4.1+ 5.33931412531271210
ותקיפות 7,3096,8829,7879,571חבלות 5.8 2.22,6392,2753,2832,77493631,5171,5982,2452,067815879

והכשלתו שוטר 714692990996תקיפת 3.1+ 0.620215024019255163149217243127145
מין +1,1631,2091,3281,390עבירות 4.0+ 4.722723424425376374450353324202195
זנות +213218266292עבירות 2.3+ 9.83723442331688373623249

המוסר נגד אחרות 134124171135עבירות 7.521.125262927576133201917
לשוד ונסיון +24345967שוד 41.7+ 13.6591114114121655

+4,9015,0888,9009,491התפרצויות 3.8+ 6.61,9972,0023,1703,33614115725181,5791,755739802
אדם של גופו מעל 30621049030131.438.612989178118373237101454132גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי +1,3191,4802,3262,631ברכב 12.2+ 13.15416378739776889116452486231233

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של +6677151,2261,230חלקים 7.2+ 0.32593064094837290127168165143115

אופניים +579672833970גניבות 16.1+ 16.4222214292280 386106144215127134
אחרות +6,3356,6829,75210,341גניבות 5.5+ 6.02,3052,1183,2913,03138251,1901,4151,6581,9111,1441,213

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +570631708801רכוש 10.7+ 13.115416518519046105101171212136147

696610892הצתה 4.314.812152118122152127148
בזדון לרכוש 1,8871,7982,9922,705נזק 4.7 9.64974696655832016649605468465253243

פליליות גבול +1,9292,3762,8323,619הסגות 23.2+ 27.87307789761,0602525445532546731183310
400373469435זיופים 6.7 7.212863141732534412115496112

+3,4783,7953,8004,125רמאויות 9.1+ 8.61,1521,1071,1981,17610826330811431,2809101,092
חירום חוקי על עבירות

וריגול 1,7611,4532,6242,45217.5בגידה 6.69426451,3621,04543217159484441114205
הציבורי הסדר נגד 5,1544,8939,2308,426עבירות 5.1 8.71,9151,7232,8112,47432251,2928971,3141,362601886

כלכליות +690784827991עבירות 13.6+ 19.83203423573835755164167149220
מסוכנים סמים +251347401554עבירות 38.2+ 38.210199114128531926881453874

עבירות 2,5422,0893,1972,50717.821.653343668251519171,122916546440322280שאר
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49 לוח
*1966 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק

שלשלביםתיקי שטרםתיקיםהסילוק סולקותיקים
העבירה ועומדיםסוג קודמותתלויים הכלמשנים ינסגרונסגרוסך י ו וח שבהםב תיקים מחדשובחקירה ן*זוכוללאמחוסרשנפתחו ן* ך ך* תלוייםןן*

השנה הנאשמיםאנשיםתיקיםתביעהאשמההשנהבתחילת
(11 י'ן* 11^

ועומדים

הכל 20,33057720,9074043,18813,80420.3597011992,611סך
18181141621רצח

לרצח 21213111425נסיון'
ברשלנות מוות וגרימת 66662421349228הריגה ותקיפות 3,21583,223134902,3033,0391413273חבלות

והכשלתו שוטר 35613574472403354260תקיפת מיו 638166541018528130740138עבירות
זנות 14431472585110928עבירות

המוסר נגד אחרות 591603113343310עבירות לשוד ונסיון 2222715312שוד
2,5552552,81072762,1343,662346353התפרצויות

אדם של גופו מעל 1502152411119208612גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 711537644606059761976ברכב מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים 45286536324_32533358וגניבת
אופניים 286283147472473572110גניבות
אחרות 3,0081033,111755832,021298510123308גניבות והחזקת גנוב רכוש קבלת

כגנוב החשוד 34973562043201רכוש 24016472
9_37239720243הצתה

בזדון לרכוש 74019759132154607003734נזק פליליות גבול 76027621111754578945143הסגות
3183321739158196101988זיופים

2,393292,4221072031,3711,4978995557רמאויות
חירום, חוקי על עבירות

וריגול 6576574014139663541066בגידה
הציבורי הסדר נגד 2,06542,069323731,4142,574525193עבירות

כלכליות 37137183524730051165עבירות
מסוכנים סמים 136136117801061028עבירות

עבירות 9308938362105056615217118שאר

בל3ד. ו1965 1964 בשנים שנרשמו לתיקים מתייחס הסילוק
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ואין פתיחתם, בשנת סולקו וגם שנרשמו לתיקים מתייחסים דלעיל ו48 47 שבלוחות הנתונים
הנתונה. השנה תום לאחר המשפט בבית שנתבררו או נסתיימה בהם שהחקירה תיקים כוללים הם
 הנסקרת. בשנה ושסולקו 19651964 משנים שנשארו התיקים סילוק על פרטים

דלעיל. 49 בלוח

המופיעים משטרה אנשי על כלל' בדרך מוטלת, השלום משפט בבתי הנידונות בעבירות התביעה
אנשי הפלילי. הדין סדר לחוק בהתאם הכללי, המפקח ידי על לכך שהוסמכו לאחר כתובעים,
וצווים חיפוש פקודות מעצה פקודות הוצאת לשם השונים המשפט בבתי גם מופיעים משטרה
שנתפסו חפצים או מוצגים להחרמת בקשות הגשת ולשם רכוש על בעלות בירור לשם שונים,

וכוי). תחמושת נשק, סמים, (כגון אסורה ושהחזקתם

שנמצאו. או שנתפסו והתחמושת הנשק כלי על פרטים י דלהלן 50 בלוח

50 לוח
נשק ותחמושתתפיסת
1966

התחמושת או הנשק הכלסוג נמצאנתפססן

1419843רובים
413מקלעים

301812תתמקלעים

25320845אקדחים
ומוקשים רימונים 741361פצצות,

צייד 1691654רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 37,34422,20015,144תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 1163977מחסניות

ופגיונות 49481גידונים

לרימונים 184184נפצים

11רקטות
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וי פרגן

הנוער בקרב העבריינות

והיקפה הגעייה .1

נגד ההאשמות של הכולל במספר זעומה, אמנם ירידה, הראשונה הפעם זו חלה 1966 בשנת
אשתקד.  19,125 לעומת הדו"ח, בשנת 18,906  ופשע עוון מסוג עבירות שביצעו צעירים
 %30.1 לעומת ,%29.4 על עמד זו בשנה שנתגלו העבריינים במספר הצעירים שיעור

שעברה. בשנה

הצעירים, של העבריינות בממדי הטבה חלה שאמנם לעיל הנאמר מן ולהסיק להיחפז אין
לשירות שהופנו הצעירים מספר עלה גם כן העבריינים של הכולל המספר שעלה כשם כי
 11,140 הופנו 1966 ובשבת 10,646 הופנו 1965 בשנת המשטרה: ידי על לנוער המבחן
העמיקה, הנוער בקרב העבריינות כי ובוודאות, לקבוע לנו מותר ועוד: זאת .%4.6 של עלייה
3,591 חזרו זו בשנה כי  שעברה) השנה של מזה קטן היה ההאשמות מספר כאמור, כי, (אם
גדל, לסורם שחזרו העבריינים שמספר כלומר, הפליליים, מעשיהם על צעירים עבריינים
,%27.6  1964 בשנת ,%24.6 היוו הם 1963 בשנת שנה: מדי גדל שהוא העובדה ומצערת

.%32.2  1966 ובשנת %29.5  1965 בשנת

ויותר יותר מתקרבות הצעירים של הביצוע ושיטות הפעולות שההתנהגות, לציין ראוי
למשל: העבירות. מבצעי בין האבחנה פער גט מצטמצם ולכן המבוגרים העבריינים של לאלו
דרכי ממש, המגורים בסביבת שלא מבוצעות העבירות רחב, מידה בקנה התרבו הפריצות

יותר. נוקשה היא בחקירה והעמידה משתכללות, העבירה ביצוע לאחר ההתחמקות

אנו בסיפוק כפרט. הפועל הצעיר העבריין בעיית בעיקר היא בארצנו הנוער עבריינות
 ואלים מאורגן בפשע העוסקים צעירים כנופיות נתגלו לא כי לקבוע, שוב השנה יכולים
מקרים על להצביע אפשר אמנם שבהן. ובנאורות רבות בארצות מוכרת כך כל שהיא תופעה
שפירקו צעירים חבורות ועל  גניבות בעיקר  עבירות ביצוע לשם צעירים התחברות של
בדרך כלשהי, התבלטות ורצון ראווה לשם שונים, בגוונים בריונות במעשי מרצמ את

ובחברתם. בסביבתם "המוכרת'*

על כמוסבר העבירות. בביצוע, הצעירים של חלקם על מלמדים דלעיל 51 בלוח המספרים
אחדות עבירות שביצע צעיר  זה בדרח 2ב/ סעיף ה/ בפרק הסטאטיסטי החישוב שיטת
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קיים הצעירים העבריינים לגבי אולם שעשה, העבירות מספר לפי מספר, כעבריינים ברשם
בלבד אחת פעם צעיר כל נרשם שבו לנוער, המבחן שירות ידי על המנוהל שמי, רישום גט

עבירות. מספר בה עבר אפילו  השנה במשך

בחמש שנתגלו, העבריינים כלל בין הצעירים העבריינים אחוז את מראה דלהלן 51 הלוח
האחרונות. השנים

51 לוח

19661962 צ:7גירים ועבריינים העבריינות
(באחוזים)



למספר, בהשוואה השמי, הרישום לפי הצעירים העבריינים של מספרם  דלהלן 52 בלוח
האחרונות. השנים עשר במ^ך שנתגלו, העבירות לפי שהואשמו הצעירים העבריינים

52 לוח

19661957 שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים

לפיהשנה צעירים *עבריינים שמי העברייניםרישום מספר
לפי הצעירים

שנתגלו העבירות

העבריינים אחוז
הצעירים
הכל בסך
העבריינים הכל מיעוטיםיהודיםסך

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

196611,1409,5831,55718,90629.4

הסעד. משרד של הרישום לפי .

לעומת השנה, 6,490  ירידה השנה חלה שנתגלו החדשים הצעירים העבריינים במספר
הנוער בקרב המשטרה של הפעילות להרחבת זו תופעה לייחס אפשר אשתקד.  7,560

לפשע. להיתפס אחרים רבים צעירים מה, במידת ושבלמו, שננקטו המניעה ולפעולות

וחקירתם צעירים עבריינים .2

מחוסר לסגור הסמכות ניתנה למשטרה בהם: והטיפול צעירים בחקירת חלה חשובה התפתחות
המבחן קצין עם התייעצות בלי אף  צעירים מעורבים היו שבהם תיקים לציבור עניין
תש"ך1960, והשגחה), (טיפול הנוער חוק עלפי פעילותה את הרחיבה המשטרה לנוער?
חשש קיים אך עבירה, עברו שלא צעירים ולגבי שבים תשע להם מלאו שטרם עבריינים לגבי
נוער בני ב759 המשטרה טיפלה 1966 בשנת להיפגע. עלול או נפגע והנפשי הגופני ששלומם

אשתקד).  419 (לעומת הנ"ל הסוגים מן

קורס המשטרה ערכה נוער, בעבריינות המטפלים של המקצועי הידע רמת את להעלות כדי
ובחלקם בפועל נוער חוקרי בחלקם  שונות מיחידות חניכים 35 השתתפו שבו נוער, לחוקרי
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ביחידות הצוותים את להשלים איפשר זה קורס כלליים. חקירה בתפקידי העוסקים חוקרים
את יצר ואף הדרומי, המחוז של היחידות וביתר בירושלים בחיפה, בתלאביב, הקיימות הנוער
לקורס נוסף .1967 בשנת הצפוני המחוז של אחרות ביחידות נוער חוקרי של לצוותים הגרעין
ובשעת בהשתלמויות מיוחדים, בכנסים בו ובטיפול נוער בחקירת רבים חוקרים השתלמו זה

הארצי. שבמטה נוער לעבריינות המדור קציני של ההדרכה ביקורי

מיוחדת לב תשומת והקדישו צעירים עבריינים של תנועותיהם אחר התחקו הנוער יחידות
צעירים ש^ מעשיהם על מתמיד פיקוח הופעל מובטל. או עזוב נוער בני של הריכוז למקומות
ציבוריים, גנים הרחצה, חופי כגון: עבריינות, למעשי ופיתוי משיכה כוח להם שיש במקומות
בהתאם ניתן אלה במקומות נוער בני של חורגת בהתנהגות הטיפול ובו'. שעשועים מקומות
אך ולהזהירם, הצעירים את להכווין שמגמתן הכללי, המפקח ידי על בנידון שהוצאו להנחיות

מלא. משטרתי טיפול ניתן בריונית התנהגות ושל התפרעויות של במקרים

הצעירים של העבריינית שהפעילות נציין לא אם צורכם, כל יובהרו לא להלן הדברים
רבתי. תלאביב במרחב ובמיוחד העירוניים במרכזים ברובה היתה

בעבירות הנאשמים כל מבין #50.5, נערות. 1,397 היו שהואשמו הצעירים 18,906 בין

גניבת ההתפרצויות, השוד, מבצעי בין מספרם אשתקד).  %53.9 (לעומת צעירים היו רכוש
בין מספרם פחת זאת לעומת  גדל אופניים וגניבת מנועי ברכב והשימוש מנועי רכב כלי

(לעומת %13.0 הצעירים היוו מוסר בעבירות ?%54.8 על ועמד אדם של גופו מעל הגונבים

אשתקד),  %9.5 (לעומת %10.4 חלקם היה אדם של גופו נגד בעבירות ז אשתקד)  %13.8

שהואשמו הנערות שמספר לציין ראוי ב%5.7. עלה שאחוזם למיניהן ובתקיפות בחבלות בעיקר

עלייה  אשתקד 141 לעומת השנה 181 ניכרת: במידה גדל אדם של גופו נגד בעבירות
שהעלייה למרות פלילית, גבול בהסגת שהואשמו הנערות אחוז ב%54.2 גדל כן .%28.4 של

ל%14.1. הגיע זו בעבירה שהואשמו הצעירים במספר הכללית

ריבוי על במיוחד לעמוד עלינו לסוגיה, בעבריינות הצעירים של חלקם את לתאר נרצה אם

גניבת חלקיהם, ומכירת אופניים פירוק אופניים, גניבות הים, בשפת הגניבות ההתפרצויות,
וברכב בשווקים באוטובוסים, במעבר, גניבות הבעלים. רשות ללא ברכב ושימוש מנועי רכב

.129 הגילאים של העבריינית פעילותם עיקר היתד,  הונה

עבירות, סוגי 26 לפי העבריינים, כלל בין הצעירים של חלקם את המראה לוח להלן
האחרונות. בשנתיים
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53 לוה
19661965 צעירים ועבריינים העבריינות

מה ש א העברייניםוו אחוז
הצעירים

השינוי
גאחוזימ

6 51 91 9 6 הכל6 בסך
ילז*י*^!יי{י0

גמספר
ה ר י נ ע ה סוג

בכלל צעיריסמהםעברייגיס בכללעבריינים צעיריםעבריינים עבריינים מהם
נים היג^רי
הצעירים

19651966נקבהזכרטה''כנקבהזכרסה"בנקבד.זכרסה"כנקבהזכרסה"כ

הכל 63,44956,1057,34419,12517,6761,44964,27851,6366,64218,90617,5091,39730.129.4סך 1.1

29272רצח 2250506.9.

לרצח 28262262332117.7נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 7670611807642111.32.5הריגה

ותקיפות +9,7878,1541,6339648371279,5717,9341,6371,0198621579.810.6חבלות 5.7
והכשלתו שוטר +9908541366653139968281689169226.79.1תקיפת 37.9

מיו 1,3281,3131521821621,3901,36327207202516.414.9עבירות 5.0

זנות +266130136514292157135132111.94.5עבירות 160.0
המוסר נגד אחרות 1711665202013512871715211.712.6עבירות 15.0

לשוד ונסיון +59572666764375210.210.4שוד 16.7

+8,9008,6162845,8095,5722379,4919,1893026,1505,91423665.364.8התפרצויות 5.9
אדם של גופו מעל 490454363713482330128417165159675.754.8גניבות 55.5

ברכב ושימוש מנועי רבב גניבות
רשות בלי +2,3262,3161057256842,6312,61912731728324.627.8מנועי 27.8

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 1,2261,2101682181291,2301,2237681680167.055.4חלקים 17.1

אופניים 8338231061660889709628731725673.975.44גניבות 18.7

אחרות 9,7528,6931,0595,7965,29150510,3419,2641.0775,7405,19354759.455.5גניבות 1.0

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 708668401581451380176635143141222.317.9החשוד 9.5

+10899932329281113532329.638.0הצתה 9.4

בזדון לרכוש 2,9922,7522401,5451,483622,7052,5002051,2471,1994851.646.1נזק 19.3

פליליות גבול +6193,2263936715977420.818.5'2,8322,478354588540483הסגות 14.1

4694135636162043538649251697.75.7זיופים 30.6

3,8003,614186514384,1253,9361892414101.30.6רמאויות 52.9

וריגול בגידה חירום, חוקי על 47.0"2,6242,405219193145482,4522,343109171134377■עבירות 11.4

הציבורי הסדר נגד 9,2307,1692,0618926342588,4266,9071,5197505991519.78.9עבירות 15.9

כלכליות 8277141133838991810181333124.63.3עבירות 13.2

מסוכנים סמים 401377241155451143171250.23.1עבירות

עבירות .006501234178'3,1972,507690324266582,5072שאר 5610.19.3 27.8
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הנעדרים של והיא ביסודה, חמורה נוספת, לתופעה הלב תשומת את להפנות עלינו שומה
כל שלא גם מה הנעדרים, הצעירים במספר לשנה משנה מתמדת עלייה ישנה והנעדרות:
סימפטום שהיא משום חמורה היא זו תופעה המשטרה. לידיעת הובאו צעירים של ההעדוויות
 פיקוח חוסו של מצב היא שההעדרות ומשש נפשית יציבות חוסו ושל סביבתית עזובה של
והזנות. העבריינות לזרועות מהירה ולהידרדרות שליליות להשפעות נוח רקע המהווים דברים
קיימת שבהן משפחות של נמוכה, םוצירכלכלית משכבה להורים בנים ברובם הם הנעדרים
של העדרותם כרוניות. ומחלות תקינים בלתי יחסים סכסוכים, גירושין, של גבוהה שכיחות
ןלעתים להם והקרובים המשפחה מצד קיפוח או הזנחה, דחייה, הרגשת עקב באה הצעירים
בעיקה העבריינות, עולם לעבר פונים הנערים הטבעיות. וזכויותיהם חירותם שלילת עקב באה
ככל עשתה המשטרה זנות. לחיי מתדרדרות הנערות ואילו הרכוש, נגד עבירות מבצעים
העדרות לאחר לבתיהם רבים קטינים והחזירה ההתדרדרות, של השונים בשלבים שביכולתה
הממלכתיים  המוסדות כל מצד דחופים פתרונות דורשת זו בעייה אולם ממושכת. אי קצרה

הנוער. בבעיות המטפלים והציבוריים,

ההגבלות עקבי מבוגרים, של מחקירתם יותר מסובכת ולעתים קשה הצעירים של חקירתם
בסיכויי כלשהי פגיעה למנוע ושמטרתן עצמה על הטילה שהמשטרה וההגבלות החוקיות
מירבית, במתינות בצעירים לנהוג מצווים החוקרים הפשע. מזרועות נערה או נער של ההצלה
לפרסום המעצרים, ביצוע ולזמן למקום נוגעות ההגבלות חקירה. בשעת והן מעצר בשעת הן
הסיכון את עצמה על נוטלת אף המשטרה וכיו"ב. המעצר לתנאי צעירים, על כלשהם פרטים
החקירה, בסיכויי הדבר מחבל פעם שלא למרות בערובה, צעירים של המוקדם שבשחחר

ראיות. להעלים או שותפיהם את להזהיר השהות להם שניתנת בכך

הקשיים על המוסיפה תופעה היא לנוער, אחרים ממוסדות או חסות ממוסדות הבריחה
חשיבות אלה ממוסדות הבורחים של המהיר לאיכונם צעירים. בעבריינים בטיפול הקיימים
שהותם בעת רבות עבירות המבצעים מועדים, בעבריינים כלל בדרך מדובר כי במעלה, ראשונה

פליליים. למעשים אחרים והמגייסים למוסד מחוץ

השנה במרחבים. היחידות על מבוטל לא נטל ומהוות נפוץ חזיון הן המוסדות מן הבריחות
לא אירע בורחים. 745  בלבד הגדולות הערים בשלושת הנוער יחידות ידי על ונעצרו אוכנו
א!/ מנהליו לידי ונמסרו למוסד הוחזרו שבו יום באותו שנית נתפסו בורחים שצעירים פעם
מתאימה תגובה העדר גם ואולי צעירים עבריינים להחזקת נעולים חינוך מוסדות חוסר מדריכיו.

ולברוח. לחזור המוסדות חניכי את מעודדים  שנתפסו הבורחים לגבי המוסד הנהלת מצד

הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

המקסימום את המשטרה עושה הקיימות בנסיבות כי כתבנו, הקודמים השנתיים בדוחות
שהם הפיסית, למניעה מעבר שהם בתחומים וגם הנוער בקרב העבריינות למניעת שביכולתה
ולציץ להוסיף נוכל השנה הסוציאלי. והטיפול החינוך מוסדות של תפקידיהם במ*גרת בעצם
הבעייה עם להתמודד כדי לה, שניתן ככל  פעילותה את אלה בשטחים העמיקה עוד שהמשטרה

מתאים. טיפול קיבלו שלא ביותר הדחופים למקרים זמניים, ולו פתרונות, למצוא וכדי
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בדרך הם המשטרה אנשי כי לבאות, בחריתה מקורה זו בפעילות המשטרה של דביקותה .

הסביבה של ההרסנית ההשפעה את הרואים והם הצעיר בעבריין הנתקלים הראשונים כלל
על מכך ההשלכות ואת "סיפוקיו'/ את ומוצא מבלה הוא שבה והחברה חי הוא שבה הקרובה

וכאזרח. כאדם עתידו

בקרב העבריינות מניעת בתחום המשטרה פעילות את מכווין נוער לעבריינות המדור
המדור אנשי נתונים. ועיבוד מחקר לתפקידי ופסיכולוג נוער למועדוני קצין לו נוספו הנוער.
המטפלים אחרים גורמים עם פעולה שיתוף תוך מהן וחלק המניעה בתחום רבותי פעולות ארגנו

והתרבות. החינוך משרד עם הקשרים הידוק את לציין יש במיוחד הנוער. בבעיות

למניעת הפועלים וממלכתיים ציבוריים גורמים עם פעולה משתפות המשטרה יחידות
גלוייה איננה זו פעילות מקומיות. פעולות של רב במספר ומשתתפות באזורן נוער עבריינות
והטיפול הסעד החינוך, לבעיות שהאחריות העיקרון על שמירה תוך מבוצעת היא כי תמיד,
בהקצאת ארגונית, בעזרה מתבטא המשטרה סיוע המקומית. הרשות בידי היא הסוציאלי
מיידי. טיפול הדורשים ומצבים מקרים על אינפורמאציה ובמתן מדריכים בשיגור אמצעים,
לשעות מחוץ ומאמצים, זמן המקדישים כאלה ישנם משטרה אנשי בין כי להוסיף מחובתנו
שסטו, נוער בבני וישיר אינדיבידואלי לטיפול המוגדר, לתפקידם ומעבר הרגילות עבודתם

תקינים. חברה לחיי ולהחזירם לשקמם כדי

ומועדונים קייטנות א.

ספורט, קבוצות ומארגנת ומועדונים קייטנות החמישית השנה זו ומקיימת יוזמת המשטרה
פעילות את להפנות בכוונתה אלה מפעלים בהקמת אחרים. ציבוריים גורמים עם פעולה בשיתוף
ומהתגודדות הבית מן מהעדרויות משוטטות, למנעם וחיוביים, רצויים לאפיקים ומרצם הצעירים

לבריונות. או לעבריינות הנתפסות בקבוצות

השתתפו אחרים, מוסדות עם פעולה בשיתוף או המשטרה' ידי על שקויימו בקייטנות
1,146 השתתפו אלה מבין שעברה. בשנה  2,132 לעומת נועה ובני ילדים 4,126 השנה
שלושה של הקייטנות (במקום שבועות ששה של מיוחדות בקייטנות ונערות נערים
השנה קויימו הקייטנות המאוחרות. הצהריים שעות עד הילדים הועסקו שבהן שבועות)

 אשתקד:  13 לעומת דלהלן, המקומות ב17

שבע; נצרת!באר
עכו?הרצליה!
חנה?חצור? פרדס

< צפת*טבריה
,י <יקנעם גת קרית

, שמונה!ירושלים קרית
., ציון?כרמיאל מעוז

העמק! שלומי.מגדל
מעלות:

128



בעכו המשטרה קייטנת

מדריכים 44 המשטרה), של כספי בסיוע (אחדים בשכר מדריכים ששה הוםעקו בקייטנות
זו שלפעילות לשער יש אשתקד).  14 (לעומת משטרה אנשי  מדריכים ו30 מתנדבים
הקיץ בחודשי המחמיר העבריינות מצב לאור הצעירים, העבריינים על חיובית השפעה היתר,
מבוצעות העבירות מכל כשליש כי  הנוער בעבריינות קריטית עונה ומתמיד מאז המהווים
משרד מינה הקייטנות, של הצלחתן לאחר כי יצויין, יוניאוגוסט. בחודשים צעירים ידי על
שיתוף תוך שאורגנו קייטנות של והשפעתן פעולתן דרכי לבדיקת וועדה והתרבות החינוך

עמו. פעולה

מסגרת או מועדון בשום נקלטו שלא נוער לבני המועדונים המשטרה ידי על קויימו השנה גם
אלה מועדונים של בניהולם גת. ובקרית חנה בפרדס בירושלים, ביקנעם,  אחרת מאורגנת
שבהם אחרים, במקומות מדריכות. ושתי משטרה) (אנשי מדריכים חמישה הוסעקו
ציונה, נס נהריה, מעלות, לוד, יבנה, חצור, חדרה, שבע, בבאר  נוער מועדוני קיימים
ההדרכה, בפעולות המשטרה מסייעת  ושלומי רמלה לציון, ראשון שמונה, קרית עקרון, עכו,

ספורט. פעולות ובארגון והבידור התעסוקה תוכניות בגיוון

הקמת למען השונים הגורמים של בהפעלתם לראות יש המשטרה של החשובה תרומתה את
ולמועדונים לקייטנות פרובלימאטיים ונערות נערים עשרות של ובהכוונתם ומועדונים קייטנות

הנוער. בקרב העבריינות מניעת על וישירה רבה השפעה לו שיש דבר אלה,

מחקר ב.

הטיפול שיטות על ועמד ובליברפול בלונדון לימודים סיור ערך נוער לעבריינות המדור ראש
בחקר המשטרה מתרכזת הבעייה, את וללמוד הנוער עבריינות את לחקור במאמציה שם. הנהוגות
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המחקרים במיוחד. אותה שמעסיקים זו בעייה של בודדות תופעות ואף השונים האספקטים
התעסוקה, שירות לנוער, המבחן שירות כגון: אחרים, גורמים עם פעולה בשיתוף נערכים

וכר. גבוהה להשכלה מוסדות

 דלהלן: לנושאים השאר, בין המחקר, מאמצי הוקדשו השנה

בה והטיפול שמונה בקרית הנוער עבריינות

ובהערכת ובגורמים שמונה בקרית הנוער בעבריינות הקשורות הבעיות במכלול עסק זה מחקר
ויש השנה בסוף סוכם המחקר הצעירים. ולעבריינים אלה לגורמים שניתן הטיפול יעילות
גט בו והטיפול הנוער עבריינות על מעשיות השלכות יהיו ולמסקנותיו שלמימצאיו להניח

האחרות. הפיתוח בעיירות

בקטינים מין עבירות ביצוע

יסתמך הוא מקריט. כ700 ויקיף להן קרבן שנפלו ולקטינים זה מסוג לעבירות מתייחס המחקר
בעבירות נוער בחוקרת שפעלה טלמון, הגברת ידי על שנוהל המפורט הרישום על רבות
זה מחקר מין). עבירות על (הודעה 3122 המשטרה בטופסי המצוי החומר ועל בירושלים, מוסר
מעשיות השלכות יהיו למימצאיו כי להניח ויש המין עבירות של הדינאמיקה להבנת לסייע עשוי
החווייה לריכוך דרכים על גם יצביעו והם הזה, הסוג מן העבריינים ולגילוי עבירות למניעת

הקרבן. התנסה שבה הקשה

מבתיהם צעירים העדרות

ד"ר עם בשיתוף מקיף, במחקר הוחל השנה .1964 בשנת יערך זה בנושא ונסיוני ראשון סקר
החקירה יחידות של ובסיועו העברית האוניברסיטה שליד לקרימינולוגיה המכון מן אמיר מ.

שמניחים משום המשטרה את רבות העסיקה מבתיהם צעירים של ההעדרות בעיית הארץ. בכל
הנוער. בקרב העבריינות על ניכרת השפעה לה שיש

החומרה על במיוחד מצביעות הן זו. הנחה מאשרות הסקר של הראשונות התוצאות
שרובן  האחרונות) בשנים בהתמדה עולה (שמספרן 1714 בגילים נערות של שבהעדרותן
שבטיפול. החשיבות מידת את גם הוכיחו הראשונות התוצאות רבה. במהירות לזנות מתדרדרות
המחסור האפשר. ככל מוקדם בשלב המטפלים, לשירותים הכוונתם ידי על אלה במקרים המונע
חריפה היא הבעייה (שבו תלאביב במחוז ובמיוחד (פנימיות) מתאימים טיפול במוסדות החמור
את לנטוש הביאן שונות שסיבות לנערות ארעי, ואפילו מקלט, לתת יהיה אפשר שבהם ביותר)

המניעה. בפעולות הקיימים הקשיים על מעט לא מוסיף בתיהן,

ביןמוסדי וטיפול תיאום ג.

המקומי במישור  הסעד משרד שירותי ובין המשטרה בין הקשרים הועמקו הנסקרת בשנה
משותפים סימפוזיונים השאר, בין קויימו, הקשר והידוק הפעולה תיאום לשם הארצי. ובמישור
חקירות וקציני הנוער חוקרי ובין הסעד משרד של. לנוער המבחן קציני בין קבועים ומפגשים
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הפעולה בשיתוף השנה שחלה החיובית ההתפתחות את לציין שוב מחובתנו המשטרה. של
תוצאות ממנה יצמחו ספק שללא המונעת, הפעילות העמקת למען והתרבות החינוך משרד עם

רצויות.

שבתחום בבעיות המטפלות שונות, וביןמוסדיות ביןמשרדיות בוועדות מיוצגת המשטרה
הוועדה נוער* עבריינות למניעת הוועדה התיאום! ועדת וביניהן: ומניעתה' הנוער עבריינות
וההתנדבות השירותים לפיתוח הועדה (מוסר)) נוער חוקרי למינוי הועדה הסוטה, הנערה למען
שונים, מוסדות של ובדיונים בכנסים השתתפו נוער לעבריינות והיחידות המדור קציני וכר.

פעולתם. בתחום נגעו הנושאים אם

המקומיות הרשויות של בפעולתן המשטרה יחידות משתתפות הארצי, בדרג התיאום על נוסף
שבאזורם, הנוער עבריינות בבעיות המטפלות והציבוריים הממשלתיים המוסדות שלוחות ושל
ועדות של מספרן הגיע השנה הנוער. בקרב עבריינות למניעת המקומיות בוועדות ייצוג ידי על
ובחיפה בירושלים הנוער ומחלקי בתלאביב הנוער מיפלג קיימו אלה מלבד ל13. אלו מקומיות

המקומיים. המוסדות עם זה בנושא מגעים

הסברה ד.

לסוגיהם מחנכים ובקרב הרחב הציבור בקרב הנוער עבריינות של הבעייה להסברת ענפה פעולה
לעבריינות המדור קציני ידי על ניתנו זו במסגרת הארץ. ברחבי משטרה קציני ידי על נוהלה
סוציאליים, לעובדים נוער, למדריכי הרצאות ל100 מעל במרחבים הנוער יחידות וראשי נוער
שנועדו פומביות בהרצאות הופיעו הקצינים משטרה. ולאנשי למורים קהילתיים, לעובדים
הדרכה חוברת פורסמה כן וכיו"ב. צה"ל ליחידות נוער, ולארגוני לקבוצות הרחב, לציבור

עבריין". בנוער בטיפול המשטרה "שיקולי שנושאה המשטרה ליחידות
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זי פר5ן

דרכים ותאונות תנועה

התנועה ובעיות בתאונות, המלחמה .1

לומה אפשר ובסילוקמ. התאונות גורמי בחישוף המשטרה לפעולות נודעת מרובה חשיבות
בלתי נהיגה בדרך. המשתמשים של בהתנהגותם כלומר, באדם, מקורן התאונות של רובן שרוב
של רשלנית התנהגות התקנות, מן התעלמות לתמרורים, איציות מסוכנת, ולעתים זהירה
בתאונות שחלקם סובייקטיביים גורמים הם  הרכב של תקין בלתי מצב רגל, הולכי

מכריע. הוא

להתרחשות הסיבות בין מיעוט שהם האובייקטיביים הגורמים מן גם מתעלמים אנו אין
מצב את למנות יש אלה גורמים בין להן. תורמים רק הם רבים ובמקרים הדרכים תאונות
בלתי לחנייה הגורמת בערים, בעיקר החנייה, במקומות המצוקה ואת התנועה עומס הכבישים,

למםכנת. אף ולעתים חוקית

..*31

התנועה זרימת על דיווח

התעבורה לשיפור אחרים הנדסיים ואמצעים הרימזור הכבישים, של קיבולתם הגדלת
ותרמו הביךעירוניים ובכבישים בערים התנועה בזרימת לטובה אותותיהם נתנו בדרכים,
למוסדות מסייעת המשטרה הדרכים תאונות להתארעות האובייקטיביות הסיבות לצמצום
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עיקר אולם התאונות, להתרחשות המסייעים הגורמים את ולסלק לאכן לאבחן, בדבר הנוגעים
מסיבות הנובעות התאונות מספר להקטנת תרומתה את תורמת שהיא בזה והשפעתה כוחה
היא ההגה. ואוחזי רגל הולכי  בדרך המשתמשים של התנהגותם  דהיינו סובייקטיביות,
התקלות, וסילוק ויסותה הזרמתה, התנועה, על מתמיד פיקוח ידי על דרכים: בשתי זאת משיגה
ידה את מושכת איננה המשטרה והנהגים. הרגל הולכי על התעבורה תקנות אכיפת ידי ועל
המועצה עם פעולה ומשתפת ההסברה, והוא בימינו ביותר החשוב הקומוניקאציה מאמצעי גם
ובהדרכה התנועה בנושא העוסקים אחרים, ציבוריים וגורמים תאונות למניעת הלאומית

בדרכים. לזהירות
לעומת ,11,205  אדם בני נפגעו שבהן התאונות במספר נוספת ירידה חלה 1966 בשנת
אשתקד,  ב314 שהסתכמו קטלניות בתאונות הדבר בולט ובמיוחד אשתקד,  11,368

,1963 בשנת זה מסוג התאונות למספר דומה הקטלניות התאונות מספר השנה.  265 לעומת
קרוב נעים שבכבישים העובדה ולמרות תושבים ב228,000 מאז גדלה שהאוכלוסייה למרות
מורשים. מנועיים רכב כלי 195,057 זו בשנה בכבישים נעו הכל ובסך יותר, רכב כלי ל84,000
בשנת הנפגעים למספר זהה ,582  זו בשנה שהיה תושבים 100,000 לכל הנפגעים מספר

המצב. את נאמנה ומשקף 1963

מתאונות כתוצאה בשנה, שנה מדי וילדים, נשים גברים,  אדם חיי שבאבדן הצער כל עם
פורתא נחמה יש האדם, של מהתנהגותו כתוצאה שבעיקר במפורש, זאת לומר ויש דרכים,

בירידתו. ואף הדרכים תאונות מספר בייצוב
זו בשנה קשה. השנה אף היתד, רבתי בתלאביב ובעיקר הגדולות בערים החנייה בעיית
לבטל המקומיות הרשויות בפני להמליץ במטרה בערים, סקרים המשטרה יחידות ידי על נערכו
מסקרים כתוצאה הכרחי. איננו הדבר שבהם המקומות אותם בכל חנייה איסור של תמרורים

חנייה. מקומות אלפי נתוספו כך ידי ועל תמרורים מאות הורדו אלה

רגל להולכי סכנה  המדרכה על רכב

בחצי אף ולעתים בשליש להצרתו גורמת הכביש על רכב כלי שחניית לציין, מחובתנו
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היא שבהם מסויימים במקומות רכב של החנייה התנועה. זרימת על ניכרת השפעה לו? ויש
התאונות. להתארעות מבוטל לא גורם מהווה אסורה,

המשיכה החנייה, בנושא קטנה, אמנם רווחה' שהביאה התמרורים ביטול פעולת עם בבד בד
השנתי בדו"ח כבר כתבנו המדרכות. על רכב כלי חניית להרשות שלא במדיניותה המשטרה
ממנה לרדת אדם מאלצת המדרכה על חסימה וכל רגל להולי מיועדות המדרכות כי אשתקד,
נשאה המשטרה שפעולת בסיפוק, לציין עלינו רכב. כלי של בפגיעה בכך ולהסתכן לכביש
לתקלות. וגרמה למדי שכיחה. היתה שם תלאביב, באיזור ובמיוחד התמעטה זו חנייה פרי;

אסורים במקואות הן החנייה, בנושא התעבורה תקנות שבאכיפת הפופולאריות חוסר למרות
האלה, האיסורים את לקיים לעצמה חובה ישראל משטרת רואה המדרכות, על והן בכבישים
החופשית הזרימה קשה ותיפגע אדם לבני הסיכון יגדל יעיל פיקוח שבלי היטב ביודעה
בערים, מסויימים במקומות קצר זמן תוך כליל להיסתם אף עלולה היא התנועה! של והתקינה

המערב. מבירות באחדות קרה שהדבר כפי

על המשטרה של הפיקוח זרוע (שהוא הביךעירוני הסיור של התעצמות שנת היתה 1966

היטב היה ונראה הורגש זה פיקוח בציוד. והן אדם בכוח הן הביךעירוניות) בדרכים התנועה
וסייע התעבורה לתקנות ובניגוד בפזיזות לנהוג בכוח תנועה עברייני שהרתיע דבר בכבישים,
רוכבי על הפיקוח גם הוגבר הנסקרת השנה של האחרונים בחודשים תאונות. במניעת רבות
נוחלים ואחרים. תככיהם את המסכנות עבירות על המשטרה אנשי הגיבו ובעיקר אופניים
הכללי. המפקח בהנחיות פורסמו החוק, על העוברים אופניים לרוכבי הנוגע בכל מפורטים,
במקום עבריינים, לנהגים אזהרות במתן השימוש זו בשנה הוגבר אלה הנחיות לפי
שיקולו לפי ניתנות לעבריינים האזהרות לדין. ולתבעם תנועה עבירות על דו"ח מייד לרשום
ובנסיבות הדעת היסח העבריין, של סבירה טעות של במקרים  העבירה במקום השוטר של
תנועה בעבירות לטיפול הודות נתאפשרה אזהרות מתן של השיטה הרחבת אחרות. מקילות
מתברר ואם נרשמת, משטרה איש ידי על לאדם הניתנת אזהרה השנה. שהונהג המיכון בעזרת
אוטומאטית נהפכת היא  האזהרה לרישום שקדמו החודשים בשניםעשר הוזהר או שנענש

לדין. להזמנה

ידי על או המשטרה אנשי ידי על שנבדקו רכב כלי 1,858 הכביש מן הורדו השנה במשך
אחרים. או מיכאניים ליקויים מחמת לתנועה, כשרים בלתי ונמצאו הרישוי משרד בוחני

הרכב כלי מכלל %71.6 לכדי הפרטי הרכב שיעור הגיע 1966 שנת שבסיום לציין ראוי
אחד למיניהם). ואופנועים (מכוניות רכב כלי 139,625  אבסולוטי ובמספר בכבישים הנעים
לשפת הגדול הזרם הוא הפרטיים, הרכב כלי ובמיוחד הרכב כלי לריבוי הבולטים הסימנים
בדרום אשקלון בין הים חוף לאורך התנועה בציר בייחוד, נוגע, הדבר הקיץ. בחודשי הים
על לפיקוח היחידות על הרגיל מן קשים תפקידים מטיל זה מצב בצפון. (טנטורה) דור וחוף
ניכר כוח הצהריים. אחר לשעות עד ובחגים, בשבתות דווקא ביךעירוניים בכבישים התנועה
שבהם אלה, בימים הרכב של תקינה זרימה להבטיח כדי מאמצים עשה משטרה אנשי של
מסודרות ויציאה כניסה להבטיח וכן חול, בימי השיא שבשעות זו על בהרבה עולה הזרימה
של הגרוע ומצבם הים חוף לאורך אחד תנועה ציר רק שקיים העובדה ומהם. החנייה למקומות
גורמים עם בדברים באה המשטרה הקשיים. על הוסיפו הרחצה למקומות הגישה כבישי
נוחים גישה וכבישי נוספים. חנייה מקומות להכשיר להניעם כדי ומוניציפאליים ממלכתיים

הרחצה. לחופי
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הצעותיה פרי בחלקם התעבורה, בתקנות ובים ותיקונים חידושים תוקף קיבלו 1966 בשנת
זהירה להתנהגות חוקי תוקף מתן אלא י אינם רובם התעבורה. בבעיות ובסיינה המשטרה של

התעבורה. של הטכני ולצד לרישוי נוגעים אחדים תיקונים נהיגה. ולנימוסי

 מיוחד: לציון הראויות התקנות
שני בין המפריד מסומן בשטח או סלול, לא בשטח השימוש את האוסרת  (2) 24 תקנה
שבין בקטע תלאביבירושלים כביש תלאביבחדרה, כביש (כגון: רבנתיבים כביש חלקי
כדי הנ"ל השטחים מן באחד להשתמש רכב מנוהגי מונע זה איסור ירושלים). ומבואות מוצא
לכל להיכנס מנת על שמאלה או ימינה לפנות הכביש, של השני לחלק אחד מחלק לעבור
התנועה את מסכן האמורות למטרות שהשימוש משום בו, לחנות או לכביש מחוץ שהוא מקום

התקינה. לזרימתה ומפריע

פועל אינו הרמזור כאשר מרומזר, בצומת השימוש את להסדיר באה  ו(ג) (ב) 31 תקנה
הקובעת תקנה קיימת כי אם צהוב. באור מהבהב או אחרת, סיבה מחמת או קלקול מחמת
התנועה זרימת בעיית את לפתור כדי זו בתקנה אין מימין, הבא לרכב היא הקדימה שזכות
תמרור להציב בדבר הנוגעים לגורמים דרישה הוגשה לכן ומקום. מקום בכל ובטיחותה

הכרחי. הוא הדבר כאשר מרומזרים, בצמתים קדימה" "זכות תמרור או "עצור'/

נוהגי על המקל הברור, הפירוט הוא שבה החידוש אחר. רכב לעקיפת מתייחסת  47 תקנה
התקנה. את להבין הרכב

מדרך היוצא רכב לעומת סלול בכביש הנע לרכב קדימה זכות קובעת  (ג) 67 תקנה
להזדקק מבלי תקינה, זרימה ולאפשר לתנועה סיכונים למנוע מטרתה סלולה. לדרך עפר

ומקום. מקום בכל להציבם שקשה לתמרורים

לציוו לרבות אחר, רכב של לצידו לרכוב קטנוע או אופנוע רוכב על אוסרת  109 תקנה
התקינה וזרימתה בדרכים המשתמשים בטיחות למען הוא זה איסור גם קטנוע. או אופנוע של

התנועה. של

הרכב את להזמין התנועה, את לסכן עלול שרכב הסבור שוטר, כל מסמיכה  (ב) 307 תקנה
הרישוי. רשות של בוחן ידי על או המשטרה, של תנועה בוחן ידי על לבדיקה

תאונות למניעת והמועצה ישראל משטרת ידי על נערך מחייב, תוקף התקנות קיבלו בטרם
החדשות. ההוראות להסברת וממושך מקיף מסע

השנה. גם נמשכו והתיכוניים היסודיים הספר בבתי המשטרה אנשי של ההסברה פעולות
מ57 גדנעים ר2,200 ספר בתי ב1,043 ומעלה ו' מכיתות תלמידים 37,000 הקיפה ההדרכה
הנמוכות מהכיתות ילדים רבבות משטרה אנשי מפי שמעו לאלה בנוסף תיכוניים. ספר בתי

התנועה. בעיות על הרצאות הילדים ומגני היסודיים ספר בתי של

כדרנימ והכטיחות התנועה הסדרת למען המשטרה פעולות ארגון ,2

בלשכות  בנפות התנועה, ענפי במסגרת  במחוזות פועלות, במרחבים התנועה יחידות
הסיור. משרדי במסגרת  ובתחנות התנועה
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בשטחים אופיראטיביות כיחידות התנועה לשכות פועלות הצפוני ובמחוז הדרומי במחוז
כיחידה התנועה ענף פועל תלאביב במחוז ואילו יחד, גם והביךעירוניים העירוניים
החוק אכיפת וכן והסדרתה התנועה כשהכוונת בלבה הביןעירוניים בכבישים אופיראטיבית

הנפתיות. הסיור לשכות בידי נתונה העירוניים באזורים בדרך המשתמשים על

האופיראטיביות התנועה יחידות ידי על הסיורים נערכים הביןעירוניים, בכבישים
ובמקומות בזמנים הפיקוח פעולות את המרכזות המכ"ם, וחוליות ממונעים סיירים באמצעות

התאונות. שכיחות שבהם
ו

האחרונות. השנים בשלוש סוגיהן לפי התעבורה, עבירות פירוט דלהלן, 54 בלוח

54 לוח
תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

19661964
לסוגיהן 196419651966עבירלת

הכל 201,934221,906סך
ו

210,095

מופרזת 3,8334,9885,307מהירות
כחוק שלא 2,7013,2232,978עקיפה

קדימה זכות 4,2875,2025,032אימתן
איתות 7,0397,8538,586עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 9,68813,0489,353אישמירה
נכונה לא 2,53811,9704,653פנייה

רמזור או לתמרור 77,01477,41464,969איציות
תאורה 7,8909,4409,028עבירות

לתנועה הפרעה 5,5135,1254,009גרימת
91511שיכרות

אחרת מסוכנת 1,8251,6941,175נהיגה

נהיגה כדיי תוך נהגים עבירות 122,337139,972115,601סה"כ

אופניים רוכבי עביחת 11,0547,2528,315סה"כ

וגל הולכי עבירות 18,6479,09918,098סה"כ

נוסעים של חוקית בלתי 44645,1525,934הסעה
מטען 2,5603,9404,237עבירות

מיכאניים 1,1166554,466ליקויים
רישוי 13,88017,05317,826עבירות

שלישי צד ביטוח 4,8786,2154,035עבירות

חוקיים בלתי ורעש 4,64910,4446,890צפירה

עבירות 18,34922,12424,691שאר

התעבורה חוקי על אחרות עבירות 49,89665,58368,079סה"כ
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הוכחה משום זו בעובדה אין מאשתקד, קטן היה בסיעה כדי תוך העבירות שמספר אףעלפי
ידי על הוזהרו תנועה עברייני של אלפים במציאות. והעבריינים העבירות מספר להקטנת
לב תשומת שוב ניתנה שהשנה מלמדנו 54 הלוח בכתב. ואם בעלפה אם משטרה, אנשי
כן הוכפל. נגדם שהוגש עבירות על הדוחות שמספר תל הולכי  תנועה לעברייני
השנה של האחרונים בחודשים אופניים. רוכבי נגד שהוגשו הרוחות במספר עלייה ישנה
אזהרות מתן של המדיניות אף על זה. מסוג בעבריינים הטיפול כאמור, הוחמר, שחלפה
מהירות על העבירות ריבוי עובדת בולטת תעבורה, עבירות על הדוחות של הכל בסך שהשתקפה
אין שעליהן הדרכים, תאונות להתארעות התורמות עבירות  מיכאניים ליקויים ועל מופרזת
שהואשמו רכב נוהגי ו נגד דוחות 281,270 גם נרשמו השנה במשך אזהרות. כלל, בדרך ניתנות,

לחוק. בניגוד רכבם בהתניית או חוקית בלתי בעצירה

ובין הדרכים לתאונות שגרמו העיקריות הסיבות בין השוואה ניתנת דלהלן 55 הגראפי בלוח
אלה לסיבות במקביל בתנועה רכב כלי של תעבורה עבירות על שנרשמו הדוחות מספר

המחוזות. לפי תעבורה, עבירות על שנרשמו הדוחות מספר . דלהלן 56 הגראפי ובלוח

55 לוח
1966  התגובות וסיבות. רנלגבורה 7גבירורנ

(באחוזים)

סיבות

עבירות

20

 5ו

0ו

 5

נכון לא בנתיב נהיגה כולל #
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56 לוח
19661964 רנ7גבורה 7גבירורנ

/*גנר/1גב7ו דוחות

139



דרגים תאונות .3

החישוב שיטת א.

אדם. בני נפגעו שבהן דרכים תאונות רק נידונות להלן

גם אלא והשוואות, מספרים רק לא כולל ובדיאגראמות בלוחות הדרכים תאונות ניתוח
התאונות מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, גורמים באמצעות הנעשים ניתוחים
לא המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה
להבהיר כדי בהם שיש אחרים, ממדים בשני להשתמש בנו, תלויות בלתי מסיבות לצערנו, נוכל,
ובין התאונות שבין הייתם קביעת לשם הקילומטראז/ של המדד דהיינו, הבעייה, את יותר
התאונות מספר בין השוואה ולערוך השנה, במשך עוברים הרכב כלי שכל הקילומטרים מספר
ידי על הקילומטראד את קובעים מםויימות בארצות במדינה. הכבישים של הכולל האורך לבין
הוא כזה אומדן גם אצלנו אולם במדינה. הרכב כלי צורכים שאותה הדלק כמות של חישוב
וגילו הרכב, כלי סוגי מאוד ושונים מאוד שרבים משום ביותר, מוסמך בלתי או אפשרי בלתי

שונה. שלהם הדלק צריכת כן ועל ביותר, גבוה מהם ניכר חלק של

אין, בידינו? מצוי אינו 1966 שנת לסוף בארץ והדרכים הכבישים של הכולל האורך
בלבד, הביןעירוניים הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי מדד בקביעת תועלת איפוא,
בכבישים התנועה שעומס ומשום העירוניים בשטחים אירעו התאונות של המכריע שרובן משום
לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם השונים בקטעיהם התאונות וחלוקת הביןעירוניים
האלה הנתונים אולם רכב, ספירת נעשתה שבהם הכבישים של מסויימים קטעים על ידיעות

הכלל. על ללמד כדי בהם ואיו מצומצמים

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

התאונות ב.

לסוגיהן התאונות ניתוח (1)

,1966 בשנת הארץ בכבישי שאירעו הדרכים תאונות אודות על דלהלן, המספריים הנתונים
מבוטלת לא במידה קובעת שונים גורמים של השפעתם עצמו. בפני העומד כגורם לראותם אין
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 וייחסם 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
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11,205  הדרכים תאונות של האבסולוטי במספר נוספת ירידה חלה 1966 בשנת
גדלה תקופה שבאותה אףעלפי ,%1.4 של ירידהי  ובאחוזים '1965 בשנת  11,368 לעומת

ב70<12.5. הרכב וצי ב%2.2 האוכלוסייה

תאונות ב11,368 נפגעים 15,489 לעומת אנשים, 15,476 נפגעו הדרכים תאונות ב11,205
אף ירד שמספרם הקטלניות, התאונות במספר הירידה היא ביותר מעודדת .1965 בשנת
 לעומת ב70'15.6 ירידה  זה מסוג תאונות 265 אירעו 1966 בשנת :1964 לשנת בהשוואה
פצועים עם במספר!התאונות תאונות). 295) 1964 שנת  לעומת וב%10.2 תאונות) 314) 1965

עם התאונות במספר ;1965 בשנת  2,157 לעומת השנה, 2,107  %2.3 של ירידה חלה קשה
אשתקד.  8,897 לעומת ,1966 בשנת 8,833  %0.7 של ירידה חלה קל פצועים

1965 בשנת  437 לעומת ,422 השנה היתה תושבים 100,000 לכל התאונות תכיפות
.1965 בשנת  596 לעומת ,582 היה 100,000 לכל הנפגעים ומספר

האוכלוסייה לגודל ובהשוואה חומרתן לפי הדרכים תאונות על נתונים  דלהלן 57 בלוח
האחרונות. השנים בעשר במדינה,

57 לוח

דרכים ואוכלוסייהתאונות נפגעים 
19661957

ו התאונותמספר
מספר

הנפגעים
האוכלוסייה

מספר
התאונות

מספר
הנפגעים השנה

פציעותקטלניותסה"כ
קשות

פציעות
תושביםקלות 100,000 לכי

י1957 7,0672081,5775,2828,8701,976,000358449

19588,0971781,6926,22710,2692,032,000398505

19598,2551801,8276,24810,7402,089,000395514

196084051681,6616,57610,5852,150,000391492

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
196611,2052652,1078,83315,4762,657,000422582

השנה.. חודשי לפי ,19661964 בשנים הדרכים תאונות  דלהלן 58 הגראפי בלוח
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58 לוח

ר7/*גנה רלרר//\י דיבני דרכים ת^/רנרת.
1966  1964

;^^^^^^?^^::?^^^^:?^*:!:*^*^ל:^?::"::>:^^>לל:*:?ל:*:5:::

* *£8

^5

850

11 10 9*7634331

143



האחרונות, בשנתיים המורשים, המנועיים הרכב וכלי האוכלוסייה הדרכים, תאונות של השוואה
.59 בלוח ניתנת

במניין הדו"ח. בשנת שוב ירדה מורשים מנועיים רכב כלי 1,000 לכל התאונות תכיפות
רכב כלי וכן וטרקטורים, המשטרה של צה"ל, של רכב כלי נכללו לא המורשים הרכב כלי

ויותר. אחת שנה פג רשיונם שתוקף

59 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

19661965

נ באחוזים9651966 השינוי

דרכים 11,36811,205תאונות 1.4

+2,599,0002,657,000האוכלוסייה 2.2
(מנועיים) המורשים הרכב +173,332195,057כלי 12.5

ל1,000 התאונות מספר
(מנועיים) מורשים רכב 6657כלי

.19661964 בשנים ובאחוזים, במספרים חומרתן, לפי הדרכים תאונות  דלהלן 60 בלוח

60 לוח
חומרתן לפי דרכים תאונות

19661964

באחוזים השינוי

1966/1965 1965/1964
1966 1965 1964 התאונות

 1.4 4.2 %100.0 11,205 %100.0 11,368 %100.0 11,862 הכל סך

2952.5קטלניות ...3142.72652.4+6.415.6
קשות 2,22818.82,15719.02,10718.83.2פציעות 2.3
קלות 9,33978.78,89778.38,83378.84.70.7פציעות

המחוזות, ולפי חומרתן לפי דרכים תאונות על פרטים 
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61 לוח
חומרתן,דרכיםתאונות לפלפי  והזמן הנפותהמקום והמחוזותי

1966

מחומרהה מה ו מק ז וה

ד נהכי0 ל ס תק ו קשותי קלותפציעותפציעות
מהודרךמהוזרד

מספר
התאונות

ממסרכאחוזיפ
התאוגות

באחוזיםבאחיזים יי100
התאונות

מספר
התאונות

באחוזים
בצומתעירונית

בצומתעירונית

הכל 111,205100.0265100.02,107100.08,833100.08,7673,4192,4384528,2013,004ך

חיפה 1,14710.22810.61808.693910.687626227147895252נ.
צפת/כנרת 2262.0134.9743.51391.612021106617155נ.

עכו 2452.2103.8401.91952.2115331301320144נ.
יזרעאל 1851.7114.1703.31041.28314102714639נ.

חדרה 3272.9197.2683.22402.7131241962325671נ.

הצפוני המחוז 2,13019.08130.643220.51,61718.31,325354805961,669451סה"כ

ירושלים 8597.7217.9844.07548.573629812310654205נ.
רמלה/רחובות 9178.23312.51778.47078.051616740175661256נ.

פתחתקוה/השרוז 1,0689.5269.82059.78379.566617540282729339נ.
הנגב 8928.04316.21858.86647.556616832626669223נ.

3,73633.412346.465130.92,96233.52,4848081,2521932,7131,023הדרומיהמחוזסה"כ

5,33947.66123.01,02448.64,25448.24,9582,2573811633,8191,520תלאביבמחתסה"כ

1£
0\



62 לוח

966ו חומרתן 7יביי דרכים תאונות.
ולמחוזות לפי הצפוני המחוז | |

תלאביב מחוז | |

הדרומי המחוז [ ]
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במחוז השנה אירעו הקטלניות התאונות מכלל למחצית שקרוב ללמוד, אפשר דלעיל 62 מלוח
בשנת  זה במחוז שאירעו ■ הקטלניות התאונות מכל %38.5 לעומת ,%46.4  הדרומי
 תלאביב במחוז ניכרת ירידה הקודמת) לשנה (בהשוואה חלה תאונות של זה בסוג .1965

השנה, %30.6  יותר קלה ירידה הצפוני ובמחוז אשתקד,  %29.0 לעומת השנה, %23.0

 1,024  קשות פציעות עם התאונות כמחצית אירעו זאת לעומת אשתקד.  %315 לעומת
 ו432 הדרומי במחוז  651 לעומת זה), מסוג התאונות כל של %48.6) תלאביב במחוז

הצפוני. במחוז

לצמתים. ר%34.5 עירוניות בדרכים אירעו  %78.2  הדרכים תאונות של רובן
הלילה. בשעות אירעו התאונות של %26.8

התאונות, כמחצית המחוזות. לפי לסוגיהן, הדרכים תאונות על פרטים דלהלן 63 בלוח
התהפכות דומם, עצם עם (התנגשות פתוחים בשטחים נהיגה על מעידה התרחשותן שצורת
תלאביב. במחוז אירעו רגל בהולכי הפגיעות כמחצית ואילו הדרומי, במחוז אירעו והחלקה),

63 לוח

המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

1966

המחוז .מחיז המחוז באחוזים הכל סר ת ו נ ו א ת ה ג ו הדרומיס תלאביב הצפוני

3,736 5,339 2,130 100.0 11,205 הכל סך

נע רכב עם 3,65432.65562,0011,097התנגשות

חונה רכב עם 1741.6218766התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 6165.5130328158התנגשות

דומם עצם עם 3262.999100127התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 4,41939.48722,0371,510דריסה
רכב כלי בתוך בנוסע 6585.999436123פגיעה

7786.9191171416התהפכות

2942.68495115החלקה

חיים) בבעלי פגיעה (כולל אחר 2862.67884124סוג

השנה חודשי התאונה, מקום לפי קטלניות, דרכים תאונות על נתונים  דלהלן 64 בלוח
עירוניות בדרכים .99 הלילה ובשעות תאונות 166 אירעו היום בשעות לילה). או (יום והזמן
תאונות, 132  לאעירוניות ובדרכים אנשים, 137 נהרגו שבהן קטלניות, תאונות 133 אירעו

אנשים. 153 נהרגו שבהן
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64 לוח

והזמן המקום השנה, חורשי לפי קטלניות תאונות
1966

ההרוגים מספר
■  דת"ייר ,." התאונה נוסעיםמקום הולכירגי התאונה זמן .

_ ., יי הכל סך החודש
לילה יי" ילד ^מהםדיך הרוג,ם תאונית הם מ הרוגים תאונות לאעירונית עירונית

10 14*5 123 42 145 142 99 166 132 133 265 הכל סך

1459104772791ינואר

3115161813141421718פברואר

1569961010256מרץ

3018122191919711131אפויל

201191281516657מאי

12666678255יוני .2

231310176121361114יולי

2716111981414313131אוגוסט

17891258849102ספטמבר

3017132010151531516אוקטובר

1841499993912נובמבר

28141413151212216223דצמבר

בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

חוסר מפאת ממדיו על לעמוד קשה המכוניות. למשק כבד נזק נגרם הדרכים תאונות עקב
בלבד. נזק נגרם אלא אנשים, נפגעו לא שבהן התאונות אלפי על נתונים

ל195,057 1965 בשנת  מ~173,332 ב%12.5: גדל המורשים המנועיים הרכב כלי משק
ולמעט המשטרה ושל הצבא של הרכב (למעט הנסקרת בשנה  שונים מסוגים רכב כלי
כלי של המספר .14.396  הפרטיות המכוניות במספר היתר. העיקרית העלייה טראקטורים).
ולכן לסטאטיםטיקה המרכזית הלשכה מן השנה שנתקבלו השלמות כולל 1965 לשנת הרכב
האופניים, מספר על נתונים המשטרה בידי אין אשתקד. בדו"ח שפורסם מהמספר הוא שונה

לבהמות. הרתומות והעגלות תלתהאופניים

שונים, מסוגים רכב כלי 15,016 מעורבים היו אנשים נפגעו שבהן דרכים בתאונות
ורכב טראקטורים כוללים אלה מספרים .(%0,5 של (עלייה  1965 בשנת  14,943 לעומת

דרכים. בתאונות מעורבים שהיו וצבאי משטרתי

נפגעים. עם הדרכים בתאונות מעורבים היו המורשים המנועיים הרכב כלי מכלל %7.7

האוטובוסים, של מספרם בולט בתאונות, מעורבים שהיו המורשים המנועיים הרכב כלי בין
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אין המורשים המנועיים הרכב כלי של הכולל שבמספר למרות ,%41.0 היה דרכים בתאונות שחלקם
היו מהמוניות %29.6 .' דומה הוא דרכים בתאונות המוניות של חלקן ל%1.9. אלא מגיע חלקם
ל%1.4 אלא מגיע אינו המורשים המנועיים הרכב כלי בכלל מספרם כי אם בתאונות, מעורבות
לאחוזם הפור בייחס הוא דרכים בתאונות אחרים רכב כלי של שחלקם כן, על ברור בלבד.
אוטובוסים  אלה רכב סוגי ששני לזכור יש אולם המורשים. הרכב כלי של הכולל במספר
רבות שעות הכבישים על נעים הדרכים, תאונות במספר גדול כה הוא שחלקם  ומוניות

הציבורית. התחבורה בשירותי היממה במשך

מעורבים שהיו הרכב כלי ועל המורשים הרכב כלי על פרטים דלהלן ו67 66 ,65 בלוחות
בתאונות

65 לוח
דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

19661965

הרכב כלי סוג
הרכב השינויהמורשיםכלי

באחוזים
הרכב השינויהמעורביםכלי

נאחוזים
1965196619651966

המנועיים הרכב כלי הכל +173,332195,057סך 12.514,94315,016+ 0.5

פרטיות +81,19092,791מכוניות 14.35,0205,253+ 4.6

משא +41,79047,479מכוניות 13.63,6273,494 3.7

מנוע עם ואופניים קטנועים +43,12146,834אופנועים, 8.63,5513,693+ 4.0

+3,2473,619אוטובוסים 11.51,6151,485 8.0

+2,6042,814מוניות 8.1848833 1.8

(מנועיים) +1,3801,520שונים 10.1282258 8.5

ותלתאופניים ידועאופניים 1,4151,374לא 2.9

לבהמות רתומות ידועעגלות +178205לא 15.2

66 לוח
דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

1966

כלי הרכבסוג
הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםהמעורביםכלי אחוז

המורשים בין
באחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר

195,057100.015,016100.07.7המנועייםהרבבבליהכלסר

פרטיות 92,79147.65,25335.05.7מכוניות

משא 47,47924.33,49423.37.4מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים 46,83424.0אופנועים, .3,69324.67.9

3,6191.91,4859.941.0אוטובוסים

2,8141.48335.529.6מוניות

(מנועיים) 1,5200.82581.717.0שונים
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67 לוח

לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

1966

הרכב כלי הכלסוג עירוניתסן דיו לאעירונית1 דרך

הכל 16,59512,7373,858סך

פרטיות 5,2533,931מכוניות
ן

1,322

משא 3,4942,2621,232מכוניות

833643190מוניות

1,4851,223262אוטובוסים

2,3822,015367קטנועים

8102?7005אופנועים

מנוע עם 22119724אופניים

סירה עם וקטנועים אופנועים 39034941תלתאופנועים,

(מנועיים) 25816593שונים

ותלתאופניים 1,3741,221153אופניים

לבהמות רתומות 20513372עגלות

התאונות סיבות (3)
בלוח מפורטות ולאעירוניות, עירוניות בדרכים לתאונות שגרמו קבוצות, לפי הסיבות,

דלהלן. 68

 11,205 מתוך (%74.6) 8,357  המכריע שברובן זה לוח מוכיח הקודמות, כבשנים
האדם. של התנהגותו בגלל התאונות נגרמו

בשלוש הפגיעה, חומרת לפי ונוסעים רגל הולכי הנפגעים, מספר  ו70 69 בלוחות
האחרונות. השנים

בשנה הדרכים: בתאונות שנפגעו האנשים במספר נוספת ירידה השנה חלה לעיל, שציינו כפי
חלה השנה .1964 בשנת  ו15,989 אשתקד  15,489 לעומת 15,476 נפגעו הנסקרת
לעומת %69.5  הדרכים בתאונות שנפגעו האנשים כלל שבין הנוסעים באחוז קלה עלייה

.1965 בשנת  %68.1
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68 לוח
ולאעירוניות עירוניות בדרבים התאונות סיבות

19661965
הכל עירונית0ו לאעירוניתדרך דרך

ן ו, י נ י 0 ל ת ל נ י ס ל;
196519661965196619631966

הכל 438,>11,36811,2058,7498,7672,619סך

המקרה בנסיבות מופרזת 342346190207152139מהירות

החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 3326241799מהירות

לרכב קדימה זכות 6626985766168682אימתן

רגל להולך קדימה זכות 1אימתן

חצייה 3453703213372433במעבר

רגל להולך קדימה זכות אימתן
מסומן חצייה מעבר ללא 971049110064בצומת

"עצור" לתמרור 4414903424049986איציות

לרמזור 1391631141232540איציות

אחר הודייה לתמרור 4058355355איציות

קדימה" "זכות בתמרור 170214156209145איהתחשבות

המכוניות בין רווח על י865872502אישמירה 552363320

2152491611935456איתות

כחוק שלזו 606526338308268218עקיפה

נכונה לא 1701591431292730פנייה

הימין על 406329205173201156אישמירה

1068148345847םינוור

אחורנית 207228199207821נסיעה

תקינים בלתי אורות  תאורה 28435212322חוסר

םה"כ מסוכנת 4,9563,4503,6831,4221,273?4,87נסיעה

13 4 16 31 29 35 שיכרות
9 12 11 7 20 19 נרדם הנהג

_1 6 6 2 _7 § אחרות אישיות סיבות

הנהג של שבהתנהגותו אחרות סיבות
23 22 33 40 56 62 םה"כ

^245 _סה^__^27___6^___509^_^^,2__278 תל חולבי הח1הג1ת

ותלתאופ! אופניים רוכבי התנהגות
80ו7696906899סה"כ

1308690574029

1915115810

1811716851113120

תקינים בלתי בלמים
תקין בלתי הגה

אחרים מיכאניים ליקויים
מיכאניים 330272169113161159סה"כליקויים

הנוסעים 3473153002424773התנהגות

הכביש 3571471756818279מצב

סיבות 7571,9911,3681,515389476'1שאר

ידועה בלתי 7512348932730הסיבה

658י2,5362,5761,8911,918645םה"כשונות
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69. לוח

תאונות נפגעי

19661964

הפגיעה 196419651966סוג

הכל !15,989סך 15,48915,476

325338290הרוגים

קשה 2,6222,6162,574פצועים

קל 13,04212,53512,612פצועים

70 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

19661964

הנפגעיםהשנה רגלכל באחוזיםנוסעיםבאחוזיםהולכי

196415,9895,08631.810,90368.2

196515,4894,94531.910,54468.1

י 196615,4764,72430.510,75269.5

.19661964 בשנים בלבד, רגל הולכי  תאונות נפגעי על פרטים  71 הגראפי בלוח

לפי תאונות נפגעי על ובאחוזים, אבסולוטיים במספרים נתונים,  דלהלן 72 בלוח
דרכים  הדרך סוג ולפי אופניים ורוכבי אופנועים רוכבי נוסעים, רגל, הולכי  הסיווג

ולאעירוניות. עירוניות

ונוסעים, רגל הולכי ,19661964 בשנים הדרכים תאונות נפגעי על פרטים  דלהלן 73 בלוח
471  קשה הפצועים בין ילדים, 52 היו ההרוגים בין הפגיעה. חומרת לפי  וילדים מבוגרים

ילדים. 2,062  קל הפצועים ובין ילדים
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2,364
2,293

71 לוח
רג.7י רנ^/ונורנרזודיבי נבי\;7בי

1966  1964

2,070

1,544

1,480 1,476

קל פצועים

/
קשה פצועים

הרוגים

686
658659

370
340341

66 65 64 66 65 64
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72 לוח
ולאעירוניות עירוניות בדרכים לסוגיהם תאונות נפגעי

19661964
אופניים רוכבי אופנוע** רוכבי מכוניות* נוסעי רגל י כ ל ו ה

לאעירונית דרך עירונית דרך לאעירונית דרך עירונית דרך לאעירונית דרך עירונית דרך לאעירונית דרך עירונית דרך הכל סך השנה

פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגים

196432515,6641064,42746507193,288973,057202,3912077171,07510148ם
196533815,1511164,28561483143,116903,230272,2411672499115161בו
11

196629015,186914,14754432223,200793,194162,5369633890611138

1964100.0100.032.628.314.23.25.821.029.819.56.215.36.24.92.16.93.10.9
1965100.0100.034.328.318.13.24.120.626.621.38.014.84.74.82.76.01.51.0
1966100.0100.031.427.318.62.87.621.127,221.05.516.73.14.22.86.03.80.9

מנועי. לא ברכב נוסעים כולל 0

מנוע. עם ואופניים קטנועים כולל ..

73 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

19661964
צםהרוגי םפ י ע קלפצועיםקשהו

כלהשנה
הכלהנפגעים הכלנוסעיםרגלהללכיסד הכלנוסעיםרגלהולכיסך רגלסר נוסעיםהולכי

ילדיםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים ילדיםמבוגריםילדיםלבוגריםמבוגרים

1964
1965
1966

15,989
15,489
15.476

325
338
290

101
135
103

51
42
42

168
150
135

5
11

10

2,622
2616
2,574

686
658
659

340
341
370

1,460
1,508
1,444

136
109
101

13,042
12,535
12,612

2,364
2,293
2,070

1,544
1,476
1,480

8,478
8,160
8,480

656
606
582



גיל קבוצות לפי בתאונות, שנפגעו ונוסעים, רגל הולכי הילדים, של מספרם  74 בלוח
הפגיעה. חומרת ולפי שונות

74 לוח
הגיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים

19661964

הפג הסוג ע י
כל

הנפגעים
רגלה ולכי

ן.
נוסעים

הכל הכל040145ך 40145סר

19642,7321,9354711,464797105692

הנפגעים 19652,5851,8594891,37072691635כל

19662,5851,8924571,43569392601

196456512130514

1965534216261129הרוגים
1966524216261028

1964476340842561367129

קשה 1965450341922491091099פצועים

1966471370862841011190

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

19662,0621,4803551,12558279503

לדין והגאה דרכים תאונות של חקירתן .4

של מלאכתו ובוחנים. מחוקרים המורכבים צוותים עוסקים נפגעים עם דרכים תאונות בחקירת
הסימנים ואת הכביש תנאי את הרכב, כלי של המיכאני מצבם את ולבחון לבדוק היא הבוחן
ושל העדים חקירת של התפקידים מוטלים החוקר על ואילו התאונה, לאחר עליו שנשארו

הראיות. איסוף

חשוב מידע מקור ומהווה הדרכים לתאונות שגרמו הסיבות את לפנינו חושפת החקירה
אמצעים נקיטת המאפשר דבר כביש, או רחוב בקטע והמכשולים התקלות אודות על ביותר,

לתאונות. המועד בקטע הפיקוח והגברת ואחרים) (הנדסיים

המשפט ובבתי המשטרה של התביעה יחידות על מוטלת תנועה עברייני של לדין הבאתם
כתובעים. וסמלים קצינים מופיעים

המשפט בתי ידי על שהוטלו והעונשים התיקים של הסילוק שלבי על נתונים  75 בלוח
מן חלק על פרטים גם פלילים בלוח דרכים. בתאונות מעורבים שהיו תנועה עברייני על
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מעבירה כתוצאה שאירעו פני מ בהן טיפלה ושהמשטרה בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות
משנים בטיפול שנשארו תיקים גם כוללים זה שבלוח הנתונים התעבורה. חוקי על חמורה

קודמות.
75 לוח

וסילוקם תיקים  דרכים תאונות
1966

לרישום פנקסים
הס נוקתיקיםילוקשלבי  תאונה

בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים י12,848כל 5,298

במשטרה 6,0813,564נסגרו

1,6001,146בחקירה

6,1361,255נידונו

43044זוכו
ועומדים המשפט)תלויים ובבית 4,378813(בתביעה

1272מאסר

תנאי על 2048מאסר

6,2431,240קנסות
נהיגהעונשים רשיון מלהחזיק 82744שלילה

תנאי על 2,033176שלילה

נהיגה רשיון מלקבל 913פסילה

.19661964 בשנים תעבורה עבירות של תיקים סילוק על פרטים  דלהלן 76 בלוח
זו. בשנה סולקו אך קודמות, בשנים שנרשמו תיקים גם כוללים הנתונים

76 לוח
וסילוקם דוחות  התעבורה חוקי על עבירות

19661964
הסילוק 196419651966שלבי

שנרשמו 373,956442,432474,500דוחות
קנס) עבירות (444,820)(393,603)(336,887)(מהם

הברירה לפי 263,765309,437365,350שולמו

במשטרה ועומדים 56,14994,19851,166תלויים
55,63773,07185,954נידונו

872618581זוכו

המשפט בבית 420439574בוטלו
המשפט בבית ועומדים 11,89112,34519,718תלויים

מאסר עונשי 485227הוטלו

תנאי על מאסר עונשי 114127103הוטלו

55,4747289185,839נקנסו

נהיגה רשיונות 1,2191,3371,536נשללו

תנאי על נהיגה רשיונות 1,0281,0831,146נשללו

נהיגה רשיונות מלקבל 885735660נפסלו
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בשנים המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות על פרטים ניתנו ו78 77 בלוחות
עבירות עקב 1966 בשנת שנשללו רשיונות ועל התעבורה, חוקי על עבירות עקב 19661965
שנעברו עבירות עקב שנשללו רשיונות גם כוללים אלה לוחות דרכים. לתאונות שגרמו

קודמות. בשנים

77 לוח

המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות
ו

19661965

תקת פ בחודשיםלהשליו ה

הכלוזהמה 3סך תנאיומעלהמ6312612עד על שלילה

!966 196519651966196519661966 19651965196619651966

2,682הכלסך 2,420505584126132546 4642422741,0831.146

292 297 47 34 166 165 21 32 135 85

139 203 67 47 209 146 33 22 144 97

715 583 160 161 171 153 78 72 305 323

661 613 הצפוני המחוז
592 515 תלאביב מחוז

1,429 1,292 הדרומי המחוז

78 לוח

המחוזות דרכיםלפי לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות

1966

בחודשיםלד,השלי..קופת

ח מ זה הכלו 3סך תנאיומעלהמ6312612עד על שלילה

ב בא בבאא באבאא

220הכלסך 2,86037 46212423 9414722,033176

הצפוני 657607851420138150753המחוז

תלאביב 91331137250394764029מחוז

הדרומי :1,29012924730602352המחוז 62188694

תיקים  א

תאונה ליישום פנקסים נזקב בלבדלרכוש
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י חי פרק

ביןלאומיים יוזמים
1

האינטרפול .1

ייצגו ישראל משטרת ואת שבשווייץ בברן התקיימה האינטרפול של השנתית הוועידה
משנה ניצב ציבור, ליחסי המחלקה וראש קנר י. ניצב תלאביב, מחוז מפקד זו בוועידה

 בוועידה: שהועלו.לדיון המקצועיים הנושאים בין נש. י.

למקום? ממקום העברתם בשעת כספים על הגנה

? ההלוצינוגניים הסמים ובעיית בסמים הביןלאומי הסחר

שנטרפו! אניות או מטוסים התרסקות אחרי גופות זיהוי

כספים! זיופי

זיהוי! לצורכי באודונטוגרמים שימוש

אלימות! של לקרבנות פיצויים

מכוניות! גניבת

ו במטוסים יפצצות על שווא אזעקות

במשטרה! ההדרכה בעיות

המשטרה. בעבודת המיכון

שחלפה. בשנה שהתקיימו הסימפוזיונים על הדו"ח במסגרת הועלו האחרונים הנושאים שני

האימון את בקצרה המתאר מיסמך הוועידה משתתפי בין הפיצו ישראל משטרת נציגי
הפעלתם. בזמן בהם והשימוש חשיש לגילוי כלבים של

אירופה לארצות האינטרפול של האזורית בוועידה כמשקיף השתתף ס ל א. רבפקד
בזייפנים למלחמה שהוקדש בכנט ישראל משטרת את ייצג גם הוא ברומא. שהתקיימה

161



שהזייפנים הארצות נציגי בין אינפורמאציה הוחלפה בכנס נגדם. פעולה ולתיאום ביןלאומיים
ישראל. וביניהן בתחומיהן פעלו

מסוכנים סמים לענייני האזורית בוועידה ישראל משטרת כנציג השתתף גרוס מ. מפקח
האו"ם. שליד סמים לענייני הוועדה מטעם שבפרס, בטהרן שהתקיימה

של הכללית המזכירות מן ומכתבים מברקים 1,175 ישראל משטרת קיבלה 1966 בשנת
ששימשו הנושאים בין זה. בארגון החברות השונות, הלאומיות המשטרות ומן האינטרפול
ותוצאותיהן, חקירות עבריינים, איכון קודמות, והרשעות עבריינים של זיהויים לפניות: עילה
כללית ואינפורמאציה מזוייפים כסף שטרי הפצת על פרטים נטושות, מכוניות על בירורים

עבריינים. על

שונות לאומיות משטרות ולעזרת האינטרפול לעזרת היא אף פנתה ישראל משטרת
בהם. עניין לה שהיה אחרים ובנושאים בחקירות שנגעו פניות 268 ושיגרה

לקצינים סיוע הגישו וצרפת גרמניה בריטניה, איטליה, אוסטריה, ארה"ב, של משטרות
הפלילי. הרישום של המיכון בנושא לימודים למסע שיצאו ישראל ממשטרת

חוץ קשרי ,2

קציני .1966 בשנת גם נמשך המתפתחות הארצות של למשטרות מושיטה ישראל שמשטרת הסיוע
שט. הלאומיות למשטרות וכמדריכים כיועצים ידידותיות אפריקאניות במדינות פועלים משטרה

קציני רובם  ואירופה הלאטינית אמריקה אפריקה, מארצות אורחים ושניים עשרים
במטה לימור סיורי ערכו  בארצותיהם הבטחון במערכת בכירים ופקידים בכירים משטרה
ממשטרת קצינים הארצי. ההדרכה בבסיס וכן הגבול משמר וביחידות המרחביות ביחידות הארצי,

תנועה. לבוחני וקורס תנועה לקציני קורס קורסים: בשני השתתפו אתיופיה

ידי על נשלחו מנדלבאום וס. פינקוס א. קלר, נ. אביבי, ע. השוטרות
לייצג החוץ, משרד ועם ישראל משטרת עם בתיאום ולתערוכות, לירידים הישראלית החברה
המאה ובחגיגות הברית בארצות בודדת בתערוכה בלונדון, הישראלי בשבוע ישראל את

מונקו. לנסיכות

(1.?.^.) הגיףלאומי השוטרים ארגון ,3

הביךלאומי השוטרים ארגון של הישראלי הסניף של הפעילות התרחבות שנת היתד. 1966 שנת
1.?.^. סניפי עם בקשרים והן בארץ הן  השוטרים של וולנטארי ארגון שהוא 

לארץ. בחוץ
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חברתית פעילות פותחה המשנה סניפי ובחמשת חברים של רב מספר נתוםפו הישראלי לסניף
ובחוץ בארץ טיולים רעים, מסיבות בידור, ערבי בהרצאות, שהתבטאה ערה ותרבותית

וכר. לארץ

נציג השתתף שבקאנדה, בטורנטו שהתקיים האתון של הביןלאומי הפועל הוועד במושב
ובסמינאריון האיטלקי הסניף של הארצי בכנס השתתפו הסניף ונציגי הישראלי הסניף
בתערוכה 1.1.^. בביתן גם הוצג הסניף בארגון. חברים שהם השוטרים, לילדי הביןלאומי

המערבית. שבגרמניה בהנובר שהתקיימה המשטרות, של הביךלאומית

^סניף כאורחי מהם ואחדים לארץ מחוץ 1.?./1. חברי בארץ ביקרו שחלפה בשנה גם
הולנד דנמרק, גרמניה, אוסטרליה, מאנגליה, משטרה אנשי המבקרים: בין. הישראלי.

אחרות. וארצות

163



טי פרק

הציבור עם יחסים

כתוצאה הציבור ובין המשטרה שבין ביחסימ ניכרים שינויים חלו האחרונים בדורות
לאדם וזכויות חרויות עמה הביאה התרבותית ההתפתחות האנושית. החברה של מהתפתחותה
חייב זה מצב כולה. לחברה הפרט ובין לפרט פרט בין המגעים לריבוי גרמה הציוויליזציה ואילו
חופש של הצרוף הרעיון עם התיישבו תמיד לא שלכאורה האזרחים, על וחובות הגבלות הטלת
חופש את לאזרח הבטיחו בחוקים, וכונסו גובשו הגדול שבחלקן החברתיות, הנורמות הפרט.
לפי רעש הקמת דיבה, הוצאת תועבה, דברי פרסום למשל, עליה אסרו אך והדיבור, המצפון
במנהיגיו, לבחור הזכות את לאדם הבטיחה הדימוקרטיה ועוד? להתקוממות הסתה בחירתו,
לבנות עליו, שנאסר או ספר, לבית ילדיו את לשלוח עליו הוטל זאת עם יחד אך שלו, בפרלאמנט

כרצונו. בו ולעשות הפרט לרשות הרבים רשות את להפוך או רשיון, ללא בית

חייבו בצוותא, אדם בני של חיים תנאי הסדרת ושמטרתו והלכו שרבו והתקנות החוקים
וזכויותיו חירותו משמר על לעמוד אחד מצד היו צריכות אשר ומשפט חוק מערכות של הקמתן
ואולם וחוק. גדר פורצי ידי על החברה זכויות יקופחו לא כי להבטיח שני ומצד הפרט של
זה ודבר למעשה הלכה לאכפם שיוכל ביצוע מנגנון היו חסרים הכתובים והמשפט החוק
ערטילאי משהו החוק נשאר האזרחים של הארי החלק שבשביל קרה, כך המשטרה. על הוטל
ונתקלים ביומו יום מדי הם רואים המשטרה, את  והאכיפה הביצוע מנגנון שאת בעוד

והגבלות. איסורים כופה היא כאשר בה

והדוגמה המשטרה ובין האזרח בין לחיכוכים וגורם גרם זה שמצב איפוא, תימה אין
רואה רגל, הולך ובין מכונית נוהג בין אזרח, שכל התעבורה, תקנות הן ביותר הבולטת

להן. לציית וחייב יום יום אותן ומרגיש

כעובדת המשטרה כלפי לפעמים צודק לא יחס ועם זה מצב עם הבנה, תוך משלימים, אנו
ביעילות לפעול יכולה אינה משטרה ששום לזכור, יש אבל לתפקידינו, נמנעת בלתי לוואי
במילוי לשוטרים ויסייע עבודתה על יקל לא הציבור אם דורשת, היא שטובתו הציבור למען

עצמו. הציבור הוא הנפגע אחרת כי תפקידם,

תפקידיה ביצוע ידי על באהדתו ולזכות הקהל עם הבנה יחסי לטפח משתדלת המשטרה
לעזרת החלצות ידי ועל פנים משוא ללא בחוק, לה שהוענקו סמכויותיה על קפדנית שמירה תוך
הסברת למען המשטרה עשתה כך על נוסף שביכולתה. ככל התנאים, ובכל שעה בכל הציבור,

והרדיו. העתונות ובאמצעות הציבור עם ישיר מגע ידי על ותפקידיה החברתי יעודה
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והשוטרת הילדים הכביש,

ההסברה פעולת במסגרת לציבור הרצאות 280 משטרה אנשי ידי על ניתנו 1966 בשנת
בסיסי במרחבים, היחידות ומעבדותיה, המשטרה של ההדרכה בסיסי הארץ. ברחבי שנוהלה
נוער בני הגדול ברובם מבקרים, קבוצות 176 אירחו הארצי המטה ומתקני הגבול משמר
דוקומנטרי סרט גם הוכן השנה וחגיגות. אירועים ב151 השתתפה המשטרה תזמורת ספר. מבתי
ובמפגשים הקולנוע בבתי מוקרן זה סרט היומיומית. בעבודתה המשטרה את המתאר קצר,

המדינה. חלקי בכל שונים ציבוריים

פעולת על או המשטרה פעולת על תלונות 816 הארצי למטה הוגשו הנסקרת השנה במשך
בדרכים הגיעו התלונות המרחביות). ליחידות במישרין שהוגשו התלונות (מלבד אנשיה
המשפט. בתי של הערותיהם או בכנסת שאילתות עקב עתון' באמצעות במישרין, שונות:
שנמצאו ליקויים מלאה. אובייקטיביות על שמירה ותוך ביסודיות בקפדנות, נחקרו התלונות
אי מסמכות בחריגה משטרה איש להאשים בסיס נמצא שבו מקרה ובכל מיידי, לתיקון זכו
מענייני נבעו התלונות של רובן רוב מעשיו. על הדין את נתן הוא המשמעת, על בעבירה
נמצאו הארצי, למטה שהגיעו התלונות מכלל %91.2 שהן התלונות, מן 744 וחנייה. תנועה

יסוד. כנטולות מדוקדקת חקירה אחר
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מקלים אנו אין הערה. לכל קשובה ואזנה לביקורת פתוחה המשטרה שפעולת כבר אמרנו
ביותר* הקטן ולו המשטרה שלי בעבודתה פגם כל של ובחשיבותו תלונה כל של בערכה
התלונות של הזעום מספרן את ובעיקר  המשטרה נגד התלונות מספר את לראות יש אך
שטחי לכל הנוגעות פעולות מליוני ואולי אלפים מאות לאור הנכון, ביחסן  יסוד להן שנמצא
התודה מכתבי לאור התלונות את לראות גם יש שנה. מדי המשטרה עושה אותן החיים,
ישראל שוטרי שהוגשו. התלונות ממספר כמה פי גדול ושמםפרם אלינו שהגיעו וההוקרה
למרות הציבורי, בתפקידם להמשיך מדרבן כוח להם המשמשת זו, לב מתשומת עידוד שואפים

במילויו. הכרוכים הרבים הקשיים
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העניינים תוכן

טמוד

40 .... הדרכה פרסומי ט.

41 .*.... אימון עזרי י.

41 תרבות ופעולות כללית השכלה יא.

43 ... גופני ואימון ספורט יב.

44 למשטרה שמחוץ לגורמים סיוע יג.

45 חיים בעלי יד.

47 ... ושירותים משק ג': פריק

47 והיקפה המשקית הפעילות עקרונות .1

47 תשלומים .2

48 אפסנאות .3

48 תחבורה .4

49 קשר .5

50 ונכסים בינוי .6

51 ופיקוח ייעול .7

סיור מניעה, ד': פרק

53 ... שיטור ותפקידי

53 .... ומניעתה העבריינות .1

54 .... הסיור פעולות ארגון .2

55 .... הסיור יחידות תפקידי .3

על ושמירה עבריינות מניעת א.
56 ... הטוב הציבורי הסדר
58 .... התנועה הסדרת ב

שירותים תלונות, קבלת ג,
58 . . אחרים ותפקידים לציבור

המדינה לרשויות סיוע ד.
59 . . מוניציםאליות ולרשויות

60 . . והתעסוקה הפעילות סיכומי .4

62 אוויר סיורי .5

62 .,,,,, בים סיורים .6

עמוד

5 המשטרה לשר הכללי המפקח מכתב

15 ... ותכנון ארגון א': פרק

15 והמבנה הארגון .1

15 הארצי המטה א.

17 .... המשטרה מחוזות ב.
18 הגבול משמר ג.

18 .... ומחליט שיטות תכנון, .2

18 תכנון א.

19 ... והמיכון הרישום מרכז ב.

20 .... משפטי וייעוץ חקיקה .3

23 .... האדם כוח ב': פרק

23 והמצבה התקן .1

29 .... ושינויים נשירה גיוס, .2

31 האדם כוח הרכב .3

32 בריאות .4

33 .... שבח ודברי פרסים .5

33 ... שירות ותנאי משכורות .6

33 ...... משכורות א.
33 גמולים ב.

34 וסעד רווחה ג.

34 .... השוטרים קרנות ד.

35 והדרכה הכשרה .7

36 .... ההדרכה תכנון א.

36 .... הדרכה שיטות ב.

37 הכשרה ג.

37 .... מפקדים הכשרת ד.

38 התמקצעות ה.

40 בחינות ו.

40 .... מלדובית הדרכה ז.

40 ... המקצועית הספרייה ח.
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עמוד עמוד

129 מחקר ב.■
130 . . ביןמוסדי וטיפול תיאום ג.

131 הסברה ד.

63 התפרעויות .7

66 מיבצעים .8

68 , בהסתננות והלחימה הגבול משמר .9

133 . דרכים ותאונות תנועה ז': פרק

133 . התנועה ובעיות בתאונות המלחמה .1

למען המשטרה פעולות ארגון .2

136 . בדרכים והבטיחות התנועה הסדרת
141 דרכים תאונות .3

141 .... החישוב שיטת א.

141 התאונות ב.

הדרכים תאונות של חקירתן .4

158 לדין והבאה

161 . . ביןלאומיים יחסים ח': פרק

161 האינטרפול .1

162 חוץ קשרי .2

162 (1.?..>\.) הבירלאומי השוטרים ארגון .3

165 . . הציבור עם יחסים ט': פרק

169 העניינים תוכן

171 הלוחות רשימת

73

73

73

75

76

78

78

83

83

84

107

108

113

114

121

121

123

127

128

. . פליליות חקירות הי: פרק

. . החקירה פעולות ארגון .1

. וחקירתן התלונות קבלת א.

. . . החקירה יחידות ב.
.... ותיאום פיקוח ג.

מחקר ד.

. הפלילי והרישום הזיהוי ה.

.... העבריינות מצב .2

. . . החישוב שיטת א.

. . . העבריינות היקף ב.

. . . וחקירה גילוי פעולות .3

. עבריינים ומאסר גילוי א.

. . והחזרתו רכוש גילוי ב.

. אשמות וסילוק משפטים ג.

הנוער בקרב העבריינות וי: פרק

.... והיקפה הבעייה .1

. וחקירתם צעירים עבריינים .2

. הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

. . ומועדונים קייטנות א.
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הלוחות רשימת
מס'

העמוד י הלוח הנושא_

24 .... תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כח מצבת 1 כח
25 19661957  המצבה מן והורדות גיוסים 2 האדם
26 19661957  הדרגות לפי האדם כח מצבת 3
27 (דיאגרמה) התפקידים לפי האדם גח חלוקת 4

29 ובמחוזות הארצי במטה המצבה 5

30 בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 6
30 הסיבות לפי המצבה מן הורדות 7

32 19661965  במשטרה הוותק לפי האדם כח הרכב 8

60 הסיור פעילות סיכומי 9 תפקידי
60 . 19661954  המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות 10 סיור
61 י . ,19661964  והוחזר שנמצא רכוש 11

61 19661964  מאסר פקודות של לפועל הוצאה 12

61 .... 19661964  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 13

67 עבודה וימי נרחבים מיבצעים 14

68 מקומיים מיבצעים 15

74 (דיאגרמה) וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 16 חקירות
85 (דיאגרמה) 19661964  שנחקרו לסוגיהם מקרים 17 פליליות
86 .... 19661964  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 18

י87 19661957  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 19

88 איתביעה  עוונות 2$
89 . (דיאגרמה) 19661957  תושבים 1,000 לבל העבריינות ותכיפות שוטרים 21

92 19661965  אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים 22

93 (דיאגרמה) שנרשמו תיקים 23

95 .... 19661965  והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים 24

96 המחוזות לפי  שנרשמו תיקים 25

97 (דיאגרמה) המחוזות לפי  שנרשמו תיקים 26

99 הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 27

100 19661964  המניע לפי לר1ח ונסיח רצח 28

100 19661964  הביצוע שיטת לפי לרצח ונסיון רצח 29

102 19661965  התפרצויות 30

102 המחוזות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות 31

103 19661965  גניבות 32

104 המחוזות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות 33

105 19661965  מסובנים סמים תפיסת 34

106 טביעה מקרי 35

106 19661965  להתאבד ונסיונות התאבדויות 36

106 הגיל לפי  להתאבד ונסיונות התאבדויות 37

107 19661964  חטאים 38
108 (דיאגרמה) 19661964  וגילויים חקירה תיקי 39

109 19661965  אדם של גופו נגד עבירות 40
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ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חלנוך מדור מס<

העמוד הלוח

110 19661965  המומר נגד עבירות 41

111 19661965  הרכוש נגד עבירות 42

112 19661965  אחרות עבירות 43
113 19661964  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש 44

113 . .■ המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רבב גניבות 45

114 19661965  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי 46

114 19661964  תיקים סילוק 47
116 ... 19661965  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 48

118 1966 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק 49

119 י ותחמושת נשק תפיסת 50

122 .... (דיאגרמה) 19661962  צעירים ועבריינים העבריינות 51

123 . . 19661957  שמי רישוט ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים 52
126 19661965  צעירים ועבריינים העבריינות 53

137 19661964  תנועה כדי תור עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 54
138 (דיאגרמה) התאונות וסיבות תעבורה עבירות 55

139 (דיאגרמה) 19661964  תעבורה עבירות 56

142 . י . . . . 19661957  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות 57
143 .... (דיאגרמה) 19661964  השנה חודשי לפי דרכים תאונות 58

145 . . 19661965  המורשים הרכג וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות 59

145 19661964  חומרתן לפי דרכים תאונות 60
146 . . והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות 61

147 (דיאגרמה) חומרתן לפי דרכים תאונות 62

149 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 63

150 והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 64
151 . 19661965  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי 65
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