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לכבוד

המשטרה/ שר

ירושלים'

השר אדוני

(

בשנת המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
1967

שחלו והתמורות הימים ששת מלחמת בסימן שעמדה זו, שנה
שנת ישראל למשטרת היתה וחברתית, כלכלית מדינית, מבחינה אחריה

התעלות שנת וגם מבחן

נועדו במדינה, הפנימי הבטחון על האמונה ישראל, למשטרת
חיונית: חשיבות להם שיש תפקידים חירום לשעת הכוננות במערך
את להבטיח בהן; הקשורים ולשירותים הלוחמות לזרועות לסייע
קיום ואת החוק במסגרת האוכלוסייה של התקינים החיים המשך

שיווצרו' בתנאים האזרחי המשק של החיוניים השירותים

הועמדו ערב, ומדינות ישראל בין המתיחות בגבור מאי, בחודש
נקראו כן צה"ל של הישיר פיקודו תחת החופים ומשמר הגבול משמר
תפקידים בעלי משטרה אנשי ממאה למעלה במילואים פעיל לשירות
המיוחדת, הקשר מערכת המטות, בכל הפיקוד מוצבי בצה"ל מיוחדים
ולפעולה לקליטה מוכנים היו הנוספות, והנקודות התחנות הבסיסים,
של המיוחד הארגוני המערך מיד הופעל הקרבות, פרצו כאשר ואמנם,
בשיטות שינויים ועל בשטח מקסימאלית פריסה על שהתבסס המשטרה,
בנוהלים שנקבע העדיפויות סולם לפי היחידות, של והתפקוד התפעול
ההדרכה מבסיס המטות, מן  משטרה אנשי של אלפים חירום* לשעת
בבסיסים למתוכנן, בהתאם התייצבו,  השונות היחידות ומן הארצי
ובכפרים ביישובים בשכונות, בערים, שהוקמו משטרה ובנקודות
אנשי כל רותקו ביוני החמישה של הבוקר משעות ביותר המרוחקים
נוכחות קסרקטין לחיי ועברו מראש להם שנקבעו למקומות המשטרה
 רגישים בריכוזים ובפרט אוכלוסייה בריכוזי משטרה אנשי של זו
האוכלוסייה בקרב שנתגלו הטובים הרוח ולהלכי לרגיעה מעט לא תרמה



ישראל משטרת הוכיחה  ואחריה לפניה  המלחמה בתקופת
הניידות כושר את המיבצעי, וכושרה חריצותה הגבוהה, כוננותה את
ולנסיבות לתנאים השהיות, ללא עצמה, להתאים יכולתה ואת שלה
את לציין יש במיוחד שנים של מכינה ולעבודה לתכנון הודות שנוצרו,
עליונה ומסירות מירבית יעילות הוכיחו ששוטריה ירושלים, משטרת
הגבול, משמר יחידות ואת בבירה, הקרבות ובשעת ההפגזה בימי

עוינים גורמים נגד תושייה רבת ובפעילות ניידות בכושר שהצטיינו

בירושלים המשטרה בארגון הוחל הקרבות נסתיימו בטרם עוד
ישראל משטרת סייעה צה"ל עלידי המוחזקים בשטחים המזרחית

משטרה בענייני ובייעוץ שם המשטרות בארגון הצבאיים למושלים

האחריות מלוא את ישראל משטרת עליה קיבלה 1581967 ביום
המטות לפעול החלו זה ביום המוחזקים בשטחים המשטרה לענייני
סיני וצפון עזה ונפת יהודה נפת שומרון, נפת  חדשות נפות שלוש של
עלפי שם פועלת המשטרה הנקודות ועל התחנות על החולשים 
הצבאיים המושלים עלידי שנתפרסמו הצווים ועלפי המקומיים החוקים
מישורים: בשני התבטאו המשטרה של פעולותיה סמכותם ומכוח
והשני, ישראל, במדינת כמקובל הציבורי, הסדר על שמירה  האחד
עוינים יסודות ונגד הטירור כנופיות אנשי נגד המלחמה  הבטחוני
הרגילה המשטרה  זרועותיה שתי המקומית האוכלוסייה בקרב
פעולה בשיתוף אלה, משימות במילוי טרודות היו  הגבול ומשמר

האחרות הבטחון זרועות עם הדוק

בשט המיוחדות והמשימות הרגילים התפקידים את למלא כדי
המשטרה מיחידות ניכר אדם כוח להפריש נאלצנו המוחזקים, חים
בשטח לאוכלוסין הניתנים השירותים חשבון על כמובן, וזאת, הקיימות
זו, עובדה מציין הנני הירוק" "הקו של המערבי מעברו ישראל, מדינת
את היטב והבינו שנוצר במצב ישראל אזרחי התחשבו בתחילה כי
המוחזקים בשטחים הישראליים השוטרים שבהצבת והמטרות המגמות
קיימות בעבר, המשטרה כלפי קיימות שהיו הדרישות כל עתה, אולם

מזה למעלה אף ולעתים היום גם

לחיזוק הממשלה במדיניות ישראל משטרת של השתלבותה
המשטרה של יחסה מלאה היתה המוחזקים בשטחים המקומי השלטון
קרנה את העלו המוצלחים, ומעשיה מהלכיה המקומית, לאוכלוסייה

אלה בשטחים היומיומיים החיים לייצוב רבות ותרמו

המשטרה לפעילות ט/ פרק שלם, פרק הוקדש זה שנתי בדו"ח
לשבחים שזכתה פעילות  ולאחריה המלחמה בימי הכוננות, בתקופת

רבים

ץ



מן משטרה אנשי 8,756 ישראל משטרת מנתה 1967 שנת בסיום
בשנה מאשתקד* יותר ב%157  הגבול) משמר אנשי (לרבות המניין
את סיימו פוטרו, (התפטרו, המצבה מן והורדו אנשים 1,873 גוייסו זו
מילוי בשעת נפלו משטרה אנשי חמישה אנשים* 687 וכר) החובה שירות

תפקידם

מקרים ב210,447 היתר, בין המשטרה, טיפלה הנסקרת בשנה
המוחזקים), שבשטחים המקרים את כוללים אינם להלן המספרים (כל
התעבורה חוקי על עבירות ב380,103 ועוגנות; פשעים 169,153 מהם
59,380 דליקות, 2,682 נפגעים, עם דרכים תאונות 10,869 בדרכים,
המשפט, בתי של והזמנות מעצר פקודות 424,249 ואסירים, עצורים
אל נכנסים וב432,510 מציאות 35,847 אבידות, על הודעות 30,010

לגבולותיה' מחוץ אל יוצאים ו435,853 המדינה

אשתקד, מאשר יותר מקרים ב%3י5 המשטרה חקרה 1967 בשנת
למצב האינדיקאטור שהוא והעוונות, הפשעים מסוג בעבריינות אך
נוספת עלייה נרשמה לצערנו, ב%22 ירידה חלה ולהיקפה, העבריינות
בשנה 20,768 צעירים: ידי על שבוצעו ופשע עוון מסוג העבירות במספר
העבריינים כלל גין הצעירים שיעור אשתקד 18,906 לעומת הנסקרת,
שהופנו הצעירים מבין 3300/0 ל0/פ330 מ%294 הוא אף עלה שנתגלו
קודמות, בשנים עבירות שביצעו מופנימחוזרימ, היו המבחן לשירות
1967 שנת של השנייה במחצית כי להדגיש, עלי אשתקד 3220/0 לעומת
1966 שנת של השנייה המחצית לעומת ב%184, הנוער עבריינות עלתה

במיוחד שנה מדי מחמירה מבתיהם הנעדרים הצעירים בעיית
מבתיהן הנעדרות ,1715 בגילים הנערות במספר העלייה את לציין עלי
380 נעדרו זו בשנה עבירה לדבר סרסורים של לידיהם ברובן והנופלות
כל שלא סבורים ואנו אשתקד, 302 לעומת אלה, בגילים נערות
החזרת למען עושה המשטרה המשטרה לידיעת מובאות ההעדרויות
הסוציאלית מבחינתה זו בעייה לפתור בכוחה אין אך לבתיהם, הצעירים

גם חלה נפגעים היו שבהן הדרכים תאונות של הכולל במספר
הנפגעים במספר אף אשתקד 11,205 לעומת 10,869  ירידה השנה
חמורה תופעה ואולם אשתקד 15,476 לעומת 15,096  ירידה חלה
265 לעומת 350  הקטלניות התאונות מספר רבו י. זו בשנה נתגלתה

ל379 מ290 עלה ההרוגים ומספר אשתקד

המצב, מן המתחייבת מסקנה שזוהי ויתכן לדעה, מהלכיו יש
המלחמה, לאחר הארץ במפת שחלו והשינויים הימים ששת מלחמת כי
כי ברכב הנוהגים אלפי מאות של בדרכים התנהגותם על השפיעו
של הממוצע המספר היה 1967 שנת של הראשונים החודשים בחמשת
הנותרים החודשים בשבעת ואילו ,23 דרכים מתאונות כתוצאה ההרוגים



התורם כי ואומרים, חוזרים ואנו אמרנו ל38 הממוצע עלה השנה של
בנהיגתו  עצמו האדם הוא בדרכים התאונות להתארעות העיקרי
16,139 הרכב לתקינות דאגתו בחוסר ולעיתים הכביש על ובהתנהגותו
דרכים בתאונות מעורבים היו  מנועיים ולא מנועיים  שונים רכב כלי

נפגעים עם

ולשטחים הבירה לירושלים ישראל אזרחי של ההמונית הנהירה
של הבעייה בפני ישראל משטרת את העמידה צה"ל, עלידי המוחזקים
ובערים, בכבישים שנעו רכב כלי רבבות של והחנייה התנועה הסדרת
רבים מאמצים השקיעו המשטרה יחידות בטחון סדרי גם שתבעה בעייה

שנוצרו בתנאים הסדירה התנועה את לקיים כדי

של המופתית התנהגותם את נס על להעלות ברצוני דברי בסיום
האחווה רגשי את הקרבות, ובימי הכוננות בתקופת ישראל אזרחי
במילוי למשטרה עזרתו ואת למעשים נכונותו את בציבור, ששררו

ולמדינה לעם הגורליים בימים והתפקידים המשימות

/
הכללי המפקח

(15.3.68) תשכ"ח באדר ט"ו תלאביב,
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אי פרק

ותכנון ארגון

והסכנה הארגון .1

המשטרה. מחתות בשלושת ארגוניים שינויים חלו 1967 בשנת

המחוז למטה הכפופה שומרון, נפת חדשות: נפות שלוש הוקמו הימים ששת מלחמת לאחר
מחוז למטה הכפופה סיני' וצפון עזה נפת הדרומי; המחוז למטה הכפופה יהודה' נפת הצפוני; י*

תלאביב.

נקודות נפתחו ירושלים) (נפת רבתי ירושלים של חלק עתה המהווה המזרחית' בירושלים
(קלנדיה). עטרות ראסאלעמוד, ביתחנינה' ג'וז, ואדי שייךג'ראח' העתיקה' העיר המשטרה:
ששניים סיור, אזורי לשבעה עתה מחולקת ירושלים נפת גונן. הנקודה ירושלים לנפת נוספה כן

המזרחית. בירושלים הם מהם

השוטר יום במסדר המזרחית ירושלים שוטרי



ההדרכה ובסיס ארז מעבר המשטרה נקודת וסנטקליר, מנדלבוים מעבר המשטרה נקודות
אבו ונקודתה ביתשמש המשטרה תחנת מחדש. נפתח עיןכרם ההדרכה בסיס נסגרו. תלפיות
פתחתקוה/השרון בנפת רמלה/רחובות. לנפת עתה כפופות ירושלים, לנפת כפופות שהיו גוש,

טירה. הערבי בכפר נקודה נפתחה

בקלקיליה משטרה ונקודות ובג'נין בטולכרם בשכם' משטרה תחנות נפתחו שומרון בנפת
ובטובס.

נקודות נפתחו כן וברמאללה. יריחו חברון, בביתלחם, משטרה תחנות נפתחו יהודה בנפת
אלנבי. בגשר גבולות ביקורת ונקודת זו בנפה שונים במקומות משטרה

בירוחם. נקודה נפתחה הנגב בנפת

ואלעריש. רפיח חאןיונם, דיראלבלח' ג'בליה' עזה, התחנות: נפתחו סיני וצפון עזה בנפת

אויישה. לכך ובהתאם תתנה' למעמד שונה בחולון המשטרה נקודת של מעמדה

למודיעין. המדור הוקם מיוחדים לתפקידים במחלקה

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

ונוחלים שייטות תכנון, .2

בהתאם ונקבעו תוכננו 1967/68 התקציב לשנת והנשק הקשר הרכב, כלי האדם, תקניכוח
כמות על המשפיעים המרכיבים בכל בהתחשב למלאם' מצווה שהמשטרה ולתפקידים למשימות

התקציביות. ובמגבלות הצפוייה העבודה

במגמה ישראל' משטרת בשימוש אשר בטפסים נוספים שיפורים נערכו הנסקרת גןשנה
בטפסים שיפורים נערכו היתר בין בהם. המשתמשים אלה לכל זמן ולחסוך הנוחלים את לפשט
לצורך נסיוניים טפסים לשימוש והוכנסו תוכננו חטא; נ£%ג בעבירות לכתבי"אישום המשמשים
ולמדדים אגרה לתשלומי הנוגעת טפסים סידרת תוכננה הפלילי; הרישום של הממוכן העיבוד
לחנייה. האסורים במקומות החונים רכב כלי ד.גרירת בדג! התקןות מפרסום הנובעים אחרים'
לטפסים בנוסף וזאת המוחזקים בשטחים היחידות לשימוש חדשים טפסים והוכנסו תוכננו כן

הערבית. לשפה לתרגמם חייבה שהמציאות שונים

מבדיקה כתוצאה מזכירות. בעבודות הנוגעים נוחלים של בדיקות מספר נערכו השנה במשך
בנושא הממוכן העיבוד עקב שהשתנה למצב בהן העבודה סדרי הותאמו התנועה' ביחידות

נכוחאדם. ולחסכון הללו היחידות של הרישום עבודות לייעול גרמה הבדיקה התעבורה.

הוענקו ההצעות מבעלי לעשרים ייעול. הצעות 84 משטרה מאנשי נתקבלו שחלפה בשנה
כספיים. פרסים
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ניתן ועתה התעבורה דוחו"ת של האוטומאטי הנתונים עיבוד מערכת שוכללה 1967 בשנת
. השירותים מקבלי בין אחרים. למוסדות שירותים לספק גם

לפי קנס תשלום: (או הרשעה מכל מנוקב כרטיס אוטומאטית המקבל הרישוי' משרד א.
,י נהג של הברירה)

בתחרות המשתתף נהג כל על אינפורמציה המקבלת תאונות' למניעת הלאומית המועצה ב.
הזהיר": ה"נהג

על "הודעה טופס. גם תעבורה בעבירת אישום כתב כל עם המקבלים בתיהמשפט' ג.
בהעדרו שנישפט נהג לכל ביתהמשפט מזכירות עלידי נשלח זה טופס קנס'י. תשלום
ופרטי המען הנהג, פרטי את להעתיק צורך כל ללא תעבורה)' עבירות ממשפטי (כ900/0

המשפט.

ולהכין להמשיך המשטרה פיקוד החליט התעבורה' דוחו"ת בעיבוד שנרכש הנסיון לאור
רישומים של התאמתם בדבר שנערך המקיף הסקר הפליליים. הרישומים של הנתונים עיבוד את

 דלהלן: המסקנות את העלה אוטומאטי לעיבוד אלה

. הקבצים את '1970 שנת בתחילת אלקטרוני' במחשב לעבד הסבירה האפשרות קיימת א.
ו ורכוש ביצוע שיטות פשיעה, עבריינים'

מבחינת הן המשטרה' ברשות אלקטרוני מחשב החזקת מחייב אלה נושאים עיבוד ב.
בטחון מבחינת והן ההכרחית האקראית הגישה מבחינת הן הדרושות' המחשב שעות

המשטרה. בטיפול הנמצא החומר

משטרת פירםמה ומסקנותיו' הסקר את אישרה לאוטומאציה הביךמשרדית שהוועדה לאחר
להגיש נתבקשו המכרז מקבלי באספקתו. העוסקות החברות בין אלקטרוני למחשב מכרז ישראל
לעיבוד המתאימה, לקונפיגורציה וביחס בסקר שהועלתה העיבוד לשיטת ביחס הצעותיהם
צהי'ל איש בהשתתפותו משטרה' אנשי של צוות הצעות. הגישו חברות שלוש שנסקרו. הנושאים
על המשטרה פיקוד בפני להמליץ כדי ההצעות את עתה בודק משרדי' למיכון המרכז ואיש

ביותר. המתאימה ההצעה

הרישום של התיקים מ000'400 הפרטים הסבת לקראת הכנות נעשו המכרז פירסום עם יחד
התיקים סולקו הפנים משרד של הנפטרים כרטסת בעזרת היום. ועד 1918 מאז שהצטברו הפלילי
התקופה ולפי העבירה חומרת לפי גיל, לפי  קריטריונים נקבעו כן שנפטרו. אנשים של
לעיבוד אותם להסב עניין שאין תיקים של נוסף לניפוי  נוספות עבירות ביצוע ללא שחלפה

האוטומאטי.

משפטי וייעוץ חקיקה .3

המשטרה לתפקידי ישירות התייחס הימים ששת מלחמת לאחר המיוחדת החקיקה מן חלק
שילובה לגבי הוא האמור המשטרה. עבודת על רבה השלכה בעקיפין' לה שהיתה או וסמכויותיה'
שנוצרו מיוחדים. תפקידים ולגבי צה"ל, בכוחות השילוב לרבות המלחמתי במאמץ המשטרה של

הנסיבות. עקב
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שפירםמו הצווים פי על לפעול החלה המוחזקים בשטחים המשטרה של התפרסותה עם
באזורים המשטרה אנשי לפעילות החוקי הבסיס את היוו הללו הצווים הצבאיים. המושלים

שם. המשטרה תפקידי ולביצוע אלה

מקומי חוק כל בנמצא היה לא המוחזקים בשטחים המשטרה של פעילותה ותחילת עם
ארבע של בסיסיים חוקים מספר מאולתרת) בצורה (אף לתרגם הדחוף הצורך נתעורר מתורגם.
מתורגמים תקצירים נערכו הערבית בשפה השולטים משטרה אנשי בעזרת נפרדות. משטט שיטות
וצווים חוקים של לקט הירדני' הפלילי החוק של תקציר שכיחות; לעבירות הנוגעים סעיפים של
אלעריש. שיל הפלילי והחוק עזה ברצועת המשטרה חוק המצרי; השלטון ידי על שפורסמו שונים

המשטרה: עבודת על השלכה להם שיש דלקמן, החוקים לציון ראויים השוטפת, לחקיקה אשר

שוחררו ואמנם^ רבים. שפוטים עם הסד לעשות נועד זה חוק תנםכ"ז1957. החנינה חוק
אפשר עתה כבד לצערנו, משפטיים. בהליכים שהיו רבים תיקים נסגרו כן אנשים. 501 פיו על
ואת המשטרה את מחדש ומעסיקים בקלקלתם, שוב נתפסו החנינה מן שנהנו מאלו שחלק לציץ,

המשפט. מנגנון

ככמה בולטים שינויים חולל זה חוק שלישי). צד (סיכוני נזנוע של כלירכב לביטוח חוק
לטפל שבאה בעת. המשטרה מלאכת את גם פישט הוא זה. שבנושא המיושנות ההוראות מן

זו. פקודה שלפי בעבירות

המדינה, עובדי לכלל הטבות יש לחוק בתיקון .(7 מס' (תיקון (גימלאות) המדינה שירות חוק
משטרה. לאנשי במיוחד המתייחסות הוראות וכן לשאיריהם, או בהם לתלויים

אלה: את לציין כדאי המשטרה, בתפקידי נגיעה להן ושיש שפורסמו החוק הצעות בין

העסקת חוקי באורח להסדיר תכליתה ציבוריים. במקומות הבטיחות חוק לתיקון חוק הצעת
אלה. סדרנים של הסמכויות את ולהגדיר אסיפות מתקיימות שובהם בבלקומות סדרנים

הכנסת שולחן על עתה הונחה שנים, מספר בדיון שהיא זו, הצעה עסקים. רישוי חוק הצעת
בה. הסופי הדיון לקראת

לעורך לרופא' חסינות של בסוגייה דנה ההצעה .(6 (מסי העדות פקודת לתיקון חוק הצעת
הקיימת לפרקטיקה בחוק גושפנקא בעצם זוהי עדות. מסירת של החובה מפני דת, ולכוהן דין
כדי אחר, אדם שמטריד ובמי להעיד שמסרב מי של בדינו גם מחמירה זו הצעה בלאוהכי.

עדות. מלמסור להניאו

וקובעת המיושונת החקירה ועדות פקודת את מבטלת זו הצעה חקירה. ועדות חוק הצעה
ישירות הנוגעת ההודאה ובו'. סמכויותיה הרכבה, חקירה, ועדת של הקמתה אופן את כללי באופן
בחקירה נגיעה לו שיש חומר באיסוף לעסוק משוטר לדרוש הוועדה את מסמיכה למשטרה

בעבירה. ולחקור

דעת לחוות שונים, ממשלה ממשרדי חוק) (הצעות הצעותתזכיר 66 נתקבלו השנה במשך
מהן. בתשע רק הסתייגות הבענו ולהערות.

12



המשפטיים והיועצים הראשית הצבאית. הפרקליטות שמכינה הצבאית בחקיקה כי לציין' ראוי
ששיתוף כשם  ישראל למשטרת הנוגע בכל הדוק פעולה שיתוף קויים הצבאיים, למושלים

אחרים. ממשלה משרדי עם החקיקה בענייני קיים זה פעולה

בשל נדחו מהן 27 נזיקין. על כספיות תביעות 43 המשטרה נגד הוגשו הנסקרת בשנה
ארבע לביתהמשפט. תגיע: שהתביעה מבלי פשרה לידי הגענו תביעות בארבע עילה. חוסר
נמצאות פניות. שבע המשפט' בבית בוטלו תביעות שלוש המשפט' בבית בדיון עדיין הן תביעות

ביןמשרדיות. בוועדות בדיון או פנימי בדיון עדיין

אזרחים' עלידי המשטרה לרכוש1 שנגרמו נזקים בשל כספיות תביעות 19 הגישה המשטרה
לשעבר. שוטרים שחייבים וחובות משטרה לאנשי שנגרמו גוף מקי

המשטרה. נגד הגאי על לצו בקשות 14 לצדק הגבוה המשפט לבית הוגשו השנה במשך
לא וביתר המשפט בבית ועומדות תלויות עדיין בקשות שתי בוטלו' או נמחקו בקשות ארבע

החלטי. צו אף ניתן

13



גי קרי,

האדם כוח

והמצבה התקן .1

הצורך בגלל אנשים. 8,681 על 1955/67 לשנת המשטרה של האדם כוח תקן עמד 1.1.67 ביום
התקציב בשנת הגבול משמר את להגדיל ההחלטה ועקב הקיימות ביחידות אדם. בכות הדחוף
בהיקף הימים ששת מלחמת לאחר שחלו השינויים עם משדות. 9,491 ל התקן הוגדל ,1957/58
על הועמד הוא 1968 אוגוסט בחודש התקן. את שוב להגדיל הכרח היה המשטרה, של תפקידיה
אבל צה"ל. ידי על המוחזקים בשטחים שהוקמו הנפות של האדם כוח זד. ובכלל אנשים 11,077
משדד אישר כן ועל שנתעוררו, הדרישות על ענה לא זה תקן שגם התברר קצרה תקופה תוך

אנשים. 11,555 על האדם כוח תקן עמד 31.12.67 שביום כך נוספות,, משרות האוצר

כוח במצבת גם כמובן השתקף  ב%33.1 אחת שנה תוך שגדל  בתקן זה ניכר שינוי
השיגה זו,טרפי בשנה שנעשה, הגיוס מאמץ אף על ברם, איש; ב2,112 היא אף שגדלה האדם

פנויות. משרות 573 נשארו 1967 שנת סיום ועם שאושר תתוקן את המצבה

בלבד ב%15.7 גדל המניין מן המשטרה אנשי שמספר להדגיש, יש התמונה להשלמת
ומצבת הגבול משמר של הרחבתו חשבון על לזקוף יש זה גידול איש. ל8,756 אלא הגיע ולא
כעלייה לראותה אין זו' עלייה גם העיר. חלקי שני איחוד עם שגדלה ירושלים, נפת של האדם כוח
עוסק הגבול משמר הרי כי המשטרה' של בעבודתה להשתקף חייבים שאותותיה אבסולוטית
בתוספת כרוכה היתה ירושלים בנפת השוטרים במספר העלייה ואילו מאוד, ספציפיים בתפקידים

המזרחית. ירושלים אוכלוסי של ניכרת

1967 בשנת שחלה תושבים, 1,000 לכל המניין מן המשטרה אנשי במדד 0.4 של העלייה,
ועוד: זאת זה. במדד גידול כמעט חל לא ובפועל םטאטיסטית עלייה ברובה הנה אשתקד, לעומת
שבשטחים ביחידות קבע דרך מועסקים שהם אף על יחידותיהם במצבת נכללים משטרה אנשי

המוחזקים.

המתבטא האדם, בכוח הגדול המחזור הוא זה מדד בניתוח בחשבון לקחתו שיש נוסף גורם
וילך. יגדל בעתיד שמספרם לקיצבה, היוצאים במספר ובעלייה איש 1'873 של בגיוסם זו בשנה

14 כולל והוא; הדו"ח בשנת ל544 אשתקד מ550 ירד במשטרה המשרתות הנשים מספר
המיעוטים מבני המשטרה אנשי אחה עלה זאת לעומת שוטרות. ו374 ממלות 156 קצינות.

איש. ל905 הגיע והוא ב%63.9
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1 לוח

תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת
19671958

עובדיהאוכלוסייההשנה כל
המשטרה

משטרה אנשי
המניין מן

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושביםל1,000

19582,032,0006,5165,7933.22.9
19592,089,0006,5795,8163.12.8
19602,150,0006,7375,8823.12.7
19612,232,0006,9545,7803.12.6
19622,332,0006,9305,7583.02.5
19632,429,0007,0595,8562.92.4
19642,523,0007,4456,2542.92.5
19652,599,0007,9886,7263.12.6
19662,657,0008,8717,5693.32.8
19672,775,00010,1608,7563.73.2

2 לוח
הדרגות לפי האדם כוח מצבת

19671958

הדרגה
צ מ ד,ה ב

1958195919601961196219631964196519661967

הכללי 1111111111המפקח

6888988887ניצב
בגשנה 3191918172120222524ניצב
22111219242337464749גזגךניצב
535658627272768592108רבפקד

89111135139130157171191213214פקד
237216188200215204203208226224נגפקזז

משנה 424976867382759090144מפקח
14344755344436537616676717רבסמל

ראשון(ה) 647646714782686687718800874967סגגל(ת0
שני(ד.) 7808059089529499911,0001,0341.1501,225סמל(ת,)
. 6449656731,3791,4751,4571,4161,3401,387רבשוטר(ת)

3,8353,8113,6512,7851,8591,6991,9512,2092,8273,689שוטר(ת)

הכל 05,7935,8165,8825,7805,7585,8566,2546,7267,5698,756ך

באחוזים +השינוי 1.6+0.4+ 1.11.70.4+ 1.7+6.8* +7.5+ 12.5+ 15.7

הסמלים במניין ולא השוטרים, במניין רביהשוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל *
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3 לוח

ר7^/דם כוח חדיוקת:
ר7רנפ:7ןידים967ו 7"ב1י

ותנועה סיורים מניעה,

חקירות
וניהול פיקוד

וקורסים הדרכה

אופיראטיבי קשר

נהגים

שירותים

האדם כוח רישום
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.19.20/0 אחרים ובתפקידים העובדים כל של %80.8 השנה הועסקו יעודיים בתפקידים
הקשורים הלוגיסטיים התפקידים לריבוי לייחס יש השירותים בעובדי %1.8 של העלייה את
משמר של החדשות ליחידות שוטפים שירותים ובמתז המוחזקים בשטחים המשטרה בהתפרסות
במצבת כלולים (ושאינם אלה בשטחים שהוקמו בנפות המשרתים המקומיים ולשוטרים הגבול

ישראל). משטרת של האדם כוח

זמניים מוספים שוטרים 878 . המשטרה מצבת על נמנו המניין מן המשטרה אנשי על נוסף
הישובים במשמר יומיים שומרים 499 אשתקד)' 29) שירותים ועובדי פקידים 27 אשתקד)' 811)

צה"ל. ידי על המוחזקים בשטחים המשרתים מקומיים' שוטרים ו823 אשתקד) 462)

 המשטרה של האדם כוח מצבת, על נמנים שאינם הנוטרים במספר חלה ניכרת עלייה
להם ונתונות המשטרה שיל למרותה אמנם כפופים הבוטרים .1966 בשנת 334 לעומת השנה 436
שונים' מוסדות ידי על שמירה בתפקידי מועסקים הם אך החוק' פי על שוטרים סמכויות

המשטרה. באמצעות שכרם את המשלמים

4 לוח

ובמחוזות הארצי במטה המצבה

1967

הארצי המטה
הדרומי המחוז תקיאביב מחוז הצפוני המחוז הנבול משמר

הדרכה בסיסי
סדחכל

771391127145108

2'9091,154600575580

5,0762,1189409361,082

קצינים
סמלים
שוטרים

1,770 1 '656 1'667 3,663 8,756 המניין מן משטרה אנשי הכל סך

89 66 55 668 878 זמניים מוספים שוטרים
שירותים ועובדי פקידים

6 3  18 27 האחיד בדירוג המודרגים
   499 499 שוטף בבטחון יומיים שומרים

המשטרה עובדי הכל 10,1604,8481,7221,7251סך '865

1966 מספרי עם 8,8713,9241,6721,6871השוואה '588

4361496471152נוטרים

הארצי. המטה של האדם כוח במצבת נכללו ההדרכה בסיסי וסגל הגבול משמר אנשי
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* ושי:ויימ נשירה גיוס, .2

המניין מן משטרה אנשי 1,873 גוייםו ומביניהם אנשים 10,438 לגיוס התייצבו 1967 בשנת
מקומיים שוטרים 905 גוייסו כן נוטרים. ו166 זמניים מוספים שוטרים 303 חובה), שוטרי (כולל

המוחזקים. בשטחים

5 לוח

המצבה מן והורחב גיוסים
19671958

היורדים אחת
המצבה מז

המתגייסים לעומת

המתפטרים אחוז
היורדים מבין
המצבה מן

מהם
התפטרו

הורדו
המצבה מל

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
19671,87368735752.036.7

6 לוח
בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים

1967

הכל אחתעדסד ומעלה201121*315410שנה

ב בבאבאבאבאא באא

 7251211     4 15 בכירים קצינים
 112111 33  5 8 מפקחים
1 11 7 21 7 8 7 8 13 41 3 3 38 92 סמלים

57231014710235016821201610281010שוטרים

הכל 687357150105394184312927185620291סך

עם השוואה
1966 77138121816939411439354737542619מספרי

בלבד המתפטרים  ב המצבה מן היורדים כל  א

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה בפרק המספרים *
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בירושלים השוטר יום

וייס טובה ידי על צולם

ברכב

וברגל
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7 לוח
מן לפיהורדות הסיבותהמציבה

1967

ההורדה הכלסיבות קציניםסד
סמליםמפקחיםבכירים

ושוטרים

הכל 687158664סך

14410נפטרו

33נספו

בתפקיד 615נפלו

בריאות מסיבות 243120פוטרו
אחרות מסיבות 4747פוטרו

לקיצבה 324127יצאו
35745348התפטרו

אחרות 66סיבות

לצה"ל החזרה או חובה שירות 198198סיום

קצונה לדרגת סמל מדרגת הועלו מהם 162 אנשים. 1'199 בדרגה הועלו הנסקרת בשנה
שדרגתם אנשים זה ובכלל בדרגה הורדו איש 68 יותר. גבוהה קצונה לדרגת אחת קצונה ומדרגת

צמודה. היתד. שאליו התפקיד סיום עם מהם וניטלה זמנית היתר.

המשטרה אנשי של יהוותק, .3

8 לוח
במשטרה הזותק לפי האדם כוח הרכב

19671966

הוותק
ד,כל קציניםבאחוזיםסד

1966

ושוטריםסמלים

196619671066196719671966196?

הכל 985'7,5698,756100.0100.07027716,8677סך

אחת שנה 1,3961,72318.419.718191,3781,704עד
156'7861,17910.413.55237811שנתיים
שנים 34456825.97.894436678
שנים 43553724.74.289347363
שנים 53203364.23.846316330

שנים 1061,0231,12213.512.848449751 '078 י

שבה 15111,18696915.711.11271251,059844
שנה 20161,7202,04122.723.33363751,3841,666
שנד. 30212492273.32.68581164146

ומעלה שנד. 31891051.21.262852720

התוספת לאחר ובמיוחד במשטרה, הוותק לפי האדם כוח בהרכב נאמנה השתקף המוגבר הגיוס
פחות הוא שוויתקם המשטרה אנשי מספר .1966 בשנת טירונים שוטרים של הגדולה
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בעלי בקבוצת .1965 בשנת ו%22.7 אשתקד %28.8 לעומת ל%33.2, השנה הגיע שנים משלוש
 ל%15.8 מ%14.8  אחד אחוז של עלייה אומנם היתה שנים לשש שנתיים שבין הוותק
ביותר כפורה והנחשב שנים 156 בין הוא שוויתקם המשטרה אנשי מספר זאת לעומת אך

אשתקד, לעומת%29.2 השנה %23.9 ניכרת: במידה ירד מקצועית, מבחינה

בריאות ,4

המחלה ימי של הממוצע ,7.5 על כאשתקד. השנה' עמד משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע
מלוי בשעת חבלות מחמת שנגרמו ההעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי (במניין 6.2 היה לקצינים

תפקיד).

לאנשי רפואי בטיפול כגון השוטפות, לבעיות בנוסף  עסק המשטרה של הרפואי השירות
של ובאישפוזם רפואי בייעוץ בעצורים, ההדרכה' ובבסיסי הגבול משמר בבסיסי משטרה
של בהתארגנותה קשורות שהיו מיוחדות בפעולות גם  לכך הזקוקים המשטרה אנשי
אלה בשטחים המשרתים המשטרה ואנשי הגבול משמר אנשי המוחזקים. בשטחים המשטרה
ובמתקנים במחנות וסניטאציה חיטוי נערך אסיאתית; ושפעת שחורות אבעבועות מלריה' נגד חוסנו
נגד הוסבו כן הגבול. משמר ובבסיסי המשטרה בתחנות הולים וחדרי מרפאות ונפתחו החדשים
ובנקודות והים התעופה בנמלי המשרתים המשטרה אנשי אסיאתית ושפעת שחורות אבעבועות

אחרות. גבול

57 קיימו לגיוס, מועמדים מ000'3 למעלה של הגופני כושרם את בדקו המשטרה רופאי
המרכזית הרפואית ובוועדה מחוזיות רפואיות בוועדות גם והשתתפו משטרתיות רפואיות ועדות

הבריאות. משרד של

הלב. סקר במסגרת מיוחדות בדיקות השנה עברו ומעלה שנה 40 שגילם משטרה אנשי

שבח ודברי 5רםיפ ,5

מיוחדים מעשים עבור ניתנו הפרסים כספיים. פרסים 660 משטרה לאנשי הוענקו 1967 בשנת
המפקח מאת לשבח בציון זכו משטרה אנשי ששה ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן החורגים

והנפות. המחוזות מפקדי עלידי לשבח צויינו אחרים ורבים הכללי

שידורו, תגאי .6

שינויים מספר גם בו ויש המדינה עובדי לכלל הטבות כולל הגימלאות בחוק 7 מסי התיקון
המשטרה. אנשי של ולשאיריהם לקיצבה הפורשים המשטרה לאנשי במיוחד השובים

בבתי המשטרה אנשי ילדי של לימוד שכר בהוצאות להשתתף המשטרה המשיכה השנה גם
תיכוניים ספר
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המוגבר הגיוס לאור טיפוליהם את הרחיבו היחידתיים הסעד וקציני הראשי הרווחה קצין
העיקרי הטיפול יותר. מרובות האישיות שבעיותיהם צעירים, משטרה אנשי של והפניות
השנה נעזרו משטרה אנשי 525 ניכרים. הישגים היו זה ובתחום הדיור בעיות לפתרון גיחין

מתאים. דיור בהשגת הרווחה שירות ידי על

640,500 של כולל בסכום שק"ם בחנויות קנייה תווי המשטרה לאנשי סופקו השנה במשך
ל"י. 112,450 של כולל בסכום! שונים, בבנקים הלוואות המשטרה בהמלצת קיבלו אנשים 543 ל"י.
של כולל בסכום בע"מ", השוטרים "קרנות של ההלוואות מ;קרן הלוואות קיבלו אנשים 1,068
12,640 של כולל בסכום סיוע, מענקי 35 גם העניקה בע"מ" השוטרים "קרנות ל"י. 1,695,000
המשטרה אנשי של משכורתם את השלימה ,. ל"י 340,000 של בסכום חיים ביטוח דמי שילמה ל"י,
בשכר להשתתפות בקשות ל149 ונענתה ל"י 48,230 של כולל בסכום תשלום, ללא מחלה בחופשה!
ל"י. 69,312 של כולל בסכום גבוהה, להשכלה במוסדות הלומדים משטרה אנשי ילדי של לימוד

והדרכה הגשרז? .7

הטביעו שלאחריה, והתקופה המלחמה הימים, ששת מלחמת לפני במדינה ששרר הכוננות מצב
לתפקידים. הכשרתו ועל ישראל במשטרת האדם כוח הדרכת על חותמם את

לבעיות הדעת את ליתן עלינו היה השונים, הקורסים במסגרת הרגילות למגמות בנוסף
מיוחד מאמץ ושחייבו המוחזקים בשטחים משטרתישראל של ההתפרסות מן שנבעו החדשות

 אלה: בנושאים

הציבור; שלום הבטחת לשם שוטף בטחון למשימות נוספים משטרה אנשי הכשרת א.

הגבול; למשמר הרבים המתגייסים הכשרת ב.

ו המשוחררים השטחים מן מקומיים משטרה אנשי הכשרת ג.

הערבית. האוכלוסייה בקרב לפעול שנועדו המשטרה לאנשי הערבית הלשון הקניית ד.

ופתיחת גישושי כלבי של נוספים בסיסים הקמת גם חייבה האוייב של העויינת הפעילות
כלבים. לנוהגי קורסים

אותנו שחייבה עובדה חדשים, מגוייסים של גדול במספר שוב נתברכנו הקודמת כבשנה
אנשי על המוטלים השונים התפקידים למילוי הכשרתם למען ההדרכה בנושא גדול למאמץ

המשטרה.

חדש. מחזור נפתח בגרות לבחינות להכשרה המשטרתית במדרשה
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כיתה עוד בו ונתוספה השנייה הלימודים לשנת נכנס המשטרה לצוערי התיכון הספר בית
אחרים, תיכון ספר בבתי הנלמדים למקצועות בנוסף כוללת. הלימודים תוכנית תלמיד. 30 בת
פנימייה זה מוסד ליד הוקמה טרם לצערנו המשטרה. בעבודת הקשורים לימוד מקצועות גם

לתלמידים.

הארצי ההדרכה בבסיס ביקור בעת ששון א. המשטרה שר

ההדרכה תכנון א.

המשימות לאור שינויים בה הוכנסו זאת ועם החיל של הקבועים לצרכים הותאמה ההדרכה מערכת
הימים. ששת מלחמת בעקבות המשטרה על כאמור' הנוספות'

אלה: במסגרות התקיימה ההדרכה

מפקדים; להכשרת וקורסים בסיסית להכשרה קורסים

להתמקצעות; קורסים

עיון; וימי השתלמויות

ו מרחבית הדרכה

והסברה. הדרכה פרסומי
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ההדרכה שיטות ב.

החניך של הפעילה השתתפותו הוא אנשיה בהכשרת ישראל משטרת את המדריך העיקרון
להפיק כדי והדגמות. תרגילים דיונים, ובריבוי הרצאות במיעוט מתבטא זה עיקרון בלימודים.
את גם אלא דברים' לקליטת השמיעה תוש את רק לא המדריכים מפעילים מכסימאלית' תועלת
(סרטים, והדרכה אימון בעזרי להשתמש אנו מרבים לכן המישוש. חוש את ולעיתים הראייה חוש

וכוי). דגמים כרזות, שקופיות'

מוסדות ידי על אומצו שלנו הדגמים מן ואחדים רב נסיון רכשנו ההדרכה עזרי של בנושא
מעבדתצילום היו 1967 בשנת לשימוש שהוכנסו החשובים האימון עזרי בין אחרים. חינוך

סגור. במעגל טלוויזיה ומערכת

מבוגרים. לימוד בשטח בארה"ב, ובייחוד בחו"ל' מעניינים נםיונות נערכו האחרונות בשנים
ובבסיסי במוסדות ניסוי בשלב נמצאות השיטות מן ואחדות אלו, התפתחויות אחרי עוקבים אנו

שלנו. ההדרכה

הכשרה ג.

לטירונים קורסים

 לטירונים: קורסים סוגי שלושה קויימו ההדרכה בבסיסי

המשטרה; לאנשי

ו הגבול משמר לאנשי

חובה. מגוייםי  הגבול משמר לאנשי

הגבול ממשמר לטירונים הקורס שבועות: 20 ונמשך מחלקות 32 כלל לטירונים הרגיל הקורס
חובה, מגוייסי  הגבול ממשמר לטירונים הקורם שבועות: חמישה נמשך מחלקות, תשע בו שהיו
לעומת השנה, מחלקות 47  ב%46.0 גדל המחלקות מספר שבועות. 11 ונמשך מחלקות שש כלל
1,432 הקודמת בשנה מאשר יותר חניכים 700  חניכים 1,984 השתתפו הכל בסך אשתקד. 32

בלימודיהם. עדיין ממשיכים ו353 נשרו 199 הקורס, את סיימו חניכים

לסמלים קורם

הכשרתם משטרה. חוליות של נכון לתפעול הדרוש הידע את הזוטרים למפקדים מקנה זה קורם
63 הקורס, את סיימו חניכים 48 מחזורים. ב2 איש 115 השתתפו בקורם שבועות. 24 נמשכת
שבו לסמלות קורם התקיים כן שונות. מסיבות נשרו ארבעה ואילו לימודיהם את סיימו טרם חניכים

סמלות. 9 השתתפו
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למפקחים קורס

הנערכים קצונה ומבדקי המשטרה במסגרת קפדני מיון שעוברים מועמדים נשלחים זה לקורס
53 בו והשתתפו מחזורים בשני קויים למפקחים הקורם שבועות. 36 נמשכת הכשרתם בצה"ל.

נשרו. חניכים וששה בלימודיהם ממליכים עדיין 23 לקצונה' הוסמכו מהם 24 חניכים.

בכירים לקצינים ספר בית

זה ספר בית נעורים. ההדרכה בבסיס החדש למעונו השנה עבר בכירים לקצינים הספר בית
המשטרה מן בכירים קצינים כולל המרצים סגל ופיקוד. מטה לתפקידי בכירים קצינים מכשיר

שונים. בשטחים מומחים וכן גבוה לחינוך ממוסדות מרצים ומצה"ל'

שבועות. 21 נמשכת הלימודים תקופת

מהמ 16 קצינים. 30 השתתפו שבהם (1966 בשנת נפתח מהם 1) מחזורים 2 התקיימו השנה
בלימודיהם. ממשיכים עדיין ו$4 סיימו

בכירים לקצינים הספר בבית הכללי המפקח
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התמקצעות ד.

קורסים

  להלן המפורטים הנושאים לפי הקורסים התקיימו הדו"ח בשנת

המקום

הארצי ההדרכה בסיס

הארצי ההדרכה בסיס
נעורים ההדרכה ובסיס

ברמלה לקשר ביהי'מ

צה"ל בסים

מג"ב בסיס

מספר
ם י פ ת ת ש נו ה

איש 22

איש 56

משך
הקורס הקורס

שבועות 8 לחוקרים מתקדם קורם

שבועות 7 מודיעין רכזי

איש 24 שבועות 56
איש 86 שבועות 5

איש 38 שבועות 3

ואלחוט טלפרינטר קשר

לחבלנים קורס

בלבי לנוהגי קורס
ביישובים שמירה

65

104

94

361

38

8

92

9

9

16

8

השתלמות

 .. להלן כמפורט שונות' בהשתלמויות השתתפו משטרה אנשי 804

הנהיגה שיפור

במג"ב נהגים

רכב בכלי חיפושים

קשר נושאי

מקרינים

.1'.8.£.י1 שיטת ע"פ תכנון

ביצוע שיטות  עבריינים

כלבים נוהגי

הכושר לאות שופטים

מתופפים

מגישים

והשתלמויות. עיון ימי ארצית ובמסגרת במרחבים גם קויימו הנ"ל ההשתלמויות מלבד
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המשטרה למסגרת מחוץ השתלמויות

מודיעין, צבאי' וניהול פיקוד  כגון: שונים' בנושאים להשתלמויות נשלחו משטרה אנשי 504
לאומי, בטחון לערבית:' אךלפן קרימינולוגיה, גוף' אימון חובשים, זחלמי"ם' נהיגת (מג"ב)' חבלה
וכוי. טבחים. כתבנות' מחשיבים' הפעלת אוטומאטי' נתונים לעיבוד תכנות דפוס' של טכנולוגיה

למדעיהמדינה, בביה"ם "בראילן"' באוניברסיטה צה"ל' בבסיסי התקיימו ההשתלמויות
וכוי. הדפוס למקצועות הספר בבית לאומי' לבטתון במכללה

בחינות ה.

העומדים המקצועיות, ידיעותיהם את לרענן היא ולשוטרים לסמלים השירות שבבחינות המגמה
בתפקידים משרתים שאינםי משטרה לקציני הבחינות כספית. בהענקה זוכים בבחינות בהצלחה

לקידומם. תנאי הן יעודיים

 ? כדלקמן בנושאים נבחנים 573 בהצלחה עמדו 1967 בשנת

שפות < 17  קצינים קידום ?15  מקצועיים ;364  (סמלים/שוטרים) הצטיינות שכר
.16  יסוד השכלת ;161

מרחבית הדרכה ו.

את קובעים המרחבים מטות החיל. אנשי של רובם רוב את מקיפה במשטרה המרחבית ההדרכה
נושאי ואילו והמרחב המקום דרישות את התואמים נושאים לפי השוטפת לשנה ההדרכה תכנית
ההדרכה. מחלקת! ידי על ונקבעים מתוכננים המרחבית' ההדרכה בתכנית הנכללים החובה,

העיון. וימי השבועיים השיעורים במסגרת התקיימה ההדרכה

נרחבים, בממדים פתע אירועי מדינתך, את דע הדרכה: בהם שנתקיימה החובה נושאי בין
וכוי. ונימוסין התנהגות ופסיקה' חוק גופני' כושר מודיעין' קלות' בעבירות הטיפול

ושיבוץ המרחבית ההדרכה של המסגרת הרחבת את חייב זו' בשנה שנתהווה הבטחוני המצב
תבלה. באמצעי טיפול של הנושא כגון בתכנית' נכללו שלא נושאים

תרבות ופעולות כללית השכלה ז.

החיל. אנשי של הכללית השכלתם את להרחיב היא זה בתחום המטרה

החברה לבעיות העברית' הלשון להקניית וסמינריונים קורסים קויימו 1967 שנת במשך
תיכון. ביתספר ברמת וללימודים והמדינה

להשכלת הספר בית ואת לעברית האולפן נעילת את איפשרה החדשים המתגייסים רמת
מגוייםי  מג"ב אנשי במשטרה. שקויימו יסוד ולהשכלת לעברית המבחנים הופסקו כן יסוד.

צה"ל. בבסיסי ללימודים נשלחים מספקת' אינה השכלתם שרמת חובה
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 הפעילות פירוט להלן

1610

26251

27819

1010

1313

482721

4242

8383

77

טרםסיימו סיימו המשתתפים הקורס

אחרון) (קורם לעברית האולפן

צה"ל של בקורסים העברית השפה לימוד

לערבית האולפן

צה"ל) (במתקני מגי'בחובה  יסוד השכלת

אחרון) (קורס (רגיל) יסוד השכלת

המשטרתית במדרשה תיכונית השכלה

צה'י'ל של תיכוןערב בבי"ס תיכונית השכלה

והמדינהסמלים החברה לבעיות סמינריון

מפקחים  והמדינה החברה לבעיות סמינריון

לטירונים, הקורסים של הלימודים בתוכניות העברית הלשון ללימוד הוקדשו שעות 312
בכירים. ולקצינים למפקחים לסמלים'

תיכונית השכלה

במקביל נוסף. מחזור ונפתח הלימודיםי נמשכו בגרות לבחינות להכשרה המשטרתית במדרשה
צה"ל. של תיכוןערב בבתיםפר ללמוד מםויימות, הקלות ע"י משטרה, לאנשי האפשרות ניתנה

לומדים הכיתות בשתי השנייה. לימודיו שנת את מקיים משטרה לצוערי התיכון ביתהספר
תלמידים. 49

טיולים

השטחים את להכיר רצונם את הביעו ובמיוחד רבים בטיולים השנה השתתפו משטרה אנשי
משטרה. אנשי  מוסמכים דרך מורי בליווי התקיימו הטיולים צה"ל. ידי על המוחזקים

משפחותיהם. ובני משטרה אנשי 4,490 השיתתפו טיול, ימי 151 שכללו הטיולים, ב97
בהם. המשתתפים של השנתית חופשתם חשבון על נערכו הטיולים
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המקצועית הספרייה ח.

ולסייע כלליים ובנושאים מקצועיים בנושאים החיל לאנשי חומר לספק הוא הספרייה של יעודה
לועזיות. בשפות גם וכתביעת ספרים בספרייה היומיומית. בעבודתם להם

יפה ספרות של ספרים ו60 עותקים) 899) מקצועיים ספרים 133 נתוספו הדו"ח בשנת
עותקים). 449)

וספרים חוק מפרי 5,144 שבמרחבים. ובספריות המרכזית בספרייה נמצאו השנה בסיום
עותקים). 3'195) כללית והשכלה יפה ספרות של ספרים ו388 עותקים), 21,241) המשטרה בנושאי

והסברה פרסומים ט.

במשטרת המתרחש על החיל אנשי כל לידיעת להביא וראשונה, בראש נועדו, ההדרכה פרסומי
במגמה ומוסדות, ציבור אנשי בין גם מופצים הפרסומים מ;ן אחדים אחרות. ובמשמרות ישראל

המשטרה. לבעיות ולקרבם נכונה אינפורמציה להם לספק

שונים. מקצועיים בנושאים הדרכה מאמרי לפרסום משמש "המשטרה" 'בטאון

משטרת בתוך הנעשה על מידע כולל דושבועי, שהוא המשטרה", בעולם "מהמתרחש עלון
אחרות. ובמשמרות ישראל

הסברה". ו"דפי המשטרה" לנהג "אגרת ופסיקה'/ תחיקה "חידושי לאור הוצאו כן

גופני אימון י.

וינגייט". ב"מבון שקוימו העצמות"' ל"חילוץ ובקורסים הימים 4 בצעדת תשתתפו המשטרה אנשי

חוץ לגורמי הדרכה יא.

ולמשמרות המדינה בתור אחרים ממוסדות לאנשים שניתנה בהדרכה השתתפה ישראל משטרת
 * בזה כמפורט זרות,

משטרה; בנושאי המשטרה בבסיסי חוץ גורמי של השתלמויות

., חוץ גורמי ע"י שנערכו בקורסים להדרכה משטרה, אנשי מדריכים, שיגור

המשטרה) ביחידות והשתלמות לימוד סיורי ארגון

טנזניה: ממשטרת בכירים לקצינים קורס
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טנזניה: ממשטרת תנועה לקציני קורם

גאנה. ממשטרת בנירים לקצינים קורס

השונות ביחידות השתלמות ביקורי שערכו או אנשיהם בהדרכת סיוע שקיבלו המוסדות פין
האוניברסיטה בראילן, אוניברסיטה הפנים, משרד הסוהר' בתי שירות צה"ל, המשטרה: של

וכר. ירושלים ב העברית

מ י י ח  י ל ע ב יב.

ארגוני עלידי החבלה מעשי וריבוי המוחזקים בשטחים הגבול משמר כוחות התפרסות עם
לכלבי נוספים בסיסים ולהקים נוהגיהם על הכלבים מספר את להגדיל הצורך נתעורר הטירור'
משמר פועל כן נוספים. שמירה כלבי סופקו המשטרה וליחידות הגבול משמר לבסיסי גישוש.

לאימונם. ודואג בישובים שמירה כלבי החזקת למען הגבול

נתפסו שבהן פעולות' ב124 השתתפו החשיש וכלבי פעולות ב262 השתתפו הגישוש כלבי
אופיום. של וכמות חשיש ק"ג 39.5

סומים. ו66 כלבים 116 המשטרה באחזקת היו 1967 שנת סיום עם
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'" פרק

ושירותים משק

המשקית הפעילות יהיל!ן? .1

הלוגיסטי המערך עלי רבות השפיעה ולאחריה המלחמה שליפני הכוננות בתקופת ההתארגנות
ותוספת החדשות, היחידות, הקמת החדשים, בשטחים המשטרה התפרסות ישראל. משטרת של
ציוד מזון' חימוש' קשר' (רכב' הסוגים מכל אפסנייה של מזורזת אספקה תבעו  לחיל האדם כוח

יותר. רבות ובנקודות יותר ארוכים אספקה בקווי וכוי) משרדי

יפה' שירתו המנהלה, אגף שסיפק והשירותים הציוד כי בסיפוק' לומר ניתן אחורה במבט
המשטרה. יחידות כל את אחריות' וחבת קשה בתקופה

תשלומים .2

ב000'2,243 והוגדל ל"י 93,900,000 של בסך הסתכם 1967/68 הכספים לשנת המקורי התקציב
המפר. בישובי הבטחון תאורת של ההתקנה והשלמת הגבול משמר הגדלת עקב ל"י,

של בסך נוספת הקצבה האוצר אישר נוספות' משטרה יחידות להקים ההחלטה לאור
לשמירת היחידה (לחבות המזרחית בירושלים המשטרה יחידות להקמת שנועדה ל"י. 5'004'400
ולרכישת הגבול משמר של נוספת בהגדלה הכרוכות ההוצאות לכיסוי בה)' הקדושים המקומות

הזה. הנוסף הכוח של היעילה להפעלתו הדרושים קשר' ובציוד ברכב האמצעים

בשל הדרישות' על תענה לא לתקציב זו אחרונה שתוספת התברר קצרה תקופה לאחר
בלתי הוצאות וכוי), דלק המשטרה' למטבחי (מזון שונים וחומרים מצרכים של התייקרויות
הכוננות בימי דלק של גדולה צריכה הנוצרים, של המולד חג באירועי הסדר (שמירת צפויות

משמר. מפינות לרכישת התקציב להשלמת היה שדרוש הסכום בשל וכן והמלחמה)

הסתכם סיני, ובצפון עזה ברצועת בשומרון, ביהודה' שהוקמו המשטרה יחידות תקציב
ל"י. ב6,183,000

לרבות  1967/68 לשנת המשטרה של הכולל התקציב הגיע התוספות כל אישור לאחר
שהוצאתם הסכומים מלבד ל"י' 104,000,000 של לסכום  המוחזקים בשטחים היחידות תקציבי
להעסקת התקציבים את גם היתר' בין הכוללים מיועדות' בהכנסות או בהשחחופויות מותנית

ציבוריים. ובמוסדות ממשלה במשרדי נוטרים
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של בסכום והוגדל ל'י'י 1,700,000 של בסך הסתכם 1967/68 לשנת המקורי הפיתוח תקציב
המבנים ולשיפוץ הגבול משמר בסיסי להגדלת בנעורים, הדרכה בסיס להקמת ל"י 1,050,000
הכלולות עבודות בביצוע גם הוחל 1967/68 התקציב כשנת ובשומרון. ביהודה הגבול משמר שיל
הקמת בירושלים. הדרומי המחוז מטה של החדש הבניין השלמת הבאה: לשנה הפיתוח בתקציב
את הקרוב בעתיד שתשרת בירושלים, סדנתרכב וכן ובגבעתיים באשקלון משטרה תחנות

הארצי. המטה

אפסנאות .3

בירושלים משטרה יחידות הקמת לאחד המשטרה של הארגוני במבנה שחלו השינויים עקב
מספר נוספים. משטרה מטבחי ו30 תחזוקה יחידות 26 הוקמו המוחזקים, ובשטחים המזרחית

ל50. המשטרה מטבחי ומספר ל88 עתה מגיע התחזוקה יחידות

שוך עם שחוסלו ארעיים' ומטבחים בסיסים 40 עוד קויימו המלחמה ובימי הכוננות בתקופת
הקרבות.

אפשר בכך' העוסקים של המאומצת ועבודתם והרישום הניפוק בשיטות לשיפורים הודות
כוח של הניכר והגידול האספקה קווי הארכת עם שנערמז והמכשולים הקשיים על להתגבר היה

הדרושה. והאפמנייה הציוד את ליחידות ולספק המשטרה' בשורות האדם

בשנה 515,000 לעומת כלכלה' ימי 800,000 משטרה לאנשי סיפקו המשטרה מטבחי
סופקו המעצר בבתי לעצירים מיוחדים. במבצעים סופקו ארוזות ארוחות 19'000 הקודמת.
55,700 לעומת כלכלה, ימי 58,600 סופקו המשטרה שברשות החיים לבעלי כלכלה. ימי 75,000

אשתקד.

מדור אנשי משרד). מכונות 168 (מזה ואבזריחימוש נשק כלי 4,268 תוקנו החימוש ובבסיסי
נשק המחזיקים גורמיחוץ, של ובמתקנים המשטרה ביחידות נשק ביקורות 1,200 ערכו החימוש

מטיילים. קבוצות ל470 הושאלו נשק כלי 2'300 מיוחד. רשיון עלפי

של השוטפת, לעבודה הדרושים שונים' טפסים 17'500'000 ונופקו הודפסו השנה במשך
המשטרה.

של בסכום שונים. פריטים 39,000 מעל נרכשו הכל בסד בארץ. ברובו נרכש שמופק הציוד
ל"י. 10,430,500

תחגורה .4

כלירכב 120 השלל). מן ותוספת (רכישות שונים כלירכב ב425 גדל המשטרה של הרכב צי
אשתקד. 955 לעומת כלירכב' 1,260 המשטרה ברשות היו השנה בסיום השירות. מן הוצאו
6,000,000 מעל וצרכו אשתקד 26,000,000 לעומת ק"מ, ל32,000,000 קרוב נסעו אלה כלירכב

דלק, ליטר
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 דלקמן במקומות םדנאותמשנה נפתחו המוחזקים בשטחים החדשות הנפות הקמת עם
 וג'נין טולכרם בשכם' הדרום: לסדנאות הכפופות  ורוגלית נביסלח חברון' רמאללה' עזה,
השנה בוצעו הכל בסר נסגרו. ובמגידו במנשה בביתשמש' הסדנאות הצפון. לסדנאות הכפופות

שמנים). והחלפת סיכה (למעט פעולותתיקון 42438 המשטרה של הרכב בסדנאות

(ב%23) בקילומטרד העלייה לשירות' והתאמתו השלל' רכב ובמיוחד שנוסף, הרכב הכשרת
שירותי על המוטלת בלאוהכי הכבדה המעמסה על מעט לא הוסיפו הרכב' של המקסימלי וניצולו

המשטרה. של הרכב וסדנאות התחזוקה

342 וביצעה רכב אבזרי ו4,857 מנועים 415 שיפצה ואבזרים מנועים לחידוש החולייה
הקודמת. בשנה 75'000 לעומת פריטים' כ000'100 ניפק התחבורה מחסן ברכב. טיפולים

השנה בתום במבחנים. שעמדו משטרה לאנשי נהיגה רשיונות 664 הוצאו השנה במשך
משטרתיים. רכב בכלי נהיגה ברשיונות אנשים 3'604 החזיקו הנסקרת

קשר .5

הדחופים הצרכים לאור ובייחוד ניכרת במידה והקווי האלחוטי הקשר מערכות הורחבו השנה גם
על היו הנסקרת השנה סיום עם המוחזקים. בשטחים הגבול משמר ויחידות המשטרה יחידות של
קשר מכשירי 177 ב%7.7)' (עלייה רד"ט תחנות 14 דלקמן הפריטים הקשר ציוד מצבת
נישאים קשר מכשירי 260 ב%14.0), (עלייה ניידים קשר מכשירי 342 ב%7.3)' (עלייה נייחים
90 אשתקד), 3 (לעומת מוקד מרכזות 4 ב%16.7), (עלייה סרט מקליטי 35 ב:%37.6), (עלייה
ופנים, חוץ לקשר אוטומאטיות מרכזות 6 ב%5.1)' (עלייה חוץ לקשר מרכזות 83 טלפרינטרים,

ב%12.4). (עלייה שלוחות ו2383 ב%7.8) (עלייה קווים 872 פנים, לקשד מרכזות 22

בשלוש וקורים אלחוטיים קשר בעורקי היממה שעות כל במשך פועלת במשטרה הקשר מערכת
  השיטות

ז אחרות ויחידות ובתחנות שניים) (למעט המטות בכל טלפרינטר:

שבפריז; "האינטרפול" מרכז ובין ישראל משטרת בין איתות:

היחידות. בכל דיבור;

לעומת %10.8 של ירידה  מברקים ב1,170,204 השנה במשך טיפלו המברקה שירותי
בין המברקים תנועת, גנוב. רכב אודות על המרוכז הדיווח לשיטת הודות וזאת הקודמת, השנה

נכנסים. מברקים! וב1,116 יוצאים מברקים ב124 התבטאה האינטרפול ובין הארצי המטה

תנועת השנה הגיעה הגדולות, הערים בשלוש הציבור בפניות המטפלים האלחוט, במוקדי
י, %84.7 של עלייה ז"א אשתקד, 149,388  לעומת ל275,900, אירועים על וההודעות המברקים

.62  וחיפה ירושלים ובערים 177  בתלאביב  היה היומי הממוצע

35



תיקונים 5,326 התקנות' 777 קשר, ציוד של בנייה עבודות 917 ביצעו הקשר מחלקת עובדי
זו בשנה חלה אלה בעבודות הקשר. במתקני טכניות ביקורות ו5,467 פירוק עבודות 207 שונים,

אשתקד. לעומת. ל%14' קרוב של עלייה

משימות בביצוע שונים ממלכתיים לגורמים השנה גם סייעה המשטרה של הקשר מערכת
משימות ביצעה כן המטאורולוגי* והשירות הכללי הבטחון לשירות מברקה שירותי כגון קשר'

וכדו'. מחו"ל חשובים אורחים ביקור בעת, המולד, בחג העצמאות' ביום מיוחדות קשר

היתר בין המשטרתיות. הקשר מערכות על פיקוחה את הפעילה הקשר ביקורת חוליית
שידורים. 15,320 החולייה קלטה

ונגפיפ גינוי *6

משמר בסיסי חמישה הורחבו ובהרצליה, בחולון משטרה תחנות של בנייתן נסתיימה השנה
חדשה מספנה הוקמה הארצי' ההדרכה בבסיס האוכל וחדרי המטבח מתקני בניית הושלמה הגבול'
כולל בשטח מבנים למשטרה נוספו בס"ה אוריהודה. לתחנת חדרים קומת והוספה חיפה בנמל

ממ"ר. 3,481 של

בשביל המזרחית בירושלים ובניין בתלאביב השוטר" "בית בניין גמר בשלבי נמצאים כן
הדרומי. המחוז מטה

הרצליה תחנת של החדש הבניין
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ערה' ובואדי בגבעתיים' באשקלון' משטרה תחנות של בהקמתן הוחל אלה עבודות מלבד
בבית מג"ב' בבסיסי קיימים מתקנים ובהרחבת בירושלים' תלפיות במחנה מרחבית רכב סדנת
בירושלים, הארצי המטה בניין תכנון: בשלבי ביפו. הארצי המטה ובשלוחת באבובביר המעצר

הגבול. משמר בסיסי ושני לציון ובראשון בביתשמש חדשות משטרה תחנות

בכל משטרה במתקני שוטפת תחזוקה ועבודות יסודיים שיפוצים גם בוצעו השנה במשך
הנפות,' מטות בשביל שופצו המוחזקים ובשטחים המאוחדת בירושלים רבים מבנים המרחבים.
הקיפו הכל בסך ישראליים. שוטרים מגורי ובשביל הגבול משמר ויחידות המשטרה תחנות

ממ''ר. ב000'50 של בנייה שטח השיפוץ עבודות

בשנת עוד שהחלה ספר' ומשקי ישובים ב55 הבטחון תאורת של ההתקנה הושלמה השנה
.1966

מן חלק בארץ. שונים במקומות; המשטרה שברשות המבנים ממצבת הורדו מבנים 20
ולחברת הבטחון למשרד המרכזית' הדיור לוועדת הוחזרו והכותרות בהן למחזיקים נמכר הדירות
טירה בנקודת אחד חדר הנמלים; לרשות הוחזרו ואילת אשדוד בנמלי המשטרה נקודות עמידר;

נסגרו. סנטקליר ובמעבר מנדלבוים במעבר המשטרה ונקודות המקומית למועצה הוחזר

חדרים ו13 אילת נמל מינהלת: בבניין חדרים 10 המשטרה לרשות הועברו 1967 בשנת
המקומית המועצה בבניין אחד חדר ? משטרה כתחנות משמשים והם אשדוד נמל מינהלת בבניין
משטרה. לנקודתו הם אף שנועדו טירה' בכפר חדרים ושלושה מ1שטרה לנקודת שנועד הודהשרון'

בנצרת. אחת' כל חדרים שלושה בנות דירות' 15 המשטרה לרשות הועברו כן

ו*ילןוד! ייעול .7

ישירות הכפוף משקית* לביקורת המדור של בפיקוחו היא המשטרה של המשקית הפעילות
המדור מקיים היעיל, ניצולו ועל ביחידות הציוד שלימות על לשמור במגמה המנהלה. אגף לראש
כדי המשטרה. למשק הנוגעים שונים בנושאים סקרים נערכים כן המשטרה* ביחידות ביקורות

בניהולו. מרביים וייעול לחסכון להגיע

פתע. ביקורות ו25 שיגרה ביקורות 18 סקרים' שלושה נערכו! הדו"ח בשנת
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די 9רל,

שיטור ותפקידי סיור מניעה,

ומניעתה העבריינות .1

שישתקפו היה סביר זו' בשנה המדינה שתייה היתה שבהם המיוחדים והמצבים 1967 שנת אירועי
השנה, של הראשונה במחצית המובטלים במספר והעלייה הכלכלי המיתון העבריינות. בממדי
ושחרור מחד הכללי הגיוס הימים, ששת מלחמת ובימי הקרבות פרוץ לפני ששררה המתיחות
היקף על חותמם את להטביע לכאורה' היו, חייבים אלה כל  מאידך פעיל משירות המילואים

.1967 בשנת העבריינות

כנראה, שמקורם, לעיל, שמנינו הגורמים מן שלחלק השנה, בסוף הסתגר לשמחתנו
העלייה כי ומרסנת, ממתנת השפעה היתה  מבחן בימי הגורל ובשותפות הלאומית בהכרה
בשנה שנרשמה בעבריינות העלייה מן בהרבה קטנה היתה 1967 בשנת שנרשמה בעבריינות

לה. שקדמה

עלפי ישראל משטרת על המוטלים הייעודיים התפקידים מן אחד הוא העבריינות מניעת
הפיזית האפשרות לסיכול  דהיינו העבריינות, לבלימת מוקדשת פעילותה עיקר אולם, החוק.
אחרי העוקבת המשטרה, את אחת לא מביאה זו פיזית מניעה עבירה. של המיידי הביצוע של
המשטרה של בכוחה אין ברם, ולשרשיה; העבריינות לסיבתיות שלילי, פוטנציאל בעלי גורמים
הנכבד התפקיד העבריינות. ביסוד שהם והסיבות המניעים בסילוק לטפל מתפקידה גם זה ואין
 המדינה של אחרים מוסדות על מוטל הרחב, במובנה העבריינות, מניעת של ביותר והחשוב

והרפואיים. החינוכיים הסוציאליים,

פיקוד העבריינות. בבלימת הקשורים והפעולות התפקידים רוב מוטלים הסיור יחידות על
ביותר היעיל האמצעי גם ונשאר היה כאדם' הסייר, אך הציוד, במיטב לציידן דואג המשטרה
יכול שהוא בכוח עבריין בלב שתקונן בלבד המחשבה ואפילו ברחוב, השוטר של נוכחותו זו. למטרה

זממו. את מלבצע בכוח עבריין להרתיע רבים, במקרים בהן, די  לפתע להופיע

ותפקידיהן ה8יור יחידות ארגון .2

לאופיו ובהתאם תפקידיהן את היחידות ממלאות שבו המרחב לתנאי בהתאם נקבעת הסיור שיטת
ואוכלוסייתו.
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הסיור יחידות והמיבצעים. הסיור לשכות במסגרת פועלות העירוניות בנפות הסיור יחידות
המשטרה. תחנות של הסיור משרדי במסגרת פועלות הכפר' שוטרי ובתוכן הכפריות בנפות

האיזור חלוקת של העיקרון מונח ביסודו כאשר עירוניות' בנפות מופעל הנזקופי הסיור
יכולתו ולפי בו הקיימים התעסוקה גורמי שכיחות לפי נקבע מקוף כל של הגודל מישנית. חלוקה
במשמרת אחת כל  היממה במשך הפועלות הסיור' יחידות שלוש בהם. לטפל יחיד סייר של
המהווים מקופים' של מוגדר במספר פועלת סיור קבוצת כל סיור. לקבוצות מחולקות  שלה
בולה הנפה במרחב השיטור תפקידי לביצוע באחריות נושא סיור יחידת מפקד אחד. רצוף שטח

משמרתו. בשעות

העירוניות. בנפות למחצה כפריים או כפריים' ובאזורים כפריות בנפות מופעל הקבוצתי הסיור
את ממלאים הכפרים מן בחלק השעה. צורכי לפי נקבעים והזמן' פעילותו מקום אופיו' עוצמתו,

כפר. שוטרי הסיור תפקידי

הסיור' בתפקידי המועסקים מספר ובציוד. אדם בכוח הסיור של כוחו גדל 1967 בשנת
משעות שעה בכל אשתקד). %57.4 (לעומת המשטרה אנשי מכלל ל%57.9 הגיע והתנועה המניעה
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העתיקה העיר בסימטאות סיור
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וכן מוסים 25 קטנועים' 90 ליידות), שיטור מכוניות 92 סיור בתפקידי בממוצע, הועסקה היממה
סיורים קויימו המרחביות, המשטרה ביחידות הפועלים הסדירים הסיור לכוחות בנוסף סיור. כלבי
מיוחדים סיור בתפקידי עסק הגבול משמר האוויר. מן תצפית וסיורי הארץ חופי לאורך ימיים

לפיקוחו. הנתונים בשטחים

 דלקמן: התפקידים את. גם ממלאות עבריינות. מניעת הוא עיסוקן שעיקר הסיור' יחידות

1 הציבורי הסדר על שמירה

והכוונתה; התנועה הזרמת

בהן: והטיפול תלונות קבלת

המשטרה; בבנייני סטאטיים תפקידים מילוי

., המוניציפאליות ולרשויות המדינה לרשויות סיוע

לציבור. ועזרה שירותים

ביצועם כדי שתוך ספק ואין העבריינות מניעת בתפקידי משתלב האלה התפקידים מן חלק
אין מהם שאחדים  שוליים תפקידים של שביצועם לציין' כדאי אולם' בה. הסיור אנשי עוסקים
רבות. עבודה שעות ממנו גוזל כי הסיור' ביעילות פוגם  משטרה לתפקידי שייכות כל להם

הציבורי הסדר על ושמירה עבריינות מניעת א.

חוליות של וסיורים בידור ובמרכזי ציבוריים באירועים העיר' בחוצות שוטרסייר של נוכחותו
לציבור בטחון הרגשת מקנה הסייר נוכחות עבריינים. ומרסנים מרתיעים  וברגל ברכב ובודדים

למיניהם. החוק מפירי נגד ידיהם ומחזק והסדר החוק שומרי האזרחים

תכנון פי על כלל' בדרך מבוצעת, הציבורי הסדר ולשמירת העבריינות למניעת הפעילות
עבריינות גלי אודות מצטבר מידע ועל צפרים ומצבים אירועים בדבר מידע על המבוסס מוקדם'

לפורענות. המועדים תורפה ומקומות תנועה עומסי עבריינים, וריכוזי

מיידית עזרה להגיש צורך כשיש .. חירום במקרי מיידית לפעולה גם ערוכות הסיור יחידות
סכנה בחובם הנושאים אחרים במצבים או טבע' פגעי או אסונות בעת הטוב הסדר את ולהבטיח
מעוררת ובצורה יפה לנו עמדה שיגרתיים' בלתי במצבים לפעולה זו מתמדת כוננות ולרכוש. לאדם

הימים. ששת מלחמת במבחן כבוד

שעשועים בבתי ציבוריים, במקומות הבריונות למניעת רבות פעולות נעשו הנסקרת בשנה
משכרים. סמים של עישון ומאורות בקוביה משחק בתי של ולחיסולם רחצה' ובחופי
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התפקיד לקראת תדרוך

התנועה הסדרת ב.

ומניעת עורקיה של סתימה מניעת בצמתים' הכוונתה השוטפת' הזרמתה התנועה' הסדרת תפקיד
עלתה ואף נגרעה לא חשיבותו הסיור. כוחות של חשיבות רב לתפקיד הפך  חוקית בלתי חנייה
היה הסיור כוחות על כאשר לאחריה, ובמיוחד הימים ששת מלחמת בימי הכוננות, בתקופת
המלחמה בתום, ושנהרו המדינה בכבישי שנעו הרכב כלי לרבבות ומהירה חופשית תנועה להבטיח

צה''ל. עלידי המוחזקים ולשטחים לירושלים

על האזרח עם הסייר של המגע מן הנובעת המצערת, התופעה מן להתעלם ברצוננו אין
ובלתי נחוצים בלתי לחיכוכים גורם זה מגע כי להדגיש, עלינו התעבורה. חוקי אכיפת רקע

והציבור. האזרח של לאינטרסים בניגוד אף לעתים  והשוטר האזרח בין רציונאליים

אחרים ותפקידים לציבור שירותים תלונות, קבלת ג.

המטפל הסייר של המלאה בסמכותו היא וחטא קלות עבירות מסוג שהן עבירות על תלונות קבלת
בחקירתן ממשיכות כי ראשוני לטיפול לדאוג עליו אחרות בעבירות תומן. עד במקום' כלל בדרך בהן,
רצח' כגון: חמורים, במקרים במיוחד חשוב הסייר של הראשוני טיפולו בכך. שעיסוקן היחידות
העבירה, מקום על לשמור עליו מוטל כאלה במקרים אחרים. חמורים ופשעים התפרצות שוד'
בתאונת לטפל בהיקראו או בהיתקלו גם וכוי. חשודים לעצור עדים, לאכן מוחשיות, ראיות לאסוף
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עדים לאיכון התנועה' להכוונת וכן לפצעים לדאוג כל, ראשית עליו, מוטל נפגעים' עם דרכים
ראיות. ולאיסוף

ובלווים המשטרה בבנייני המעצר בתאי העצורים על בשמירה עוסקים הסיור יחידות אנשי
זרות, ושגרירויות אישים מעונות ליד וזקיפות שמירה בתפקידי משמשים הם המשפט, לבתי

הקהל. מידי מציאות ומקבלים המשטרה ובתחנות הנפות במטות ומודיעין תורנות בתפקידי

המשטרה של מתפקידיה אינם רובם כי אם  לציבור הניתנים השונים השירותים במסגרת
אינפור מתן כוללים אלה שירותים הסייר. של שכמו על המעמסה עיקר נופלת  החוק פי על
חולים בתי רופאים, של תורנויות בסדרי וכלה מענים בבירור (החל שונים בתחומים מאציה
מצוקה ובשעת דחופים במקרים עזרה שונים, בעניינים ייעוץ בסיכםוכים, תיווך מרקחת), ובתי
גדולים משטרה כוחות השנה גם העסיקו נעדרים' ילדים ובייחוד נעדרים, אחרי החיפושים וכיו"ב.

רבות. שעות במשך

מוניציפאליות ולרשויות המדינה לרשויות סיוע ד.

שעות הסיור מיחידות לגזול והמשיך 1967 בשנת הוקל לא שונות לרשויות הסיוע שבמתן העומס
צווי בביצוע העיריות לפקחי וסיוע ליווי האלה השוליים התפקידים בין היקר. מזמנן רבות
שירות לפקידי דיג, למפקחי וסיוע ליווי ., רוכלים וסילוק ומיטרדים מפגעים סילוק בנייה, הפסקת
הסיוע לאצבאי. בשטח פעולה בשעת הצבאית למשטרה וסיוע ליווי ו הבריאות ומשרד התעסוקה
והזמנות מאסר פקודות של לפועל ההוצאה בנושא המשפט לבתי המוגש זה הוא ביותר הבולט

וכיו"ב. הריסה צווי עיקול, צווי פינוי, צווי של וביצועם

הפעילות פיכומי .3

מוטלת אינה הטוב הסדר והבטחת העבריינות במניעת הסיור פעולות של ההצלחה שמידת אףעלפי
של הפעולות היקף על הערכה של נסיון כל םטאטיםטיים. בנתונים לבטאה אפשרות אין הרי בספק,
הטיפולים כל על רישום מנהלים אין כי מדוייקים, נתונים על להתבסם יכול אינו הסיור יחידות

השוטריםהםיירים. עלידי הניתנים והשירותים

הניתנות אלה  הסיור יחידות של הפעולות מן חלק רק משקפים דלהלן שבלוחות הנתונים
להערכה.

9 לוח
עצורים על והשמירה ואירועים מפגעים על דוחות

19671966
העצורים מםפר פעו5ה דוו"ת על ויי
ובבתי בתאי אירועים על אל ןיהם
המעצר שונים ~7 מכל

59.380 200.689 2,422

47,314 174,819 2,306

43
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שעשועים רעשבבתי

196710,7493,334

1966114754,066



10 לוח

המחתות לפי  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות

35,847

ת ו א י צ מ

1966

35,004 35,740

5,754 5,189 5,295
16,637 16,435 16,981
13,456 13,380 13,464

19671965

המחוז
1965

אבירות
19661067

הכל 32,43628,36230,010סד

הצפוני 6,9477,0486,892המתת
תלאביב 14,23410,63610,500מחוז

הדרומי 11,25510,67812,618המחוז

11 לוח

ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש
19671965

והוחזר שנמצא הרכוש אחוז

1967 1966 1963

לבעלים שהוחזר הרכוש עיד

1967 1966 1965

שנמצא הרכוש ערד

1907 1966

69.2 79.9 79.4 926,880 781,482 900,034 1,339,469 978,318 1,133,503 הבל סד

86.9 77.8 72.2 190,278 150,151 129,551
60.4 78.5 74.9 428,224 382,640 480,490
75.0 83.6 92.8 308,378 248,691 289,993

218,941 193,029 179,327 הצפוני המחוז
709,300 487,711 641,559 מחוזת"א
411,228 297,578 312,617 הדרומי המחוז

12 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

19671965

1967

לפוטל הוצאו טרם

1966 1965

לפועל הוצאו המשפט מבתי נתקבלו

1967 1966 1965 1967 1966 1965

סוג
המאסר פקודות

47,797 46,155 32,214 320,714 277,627 233,020 326,068 291,029 241,115 הפל סך

מאסר פקודות
10,168 16,844 10,389 71,974 77,329 77,349 68,148 83,809 79,563 פליליות

מאסר פקודות
אי על

25,559 17,614 11,193 124,329 93,062 78,778 133,393 99,357 82,119 חוב תשלום
הבאה פקודות

12,070 11,697 10,632 124,411 107,236 76,893 124,527 107,863 79,433 למיניהן
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13 לוח

המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
19671965

ה1זזי!
לפועלנתקבלו הדוארמהזהוצאו באמצעות

19651066106719651986196719651067 1366

הכל 193,545237,179111,366192,986236,541103.535133,01945,650סך 141,675

המחוז
16,032 29,194 29,376 32,432 58'828 55,953 35,042 59,041 56,291 ולצפוני

מחוז
10,251 78,907 65,100 33,600 128,211 96,365 38,195 128,372 96,452 תלאביב

המחוז
19,367 33,574 38,543 37,503 49,502 40,668 38,129 49,766 40,802 הדרומי

וימ אויר פיורי .4

טיסה. שעות ב219 הסתכמו האוויר, חיל עם בתיאום המשטרה, עבור השנה שבוצעו האוויר סיורי

ותפקידי המדינה חופי לאורך ימיים סיורים כתיקונן, בשנים המבצעות, המשטרה, ספינות
צה"ל של פיקודו תחת הימים, ששת מלחמת שלפני הכוננות בימי עוד הועמדו,  בנמליה שיטור

הים. חיל של בפעולותיו והשתלבו

אלעריש חוף מול משטרה .פינת
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במשטרתישראל. השיגרתיים לתפקידיהן הספינות מן אחדות חזרו טרם הדוי'ח' שנת תום עם
בלבד. השנה לכמחצית דלהלן המספרים מתייחסים כן על

רשויות עבור שירות להפלגות (בנוסף ימיים מילים 52,820 עברו המשטרה של השיט כלי
263 לעומת וזרים' ישראליים שיט כלי של בדיקות 529 נערכו ,. אשתקד 30'000 לעומת הנמלים)'
הנמלים. תקנות על בעבירות או חוקי בלתי בדיג בהסתננות, חשודים אנשים 140 נעצרו אשתקד;
בים, מטביעה ניצלו אנשים 64 אשתקד; 38 לעומת במצוקה' שהיו שיט כלי ל67 עזרה הוגשה בן

שעברה. בשנה 69 לעומת

למניעת בעיקר' נועדו, אלה סיורים הרחצה. חופי לאורך מוגברים פיקוח סיורי התקיימו בקיץ
בים. הרוחצים קהל את המסכנות וספורט' מירוץ סירות של חדירתן

מיוחדימ וטצכימ איריעימ .5

המשטרה מן תבעו בעקבותיה, שנוצר והמצב שלפניה הקרובה התקופה הימים, ששת מלחמת
ולמלא הזמן ובדרישות המאורעות בלחץ לעמוד שתוכל כדי ניכר, מיבצעי וכושר ארגוני מאמץ

אחריות" רבי וציבוריים בטחוניים תפקידים

ואלפי תושבים אלפים עשרות של המונית נהירה החלה העתיקה ירושלים של שחרורה עם
משטרת את העמידה זו המונית תנועה לעם. המקודשים במקומות לבקר באו אשר רכב, כלי
מסויימים. בטחון סידורי גם ממנה ותבעה והחנייה התנועה הסדרת של הבעייה בפני ירושלים
העצום' המבקרים קהל על הקל למען רבות עבודה שעות שהקךישו אנשיה' למסירות הודות

זה. לחץ על להתגבר היה ניתן  צה"ל עם ההדוק הפעולה לשיתוף והודות

צה"ל עלידי המוחזקים ובשטחים לעם הגורלית בתקופה ותפקידיה המשטרה פעילות על
דלהלן. טי בפרק נעמוד

לבלתי שהפכו או מלכתחילה חוקיות בלתי היו השנה במשך שהתקיימו ההפגנות מן אחדות
לנתיחת המתנגדים עלידי נערכו ההפגנות רוב משתתפיהם. של הפרועה התנהגותם בשל חוקיות
מקים גרימת! אלימות, במעשי נסתיימו התקוה' ובשכונת בירושלים שהתקיימו ההפגנות מתים.
אנשי נעצרו. בהן המשתתפים מבין מתפרעים מספר שוטרים. ופציעת וציבורי פרטי לרכוש
נתקלו הצו מבצעי בכפרשלם. הריסה צו ביצוע עק{ חוקית בלתי בהתקהלות גם נפצעו משטרה
מנת על בכוח להשתמש נאלצו הרשות פקידי על להגן שנקראו המשטרה וכוחות חזקה בהתנגדות
בוועדת גם נשמעו זה למקרה הדים מוסמך. משפט בית עלידי כחוק שניתן הצו ביצוע לאפשר
ועדת הביעה בעניין, שדנה לאחר המשטרה. פעולת על קיטרוג הועלה שבפניה הכנסת של הפנים
בשעת שנפגעו המשטרה לאנשי מהירה החלמה ואיחלה המשטרה לפעולת הערכתה את הכנסת

תפקידם. מילוי

ומיעוטם עבודה בסיכסוכי קשורים ברובם היו בציבור' נשמעו שהדיהם אחרים אירועים
שביתות אשדוד, בנמל שביתות! לאשדוד, פרי הובלת על הסיכסוך $ וחוץ פנים מדיניות של בבעיות
הפגנות ובעכו, ביבנה מובטלים שביתות "כיתןדימונה", פועלי שביתת העבודה, נורמות רקע על
פרופ' של ביקורו נגד הפגנה ישראל, כלפי צרפת מדיניות ונגד וייטנאם מלחמת נגד הסטודנטים

וכוי. המזרחית, בירושלים סוחרים שביתת ארהרד,
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שפעלה או הסדר' על שמרה היא כחוק. שנערכו ההפגנות של קיומן את הבטיחה המשטרה
עצמם' המתח בגורמי או בסיכסוכים להתערב מבלי  שהופר לאחר כנו על הסדר להחזרת
נדרשה לא המקרים ברוב ואכן' אחר. או זה לצד עמדה אינקיטת על קפדנית שמירה ותוך
שנתכנסה התקהלות או הפגנה לפזר מנת על מתאימה בהסברה היה מספיק הפעילה; התערבותה

הרשיון. תנאי אחר מילאה שלא או כחוק שלא

מיגצעימ .6

בשנת המשטרה יחידות את רבות העסיקו  צפויים והבלתי המתוכננים  השונים המיבצעים
ישראל. מדינת של לקיומה העשרים לשנת  1968 לשנת נדחו שונות שחגיגות אף על '1967

רבים אולם מועד. בעוד להבננם היה ניתן כן ועל מראש צפויים היו המיבצעים מן חלק
האירדעים למקום מיד ולהפנות הנסיבות בלחץ לארגנם היה ההכרח שימן המיבצעים גם היו

שעה. באותה להשיגם היה שניתן ככל אחרים' ואמצעים כוחאדם

ששת מלחמת ובימ;י הכוננות בימי כולה המשטרה גיוס כמובן היה השנה במיבצעי הבולט
חג חגיגות השנה נוספו ומתוכננים קבועים באירועים קשורים שהם המיבצעים מלבד הימים
חומת והקפת באב ובתשעה השבועות בחג המערבי לכותל ההמונית הנהירה הנוצרי' המולד

תורה. בשמחת בירושלים העתיקה העיר

קטנועים
ואופנועים

2,080

600

70

100
80
350
300
50

50
60
60

300
60

רכב של עבודה ימי

מכוניות

2,690

1 '200

80
280
80
250
200
10

50
20
40

400
80

14 לוח
עבודה וימי נרחבים מיבצעים

1967

 עבודה ימ ע צ ב י ס ה
סה"כ שוטרם קל

4,770 35,460 הכל סך

1,800 15,200 העצמאות יום חגיגות
הצנחנים, (חיל צה"ל חילות ימי

150 1,200 הים) חיל השריון, חיל האויר, חיל
380 3,100 הימים 4 צעדת
160 1,000 פורים חגיגות
600 2,800 ביןלאומיות ם3ורט תחרויות
500 1,900 פרידה וטקסי ממלכתיים ביקורים
60 260 האמנה כתבי הגשת
100 400 ז"ל שיטריח, ש. ב. הראשון המשטרה שר הלוויית
80 600 תשכ"ח הלפיד מרוץ
100 1.200 שונים ואירועים קונגרסים  העשרים שנת חגיגות
700 6.000 המערבי) והכותל העתיקה (העיר לירושלים העלייה
140 1,800 ובנצרת בירושלים המולד חג
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15 לוח
* מקומיים מיבצעים

1967

עבודה ימי
שוטרים סה"כש?

רכב שקי עבודה ימי
ע צ ב י מ ה

קטנועיםמכוניות
ואופנועים

הבל 10,7101,080680400סך

אישים 650604020ביקורי
והתפרעויות 2,42015013020הפגנות

וטכסים 2,780340150190חגיגות

וכנסים 9501005050אסיפות

וצעדות 360704030מירוצים
נעדרים 250302010חיפוש

1,20012010020מניעה
2,10021015060אחרים

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

גהפתגגות והלחימה ועגול משמר .7

והמשי הפעילות את לו שהכתיבו והאירועים המאורעות בסימן 1967 בשנת עמד הגבול משמר
לגבולות מעבר האוייב של העויינת הפעילות גברה השנה מתחילת אופיין. ואת היקפן את מות,
המדינה לשטחי החדירות והיקפה. עוצמתה תכיפותה, בשל יותר חמור אופי גם ולבשה המדינה

הספר. באזורי ובהרס בהרג להרבות היתה הכנופיות של ומטרתן התרבו

חדשות עבודה שיטות ובנקיטת המלאה בכוננותו אלה סכנות פני קידם הגבול משמר
שאמונות בוודאות; לומר, ניתן לרשותו. שעמד האדם כוח של מידבי ניצול שאיפשרו ומיוחדות
ובלילה. ביום הספר ביישובי שפעלו המשמר אנשי עלידי נמנעו ברכוש רבים ונזקים בנפש רבים
הספר, תושבי של בטחונם את לערער האוייב מזימת סיכול  וחשוב נוסף הישג לזקוף יש לזכותם

הופסקה. לא הסדירה החקלאית והעבודה נתערערה לא הספר תושבי בקרב הבטחון תחושת

עם ביותר הדוק פעולה שיתוף של תקופה גם שהייתה זו, בתקופה התמחו המשמר אנשי
חומרי אחרי ובחיפוש חבלנים עלידי שהוטמנו מוקשים לגילוי ושבילים דרכים בסריקת צה"ל'
הביאו ההדוק הפעולה ושיתוף זה בסידן זה. בשטח עשיר נםיון ורכשו ביישובים, שהונחו חבלה

השבה. של השניה במחצית רבה תועלת

כוננות של למצב עברו יחידותיו לצה"ל. הגבול משמר כוחות כל הוכפפו ,1967 מאי בחודש
לאבטח המשמר יחידות על הוטל הקרבות בפרוץ הגבולות. לאורך ומוצבים משלטים ותופסו מלאה
כיבושם. לאחר מייד  שנכבשו במקומות סדר ולהשליט אחרים חיוניים ואובייקטים תעופה שדות
משתתפים כשאנשיו עצמם, הקרבות בעת למעשה, היתה, אלה למקומות המשמר כוחות כניסת
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באורח אף השתתפו הגבול משמר של יחידות מספר האויב. חיילי הסתתרו שבהם הבתים בטיהור
בכיבוש קלקיליהאזוןטולכרם; באיזור הצבתן: למקום בסמוך שהתלקחו בקרבות פעיל
ובקרבות לטרון באיזור המצרי הקומנדו אנשי עם בקרבות יעקב; בנות גשר שליד המכס בית

פצועים. גם היו ובשורותיו בנפש אבידות סבל המשמר ירושלים. באיזור

הכלל מן יוצאים ארגונית וגמישות ניידות בושר הגבול משמר הוכיח הקרבות ימי בששת
ביממה. אחדות פעמים לעתים למשנהו, אחד ממקום משימותיהן למילוי הועברו ויחידותיו
מחנות תפיסת היו: שנכנסו במקומות הסדר בהשלטת המשמר יחידות של המיידיות המשימות

העוצר. וקיום וביזה שוד מניעת עליהם' והשמידה הצבא

פרט המיבצעיות, יחידותיו נוספות. משימות הגבול משמר על צה"ל הטיל הקרבות בתום
בהשלטת עסקו שם  הראשיות בערים ולהתבסס ויהודה שומרון במרחבי לפעול החלו לאחת,
ואנשי האוייב חיילי במעצר ותחמושת, נשק מצבורי אחרי בחיפושים העוצר, על בשמירה הסדר,

>

הפטרולים בדרך
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הנידחים לכפרים הגיעו הגבול משמר אנשי שיגרתיות. שיטור ובפעולות ביזה במניעת /'אלפתח"'
כל אחו המשמר יחידות סרקו זו בדרך שם. השלטון נוכחות את ולהמחיש להדגיש כדי ביותר'
המיתר כנופיות ואנשי הלגיון חיילי של מעצרים עשרות ביצעו לפיקוחם, נתון שהיה השטח

ותחמושת. נשק של גדולות כמויות ותפשו

האחריות את עצמו על קיבל הוא לצה"ל. הגבול משמר של כפיפותו פסקה 1.9.67 ביום
ועם המשטרה יחידות עם הדוק ותיאום פעולה שיתוף תוך  ובשומרון ביהודה הפנים לבטחון
בשטח החדשה הערכותו ובמסגרת חדשות יחידות נוספו הגבול למשמר הצבאי. הממשל מנגנון

פעולה. ומרחב קבוע בסיס יחידה לכל הוקצה

אלמנטים ועל המרחב על פיקוחו את להגביר הגבול למשמר איפשרה בשטח ההתבססות
ובדרכים. אוכלוסייה בריכוזי שיטור תפקידי ולמלא מקומיים באירועים לטפל עוינים.

לבסיסים יחידות מספר הועברו המוחזקים' השטחים מן מערבה והחבלה הטירור פעולות בגבור
מהרה עד המלחמה. לפני נהוגות שהיו פעולה לשיטות וחזרו הירוק") "הגבול (לאורך הקודמים
לשחרור "הארגון של "אלפתח", של הטירור כנופיות נגד אקטיבית לפעולה הגבול משמר נכנם
ומעצרים. נרחבות סריקות! מייד אחריה גררה חבלה פעולת כל אחרים. טירור וארגוני פלסטין"
את האיטו או שיתקו אחרים.' בטחון גורמי עם פעולה בשיתוף המשמר' של היזומות פעולותיו
כנופיות חוסלו אלו פעולות במסגרת אחרים. עוינים אלמנטים ושל הטירור ארגוני של הפעילות
הפעולות בין הגבול. משמר אנשי ונפצעו נפלו שבהם מדם' עקובים קרבות תוך מרביתן רבות'
אמץ בכפר חבלות שביצעה החבלנים כנופיית של חיסולה את לציין יש בהצלחה שהוכחדו
ומסייעים, חברים של מסועפת רשת בעלת נוספת, כנופייה של תפיסתה ואת גבעתחיים ובקיבוץ

פתחתקוה. שליד פגיה שיכון את הפגיזה היתר שבין

בחודשים הן וההסתגנויות, החדירות בריבוי ביטויה את מצאה העוינת בפעילות העלייה
גניבה לשם ההסתננויות מספר אולם לאחריה. שבא הטירור בגל והן הימים ששת מלחמת שלפני

וריגול. חבלה למטרות היו כבר, שצויין כפי רובן, אפסי) היה

ולאבטחתו הספר ביישובי השמירה לארגון באחריות לשאת כבעבר, המשיך, הגבול משמד
אחרים. חיוניים אובייקטים ושל הארצי המוביל של

רבים, חובה שוטרי גוייםו שורותיו ואל ניכרת, במידה המשמר של כוחו הוגבר 1967 בשנת
שירות תקופת בתום הגבול במשמר לשרת ממשיכים מהם רבים יחידותיו. במסגרת יפה שהשתלבו

החובה.

של זיקתו את יותר עוד הגבירי הבטחוניות המשימות ותוספת בהסתגנות המתמדת הלחימה
הספר יישובי של הציבוריים בחיים פעילה השתתפות של והמסורת הספר, ליישובי הגבול משמר
ברוכה השפעה היתה המשמר אנשי לבין הספר תושבי בין שנרקמו המצויינים ליחסים נותקה. לא

המוחזקים. השטחים אוכלוסי עם הוגנים יחסים ליצירת דוגמה שימשו אף והם והדדית
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ה' פרק

פליליות חקירות

החקירה פעולות ארגון .1

וחקירתן תלונות קבלית א.

בה, החקירה אד אזרת' של תלונתו לקבל החוק פי על חייבים משטרה איש וכל המשטרה יחידות
הסיור שאנשי מקרים, (מלבד החקירה יחידות על מוטלים  העבריינים וגילוי הראיות איסוף
טיפול להנהיג המשטרה את המחוקק הסמיך זאת' עם יחד אבל תומם). עד בהם לחקור מוסמכים

לציבור. עניין משום חקירתן בהמשך שאין תלונות ולדחות התלונות בקבלת סלקטיבי

המשטרה החלטת על לערער לו איפשר והוא תפגע לא אזרח של שזכותו גם דאג המחוקק
לממשלה, המשפטי ליועץ ערר של בדרך  מסויימים במקרים בתלונתו: החקירה את להפסיק

המשפט. לבית ישירות פרטית, פלילית (קובלנה) תביעה הגשת של בדרך  אחרים ובמקרים

רבבות נכללים אינם זה במניין .1967 בשנת המשטרה עלידי נחקרו שונים מקרים 210,447
משום או פלילית' עבירה בהם נתגלתה שלא משום  הראשון בשלבה סולקה שחקירתם המקרים
עלידי המוחזקןם בשטחים^ שנחקרו המקרים וכן אחרת: ציבורית רשות של בסמכותה שנמצאו

צה"ל.

המקרים שבמספר העלייה עם כמעט זהה החקירות אנשי במספר העלייה הייתה 1967 בשנת
ניקח אם כאשתקד. ,157 היה בהם לטפל היה אחד חוקר שעל הממוצע המקרים מספר שנחקרו.
החקירות ושמספר המוחזקים שבשטחים ביחידות בקביעות משרתים רבים שחוקרים בחשבון
שהמעמסה וידוע גלוי הרי ניכרת' במידה עלה  בטחוניות בעבירות בעיקר  הנגסועפות

הנסקרת. בשנה גדלה החקירות אנשי על המוטלת

 .. דלהלן 16 בלוח ניתן החוקרים ובמספר באוכלוסיה בעבריינות' התנודות של גראפי תיאור
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החקירה יחידות ב.

נגד ופשעים כלכליות עבירות למעט  העבירות סוגי בכל חוקרות במרחבים החקירה יחידות
בעבירות גם חוקרת המחלקה פליליות. לחקירות המחלקה עלידי הנחקרות והאנושות' היהודי העם
העבירות סוגי מיוחד. היקף או אופי בעלות בעבירות או אחד' מחוז מתחום חורגת שחקירתן

זה. בפרק בלוחות משתקפים במרחבים החקירות יחידות על הרובץ והנטל

כלכליות חקירות (1)

תיקי נפתחו מהן ב150 שונות. כלכליות עבירות ב398 החקירות מחלקת חקרה תשנה במשך
והבלו המכס הנהלת, עבור לארץ, בחוץ בירורים 132 המחלקה עלידי נערכו כן כמו חקירה.
הכלכלית,' העבריינות בשטח מידע באיסוף עוסקת החקירות מחלקת ההכנסה. מס נציבות ועבור
המחלקה של החקירה שירותוי אחרים. ממשלתיים מוסדות ולמען חקירותיה לצרכי ובחו"ל' בארץ

בישראל. החקירה להמשך כלכליות' עבירות על ידיעות 479 העבירו בחו"ל

הנאצים פשעי חקירת (2)

פשעי לחקירת במדור העבודה פחתה לא מאתנו' והולכת מתרחקת הנאצים שתקופת אףעלפי
הרבים והתיקים אלה פשעים על שתחול ההתיישנות של האיום בלחץ נעשית היא להפך' הנאצים.

בגרמניה. בתיהמשפט בפני ועומדים תלויים שעדיין

לפי מהם 46 .. חדשים תיקים 49 הנאצים פשעי לחקירת המדור עלידי נפתחו השנה במשך
את לבדוק מנת על קודמות, בשנים שנפתחו תיקים ב74 גם חודשה החקירה מחו"ל. דרישות

בהם. שנתגלו נוספים חשודים 179 של פעילותם

315 לחוץלארץ. נשלחו חקירה סיכומי ו311 המדור חוקרי עלידי נחקרו עדים 2,708
מן חוקרים ששה בגרמניה. המשפט בתי בפני נאצים פשעי על להעיד נשלחו ישראליים עדים

הכללית. לתביעה לעזור או להעיד שם' המוסדות הזמנת פי על לגרמניה' נסעו המדור

והודעותיהם בישראל המשפט בתי בפני הנאצים פשעי על אנשים 39 העידו השנה במשך
בנוכחות נוספים, אנשים 55 בישראל המשפט בבתי העידו כן בגרמגיה. המשפט לבתי הועברו
עלידי בנוכחותם נחקרו אחרים עדים 427 בארץ. כך לשם שביקרו וסניגורים' תובעים שופטים'

המדור. חוקרי

הדוקומנ מרכזי עם העבודה קשרי על רבות התבססה הנאצים פשעי לחקירת המדור פעילות
הפזורה. ארצות יוצאי של ארגונים ועם ושם" "יד עם בעולם, היהודיות הקהילות של טאציה

מיוחדים תפקידים (3)

עבירות בחקירת עוסקות במרחבים' ושלוחותיה הארצי שבמטה מיוחדים לתפקידים המחלקה
הזרים ועל ממנה היוצאים לארץ' הנכנסים על ובפיקוח המדינה בבטחון בפגיעה הקשורות

בה. היושבים
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והריגול הטירור מקרי מריבוי נבעה 1967 בשנת ושלוחותיה המחלקה של המוגברת הפעילות
שחלו מהשינויים שנבעו הרבות הבטחוניות הבעיות מן ולאחריה' הימים ששת מלחמת פרוץ לפני
המחלקה פעילות של הכובד מרכז הועתק הדברים מטבע האוכלוסין. ומתגועת הארץ, במפת
כוח על רבה מעמסה הטיל זה מצב החדשים. התנאים מן שצמחו ולבעיות המוחזקים לשטחים
המודיעין בנושאי השיגרה תפקידי את גם לקיים צורך היה באשר אלה, בתפקידים שעסק האדם
מחזורים לשני הדרכה קויימה העבודה' בלחץ לעמוד כדי כתיקונם. כבימים הגבולות' וביקורת

ליחידות. מיד ששובצו מודיעין, רכזי של

במניעת שסייע מידע והפלילי, הבטחתי בתחום שוטף מידע למרחבים סיפק המודיעין מדור
שהיו קודמות, משנים עבירה מעשי של ובפתרונם ריגול מעשי של בגילוים חמורות, עבירות

תעלומה. בגדר

מהם נכנסים, ב432,510 השנה התבטאה בגבולות הביקורת את שעברו האנשים תנועת
תיירים. 326,966 מהם יוצאים, וב853'435 תיירים 336,867

ביניהם איש, 239 בטעות) הגבול את חצו בודדים (רק ערב לארצות ברחו השנה במשך
יותר, גדול כנראה הוא הבורחים של מספרם כן. לעשות בנסותם נתפסו נוספים ו22 תיירים, 14

עלבך. בדוקות ידיעות בידינו שאין אלא

ם ו א י ת ו ח ו ק י פ ג.

הפיקוח מדור עלידי גם מבוקרת היא היחידות. מפקדי של מתמיד בפיקוח היא החקירות עבודת
ועם הכללית התביעה עם המגעים את לתאם גם שמתפקידו הארצי, שבמטה החקירות במחלקת
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מכבליה נערה שחרור
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במשך שונים. בנושאים דעה ולחוות המשטרה החלטות על לעררים הגוגע בכל אחרים מוסדות
1 לממשלה המשפטי ליועץ שהופנו משפט הליכי לעיכוב בקשות ב663 המדור טיפל 1967 שנת
את לדין לתבוע שלא המשטרה החלטת על לממשלה המשפטי ליועץ שהוגשו עררים ב293
שני שריצו (לאחר ברשיון אסירים שיחרור על דעת חוות ב683 המערערים; של יריביהם
לאסירים חופשות מתן על הודעות ב447 השחרורים; לוועדת המוגשות מאסרם)' מתקופת שלישים
עלפי המאושפזים נפש' לחולי שניתנו חופשות על הודעות ב89 1 המאסר עונש ריצוי כדי תוך
לנשיא שנשלחו החנינה) חוק במסגרת (שלא לחנינה אישיות בקשות ב875 משפט; בית של צו

המדינה.

מחקר ד.

הפגרה; בחודשי בבתיהספר וגניבות התפרצויות  .. דלקמן בנושאים השנה נערכו סקרים חמישה
עבירות 1 העונשים וחומרת מסוכנים בסמים העבריינות ממדי * זיוף בעבירות חוזרת עבריינות
.19651956 בתקופת הבעלים רשות בלי ברכב שימוש קודמות; ובשנים. 1966 בשנת אלימות

 דלקמן: בנושאים נערכו מחקרים ששה

עלפי חשודים לאיכון וניצולם נתונים איסוף המחקר. מטרת  ביצוע: שיטות (1)

העבירה. של הביצוע שיטת

אחיד דיווח של שיטה קביעת המחקר: מטרות  ועבירות; אירועים על דיווח (2)

אלקטרוני במחשב ולעיבוד לאגירה הדיווח והתאמת היחידות בכל אלה בנושאים
אופראטיבי. ולשימוש

זה מהקר אלימות: מעשי עלידי בגופם שנפגעו לאנשים המדינה מטגנם פיצויים (3)

תשלום הנהיגו אחדות מדינית באשר לממשלה, המשפטי היועץ של בקשתו לפי תוכנן
1 המחקר מטרתו אלימות. מעשי עלידי בגופם שנפגעו לאנשים המדינה מטעם פיצויים
שידרש המשוער התקציב ועל בישראל הבעייה היקף על לעמוד שיאפשרו נתונים איסוף

הפיצויים. לתשלום

האוניברסיטה של לקרימינולוגיה המכון עם בשיתוף נערך המחקר  :1967 חנינה (4)

שחוננו. אלה. ועל הפשיעה מצב על החנינה השפעת את לבחון מטרתו העברית.

בשנת בו שהוחל זה' למחקר הנתונים איסוף  הבעלים: רשות בלי ברכב שימוש (5)

הסקת  1968 בשנת יפורסמו שמסקנותיו המחקר' מטרת השנה. גם נמשך '1966
מסוגו הראשון הוא זה מחקר זה. בנושא העבריינות למניעת אופראטיביות מסקנות

בו. עניין מצאו אחרות ומשטרות בעולם

שאלון והופץ הוכן הבעייה, הוגדרה ראשון בשלב  מחוקר: הנדרשים הכישורים (6)

ב1968, שיבוצע השני' בשלב אישיים תיקים של ראשונית, בדיקה ונערכה לחוקרים
חוקרים עם ראיונות ויערכו החוקרים של האישיים התיקים מן החומר איסוף יושלם

החקירות. בתחום אחרים תפקידים ובעלי
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הפלילי והרישום הזיהוי ה.

השירותים ארגון (1)

ייעול שמגמתם שינויים, מספר 1967 בשנת חלו החקירה ליחידות הניתנים הזיהוי בשירותי
חגילומי הדפסת אלה: בין שיגרה. מפעולות במרחבים השלוחות של מירכי ושחרור השירות
נשק לבדיקות נפרדתו מעבדת הקמת הארצי' שבמטה המרכזית הצילום במעבדת העבריינים

הארצי. שבמטה האנליטית למעבדה משפטית לרפואה מהמכון נרקוטיים סמים בדיקתי והעברת

המוחזקים שבשטתים בנפות מהן שלוש חדשות! צילום מעבדות חמש הוקמו השנה במשך
מועדים עבריינים של בעיקר בצבעים' תצלומים להכין המעבדות בכל החלו השנה צה"ל. עלידי

המסוכנים. העבריינים של באלבום שייכללו מסוכנים, או

חדשים מכשירים לשימושי הוכנסו כן הושלמה. הניידת המעבדה שיל החדשה המכונית הרכבת
ובציוד בשיטות, השימוש הורחב תתאדומות. בקרניים הספקטרופוטומטר הוא ביניהם שהבולט
סגור במעגל טלוויזיה במערכת שימוש דקה' בשכבה ברומטוגרפיות בדיקות כגון: מיוחדים'

םילופרן. עם דקות יציקות וביצוע בהתקהלויות

הבדיקות במספר הפלילי! לזיהוי השירותים בתחום היטב הורגשה הימים ששת מלחמת
אשתקד. לעומת גדולה' עלייה הית,ה  המשכרים והסמים התחמושת הנשק' האצבע' טביעות של

פלילי. לרישום במדור תקופתי עבודה לעומס גרם המלחמה בעקבות שבא החנינה חוק אף

ארגוני מאמץ תוך שסופקו זיהוי' שירותי גם דרשה המוחזקים בשטחים ההתארגנות
השתלמו הזיהוי וטכנאי מיוחדת השתלמות עברו אצבע לטביעהת טכנאים 25 שוטף. והדרכתי
וזיופים מיסמכים ליבדיקת המעבדה אנשי קופות. פריצת של שיטות ובהכרת דקות ביציקהת
האופניים פנקס המדינה; נגד הסתה כרוזי של באוסף הוחל , הדפוס של בטכנולוגיה קורס עברו
להפיץ כדי סוחרים,, של מפקד ונערך הורחב התכשיטים1 אלבום חדשה! במתכונת הוצא הגנובים

הגנוב. הרכוש רשימית את ביניהם

פעילות סיכומי (2)

הביצוע שיטות ורישום העבריינים אלבום
פעילים מועדים עבריינים 10,188 של תצלומים 15'718 העבריינים אלבום הביל השנה בסוף
המום בעלי העבריינים כרטסת < אשתקד) שהביל עבריינים 9,560 של תצלומים 14,320 (לעומת
783 (לעומת! כרטיסים 785 הכינויים וכרטסת אשדנקד) 2,148 (לעומת כרטיסים 2,463 הכילה
5,778 (לעומת, כרטיסים 6'895  הביצוע שיטות  מין ועברייני מין עבירות כרטסת אשתקד).
ודאי זיהוי היה מהם וב39 ישיחזורים 362 השנה נערכו קלסתרן מסוג הזיהוי במערכות אשתקד).

אשתקד). זיהויים 30 (לעומת חשודים של

אצבע טביעות ומיון הרשעות רישום

אצבע טביעות, טופסי 54,271 ולבדיקה למיון נתקבלו אצבע וטביעות הרשעות לרישום במשרד
הגיע אצבע) טביעות (ללא עבריינים^ תיאור טופסי מספר שעברה). בשינה  44,271 (לעומת
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נבדקו' שפרטיהם הנאשמים, מן %50.3 אצל צעירים. עבריינים של טפסים 12,456 מהם ל768'26'
המרחב היחידות בקשת לפי שנערכו העונות' בכרטסות הבדיקות מספר קודמות. הרשעות נמצאו
פלילי רישום תיקי 22'038 זו בשנה נפתחו כן אשתקד). 783,841 (לעומת ל879'804 הגיע יות,

חדשים.

רכוש וזיהוי רישום

שאבדו, לזיהוי) ניתנים או ערך בעלי ('נהם חפצים 40,705 של תיאוריהם נרשמו הנסקרת בשנה
זוגות 1,582 (כולל 1'911 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו אלה רישומים עלסמך נמצאו. או נגנבו
לבעליהם הוחזרו שמהם  רשות בלי שנלקחו רכב כלי 6,920 של פרטיהם נרשמו ועוד אופניים).
שזוהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים .1,062 הוחזרו שמהם  בעליחיים 1 '726 ושל 6,660

הארצי. שבמטה פלילי לרישום למדור הועברו שפרטיהם לפני לבעליהם ושהוחזרו

בתלאביב נתגלה בירושלים הקבר מכנסיית שנגנב הזהב כתר

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום

על נמלטים, עבריינים 347 על פרטים הכילו במספר) 52) השנה שפורסמו החקירות אגף חוזרי
העדר על הודעות 2,613 השנה נתקבלו הכל בסך נעדרים. 107 ועל לחקירה הדרושים אנשים 146

פורסמו 25 ועל ישראל" ב"קול לציבור הודעות שודרו מהם 250 על נפש); חולי 420 (מהם אנשים
302 לעומת ל380' השנה והגיע עלה שוב 1715 בגילים הנעדרות מספר בעיתונים. הודעות

.1963 בשנת ו155 1964 בשנת 191,1965 בשנת 244 אשתקד'
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הועברו שפרטיהם לפני שנתגלו ילדים, בעיקר נעדרים' כוללים אינם אלה שנתונים לציין, יש
ובחיפושים למאות, הגיע כאלה נעדרים של מספרם הארצי. שבמטה פלילי לרישום למדור

רבים. משטרה אנשי השתתפו אחריהם

מהימנות ובירורי פלילי רישום העדר בדבר תעודות

התעודות מן 7,365 במשטרה. פלילי רישום לגביהם שאין אישור השנה ביקשו אזרחים 15,982
103,699 המדינה. למוסדות ויתרן לה' ומחוצה בארץ זרות מדינות של לנציגויות מיועדות היו
ממתינים הם אם לברר כדי דרכונים' לחדש או לקבל שביקשו אנשים לגבי נערכו בדיקות
מוסדות, של בקשותיהם לפי הארץ. מן יציאתם לעיכוב צו נגדם קיים אם או דינם לבירור
של באיכונם המחלקה טיפלה כן אנשים. 10,206 של מהימנותם בדיקת נערכה השונים המדינה

ובחוץלארץ. בארץ ומוסדות קרובים בקשות לפי אנשים, 748

ת י ט י ל א נ א ה המעבדה

עבירה. מעשי 632 בחקירת ראיות ששימשו חפצים, 1,602 ונבדקו נתקבלו הכל בסד

ולסימנים לעקבות המעבדה

חקירות. ב169 כראיות ששימשו שונים' חפצים 493 ונבדקו נתקבלו

נשק לזיהוי המעבדה

עבירות. ל366 שהתייחסו ואבזריהם' נשק כלי 1,522 ונבדקו נתקבלו

וזיופים מיסמכים לבדיקת המעבדה

שונות. עבירות 582 של בחקירתן שנגעו ומוצגים, מיסמבים 4.761 לבדיקה נתקבלו השנה במשך

הפשע במקום אצבע טביעות לזיהוי המעבדה

שונים. עבירה מקומות ב2,839 שנמצאו אצבע, טביעות של מעתקות 7,436 נתקבלו הכל בסך
הפשע. במקום שהשאירו האצבע טביעות לפי עבריינים, 279 של לזיהויים הביאו במעבדה הבדיקות
שנתגלו העבריינים; במספר חדש שיא ומהווה אושתקד, לעומת ב%29.0 עלייה מהווה זה מספר

זו. שיטה לפי אחת, שנה במשך עתה עד
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5,. ?^* ":."£.%?■* הצילום מעבדות

::צילומי£"והו33ו"250,786 56,697 השנה נעשו במספר) 22) השונות שביחידות הצילום במעבדות
תצלומים מיקרוסקופיים' תצלומים בצבעים' תצלומים מכינות המעבדות והגדלות. העתקים
המעבדהייה*רמ^תי^^טה^הארצי דנטגך בקרני ותצלומים ועלסגולות תותאדומיות נקר'ניים
הרחומית האלקטרוניותבצמתי עלידיהמצלמותל שצולמו תצלומים בהכנת גם השנה עסקה

עבירות_ושחזור!. המחזת לצורל סרט מטר 810 ו הוסרט כן רמזורים קיימים שבהם

י ולשחזור לשרטוט המעבדה

פשע. מקרי 46 לשחזור מפורטים תרשימים הוכנו תשנה כמשך

ף א ר ג י ל ו פ ה מעבדת

עבירה. ,267,מקרי בדבר השנה■ נבדקו 699אנשים

. ~ '"הניידת המעבדה

ליחידות מקצועי סיוע והגישו עבירות בוצעו שבהם מקומות ב152 ביקרו הנייהוו המעבדה אנשי
£ ;י ■" "; " הניידהנישימשהגם^מטרו^הדר^." המעבדה ובשימורן. ראיות בגילוי המרחביות

לחקירות כסיוע המשטרה כלבי

ףקוים החשי^חקיתן,386 וכלבי הזיהוי כלבי הגישוש' כלביי הופעלו הנסקרת השנה במשך
חשיש. ק"ג 39.5 של לגילוי הביאו החשיש כלבי שונים.

*!,~~י ;,0' '.■?!■;.,. י.:■ ;; ■.?!יך ■■./, ";.." .■.', "
^.,.,.:.^:.: :^.......;> .... : '.,,', " . _■ ..... .  משפטית לרפואה המכון

אליליים המווח';..^ול,כ>ילשחז>?י.מעשיק סיבת קביעת לשם נערכים גופות. וניתוחי בדיקות
;;;:■ ..'ך^; י:^^ ■■. £ ■, .■■.■■ . : ■ פירושרפואימשפטז. ידי על ולהוכיחם

גגולג! ש8זת0 :חשש:, שלגביהם'היה: ^נשים) .1,206 של גו,טי.תיהם ו^תחר נבדקו 1967 בשנת
מוחפ10מ8ים.קו>!(הו.מ9!זנ5י1תמ^פמא9וי'.33י\זו סיבת על. חקירה מחייב. שהחוק או בעבירה'
לצון'ך יבזיקו 24,אנש?םו1יים ,בלבל. בדיקהחיצונית נבדקו גו^י 262 וכר). נפש לחולי חולים
?,? ;;. .^~ י ,ח, ■.. ..'.■.י שלדים. וחלקי 42שלדים נבדקו וכן גילם קביעת

הקירות. 5375 קשורות בדלקזת;שהיו 941 נעדכו' המכון של הטוקםיקולוגית במעבדה
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?י / ^~: *.  . ■ : ■: ז!עגריינוו* מצג .2

/^^ ■ ■;  ■., ■:.  ....■. .י .,.,■. ..,..' ■■....■... לשיג$,ת*ה1זישו.ב;;^י ;.$

^רושילים ישראל',.,בולל מדינת'.. של לשטחה< מת"חםיפי.רק זה בפרק הסטאטיסט"ם הנתונים
ט/.;. בפרק עלידיצה''ל.1מודיעים המוחזקים .בשטחים לעבריינות על=מצב מנתונים,. המזרחית.

■מנוהל ושלגביהם המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדש והלוחות הסטאטיסטיים הניתוחים עיקר ואולם רישום'

פליליים"). ("תיקים חקירה תיקי נפתחו ושלגביהן האשמות בפנקס הנרשמות

שנרשמו'/ "תיקים של לצידם אחדים בלוחות המופיעים אמיתיים'/ "מקרים על פרטים
ת*קים ושל' פלילית אשמ^* חוסר שנסגרו{במשטרהלבשל התיקים מספר הפחתת ידי על מתקבלים
ההסברים שנרשמו'/ "התיקים ממספר פעמיים), נרשמו כן (ועל לשניה אחת מיחידה שהועברו
במפורש נאמר כן אם אלא  שנרשמו לתיקים רק מתייחסים אלה ללוחות הנלווים וההערות
 ;י■ ■ י י?: י י אחרת.

על הארצי'מבו*פים שבמטה הסטאטי*טיקה מדור ידי על שהוכנו הסטאטיסטיים הנתונים
כולל הסיכום האשמות, פנקסי המנהלות! המשטרה' יחידות כל ידי על המוגשים עבירות סיכומי
מופיע בנפרד' אחת כל נרשמו אשר עבירות שביצע אחד עבריין עבריינים. ועל עבירות על פרטים
סטאטיסטי* כורת .תינו זה הסדר שביצע. העבירות מספר לפי  עבריינים כמספר בדיווח

שנתגלו. העבריינים של מסווג שמי רישום אין עוד כל

;.,.:..:■, .,י.^...י. י..י. זה. לדו"ח ניתןגנספח לשנת1967 ארצי עבירות סיכום

............ העבריינות היקף ב.

.,<1 הש^ה'., מקרים 210,447  ב%5.3 חקרהבהם שהמשטרה המקרים ספר מ עלה 1967 בשנת
1י..: " ..ייי, ■. .. . י ,. יי ■ .י. ~ אשתקד. לעו*ת199,796

והעוונות, הפשעים בסוג כי הצטמצם. העבריינות שהיקף לומר ניתן זו כללית עלייה למרות
%2.2 של ירידה השנה חלה  ולהיקפה העבריינות למצב כאינדיקאטור הנחשב הסוג שהוא

י :י ■ י יי~ י .1954 שנת מאז זה בסוג ראשונה ירידה ולמעשה אשתקד, לעומת

גם נרשמה ביותר הגדולה העלייה אחידים1! היו לא המקרים י של האחרים 'בסוגים השינויים י י

שננקטה למדיניות  לייחס יש זו עלייה אשתקד. לעומת ב59.30/0 עלה שמספרם בחטאים' השנה
ולאפשרויות רשיון) ללא רוכלות הרבים,, ברשות מפגעים (מטרדים' בערים זה מסוג עבריינות נגד
הארציים: לשינויים מקבילים ■השינויים היי לזו במחוזות אף זה. לנושא כ^חאדם של ההפנייה
בחט<גים,;! התוםפתיהיא כל וכמ^עט ,8,00 היתה שנחקרו^במחוזוןלאביב למקרים בסך■י*כל העלייה■
הצפוני במ1וו וא^לו חקירה, בתיקי היא והתוספת בל%6.0 המקרים הכל 6ך עלה הדרומי במז!וז
. ■ " יי י י:: ■ " י אשתקד. לעומת שינויים, כמעט חלו לא

: <. ■ .■■. י . ,י :; בה. שחלו והשינויים על:היקף,העבריינ1ת נתונים דלהלן בלוחות
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963ו967ו /1\נר77ךרר ייסרגירלם מקריבז

^^^ 1963
(|^ 1964

| )1965
| |1966

1967

חדןייה רני7ןי

ה 7ג רגבי </י

100,000

 90,000

,  80,000

 70,000

 60,000

 50,000

 40,000

 30,000

 20,000

 10,000

61



18 לוח

המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

19671965

חהכלםד מ הגטוה ז יל לנ ח במ א  ל ת בז מי הדרה ז ו יח מ 1

196816661967
השנלי
באחלזים
1967/1966

196519661967106519*61967190519661367

+167,148199,796210,447הכלסך 5.350,81552,53852,66056,36780,27787,01359,59966,54970'530

41,766 38,223 34,874 40,201 39,465 37,556 23,899 25,243 23,922 +2.7 106,110 103,363 96,719 שנרשמו חקירה (תיקי פשעים
25,482 25,450 22,265 14,835 20,879 11,172 22,726 23,232 22,215  9.4 63,043 69,561 55,652 ועוונות(איתביעה

534 539 503 573 456 409 468 372 444 +15.2 1,575 1,367 1,356 משונות מיתית
31 25 23    333 204 95 +59.0 364 229 118 הברחות

1,595 1,556 1,062 30,238 18,354 6,739 3,526 2,286 2,746 +59.3 35,359 22,196 10,547 חטאים

601 756 872 1,010 1,123 491 1,071 1,201 1,393 12.9 2,682 3,080 2,756 דליקות

שגפונחו תיקים נבללו שנחקרו' המקרים הגל ובסך הארצי הטל שבסך החקירה תיקי במניין (1 הערה:
ו244 ?1966 בשנת תיקים 432 ?1965 בשנת, תיקים 367 התקיורות: מחלקת עלידי ישירות

.1967 בשנת תיקים

תיקים. נפתחו אליהם שביחס נעורים 1,314 שנחקרו המקרים הכל בסך השנה גכללו כן כמו (2
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ועוונות פשעים (1)

ירידה וזוהי אשתקד, 172,924 לעומת ועוונות" פשעים ב169,153 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
 יותר גדולה היחד. לאוכלוסייה בהשוואה אלה מסוגים העבירות בתכיפות הירידה .%2,2 של
אשתקד. מקרים 650.8 לעומת תושבים, 10,000 לכל מקרים ל609.6 הגיעה התכיפות .%6.3
המקרים מספר ועוון. פשע מסוג עבירות על התלונות כל את כולל זה שמספר לזכור, יש
ואילו אשתקד, לעימות ב2.70/0 עלה פליליים") ("תיקים חקירה תיקי פתיחת הצדיקו שנםיבותיהם
שחקירתם ל^חר משפטית, תביעה הגשת של בדרך בהם לטפל סירבה שהמשטרה העוונות מספר

ב%9.4. ירד זאת, דורשת הציבור טובת שאין העלתה

העבירות תכיפות  20 ובלוח תושבים 10,000 לכל הע,בירו!ת תכיפות  דלהלן 19 בלוח
העבריינות. למצב משמעותי הוא שאף האוכלוסייה, בקרב השוטרים ומספר

19 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

19671958

האוכלוסייה
י י ר ב ע תה 1 נ

העבירות מספר
תושבים 10,000 לכל

פשעיםהשנה
ועוונות

השינוי
באחוזים

19582,032,00076,799+ 11.6377.9

19592,089,00083841+ 9.2401.3

19602,150,000102,129421.8475.0

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

19672,775,000169,153 2.2609.6
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איתביעה עוונות (א)

העלתה, שהקירתן עוון מסוג עבירות על למשטרה שהוגשו התלונות במספר חלה %9.4 של ירידה
לעומת זה, מסוג תלונות 63,043 הוגשו הכל בסך המשפט. בית בפני להביאן ציבורי עניין אין כי
וכדו/ קינטור מסחריים, סיכסוכים שכנים., םיכםוכי רקע על הן התלונות של רובן אשתקד. 69,561

21 לוח

איתביעה  עוונות

19671966

1866 1967

14,400 15,338 48,643 54,223 63,043 69,561 הכל סך

6,104 6,186 21,238 22,163 27,342 28,349 תקיפות

5,603 6,314 27,059 27,740 32,662 34,054 אחרות

עוונות
שבתוספת

2,693 2,838 346 4,320 3,039 7,158 אחרים עוונות

חקירה תיקי (ב)

אשתקד. 103,363 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 106,110 נרשמו 1967 בשנת
עבירות של מסויימים בסוגים! אחידה. היתד* לא העבירות הכל בסך %2.7 של העלייה ואולם
בקבלת ,%75.1  אדם; של גופו מעל בגניבות כגון! מאד, גדולות סטאטיםטיות עליות נרשמו
%52.9  וריגול בגידה חירום, חוקי על בעבירות ,%52.4  גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש
אבל בלבד, ב16.10/0 שעלו ההתפרצויות מקרי לריבוי לייחס יש הכללית העלייה את אך וכו'.

אשתקד. מאשר יותר התפרצויות 3,162 . האבסולוטי מספרם מבחינת מכריעים הם

ברצח $ האדם של האמוציונאלית בהתנהגותו הקשורות העבירות במספר ירידה חלה השנה
בזדון לרכוש נזק בגרימת ובתקיפות, בחבלות ברשלנות, מוות ובגרימת בהריגה לרצח, ובנסיון
אשתקד מ9.70/0 אדם של גופו נגד העבירות אחוז ירד הכל בסך פליליות. גבול ובהמגות
עמדנו עליה הימים', ששת מלחמת של השפעתה את בכך לראות שניתן ויתכן השנה, ל%7.6

ד'. בפרק
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בקבוצת הם. אף ירדו העבירות הכל בסך האחרות העבירות ואחוז המוסר נגד העבירות אחוז
השנה. ל%77.9 אשתקד מ;%74.7 עלייה נרשמה הרכוש נגד תעבירהו!

העבריינות, מצב ועל אמיתיים) מקרים (בצד שנרשמו תיקים על פרטים דלהלן בלוחות
עבירות. קבוצות ולפי ונפתית מחוזית חלוקה לפי

22 לוח

967ו /£\נר//גכ7ר רנידןים

המוסר נגד עבירות *
1,838

אחרות עבירות
13,583

אדם של גופו גגד עבירות
8,048

!*<* (9%/;??♦*,%, הרכוש נגד עבירות
82,641
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23 לוח

אמיתייםתיקים ומקרים שנרשמו

19671966

מתיקים ש ר נ אמיתמקרוש ט םי י י

העבירה סוג
19661967

השינוי
באחוזים

התיקים מםפר
תושבים 10,0005

19861967
השינוי1
באחוזים

18601967

הבל +103,363106,110סך 2.7389.0382.497,00499,709+ 2.8

3129רצח 6.50.10.13029 3.3
לרצח 363211.10.10.1353014.3נסיין

ברשלנות מוות וגרימת 564421.40.20.2534417.0הריגה
ותקיפות 7,3286,10416.727.622.07,2706,04616.8חבלות

והכשלתו שוטר +714716תקיפת 0.32.72.6698684 2.0
מין 1,6201,43211.66.15.21,5461,38010,7עבירות
זנות +243280עבירות 15.20.91.0228265+ 16.2

המוסר נגד אחרות 16812625.00.60.515812123.4עבירות
לשוד ונםיון 776713.00.30.2756612.0שוד

+19,58422,746התפרצויות 16.173.782.019,47622,627+ 16.2
אדם של גופו מעל 1,9353,389+75.17.312.21,7363,067+76.7גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי פננועי 10,5299,483ברכב 9.939.634.210,0019,039 9.6
מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים 6,9208,715+25.926.031.46,5038,190+25.9וגניבת
אופניים +7,9288,232גניבות 3.829829.75,7916,268+ 8.2
אחתת +21,61622,067גניבות 2.181.479.520,38320,912+ 2.6

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החושוד 7521,146+52.42.84.16621,029+55.4רכוש

130128הצתה 1.50.50.5127128+ 0.8
בזדון לרכוש 4,6494,190נזק 9.917.515.14,5504,112 9.6

פליליות גבול 2,9952,40119.811.38.72,9382,34720.1הםגות
49040517.31.81.546438117.9זיופים

4,5813,22929.517.211.64,0292,87828.6רמאויות
חירום., חוקי על עבירות

וריגול 1,7232,635+52.96.59.51,4751,893+28.3בגידה
הציבורי הסדר נגד +5,3085,433עבירות 2.420.019.65,0945,268+ 3.4

כלכליות 86752339.73.31.979546142.0עבירות
מסוכנים ממים 417555+33.11.62.0407547+34.4עבירות

עבירות 2,6662,00324.910.07.22,4801,89723.5שאר
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24 לוח

והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים

19671966

ד םבאחוזהכלם השינויי
באחוזים1966196719661987

הכל +103,363106,110100.0100.0סך 2.7

חיפה +10,59610,64210.310.0נ. 0.4

צפת/ננחת 4,2573,8824.13.7נ. 8.8

עכו 3,6462,9623.52.818.8נ.
יזרעאל 3,3053,0433.22.9נ. 7.9

חדרה +9272.72.7'2,7882נ. 5.0

חיפה נמל 6514430.60.432.0יח'

הצפוני 25,24323,89924.422.5המחוז 5.3

הצפונית +14,00714,26813.613.4נ. 1.9

הדרומית +13,32614,81212.914.0נ. 11.2

רמתגן 12,13211,12111.710.5נ. 8.3

תלאביב +39,46540,20138.237.9מחוז 1.9

ירושלים +10,58212,60010.211.9נ. 19.1

רמלה/רחובות +6716,4875.66.1'5נ. 14.4

פתחתקוה/השדון +8,7019,1198.48.6נ. 4.8

הנגב +13,05413,37312.612.6נ. 2,4

לוד התעופה נמל 2151870.20.213.0ית'

הדרומי +38,22341,76637.039.4המחוז 9.3

החקירות 4322440.40.243.5מחלקת
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25לוח

 שנרשמו המחוזותתיקים לפי 

1967

ה ר י ב ? ד. נ 1 הכלם המחוזמד
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי

מחלקת
החקירות

הבל 106,11023,89940,20141,766244סך

2910613רצח

לרצד! 3214711נסיין

ברשלנות מוות וגרימתו 4418818הריגה

ותקיפות 6,1042,2141,2172,673חבלות

והכשלתו שוטר 716204285227תקיפת

מין 1,432405540487עבירות

זנות 2806415066עבירות

המוסר נגד אחרות 1263036591עבירות

לשוד ונסיח 67152923שוד

22,7463,9379,1459,6631התפרצויות

אדם של גופו מעל 3,3891971,4921,700גניבות

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 9,4838745,1703,439ברכב

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים 8,7151,1924,5342,989וגניבת

אופניים .8,2321,9903,2942,948גניבות

אחרות 22,0675,1997,8019,0652גניבות

גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש 1,146357333456והחזקת

128434738הצתה

בזדוץ לרכוש 4,1909221,3641,904נזק

פליליות גבול 24011,148422831המגית

4059817212510זיופים

3,2291,1971,04796025רמאויות
2,635 וריגול בגידה חירום, חוקי על 1,213111,4083עבירות

הציבורי הסדר נגד 5,4331,5852,2111,61522עבירות
כלכליות 52318064112167עבירות,

מסוכנים סמים 555121250184עבירות

עבירות 2,00367256675213שאר
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26 לוח

1967 //גנר//גכ7ו רני7ןים
המחוזות. לפי

הצפוני המחוז 1 1

תלאביב מחוז

הדרומי המחוז [_

נגד עבירות
אדם של גופו

71

העבירות מכלל 18/. מהווים החקירות מחלקת ידי על שנפתחו התיקים *
, %0.2 אלה תיקים מהווים בסךהכל האחרות.



27 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

1967

הכל גופוסך ננד עבירות
אדם ש?

עבירות
המוסר ;נר

עבירות
הרכוש נגד

עבירות
אחרות

הכל 106,1108,0481,83882,64113,583מל

חיפה 10,6428112977,7591,775נ.

צפת/כנרת 3,882559402,432851נ.

עכו 2,962498621,728674נ.

יזרעאל 3,043580541,902507נ.

חדרה 2,927342441,925616נ.

חיפה נמל 443462152243יחי

הצפונית 14,26851121111,7291,817נ.

הדרומית 14,81278627412,4361,316נ.

רמתגן 11,1215672419,503810נ.

ירושלים 12,60078214110,714963נ,

רמלה/רחובות 6,4875341495,040764נ.

פתחתקוה/השרון 9,119646997,718656נ.

הנגב 3812229,4832,287'13,3731נ.

לוד התעופה נמל 1875111764יחי

החקירות 24413240מחלקת

לרצח תסיע רצח (ג)

אשתקד. 35 לעומת לרצח, נסיון של מקרים ו30 אשתקד 30 לעומת רצח, מקרי 29 אירעו השנה
נשארו אחדים מקרים ומסועפת. קשה חקירה אתרי לעתים העבריינים, נתגלו המקרים ברוב
רצח למקרי המתייחסים התיקים בפיענוחם. שהושקעו הרבים המאמצים למרות תעלומה, בגדר
והן בשטח הן  ובהתמדה בעקביות נמשכת בהם והחקירה נסגרים אינם נתגלו טרם שמבצעיהם
והפושעים שנים מספר כעבור המשטרה פיענחה כאלה שמקרים כבר, אירע המשטרה. במעבדות

לדין. הובאו
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28 לוח
המניע לפי לרצח ונסיון רצח

19671965

מ עה י נ
ירצח חנ6 צ ר 5 ן ו

196819661867106519661967

293029353530הבלסל

לגבול מעבר איבה 1632פעולות
מסתננים של 144493פעולות

1שוד

דם 1211גאולת!

אהבה רקע 34325על
שכנים 23123םיכסוכי
משפחה 10791298סיכסוכי

אחרים 3111סיגסוכים

נפש 424243מחלת

אחר 242323מניע

ידוע אינו 454242המניע

29 לוח
הביצוע שיטת לפי לרצח ונסיון רצח

19671965

י הביעז ת ט
ע. יחר ם חנ. ע לר ין

196519661967196519661967

293029353530הכלסך

10101019178יריות
711109913דקירות

54332הכאות
221הרעלה

3231חניקה

אחר 233466אמצעי

ברשלנות מוות וגרימת הריגה (1)

השנה אירעו הכל בסד ברשלנות. מוות וגרימת הריגה במקרי חלה '%17.0 של ניכרת' ירידה
אשתקד. 53 לעומת אמיתיים, מקרים 44

ותקיפות חבלות (ה)

וחבלות תקיפות של מקרים 6,820 ירשמו הכל בסד ובתקיפות. בחבלות גם חלה גדולה ירידה
כוללים אלה מספרים חקירה. תיקי פתיחת הצדיקה שתומדתן אשתקד).'  8,042 (לעומת גופניות

בתפקיד. והכשלתם שוטרים תקיפת של המקרים את
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פליליות גבול והנוגות בזדון לרכוש נזק 0)

נרשמו בסךהבל ב9.90/0. השנה ירד בזדון לרכוש נזק גרימת בגין שנפתחו התיקים מספר
ירד: פלילית גבול הסגת על שנפתחו התיקים מספר גם אשתקד. 4,649 לעומת תיקים' 4,190

.%19.8 של ירידה  אשתקד 2,995 לעומת השנה, 2,401

המוסר נגד עבירות (ז)

זנות בעבירות אשתקד. שנרשמו תיקים 2,031 לעומת תיקים, 1,838 נרשמו המוסר נגד עבירות על
חלה זאת לעומת ז %15.2 של עלייה היתה זנות) לשם מקום והחזקת לזנות ושידול (סרסרות
מעשים כחוק,' שלא בעילה (אונס, מין בעבירות 60/0י11 המוסר: נגד העבירות ביתר ירידה

המוסר. נגד אחרות בעבירות ו%25.0 וכר) מגונים

לשוד ונסיון שוד (ח)

מקרים 77 לעומת מקרים, 67 נרשמו בסןהכל ב%13.0. ירד לשוד והנםיון השוד מקרי מספר
מקרי ריבוי ועל המקרים מן ברבים העבריינים השתמשו שבה האלימות על להצביע יש אשתקד.
שימ'וש או איום תוך שבוצעו הדלק, בתחנות לילה שומרי ושל היהלומים במלטשות תשוד

חם. בנשק

התפרצויות (ט)

אשתקד. 19,584 לעומת תיקים, 22,746 נרשמו הכל בסך ב%16.1. השנה עלה ההתפרצויות מספר
ב%21.4 עלה; המגורים לבתי ההתפרצויות מספר קופות. פריצת של רבים מקרים אירעו השנה גם

בלבד. ב%8.4 עלה עסק לבתי ההתפרצויות שמספר בעוד

30 לוח

התפרצויות
19671966

נ ו ההעבס ר י
באחוזיםהשינויאמיתייםמקריםשנרשמותיקים

אמיתייםנרשמו1966196719661967

+19,58422,74619,47622,627הכלסד 16.1+ 16.2

מגורים לבתי 6,9628,4536,8978,378+21.4+21.5התפרצות

עסק לבתי +8,7499,4848,7279,462התפרצות 8.4+ 8.4

ועבירות התפרצויות! שאר
בהתפרצות 3,8734,8093.8524,787+24.2+24.3הקשורות
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והמחוזות הנפות לפי 
31 לוח
אמיתיים) (מקרים התפרצויות
1967

התפרצותבאחוזיםסדהכל
מניריבו ?בתי

התפרצות
עסק ?בתי

התפרצויות שאר
הקשורות ועכירות
בהתפרצות

הכל 22,627סך *100.08,378*9,4624,787

חיפה 2,1859.7653852680נ.

צפת/כנרת 5542.5190175189נ.
עכו 2801.28614153נ.

יזרעאל 4582.013423787נ.

חדרה 4281.9155160113נ.

חיפה נמל 22יח'

הצפוני 3,90717.31,2181,5651,124המחוז

הצפונית 83412.51'2נ. '3951 '38950
הדרומית 2482,187420'85517.01'3נ.
רמתרגן 2,41210.71,088768556נ.

תלאביב 9,10140.23,7314,3441,026מחוז

ירושלים 2,74412.11,0471,048649נ.
רמלה/רחובות 4056.2590525290'1נ.

פתחתקוה/השרון 2,1729.6781813578נ.
הנגב 29614.61,0111,1651,120'3נ.

לוד התעופה נמל 11יח'

הדרומי 9,61842.53,4293,5522,637המחח

החקירות. במחלקת נרשם אחד תיק

כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (י)

ב1,029 המשטרה טיפלה הכל בסך אלה. בעבירות התיקימ במספר חלה %55.4 של גדולה עלייה
המשטרה, של יתמתח פרי הן החקירות שרוב לציין, יש אשתקד. 662 לעומת אמיחוים' מקרים

אלה. עבירות על המודיעים או המתלוננים מעטים כלל בדרך כי

גניבות (יא)

מהם  תיקים 51,886 נרשמו הכל בסך התפרצות. עלידי שלא בגניבות חלה 6.00/0 של עלייה
שחלה לציץ כדאי אמיתיים. 44,414 מהם  אשתקד שנרשמו 48'928 לעומת אמיתיים, 47,476
בתיקים ו9.60/0 שנרשמו בתיקים %9.9  רשות בלי ברכב ובשימוש רכב בגניבות ירידה

אמיתיים.
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32 לוח
גניבות

19671966

ג ו העבירהס
אמיפקדישנרשמותיקים באחוזיםנויהשיתייםם

יםאמיתינרשמו1966186716661867

+48,92851,88644,41447,476הכלסד 6.06.9+

+76.7 + 75.1

 9.6  9.9

+25.9 +25.9
+ 8.2 + 3.8
+ 2.6 + 2.1

3,067

9,039

1,736

10,001

8,190 6,503

6,268 5,791

20,912 20,383

3,389 1,935 אדם של גופו מעל גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות

9,483 10,529 רשות בלי מנועי ברכב
מנועי רכב מתוך גניבות

חלקים וגניבת
8,715 6,920 מנועי רכב של
8,232 7,928 אופניים גניבות

22,067 21,616 אחרות גניבות

33 לוה
והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות

1967

מעלבאוזתיםםדהכל גניבות
אדם של נופו

רכב גניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוך גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

גניבות
אופניים

גניבות
אחרות

הכל 20,912*47,476100.03,0679,0398,1906,268*סך

חיפה 4,4859.41395337097632,341נ.
צפת/כנרת 1,0642.2158615135777נ.

עכו 8621.89569336362נ.
יזרעאל 8961.910448366693נ.
חדרה 9562.0586122117626נ.

חיפה נמל 1250.3229112יחי
הצפוני 8,38817.61698461,1361,5264,911המחוז

הצפונית 7,56115.95951,9531,4667122,835נ.
הדרומית 7,01514.85221,4071,3851,2152,486נ.
רמתגן 5,53511.71411,4821,3065992,007נ.

תלאביב 20,11142.41,2584,8424,1572,5267,328מחת
ירושלים 4951,2533662,303'6,87614.51,4591נ.

רמלה/רחובות 2,8806.1454713174701,577נ.
פתחתקוה/השרון 4,5459.6518306578842,123נ.

הנגב 4,5779.6845516646952,583נ.
לוד התעופה נמל 970.2146185ית'

הדרומי 18,97540.01,6403,3512,8972,4168,671המחוז

החקירות במחלקת נרשמו תיקים 2
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ורמאויות זיופים (ים

הכל בסך שעברה. השנה לעומת ב%29.59, הרמאויות ומספר ב%17.3 ירד הזיופים מספר
רמאויות. ו3,229 זיופים 405 נרשמו

הצתות (יג)

.%1.5 של ירידה  אשתקד 130 לעומת תיקים' 128 נרשמו הצתות בגין

הציבורי הסדר נגד עבירות (יה

באינטרס פגיעה משום בהן שיש או הטוב' הציבורי בסדר הפוגעות עבירות מסווגות זו בקבוצה
החזקת שוחד' וקבלת מתן הציבור, לשלום הפרעות חוקיות' בלתי התקהלויות (כגון! הציבורי
זה, מסוג עבירות 5'433 נרשמו השנה וכוי). הבטחון שירות חוק על עבירות רשיון' בלי ירייה כלי

שעברה. בשנה 5'308 לעומת

וריגול בגידה חירום, חוקי על סבירות (טו)

2,635 נרשמו הבל בסך שעברה. השנה לעומת ב%52.9' עלה הזה הסוג מן העבירות מספר
מוגבלים, לאזורים בתנועה הנוגעים חוקים על העבירות לריבוי לייחס יש זו גדולה עלייה תיקים.

הימים. ששת מלחמת עקב 'שחלו השינויים בגלל עלתה שתכיפות!

כלכליות עבירות (טז)

ביוזמת שנחשפו הזה הסוג מן העבירות הן רבות ב%39.7. השנה ירד הכלכליות העבירות מספר
המשטרה.

מסוכנים סמים (יז)

העלייה אשתקד תיקים 417 לעומת תיקים, 555 נפתחו מסוכנים לסמים המתייחסות עבירות על
של הסכנה העם' לבריאות המק בשל זה' מסוג עבירות חשיפת יוזמת המשטרה ב%33.1. היא
גם אלה, ובסחר.בסמים בהברחה בהתמכרות' הכרוך הבטחוני הסיבון ובשל לפשע התדרדרות
לייחס' יש התיקים במספר הניכרת העלייה את המתלוננים. הם מעטים עבריינות של זה בסוג
המבריחים נתיבי נתארכו ממנה שכתוצאה הימים' ששת מלחמת אחרי שחלו לתמורות פעיקר,

לפיקוחנו. הנתון בשטח
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במכונית נתגלה חשיש "סוליות" 250 של מטען

34 לוח

מסוכנים סמים תפיסת

19671966

הסם ג ו ם
1 9 6 019 6 ז

ק"גגרםק"גגרם

חשיש

אופיום

426

276.918

111

20

635

777.58

169

11

עבירות שאר (יח)

חטיפות, ילדים' על אפוטרופסות (איומים, דלעיל הקבוצות מן באחת סווגו שלא העבירות מספר
אשתקד 2,666 לעומת ל2,003, הגיע וכו'^' ורשלנות פחזות מעשי גניבה' לשם ואיומים סחיטה

.%24.9 של ירידה 
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משונות מיתות (2)

בשנה 1,367 לעומת טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1.575 המשטרה חקרה 1967 בשנת
לא מותם שסיבת נפטרים או נספים מתאבדים, להרוגים, התייחסו אלה חקירות לה. שקדמה
הנספים מבין 40 מעבירה, כתוצאה נגרם לא מותם אם לבדוק סביר טעם שהיה או מייד, נודעה
פיקוח ללא מוסדרים, בלתי בחופים רחצה בשעת מהם וחלק בים, רובם בטביעה, מותם את מצאו

הצלה. תחנות וללא

35 לוח

טביעה* מקרי
1967

המקום המין

10נקבהזכר ומעלה20114021ער חוח41
הים

בריכת
שחיה

מאנר
מים

מקום
אחר

הכל 40355101551023458סך

הצפוני 21183882311235המחוז

תלאביב 99225612מחוז
הדרומי 108225126211המחוז

התאבדויות כולל אינו

36 לוח

התאבדויות
19671966

נקבה
האחו! המספר

זכר נקבה זכר
וזבל סד  . הכ5 סך

האחוז המםפר האחוז המםפר האחוז המספר

100.0 57 100.0 104 161 100.0 66 100.0 100 166 הכל סך

שנה 17 211.011.5721.958.8עד
שנה 24181488.069.11787.7915.8

שנה 30251388.057.6332.9

שנה 4531352424.01116.7291615.41322.8
שנה 5546362626.01015.1372726.01017.5
ומעלה 56663333.03350.0684846.12035.1

הברחות (3)

.%59.0 שיל עלייה  אשתקד 229 לעומת הברחות, 364 נתגלו השנה
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חטאים (4)

22,196 לעומת השנה, 35,359  %59.3 של עלייה חלה בהם טיפלה שהמשטרה החטאים במספר
שהמשטרה מפני זה, בשטח העבריינות מצב את משקפת אינה זו עלייה שאף ספק' אין אשתקד.
חשובים  אחרים יעודיים תפקידים בגלל הטיפול' מלוא את זו לעבריינות להקדיש יכולה אינה

יותר. ועדיפים
37 לוח

לסוגיהם חטאים
1967

שאר
החטאים

עבירות
רישוי
נשק

שריפת
קוצים

שחיטה
מחוץ
לבית

המטבתיים

הקמת
רעש

נרימת
מכשול
ברשות
הרבים

עבירותרוכלות
רישויללא
עמקיםרשיוז

הכל סך

7,446 277 36 743 7,750 8,909 10,190 35,359 הכל סך
חיפה 1,74955451206652961נ.

צפת/כנרת 1,14564361291728961נ.

עכו 109475132168נ.
יזרעאל 239372760326995נ.
חדרה 28458911331118נ.

חיפה נמל יחי

הצפוני 3,5261067102611036261112,203המחוז
הצפונית 6,4995483,84528373191,731נ.
הדרומית 19,1448,7172,9915,430108191,879נ.
רמתרגן 4,5958009431,52339547887נ.

תלאביב 30,23810,0657,7797,236576854,497מחוז
ירושלים 18812112203599נ.

רמלה/חזובות 2116173332614130נ.
פתחתקוה/השרון 55537519524129228נ.

הנגב 6389307121733287נ.
לוד התעופה נמל 2__31יחי

746 81 10 64 253 420 19 1,595 הדרומי המחוז

דליקות (5)

2,682 נחקרו הכל בסך המשטרה. עלידי שנחקרו הדליקות במספר השנה חלה %12.9 של ירידה
בני שהם במחדלים או בהצתה מקורן אין אם לקבוע כדי בדליקות, חוקרת המשטרה דליקות.

כיבוי. לציוד ותקנים בטיחות תנאי לקביעת גם משמשים החקירה מימצאי עונשין.

וחקירה גילוי פעולות .3

עבריינים ומאסר גילוי א.

בשנה גילויים 42,702 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות 41,568 של מבצעיהן נתגלו 1967 בשנת
.%44.0 על שעברה ובשנה %41.7 על השנה עמד הגילויים אחוז שעברד"
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עם בהשוואה נתגלו שמבצעיהן העבירות מספר את גראפית, בצורה משקף, דלהלן 38 הלוח
האמיתיים. המקרים ומספר שנרשמו התיקים מספר

38 לוח

19671965 הגיבויים /^נר/^גכ7ר רביקףבו

106,110
103,363

שנרשמו תיקים
אמיתיים מקרים
הגילויים מ0פר

96,719

.

+ 4

43,704

1967 1 9 6 6 1 9 6 5
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39 לוח

אדם של גופו נגד עבירות

19671966

עבריינים נתנלו העבירה םונ
1967 1966 1967 1966 1967 1960 1967 1966

93.3 94.1 7,354 9,244 7,886 9,828 8,048 10'012 הכל סל

79.3 73.3 23 22 29 30 29 31 רצח

76.7 51.4 23 18 30 35 32 36 לרצח נםיון

וגרימת הריגה

95.5 96.2 42 51 44 53 44 56 ברשלנות. מוות

גופנית חבלה

95.3 95.0 281 403 295 424 299 432 חמורה

וחבלה תקיפה

93.5 94.6 5,375 6,479 5,751 6,846 5,805 6,896 גופנית

תקי*תשוטר

98.8 99.1 676 692 684 698 716 714 והכשלתו

89.1 88.7 530 678 595 764 625 790 איומים

נגד עבירות. שאר

88.2 92.1 404 901 458 978 498 1,057 אדם של גופו

83



40 לוח

המוסר נגד עבירות

19671966

הגילויים אחוז נ"לו^בי^ט אמיתיים מקיים "נר"מו תיקים העבירה פונ
1967 1966 1967 1066 1967 1966

81.4 80.3 1,438 1,551 1,766 1,932 1,838 2,031 הכל מל

שלא ובעילה אונס
79646856595286.892.9כחוקמבוגרים

קטינים 36273526342697.1100.0אונם

כחוקקטינים שלא 21616719615719215398.097.5בעילה

בלתי עבירות
214214213100.075.0טבעיותמבוגרים

בלתי עבירות
36443543344297.197.7טבעיות■קטינים

במבוגרים מגונים 26624825423917817570.173.2מעשים

76.0 76.4 454 520 597 681 612 705 בקטינים מגונים מעשים

מגונים מעשים
67.1 66.8 173 171 258 256 266 261 בפומבי (אחרים)

100.0 95.8 74 69 74 72 78 80 זנות למעשה סרסרות

97.2 95.7 171 134 176 140 187 147 זנות למעשה שידול

100.0 93.8 15 15 15 16 15 16 זנות לשם מקום החזקת

עבירות. שאר
82.6 78.5 100 124 121 158 126 168 המוסר נגד
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41 לוח

הרכוש נגד עבירות
19671966

נ < יס ב ע הה ר
שנרשמו אמהיקים שבהםיתייםמקרים עברייניםתיקים הנ1נתנלו ■?!"0איזה

19661967196619671966196719801967

77,18282,64172,30677,86119,78221,31627.427.4הכלסד

77677566342845.342.4
6,9628,4536,8978,3781,5621,96922.623.5
8,7499,4848,7279,4622,2182,53425.426.8
3,8734'8093,8524,7871,3081,61334.033.7

67776476303446.944.7
169169168100.088.9

51829548827644625691.492.8
1,9353'3891,7363,06721033612.111.0

10,5299,48310,0019,0391,4801,35814.815.0

6,9208,7156,5038,19071589911.011.0

7,9288,2325,7916,26867275611.612.1

2,9513,1952,6622,93349160018.420.5

18,13118,56817,21717,6945,7296,43933.336.4
7521,1466621,0296311,00195.397.3
130128127128666852.053.1

4,6494,1904,5504,1121,7981,55239.537.7
2,9952,4012,9382,3472,3761,86580.979.5

לשוד ונסיון שוד
מגורים לבתי התפרצות
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 רבב 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 קבלות

הצתה
בזדון לרכוש מק

פליליות גבול הםגותו
ר11
00



42 לוח
אחרות עבירות!
19671966

0י
00

אמשנרשמותיקים שבהםיתייםמקרים עברייניםתיקים הגילוינתגלו ייםאחת
ג ו העבירהט

19661967196619671966196719661867

הכל 14,13813,58312,93812,19612,1251146093.794.0סך

15201320121192.355.0

47538545136136129680.082.0

1,2821,5141'1901,4361,0391,31087.391.2
3,2991,7152'8391,4422,7561,42897.199.0

395538543852100.096.3
1,6842,5801,4371,8391,4151,80498.598.1

514141100.0100.0
151215121512100.0100.0

56532952732052431999.499.7

2,6903,2482,6163,1692,4743,05694.696.4
79497548744698.795.8

27215726015125815099.299.3
41130038028537628598.910*0

1,2711,3371,2171,2821,1681,24096.096.7

62440455234554434398.699.4

377377377100.0100.0

20611220610920310798.598.2

41755540754734748585.388.7

75280367476848050871.266.1

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,

וכוי) ההגנה תקנות (הסתננות, חירום חוקי על עבירות
העם נגד עבירות

חוקיות, בלתי והתקהלויות! התאגדויות!
רשיון בלי נפץ ותומר 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 פקודתי על עבירות
אחרות כלכליות עבירות
ממוכנים סמים עבירות

עבירות שאר



43 לוח
והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

1967

אחרות עבירות הרכוש נגד עבירות המוסר נגד עבירות אדם של גופו נגד עבירות הכל ד ם

הגילויים עבריינים
מקרים
אמיתיים הגילויים

אחוז
הגילויים

שבהם תיקים
נתגלו

עבריינים
מקרים
אמיתיים

אחוז
הגילויים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

מקרים אחוז תיקי.^ץבהם מקרים
אמיתיים הנייי"ם לדיינים אמיתיים

94.0 11,460 12,196 27.4 21,316 77,861 81.4 1,436 1,766 95.3 7,354 7,886 41.7 41,566 99,709 הכל סך

חיפה 9,9434,56245.980878196.729321272.47,1942,05528.61,6481,51491.9נ.
צפת/כנרת 3,7242,68172.054753497.63636100.02,3221,31656.781979597.1נ.

עכו 2,6551,79867.748548199.2605591,71,47764743.863361597.2נ.
יזרעאל 2,9082,24077.057455997.4525096.21,8071,16664.547546597.9נ.
חדרה 2,6991,79166.432832197.9434297.71,76787249.356155699.1נ.

חיפה נמל 37728274.8444397.722100.01364432.419519399.0יח'

הצפוני 22,30613,35459.92,7662,71997.648639781.714,7036,10041.54,3314,13695,5המחוז

הצפונית 133133,73228.049942585.219614976.010,8641,50513.91,7541,65394.2נ.
הדרומית 14,0574,54232.377467387.026721680.911,7592,45720.91,2571,19695.1נ.
רמתגן 10,2992,80927.355349489.323016772.68,7491,47716.976767187.5נ.

תלאביב 37,66911,08329.41,8261,59267.263353276,631,3725,43917.33,7783,52093.2מחוז

ירושלים 12,3323,68629.975560379.913910978.410,6012,23521.183773988.3נ.
רמלה/רחובות 5,9952,95649.352150496.714212487.34,6801,70136.365262796.2נ.
3"ת1/השרון 8,8043,48439.664261595.8968386,57,4472,22829.961955890.1נ.

הנגב 12,2066,70554.91,3511,31797.520819191.88,9533,60140.21,6941,59694.2נ.
לוד התעופה נמל 1707644.75480.011100.0102109.8626198.4יח'

92.7 3,561 3,664 30.6 9,775 31,763 66.7 506 566 92.9 3,043 3,274 42.6 16,907 39,507 הדרומי המחוז

99.1 221 223 66.7 3 100.0   98.7 224 227 החקירות מחלקת £



והחזרתו רכוש גילוי ב.

של ערכם נכלל לא שבו זה' סכום ל"י. ב339,616'1 נאמד שערכו גנוב רכוש גילתה המשטרה
שנגנב. הרכוש של מערכו %7.8 מהווה לבעלים, והוחזרו ושנמצאו רשות בלי שנלקחו הרכב כלי

44 לוח
ישראליות) (בלירות  * שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש

19671965
1067 1966

13,550,84614,184,27717,211,107
1,598,8251,503,6831,339,616

11.810.67.8

שנגנב הרכוש ערך
לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

והוחזר שנגנב הרכוש אחת

מנועי. רכב גניבות כולל אינו

45 לוח
המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

1967

הרכבפונ כלי
הדרומיהמחוזתלאביבמחתהצפוניהמתוזהכלסר

הוחזרונגנבוהוחזרונננבוהוחזרונננבוהוחזרונננבו

9,0438,7318478374,8444,6843,3523,210הכלסר

נוסעים מכוניות
ציבורי) רכב 3,2413,1532412412,1692,124831788(כולל

מסחריות 1,2121,1828787634617491478מכוניות

קטנועים אופנועים,
עזר מנוע עם 4,49843074744642,0381,9401,9861,903ואופניים

אחר מנועי רכב 92894545334441כלי

אשמות וסילוק משפטים ג.

תיקי 41,568 נפתחו מעשיהם שבגין אנשים, 63,026 ועוונות פשעים בביצוע הואשמו 1967 בשנת
התיקים במספר הירידה אשתקד. תיקים 26,963 לעומת לתביעה, הועברו תיקים 17,837 חקירה.
בסך .1967 החנינה חוק עלפי במושטרה נסגרו רבים שתיקים מהעובדה נובעת לתביעה שהועברו
והזיכויים החיובים מספר על גם השפיעה אלה תיקים סגירת .תיקים. 9,879 זה חוק עלפי נסגרו הכל
הורשעו שבהם התיקים אחת ירד לא זאת עם יחד אשתקד. מאשר בהרבה קטנים שהיו בדין
הנאשמים, הורשעו שבהם התיקים אחוז אשתקד לעומת האחוז בעשירית עלה אף והוא הנאשמים

ל%98.4. הגיע המשפט, בבית שהתבררו התיקים מבין
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46 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
19671966

יהואשמו ו ות ב וי וז לל<כ תביעהנסגרו רהבחקיועומדיםתלוייםתיקים!

העבירה ג 1 תיקיםתיקיםאנשיםםתיקיבאחוזיםהשינוי8יםאנ^תיקיםם
עקב שנסגרו
החנינה חוק
םתיקיתיקיםתשכ"ז1967

1966196719661067196619671066106719671066106719661967אנשיםתיקים1966106719661967

הכל 42,70241,56864,27863,026סך 2.7 1.913,9439,85619,18113,4422361598,3297,0979,87912,7847'8227,4106,755

+22235027רצח 4.546.073123112_101533

לרצח 18232626+27.8272711141312נסיון
ברשלנות מוות וגרימת 5142806417.620.0921435423277106הריגה

ותקיפות 6,8825,6569,5717,61017.820.52,2751,1772,7741,37463281,5981,2071,4532,067959879832חבלות
והכשלתו שוטר 692676996881תקיפת 2.311.51501211921375149139180243101145135

בנין 1,2091,0781,3901,24710.810.323413225314064450384200324184195174עבירות
זנות !218260292344עכירות ן19.3 17.8232423321483932462634952

המומר נגד אחרות 12410013511619.414.12612271261322920151712עבירות
לשוד ובסיון 3428675617.616.4961411142161554שוד

+5,0886,1169,49111,228+20.2התפרצויות 18.32,0021,7933,3362,74811215185718241,7551,937802970
אדם של גופו מעל +210336301444גניבות 60.0+ 47.5891131181347537237345743248
ושימוש מנועי רבב גניבות
רשות בלי מנועי 1,4801,3582,6312,335ברכב 8.211.36374419776128511671297486343233201

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של תלקים +7158991,2301,532+25.7וגניבת 24.63062174833182212799220165187115174

אופניים +6727569701,024גניבות 12.5+ 5.62141582801803■ 10685217215157134139
אחרות +6,6827,30310,34111,223גניבות 9.3+ 8.52,1181,8473,0312,70625141,4151,0801,7241,9111,2851,2131,353

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד +6311,0018011,296רכוש 58.6+ 61.816518519023767101141235212203147230

+66689281הצתה 3.012.0151018101115174273086
בזדון לרכוש 1,7981,5522,7052,28713.715.5469279583361166605452340465222243253נזק

פליליות גבול 2,3761,8653,6192,87421.520.67784421,0606052512532344513731254310300הסגות
37330743534917.719.86342734744281301544811259זיופים

3,7952,7384,1252,98127.927.71,1074601,176483853081771,3531,2802681,092475רמאויות
חירום, חוקי על עבירות

וריגול +1,4531,8562,4522,865+27.7בגידה 16.86458121,0451,19431515924933144137720572

הציבורי הסדר נגד +4,8935,1098,4268,984עבירות 4.4+ 6.61,7239872,4741,39825178971,4441,1151.362719886827
כלכליות! 78445799152241.747.334218938320655231.131674622086עבירות

מסוכנים סמים 347485554826+39.8+49.1991101281503326461271451037496עבירות
עבירות, 2,0891,4762,5071,80429.328.0436287515334179916385352440197280246שאר
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47 לוח

* 1967 בעונת קודמות משנים תיקים סילוק

ק י םת הסילוקלבי יי ת םשל שטרםקי סולקותיקים

העבירה נ ו תלוייםס
ועומדים
ובחקירה
בתחילת
השבה

משנים
קודמות
שנפתחו
מחרש
השנה

הכל נקגרדסך
י מחופר
אשמה

ללא

תיקים
שנ5נרו**
עקב

החנינה וק
השכ"ז1967

תיקיםיבוחוי
שבהם
זוכו

הנאשמים

תלוייםבחקירה

אנשיםתיקים
ועומדים

הכל 22,51864723,1655063,7485,49712,49917,9385134912סך

,10144ן,10רצח ,ן 5ן

לרצח 161173101013נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 621634536101338הריגה

ותקיפות 7602,31511232'3,185113,196115887151חבלות
והכשלתו שוטר 4481449685132211267610תקיפת

מין 63511646101761272562802364עבירות
זנות 128213044365054523עבירות

המוסר נגד אחרות 4314421013161821עבירות

לשוד ונסיון 311325153312שוד
2,8602393,09973333562,0623,48524358התפרצויות

אדם של גופו מעל 8728951341568521גניבות

מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברכב 794568505721956059821331ושימוש

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים 300293295346021837458וגניבת

אופניים 3574239918615926139522גניבות

אחרות 3,4261243,550806767951,9162,7707172גניבות
והחזקת גנוב רכוש1 קבלת
כגנוב החשוד 42242225461082022361831רכוש

43245892224210הצתה

בזדון לרכוש 73020750101771623885681915נזק
פליליות גבול 1,08661,09215211249586849285הסגות

334143485351841141403219זיופים

2,891632,9541463401,1241,3011,38669182רמאויות
וריגול בגידה חירום, תוקי על 7057055194101446710519עכירות

הציבורי הסדר נגד 2,415102,425494654721,3452,1644469עבירות
כלכליות 431431719242191228817עבירות

מסוכנים ממים 243224523451136169175עבירות
עבירות 8369845392142603183793120שאר

ו1966. 1965 בשנים שנרשמו לתיקים מתייחם הסילוק
.1965 שנת לפני שנרשמו תיקים 514 כולל
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48לוח

תיקיםסילוק

19671965

ם0 ה

השנה
התיקים הכל סך
נתנ15 נשפטוהועברושבהם

נםנוו
ללא

עקב נםנרו
החנינה בחקירהחוק

העבריינים
אחתהוייבוזוכו

החיובים
תשכ"ז1907תביעהו^וסדט

196542,48927,54329915,08398.112,1618,4906,456

196642,70226,96323613,94398.312,7848,3297,410

196741,56817,8371599,85698.47,8227,0979,8796,755

49 לוח

סילוקם  חטאים

19671965

35,359 22,196 10,547 תיקים נרשמו

בדין 7,11010,99815,933חוייבו

בדין 426144זוכו

חקירה) (כולל למשפט 2,3529,6969,818מחכים

המשפט בבית או במשטרה 9,196*7401,084בוטלו

2782137הועברו

נמצא לא 276275231העבריין

חנינה. כולל

כתובעים להופיע שהוסמכו משטרה אנשי על כלל, בדרך מוטלת, השלום משפט בבתי התביעה
מופיעים משטרה אנשי תשכ"ה1965. הפלילי, הדין מדר לחוק בהתאם הכללי, המפקח ידי על
בירור לשם שונים, וצווים חיפר*ז פקודות מעצר, פקודות הוצאת לשם השונים המשפט בבתי גם
ושהחזקתם המשטרה לידי שהגיעו חפצים או מוצגים לחילוט בקשות הגשת ולשם רכוש על בעלות

וכר). תחמושת נשק, ממים, (כגון אסורה
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50 לוח

ותחמושתתפיסת נשק

1967

התחמושת או הנשק הכלסוג נמצאנתפםסל

510128382רובים

36630מקלעים

35847311תתמקלעיט

365193172אקדחים

ומוקשים רימונים 18567118פצצות,

צייד 1459550רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 70496,486'107,19010תחמושת

ותתמקלעים מקלעים 1,2181401,078מחסניות

(בק)"ג) לסוגיהם נפץ 6636603חומרי

ופגיונות 441925כידונים

391326רקטות

לרימונים 1258837נפצים

33בזוקות
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ו' פרק

הנוער בקרב העבריינות

והיקפה הכעייה .1

;1966 בשנת 18,906 לעומת ופשע, עוון מסוג עבירות 20,768 צעירים עלידי בוצעו 1967 בשנת
במספר הצעירים שיעור גם ב9.80/0. התבטאה צעירים שביצעו בעבירות שהעלייה איפוא, יוצא

שעברה. בשנה %29.4 לעומת הנסקרת, בשנה %33.0 עלה: שנתגלו העבריינים של הכולל

לעומת ,9,903  ב11.10/0 ירידה דווקא חלה המבחן לשירות שהופנו הצעירים במספר
מופנים היו צעירים, 3,272 דהיינו המבחן, לשירות המופנים מן 33.00/0 אולם אשתקד, 11,140
שהופנו כאלה אלא שנה, באותה פעמים מספר שהופנו צעירים כלולים אינם החוזרים בין חוזרים.

קודמות. בשנים

 ראשית תשובות: עובדות שתי לפנינו עולות אלה, ואחתים מספרים בוחנים אנו כאשר
אותם של בעבריינות שחלקם כלומר' עבריינים, פחות עלידי עבירות יותר בוצעו שהשנה
של הכולל במספר הצעירים שאחוז  שנית העמיקה; שלהם ושהפשיעה גדל מופניםחוזרים

צעיר. היה שנעצר שלישי עבריין ושכל עלה העבריינים

בולט זה ודבר הנוער עבריינות על כן גם השפיעו שלאחריה והתמורות הימים ששת מלחמת
הראשזנה במחצית השנה, של השנייה המחצית של הסטאטיסטיים בסיכומים למדי ברורה בצורה
,1966 שנת של הראשונה המחצית לעומת בלבד, ב%1.1 העבריינות עלתה 1967 שנת של
.1966 שנת של השנייה המחצית לעומת ב18.40/0, עלתה 1967 שנת של השנייה במחצית ואילו
ב%2.1, המבוגרים של העבריינות ירדה ,1967 שנת של הראשונה שבמחצית נציין, להשוואה
של העבריינות ירדה 1967 שנת של השנייה במחצית ואילו ,1966 בשנת תקופה אותה לעומת

.1966 בשנת תקופה אותה לעומת ב%11.1, המבוגרים

ולקיצוצים החקירה, יחידות של בעבודתן לשיבושים כמובן, גרמו, הכוננות ותקופת המלחמה
הבוער קייטנות בהיקף בייחוד  הצעירים בין העבריינות מניעת בנושא המשטרה בתוכניות

הקיץ. בחודשי

מגיעה אינה בארצנו הנוער שעבריינות לציין, חובה אנו רואים הקודמות, כבשנים השנה, גם
שכיחה שם ומפותחות, עשירות מסויימות, במדינות הגיעה שהיא כפי המדאיגים, לממדים
באלימות. שימוש תוך פשעים והמבצעות בפשיעה השקועות מאורגנות, נוער כנופיות של התופעה

הרכוש. נגד בעבירות בצוותא שפעלו נערים חבורות גילוי על להצביע כן עלינו
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עבריין שכל העובדה הצעירים. העבריינים בבעיית ראש להקל רשאים אנו אין פנים, כל על
נוער, עברייני של גדולה קבוצה ושיש צעיר היה ופשע עוון הסוגים מן בעבירות שנעצר שלישי
הנוגעים כל של האמצעים, הגברת דורשת  והולכים והמתדרדרים עבריינות מעשי על החוזרים
עלידי בעיקר, וזאת:' שסטו, לצעירים עזרה והגשת זו עבריינות התפשטות למניעת בדבר

ושיקומם. הדרכתם

החישוב שיטת עבירות. בביצוע הצעירים של חלקם על הנתונים מלמדים דלהלן בלוח
אחדות עבירות שביצע צעיר 2בי. בסעיף חי, בפרק שהוסברה מזו שונה לא היא הםטאטיסטי
גם קיים הצעירים! העבריינים לגבי שביצע. העבירות מספר לפי  מספר כעבריינים נרשם
במשן בלבד אחת פעם צעיר כל נרשם. שבו לנוער, המבחן שירות ידי על המנוהל שמי, רישום

עבירות. מפפר בה עבר אפילו  השנה

51 בלוח  שביצעו לעבירות בהשוואה השמי הרישום עלפי הצעירים העבריינים, על נתונים
דלהלן.

51 לוח

שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים

19671958

שמיעבריינים רישום לפי .צעירים
העבריינים מספר
לפי הצעירים

שנתגלו העבירות

העבריינים אחוז
הצעירים
הכל בסך
העבריינים

השנה
הכל מיעוטיםיהודיםמר

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

19679,9038,6181,28520,76833.0

הסעד. משרד של הרישום לפי
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958ו967ו צ:7ב.ירים ועבריינים העבריינות.
(באחוזים)

67 66 65 64 63 62 61 60 59 58

888888833$
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וחקירוזמ צעירימ עבריינים .2

שבהם במקרים הדן חדש נוהל ופורסם צעירים לעבריינים הנוגעים החקירה נוהלי עודכנו השנה
התיאום נוהלי תשכ"ו1966. חוסים' על הגנה חוק פי על עבירה המהוות בנסיבות קטין מתגלה
הספר' מבתי ילדים העדתיות ובעיית נוער עבריינות למניעת פעולות והחינוך' הסעד שירותי עם
של תחנות במספר המשטרה. יחידות בכל המרחבית ובהדרכה בהשתלמויות נושאים שימשו
על הפיקוח פעילות; הורחבה העירוניים ובמרכזים נוספים נוער חוקרי נתמנו הצפוני המחוז
עבריינות למעשי פיתוי בהם שיש מקומות על ובייחוד ומובטל' עזוב נוער של מפגש מקומות

וכוי. שעשועים מרכזי ציבוריים' גנים רחצה' חופי כגון: ובריונות'

הגיע הצעירים כלל בין הנערות אחוז צעירים. 20'768 הנסקרת בשנה הואשמו כאמור'
רכו'ש בעבירות הנאשמים כל מבין 5390/0 נערותו. 1'269 הואשמו הכל ובסך ל%6.1 השנה
מבועי רכב גניבת שוד' במעשי שהואשמו הצעירים מספר אשתקד. %50.5 לעומת צעירים, היו
הצעירים מספר ניכרת במידה עלה זאת לעומת אך במקצת' פחת רשות בלי מנועי ברכב ושימוש
היה אדם של גופו נגד בעבירות אשתקד. 6,150 לעומת השנה' 7485 בהתפרצות: שהואשמו
נגד בעבירות שהואשמו הנערות מספר אשתקד). %10.4 (לעומת %9.3 הצעירים של חלקם
שהואשמו הנערות מספר אשתקד. 181 לעומת השנה, 99 ניכרת במידה ירד אדם של גופו

אשתקד). 151) ל246 הגיע ומספרן ב%62.9, עלה הציבורי הסדר נגד בעבירות

ההגבלות עקב מבוגרים' של מחקירתם מסובכת אף ולעתים יותר קשה הצעירים של חקירתם
פגיעה למנוע מטרתן מרצון. עצמה על נטלה שהמשטרה בהגבלות או בחוק שמקורן השונות'

שנתדרדרו. נערה או נער של השיקום באפשרויות

הנערים של בגילוים לטפל המשטרה על מוטל הנוער' בעבריינות החקירות עומס מלבד
העלייה את לציין יש במיוחד שנה' מדי מחמירה ההעדרויות בעיית מבתיהם. הנעדרים והנערות
עבירה. לדבר לסרסורים קל טרף והמהוות מבתיהן הנעדרות '1715 בגילים הנערות במספר
השנה' נעדרות 380 ב%23.8: השנה עלה אלה בגילים הנערות שמספר נציין' הבעייה להמחשות
הוזעדרויות כל שלא גם, וידוע ברור .(1964 בשנת ו191 1965 בשנת 244) אשתקד 302 לעומת
לבתיהם ולהחזירם הנעדרים את לאכן יכולתה כמיטב עושה המשטרה המשטרה. לידיעת מובאות
אין שבגינן ואחרות; סוציאליות בבעיות פעם לא נתקלת היא אך האפשר' ככל מוקדם בשלב

פתרון. מהווה לביתו הנעדר החזרת

צעירים. בעבריינים בטיפול הקשיים על השנה גם הוסיפה לנוער המוסדות חוסי של בריחתם
נערות או נערים שאותם מקרים אף היו .. השתנתה לא הבורחים לגבי המוסדות הנהלת תגובת
אינו המעצרים שמספר לציין' יש האחרונה; השנה במשך פעם 1510 למוסד והוחזרו נעצרו
יומייםשלושה, כעבור למוסד בעצמם הבורחים חוזרים רבים במקרים כי הבריחות' כל את משקף

עבירות. לבצע שהספיקו לאחר
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53 לוח

צעירים ועבריינים העבריינות

19671966

א ו וה מ אחוזש
העבריינים
הצעירים
הכל בסך
העבריינים

השינוי
באחוזים
במספר

העבריינים
הצעירים

העבירה ג ו ם
61 9 66 71 9

בכלל צעיריםמהם(בדיינים בכללעבריינים צעיריםעבריינים עבריינים מהם

"כנקבהזכרםה"כנקבהזכרסה"כ 19661667נקבזכרסה"כנקבהזכרמה

הכל +64,27857,6366,64218,90617,5091,39763,02656,7056,32120,76819,4991,26929.433.0םך 9.8

_ן5050.2727רצח

לרצח 26233211262427.7100.0נסיוז
ברשלנות מוות וגרימת 8076421164613222.53.1הריגה

ותקיפות 9,5717,9341,6371,0198621577,6106,5801,0307416548710.69.7חבלות 27.3
והכשלתו שוטר 9968281689169228817691125644129.16.4תקיפת 38.5

מין 1,3901,3632720720251,2471,23017193189414.915.5עביתת 6.8
זנוח, +29215713513211344178166267194.57.6עבירות 100.0

המוסר נגד אחרות 135128717152116112454112.64.3עבירות 70.6
לשוד ונסיון 6764375256564410.47.1שדד 42.9

+9,4919,1893026,1505,91423611,22811,0152137,4857,33115464.866.7התפרצויות 21.7
אדם של גופו מעל +30128417165159644443014299296354.867.3גניבות 81.2
ושימוש מנועי רכב גניבות

רשות בלי מנועי 2,6312,6191273172832,3352,31718699692727.829.9ברכב 4.4

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים +1,2301,223768168011,5321,52210833830355.454.4וגניבת 22.3

אופניים +970962873172561,0241,0168776768875.475.8גניבות 6.2
אחרות +10,3419,2641,0775,7405,19354711,22310,2001,0236,5666,03653055.558.5גניבות 14.4

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש +8017663514314121,2961,244522382241417.918.4קבלת 66.4
92811135323817110121238.014.8הצתה 65.7

בזדון לרכוש 2,7052,5002051,2471,199482,2872,1141731,1161,0724446.148.8נזק 10.5

פליליות גבול 3,6193,226393671597742,8742,6092655064456118.517.6הםגות 24.6
4353864925169349321289815.72.6זיופים 64.0

+4,1253,9361892414102,9812,816165352690.61.2רמאויות 45.8
וריגול בגידה חירום, חוקי על 2,4522,343109171134372,8652,62324213999407.04.9עבירות 18.7

הציבורי הסדר נגד +8,4266,9071,5197505991518,9846,5692,4158165702468.99.1עבירות 8.8
כלכליות 991810181333125224378510913.31.9עבירות 69.7

מסוכנים סמים +554511431712582675175322393.13.9עבירות 88.2
עבירות 2,5072,006501234178561,8041,613191170154169.39.4שאר 27.4
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הגוער כקךכ עבריינות מניעת .3

למניעה מעבר שהם, בתחומים גם  הנוער בקרב העבריינות למניעת רבות עושה המשטרה
היא עמם הסוציאלית' והעבודה החינוך מוסדות של באחריותם למעשה שהם תחומים הפיסית,

הדוק. פעולה שיתוף מקיימת

מקומיים' וממלכתיים ציבוריים גורמים עם פעולה משתפות במרחבים המשטרה יחידות
לנגד גלריה; להיות המשטרה של זו פעילות יכולה תמיד לא נוער. עבריינות למניעת הפועלים
המקומית. הרשות בידי היא הסוציאלי והטיפול הסעד החינוך' לבעיות שהאחריות העיקרון' עיניה
ארגונית, בעזרה מיידי, טיפול הדורשים ומצבים מקרים על אינפורמאציה במתן מסייעת המשטרה

מדריכים. ובשיגור אמצעים בהקצאת

ומועדונים קייטנות א.

הקיץ, בחודשי בעיקר נוער, ולבני לילדים המיועדים והמועדונים הקייטנות שבקיום המטרה
ומלהתפס הבית: מן ומהעדרויות משוטטות למנעם רצויה, לפעילות בהם המשתתפים את לכוון היא

לבריונות. או לעבריינות

נוער, ובני ילדים 6'155 השנה השתתפו וקיומן, לארגונן תרמה שהמשטרה בקייטנות,
חמישה של מיוחדות בקייטנות ונערות נערים 1,100 השתתפו אלה מבין אשתקד. 4,126 לעומת
הלימודים שנת הארכת בשל לקצרן צורך היה אך שבועות, לששה תוכננו אלה (קייטנות שבועות

הערב. שעות עד הילדים הועסקו שבהן הימים)' ששת מלחמת לאחד

מקומות ב29 קייטנות קוימו הנסקרת ובשנה בהתמדה מתרחבת זה בתחום המשטרה פעילות
:(1965 בשנת ו13 אשתקד 17 (לעומת דלהלן

עכו;יבנה;אשדוד;
ז .,יקנעם;אשקלון עפולה

, פרדסחנה:ירושלים;בארשבע
צפת;כרמיאל;ביתדגן;

ז קריתגת;לוד;ביתשאן
קריתשמונהמגדלהעמק;ביתשמש;
יבנה; ראשוןלציון;מעלות;גן
ו רמלה;נחלתיהודה;הרצליה
,.חצור; ציונה שלומי;נס
נצרת?טבריה;

במיון שעסקו האנשים מלבד אלה, בקייטנות בקביעות השנה הועסקו משטרה אנשי 24
כספי. סיוע ואף הרצאות הסעים, שכלל שוטף ובטיפול הילדים ובהפניית
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בבאר בקריתגת' בירושלים,  מאורגנת מסגרת בשום נקלטו שלא נוער לבני המועדונים
גם סייעה המשטרה בפעילותם. השתתפה והמשטרה השנה גם פתוחים היו ובפרדטחנה שבע
פעולות ובארגון והבידור התעסוקה תוכניות בגיוון בהדרכה' אחרים במקומות נוער למועדוני
נערות עשרות של ואםוציאלית שלילית מפעילות להחזקתם הנוער מועדוני של תרומתם ספורט.
באותם שירדה הנוער בקרב העבריינות בעקומת השנה כבר השתקפה פרובלמאטיים' ונערים

במיוחד. פעילים המועדונים היו שבהם המקומות

ילדים עבור מיוחדת לימוד לכיתת פעילה עזרה במתן העיירות/ באחת המשכנו השנה
רעה. לתרבות ויצאו ארוכה תקופה ספרם מבית שנעדרו

לנערות "מקלט" מקום ב.

פנימויה) (עם טיפול במוסדות החמור למחסור פתרון למצוא שיש המשטרה, שיל הממושכת התביעה
חלקית, נענתה ביתיהן' את לנטוש הביאון שונות שסיבות כאלה או עזובות' משוטטות' לנערות
והרשויות הסעד משדד (במימון הסדרים נעשו בחיפה) גם (בקרוב ובתלאביב בירושלים השנה.
בכל למקלט הנערות להפניית האפשרות כאלה. נערות לקלוט המוכנות משפחות עם המקומיות)
הטיפול המשך על ומקילה המשטרה במתקני להחזיקו ההכרה את מונעת והלילה' היום שעות
מהתדרדרות להצלתן רבות תורמת אלה נערות של שוטטותן מניעת הסעד. פקידי עלידי בהן

זנות. לחיי מהירה

ספורט פעולות ג.

זו הנערך בניסוי', נבדקת הנוער עבריינות על אינטנסיבית ספורטיבית פעילות של ההשפעה
החינוך במשרד לנוער המחלקה הגופני' והאימון הספורט רשות שבגליל. בחצור השלישית' השנה
בסוף שיסוכם זה' ניסוי מכוונים והמשטרה הסעד במשרד עבריינות למניעת המרכז והתרבות'
עלידמ שבוצעו והעבירות הצעירים העבריינים שמספר לציין, אפשר זה בשלב כבר .1968 שנת

לה. שקדמה השנה לעומת בכשליש' ירד 1967 בשנת בחצור

י ד ס ו מ  ן י ב וטיפול תיאום ד.

השנה מצא המונעת' הפעולה בתחום והתרבות החינוך משרד ובין המשטרה בין הפעולה שיתוף
ואת המשטרה של פעילותה תחומי את! המגדירה ומוסכמת' משותפת תוכנית בעריכת ביטויו את
הוקמה התוכנית ביצוע לצורך זה. בנושא והתרבות החינוך משרד בפעילות תוכניותיה שילוב
החקירות. אגף ומנציגי והתרבות החינוך במשרד לנוער המחלקה מנציגי המורכבת קושר' ועדת

נתקיימו . ניכרת, במידה השנה הוגברו הסעד במשרד הנוער אגף ובין המשטרה בין הקשרים
ועדה הוקמה החקירות: אגף ונציגי הנוער לאגף הכפופים השירותים נציגי בין קבועות פגישות
של מעצרם בבעיית הסעד ומשרד המשטרה בין הפעולה שיתוף אפשרות לבירור משותפת
שוטפות. בעיות בירור לשם לנוער' המבחן שירות הנהלת עם קבועות פגישות התקןימו צעירים;
מקומיות ועדות של להפעלתן בנוגע נוער עבריינות למניעת המרכז עם התיאום הורחב כן כמו

עבריינות. למניעת
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המשטרה יחידות אשתקד). 13 (לעומת ל18 והגיע השנה גדל המקומיות הוועדות מספר
ובהפעלתם השונים השירותים בין בתיאום המטפלות אלה, ועדות של בפעולתן השתתפו המרחביות
הספר מבתי הנעדרים. ילדים ובאיכון המקומית העבריינות בעיות בלימוד עבירות' מניעת לשם

מעשיה. באפם והמשוטטים

של הנוער לעליית המחלקה ובין תלאביב מחת של הנוער מפלג בין הקשר הודק השנה
שהיו לצעירים בקשר פעולות ולתאם אינפורמאציה להחליף היא המגמה היהודית. הסוכנות
סף על עומדים או לעבריינות ושנתפסו תלאביב' במחוז המתגוררים הנוער' עליית בטיפול

אליה. ההתדרדרות

מחקר .4

משרד ועם אמיר ד"ר עם בשיתוף שנערך מבתיהם' צעירים העדרות על הסקר של הראשון השלב
אפשר בנות. ומחציתם בנים מחציתם  צעירים 650 רואיינו הכל בסך נסתיים. הסעד'
הדרדרות רקע על שנעדרו נערות .. הנעדרים. בקרב אופייניות קבוצות כמה על להצביע עתה כבר
על שנעדרו וצעירות צעירים ,. עבירות ביצוע רקע על שנעדרו נערים ז שונים) (בשלבים מינית
רקע על העדתיות למשפחה! השתייכות חוסר רקע על ,. בשכלם פיגור או נפשיות הפרעות רקע

הרפתקנות. רקע על והעדרויות רומנטי

צ. הגב' הנוער חוקרת עלידי שנוהלו הרישומים לפי בקטינים' מין עבירות בנושא המחקר
נמשך. טלמון

אלה: חדשים מחקרים בשני פרלימינריות בעבודות הוחל

צעירים שיל לדין בהבאה הסלקציה שיקולי

צעירים של קלות בעבירות המשטרה מטפלת לפיהם הקריטריונים את לבדוק היא המחקר מגמתו
צעירים., נגד שנפתחו חקירה' תיקי לסגירת השיקולים ואת (איתביעה) לדין הבאה אי של בדרך
של התנהגותם על לדין איהבאה של השפעתה בדיקת נוספת. מגמה לציבור. עניין מחוסר

בעתיד. הצעירים

צעירים עלידי משכרים בסמים הקשורות עבירות ביצוע

הימים, ששת מלחמת אחרי זה בתחום העבריינות מצב החרפת עם התעורר כזה במחקר הצורך
בעבירות צעירים 32 הואשמו 1967 שבשנת יצויין, לסמים. נזקקים רבים שצעירים הידיעות ולאור

אשתקד. 17 לעומת משכרים' בסמים הקשורות

הסברה .5

למדריכי הרצאות 26 הארצי שבמטה הנוער לעבריינות המדור קציני עלידי ניתנו השנה במשך
בארץ' רבים במקומות הרצאות עשרות ניתנו כן נוער. ולבני ציבוריים לארגונים למורים' נוער,
אשד שונים ולגופים ליחידים גם סופק בכתב חומר המרחביות. הנוער יחידות קציני עלידי

זאת. ביקשו
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ז' פרק

דרכים ותאונות תנועה

דרכים ותאונות התנועה בעיות .1

בעיקר שגדל, הקטלניות הדרכים תאונות מספר על מייד להצביע יש זה בפרק הדברים בתחילת
אשתקד. 265 לעומת השנה' 350  השנה של האחרונים החודשים בשבעת

 אנשים ל379 בדרכים ההרוגים מספר השנה עלה הימנה שכתוצאה זו' חמורה תופעה
שאלת ועל בכללותה התנועה בעיית על ומעיבה צלה את מטילה  אשתקד מאשר יותר איש 89

בפרט. בדרכים הבטיחות

הכללי שבמספר בחשבון לוקחים כאשר ובפרט' מאוד מוזרה זו תופעה נראית ראשון בהרהור
,1967 בשנת ל869'10 1966 בשנת מ11,205  ירידה היוגה נפגעים עם הדרכים תאונות של
15,096 לעומת אשתקד' 15,476  ירידה חלה הנפגעים במספר אף פחות. תאונות ב336 כלומר'

פחות. נפגעים ב380 כלומר'  השנה

הימים. ששת מלחמת: התחוללה שבו החודש  יוני בחודש החלה ההרוגים במספר העלייה
664 ביוני אירעו הכל בסך .1957 מאז דרכים תאונות של ביותר הקטן המספר נרשם זה בחודש
במספר החלולה הירידה למרות אולם, .1966 יוני חודש לעומת ,%29.0 של ירידה  דרכים תאונות
לעומת 35 גדול: ההרוגים מספר היה בדרכים) התנועה החלשת (עקב זה בחודש הדרכים תאונות
היה 1967 שנת של הראשונים החודשים שבחמשת להוסיף, יש התמונה להשלמת אשתקד. 13

הרוגים 38 הממוצע היה השנה של הנותרים החודשים בשבעת ואילו לחודש הרוגים 23 הממוצע
לחודש.

המלחמה במשך שחלו הכבירים והשינויים הימים ששת מלחמת כי ההשערה, מן מנוס אין
 ביןעירוניות בדרכים הנסיעות ריבוי וכן הפרט, ובחיי הלאומיים בחיינו הארץ' במפת ולאחריה

ברכב. הנוהגים אלפי מאות של והתנהגותם אישיותם על חותמם את כנראה הטביעו

תאונות בהתארעות הסובייקטיביים הגורמים של שחלקם קודמים' שנתיים בדוחות כבר אמרנו
רכבו. את שהתניע ובטרם הכביש על בהתנהגותו בנהיגתו' עצמו' באדם מקורם ., מכריע הוא דרכים

זו. דעה מאשרים אחריו שבאו והחודשים יוני שחודש לנו' ונדמה

ההנדסיים השיפורים ושניכרים הכבישים ברשת לטובה שינויים שחלו לציין אפשר השנה גם
וננקטו חיוניים תמרורים רמזורים, נתיבים, הוספו הורחבו; ואחרים כבישים נוספו בדרכים.
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יוסיפו בעתיד, וייעשו שנעשו השיפורים אף על לערים. הזורמת התנועה לספיגת נוספים צעדים
התאונות: להתארעות הנוגע בכל ביותר, החשוב לא אולם חשוב' מרכיב להיות הדרך מגבלות

ולמגבלותיו. האדם לתכונות ינתק בל קשר קשור הוא עצמו, בפני העומד מרכיב זה אין

עלייה  אשתקד 2,657,000 לעומת אנשים 2,775,000 ישראל אוכלוסיית מנתה 1967 בסיום
לנתונים (בהתאם אשתקד 192,125 לעומת ממונעים, כלירכב 208,328 מנה הרכב צי .%4.4 של
הנהיגה רשיונות בעלי מספר .%8.4 של עלייה  לםטאטיםטיקה) המרכזית הלשכה של הארעיים
עלה במדינה הרכב כלי של הכולל הקילומטראזי אשתקד. 291,000 לעומת לכ000'350, עלה
הרבים והסיורים הטיולים בגלל ובעיקר סיבות כמה בגלל אשתקד, של זה לעומת ניכרת במידה

ארוכים. במסלולים

חסדי להבטחת ישראל משטרת שהקדישה הכולל במאמץ חשוב מקום תפסו התנועה בעיות
ממונעים, כלירכב 8,500 נמצאו הללו בשטחים צה"ל. ידי על המוחזקים בשטחים הפנימי
תוואי השתנה לא למעשה תמרורים. וללא בישראל המקובל הסטנדרט מן למטה שהם כבישים
לעקוף הרצון מן שנבעו ובעליות, בסיבובים משתקף הבולט אופיו המנדאט. שלטון מאז הכבישים

הקרקע. פני על מכשול כל

כל במשך בהם היתה לא שכמותה כלירכב תנועת אלה כבישים ראו המלחמה לאחר מייד
אנשי של בגורלם שעלה לזה בדומה קשה בנסיון התנסו לא שם שהמשטרות ספק אין קיומם. ימי

הישראלי. הרכב "פשיטת" עם המשטרה

מכ''ם מכשיר בעזרת התנועה על פיקוח
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והן בתנועה לרכב ביחס הן '1967 בשנת נשתנתה לא התעבורה תקנות של האכיפה מדיניות
המקרים אותם בכל לדין' הבאה במקום אזהרות במתן הרבו המשטרה אנשי חונה. לרכב ביחס
והתפקידים חירום לושעת המשטרה הערכות עקב פרי. נושאות וההדרכה האזהרות כי היה שנראה
מהם ב397'94' תעבורה עבירות על הדוחות של הכללי המספר ירד עליה' שהוטלו המיוחדים

חנייה. עבירות על ל000'91 קרוב

ידי על או משטרה אנשי ידי על שנבדקו רכב כלי 2,112 הכבישים מן הורדו השנה במשך
נגררו כן אחרים. או מיכאניים ליקויים בשל לתנועה' כשרים בלתי ונמצאו הרישוי משרד בוחני

הסדירה. לתנועה ומכשולים תקלות גרימת בשל הרחובות, מן רכב כלי 2'279

צעדים ננקטו קשה. שפתרונה בעייה להוות חנייה במקומות המחסור הוסיף הגדולות בערים
בוטלו השנה גם החנייה. איסורי של חוזרת בדיקה וביניהם הרכב נוהגי על להקל כדי נוספים

חנייה. איסורי של תמרורים מ;אות

תוקף קיבלו פיה' על שהותקנו ובתקנות בדרכים התעבורה בפקודת רבים וחידושים תיקונים
מגמתם התעבורה. בבעיות המשטרה של נסיונה על בחלקם התבססו אלה תיקונים השנה. במשך

תנועה. עברייני על הפיקוח ואת בדרכים המשתמשים של בטיחותם את להגביר

מיוחד: לציון הראויים התיקונים ואלה

לחבוש נוסעיהם' את וכן עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים' נוהגי מחייבת  101(ג) תקנה
בלתי רכב בכלי המשתמשים של ראשם על להגן באה זו חובה ביןעירונית. בדרך מגן קסדות

פגיעה. מפני אלה יציבים

במצלמה ושנעשה לרמזור מציית שאינו רכב של שתצלום קובע,  התעבורה לפק' א' 27 סעיף
בביתהמשפט. כראייה ישמש אלקטרונית'

בצורה או כחוק' שלא החנייתו מפאת שנגרר הרכב בעל על מטיל  התעבורה לפק' א' 70 סעיף
הגרירה. הוצאות את לתנועה' המפריעה

הצבאיים, המושלים של בצווים התעבורה חוקי תוקנו צה"ל ידי על המוחזקים בשטחים
בנושא הקיים החוק את להתאים באו התיקונים המותרת. המירבית הנסיעה למהירות הנוגע בכל

בישראל. לנהוג זה

מסע תאונות' למניעת והמועצה ישראל משטרת ערכו לתוקפם' התיקונים שנכנסו בטרם
החדשות. ההוראות פרטי את ברכב הנוהגים לידיעת להביא היתה שמגמתו מקיף' הסברה

והזהירות התנועה בבעיות והתיכוניים. היסודיים הספר בבתי המשטרה של וההדרכה ההסברה
בתיספר ב889 ו'חי כיתות של ת"מידים 40.698 הקיפה היא השנה. גם נתקיימה בדרכים'
הם אף הילדים ומגני הנמוכות מהכיתות ילדים רבבות תיכוניים. בתיספר ב34 גדנעים ו100'1

משטרה. אנשי של מפיהם הרצאות שמעו
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ץ י .יזו*

מיום המזרחית, לירושלים המתייחסים נתונים גם כוללים זה שבפרק הסטאטיסטיים הלוחות
העיר. חלקי שני איחוד

ט'. בפרק כלולים צה"ל ידי על המוחזקים בשטחים התעבורה בעיות על פרטים

בדרבים התעבורה חוקי על עבירות .2

העירוניים בכבישים אופרטיביות כיחידות פועלות הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז התנועה לשכות
בדרכים. המשתמשים על התעבורה חוקי ואכיפת התנועה הסדרת למען יחד' גם והביךעירוניים
הסיור ולשכות הביןעירוניים בכבישים אופרטיבית כיחידה התנועה ענף פועל תלאביב במחוז

העירוניים. בכבישים הנפתיות

התאונות. בהתארעות וחלקן לסוגיהן תעבורה עבירות על נתונים דלהלן ו56 55 ,54 בלוחות

■**"*

* . *.*

האלקטרונית המצלמה בעין תנועה עבריין
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54 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

19671965

לסוגיהן עבירות

195.335 210.093 221.906 הכל סך

מופרזת 4,9885,8075,513מהירות

כחוק שלא 761'3,2232,9783עקיפה

קדימה זכות 5,2025,0323,716אימתן

איתות 7,8538,5868,621עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 13,0489,3536,988אישמירה

נכונה לא 11,9704,6533,972פנייה

רמזור או לתמרור 77,41464,96952,890איציות

תאורה 9,4409,0289,274עבירות

לתנועה הפרעה 5,1254,0093,136גרימת

15118שיכרות

אחרת מסוכנת 1,6941,1751,929נהיגה

99.808

6,716

21.429

115,601

8,315

18,098

139,972

7.252

9.099

נהיגה כדי תוך נהגים עבירות

אופניים רוכבי עבירות

רגל הולכי עבירות

67.382

נוסעים של חוקית בלתי 5,1525,9347,437הסעה

מטען 3,9404,2373,928עבירות

מיכאניים 6554,4664,692ליקרים

רישוי 17,05317,82616,517עבירות

שלישי צד ביטוח 6,2154,0353,771עבירות

חוקיים בלתי ורעש 10,4446,8905.005צפירה

עבירות 2212424,69126,032שאר

התעבורה חוקי על אחרות 65.58368.079עבירות
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הירידה במיוחד ובולטת אשתקד של מזה תעבורה עבירות על הדוחות מספר קטן כאמור'
דוחות. 380,103 הוגשו הכל בסך חוקית.. בלתי ועצירה חנייה עבירות על שהוגשו הדוחות במספר
(לעומת לתקנות בניגוד עצירה או חנייה על 190,618 מהם אשתקד), 474'500 (לעומת עבירות על

אשתקד). 281,270

55 לוח

1967 התאונות. וסיבות. רנ137:ררה בבירור!
(באחוזים)

סיבות

עבירות

■

8 !:■(■יי
עקיפהמהירותרוכבי

שלא
אי *

תאורהפנייהאיתותשמירה הימיןכחוקמופרזתאופניים נכונהעל לא
אימתן
זכות
קדימה

20

5ו

10

 5

הולכי
רגל

נכון לא בנתיב נהיגה כולל %
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56 לוח

19671965 ת7גבורה אבירות.
/1\נו/£\כ7ו רוחות.

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז

הדרומי המחוז

0
#
0
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דרגים תאונות .3

החישוב שיטת א.

בניאדם. נפגעו שבהן דרכים תאונות רק נידונות להלן

גם אלא והשוואות, מספרים רק לא כולל ובדיאגרמות בלוחות הדרכים תאונות ניתוח
התאונות מספר של המדד  בהם שהעיקריים שונים, מרכיבים באמצעות הנעשים ניתוחים
נוכל, לא המורשים. הרכב כלי מספר עם בהשוואה התאונות מספר ושל האוכלוסייה עם בהשוואה
יותר להבהיר בדי בהם שיש אחרים מרכיבים בשני להשתמש בנו, תלויות בלתי מסיבות לצערנו,
מספר ובין התאונות שבין הייחם קביעת לשם הקילומטראד, של המדד דהיינו, הבעייה, את
האורך לבין התאונות מספר שבין והייחס השנה, במשך עוברים הרכב כלי שכל הקילומטרים
של חישוב עלידי הקילומטראד את קובעים מסויימות בארצות במדינה. הכבישים של הכולל
משום מוסמך, בלתי הוא כזה אומדן אצלנו אולם במדינה. הרכב כלי צורכים שאותו הדלק כמות
כן ועל ביותר, גבוה מהם ניכר חלק של וגילו הרכב, כלי סוגי מאוד ושונים מאוד שרבים

שונה. שלהם הדלק צריכת

איפוא, אין, בידנו; מצוי אינו 1967 שנת לסוף בארץ והדרכים הכבישים של הכולל האורך
משום בלבד, הביןעירוניים הכבישים של האורך חלוקת סמך על חלקי מדד בקביעת תועלת
הבין בכבישים התנועה שעומס ומשום העירוניים בשטחים אירעו התאונות של המכריע שרובן
על ידיעות לנו יש אמנם, ביותר. שווים בלתי הם השונים בקטעיהם התאונות וחלוקת עירוניים
ואין מצומצמים האלה הנתונים אולם רכב, ספירת נעשתה שבהם הכבישים של מםויימים קטעים

הכלל. על ללמד כדי בהם

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

התאונות ב.

לסוגיהן התאונות ניתוח (1)

לראותם אין ,1967 בשנת הארץ בכבישי שאירעו הדרכים תאונות אודות על דלהלן, הנתונים
במספרן עלייה מבוטלת לא במידה קובעת שונים גורמים של השפעתם עצמו. בפני העומד כגורם
משמעת את וראשונה בראש למנות יש התנודה על המשפיעים הגורמים בין ירידה.  להיפך או
גידול את בכבישים הנע הרכב כלי במספר הגידול את לזולת, וייחסם ברכב הנוהגים של הנהיגה
מהמנויים לחלוטין שונה נוסף. גורם ולבסוף קיבולם, כושר ואת הכבישים מצב את האוכלוסייה,
מסויימות שבנסיבות שתאונה לציין, יש בתאונות. הנפגעים שבמספר הרבה המקריות  לעיל
נמצאים הרכב בתוך אם חמורים ממדים לקבל אחרות בנסיבות עלולה יחסית, קלה להיות עשוייה

פתוחה. במשאית או באוטובוס כגון יותר, פגיעים או רבים אנשים
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11,205 לעומת 10,869  הדרכים תאונות של הכולל במספר נוספת ירידה חלה 1967 בשנת
(מנועיים) מורשים רכב כלי 1,000 לכל התאונות מספר ב3.00/0. התבטאה הירידה .1966 בשנת

הנסקרת. בשנה ל53 הקודמת בשנה מ58 ירד

350 כך: נתחלקו סוגיהן לפי התאונות אנשים. 15,096 נפגעו הדרכים תאונות כ10,869
פצועים עם תאונות 2,097 ו אשתקד 0/ם2.4 לעומת התאונות, מכלל 3.20/0  קטלניות תאונות
מכלל 77.50/0  קל פצועים עם 8,422 אשתקד; 18.80/0 לעומת התאונות, מכלל 19.30/0  קשה

אשתקד. %78.8 לעומת התאונות,

57 לוח

ואוכלוסייה נפגעים  דרבים תאונות

19671958

נהספרמ ו א תות
מספר
יההאוכלוםיהנפנעים

מספר
התאונות

מספר
הנפגעים השנה

הכל פציעותקטלניותסד
קשות

פציעות
100,000קלות תושביםלכל

505 398 2,032,000 10,269 6,227 1,692 178 8,097 1958

514 395 2,089,000 10,740 6,248 1,827 180 8,255 1959

492 391 2,150,000 10,585 6,576 1,661 168 8,405 1960

500 394 2,232,000 11,156 6,890 1,682 220 8,792 1961

520 396 2,332,000 12,127 7,316 1,699 225 9,240 1962

582 439 2,429,000 14,148 8,444 1,953 263 10,660 1963

634 470 2,523,000 15,989 9,339 2,228 295 11,862 1964

596 437 2,599,000 15,489 8,897 2,157 314 11,368 1965

582 422 2,657,000 15,476 8,833 2,107 265 11,205 1966

544 392 2,775,000 15,096 8,422 2'097 350 10,869 1967
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59 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

19671966

1 !1(11■1 באחוזים11:7! השינוי

דרבים 11,20510,8693.0תאונות

2,657,0002,775,000+4.4האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב 192,125208,328+8.4כלי
ל1,000 התאונות מספר

(מנועיים) מורשים רכב 5853כלי

רכב וכלי טרקטורים וכן המשטרה, של צה"ל, של הרכב נכללו לא המנועיים הרכב כלי במניין
כשם ארעי, הוא ואחרים זה בלוח שניתן הרכב כלי מספר ויותר. אחת שנד, פג רשיונם שתוקף
שתוקן רכב, כלי של ארעי מספר לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על לנו נמסר אשתקד שגם

סופית. עתה

60 לוח

1  

באחוזים השינוי

1967/1966 1966/1065

 3.0  1.4

חומרתן לפי דרכים תאונות

19671965

11105

%100.0 10,869 100.0",, 11,205 %100.0 11,368 הכל סך

+32.1 15.6 3.2 350 2.4 265 2.7 314 קטלניות
 0.5  2.3 19.3 2,097 18.8 2,107 19.0 2,157 קשות פציעות
 4.7  0.7 77.5 8,422 78.8 8,833 78.3 8,897 קלות פציעות
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61 לוח

והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן' לפי דרכים תאונות
1967

ח םהמקומרהה והו זמ

ותקט5נ>

באחוזים

קלותפציעותקשותפציעות

באחוזים

דיר
עירונית

מהז
בצומת

דרד
לא

עירונית
מהי

בצומת
יום

מספר
מספרבאחוזיםהתאונות

התאונות
מספר

מספרבאחוזיםהתאונות
התאונות

?י5ה

הכל 10,869100.0350100.02,097100.08,422100.08,3463,3802,5234887,5565,013סך

חיפה 1,0639.83710.622410.68029.579723326641774289נ.
צפת/כנרת 2212.0133.7582.81501.8110141111216259נ.

עכו 2282.1164.6452.11672.0109301191017553נ.
2212.0154.3813.91251.595201261916160ביזרעאל

חדרה 3653.4277.7834.02553.0129332364627887נ.

הצפוני 2,09819.310830.949123.41,49917.81,2403308581281,550548המחוז

ירושלים 9959.1257.11105.286010.28883321078764231נ.

רמלה/רחובות 9588.84111.71688.07498.950214945678701257נ.

פתחתקוה/ה'שרוז 1נ. '0099.34914.01878.97739.2618205391917131 296
הנגב 8788.15014.31637.86657.950714537144644234נ.

הדרומי 3,84035.316547.162829.93,04736.22,5158311,3252212,8221,018המחוז

תלאביב 4,93145.47722.097846.73,87646.04,5912,2193401393,4841,447מחוז

00



62 לוח

967ו תוכזררנן דיכני דרבים תאונות
המחוזות: לפי , ■

הצפוני המחוז 1 1

תלאביב מחוז
הדרומי המחוז ]
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63 לוח

המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

19671966

הדרומי המחוז

1307 60ג1

תלאניכ מחוז

1967 1366

הצפוני המחוז

1067 1966

באחוזים

1067 1068

הכ5 סד

1067 1966

3,840 3,736 4,931 5,339 2,098 2,130 100.0 100.0 10,869 11,205

התאונות םונ

הכל סך

נע רכב עם 3,6493,52032.632.45555372,0011,8241התנגשות '0931,159

חונה רכב עם 1741691.61.5212687876656התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 6157345.56.8129133328394158207התנגשות

דומם עצם עם 3262862.92.6998710087127112התנגשות

רכבת עם 640.12242התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 4,4194,18639.438.58728112,0371,8601,5101,515דריסה

רבב כלי בתוך בנוסע 6585295.94.99987436324123118פגיעה

7786976.96.4191182171182416333התהפכות

2942682.62.584889578115102החלקה

אחר 2864762.54.4781458495124236סוג



קשה, פצועים עם התאונות רוב וביניהן התאונות' רוב אירעו השנה כן הקודמות כבשנים
 הקטלניות התאונות רוב אירעו שבהם הדרומי המחוז כבישי אלה היו ושוב תלאביב. במחוז

הקטלניות. התאונות מכל %47.1

פגיעה הכביש' מן ירידות כלולות אחר" ב"סוג דלעיל 63 בלוח המםווגות הדרכים בתאונות
וכוי. חיים בבעלי

64 לוח

והזמן המקום השנה' חודשי לפי קטלניות תאונות

1967

נמספ ו א ת ה תר פו ם ההרס וניםר

הבלהחודש סך
הזמןהמקום

םךהבל
רנל ולבי ונהניםנוסדיםואחריםה

דרר
עירונית

דרו
עירונית ילדיםפבוגריםילדיםמבוגריםלילהיום5א

הכל 350171179218132379148371859םך

2718916112718261ינואר

24131112122511212פברואר

13946714725מרץ

2381519424101121אפריל

24131114102592131מאי

31131824735103211יוני

381721281038134192יולי

27121517103011217אוגוסט

311912211035126161ספטמבר

422319261645155232אוקטובר

30131719113414416נובמבר

40132716244718425דצמבר

179  עירוניות בדרכים התאונות ממספר השנה גדול עירוניות לא בדרכים התאונות מספר
.(%37.7) 132 היום ובשעות (%62.3) תאונות 218 אירעו הלילה בשעות .171 לעומת

ילדים. 46 ההרוגים 379 בין ואחרים. רגל הולכי ו185 ונהגים נוסעים 194 ההרוגים בין

בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

וחלקם ,%10.3  הפרטיות המכוניות במספר העיקרית העלייה היתה הנסקרת בשנה גם
המשא ומכוניות האוטובוסים באחוז העלייה היתה אלה לעומת ל%50.0. מתקרב הרכב במשק

אשתקד. מאשר בהרבה קטנה
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65 לוח
דרכים בתאונות. המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

19671966
הרבב הרכבהשינויהםיד"יםכלי השינויהמעורביםכלי

באחוזים19661907באהוזים19661967

המנועיים הרכב כלי הכל +192,125208,328סך 8.415,01614,814 1.3

פרטיות +91,218100573מכוניות 10.35,2535,479+ 4.3
משא +47,24250,262מכוניות 6.43,4943,557+ 1.8

מנוע עם ואופניים קטנועים +45,55348,951אופנועים, 7.53,6933,25112.0
+3,7953,981אוטובוסים 4.91,4851,398 5.9

2,7252,717ימוניות 0.3833837+ 0.5

(מנועיים) +1,5921,844שונים 15.8258292+ 13.2

אופניים ותולת ידועאופניים 1,3741,15316.1לא
לבהמות רתומות ידועעגלות 20517216.1לא

הירידה בולטת דרכים. בתאונות מעורב היד, המורשים המנועיים הרכב כלי מכלל %7.1
אחוז עלה שוב זאת לעומת, דרכים; בתאונות מעורבים שהיו והקטנועים האופנועים באחוז
בתאונות* המעורבות המשא מכוניות אחוז עלה וכן בתאונות מעורבות שהיו הפרטיות המכוניות

כ"שונים". המסווגים הרכב כלי באחוז הניכרת לעלייה גם מופנית הלב תשומת

6■'

הדרום מכבישי באחד דרכים תאונת
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66 לוה
דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

1967

הרכב המעורביםהמורשיםכלי הרכב המעורביםכלי אחוז הרכב ב?י םונ
המורשיםבאחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר בין

המנועיים הרכב כלי הבל 208,328100.014,814100.07.1סך

פרטיות 57348.35,47937.05.4'100מכוניות
משא 26224.13,55724.07.1'50מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים 48,95123.53,25121.96.6אופנועים,
3,9811.91,3989.435.1אוטובוסים

2,7171.38375.730.8מוניות
(מנועיים) 1,8440.92922.015.8שונים

לאין גדול הוא דרכים בתאונות המעורב ומוניות) (אוטובוסים הציבורי הרכב של חלקו
המורשים. המנועיים הרכב כלי בין זה רכב של האחוז מן שיעור

שעות במשך בכבישים נעים והמוניות שהאוטובוסים היא' זו לתופעה היחידה התשובה
ביממה. רבות

67 לוח
לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

1967

הרכב כלי הכלסונ עירוניתסד לאעירוניתדרך דרך

הכל 16,13912,0884,051סך

פרטיות 5,4793,9671,512מכוניות
משא 2501,307'3,5572מכוניות

837643194מוניות
1,3981,147251אוטובוסים

2,1581,817341קטנועים
53546273אופנועים

מנוע עם 19917623אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים 35931940תלתאופנועים,

(מנועיים) 292177115שונים

ותלתאופניים 1,1531,025128אופניים
לבהמות רתומות 17210567עגלות

דרכים.; בתאונות  מנועיים ולא מנועיים  שונים רכב כלי 16,139 מעורבים היו הכל בסך
עירוניות בדרכים כאשר רכב, כלי 4,051 עירוניות לא ובדרכים רכב כלי 12,088 עירוניות בדרכים
צבאי רכב כוללים אלה מספרים תאונות. 2,523 לאעירוניות ובדרכים תאונות 8,346 אירעו

לבהמות. רתומות עגלות וכן תלתאופניים אופניים, טרקטורים, ומשטרתי,

התאונות סיבות (3)

בהתנהגותו. ומקורן האדם של באשמתו נגרמו התאונות רוב כי ושוב, שוב מלמדנו דלהלן 68 לוח
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68 לוח
ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות

19671966

מהסיבות זל ה י נ י
עירונית=ד לאעייומתדרד דח

196616071067 196619061967

11,20510,8698,346הכלםך 8,7672,4352.523

המקרה בנסיבות מופרזת 346541207293139248מהירות

החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 2623171796מהירות

לרכב קדימה זכות 6985596164978262אימתן

חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות 3704703374073363אימתן
רגל בהולך איהתחשבות

מסומן חצייה מעבר ללא 10410910010049בצומת
"עצור" לתמרור 4905104044358675איציות

לרמזור 1632251232054020איציות

אחר הודייה לתמרור 5839533455איציות

קדימה" "זכות לתמרור 214217209204513איציות

המכוניות בין רווה על 872961552583320378אישמירה
2491881931475641איתוות

כחוק שלא 526501308278218223עקיפה
נכונה לא 1591761291493027פנייה

הימין על 329398173196156202אישמירה
815034204730סינוור

אחורנית 2281812071712110נסיעה

תקינים בלתי אורות  תאורה 434421192225חוסר
סה"כ מסוכנת 4,9565,1923,6833,7551,2731,437נסיעה

29371629138שיכרות

נרדם 2022116916הנהג
אחרות אישיות 776611סיבות

שבהתנהגותו אחרות 566633412325'כסה'הנהגשלסיבות

רגל הולכי 2,5762,2142,3312,026245188כסודהתנהגות

57 80 556 689 613 769 סה''כ ותלתאופן אופניים רוכבי התנהגות
תקינים בלתי 8614157912950בלמים

תקין בלתי 1525591016הגה
אחרים מיכאניים 1711625138120124ליקויים

מיכאניים 272ליקויים 328113138159190סה"כ

הנוסעים 3152702422237347התנהגות
הדרך 1479368557938תקינות
סיבות 1,9912,0261,5151,507476519שאר

ידועה בלתי 1236793453022הסיבה

626 658 1,830 1,918 2,456 2,576 סה"כ שונות
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נפגעים (4)

69 לוח

והמחוזות הנפות ל'פי  תאונות! נפגעי
19671965

8

הכל קשהרוגיםסך קלפצועיםהפצועים
196519661967196510661967196519661967196519661967

הכל 15,48915,47615,0963382903792,6162,5742,55212,53512,61212,165סך

חיפה 1,7731,5871,3805230372552412531,4661,3161נ. '090
צפת/כנרת 383425392414145810680321305298נ.

עכו 371345343151117664751290287275נ.
יזרעאל 43830636915121610091104323203249נ.
חדרה 52556264421202814996119355446497נ.

הצפוני 3,4903,2253,128107871126285816072,7552,5572,409המחוז

ירושלים 1,2831,1951,2861521271321041351,1361,0701,124נ.
רמלה/רחובות 1,1941,2621,4483033512132032139511,0261,184נ.

פתחתקוה/השרון 1,5941,50014435228562762622331,2661,2101,154נ.
הנגב 1,5291,4211,4894259542342532461,2531,1091,189נ.

הדרומי 5,6005,3785,6661391411888558228274,6064,4154,651המחוז

תלאביב 6,3996,8736,3029262791,1351,1711,1185,1745,6405,105מחוז



השנים שלוש במשך והמחוזות" הנפות לפי הנפגעים על פרטים 69 לוח כולל זו בשנה
האחרונות.

השני במקום הוא הצפוני המחוז הדרומי. במחוז היה ההרוגים של ביותר הגדול המספר
הפגיעות הנפות הן הנגב ונפת פתחתקיה/השרון רמלה/רחובות' הנפות תלאביב. מחה והאחרון
של ביותר הגדול המספר תלאביב במחוז היה הקודמות כבשנים ההרוגים:. מספר מבחינת ביותר

קל. והפצועים קשה הפצועים

70 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

19671965

הנפגעיםהשנה ואחריםכל רגל ונהגיםבאזזחיםהולכי באחוזיםנוסעים

196515,4894,94531.910,54468.1

196615,4764,72430.510,75269.5

196715,0964,53630.010,56070.0

השנים שלוש במשך נשתגר, ולא כמעט הנפגעיםנוסעים ואחוז רגל הנפגעיםהולכי אחוז
שנתלה אדמו רגל: הולך או נוסע נהג, שאיננו אחר אדם כל כלולים "אתרים" במונח האחרונות.

וכר. מבנים בתוך הנמצאים המדרכות, על היושבים אנשים היתה ללא רכב על

71 לוח

רגל והולכי הרכב כלי סוג לפי  תאונות נפגעי

1967

הכל סד
וקניאופנועים"ותמכוני רתומותיםא עגלות

לבהמות
רגל הולכי
ואחרים

נהניםנהניםנוסעים נהגיםנהגיםנוסעיםנוסעים נוסעים

15,0964,6592,0072,072הכלסך 8253983966 5389 4,447

3 182   24 1 37 6 52 74 379 הרוגים
14 965 6 3 135 4 401 145 312 567 2,552 קשה פצועים
72 3,300 60 50 680 34 1,634 674 1,643 4,018 12,165 קל פצועים

עזר. מנוע טס ואופניים קטנועים כולל *
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72 לוח

2070
2015

:

■  י ו

י

רג7י תרליבי ת^/רנררנ נבגגגי
967ו  965ו

2293 ^^

כ7בוגרים

ידידים

680

קל פצועים
קשה פצועים

^ הרוגים

659 658

135
103

146

י *§*

67 66 65 67 66 65 67 66 65
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73 לוח

וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

19671965

ו ר םה י צנ עפ <
קשוי לפצועהם גן ים

הנפנע,ם רנלהכלסדהשנה העלונהגיםנוסעיםואחריםהולכי רנלפן הכלונהניםנוסעיםםואחריהולכי רנלסד ונהניםואחריםהולכי נוסעים
ילדים*ילדיםמבוגריםילדים*מבוגריםילדיםמבוגריםילדים*מבוגריםילדיםמבוגרים מבוגרים

606 8,160 1,476 2,293 12,535 109 1,508 341 658 2,616 11 150 42 135 338 15,489 1965

582 8,480 1,480 2,070 12,612 101 1,444 370 659 2,574 10 135 42 103 290 15'476 1966

569 8,224 1,336 2,036 12,165 82 1,491 296 683 2,552 9 185 37 148 379 15,096 1967

אופניים. נוהגי בעיקר *

3



ן רגל כהולכי בכבישים נפצעו או נהרגו הילדים שרוב המצערת לעובדה מופנית הלב תשומת
שנה מדי זה בלוח הניתנים המספרים כנהגים. או בנוסעים נפגעו המבוגרים של הארי החלק
ברכב הנוהגים את לדרבן חייבים רגל' כהולכי בכביש נפגעים הילדים שרוב כך על והמצביעים

זהירות. למשגה

74לוח

חולביילדים ונוסעים רגל קבוצותשנפגעו לפי הגיל■

19671965

ואחריםכל רנל ונהנים*הו5כי נוסעים
הפגועה הכ5הנפגעיםסוג 40145םךהכ401455מן

19652,5851,8594891,37072691635
הנפגעים 8924571,43569392601'19662,5851כל

19672,3291,6694301 '23966098562

1965534216261129
1966524216261028הרוגים

196746371225918

1965450341922491091099
קשה 1966471370862841011190פצועים

196737829680216821072

19652,0821'4763811 '09560679527
קל 19662,0621,4803551,12558279503פצועים

19671,9051,33633899856987482

אופניים. נוהגי בעיקר

לרין והבאה דרגים תאונות של חקירתן .4

בבדיקת הדרכים: תאונות בחקירת עוסקים ובוחנים מחוקרים המורכבים משטרה אנשי של צוותים
הרכב כלי שהשאירו והסימנים הכביש תנאי בתאונה, המעורבים הרכב כלי של המכאני מצבם
המשטרה. של התביעה יחידות על מוטלת עבריינים של לדין הבאתם עדים. ובחקירת הכביש על

כתובעים. משטרה אנשי מופיעים המשפט בבתי

התעבורה חוקי על בעבירות תיקים. של הסילוק שלבי על פרטים ניתנים דלהלן בלוחות
דרכים. תאונות תיקי ושל

טיפלה ושהמשטרה בלבד נזק נגרם שבהן התאונות מן חלק על פרטים גם כלולים 75 בלוח
התעבורה. חוקי על חמורה מעבירה כתוצאה שאירעו מפני יסודי, טיפול בהן
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75 לוח

וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1967

לרישום פנקסים
מק  תאונה
בלבד לרכוש

הסילוק שלבי

המקרים 12,8944,882שנרשמוכל
במשטרה 5,3593,363נסגרו
חוק עקב תשכ"ז1967נסגרו 5,1151,330החנינה

1,802526בחקירה

4,4891,087חויבו

28442זוכו

ועומדים המשפט)תלויים ובבית 1,768380(בתביעה
961מאסר

תנאי על 1544מאסר
4,6441,059קנס

הנהיגהעונשים רשיון 48514שלילת
תנאי על רשיון 1,28176שלילת

נהיגה רשיון מלקבל 722פסילה

!*■

*****

שהתהפכה כ'כינית שהשאירה הבלימה סימני
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76 לוח

וסילוקם דוחות  התעבורה חוקי על עבירות

19671965

הסילוק 106510661967שלבי

שנרשמו 442,432474,500380,103דוחות

קנם) עבירות (355,541)(444,820)(393,603)(מהם
במשטרה ועומדים 604'94,19851,16632תלויים

73,07185,95471,116חויבו
618581566זוכו

תושכ"ז1967  החנינה חוק עק,ב 34,500נסגרו
המשפט בבית ועומדים 12,34519,7184,647תלויים

522710מאסר
הגאי על 12710382מאסר

72,89185,83971,051קנס
הברירהעונשים לפי 309,437365,350260,260קנס

הנהיגה רשיון 1,3371,536794שלילת

תנאי על רשיון 1,0831,146729שלילת
נהיגה רשיון מלקבל 735660663פסילה

התעבורה חוקי על עבירות עקב שנשללו נהיגה רשיונות על פרטים הבאים, הלוחות בשני
דרכים. לתאונות שגרמו עבירות! ועקב

77 לוח

המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגת רשיונות

19671966

בחודשים השלילה תקופת

תנאי על שלילה ומעלה מ12 3 !!י הכל סן

1:167 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1066 1(167 1966

729 1,146 82 274 465 546 27 132 220 584 1,523 2,682 הכל סך

106 292 15 47 115 166 9 21 51 135 296 661 הצפוני המחוז

78 139 14 67 96 209 7 33 35 144 230 592 תלאביב מחת

545 715 53 160 254 171 11 78 134 305 997 1,429 הדרומי המחוז
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78 לוח

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

1967

ודשהילהשלופתקת ת יםב

והכלםדהמחוז 36עד 12  עלומעלהמ612 תנאישלילה

בבאבאבא באבאא

76 1,281 1 69  82  118 13 216 90 1,766 הכל סך

32 251 1 14  17  15 3 32 36 329 הצפוני המחוז

15 375  26  22  43 3 68 18 534 תלאביב מחוז

29 655  29  43  60 7 116 36 903 הדרומי המחוז

תיקים  א

בלבד לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב
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פרי,

ביןלאומיים ויחסים ציבור יחסי

הציבור עפ יחסיפ .1

ישראל משטרת המשטרה. לעבודת מוסד יסוד בימינו הם הציבור עם הוגנים ויחסים הבנה יחסי
של נאמן ביצוע ועלידי סמכויותיה על קפדנית שמירה עלידי אלה יחסים ליצור משתדלת
ולפרט לציבור עזרה להגיש המשטרה של נכונותה פנים. משוא וללא כפיים נקיון תוך תפקידיה,
ולבירור לטיפול זוכה הציבור מן המתקבלת תלונה וכל לביקורת פתוחה היא לכל. היום ידועה

קפדני.

הסברה פעולות עלידי במדינה' ותפקידיה יעודה להסברת המשטרה עושה זאת עם יחד
ובאירוח לציבור הרצאות ב598 היתר, בין ההסברה' בנושא הפעילות התבטאה 1967 בשנת שונות.
המשטרה תזמורת וביחידותיה. המשטרה במתקני  נוער בני ברובם  מבקרים קבוצות 431

ציבוריים. ואירועים חגיגות ב163 השתתפה

חוץ קשרי .2

קצינים ההדרכה. בתחום אחרות מדינות של למשמרות סיוע ישראל משטרת הושיטה השנה גם
ידידותיות. אפריקניות מדינות של המשטרות ליד וכמדריכים כיועצים פעלו ישראל ממשטרת
לקצינים הספר בבית מיוחדים קורסים בשני השתלמו גאנה וממשטרת טנזניה ממשטרת קצינים

טנזניה. ממשטרת תנועה לקציני מיוחד קורם התקיים כמוכן ישראל. משטרת של בכירים

אתיופיה, מארה"ב, בכירים ממשלה ופקידי משטרה קציני השנה אירחה ישראל משטרת
סיורי ערכו האורחים ושוריץ. צרפת פרם. ליבריה, לאוס, ונצואלה, דניה, גרמניה, גאנה, בלגיה,

הגבול. משמר וביחידות המרחביות ביחידות ההדרכה' בבסיסי הארצי' במטה לימוד

בזיהוי השתלמות לשם לצרפת' מעטרה קצין נשלח האינטרפול של הכללית המזכירות בסיוע
כספים. וזיופי יד כתבי
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^^^.י. 1̂ו22^?3¥?8!|§^\ " , 1^

בכירים לקצינים ספר בבית לארץ מחוץ משתלמים

הישראלית החברה עם בתיאום נשלחו אליהן שונות' בארצות ישראל את יצגו שוטרות חמש
 והתעשייה: המסחר משרד ועם ולירידים לתערוכות

בשבדיה

ובפינלנד בהולנד

בצרפת

הברית בארצות

באוסטרליה

בךצבי קישוטה

אלברט אסתר

נדל אסתר

זיו ורד

ברוך רחל

מקזרד מטעם נשלחו מזל ואילנה ן ר ו ה נ י י א שרה ר, ג י י א רינה השוטרות
ברומא. ישראל" ל"שבוע התיירות
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האינטרפול .3

האינטר של ה36 השנתית בוועידה ישראל משטרת את יצגו החקירות אגף וראש הבללי המפקח
בוועידה: שנדונו המקצועיים הנושאים בין שביפן. בקיוטו '1967 בסתיו שנתקיימה פול'

במטוסים; פצצות הטמנת על שוא באזעקות הטיפול

ותפיסתם: העבריינים לגילוי החקירה ושיטות כלירכב גניבת למניעת הדרכים

.משכרים! סמים

כספים; זיופי

1 אנטיחברתיות ופעולות צעירים עבריינים כנופיות

פושעים; הסגרת

ו רצח לשם אנשים חטיפת

משטרתי. ותכנון מחקר

יהלומים, הברחת וביניהם: נוספים, .מקצועיים נושאים הועלו המשלחות ראשי בישיבות
בבני סחר מניעתו המשטרה, עלידי בנשק שימוש בדבר ותקנות חוקים תיירים, להגנת שיטות
שיטות על המשטרה, סמכויות על וסימפוזיונים דיונים הוועידה במסגרת התקיימו כמוכן וכוי. אדם

הכללית. המזכירות; ועם עצמן לבין האינטרפול חברות בין התקשורת דרכי ועל הדרכה

בפאריס האינטרפול במזכירות שנתקיים בסימפוזיון ישראל משטרת את יצג לס א. רבפקד
דרכים. ובתאונות בעבריינות דן ואשר

של הכללית מהמזכירות ומכתבים מברקים 1200 ישראל במשטרת נתקבלו השנה במשך
זהות בבירורי ברובה נגעה ההתכתבות זה. בארגון החברות משטרות, 36 ומעוד האינטרפול
שהכילה או וכר, מזוייפיםי כסף שטרי בהפצת מסוכנים, בסמים עבריינים, באיכון והרשעות,
הכללית המזכירות עלידי שהופצו חוזרים 386 נתקבלו כן עבריינים. על כללית אינפורמציה
עבריינים בפני אזהרות או מזוהות, בלתי גוויות ועל ונעדרים דרושים עבריינים על ידיעות ובהם

מקרים. ב76 ישראל משטרת טיפלה האלה הידיעות סמך על ביןלאומיים.

ומכתבים. מברקים 237 שונות לאומיות ולמשמרות הכללית, למזכירות שיגרה ישראל משטרת
לפניות בתשובות ויתרם. בבירורם עניק ישראל למשטרת שהיה ובנושאים בחקירות נגעו מהם 54

שנתקבלו.
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(1. ?.4.) הגיןלאומי השוטיריפ ארגון ,4

והוא חדשים משנה מניפי ששה השנה בתוספו הביךלאומי השוטרים ארגון של הישראלי לסניף
התרחבה. החברתית והפעילות, גדל החברים מספר הארץ. חלקי בכל משנה' סניפי 11 עתה מונה

באמסטרדם, שהתקיים הארגון' של ה5 התלתשנתי בקונגרס שהשתתפה הישראלית המשלחת
.1. ?.4. של הביןלאומית. למזכירות נבחר קאופמן' י. מר הישראלי' הנציג ולכבוד: להישג זכתה
ובצרפת. בגרמניה שהתקיים נוער' לבני הביןלאזמי בסמינריון גם השתתפה ישראלית משלחת

הדוקים. אישיים קשרים נקשרו שעמם רבות, מארצות 1, ?..4, חברי בארץ ביקרו השנה גם
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טי פרק

צה"ל ידי על המוחזקים והשטחים הימים ששת מלחמת

והמלחמה הכוננות תקופת .1

במצב שבעתיים הדבר ונכון שקט לעורף ערובה ואין מרוחקות חזיתות אין מודרנית במלחמה
המיוחדים הביצוע כלי ואת צה"ל את רק לא המתמדת הכוננות מקיפה עלכן, וגבולותיה. מדינתנו
והשירותים הארגונים המוסדות' כל את גם אלא שנים, במשך ופותחו שהוקמו חירום' לשעת
במדינה, הפנימי הבטחון על האמונה ישראל' למשטרת העם. שדרות כל ואת במדינה הקיימים

> אלה בשניים לסכמם שאפשר חיונית' חשיבות בעלי תפקידים הכוננות במערך נועדו

בהן; הקשורים השירותים ושל הלוחמות הזרועות של התקינה לפעולתם לסייע א.

השירותים קיום ואת החוק במסגרת האוכלוסייה של התקינים החיים המשך להבטיח ב.
שיתהוו; בתנאים המשק' של החיוניים

בשטה, מירביתו פריסה שעיקרו מיוחד' ארגוני מבנה תוכנן אלד< במשימות לעמוד כדי
משימות של עדיפויות וסולם היחידות' של השיגרה תפקידי של התפעול בשיטות שינויים

 דלקמן: הנושאים עמדו העדיפויות סולם בראש חירום. לשעת המותאמים ותפקידים

גייסות העברת לשם תנועה צירי באבטחת רכב' בתפיסת ורכב, אדם כוח בגיוס לצה"ל סיוע
וכר; וציוד

מל"ח' הג"א' כגון: חירום, בשעת הפועלים וציבוריים' ממלכתיים ולמוסדות לארגונים סיוע
וכוי: פם"ח'

מהימנים, בלתי או עוינים' אלמנטים על ופיקוח בעורף וריגול תבלה פעולות של מניעה

ז ובוטח רגוע עורף וטיפוח ובריונות הרם מעשי מהומה' הסתה' בהלה' מניעת

חיוניים. במצרכים אחרים חוקיים בלתי ומעשים וספםרות מחירים הפקעת מניעת
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מלחמה, לשעת הפעילות למתכונת לעבור ישראל למשטרת היה קל המבחן, שעת באה כאשר
לא אבל צפויים. בלתי מצבים לקראת מתמדת כוננות תוך המשטרה פועלת שלום בעתות גם כי
המשטרה פעולות ובתירגול בהדרכה בתכנון, ומאמצים מחשבה השקענו סמכנו: בלבד זה כושר על
גם הוכנו כן ועל ביותר הקטנים לפרטים עד מראש תוכננו והתפקידים המשימות מלחמה. בשעת

 וביניהם: המשטרה של הפעולה שטחי בכל שנגעו חירום, לשעת נוהלים

לצה"ל, החופים ומשמר הגבול משמר הכםפת  תוכנו שעיקר חירום, לשעת ארגוני מכנה
מאקסי צימצום תוך  נוספות משטרה ונקודות בסיסים הקמת עלידי בשטח רחבה פריסה

ובשירותים. במטות כוחהאדם של מאלי

הלוגיסטיים. השירותים ושל והתנועה הסיור החקירה' יחידות! של חירום לשעת והפעלה תפקוד

אחרות. רשויות ועם הבטחון שירותי עם צה"ל, עם פעולות תיאום

המשטרה של תפקידיה והפעולה' התיאום דרכי השנים. כל במשך ועודכנו נבדקו אלה נוהלים
לכל יותר מאוחר ובשלב הפיקוד, דרגי ולכל השונות ליחידות לפרטיהם הוגדרו פעולתה, ואופן

בחיל. ואיש איש

ומשמר הגבול משמר חירום: שעת נוהלי של הראשונים השלבים הופעלו המתיחות בגבור
החדש המערך להפעלת הראשונים הצעדים נעשו צה"ל: של הישיר הפיקוד חוזהו הועמדו החופים
הבסיסים את לשמש שעמדו והציוד המקומות הכנת המטות, בכל פיקוד מוצבי הכנת עלידי
המשטרה נציגי אחר. וציוד נשק קשר, רכב, אדם, כוח של סופיים תקנים והכנת הנוספות והנקודות

השונים. בדרגים חירום, לשעת הוועדות בכל השתתפו

המטה המשטרה. של המיוחד המערך הכללי המפקח עלידי מייד הופעל הקרבות, בפרוץ
תגבורות למתוכנן, בהתאם העבירו, הארצי ההדרכה בסיס וכן והנפתולים המחוזיים המטות הארצי,
חדשות משטרה נקודות בעשרות התייצבו שוטרים אלפי האופראטיביות. ליחידות אדם כוח של
המפקח של הפיקוד מוצב הופעלו ביותר. הנידחים ובכפרים ביישובים בשכונות, בערים,' שהוקמו
מיוחדת. קשר מערכת הופעלה כן והנפתיים: המחוזיים במטות הפיקוד ומוצבי הארצי במטה הכללי
חירום, לשעת האחרים המוסדות וליד מל"ח הג"א, צה"ל, פיקודי ליד הוצבו קישור קציני
צומצמה והשירותים התנועה החקירות, בשטח היחידות של השיגרתית הפעילות השונים. לדרגיהם

למינימום. עד

שמ:ירה הוצבה קסרקטין. לחיי ונכנס לבסיסים כולו המשטרה של כוחהאדם רותק למעשה
המקומות זכו בעדיפות כאשר וברכב' ברגל סיורים והופעלו ורגישים חיוניים אובייקטים ליד
של שנוכחותם לדעת, נוכחנו ובחלה. תסיסה ריכוזי או עוינת, פעילות מוקדי להוות היו שעשויים
ותתרניים. עוינים יסודות ולהרתעת הרוחות להרגעת ופעלה בטחון אווירת השרתה השוטרים
אלה. גורליים בימים והסדר החוק שבקיום החשיבות את נכונה הציבור רוב העריך למזלנו
בעם שנתגלו והאחדות ההתנדבות ורוח האזרחית המשמעת כי לאכפם, כמעט נדרשה לא המשטרה
אדם כוח להעברת תנועה צירי באבטחת לצה"ל סייעו המשטרה יחידותו למופת. היו ההם בימים
למען בפעילות התעבורה על ולמפקח מל"ח ולוועדות עליהם, ובשמירה שברים ובהעברת וציוד

האזרחי. המשק
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מראשית קשה בהפגזה שעמדה בירושלים' מלבד למזלנו' נבחן, לא ההצלה שירותי מערד
וכל אלה' קשים בימים לתפקידם עליונה מסירות הוכיחו הבירה שוטרי האיבה. פעולות פרוץ
פיקוד עם והרמוני הדוק תיאום ותוך לב באומץ מקסימאלית, ביעילות נעשו הדרושות הפעולות
כדי תוך ילדים כ500 העבירו במקלטים, וחלב לחם חילקו הם הרפואי. והשירות הג"א הצבא,

מגורים. מאזורי ונפלים מוקשים מאות ופינו בזיהוים ועסקו נפגעים אספו לבתיהם, ההפגזה

בפרוץ הגבולות* לאורך ומוצבים משלטים המתיחות בגבור תפסו הגבול משמר יחידות
פעיל באורח השתתפו ויחידותיו הירדנית' ובחזית הסורית בחזית הגבול משמר פעל הקרבות
יחידות בהם. שהסתתרו האוייב מחיילי ובטיהורם הצבתן למקום בסמוך שהיו היעדים על במלחמה
ובביצוע הכלל מן יוצאים ארגונית וגמישות ניידות בכושר הכיבוש לאחר הצטיינו המשמר
וביזה שוד מניעת איסטראטגיות' מפתח ונקודות צבא מחנות תפיסת  עליהן שהוטלו המשימות

העוצר. וקיום

הקרבות גתומ ,2

שנכבשו, בשטחים למושלים שנתמנו צה"ל, למפקדי לסייע המשטרה נתבקשה הקרבות בתום
הצבאיים, למושלים משטרה לענייני כיועצים שימשו משטרה קציני שם. המשטרה שירותי בארגון
הגדולות הערים בכל שהוקמו המשטרה יחידות המקומיות. המשטרות את לארגן הוטל ועליהם
וממגוייםים ששרדו המעטים המקומיים השוטרים מן הורכבו צה"ל, עלידי המוחזקים בשטחים
אלה בשטחים שנשארו והמסוכנים החתרניים הגורמים באיכון סייעה המשטרה האוכלוסייה. מקרב
החבלנים ומכנופיות קומנדו מחיילי הצבא' אנשי משרידי אותם טיהרו הגבול משמר ויחידות

רבים. חבלה וחומרי תחמושת נשק, מצבורי נתפסו כן בשטח. שהסתתרו

ממש. שהפתיע מהיר בקצב המוחזקים בשטחים התקינים החיים להחזרת סייעו אלה פעולות
לפעול החלו ישראליים, וסמלים קצינים עשרות כמה בהדרכת המקומיות, המשטרה יחידות
ביזה. ובמניעת העוצר על בשמירה הסדר, בהשלטת עסקו הגבול משמר יחידות כאשר כסדרן,

השטחים מן מורשית בלתי תנועה מניעת היה זו בתקופה הבולטים התפקידים מן אחד
, והעסיקה וקשות רבות: בעיות עוררה לרבבותיהם המטיילים תנועת גם ולהיפך. למדינה המוחזקים
1 תנועה ובעיות בטחוניות בעיות התעוררו הישן. הגבול עברי משני המשטרה יחידות את מעט לא
י הימים ששת מלחמת שעד רבים' כבישים כה. עד כמותו ידעו לא רבות שיחידות כזה, בהיקף
ן קריתשמונההבניאס, כביש כגון: ערים' תנועה לעורקי הפכו מוצא", "ללא כבישים בבחינת היו

הדרומיים המוצא כבישי בארשבעחברון, כביש ביתלידטולכרם, כביש לגוןג'נין, כביש
ושלא ירודה היתה שרמתם המוחזקים' בשטחים הכבישים מצב גם וכוי. ירושלים של והצפוניים

התנועה. על הקשה העצמאות, מלחמת מאז למעשה נשתנו

המודיעין ובנושא האוכלוסייה על הפיקוח בתחום התנועה, בתחום ביותר הכבד הנטל
בשבת, למעשה, החלה, הקדושים למקומות ההמונית הנהירה ירושלים. משטרת של בחלקה נפל
טיפול של האתגר בפני עמדה ירושלים משטרת המלחמה. שנסתיימה בטרם עוד ,10.6.67 ביום
התנועה. עורקי את וחסמו וסביבותיה העיר את שמילאו אזרחים, ורבבות כלירכב אלפי של בזרם
להשליט היה ומתפקידה הצבאי המושל של לרשותו שהועמדה מיוחדת, יחידה הפעילה המשטרה

אחרים. חשובים ואובייקטים הקדושים המקומות את ולהבטיח וחוק סדר
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סיני וצפון עזה נפת פתיחת ביום

במסדר ישראל ושוטרי מקומיים שוטרים

עיתונאים במסיבת גור מ. ואל"ם קנר י. ניצב
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משטרת פיקוח תחת המזרחית ירושלים של המורחב האיזור הועמד העיר חלקי שני איחוד עם
שנותרו המקומיים השוטרים מבין גוייס האדם כוח משטרה. נקודות בו והוקמו ירושלים נפת
הכשרה לקורס שנשלחו תיכונית, הטכלה בעלי המקום. מבני חדשים אנשים גוייסו וכן בעיר

הארצי. ההדרכה בבסיס

עלידי המוחזקים השטחים בכל המעטרת את להפעיל ישראל משטרת על הוטל 15.8.67 ביום
למחוז (שהוכפפה שומרון נפת משטרה נפות שלוש הוקמו זה ביום סיני). דרום (למעט צה"ל
בבעיות הטיפול תלאביב). (למחוז סיני וצפון עזה ונפת הדרומי) (למחוז יהודה נפת הצפוני)'
אנשים הפרישו ישראל משטרת של היחידות צפת/כנרת. נפת על הוטל ברמתהגולן משטרתיות
ישראל משטרת אנשי של הגרעין עם יחד ואלה החדשות, בנפות המרכזיים התפקידים למילוי
התחנות המטות, את הפעילו המקומיים, המשטרה ואנשי הצבאי לממשל ועוזרים כיועצים שנשלחו

המשטרה. של והנקודות

עלידי שפורסמו בצווים לה שהוקנו הסמכויות פי על פועלת המוחזקים בשטחים המשטרה
של בתוקפם השארתם עלידי הן מתאימה, חוקים מערכת ליצור שדאגו הצבאיים, המושלים
המסדירים צווים פרסום עלידי והן  החדש המצב מן שנבעו בשינויים  המקומיים החוקים
פועל אופראטיבית אך שבאיזוד, הצבאי למפקד שם כפוף המשטרתי הכוח שונות; חוק בעיות
בין ההדדית הזיקה בגבור משטרה. מפקדי של הישיר פיקודם רתחת שלו הארגונית במסגרת
אפילו ישראל, במשטרת שוטר לכל זו סמכות הוענקה צה"ל, עלידי המוחזקים לשטחים ישראל

צה"ל. כוחות מפקד פיקוד תחת שהועמד הכוח על נמנה הוא אין

בשביל המקומי החוק את לתרגם דחוף צורך היה שם, המשטרה להפעלת האחריות קבלת עם
בתוקף שהיה החוק המצרי, החוק הירדני, החוק של תקצירים הוכנו ואכן ישראל. משטרת אנשי

הסורי. והחוק עזה ברצועת

בהטלת בעיקר, עסקו, יחידותיו .1.9.67 ביום הופסקה לצה"ל הגבול משמר של כפיפותו
שבמסגרתם תכופים סיורים עלידי הכפריים, שבשטחים האוכלוסין על ובפיקוח השלטון מרות

ביותר. הנידחים לכפרים אף הגיעו

מיוחדות. בטתוניות בבעיות לטפל הצורך נתעורר הרגילות המשטרתיות לבעיות בנוסף
שהוחדרו וחבלנים תעמלנים של הפעיל בסיועם המקומית, האוכלוסייה בקרב עוינים אלמנטים
ובאי בשביתות באוכלוסייה, בתסיסה תחילה שהתבטאה פעילה, התנגדות ארגנו ערב, מארצות
בהנחת מוקשים, בהטמנת מזויינות, בהתקפות  יותר ומאוחר המוסמך השלטון עם פעולה שיתוף

וכוי. ציבוריים ובמקומות ישוב במרכזי פצצות

ומאמציה למיניהם כחבלנים מלחמתה להגברת מתמדת, לעירנות המשטרה את חייב זה מצב
הוגברה כן האוכלוסייה. שבקרב העוינים הגורמים אחרי והמעקב החקירה המודיעין, בתחום
בשיתוף פרי. אלה מאמצים נשאו ואומנם קהל. וריכוזי השובים אובייקטים על השמירה
אחדות מהן  חבלנים כנופיות לחסל המשטרה הצליחה אחרים, בטחון וגורמי צה"ל עם פעולה
וכמויות נעצרו אנשים עשרות לפעול. הספיקו בטרם עוד ואחרות פעולות, לבצע כבר שהספיקו

נתפסו. אחר וציוד חבלה חומרי תחמושת, נשק, של גדולות

בשטחים התקין החיים מהלך את לערער הנםיונות על הישראלי השלטון של הנמרצת התגובה
המקווה. לרגיעה הביאו חוק של שלטון לקיים כוונותיו והמחשת
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בסיור מג''ב ושוטרי מקומי שוטר  גינין
ו

סיכומים .3

האדם כוח א.

אנשים' 1,137 צה"ל עלידי המוחזקים בשטחים שהוקמו המשטרה ביחידות שירתו 31.12.67 ביום
אלה בשטחים המשטרה בעבודת, ישראל משטרת של חלקה אולם ישראל. משטרת אנשי 314 מהם
השירותים ובמתן בהדרכה במודיעין' המועסק האדם כוח אח, בחשבון לקחת יש כי בהרבה, גדול
את להוסיף יש עליהם המחוזיים. והמטות הארצי המטה יחידות עלידי הניתנים והרבים השונים

שם. פועלות יחידותיו רוב אשר הגבול, משמר אנשי

79לוח
האדםמצבת לפיכוח הנפות

שומרוןהכלסד יהודהנפתנפת
נפת
וצפון

עזה
סיני

םה"כ
מהם

סה"כישראלים
מהם

םה"כישראלים
מהם

יישראלים "כ סה
מהם

ישראלים

הכל 1,13731424111223678660124סך
49421413992620קצינים
725ממ"קים

2761356944724113550סמלים
712124144431502841853שוטרים
93131212811שמי'זים
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ואליהם המלחמה לפני המקומיות במשמרות ששירתו אנשים על התבסס הראשון הגיוס
הכללית, הרמה מבחינת הן מתאימים, מועמדים מציאת להתגייס. שהסכימו אחרים אנשים צורפו
להרתיע כדי איום אמצעי נקטו עוינים גורמים רבים. בקשיים נתקלה בטחונית, מבחינה והן
לו. נכנעו המתגייסים מבין סרבים לחץ, פעם לא הופעל הגיוס אחרי וגם מלהתגיים אנשים
של חובתו על יסודי הסבר היה נדרש בתחילה. מסוייג היה המקומיים המשטרה אנשי של יחסם
שירות ראשיתכל הוא והסדר החוק למען וששירות האזרח של ורכושו חייו על לשמור שוטר
לתפקידם, ביחסם הדרגתי לשיפור והביא להכרתם חדר זה הסבר עצמה. האוכלוסייה עבור

ולשלטון. לחוק

דיווח ונוהלי חקירות נוהלי ירודה. היתה המקומיים המשטרה אנשי של המקצועית רמתם
גם מיסודם. לקויים היו החיצונית וההופעה המשמעת הציבור, אל היחס קיימים, היו ולא כמעט
מושגים בהקניית והן המקצועי בתחום הן הדרכתי מאמץ נדרש בהם. מושרשת היתה השחיתות
עיון, בימי משתתפים המקומיים המשטרה אנשי מודרנית. משטרה של התנהגות דפוסי על
סיור תנועה, הם המקצועי בתחום העיקריים שנושאיהם תקופתיים, ושיעורים השתלמויות

האזרח. כלפי הולמת והתנהגות חיצונית הופעה כפיים' נקיון ההתנהגות: ובתחום  וחקירות

ומיבצעים סיור ב.

בשטחים הסיורים המקומיים. השוטרים עלידי בעיקר, התנהלה, הגדולות בערים השיטור עבודת
מקום. בכל השלטון נוכחות את להדגיש שהשתדל הגבול, משמר עלידי רוב עלפי בוצעו הכפריים

שכל נאמר, אם יהיה נכון המוחזקים. בשטחים מיבצעים של רב במספר הועמקה המשטרה
מפקדי העונשין, פעולות העוצר, קיום משטרתי: במיבצע כרוכה היתה השלטון של נרחבת פעולה
 וכר המצריים התושבים החזרת המשפחות, איחוד הפליטים, החזרת המטבע, החלפת האוכלוסייה,
יש לאלה המשימה. ביצוע על צמוד ופיקוח מודיעין פעולות מיוחדת. התארגנות חייבו אלה כל
לחם. בבית רחל ולקבר בחברון האבות לקברי העלייה הנוצרים, של המולד חג חגיגות את להוסיף

אחרים. ואמצעים כוחאדם של רבים עבודה ימי הושקעו אלה במיבצעים

חקירות ג.

בשטח כי לציין, עלינו חובה החקירות' בתחום המשטרה פעולות על לדווח באים אנו כאשר
המיוחדים הבטחוניים התפקידים בגלל וזאת חמורים, בפשעים בעיקר' לטפל, התפנתה הפלילי

הראשונה. בתקופה מועטות היו למשטרה המקום תושבי של הפניות גם עליה. שהוטלו

4,426 מהם שונים, מקרים 4,754 ,15.8.67 ביום החל המוחזקים, בשטחים נחקרו הבל בסך
ועוונות. פשעים

לעומת ל%40.9, הגיע העבירות, של הכל בסך הציבורי, הסדר נגד העבירות של חלקן
ואחרים מקומיים תושבים עלידי שבוצעו העוינות בפעולות מקורו זה הבדל בישראל. 7.60/0

המצב אין זה מטוג בעבירות גם ברם, הכיבוש. לאחר האוכלוסייה תנועת על שהוטלו ובהגבלות
ל%28.5, הציבורי הסדר נגד העבירות אחוז הגיע סיני וצפון עזה בנפת הנפות: בכל שווה
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#1

וייס טובה ידי על צולם
המולד בחג הסדר שמירת  לחם בית
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קיים הרכוש נגד בעבירות! גם העבירות. מכלל ל%52.5' שומרון ובנפת ל%48.3 יהודה בנפת
בנפת ,%54.6  סיני וצפון עזה בנפת הפול: בסדר הוא בהן ואחוזן אלה נפות בשלוש שוגי

העבירות. מכלל ,%18.3  שומרון ובנפת %34.4  יהודה

לשלטון. יחסה ועל אלה בנפות האוכלוסייה הרכב על ללמוד אולי' אפשר, אלה מהבדלים

הרכוש. נגד העבירות. אחת הוא גדול באוכלוסייה, רוב הפליטים מהווים שם סיני' וצפון עזה בנפתו
הרכוש נגד העבירות אחוז היה הרכבה' מבחינת שונה האוכלוסייה שם שומרון' בנפת  מאידך
ובסדרי המדינה בבטחון הנוגע הסוג מן הציבורי' הסדר נגד העבירות שאחת בעוד יחסית' קטן

גבוה. היה הצבאי' הממשל

80 לוח

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

עזה נפת
הכל שומרוןסד יהודהנפת םינינפת הגולןוצפת רמת

הכל 4,7541,3371,3311,853233סך

1 שנרשמופשעים חקירה 576228'4,2001,2791,1171תיקי
1 2264136833איתביעהועוונות

משונות 571727112מיתות
29218הברחות

18411173חטאים

211164דליקות

375266נעדרים

81 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

הכל שומרוןבאחוזיםםך יהודהנפת נפת
עזה נפת
םיני הגולןוצפוז רמת

הכל 4,200100.01,2791,1171,576228סך

אדם של גופו נגד 53412.7271901667עבירות
המוסר נגד 380.917129עבירות

הרכוש נגד 1,62338.7234384861144עבירות
ורמאות 641.5182224זיוף

הציבורי הסדר נגד 1,71840.967153944959עבירות
אחרות 2235.368706718עבירות
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יש ושוד. רצח כגון! חמורים בפשעים בעיקר פשיעה' של גל ענגו הביא בשלטון השינוי.
לפעול' כושר שעת לעצמם שראו פליליים' אלמנטים עלידי המצב לניצול זו התפתחות לייחס
אולם בתחילה, רבים היו אלה מקרים ישנים". "חשבונות לסלק זו בתקופה שהחליטו ולאחרים

אותם. משיגה החוק זרוע כי לדעת' נוכחו שהתושבים לאחר בהדרגה' נתמעטו

קיימות שהיו המסוכנים הסמים של והשתק ההברחה דרכי ניתוק גרם וסיני יהודה כיבוש
נתפסו המוחזקים בשטחים אלה. סמ,ים של גדולות כמויות נתפסו כן ועל הקודם השלטון בימי
ביניהם  חשיש1 של גדולים מצפורים אופיום. ק"ג וכ11.5 חשיש ק"ג כ70 המשטרה ידי על

סיני. ודרום במרכז צהי'ל כוחות! ידי על נתגלו  ק"ג ל1000 מעל שהכיל אחד

שוד מקרי ו67 לרצח נסיון של מקרים 19 רצח' מקרי 27 הבל בסך היו הנפות בשלוש
שוד של מקרים ו8 לרצח נסיון של מקרים 8 רצת' מקרי 7  שומרון בנפת לשוד: ונסיון
של מקרים ו45 לרצח נסיון של מקרים 8 רצח, מקרי 14  סיני וצפון עזה בנפת ,י לשוד ונםיון
של מקרים ו14 לרצח נסיון של מקרים 3 רצח, מקרי 6  יהודה בגפת לשוד; ונסיון שוד

לשוד. ונסיון שוד

82 לוח
הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים

עזה נפת
הכל שומרוןסד יהודהנפת סינינפת הגול!וצפון רמת

שנרשמו 576228'4,2001,2791,1171תיקים
אמיתיים 4,0581,2431,0931,500222מקרים

נתגלו שבהם תיקים
'3העבריינים 1691,140873964192

הגילויים 78.191.779.964.386.5אחוז

על מושתתים הם כי אלה, בנפות הם שונים לסוגיהם העבריינים של לדין הבאתם סדרי
עבירות ביצעו אשר ישראל תושבי הפרק. בתחילת כבר שצויין כפי שונות' משפט שיטות
המשפט בתי בפני לדין מובאים שם, צבאי דין בית בפגי לדין הועמדו ושלא המוחזקים בשטחים

בישראל.

ה ע תנו ד.

ירודה שאיכותם מעטים כבישים גורמים; משני הושפעה המוחזקים בשטחים בדרכים התעבורה
שלהם התווי בישראל' המקובלת מזו נמוכה היא הכבישים רמת כלירכב. של גדולה ותנועה
הן תנועה' בעומסי ל#את נאלצו אלה כבישים תימרור. כל לאורכם ואין השטח למבנה צמוד

נפחם. מבחינת והן בהם שנעו הרכב כלי מספר מבחינת

גורם לו נוסף אד רגילים/ בלתי וקשיים לתקלות לגרום בו היה די בלבל הכבישים מצב
נהגים  המקום אוכלוסי האדם. של התנהגותו מכרעת: היתה שהשפעתו סובייקטיבי' מכריע,
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ישראל תושבי גם ,< שונות תנועה להגבלות לא ואף כזו סואנת לתנועה הורגלו לא  רגל כהולבי
בישראל. הנהוגים התעבורה דיני קיום על כנראה, הקפידו' לא אלה לשטחים בהמוניהם שנהרו
בשטחים הגיעה הקטלניות התאונות אחת קשות: תאונות ריבוי  לבוא איתרו לא התוצאות
קשות פציעות עם התאונות ואחגז בישראל) 3.20/0 (לעומת התאונות מכלל ל10.80/0 המוחזקים

בישראל). %19.3 (לעומת ל29.90/0

83לוח

דרכים הנפותתאונות לפי 

הכלהתאונות יהודהסד נפת שומרון נפת
עזה נפת
סיני הנולןיצפין רמת

הכל ,סך 378100.0^7813514619

4110.81313114קטלניות

קשות 11329.92827544פציעות

קלות 22459.337958111פציעות

84לוח
■ תאונות הנפותלפינפגעי

הפגיעה הכלסוג שומרוןסד יהודהנפת נפת
עזה נפת
סיני הגולזיצפין רמת

הכל 71316927120073סך

441413116הרוגים

קשה 15536436115פצועים

קל 51411921512852פצועים

בשל ניכרים' בקשיים בהתחלה נתקלה בהן המשתמשים על בדרכים התעבורה חוקי אכיפת
השוטרים. של הזעום מספרם ובשל בדרכים הגדולה התנועה

של החוק ובהחלת ונוהגיהם המקומיים הרכב כלי של הרישוי בנושא נוצרו נוספים קשיים
שלישי. צד ביטוח

עבירות 1'554 מהם התעבורה, חוקי על עבירות 7'078 המוחזקים בשטחים נרשמו הכל בסך
הרשום רכב לבעלי 803 נרשמו החנייה עבירות 1'554 מבין רגל. הולכי של עבירות ו12 חנייה

בישראל.
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85 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרבים התעבורה חוקי על עבירות

לסוגיהן הכלעבירות סד
הרשום רכב
בישראל

רכב
מקומי

הכל 5,5128034.709סך

בגופתה! 422מהירות

כחוק שלא 19613עקיפה

קדימה זכות 271116אימתן

איתות 401129עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 1133281אישמירה

נכונה לא 33פנייה

רמזור או לתמרור 407111296איציות

תאורה 31736281עבירות

אחרת מסוכנת 33נהיגה

נהיגה כדי תוך נהגים 933209724עבירות

אופניים רוכבי 5252עבירות

מטען 471829עבירות

מיכאניים 911477ליקויים

עבירות 4,3895623,827שאר

התעבורה חוקי על אחרות 4,5275943,933עבירות

האוכלוסייה עפ היחסים .4

האוכלוסייה של העצמי הממשל לטיפוח הישראלי השלטון במדיניות השתלבה ישראל משטרת
האפשר, ככל מועטת, התערבותו תוך וזאת היומיומיים החיים לייצוב לתרום כדי המוחזקים' בשטחים
ומנהיגים נכבדים ועם המוניציפאליות הרשויות עם האוכלוסייה, עם בפגישות המרכזי. השלטון של
הודגש, והרכוש. החיים ובהבטחת והסדר החוק בשמירת עניין למשטרה כי תמיד, הובהר מקומיים
השלטון של קונסטרוקטיבית פעולה לכל ותסייע וסדר חוק שומרי אזרחים על תגן שהמשטרה
וגורמים חוק מפירי נגד אמצעיה ואת כוחה את להפעיל תהסס לא זאת, עם יחד אך  המקומי

חתרניים.
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,,פליט" מבצע  אלנבי גשר

נראו העצמית, לתועלתם כוחם את מנצלים שאינם שוטרים של ודמותם השלטון של ההוגן יחסו
הקודם. השלטון תחת לגמרי שונה ליחס הורגלו אשר אלה' שטחים לתושבי כמוזרים לכתחילה
ושלטונותיה, אנשיה ישראל, של המסולף מהדימוי שנבע אימון. חוסר של קצרה תקופה לאחר
אחרת.. להם והוכיחה המציאות באה  המלחמה לפני התושבים של לתודעתם שהוחדר כפי
ובין המשטרה בין והיחסים פרי נשאו ומהלכיו;' מעשיה בעיקר אך ישראל' משטרת של הסברתה
הערביות המדינות של שלטונן בזמן מאשר יותר. והוגנים טובים היום הם המקומית האוכלוסייה

אלה. בשטחים
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עמוד

34 תחבורה .4

35 קשר .5

36 ונכסים מנוי .6
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סיור מגיעה' די פרק
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על ושמירה עבריינות מניעת א.
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הלוחות רשימת

העמוד

16
16

17

19

20
20
22
22

43
44
44

44
45

47
48

52
61

63
64
65
63
67
68
69
70
71
73
74
74
75

76
77
77
79
80
80
81
82
83
84
83

מם'
הלוח

... . . . . ארגוני תרשים  ישראל משטרת
19671958  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת

.  . . . 19671958  הדרגות לפי האדם כוח מצבת
(דיאגרמה). התפקידים לפי האדם כוח חלוקת

...... . . . . ובמחוזות הארצי םמטזז המצבה
19671958  המצבה מן והורדות גיוסים
בשירות ויתקם לפו המצבה מן היורדים

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
.... 19671966  במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב

.19671966  עצודים על והשמירה ואירועים מפגעים על רווחות
. 19671965  המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות
. , 19671965  והוחזר שנמצא רכוש

19671965  מאסר פקודות של לפועל הוצא
1967.1965  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
........ עבודה וימי נרחבים מיבצעים

מקומיים מיבצעים

(דיאגרמה). וחוקרים אוכלוסייה  שטחקרו מקרים
.... (דיאגרמה) שנחקרו לסוגיהם מקרים
19671965  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
. 19671958  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

(דיאגרמה) תישבים 1,000 לכל העבריינות ותכיפות שוטרים
.... 19671966  איתביעה  עזובות

(דיאגרמה) שינרשמו תיקים
19671966  אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים

19671966  והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים
המחוזות לפי  שנרשמו תיקים

. (דיאגרמה) המחוזות לפי  שנרשמו תיקים
. הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

19671965  המניע לפי לרצח ונסיון רצח
. 19671965  הביצוע שיטת לפי לרצח וגסיון רצח

19671966  התפרצויות
והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות

19671966  גניבות
והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות

19671966  מסוכנים סמים תפיסת
טביעה מקרי

19671966  התאבדויות
לסוגיהם חטאים

. . . . (דיאגרמה) וגילויים שנרשמו תיקים
. 19671966  אדם של גופו נגד עבירות

19671966  המוסר נגד עבירות
. . . . 19671966  תרכוש נגד עבירות

9

10
11

12
13
14
15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
35
36
37
33
39
40
41

הנושא

כוח
האדם

תפקידי
סיור

חקירות
פליליות
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העמוד

86 . 19671966  אחוות עבירות
87 והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
88 19671965  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש
88. . . המחוזות לפי  ורשות בלי מנועי ברכב ושייומוש מנ0עי רכב גניבות
90. . . . 19671966  הסילוק שלבי  עבריינים גתגלו שבהם תיקים
92 1967 בשינה קודמות משנים תיקים סילוק
93 . 19671965 . תיקים סילוק
93 . 19671965  סילוקם  חטאים
94 . . .. ... ותחמושת נשק תפיסת

96 . . 19671958  שמי ולפי.רישום העבריינים כלל בין צעירים ■עבריינים
97 . .... .■ . . (דיאגר*ה) צעירים ועבריינים העבריינות
100 19671966  צעירים ועבריינים העבריינות

109 . . 19671965 תנועה כדי תוך עבירות בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
110 . . . . . . . (דיאגרמה) התאונות וסיבות תעבורה עבירות
111 . (דיאגרמה) שנרשמו דהחות  תעבורה עבירות
114 19671958  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
115 . . . . . . . . (דיאגרמה) השנה חודשי לפי זעכים תאונות
117 ... 19671966  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
117 . . . . . ...19671965  חומרתן לפי דרכים תאונות
118 . . . והמחוזות הנפות לפר  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
119 (דיאגרמה) המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות
121 .... 19671966  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות
122 ...... והזמן המקום השינה' תורשי לפי קטלניות תאונות
123 . . 19671966  דרכים בתאונות המעורבים הרכב ובלי המורשים הרכב כלי
124 . . , . . , דרכים בתאונות הרכב.המעורבים ופלי המורשים הרכב כלי
124 . . , לאעירונית ודרר עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב בלי
125 . . . . 19671966  ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות
126 . . . , . 19671965  והמחוזות הנפות לפי  תאונות נפגעי
127 19671965  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
127 רגל והולכי הרכב בלי סוג לפי  תאונות נפגעי
128 (דיאגרמה) רגל הולכי  תאונות נפגעי
129 19671965  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפקעי
130. . 19671965 =. הגיל קבוצות לפי  שגפגעו ונוסעים רגל ההלכי  ילדים
131 . . .. . וסילוקם תיקים  דרכים תאונות
132 . . . . 19671965  וסילוקם דותות  התעבורה חוקי על עבירות

על עבירות עוקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות
132 19671966  המחוזות לפי  התעבורה חוקי

עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רשיונות
133 . המחוזות לפי  דרבים לתאונות שגרמו

144 . . . ... . . . הנפות לפי  האדם כוח מצבת
147 הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
147 . ... , . . הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
148 . ... . . . . . לפי.הנפות  וגילויים שנרשמו תיקים
149 . . . . . . ... ... הנפות לפי  דרכים תאונות
149 . . . .. . ... .... הנפות לפי  תאונות נפגעי
150 . , ... .. תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

מס'
הלוח הנושא

42
43
44
45
46
47
43.
49

50י:

51העבריינות
הנוער 52מקרב

53

54תנועה
55ותאונות
56דרכים

57
58

59
60

61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75

76
77

78

79 ששת מלהמת
80 וך.שטתים הלמים
81 המוחזקים
82 צה"ל ידי על
83
84
85
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