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המשטרה/ שר

ירושלים

השר, אדוני

המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
*1968 בשנת

תפקידי במכלול רק לא העומס גדל שבה כשנה תצוין 1968 שנת
בעיקר אלא בדרכים, התעבורה ובנושא החקירות הסיור, המניעה,
משאבי להפנות המצב, בגלל היה, ההכרח מן כי הפנים, בטחון בתחום
בתוך חתרניים ובאלמנטים החבלה בארגוני למלחמה נוספים כוחאדם

המוחזקים ובשטחים המדינה

בתוספת לוותה לא בה, נשאה שהמשטרה הכבדה המעמסה
במישור לתפקידים הוצבו החדשים המגויסים כוחאדם* של מקבילה
שבגלל הגבול, במשמר לתפקיד הוצב שבהם הארי והחלק הבטחוני
בשטח יותר עוד התפרסו ויחידותיו מסגרתו הורחבה שנתהוו התנאים

1,046  השירות מן הנושרים במספר שיא שנת היתה זו שגה
מתפטרים, 692 וביניהם אשתקד, 687 לעומת המניין, מן משטרה אנשי
השנה לעומת זו, בשנה מתפטרים כפליים כמעט  אשתקד 357 לעומת
מחסור מחמת פנויות משרות 459 נשארו השנה בסיום הקודמת
והלד גדל הפנויות המשרות ומספר לשירות, מתאימים במועמדים
אולי כדאי הנוספת הנשירה עם ,1969 שנת של הראשונים בחודשים
לקיומה הראשון מיומה היתה במשטרה האדם כוח שתחלופת להדגיש,
גורם והיוותה שלח, התורפה נקודת  היום עד נשארה ולצערינו 
כל במשך ההדרכתי, ובתחום האופראטיבי בתחום לקשייה חשוב תורם

הללו השנים

על מחדגיסא, לזקוף, יש השירות מן המוגברת הנשירה את
לעומת  אליו שבהסתגלות ולקושי במשטרה השירות של אופיו חשבון



חשבון על גם ומאידך המשטרה, לאנשי הניתנת מספקת הבלתי התמורה
העבודה בשוק הניתנת יחסית הגבוהה והתמורה הכלכלית הגיאות

תנאי עבור הפיצוי בהגדלת עזרתך את מכבר זה ביקשנו לן כידוע
ילכו שאכן הבטחה וקיימת המשטרה אנשי של המיוחדים השירות

זו בקשתנו לקראת

משטרת אנשי 9,210 ישראל משטרת מנתה הנסקרת השנה בסיום
 אחרים עובדים 2,443 ועוד הגבול) משמר אנשי זה (ובכלל המניין מן
ו834 היישובים במשמר יומיים שומרים זמניים, מוספים שוטרים

המוחזקים בשטחים מקומיים שוטרים

שהמשטרה הקלאסיים בתפקידים השתקפה לא האדם כוח תוספת
מחסור של המיידית החמורה הבעייה על כלל הקלה ולא בהם עוסקת
הנושאים כל על להשתלט ישראל משטרת השכילה אם אולם בכוחאדם
הבטחוניים התפקידים ריבוי בגלל לפעמים, כי אם  לטיפולה שנמסרו
 המשטרה של היעודייםהקלאסיים התפקידים חשבון על זאת נעשה
לאחריות והודות בחיל והגלום המצוי לפוטנציאל הודות זה היה
בנכונות שהתבטאה הדרגים, בכל ביומו יום מדי שנתגלתה האישית

התנאים ובכל מאמץ לכל

האיום בסימן המשטרה פעילות השנת עמדה כבר, שציינתי כפי
עוינים גורמים של החתרנית והפעילות חבלה מעשי של המתמיד
דריכות חייב זה מצב המאוחדת ובירושלים המוחזקים בשטחים
לשם וחקירה מודיעין ולפעולות למיבצעים מתאימה והיערכות מתמדת
חשובים אובייקטים ציבוריים, מקומות לאבטחת כוחאדם הוקצב כך
נכבד חלק שתרמו הג'יא, באנשי גם נעזרה המשטרה קהל וריכוזי
בשטחים שיגרה לתפקידי הוקצב אחר כוחאדם זו משימה במילוי

המוחזקים

רשתות וחשיפת בגילוי הניכרות בהצלחות נכבד חלק למשטרה
המעשה לאחר מייד מבצעיהן ובתפיסת חבלה פעולות בסיכול מחבלים,
ומסירות לב אומץ תושייה, גילו בשטח שפעלו המשטרה אנשי
החבלה ארגוני הצליחו שבהם הבודדים במקרים לתפקידיהם גבול ללא
שבשטחיס אחרות ובערים בחברון בתלאביב, בירושלים,  במעשיהם
הצלה לפעולות שהיות וללא מייד המשטרה נחלצה  המוחזקים
גורמים עם פעולה בשיתוף נמרצת, חקירה ערכה היא המקום ולסריקת
ההתנקשויות מבצעי על ידה שמה המקרים וברוב אחרים, בטחוניים

מסייעיהם ועל

נגד במלחמה הגבול משמר של הנכבד חלקו את לציין יש
הפנים לבטחון האחריות מלבד בכלל העוינת ובפעילות בפרט החבלנים



מעשי מול במערכה יום יום המשמר יחידות עמדו ובשומרון, ביהודה
ביתשאן, בעמק הגבול לאורך מחבלים חוליות ומול לגבול מעבר איבה

לבנון* ובגבול הירדן בעמק

והמשעולים הדרכים את ביומו יום מדי סרקו המשמר יחידות
היו המשמר של הסיורים האויב' עלידי שהוטמנו מוקשים וסילקו
וסבלו הגבול של השני מעברו ולהפגזות להתקפות מתמיד באורח נתונים

וברכב באנשים רבות ופגיעות בנפש, אבידות

פשעים ב199,901 היתר, בין המשטרה, טיפלה הנסקרת בשנה
המוחז בשטחים מהם 18,190) אחרות חקירות 42,628 ועוד ועוונות
תאונות ו11,965 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 480,483 קים);
, בשטחים) תאונות ו726 עבירות 35,634 (מהם נפגעים עם דרכים
בתי של והזמנות מעצר פקודות 444,963 ואסירים, עצירים 67,263
1,542,000 , מציאות ו35,763 אבידות על הודעות 29,404 המשפט;
470,000 (מהם המדינה לגבולות מחוץ אל יוצאים או למדינה נכנסים

הירדן) גשרי דרך

ב%7*3 עלה המשטרה עלידי השנה שנחקרו המקרים מספר
אינדקא המשמש ועוון, פשע מסוג העבירות במספר אך אשתקד, לעומת
 %106  יותר גדולה עלייה חלה ולהיקפה, העבריינות למצב טור
אשתקד* אלה בעבירות שחלה הירידה רקע על יותר עוד בולטת זו ועלייה
גם אלא בלבד, בהיקפה התבטאה לא העבריינות במצב ההחמרה
חם בנשק בשימוש באלימות, הקשורות העבירות השנה רבו כי באופייה,
עלה צעירים עלידי שבוצעו העבירות מספר גם מסוכנים* ובסמים
העבריינים כלל בין הצעירים שיעור השנה ל21,268 אשתקד מ20,768
הצעירים במספר אך אשתקד), %330) 33*%1 על השנה עמד שנתגלו
לעומת %110  יותר גדולה עלייה חלה לנוער המבחן לשירות שהופנו
בשנים עבירות שביצעו נוער (בני המופניםהחוזרים, מספר ירד זאת
הצעירים מכלל %330 לעומת השנה 31*%1 על ועמד הקודמות)
יש אמנם, החשובה זו, שירידה לציין חובה לדאבוננו, ואולם אשתקד
כלשהם לסימנים ולא השנה, סגור חוסים מוסד של לפתיחתו לייחס
מעשים תובע הקיים המצב הנוער* בקרב העבריינות במצב הטבה של

בדבר* הנוגעים הגורמים מכל קונסטרוקטיביות ופעולות

בגילים צעירות של ובמיוחד  מבתיהם הנעדרים הצעירים בעית
למחקר הודות נוספת פעם הציבור לידיעת הובאה חומרתה  1715
במספר המתמדת העלייה לאור נדרשה עריכתו זה* בנושא שנערך
בשנת (מ191 בפרט הנעדרות הנערות ובמספר בכלל הצעירים הנעדרים
זו, בעייה של חשובים אספקטים חשף המחקר השנה) ל462 1964
ועל העבריינות סף שעל לצעירים האורבות הסכנות על המצביעים
למנוע מנת על הסוציאלי, הטיפול בתחום בעיקר לנקוט, שיש הצעדים
ניתנים זה בנושא (פרטים בזנות לשקוע או הפשע לעולם להתדרדר מהם

זה)* שבדו"ח 2ה', סעיף ה', בפרק



בכלל הגילויים באחוז השנה שחלה העלייה את לציין יש
קטנה עלייה ביותר), השכיח העבירות (סוג בפרט הרכוש נגד ובעבירות
לזקוף אולי אפשר שנים' כמה אחרי לטובה מפנה מהווה אבל אמנם,
אן החוקרים, של והתמחותם שהשתכלל המודיעין חשבון על זו עלייה
בגלל גברה שעירנותו הציבור, של לתרומתו לייחסה יש וראשונה בראש
הבסיסיים בתפקידיה למשטרה בסיועו גם והשתקפה הבטחוני המצב
למשטרה עזרה של רציני פוטנציאל טמון בציבור כי זו, לתופעה ערים אנו

הפשיעה בצמצום

השנים עשרים במשך ישראל משטרת של פעילותה על הסקירה
בדפוסי שחלו השינויים על התפתחותה, קווי על מלמדת שחלפו
מעמדה ביסוס ועל התקדמותה מידת על ולבטיה, קשיה על עבודתה,

הישראלי הציבור בקרב

לציבור באים אנו ישראל משטרת של לקיומה ה20 שנת בסיום
שגיאותיה על בעבר, דרכנו את לבחון רק באים אנו אין חיובי* מאזן עם
שיעמדו חדשים לאתגרים לעתיד, נתונים ומאווינו מבטינו והצלחותיה,
שנוכל כדי ומוכנים, ערוכים להיות רוצים הננו ישראל משטרת בפני
בעיני המשטרה של החיובית דמותה ובהצלחה בכבוד בהם לעמוד
שביכולתם כל יעשו ולבטח השורה, ולאנשי למפקדים פז נכס הוא הציבור

עליו לשמור

רב, בכבוד

/
הכללי המפקח

(16.3.1969) תשכ"ט באדר כ"ו תלאביב,
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ישראל למשטרת שנים עשרים

מאורעות בסימן ועמדו ישראל מדינת להקמת קדמו ישראל משטרת של ולידתה הורתה
המנדאט משטרת השחרור. מלחמת וסערת המנדאטורי השלטון של האחרונה בתקופה הדמים
תחנות ובוהול תוהו לנו הורישה ובהתחםלותה מסודרת בצורה השלטון את כידוע' העבירה' לא
הציוד עמה; לקחה רובו את כי  וברכב בנשק חמור מחסור מאדם' כמעט שהתרוקנו משטרה
 והתעודות הרשומות של הארי החלק הסדנות' של והמכשירים הכלים השונות' המעבדות של
עלידי הופקרו או סולקו נלקחו,  וקרימינאליםטית קרמינולוגית מבחינה רב ערך בעלי מהם
(ביניהם הפושעים מן רבים שוחררו  הקשיים על עוד להערים וכדי ולקלקול; לביזה העוזבים

מרצחים. לכנופיות הערביים, שומריהם עם ביחד שהצטרפו' נפש) וחולי מסוכנים פושעים

המשטרה דגל העברת טקס



כאשר המשטרה' לתחנות יהודים משטרה אנשי כ700 רותקו הלאומיים המוסדות צו עלפי
הצליחו אףעלפיכן איש. כ107 נותרו איש 7060 לכן קודם שמנתה משטרה בתחנת
להשיג היה ושניתן שנותרו המעטים ובאמצעים לרשותם שעמד הזעום האדם כוח עם המארגנים
להבטיח  המדינה וקיום קיומנו על המלחמה של בעיצומה עמדנו כאשר  קשה תקופה באותה
החדשים בתנאים הפנימי, והבטחון הסדר קיום למען ולעשות המשטרה עבודת של רציפותה את

שנתהוו.

את לשרש היוו החדש החיל של המוסרית לדמותו שנגעו עצמן, בפני חשובות מטרות
את לקרב זה; בכיוון נסיון או נטייה כל ברזל ביד ולגדוע  המנדאט ירושת  השחיתות נגע
לעזרה להחלץ ובפזורה: בארץ פה  הזר השוטר של דמותו מפני חשש כך שכל לעם, המשטרה
המשטרה אנשי של לתודעתם להחדיר  אלה דברים וביסוד וצורך' מצוקה בשעת ולפרט לכלל

מבשרו. בשר שהם והאזרח, העם של נאמנים משרתים שהם

בראש ישראל, משטרת את שמאפיין מה זה. בשטח מלאה היא שההצלחה לנו, נראה
לא אף תפקיד, כל וקבלת במצוקה לעזור נכונות פנים' אימשוא כפיים, נקיון  וראשונה
העברית, הלשון בהנחלת חלקנו כנפיו. תחת הכניסוהו לא אחר ממשלתי גוף אם משטרתי,
אחרים, רבים ובתחומים נוער ולקייטנות נוער למועדוני הספר, לישובי למעברות' בעזרה

כך. על יעידו

להדרכת ישראל, משטרת של לארגונה יסוד שימש המנדאט משטרת של הארגוני השלד
נשארה בכוחאדם המחסור של המיידית החמורה הבעייה פעילותה. ולהרחבת חדשים קאדרים
הצבאי הקלט מן ונשלחו שגויסו אלה מבין רבים כאשר השחרור, מלחמת בתום גם בעינה

ולדרכו. למקצועו איש איש ופנו השתחררו המשטרה שורות את ותגברו

היתה האדם כוח תחלופת אולם אנשים, 1,882 ישראל משטרת מנתה 1948 שנת בסוף
מצטברים, גורמים מספר בשל שלה, אכילס עקב היום עד נשארה ולצערנו לקיומה הראשון מיומה

הזה. היום עצם עד הקיימים

התרענו ישראל משטרת של התקינה עבודתה על והשלכותיהם הגורמים אותם אודות על
זה. שנתי בדו"ח בהרחבה, שוב' אותם ונסקור נשוב ועוד רבות

התחנות הנפות, המחוזות, של המרחבית והחלוקה ישראל משטרת של המבנה על
לתנאים להתאימם כדי הכל ותמורות, שינויים השנים במשך עברו הארצי המטה ומבנו?
ולדפוסים המדינה של הדינאמית להתפתחותה המשתנים, הדימוגראפיים ולתנאים הגיאוגראפיים

דימוקראטי. בממשל משטרה של

שלבים שלושה לאבחן ניתן ישראל, משטרת של לקיומה השנים 20 של בפרספקטיבה
 בהתפתחותה:

5 האדם כוח וקליטת ההתארגנות  הראשונות החמישים ושנות 1948 בין  הראשון

חדשות שיטות לימוד  הששים שנות תחילת ועד החמישים שנות מאמצע  השני
חדשים; ודפוסים שיטות של וניסוים

המשטרה. של והתבססותה ייצובה  ואילך הששים משנות  השלישי
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האדם. כוח וקליטת ההתארגנות כשלב יירשם המשטרה של בהתפתחותה הראשון השלב
בבל ראשונה בעדיפות זכה, ובצדק תבע, הצבא כי בקשיים' נתקל למשטרה אנשים של הגיוס
מקום שנתיים תוך כפליים ישראל אוכלוסיית שגדלה כשם אולם ובציוד. בכוחאדם הנוגע
הציוד איש. 3,947 לשורותיה גויסו הראשונות ובשנתיים המשטרה' של כוחה גדל כן המדינה'
אחידות. כל היתה לא ובפריטיו ושונים רבים ממקורות בא תקופה באותה קיבלה שהמשטרה

כמובן, הושתתו' השונים המשטרה בתפקידי והטיפול המשטר הניהול' הארגון' דפוסי
חדשים דפוסים במציאת הצורך באנגליה. המקובל ועל המנדאט משטרת של אלה על ברובם
חדשות אז שנוצרו החדשות הבעיות ואת שנתהוו החדשות הנסיבות את הולמים שיהיו ומקוריים'
שינויי ודרש דחוף נעשה  הבטחוני במישור והן הציבורי הסדר במישור הן  לבקרים
המציאות מן ללמוד כושרה את זה בשלב הוכיחה ישראל משטרת בתכלית. גישה ושינויי ערכין

עבודתה. תחומי בכל ומקורית עצמאית מחשבה ולהפעיל היוםיומית'

התנגשות עמה והביאה האוכלוסייה של הדימוגראפיים פניה את שינתה ההמונית העלייה
המחוקקים מוסדות של והפורייה המסועפת והחקיקה והאבטלה' הקשה הכלכלי המצב ,י תרבויות
המשטרה של הפעולה שטחי את שיעור לאין הרחיבו האלה התמורות כל  תקופה באותה
והמשטרה, הציבור שבין היחסים על מעט לא העיב שנשתרר המצב והלכו. רבו והתפקידים
החשדני היחס ואת השואה ושל המלחמות שתי של המוסרית השפעתן את בחשבון עוד נקח ואם
הרי  נוגש בשוטר ראו מוצאם ושבארצות שונות מגלויות עלו מקרוב שזה האנשים של
לעמוד תקופה, באותה המשטרה, נאלצה פעם לא עבודה. מלאות היו המשטרה שידי תימה אין
לעתים אחרים; ומוסדות היהודית הסוכנות הממשלה, משרדי ליד מפגיניםעולים של זעמם מול

חומרי. פיצוי כל וללא חופשות ללא ולילה, יומם אנשיה את העסיקה קרובות

הצטיינה שבה האדם כוח של הגדולה והתחלופה בבוחאדמ' המשטרה של הניכר גידולה
לבבואה נהפכה ישראל משטרת הסדירה. בעבודתה גדולים לקשיים הם אף תרמו זו' תקופה
השתקף עלייה של גל וכל רבות' ומארצות העדות מכל אנשים בה שירתו העם? של נאמנה
היתה המשטרה בתפקידי העולים של השתלבותם המשטרה. של האדם כוח בהרכב נאמנה
 במדינה ויצרניים שונים לענפים רבים גם יצאו שמשורותיה לציין, וראוי רצון משביעת

ופיקוד. ניהול לתפקידי והוכשר שאומן וממושמע, טוב כוחאדם

משורותיה, כוחאדם של גדולה מנשירה המשטרה סבלה בהתפתחותה השני בשלב גם
של השנים לעומת ירד המתגייסים ששיעור בעוד טבעית*. סלקציה של שנים אלה היו אולם
לקשיים אחד מצד גרמה זו תופעה השירות. מן הנושרים מספר זאת לעומת גדל הראשון השלב
לחישול גם הביאה שני מצד אך לבצעם, נדרשה שהמשטרה הרבים התפקידים במילוי גדולים
משטרה ואנשי מפקדים של קאדרים וליצירת המקצועית להתמחותו בשירות, שהתמיד הכוח

המשטרה. בעבודת הדרושים השונים במקצועות מומחים,

ודרכי הישגיה לבדיקת לגשת המשטרה כבר יכלה החמישים' שנות של השנייה במחצית
עבודה ושיטות מקוריים נוהל דפוסי הצמיחו אלה שנים של והלבטים הקשיים הבעיות, פעולתה.
במבחן בהצלחה עמדו אשר  וסמלים קצינים  משטרה אנשי של רובד והעיקר חדשות
הקבוע. עבודתם מקום ואת בחיים דרכם את במשטרה לראות והחליטו קשות, עבודה שטת של
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דרכי וניסוי יותר רחוק לטווח תכנון איפשרו הראשון' השלב פרי הכשלונות, כמו ההישגים
ופיקודיות ארגוניות מסגרות העבודה כדי תוך ונוסו הוקמו עבודה. ושיטות הדרכה ארגון'
מסגרת כשכל  והתנועה הסיור החקירות, בתחום אחדות תיפעול שיטות ונבדקו שונות
התאמתן תוך המשטרה, מעולם נלמדו שנוסו השיטות מן חלק הישגיה. לאור נבחנת ושיטה

מקורית. ישראלית מחשבה פרי היו רובן אך הישראלית, למציאות

ריבוי בגלל הדרכים, תאונות וריבוי התנועה היקף בגלל הללו בשנים והלך גדל העבודה עומס
העבריינות התגברות ובגלל המדינה לגבולות מעבר ההסתננויות מן שנבעו הבטחוניות' הבעיות
את והסבה ישראל משטרת התריעה החמישים בשנות כבר בפרט. הנוער ועבריינות בכללותה
 ובלימה מניעה לפעילות ונרתמה הנוער עבריינות לבעית בדבר הנוגעים כל של הלב תשומת
קונסטרוקטיביים באמצעים גם ומניעתה מקובלים משטרתיים באמצעים העבריינות בלימת

פירות. והניבו השנים משך שהתפתחו שונים,

טבעי באופן הביא  התנועה בבעיות בעיקר  המשטרה של עבודתה בהיקף זה גידול
נקודות לריבוי  מכף נמנעת בלתי כתוצאה הצער ולמרבה הקהל עם המגע נקודות לריבוי
לשנות המשטרה של הצלחתה את נכבד כהישג לראות יש אלו ובנסיבות זה רקע על החיכוך.
של יחסו האלה? השנים במשך הישראלי, בציבור השוטר של דימויו את יסודית בצורה
בנאמנות, לשרתו למאמציה במקביל  הדרגתי באופן לטובה השתנה המשטרה אל הציבור

פנים. משוא וללא כפיים בנקיון

של ומעמדה הישגיה בפעולותיה, נאמנה השתקף השני השלב בשנות שנרכש הנסיון
ובהתבסםותה ביציבותה שהצטיץ בהתפתחותה, השלישי בשלב  שלאחריו בשנים המשטרה
להפעלתו הדרכה, ולשיטות עבודה לנוהלי ומבנה, ניהול למסגרות הנוגע בכל המשטרה של
הפכו קשות, בעיות בבחינת בעבר שהיו רבים נושאים יחידות. ולתיפעול מודרני ציוד של
הביצוע והישגים. תוצאות בשלזכותן השונות, היחידות של חוקן וללחם לשערה הזמן במשך
בחתירתה פגמה לא זו שיגרה יומיומי; שערה למעשה להיות הפך התפקידים מרבית של
פיתוח והדרכה, לימוד עלידי פעילותה' שטחי בכל מירבית ליעילות להגיע המשטרה של
אופן אחר מתמיד מעקב ועלידי והאמצעים הציוד שיכלול האדם, כוח קידום עבודתה, שיטות

והיחידה. הפרט עלידי התפקידים ביצוע

לשמור הוטל עליו המשטרה. של אינטגראלי חלק הוא ,1953 בשנת שהוקם הגבול, משמר
על עמידתו מחבלים. נגד ולפעול המדינה שטח לתוך הסתננויות למנוע המדינה' גבולות על
המוחזקים, ובשטחים הימים ששת במלחמת פעילותו הספר, תושבי של ורכושם חייהם משמר
הוא קיומו שנות במשך הגבול משמר של פעלו בולו. הציבור של והערכתו אהדתו את לו הקנו
.1968 שנת של בסקירה ונעמוד קודמות בסקירת עמדנו כך ועל נפש ומסירות הוד מלא פרק י

למלא הוטל שעליהם אנשים, 1,882 המשטרה מצבת על כאמור, נמנו, 1948 שנת בסוף
879,000 בת לאוכלוסייה משטרה שירותי ולהגיש מחייבם שהחוק המשטרה תפקידי כל את
הארץ ואוכלוסית איש 9,210 המניין מן המשטרה אנשי מספר היה 1968 בשנת ואילו נפש,
שהגידול לזכור, יש ואולם המוחזקים. השטחים אוכלוסיית למעט ,2,841,000 לכדי גדלה
העבודה כמות על השלכותיו ואת השטחים בכל הגלובאלי השינוי את מבטא אינו באוכלוסייה
לכל מחוץ היו והטכנולוגית הכלכלית החברתית, ההתפתחות כי המשטרה? של בחלקה שנפלה
העלייה גלי עקב מתמיד באופן השתנה הרכבה גם גדלה, רק לא האוכלוסייה לגידולה. פרופורציה
ואמוציונאליים כלכליים תרבותיים, סוציולוגיים, מטענים בעלי אוכלוסין רובדי שיצרו השונים

הנוער. בקרב בעיקר עבריינות, ותופעות חברתית לתסיסה שגרם דבר  שונים
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ן לוח

והעבריינות רל^/וכדירעדיה גירר7י
19681948

*1^1ק י7*

1948
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11 לוח

המניין מן משטרה ואנשי האוכלוסייה

19681948

מן נשרי מ00>יאנשי משטרה אנשי
לכל המשטרה
תושבים 1.000

השירות נוייםו לכל המשטרה המניין מי האוכלוטייה השנה

1948879,0001,8822.12,120309

19491,174,0003,0342.61,827586

19501,370,0003,5562.61,186662

19511,577,0004,7913.02,154887

19521,629,0005,3753.31,383844

19531,670,0005,9673.61,243651

19541,718,0005,8673.4549649

19551,789,0005,9913.3674550

19561,872,0005,8063.1494679

19571,976,0005,7002.9664770

19582,032,0005,7932.9663570

19592,089,0005,8162.8504481

19602,150,0005,8822.7486420

19612,232,0005,7802.6443545

19622,332,0005,7582.5630652

19632,429,0005,8562.4682584

19642,523,0006,2542.5863465

19652,599,0006,7262.61,033561

19662,657,0007,5692.81,614771

19672,775,0008,7563.21,873687

19682,841,0009,2103.21,5001,046

פשיעה לריבוי פורייה קרקע הם אף היוו המדינה על שעברו והמדיניים הכלכליים המשברים
10,000 לכל ופשע עוון של מקרים ל116.4 העבריינות תכיפות הגיעה 1948 בשנת שונים: מסוגים
אנשים הואשמו פעם כ1,252,000 מקרים. 658.6 על עמדה היא 1968 בשנת ואילו תושבים,
אלה היו מקרים ב203,255 ופשע! עוון הסוגים מן עבירות בביצוע אלה שנים במשך שונים

בלבד. האחרונות השנים בשלוש מהם כשליש  צעירים
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הנעים הרכב כלי מספר בדרכים. התעבורה בתחום יותר עוד חריפות היו התמורות
לנהוג המורשים ומספר ,1968 בשנת ל216,650 1948 בשנת מ8,784 גדל הארץ בכבישי
המשק התפתחות עקב יותר, אף גדלו התנועה,ונפחה היקף ל353,315. מ11,462 ברכב
והסידורים הכבישים רשת של שההתפתחות לציין' חובה זאת עם יחד החיים. רמת ועלית
הם ובוויסותה התנועה בזרימת והקשיים התנועה' התפתחות קצב את הדביקה לא ההנדסיים
בה אירעו (1968 סוף (עד המדינה קיום שנות 20 במשך זה. מצב של נמנעות בלתי תוצאות
איש, ב4,884 הסתכם ההרוגים מספר אנשים. 198,316 נפגעו בהן דרכים תאונות 151,051

ל36,851. הגיע מום, לבעלי הפכו מהם שרבים קשה, הפצועים ומספר וילד אשת

כל היה שלא משום ואם חקיקה עלידי אם  המשטרה על הוטלו השנים במשך
משטרה תפקידי שאינם ביניהם ורבים, חדשים תפקידים  בהם הטיפול את שיטול אחר גוף
לבתי והזמנות פקודות של לפועל (הוצאה שוליים בתפקידים משטרה אנשי של העסקתם כלל.

111 לוח
ונפגעים תאונות האוכלוסייה,

1968  1948

האוכלוסייההשנה
הכל סד
תאונות
דרכים

נפגעים
"כ פצועיםהרוגיםמה

1948879,000942*851*64787
19491,174,0002,1262,7941862,608
19501,370,0003,1323,8752283,647
19511,577,0003,7324,7512124,539
19521,629,0003,8925,0322284,804
19531,670,0004,0335,0551744,881
19541,718,0004,6935,9161835,733
19551,789,0005,1936,4361346,302
19561,872,0006,2497,8431567,687
19571,976,0007,0678,8702198,651
19582,032,0008,09710,26920710,062
19592,089,0008,25510,74020010,540

*19602,150,0008,40510,58517610,409
19612,232,0008,79211,15624310,913
19622,332,0009,24012,12724911,878
19632,429,00010,66014,14828513,863
19642,523,00011,86215,98932515,664
19652,599,00011,36815,48933815,151
19662,657,00011,20515,47629015,186
19672,775,00010,86915,09637914,717

19682,841,00011,23915,81840815,410

. בלבד יולידצמבר תאונות: *

בלבד. ספטמברדצמבר נפגעים:
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 1968 בשנת המשפט לבית הזמנות 108,251 ו למיניהן מאסר פקודות 333,859  המשפט
תפקידיהם מילוי בשעת מוניציפאליות ורשויות ממשלה לפקידי ליוויים ורוכלים' מטרדים סילוק
עבריינות, מניעת המשטרה: של היעודיים בתפקידים ופוגמת רבות עבודה שעות גוזלת וכר),
ומתן ורכושו הציבור בטחון ועל הסדר על שמירה לדין' עבריינים הבאת חקירות, ניהול

לציבור. שירותים

תפקיד עקב התקן הוגדל ואפילו כוחאדם, בתוספת בהכרח לוותה לא התפקידים תוספת
בשל והן נאותה ברמה לגיוס מועמדים מיעוט בשל הן בכך, איזון משום היה תמיד לא  חדש
שבתות ולילה, (יום הקשים השירות ותנאי השכר שרמת מסתבר, השירות. מן הנושרים ריבוי
צעירים אנשים לגבי משיכה כח היוו לא וכר) גוף סיכוני ורבות, נוספות עבודה שעות וחגים,
(1968 שנת סוף (ועד קיומה שנות עשרים במשך העבודה. בשוק מוגבר היצע של בזמנים ובעיקר
 פוטרו או התפטרו  השירות מן נשרו שמתוכם אנשים 22,586 ישראל למשטרת גויסו
על בשירות, המתמידים על כביר עומס הטילה זו עצומה שתחלופה כמובן אנשים. 13,369

המשטרה. פיקוד ועל ההדרכה מנגנון

עצמה להתאים ויכולתה והארגוני המבצעי כושרה ישראל' משטרת של הגבוהה כוננותה
צה"ל. עלידי המוחזקים ובשטחים הימים ששת במלחמת הוכחו משתנים, ולתנאים למצבים
שהוטלו התפקידים ובכל חירום בזמני לה שנועדו המבחנים בכל בהצלחה עמדה כגוף, המשטרה'
במילוי הבולטות והצלחותיהם לתפקידם ודבקות מסירות הוכיחו אנשיה המלחמה. לאחר עליה
למשטרה הציבור שרוחש הרב לאימון רבות תרמו הציבור בטחון על ובשמירה בטחון משימות

בעם. הטוב ולדימויה

בנו נוטע ישראל משטרת של קיומה שנות 20 במשך שנרכש שהנסיון לומר' לנו מותר
והסדר החוק את לקיים והמדינה, העם את לשרת להבא גם שנוכל הבטחון ואת האמונה את
בפני העומדים והאתגרים הקשיים תמו לא בה. אזרח כל של והרכוש החיים בטחון על ולשמור
בעתיד. גם בהם שנעמוד תקווה מלאי אנו אך  מבעבר גדולים פחות אינם והם המשטרה

עומדת... לעולם והמשטרה חולפות שנים
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א' פרי,

ותכנון ארגון

והמבנה הארגון .1

המשטרה של פעילותה בהעמקת היו קשורים 1968 בשנת שחלו הארגוניים השינויים רוב
צה"ל. עלידי המוחזקים בשטחים ובמיוחד הפנים בטחון בתחום

עירון, תחנת נפתחה ובמקומה נסגרה חדרה, שבנפת ערה, הערבי בכפר המשטרה נקודת
ערה). (ואדי עירון נחל סביבת של המאוכלס השטח על החולשת

המשטרה בתפקידי והמטפלת ראשפינה לתחנת הכפופה בקוניטרה, משטרה נקודת נפתחה
הגולן. ברמת

בירושלים השוטר ביום מסדר
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טול לתחנת הכפופות סלפית, ונקודת ענבתא נקודת נקודות! שלוש נפתחו שומרון בנפת
שכם. לתחנת הכפופה (דמיה)' אדם בגשר גבול ביקורת ונקודת כרם'

נסגרה. תלאביב מחוז של הצפונית בנפה הנביא יונה המשטרה נקודת

והיא נקודה של למעמד שונה סיני' וצפון עזה שבנפת דיראלבלח' תחנת של מעמדה
עבסאן' נוספות: משטרה נקודות ארבע זו תחנה באיזור נפתחו כן חןיונם. לתחנת הוכפפה

ואלנוציראט. אלברידג' אלמועזי'

צפאפא. בבית משטרה נקודת נפתחה ירושלים בנפת

הוכפפה והיא משטרה לנקודת שונה מעמדה פתחתקוה/השרון' שבנפת טייבה, תחנת
באייל. שנפתחה המשטרה לתחנת

משטרה. נקודת נפתחה ביתשמש של המסחרי במרכז

 דלקמן: השינויים נערכו ובשלוחותיו הארצי במטה

שני לה ונוספו חיים' בעלי למנהלת הוסב שמו ההדרכה) (במחלקת חיים לבעלי המדור
ביהודה. והשני בשומרון האחד גישוש' לכלבי בסיסים

המזרח סדנת  חדשה מרחבית סדנה נוספה התחבורה מחלקת של הסתות למערך
בירושלים.

בסיסיו. של ובפריסה הגבול משמר במבנה ארגוניים שינויים חלו כן

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

ונוחלים שיטות תכנון, .2

הושפע, 1968/69 התקציב לשנת והנשק הקשר הרכב' כלי האדם, כוח של התקנים תכנון
חבלנית פעולה מפני הציבור שלום בהבטחת הקשורות המטלות להעדפת המגמה מן געיקרו,

עוינת.

על  ביותר החסכונית במתכונתו אף  עלה אלה מטלות לביצוע שנדרש האדם כוח
באנשי שבמרחבים היחידות תוגברו כן על האוצר. עלידי למשטרה שאושרו המשרות מספר
שוטף בטחון של משימות חלקית' מכסים, והם צה"ל, עלידי המשטרה לרשות שהועמדו הג"א

מעורבת. אוכלוסייה בעלות ובערים הגדולות בערים

והותאמו נבדקו המוחזקים בשטחים המשטרה יחידות של במזכירויות העבודה נוהלי
לשפה שונים טפסים תרגום חייבה זו התאמה המשטרה. יחידות בשאר הנהוגים לנוהלים

הערבית.
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דואר דברי למשלוח ביול במכונות לשימוש ההכנות נעשו הכללי החשב אגף הוראות לפי
נתקבל. טרם זו שיטה להפעלת האישור המשטרה. יחידות בכל

הוענקו ההצעות מבעלי ל15 השנה. במשך משטרה מאנשי נתקבלו ייעול הצעות 72
כספיים. פרסים

אלקטרוני מחשב לאחזקת לאוטומאציה הביןמשרדית הוועדה של האישור קבלת לאחר
מטיפוס אלקטרוני מחשב יב"ם בחברת הוזמן החברות' בין המכרז פרסום ולאחר המשטרה ברשות

בתים. 65,000 של זכרון עם 360/40

נושא ראשון, בשלב בו' ויעובדו בירושלים הארצי המטה בבניין יימצא החדש הציוד בל
הפליליים, הרישומים של ונתונים שירות, בלשכת עתה המעובד התעבורה, דו"חוה

התוכניות המתאימות. התכנות ובשפות בהפעלתו משטרה אנשי הודרכו הציוד הזמנת עם
ואף החדש, לציוד המתאימות תכנות בשפות מחדש ונכתבו תוכננו התעבורה דו"חות בנושא

בהפעלתן. נסיון שנות שלוש לאור שינויים בהן הוכנסו

313,000 של פרטיהם השנה במשך נבדקו הפליליים הרישומים של הנתונים עיבוד לקראת
262,000 .1918 שנת מאז שנצטברו התיקים 400,000 מבין פליליים), (תיקים חקירה תיקי
תוכננה לכך במקביל שנקבעו. לקריטריונים בהתאם במחשב' לעיבוד הוסבו שנבדקו מהתיקים
בקבצים. ולארגונו החומר לבדיקת הביניים תוכניות ונכתבו המוסב החומר של הקליטה שיטת
מנוהל זה חומר ושודדים. פורצים מין, עברייני של הביצוע שיטות לקובץ חומר באיסוף הוחל כן

מגנטיים. לסרטים הפרטים יועברו החדש הציוד קבלת עם אך מנוקבים, בכרטיסים עתה לעת

משפטי וייעוץ חקיקה .3

 המשטרה? עבודת על השלכה להם שיש חוקים שני בכנסת נתקבלו השנה

לשימוש קטינים הדחת בענין הוראות הוספו לחוק המסוכנים. הסמים פקודת לתיקון חוק
כעונש. חובה מאסר נקבע זו ובעבירה מסוכנים בסמים

לעורכי יתר חסיון מעניק החוק העדות. לפקודת מתייחס התיקון ראיות. דיני לתיקון חוק
חייב "איננו אשר בפלילים כחשוד הנחקר אדם לכל וכן דת כוהני פסיכולוגים, רופאים' דין,
בה". מואשם שהוא העבירה של מיסודותיה יסוד המהווה בעובדה הודאה בה שיש ראייה למסור
בפני גם מלמסרה הנחקר האדם את ומחסה מפלילה" "ראייה המושג את מרחיב בחוק התיקון
חסויות לראיות ביחס גם כמובן. המשטרה לרבות עדות, לגבות דין עלפי המוסמכת רשות
לדחות הרשאי המשפט, לבית יותר רחב דעת שיקול התיקון לפי מוענק המדינה, טובת מטעמי
בעונשם התיקון מחמיר כן המדינה. טובת מטעמי או המדינה, בטחון מטעמי חיסוי של דרישה

עדים. המטרידים ושל להעיד המסרבים של

שונים, ממשלה ממשרדי חוק) (הצעות תזכיר הצעות וארבע ששים נבדקו השנה במשך
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הסמים לפקודת נוספים לתיקונים הצעות מתגבשות כן עמדה. ננקטה מהן 15 לגבי רק אך
והולך. גדל בהם שהשימוש החדשים, הלוצינוגניים לסמים גם השאר ובין המסוכנים

אחת כל שהיקף תביעות, חמש אזרחיות. תביעות 63 המשטרה נגד הוגשו הנסקרת בשנה
ביןמשרדית. ועדה באמצעות נענו ושלוש ישירות נענו ל"י, מ.500 פחות היה מהן

חובות ובשל אזרחים עלידי לה שנגרמו נזקים בשל כספיות תביעות 30 הגישה המשטרה
לשעבר. שוטרים שחייבים

המשטרה. נגד תנאי על לצו בקשות 21 לצדק הגבוה המשפט לבית הוגשו השנה במשך
בוטלו או המשפט בית עלידי נדחו בקשות 13 מלכתחילה, העותרים נענו לא בקשות בחמש

המשפט. בבית ועומדות תלויות עדיין וארבע מגישיהן עלידי

טענו העותרים מהן. שתיים לציין עניין יש עסקים. לרישוי מתייחס מהבקשות גדול חלק
עמדת את המשפט בית הצדיק בדיון עסקיהם. של רשיונותיהם את לחדש המשטרה סירוב נגד

הפרט. אינטרס על הכלל אינטרס את להעדיף שיש המשטרה,
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גי סרל,

האדם כוח

והמצבה התקן .1

11,556 על המוחזקים) השטחים (כולל המשטרה של האדם כוח תקן עמד השנה תחילת עם
אישר הציבור, שלום ובקיום הבטחון בענייני הקשורה התעסוקה, בהיקף הגידול לאור אנשים.
איש. ל12,112 הגיע והתקן משרות, 556 של תוספת 1968/69 התקציבית השנה לקראת האוצר
ועל בכוחאדם החיוניים הצרכים לכיסוי המשטרה דרישות עם אחד בקנה עלתה לא זו תוספת

איש. ב128 האופטימאלי התקן מן שאושר התקן קטן כן

לתפקיד היציאה לפני הבוקר, באשמורת מסדר
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עובדים. 11,653 על עמדה 31.12.68 וביום איש ב659 השנה במשך גדלה האדם כוח מצבת
פנויות. משרות 459 נשארו השנה סיום עם

המניין מן המשטרה אנשי במצבת כלולים התוספת של שלישים כשני שרק לציין, כדאי
בלבד. אנשים 9,210 שמנתה

המצבה מן היורדים במספר שיא שנת גם זו היתה איש. 2,444 למשטרה גויסו 1968 בשנת
אשתקד. 687 לעומת איש, 1,046 

במצבת הגידול היה יכול לא זו, בשנה לבצעם נדרשה שהמשטרה התפקידים תוספת בגלל
להתעלם גם אין האדם. כוח מצוקת על להקל לא ואף השיגרתית בעבודתה להשתקף האדם כוח
העוסק הגבול, משמר של הרחבתו חשבון על בחלקו לזקוף יש במצבה הגידול שאת העובדה, מן
במשטרה, המשרתות הנשים במצבת שחלה התוספת חשבון על ובחלקו ספציפיים בנושאים

אשתקד. 544 לעומת ל611, הגיע שמספרן

קצינים 22 ביניהם ,988 על ועמד ב%9.2 השנה עלה המיעוטים מבני השוטרים מספר
סמלים. ו251

השירות בתנאי שמקורם גורמים עם ביחד אשר בתעסוקה, ללחץ גרם האדם בכוח המחסור
משטרה אנשי 692 התפטרו 1968 בשנת המשטרה. משורות מוגברת לנשירה הביאו הקיימים

ל357. שהגיע אשתקד, המתפטרים של המספר מן כפליים כמעט  המניין מן

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

1968  1959

משטרה אנשי מםסר *1ובדי כי מסטר
המניין מן המשטרה משטרה אנשי "יביי כי האוכלוסייה השנה

המניין מן המשטרה
תושבים ל1,000

2.8 3.1 5,816 6,579 2,089,000 1959

2.7 3.1 5,882 6,737 2,150,000 1960
19612,232,0006,9545,7803.12.6
?9622,332,0006,9305,7583.02.5
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
19682,841,00010,8199,2103.83.2

אחרים. בתפקידים ו%18.7 יעודיים בתפקידים הנסקרת בשנה הועסקו העובדים מן %81.3
הקשורים הלוגיסטיים הנוחלים של וגיבושם ייעולם על מצביעה השירותים עובדי באחוז הירידה

הגבול. משמר של מסגרתו הרחבת ועל המוחזקים בשטחים המשטרה בהתפרסות
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2 לוח

ה^/7ם כוח תדיוקח:
1968 תרנכנדןירים 7"בני

ן ט י

ותנועה סיורים מניעה, 1 1

חקירות 1 1

וניהול פיקוד | |

וקורסים הדרכה | |

אופיראטיבי קשר [ 1

נהגים

ירותים 1שי 1

האדם כוח רישום 1 7

%59.9 <

לח
*

00 %ו.4ו

^%5.נ

4.37.

ל8.ג

* אחרים רים ^י
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כאשתקד. ,3.2 היה (ישראליים) תושבים 1,000 לכל המניין מן המשטרה אנשי של המדד
ולאור בשטח המירבית והפריסה הבטחוני בתחום התפקידים ריבוי לאור זה מדד אף לבחון יש
ממשיכים המוחזקים, שבשטחים ביחידות קבע דרך המועסקים ישראליים, משטרה שאנשי העובדה

שלהם. האם יחידות מצבת על להימנות

3לוח

האדם כוח הדרגותמצבת לפי
1968  1959

הדרגה
ה ב

1 059196019011962196319641965196019671968

הכללי 1111111111המפקח

8889888877ניצב

משנה 19191817212022252424ניצב

11121924233746474952סגןניצב

5658627272768592108121רבפקד

111135139130157171191213214219פקד

216188200215204203208226224226מפקח

משנה 4976867382759090144181מפקח

344755344436537616676717774רבסמל

ראשון>ה) 6467147826866877188008749671,034סמל>ת)

8059089529499911,0001,0341,1501,2251,263סמל(ת)שני(ה)

49656731,3791,4751,4571,4161,3401,3871,539רבשוטר(ת)*

3,8113,6512,7851,8591,6991,9512,2092,8273,6893,769שוטר(ת)

הכל 5,8165,8825,7805,7585,8566,2546,7267,5698,7569,210סך

באחוזים +0.4+השינוי 1.11.70.4 + 1.7+6.8+7.5+ 12.5+ 15.7+ 5.2

הסמלים במניין ולא השוטרים, במניין רביהשוטוים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל *

פקידים 22 אשתקד), 878) זמניים מוספים שוטרים 1,162 גם נמנים המשטרה מצבת עם
הם אין אך אשתקד), 499) הישובים במשמר יומיים שומרים 425 אשתקד), 27) אזרחיים ועובדים

המניין. מן המשטרה אנשי במצבת כלולים

סמכויות בעלי הם הנוטרים אשתקד. 436 לעומת ל517, השנה הגיע הנוטרים מספר
מוסדות עלידי מועסקים הינם אך המשטרה, של למרותה וכפופים החוק עלפי שוטרים של

המשטרה). (באמצעות שכרם את גם המשלמים שונים,
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4 לוח

ובמחוזות הארצי במטה המצבה

1968

הארצי הסטה
הדרומי המחוז תלאביב מחוז ה*סוני המחוז הנבול משמר הכל פר הדרגה

הדרכה גםיסי

115 152 133 431 831 קצינים

639 610 621 1,201 3,071 סמלים

1,094 875 980 2,359 5,308 שוטרים

1,848 1,637 1.734 3,991 9,210 המניין מן משטרה אנשי הכל סן

110 79 54 919 1,162 זמניים מוספים שוטרים

שירותים ועובדי פקידים
6 2  14 22 האחיד בדיחג המודרגים

 ל  425 425 היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי הכל 10,8195,3491,7881,7181,964סך

1967 מספרי עם 10,1604,8481,7221,7251,865השוואה

5171757176195נוטרים

* ושינויים נשירה גיוס, ,2

10,438 לעומת אנשים, 6,514 המשטרה של הגיוס בלשכות התייצבו 1968 שנת במשך
לגבי קובעת חשיבות בעלי גורמים שני על מצביעה לגיוס המועמדים במספר הירידה אשתקד.
השירות תנאי  והשני העבודה בשוק המוגבר ההיצע  האחד בכוח: מועמדים קטל גיוסם
אנשי 1,500 ביניהם אנשים, 2,444 השנה גויסו הבל בסך במשטרה. השכר ורמת המיוחדים
213 זמניים' מוספים שוטרים 566 גיוס), (חייבי חובה שוטרי כולל  המניין מן משטרה
בשטחים מקומיים שוטרים ו119 ולסדנותיה המשטרה של המלאכה לבתי שוליות 46 נוטרים'

המוחזקים.

קצונה מדרגת או קצונה לדרגת סמל מדרגת 198 מהם בדרגה. הועלו משטרה אנשי 1,503
היתה שדרגתם אנשים זה ובכלל בדרגה, הורדו אנשים 101 יותר. גבוהה קצונה לדרגת אחת

צמודה. היתה שאליו התפקיד סיום עם מהם וניטלה זמנית

בלבה המגיין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה בפרק המספרים *
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5 לוח

המצבה מן והורדות גיוסים

1968  1959

היורדים אחוז
המצבה מן

המתגייסים לקומת

המתפטרים אחוז
היורדים מבין
המגבה מן

מהם
התפטרו

הורדו
המצבה מן גויסו השנת

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

19681,5001.04669266.269.7

6 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים

1968

ד,דתה
שנההכיסד אחתעד 1345  010 1120

ב

ומעלה 21

3אבאגאבאבאבא א

בכירים 1531172קצינים 7

1165נ1512651מפקחים

14192555332171618164223סמלים 6

"""87558522316355835439373224217שוטרים 2

הכל 1,046692228168618392575451417637סך 16

עם השוואה
1 29 20 56 18 27 29 31 184 394 105 150 357 687 1967 מספרי

בלבד המתפטרים  ב המצבה מן היורדים כל  א
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7 לוח

הטיבות לפי המצבה מן הורדות
1968

םמליט
ושוטרים מפקחים קצינים

בכירים הכל סך ההורדה ת ו כ י מ

1,016 15 15 1,046 הכל סך

11

1

9

19

61

13

677

4

221

1

12

11

3

13 נפטרו

1 נספו

9 בתפקיד נפלו

19 בריאות מסיבות פוטרו

61 אחרות מסיבות פוטרו

25 לקיצבה יצאו

692 התפטרו

4 אחרות סיבות
222 לצה"ל החזרה או חובה שירות סיום

המשטרה אנשיי של הוותק .3
8 לוח

במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב
1968  1967

הוותק
ושוטריםסמליםקציניםבאחוזיםהכלסר

196719681968 19671967196819671908

הכל 8,7569,210100.0סך 100.07718317,9858,379

אחת שנה 1,7231,27219.713.81921,7041,270עד

1,1792,43913.526.523511,1562,388שנתיים

שנים 36825277.85.747678520

. ; שנים 43723434.23.7910363333

, . שנים 53363083.83366330302

שנים 1061,1221,07112.811.644571,0781,014

שנה 151196994011.110.2125139844801

שנה 20162,0411,99423.321.73753951,6661,599

שנה 30212272192.62.48185146134

ומעלה שנה 31105971.21.185792018
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הוותק לפי האדם כוח בהרכב משמעות רבי לשינויים השנה הביאה המצבה מן הנשירה
156 בין הוא שוויתקם האנשים של בשיעורם הירידה המשך את לציין יש במיוחד במשטרה.
.1968 בשנת ל%21.8 1966 בשנת מ%29.2 מקצועית* מבחינה ביותר לפורה והנחשב שנים
במספר העלייה הוותק. קבוצות בכל אשתקד מאשר גדולה היתה ההתפטרויות) (וביחוד הנשירה
הגבול. במשמר החובה שוטרי של בשירותם ככולה, רובה מקורה, שנתיים הוא שוויתקם האנשים
ל51 1966 בשנת מחמישה  בלבד שנתיים הוא שוויתקם הקצינים במספר הגדולה העלייה את
צעירים, במפקדים והצורך הגבול משמר של הרחבתו חשבון על לזקוף יש  1968 בשנת

רב. משקל יש הצבאית שלהכשרתם

בריאות .4

.8.6 על לקצינים והממוצע 13.1 על השנה עמד ולשוטרים לסמלים מחלה ימי של הממוצע
העלייה על תפקיד. מילוי בשעת חבלות מחמת שנגרמו ההעדרות ימי גם נכללו המחלה ימי במניין
האיבה בפעולות חלקם מנת שהיו המרובות הפגיעות השפיעו המשטרה אנשי של המחלה בימי
להביא גם יש ממושכים. וטיפול לאישפוז נזקקו מהם שכתוצאה עמם' וההתקלויות המחבלים של
לבתיהם, מחוץ ממושכות תקופות ששהו השוטרים במספר השנה שחלה העלייה את בחשבון

להם. הורגלו שלא בתנאים

וסניטאציה חיטוי לפעולות מיוחדת לב תשומת הקדישו המשטרה של הרפואי השירות אנשי
מחלות נגד המשטרה אנשי של לחיסונם ודאגו המוחזקים, שבשטחים ובתחנות בבסיסים

שם. הנפוצות ספציפיות

שבח ודברי פרסים .5

מעשים עבור ניתנו הפרסים כספיים. פרסים 1,416 משטרה לאנשי הוענקו 1968 בשנת
ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן החורגים מיוחדים

לשבח צוינו אחרים ורבים הכללי המפקח מאת לשבח בציון זכו משטרה אנשי חמישה
והנפות. המחוזות מפקדי עלידי

המוחזקים בשטחים האדם כוח .6

312 מהם אנשים, 1,146 המוחזקים בשטחים המשטרה ביחידות שירתו 31.12.68 ביום
יש כי בהרבה, גדול המעשית בעבודה ישראל משטרת של חלקה ברם, ישראל. משטרת אנשי
התיגבורות ואת הגבול משמר אנשי את אלה, ליחידות הניתנים השירותים את בחשבון לקחת

צורך. לעת לשם תכופות הנשלחות

המקומיים השוטרים מן חלק האדם. בכוח תחלופה מסויימת, במידה חלה, השנה במשך
ירודה שהיתה המקומיים, המשטרה אנשי של המקצועית רמתם תחתם. גויסו ואחרים נשרו
ועל שוטר של יעודו על הסגל,הישראלי של וההסברה ההדרכה למאמצי הודות עלתה מאד,

הציבור. כמשרת תפקידיו מילוי
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9 לוח ;
המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת

הנפות לפי
1968

עזהיהודהנפתשומרי?נסתהכלסד סעינסת וצסון

מהםםה"כ
"כישראלים מהםסד!

מהםםה"בישראלים
מהםסה"כישראלים

ישראלים

הכל 1.14631226312925875625108סך

42351110992216קצינים
523ממ"קים

2641317956603512540סמלים

827138164561853047852שוטרים

887711שמז"ים

שידות תנאי .7.

לזה (כולל) ניצב דרגת ועד ניצב סגן מדרגת הקצינים של שכרם הושווה 1968 בשנת
המדינה שירות לחוק 63 לסעיף הנוסף התיקון בצה"ל. מקבילות דרגות בעלי שמקבלים
השירות תקופת את להגדיל הכללי המפקח של סמכותו את מרחיב תשט"ו1955, (גימלאות)'
לפיו שנה. 15 ושירתו שנה 40 להם שמלאו לפני המדינה לשירות שהגיעו המשטרה אנשי של
המוספים השוטרים של משכורתם .50 מגיל למטה שהם בריאות, מטעמי פורשים על גם יחול הוא

הועלתה. הישובים במשמר תפקידים הממלאים הזמניים

בתנאי הקלה כל זו שנה הביאה לא ישראל במשטרת המשרתים של מניינו לרוב אולם
מו"מ מתנהל אמנם כלשהו. פיצוי שיקבלו מבלי הוחמרו שירותם תנאי כי הוא' הנכון השירות.
נגע לא ואף מעשי ביטוי לכלל הגיע לא הוא אך המוחזקים, בשטחים למשרתים פיצוי מתן על

המשטרה. אנשי כלל של שירותם תנאי להטבת

בתנאי תפקידים מילוי בשטח, פריסה שחייבו הבטחתי בתחום התפקידים רבו בינתיים
נוספת. עבודה של רבות ושעות סיכונים מיוחדים, מבצעים שדה,

השירות ותנאי השכר רמת כאשר העבודה, בשוק המוגברת הדרישה לאור ובפרט זה במצב
את העוזבים מספר אם ייפלא לא  במשטרה הקיימים מאלה שיעור לאין טובים המוצעים
עומדת איננה הניתנת שהתמורה נראה, .1951 שנת מאז ביותר הגדול גדול כה היום השירות
על גדולה' ןלתחלופה בכוחאדם למחסור הגורם דבר הקשים, העבודה תנאי עם שווה ביחס
קסמים: מעגל מעין נוצר המשטרה. לשירות בהכשרתם שהושקעו הרב והממון המאמצים אף
גורם בכוחאדם המחסור בכוחאדם; למחסור גורמים מתאים פיצוי ללא קשים שירות תנאי

היומיומיים. השירות בתנאי נוספת להרעה

1,433 בע"מ" בישראל השוטרים "קרנות חברת של ההלוואות קרן אישרה השנה במשך
1'695'000 של כולל בסכום הלוואות' 1,068 (לעומת ל"י 2,478,700 של כולל בסכום הלוואות'
הגיע הלוואות קבלת לשם שונים לבנקים המשטרה בהמלצת שפנו האנשים מספר אשתקד). ל"י
קיבלו אשתקד) 35) אנשים 42 אשתקד). ל"י 112,450) ל"י ל134,400 ההלוואות וסכום ,ל509
כן ל"י. 11,390 של כולל בסכום בע"מ", השוטרים קרנות "חברת של הסיוע מקרן מענקים

ל"י. 704,800 של כולל בסכום שק"ם, בחנויות קנייה תווי משטרה לאנשי סופקו
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של כולל בסכום חיים' ביטוח דמי השנה במשך שילמה בע"מ" השוטרים קרנות "חברת
בסכום תשלום' ללא מחלה בחופשת המשטרה אנשי של משכורתם את השלימה ל"י, 245,000
משטרה אנשי ילדי של לימוד בשכר להשתתפות בקשות 181 ל ונענתה ל"י 70,000 של כולל

ל"י. 81,270 של כולל בסכום גבוהה, להשכלה במוסדות הלומדים

משטרה. אנשי של משפחות 1,233 הנסקרת בשנה שהו החברה של המרגוע בבתי

והדרכה הכשרה .8

הטביעו הימים ששת מלחמת בעקבות שנשתרר הבטחוני והמצב שנתהוו החדשים התנאים
ישראל. במשטרת ההדרכה מגמות על הקודמת, כבשנה השנה, גם חותמם

הציבורי הסדר והבטחת המודיעין השוטף, הבטחון למשימות משטרה אנשי בהכשרת הצורר
ההכשרה גם הוגברה חבלה; בחומרי לטפל משטרה אנשי הוצרכו הטירור מעשי התרבות עם גבר.
וההתפרעויות, חוקיות הבלתי ההפגנות בנושא נרחבת הדרכה קיום נוהגיהם. על גישוש, כלבי של

ודחופה. חשובה משימה היתה זו אף

המקומיים המשטרה אנשי של לתפקידים הכשרתם את תבעה המוחזקים בשטחים ההתפרסות
הגבול. למשמר הרבים המגויסים ושל יותר גדול במספר מפקדים סגל של המוחזקים, בשטחים

ישראליים. משטרה לאנשי הערבית הלשון להקניית לב תשומת הוקדשה כן

****** ^.י^** *2

הארצי ההדרגה בבסיס סדר בתרגילי אימון



תוכנית לטירונים. בקורסים ההדרכה רמת אודות על חוזר להיזן התוכנית הופעלה השנה
הקורס. לסיום שנה בתום הטירונים' קורס לבוגרי בנוגע היחידות מפקדי דיווח על מבוססת זו
של שוטפת בדיקה מאפשרת המדריכים סגל של הערכתו עם המפקדים של ההערכה השוואת
ההערכה. בתקן תיקונים ועריכת תיקון' לשם לקחים למידת ההדרכה, שיטות ושל התוכניות רמת
שיעמדו בדי במרחבים' ליחידות הארצי ההדרכה מבסיס מדריכים גם סופחו אלה מטרות להשגת

המבצעיות. והבעיות התיפעול בשיטות השינויים על

ההדרכה תוכניות וכן הקיימים ההערכה תקני ושל מפקחים לקורס המועמדים של ההתאמה
המחקרים מסקנות כך. לשם שנתמנו מיוחדים מחקר לצוותי נושא שימשו מפקדים' של לקורסים

מקצין. הנדרשים הכישורים ולקביעת ההערכה למהימנות סטנדרטים לקביעת יתרמו

השנה. שקוימו בסמינריונים בהרחבה נדונו  נוער ועבריינות תנועה  נושאים שני
שהצטברה אינפורמאציה שהחליפו אלה' בתחומים העוסקים קצינים היו בהם המשתתפים

אזרחיים. מומחים עם

לימודים מחזור הראשונה' הפעם זו נפתח' בגרות לבחינות להכשרה המשטרתית במדרשה
שעמדו או א', שלב שסיימו משטרה אנשי משתתפים זה במחזור תיכון. ללימודי ב' שלב של

הבגרות. בחינות לקראת לימודיהם את והממשיכים המוקדמות' בבחינות

תלמידים. כיתת עוד בו ונוספה השלישית לשנתו נכנס משטרה לצוערי הספר בית

אנשים. 3,689 שונים ובקורסים בהשתלמויות 1968 שנת במשך הודרכו הכל בסך

ה כ ר ד ה ה ן ו נ כ ת א.

מן שנבעו הצרכים ועל הקבועים הצרכים על לענות היו חייבות שעובדו ההדרכה תכניות
ועודכנו נבדקו התוכניות המשטרה. עבודת על השלכה היתה שלהן שונים, בתחומים ההתפתחויות

הצורך. לפי פעם מדי

 אלה? במסגרות התקיימה ההדרכה

ו בסיסית להכשרה קורסים

מפקדים? להכשרת קורסים

להתמקצעות? קורסים

עיון? וימי השתלמויות

מרחבית? הדרכה

והסברה. הדרכה פרסומי
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יועסקו הצעירות המשטרה). בשירות (חיילות חיב"ה לבנות הדרכה תוכנית הוכנה השנה
של ראשון מחזור שוטף. ובטחון פיקוח למשימות ויוצבו עירוניים במרכזים המשטרה עלידי

המשטרה. של ההדרכה מבסיסי באחד ,1968 בינואר אימוניו יתחיל אלה בנות

ההדרכה שיטות ב.

מוצא זה עיקרון החניך. של הפעיל הלימוד עיקרון מקובל וההשתלמויות הקורסים בכל
בעזרי נרחב שימוש עלידי הנלמד, של מוחשיות והדגמות תרגילים דיונים, בריבוי ביטויו את

ביותר. החדישים ומן אימון

ראוי מקוריים. ופיתוח מחשבה פרי בחלקם רבים, אימון עזרי נוספו הנסקרת בשנה גם
בבפיס ונבנה ההולך טבעי' בגודל פרוצה), תכשיטים (חנות עבירה מקום של הדגם מיוחד לציון
בבסיס האירוע. במקום והמצבים ההסברים את תשלים סגור במעגל טלביזיה הארצי. ההדרכה
לצורכי קבועה כתערוכה ,"1968 המזרח ב"יריד המשטרה ביתן ממוצגי חלק גם מוצג זה

והסברה. הדרכה

הכשרה ג.

לטירונים קורסים

כמפורט חניכים, 1,656 השתתפו ובהם התקיימו לטירונים קורסים של סוגים שלושה
 להלן.

מהם
ממשיכים
בלימודים נשרו סיימי

בהצלחה

סה''כ
השתתפו

מספר
המחזורים הקורם

משטרה 24749426137186לאנשי

הגבול משמר 132642281323לאנשי

 הגבול משמר לאנשי

חובה 56435007136מגוייסי

למפקדים קורסים

להלן: כמפורט שונות, ברמות למפקדים בקורסים אנשים 489 השתתפו השנה במשך
מהם

ממשיכים
בלימודים נשרו סיימו

בהצלחה

סה"כ
השתתפו

הגבול במשמר חוליות 2102055מפקדי

וסמלות 179831086סמלים

6730532מפקחים

בכירים 331419קצינים
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ובהרכבתו נשק בפירוק אימון

התמקצעות ד.

שהתקיימו ובהשתלמויות בקורסים שונים' בתחומים מקצועית הכשרה קיבלו אנשים 1'544
אזרחיים. ובמוסדות צה"ל בבסיסי ויתרם המשטרה של ההדרכה בבסיסי ברובם

 במקצועות: המשטרה, בבסיסי השתלמו אנשים 1,089
דיבור, ואלחוט טלפרינטר נהיגה, דרכים, תאונות חקירת כלבים' ניהוג חקירות, מודיעין' ריכוז
הפעלת חבלה, שוטף, בטחון ריכוז גישוש' תיפוף' קלםתרן' מתפרע' בקהל טיפול נוער' חקירת

גזים. בפני והתגוננות תנועה בעיות נוער' בעיות עקבות' ויציקת מוצגים איסוף מכ"ם'

 במקצועות צה"ל' בבסיסי השתלמו אנשים נ39
חבלה, מודיעין' קרביים, חובשים מק"כ' מפעילי טבחים' כיתות' מפקדי חי"ר' פלוגות מפקדי
צה"ל. במסגרת לקצינים שונים בקורסים משטרה אנשי השתתפו כן הערבית. והלשון שוטף בטחון

 במקצועות: אזרחיים' במוסדות השתלמו אנשים 64

הדרכה שיטות אנוש, יחסי מתקדמת, תכנות ספינות, מכונאות םפרנות, כתבנות' קרימינולוגיה'
ואלקטרוניקה.

בחינות ה.

באחד קצונה מבדקי עברו סמלים' ולקורם מפקחים לקורס מועמדים משטרה, אנשי 283

צה"ל. מבסיסי

בהן העומדים את מזכות השירות בחינות אנשים. 518 בהצלחה עמדו השירות בבחינות
כספית. בהענקה
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 הנבחנים* ומספרי הבחינות של הנושאים פירוט להלן
טבחות ;50  מכ"ם הפעלת !14  גבולות ביקורת :395  ושוטרים) (סמלים הצטיינות שכר

.29  קצינים קידום * 13  שפות !6  אצבע וטביעות מיון 16  צילום !5 
לקידומם. תנאי הן יעודיים בתפקידים משרתים שאינם לקצינים הבחינות

מרחבית הדרכה ו.

במרחבים שוטפת להדרכה קבועים נושאים ובה שנתית תוכנית מעבדת ההדרכה מחלקת
בתוך ההדרכה נושאי את קובעות השונים במחוזות היחידות ואילו ההדרכה)' מן (כ%20

שלהן. הספיציפיים והנושאים התנאים לפי יחידותיהן,

השבועיים השעורים במסגרת התקיימה המשטרה' אנשי כל את הכוללת המרחבית' ההדרכה
 היו. 1968 לשנת החובה נושאי בין השונות. ובהשתלמויות העיון בימי והתקופתיים'

התנהגות' כללי בשטח' מצבים על ופיקוח בשטח מצבים גילוי הפסיקה' בראי החקירה
וכן ומניעתה הנוער עבריינות לפקודים' ההרשאה תחום במשטרה' המודיעין ראשונה' עזרה

תקומתה. ובתולדות והמדינה החברה בבעיות נושאים סידרת

הצבאיים התפקידים צרכי על שענו נושאים כללה הגבול משמר ביחידות המרחבית ההדרכה
האוכלוסייה עם במגעים הרצוים היחסים על מיוחד דגש הושם בשיחות כאחד. והמשטרתיים

המוחזקים. בשטחים

המוחזקים בשטחים מקומיים משטרה אנשי הדרכת ז.

הדרכה חומר המכיל עצמי' ללימוד תיק הוכן המקומיים המשטרה אנשי מבין למפקדים
משטרה. בנושאי

 היו? המרחבית ההדרכה במסגרת המקומיים השוטרים שלמדו הנושאים בין
טיפול בכוח' השימוש הגבלות ובחקירות' בבלימה הסייר תפקידי ותפקידיה' המשטרה יעוד
מבנה דרכים, בתאונות ראשוני וטיפול תנועה הכוונת רכוש, ובעבירות רחוב בעבירות הסייר

טובה. ואזרחות התנהגות כללי וחיפושים' מעצרים וסמכויותיהם' בישראל המשפט בתי

העברית. השפה ללימוד בקורסים השתתפו מקומיים שוטריקי 58

תרבות ופעולות כללית השכלה ח.

השכלה

ההמשך ללימודי בעיקר, המאמץ, הופנה ישראל במשטרת הממוצעת ההשכלה רמת עליית עם
המשטרה. אנשי כל של השכלתם לקידום וכמובן העליסודיים

במדרשה המוקדמות) לבחינות >הכנה א' השלב את משטרה אנשי 30 סיימו 1968 בשנת
בו שאף בגרות), לבחינות (הכנה ב' שלב של ראשון במחזור תיכונית. להשכלה המשטרתית

תלמידים. 14 משתתפים זו, בשנה הלימודים החלו
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משטרה. אנשי 37 השנה למדו ערב) (לימודי צה"ל של התיכון ספר בבית

לומדים הכיתות בשלוש נוספת. כיתה השנה נפתחה משטרה לצוערי התיכון הספר בבית
תלמידים. 71

יסוד: ולהשכלת לערבית לעברית, בקורסים השתתפו משטרה אנשי 210

סיימו טרם סיימו הקורס

30
31 לערבית האולפן
85 צה"ל) (במתקני מג"ב/חובה  יסוד השכלת
64 צה"ל) (במתקני מג"ב/חובה  עברית

לימוד שעות הוקדשו מפקדים ולהכשרת בסיסית להכשרה הקורסים של ההדרכה בתוכניות
 העברית: הלשון לשיפור

שעות 80 
שעות 50 
שעות 60 
שעות 90 
שעות 32 

לטירונים בקורס
מג"ב לטירוני בקורס

לסמלים בקורס
למפקחים בקורס

בכירים לקצינים בקורם

פעולתו ועל תרכב מבנה על שיעור
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מגויסים ו135 משטרה אנשי 198 יסוד ולהשכלה לעברית בבחינות בהצלחה השנה עמדו כן
חדשים.

טיולים

טיול. ימי 132 שכללו טיולים ב68 השנה השתתפו משפחותיהם ובני משטרה אנשי 2,941
אנשי מבין מוסמכים דרך מורי בליווי התקיימו הטיולים המוחזקים. בשטחים נערכו הטיולים רוב

ואחריהם. הטיול אזורי על רקע חומר חולק בהם ולמשתתפים המשטרה

המשתתפים. של השנתית חופשתם חשבון על נזקפים הטיולים ימי

המקצועית הספרייה ט.

המשטרה בנושאי וספרים חוק מפרי 5,393 המקצועית בספרייה נמצאו 1968 שנת בסוף
עותקים). 3'952) הכללית ההשכלה בתחום ספרים ו551 עותקים) 23,347) השונים

הסברה פרסומי י.

ותכליתם המשטרה לאנשי כלל, בדרך מיועדים, ההדרכה מחלקת של ההסברה פרסומי
כלליים בנושאים אינפורמאציה להם ולספק ובעולם בארץ במשטרה הנעשה על להעמידם
להם לספק במגמה ומוסדות, ציבור אנשי בין גם מופצים הפרסומים מן אחדים אקטואליים.

המשטרה. על נכונה אינפורמאציה

 פרסומים שלושה לאור יצאו הנסקרת השנה במשך

,. המשטרה בעולם מהמתרחש

ופסיקה! תחיקה חידושי

מהרבה. מעט

גופני אימון יא.

ההישגים רמת את להעלות במגמה שינויים, השנה נערכו הכושר" ל"אות המבחנים בתוכנית
משטרה. אנשי 2,432 הכושר" ל"אות במבחן עמדו השנה במשך בה. לעמוד הנבחנים שעל

למען בוקר, להתעמלות תרגילים הכוללת "א5"' הדרכה חוברת הופצה המשטרה אנשי בין
טובים. גוף וכושר בריאות רמת השגת

הימים. 3 בצעדת כפרטים, חלק, לקחו משטרה אנשי ל100 קרוב

39 השתתפו צה"ל, של גופני לאימון ספר בבית שקויימו עצמות" ל"חילוץ בקורסים
קצינים.
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חוץ לגורמי הדרכה יב.

בשיגור בבסיםיה, אנשיהם בהדרכת אחרים ישראליים למוסדות סייעה ישראל משטרת
שירות צה"ל, אלה: מוסדות בין וכר. ביחידותיה והשתלמות לימוד סיורי באירגון מדריכים,
ועוד. העברית האוניברסיטה בראילן, אוניברסיטה ישראל, בנק החקלאות, משרד הסוהר, בתי

כן זרות. מדינות של במשטרות ויועצים מדריכים משמשים ישראל ממשטרת קצינים
קצין וסטאטיסטיקה". רישומים פלילי, "מחקר בנושא גאנה ממשטרת קצינים 12 בארץ הודרכו

האינטרפול. עם קשר לתפקידי הוכשר אתיופיה ממשטרת אחד

חיים בעלי יג.

כלבים לנוהגי קורסים שני קוימו גישוש, לכלבי חדשים בסיסים שני הוקמו 1968 בשנת
נוספים. כלבים ונקלטו

זיהוי. פעולות וב6 חשיש חיפוש פעולות ב126 גישוש, פעולות ב269 השתתפו הכלבים
רבים אזרחים בפני נוהגיהם, על הכלבים, של פעילותם הודגמה הייעודי תפקידם על בנוסף

צופים. מ15,000 למעלה אלה בהדגמות חזו בםך"הכל ספר. בית תלמידי בפני ובמיוחד

אשתקד). 66) סוסים ו69 אשתקד) 116) כלבים 168 המשטרה באחזקת היו השנה סיום עם

סיור כלבי תירגול
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גי סרק

ושירותים משק

המשקית <ח9עילות היקף? .1

יחידות של והקמתן המוחזקים בשטחים הגבול ומשמר המשטרה יחידות של התפרסותו
מבנים, להן לספק שנתבעו הלוגיסטיות' השלוחות של הפעילות את שיעור לאין הרחיבו נוספות,
בשנים שניתנו אלה על בהרבה העולים ובמספר בכמות ושירותים חומרים ציוד, כלים, כלכלה,
של והיעילה התקינה פעילותה את מעט לא קבע והטכניים הכספיים האמצעים ניצול הקודמות.

ישראל. משטרת

השוטפת לעבודה רבות שתרמו המנהלה, אגף שלוחות של הפעילות משתקפת זה בפרק
והיחידות המוחזקים בשטחים היחידות של להתבססותו  במיוחד לציין וראוי היחידות כל של

זו. בשנה שהוקמו

תשלומים .2

במשך והוגדל ל"י 93,900,000 של בסך הסתכם 1967/68 הכספים לשנת המקורי התקציב
תאורת להתקנת הגבול, ובמשמר בירושלים נוספות יחידות הקמת לשם ל"י' ב5,933,000 השנה
הסתכם המוחזקים בשטחים שהוקמו המשטרה יחידות של התקציב וכוי. הספר בישובי בטחת

ל"י. ב6480,000

צפויה השוטפת הכספים שנת סוף ועד ל"י 108,540,000 של תקציב אושר 1968/69 לשנתז
בתחום בעיקר צפויות, בלתי והוצאות התייקרויות לכיסוי בערך, ל"י 2,230,000 של בסך הגדלה
7,861,000 בסך השנה בתחילת הסתכם המוחזקים בשטחים המשטרה יחידות תקציב הבטחתי.
של הרגיל שהתקציב נראה, בערך. ל"י ב854,000 הגדלה צפויה השנה סוף ועד ל"י
הנוטרים, ויחידת מתקנים לאבטחת היחידות מלבד  1968/69 הכספים לשנת היחידות כל
ב119,485,000 יסתכם  אחרים וגורמים הממשלה משרדי עלידי מכוסות הוצאותיהן אשר

ל"י). 106,313,000) הקודם, התקציב לעומת ,%12.4 של עלייה כלומר, בערך, ל"י

אולם סופית' נקבע טרם 1968/69 הכספים בשנת משטרה בנייני להקמת הפיתוח תקציב
בנייני והשלמת בירושלים הארצי המטה בנייני הקמת לשם ל"י' 1,800,000 בסך הקצבה הובטחה

ועוד. בירושלים הדרומי, המחוז במטה בגבעתיים, באשקלון, המשטרה
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אפסנאות .3

של התפרםותן עם ונוספות רבות משימות הוטלו האפסנאות מחלקת עובדי שעל אףעלפי
נתארכו האספקה שקווי ואףעלפי חדשות' יחידות של והקמתן המוחזקים בשטחים היחידות
הנכון. ובזמן טובה באיכות הסוגים מכל הדרושה האפסנייה ליחידות סופקה ניכרת, בצורה
הוא והאמור שונים ציוד פריטי של האחדה מדיניות היתד, ניכרת השונות המשטרה ביחידות
של להתבססותן רבות האפסנאות מחלקת תרמה שם המוחזקים, שבשטחים היחידות לגבי גם
מיוחד, מזון לוח לפי וניתן וטוב מגוון היה לעצירים שסופק המזון משקית. מבחינה היחידות
המרכזים, מן המרוחקות ליחידות .1967 בשנת שמונתה התזונה ועדת המלצות על שהושתת

טלביזיה. מכשירי סופקו לחופשה, חופשה בין ימים במשך לתפקידם אנשים רתוקים שם

ובמיבצעים אשתקד) 800,000) כלכלה ימי 890,000 המשטרה לאנשי סופקו המשטרה במטבחי
ימי 80,000 סופקו המעצר בבתי לעצירים אשתקד). 19,000) ארוזות ארוחות 24,000 מיוחדים
כלכלה ימי 87,885 סופקו המשטרה שברשות החיים לבעלי ואילו אשתקד) 75,000) כלכלה

אשתקד). 58,600)

הציוד ממחסני באחד
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ובמכונות חימוש באבזרי נשק, בכלי תיקונים 3,191 החימוש בבסיסי בוצעו השנה במשד
של ובמתקנים המשטרה ביחידות נשק ביקורות 1,250 ערכו החימוש מדור אנשי משרדיות.
ירייה, כלי 1,579 הופקדו החימוש בבסיסי מיוחד. רשיון עלפי נשק שברשותם גורמיחוץ
ירייה כלי ו947 למפקידים הוחזרו ירייה כלי 610 נמצאו. או שנתפסו ואחרים למשמרת חלקם

איכשירותם. בשל סולקו

17,500,000) שונים' טפסים של עותקים 19,000,000 השונות היחידות בשביל ונופקו הודפסו
אשתקד).

בסכום שונים, פריטים 44,000 מעל נרכשו בסךהכל בארץ. ברובו נרכש שסופק הציוד
ל"י. 15,874,720 של כולל

תחבורה .4

רכב. כלי 207 השירות מן הוצאו זאת ולעומת שונים כלירכב 241 נרכשו 1968 בשנת
קרוב שנסעו כלירכב 1,149 המשטרה שברשות הרכב כלי מצבת על נמנו הדו"ח שנת בסיום

דלק. ליטר ל7,500,000 מעל וצרכו אשתקד) ק"מ 31,487,000) ק"מ ל36,500,000

שירותיהן את המשלימה המזרח"), (''סדנת מרחבית סדנה נפתחה שבירושלים בתלפיות
בקריתגת נפתחה משנה סדנת ? ונביסלח רמאללה ביתלחם, חברון, מגלית, המשנה סדנות של
תיקון פעולות 55,876 השנה ביצעו המשטרה של הרכב סדנות נסגרה. באשקלון המשנה וסדנת
רבה עבודה ב%30.0). (עלייה הקודמת בשנה 42,438 לעומת שמנים), והחלפת סיכה (למעט

מיבצעי. כרכב לפעולה שהוכנס שלל ברכב הושקעה

רבות מנסיעות כתוצאה נוצר אשר המהיר והבלאי המשטרה רכב של המירבי הניצול
תקינותו שמירת למען רבים מאמצים השקעת חייבו  בקילומטרז' ומהעלייה יותר וארוכות

הרכב. של

רכב, ואבזרי חילוף חלקי 3,147 מנועים, 656 שיפצה ואבזרים מנועים לחידוש החולייה
רכב כלי שיפצה המסגריה לשירות. נגמ"שים 40 בהכשרת וטיפלה שונים פריטים 820 יצרה
וקיבל פריטים ל120,000 קרוב ניפק התחבורה מחסן מים. ולמיכלי לאוטובוסים מרכבים ויצרה
שנתקבלו החדשות הספינות שלוש את להכשיר החלו חיפה במספנת שונים. פריטים כ40,000

החופים. במשמר

סיום עם הנהיגה. במבחני שעמדו משטרה לאנשי נהיגה רשיונות 614 הוצאו השנה במשך
משטרתיים. בכלירכב נהיגה ברשיונות משטרה אנשי 4,087 החזיקו הדו"ח שנת

קשר .5

הנסקרת השנה תום עם והקווי. האלחוטי הקשר מערכות השנה גם הורחבו קודמות כבשנים
קשר מכשירי 455 ב%18.6), (עלייה נייחים קשר מכשירי 210 הקשר ציוד מצבת עם נמנו
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(עלייה טלפרינטרים 103 ב%93.4) (עלייה נישאים קשר מכשירי 503 ב%33.0), (עלייה ניידים
ב%100)' (עלייה ופנים חוץ לקשר מרכזות 12 ב%18.0), (עלייה חוץ לקשר מרכזות 98 ב14.40/0)'
שלוחות 2704 ב.%6.7)' (עלייה קווים 930 טלפרינטרים' מרכזת 1 פנים' לקשר מרכזות 24

מוקד. מרכזות ו4 סרט מקליטי 35 רד"ט' תחנות 14 ב%13.4). (עלייה

וקוויים, אלחוטיים קשר בעורקי היממה שעות כל במשך פועלת במשטרה הקשר מערכת
 דלהלן: השיטות בשלוש ומופעלת

אחרות; וביחידות בתחנות המטות, בכל טלפרינטר;

בפאריס! האינטרפול ועם ובאילת הארצי במטה : איתות

היחידות. בכל דיבור:

הקשר בסדנת המעבדות אחת
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המטה בין ב%21.4). (עלייה מברקים ב1,420,356 המברקה שירותי טיפלו השנה במשך
מברקים. 1,255 הוחלפו האינטרפול לבין הארצי

המטפלים הגדולות, הערים בשלוש האלחוט במוקדי אירועים על וההודעות המברקים תנועת
הממוצע ב%8.8). (עלייה הקודמת בשנה 275,900 לעומת ל300,306, הגיעה הציבור, בפניות

.66  ובחיפה 74  בירושלים ,185  בתלאביב היה: הקריאות של היומי

5,584 התקנות, 836 קשר, ציוד של בנייה עבודות 1,025 ביצעו הקשר מחלקת עובדי
הארץ. בכל הקשר במתקני טכניות ביקורות ו6,200 פירוק עבודות 257 שונים, תיקונים

הכללי הבטחון לשירות כגון, אחרים, ממשלתיים לגורמים קשר שירותי ניתנו השנה גם
בצעדת המולד, בחג העצמאות, ביום מיוחדות קשר משימות קוימו כן המטאורולוגי: ולשירות

ועוד. הימים שלושת

וקלטה המשטרתית הקשר מערכת על הפיקוח את היתר, בין קימה, קשר לביקורת החולייה
שידורים. 16,000

ונכסימ כינוי .6

במחנה הרכב סדנת ירושלים, במזרח הדרומי המחוז מטה של הבניינים הקמת הושלמה השנה
המשטרה ותחנות "ליי, מג"ב בבסיס המגורים בניין בתלאביב, השוטר בית בירושלים, תלפיות

בגבעתיים המשטרה תחנת  חדש בניין
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המעצר בית ושל הנגב נפת מטה של המנהלה' אגף של בבניינים ובעירון. בגבעתיים באשקלון'
בשטח חדשים מבנים למשטרה נוספו בםךהכל משרדים. קומת הוספה בתלאביב המחוזי

הקודמת). בשנה ממ"ר 3,481) ממ"ר' 12,250 של כולל

בשלבי נמצאים כן להסתיים. עומדת בירושלים הארצי המטה של הראשון הבניין של בנייתו
בניינים שני הארצי, ההדרכה בבסיס השירותים לציון' בראשון המשטרה תחנת בניין שונים בנייה
המשטרה תחנת בניית ירושלים. מזרח בצפון השוטר ובית בירושלים הארצי המטה בשביל נוספים

תכנון. בשלבי הן בירושלים המחוזי המעצר בית והגדלת בביתשמש

חדרי ו106 מגורים דירות 16 המשטרה שברשות המבנים ממצבת הורדו השנה במשך
הוחזרו הנותרות ואילו בהן למתגוררים נמכר הדירות מן חלק בארץ. שונים במקומות משרדים,

וכד'. "עמידר" לחברת השיכון, למשרד הבטחון' למשרד הממשלתית, הדיור לוועדת

בשכ' דירות 2 בירושלים, בקעהדיםקץ בשכי מגורים דירות 8 הועברו המשטרה לרשות
הדירות בחיפה. חסןשוקרי ברח' קרקע וקומת בביתשאן מגורים דירת בירושלים, ביתהברם

חדרים. 40 כוללות האלה

ופיקוח ייעול .7

המשטרה, ביחידות פתע וביקורות תקופתיות ביקורות עורכים משקית לביקורת המדור אנשי
ניצולו. אופן ואת שברשותן הציוד על הפיקוח דרכי את ולבדוק לבחון כדי

בנושאים סקרים גם עורך המנהלה, אגף לראש ישירות הכפוף משקית, לביקורת המדור
היעיל. ובניצולו הציוד של בהחזקתו המשטרה, במשק הנוגעים

שיגרה. ביקורות ו22 פתע ביקורות 91 סקרים, 3 נערכו השנה במשך
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ד' פרק

שיטור ותפקידי סיור מניעה,
ומניעתה העבריינות ,1

אך ב.%10.6, הסתכמה בעבריינות העלייה העבריינות. בממדי בולט שינוי חל לא 1968 בשנת
לאופי לב נשים אם נעשה טוב היקפו. לפי רק העבריינות במצב זה שינוי ולמדוד לראות אין
המלווה העבריינות והולכת, הגוברת האלימות  לו בולט גוון ספק שללא זו, בשנה העבריינות

מעצורים. חסרת אלימות

לחפש יש מקורם את ומצטבר. איטי כידוע, הוא, העבריינות במצב השינויים תהליך
מן להתעלם רוצים אנו אין והחברתיים. הנפשיים ובעיקר היטב, הידועים השונים במרכיבים
שחלו הזעזועים ומן החברה מנורמות חריגה העול, פריקת המוסר, התרופפות של התופעות
מן עין להעלים גם רוצים אנו אין כאן. הגלויות מקיבוץ חשובים חלקים של חייהם באורח
דרך בכל חומריים להישגים והדחף ה"יש" אחר הרדיפה לו ובצמוד הגואה הכלכלי המצב
יותר, חיצונית שהשפעתו אחה גורם עוד להוסיף שעלינו ייתכן אך ,' האמצעים ובכל אפשרית
של המצאותו  האלימה בפשיעה לעלייה לדעתנו שתרם גורם  ומיידית מפתה יותר, גלוייה
אחר שנתהווה ביסודו, שלילי עובדתי, מצב רסן! שלוחי צעירים בידי מורשה ובלתי רב נשק

הימים. ששת מלחמת

במשמעותה עבריינות מניעת אך העבריינות, מניעת למען לעשות החוק עלפי מצווה המשטרה
ושונות. רבות הן המניעה דרכי כי כולה, ולחברה במדינה שונים למוסדות הנוגע עניין היא הרחבה

ולסיכולה. העבריינות לבלימת בעיקר מוקדשת העבריינות במניעת המשטרה של פעילותה

ובלילה, ביום היממה, שעות בכל מספיק במספר ברחובות שוטריםםירים של המצאותם
עבריינות. ולסכל לבלום המסוגל גורם מהווה

הסיור יחידות ארגון .2

הכפריות ובנפות והמיבצעים הסיור לשכות במסגרת הסיור יחידות פועלות העירוניות בנפות
בהתאם נקבעת הסיור שיטת המשטרה. תחנות של הסיור משרדי במסגרת הסיור יחידות פועלות
המקופי הסיור מופעל העירוניות בנפות ואוכלוטייתו. אופיו לבעיותיו, ובהתאם המרחב לתנאי
הכפריות בנפות סיור. אזורי על החולשות סיור, לקבוצות מחולקת סיור יחידת כל כאשר במשמרות,
השעה. צורכי לפי נקבעים ואופיו שעוצמתו הקבוצתי, הסיור מופעל למחצה, כפריים באזורים או
ימיים סיורים מקיים החופים משמר כפר. שוטרי הסיור תפקידי את ממלאים הכפרים מן בחלק

לפיקוחו. הנתונים בשטחים מיוחדים סיור בתפקידי עוסק הגבול ומשמר הארץ חופי לאורך

47



ל59.90/0 והגיע והתנועה המניעה הסיור, בתפקידי המועסקים מספר גדל 1968 בשנת
הגבול, משמר של להרחבתו זה גידול לייחס יש אשתקד). %57.9 (לעומת המשטרה אנשי מכלל

בטחוניים. לתפקידים כוחאדם ולתוספת התנועה בתפקידי העסוק הכוח להגברת

102 (ניידות), שיטור מכוניות 111 הסיור כוחות עלידי בממוצע הועסקו היממה במשך
סיור. כלבי וגם סוסים 20 קטנועים,

הסיור יחידות תפקידי .3

הציבורי הסדר על ושמירה עבריינות מניעת א.

כלל בדרך מבוצעות הציבורי, הסדר על ולשמירה העבריינות למניעת המכוונות הפעולות
עבריינים, וריכוזי עבריינות גלי צפויים, ומצבים אירועים בדבר מוקדמים, ומידע תכנון עלפי
בסימן הסיור פעילות עמדה השנה ואולם לפורענות. המועדים תורפה ומקומות תנועה עומסי
ציבוריים מקומות לאבטחת במיוחד, הוקצב, ניכר כוחאדם חבלה. מעשי של המתמיד האיום
רבות פעמים נבחנה ואמנם הג"א. אנשי של הרציני הסיוע אף על קהל, של ריכוז ומקומות

המקרה. לשעת וסמוך חבלה במקרי מיידית פעולה לקראת הסיור כוחות של דריכותם

.,*~ ***

לתפקיד יציאתם לפני הקבוצות ראשי תדרוך



התנועה הסדרת ב.

ומניעת בעורקיה סתימות מניעת בצמתים' הכוונתה והסדרתו;, התנועה של שוטפת הזרמה
שנה מדי מוקדש שלהם הסיור, כוחות של רביחשיבות תפקידים הם  חוקית בלתי חנייה
ברורה אלה תפקידים של שחשיבותם אףעלפי עירוניים. באזורים במיוחד זמן, ויותר יותר
המשתמשים ציבור על התעבורה דיני אכיפת כדי תוך לפועל להוציאם ההכרח שמן מצער, לכל,

המשטרה. ובין הציבור שבין היחסים על קטנה לא השפעה לה שיש פעולה _ בדרך

אחרים ותפקידים לציבור שירותים תלונות, קבלת ג.

במקום. בהן לטפל גם מוסמך והוא וחטא קלות עבירות על תלונות לקבל מוסמך הסיור איש
רצח, כגון; חמורים, במקרים במיוחד החשוב ראשוני, לטיפול לדאוג עליו אחרות בעבירות
חובה נפגעים. עם דרכים תאונות של במקרים או אחרים, חמורים ופשעים התפרצות שוד,
לעצור עדים, לאכן מוחשיות, ראיות לאסוף לנפגעים, לדאוג העבירה, מקום על לשמור עליו
עוסקים הסיור אנשי בחקירה. להמשיך בכך שעיסוקן ליחידות לאפשר מנת על  וכיו"ב חשודים
עצורים 59,902) המשפט לבתי ובליווים המשטרה שבבנייני המעצר בתאי העצורים על בשמירה
במטות ומודיעין תורנות בתפקידי זרות, ושגרירויות אישים מעונות על בשמירה זו)' שנה במשך

הקהל. מידי מציאות ובקבלת המשטרה ובתחנות הנפות

אלנבי בגשר ביקורת
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המשטרה) בתפקידי כלולים כולם >שלא לציבור הניתנים השונים השירותים במסגרת גם
שונים. בנושאים אינפורמאציה מתן הסיור. יחידות ועל הסייר של שכמו על המעמסה עיקר נופל
אחרי חיפושים מצוקה, ובשעת דחופים במקרים עזרה שונים, בעניינים ייעוץ בסיכסוכים, תיווך
גדולים משטרה כוחות השנה גם העסיקו  נעדרים ילדים אחרי החיפושים ובייחוד נעדרים,

רבות. שעות במשך

סיוע רבות. עבודה בשעות מסתכם הסיור יחידות עלידי המדינה לרשויות הניתן הסיוע
מפגעים, סילוק בנייה, הפסקת צווי בביצוע עירייה לפקחי ועזרה ליווי היתר! בין כולל, זה
הבריאות משרד למפקחי התעסוקה, שירות לפקידי דיג, למפקחי ועזרה ליווי ורוכלים! מיטרדים
ההוצאה בנושא המשפט לבתי הניתן הסיוע הוא זה מסוג בתעסוקה הבולט הצבאית. ולמשטרה
 וכיו"ב סגירה הריסה, עיקול, פינוי, צווי של ובביצועם והזמנות מאסר פקודות של לפועל

בחוק. המוגדרים המשטרה לתפקידי זיקה כל מזומנות, לעתים לה, שאין תעסוקה

הפעילות סיכומי .4

שבהם שונים מקרים על פעולה דוחות 274,374 הסיירים עלידי הוגשו השנה במשך
יחידות של הפעולות מן חלק רק משקפים דלהלן, שבלוחות הנתונים כמו זה, נתון טיפלו.
הפעולות היקף את להעריך באפשרותנו אין ודיווח. רישום קיים אודותן שעל אלה את  הסיור
עלידי הניתנים הטיפולים רבגוניות בשל מדויקים: נתונים על ולבססו הסיור יחידות של
הסיור, יחידות של צפויות הבלתי הפעולות של העצום המספר ובשל השוטריםהסיירים
 הסייר של העיקרי תפקידו את סטאטיסטי. ודיווח רישום עלידי לסכמם אפשרות אין

כלשהו. בקנהמידה לאמוד בכלל אפשר אי העבריינות, מניעת

10 לוח

המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות

19681966

המחוז
תאבידות י א י צ מ

19601067106819601907:1)68

הכל 28,36230,01029,40435,00435,84735,763סך

7,019 5,754 5,189

15,831 16,637 16,435

12,913 13,456 13,380

7,699 6,892 7,048 הצפוני המחוז

10,000 10,500 10,636 תלאביב מחוז

11,705 12,618 10,678 הדרומי המחוז
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11 .לוח
ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש

1968  1966

והנו ו ח
שנמצאערר הרכושהרכוש אחוזערר לבעלים והוחזרשנמצאהרכוששהוחזר

071900י!19601 68*6819071י1071008£1!19031

978,3181,339,469781,482הכלסר 1,141,739926,880772,62979.969.267.7

72.5 86.9 77,8 197,111 190,278 150,151 271,719 218,941 193,029 הצפוני המחוז

52.0 60.4 78.5 280,102 428,224 382,640 538,959 709,300 487,711 מחוזתלאביב
89.2 75.0 83.6 295,416 308,378 248,691 331,061 411,228 297,578 הדרומי המחוז

12 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

1968  1966

המשפטנתקבלופונ לפועלמבתי לפועלטרםהוצאו הוצאו
1%0פקודות המאמר

19*8 19671906196711)6819661068 1907

הכל 291,029333,765סך 326,068277,627320,714333,85946,15547,785 47,797

מאסר פקודות
24,117 10,168 16,844 65,470 71,974 77,329 79,409 68,148 83,809 פליליות

מאסר פקודות
אי על

20,559 25,559 17,614 139,981 124,329 93,062 134,991 133,393 99,357 חוב תשלום

הבאה פקודות
3,109 12,070 11,697 128,408 124,411 107,236 119,365 124,527 107,863 למיניהן

13 לוח
המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

19681966
לפועינתקבלו הדוארבאמצעותמה?הוצאו

196619671968196619671963196619671968

237,179111,366111,198236,541103,535108,251141,67545,65057,413הכלסר

23,315 16,032 29,194 39,701 32,432 58,828 42,278 35,042 59,041

12,626 10,251 78,907 33,699 33,600 128/211 34,069 38,195 128,372

21,472 19,367 33,574 34,851 37,503 49,502 34,851 38,129 49,766

■ המחוז
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי
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המוחזקים בשטחים הפיור ,5

פקודות של לפועל הוצאה וחטאים, קלות עבירות  המוחזקים בשטחים הסיור תפקידי
עלידי ברובם מבוצעים  הציבורי הסדר על והשמירה התנועה הכוונת והזמנות' למיניהן
הנאמנות בידיו היא ובשומרון ביהודה הפנים לבטחון האחריות המקומיים. המשטרה אנשי
גם התבטא המוחזקים בשטחים הסיור בתפקידי ישראל משטרת של חלקה הגבול. משמר של
בכ5,700 המוחזקים בשטחים הסיור אנשי טיפלו 1968 בשנת שם. שהתקיים מבצע בכל בהשתתפות
עצורים. 7,361 שם המשטרה שביחידות המעצר בתאי נמצאו השנה במשך שונים. אירועים

לאחר לציבור, וביחסם המקומיים השוטרים של בעבודתם ניכר שיפור שחל לציין, יש
הישראליים. ממפקדיהם שקיבלו ההדרכה

ויפ אוויר מיורי .6

הסתכמו ובעזרתו, האוויר חיל עם בתיאום המשטרה, עבור השנה שבוצעו האוויר סיורי
טיסה. שעות ב489

קליטתן ביפן. שהוזמנו חדישות ספינות שלוש החופים משמר קיבל הנסקרת השנה בשלהי
עברו 1968 בשנת ישראל. חופי לאורך המשמר של המיבצעית היכולת את רבה, במידה תגביר,
הנמלים). רשויות עבור שירות להפלגות (בנוסף ימיים מילים 43,689 המשטרה של השיט כלי

ים בלב ביקירת

52



חשודים אנשים 121 ועצרו וזרים ישראליים שיט כלי ב556 בדיקות ערכו בנמלים היחידות
קיבלו במצוקה שהיו שיט כלי 26 הנמלים. תקנות על בעבירות או חוקי בלתי בדיג בהםתננות,

בים. מטביעה ניצלו אנשים ו33 עזרה

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

המשטרה בתפקידי הקשורות פניות, 1,020 נתקבלו בחיפה, הימי שבבסיס הימי, במוקד
ובנמלים. בים

מיוחדים ומצבימ אירועים .7

העוינת הפעילות א.

פעולות בריבוי שהצטיינה הנסקרת, בשנה ובמיוחד הימים ששת מלחמת שלאחר הבטחוני המצב
מתאימה, היערכות חייב המוחזקים, בשטחים עוינים גורמים של מתסיסה ובפעילות הטירור

מירביים. ומאמצים עירנות מיוחדים, בטחון סדרי

ומכונית בתלאביב המרכזית האוטובוסים בתחנת החבלה מעשה בירושלים, הרימונים ליל
במרכזים שאירעו הטירור פעולות מבין הבולטות  בירושלים יהודה מחנה בשוק התופת
מחודשת היערכות לידי הביאו  אנשים עשרות של ופציעתם בנפש אבידות ושגרמו עירוניים
השתקפה זו היערכות החבלה. ארגוני נגד במלחמה אחרים בטחוניים גורמים ושל המשטרה של
מקורות לגילוי קדחתניות חקירה ובפעולות נרחב בקנהמידה מניעה בצעדי מישורים: בשני
פיקודה תחת שהעמיד בצה"ל, ישראל משטרת נסתייעה חבלה מעשי למניעת והמבצעים. הטירור
לרשות יעמיד שצה"ל חיילות  חיב"ה בבנות גם זו למטרה תסתייע ובקרוב הג"א כוחות

המשטרה.

גרמו והתעוזה היוזמה לתפקידיהם. גבול ללא ממירות גילו בשטח שפעלו המשטרה אנשי
מחבלים? כנופיות של לחיגוולן אחדותן עוינות ופעולות חבלה מעשי לסיכול פעם, לא תרמו, או
מלהצטרף אחרים רבים להרתעת  והעיקר ? ובריח סורג מאחורי ובידודם מחבלים של ללכידתם

ואוכלוסייתה. המדינה נגד פעולות לבצע שזממו לאלה עזרה להושיט או לארגוניןהחבלה

בפיקוח ן המניעה סיורי בהרחבת התבטאה ונזקים, קורבנות חבלה, מעשי למניעת הפעילות
בקביעת וממשלתיים! ציבוריים אובייקטים על בשמירה ן מחסומים ובהפעלת לערים התנועה על
למקומות בכניסה חפצים בבדיקת העיטג? בתי ליד חשודים חפצים לאחסנת מיוחדים סידורים
לציבור אבטחה סדרי בקביעת ן חפצים של ההחסנה ובמקומות ציבוריים רכב בכלי ציבוריים,

וכיו''ב. צה"ל) עם (ביחד המטיילים

הטמונה הסכנה על הספר, בתי לתלמידי ובמיוחד הקהל בקרב להסברה יועד חשוב מקום
תרמה ההסברה זהירות. אמצעי נקיטת ועל חבלה חומרי של ההיכר סימני על חבלה, בחומרי

נזקים. שגרם בטרם נפץ חומר בגילוי ביטויה את ומצאה הציבור, של לעירנותו
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פעילות מוקדי לגילוי תרמו הנרחבות, החקירות ובעקבותיה המקיפה המודיעינית הפעילות
המיעוטים ובריכוזי המזרחית בירושלים ומיעוטם המוחזקים בשטחים רובם  שחוסלו חבלנים של
מחתרת, ותאי מחבלים חוליות של ובחיסולן בגילוין רבות הצלחות המשטרה לזכות בישראל.
בתלאביב, המרכזית בתחנה החבלה מבצעי הרימונים, ליל פעילי זממם. את לבצע הספיקו שטרם

לדין. והובאו נעצרו וכוי המכפלה במערת

תלמידים הפגנות השנה: במשך עדים היינו לגמרי, אחר מסוג אולם נוספת, עוינת לפעילות
היו הבירה בירושלים גם אולם המוחזקים. בשטחים בעיקר  והתפרעויות שביתות ותלמידות,
חוקיות. בלתי להפגנות נםיונות ונעשו כרוזים הופצו ברובן; כושלות מסחר, שביתות מספר
בתקיפות, אך מירבית בהתאפקות אלה במקרים טיפלה אחרים, בטחון גורמי עם המשטרה
בפיזור החל  יותר דראסטיים אמצעים ננקטו הטוב הסדר את לערער הנםיונות ומשנשנו
שליד זו היתה בירושלים שבהפגנות הבולטת מנהיגיםמסיתים. בגירוש וכלה בכוח המפגינים

עוינים. ואלמנטים מסיתים עלידי שאורגנה שכם, שער

לגילוי המובנות הפעולות על בנוסף המשטרה, על היה בירושלים הרימונים" ב"ליל
להתפרע שניסו אחריות, חסרי מוח חמומי נגד ובייחוד רוגש קהל מול לעמוד המתנכלים,
מעשי אירעו שבקירבתם למקומות שנזדמנו מיעוטים בבני שפטים לעשות או המזרחית בירושלים

בשומרון ממונע סיור
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מקיפות הסברה ופעולות לדין מתפרעים הבאת  המקרה לאחר שננקטו האמצעים החבלה.
מכונית התפוצצות לאחר בירושלים, הדמים ביום למשטרה עמדו  כזאת שבהתנהגות המק על
למופת אזרחית בגרות הוכיח והתרגשותו' זעמו למרות הקהל, יהודה. מחנה בשוק התופת

סדר. להשליט כדי כוח להפעיל כלל הוצרכה לא והמשטרה

אחרים אירועים ב.

בשנה גם התרחשו למדינה, עוינות בפעולות קשורים היו שלא אחרים, ציבוריים אירועים
 הפגנות מספר התקיימו השנה במשך משטרה. כוחות מעט לא העסיקו אלה אף הנסקרת.
סיכסוכי השבת, שמירת מתים, נתיחת קודמות: משנים ידועים בנושאים  סוערות אחדות
ישראל. כלפי דהגול ומדיניות בניגריה המלחמה נוספו ועוד בוויטנאם' המלחמה עבודה,
הגיע לא כלל בדרך אך להתערב, המשטרה נאלצה באחדות חוקיות. היו ההפגנות של מרביתן

לפזרן. כדי בכוח לשימוש

מיבצעיט .8

מיוחדת כוננות ממנה ותבעו המשטרה את שהעסיקו רבים, במיבצעים בלטה 1968 שנת
אמצעים. ושל כוחאדם של גדולים וריכוזים

*1

נעדר ילד לחיפוש הערכית
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מיבצעים אולם מועד. בעוד לתכננם היה ניתן כן ועל מראש, צפויים היו המיבצעים מן חלק
להפעילם כדי להשיגם, היה שניתן ככל ואמצעים, כוחאדם רוכז ואז הנסיבות, בלחץ נערכו רבים

האירוע. במקום

בגלל וכו'), החקירות (הסיור, הרגילה העבודה של התקין במהלך פגע המיבצעים ריבוי
במשך משטרה אנשי של העסקתם ובגלל שיגרה לתפקידי המוקצים והאמצעים האדם כוח דילול
קשורים שהיו והאירועים החגיגות רבו זו שבשנה גם, מה הרגיל. מן יותר רבות עבודה שעות
את מחייבת רב קהל בהתכנס הסדר ועל התנועה על השמירה המדינה. לקיום ה20 בשנת
שכל מכוונת, חבלנית מפעילות והחשש הבטחוני האספקט כשנוסף וחומר קל  המשטרה

בכוח. פעולה אובייקט מהווה כזו התכנסות

האחרות והחגיגות המצעד  העצמאות יום מיבצע השנה גם היה המיבצעים בין הבולט
(עלייה שוטרים של עבודה ימי 23,000 הושקעו העצמאות יום במיבצע הארץ. בכל זה ביום
יתר בכל כמעט נרשמה דומה גודל בסדר עבודה ימי של תוספת אשתקד) לעומת ,%52.0 של
ונצרת, לחם בית בירושלים, המולד חג בחגיגות פורים, בחגיגות .. לקבועים שהפכו המיבצעים

וכר. ביןלאומיות ספורט בתחרויות הימים, 3 בצעדת

היתה לא להלן שיפורטו במיבצעים שהושקעה הנוספת שהעבודה היא, הסבירה ההנחה
הובטח הציבור של ושלומו נאותה ברמה קוים הטוב הסדר בהצלחה: עברו כולם כי לריק,

ופגיעה. התנכלות כל מפני

14 לוח
נרחבים מיבצעים

1968

ע * ב י מ עבודהה עבורהימי ימי
שוטרים רככשל שי

הכל 53,2006,410סך

העצמאות יום 23,0002,700חגיגות

הימים שלושת 4,000450צעדת
לוחמים וכנסי צה"ל חילות 3,600430ימי

ביןלאומיות ספורט 3,200470תחרויות
פורים 1,500160חגיגות

ישראל בחגי לירושלים 5,000600העלייה
ובנצרת בביתלחם בירושלים, והמוסלמים הנוצרים 3,600500חגי

תשכ"ט הלפיד 600100מירח

ומשחים מירוצים 1,200300צעדות,
בינלאומיים 1,000100כנסים

כתביאמנה והגשת ממלכתיים 2,500200ביקורים
4,000400פסטיבלים
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15 לוח

* מקומיים מיבצעים
1968

ע ע כ י מ עבירהה ימי
שוטרים של

עבודה ימי
רכב של

הכל 21,1101,896סך

אישימ 62060ביקורי

והתפרעויות 1,34186הפגנות

העשרים) (שנת וטכסים 8,016893חגיגות

נעדרים 20426חיפוש

ספורט 925135אירועי

9,146637מניעה

85859אחרים

מקומיים, ספורט למשחקי שהוקדשו העבודה ימי כלולים אינם זה בלוח *

הגבול. משמר של המיבצעים בו נכללו לא כן וכר, לקונצרטים להצגות,

חגגול משמר *9

בשנת גם הכתיבו המוחזקים" השטחים ובתוך בגבולות העוינת והפעילות החבלנים פעילות
וההצלחות הגבוהה המקצועית הרמה אופייה. ואת הגבול משמר של הפעילות היקף את 1968
בשטח. הנוספת ולהתפרסותו המוגברת להעמקתו הן אף תרמו  השנה במשך לזכותו שנרשמו

יחידות גם אולם ובשומרון' ביהודה פנים לבטחון האחריות מוטלת הגבול משמר על
והועמקו הוטרדו לבנון, ובגבול הירדן בעמק ביתשאן. בעמק הגבול לאורך המוצבות המשמר
שחדרו מחבלים חוליות ומול לגבול מעבר איבה פעולות מול הראשון בקו בעמדן זו, בשנה רבות

והרס. מוות לזרוע ישראל, מדינת לשטח* משם

סרקו זה, פורה באיזור החקלאית העבודה המשך את בנוכחותן איפשרו המשמר יחידות
לחצית סימנים או שהוטמנו, מוקשים לגלות כדי והשבילים הדרכים את ביומו יום מדי שם
של השני מעברו ולהפגזות להתקפות מתמיד באורח נתונים היו הסיורים חבלנים. עלידי הגבול
שוממים, שטחים וסדיקת הבלגים אחרי המירדף רבים. ופצועים בנפש אבידות להם שגרמו הגבול
השיגרתית. הפעילות של נפרד בלתי לחלק היו מיסתור, חבלנים מצאו שבהם ומערות סלע נקיקי

יותר טובה והכרה ביותר, הנידחים ובכפרים בערים ובשומרון, ביהודה היחידות פריסת
מחבלים, לגילוי במרחב, יעילה לשליטה תרמו ומנטאליותה, האוכלוסייה ושל השטח של

אחרים. עוינים מעשים ולמניעת חבלה, של נסיונות לסיכול
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בפרט. ציבוריים אירועים ובאבטחת בכלל הציבורי הסדר באבטחת עסקו המשמר יחידות
חבלנים; י אחר ומירדפים סריקות ומעצרים, חיפושים ערכו ובדרכים: בכפרים בערים, סיירו הן
אובייקטים על שמרו חוקיות? בלתי הפגנות פיזרו שהוכרז, לאחר העוצר קיום על הקפידו
וכר. לצעדות מאורגנים' לטיולים ליוויים והקציבו רחל) קבר המכפלה, מערת (כגון חשובים

האדם שכוח הגבול, משמר על כבדה מעמסה הטיל הקיים, המצב פרי התפקידים, ריבוי
רדף מיבצע הרבות. המשימות במילוי להשקיע היה שעליו למאמצים שווה ביחס עמד לא שלו
הגבול. משמר של הרחבתו עקב במפקדים, המחסור על להתגבר גם היה צריך זמן ואותו מיבצע

רבים. כיתות מפקדי וכן שונים פיקוד לתפקידי קצינים מוגבלת תקופה תוך הוכשרו ואכן

המשמר היה יכול לתפקידם, ודבקותם האנשים של למסירותם שהודות לציין, עלינו חובה
הוא הגבול במשמר המוראל הקשים. השירות תנאי חרף וזאת עליו, שרבץ בנטל בכבוד לעמוד
תמיד דרוכים החובה, שוטרי  הצעירים וגם הוותיקים השוטרים, טובה. האימונים רמת גבוה.

פניהם. מועדות לאן יפה ויודעים לתפקיד

<

גלעד הרי מול
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הפטרולים בדרך

הספר בישובי השמירה לארגון באחריות לשאת כבעבר' זו, בשנה גם המשיך הגבול משמר
שוטרי מוצבים הירוק" ה"קו לאורך גם אחרים. חיוניים ואובייקטים הארצי המוביל ולאבטחת

חיוניים. תפקידים שם וממלאים המשמר

נמשכה הספר באזורי התושבים עם ומצוינים הדוקים יחסים קיום של הברוכה המסורת
.1968 בשנת גם
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ח' סרל,

פליליות חקירות
וחקירתן תלונות קבלת .1

המוחזקים בשטחים 18,190 וביניהם שונים מקרים ב242,529 המשטרה חקרה 1968 בשנת
לא החקירה של הראשון בשלב שכבר מקרים' רבבות כלולים אינם זה במספר צה"ל. עלידי

אחרות. רשויות של בסמכותך הוא המעשי שטיפולם או פלילית, עבירה בהם נתגלתה

אותן את ולדחות תלונות בחקירת סלקטיבי טיפול לקבוע המשטרה את הסמיך המחוקק
במקרים יכול קופחה, הלגיטימית שזכותו החושב אזרח, לציבור. עניין משום בהן שאין התלונות
לממשלה, המשפטי היועץ בפני התלונה בחקירת להפסיק המשטרה החלטת על לערער מסוימים

המשפט. לבית ישירות פרטית פלילית תביעה להגיש אחרים במקרים הוא ויכול

החוקרים היו ורבים אשתקד) 157 (לעומת 161 היה אחד חוקר טיפל שבהם המקרים מספר
המוחזקים. בשטחים שנערכו בחקירות שונות לתקופות ששולבו

החוקרים. ובמספר באוכלוסייה בעבריינות, התנודות את משקף להלן 16 הגראפי הלוח

החקירה יחידות .2

הצורך בשעת המסתייעות במרחבים, החקירה יחידות עלידי נערכות החקירות של רובן
שבפרק בלוחות הארצי. שבמטה ומעבדות) (מומחים השונים החקירה בשירותי וכן ברעותה אחת
ללמוד גם ניתן מהם המרחביות, היחידות עלידי זו בשנה שטופלו העבירות סוגי מפורטים זה
בחקירות המושקעת העבודה כמות על גם מסוימת ובמידה בישראל והיקפה הפשיעה אופי על

אלה.

על עבירות (כגון כלכליות בעבירות לחקור מוטל הארצי שבמטה החקירות מחלקת על
להן שיש או המדינה, באוצר ישירות הפוגעות פליליות בעבירות (כספים))? ההגנה תקנות
אחד מחוז מגבולות חורגת שחקירתן או מיוחד, שאופיין בעבירות המדינה! כלכלת על השלכה
בבקשות גם טיפלה החקירות מחלקת הנאצים). (פשעי והאנושות היהודי העם נגד ובפשעים
עבירות על אחרת, ממדינה ישראלי אזרח ובהסגרת עבריינים להסגרת שונות מדינות של

בישראל. שביצע

61



16 לוח

ותולזרים אוכלוסייה  /*גנח7זרו מדןוים
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מזויף מיסמך בדיקת

כלכליות חקירות א.

ערכה כמוכן שונות. כלכליות בעבירות חקירות 363 החקירות במחלקת נערכו 1968 בשנת
והן במשטרה שנפתחו תיקים השלמת לשם הן בחוץלארץ' מידע ואספה בירורים המחלקה
זר, מטבע והוחרם נתפס המשטרה של פעולתה עקב שונים. ממשלתיים מוסדות בקשת עלפי
לאוצר ניכר בסכום כסף כופר שולם וכן לירות, אלפי מאות ששווים ויהלומים זהב מטבעות

המדינה.

הנאצים פשעי חקירת ב.

חדשים, חקירה תיקי 56 נפתחו השנה במשך פחתה. לא הנאצים פשעי לחקירת במדור הפעילות
בגרמניה משפטיות רשויות ביקשו התיקים, לפתיחת בנוסף מחו"ל. דרישות עלפי מהם 43

חדשים. חשודים ל160 המתייחם חומר נאסף וכך נוספים, תיקים ב112 החקירה את להשלים



נשלחו עדים 87 חקירה. סיכומי 309 לחוץלארץ ונשלחו עדים 2'166 נחקרו הכל בסך
ידם. על שהוכנו בתיקים המדור, מן חוקרים שני ביניהם  בגרמניה המשפט בבתי להעיד
בנוכחות מהם 45  ישראליים שופטים בפני המשפטי" "הסיוע במסגרת העידו נוספים עדים 68

גרמניים. משפט בתי של נציגים

הרשויות ובין הנאצים פשעי לחקירת המדור בין הדוק פעולה שיתוף קוים השנה גם
זה. בנושא נגיעה להם שיש ובחוץלארץ' בארץ יהודיים וארגונים ומוסדות בגרמניה המשפטיות
שהתקיים נאציים' פושעים נגד תביעות בהגשת הקשורות בעיות לליבון בכנס השתתף המדור ראש

שם. הדוקומנטאציה מרכז מנהל עלידי ואורגן בוינה

מיוחדים תפקידים ג.
או שהייה בכניסה, הנוגעים בחוקים או המדינה' בבטחון פגיעה בהן שיש עבירות בחקירת
במרחבים. ושלוחותיה הארצי שבמטה מיוחדים לתפקידים המחלקה עוסקת  הארץ מן יציאה

למלחמה וניכרים נוספים משטרה משאבי הופנו החבלה' ארגוני של האיבה פעולות בגבור
ניכרת, במידה גם, עלה זה ועם גבר הבטחון בנושאי המידע זרם המוחזקים. לשטחים ביחוד בהם,
עמם שהביאו החקירה, ומאמצי המודיעיני המאמץ פרי  והשפוטים העצורים של מספרם

מחתרת. ותאי מחבלים כנופיות של גילויים

בשטחים ותחמושת נשק של ניכרות כמויות ותפיסת איבה פעולות בגילוי ההצלחות מלבד
בהשפעת שפעלו טירה, בכפר הספורט ומועדון העממית" "החזית לחוק מחוץ אל הוצאו המוחזקים'
ניצני ניכרו המדינה' קום מאז לראשונה' ישראל. ערביי בקרב הקיצוניים הלאומניים החוגים
להם סייעה לא שבכללותה למרות הטירור, לארגוני ערבייםישראליים צעירים של הצטרפות
ו3 בטייבה, 3 בטירה, 5 באוםאלפחם' אנשים 11 נעצרו היתר בין הערבית. האוכלוסייה
נתגלו כן לאויב. ידיעות ומסירת ריגול באשמת נעצרו אנשים 3 אבורביעה. משבט בידואים

החבלה. ארגוני ובין המוחזקים בשטחים מקומיים שוטרים בין פעולה שיתוף של מקרים

יהודים 11 ביניהם ,239 לעומת 64 ן ירידה השנה חלה השכנות לארצות הגבול חוצי במספר
נוספת אינפורמאציה זרימת עם להשתנות ועשוי וסופי מוחלט איננו הזה (המספר תיירים. ו5
ו3 הגבול את לחצות נסיון בשעת נעצרו תיירים ושני המיעוטים מבני 16 נוספות). וחקירות
להתגייס היתה החוצים מן חלק של מטרתם הגבול. את לחצות קשר קשירת בעוון המיעוטים מבני

החבלה. לארגוני

ב"ישראל השכר גובה בין וההבדל עובדות בידיים למחסור שגרמה הכלכלית הגיאות
רשיונות ללא אף בחלקם לאמאורגנים, פועלים של גל עמו הביא המוחזקים' לשטחים הקטנה"
איננה זו בעייה העובדים. והסתדרות העבודה משרד הסכמת וללא המוחזקים השטחים מן יציאה

המשטרה. על מעמסה עוד והוסיפה הקלות מן

המוחזקים השטחים מן נשים של גל בעייה: עוד יצר עשרה) פי (בישראל המוהר בגובה ההבדל
מגיע מספרן בארץ. להישאר היתר שקיבלו בטרם ילדים, להם ילדו ואף לישראליים שנישאו

בישראל. שהייתן בחוקיות בדיעבד להכיר חייבה זו ומציאות לאלפיים בקירוב

האחריות וקבלת הארץ בנמלי הרבה התנועה בגלל גדל הגבולות בביקורת העבודה היקף
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1,072,000 הגבולות ביקורת את עברו הכל בסך (דמיה), ואדם אלנבי בגשרים הביקורת לנקודות
בקרי 15 הועסקו אלנבי בגשר הירדן. במעברי ו470,000 והים האויר בנמלי ונכנסים יוצאים

.6 אדם ובגשר גבולות

ישראל של הטריטוריאליים במים נתפסו ערב מארצות דייגים 43 ובהן דיג ספינות שש
בישראל, נעצרו חבלה' פעולות לשם באו שלא מסתננים, עשרות כמה גורשו. חקירה ולאחר
באופן שעברו "מסתננים" כאלפיים גם נעצרו דינם. לבירור מחכים או וגורשו למשפט הועמדו
לשם או עבודה למטרת נכנסו רובם הירוק. לקו מערבה המוחזקים, השטחים מן חוקי בלתי
הירוק! הקו את העוברים של הריאלי המספר את משקף איננו העצירים מספר קרובים. ביקור

מערבה.

הפנים. שר ידי על שניתנו הארץ, מן גירוש צווי ששה לפועל הוצאו השנה במשך

בארגוני המלחמה לנושא המודיעיני המאמץ עיקר הופנה הימים ששת מלחמת לאחר
אנשי 56 השתתפו ושבו שבועות שבעה שארך מודיעין רכזי קורס קוים זו בשנה גם הטירור.

משטרה.

ותיאום פיקוח ד.
שהואשמו נאשמים ל155 שהתייחסו חקירה, תיקי 77 החקירות למחלקת הועברו 1968 בשנת
הועברו בהם, החקירה השלמת הצורך ובמידת בדיקתם, לאחר וכיו"ב. חבלה בפעולות בחתירות,
הגשת צבאיים. דין בבתי לשמיעתם מתאימים צווים השגת לשם לממשלה המשפטי ליועץ

הצבאית. הפרקליטות עם תואמה אלה בתיקים התביעות

לממשלה; המשפטי ליועץ שהוגשו משפט, הליכי לעיכוב בקשות ב708 טופל השנה במשך
את לגנוז המשטרה החלטת על מעוניין צד ערער שבהם המשפטי, ליועץ שהופנו עררים ב347
ראיות חוסר בשל או לציבור עניין חוסר בשל עוון, מסוג עבירה על לדין לתבוע ולא תלונתו
אסירים שחרור בדבר דעת חוות ב619 ן המדינה לנשיא שהוגשו חנינה בקשות ב663 מספיקות!
מנציבות הודעות ל526 ניתנה הלב תשומת מאסרם. מתקופת שלישים שני שריצו לאחר ברשיון,
הודעות ול400 מאסרם, עונש ריצוי כדי תוך לאסירים, חופשות מתן בדבר הסוהר בתי שירות

משפט. בית של צו עלפי המאושפזים נפש, לחולי חופשה מתן על

מחקר ה.

 דלקמן: בנושאים מחקרים שבעה נערכו 1968 בשנת

בשיתוף ,1966 בשנת בו שהוחל זה בנושא המחקר  מבתיהם; צעירים נעדרים (1)

לסיומו. הגיע אמיר, מ. ד"ר עם פעולה

בעקבות נערך 167 הגילים בין יהודיים צעירים של הבית מן ההעדרויות על המחקר
מטרות בין האחרונות. בשנים מבתיהם הנעדרים הצעירים במספר הניכרת העלייה

 המחקר:

בהעדרות? הפעולה דפוסי את להכיר ב) להעדרות* והגורמים הרקע את ללמוד א)

הממצאים מן מסקנות להסיק ד) והעבריינות; ההעדרות שבין הקשר על לעמוד ג)
העדרותם. ומניעת בהם הטיפול ואיכונם, נעדרים חיפוש בדבר המלצות ולהגיש

65



מהם ניכר וחלק בערים מתגוררים הנחקרים רוב ונעדרות. נעדרים 616 הקיף המחקר
בנים הם והצעירות הצעירים קבועה. תעסוקה או לימודים של במסגרת השתלב לא
של הכללי הממוצע בעוד ,6.6 הוא בהן הנפשות שממוצע ילדים, מרובות למשפחות
בין היחסים אלה משפחות של ברובן .3.8 הוא בישראל יהודית במשפחה הנפשות
במשפחה, עבריינים וקיום ההורים פירוד מום, או נפש ומחלות תקינים אינם ההורים

העדרותם. על שהשפיעו אלמנטים הם

שהגורם בעולם, אחרות במדינות זה בנושא מחקרים שהעלו כשם העלה, המחקר
הנעדרים מן ו%56.6 הנעדרות מן %75.2 במשפחה. סיכסוכימ הוא להעדרות העיקרי
נושא שימש ומשפחותיהן הנעדרות בין הסיכסוך מוקד זו. סיבה בגלל הבית את עזבו
הסיבסוך מוקד השני. המין עם חברתיים קשרים וקשירת והבילוי היציאה חופש
הצעירות של ההעדרות רקע ועבודתם. לימודיהם היה ומשפחותיהם הנעדרים בין
הנדידה ומרחק ההעדרות תקופת הצעירים. משל רב שלהן ההעדרות ומשך יותר חמור

הגיל. עם עולים

ו%1.8 אחרים למחוזות נדדו מיעוטם מגוריהם, ממקום רחוק נדדו לא הנעדרים רוב
המגורים בגלל מסוים, במקום כלל בדרך בחרו נעדרים המדינה, גבולות את אף חצו
מן כשליש זוג. בני או מכרים חברות, מגורי בגלל בעיקר, ונעדרות, משפחה קרובי של
הראשונה. העדרותן זו היתה לא הנעדרות מן לכמחצית ואילו מעשיהם על חזרו הנעדרים
שלישים שני במשטרה! חקירה תיקי הנעדרות מן ו%32.6 הנעדרים מן ל%46.9
ההעדרות, בזמן אחד ושליש העדרותם שלפני בתקופה עבירות עברו הנעדרים מן

לאחריה. מיד או

אלה. בימים ברבים יפורסמו המחקר פרטי

בעיירת נוער עבריינות במניעת כגורם משלים וחינוך ספורט פעילות הגברת (2)

הספורט גורם של השפעתו את לבחון השאר, בין היתה, זה מחקר של מטרתו  חצור;
.1968 ומרץ 1965 אפריל שבין בתקופה בחצור, הנוער עבריינות על המשלים והחינוך
לנוער המחלקה הגופני, והחינוך הספורט רשות ישראל, משטרת השתתפו: במחקר

הסעד. שבמשרד עבריינות למניעת והמרכז והתרבות החינוך במשרד

במסגרת הפעילות וכן בחצור הנוער בקרב הספורט פעילות הוגברה המחקר בתקופת
נוגעת וזו ירידה היתה העבירות שבמספר התברר, המשלים. החינוך וחוגי המועדונים
שהפעילות התברר: ועוד עבריינות. מעשי על לחוזרים ולא החדשים לעבריינים רק
העבריינים שלגבי נראה, העבריץ. לתיקון דווקא ולאו העבריינות למניעת תרמה
למשפחה ובקשריו בפרט טיפול  הסוציאליים השירותים בטיפול צורך יש המועדים

ולקהילה.

נמצא זה בנושא מחקר  לדין: הובאו ושלא בפלילים מעורבים שהיו צעירים (5)

הסלקציה תהליך הכרת הן: מטרותיו המעשית. העבודה ותחילת ההכנות סיום בשלבי
ן ההחלטה מקבלי את המנחים והשיקולים בפלילים המעורבים צעירים של לדין בהבאה
שהובאו אלה לעומת במשטרה, הסתיים שעניינם אלה של העבירות ביצוע שיעור בדיקת

לדין.
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נערך זה מחקר  פלילית: עבריינות על סטאטיסטיים נתונים ועיבוד איסוף (4)

לשיטות בנוגע האינפורמאציה איסוף האלקטרוני. המחשב של הפעלתו לקראת
מסקנות הסיום. בשלבי הוא העולם ובמשמרות ישראל במשטרת הנהוגות הסטאטיםטיות
הדיווח שיטות כגון* נוספים' נושאים חקר זה' בשלב כבר חייבה זה במחקר הביניים
עבודה דפוסי השתתת שבהם' והפירוט הטפסים (המחשב)' הארצי למטה היחידה מן
השיטות שהסתמנו, למגמות ובהתאם השנים במרוצת שנאספו נתונים על ותקנים

וכד'. המשטרה עבודת על הקהל דעת לסקר

הסופי. בשלב נמצא שנאספו הנתונים עיבוד  הבעלים: רשות בלי רכב לקיחת (5)

רכב שבעלי התברר' אפשרית. מיבצעית השלכה שלהם לנושאים ניתנה העדיפות
מציאתו. על למשטרה להודיע טרחו לא רשות, בלי לקיחתו על שהודיעו מסוימים
הימנו שכתוצאה סקר נערך כן ועל המשטרה' עבודת לגבי משמעות יש זו לעובדה

נמצאו. שלא הרכב כלי רשימת עודכנה

עם פעולה בשיתוף נמשך ועיבודם זה בנושא הנתונים איסוף  ;1957 חנינת (6)

נשמעו המחקר מן ביניים ממצאי העברית, באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון
המכון. עלידי שנערך בסימפוזיון

פעולה בשיתוף תוכנן המחקר  אלימות: מעשי לקרבנות המדינה מטעם פיצויים (7)

בצד הוחל טרם נסתיימה. השאלון עריכת המדינה. פרקליטות ועם המשפטים משרד עם
בכוחאדם. חוסר מחמת המחקר, של המיבצעי

 דלקמן: בנושאים סקרים חמישה נערכו הנ"ל, המחקרים מלבד

ועיבודם מגנטיים סרטים על הפרטים והעלאת הכנתו לקראת  העונשין קודקס
וסווגו? המדינה דיני כל נבדקו האלקטרוני, במחשב

השונות המשפטיות השיטות לימוד  המוחזקים בשטחים למשטרה תפעול הוראות
סקר של ממצאיו לפי מהן. הנובעות התפעוליות והבעיות המוחזקים בשטחים הנהוגות

? המשטרה ליחידות תפעול הוראות פורסמו זה

של הצעתו לאור  רשות ללא רכב לקיחת על הענישה להחמרת פרטית חוק הצעת
סקר נערך זה, בנושא חוזרת עבירה של במקרים העונש להחמרת בןאליעזר ח"כ
הלשכה עיבדה שנצטברו הנתונים את המשפט. בבתי המעשית הענישה רמת על

לםטאטיםטיקה. המרכזית

הפלילי והרישום הזיהוי ו.

כללי  הזיהוי שירותי פעילות (1)

לזיהוי המחלקה לשלוחות הפניות במספר רגילה ובלתי מתמדת בעלייה הצטיינה 1968 שנת
השונות. במעבדות לבדיקות הדרישות במספר והן שהגיעו הטפסים במספר הן _ פלילי

ל682'74 1967 בשנת מ54,271 עלה שנתקבלו האצבע טביעות טפסי של הבדיקות מספר
 גדולה יותר עוד יחסית עלייה נרשמה המדעי במדור הבדיקות תיקי ובמספר 1968 בשנת
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מלחמת אחרי ובא הזמן מאותות הוא זה שגידול מובן .1968 בשנת ל3,013 1967 בשנת מ2,016
הנוגעות והעבירות הבטחוני בתחום העבירות רבו כאשר האוכלוסייה, גידול עם הימים ששת
ן מיוחד לציון ראויים הזיהוי בשירותי שחלו והשינויים החידושים בין וכד'. המסוכנים בסמים

בעבירות מעבדתיות בדיקה שיטות פיתוח ? העיקוב בנושא פלילי לזיהוי המחלקה פעילות
בכתב כתיבה מכונות של איסוף נפץ' חומר עקבות בדיקת כגון: המדינה, בבטחון הקשורות
התרמילים באוסף ומועיל רחב שימוש שונות? באלפביתות כתביד של השוואה ? ובדיקתן ערבי

ידועים: הבלתי והקליעים

ובקלסתרן; הביצוע שיטות ברישום ובעריכתו, העבריינים אלבום בהחזקת שונים שיפורים
הידניים הרישום כרטיסי החלפת נוספות? פשיעה לקבוצות צבעוני בצילום השימוש הרחבת
ליחידות חדשות קלסתרן מערכות עשר אספקת ? ניקוב לכרטיסי מין בעבירות הביצוע שיטות של

זו: למטרה מומחים והדרכת

פרסום הנדרשים; העבריינים ופנקס הגנובים האופניים פנקס של חדשות מהדורות הוצאת
קודמות הרשעות על ודיווח הרישוי ולמשרד המשטרה ליחידות המועבר גנוב, רכב של שבועי

הערבית. בשפה

פעילות סיכומי (2)

אצבע טביעות ומיון הרשעות רישום

טופסי ו13,209 אשתקד) 54,271 (לעומת אצבע טביעות טופסי 74,682 נתקבלו ולבדיקה למיון
הרשעות נמצאו אשתקד) %50.3) נבדקו שפרטיהם הנאשמים %39.5 אצל עבריינים? תיאור
השונות, בכרטסות הבדיקות מספר אשתקד). 22,038) פלילי רישום תיקי 28,494 נפתחו קודמות.

אשתקד). 804,879) ל910,860 הגיע היחידות, דרישת לפי שנערכו

והכרטסות העבריינים אלבום

15,718) מועדים עבריינים 11,132 של תצלומים 17,301 העבריינים אלבום כלל 1968 שנת בתום
העבריינים קבוצות של צבעוניים תצלומים וביניהם אשתקד) עבריינים 10,188 של תצלומים

ארנקים. וחוטפי כספות פורצי רמאים, כייסים, שודדים, האלה.

 הכינויים כרטסת אשתקד), 2,463) כרטיסים 2,686 כללה המום בעלי העבריינים כרטסת
16,022  ביצוע שיטות מין עברייני  מין עבירות כרטסת אשתקד), 785) כרטיסים 792
אשתקד). כרטיסים 6,895) מין עבירות על הודעות טופסי 8,170 על המבוססים מנוקבים, כרטיסים

לניקוב. מיתית זו בשנה שונתה זו בכרטסת הרישום שיטת

זיהוי היה מהם וב56 אשתקד) 362) שיחזורים 463 נערכו הקלסתרן מסוג הזיהוי במערכת
אשתקד). 39) החשודים של ודאי
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ו י ו ה י ז ו ש ו רכ רישום
40,705) נמצא או אבד שנגנב, לזיהוי' שניתן ערך בעל רכוש של תיאור כרטיסי 46,943 נרשמו
ביניהם שונים, חפצים 1,846 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו אלה לרישומים הודות אשתקד).

אשתקד). 1,911) וכוי חיים בעלי מנועי, רכב אופניים,

שפרטיהם לפני לבעליהם, והוחזרו שזוהו שונים חפצים כלולים אינם שצוינו במספרים
הארצי. שבמטה הרישום למדור היחידות עלידי נמסרו

לבעליה מציאה החזרת

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום
נמלטים עבריינים 493 על פרטים נמסרו השנה במשך שפורסמו החקירות אגף חוזרי ב52
אשתקד) 146) לחקירה דרושים 184 על אשתקד), 42) המיעוטים מבני 150 מהם אשתקד), 347)
עונשם לרצות שהחלו אסירים 1,456 של שמותיהם פורסמו כן אשתקד). 107) נעדרים 147 ועל

עונשם. ריצוי לאחר הסוהר מבתי שהשתחררו אסירים 1,512 ושל הסוהר בבתי

אשתקד). 2,613) נפש חולי 606 מהם נעדרים, אנשים על הודעות 2,949 נתקבלו הכל בסך
33 על בעיתונות והודעות אשתקד) 250) נעדרים 270 על לציבור הודעות שודרו ישראל" ב"קול
 ניכרת עלייה שוב זו בשנה חלה 1715 בגילים הנעדרות במספר אשתקד). 25) נעדרים

.%15.3 היה הנעדרים כלל בין אלה בגילים הנעדרות אחוז אשתקד. 380 לעומת ,450



למדור הועברו שפרטיהם לפני שנתגלו, ילדים, בעיקר נעדרים, כלולים אינם אלד. בנתונים
הארצי. שבמטה הפלילי הרישום

מהימנות ובירורי פלילי רישום העדר בדבר תעודות
לבירור ממתינים הם אם בדיקה נערכה אליהם וביחס דרכונים לקבל ביקשו אנשים 108,382
5,244 אשתקד). 103,699) הארץ מן יציאתם לעיכוב צו אין אם או פליליות, בעבירות דינם
רישום לגביהם שאין זרות, מדינות של נציגויות עבור אישור אשתקד) 7,365) ביקשו אנשים
מוסדות עבור אנשים בקשות לפי הוצאו כאלה אישורים 9,002 יושר"). ("תעודות במשטרה פלילי
המחלקה שונים. ממשלה מוסדות בשביל נערכו מהימנות בדיקות 9,745 אשתקד). 8,617) הממשלה

ובחוץלארץ. בארץ קרוביהם בקשות לפי אנשים, 483 של באיכונם גם טיפלה פלילי לזיהוי

ידיים וכפות אצבע טביעות מעתקי 8,349 נתקבלו אצבע טביעות לזיהוי במעבדה
עבריינים 342 אשתקד). עבירה מקומות ו2,839 מעתקים 7,436) עבירה מקומות ב2,885 שנמצאו
כמובן, תרמו, אלה גילויים העבירה. ביצוע במקום שנשארו אצבעותיהם טביעות עלפי זוהו

עבריינים. אותם שעברו אחרות עבירות ושל לעבירה שותפים של נוספים לגילויים

אצבע טביעות השוואת
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עבירה מקרי ב110 הנוגעים מוצגים 289 ונבדקו נתקבלו וסימנים לעקבות במעבדה
אשתקד). מקרים ו169 מוצגים 493)

1,522) עבירה מקרי ב655 הנוגעים מוצגים 3,061 ונבדקו נתקבלו נשק לזיהוי במעבדה
אובחנו שבמעבדה, והקליעים התרמילים באוסף בדיקות כדי תוך אשתקד). מקרים ו366 מוצגים
עם וזוהו נתפסו נשק כלי ששה ן נודע לא העבריין שבהם עבירה במקרי הנוגעים ,41 ביניהם
בעשרה מעורב שהיה אחד כלינשק מהם נודעים, לא פשע במקרי שנורו וקליעים תרמילים

שונים. פשע מקרי

1,602) עבירה מקרי ב1,123 שנגעו מוצגים 1,811 ונבדקו נתקבלו אנאליטית ה במעבדה
בגין שנפתחו התיקים במספר מהגידול בעיקר, נובע, הבדיקות במספר הגידול אשתקד). מוצגים

מסוכנים. סמים

ומיסמכים מוצגים 5,723 ונבדקו נתקבלו וזיופים מיםמכים לבדיקת במעבדה
אשתקד). מקרים ב582 ומיסמכים מוצגים 4,761) עבירה מקרי ב720 שנגעו

בדיקות 699) עבירה מקרי ב405 שנגעו בדיקות 842 ערכו ף א ר ג י ל ו פ ה מעבדת אנשי
אשתקד). תיקים ו267

אשתקד) 56,697) צילומים 62427 נעשן ל24, מ22 עלה שמספרן הצילום, במעבדות
של צבעוניים תצלומים השנה הוכנו כ"כ אשתקד). 250,786) והגדלות העתקים 278,376 והוכנו
המצלמות מערבת צילומי של הגדלות רנטגן, צילומי צבעוניות, הגדלות מסוימים, מסוגים עבריינים

ועבירות. אירועים שיחזור לשם סרט, מטר 1,067 והוסרטו הרמזורים שליד האלקטרוניות

152) מקרים 161 בחקירת המרחביות ליחידות לסייע יצאו הניידת המעבדה אנשי
אשתקד). 56) והצתות דליקות 82 מהם אשתקד),

עבירה. מקרי אירעו שבהם מקומות 48 לשיחזור תרשימים הוכנו שיחזור ה במעבדת

משפטית לרפואה המכון

כדי אשתקד), 1,206) אנשים 1,122 של גופותיהם חקירה לצורכי ונותחו נבדקו השנה במשך
המוות. שלאחר בדיקה עריכת מחייב שהחוק מכיוון או בעבירה נגרם לא מותם אם לקבוע
קביעת לצורך אנשים 13 בארץ, שונים במקומות שנמצאו שלדים, חלקי או שלדים 47 נבדקו כן

וזמנם. גופניים נזקים מקור קביעת לצורך אחרים ו94 גילם

בדיקות ו351 עבירה מקרי ב413 שנגעו בדיקות, 688 נערכו הטוקסיקולוגית במעבדה
עבירה. מקרי ב151 שנגעו סרולוגיות'

והטמינו אופניים) מספרי שונים, (כתמים שונות בדיקות 279 ערכו המרחביים הזיהוי טכנאי
עבריינים. 31 של לגילוים שתרמו זוהרים, חומרים של מלכודות 79
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דוע*רייגות מצג .3

החישוב שיטת א.

מנוהל ושלגביהם המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדשו והלוחות הסטאטיסטיים הניתוחים רוב אולם רישום,

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

שנרשמו/ "תיקים של לצידם אחדים בלוחות המופיעים אמיתיים'/ "מקרים על פרטים
תיקים ושל פלילית אשמה חוסר בשל במשטרה שנסגרו התיקים מספר הפחתת עלידי מתקבלים
ההסברים שנרשמו". "התיקים ממספר פעמיים)' נרשמו כן >ועל לשנייה אחת מיחידה שהועברו
במפורש נאמר כן אם אלא  שנרשמו לתיקים רק מתייחסים אלה ללוחות הנלווים וההערות

אחרת.

על מבוססים הארצי' שבמטה הסטאטיסטיקה מדור עלידי שהוכנו הסטאטיסטיים הנתונים
כולל הסיכום האשמות. פנקסי המנהלות המשטרה' יחידות כל עלידי המוגשים עבירות סיכומי
מופיע בנפרד, אחת כל שנרשמו עבירות שביצע אחד עבריץ עבריינים. ועל עבירות על פרטים
 סטאטיסטי כורח הינו זה הסדר שביצע. העבירות מספר לפי  עבריינים כמספר בדיווח

שנתגלו. העבריינים של מסווג שמי רישום אין עוד כל

זה. שבפרק ,5 בסעיף בנפרד, ניתנו צה"ל עלידי המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים

זה. לדו"ח כנספח ניתן 1968 לשנת ארצי עבירות סיכום

העבריינות היקף ב.

לעומת השנה, מקרים 224,339  ב%3.7 בהם חקרה שהמשטרה המקרים מספר עלה 1968 בשנת
למצב כאינדיקאטור הנחשב הסוג שהוא ועוון, פשע מסוג בעבירות ואולם, אשתקד. 216,292

אשתקד. לעומת %10.6  יותר גדולה העלייה היתה ולהיקפה, העבריינות

ב%31.4 ירד החטאים מספר אחידים: היו לא המקרים של האחרים בסוגים השיניים
משונות במיתות ן %19.6  בדליקות עלייה? חלה המקרים סוגי ביתר ואילו אשתקד, לעומת
 נתמעטו חטא מסוג שעבירות פירושה אין החטאים, במספר הירידה .%5.2  בנעדרים ן %17.0
השנה, מאד מצומצמות שהיו זה, לנושא שוטרים של ההפנייה לאפשרויות לייחס יש זו ירידה
הארציים: לשינויים מקבילים היו לא במחוזות השינויים אף הבטחוניים. התפקידים ריבוי בשל
תלאביב במחוז אשתקד, לעומת שינוי כל כמעט היה לא הצפוני במחוז שנחקרו המקרים הכל בסך
ב153'10 יותר גדול השנה שנחקרו המקרים מספר היה הדרומי במחוז ואילו ב2,158 מספרם ירד
במחוז ,%0.8 של בשיעור היתה הצפוני במחוז החקירה תיקי במספר העלייה אשתקד. לעומת

.%4.4  תלאביב ובמחוז %2.1  הדרומי

בה* שחלו והשינויים העבריינות היקף על נתונים דלהלן בלוחות
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17 לוח
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18 לוח

המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

1968  1967

הכל יהמחוזסד נ ו פ ג זזוווטיהמחוזאביבמחוזה

19671968
השינוי
719681967196819671968;!9נכאחוזים

הכל +216,292224,339סד 3.753,52053,68389,89787,7397*63182,784

108,842+ 2.623,89924,09140,20141,97541,7664*643
78,269+24.222,72623,08514,83521,40025,48233,784

1,843+ 17.0468548573609534686

7,912+ 5.21,8301,7163,0403,0482,6533,148

24,26431.43,5262,89630,23819,6471,5951,721

3,209+ 19.61,0711,3471,0101,060601802

פשעים
ועוונות

106,110 שנרשמו חקירה תיקי
63,043 איתביעה
1,575 משונות מיתות

7,523 נעדרים
35,359 חטאים
2,682 דליקות

ישירות שנסתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים הכל ובסך הארצי הכל שבסך החקירה תיקי במניין {1

.1968 בשנת תיקים 133"11967 בשנת תיקים 244 החקירות: מחלקת ידי על
בסעיף הדין הוא  חקירה תיקי נפתחו לא שעליהם נעדרים, נוספו 1967 שנת של הכל בסך (2

הנעדרים. מסמר את המסרס

הערה:

רע



ועוונות פשעים (1)

וזוהי אשתקד, 169,153 לעומת ועוונות' פשעים ב111'187 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
מקרים ל658.6 הגיעה לאוכלוסייה בהשוואה אלה מסוגים העבירות תכיפות .%10.6 של עלייה
התלונות כל את כולל זה שמספר לזכור, (יש אשתקד מקרים 609.6 לעומת תושבים' 10,000 לכל
("תיקים חקירה תיקי פתיחת הצדיקו שנסיבותיהם המקרים מספר ועוון). פשע מסוג עבירות על
בהם לטפל סירבה שהמשטרה העוונות מספר ואילו אשתקד, לעומת ב%2.6 עלה פליליים")

ב%24.2. עלה משפטית תביעה הגשת של בדרך

האוכלו בקרב השוטרים ומספר תושבים 10,000 לכל העבירות תכיפות  דלהלן 19 בלוח
העבריינות. למצב משמעותי הוא שאף סייד"

19 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

1968  1959

כריו ת7,ע ו נ העבי השוטריםמספר מספר רות
פשעיםהאוכלופייההשנה

ועוונות
השינוי
תושכיםיגלבאחוזים 10,000

19592,089,00083,841+ 9.2401.327.8

19602,150,000 :102,129+21.8475.027.4

19612,232,000108,381+ 6.1485.625.9

19622,332,000120,573+ 11.2517.024.7

19632,429,000133,014+ 10.3547.624.1

19642,523,000139,807+ 5.1554.124.8

19652,599,000152,3714 9.0586.325.9

19662,657,000172,924+ 13.5650.828.5

19672,775,000
ן

169,153, 2.2609.631.6

1968
ו

2,841,000187,111+ 10.6658.632.4
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איתביעה  עוונות (א)

שחקירתן עוון, מסוג עבירות על למשטרה שהוגשו התלוגות במספר חלה %24.2 של עלייה
תלונות 78,269 השנה הוגשו הכל בסך המשפט. בית בפני בהבאתן לציבור עניין אין כי העלתה
מסחריים, סיכסוכים שכנים, סיכסוכי רקע על ברובן היו התלונות אשתקד. 63,043 לעומת זה, מסוג
בהם הירידה לאור השנה אלה במקרים שחלה הגדולה העלייה את לראות יש וכד'. קינטור
ידעו האזרחים כאשר הימים, ששת מלחמת של תוצאה כנראה, שהיתה, שעברה, בשנה ב%94
ב%12.5 הסתכמה 1966 שנת לעומת 1968 בשנת העלייה פעוטים. לסיכסוכים מעל להתעלות

בלבד.

20 לוח

איתביעה  עוונות

19681967

חקירות
1968 1987

ו ו י ט

1963 1967

כ " ה ט

1968 1967

18,513 14,400 59,756 48,643 78,269 63,043 הכל סך

6,519

7,614

6,104 24,241 21,238 30,760 27,342 תקיפות

5,603 30,700 27,059 38,314 32,662 אחרות

עוונות
שבתוספת

4,380 2,693 4,815 346 9,195 3,039 אחרים עוונות

חקירה תיקי 0)

אשתקד. 106,110 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 108,842 נרשמו 1968 בשנת
נרשמו עבירות של מסוימים בסוגים כי אחידה, היתד, לא העבירות הכל בסך %2.6 של העלייה
 מין בעבירות ,%26.8  הציבורי הסדר נגד בעבירות יותר? גדולות מטאטיסטיות עליות
בסוגים וכר. %14.7  מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך בגניבות %17.7#
בשל התופעה חומרת את לאמוד קשה אך יותר, גדולות עליות חלו אף עבירות של מסוימים

הקטנים. האבסולוטיים המספרים

הקשורות העבירות במספר עלייה חלה זאת לעומת אך ירידה, חלה הרכוש נגד עבירות ברוב
ברשלנות, מוות ובגרימת בהריגה לרצח, ובנסיון ברצח האדם? של האמוציונאלית בהתנהגותו
נגד ובעבירות בהצתות בזדון, לרכוש נזק בגרימת המוסר, נגד בעבירות ובתקיפות, בחבלות

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

21 לוח

1968 /1גנר/^מר רניקים

המוסר נגד עבירות *
2,183

אחרות עב*רות
15,663

אדם של גופו נגד עבירות
8,422

***% הרכוש נגד עבירות
82,574
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22 לוח

אמיתייםשנרשמותיקים ומקרים

19671968
שנרשמותיקי ימקרם ם א יםים תי

העבירה השינוי11119671908
כאחוזים

מספר
י10,000

התיקים
19671988תושבים

השינוי
באחוזים

19671968

הכל +106,110108,842סך 2.6382.4383.199,709101,2834 1.6

+2946רצח 58.60.10.22945+55.2

לרצח 3244+37.50.10.23043143.3נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 4458+31.80.20.24455,25.0הריגה

ותקיפות +6,1046,242חבלות 2.322.022.06,0466,184+ 2.3

והכשלתו שוטר +716753תקיפת 5.22.62.7684728+ 6.4

מין +1,4321,685עבירות 17.75.25.91,3801,624+ 17.7

זנות +280328עבירות 17.11.01.2265321+21.1
המוסר נגד אחרות 126170+34.90.50.6121162+33.9עבירות

לשוד ונסיון 6799+47.80.20.36697+47.0שוד
22,74622,342התפרצויות 1.882.078.622,62722,245 1.7

אדם של גופו מעל ~~"3,3893,04510.212.210.73,0672,798גניבות 0*0

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 9,4838,847ברכב 6.734.231.19,0398,434 6.7

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של +8,7159,999חלקים 14.731.435.28,1909,405+ 14.8

אופניים 8,2327,14513.229.725.16,2685,28215.7גניבות
אחרות +22,06722,877גניבות 3.779.580.520,91221,6694 3.6

גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש 1,1461,02610.54.13.61,02991910.7והחזקת

128176+37.50.50.6128172+34.4הצתה

בזדון לרכוש +4,1904,603נזק 9.915.116.24,1124522+ 10.0

פליליות גבול 2,4012,334הפגות 2.88.78.22,3472,292 2.3

+405544+34.31.51.9381517זיופים 35.7

3,2292,917רמאויות 9.711.610.32,8782,661 7.5

חירום, חוקי על עבירות
וריגול +2,6353,098בגידה 17.69.510.91,8931,03045.6

הציבורי הסדר נגד 5,4336,887+26.819.624.25,2686,670+26.6עבירות

כלכליות 5232445331.90.946122750.8עבירות
מסוכנים סמים 555744+34.12.02.6547738+34.9עבירות

עבירות 2,0032,589+29.37.29.11,8972,443+28.8שאר
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23 לוח

והמחוזות הנםות לפי  שנרשמו תיקים

1968  1967

חכל ויטסר י ח השינויבא
באחוזים1067196818671068

הכל +106,110108,842100.0100.0סן 2,6

חיפה +10,64211,24010.010.3נ, 5.6

צפת/כנרת 3,8823,5533.73.3נ. 8.5

עכו +2,9623,1152.82.9נ. 5.2

יזרעאל +3,0433,0482.92.8נ, 0.2

חדרה 2,9272,7852.72.5נ. 4.9

חיפה נמל 4433500.40.321.0יח'

הצפוני +23,89924,09122.522.1המחוז 0.8

הצפונית +14,26815,71113.414.5נ. 10.1

הדרומית +14,81215,01114.013.8נ. 1.3

רמתגן +11,12111,25310.510.3נ. 1.2

תלאביב +40,20141,97537.938.6מחוז 4.4

ירושלים +12,60013,22011.912.1נ. 4.9

רמלה/רחובוון. +64877,0156.16.4ינ. 8.1

פתחתקוה/השרון 9,1198,6638.68.0נ. 5.0

הנגב +5*13,37313,55112.61נ. 1.3

לוד התעופה נמל +1871940.20.2יח' 3.7

הדרומי +41,76642,64339.439.2המחוז 2.1

החקירות 2441330.20.145.5מחלקת
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24לוח

 שנרשמו המחוזותתיקים לפי 
1968

העבירה הכלסוג המחוזםד
הצפוני

מחוז
תיאביב

המחוז
הדרומי

מחיקת
החקירות

הכל 108,84224,09141,97542,643133סך

_4624814רצח

לרצח 44211211נסיון

ברשלנות ב!וות וגרימת 5826824הריגה

ותקיפות 6,24213061,3552,581חבלות

והכשלתו שוטר 753193301259תקיפת

מין 1,685485556644עבירות

זנות 3286916792עבירות

המוסר נגד אחרות 1704247801עבירות

לשוד ונסיון 99175131שוד

.22,3423,8629,1539,327התפרצויות
אדם של גופו מעל _3,0452311,5381,267גניבות

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 8,8471,0534,8292,965ברכב

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 9,9991,3915,3013,3061חלקים

אופניים 7,1452,1912,6051349גניבות

אחרות 22,8775,5147,5719,7857גניבות

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 1,026264380382רכוש

176534479הצתה

* בזדון לרכוש _4,6039631,5852,055נזק

פליליות גבול 2,3341,160386788הסגות

5441302521566זיופים
2,9179081,01796527רמאויות

וריגול בגידה חירום, חוקי על 3,098759602,2772עבירות
הציבורי הסדר נגד 6,8871,3883,6491,84010עבירות

כלכליות ■■■יי244575557עבירות 75
מסוכנים סמים 7441592393451עבירות

עבירות ;■;,.;2,589825806שאר יי955. ,.3 :■
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25 לוח

והמחוזות הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
1968

הבל נוטומד נגר עבירות
אדם של

אבירות
המוסר ננד

עבירות
הרכוש ננר

עבירות
אחרית

הכל 108,8428,4222,18382,57415,663סך

חיפה 11,2409943388,4701,438נ,

צפת/כנרת 3,553566642,438485נ.

עכו 3,115488631,980584נ.

יזרעאל 3,048574631,876535נ,

חדרה 2,785329641,775617נ.

חיפה נמל 350424180124יח'

הצפוני 24,0912,99359616,7193,763המחוז

הצפונית 15,71159821711,7473,149נ.

הדרומית 15,011862280116851.184נ.

רמתגן 11,2536282739,0391,313נ.

תלאביב 41,9752,08877033,4715,646מחת

ירושלים 13,22078325711,0021,178נ.

רמלה/רחובות 0154901715,2021,152ן?ינ.

פתחתקוה/השרון 8,6636431097,343568נ,

הנגב 13,5511,4202798,6623,190נ.

לוד התעופה נמל 194516722יחי

הדרומי 42,6433,34181632,3766,110המחוז

החקירות ₪13318124לקת

82



26 לוח

1968 /1גנר/1גכ7ר רנידןים
המחוזות. לפי

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז [

הדרומי המחוז

נגד עבירות
אדם של גופו

העבירות מכלל ו0 % מהווים החקירות מחלקת ידי על שנפתחו התיקים
%0.8 אלה תיקים מהווים בסךהכל האחרות.
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לרצח ונסיון רצח (ג)

אשתקד. 32 לעומת לרצח, נסיין של מקרים ו44 אשתקד 29 לעומת רצח' מקרי 46 נרשמו השנה
מן בחלק ומסועפת. קשה חקירה אחרי לעתים העבריינים' נתגלו המקרים מן שלישים בכשני
החקירה לגבול. מעבר אל נסוגו הרצח ביצוע ולאחר השכנות מהארצות הרוצחים הסתננו המקרים
למרות תעלומה, בגדר נשארו אחרים אחדים מקרים גם אך מובנות' מסיבות קשה אלה במקרים
רצח, למקרי המתייחסים תיקים סוגרים אין כי יצוין' בפיענוחמ. שהושקעו הרבים המאמצים

בהתמדה. נמשכת בהם ושהחקירה נתגלו טרם שמבצעיהם

27 לוח
המניע לפי לרצח ונסיון רצח

1968  1966

יה : מ
זז * חיוןגםר לר*

106819611068196619671968

302945353043הכלסו

לגבול מעבר, איבה 1321פעולות

מסתננים של 449933פעולות
_4ישוד

דם 2112גאולת
אהבה רקע 43653על

שכנים 232235סיכםוכי
משפחה 79129810םיכסוכי

אחרים 31111סיכםוכים

נפש 241431מחלת

אחר 423234מניע

ידוע אינו 543423המניע

28 לוח
הביצוע שיטת לפי לרצח ונסיון רצח

1968  1966

11 ט י הביצועע!
ח * ?ר ו י ס ?ר*חנ

190019671963196619671963

הכל 302945353043סך

1010817817יריות
1110991316דקירות

433324הכאות
11הרעלה

"2312חניקה 2
אחר 3313663אמצעי
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עבירה במקום שנמצאה עיקבה עם חשוד של נעל השוואת

ברשלנות מוות וגרימת הריגה (ח

השנה נרשמו הכל בסך ברשלנות. מוות וגרימת הריגה במקרי חלה ,%31.8 של גדולה עלייה
אשתקד. 44 לעומת מקרים, 58

ותקיפות חבלות (ה)

וחבלות תקיפות של מקרים 6,995 נרשמו הכל בסך .%2.6 של עלייה חלה ובתקיפות בחבלות
אלה מספרים חקירה. תיקי פתיחת הצדיקה שחומרתן אשתקד),  6,820 (לעומת גופניות

בתפקיד. והכשלתם שוטרים תקיפת של המקרים את כוללים

פליליות גבול והסגות בזדון לרכוש נזק 0)

נרשמו הכל בסך ב%9.9. השנה עלה בזדון לרכוש נזק גרימת בגין שנפתחו התיקים מספר
פלילית: גבול הסגת על שנפתחו התיקים מספר ירד מאידך אשתקד. 4,190 לעומת תיקים, 4,603

.%2.8  של ירידה  אשתקד 2,401 לעומת השנה, 2,334



המומר נגד עבירות (ז)

לעומת תיקים' 2,183 נרשמו הכל בסך המוסר. נגד בעבירות חלה  %18.8  ניכרת עלייה
היתה זנות) לשם מקום והחזקת לזנות ושידול (סרסרות זנות בעבירות אשתקד. שנרשמו 1 '838
%17.7  ובו') מגונים מעשים כחוק' שלא בעילה (אונס' מין בעבירות ,%17.1 של עלייה

.34.90/0  המוסר נגד אחרות ובעבירות

לשוד ונסיון שוד >ח)

מקרים 67 לעומת מקרים, 99 נרשמו הכל בסך ב%47.8. עלה לשוד והנסיון השוד מקרי מספר
השודדים השתמשו שבה האלימות מידת הוחמרה המקרים במספר לעלייה במקביל אשתקד.
במיוחד בלטו אנשים. נפצעו אחרים ובמקרים ברצח נסתיימו שוד מעשי ארבעה פשעיהם. לביצוע

חם. בנשק שימוש ותוך היום לאור שבוצעו בנקים' של השוד מקרי

התפרצויות (ט)

נרשמו הכל בסך רבות. שנים מזה ראשונה ירידה וזוהי ב%1.8 השנה ירד ההתפרצויות מספר
בעוד ב%21.9, עלה המגורים לבתי ההתפרצויות מספר אשתקד. 22'746 לעומת תיקים, 22,342
הקשורות ועבירות האחרות ההתפרצויות ומספר ב%19.5 ירד עסק לבתי ההתפרצויות שמספר

ב%8.5. ירד בהתפרצות

 8.4  8.5

29 לוח

התפרצויות

19681967

ו הכ ר י ב ק ה נ
באוזוזיטהשינויאמיתייםמקרימשנרשמותיקים

אמיתייםנרשמ.*1967196819671968

245'22,74622,34222,62722הכלסך 1.8 1.7

+22.3 +21.9 10,245 8,378 10,306 8,453 מגורים לבתי התפרצות

19.5 19.5 7,616 9,462 7,638 9,484 עסק לבתי התפרצות

4,384 4,787 4,398

ועבירות התפרצויות שאר
4,809 בהתפרצות הקשורות
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30 לוח

והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות

1968

הת0ר*ויות שאר
הקשורות ועכירות

בהתפרצות
התסיסות
עסק לבתי

התסרגות
מנורים לבתי באחוזים הכל סר

4,364 7,616 10,245 100.0 22,245 הכל סך

חיפה 2,0829.4857733492נ.

צפת/כנרת 51523166154195נ.

עכו 3921.813322633נ.

יזרעאל 4021.816616175נ.

חדרה 4522.0148137167נ.

חיפה נמל ___יחי

962 1,411 1,470 17.3 3,843 הצפוני המחוז

14.11,8311,26440

16.71,8201,552359

10.21,200590473

3,135 הצפונית נ.

3,731 הדרומית נ.

2,263 רמתגן נ.

872 3,406 4,851 41.0 9,129 תלאביב מחת

ירושלים 3,19114.41,562781848נ.

רמלה/רחובות 1,6427.4656521465נ.

פתחתקוה/השרון 1,7417.8779603359נ.

הנגב 1926892875*2,6931נ.

לוד התעופה נמל 6123יחי

2,550 2,799 3,924 41.7 9,273 הדרומי המחוז



כגנוב חשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (י)

1,026 השנה נרשמו הכל בסך .%10.5 של ירידה השנה חלה אלה בעבירות התיקים במספר
אלה עבירות על המודיעים או המתלוננים מעטים כלל בדרך אשתקד. 1,146 לעומת תיקים'
חוסר של תוצאה היא זו ירידה כי לנו, נראה המשטרה. של יוזמתה פרי הן החקירות ורוב

מספיק. כוחאדם זה לנושא להפנות האפשרות

גניבות (יא)

בגניבות ירידה נרשמה השנה גם אשתקד. שנרשמו 51,886 לעומת תיקים, 51,913 נרשמו הכל בסך
שנרשמו. בתיקים %ד.6  רשות בלי ברכב ובשימוש רכב

31לוח

גניבות

 19671968■

שנרשמו אמיתייםתיקים באחוזיםמקרים השינוי

אמיתיים נרשמו 191,8 1967 1968 19(7
רה י כ וזק ונ ם

+ 0.2 + 0.1 47,588 47,476 51,913 51,886 הכל סך

 8.8 10.2 2,798 3,067 3,045 3,389 אדם של גופו מעל גניבות

 6.7  6.7 8,434 9,039 8,847
ושימוש מנועי רכב גניבות

9,483 רשות בלי מטעי ברכב

14.8 + 14.7 9,405 8.190 9,999

מנועי רכב מתוך גניבות
חלקים וגניבת

8,715 מנועי רכב של

15.7 13.2 5,282 6,268 7,145 8,232 אופניים גניבות

3.6 + 3.7 21,669 20,912 22,877 22,067 אחרות גניבות
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32 לוח

והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות
1968

הבל מעלבאחוזיםסד גניבות
אדם של נוסו

רכב גניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוף גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב שי

גניבות
אוסנייט

גניבות
אחרות

הכל 1,669,?47,588100.02,7988,4349,4055,282*סך

חיפה 5,12410.81816778897562,621נ.

צפת/כנרת 1,0632.2209713942765נ.
עכו 9752.093115395372נ.

יזרעאל 9452.013588271721נ.
חדרה 8861.9497102104579נ.

חיפה נמל 1470.313143יח'

הצפוני 9,14019.22181,0231,3271,3715,201המחוז

הצפונית 7,36715.56761,8001,6965512,644נ.
הדרומית 7,28415.34951,4511,8811,0052,452נ.
רמתגן 5,30711.21871,2471,3444802,049נ.

תלאביב 19,95842.01,3584,4984,9212,0367,145מחוז

ירושלים 6,54613.71,0631,2321,3771812,693נ.
רמלה/רחובות 2,7765.8354433863981,514נ.

פתחתקוה/השרון 4,5599.6637226858232,266נ.
הנגב 4,4769.4565137054722,730נ.

לוד התעופה נמל 1250.35331113יחי

הדרומי 18,48238.81,2222,9133,1561,8759,316המחוז

החקירות. במחלקת נרשמו תיקינו 8 *

^ורמאויות זיופים (יב)
הכל בסך שעברה. השנה לעומת ב%9.7, ירד הרמאויות ומספר ב%34.3 עלה הזיופים מספר

רמאויות. ו2,917 זיופים 544 נרשמו

הצתות (יג)
.37.50/0 של עלייה  אשתקד 128 לעומת תיקים, 176 נרשמו הצתות בגין

הציבורי הסדר נגד עבירות (יד)
בסדר הפוגעות אלה מסווגות שבה עבירות, של זו בקבוצה %26.8 של עלייה נרשמה השנה
חוקיות, בלתי התקהלויות >כגון: הציבורי באינטרס פגיעה משום בהן שיש או הטוב, הציבורי
חוק על עבירות רשיון, בלי ירייה כלי החזקת וקבלתו, שוחד מתן הציבור, לשלום הפרעות
שעברה. בשנה 5,433 לעומת זה, מסוג עבירות 6,887 השנה נרשמו הכל בסך וכו') הבטחון שירות
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וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות (טו)

3,098 נרשמו הכל בסך שעברה. השנה לעומת ב%17.6/ עלה הזה הסוג מן העבירות מספר
שתכיפותן מוגבלים' לאזורים בתנועה הנוגעים חוקים על העבירות בריבוי מקורה זו עלייה תיקים.

ריגול. רשתות מספר של ובגילויו הימים' ששת מלחמת לאחר עלתה

כלכליות עבירות (10)

שנחשפו הזה הסוג מן העבירות הן רבות ב%53.3. השנה ירד הכלכליות העבירות מספר
המשטרה. ביוזמת

מסוכנים סמים (י!)

אשתקד" תיקים 555 לעומת תיקים, 744 השנה נפתחו מסוכנים לסמים המתייחסות עבירות על
פועלת המשטרה המתלוננים. הם מעטים עבריינות של זה בסוג גם ב,%34.1. עלייה כלומר'
הסיכון ובשל לפשע התדרדרות של והסכנה העם לבריאות הנזק בשל אלה' עבירות לחשיפת
יש התיקים במספר הניכרת העלייה את בסמים. ובסחר בהברחה בהתמכרות' הכרוך הבטחוני
לציין יש אך רבה" במידה נתארכו לפיקוחנו הנתון בשטח המבריחים שנתיבי לעובדה לייחס
השנה שנתפסו הסמים כמויות הנוער. בקרב ובעיקר בציבור בסמים השימוש התפשטות את

המדינה. קום מאז תקדים להן היה לא

33 לוח

מסוכנים סמים תפיסת

19681967

הסם נ ו ס
1 9 6 71 9 0 8

ק''ננופק''נגרס

חשיש

אופיום

635

777.58

169

11

185

983.12

3,865

1,165

עבירות שאר (יוז)

באחת סווגו שלא וכוי), ורשלנות פחזות מעשי סחיטה, חטיפות, (איומים, האחרות העבירות מספר
.%29.3 של עלייה  אשתקד 2,003 לעומת ל2,589 הגיע דלעיל' הקבוצות מן

משונות מיתות ו2)

בשנה 1,575 לעומת טבעיים" בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1,843 המשטרה חקרה 1968 בשנת
או נספים מתאבדים' הרוגים, של מותם אם לבדוק היא אלה חקירות של מטרתן לה. שקדמה
59 התאבדו. אנשים 207 מעבירה. כתוצאה נגרם לא מייד, נודעה לא מותם שסיבת נפטרים,

בים. רובם בטביעה, מותם את מצאו הנספים מבין
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34 לוח

טביעה מקרי

1968

וה י יהמ י מנ טה ו י,
ם וזה סה"כח

10נגבהזכ. ומעיה2011:021עד 11
חוה
היס

בריכת
שחיה

מאג
ים נו

מקום
אחר

513417416112037464הכלסר

הצפוני 181626המחוז 16514112

תלאביב 133104מחוז 361111

הדרומי 201556המחוז 32912251

כולל אינו התאבדויות,*

35 לוח

התאבדויות

19681967
6 71 90 81 9

היל י?;*
רנקבהזכר כ בהנקז

האחוו המסטר האחוז המספ,* האחוו המסט.1 האחוז הממס,1

100.0 96 100.0 111 207 100.0 57 100.0 104 161 הכל סל

שנה 17 721.958.8843.644.2עד

שנה 24181787.7915.822119.91111.4

שנה 3025332.917109.077.3

שנה 4531291615.41322.8442724.31717.7

שנה 5546372726.01017.5291715.31212.5

ומעלה 56684846.12035.1874237.94546.9

נעדרים (3)

תוך נתגלו מהם 6,806 אנשים. 7,912 של העדרם על הודעות במשטרה נתקבלו השגה במשד
יותר. ממושד זמן לאכנם המאמצים נמשכו  1,106  היתר ולגבי ההודעה ממסירת שעות 48
ילדים, הם אם ובמיוחד נעדרים, לאיכון רבות עבודה שעות מקדישה שהמשטרה לציץ יש

לאחרים. או לעצמם המסוכנים אנשים או קשישים

חטאים (4)

35,359 לעומת השנה, 24,264  %31.4 של ירידה חלה בהם טיפלה שהמשטרה החטאים במספר
החטאים תיקי ומיעוט זה, בשטח העבריינות מצב את משקפת אינה זו שירידה ספק, אין אשתקד.
חשובים תפקידים בגלל הטיפול, מלוא את זו לעבריינות להקדיש האפשרות חוסר של תוצאה הוא

יותר. ועדיפים

92



36 לוח

והמחוזות הנפות לפי  לסוגיהם חטאים
1968

הכל סד
רוכלות
ללא
רשיון

עבירות
רישוי
עסקים

גרימת
מכשול
ברשות
הרבים

הקמת
רעש

שריפת
קוצים

עבירות
המתייחסות
לדזאר

ולטלנראף

עבירות
חוק עי
לימוד
חובו;

עכירות
המתייחסות
לבעלי
חיים

עכירות
הסתייחסית

לנשק

עישון
בבתי

השעשועים

עבירות
המתייחסות
לתעודת
זהות

שז>י
התטאים

הכל 24,2649,1667,7913,736380364992334544421,078124325סד

חיפה 1,39426566735351589833531841נ.

צפת/כנרת 9342221232110481440664269נ.
עט 1221141131929324נ.

יזרעאל 2192435221172נ. .1582228
חדרה 2263487131288147727נ.

חיפה נמל 1יחי 1

הצפוני 2,896828101295822214471551541,01729149המחוז

הצפונית 4987711910255325^9,1255,724נ.
הדרומית 6,2622,6342,2401,211487350351519נ.
רמת"גן 4,2606581,6681,46420324196659572913נ.

תלאביב 19,6479,0166,4063,4462704122141147574457מחת

ירושלים 31850896263623042136נ.
רמלה/רחובות 2751277302537252938713נ.

פתחתקוה/השרון 418462841045175601441832נ.
הנגב 7102347411451206239172538נ.

לוד התעופה נמל יח'

הדרומי 1,721685751615214244164158111451119המחוז
£



דליקות (5)

אשתקד. לעומת המשטרה, עלידי שנחקרו הדליקות במספר %19.6 של עלייה חלה השנה
לציוד ותקנים בטיחות תנאי לקביעת משמשים החקירה מימצאי דליקות. 3,209 נחקרו הכל בסך

בניעונשין. שהם במחדלים או בהצתה הדליקות של מקורן אין ואם כיבוי

וחקירה גילוי פעולות .4
עבריינים ומאסר גילוי א.

בשנה גילויים 41,568 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות 43,223 של מבצעיהן נתגלו 1968 בשנת
אשתקד. %41.7 לעומת ,%42.7 על ועמד איפוא עלה הכללי הגילויים אחוז שעברה.

בעבירות <, אשתקד) %93.3) ל%92.4 הגילויים שיעור הגיע אדם של גופו נגד בעבירות
אשתקד): %27.4) ל%28.3  הרכוש נגד בעבירות אשתקד); %81.4) ל%80.8 המוסר נגד

אשתקד). %94.0< ל%91.1  אחרות ובעבירות

קליעים בדיקת

94



והמחוזות. הנפות ולפי השונות העבירות לפי הגילויים על פרטים דלהלן בלוחות

37 לוח

:א::£::::*:

19681966 וגיבויים //ץנר/£\כ7ר תילןים

שנרשמו תיקים
אמיתיים מקרימ | |
הגילויים מספר {1/ י

196 8 19 67 1 9 66
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38 לוח
אדם של גופו נגד עבירות

1968  1967

העבירה וג ם
תיקיםאמיתייםמקריםשנרשמותיקים

נתגלו
שבהם
הגילוייםאחוזעבריינים

08(!נ106710681007196819671068:067

הכל 8,0488,4227,8868,2487,3547,62193.392.4סך

29462945232879.362.2רצח

לרצח 32443043233476.779.1נסיון

וגרימת הריגה
ברשלנות 44584455425495.598.2מוות

חמורה גופנית 29942129541028138495393.7חבלה
גופנית וחבלה 5,8055,8215,7515,7745,3755,36893.593.0תקיפה

שוטר תקיפת
71675368472867671598.898.2והכשלתו

62559959557253050789.188.6איומים
נגד עבירות שאר
אדם של 49868045862140453188.285.5גופו

39לוח
המוסר בגד עבירות

1968  1967

העבירה סוג
אמיתייםשנרשמותיקיס תיקיםמקרים

נתנלו
שבהם
הנילוייםאחוזעבריינים

1068 1067 1968 1967 1968 1987 1968 1967

80.8 81.4 1,702 1,438 2,107 1,766 2,183 1,838 הכל סך

שלא ובעילה אונס
64 מבוגרים  כחוק
27 קטינים אונס
167 של^יכחוקקטינים בעילה

טבעיות בלתי עבירות
4 מבוגרים

טבעיות בלתי עבירות
44 קטינים
248 במבוגרים מגונים מעשים
612 בקטינים מגונים מעשים
266 בפומבי (אחרים) מגונים מעשים
78 זנות למעשה סרסרות
187 זנות למעשה שידול
15 זנות לשם מקום החזקת
126 המוסר נגד עבירות שאר

96

815671526992.997.2
2926272626100.0963

20115718615317697.594.6

1541531575.0100.0

494347424597.795.7

27223926117521173.280.8
77559775845456776.074.8
26325825917316167.162.2
8674857482100.096.5
21317620717119997.296.1
2915291528100.096.6
17012116210012382.675.9



40 לוח

הרכוש נגד עבירות
1968  1967

הגילויים אחוז

1908

עבריינים נתנלו שבהם תיקים אמיתיים מקרים שנרשמו תיקים ה ר י ב 51 ה נ ו ס
1968 1967 1968 1967 1968 1987

283 27.4 22,046 21,316 77,915 77,861 82,574 82,641 הכל סך

67996697285042.451.5
8,45310,3068,37810,2451,9692,27923.522.2
9,4847,6389,4627,6162,5342,27726.829.9
4,8094,3984,7874,3841,6131,71033.739.0

77817680344144.751.3
9109108888.980.0

29533127631425630092.895.5
3,3893,0453,0672,79833632611.011.7
9,4838,8479,0398,4341,3581,32415.015.7
8,7159,9998,1909,4058991,17511.012.5
8,2327,1456,2685,28275669312.113.1
3,1953,7022,9333,37360071620.521.2

18,56818,83417,69417,9726,4396,61636.436.8
1,1461,0261,0299191,001903973983
128176128172689053.1523

4,1904,6034,1124,5221,5521,76037.738.9
2,4012,3342,3472,2921,8651,77879.577.6

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 רכב גניבות
מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות

אופניים גניבות
ומעלה) ל"י 251) גניבות שאר

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

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
הצתה

בזדון לרכוש נזק
פליליות גבול הסגות

1



41 לוח

אחרות עבירות
1968  1967

00
י0

נ ו רההענים
שבהםאמיתייםמקריםשנרשמותיקים עברייניםתיקים הגילוייםאחו*נתניו

1967.196819671968<7106*987196819נ

13,58315,66312,19613,01311,46011,85494.091.1הכלסד

20392037112255.059.5
38550536148029636982.076.9

1,5141,2271,4361,1691,3101,01991.287.2
1,7151,6901,4421,4921,4281,47599.098.9

55475446524196389.1
2,5803,0511,8399841,80489698.191.1

111111100.0100.0
1211129127100.077.8

32933132030331929499.797.0
3,2484,6543,1694,5553,0564,44296.497.5

49514850465095.8100.0
15720715120315020299.399.5
300256285243285243100.0100.0

1,3371,3761,2821,3061,2401,23096.794.2
40416434514734314799.4100.0
767673100.050.0

11274109741077398.298.6
55574454773848567688.791.6
8031,2297681,17050866466.156.8

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

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

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

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

חוקיות בלתי והתקהלויות התאגדויות
רשיון בלי נפץ וחומר אחר נשק ירייה, כלי החזקת

הציבור שלום הפרעת
במישרה לרעה ושימוש שוחד

לרשות כוזבות ידיעות ומסירת שקר עדות
הבטחון לשירות המתייחסות עבירות
הציבורי הסדר נגד עבירות שאר
(כספים) ההגנה תקנות על עבירות

ויצוא) (יבוא המכס פקודת על עבירות
אחרות כלכליות עבירות
מסוכנים סמים עבירות

עבירות שאר



42 לוח
והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

1968
הכל ד אדםעבירותם של נופו המוסרעבינגד נגד הרכושעביירות נגד אדזרותרות עבירות

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו

עבריינים
אחת

הגילויים
מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו

עבריינים
אחוז

הגילויים
מקרים
אםית"ג

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים £

אחוז
הגילויים

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו

עבריינים
אילת

הגילויים
מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו

ו עבריינים
אהוז

;נילוייפ

הכל 43,22342.78,2487,62192.42,1071,70280.877,91522,04628.313,01311,85491.1*101,283סך

חיפה 10,4664,54543.498793294.433023170.07,7652,17328.01,3841נ. '20987.4
צפת/כנרת 3,4282,32367.856254296.4646398.42,3461,31055.845640889.5נ.

עכו 2,6801,71464.048147398.3615895.11,68073944.045844496.9נ.
יזרעאל 2,7882,12276.156955797.9615996.71,7821,16665.437634090.4נ.
חדרה 2,4301,65868.231630797.2585594.81,64990855.140738895.3נ.

חיפה נמל 29920367.94242100.044100.015561.39.4989698.0יחי

הצפוני 22,09112,56556.92,9572,85396.557847081.315,3776,35741.33,1792,88590.8המחוז

הצפונית 14,9355,05333.858146179.321515672.611,0361,58914.43,1032,84791.7נ.
הדרומית 14,2484,41431.084272486.027122482.712,0232,40220.01,1121,06495.7נ.
רמתגן 10,5803,48833.062055489.426718468.98,4381,67119.81,2551,07986.0נ.

תלאביב 39,76312,95532.62,0431,73985.175356474.931,4975,66218.05,4704,99091.2מחוז

ירושלים 12,8454,12332.174059280.024920281.110,7832,40222.31,07392786.4נ.
רמלה/רחובות 6,1752,98648.446946398.716113583.94,8141,70035.373168894.1נ.
פ"ת/השרון 8,3463,51342.163861295.9988889.87,0892,37233.552144184.6נ.

הנגב 11,7746,92158.81,3961,35797.226724290.68,2113,53343.01,9001,78994.2נ.
לוד התעופה נמל 1613421.155100.0136139.6201680.0יח'

הדרומי 39,30117,57744.73,2483,02993.377566786.131,03310,02032.34,2453,86191.0המחוז

החקירות 12812698.411100.08787.511911899.2מחלקת



והחזרתו רכוש גילוי ב.

ושנתגלה שנגנב הרכוש הרכב). כלי (מלבד ל"י ב20,633,458 הנאמד רכוש השנה נגנב הכל בסך
ל"י. ב1,852,952 נאמד המשטרה, עלידי

עלפי נקבע שנגנב הרכוש שסכום לציין, יש שנגנב. הרכוש מכלל %9.0 מהווה זה סכום
בלבד. המתלוננים של הודעותיהם

43 לוח

ישראליות) (בלירות  שהוחזר* ורכוש שנגנב רכוש

1968  1966

1968 1907 1966

17,211,10720,633,458

1,339,6161,852,952

7.89.0

14,184,277 שנגנב הרכוש ערך

1,503,683 לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

10.6 והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

מנועי, רכב גניבות כולל אינו

44 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

1968

כלי הרכבסוג
הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצ?ונ.יהמחוזהכלסד

הוחזרונגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבו

הכל 8,4358,2051,0241,0154,4984,3432,9132,847סך

נוסעים מכוניות
752 763 1,804 .1,848 362 364 2,918 2,975 ציבורי) רכב (כולל

372 384 464 490 106 106 942 980 מסחריות מכוניות

קטנועים אופנועים,
1,673 1,711 2,072 2,157 492 499 4,237 4,367 עזר מנוע עם ואופניים

50 55 3 3 55 55 108 113 אחר מנועי רכב כלי

אשמות וסילוק משפטים ג.

הועברו תיקים 26,784 חקירה. תיקים ב43,223 אנשים, 64,160 הואשמו ועוונות פשעים בביצוע
החנינה חוק עלפי רבים תיקים נסגרו 1967 בשנת אשתקד. תיקים 17,837 לעומת לתביעה,
הורשעו המשפט בבית שהתבררו בתיקים יותר. קטן לתביעה שהועברו התיקים מספר היה ולכן

הנאשמים. מן %98.2

100



45 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

19681967

רה י גמק

תיקים

1968

ועומדים תלויים תיקים תביעה ללא נסגרו זוכו
עקב שנמגרו
ה"נינ" חיק "יקיט תשפ"ז1967תיקים ם ק ת

ו ג י י ו ח הואשמו

תיקימ אנשים תיקימ באחוזים השינוי אנשים תיקים

1967 1968 1967 1967 1968 1967 1968 1967 1968 1967 968ג 1967 1968 1967 1968 1967

העבירה סונ

6,245 6,755 14,243 7,822 9,879 10,194 7,097 224 159 16,732 13,442 12,317 9,856 + 1.8 + 4.0 64,160 63,026 43,223 41,568 הכל סך

23282737+ 21.7+37.0353923151931

23342654+47.8+ 107.778781132026
42546473+28.6+ 14.12838482373068

5,6565,7527,6107,620+ 1.7+ 0.11,1771,5511,3741,82828441,2071,5091,4539591,999832649
676715881964+ 5.8+ 9.41211751371873139151180101255135131

1.0781,2701,2471,519+ 17.8+21.813223514025947384447200184410174171
260309344399+ 18.8+ 16.02442324943931332463815250
100123116142+ 23.0+ 22.412251226132522915241221
28505696+78.6+71.461311231232152844

6,1166,26611,22810,841+ 2.5 3.41,7932,0772,7483,25421155715478241,9372,763970864
336326444428 3.0 3.611313113417655235973741054826

173 201 494 343 297 143 71 10 713 612 504

4473186682599137220187357174229
241180319285109217157233139108

2,3342,7063,25314281,0801,4731,7241,2852,4981,3531,307

28923733077141160235203317230130
1210251171143026641

371361493610452635340222499253245
5616057541211344410513254597300199
1034710522856130481405990
622483645551773951,353268847^ 475625

4471,19471815162491133313773187243
1,3261,3981,93417131,4443,0421,1157191,401827687
7620684232011346628665
237150289314466712710325796101
477334575921385511352197463246271

441  7.8  2.5 2,153 2,335 1,324 1,358

217 +22.4 +30.7 1,875
158  6.7  8.3 955

1,847 + 23 + 4.6 11,482 11,223

185  9.8  9.8 1,169 1,296
10 +97.5 +32.4 160

279 +17.4 +13.4 2,686
442  7.8  4.7 2,651
42 +36.1 +27.4 475
460  7.1  8.9 2,769 2,981 2,494 2,738

8991,1751,532
7566931,024

7,3037,6401,223

1,0019031,296
689081

1,5521,7602,287
1,8651,7782,874
307391349

812 45.2 49.5 1,571
987 +17.1 +26.6 10,521
189 47.9 51.2 272
110 +29.7 +39.4 1,071
287 +20.7 +18.1 2,177

2,865 937 1,856
8,984 6,469 5,109
522 223 457
826 676 485

1,804 1,743 1,476

רצח
לרצח נסיון

ברשלנות מוות וגרימת הריגה
ותקיפות חבלות

והכשלתו שוטר תקיפת
מין עבירזת
זנות עבירות

המוסר נגד אחרית עבירות
לשוד וגסיון שוד

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

מנועי רכב של חלקים וגניבת
אופניים גניבות
אחרות גניבות

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש

הצתה
בזדון לרכוש נזק

פליליות גבול הסגות
זיופים

רמאויות
חירום, חוקי על עבירות

וריגול בגידה
הציבורי הסדר נגד עבירות

כלכליות עבירות
מסוכנים סמים עבירות

עבירות שאר
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46 לוח

*1968 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק

סולקו שטרם תיקים תיקים של הסילוק שלבי תיקיט

תלויים
ועומדים

חוייבו

בחקירה
תיקים
שבהם
זוכו

הנאשמים
אנשים תיקים

נפנלו
ללא
תגיעה

נסגרו
מחוסר
אשמה

הכל סו

משנים תלויים
קודמות ועומדים
שנפתחו ובחקירה
מחרש בתחילת
השנת השנה

העבירה מוג

1,553 63 369 14,706 10,084 3,475 321 15,865 550 15,315 הכל סך

231244142124רצח
לרצח 16161111313נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 1919661116הריגה
ותקיפות 1,81871,82574331,1861,549671131חבלות

והכשלתו שוטר 24222445561501866126תקיפת
מין 40510415614317620128161עבירות
זנות 13221345455466525עבירות

המוסר נגד אחרות 27272107735עבירות

לשוד ונסיון 261271203024שוד
3,2232543,477135652,4694,0695215363התפרצויות

אדם של גופו מעל 12321144114114153816גניבות

מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברגב 5754562058048686911236ושימוש

מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים 370283982812804057127וגניבת

אופניים 29533328767238325115גניבות

אחרות 2,702822,784576421,8072,628475226גניבות
והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 455145640852683201845רכוש

414110232744הצתה
בזדון לרכוש 4871950671952533601833נזק

פליליות גבול 5573560121293514871751הסגות

1 120812833162642525זיופים
8052282719205437462715144רמאויות

וריגול בגידה חירום, חוקי על 4602462686127140710349עבירות
הציבורי הסדר נגד 1,59971,606394119421,492347173עבירות

כלכליות 136136423841032419עבירות

מסוכנים סמים 203203144129152524עבירות
עבירות 45624581813324629911248שאר

ו1967. 1966 בשנים שנרשמו לתיקים מתייחס הסילוק
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47 לוח

תיקים סילוק

19681966

ם ה נו

עקב נטנרו נםנרו
בחקירה החנינה חוק ללא ת,וייט

תטכ"ז11167 "בי"" ועומדים
ו ט ס נש

אחוז
החיובים חוייבו זוכו

הועגוו התיקים הכל 6ן
יתכיעה נתנלו שבהם

העבריינים
השנה

7,410  8,329 12,784 98.3 13,943 236 26,963 42,702

6,755 9,879 7,097 7,822 98.4 9,856 159 17,837 41,568

6,245  10,194 14,243 98.2 12,317 224 26,784 43,223

1966

1967

1968

48 לוח

סילוקם  חטאים

1968  1966

1968 1907 1966

24,264 35,359 22,196 תיקים נרשמו

15,93315,480

4454

9,8186,884

*9,1961,484

13793

231269

10,998 בדין חוייבו

61 בדין זוכו

9,696 חקירה) (0*לל למשפט מחכים

1,084 המשפט בבית או במשטרה בוטלו

82 הועברו

275 נמצא לא העבריין

חנינה. כולל *

להופיע שהוסמכו משטרה אנשי על כלל, בדרן מוטלת/ השלום משפט בבתי התביעה
.1965  תשכ"ה הפלילי, הדין סדר לחוק בהתאם הכללי, המפקח עלידי כתובעים
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49 לוח

ותחמושת נשק תפיסת

1968

התחמושת או הנטק הכלמוג נמצאנתפססד

305191114רובים
19910מקלעים

16810365תתמקלעים
27620670אקדחים

ומוקשים רימונים 1394198פצצות,
צייד 100928רגבי

(ברורים)* ולאקדחים לרובים 86,15323,17362,980תחמושת
ותתמקלעים מקלעים 652175477מחסניות

(בק"ג) לסוגיהם נפץ 25241חומרי

ופגיונות 2402328כידונים
39633רקטות

לרימונים 523814נפצים
22בזוקות

ק"ג. 4,000 של במשקל ולאקדחים לרובים תחמושת נתפסה כך על נוסף

המוחזקים בשטחיפ החקירות ,5

שיעורי שבין ההבדלים ישראל. שבמדינת מזו שונה המוחזקים בשטחים העבריינות של אופיה
עבירות היו המוחזקים בשטחים העבירות הכל מסף %19.3 ? לעץ בולטים הקבוצות לפי העבירות
5 בישראל %75.9 הרכושלעומת נגד בעבירות 26.30/0 5 במדינה %7.7 לעומת אדם' של גופו נגד
אולם, בישראל. %9.2 לעומת  הציבורי הסדר ונגד המדינה בטחון נגד בעבירות 46.5%
קבוצות לאותן לב לשים כל קודם עלינו המוחזקים בשטחים הפשיעה אופי את להעריך בבואנו
ושבעטיין מאד רבות שהיו הציבורי, הסדר ונגד המדינה בטחון בגר עבירות המכונות עבירות
בטחון נגד שפעלו אחרות עוינות וקבוצות מחבלים חוליות אנשי  אנשים מאות ונעצרו נלכדו

% המדינה.

לנוכחות שבאוכלוסייה חתרניים אלמנטים של בתגובתם בחלקו, טמון, ההבדלים מקור
גם יש בחלקו אך ? הציבורי הסדר ונגד המדינה בטחון נגד העבירות ריבוי ומכאן הישראלית
מקרי ריבוי משל, (דרך חייהם ולתנאי למסורתם האוכלוסין, למנטאליות ההבדלים את לייחס

הרצח).

ועוונות. פשעים 12,790 מהם שונים, מקרים 18,190 המוחזקים בשטחים נחקרו 1968 בשנת
ועוונות בפשעים העלייה אף ב43.40/0, התבטאה אשתקד לעומת המקרים הכל בסך העלייה
בנפת שנחקרו החטאים במספר מהגידול נובע העלייה בשיעורי זה שוני בלבד. ל%8.5 הגיעה

אשתקד. לעומת מונים, עשרות שעלה 6ינ>', וצפון עזה
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בשנה %30.4 לעומת המוחזקים שבשטחים העבירות הכל מסו %29.2 בוצעו שומרון בנפת
לעומת ,%42.8 סיני וצפון עזה ובנפת אשתקד %26.6 לעומת ,%22.7 יהודה בנפת הקודמת.
של בשיעורן גם השתקף השונות בנפות העבריינות של באופיה השוני הקודמת. בשנה 27.60/0

אדם של גופו נגד העבירות אחוז הגיע שומרון בנפת / העבירות של הכל בסך העבירות קבוצות
אשתקד), %7.7) ל%17.1 יהודה בנפת ן אשתקד) %21.2 (לעומת ל%25.0 העבירות של הכל בסך
20.70/0  בשומרון הרכושו נגד בעבירות אשתקד)? %10.5) ל%18.4 סיני וצפון עזה ובנפת
%54.6) %27.3  סיני וצפון ובעזה אשתקד) %344< %23.4  ביהודה אשתקד), %18,3)
48.90/0  ביהודה ,(%52.5) 49.20/0  בשומרון הציבורי: הסדר נגד בעבירות אשתקד);

העבירות. מכלל אשתקד), 28.50/0) 45.50/0  סיני וצפון ובעזה (%48.3)

50 לוח

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1968

עזה נפת
טיני וצפון יהודה נפת שומרון נפת הכל טר

597 11,543 2,736 3,314 18,190 הכל סך

חקירהפשעים תיקי 10,3143,0092,3454,414546שנרשמוו

איתביעהועוונות <2,476162186241018

25957771178משונותמיתות

1772484636נעדרים

4,89947184,8259חטאים

6515261410דליקות

51 לוח

תיקים העבירותשנרשמו קבוצות לפי הנפות ולפי
1968

חנולן רמת 0זה נפת
סיני וגפון יהודה נפת שומרון נפת באחוזים טוהכי

546 4,414 2,345 3,009 100.0 10,314 הכל סך

אדם של גופו נגד 1,99519.375340181328עבירות
המוסר נגד 1291.3524433עבירות

הרכוש נגד 2,70826.36245481,203333עבירות
ורמאות 1831.84646883זיוף

הציבורי הסדר נגד 480646.51,4801,1472,009170עבירות
אחרות 4934.85415926812עבירות
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שוד של מקרים ו123 לרצח ונסיון רצח של מקרים 79 הכל בסך נרשמו הגסות בשלוש
לשוד? ונסיון שוד של מקרים ו3 לרצח ונסיון רצח של מקרים 22  שומרון בנפת לשוד? ונסיון
עזה בנפת לשוד* ונסיון שוד של מקרים ו14 לרצח ונסיון רצח של מקרים 19  יהודה בנפת
במניעי שוני קיים לשוד. ונסיון שוד של מקרים ו106 לרצח ונסיון רצח של מקרים סיני35 וצפון
המוחזקים בשטחים הרצח ממקרי רבים ישראל. ובין המוחזקים השטחים בין והשוד הרצח
המוטיבציה בולטת בחשיבותם. משניים מיכסוכים עקב או המשפחה כבוד של רקע על בוצעו
קרובות לעתים היה השוד נשוא כאשר פרטים, ברובם היו שקורבנותיהם השוד, למקרי
חם. בנשק שימוש תוך ובאכזריות, רבה באלימות המקרים בכל כמעט נהגו השודדים פעוט. סכום

יוני עד נהגו שלפיהם המקומיים החוקים על מושתתת המוחזקים בשטחים החקירה עבודת
המקומי החוק לפי הימים. ששת מלחמת לאחר שפורסמו הצבאי הממשל של הצווים ועל 1967

זו, סמבות בידיו הושארה כלל בדרך שבאזורו; הפשעים לחקירת המקומי הראשי התובע אחראי
הפליליות העבירות בחקירת עוסקים המקומיים המשטרה אנשי פליליות. בעבירות הנוגע בכל
העבירות בחקירת כלל, בדרך מתרכזים, ישראל משטרת שאנשי בעוד המקומית" האוכלוסייה של
בשלושה לדין מובאים הנאשמים המוחזקים. בשטחים ישראלים שביצעו ועבירות הבטחוניות
המשפט ובבתי המוחזקים בשטחים המשפט בבתי צבאי, דין בבית  משפט בתי של סוגים

העניין. לפי הכל בישראל'

ולהכוונה להדרכה הודות ניכר, שיפור חל המקומיים המשטרה אנשי של המקצועית ברמתם
במשטרת הנהוג עלפי שנקבעו העבודה לנוהלי והודות הישראלי הסגל עלידי שניתנה השוטפת
סדיר. באופן לאנשים סופק הדרכה וחומר תקופתיים שיעורים קוימו ובנקודות בתחנות ישראל.
ולפי אשתקד) %78.1 (לעומת ל%86.8 השנה שהגיע הגילויים באחוז אותותיו נתן זה שיפור
עזה ונפת (79.90/0) %88.4  יהודה נפת אשתקד), %91.7) %96.1  שומרון נפת הנפות:

אשתקד). 64.30/0) %82.0  סיני וצפון

52 לוח

הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים
1968

שומרוןסרה:.1 יהודהנפת סינינסת הנולןוג*ון רמת

שנרשמו 10,3143,0092,3454,414546תיקים
אמיתיים 10,0602,9422,2904,301527מקרים

העבריינים נתגלו שבהם 8,7302,8272,0243,528351תיקים
הגילויים 86.896.188.482.066.6אחוז

שנאמד רכוש לבעלים והוחזר נתגלה ומתוכו ל"י ל735,807 הגיע שנגנב הרכוש ערך
ל"י. ב595'226

נתפסו כן אופיום. ק"ג וכ13 חשיש ק"ג כ35 המשטרה עלידי נתפסו המוחזקים בשטחים
סיני. ובדרום במרכז צה"ל כוחות עלידי סמים של גדולות כמויות
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ר פרק

הנוער בקרב העבריינות

והיק*ה הבעייה .1

.1967 בשנת 20,768 לעומת ופשע, עוון מסוג עבירות 21,268 צעירים עלידי בוצעו 1968 בשנת
העבירות בשיעור %9.8 של עלייה נרשמה שבה ,1967 שנת לעומת ב2.40/0, מתבטאת זו עלייה
שנתגלו, העבריינים של הכולל במספר הצעירים העבריינים אחוו .1966 לעומת הצעירים, של

לה. שקדמה בשנה %33.0 לעומת ,%33.1 על השנה עמד

1967 בשנת 9,903 לעומת לנועה המבחן לשירות השנה במשך הופנו צעירים 10,995
מופנים היו המופנים, מן %31.1 דהיינו צעירים, 3,416 המופנים. במספר %11.0 של עלייה וזוהי
אשתקד. %33.0 לעומת קודמות), בשנים המבחן שירות של בטיפולו שהיו (צעירים חוזרים

,1967 לשנת (פרט הקודמות בשנים שבלטה המגמה המשך על מלמדת אלה נתונים בחינת
 הקודמת) השנה של השנייה במחצית במיוחד הנוער, בעבריינות גדולה עלייה היתד. שבה
זאת עם יחד ההאשמות. לפי והן השמות לפי הן העבריינים, במספר ומתמדת איטית עלייה
הסגור המוסד לפתיחת ליחסה שיש החוזרים, המופנים במספר קטנה ירידה שחלה לציין יש
המוסד,.שבעבר מן במיוחד פעילים עבריינים של תכופות בריחות מנעה פתיחתו בגילעם.
בהעדר גם השנה והשתקפה רבים, פליליים מעשים לעצמם שלקחו "החופשה" בזמן ביצעו

המועדים. לעבריינים התיקים ריבוי תופעת

מדאיגה, למסקנה מגיעים אנו צעירים מעורבים היו שבהן העבירות סוגי בחינת לאחר
לשוד, ונםיון שוד ותקיפות, (חבלות באלימות הקשורות בעבירות המעורבים הצעירים שאחוז

עלה. לסמים, שהתמכרו הצעירים ואחוז מי0 ועבירות רצח הריגה,

שאת מאורגנות, צעירים כנופיות של אחרות בארצות הידועה התופעה נעדרה השנה גם
בצוותא, שפעלו צמדים נתגלו אמנם עבירות. בביצוע רואות הן הבלעדי ייעודן ואת תכליתן
להן שנתפסו העבירות סוגי ואף ומאורגנת מתוכננת פעילות זו היתד. לא כלל, בדרך אבל,
הקוראות פרצות ניצול ועל שבהתחברות ארעיות על המצביעה עובדה הזדמנותי, אופי נשאו

לגנב.

חשיבותן על מעידה בפרט הנוער ובעבריינות בכלל הנוער בבעיות הציבור של התעניינותו
הרובצות הדאגות מן פחותה להיות צריכה איננה ההמשך לדור הדאגה כולה. ולחברה פרט לכל
הטבה על מצביע שאיננו המצב מן להתעלם לנו חלילה אחרים. חשובים בנושאים הציבור על
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טומן זה מצב הוא* נהפוך הקרוב. בעתיד הנוער בקרב העבריינות לירידת טובים וסיכויים
שהם אחרים צעירים ולאלפי הפשע של העכור בים כבר הטובעים קטינים לאלפי סכנות בחובו
ולא לפעול לתאם, לתכנן, לו והקרובים זה בנושא העושים הגורמים כל על חובה הפשע. סף על
ההצלחה יותר. גרוע מצב בפני נעמוד לבל וקונסטרוקטיבית חינוכיים ואמצעים מאמצים לחסוך
צעירים. בעבריינים המשטרה טיפול של הצורך צמצום עלפי תימדד זה חשוב בנושא החברה של

הבהירות למען עבירות. בביצוע הצעירים של חלקם על מלמדים דלהלן בלוחות הנתונים
אחדות עבירות שביצע צעיר כל בה, שנקטנו הסטאטיסטי החישוב שיטת שלפי להדגיש, יש
גם קיים הצעירים העבריינים לגבי שביצע. העבירות מספר לפי  אחדים כעבריינים נרשם
אחת פעם השנה במשך צעיר כל נרשם שבו לנוער, המבחן שירות עלידי המנוהל שמי, רישום

עבירות. מספר בה עבר אפילו  בלבד

 שביצעו לעבירות בהשוואה השמי הרישום עלפי הצעירים העבריינים על נתונים
דלהלן. 53 בלוח

53 לוח

שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים

1968  1959

העבריינים אחוז
הזעירים
הכל בסן
העבריינים

העבריינים מספר
לפי ה*עיריס

שנתגלו העכירות

שמי* רישום לסי צעירים עבריינים

מיעוטים יהורים הכל סר
השנה

21.3

24.1

27.1

28.7

29.8

30.7

30.1

29.4

33.0

33.1

8,533

11,247

12,511

14,834

16,679

17,910

19,125

18,906

20,768

21,268

1,207

1,422

1,333

1,296

1,522

1,301

1,331

1,557

1,285

1,333

5,5104,303

7,0905,668

8,3537,020

9,2187,922

9,8508,328

9,8598,558

10,6469,315

11,1409,583

9,9038,618

10,9959,662

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

הסעד. משרד של הרישום לפי *
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19681959 צ:7גיריבן ועבריינים העבריינות
(באחוזים)

66.9

68 67 66 65 64 63 62 61 60 59
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וחקייתמ צעיריפ עבריינים .2

הקשורות בעבירות ועוון. פשע מסוג עבירות ב21,268 מעורבים צעירים היו 1968 שנת במשך
הסדר נגד עבירות הצתה, בזדון, נזק אדם..גרימת של גופו 1גד עבירות כגון ובמין, באלימות
בחבלות העלייה אשתקד. לעומת ,%14.3 של עלייה חלה  המוסר נגד ועבירות הציבורי
ל105, אשתקד מ87 עלה זו בעבירה שהואשמו הצעירות ומספר ב17.00/0 התבטאה ובתקיפות
 השוד במקרי מעורבים שהיו הצעירים במספר העלייה במיוחד בלטה .%20.7 של עלייה

אשתקד. שוד של במקרים מעורבים שהיו צעירים 4 לעומת צעירות), 4 (מהם צעירים 15

רכב של חלקים ובגניבת מנועי רכב מתוך בגניבה שהואשמו הצעירים במספר העלייה
זה. מסוג בעבירות הכללית התוספת של רובה לרוב גרמה אשר היא  2910/0  מנועי
בגניבת שהואשמו הצעירים במספר השנייה, השנה זו הירידה, את זאת לעומת לציין יש
מעורבים שהיו צעירים על האשמות מספר רשות. בלי מנועי, ברכב ובשימוש מנועי רכב
הנאשמים בכלל הצעירים של שחלקם אףעלפי ב%75.0. עלה מסוכנים סמים בעבירות
צעירים 56  למדי קטן האבסולוטי שמספרם ולמרות בלבד, ב%1.3 עלה אלה בעבירות
מבטאה היא כי זו, תופעה בחומרה לראות יש  סמים בעבירות שהואשמו עבריינים 1,071 מתוך
איננה צעירים עלידי בסמים השימוש חשיפת כאשר ובפרט מספר שנים זה הנמשכת מגמה

שונות. מסיבות נרחבת

זיופים ב27 מקורה ממשית. אינה זיופים בעבירות צעירים של האשמות במספר העלייה
נגדו שנפתחו לאחר עבריינים, כ27 נרשם שלפיה הקיימת הדיווח ובשיטת אחד צעיר שביצע

נפרדים. חקירה תיקי 27

חומרת מבחינת מיוחדת משמעות בעלת אינה ההצתות בגין האשמות במספר העלייה
ביטוי אלא מחמיר פלילי אופי נשאו לא צעירים הואשמו שבהן ההצתות של רובן העבירה.
לשעבר. במעברות ונטושים ריקים צריפים של באש העלאתם כגון ובריונות, עול פריקת של

פועלת אלא הצעירים עלידי שבוצעו העבירות של בחקירתן רק לא עוסקת המשטרה
אלה תופעות שתי מבתיהם. נעדרים ושל החסות ממוסדות הבורחים צעירים של לאיכונם גם
של הצטרפותם על או הצעירים בקרב העבריינות התפתחות על מבוטלת לא השפעה להן יש

הפעילים. העבריינים למעגל נוספים צעירים

המשטרה, יחידות של מזמנן ניכר חלק כבעבר, הוקדש, הבורחים של האיכון לפעולות
מן למנוע עשוייה ההקדם, בבל זו מטרה השגת למוסד. ולהחזרתם המהיר למעצרם העושות
על הרסנית השפעה למנוע ואף המוסד לכתלי מחה שהותם בעת עבירות ביצוע הבורחים

העבריינות. סף על העומדים אלה על וביחוד לעבריינות, נתפסו שטרם חבריהם

החסות. ממוסדות הבורחים הצעירים העבריינים במספר העלייה מעט נבלמה 1968 בשנת
לברוח שנהגו הצעירים הועברו שאליו סגור, חוסים מוסד של השנה להפעלתו לייחס יש זה מצב
תלאביב בירושלים, 1968 בשנת שאוכנו הבורחים מספר הגיע זאת בכל ממוסדותיהם. פעם מדי
לציין, יש ואולם בעתו. דבר היתה הסגור המוסד שהקמת המלמדנו מספר  ל745 בלבד וחיפה
הכרוניים הבורחים כל את אליו להעביר יהיה שאפשר מכדי קטן זה במוסד המקומות שמספר

הבריחות. מכת על כך עלידי ולהקל ביותר הפרובלמאטיים הצעירים והעבריינים
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55 לוח

צעירים ועבריינים העבריינות

1968  1967

א < 1ח מ אחוזש
העבריינים
הגעירים
הכל בסו
העבריינים

השינוי
באחוזים
במספר
העבריינים
ה*עירים

העבירה סונ
71 9 681 9 6

בכלל בכלל*עיריםעברייניםמהםעבריינים צעיריםעברייניםמהםעבריינים

"כ 19671938נקבהזכרטה"כנקבתזכרסה"כנקבהזכרסה"כנקבתזכרפה

הכל +63,02656,7056,32120,76819,4991,26964,16055,4158,74521,26819,8621,40633.033.1סך 2.4

+8.1■■■■■■*3736133______2727רצח 100.0
לרצח 262425454נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 646132273649663.18.2+200.0הריגה
ותקיפות +7,6106,5801,030741654877,6206,5391,0818677621059.711.4חבלות 17.0

והכשלתו שוטר +8817691125644129648171476649176.46.8תקיפת 17.9

מין +1,2471,2301719318941,5191,50019249248115.516.4עבירות 29.0
זנות 34417816626719399208191203177.65.0עבירות 23.1

המומר נגד אחרות +11611245411421357994363עבירות 80.0
לשוד ונםיון 56564496906151147.115.6+275.0שוד

11,22811,0152137,485733115410,84110,5792627,2657,07219366.767.0התפרצויות 2.9
אדם של גופו מעל 444430142992963428390382652541167361.9גניבות 114
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 2,3352,3171869969272,1532,12726618611729.928.7ברכב 11.6

מנועי רכב מתוף גניבות
מנועי רבב של חלקים +1,5321,5221083383031,8751,859161,0751,0651054.457.3וגניבת 29.1

אופניים 1,0241,01687767688955936197016911075.873.4גניבות 9.7
אחרות +11,22310,2001,0236,5666,03653011,48210,2741,2086,7236,11361058.558.6גניבות 2.4

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 1,2961,24452238224141,1691,13435211204718.418.0קבלת 113
817110121216014119565614.835.0+366.7הצתה

בזדון לרכוש +2,2872,1141731,1161,072442,6862,4911951,2881,2256348.848.0נזק 15.4
פליליות גבול +2,8742,609265506445612,6512,4022495344746017.620.1הסגות 5.5

3493212898147542946393542.68.2+333.3זיופים
+2,9812,816165352692,7692,5941754330131.21.6רמאויות 22.9

וריגול בגידה חירום, חוקי על 2,8652,62324213999401,5711,509621029394.96.5עבירות 26.6
הציבורי הסדר נגד +8,9846,5692,41581657024610,5215,9054,6168266082189.17.9עבירות 1.2

כלכליות 52243785109127225121881.92.9עבירות 20.0
מסובנים סמים +82675175322391,0711,003685645113.95.2עבירות 75.0

עבירות +1,8041,613191170154162,1771,948229223187369.410.2שאר 31.2
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■ הצעירים של ההעדרויות בעית בולטת ממוסדות הבריחות בבעית שחל הייצוב לעומת
נעדרו 1968 בשנת שנהן מדי להחמיר הממשיכה מבתיהם, 1715 בגילים נערות של ובמיוחד
בשנת 380 לעומת נעדרים, צעירים 810 של הכל סך מתוך אלה, בגילים נערות 462 מבתיהן
ההעדרויות כל שלא להדגיש, יש .(1964 בשנת ו191 1965 בשנת 244 ,1966 בשנת 302) 1967
ללא בחח והמצאותם מבתיהם אלה, גילאים צעירים, ושהעדרות המשטרה לידיעת מובאות
המשטרה הזנות. לעולם והנערות הפשע לעולם להתדרדרותם הסיכון את מעלה והשגחה, פיקוח
בעיות בשל אך האפשר, ככל מוקדם לבתיהם ולהחזרתם הנעדרים לאיכון יכולתה כמיטב עושה
מחקר פתרון. מהווה לביתו הנעדר החזרת קרובות, לעתים אין, ואחרות, משפחתיות סוציאליות,
הנעדרים נפגשים עמם האנשים שרוב מצביע ה') פרק (ראה צעירים של ההעדרויות בענין שנערך
להם נתנו ואף למשטרה או הנעדר למשפחת כך על מסרו לא מביתם, העדרותם על והיודעים
הנוער שבין לקשר ער מספיק איננו שהציבור מלמדת, זו עובדה במחיצתם. להשאר אפשרות
החובה על ובייחוד זה, בנושא הסברה לפעולת מיוחדת חשיבות יש לכן לפשע. והתדרדרות העזוב

קטינים. נעדרים על למשטרה או למשפחה הודעה למסור

המחמירים אוביקטיביים בקשיים נתקלת צעירים עלידי שבוצעו עבירות של חקירתן
העברייטת של להתפשטותה צעירים, על בפיקוח הקיימים לקשיים בעיקר, היא, כוונתנו בהתמדה.
ודומות משתכללות הצעירים של הביצוע ששיטות לעובדה יותר, רבים נוער חוגי המקיפה
שנה. מדי יותר נוקשה להיות הופכת בחקירה שהתנהגותם ולכן המבוגרים, של לאלו ויותר יותר

החקירה, בדרכי ההגבלות מן נובעים הם צעירים. בחקירת סוביקטיביים קשיים גם קיימים
שהמשטרה ההגבלות מן או החוק, עלפי הנוער חוקרי על שהוטלו בערובה והשחרור המעצר
כלשהו. צעיר עבריין של והשיקום התיקון באפשרויות לפגוע שלא כדי מרצונה, עליה נטלה

טיפולה בעת בדרכה הנערמים הקשיים עם להתמודד המשטרה שבידי האמצעים מן אחד
הגדולות שבערים נוער לחקירת היחידות לאנשי המוקנית המיוחדת ההכשרה היא הנוער בעבריינות
השתתפו קצינים 20 * רבים אנשים זו הדרכה הקיפה 1968 בשנת שבתחנות. נוער ולחוקרי
בימי הצעירים? בעיות על עיון בימי השוותפו נוער חוקרי כ120 נוער? לבעיות בסמינריון
העבריינות בנושא הרצאות ניתנו המרחבית, ההדרכה במסגרת שהתקיימו ולפקדים למפקחים העיון

הנוער. בקרב

בלולים למפקחים, והקורס לסמלים הקורס לחוקרים, הקורס של הלימודים בתוכניות
צעירים. בעבריינים והטיפול הנוער עבריינות בבעית הדנים נושאים

הנוער בקיג עבריינות מניעת ,3

לעבריינות התדרדרות המונע חיובי, גורם מהווה הפנאי בעתות נוער שהעסקת ההנחה, מתוך
מניעת בתחום בעצמה מפעלים יזמה ואף קיים מפעל לכל המשטרה מסייעת בריונית, והתנהגות

הנוער. עבריינות

למניעת הפועלים וממלכתיים ציבוריים גורמים עם פעולה בשיתוף מתבטא המשטרה סיוע
ארגונית, בעזרה מיידי, טיפול הדורשים ומצבים מקרים על אינפורמאציה במתן העבריינות,

מדריכים. ובשעיר אמצעים בהקצאת
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ומועדונים קייטנות א.
אלה מבין נוער. ובני ילדים 4132 השנה השתתפו ולקיומן לארגונן תרמה שהמשטרה בקייטנות
עד הועסקו הם שבהן שבועות, ששה של מיוחדות בקייטנות ונערות נערים 636 השתתפו

הערב. שעות

 דלהלן: מקומות ב23 קייטנות קוימו השנה

צפת;
קריתגת;

ן קריתחיים
קריתשמונה;
ראשפינה;

,י רחובות
רמלה.

., כפרםבא
,. מעלות
נהריה;

נסציונה;
נצרת;
? נתניה
עכו;

פתחתקוה;

אשדוד;
אשקלון;

בארשבע;
5 ביתשאן
ביתשמש;

5 הרצליה
חדרה;
טבריה;

ובהפנייתם, הילדים במיון שעסקו אלה מלבד בקייטנות, בקביעות הועסקו משטרה אנשי 26
וכוי. בהדרכה הסעים, בשירותי
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התעסוקה תוכניות בגיוון בהדרכה, שונים במקומות נוער למועדוני גם סייעה המשטרה
בארשבע, שבאופקים, במועדונים השנה נרשמה ערה פעילות ספורט. פעולות ובארגון והבידור
ונערים נערות עשרות של להרחקתם הנוער מועדוני של תרומתם וקריתגת. פרדסחנה חדרו"
בקרב העבריינות בעקומת ומשתקפת ביותר חשובה היא אסוציאלית מפעילות פרובלמאטיים

במיוחד. פעילים המועדונים היו שבהם במקומות הנוער

ספורט פעולות ב.

סיכומו עם הגלילית. בחצור שנערו בנטוי נבדקה אינטנסיבית ספורטיבית פעילות של השפעתה
צעירים עבריינים עלידי שבוצעו העבירות ובמספר הצעירים העבריינים שבמספר התברר,
חדשים צעירים של הצטרפותם במניעת לראות יש העיקרי ההישג את אך ירידה, חלה בחצור

העבריינית. לשכבה

קבוצות הוקמו וכך אחרים, יישוב במקומות גם ספורט פעולות בארגון סייעה המשטרה
וכיו"ב. הגוף לפיתוח חוגים כדורגל,

רכוש" "נאמני ג.

מספר עלידי שאורגנו רכוש" "נאמני קבוצות הן עבריינות למניעת הנוער להפעלת אחרת דרך
הגבוהות הכיתות של מתלמידיםמתנדבים מורכבות הקבוצות הנגב. בנפת משטרה תחנות
ספר בתי על לשמור ובהדרכתה, המשטרה של בעצתה שהתארגנו היסודיים, הספר בתי של
לה היו אלא בה, למשתתפים תעסוקה שסיפקה בלבד זו לא זאת פעילות וגניבות. נזקים בפני

הספר. בתי של רכושם שלמות בשמירת מעשיות תוצאות גם

לנערות "מקלט" מקום ד.

לנערות מקלט מקום בחיפה גם השנה נפתח ובתלאביב, בירושלים הקיימים אלה על נוסף
נערה להפנות האפשרות בתיהן.. את נטשו שונות שמסיבות לנערות או עזובות, או משוטטות
שעות בכל המקומית) והרשות הסעד משרד במימון כזו, נערה לקלוט המוכנה (משפחה למקלט
בה הטיפול המשך על מקילה משטרה, במתקני להחזיקה ההכרח את מונעת והלילה, היום

לשיקומה. רבות ותורמת

ביןמוסדי וטיפול תיאום ה.

לנוער המחלקה ובין המשטרה בין פעולה ולשיתוף לתיאום הנוחלים גו3שו השנה בתחילת
ברשויות הנוער לשכות לראשי משותף עיון ביום נדונו אלה נוהלים והתרבות. החינוך שבמשרד
זה בנושא מפגש במשטרה. לנוער החקירה יחידות ומפקדי החקירות לשכות ולראשי המקומיות
סייע זה תיאום הנגב. בנפת הגוער לשכות ראשי ובין המשטרה תחנות מפקדי בין גם נערך

בקייטנות. ילדים ולקליטת הקיץ לקראת הפעולה בתכנון רבות

הנושאים היתר, בין נדונו, הסעד ולמשרד למשטרה המשותפת התיאום ועדת במסגרת
 ן דלקמן

משותפים פרסומים ובזנות: סוטות בנערות הטיפול לצעירים; מיוחד מעצר בית הקמת
ובו'. חופשות ונוהלי חסות למעונות כניסה נוהלי העבריינות, מצב על
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בתחום הפעולה דרכי את תאמו הסעד שבמשרד עבריינות למניעת והמרכז המשטרה
הביךמקצועיימ הצוותים ובעבודת לגערות המקלט מקומות בהפעלת רחוב" חבורות עם העבודה
בעבריין הטיפול את שיאפשרו נוחלים הוצעו משותפים דיונים כדי תוך הספר. בתי ליד המרכז של

השונות. הפעולה דרכי למרות לשני/ יפריע אחד שגורם מבלי העבריינות ובמניעת

מכל הסעד משרד לפקידי לימודי סיור הארצי במטה נערך התיאום פעולות במסגרת
בתלאביב, הרחוב" "עובדי עם נערכו מפגשים ומספר רחוב" "חבורות עם העובדים הארץ" רחבי

ובעכו. בירושלים

הנהלת עם קבועות פגישות נערכו לנוער המבחן שירות עם התיאום פעולות במסגרת
במעבדות ביקרו המבחן שירות אנשי הארצי. במטה לימודי וסיור מבחן' קציני ועם השירות
התיאום נוהלי נוסחו זו בשנה צעירים. בעבריינים המשטרה טיפול על סקירה ושמעו מז"פ

תלאביב. במחוז הנוער מיפלג ובין לנוער המבחן שירות בין

הבריחות ובעית מבוצעים שאינם מעון צווי בעית נדונה הנוער חסות רשות עם בפגישות
החסות. במעונות לימוד ביקורי ערכו משטרה אנשי ממעונות. והחופשות

בשנת ו13 אשתקד 18 לעומת ל22, הגיע עבריינות למניעת המקומיות הוועדות מספר
הפעולות בתיאום המטפלות אלה, בוועדות השתתפו המרחביות המשטרה יחידות נציגי .1966

השונים. השירותים בין

ויה*מרה מחקר .4

מונע כגורם ספורט פעילות השפעת ועל מבתיהם צעירים העדרות על המחקרים סוכמו השנה
על פרטים נמשך. צעירים של לדין בהבאה הסלקציה שיקולי על המחקר נוער. עבריינות

ה/ בפרק ניתנו המחקרים

הרצאות 30 הארצי שבמטה הנוער לעבריינות המדור קציני עלידי ניתנו השנד. במשך
במקומות הרצאות עשרות ניתנו כן נוער. ולקבוצות ציבוריים לארגונים למורים, נוער, למדריכי
מדריכי ציבוריים" גופים אחרים. וקצינים המרחביות הנוער יחידות קציני עלידי בארז רבים
לצורף במיוחד שהוכן החומר הנוער. עבריינות בנושא חומר וקיבלו ביקשו תלמידים, ואף נוער
בחקירת המשטרה פעולות ועל העבריינות גורמי על וסקירה סטאטיסטיים נתונים כל$ זה,

העבריינות. ובמניעת צעירים
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זי פרק

דרכים ותאונות תנועה

הדרכים ותאונות התנועה געיות ,1

לעומת 355  הקטלניות הדרכים תאונות במספר קטנה, והפעם עלייה, נרשמה 1968 בשנת
יותר גדולה עלייה חלד, ב%1.4' רק עלה הקטלניות התאונות שמספר בעוד אך אשתקד. 350
34 נהרגו בממוצע .1967 בשנת 379 לעומת ,1968 בשנת 408  ההרוגים במספר 0/0ר.ר של

.1968 שנת מחודשי חודש בכל אנשים

זו, בשנה 11,239  %3.4 של עלייה חלה אדם בני נפגעו שבהן התאונות של הכל בסך
יותר גדולה היא אף היתה הנפגעים במספר הכללית העלייה לה. שקדמה בשנה 10,869 לעומת
הקודמת. בשנה 15,096 לעומת השנה' אנשים 15,818  %4.8  התאונות במספר העלייה מן

המצלמה בעדשת דרכים ותאינת תניעה עבירת
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מספר ובפרט התאונות מספר מדוע פסקנית, לתשובה אותנו תוביל לא אלה נתונים בחינת
הגורמים רקע על זו תופעה לראות לכל" מעל עלינו' שומה בעלייה. הם בתאונות הנפגעים
והפיסיולוגיימ הנפשיים המניעים על הנהג וביחוד והנהג, הכביש הרכב,  אותה הקובעים

עליו. המשפיעים

בכביש ומיעוטן בכביש האדם של בהתנהגותו מקורן התאונות של רובן שרוב מכבר, ידוע
את לתלות יש דרכים. תאונות התארעות לגבי קובעת אחזקתם תקינות גם שבעצם וברכב,
גורם היא הכלל, נחלת כמעט כיום שהיא בכביש' אדיבה הבלתי שהתנהגותו על באדם' הקולר
כללי ובאופן מסוכנת, ובנהיגה רשלנית בנהיגה לראות ויש לא. או תאונה תתארע אם קובע

תאונות. להתארעות חשובים גורמים  התעבורה לתקנות באיציות

המוחזקים), השטחים (למעט תושבים 2,841,000 ישראל אוכלוסיית מנתה 1968 שנת בסוף
הנתונים (לפי ל216,650 רכב כלי מ193,104 גדל הרכב צי לה. שקדמה בשנה 2,775,000 לעומת
ל353,315 הגיע הנהיגה רשיונות בעלי ומספר לסטאטיסגזיקה) המרכזית הלשכה של הארעיים
כולם כמעט  צעירים גם אלא חדשים, שהם בלבד זו שלא החדשים, הנהגים רבים וביניהם

בנהיגה. למסוכן הנחשב בגיל

זמן אולם הדרוש. לסטנדרט הגיעו טרם מהם רבים כי אם הכבישים, שופרו 1968 בשנת
הנסיעות' של התארכותן עם הימים' ששת מלחמת מאז בהרבה עלה בכבישים הרכב כלי של שהותם

דרכים. תאונות התארעות על המשפיע וחשוב, נוסף גורם וזה

ולתפקידי הפנים בטחון לנושא כוחאדם משאבי הפרישה ישראל שמשטרת אףעלפי
בדרכים והבטיחות התנועה לנושא המוקדש המאמץ צומצם לא  המוחזקים בשטחים משטרה

באמצעים. ולא באנשים לא

נשתנתה. לא התנועה חוקי ולאכיפת תנועה לסדרי בנוגע המשטרה של הבסיסית המדיניות
המשתמשים של ובטיחותם בדרכים רכב כלי של תקינה זרימה להבטיח היא זו מדיניות מטרת
בעיקר שניתן, ככל כוחאדם הפעלת הם אלה מטרות להשגת המשטרה שבידי האמצעים בהן.
בדרכים התעבורה חוקי ואכיפת והמדרתה, התנועה הכוונת לשם רגישים, תנועה ובצמתי בדרכים
חיוני, כצורך האכיפה מדיניות ביצוע את רואה המשטרה הרגל. הולכי ועל ברכב הנוהגים על

שבצדה. הפופולאריות חוסר אף על התנועה' עורקי וסתימות מאנשים סיכונים למנוע כדי

תאונות רוב כידוע, בתנועה. רכב כלי של עבירות על דוחות 224,514 נרשמו 1968 בשנת
בשעה תנועה עברייני על יעיל יותר פיקוח לשם אלה. עבירות עלידי בעיקר נגרמות הדרכים
כדי תוף אחר רכב לצילום רכב, בתוך המותקנת מצלמה והופעלה נרכשה בתנועה, הוא שרכבם
בתנועה. כשרכבם עבריינים נגד לפעול האפשרות קיימת תמיד לא כי בתנועה; עבירה ביצוע
רמזורים מותקנים שבהם בצמתים המעקב אלקטרוניות. מצלמות עוד בצמתים יוספו בקרוב

התנועה. על ומפקח שוטר שם עומד כאשר יותר קטן הוא התנועה עבירות מספר כי הוכיח,

רכב. של חוקית בלתי והעמדה עצירה חנייה, על דוחות 220,335 גם נרשמו זו בשנה
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תעבורה עבירת על דיווח

הוזהרו ברכב נוהגים של רבבות לדין. מובא התעבורה תקנות על עובר שנמצא נהג כל לא
במדיניות להבא גם תתמיד המשטרה לדין. שיובאו מבלי בעלפה, הוזהרו יותר רבים ועוד בכתב
נהגים של ריסון או הרתעה חינוך' אפשרות והאזהרה ההסברה בדרך גם רואה היא כי זו,

הנהג. של באופיו כמובן' תלוי' הכל  עבריינים

הבלתי החנייה רצוי. פתרון מצאה טרם והבעייה שיפור כל חל לא בערים החנייה בנושא
בהן; התנועה זרימת על ומקשה הרחובות את סותמת רציני' מטרד מהווה רכב כלי של חוקית

בתנועה. ולרכב רגל להולכי סכנה גם מהווה היא

מרחובות בעיקר  מנועיים רכב כלי 5'361 נגררו התעבורה' לפקודת 70אי מעיף סמך על
עלפי מבוצעת הגרירה לתנועה. רגישים ובמקומות לחוק בולט בניגוד שחנו על  תלאביב
הגרירה' מחיר את לשלם מכן לאחר נדרש הרכב בעל פרטי. קבלן ובאמצעות שוטר הוראות

חוקית. בלתי חנייה על דו"ח נגדו נרשם לכך ונוסף בחוק' שנקבע כפי
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לתנועה בשרים בלתי שנמצאו מנועיים רכב כלי 2,029 הכבישים מן הורדו השנה במשך
קיבלו הנהגים הרישוי. משרד בוחני עלידי או משטרה, אנשי עלידי מיכאניים ליקויים בגלל
 הרישוי במשרד הרכב של חוזרת ובדיקה הליקויים הסרת לאחר ורק ברכב אישימוש הודעות

בדרכים. לנוע הרכב הורשה

הקיפה היא לתלמידים. והסברה הדרכה שיעורי השנה גם נתקיימו היסודיים הספר בבתי
תיכוניים, ספר בבתי גדנ"עים 3,295 יסודיים' ספר בתי ב814 ו'ח' כיתות של תלמידים 44,155
ומוסדות גופים בפני בהרצאות הופיעו משטרה קציני ילדים. גני וכן אחרים נוער בני קבוצות 83

בדרכים. התעבורה בנושא  המשטרה וביוזמת הזמנה לפי 

בשטחים הדרכים ותאונות בדרכים התעבורה מצב על פרטים ניתנים זה, שבפרק 5 בסעיף
המוחזקים.

* 1

הזהירות" ב,,מגרש בדרכים לזהירות ילדים חינון
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בדרגים התעבורה חוקי על עבירות .2

התסלגותן ועל הדרכים בתאונות חלקן על לסוגיהן" תעבורה עבירות על נתונים דלהלן בלוחות
המחוזית.

56 לוח
תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

19681966
1 1) 0 8 1 90 7 196 0 לסוגיהן עכירות

224,514 195,335 210,093 הכל סך

מופרזת 5,8075,51310,222מהירות

כחוק שלא 2,9783,7616,218עקיפה

קדימה זכות 5,0323,7165,042אימתן

איתות 8,5868,62110,067עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 9,3536,9889,886אישמירה

נכונה לא 9,850*4,6533,972פנייה

רמזור או לתמרור 39,019*64,96952,890איציות

תאורה 9,0289,27410,862עבירות

לתנועה הפרעה 4,0093,1363,332גרימת

11810שיכרות

אחרת מסוכנת 10,083*1,1751,929נהיגה

115,60199,808114,591נהיגהכדיתוךנהגיםעבירות

8,3156,7167,003ייםאופנרוכביעבירות

18,09821,42928,291רגלהולכיעבירות

נוסעים של חוקית בלתי 5,9347,4378,264הסעה

מטען 4,2373,9284,847עבירות

> מיכאניים 13,909*4,4664,692ליקויים

רישוי 21,451*17,82616,517עבירות

שלישי צד ביטוח 4,0353,7715,262עבירות

חוקיים בלתי ורעש 6,8905,0054,402צפירה

עבירות 16,494*24,69126,032שאר

74,629 67,382 68,079 התעבורה חוקי על אחרות עבירות

להשוותן אין כן ועל יותר, מפורטות סטאטיסטיות לקבוצות סווג 1968 בשנת העבירות מן חלק *

ניתנים כן הראשיות בקבוצות הסיכומים אולם הקודמות. השנים מן העבירות אותן עם
להשוואה.
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57 לוח

19681966 תעבורה 7גבירות
/^נר/1\ב7ו דוח'זת.

/""\
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58 לוח

968ו התאונות וסיבות ת7גבורה 7גבירורנ
(באחוזים)

נכיך לא בנתיב נהיגה כולל #

הדרכים תאונות ,3

החישוב שיטת א.

אדם. בני נפגעו שבהן דרכים לתאונות ר?| מתייחסים זה בפרק! הנתונים

התאונות על והשוואות מספריים נתונים רק לא כוללים שלהלן' והדיאגרמות הלוחות
שפרטיהם הגורמים לפי הדרכים תאונות מצב של ניתוח גם אלא בלבד, בהן הנפגעים ועל
הרכב כלי למספר התאונות של המדד , לאוכלוסייה התאונות מספר של המדד . כגון לנו, ידועים

והמחוזות. הנפות לפי והתפלגותן התאונות להתארעות הסיבות המורשים?

נ 25
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על מהם ללמוד ניתן ספק שללא אחרים, גורמים שני על נתונים בידינו אין לצערינו,
היקף על מסווג ורישום בארץ הכבישים של הכולל האורן דהיינו? התארעותן, ועל התאונות

הרכב. של העבודה שעות ולפי הכבישים כל לפי  המוטורית התנועה

שיפגום הדין מן בלבד, לרכוש נזק נגרם בהן הדרכים תאונות על נתונים העדר כן, על יתר
תאונה של תוצאותיה שחומרת לוכור יש כי בידינו, המצוים מהפרטים להסיקן שניתן במסקנות
שאיאפשר גורמים  הנהג של האינסטיקטיבית ובתגובתו המקריות בגורם מעט לא תלויה

בדיעבד. במדויק להעריכם לא ואף מראש לחזותם

אופרטיביים. לקחים מהם ולהסיק אלה מנתונים ללמוד ניתן אףעלפיכן

התאונות ב.

לסוגיהן התאונות (1)

אשתקד. 10,869 לעומת השנה תאונות 11,239 * ב3.40/0 הדרכים תאונות מספר עלה 1968 בשנת
במספר בתנועה, שחלה הכללית לעלייה לב בשים מיוחדת, חומרה משום זו בעלייה אין
הירידה מגמת לאור אותה נראה אם מלבד  בכבישים הנעים הרכב כלי ובמספר האוכלוסין

.1965 שנת מאז שנסתמנה התאונות, במספר

ב11,239 ל%4.8. והגיעה בתאונות מאשר יותר גדולה היתה הנפגעים במספר העלייה
גדולים שינויים חלו לא אשתקד. מאשר יותר איש 722  אנשים 15,818 נפגעו הדרכים תאונות
הכל בסך הקטלניות התאונות שמספר שאףעלפי לציין, יש אך חומרתן! לפי התאונות בחלוקת
של עלייה  אשתקד מאשר יותר הרוגים 29 השנה היו הרי האחוז, בעשירית ירד התאונות

ב%28.3.  שנהרגו הילדים ומספר ב%8.4 עלה השנה שנפגעו הילדים מספר .%7.7

ל786'12 קל הפצועים ומספר אשתקד) 2,552) ל2,624 השנה הגיע קשה הפצועים מספר
אשתקד). 12,165)

59לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

 19591968■

מספרמטפלהתאונותמספר

השנה
דגל פציעותקטלניותסו

קשות
פציעות
קלות

הנפנעיםהתאונותהאוכלוסייההנפגעים

100,000 תושביםלכל

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

19608,4051681,6616,57610,5852,150,000391492

19618,7922201,6826,89011,1562,232,000394500

19629,2402251,6997,31612,1272,332,000396520

196310,6602631,9538,44414,1482,429,000439582

196411,8622952,2289,33915,9892,523,000470634

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

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

196710,8693502,0978,42215,0962,775,000392544

196811,2393552,1218,76315,8182,841,000396557
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60 לוח

רז/^נת ר7רר//גי דיבני ררביםו רנ^רנרונ
19681966

12 11 10 9
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וכלי טרקטורים וכן המשטרה, ושל צה"ל של הרכב נכללו לא המנועיים הרכב כלי במניין
האחרים ובלוחות זה בלוח שניתן הרכב כלי של המספר ויותר. אחת שנה פג רשיונם שתוקף רכב
ארעי מספר לםטאטיםטיקת המרכזית הלשכה עלידי לנו נמסר אשתקד שגם כשם ארעי, הוא

זרי. בדו"ח שתוקן רכב, כלי של

61 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

1968  1967

באחוזים השינוי 1968 196 7

+ 3.4 11,239 10,869 דרכים תאונות

+ 2.4 2,841,000 2,775,000 האוכלוסייה

+12.2 216,650 193,104 (מנועיים) המורשים הרכב כלי

ל1,000 התאונות מספר
52 56 (מנועיים) מורשים רכב בלי

62 לוח

חומרתן לפי דרכים תאונות

1968  1966

באחווים השינוי

1968/1967 1967/1966
19 68 196 7 1966 התאונות

+3.4  3.0 100.00/0 11,239 %100.0 10,869 %100.0 11,205 הכל סך

+ 1.4 +32.1 3.1 355 3.2 350 2.4 265

+ 1.1  0.5 18.9 2,121 19.3 2,097 18.8 2,107

+4.0  4.7 78.0 8,763 77.5 8,422 78.8 8,833

קטלניות

קשות פציעות

קלות פציעות
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63 לוח
והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות

1968

והכלסד זז םהמקמרהה זהזםר

םספר
באחוזיםהתאונות

קלותמגיעותקשותפגיעותקטלניות
ורד

עירובי;
מהן
בגוםת

לא דרך
עירונית

טהו
ייסבגומת

ז,"אופנ?תבאחייים
םטסר

םספרבאחלזיטהתאונות
באחוזיםהתאונות

לילה

11,239100.0100.0הכלסך 3552,121100.08,763100.08,6653,3532,5745308,1412,096

חיפה 1,13910.13610.124611.68579.886126327838826313נ.
צפת/כנרת 2802.661.7542.52202.5139201412220971נ.

עכו 2372.1164.5723.41491.7111241261717265נ.
יזרעאל 2742.4195.4874.11681.9126221483322054נ.
חדרה 3633.2267.3552.62823.2129392344328479נ.

582 1,711 153 927 368 1,366 19.1 1,676 24.2 514 29.0 103 20.4 2,293 הצפוני המחוז

9698.6287.9813.88609.8943365264709260ירושליםנ.
1,0289.2349.61878.88079.2540176488113742286רמלה/רחובותנ.
1,24911.14913.82079.899311.480323444683863386פתחתקוה/השרוןנ.
1,0909.74211.822310.58259.469021240059829261הנגבנ,

הדרומי 4,33638.615343.169832.93,48539.82,9769871,3602593,1431,193הנזחת

תלאביב 4,61041.09927.990942.93,60241.14,3231,9982871183,2871,323מחת



64 לוח

1968 חומררנן 7יכני דרכים רנ<י/רנרו1
ו7כ7חוזורנ לפי

הצפוני המחוז 1 1

תלאביב מחוז |

הדרומי המחוז 1 1

קטלניות

קשות פציעות
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65 לוח

המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

1968  1967

הדרוםיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמדותבאחוזיםהכלסד
נ ו

10671008106710681007106819671015810071968

10,86911,239100.0100.02,0982,2934,9314,6103,8404,336הכלסד

1,264 1,159 1,544 1,824

64 56 55 87

215 207 401 394

111 112 96 87

3 2  

1,789 1,515 1,855 1,860

134 118 324 324

370 333 164 182

109 102 75 78

277 236 96 95

3,5203,41832.430.4537610

1691431.51.32624

7347846.87.0133168

2862672.62.48760

4421

4,1864,53238.540.3811888

5295524.94.98794

6977596.46.8182225

2682502.52.28866

4765304.44.7145157

נע רכב עם התנגשות

חונה רכב עם התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות

דומם עצם עם התנגשות

רכבת עם התנגשות

רגל בהולך פגיעה או דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה

התהפכות

החלקה

אחר סוג
8
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66 לוח

והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

1968

ו פ ם והתאמ נ רתו 6 ס וניםההרמ

ט ד ו ח רניהזמוהמקוםה ונהניםנוםעיםואחריםהויכי

הכל דרוסד
עירונית

לא דרו
לילהיוםעירונית.

הכל פר
ילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

הכל 3552081472071484081514919810סך

34211314203419411ינואר

291613151432153131פברואר

29161318113011316מרץ

322111211134105172אפריל

281810208379424מאי

19109163245415יוני

228141572452152יולי

382117261243156202אוגוסט

251213169288317ספטמבר

352114171849128272אוקטובר

221751012261259נובמבר

422715192347302141דצמבר

בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

 אשתקד 193,104 לעומת ל"216,650, הגיע הארץ בכבישי הנעים המורשים הרכב כלי מספר
והשנה בהתמדה גדל הרכב של הכל ב*ר הפרטיות המכוניות של חלקו .%12.2 של ללייה כלומר

ל%51.6, הגיע

מכלל %7.0 ל15,195; והגיע ב%2.6 עלה בתאונות מעורבים שהיו הרכב כלי מספר
הירידה אשתקד. %7.7 לעומת דרכים, בתאונות מעורב היה המורשים המנועיים הרכב כלי
נמשכה בתאונות מעורבים שהיו הדוגלגליים המנועיים הרכב כלי במספר אשתקד שנסתמנה
זאת לעומת ב%2.6. ירד המעורבים הרכב כלי בכל אלה רכב כלי של ושיעורם השנה, גם

בתאונות. מעורבים שהיו והמוניות האוטובוסים במספר עלייה השנה חלה

ו152 אופניים ותלת אופניים 1,177 בתאונות מעורבים היו המנועיים' הרכב כלי על נוסף
לבהמות. רתומות עגלות
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67 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
19681967
המורשים הרכב כיי

נ ו ים הבינויהרכבכי
באחוזים

הטי
באח

.נוי

ו!נ7!)1!1 וזים118111071068

כליסר +193,104216,650המנועייםהרכבהכל 12.214,81415,1952.6+

5,7194.4

3,6592.9

3,1682.6

1,4523.9

8855.7

3126.8

5,479 +15.8 111,808 96,565 פרטיות מכוניות

3,557 4 8.5 51,293 47,286 משא מכוניות

3,251 + 9.2 45,002 41,209 מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

1,398 4 6.1 3,810 3,591 אוטובוסים

837 + 2.7 2,764 2,692 מוניות

292 +12.0 1,973 1,761 (מנועיים) שונים

2.1 1,177 1,153

11.6 152 172

ידוע לא

ידוע לא

אופניים ותלת אופניים

לבהמות רתומות עגלות

68 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכליי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
1968

ו הם כלי רכב.נ
הרכב הרכבהמורשיםכ?י אחוזהמעורביםכ?י

ביו
המעורבים
המורשים באחוזיםהמםפ,יבאחוזיםהמספר

כליסד המנועייםהרכבהכל
*.

216,650100.0"/015,195100.00/07.0

פרטיות 111,80851.65,71937.65.1מכוניות

משא 51,29323.73,65924.17.1מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים 45,00220.83,16820.87.0אופנועים,

3,8101.71,4529.638.1אוטובוסים

2,7641.38855.832.0מוניות

(מנועיים) 1,9730.93122.115.8שונים
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69 לוח

לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

1968

לאעירונית דיו עירונית דרר הכל סף ב כ ו ה י י כ נ ו ס

4,163 12,361 16,524 הכל סך

1,596 4,123 5,719 פרטיות מכוניות

1,342 2,317 3,659 משא מכוניות

218 667 885 מוניות

אוטובוסים

קטנועים

אופנועים

מנוע עם אופניים

314 סירה עם וקטנועים אופנועים תלתאופנועים,

(מנועיים) שונים

ותלתאופניים אופניים

לבהמות עגלות%תומות

התאונות סיבות נ3)

סיבות בשל %20.9 הנהג, של באישיותו הקשורות סיבות בשל אירעו התאונות מן 47.20/0

ליקויים בשל ו%2.9 אופניים רוכבי של התנהגותם בשל %5.3 רגל; הולכי של שבהתנהגותם
 הנהגים של לאישיותם לייחסם אפשר כן ועל הזנחה כפרי לראות יש רובם שאת מיכאניים,
האדם. של התנהגות בקולר לתלות ניתן (23.60/0) האחרות" ה"סיבות מרבית את שגם כפי

לתאונה. ישיר כגורם הדרו תקינות אי הוכחה מקרים ב68 רק

136

1,4521,197255

2,2061,876330

46039466

18817414

31427935

312181131

1,1771,058119

1529557



70 לוח
ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות

1968  1967

עיהכלסד ?ארוניתדרו עירוניתדרר

8!'0נ7ן/קב8*710ז<ו!נ10071068

הכל 10,86911,2398,3468,6652,5232,574סך

המקרה בנסיבות מופרזת 541653293362248291מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 23351723612מהירות

לרכב קדימה זכות 5595534974596294אימתן

חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות 4705074074616346אימתן
רגל בהולך איהתחשבות

מסומן חצייה מעבר ללא 109118100106912בצומת

"עצור" לתמרור 5105234354357588איציות

לרמזור 2251822051632019איציות

אחר הורייה לתמרור 3932342953איציות

קדימה" "זכות לתמרור 2172012041841317איציות

המכוניות בין רווח על 9611,016583623378393אישמירה
1881971471414156איתות

כחוק שלא 501458278224223234עקיפה
נכונה לא 1761571491412716פנייה

הימין על 398363196189202174אישמירה

503120173014סיבוור

אחורנית 1812021711871015נסיעה
תקינים בלתי אורות  תאורה 443519152520חוסר

מסוכנת 5,1925,2633,7553,7591,4371,504סה''כנסיעה

3724291985שיכרות
נרדם 2216641612הנהג

אחרות אישיות 766412סיבות

הנהג של שבהתנהגותו אחרות 664641272519סה''כסיבות

רגל הולכי 2,2142,3462,0262,169185177סה"כהתנהגות

ותלתאופן אופניים רוכבי 6135985565555745םה'י'כהתנהגות

תקינים בלתי 141138911085030בלמים
תקין בלתי 2521981613הגה

אחרים מיכאניים 1621713849124122ליקויים

מיכאניים 328330138165190165םה"כליקויים

הנוסעים 2702962232454751התנהגות

הדרך 936855373831תקינות

סיבות 2,0262,2401,5071,679519561שאר

ידועה בלתי 675245292223הסיבה

2,4562,6561,8301,990626656םה"כשונות
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נפגעים (4)

 כמעט שווה בחלוקה  ויתרם הדרומי במחוז נהרגו הדרכים תאונות מקורבנות %46.3
האחרים. המחוזות בשני

הדרומי. במחוז נפגעו קל מהפצועים ו%41.0 תלאביב במחוז נפגעו קשה מהפצועים %41.3

71 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי

1968  1966

באחוזים ונהנים נוסעים באחוזים ואחרים רנל הולכי הנפגעים כל

69.5

70.0

69.1

10,752

10,560

10,928

30.5

30.0

30.9

4,724

4,536

4,890

15,476

15,096

15,818

1966

1967

1968

72 לוח

רגל והולכי הרכב כלי סוג לפי  תאונות נפגעי

1968

רנל הולכי רתומות עגלות
ואחרים לבהמות אופניים אופנועים

אתריםהולבי ^ל נהגימ נוסעים נהנים נוסעים נהגים נוסעים נהגים נוסעים
הכל סן

80 4,810 82 46 854 46 1,987 789 2,121 5,003 15,818 הכל סל

198 1 1 21  35 56 91 408 הרוגים

15 1,048 11 9 147 9 375 133 314 563 2,624 קשה פצועים

63 3,564 70 36 686 37 1,577 653 1,751 4,349 12,786 קל פצועים

עור. מנוע גש ואופניים קטנוטים כולל *
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73 לוח

והמחוזות הנפות לפי  תאונות נפגעי

19681966

קל פצועים
1968 1967 1966

קשה פצועים ס י ג ו ר ה הכל סד
1908 1067 1966 1968 1967 1966 1968 1967 1966

12,786 12,165 12,612

1,3161,0901,255
305298363
287275277
203249394
446497519

2,624 2,552 2,574 408 379 290 15,818 15,096 15,476

1,5871,3801,591303736241253300
425392433141461068064
345343379111717475185
30636953412162291104118
5626446252028309611976

הכל סך

חיפה נ.
צפת/כנרת נ.

עכו נ.
יזרעאל נ.
חדרה נ.

2,808 2,409 2,557 643 607 581 111 112 87 3,562 3,128 3,225 הצפוני המחוז

ירושלים 1,1951,2861,177212731104135851,0701,1241,061נ.
רמלה/רחובות 1,2621,4481,5653351472032132301,0261,1841,288נ.

פתחתקוה/השרון 1,5001,4431,8402856542622332781,2101,1541,508נ.
הנגב 1,4211,4891,7485954572532463041,1091,1891,387נ.

5,3785.6666,3301411881898228278974,4154,6515.244הדרומיהמחוז

6,8736,3025,92662791081,1711,1181,0845,6405,1054.734תלאביבמחוז 0\
00
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74 לוח

רגל1 תארנררנהרדיכי נפגלגי
19681966
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75 לוח

וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

19681966

ד יז? נ 9םו ו * םס הקי 8<* ים ע יםי ק

הנסבים סףהכ?השנה
רנל ונהניםנוטעיםואחריטהולכי

הכל סד
ינל ונהגיםנוטעיםואחריםהולכי

הבל סד
רנל ונהניםנוסעיםואחריםהולכי

ילדים*םבוגריסילדיםמבוגריםילדים*מבוגריםילדיםמבוגריםילדים*מבונריטילדיםמבונריט

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

594 8,565 1,421 2,206 12,786 106 1,455 345 718 2,624 10 198 49 151 408 15,818 1968

אופניים. נוהגי בעיקר



מהמבוגרים ש%76.9 שבעוד לעובדה' הלב תשומת את להפנות לעצמנו חובה רואים הננו
(ברובם הילדים מבין והנוהגים הנוסעים מספר הגיע נוהגים, או נוסעים היו בתאונות שנפגעו
גיל עד ילדים 454 ביניהם ילדים, 1,615  יתרם ואילו בלבה ל28.10/0 אופניים) רוכבי

רגל. כהולכי נפגעו  ארבע

76 לוח

הגיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים

1968  1966

הפניעה כלםונ
הנפנעיט

רני ונהנים*ואחריטהולכי נוסעים

הכל הכל40143סר 40115סד

19662'5851,8924571,43569392601

הנפגעים 19672,3291,6694301,23966098562כל

19682'5251,8154541 '361710107603

1966524216261028

196746371225918הרוגים

1968594914351010

1966471370862841011190

קשה 196737829680216821072פצועים

*,

196845134584261106997

19662,0621,4803551,12558279503

קל 19671פצועים '9051,33633899856987482

19682,0151,4213561'06559498496

אופניים. נוהגי בעיקר
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לדין להבאה דרכים תאונות של חקירתן .4

בלבד לרכוש מק נגרם שבהן מסוימות תאונות ואף אנשים נפגעו שבהן הדרכים תאונות כל
לברר במטרה המשטרה, עלידי נחקרות התעבורה) חוקי על חמורה עבירה בשל נתארעו (אם

בגרימתן. האשמים את לדין ולהביא גורמיהן את

מצבם את לקבוע מתפקידם ומחוקר. מבוחן המורכבים צוותים עלידי מנוהלת החקירה
שאירעה בעת ששררו וכוי, הראות הכביש, תנאי את בתאונה, המעורבים הרכב כלי של המיכאני

עדים. ולחקור לאכן עליהם וכן התאונה,

שאנשיהן המשטרה, של התביעה יחידות על מוטלת תנועה עברייני של לדין הבאתם
כתובעים. המשפט בבתי גם מופיעים

ן ^ .■■■■■■ ■■ /:י
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התעבורה חוקי על עבירות בגין שנרשמו תיקים על פרטים ניתנים דלהלן 78  77 בלוחות
דרכים. תאונות על ופרטים

77 לוח
וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1968

הסילוק י כ י תיקיפש
לרישום סנלןסיט
נזק  תאונה
בלבד לרגוש

שנרשמו המקרים 13,3505,331כל
במשטרה 6,2893,712נסגרו

1,784673בחקירה
5,0311,155חוייבו
25255זוכו

ועופנדים המשפט)תלויים ובבית 3,539513(בתביעה
112מאסר

תנאי על 1735מאסר

עונשים
קנס

הנהיגה רשיון שלילת
5,131
592

1,163

36

תנאי על רשיון 1,556112שלילת
נהיגה רשיון מלקבל 452פסילה

78 לוח
וסילוקם דוחות  התעבורה חוקי על עבירות

1968  1966

הסילוק ב> 190610671968של

שנרשמו 474,500380,103431,424דוחות
קנס) עבירות (392,632)(355,541)(444,820)(מהם

במשטרה ועומדים 51,16632,60438,197תלויים
85,95471,11684,984חוייבו
581566638זוכו

תשכ"ז1967 החנינה חוק עקב 34,500נסגרו

המשפט בבית ועומדים 19,7184,64712,027תלויים
271020מאסר

תנאי על 1038283מאסר
85,83971,05184,934קנס

הברירהעונשים לפי 365,350260,260285,173קנס
הנהיגה רשיון 1,5367941,057שלילת
תנאי על רשיון 1,1467291,447שלילת

נהיגה רשיון מלקבל 660663854פסילה
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מסילה עונשי בדבר וסרטים תיקים של סילוקם שלבי על פרטים דלהלן, 80  79 בלוחות
המשפט. בבתי שהוטלו נהיגה ברשיון מלהחזיק

79 לוח

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

1968  1967

התקום ית ל הט םבחודשל י

3עדהכלםרהמחוז תנאישלילהומעלהמ3601212 על

19671968191)7196819671968196719681067196810671908

הכל 1,5232,504220413275446552882627291,447סך

257 106 18 15 93 115 16 9 113 51 497 296 הצפוני המחוז

156 78 23 14 142 96 7 7 71 35 399 230 מחוזתלאביב

1,034 545 21 53 293 254 31 11 229 134 1,608 997 הדרומי המחוז

80 לוח

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

1968

פת ו הק י.1 ל והלש ח יב ש םד

והמ ו 330012עיהכלםדח תנאישלילהומעלהס12 על

כאבאבא3אבאבא

2,1451483452311326211721,556112הכלסד

47 378  16 1111 21 7 92 56 518 הצפוני המחוז

44 511  27 8 24 1 36 11 77 64 675 מחוזתלאביב

21 667  29 2 27  56 5 176 28 955 הדרומי המחוז

תיקים  א

בלבד. לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב
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המוחזקים בשטחים דרגים ותאונות תנועה .5

לזקפה שיש יתכן המוחזקים. בשטחים שאירעו הדרכים תאונות במספר גדולה ירידה חלה השבה
שלמאמצים ספק אין אך ,1967 שנת של השנייה המחצית לעומת שם שחלה התנועה בנפח לירידה
לטובה. רבה השפעה היתה בדרכים התעבורה בתחום אלה בשטחים הישראלי השלטון שעשה
ולתימרורם, לבטיחותם הכבישים' מצב לשיפור גדולה עבודה בשטחים נעשתה הנסקרת בשנה כי
לתיקון המשטרה של לפעולתה גם .1967 יוני שלפני מזה שיעור לאין מצבם טוב הנדסית ומבחינה
של יותר נמרצת אכיפה עלידי ואם הסברה עלידי אם  בדרכים הקהל של ההתנהגות הרגלי

הדרכים. תאונות בתחום מרסנת השפעה היתה  התעבורה דיני

שנעשו ההנדסיים הסדרים בשל הן ניכרים, שיפורים חלו ובוויסותה התנועה של בהזרמתה אף
של המתמיד ולפיקוחו להדרכתו הודות המקומיים, המשטרה אנשי של התמחותם בשל והן

הישראלי. הסגל

דרכים. תאונות 726 המוחזקים בשטחים אירעו הכל בסך

81 לוח

הנפות לפי  דרכים תאונות
1968

הנולל רמת

28

הנויי רמת

72

עזה נפת
סיני וצסון והור נפת שומרון נפת הכל מו התאונות

258 234 206 %100.0 726 הכל סך

7610.52526241קטלניות

קשות 18825.95243903פציעות

קלות 46263.612916514424פציעות

82 לוח

הנפות לפי  תאונות נפגעי
1968

עזה נפת
פיני וצסון יהורה נפת שומרון נפת הכל סף ה ע י נ ס ה נ ו ם

392 436 316 1,216 הכל סך

832532251הרוגים

קשה 28467891235פצועים

קל 84922431524466פצועים
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(לעומת התאונות מכלל ל10.50/0 המוחזקים בשטחים הגיע הקטלניות התאונות אחוז
בסך בישראל). %18.9 (לעומת ל%25.9 קשה פצועים עם התאונות ואחוז בישראל) 3.10/0

 קשה נפצעו ו284 ילדים 46 וביניהם נהרגו מהם 83 אנשים. 1,216 בתאונות נפגעו הכל
ל30.30/0 הגיעה המוחזקים בשטחים הנפגעים כלל בין הנפגעים הילדים אחוז ילדים. 91 ביניהם
ההרוגים כלל בין שנהרגו הילדים אחוז .%16.0 שבמדינה: מזה שיעור לאין גבוה אחוז ~
העובדה על מצביעים אלה מספרים .55.4 %  ובשטחים %14.5 היה בישראל דרכים בתאונות
מצד עליהם הפיקוח הוא שלקוי כפי מיסודו לקוי בשטחים לילדים הניתן לזהירות שהחינוך

הוריהם.

8,063 מהם תעבורה, עבירות על דוחות 35,634 המוחזקים בשטחים נרשמו 1968 בשנת
במידה ירד בשטחים התעבורה בעבירות מעורב שהיה הישראלי הרכב שיעור חנייה. עבירות על

ניכרת.

83 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

1968

נעבירות ו ס הרשוםםוהכליהןל רכב
בישראל

רכג
מקומי

הכל 27,5712,83224,739סך

מופרזת 81598717מהירות

כחוק שלא 852065עקיפה

קדימה זכות 61163548אימתן

איתות 53540495עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 661370291אישמירה

נכונה לא 551243פנייה

רמזור או לתמרור 1,4773491,128איציות

תאורה 1,2391001,139עבירות

אחוזת מסוכנת 825329נהיגה

4,455 1,105 5,560 נהיגה כדי תוך נהגים עבירות

152 153 אופניים רוכבי עבירות

40852356

642154488

20,8081,52019,288

מטען עבירות
מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

20,132 1,726 21,658 התעבורה חוקי על אחרות עבירות
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חי פרק

ביןלאומיים ויחפים ציבור יחסי

הציבור עט היחטימ .1

והציבור המשטרה א.

מן לכלל. האדם ובין וזולתו אדם בין המגעים הסדרת תבעה האנושית החברה של התפתחותה
שהקיפו ואיסורים, חובות והגבלות, סייגים להטיל מבלי "בצוותא'/ החיים את להסדיר היה הנמנע
והתקנות החוקים יריעת את מלהרחיב מנוס היה לא מעשי, באופן והולכים. רבים תחומים הזמן עם
כלפי הפרט של וחובותיו האזרחיות חרויותיו הפרט, של זכויותיו הבטחת למען צעדים לנקוט מבלי
חדשות נוספים, תפקידים למשטרה הביאו אלה הגבלות. של חסיד מטבעו האדם אין וכידוע, הכלל,
כי אף החיכוך, נקודות תכפו רקעם על והמשטרה. הציבור שבין התכופים למגעים וכמובן לבקרים,

אבות בבית המשטרה תזמורת
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לקבוצה יתר זכויות נוטרת או המלה של הצר במובנה אינטרסנט איננה שהמשטרה וידוע ברור
הוא עת, ובכל תמיד ישראל, משטרת את המדריך שהעיקרון הוא הנכון לעצמה. או מסוימת

הפרט, טובת ובתוכו הכלל טובת

הנורמות מן כחריגה הפרתם את רואה הציבור של המכריע שהרוב ותקנות חוקים קיימים
מניינו ורוב  המדינה בטחון ונגד הרכוש נגד הנפש, נגד עבירות  דנה מקדמת המקודשות
בבידודם. גם ומצדד החברה בשולי העברייים את מעמיד הבריא, בחושו הציבור, של ובניינו
בסלחנות, לעושיהם מתייחס שהציבור חרוט, בחוק מפורש הוא אף שאיסורם מעשים, גם יש אך
דראסטי שינוי חל החוקים שנחקקו מאז כי עבירות, מסוימים במעשים רואה איננו שבכלל או
כמיושנים. אלה חוקים הרואים בקהל, רבים אצל מסוימות התנהגות נורמות על ובהשקפה בתפיסה
חוקים, לאכוף מצווה המשטרה כאלה. לעבריינים אפילו להתייחס למשטרה לה ומותר יכולה כן לא
הכלח), עליו אבד מסוימים חוגים לדעת (שאפילו כלשהו חוק בוטל לא או שונה לא עוד וכל

המחוקק. שהתכוון מזה אחרת ולפרשו מרוחו לסטות לה אסור

בלתי חיים ודפוסי הסדרים לכפות שלה כרצון לעתים, מתפרשת, המשטרה של זו תגובתה
אמנם אם לבחון עצמם יטריחו הטענה שבעלי מבלי אחר), או זה (קהל הקהל על כבר מקובלים

הנבון. למען מופנות טענותיהם אמנם ואם אחרת לפעול המשטרה זכאית

לפעול יכולה איננה דימוקראטי משטר בעלת במדינה שהמשטרה מאתנו נעלם לא ואולם
למלא תוכל אם רב ספק עזרתו, בלא וביחוד הציבור מצד אימון של יחס באין כי ריק, בחלל

פועלת. היא ושבתוכו צמחה שממנו ציבור אותו למען שליחותה את ביעילות

כבר המשטרה אם השאלה, ונשאלת שנה מדי המשטרה תפקידי ומתרבים רבים שצוין, כפי
ריבוי ואם עליה, ושמטילים עליה המוטלים התפקידים של הרחבה בקשת לטפל מסוגלת היום
עניינים מצב בהם. לטפל המשטרה שעל היסודיים הנושאים לקיפוח גורם איננו בהכרח התפקידים

מקופח. לעתים נמצא אשר א ו ה למעשה כי לדעת, הציבור חייב זה

הבנה ולמצוא תפקידיה את להסביר הציבור, אל להגיע יכולתה כמיטב עושה המשטרה
להסברה זמן גם מקדישה כך ולשם הציבור ובין בינה הוגנים יחסים לטפח משתדלת היא למעשיה.
משתדלת היא התנאים. בכל מאופקת והתנהגות הוגנים מגעים של החשיבות על שורותיה, בתוך
לחלק נוחות אינן מסוימות שפעולות שאףעלפי האזרח, של לתודעתו להחדיר הקהל עם במגעיה
האוכלוסים. רוב של לתועלתם שהן ובוודאי המציאות ומחויבות דרושות הן הציבור, של אחר או זה

הסברה פעולות ב.

של קהל השתתף שבהן הרצאות, 502 הארץ ברחבי משטרה קציני עלידי ניתנו 1968 בשנת
פעולתם. בתחומי הגבול משמר קציני עלידי הרצאות עשרות ניתנו מלבדן איש. כ60,000

בני רובם איש, כ7,000 שכללו מבקרים, קבוצות 254 ביקרו וביחידותיה המשטרה במתקני
השונים. בסיסיה ואת מעבדותיה את המשטרה, של פעולתה תחומי את מקרוב שהכירו נוער,

ובפני ספר בישובי בקונצרטים הרחב. הציבור בפני פעם 157 הופיעה המשטרה תזמורת
ציבוריים. ואירועים ובחגיגות וילדים נוער
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מקומי... על בא והגלגל

קרוב טובה. אזרחות גילוי על פרסים מהמשטרה קיבלו  נוער ובני מבוגרים  אזרחים 29
ותודה. הערכה מכתבי קיבלו אחרים אזרחים למאתיים

בהסעת ולטיולים, לקייטנות איל'ץ ילדי בהסעת השנה גם המשטרה סייעה כן שנה, כבכל
הגדולה החופשה בשעת הפיתוח, מעיירות לילדים קייטנות ובהפעלת ספר לבתי עוורים ילדים

הלימודים. מן

בתלאביב שנפתח המזרח ביריד הראשונה, הפעם זו ישראל, משטרת השתתפה הנסקרת בשנה
עצמה. בכוחות המשטרה עלידי והוקם תוכנן הביתן ב22.6.68. וננעל ב4.6.68

אפשר המשטרה, של הפעילות תחומי לכל הולם ביטוי שנתנו בביתן, שהוצגו המוצגים בצד
בפעולתה המשטרה בשימוש הנמצאים השונים העזר אמצעי ואת הציוד את גם לראות היה
משתמשים שבהם המוקשים וסוגי חבלה חומרי של שונים סוגים גם נראו בתערוכה היומיומית.
בהבחינו אדם להתנהג צריך כיצד לציבור הסברים ניתנו ברבים, ההבנה החדרת ולמען החבלנים,

כמסוכן. החשוד בחפץ או חבלה בחומר

ועל עליהם הסברים וכללו בו המוצגים את שפירטו עלונים למבקרים חולקו לביתן בכניסה
של תוכנה את בהסבירם כמדריכים, ושוטרים שוטרות שימשו הביתן בתוך ישראל. משטרת

התערוכה.

תזמורת אנשים. אלפי מאות שמנה המבקרים קהל בקרב רבה התעניינות עורר הביתן
מדי נערך לכך שהוכשר במקום קונצרטים. ובמספר ובנעילתו היריד בפתיחת הופיעה המשטרה

משטרה. כלבי של מפגן יומיים
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המוחזקים בשטחים הציבור יחסי ג.

הפעולות למרות כי מיוחד, לציון ראויים המוחזקים בשטחים והציבור המשטרה שבין היחסים
הציבור בין היחסים והולכים משתפרים  בעקבותיהן שנשתררה והמתיחות השלטון נגד העוינות
ההענות ובמידת למשטרה האוכלוסייה שמגישה העזרה במידת משתקפת זו עובדה והמשטרה.
והבקשות למשטרה הפניות של ניכרת בעלייה הדבר בולט ובראשונה בראש אך להוראותיה.
שיש לנו, נראה הקודם. בשלטון למשטרה לפנות העזו ולא פנו לא שלעולם בנושאים לעזרה,
האופיניים אך שם, למשמרות זרים שהיו יסוד קווי למספר במשטרה והולד הגובר האימון את לייחס
והעדפה, פנים משוא של מוחלט העדר כפיים, ניקיון תוך התפקיד ביצוע ישראל; למשטרת מאד
בשירות הממשיכים המקומיים המשטרה אנשי של בהתנהגותם התמורה עבריינים, בגילוי היעילות

מקרה. בכל אדם, הוא באשר  לאדם להושיט המשטרה שמוכנה והעזרה

המוחזקים. בשטחים החיים סדרי ייצוב על מעט לא השפיעו המשטרה של והתנהגותה מאמציה
באופן סייעה ולא עוינים למעשים נתפסה לא בכללה שהאוכלוסייה לבך, בעקיפין תרמו ואלו

חתרניים, ולגורמים החבלה לארגוני מעשי,

.חוץ קשרי ,2

הארגון בתחום אחרות מדינות של למשמרות מנסיונה לתרום השנה גם המשיכה ישראל משטרת
וההדרכה.

ידידותיות מדינות של המשטרות ליד ומדריכים יועצים שימשו ישראל ממשטרת קצינים
בישראל. השתלמו אתיופיה וממשטרת גאנה ממשטרת קצינים ומספר שונות

צרפת, סינגפור, נורבגיה, ברזיל, אתיופיה, מאירן, בכירים ממשלה ופקידי משטרה קציני
הארצי, במטה לימוד וסיורי ביקורים וערכו ישראל משטרת של אורחיה היו ותאילנד, קונגו

אחרות. משטרה וביחידות הגבול משמר בבסיסי ההדרכה, בבסיס

וירידים, לתערוכות הישראלית והחברה התיירות משרד בשליחות יצאו שוטרות שבע
ושוויץ. ארה"ב איטליה, באוסטריה, שנתקיימו שונים לאירועים

המאוחדת. היהודית המגבית מטעם שונות למדינות נשלחו משטרה קציני מספר

האינטרפול .3

מ. משנה ניצב הצפוני, במחוז החקירות ענף וראש קרתי י. משנה ניצב החקירות, אגף ראש עוזר
הנושאים בין בטהרן. שנתקיימה האינטרפול של השנתית בוועידה ישראל משטרת את יצגו בנדל,
על הגנה ? החזקתו ועל חם בנשק המסחר על פיקוח אסוןן מקרי של קורבנות זיהוי שם: שנדונו
ותכנון מחקר תיירים? והמחאות המחאות כסף, שטרי זיוף משכרים? בסמים סחר תיירים?

אומנות. דברי של משלוחים על הגנה נוער! עבריינות / במשטרה

בפריס, האינטרפול של הכללית במזכירות שהתקיים ביךלאומיות, רמאויות על בסימפוזיון
שאלות נדונו בסימפוזיון רז. ש. ורבפקד בודינגר י. רבפקד ישראל משטרת מטעם השתתפו
למדינה ממדינה והעברתו רכב בגניבת טיסה, וכרטיסי שקים של ובזיופים בגניבות הקשורות

ובהברחות.
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"המדע בנושא בסימפוזיון המשטרה את יצג קפלן, מ. משנה ניצב פלילי, לזיהוי המחלקה ראש
הוצגו שבפריז, הבינלאומית במזכירות הוא אף שהתקיים זה, בסימפוזיון המשטרה". בשירות
וגילם. מתכת לשברי הסיבות קביעת בשאלת ישראל משטרת עלידי שנערך המחקר תוצאות
ולבדוק וגרמניה) בריטניה שוויץ, גם הצטרפו (אליו זה במחקר להמשיך ישראל משטרת על הוטל
שימוש נעשה מאז שחלף הזמן לקביעת בארץ, שפותחה המקורית השיטה להרחבת האפשרויות את

מסוים. נשק בכלי אחרון

35 ומעוד האינטרפול של הכללית מהמזכירות ומכתבים מברקים 1,304 נתקבלו 1968 בשנת
חוזרים 206 הכללית מהמזכירות נתקבלו כן זה. בארגון החברות משטרות של לאומיות לשכות
שנמלטו עבריינים ארבעה לארץ בחוץ האינטרפול בעזרת אוכנו השנה במשך שונים. בנושאים

בישראל. אוכנו אחרות למשטרות דרושים שהיו אנשים, שבעה מישראל.

האינטרפול של הכללית למזכירות ישראל משטרת עלידי נשלחו ומכתבים מברקים 357
היתר בבירורם! עניין לה שהיה בנושאים ישראל, ביזמת נשלחו מהם 59 אחרות. משטרות ול21

שנתקבלו. לפניות במענה נשלחו

(1.1.4) הביןלאומי השוטרים ארגון .4

הביןלאומי השוטרים ארגון של הישראלי בסניף החברים במספר השנה נרשם ניכר גידול
במסיבות במפגשים, בהרצאות, בטיולים, השתתפו החברים היא. אף התרחבה החברתית והפעילות
הארגון חברי בני ילדים, של ישראלית משלחת החברים. לילדי מיוחדות מסיבות אורגנו כן וכוי.
באירופה. התארחה מישראל נוער וקבוצת ובהולנד בגרמניה שנערך לנוער בםימינריון השתתפה

הסניפים. בין נוער לחילופי התוכנית במסגרת

1.1.4. של הבינלאומי הכנס את מברך המשטרה שר
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בתקופת מירבי. וסיוע נאות לטיפול שזכו שונות, מארצות !.?.£ חברי בארץ ביקרו השנה גם
עמדה 1968 בשנת שהפעילות ספק אין ואולם עמם. הדוקים אישיים קשרים נקשרו כאן שהותם
בישראל, אוקטובר בחודש שנתקיים הארגון, של הביןלאומי הפועל הוועד של הכינוס בסימן

המשטרה. שר של בחסותו

450 שונות, ממדינות הסניפים 20 של הרשמיים הנציגים מלבד בכינוס, השתתפו הכל בסך
העולם. מרחבי הארגון חברי

ובירך בירושלים העם בבית שנתקיימה הפתיחה בישיבת הופיע ששון אליהו המשטרה שר
ונציגי פ.י.מתיוס ג.?.1 של הביןלאומי הנשיא הכינוס באי את בירכו כן בכינוס. המשתתפים את
הכינוס; של המרכזי בנושא לדיון הפתיחה הרצאת את נשא הכללי המפקח השונים. הסניפים

והציבור. המשטרה בין היחסים

הטובה בצורה אורחיו את לקבל מנת על וכספי ארגוני מאמץ עשה הישראלי הסניף
ישראל. משטרת ועל הארץ על רב אינפורמאטיבי חומר לידם נמסר זאת עם יחד ביותר. והמכובדת
הארץ. רחבי בכל וטיולים סיורים וכן ותרבותיים חברתיים אירועים אורגנו בארץ שהותם בתקופת

ישראל. ולמשטרת למדינה ויקר כבוד ספק, ללא והוסיף, גדולה להצלחה היה הכינוס
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109 הנוער בקרב העבריינות ר: פרק
109 והיקפה הבעייה .1

112 . . . וחקירתם צעירים עבריינים .2

115 . . הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

116 .... ומועדונים קייטנות א.
117 .... ספורט פעולות ב.

117 רכוש" "נאמני ג.

117 ... לנערות "מקלט" מקום ד.

117 . . ביןמוסדי וטיפול תיאום ה.

118 ■והסברה מחקר .4
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הלוחות רשימת

מסי
העמוד הלש

13 (דיאגרמה) 19681948  והעבריינות האוכלוסייה גידול 1

15 19681948  המניין מן משטרה ואנשי האוכלוסייה 11

16 19681948  ונפגעים תאונות האוכלוסייה, 111

24 . . 19681959  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 1

25 (דיאגרמה) התפקידים לפי האדם כוח חלוקת 2
27 19681959  הדרגות לפי האדם כוח מצבת 3

28 ובמחוזות הארצי במטה המצבה 4

29 19681959  המצבה מן והורדות גיוסים 5

29 בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 6

30. הסיבות לפי המצבה מן הורדות 7
30 19681967  במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרבב 8
32 הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת 9

50 . . 19681966  המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבירות על הודעות 10

51 19681966  והוחזר שנמצא רכוש 11

51 ....... 19681966  מאסר פקודות של לפועל הוצאה 12

51 . . 19681966  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 13

56 נרחבים מיבצעים 14

57 מקומיים מיבצעים 15

62 (דיאגרמה) וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 16

73 (דיאגרמה) שנחקרו לסוגיהם מקרים 17

75 19681967  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 18

76 19681959  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 19

77 19681967  איתביעה  עוונות 20

78 (דיאגרמה) שנרשמו תיקים 21

79 19681967  אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים 22

80 19681967  והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים 23

81 המחוזות לפי  שנרשמו תיקים 24

82 .... והמחוזות הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 25

83 (דיאגרמה) המחוזות לפי  שנרשמו תיקים 26
85 19681966  המניע לפי לרצח ונסיון רצח 27
85 19681966  הביצוע שיטת לפי לרצח ונסיון ל*ח 28

87 19681967  התפרצויות 29
88 והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות 30
89 19681967  גניבות 31

90 והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים גניבות 32
91 19681967  מסוכנים סמים תפיסת 33
92 טביעה מקרי 34

92 19681967  התאבדויות 35

93 והמחוזות הנפות לפי  לסוגיהם חטאים 36
95 (דיאגרמה) וגילויים שנרשמו תיקים 37

96 19681967  אדם של גופו נגר עבירות 38
96 < 19681967  המוסר נגד עבירות 39

97 19681967  הרכוש נגד עבירות 40

הנושא

עשרים
שנים

למשטרת
ישראל

כוח
האדם

פעילזת
הסיור

חקירות
פליליות
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ישראל 9שטרת
9ח"11קח"ר

ומורשת ^ר^1ך
מס'

העמוד הלוח

98 19681967  אחרות עבירות 41

99 והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 42

100 19681966  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש 43

100 .... המחוזות רשותלפי בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 44
101 .... 19681967  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 45

103 1968 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק 46
105 19681966  תיקים סילוק 47

105 19681966  סילוקם  חטאים 48
106 ותחמושת נשק תפיסת 49

107 הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 50

107 הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 51

108 הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים 52

110 . . . 19681959  שמי רישום ולפי העבריינים כלל בין צעירים עבריינים 53

111 (דיאגרמה) צעירים ועבריינים העבריינות 54

113 19681967  צעירים ועבריינים העבריינות 55

123 . . 19681966 תנועה כדי תוך בדרכיםעבירות התעבורה חוקי על עבירות 56

124 (דיאגרמה) שנרשמו דוחות  תעבורה עבירות 57

125 (דיאגרמה) התאונות וסיבות תעבורה עבירות 58

126 19681959  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות 59

127 (דיאגרמה) השנה חודשי לפי דרכים תאונות 60

129 ... 19681967  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות 61

129 19681966  חומרתן לפי דרכים תאונות 62
130 ... והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות 63

131 (דיאגרמה) המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות 64

133 19681967  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 65

134 והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 66
135 . , 19681967  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי 67

135 ... דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי 68
136 ... עירונית לא ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 69
137 .... 19681967  ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות 70

138 19681966  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי 71

138 רגל והולכי הרכב כלי סוג לפי  תאונות נפגעי 72
139 19681966 ~ והמחוזות הנפות לפי  תאונות נפגעי 73

140 (דיאגרמה) רגל הולכי  תאונות נפגעי 74

141 19681966  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 75

142 . . 19681966  הגיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים 76

144 וסילוקם תיקים  דרכים תאונות 77
144 .... 19681966  וסילוקם דוחות  התעבורה חוקי על עבירות 78

 התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 79
145 . . . 19681967  המחוזות לפי

דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 80

145 המחוזות לפי 

146 הנפות לפי י דרכים תאונות 81

146 הנפות לפי  תאונות נפגעי 82
147 .... תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 83

הנושא

החקירות
בשטחים

המוחזקים

העבריינות
בקרב
הנוער

תנועה
ותאונות
דרכים

תנועה
ותאונות
בשטחים
המוחזקים
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1ר."ל עלידי המוחזקים הונסחימ את כולל אינו
ארצי סיבוס

968ו לעתת ארצ> עב>ר1ת ס>כום
15

ה'נב*ו1ח

מקווננים
ב"ור; נכללו

ם י * נ *
לו"ם
ועומדים

נו :1נו*זן
ח>קי0

ונקגרו
א*נ1ה

מקור
החיטים
'*גר*נז1

העבירה תיאור

4
27
6

2

1

6 51

162 ו 230
9 | 26

ו

15

5

17

2 ן|
25 25■

229 ! 110
7 ; 18

י 6| 4; יי"

56 | 161 1

11

241
29
10

23

9

8

7

61

1515
158
116

82

52
1499
175
122

98

19
20

""36

185
1814
255

136
155

75
1434
151

176
183

6

8

70

579
131
59
93

62.
79.1
.98

93.7
93.0
98.2
88.6
855

42
934

130
"34

94

33
54

58"

381

5396
768
512
468

121

93

"17]
3

8

97
665

49
15
97

37
54
13

.552
7088
964
564
667

28

34
54

384
5368
715
507

531

17

26
406
13
65

90

45
43

55

410
5774

728

572
621

10

46
2

27

59

46
44
58

421

5821

753

599
680

חנח

ליגה וסיון

ברשלנות מוות וגרימת :ריגה

חמורה גופנית וגלה

גוסנית וחבלה וקיפה

והכשלתו שוטר נקיפת

יומים

אדם של גופו נגד עבירות שאר

1

7

19

2

1

12

14

3

2

2

1

5

13
65

6

6:

ו

1

17

51
108

59
6

12

2
26

1

17

6

46
101

57
8

32

2

25

19

11
79
6

19

65
168

43
35
32

14
 24

30

6
51
8

14

75
224

39
20

108

"" 5

52

8
28

1

6

24
69

22
19
24

7
21

97.2

96.3
94.6
100.0

95.7
80.8
74.8
62.2
96.5
96.1
96.$
75.9

2

14
21

140

13
7

91

50
196
16

41

218

"485

153

90
79
36
126

1

14

6

3

13

32 }

184 !

10

2

""1 !

91

50
203
21

55

250
671

178
116

234

49
142

69

26
176
15
45

211

567

161

82
199

28
123

50
191

98
3

8
1

" 39

71

...27
186

15
47

261

758

259
85

 207

. 29
162

10

15

81

29
201

15

49

272
775

263

86
213
29
170

מבוגרים  כחוק שלא ובעילה אונס

קטינים ווונס

קטינים  כחוק שלא :עילה

מבוגרים  טבעיות בלתי ובירות

קטינים  טבעיות בלתי בירות

במבוגרים מגונים מעשים

בקטינים מגונים מעשים

בפומבי (אחרים) מגונים מעשים

זנות למעשה סרסרות

זנות למעשה שידול

זנות לשם מקום החזקת

המוסר נגד עבירות שאר
7 ו

1

7

1 |
ו

3 ו

14

52 ! 595 837

1 877 ?1376

3 755 958
6

3

157

265

468

8 ■ 104 97

191 |2 55

2 ; 378 332
5 230 : 240

2

38

! 64
137

3

184

345

367)

ו

ן

3|
17

101

225

194

יי 110 ! 113

1627

77
6

196
16 129

85 |107 | 109 | 43;
!1334 / 1043 132152

67

4

334

41 : 24
10 ! }0

568 171

166 116 104

1 , 22

63 ן 1018

7|
\3י
1 :

5

12

3

3

7

18

1291

872
13

1

75
164

710

665

312

246
344 ! 2564
4
1

40

326
24

453
71 , 683

13
817

754
506

10

ן 1

! 75

: 131

04ל

] 447
יי 241

197
2061
289

י 12

371

! 561

28

986

1044
733

18

4

81

105

494

357
233

230
2183
317
26

499
597

3

160

153
234

4

2

72

59

143

137
109

158
1241
160
11

635

410

4
309

319
236

9

1

70
26

173

229
108

126
1110
130
41

245
199

51.5
22.2

29.9
39.0
51.3
80.0
955
11.7
15.7
12.5
13.1
21.2
36.8
98.3
52.3
38.9
77.6

2

49

14
6

3

3
18

27

19

6

9

56

521

28
19

32
189

79
1311

1565
631
47

5

310
136

1516

794
245

712

3134
930
85

1266
1928

4:
:107
.. . ן

27
59!

11

7

10
10

47
563

7

63
60

11 !

1719 |
\

2860 |

2493 |

9!

3

י!י5
254 ;

.ז"6:::
1065
691 י
304 |

5801
204
56

1225
474

96
3186

4466
3189
59

11

333
428
2153

1875
955
1119
10019
1169
160

2686
2651

50
2279

2277
1716

41

8

300
326

1324

1175
693

7 16

6616
?03
90

1760
1778

47
7966

5339
2674
39

2

14
2472
7110

8230
4589
2657
11356

16
82

2762
514

97
10245

7616
4384

80

10

314
2798
8434

9405
5282

3373
17972

919
172

4522
2292

2

60

21

13
1

17
247

407

594
1860

328
861

107

4
80

41

99
10306

7638
4398

81

10

331
3045
8847

9999
7145

3702
18834
1026
176

4603
2334

לשוד ונסיון שוד

מגויים לבתי התפרצות

עסק לבתי התפרצות

בהתפרצות הקשורות ועבירות התפרצויות שאר

גניבה לשם ותקיסה איומים סחיטה.

ציבור עובדי ידי על גניבות

וסוכנים אחרים עובדים ידי על גניבות

אדם של גופו מעל גניבות
מנועי נרכב ושימוש מנועי יכנ גניבות

רשות בלי
של חלקים וגניבת מנועי רכב מתור גניבות

מנועי רכב

אופניים גניבות

ימעלה) ל"י 251) גניבות שאר
ל"י) 250 (עד ערד קלות גניבות שאר

בגניבה הקשורות ועבירות
כגנן החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

הצתה

בזדון לרכוש נזק

פליליות גבול הסגות

10
3

10

1

3

1| "22
8 , "" 3

1 !

6! 91

301 22 7

13 375

3

, 95
!" 243

! 379

1

133
382

465

5

51

145

250

2

88

247
378

59.5
76.9
87.2
98.9

27

367
1115

1449

4

31
י 28

33

442
1236

1533

22

369
1019

1475

15

111

150

17

37

480
1169

1492

2

24

57

198

39

505
1227
1690

והפצתם ובולים כסף שיטרי מטבעות, זיוף

כוזבים מיסמכים והפצת אחר זיוף
שווא טענות רמאות, עושק, תחבולה, מירמה.

כאחר והחראות
כיסוי ללא שיק משיכת

24

67

85

2

63

176

10

79

4
96

41

4| 10

58

16
9

700
5

442

1

1

200
3

13

128

217

106117
701980

74

46
37■

4444

420389

16

302
ו

4

70
740
27

91

145
;523

72

2637
11

21

29
272

5
"38

1

45
358
5
43
25

210

89.1
91.1
100.0

77.8
97.0
97.5

100.0
99.5
100.0

94.2

67

1349

1

48

333
3212

68

172

242

1221

81

11

126

17
370

12

269

73

1498

1

60
354
7804
73
241
246

1742

41

896

1

7

294
4442

50
202

243"

1230

2

9

113

76

46
984

1

9

303

4555
50
203

243
1306

1

2067

2

28

"99
1

4

13
68

47
3051

1

11

331

4654
51

207
256

1376

וריגול) ;נגידה המדינה בטחון נגד עבירות
תקנות (הסתננות, חירום חוקי על עבירות

וכוי) ההגנה
העם נגד עבירות

חוקיות בלתי והתקהלויות התאגדויות
נ0ז וחומר אחי נשק ירייה, כלי החזקת

רשיון בלי

הציבור שלום הפרעת

במישרה לרעה ושימוש שוחד

לרשוו כוזבות ידיעות ומסירת שקר עדות

הבטחון לשירות המתייחסות עבירות

הציבורי הסדר נגד עבירות שאר

6
16

25
27

4

32

3

"171

" יי\9 "*

60

1

14

261

301

61

1

14
237

247

37
2

23

257
154

10

10

67
148

39

26

101

110

100.0
50.0

98.6
91.6
56.8

155

3

85

958
734

11

25

5

45
66

178

3

91

1071

887

147

3

73

676

664

3

1

62

506

147
6

74

"738
1170

17 164
6

74

744
1 229

(כספים) ההגנה תקנות על עבירות

ויצוא) (יבוא המכס פקודת על עבירות

אחרות כלכליות עבירות

מסוכנים סמים עבירות

עבירות שאר

42 462 5704 7782 4068 3210 45 224 1405 15327 12317 14243 10194 6245 42.7 39 35553 1406 19862 64160 43223 58060 ,01283 7536 08842 ' ה ס

יסיםוס יא *

~17759*ד;ד הרכוש ערך
"נמצא

וץמטבע סח פ ת נ :

המטבעג ג הסכוםמקריםו

99831324דולריםא
שטרלינגב 72,982לירות
שוו"צר"םג 1798פרנקים

גרמנייםד 22,040פרקים

גרפתיינה 312,729פרנקים
ירדניינו 128,035דינרים
ותז טצרי 3724לירדת

זהבח 6389מטבעות

7אהריםט

2 * מ ס תפיסת

2,8 65

1,165
185.62
983.12

656
""57"

11

שנתפס הסם סוג

יש הי"

אופיום

קוקאיז
הרואין

מורפיום

תיקי0. 23 בטעות נרטמו

מנועי) רכב כילל ואינו והוחזר שנגנב היכר עיר

1" ו כ ר "ה אג' 
הערך
ל"י

20,633,458נגנב
1,852,952הוחזר

35823
28881

: לעבירות מתיהסים שאינם חקירה יחידות של טיפולים
אחרות ליחידות וסיוע

בהתאם פליות, לעבירות מתיחסות שאינן פניות
2 ^היק^ס^.^סעיףטי

אחרות, יחידות עבור שנערכו חקירה פעולות
7 טי סעיף ,14.01.01 יפה"ק בהתאם

מאסר פקודות של לפועל הוצאה
טרם

לפועל הוצאו

24117
20559

""3109

לפועל הוצאו

65470
139981
128408

נתקבלו

79409
134991
1 19365

המאסר פק' סוג

פליליות מאסר פקי
על מאסר פק'
חוב איתשלופ

רעות ב" מנוע ביכב ושמו* מניע כב גניבות
_ הרכב כיי_ מספר
הוחזרו | נגנבו

2918 2975
942 : 980
4237 4367
168 113

הרכב סוג

ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות

מסחריות מכוניות
ואופניים קטנועים אופנועים,

עזר מנוע עם

אחר מנוע רכב כלי

קרם 63.85

האשמות בפנקס נרשמו ושלא המשטרה ידי על שנחקרו שונים מקרים

המקרים המקייםסוג מספר
סיור ן חקירות

א

נ

עוונות
 שבתוספת

איתביעה

תקיפות

אחרות עבירות

6519
7614

24241
30700

תניעה אי  אחרים 43804815עוונות

הנפטרים)ג (מספר מוות 1843מקרי

התאבדותד מקרי 0207הם<

נעדריםה

אליהם שביחס סקרים
חקירה תיק 1106נפתח

אליהם שביחס מקרים
חקירה תיק נפתח 6806לא

ו

ז

הצתה מקרי למעט  דליקות
בפ"א שנרשמו

3209

24264חטאים


