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.1970 בשנת המשטרה פעילות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
,,כמעט עבודה כשנת 1970 שנת תצוין טהורה משטרתית ראות מנקודת
המשטרה לגבי שחל השוני אלה. בזמנים כזו להיות שיכולה כמה עד שיגרתית",
ובקשת שכמה על שנפלה יותר הגדולה במעמסה העבודה, בהיקף רק מתבטא
שאנו הנפשית וגם הביטחונית הדריכות פסקה לא אחד מצד שהתרחבה. התפקידים
המחבלים פעולות פסקו ולא המדיני במצבנו שינוי כל חל שלא כיוון בה, שרויים
מגדירים שאנו במה גדולה לעלייה עדים היינו שני, מצד המוחזקים; ובשטחים בארץ
בתאונות ועלייה גוניה, רוב על בפשיעה, עלייה  דהיינו המשטרה", כ',מעלולי

דרכים.

השירות, מן משטרה אנשי של הנשירה למרות כי בסיפוק, לציין יכולני
 והעומס התפקידים ריבוי ולמרות אדם, בכוח והמחסור התחלופה ובעקבותיה
תפקידיה במישור והן הביטחוני במישור הן המשימות, בכל בכבוד המשטרה עמדה
לכל ותודתי הערכתי את אלה בשורות להביע לעצמי מרשה אני הסטאטוטורים.

המשותף. המאמץ על המשטרה אנשי

מן משטרה אנשי 1,588 המשטרה של האדם כוח ממצבת הורדו 1970 בשנת
בטוחני, שירותם. את שסיימו או שפוטרו ואחרים שהתפטרו 781 מהם המניין,
מדיניות ולקובעי לציבור לכולנו, לנו, ואל לכל, וידועה גלויה ההתפטרות שסיבת
יכולה שהמשטרה והשכר השירות תנאי ממנה. להתעלם המשטרה, לעובדי השכר
המצויות לאפשרויות וברתחרות מפתה גורם מהווים אינם לשירות למועמדים להצ>ע

אדם. בכוח מחסור קיים גם שבו בשוק, כיום
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9,405 ישראל משטרת של האדם כוח מצבת כללה הנסקרת השגה בסיום
אנשי את זה ובכלל  הקודמת) מהשנה פחות (שלושה המניין מן משטרה אנשי
זמניים, מוספים שוטרים ביניהם אחרים, משטרה עובדי 2,564 ועוד  הגבול משמר
המוחזקים. בשטחים מקומיים משטרה ואנשי היישובים במשמר יומיים שומרים

מהמועמדים דורשים אנו רצון. ומשביעה יותר גבוהה היא השוטר של רמתו
והמיומנויות ההשכלה להרחבת ודואגים מתאימים משכל ורמת השכלה רמת לגיוס

תקופתיות. והשתלמויות הדרכה של בדרך המשטרה אנשי כל של

חקרה שהמשטרה המקרים של הכולל במספר ניכרת עלייה חלה 1970 בשנת
המשטרה חקרה כן .%9.1 של עלייה  אשתקד 227,799 לעומת ,248,757  בהם
בשנה מאשר פחות מעט  צה"ל ע"י המוחזקים בשטחים מקרים 20,206 בעוד
מסוג עבירות 207,317 המשטרה חקרה היתר בין .%1.8 של ירידה היינו, הקודמת,
2,115 חטא, מסוג עבירות 28,818 העבריינות, להיקף מדד המשמשים ועוון, פשע
המשטרה חקרה וכן העדרויות, של מקרים 7,100 דליקות, 3,407 משונות, מיתות
המשטרה טיפלה זו שנה במשך דרכים. תאונות ו13,442 תעבורה עבירות ב452,833
וברבבות משפט לבתי הזמנות ב123,496 ומעצר, מאסר פקודות ב258,748 גם
נכנסים ב1,264,491 מציאות, ו37,703 אבידות על הודעות ב32,189 עצירים,

הירדן. במעברות ונכנסים יוצאים 195,486 ועוד ממנה ויוצאים למדינה

החקירה בתיקי אולם ,8.8* של עלייה חלה ועוון פשע מסוג העבירות בסךכל
141,957  ב%20.5 שהסתכמה תלולה עלייה חלה עבירות של זה בסוג שנרשמו
על למשטרה שהוגשו התלונות במספר .1969 בשנת 117,842 לעומת ,1970 בשנת
חקירתן בהמשך לציבור עניין אין כי העלתה שהחקירה ועוון, פשע מסוג עבירות
 10.18 של ירידה שוב  מהותי שינוי חל לא משפטיות, ערכאות בפני והבאתן

.1969 בשנת 72,729 לעומת זו, בשנה 65,360

אלא העבריינות, במימדי ניכרת עלייה שחלה בלבד זו שלא לציין, ברצוני
לעיתים שהשתמשו הפושעים, של הרבה בקשיחות שהתבטאה באופייה, החמרה גם
מקרי 46 נרשמו הנסקרת בשנה פשעיהם. של הביצוע שיטות ובשכלול חם, בנשק
מקרי 3 אשתקד. 35 לעומת לרצח, ניסיון של מקרים ו43 אשתקד 19 לעומת רצח,
חלה השוד במקרי אף שוד. מעשה ביצוע כדי תוך בוצעו לרצח ניסיון מקרי ו6 רצח
הימים ששת מלחמת לאחר הקודמת. בשנה 99 לעומת השנה, 185  גדולה עלייה
למשטרה אמנם הוחזר ממנו גדול חלק אזרחים. לידי נשק כלי של גדול מספר הגיע
שאינם רסן, שלוחי אנשים בידי נשק מספיק עוד נשאר כנראה אך ידה, על הוחרם או

בו. להשתמש מהססים

שהסתכמה מסוכנים, סמים בעבירות והמתמדת הגדולה העלייה גם מדאיגה
בשנה תיקים 1,053 לעומת ,1970 בשנת תיקים 1,678  ב%59.4 1970 בשנת
במספרם מתגלים). שאינם בסמים המשתמשים הם שרבים לזכור (ראוי הקודמת
1969 בשנת מ361 חריף גידול חל ,20 גיל עד ובוגרים קטינים סמים עברייני של
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משמשים וכידוע סמים, עבירות בגין זו בשנה גאסרו תיירים 478 .1970 בשנת ל657
בעולם. שונים במקומות סמים כמבריחי תיירים

אנשים של כמעט הבלעדית נחלתם היה בסמים השימוש כאשר לעבר, בניגוד
בחוגים גם הנגע פשה בפלילים, אחרים מעשים בגלל גם שהסתבכו החברה, בשולי
ולאמ והרפואה החינוך שלגורמי כמובן לאופנה. אצלם הפך בסם שהשימוש אחרים,

בו. לעשות נרחב פעולה שדה יש ההמונית התקשורת צעי

לירידה המשך  6.58 של ירידה חלה הצעירים העבריינים של הכולל במספר
עבירות בגין האשמות ב22,222 השנה הואשמו צעירים 10,100 הקודמת. שבשנה
זה מסוג האשמות ב21,597 שהואשמו צעירים 10,830 לעומת ופשע, עוון מסוג
הפשיעה" ,,העמקת הנקראת שהאבחנה היא, המתבקשת המסקנה .1969 בשנת
אחוז עבירות. יותר (מועדים) צעירים עבריינים פחות ביצעו שוב כי תכונה, קיימת
1969 בשנת מ%32.4 ירד ההאשמות בסךכל צעירים עבריינים נגד ההאשמות
הרכוש, נגד בעבירות הם צעירים נגד ההאשמות של המכריע הרוב זו. בשנה ל%31.5

נגדם. ההאשמות מכלל 91.58 המהוות

של הגבוה האחוז במיוחד בולט השנה במשך הנעדרים של הכולל במספר
1964 בשנת : שנה מדי מחמירה הבעיה מבתיהן. הנעדרות 1715 בגילים צעירות
בשנת ומבוגרים), (צעירים הנעדרים מכלל $8.0  נעדרות של מקרים 191 נרשמו
 נעדרות 533 זו ובשנה ,16.08  428 1969 בשנת ,14.08  נעדרות 380 1967
או זונות לסרסורי קל טרף היו הנעדרות מן שחלק ברור הנעדרים. מכלל 17.78
הנעדרות החזרת למען רבות עושה המשטרה פליליים. במעשים אחרת שהסתבכו

היא. וביוזמתה ההורים פניית פי על  הוריהן לבית

מקום שאין נאמר, אם לאמת עדיין נחטא לא הפשיעה, מימדי שגדלו למרות
אחרות. מערביות ארצות מאחורי הרחק אנו נמצאים הפשיעה בשטח כי לבהלה,

תאונות ב13,442 בדרכים. התאונות במספר לעלייה עדים היינו 1970 בשנת
העלייה .1969 בשנת נפגעים ו17,490 תאונות 12,284 לעומת אנשים, 19,592 נפגעו
המצב .12.08 של עלייה היתה הנפגעים ובמספר ב9.48 הסתכמה התאונות במספר
538 נהרגו ובהן ל482 הגיע שמספרן קטלניות, דרכים בתאונות יותר עוד חמור
הפצועים מספר הקודמת. בשנה 442 נהרגו שבהן דרכים תאונות 404 לעומת אנשים,
100,000 לכל הנפגעים מספר הקודמת. בשנה 2,981 לעומת ב3,141, הסתכם קשה

.1970 בשנת ל653 1969 בשנת מ599 עלה תושבים

של תנועה עבירות בגלל נגרמות בדרכים התאונות של רובן שרוב לזכור, יש
זהירות של מספקת תודעה עדיין חסרים מהם שרבים כאחד, רגל והולכי נהגים
נהיגה מופרזת, מהירות הסוגים מן חמורות בעבירות מרבה הישראלי הנהג בדרכים.
ועבירות ,,עצור" לתמרור איציות נכונה, לא פנייה כחוק, שלא עקיפה מסוכנת,
את מהווים הזולת, כלפי הסובלנות חוסר בצירוף אלה, וכל  אחרות חמורות

בדרכים. תאונות בהתארעות העיקריים המרכיבים
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בדרכים התנועה להסדרת אדם כוח ויותר יותר מקציבה שהמשטרה אףעלפי
מניעת ולמען בדרכים המשתמשים של בטיחותם למען התעבורה תקנות ולאכיפת
מהותה לפי כי בדרכים, הקטל את לצמצם מספיק זה אין  התעבורה עורקי סתימת
ותפעל פועלת, היא בבעיה. המטפלים הגורמים מן אחד רק היא המשטרה ויעודה
עליה. המוטל התפקיד במסגרת  בדרכים הקיימים הממשיים בתנאים להבא, גם

כלי לריבוי הדרכים בתאונות הגידול מן חלק לפחות לייחס יש ספק, ללא
במספר ולגידול בכבישים, נוסע שהרכב קילומטרים של יותר הגדול למספר הרכב,
הצפויות לסכנות ומודע ער להיות חייב כולו והציבור הנהגים ציבור החדשים. הנהגים
כלפי סובלני יותר להיות ללמוד ועליו בכללותו בדרכים הבטיחות ולעניין בכביש
לשיפור יותר רבים ואמצעים הרכב לתקינות יותר מרובה לב תשומת יוקדשו הזולת;
הבטיחות אמצעי ויורחבו יפותחו נוספים; כבישים ולסלילת ולהרחבתם הכבישים
נושא להסברת ההמונית התקשורת אמצעי כל יירתמו , בצמתים ובמיוחד בדרכים
עדיין חסר הגדול שבחלקו לציבור, בדרכים הבטיחות תודעת ולהחדרת התעבורה
שלו. וההליכה הנהיגה הרגלי את לשנות ושחייב התנועה בנושא ומסורת תודעה
מתואמת, ובעיקר מאומצת לפעולה זה בנושא המטפלים הגופים כל יירתמו ולבסוף,
ממדרגה ציבורית לבעייה הפכו בדרכים התאונות וגם התעבורה עבירות גם כי

ראשונה.

השלילית ההתפתחות את לבלום תוכל לא הציבור, עזרת ללא לבדה, המשטרה
פעולה, ולשתף לה לעזור חייב הציבור בדרכים. התעבורה ובתחום הפשיעה בתחום
הטומנות עבירות ונגד והמסוכן הרציני הפשע סוגי נגד במלחמתה הוא, לטובתו
מחמת והן הסמים, כגון מיובאת, אופנה מחמת הן בציבור, שפשו סכנות בחובן

נשכרים. כולנו נצא בתמורה התעבורה. עבירות כגון השתרשות,, או זלזול

רבניצב ,

הכללי המפקח

22.2.71 ירושלים
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א' פרק

שיטור ותפקידי סיור מניעה,

נקודות של מיפוי לפי בלילה בלימה מערכי קביעת ד.
ופשיעה, תורפה

פעיל ולשיתוף מקיף לתכנון כיסוד  מחקרים עריכת ה.
בין עובדו זו במסגרת המשטרה. בעבודת אזרחיים גופים של
ומוסדות יהלומים מלטשות בנקים, לאבטחת תוכניות היתר

והתפרצויות. שוד מפני רבערך, רכוש המרכזים אחרים

פשעים, מניעת על החוק, מכוח אמנם, מופקדת המשטרה
את לעקור אמצעיה, במסגרת לא ואף יעודה, בתחום זה אין אך
פעילותם בתחום נמצאים אלו לפשע. אדם המביאים הגורמים
משרדי וכן מחנכים פסיכולוגים, סוציולוגים, של המונעת
העבריינים לבלימת עושה המשטרה בדבר. הנוגעים הממשלה
ותפישת עבירה לביצוע המיידית האפשרות סילוק עלידי
בלימת של העיקרי בעול נושא הסייר לדין. והבאתם עבריינים
באיזורים ובעיקר העיר, בחוצות נוכחותו עצם כי העבריינות,
גיסא, מחד העבריין להרתעת מביאה לפורענות, המועדים

גיסא. מאידך בציבור ביטחון ולהחדרת

ומניעתה העבריינות .1
(פשעים העבריינות בהיקף %8.8 של עלייה חלה 1970 בשנת
השינויים, כל את מבטא לא הכמותי הגידול אולם ועוונות).
במיוחד עדים, היינו השנה הפשיעה. באופי החמרה חלה שכן
בשימוש שהתבטאה האלימה, בעבריינות להחרפה דן, גוש בערי
נועזים, שוד במקרי אזרחים וכלפי משטרה אנשי כלפי חם בנשק
חטיפות של המקרים ובריבוי אנשים, ברצח נסתיימו שחלקם
בין והשתמשו שיטותיהם, את שכללו אף העבריינים ארנקים.
ההתפתחות את לבלום כדי אלחוטי. קשר באמצעי היתר
העבריינות מניעת במישור המשטרה פעלה בפשיעה, המדאיגה

 כיוונים: בכמה

מושם כשהדגש  הסיור יחידות אנשי של מירבי ניצול א.
כדי פעילותם, של האפקטיביות והגדלת הסיירים ניידות על

אדם; בכוח המחסור את האפשר במידת לאזן

והפעלת הרכב צי שכלול היתר ובין  האמצעים שיפור ב.
מסוק;

הסיירים; אצל המודיעין תודעת העמקת ג.

1!*:

המשטרה בשירות המסוק
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וביצועם הסיור יחידות תפקידי .3
יחידות עבודת מתבססת הציבורי הסדר על השמירה בתחום
אירועים בדבר המשטרה ביחידות המצטבר מידע על הסיור
ספציפייםמקומיים ומיבצעים פעולות עריכת ועל צפויים
כשגאה למשל, אירע' כך אקטואליות. עבריינות תופעות כנגד
ניידות ריכזה המשטרה תלאביב. במחוז הארנקים חטיפות גל
צוותים והפעילה החוטפים, של התנועה צירי על מאולחטות
מיבצעים בהן. מהיר ולטיפול מהקהל תלונות לקבלת מיוחדים
משעת קצר זמן פרק ותוך מבוטלות, לא בהצלחות הוכתרו אלו

מעטים. לא ארנקים חוטפי נתגלו כאלו תלונות קבלת
פרילימי,נא צעדים ננקטו נאצר, של מותו עם לכך, בדומה
אפשריות. התפרעויות וכנגד הערבי הציבור התססת כנגד ריים
מיוחדת חוליה הוקמה הארץ, בדרום בהמות גניבות וכשרבו
שמונה לעצור הצליחה היא הגנבים. ולגילוי הגניבות לבלימת
גניבות פסקו ומאז חברון, מאיזור וסוחרים בדואים גנבים,
ננקטו הסמים עבריינות נגע התפשטות עם באיזור. הבהמות
והמשתמשים המבריחים מקורותיהם, לחישוף מיוחדים צעדים

בהם.

הסיור יחידות ארגון .2
חלו לא הסיור יחידות של והפונקציונאלי הארגוני במבנה
פעולו הותאמו השנה, גם כן כבעבר מהותיים. שינויים השנה
באיזור, העבריינות ולהיקף והאוכלוסייה המקום לאופי תיהן
חבלנית פעילות למניעת ניתנת ראשונה עדיפות כאשר
תנועה, סדרי ולקיום בריונות ומעשי פשעים למניעת עוינת,
הרגל, והולכי הרכב כלי תנועת של חופשית זרימה שיבטיחו

העירוניים. במרכזים בעיקר
מחדש, נקבע הרכב תקן אישי. באקדח סייר כל צויד השנה
המשטרתי הרכב סוגי את שבדק הצוות להמלצות התאמה תוך
שבתקן לשינויים הותאם הקשר תקן בו. השימוש ואפשרויות

הרכב.
רגליים סיורים באמצעות מתבצעת הסיור יחידות פעילות
ושוטרים וחיב"ה) (הג"א עזר חילות פרשים, וממונעים,

מתנדבים.
תפקידי כולל ומניעה, סיור בתפקידי עסקו 1970 בשנת
(לעומת המשטרה אנשי מכלל %61.2 ותנועה הגבול, משמר

ב1968). ו%59.9 אשתקד %60.7

הכרך ברחובות הסייר
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העתיקה העיר בשערי שוטרים

הרכב כלי ריבוי עקב בעיקר הנסקרת, בשנה גדלו חוקית בלתי
במקו וגדל ההולך והמחסור התנועה בנפח הגידול הממונעים,
העול שעיקר אוכלוסין, בריכוזי הסייר פעולות חנייה. מות
גורמי לצימצום במיוחד מכוונות שכמו, על נופל זה בתחום
הנסקרת, השנה בסוף החלה שהפעלתו המסוק, התאונות.

התנועה. על הפיקוח להרחבת הוא אף יתרום

בעבירות לטפל הסיור יחידות המשיכו הקודמות כבשנים
לנקוט הסייר על שומה אחרות בעבירות ובחטאים. קלות
את רבה במידה קובעת שיעילותן  ראשוניות בפעולות
יחידות משקיעות מבוטל לא מאמץ החקירה. המשך הצלחת
לפקידי ליווי מתן ומקומיות: ממלכתיות לרשויות בסיוע הסיור
התעסוקה, שירות לפקידי העירייה, לפקחי לפועל, ההוצאה
שירותים הסיור יחידות מגישות כן וכוי. הצבאית למשטרה
המשטרה, של מתפקידיה בהכרח שאינם לציבור, ועזרה שונים
הסיירים ובו'. שכנים מיכסוכי יישוב אינפורמאציה, מתן כגון:
שמירה בהם: שהעיקרים סטאטיים תפקידים גם ממלאים
המעצר בבתי שמירה שגרירים, ומעונות זרות נציגויות ליד

מחבלים. לגילוי בדרכים מחסומים והקמת המשטרתיים

בהתנפלויות החל  הבריונות נגע התפשט איזורים במספר
וכלה נזקים, ובגרימת באיומים גילם, בני על צעירים של
האלו התופעות לדיכוי מזוין. שוד מקרי של מבוטל לא במספר
אפשרויות כל מוצו החקירות, במישור רבים מאמצים הושקעו

הבריונות. במוקדי מתוגברים סיור כוחות והופעלו הדין

יעילה בצורה לקדם שמטרתם שונים אמצעים נבדקו
מועט זמן המשטרה לרשות כאשר פתאומיים, אירועים
טקסים בעת הפעולה סדרי השנה נבחנו כך לשם להתארגנות.
נרחב, היקף בעלי אחרים ציבוריים אירועים או ממלכתיים
ולמעצר מהומות לפיזור מדמיע בחומר השימוש ואפשרויות

בודדים.

והופעלו עובדו החתרנות, לסיכול הפעולות את לשפר כדי
עלידי רכבות ליווי תוכנית  ביניהן שונות, תוכניות

יזומים. מחסומים להפעלת ותוכנית העזר חילות אנשי

של החשובות ממשימותיו הן בערים התנועה הסדרת בעיות
חנייה ומניעת בצמתים הכוונה התנועה, בהזרמת הטיפול הסייר.
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פעילות סיכומי .4
ברור' אולם הסיור. אנשי שנותנים והשירותים הטיפולים הסדר באבטחת עבריינות, במניעת הסיור יחידות פעילות
בדרכים התנועה תקינות ועל העבריינות תנודת על שהשפעתם להערכה ניתנת אינה שונים שירותים ובמתן הציבורי

ביותר, רבה אלפי מאות כל את לרשום אפשרות אין שכן סטאטיסטית?

37,703

1 לוח
המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות

1970  1968

מציאות אבידות

1060

35,687 35,763 32,189 30,301

:868

29,404 הכל סך

הצפוני 7,6997,3197,9507,0196,6296,192המחוז

תלאביב 10,00010,80011,55015,83116,00119,904מחוז

הדרומי 11,70512,18212,68912,91313,05711,607המחוז

2 לוח
ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש

1970  1968

הרכוש אחוז
והוחזר שנמצא

] 969 11168

לבעלים שהוחזר הרכוש ערד

1970 1989 1968

שנמצא הרכוש ערף

1965■

78.0 64.5 67.7 1,197,547 1,099,501 772,629 1,534,522 1,703,470 1,141,739 הכל סך

90.8 73.7 72.5

68.1 483 52.0

96.9 82.6 89.2

הצפוני 271,719300,262230,509197,111221,350209,327המחוז

תלאביב 538,959818,563955,442280,102395,335650,441מחוז

הדרומי 331,061584,645348,571295,416482,816337,779המחוז

3 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

19701968

לפועל הוצאו טרם לפועל הוצאו המשפט מבתי נתקבלו

1969 :969 1963

60,931 49,963 47,785 246,460 238,774 333,859 258,748 242,556 333,765

פונ
המאסר פקודות

הכל סך

22,140 20,647 24,117 87,566 92,446 65,470 90,736 88,974 79,409 פליליות מאסר פקודות

38,003 28,350 20,559 143,900 123,824 139,981 153,183 132,558 134,991 חוב איתשלום על מאסר פקודות

788 966 3,109 14,994 22'504 128,408 14,829 21,024 119,365 למיניהן הבאה פקודות
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4 לוח
המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

1970  1968

הדואר באמצאות מהן

70 1969

יפיעי הוזאי

1960

נתיובלז

1969

55,062 50,595 57,413 122,187 122,820 108,251 123,496 125,357 111,198 הכל סך

הצפוני 42,27843,82639,82039,70143,57639,17923,31521,20920,530המחוז

תלאביב 34,06949,52856,29933,69947,93055,65512,62620,18423,460מחוז

הדרומי 34,85132,00327,37734,85131,31427,35321,4729,20211,072המחוז

של המיוחדים בתנאים הייעודיים המשטרה תפקידי בכל
מאולחטים ממונעים סיורים על מושם כשהדגש המרחב,

משטרתית. נוכחות ועל

מיוחדים אירועים .7

והיא עזה, ברצועת העוינת הפעילות התגברה 1970 בשגת
כאחד. רבים מקומיים ובתושבים בישראלים בפגיעות התבטאה
אירעו לרכוש. נזק ונגרם נרצח הרצועה תושבי של גדול מספר
וחיסול ריגול חבלות, מיקושים, רימונים, הטלת של מקרים
בפעילות העלייה פעולה. כמשתפי חשד עליהם שנפל אנשים
המחבלים. של הביצוע ברמת לעלייה במקביל באה העוינת
חזקה ביד פעלו הביטחון, זרועות שאר וכן המשטרה, אולם

נלכדו. עמם הפעולה ומשתפי המחבלים מן ורבים

יחסית. רגוע המצב היה זאת, לעומת ובשומרון, ביהודה
ובפעילות החבלה, במעשי ירידה חלה הירוק הקו בתחומי
הפיגוע יעידו כך ועל כליל פסקו לא הם אך בכלל, העוינת
רימונים זריקת של מקרים ומספר בתלאביב המרכזית בתחנה
מבצעי כל ירושלים. במזרח ישראלית שבבעלות למסעדות

נעצרו. האלה המעשים

תבעה, והחתרנית החבלנות כנגד המשטרתית הפעילות
בשעת במיוחד ניכרים, ומשאבים אדם כוח הקצאת כמובן,
המניעה במישור התבטאה היא והמוניים. ממלכתיים אירועים
ובשוט וחיב"ה) (הג"א העזר בחילות הסתייעות תוך והמודיעין,
במוסדות במיוחד עניפה, הסברה גם וכללה מתנדבים, רים
בהיקף שהירידה ספק אין הציבור. עירנות להגברת החינוך.
זרועות ושאר המשטרה הישגי על מורה השנה, שנרשמה החבלה
לפעולות ובעיקר שננקטו לצעדים הודות זה, בתחום הביטחון

המניעה.

שאף אחרים, צפויים ובלתי שיגרתיים בלתי אירועים
היו הרגיל, מהמערך ואמצעים אדם כוח הפרשת דרשו הם

ואויר ים סיורי .5
סיורים עברו, כבשנים השנה, ערכו החופים משמר ספינות
בלתי ודיג הברחות הסתננויות, למנוע כדי הארץ, חופי לאורך
במצוקה. לנמצאים דחופה עזרה להגיש הצורך ובמקרה חוקי,
ימיים, מילים ב29,549 הסתכמה הימיים הסיורים פעילות
מעצרים. וב138 וזרים ישראליים שיט בכלי בדיקות ב473

עקב המשטרה, מספינות אחת טבעה הסיורים במסגרת
השנה במשך ניצלו. הצוות אנשי כל אך בה, שפרצה שריפה

החופים. משמר שוטרי עלידי אנשים 105 ניצלו
ים את וכללה השנה הצטמצמה החופים משמר פעילות
ספינת התיכון. הים של והצפוני (מאשדוד) המרכזי והחוף כנרת

הצבא. עלידי הופעלה באילת המשמר

הסתכמו חכורים, במטוסים כולם שבוצעו האויר סיורי
השנה, הופעל כאמור, טיסה. שעות ב374 הנסקרת בשנה
התנועה. על פיקוח למטרות מסוק גם עדיין, ניסיונית במסגרת
התחבורה. משרד שהקצה לתקציב הודות התאפשרה הפעלתו
בין מירבי בתיאום בעיקר, מותנית, המסוק הפעלת הצלחת

הקרקע. שעל היחידות לבין האויר צופי

המוחזקים בשטחים הסיור .6
לעלות המשיכה המוחזקים בשטחים המקומיים השוטרים רמת
התוךתפקידית ולהדרכה הבסיסית להכשרה הודות בהתמדה
תנועה, בנושאי הטיפולים מרבית להם. הניתנות המתמדת,
להם נוסף עליהם. רק מוטלים וחטאים, קלות עבירות סיור,
סיור עזה, ברצועת גם ובאחרונה ובשומרון, ביהודה מופעל

הגבול. משמר של קבוע

במרחב חדשה משטרה יחידת לפעול החלה 1970 בשנת
באבורודם הממוקמות נקודות, משתי מורכבת היחידה שלמה.
חצי דרום כל פני על משתרע אחריותה תחום ובשרםאשייח/
מועסקים ישראליים, שוטרים שכולם היחידה, אנשי סיני. האי
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באירו בכלל. בריתהמועצות יהדות ועם לנינגרד אסירי עם במיוחד נציין הערבי. בציבור והן היהודי בציבור הן השנה
ללא עברו הם ואף הארץ מתושבי רבבות השתתפו אלו עים ערבים חלק נטלו בהן נאצר, של מותו לרגל התהלוכות את
וחברתי, פוליטי רקע על רבות הפגנות השנה היו כן תקלות. תקלות, ללא עברו התהלוכות ישראליים. וערבים מהשטחים

יהודי". הוא "מי ובנושא גולדמן פרשת בעקבות במיוחד המשטרה, נאלצה שם ובנצרת, בעכו שנערכו אלו להוציא
ולעצור בכוח להשתמש מוסתים, משתתפים התפרעות בגלל

הישראלית האוירייה את פקדו הנסקרת השנה בסוף החוק. מ*פירי חלק
אסונות: מספר האזרחית ההזדהות והפגנות העצרות את נזכיר היהודי בציבור
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לוד התעופה בנמל
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מיבצעים .8

במיב הסיור יחידות הועסקו השיגרתיים, לתפקידים בנוסף
להפריש נאלצה המשטרה מראש. יזומים או צפויים צעים
לטיפול שברשותה והאמצעים האדם כוח ממשאבי ניכר חלק
טוב, היותר הצד על כלל בדרך התנהלו אלו משימות בהם.

ובביצועם. בתיכנונם שהושקעו הרבים למאמצים הודות

העצמאות, יום חגיגות את לציין ראוי האלה האירועים בין
לחם בבית בירושלים' הנוצרים חגי לירושלים, לרגל העליות
באש המכוניות מירוץ הלפיד, מירוץ הימים, 3 צעדת ובנצרת,
שמחת הקפות בינלאומיות, ספורט תחרויות שהופסק, קלון

וכר. אמנה כתבי והגשת ממלכתיים ביקורים תורה,

אלפי עשרות 1970 בשנת השתתפו הללו האירועים בכל
של רבים רכב כלי הועסקו וכן רבות, שעות במשך שוטרים

.י זו. למטרה המשטרה

טבע פגעי במפתיע; שבאו אירועים חסרו לא שנה כמידי
פעולות והתפרעויות, הפגנות נעדרים, אחר חיפוש ואסונות,
משטרה אנשי הועסקו בהם שאף וכד'' עוצר) (כוננות, מניעה

עבודה. שעות באלפי רבים

ממושכים חיפושים לאחר שנמצא ילד

בנמל נספו: ונוסעיהם וציוותיהם נפגעו "ססנה" מטוסי שני
אירועים מטוסים. שני פעולה מכלל ויצאו התנגשו לוד התעופה
ונספים נעדרים אחר רבים לחיפושים המשטרה את חייבו אלו
הצלה. פעולות לאפשר כדי האסונות, באיזורי הסדר ולשמירת

משטרה בבסיס זמנית ששוכנו שטפונות בנפגעי טיפול
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לפעולה היציאה לפני תדרין

הסיורים ממשיכים זאת, עם והחבלה; המיקוש ניסיונות
לבאות. וצפייה כוננות, דריכות' תוך כרגיל, להתנהל

כנגד בפעולות פעיל חלק נוטלים הגבול משמר כוחות
הביטחון זרועות שאר עם יחד להם. והמסייעים המחבלים
וכנופיות מחבלים חוליות של לחיםולן או ללכידתן הביאו
לכך הודות ובשומרון. ביהודה הטירור ארגוני של אחרות
והחתרניתהעוינת החבלנית הפעילות האחרונה בשנה פחתה

באיזור.

האחרים ובמשימות בתפקידים המשיך הגבול משמר
 עליו המוטלים

שביהודה ובכפרים בערים וביקורים סיורים עריכת .
שם! הישראלי השלטון נוכחות להדגשת  ובשומרון

חבלה מעשי למניעת  בדרכים ביקורת מחסומי הצבת .
מחבלים: ולגילוי

הגבול משמר .9

המחבלים ומעשי האירועים הכתיבו עברו, כבשנים השנה,
ובשומרון, ביהודה  הגבול משמר יחידות הוצבו שם באיזורים
היקף את  לבנון ובגבול שאן בית בעמק הירדן, בע,מק

פעילותו.

הדברים, מטבע מהווים, אלה באיזורים השיגרתיים הסיורים
מוקשים לפגיעות ממארב, מחבלים לתקיפות טובה מטרה
למותם שחלפה בשנה הביאו אלו ואכן לגבול. מעבר ולהפגזות
אחרים. 41 של ולפציעתם הגבול משמר משוטרי שישה של

לצד ביומו, יום מידי להתבצע המשיכו הסיורים אך
מוקשים 431 גילוי לזקוף אפשר ולזכותם צה"ל, של הסיורים

וצה"ל. המשטרה חבלני עלידי שפורקו חבלה, ומטעני

בירדן) הקרבות פרוץ (מאז השנה של האחרונים בחודשים
ובמספר לגבול מעבר התקיפות במספר ירידתמה חלה

 16 



9

גם לפעול הגבול משמר החל אלו שורות כתיבת בעת
פעיל חלק אנשיו עכשיו לוקחים שם סיני, וצפון עזה בנפת
בעת שפיתחו ועוזריהם, המחבלים כנופיות נגד במלחמה

עניפה. טירור פעילות האחרונה

היחידות של שכמן על נופל הזה התפקידים מיגוון
המשימות כל מילוי מונע הדבר אין אולם המשמר. של המעטות
אף על אנשיו, בין גבוה מוראל וקיום ובדביקות במסירות

החיל. שוטרי בחיי המרובות ההתנכלויות

ושוטרי חובה שוטרי  הגבול משמר טירוני הדרכת
בבסיס  החיל של ההדרכה בסיסי בשני מתנהלת  קבע
ההשתלמויות השנה. חורון/__שנפתח ובבסיס_בית^ תלפיות
במסגרת שוטף בחלקם"באופן מתקיימים האחרים והאימונים

צה"ל. של בקורסים ובחלקם המשמר בסיסי

הווי לפעולות מוקדש המשמר אנשי של מזמנם חלק
החובה שוטרי בין ההבנה את המגבירות תרבותיות, ולפעולות

 וחבלה מיקוש מפני חקלאיים ושטחים דרכים בדיקת 0
אדמות עיבוד לאפשר וכדי בתחבורה התנכלויות למנוע כדי

בבטחה;

באיזורים המבצעים שונים, גופים של וליווי אבטחה .
טיולי של וכן וכר, סקרים פיתוח, עבודות המשמר שבפיקוח

תוער: אזרחים

קבר המערבי, הכותל  הקדושים המקומות שמירת .
וכוי; המכפלה מערת רחל,

חלקם ביטחונית, מבחינה חיוניים מתקנים על שמירה .
הירוק"! "הקו בתחומי

הגבול; ביישובי השמירה ארגון .
מרכזיים באירועים הציבור, שלום באבטחת השתתפות .

וממלכתיים.

הירוקות הכומתות בחסות בספר חקלאית עבודה
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לשבח בציונים הגבול ממשמר שוטרים 12 זכו הדוח בשנת והדתות העדות בני בין וכן הוותיקים המשטרה לאנשי בחיל
ועל לתפקידיהם ודביקותם מסירותם על גבורה, גילוי על השונות.
שוטרים, שני אש. תחת וחילוצם שנפצעו לחבריהם יאגתם אימון יחסי של הידועה במסורת ממשיכים המשמר אנשי
ב"פרם זכו ועקנין, דוד ורבשוטר גוזי חלו? שני םמל הם ביטחונם שעל היישובים' תושבי לבין בינם הדוקים
ירושלים, עיריית ושל תלאביביפו עיריית של השוטר" ובין הגבול משמר יחידות בין הפעולה שיתוף מופקדים.
אש תחת פצועים חילצו בחיל שירותם שנות שבמשך כך על בפעולות היתר בין ומתבטא הדוק הוא הביטחון כוחות שאר

תפקידם. במילוי ודביקות עירנות וגילו עוינים. גורמים אחר משותפים ומרדפים חיפושים סריקה,
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בי פרק

פל*ל>ות ח7ן>רות

בתוך אחד סימפטום אלא אינה הפשיעה במימדי העלייה
על האחרונה בתקופה העוברים שינויים, של דינאמי תהליך
המדינה אזרחי של ביחסם מתמקד התהליך עיקר המדינה.
לעבירות כלכליות, לעבירות ביחס (למשל, התנהגות לכללי
והגור המקורות בין הזולת. ולזכויות תנועה) ולעבירות סמים
את למנות יש זה, תהליך של היווצרותו על המשפיעים מים,
אורח את לאמץ המדינה מאזרחי רבים של והנכונות הפתיחות
הרדיפה את המערבי, העולם של השונות והאופנה! המחשבה
השפעת את דרכים, מיני בכל חומריים הישגים אחר המואצת
בד במדינה, המלחמה מצב עקב שבאה הממושכת' המתיחות

האש. הפסקת עם שחלה במתח הזמנית ההרפיה עם בבד

שלאח תרבויות' התנגשות של מהתופעה גם להתעלם אין
בין והאינטלקטואלי הכלכלי הפער רקע על הובלטה רונה
נחשלות שכבות לבין הרווחה מארצות החדשים העולים

באוכלוסייה.

שנעשו העבריינים קשיחות בלטה פשיעה מקרי במספר
זאת עם יחד אולם חם. בנשק שימוש כדי עד  יותר עזימצח

בהרבה. טוב מצבנו בעולם למתרחש שיחסית לציין, יש

העבריינות היקף .1
לעומת שונים, מקרים 248,757 המשטרה חקרה 1970 בשנת
המוחזקים, בשטחים מקרים 20,206 ועוד אשתקד, 227,799
של עלייה חלה בארץ המקרים במספר אשתקד. 20,575 לעומת
מסוג בעבירות .%1.8 של ירידה המוחזקים ובשטחים %9.2
עלייה חלה העבריינות, להיקף כמדד המשמשות ועוון, פשע
היו המקרים בסוגי אולם, מאשתקד. יותר %8.8  בארץ דומה
בתיקי הסתמנה יותר בולטת עלייה אחידים: בלתי השינויים
אשתקד 117,842 לעומת השנה, 141,957  שנרשמו חקירה
ובדליקות %15.5 של עלייה  בחטאים ,%20.5, של עלייה 
%6.6 של הירידה לנוכח (הבולטת 13.60/0 של עלייה 
הגיעו שלא ועוונות, פשעים של המקרים במספר אשתקד).
%10.1 של ירידה חלה לציבור, עניין חוסר מפאת לתביעה
הנעדרים במספר אף אשתקד). %7.1 של לירידה (כהמשך
אשתקד). %8.1 של לירידה (כהמשך %2.3 של ירידה הלה
,. הדרומי) במחוז (אשתקד תלאביב במחוז התבטא השינוי עיקר
קטנה עלייה הדרומי ובמחוז קטנה, עלייה חלה  הצפוני במחוז
כאן הרכוש. נגד כבעבר בוצעו העבירות מרבית יותר. עוד
המוחזקים מהשטחים שתושבים מקרים נתגלו כי לציין יש
דבר השכנות, לארצות אותו ייצאו ואף גנוב, רכוש קיבלו

ותפיסתו. גילויו על שהקשה

5 לוח

המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1970  1969

הכל זסד ו זז מ הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניה

19691970
השינוי
196919701969197019691970באחוזים

הכל +227,799248,757סך 9.253,73557,57287,565103,82786,32487,837

| שנרשמופשעים חקירה +117,842141,957תיקי 20.524,93530,01746,21560,40746,51751,319
1 72,72965,36010.123,45420,16015,85014,11933,42531,081איתביעהועוונות

משונות +2,0012,115מיתות 5.7520557674753807805
7,2687,100נעדרים 2.31,6841,8462,6122,6272,9722,627
+24,96128,818חטאים 15.51,9672,13821,20025,2311,7941,449
+2,9983,407דליקות 13.61,1751,4401,0141,122809845

ישירות שנפתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים ;כל ובסך הארצי הכל שבסך החקירה תיקי במניין העלה:
.1970 בשנת תיקים ו214 1959 בשנת תיקים 175 החקירות: מחלקת עלידי
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6 לוח

וז1ו7ןר*מ אוכלוס"ה ונחקרו מקרים
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המשטרה עבודת לצורכי למחקר בגישה התפתחות אף חלה
עם והקרימינולוגיה החברה בתחומי המחקר בשילוב הוחל
שעד המדויקים' והמדעים הקרימינאליסטיקה בתחומי המחקר
הפסיכולוגיה בין למשל, נעשה, כזה שילוב נפרדים. היו כה
הפוליגראף. מכשיר את לעולם בזמנו הביא והוא לאלקטרוניקה'
החשיבה דרכי את ליישם המגמה קיימת זה לשילוב בדומה
נגיעה שלמשטרה חברה' בבעיות המדויקים המדעים אנשי על

בהם. ישירה

הבנה נחוצים זך,) בתחום המשטרה בפעולות די לא אך
ובפרט למענו, תפקידיה במילוי למשטרה הציבור מצד וסיוע

בפשע. במלחמתה

החקירה יחידות .2
מן הם לדין והבאתם עבריינים גילוי עבריינות, מקרי חקירת
חייב משטרה איש כל המשטרה. של תיעודיים התפקידים
המשטרה, עבירות. על הודעות או תלונות הציבור מן לקבל
עוון מסוג בעבירות הטיפול את לדחות יכולה החוק, מכוח

בדרכי קשיחות  לעיל שצוינו הפשיעה מאפייני רוב
רכוש נגד עבירות ריבוי העבריינים, של ובאמצעים הפעולה
בהש אולם, וסביבותיה. בתלאביב במיוחד חריפים  וכד'
תושבים), (כמיליון דומה אוכלוסייה גודל בעלות לערים וואה
מימדי מבחינת האחרונים המקומות באחד תלאביב נמצאת

■ ■   בה. הפשיעה
עושה היא בפשיעה. העלייה מן מתעלמת המשטרה אין
ובשי בדרכים זו מדאיגה בתופעה להילחם יכולתה כמיטב
להביא היתר, בין המשטרה, מנסה למשל, כך, שונות. טות
ונקיטת בטיחות אביזרי התקנת שתחייב מתאימה, חקיקה לידי
המרכזים למוסדות ופריצות רכב גניבות למניעת זהירות אמצעי
סידורים נערכו תוקף תקבל זו שחקיקה ועד ערך, רב רכוש
בסיס על הכספיים מהמוסדות אחדים עם מתאימים ביטחוניים
הכלים את לשכלל המשטרה דואגת כן פעולה. שיתוף של
הזיהוי מעבדות רכב' (קשר, בעבודתה לה הדרושים הפיזיים
בכל שמריה על קופאת ואינה הפלילי) הרישום ודרכי הפלילי

עבודה. לשיטות הנוגע

,,פסל" בתוך חשיש של קילוגרנים הברחת ניסיון
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ארגוני הגיעו לשיאם אילת, בנמל אוניות שתי וחבלת בירושלים
בכביש ילדים שהסיע באוטובוס, הנפשעת בפגיעה הטירור
ילדים, 8 ביניהם שלוים, אזרחים 12 נהרגו שבעקבותיה ברעם'
האוטובוסים בתחנת רימונים שני בהנחת וכן אחרים, 18 ונפצעו
אנשים שני של למותם גרמו שבהתפוצצם בתלאביב, המרכזית

אחרים. 23 של ולפציעתם

מאמצים מקדישים הביטחון גורמי ושאר ישראל משטרת
המחבלים מן חלק ואחרות. אלו חבלות מבצעי לגילוי רבים
במקרים זממם. ביצוע לאחר מיד לשם וחזרו לגבול מעבר הגיעו
בכל החקירה נמשכת החבייות, מבצעי עדיין נתגלו לא שבהם

עצמתה.

כחשודים ישראליים ערבים 226 ונחקרו נעצרו השנה במשך
שנעצרו החשודים את כולל אינו זה מספר חבלנית. בפעילות
כן קצרה. חקירה לאחר ושוחררו חבלה של מקרה כל לאחר
חומרי מוסתרים גופו כשעל לארץ שהגיע שוויצרי, נתין נעצר

חבלה.

השנה. במשך יחסי שקט היה ושומרון יהודה באיזור
המחבלים. אירגוני עם פעולה שיתפה ולא כמעט האוכלוסייה
סדירה ותנועה פתוחים היו ירדן גשרי בישראל' עבדו פועלים

הכיוונים. בשני השנה ימי ברוב התנהלה

ובגבול ובשומרון ביהודה השורר לשקט חשובים כגורמים
הפעולות ואת מחבלים חוליות חישוף את לראות יש הירדני,
בין ההתנגשויות תכיפות  להם ובנוסף החבלות, למניעת
מקרים, בכמה הופר זה יחסי שקט בירדן. והשלטונות המחבלים
ופיגועים וברמאללה שכם העיר במרכז רימונים זריקת כגון:

נתפסו. האלו החבלה מעשי מבצעי כל בחברון.

יום מידי כמעט שונה. המצב היה עזה רצועת באיזור
ומש אוטובוסים ועל ומשטרתי צבאי רכב על רימונים נזרקו
הביטחון, זרועות ישראל. בשטח לעבודה פועלים שהעבירו איות
המחבלים מחוליות רבות לחשוף הצליחו המשטרה, ובתוכן

עימם. הפעולה וממשתפי

המחבלים ארגוני של החבלנית מהפעילות הנפגעים מרבית
ההרוגים מספר מקומיים. תושבים היו המוחזקים, בשטחים
גם לציין ראוי ל785. הפצועים ומספר ל121 הגיע ביניהם
הנרצחים. בגופות אכזרית מהתעללות נרתעו לא שהמחבלים

בישראל, לעבודה שיצאו פועלים, בקבוצות ההתנקשויות
המוחזקים מהשטחים ערביים פועלים כ19,000 הרתיעו לא

ביומו. יום מידי בישראל לעבוד

המשטרה, ובתוכן הביטחון, זרועות כל של הנמרצת החקירה
שפעלו ריגול, רשתות מספר של ולגילוין לחשיפתן הביאה

המחבלים. אירגוני עם פעולה ושיתפו המדינה בתחומי

חבלה. למטרות שלא לישראל, הסתננו מלבנון ערבים 22
למט סירות באמצעות להסתנן ניסיונם בעת נתפסו נוספים 15

וחבלה. הברחות דיג, רות

זאת, עם חקירתן. בהמשך לציבור עניין אין שלדעתה וחטא,
לממשלה המשפטי ליועץ להגיש מסוימים, במקרים האזרח, יכול
ובמקרים בתלונתו, לחקור שלא המשטרה החלטת על ערר
המשפט. לבית ישירות פרטית פלילית קובלנה להגיש  אחרים

העבירות, סוגי בכל חוקרות במרחבים החקירה יחידות
מחלקת הארצי. שבמטה פלילי לזיהוי במחלקה מסתייעות כשהן
עבירות כלכליות, עבירות חוקרת הארצי שבמטה החקירות
לגבולות מחוץ מסתעפת שחקירתן או מיוחד אופי בעלות
בהסגרת מטפלת וכן ועוזריהם הנאצים פשעי אחד, מחוז

פושעים.

ואחרות כלכליות חקירות א.
שונים ממשלתיים גופים עבור חקירות 377 נערכו 1970 בשנת
השנה במשך דולרים. אלפי מאות של בשווי זר מטבע ונתפס
סוח של מידיהם משכרים, סמים של קילוגרמים אלפי נתפסו
בסמים שהשימוש ישראליים, ואזרחים תיירים מבריחים, רים,

לאופנה. אצלם הפך

הנאצים פשעי חקירת ב.
המתיי חקירה, תיקי 28 הארצי במטה נפתחו הנסקרת בשנה
ובארצות בגרמניה הנאצים שביצעו המוניים רצח למעשי חסים
בשנים שנפתחו תיקים ב131 המשטרה טיפלה כן שכבשו.
בהם שנוספו מאחר גרמניה, שלטונות דרישת לפי הקודמות

חדשים. חשודים 87

הידיעות עדים. 2,193 זה בנושא נחקרו השנה במשך
בדבר הנוגעים למוסדות נשלחו אלו חקירות על והדוחות
משפט בבתי להעיד הוזמנו ישראליים עדים 106 בחוץלארץ.
בבתי עדות מסרו ישראליים עדים 127 ובאוסטריה. בגרמניה
ומוש סניגורים תובעים, שופטים, בנוכחות ישראליים, משפט
לגרמניה נסעו ישראל ממשטרת חוקרים מספר גרמניים. בעים

בהן. שטיפלו לחקירות בקשר משפט בבתי להעיד
למאסר נידונו 69  בגרמניה אלו בתיקים הנאשמים מבין
התאבדו. אחרים ו29 ממושכות מאסר לתקופות 126 עולם,
הדוקומנ מרכז ושם"' ,,יד עם הדוק קשר מקיימת המשטרה
העולמי היהודי הקונגרס בחר'ל, יהודים קהילות של טאציה

לדין. והבאתם הנאצים פשעי חשיפת בנושא ואחרים,

מיוחדים תפקידים ג.
בתוך הערביים הטירור ארגוני פעילות פחתה הנסקרת בשנה
של הכללי במספר זעומה ירידה וחלה ישראל מדינת שטח
האחרו שבשנים בירושלים, שאירעו הפעולות במספר החבלות.
התבטאו רובם ניכרת: ירידה חלה החבלנים, פיגועי בה רבו נות
שבבעלות המזרחית בעיר למסעדות במיוחד רימונים, בזריקת

וערבית. יהודית  מעורבת
הפיצוצים את לציין ראוי השנה שאירעו הפיגועים בין
הקטיושות ירי בנתניה, וברכב בבתים החבלות נהריה, בחוף
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הפלילי והרישום הפלילי הזיהוי ה.
כללי  והרישום הזיהוי שירותי

לזיהוי למחלקה המרחביות מהיחידות הפניות במספר העלייה
ביטויה את מצאה העלייה .1970 בשנת גם נמשכה פלילי
לרישום למדור שהופנו השונים מהסוגים הטפסים במספר
המדע. במדור לבדיקה שנשלחו המוצגים ובמספר פלילי

עלייה חלה אצבע טביעות טפסי של הבדיקות במספר
אשתקד. 81,929 לעומת השנה, 87,954  בדיקות 6,025 של
חלה פלילי לזיהוי למעבדות שהועברו הבדיקות תיקי במספר
מ529'3  תיקים ב705 שהסתכמה יותר' גדולה יחסית עלייה
למחלקה הפניות במספר הגידול ב1970. ל4,234 ב1969
ובהיקף העבריינות בהיקף שחלה מהעלייה נובע פלילי לזיהוי

בכלל. המשטרה כעילות

המחאה עלגבי כתביד בדיקת

בדרכי שיפורים הפלילי הזיהוי למעבדות הוכנסו השנה
אוסף נוסף המיםמכים במעבדת בציוד. וחידושים ובדיקה זיהוי
אינפראאדום מהפך נוסף כן כסף. המחאות זייפני הכולל חדש,
בדרך לראותה שאין תמונה לראות המאפשר מיקרוסקופי.
בינוקו השוואה מיקרוסקופ נוסף נשק לזיהוי למעבדה רגילה.

ישראל תושבי מיעוטים בני 32 מהארץ ברחו ב1970
שברחו השטחים תושבי מבין ערבים 7 ולסוריה. לירדן ללבנון,

ונעצרו. חזרו לירדן,
24 נעצרו ללבנון. ברחו ישראל, תושבי 2 מהם יהודים, 4
בשנים הגבול בחציית שהודו ישראל, תושבי מיעוטים בני
תושבי ערבים 37 ועוד ישראל תושבי מיעוטים בני 58 קודמות.
את לצאת קשר קשירת או ניסיון באשמת נעצרו השטחים
כולל זה מספר חבלניתעוינת. פעילות רקע על 29 מהם הארץ,
שהתארגנו מנצרת, איש ו9 מטורען איש 14 בנות קבוצות שתי

ביחד. הארץ את לצאת כדי
מעברי דרך עברו 195,486 מהארץ, גורשו תיירים 47

נמל דרך עברו יוצאים ו616,058 נכנסים 648,433 הירדן.
הנכללים האנשים במספר גידול מסתמן לוד. התעופה ונמל חיפה
הביטחוני, מהמצב כתוצאה וזאת הגבולות, ביקורת ברישום
העבריי בהיקף ומהגידול לארץ הזרים של המוגברת מהתנועה
יציאה עיכוב צווי בעניין המברקים מספר גדל אף לפיכך נות.
הגבול למעברי הגבולות ביקורת מרישום שנשלחו מהארץ

השנה. ל11,034 אשתקד מ9,211

השנה. במשך היו הגבולות ביקורת לכרטסת פניות 74,710
ההולכת בתנועה בהתחשב הממשלה. ממשרדי באו הפניות עיקר
"גימבר' מטוסי של לשירות ב1971 ובהכנסתם בגבולות וגדלה
וועדה נתמנתה הגבולות, ביקורת על הלחץ את שיגבירו
ההליכים לפישוט האפשרויות את לבדוק שמתפקידה בינמשרדית
הגבולות. בקרי על שתוטל העבודה וצמצום הדרכונים בביקורת
האפשרויות את לבדוק כדי מיוחד צוות נתמנה הרוח בשנת
סיים לא עדיין הצוות בגבולות. הביקורת רשימת לצמצום
שלוש המלצותיו' בעקבות נעשו, בינתיים אך עבודתו, את
בעקבות לפועל ההוצאה צווי של ניכר מספר בוטלו פעולות:
,1957  תשי"ח יציאה), (עיכוב המשפט בתי לתקנות פירוש
שיביאו שינויים, על לפועל להוצאה הוועדה לפני הומלץ
הרישום ולייעול לפועל, בהוצאה הניתנים הצווים מספר לצמצום
האזרחי הדין בסידרי תיקונים והוצעו בגבולות, והביקורת

מהארץ. יציאה לעיכובי הנוגע בכל

ופיקוח תיאום ד.

חקירות תיקי 54 החקירות למחלקת הועברו 1970 בשנת
הושלמו, הצורך ובמקרה שנבדקו לאחר וחתרנות. חבלה בנושאי
צווים השגת לשם לממשלה המשפטי ליועץ התיקים הועברו
התקיים זה בתחום הצבאיים. הדין בבתי המשפטים לקביעת

הצבאית. הפרקליטות עם תיאום

משפטיים, הליכים לעיכוב בקשות 762 השנה נתקבלו
בקשות ו606 תיקים לסגור המשטרה החלטת על עררים 448
דעת חוות 767 הגישה המשטרה המדינה. לנשיא שהוגשו חנינה
400 וכן מעונשם, שנישליש שריצו אסירים שחרור בדבר
המאוש נפש לחולי שחרור או חופשות הענקת לגבי דעת חוות

משפט. בית צו לפי פזים
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אסי אשתקד) 1,463) 1,668 של שמותיהם פורסמו כן אשתקד).
1,383) 1,498 ושל סוהר' בבתי עונשם את לרצות שהחלו רים

הסוהר. מבתי שהשתחררו אסירים אשתקד)
הודעות אשתקד) 2,628) 3,013 השנה נתקבלו בסךהכל
נפש. חולי אשתקד) 623) 663 מהם נעדרים, אנשים על
277) 266 אודות לציבור הודעות שודרו ישראל" ב"שידורי
אשתקד) 23) 20 אודות  ובעיתונים הנעדרים, מן אשתקד)

נעדרים.

מהימנות ובירורי פלילי רישום העדר בדבר תעודות
דרכונים, לקבל שביקשו אשתקד) 115,425) אנשים 87,663 לגבי
דינם לביתר מחכים אינם אם לברר כדי בדיקות, נערכו
3,378) 5,478 נתקבלו הארץ. מן יציאתם לעיכוב צו אין אם או
פלילי רישום העדר על אישורים לקבלת בקשות אשתקד)
12,866 ועוד זרות' מדינות של נציגויות עבור יושר") ("תעודת
המדינה מוסדות עבור כאלה לאישורים בקשות אשתקד) 10,447)
השנה בוצעו מהימנות בדיקות אשתקד) 11,465) 10,034 בארץ.
לזיהוי המחלקה טיפלה כמוכן ממשלתיים. מוסדות עבור
בקשת לפי אנשים, אשתקד) 270) 219 של באיכונם פלילי
גרמניה. שלטונות בקשת ולפי ובחוץלארץ בארץ קרוביהם

מגוריהם. מקום את שהעתיקו פיצויים תובעי המחפשים

אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
ידיים וכפות אצבע טביעות מעתקי אשתקד) 8,795) 10,651

450 השנה. נבדקו עבירה זירות אשתקד) 3,100) מ4,446
שהו אצבעותיהם טביעות עלפי זוהו אשתקד) 377) עבריינים
לגי בעקבותיהם הביאו אלה גילויים העבירה. בזירות שארו
של נוספות עבירות ושל לעבירה שותפים של נוספים לויים
3,903) 4520 המכיל אוסף נמצא במעבדה העבריינים. אותם
שלושה וכן עבירה, מזירות אצבע טביעות מעתקי אשתקד)
12,610) בודדת אצבע לפי הממוינים עבריינים, של אוספים
כפות ולפי טביעות) 19,490) אצבעות המש לפי טביעות),

טביעות). 29,131) ידיים

מוצגים לבדיקת המעבדות
אשתקד) 260) 334 ונבדקו נתקבלו וסימנים לעקבות במעבדה
עבירות. מקרי אשתקד) 111) ל123 המתייחסים מוצגים'
אשתקד) 5,517) 6,075 ונבדקו נתקבלו נשק לזיהוי במעבדה
עבירות. מקרי אשתקד) 639) ל640 המתייחסים מוצגים,
באוסף השוואות אשתקד) 279) 289 נתגלו אלו בדיקות במהלך
לא שהעבריין עבירה למקרי שנגעו והקליעים' התרמילים
תרמילים עם זוהו שנתפסו אשתקד) 28) נשק כלי 29 בהם. נודע

נודעים. לא פשע במקרי שנורו וקליעים'
אשתקד) 4,121) 3,820 .ונבדקו נתקבלו האנאליטית במעבדה
עבירות. מקרי אשתקד) 1,513) ל2,043 המתייחסים מוצגים,

12,277 ונבדקו נתקבלו וזיופים מיםמכים לבדיקת במעבדה

שיטת הופעלה להכוונה. רבות אפשרויות בעל חדיש, לארי
ירייה, בכלי השתמש חשוד אם לגלות שמטרתה חדשה בדיקה
נוספו כמוכן במתכת. שנגעו ידו בכף המקומות גילוי עלידי
יקרי וחפצים תכשיטים (כמו מוסתרות מתכות לגילוי מכשיר
בשיטת לטלביזיה הסרטה מכשיר וכדומה), שהוחבאו ערך
ולהסרטה לצילום תאורה וציוד שיחזור, למטרות "וידאו"

החשיכה. בשעות

פעילות סיכומי
אצבע וטביעות הרשעות רישום

81,920) ולבדיקה למיון נתקבלו אצבע טביעות טפסי 87,954
אצבעותיהם טביעות שטפםי מהנאשמים, %40.0 אצל אשתקד).
32,531 אשתקד). %37.0) קודמות הרשעות נמצאו נבדקו,
אשתקח, 33,625) השנה נפתחו חדשים פלילי רישום תיקי
987,613) השמית בכרטסת השנה נערכו בדיקות 1,004,206

אשתקד).

והכרטסות העבריינות אלבום
13,978) 19,418 1970 שנת בסוף הכיל העבריינים אלבום
עבריינים אשתקד) 11,836) 14,388 של תצלומים אשתקד)
פורצי רמאים, כייסים, שודדים, של תצלומים ביניהם מועדים,
היו אשתקד) 2,657) כרטיסים 2,490 ארנקים. וחוטפי כספות
כרטיסים 771 ו המום, בעלי העבריינים בכרטסת השנה בסוף
צמודות ששתיהן  הכינויים בכרטסת היו אשתקד) 779)
מין עברייני  מין עבירות בכרטסת העבריינים. לאלבום
ל51,134 המנוקבים הכרטיסים מספר הגיע ביצוע, שיטות
זוהו הכרטסת עובדי מהמלצת כתוצאה אשתקד). 22,072)

אשתקד). 9) מקרים ב13 בוודאות העבריינים
501) שיחזורים 569 נעשו קלסתרן מסוג הזיהוי במערכות
החשודים. של וודאי זיהוי היה אשתקד) 42) מהם וב75 אשתקד),

וזיהוי רכוש רישום
תיאור כרטיסי אשתקד) 47,360) 54,440 נרשמו השנה במשך
הרישומים מתוך נמצא. או אבד שנגנב, ערד בעל רכוש של
אשתקד) 1,735) 1,941 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו האלו
ל273 ערך בעל רכוש הוחזר מתוכם ,. ערד בעלי חפצים
שהותם בעת אבד או נגנב שרכושם חו"ל תושבי אשתקד) 286)
לבע והוחזרו שזוהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים בארץ.
הרישום למדור פרטיהם הובאו בטרם המרחביות, ביחידות ליהם
אשתקד) 8,286) 12,435 נרשמו כן הארצי. שבמטה הפלילי
אשתקד). 7,941) 11,929 לבעליהם הוחזרו מהם שנגנבו, כלירכב

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום
פורסמו השנה, במשך שהופצו החקירות אגף חוזרי ב53
175 של אשתקד), 337) נמלטים עבריינים 378 של פרטיהם
שיחזורי אשתקד) 147) 184 של אשתקד), 139) לחקירה דרושים
123) נעדרים 144 ושל אלמוניים חשודים של הפנים קלסתר
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י ד

פשע מקום שירטוט  השיחזור במעבדת

ב77 עבירה זירות לשיחזור מפורטים תרשימים הוכנו כן
אשתקד). 68) מקרים

הצילום מעבדות
ביצעו המרחביות ביחידות אשתקד) 26) צילום מעבדות 28

והכינו צילומים אשתקד) 100,080) 137,276 השנה במשך
השנה הוכנו כן והגדלות. העתקים אשתקד) 298,636) 301,474
עבריינים של לרוב צבעוניים, השלילים אשתקד) 339) 1,114

105) 68 צבעוניות, הגדלות אשתקד) 5,278) 5,089 מיוחדים,
מטר אשתקד) 810) 2,520 והוסרטו רנטגן, צילומי אשתקד)

משטרתיים. ואירועים עבירות שיחזורי של סרט

המרחביים הזיהוי טכנאי
של בדיקות אשתקד) 214) 302 ביצעו במרחבים הטכנאים
בנזידין בדיקות אשתקד) 56) 62 שטושטשו, אופניים מספרי
63 הטמינו וכן דם, כתמי הם אם לקבוע כדי כתמים' של
9) מקרים שב22 זוהרים, חומרים של מלכודות אשתקד^ 521

העבריינים. לגילוי הביאו אשתקד)

אשתקד) 827) ל1,026 המתייחסים מוצגים, אשתקד) 16,047)

חקירה. תיקי
בדיקות תיקי אשתקד) 3,529) 4,234 השנה נפתחו בסךהכל

אשתקד). 25,945) מוצגים 21,411 של
בפי סירולוגיות לבדיקות חדשה מעבדה הוקמה השנה
נבדקו שבה משפטית, לרפואה מהמכון אופריכט ד"ר של קוחו
דם, של אלה בדיקות חקירות. תיקי ל149 הנוגעים מוצגים 371
משפטית, לרפואה במכון ברובן אשתקד, בוצעו ושערות זרע
חקירה, תיקי ל115 התייחסו והם האנאליטית, במעבדה ובחלקן

מוצגים. 269 נבדקו שבהם

הפוליגראף מעבדת
אנשים אשתקד) 1,017) 1,017 בדקו הפוליגראף מעבדת מומחי

חקירות. תיקי אשתקד) 439) ל429 בקשר

במרחבים העבירה בזירות סיוע
111 בחקירת המרחביות ליחידות סייעה הניידת המעבדה
אשתקד). 98) והצחות דליקות 82 מהם אשתקד), 188) מקרים
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שביצע אחד, עבריין ועבריינים. עבירות על פרטים כולל
כמספר בדיווח מופיע בנפרד' אחת כל שנרשמו אחדות עבירות
הסדר לו. המיוחסות הרשומות העבירות מספר לפי  עבריינים
של מסווג שמי רישום אין עוד כל  םטאטיסטי כורח הינו זה

שנתגלו. העבריינים
לצידם 4 בסעיף המופיעים אמיתיים" "מקרים על פרטים
התיקים מספר הפחתת עלידי מתקבלים שנרשמו", "תיקים של
תיקים ושל פלילית האשמה חוסר בשל במשטרה שנסגרו
ממספר פעמיים), נרשמו כן (ועל לשנייה אחת מיחידה שהועברו

שנרשמו". "התיקים
צה"ל עלידי המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים
ארצי עבירות סיכום זה. שבפרק 5 בסעיף בנפרד, הוצגו

זה. לדוח כנספח ניתן 1970 לשנת

ועוונות פשעים ב.

מלחמת שנת  1967 לשנת (פרט האחרונות השנים בעשור
ומתמדת עקבית עלייה הסתמנה ירידה) ניכרה בה הימים, ששת
שהסתכמה עלייה נרשמה השנה גם והעוונות. הפשעים במספר
אשתקד. 190,571 לעומת השנה, מקרים 207,317  ב%8.8
הגיעה לאוכלוסייה בהשוואה אלו מסוגים העבירות תכיפות
מקרים 652.9 לעומת תושבים, 10,000 לכל מקרים ל691.1

אשתקד.

משפטית לרפואה המכון
1,125) 1,698 של גופותיהם ונותחו נבדקו חקירה לצורכי
ולא למכון הובאו אשתקד) 337) גופות 411 אנשים. אשתקד)
שנמצאו אשתקד), 24) וחלקיהם שלדים 19 נבדקו כן נותחו:
נערכות והשלדים הגופות בדיקות בארץ. שונים במקומות

מעבירה. כתוצאה נגרם המוות אם לברר כדי
ו146 גילם את לקבוע כדי נבדקו אשתקד) 10) אנשים 7

גופניים נזקים של וגילם מקורם לברר כדי אשתקד) 10) נוספים
להם. שנגרמו

מוצגים 1,304 של טוקםיקולוגיות בדיקות בוצעו במכון
חקירות אשתקד) 432) ל812 המתייחסים אשתקד), 914)

משטרתיות.

העבריינות מצב .3

החישוב שיטת א.
לידי שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
העיבודים רוב אולם משטרתי. טיפול שחייבו המשטרה עת
הנרשמות עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדשו הםטאטיסטיים

ההאשמות. בפנקס
והסטאטים המחקר מדור שהכין הםטאטיםטיים, הנתונים
המוגשים עבירות, סיכומי על מבוססים הארצי, שבמטה טיקה
הסיכום האשמות. פנקסי המנהלות המשטרה יחידות כל עלידי

7 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת
1970  1961

פשעיםהאוכלוסייה
ועוונות

השינוי

האוכלוסייה

העבירוהבאהוזים מספר
פשעיםהשנה

תושביםועוונות 10.000 לכל

19612,232,000108,381+ 3.8+ 6.1485.6

19622,332,000120,573+ 4.5+ 11.2517.0

19632,429,000133,014+ 4.2+ 10.3547.6

19642,523,000139,807+ 3.9+ 5.1554.1

19652,599,000152,371+ 3.0+ 9.0586.3

19662,657,000172,924+ 2.2+ 13.5650.8

19672,775,000169,153+ 4.4 2.2609.6

19682,841,000187,111+ 2.4+ 10.6658.6

19692,919,000190,571+ 2.7+ 1.8652.9

19703,000,000207,317+ 2.8+ 8.8691.1
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8 לוח

970ו 66$ו עתדוקרו לסוגיהם מקרים

 144 000

 132,000

חקירה תיק*

איתביעה

חטאים

אחרים מקרים

 120,000

 108,000

70 69 68 67 66 70 69 68 67 66 70 69 68 67 66 70 69 68 67 66
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9 לוח

70$ו עתרע\מו עבירות

אדם של גופו נם עבירות
36.818

%0,וו /

התשר נגר עבירות
2.318

(%ו.ו

התוש נגר עבירות
113.568

54.8:

אמרות עבירות
54.613

ועומדת אשתקד, שחלה %7,1 של לירידה המשך מהווה זו איתביעה עוונות
במספר ב1968 שנרשמה %24.2 של החריפה לעלייה בניגוד תלונות 72,729 לעומת תלונות, 65,360 השנה הוגשו בסךהכל
רקע על התלונות מרבית היו שנה כבכל זה. מסוג התלונות שחקירתן עוון, מסוג עבירות על ,(%10.1 של (ירידה אשתקד

וכדי. קינטור מסחריים, סכסוכים שכנים, סכסוכי ירידה משפט. בית בפני בהבאתן לציבור עניין אין כי העלתה

10 לוח

איתביעה  עוונות
19701969

" ה רםכס ו וי ר י ק תח

196919701369197019691970

הכל 72,72965,36056,36051,03616,36914,324סך

1 , עוונות
1 שבתוספת

אחרים עוונות

תקיפות
אחרות

30,351
35,247
7,131

28,380
32,147
4,833

23,917
28,421
4,022

22,810
26,044
2,182

6,434
6,826
3,109

5,570
6,103
2,651

 29 



(0/ס43.5), אדם של גופו מעל בגניבות הסתכמו דיים' גבוהים כי
בהתפר ,(%47.8) רשות בלי בו ושימוש מנועי רכב בגניבות
העלייה כי לציין, ראוי .(%22.9) לרצח ובנםיון (%35.1) צויות
מעל וגניבות לרצח ניסיון רצח' של המקרים במספר שחלה
במספר שחלה החזקה לירידה בניגוד עומדת אדם, של גופו
על בעבירות ירידה חלה זאת, לעומת אשתקד. אלו מקרים
זנות בעבירות (%15.0 של (ירידה וריגול בגידה חירום, הוקי

.(%8.7) הציבורי הסדר נגד ובעבירות (%9,6)

חקירה תיקי
נרשמו ועוון פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 141,957
תיקים 117,842 נרשמו בה ,1969 שנת לעומת .1970 בשנת
העלייה שיעורי .%20.5 של תלולה עלייה השנה חלה זה, מסוג
הרבה חריפה עלייה אחידים: היו לא השונים העבירות בסוגי
כי (אם (%86.9) לשוד וניסיון בשוד ,(142.1 %) ברצח חלה יותר
ובעבירות קטנים) הם ובשוד ברצח האבסולוטיים המספרים
אם יותר, נמוכים עלייה שיעורי .(%59.4) מסוכנים סמים

11 לוח

לסוגיהם שנרשמו תיקים
1970  1969

שנרשמותיקים

העבירה השינוי19691970סוג
באחוזים

מספר
ל10,000

התיקים
תושבים

19691970

הכל +117,842141,957סך 20.5403.7473.2

+1946רצח 142.10.10.2
לרצח +3543נסיון 22.90.10.1

ברשלנות מוות וגרימת +6062הריגה 3.30.20.2
ותקיפות 6,3436,134חבלות 3.321.720.4

והכשלתו שוטר 857852תקיפת 0.62.92.8
מין +1,6311,846עבירות 13.25.66.2
זנות 324293עבירות 9.61.11.0

המוסר נגד אחרות 183179עבירות 2.20.60.6
לשוד ונסיון +99185שוד 86.90.30.6

+24,31732,853התפרצויות 35.1833109.5
אדם של גופו מעל +2,3493,371גניבות 43.58.011.2

רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב +11,15916,489גניבות 47.838.255.0
מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך +11,56114,479גניבות 25.239.648.3

אופניים +6,8027,003גניבות 3.023.323.3
אחרות +24,56729,812גניבות 21.384.299.4

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש +1,0141,272קבלת 25.43.54.2
157145הצתה 7.60.50.5

בזדון לרכוש +5,1015,466נזק 7.217.518.2
פליליות גבול +2,2202,377הסגות 7.17.67.9

599520זיופים 13.22.11.7
+2,9343,662רמאויות 24.810.112.2

וריגול בגידה חירום, חוקי על 4,0733,462עבירות 15.014.011.5
הציבורי הסדר נגד 6,6396,064עבירות 8.722.720.2

כלכליות +239261עבירות 9.20.80.9
מסוכנים סמים +1,0531,678עבירות 59.43.65.6

עבירות 3,5073,403שאר 3.012.011.3
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12 לוח
70?ו עתרע\מו ת>ק>ם

המחוזות לפי

הדרומי המחוז הצפוני המחוז תלאביג מחוז
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13 לוח

והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים
1970  1969

הכל השינויםבאחוזיסר
1969197019691970

באחוזים

הכל +117,842141,957100.0100.0סך 20.5

חיפה 12,11215,10610.010.6+24.7מרחב

צפת/כנרת +3,8184,3083.23.0בפת 12.8

עכו +2,9323,3982.52.4נפת 15.9

יזרעאל +3,2413,6062.82.6נפת 11.3

חדרה 2,8323,5992.42.5+27.1נפת

הצפוני +24,93530,01721.221.1המחוז 20.4

הירקון +16,29919,32813.813.6מרחב 18.6

יפו 17,49123,17214.916.4+32.5מרחב

דן 12,42517,90710.512.6+44.1מרחב

תלאביב +46,21560,40739.242.6מחוז 30.7

ירושלים 12,25015,07510.410.6+23.1מרחב

רמלה/רחובות +8,7199,6047.46.8נפת 10.2

פתחתקוה/השרון +9,24610,8217.87.6נפת 17.0

הנגב 15,97215,37813.610.8נפת 3.7

לוד התעופה נמל 330441030.3+33.6יחידת

הדרומי +46,51751,31939.536.1המחוז 10.3

החקירות +1752140.10.2מחלקת 22.3

במחוז ביטויה את מצאה המקרים במספר העלייה עיקר הצפוני. במחוז תלאביב, במחוז יורד, סדר לפי בוצעו, העבירות
.%30.7 של שינוי נרשם בו תלאביב, המחוז  הסדר היה אשתקד בעוד הצפוני, ובמחוז הדרומי

והמחוז מזערי) ביניהם הפער (כאשר תלאביב מחוז הדרומי,
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14 לוח

והמחוזות הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
1970

י*בירור;
אחרות

אבירות
הרכוש ננד

עכירות
המוםר נגר

נופו ננד אבירות
אדם של הכל סד

17,633 113,568 2,318 8,438 141,957 הכל סך

15,1061,07933911,8061,882
4,308513623,109624
3,398542552,220581
3,606544942,379589
3,599312742,214999

חיפה מרחב
צפת/כנרת נפת

עכו נפת
יזרעאל נפת

■ חדרה נפת

4,675 21,728 624 2,990 30,017 הצפוני המחוז

19,32874723915,6822,660
23,1721,09232820,1901,562
17,90760328215,2241,798

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

5,020 51,096 849 2,442 60,407 תלאביב מחוז

ירושלים 15,07573625512,1801,904מרחב
רמלה/רחובות 9,6044951447,6811,284נפת

פתחתקוה/השרון 10,8215341409,507640נפת
הנגב 15,3781,22430111,0422,811נפת

לוד התעופה נמל 441152314110יחידת

הדרומי 51,3193,00484240,7246,749המחוז

החקירות 2142320189מחלקת

אלו, מקרים במספר השנה שהסתמנה מהעלייה להתעלם אין
ביצוע אגב לרצח הניסיון או הרצח בוצע מקרים שב9 גם מה

>שוד); אחרת עבירה
בולט היצרי שהגורם מסתבר לרצח המניעים מבחינת
ניסיו וב21 השנה שבוצעו 46 מתוך רצח מקרי ב25 במיוחד;
אהבה, המניעים היו  השנה. שבוצעו 43 מתוך לרצח נות
זו מבחינה אחרים. וסכסוכים משפחה סכסוכי שכנים, סכסוכי
וצפון אירופה מערב מעמי ושונים היםהתיכון לעמי אנו דומים
לביצוע כאמצעי עלפיתב הרציחות נגרמים בהם אמריקה,

והתפרצו. שגאו רגשות עקב לא אך אחרת, עבירה
שני מסתננים. עלידי השנה. בוצעו רצח מקרי 2 רק
מעבר איבה פעולות עקב נגרמו לרצח וניסיון רצח של מקרים

לגבול.

אף ובהם הרכוש, כנגד העבירות רוב בוצעו עברו כבשנים
העבי מן מחצית כמעט הפשיעה. בהיקף העלייה עיקר התרכזה

תלאביב. במחוז בוצעו הרכוש נגד רות

לרצח וניסיון רצח
מקרים מ19 הרצח מקרי במספר השנה חלה חריפה עלייה
ניסיון לגבי גם לכך ובדומה השנה. מקרים ל46 אשתקד
הירידה לאחר השנה. מקרים ל43 אשתקד מקרים מ35 לרצח:
לקדמותו המצב חזר שעברה, בשנה שנסתמנה המשמעותית
המקרים למספר לחלוטין כמעט זהה השנה המקרים מספר

ב1968.
בארצות לרצח והניסיונות הרצח מקרי למספר יחסית
אולם למדי. נמוך הוא אצלנו זה מסוג הפשעים שיעור אחרות,
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15 לוח

לרצח ן ו י ס נ

01970!91נ1968

433543

11

31

46

21

352

534

1059

1146
161

444
339

המניערצח לפי לרצח ונסיון
19701968

המניע
111(18

צ ר

1963

ח

1!<70

הכל 451946םך

לגבול מעבר איבה 111פעולות

מסתננים של 912פעולות

413שוד

דם 112גאולת

אהבה רקע 613על

שכנים 2סיכסוכי

משפחה 12715מיכסוכי

אחרים 327םיכסוכים

נפש 114מחלת

אחר 324מניע

ידוע אינו 325המניע

כאלה. תיקים 2,138 נפתחו בה ,1969 לעומת %8.4 של
מין שבעבירות בזמן בו '%9.6 של ירידה חלה זנות בעבירות

.%13.2 של עלייה הלה

לשוד וניסיון שוד
והניסיונות השוד מקרי במספר השנה חלה ביותר תלולה עלייה
מקרים 99 לעומת שוד' מקרי 185 השנה נרשמו בסךהכל לשוד.
של האבסולוטי המספר . 86.90/0 של עלייה ווו  אשתקד
דאגה, מעוררת היחסית העלייה אולם נמוך, עדיין אלו עבירות
השתמשו ואף חם נשק השודדים נשאו רבים שבמקרים גם מה

אנשים. 3 נהרגו כך עקב בו.

מורכ חם בנשק ובשימוש השוד במקרי לעלייה הגורמים
נשק כלי של מציאותם את לציין ראוי ביניהם למדי: בים
ההזדקקות את הימים, ששת מלחמת מאז אחראיות בלתי בידיים
בימים הביטחוני המצב של תולדה שהיא השפעתה' ואת לכוח
מוס עלידי מספקת במידה הזהירות אמצעי ואינקיטת אלה,

רבערך. רכוש המרכזים דות

נגע על להתגבר כדי שונות בדרכים נוקטת המשטרה
בהחזקת דלק תחנת לניהול רישיון מתן התניית כגון זה'
רכוש המרכזים מוסדות שכנוע במקום, ומוגנת סגורה כספת
מנגנוני להתקין וכד') יהלומים מלטשות (בנקים, ערך בעל

וכד/ משוכללים אזעקה

ברשלנות מוות וגרימת הריגה
לזו דומה עבירות של זה בסוג העלייה היתה הנסקרת בשנה
60 לעומת מקרים, 62 השנה נרשמו בסךהכל אשתקד. של

אשתקד.

ותקיפות חבלות
בתפקיד והכשלתם שוטרים תקיפת כולל  ותקיפות בחבלות
אשתקד. %4.4 של עלייה לעומת ,%3.0 של ירידה חלה 
אשתקד. 7,200 לעומת השנה, מקרים 6,986 נרשמו במךהכל
העלייה שלעומת להדגיש' ראוי והכשלתו, שוטר לתקיפת אשר
השנה חלה אשתקד' אלו מקרים במספר %13.8 של התלולה

.%0.6 של ירידה

פליליות גבול והסגות בזדון לרכוש נזק
חלה פליליות גבול הםגות בגין שנפתחו התיקים במספר
מספר .%4.9 של ירידה חלה אשתקד בעוד ,%7.1 של עלייה
במספר אף אשתקד. 2,220 לעומת השנה' 2,377 על עמד התיקים
 דומה עלייה חלה בזדון לרכוש נזק בגין שנפתחו התיקים
נרשמו בםךהכל אשתקד. %10.8 של עלייה לעומת ,%7.2 של

אשתקד. תיקים 5,101 לעומת תיקים, 5,466 השנה

המוסר נגד עבירות
עלייה זו המוסר. נגד עבירות בגין תיקים 2,318 נפתחו השנה
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שנתגלו גנובים רדיו מקלטי

וגניבת מנועי רכב מתוך בגניבות .(47.80/0) רשות בלי בו
אופניים בגניבת ,%25.2 של עלייה חלה מנועי רכב של חלקים
העלייה עיקר .%20.3 של עלייה אחרות ובגניבות 3.00/0 
24>696 לעומת השנה מקרים 32,375  תלאביב במחוז נרשמה
עלייה חלה הדרומי במחוז .31.10/0 של עלייה היינו אשתקד,

.%16.6 של עלייה הצפוני ובמחוז %18.0 של

ורמאויות זיופים
הרמאויות מספר בעוד ב%13.2, השנה ירד הזיופים מספר
ו3,662 זיופים 520 השנה נרשמו בסךהכל ב%24.8. עלה

רמאויות.

הצתות
לעומת ההצתות, במספר %7.6 של ירידה חלה 1970 בשנת
תיקים, 145 השנה נרשמו בסךהכל אשתקד. %10.8 של ירידה

אשתקד. 157 לעומת

התפרצויות
מקרים 24,317 לעומת התפרצויות, 32,853 אירעו 1970 בשנת
ההתפרצויות במספר .%35.1 של עלייה חלה כלומר, אשתקד.
הגיעה והיא יותר, עוד תלולה העלייה היתה עסק לבתי
של עלייה חלה מגורים לבתי ההתפרצויות במספר ל%47.8;
בהת הקשורות ועבירות האחרות ההתפרצויות ובמספר ,%30.8
לבתי היו ההתפרצויות מרבית .%22.6 של עלייה  פרצות

תלאביב. ובמחוז מגורים

גניבות
בשנת הגניבות. במספר %8.7 של עלייה נרשמה 1969 בשנת
בסך .%25.6 של ביותר תלולה עלייה חלה זאת, לעומת ,1970
אשתקד. 56,438 לעומת גניבות, מקרי 70,901 השנה נרשמו הכל
גופו מעל בגניבות יותר עוד חריפים היו העלייה שיעורי
ושימוש מנועי רכב ובגניבות (%43.5, של (עלייה אדם של
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והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו) (תיקים התפרצויות
1970

התפרצויות שאר
הקשורות ואבירות

בהתפתלות
התפרצות
עסק לבתי

התפרצות
מנורים לבתי הכל סך

5,945 12,600 14,303 100.0 32,855 * הכל סך

חיפה 3,61111.01,1811מרחב '444986

צפת/כנרת 9012.7343386172נפת

עכו 6071.825229659נפת

יזרעאל 6792.2228280171נפת

חדרה 6061.8272184150נפת

1,538 2,590 2,275 19.5 6,404 הצפוני המחוז

4,0331231,7882,19847

7,39522.53,7032,921771

4,43913.52,3431,248848

הירקון מרחב

יפו מרחב

דן מרחב

1,666 6,367 7,834 48.3 15,867 תלאביב מחוז

ירושלים 2,7148.31,385588741מרחב

רמלה/רחובות 2,3077.0909873525נפת

פתחתקוה/השרון 2,0346.2705818511נפת

הנגב 3,52410.71,1981,363963נפת

לוד התעופה נמל _3יחידת

111

2,741 3,643 4,198 32.2 10,582 הדרומי המחוז

החקירות. במחלקת נרשם אחד תיק
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17 לוח
והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו) (תיקים לסוגיהן גניבות

1970

הכל מעלבאחוזיםסד גניבות
אדם ש? נופי

רכב גניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתור גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

גניבות
אופניים

גניבות
אחרית

הכל 70,901100.03,37116,48914,4797,00329,559סך

חיפה 7,37310.4831,2331,2741,4263,357מרחב

צפת/כמת 1,4602.19155158341,104נפת

עכו 1,2691.83164214497391נפת

יזרעאל 1,2421.8119238127758נפת

חדרה 1,2151.7168138152757נפת

הצפוני 12,55917,7951,8392,0222,2366,367המחוז

הירקון 11,01415.51,0812,9452,7037133,572מרחב

יפו 11,53016.36133,1102,7331,1993,875מרחב

דן 9,83113.95313,6032,6287592,310מרחב

תלאביב 32,37545.72,2259,6588,0642,6719,757מחוז

ירושלים 7,75710.992716701,7131913,256מרחב

רמלה/רחובות 4,8096.8519366346082,580נפת

פתחתקוה/השרון 6,6559.4141,3348457633,699נפת

הנגב 6,4279.1541,0231,1885333,629נפת

לוד התעופה נמל 3040.4228131260יחידת

הדרומי 25,95236.61,0484,9914,3932,09615,424המחוז

החקירות 153111מחלקת
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הפך בסמים השימוש שנגע וישראלים' תיירים לידי המסוכן
לאופנה. אצלם

לאור בסמים ובמסחר בשימוש העלייה את לבחון יש
שונות וקבוצות אזרחים אצל שהתחולל הכללי הערכים שינוי
ללחום כשאפשרויותיו מיושן' החוק נעשה בעקבותיו בארץ,
בעצם הוא בסמים וגובר ההולך השימוש לפיכך מעטות. בנגע
הטיפול אין ולכן כולו' הציבור באחריות  ציבורית עבירה

למשטרה. בלעדי בו

נגע להתרחבות המסייעים הגורמים את לשכוח גם אין
בין ומסתננים מבריחים סוחרים, של הרבה הניידות הסמים
לאחר המדינה שטח בתוך העיקרי ההברחה קו מעבר הגבולות'
שבמקומות התיירים, במספר והריבוי הימים' ששת מלחמת

סמים. כמבריחי משמשים בעולם רבים

18 לוח

מסוכנים סמים תפיסת

1970  1969

הסם נ ו ס
19691970

"גנרם ק"ננרםל

חשיש
אופיום

326

554

3,179

812

938

318

4,303

56

עבירות שאר

ורשלנות פחזות מעשי חטיפות, (איומים, האחרות העבירות
השנה ירד מספרן דלעיל, הקבוצות מן באחת סווגו שלא וכדי),
%3.0 של ירידה היינו'  אשתקד 3,507 לעומת ל3,403,

אשתקד). %35.5 של עלייה (לעומת

משונות מיתות ג.

לבדוק היא משונות מיתות של מקרים חקירת של מטרתן
שסיבת נפטרים, או נספים מתאבדים, הרוגים, של מותם אם
1970 בשנת מעבירה. בתוצאה נגרם לא מיד, נודעה לא מותם
טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 2,115 המשטרה הקרה
אשתקד, 194 לעומת התאבדו, אנשים 170 אשתקד. 2,001 לעומת

אשתקד. 42 לעומת טבעו, ו79

הציבורי הסדר נגד עבירות

הציבורי, הסדר נגד בעבירות %8.7 של ירידה נרשמה השנה
6,064  אשתקד שנרשמה %3.6 של לירידה המשך המהווה
מסווגות זו עבירות בקבוצת אשתקד. 6,639 לעומת תיקים,
(כגון: ציבורי באינטרס או הטוב בסדר הפוגעות עבירות
שוחד מתן הציבור, לשלום הפרעות חוקיות, בלתי התקהלויות

וכוי). הבטחון שירות חוק על עבירות וקבלתו,

וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות
הזה הסוג מן העבירות במספר השנה חלה %15.0 של ירידה
3,462 נרשמו בםךהכל אשתקד). %31.5 של עלייה (לעומת
זו ירידה של מקורה אשתקד. 4,073 לעומת כאלו' תיקים
פעולות עקב השנה' זה בתחום שנסתמנה היחסית ברגיעה
וחיסולם הביטחון זרועות ושאר המשטרה של והחקירה המניעה
בארץ. והופעלו שאורגנו ריגול רשתות של זו בשנה וגם בעבר

כלכליות עבירות
(לעומת %9.2 של עלייה השנה חלה הכלכליות העבירות במספר
בסךהכל אשתקד). %2.0 ושל ב1968 %53.3 של ירידה

השנה. כאלו תיקים 261 נרשמו

מסוכנים סמים

במספר ותלולה מתמדת עלייה הסתמנה האחרונות בשנים
החרי ואף נמשכה והיא מסוכנים, סמים בגין שנפתחו התיקים
1,053 לעומת תיקים, 1,678 נפתחו השנה הנסקרת. בשנה פה

.%59.4 של עלייה כלומר,  אשתקד תיקים

אשתקד ק"ג מ3,179 עלייה חלה שנתפסה החשיש בכמות
יחידות עלידי נתפס החומר של הארי חלק השגה. ק"ג ל303'4
הים, דרך מלבנון לחדור שניסו סמים במבריחי שנתקלו צה"ל,

הערבה. באיזור ונתפסו מירדן שחדרו .מבריחים ומחוליות
(עד צעירים ובוגרים קטינים סמים עברייני של במספרם
אף השנה. ל657 אשתקד מ361  חריף גידול חל (20 גיל.
גידול השנה חל סמים' עבירות בגין שנאמרו התיירים, במספר
שנתפסו הארץ, תושבי 1,884 מתוך השנה. ל478 אשתקד מ345

מוסלמים. ו404 יהודים הם 1,435 אלו, עבירות על

מעזה ושומרון, מיהודה סוחרים משמשים 1967 מלחמת מאז
החשיש את רוכשים >הם העיקריים. הסמים כקמעונאי סיני וצפון
בירושלים בעיקר אותם, ומפיצים המבריחים, מידי והאופיום
הסם עובר אלו של מידיהם ., המקומיים הסמים לסוחרי העתיקה,
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19 לוח

טביעה* מקרי
1970

מ וה ני לה םהמקי ו

ז ו זז ם סה"כד.

10נקבהזכר ומעלה2011.1021עז 41
חיה
הים

בריכו;
שחיה

מאנר
מים

מקיפ
אחר

הכל 7959201532144914142סך

הצפוני 30191161185166המחוז

תלאביב 282445959262מחוז

הדרומי 211654125המחוז
_76

התאבדויות כולל אינו

20 לוח

התאבדויות
1970  1969

19601970

טרהכל
ר כ נקנהז

הכי סו
נקבהזכי

האתתהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספר

הכל 194121100.073100.017099100.071100.0סך

שנה 17 521.734.1311.022.8עד

שנה 24181486.668.2201717.234.2

שנה 3025231512.4811.0171212.157.0

שנה 4531392722.31216.4301616.21419.7

שנה 5546361714.01926.0271515.11216.9

ומעלה 56775243.02534.3733838.43549.4

חטאים ה. נעדרים ד.

השנה חלה המשטרה של לטיפולה שהגיעי החטאים במספי לעומת היעדרויות, על הודעות 7,100 במשטרה נתקבלו השנה
אשתקד. 24,961 לערמת תיקים, 28,818  15.50/0 של עלייה , , , ,

, , * של לירידה (בהמשך %2.3 של ירידה כלומר' אשתקד, ההיקף7,268 על מעידים המספרים אין עדיין החדה, העלייה למרות
אפשתת המשטרה בייי שאין משןם זו' עבריינות של האמיתי העלייה, את לציין יש במיוחד מדאיגה כתופעה אשתקד). 8.10/0

עדיפים תפקידים של בעטיים הדרוש' הטיפול מלוא את להקדיש מספר .1715 בנות הנעדרות במספר השנה, גם שנמשכה
עליה. המוטלים יותר אשתקד. 428 לעומת ,533 היה זה בגיל הנעדרות
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21 לוח

והמחוזות הנפות לפי  לסוגיהם חטאים
1970

עכירות עבירות עכירות
. ".,.* ?.,*, **.<,.<*, "י ' *' ><>י* '

היי שארסד המתייחסות יייי "ייי; המתייחסות חוק על המתייחסות ק.2 הל,סת מכשול .>"." ".," י" ה^יתה.^;ס יי י ,,  י"  ^ "£

1,370 79 5,901 383 444 393 434 19 293 4,410 7,781 7,311 28,818 הכל מך

55 33 350 42 93 29 38  11 71 386 12 1,120 חיפה מרחב

26  228 29 25 3 35 8 28 13 24 9 428 צפת/כנרת נפת

35   16 17 82 31   6 23  210 עכו נפת

3 11  30 12 39 87 2  6 15 1 206 יזרעאל נפת

 3  23 15 1 23 2  38 38 31 174 חדרה נפת

119 47 578 140 162 154 214 12 39 134 486 53 2,138 הצפתי המחוז

779  5,268 45 32 2 15  36 887 4,015 5,582 16,661 הירקון מרחב

181 9  38 50 81 7  6 2,029 1,554 1,278 5,233 יפו מרחב

175 4 54 58 39 16 22  186 1,266 1,138 379 3,337 דן מרחב

1,135 13 5,322 141 121 99 44  228 4,182 6,707 7,239 25,231 תלאביב מחת

9 4  62 30  63  14 25 55 18 280 ירושלים מרחב

36 3  29 35 41 31 1 6 3 73  258 רמלה/רחובות נפת

נפת
31 6  3 33 24 22 3 3 51 50  226 פתחתקרה/השרון

39 6 1 8 63 75 60 3 3 15 410 1 684 הנגב נפת

יחידת
!________    1 לזד התעופה נמל

ו 16 19 1 102 161 140 176 7 26 94 588 19 1,449 הדרומי המחוז
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ד1 ^■ ■ יזד."1

של גופו נגד בעבירות אשתקד. %40.9 לעומת >35.50/0 על
בעבי אשתקד); %91.3) ל%88.5 הגילויים שיעור הגיע אדם
 הרכוש נגד בעבירות ;(78.6"/,) ל%77.0 המוסר נגד רות
ל%87.4  אחרות ובעבירות אשתקד) 26.9) ל%23.7

אשתקד). %89.5)

דליקות ו.

הדליקות של מקורן אין אם לבדוק באו זה בנושא החקירות
3,407 המשטרה חקרה השנה עונשין. בני במחדלים או בהצתה

.%13.6 של עלייה וזו אשתקד, 2,998 לעומת דליקות

אשמות וסילוק משפטים ב. וחקירה גילוי פעולות .4

השנה, במשך היו חקירה תיקי ב47,434 האשמות 70,618 ומאסרם עבריינים גילוי א.
אשתקד. תיקים 28,460 לעומת לתביעה, הועברו תיקים 28,396 פשע מסוג עבירות 47,748 של מבצעיהן נתגלו 1969 בשנת
הנאשמים. מן %98.9 הורשעו המשפט בבית שהתבררו בתיקים ועמד ירד הכללי הגילויים אחוז אשתקד. 44,941 לעומת ועוון,

. ,■{.■.

שנגנבו טרקטורים גילוי על למשטרה מודים קיבוצים נציגי
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22 לוח

19701968 וגילו"ם ת>7ן*ם

שנרשמו תיקים

אמית"מ מקרים

הגילו"נו מקפר

1970 1969 1968
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23לוח

 וגילויים סוגיתיקים העבירותלפי

19691970■

העבירה םונ
אמשנרשמותיקים שבהםיתייםמקרים תיקים

עבריינים הנילויינתנ?ו הפער.םאחוז

נ1969197019091970 השינוי969197019691970
באחוזים

הכל 117,842141,957109,809134,54544,94147,43440.935.3סך 5.6

19461946173989.584.8רצח 4.7

לרצח 35433543323591.481.410.0נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 60625862575798.391.9הריגה 6.4

ותקיפות 88890.887.6'7,0286,8066,9066,7196,2705חבלות 3.2

והכשלתו שוטר 85785283682982581498.798.2תקיפת 0.5

מין 1,6311,8461,5591,7741,1541,30374.073.4עבירות 0.6

זנות 50747249945646440293.088.2עבירות 4.8

לשוד ונסיון 9918597181366637.136.5שוד 0.6

24,31732,85324,21532,7536,7857,74528.023.6התפרצויות 4.4

אדם של גופו מעל 2,3493,3712,1583,18021828410.18.9גניבות 1.2

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 11,15916,48910,65915,8241,7162,06116.113.0ברכב 3.1

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 11,56114,47910,89913,8201,2101,40711.110.2חלקים 0.9

אופניים 6,8027,0035,4325,98771263613.110.6גניבות 2.5

אחרות 24,56729,81223,32228,5347,7439,03933.231.7גניבות 1.5

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 1,0141,2729171,1558841,07896.493.3החשוד 3.1

157145152140958262.558.6הצתה 3.9

בזדון לרכוש 5,1015,4665,0175,3791,8781,75937.432.7נזק 4.7

פליליות גבול 2,2202,3772,1802,3391,6071,44273.761.712.0הסגות

ורמאויות 3,5334,1823,2833,9512,9363,50689.488.7זיופים 0.7

בגידה חירום, חוקי על עבירות
4,0733,4621,08189697079289.788.4וריגול 1.3

הציבורי הסדר נגד 6,6396,0646,4875,9526,2155,68195.895.4עבירות 0.4

כלכליות 23926123624823524299.097.6עבירות 1.4

ממוכנים סמים 1,0531,6781,0451,6639181,33287.880.1עבירות 7,7

עבירות 2,8222,7312,7172,6141,9641,74472.366.7שאר 5.6
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24 לוח

והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
1970

הכל שלעבירותסך נופו המופראדםנגד נגד הרגועעבירות נגר אחרות1עבירות עבירות

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו

עבריינים"
איות

הגילויים
מקרים

אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

אחת
הגילויים

סקרים
0£*>"^"ם

שבהם תיקים
נלגנלי

עבריינים
אחה
הגילויים

מקרימ
אמיתיים

שבהם תיקים
גתנלו

עבריינים
אחוז

הגילויים
מקרים
אמיתיים

שבהם תיקיט
נתנלי
עבריינים

אתוו
הגילויים

הכל 134,54547,74835.583147,35788.52,2301,71677.0109,40625,91523.714,59512,76087.4סך

חיפה 14,4725,26236.41,07199192.533524773.711,2312,49422.21,8351,53083.4מרחב

צפת/כנרת 4,1452,62663.450248396.2595288.12,9941,59453.259049784.2נפת

עכו 3,1491,83358.253551997.0514792.22,04677337.851749495.6נפת

יזרעאל 3,3202,16365.253852397.2918391.22,2691,15250.842240596.0נפת

חדרה 2,7971,59056.830828692.9696695.72,04588643.337535293.9נפת

הצפוני 27,88313,47448.32,9542,80294.960549581.820,5856,89933.53,7395,27887.7המחוז

הירקון 18,8384,56024.274551168.623114261.515,2281,59510.52,6342,31287.8מרחב

יפו 22,3675,09422.81,07284979.231925078.419,4552,77114.21,5211,22480.5מרחב

דן 17,0933,74421.959346678.627415958.014,5801,72111.81,6461,39884.9מרחב

תלאביב 58,29813,39823.02,4101,82675,882455166.949,2636,08712.45,8014.93485.1מחוז

ירושלים 14,7214,79832.671356379.024919578.311,9522,49120.81,8071,54985.7מרחב

רמלה/רחובות 8,5023,46740.847746797.913410779.97,2742,34032.261755389.6נפת

פתחתקוה/השרון 10,5104,08238.853148791.713210378.09,3253,06332.852242982.2נפת

הנגב 14,0277,89256.31,2131,18097.328225088.710,6934,71744.11,8391,74594.9נפת

לוד התעופה נמל 40613834.01414100.011100.02943612.2978789.7יח'

הדרומי 48,16620,37742.32,9482,71192.079865682.239,53812,64732.04,8824,36389.4המחוז

החקירות 19818593.422100.033100.0201050.017317098.3מחלקת

השנה; מחדש שנפתחו קודמות משנים תיקים גם נכללו עבריינים* נתגלו שבהם ב"תיקים *

תיקים 16  אדם של גופו נגד עבירות
תיקים 11 
תיקים 272 
תיקים 15 

המומר נגד עבירות
הרכוש נגד עבירות

אחרות עבירות

תיקים 314 כ " ה ס

 45 



25 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
ד תביעהזיכוייםחיוביםהכלס ללא ועומדיםנםנרו בחקירהתלויים

העבירה נ ו ס
.ר,תיקיםהאשמותתיקים גם תיקיםתיקיםתיקיםתיקיםהא

הכל 47,43470,61813,19617,6011489,34215,0529,696סך

3966443266רצח

לרצח 35676111226נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 6409_577922הריגה

ותקיפות 5,8887,7801,6832,038321,2991,914960חבלות

והכשלתו שוטר 189293153_8141,097179206תקיפת

מין 1,3031,5222492574380413256עבירות

זנות 4024945768414412077עבירות

לשוד ונסיון 6612781253518שוד

7,74513,0232,5643,82977232,8251,626התפרצויות

אדם של גופו מעל 284508617612114952גניבות

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 2,0613,3287281,0297139776411ברכב

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 1,4072,2114596483180443322חלקים

אופניים 636841175215294214151גניבות

אחתת 9,03913,2972,4413,278271,4602,9352,176גניבות

רכוש ח"חזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 1,0781,4252502886149419254החשוד

821222029113417הצתה

בזדון לרכוש 1,7592,6454455717503448356נזק

פליליות גבול 1,4422,0804085238323444259הסגות

ורמאויות 3,5063,77269270746201,0611,129זיופים

בגידה חירום, חוקי על עבירות
7921,33433745486034047וריגול

הציבורי הסדר נגד 5,68110,2491,1581,857152,5271,183798עבירות

כלכליות 24228595114165774עבירות

מסוכנים סמים 1,3322,1894605995145484238עבירות

עבירות 1,7442,0777157868344377301שאר
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16 לוח

תיקים סילוק
1970  1968

םמ ה

השנת
התיקים כל סו
נתנלו שבהם
העבריינים

הועברו
לתביעה

נשפטו
תלויים
ועומדים

נםנרו
ל?א
תביעה

בחקירה

אחוזתוייבויוכו
החיובים

196843,22326,78422412,31798,214,24310,1946,245

196944,94128,46017514,37898.813,90710,3836,098

197047,43428,39614813,19698.915,0529,3429,696

27 לוח

סילוקם  חטאים
1970  1968

196819691970

תיקים 24,26424,96128,818נרשמו

בדין 15,48017,00217,336חוייבו

בדין 542521זוכו

חקירה) (כולל למשפט 6,8846,3709,745מחכים

המשפט בבית או במשטרה 1,484897961בוטלו

93400350הועברו

נמצא לא 269267405העבריין

מנועי רכב גניבת ג.
28 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1970

נ ו יס הרכבכל
הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמחוזהכלסו

הוחזרונגנבוהוחזרונננבוהוחזרונננבוהוחזרונננבו

15,84515,2501,8111,7789,1438,7264,8914,746הכלסד

1,937 1,983 4,090 4,213

639 662 750 799

2,091 2,167 3,879 4,122

79 79 7 9

740733

222219

785763

6463

6,760 6,936 ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות
1,608 1,683 מסחריות מכוניות
6,733 7,074 עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,
149 152 אחר מנועי רכב כלי
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בלתי באופן הגיעו המלחמה שבעקבות והתחמושת, הנשק
לשלטונות הגדול בחלקם כנראה הוחזרו רבים, לאזרחים הוקי
עדיין אולם הביטחון. וזרועות המשטרה עלידי שנתפסו או
שעלולות אחראיות, בלתי בידיים רב נשק לחוק, בניגוד נמצא,
גם מקרים בכמה שאירע כפי פשעים, בביצוע בו להשתמש

הנסקרת. בשנה

המוחזקי© בשטחים החקירה .5

בשטחים העבריינות שונה הקודמות, בשנים גם שצוין כפי
היטב ניכר הדבר שבמדינתישראל. מזו באופיה המוחזקים
מסןכל %24.3 .. קבוצות לפי העבירות שיעורי בין בהשוואה
לעומת  אדם של גופו נגד עבירות היו בשטחים העבירות
%80.0 לעומת רכוש נגד עבירות היו %16.1 בישראל: %6.0
והסדר המדינה ביטחון נגד עבירות היו %48.7 בישראל;

בישראל. %4.3 לעומת  הציבורי

חייהם ובאורח במנטליות בחלקו, טמון, ההבדל מקור
בשטחים חתרניים אלמנטים של בפעילותם וכמובן התושבים של
ביטחון כנגד העבירות לריבוי הגורמת הישראלי, השלטון כנגד

הציבורי. והסדר המדינה

שונים, מקרים 20,206 המוחזקים בשטחים נחקרו 1970 בשנת
אשתקד, מקרים 20,575 לעומת ועוונות, פשעים 13,237 מהם
הכללי שבסדהכל איפוא יוצא ועוונות. פשעים 13,327 ביניהם
הפשעים ובמספר המקרים, במספר .1.80/0 של קטנה ירידה חלה

.%0.7 של ירידה  והעוונות

(%62.5) העבירות מרבית השנה גם בוצעו 1969 כבשנת
שומרון נפת יורד, בדירוג כשאחריה סיני, וצפון עזה בנפת
מספר שבה (%1.9) הגולן ורמת (16.40/0) יהודה נפת ,(%19.3)

במיוחד. נמוך הכללי המקרים

העבריינות בשיעורי רק לא משתקף הנפות בין השוני
םךכל מתוך העבירות. קבוצות של בשיעורן גם אלא הכלליים,
שומרון, בנפת %41.6 בוצעו אדם של גופו נגד העבירות
מתוך יהודה: בנפת ו%24.4. סיני וצפון עזה בנפת %32.9
%28.6 שומרון, בנפת %31.1 בוצעו הרכוש, נגד העבירות
כלל מתוך יהודה; בנפת ו32.90/0 סיני וצפון עזה בנפת
שומרון, בנפת %27.3 בוצעו הציבורי הסדר נגד העבירות

יהודה. בנפת ו%16.3 סיני וצפון עזה בנפת %55.1

(%88.4 (לעומת ל%89.0 והגיע השנה עלה הגילויים אחוז
נפת אשתקד), 95.10/0) %96.7 שומרון נפת הנפות: ולפי 
 סיני וצפון עזה נפת אשתקד), 90.00/0) %90.3  יהודה
%73.3) %72.4  הגולן וברמת אשתקד), %82.0) 83.50/0

אשתקד).

ותחמושת נשק תפיסת ד.
החם, הנשק בכמות רב גידול חל הימים ששת מלחמת מאז
לגי שהביא דבר השלטונות, ידיעת ללא אזרחים, בידי שנמצא
לראשונה ,1970 בשנת נתפס. או שנמצא הנשק בכמות דול
שנתפס הנשק בכמות ירידה הסתמנה הימים, ששת מלחמת מאז
אולם ותחמושתם. רובים לגבי הדבר אמור בעיקר נמצא. או
 יותר חזקה עלייה חלה ומוקשים רימונים פצצות, בתפיסת
לעומת השנה, ונמצאו נתפסו ומוקשים רימונים פצצות, 968

אשתקד. ונמצאו שנתפסו 531

29 לוח

ותחמושתתפיסת נשק
1970

התהמושת או הנשק הכלםונ נמצאנתפססד

18211171רובים

15114מקלעים

1236162תתמקלעים

28320578אקדחים

ומוקשים רימונים 968315653פצצות,

ציד 893059רובי

לרובים תחמושת
(כדורים) 41,01411,44829,566ולאקדחים

מקלעים מחסניות
523125398ותתמקלעים

(ק"ג) לסוגיהם נפץ 2920.9חומרי

ופגיונות 1284כידונים

שונים נשק 36234חלקי

לרימונים נפצים

981בזוקות
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30 לוח

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1970

הכל שומרוןםד יהודהנפת עזהנפת נפת
סיני הנול?וצפה רמת

הכל 20,2063,8953,31312,623375סך

1 שנרשמופשעים חקירה 12,1713,7562,9485,176291תיקי
1 1,06612991819איתביעהועוונות

משונות 457729225439מיתות

16611106454נעדרים

6,2414526,1904חטאים

10511364018דליקות

31 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
1970

הגולן רמת עזה נפת
סיני וצפון שומרון נפת הכל סו

291 5,176 2,948 3,756 100.0 12,171 הכל סך

אדם של גופו נגד 2,95624.31,22972197432עבירות

המוסר נגד 1761.410838282עבירות
הרכוש נגד 1,95716.1608644559146עבירות

ורמאות 2131.843108602זיוף

הציבורי הסדר נגד 5,93148.71,6219673,26776עבירות

אחרות 9387.714747028833עבירות

32 לוח
הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים

1970

הנולן רמת עזה נפת
סיני וצפון שומרון נפת הכל סד

שנרשמו 12,1713,7542,9485,178291תיקים

אמיתיים 11,9633,7222,8635,103275מקרים

העבריינים נתגלו שבהם 10,6443,6002,5854,260199תיקים

הגילויים 89.096.790.383.572.4אחוז
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גי פרק

הנוער בקרב העבר"נות

והמגמות התמורות העבריינות, היקף .1
מצומצם עבריינים מספר בידי עבירות יותר ביצוע שפירושה

יותר. נגדם והאשמות צעירים עבריינים א.
מכלל האשמות' ב222'22 צעירים 10,100 הואשמו 1970 בשנת
10,830 לעומת נודעים, עבריינים של בתיקים האשמות 70,618
יוצא ב1969. האשמות ב21,597 שהואשמו צעירים עבריינים

הצעירים, העבריינים מספר על נתונים ו34 33 בלוחות הצעירים העבריינים במספר %6.7 של ירידה שנרשמה איפוא
השוואה תוך ההאשמות, כלל בתוך וחלקן נגדם ההאשמות מספר ב1969 גם היה דומה מצב ההאשמות. במספר %2.9 של ועלייה

רבשנתית. הפשיעה, "העמקת" של המגמה שנמשכת כך על מצביע והדבר

ההאשמות כלל בתוך צעירים עבריינים נגד ההאשמות אחוז
ב1970. ל%31.5 ב1969 מ%32.4 ירד

33 לוח

העבריינים* כלל בין צעירים עבריינים
19701961

של ההאשמות אחוז
צעירים עבריינים
ההאשמות כ5 בסד

מספר
ההאשמות
עבריינים של
צעירים

הצעירים העבריינים מספר

מיעוטים הכל סן

12,51127.170

14,83428.70/0

16,67929.80/0

17,91030.70/0

19,1253010/0

18,90629.40/0

20,768%33.0

21,2683310/0

21,597%32.4

22,22231.50/0

19618,3537,0201,333

19629,2187,9221,296

19639.8508,3281,522

19649,8598,5581.301

196510,6469,3151'331

196611,1409,5831,557

19679,9038,6181,285

196810,9959,6621.333

196910,8309,4861.344

197010,1008,8101.290

הסעד משרד של הרישום לפי *

 51 



חוזרת עבריינות ג.
המבחן לשירות כבעבר' הופנו' בפלילים שבאו הצעירים כל
העבריינים מספר היה במספר, 10,100 המופנים, בל מתוך לנוער.
בצורה אולי' משקף' זה מספר .%34.0 כלומר ,3,431 החוזרים
שבבת מייצג הוא הנוער. עבריינות מימדי את ביותר הנאמנה
אינה אצלם שהעבריינות בכד המאופיינים "מועדים" עבריינים
מכבר שהפכה התנהגות אלא בודדות עבירות של מסכת עוד
והם והולכות משתכללות שלהם הביצוע שיטות 5 שני לטבע
היא זו קבוצה החקירה. בזמן בהתנהגותם יותר קשוחים

הנוער. עבריינות בתופעת ביותר והמדאיגה המסוכנת

הנוער בקרב עבריינות מניעת .2

נוער, עבריינות מניעת שמטרתה פעילות כל מעודדת המשטרה
בעבריינים המטפלים והממלכתיים הציבוריים לגופים ומסייעת
המחייבים מקרים על מידע במסירת מתבטא הסיוע צעירים.
תרבות לפעילויות ומתקנים אדם כוח כספים, בהקצאת טיפול,
ובמציאת בצעירים אישי בטיפול אף ולעיתים, לנוער, וספורט
המשטרה עוסקת במקביל עבורם. קונסטרוקטיבי סידור
בהעברתם צעירים, עלידי שבוצעו עבירות של בחקירתן
את לצמצם כדי לדין' ובהבאתם לנוער המבחן שירות לטיפול

הנוער. בקרב העבריינות נגע

נעדרים איכון א.
הלימודים ומספסל מבתיהם קרובות, לעיתים הבורחים, קטינים
עם ולהתמודד לסביבתם עצמם להתאים יכולת חוסר עקב
בדרך נחשפים ועוד, ההורים עם סכסוכים עקב הלימודים,
בסביבה. הפועלים עבריינים חוגים של המזיקה להשפעתם כלל
ואיכונם הפשע למעגל הצטרפות של ממשית לסכנה נתונים הם
לימוד במסגרות שילובם או הספר, ולבית לביתם והחזרתם
המשטרה פועלת לרוב זו. סכנה להקטנת רבות תורמים מיוחדות,
המקרים רבים אך הצעיר, של העדרותו בדבר הודעה בעקבות
נערים עוצרים השוטרים  הפוך הוא הפעולה כיוון בהם

לבתיהם. הנעדרים את ומחזירים משוטטים

1,195 לעומת נעדרים על הודעות 1,387 נתקבלו השנה
השוואה בנות. 699  והיתר בנים היו מהם 688 אשתקד:
כי לזכור, יש ב%16.1. עלייה היתד, כי מראה הקודמת לשנה
מספר ואולם ההעדרויות ממספר בהרבה נמוך ההודעות מספר
מימדי להערכת שבידינו היחיד המידה קנה הוא ההודעות

התופעה.

הגבוה האחוז במיוחד בולט הנעדרים של הכולל במספר
מתמידה הבעייה מבתיהן. הנעדרות 1715 בגילים צעירות של
מכלל 80/0 נעדרות 191 נרשמו 1964 בשנת שנה', מידי
244 ,1965 בשנת יחד)! גם ומבוגרים (צעירים הנעדרים
,1967 בשנת ;%12302 '1966 בשנת ;110/0 נעדרות
428 ,1969 בשנת :15.30/0  450 '1968 בשנת ;%14  380
ברור הנעדרים. מכלל 17.70/0  533 ,1970 ובשנת ;%16 

זונות. לסרסורי קל טרף הן מהנעדרות שרבות למדי

העבירות סוגי  צעירים עבריינים ב.
הנוער עבריינות של חלקה על יותר ברורה תמונה לקבל כדי
המספרים בהשוואת להסתפק אין בכלל, העבריינות בקרב
מבוגרים? עבריינות לעומת צעירים עבריינות של הכוללים
ואילו ביותר קטן הצעירים של חלקם בהם פשע תחומי ישנם

המבוגרים. של מזו נופלת אינה פעילותם באחרים

נגד העבירות הוא הצעירים של העיקרי הפעילות שטח
20,338 בביצוע השנה הואשמו צעירים עבריינים הרכוש,
בהם העבירות כל מסך %91.5, שהם הרכוש, נגד עבירות

השנה. צעירים הואשמו

19,344 בביצוע הואשמו מבוגרים כי נציין' השוואה לשם
מאשר יותר קטן האשמות מספר כלומר' הרכוש, נגד עבירות
מבוגרים, נגד האשמות 48,396 של םךהכל בתוך הצעירים;

בלבד. %40.0, הרכוש נגד העבירות מהוות

תיקי סךכל בתוך הצעירים העבריינים של חלקם
%53.9 (לעומת %51.3 הוא הרכוש נגד הנודעים העבריינים
היה בהתפרצויות, זה, בתחום יותר ספציפי בשטח אשתקד).
אשתקד)! %67.0 (לעומת יותר%63.9 עוד גבוה האחוז
(לעומת %76.0 היה אופניים בגניבות הצעירים של חלקם
ללא בו ושימוש מנועי רכב בגניבת חלקם אשתקד)! %76.6
בגרימת חלקם אשתקד)! 25.40/0 (לעומת %22.5 היה רשות

אשתקד). %49.9 (לעומת 40.80/0 היה בזדון לרכוש נזק

לשוד, וניסיון שוד (כמו הרכוש נגד העבריינות תחומי ביתר
קטן. הצעירים של חלקם היה ועוד), גנוב רכוש קבלת

ברוב הצעירים של בחלקם קטנה לירידה כן, אם עדים, אנו
עלייה היתה זאת, לעומת הרכוש. בעבירות ההאשמות סוגי
של חלקם עלה סמים עבירות על בהאשמות אחרים: בסוגים
בזנות ובהאשמות אשתקד) (מ.%3.3 השנה ל%4.3 הצעירים
על ההאשמות באחוז אשתקד). (מ%5.5 ל%6.2 חלקם עלה
ל%5.7 אשתקד מ%8.1 ירידה היתה הציבורי הסדר הפרת
מ%16.0 ירידה ומוסר מין עבירות על בהאשמות השנה!
 אדם של בגופו בפגיעה ובהאשמות השנה* ל,%11.5 אשתקד

השנה. ל%8.3 אשתקד מ%9.9 ירידה

לעובדה לב לשים יש אלה נתונים ניתוח כדי תוך
אחוז וכי גתגלו, שמבצעיהן בעבירות דנים אנו כי
יותר גבוה הוא הצעירים העבריינים בקרב הגילויים
לזכור יש כן המבוגרים; בקרב הגילויים מאחוז
גדולה במידה חוקריהם עם פעולה משתפים שהצעירים
בביצוע הצעירים של שחלקם להניח ניתן כן על יותר;
הכולל במספר מחלקם דבר, של לאמיתו קטן, עבירות

ההאשמות. של

הצעירים האשמות בלל מתוך צעירות נגד ההאשמות אחוז
.(22,222 מתוך האשמות 995) %4.5 היה
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34 לוח

1970  1961 ההאעגמות כלל ב>ן צע>ר>ם האע\מות

מבוגרים

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

צעירים

אינה פעילותם באחרים ואילו ביותר קטן הצעירים העבירות סוגי  צעירים עבריינות
המבוגרים. של זו על עולה ואף נופלת

העבירות הוא הצעירים של העיקרית הפעילות שטח עבריינות של חלקה על יותר ברורה תמונה לקבל כדי
בביצוע השנה הואשמו צעירים עבריינים ; הרכוש נגד בהשוואת להסתפק אין בכלל, העבריינות בקרב הנוער
כל מסך %91.5 שהם הרכוש, נגד עבירות 20,338 עבר לעומת צעירים עבריינות של הכוללים המספרים

השנה. צעירים הואשמו בהם העבירות של חלקם בהם פשע תחומי ישנם ; מבוגרים יינות
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35 לוח

העבירות סוגי לפי האשמות  צעירים עבריינים
1970  1969

העכירה נ ו ס
1 9 6 באחוזים91970 השינוי

נקבהזכיםת"כנקבוזזכי£ה"כנקבתזכרםה"כ

הכל +21,59720,1781,41922,22221,227995סך 2.9+ 5.2 29.9

22100.0100.0רצח

לרצח 3311נסיון 66.7 66.7

ברשלנות מוות וגרימת +43144הריגה 33.3

ותקיפות 82471810663658254חבלות 22.8 18.9 49.1

להבשלתו שוטר 724428513813תקיפת 29.2 13.6 53.6

מין 21221111881853עבירות 11.3 12.3+200.0

זנות 2241821120עבירות 4.5 75.0+ 11.1

המוסר נגד אחרות 761651עבירות 14.3 16.7

לשוד ובמיון 17171313שוד 23.5 23.5

+7,6897,4921978,3268,196130התפרצויות 8.3+ 9.4 34.0

אדם של גופו מעל +16716252192127גניבות 31.1+ 30.9+ 40.0

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי +689683674873612ברכב 8.6+ 7.8+ 100.0

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של +1,00399491,1691,1609חלקים 16.6+ 16.7

אופניים 72171836396318גניבות 11.4 12.1+ 166.7

אחרות +6,6936,1925017,4016,918483גניבות 10.6+ 11.7 3.6

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב +20219662372325החשוד 17.3+ 18.4 16.7

+474255648הצתה 19.1+ 14.3+ 60.0

בזדון לרכוש 1,4401,389511,0781.03820מק 25.1 23.8 60.8

פליליות גבול 4854434243040129המגות 11.3 9.5 31.0

161331313זיופים 18.8100.0
41132834286רמאויות 17.1+ 115.4 78.6

בגידה חירום, חוקי על עבירות
1221111172684וריגול 41.0 38.7 63.6

הציבורי הסדר נגד 855500355557412145עבירות 34.9 17.6 59.2

כלכליות 1110122עבירות 81.1 80.0

מסוכנים סמים +493415947618עבירות 91.8+ 123.5+ 20,0

עבירות +2041782622720720שאר 11.3+ 16.3 23,1
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המשטרה בסיוע שהתקיימה ערביתיהודית משותפת בקייטנה

המועדון לפעילות הודות כבמועדון. הצהריים, אחר בשעות
במקומות שירדה כשם באיזור' הנוער עבריינות עקומת ירדה

כאלה. מועדונים מופעלים שבהם נוספים

מורשה שכונת של האימוץ השנה' גם נמשך' בירושלים
החברתית הפעילות עיקר ירושלים. מרחב משטרת עלידי
המרכזי הנוער בית שהוא רמז"' ב"בית מתרכזת המשותפת
בעיות על החוג של הראשון המחזור נסתיים השנה בשכונה.
ביוזמת השני. המחזור קליטת החלה וכבר וביטחון משטרה
מוקדמות בחינות לקראת לימודים מסגרות הוקמו אף המשטרה

השכונה. מן נוער בני 20 משתתפים בהן בגרות' ובחינות

ציבו מקלטים בתוך נוער מועדוני שני השנה נפתחו בעכו
כ140 אחד כל מאכלסים ו"פאנטום", "ראדאר" המועדונים, ריים.
משותף הוא המועדונים ניהול .1814 הגילים בני צעירים
נוער. עבריינות למניעת ולוועדת עמידר לחברת עכו' לעיריית
מכן ולאחר משטרה אנשי עלידי נעשו שהרצתם" פתיחתם
במועדונים הפעילות אזרחים. מדריכים לידי הניהול הועבר
עם ופגישות שיחות סרטים' ספורט' חוגי חברה' משחקי כוללת

וריקודים. ציבור אישי
לפיו הסדר, קיים מיוחדים, מועדונים להקמת במקביל
למשל, בחדרה' רגילים. למועדונים בעייתי נוער המשטרה מפנה

שעות לניצול רבות אפשרויות "בעייתי" שאיננו לנוער
הנוער בני האמצעים. מבחינת והן מקום מבחינת הן הפנאי'
אינם וצרכיהם אלה אפשרויות חסרים מעזובה, הסובלים
התחליף קרובות, לעיתים הוא, הרחוב לדידם פחותים;
מכאן חוקיים. באמצעים להשגה תחליף  והגניבה לבית
ובילו עיסוקים זה לנוער גם ליצור הדבר חשוב כמה עד ברור
במועדונים, שילובו עלידי נעשה הדבר הפנאי. בשעות יים
בארגונם חלק למשטרה וכיו"ב. טיולים ספורט, חוגי קייטנות'

אלה. מפעלים של ובניהולם

לנוער מועדונים ב.
שבהם לנוער מיוחדים מועדונים קיימים בארץ שונים ביישובים
הממוקמים מועדונים אפילו ויש מדריכיםשוטרים, פועלים

משטרה. בנייני בתוך

השנה זו חדרה) משטרת (צעירי צמ"ח מועדון פועל בחדרה
בפעילות עוסקים המועדון חברי התחנה. בניין בתחום השלישית
בבניין גם משטרה. אנשי של בהדרכתם ומשטרתית חברתית
ניתן מירוחם לצעירים נוער. מועדון השנה נפתח דימונה תחנת
מקום שהיא התחנה' של ה"רווקיה" את טעמם, לפי לרהט,
במקום, משתמשים הצעירים ,' הרווקים השוטרים של המגורים
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בקייטנות נקלטו המומלצים מכלל שכ%65.0 מסתבר' מעקב
אשתקד). 75.00/0 (לעומת

לילדים ומיוחדות מוארכות קייטנות נערכו לא השנה
אלה ילדים לשלב החינוך משרד למגמת בהתאם בעייתיים,

רגילות. בקייטנות
בקיץ ההדרכה לפעילות שהוקצו השוטרים של מספרם
הגיע השונים הקיט מפעלי ולארגון להרצאות פיקוח, ולפעולות
העבירות מיעוט על מלאה. במשרה הועסקו ורובם ל43, השנה
הדוגמא מן ללמוד אפשר הקייטנות' קיום בתקופת המבוצעות
בקייטנות להשתתף ונערות נערים 141 הומלצו עכו בנפת הבאה:
בתקופת בפלילים, מעורבים היו אלה כל בתוך מקומיות.

בלבד. צעירים 5 הקייטנות,

רכוש'' ,,נאמני ה.
בית של הגבוהות הכיתות מן נוער בני הם הרכוש" "נאמני
המשטרה של ופיקוחה הדרכתה ביוזמתה, אשר היסודי, הספר
מוסדות רכוש על לשמור מתנדבים המקומית, הרשות ובסיוע
ביחידות פעלו הרכוש" "נאמני מגוריהם. שבסביבות החינוך
מפעילותם כתוצאה שנמנע לרכוש הנזק ערך הדרומי. המחוז
"נאמני להפעיל מתכוונת המשטרה לירות. ברבבות נאמד

המחוזות. ביתר גם רכוש"

נערים כ100 הופנו צמ"ח, מועדון של לפעילותו בנוסף
המועדונים מן לכמה עזרה המשטרה בעיר. אחרים למועדונים

משטרתי. ברכב טיולים בעריכת

ספורט לחוגי סיוע ג.
ספורט חוגי של ובהפעלתם בהקמתם המשטרה סייעה השנה גם
ציוד ובמתן בהדרכה החוגים, בריכוז התבטא הסיוע נוער. לבני

ספורט.
"צהלה" הספר בית את המקומית המשטרה אימצה בנצרת
הספר לבית היקצתה התחנה העמק. ממגדל קשיחינוך לילדים
השנה. כל במשך הפועלים שונים חוגים ואירגנה ספורט מדריך
ספורט למדריכי בקורם השתתפו מביתשאן נוער בני 21
נערך הקורס והמשטרה. החינוך משרד עלידי שאורגן וחברה
מטרת יום. 15 נמשך והוא בשפרעם הארצי ההדרכה בבסיס
שישתלבו, צעירים מדריכים קבוצת להכשיר היא הקורס
החינוך ומשרד המקומית הרשות בפעולות הזמן, במרוצת

עבריינות. למניעת

קייטנות ד.
בקייטנות צעירים 1,865 השתתפות על המשטרה המליצה השנה
לפי החינוך. ומשרד המקומיות הרשויות עלידי המנוהלות

הנגב בנפת רכוש'' ,,נאמני קבוצת
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ממעונות בריחה על הודעות ב869 המשטרה טיפלה השנה
לאחר למעון חזרו שלא החוסים את כולל איננו זה מספר חסות.

חופשה.

עבריינות למניעת המרכז ג.

בנושא פעילות לפתח תפקידה  הסעד שבמשרד זו יחידה
כך לשם המקומיות. הרשויות במסגרת הנוער, בקרב עבריינות
ברשויות עבריינות למניעת ועדות של הקמתן המרכז יוזם
לילדים קלט" "כיתות מקים רחוב'/ "עובדי מפעיל המקומיות'
המשטרה של הנוער יחידות ועוד. הלימודים, מן שנשרו
את המחייבים ותופעות מקרים על המרכז בפני ממליצות

וטיפולו. התערבותו

גורמים עם ותיאום פעולה שיתוף .3
למשטרה שמחוץ

לנוער המבחן שירות א.
הוא לנוער המבחן ושירות המשטרה בין הפעולה שיתוף
דעת חוות המשפט לבית נותן זה שירות ורצוף. אינטנסיבי
בביצוע הנאשמים נערים של והנפשי הסוציאלי מצבם בדבר
לקטין. שיינתן הטיפול ואת הדין פסק את לקבוע בבואו עבירות,
נגד שנפתחו תיקים לעיתים, נסגרים, המבחן קציני בהמלצת
אלה כאשר המבחן לקציני מסייעת המשטרה צעירים. עבריינים
המשפט, בית החלטת את לבצע קטינים מצד בסירוב נתקלים
הנשקפת סכנה בגלל מביתו קטין להוציא צורך יש כאשר או
.(1960 והשגחה טיפול  הנוער חוק (לפי הבריאה להתפתחותו

הסוציאליים השירותים ד.

הטיפול שירות הסעד, לשבות עם פעולה משתפת המשטרה
והוועדות הסעד שבמשרד קהילתית לעבודה המחלקה המונע,
נציגי לבין המשטרה בין תיאום עבריינות. למניעת המקומיות
בישיבות. גדולה במידה מושג בנוער המטפלים השירותים יתר

המקומיות. ברשויות עבריינות למניעת הציבוריות הוועדות

מחקרים .4

בתחום ומחקרים סקרים בעריכת ומשתתפת יוזמת המשטרה
הבעיה של השונים האספקטים בחינת לשם הנוער עבריינות
השנה שנעשו המחקרים זה. בנושא הטיפול אמצעי והרחבת

זה. דוח של הי בפרק מפורטים

נוער לבני החסות רשות ב.

צעירים. עבריינים לשיקום המעונות על ממונה זו רשות
בית החלטת עלפי למעונות העבריינים את מפנה המשטרה
הבורחים צעירים למעונות ומחזירה עוצרת והיא המשפט,
"החמות לבין המשטרה בין מידע חילופי יש כמוכן משם.
תקופת את שסיים לאחר החוסה לשיקום האחראית העוקבת"'

במעון. שהותו
בתקופת עבירות וביצוע מהמעונות הבריחה בעיית
זמן להקדיש הנאלצות המשטרה' יחידות על מכבידה ההעדרות
למעונות. ובהחזרתם הבורחים באיתור ניכרים ומאמצים
בעיית את פותרים אינם הסגורים המעונות שגם מסתבר'

משם. גם להמלט דרכים מוצאים החוסים הבריחות.
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ד' פרס

דרכים ותאונות תנועה

תאונות במספר המתמדת העלייה על המשפיעים הגורמים
באוכלוסיית הגדול הריבוי את רק נציין רבים. הם הדרכים
נפח ביותר בולטת בצורה גדל שבעטיו בדרכים, המשתמשים
אף נהגים. של התוקפנית ההתנהגות ואת בכבישים, התנועה
מהפעילות כתוצאה הן ניכרת, עלייה חלה הנסיעה ק"מ במספר
והסיורים הטיולים תודעת השתרשות עקב והן הערה המשקית
והורחבו, הוארכו שהכבישים אףעלפי האחרונות. בשנים
הקטינו ולא בכבישים הרכב כלי ריבוי קצב את הדביקו לא הם
השנה במשך גדלה הארץ אוכלוסיית ביניהם. הקיים הפער את
הנעים המורשים הרכב כלי ומספר ל3,000,000 מ2,919,000

ל262,230. מ231,480 עלה בכבישים
תנועה עבירות בגלל נגרמות התאונות של הארי חלק

הדרכים ותאונות התנועה בעיות .1
הדרכים. תאונות במספר גדולה עלייה נרשמה 1970 בשנת
בשנה 12,284 לעומת ל442'13, מספרן הגיע השנה בסוף
אלה בתאונות הנפגעים מספר .%9.4 של עלייה  הקודמת
של עלייה היינו אשתקד, 17,490 לעומת ב592'19, הסתכם

.%12.0
הקטלניות, הדרכים בתאונות היתה במיוחד גדולה עלייה
איש. 538 ניספו מהן כתוצאה ל482. השנה הגיע שמספרן
שנים ארבע תוך כי מראה, הקודמות השנים עם השוואה
הרוגים). 290 היו 1966 (בשנת ההרוגים מספר כמעט הוכפל
2,981 לערמת ל3,141, השנה הגיע קשה הפצועים מספר

אשתקד.

! הדרך זו לא
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רגל הולכי של לבטיחותם

המכרעת התרומה את אך שברשותה. נתונים ועל. שערכה
להעשות יכול זה דבר להרים; ביכולתה אין המצב לשיפור
מתאימים תקציבים באמצעות בהתנהגותו, עצמו הקהל עלידי
הגורמים כל של המעשים ובתיאום זו, למטרה שיוקדשו

הזה. בנושא המטפלים
שלנםיעה המשטרה את שכנעה הדרכים תאונות חקירת
התארעות על ניכרת השפעה יש המותרת למהירות מעל
שאינן בדרכים שביניהן, החמורות על ובעיקר התאונות
"מהירות הגורם של יחסית הנמוך שהמספר ברור, עירוניות.
המצב את משקף איננו הסטאטיםטיים, בסיכומים מופרזת"
ראשי כגורם המהירות גורם נרשם אלה בסיכומים לאשורו.
ראיות שלמשטרה יחסית, הנדירים המקרים, באותם רק
 מופרזת במהירות נסע בתאונה המעורב שהרכב ברורות
דרך לסוג או רכב לסוג בתקנות הקבועה למהירות מעל
במכשירים השימוש את המשטרה הרחיבה כן על מסוימים.
הגורמים שבין גם, הוכח הנסיעה. מהירות למדידת אלקטרוניים
הגורם בולט העירוניות בדרכים וחמורות רבות לתאונות
פיקוח מיתקני הותקנו לכן ברמזור". אדום לאור ציות "אי
בצמתים האלקטרוניות המצלמות של הפעלתן לצורך נוספים,

רמזורים. פועלים שבהם

שלא עקיפה מופרזת, (מהירות כאחד רגל והולכי נהגים של
מסובנת, נהיגה לתמרור, איציות נכונה, לא פנייה כחוק,
התנהגותו, האדם, שגורם מכאן, וכיו"ב). רגל הולכי עבירות
הוא בכבישים, לסיכונים התודעה וחוסר סובלנותו חוסר
תוצאותיהן. ואת בכביש ההתרחשויות את המקרים ברוב הקובע
לרשותה העומד האדם מכוח ניכר חלק המשטרה מקציבה לכן
למען התעבורה, חוקי ולאכיפת בכבישים התנועה להסדרת
מן קטן חלק רק ואולם בדרכים. המשתמשים של בטיחותם
אין שהרי המשטרה, לידיעת מגיע המבוצעות העבירות
המתרחש כל את ולדעת הכבישים קטעי כל על לפקח אפשרות
בתנועה. הנמצאים הרכב כלי לגבי הדבר קשה בפרט בהם,
הבעיות לפתרון קסמים מפתח המשטרה בידי שאין כמובן
בנמצא איננו זה שפתרון כשם בדרכים, התעבורה של הקשות
היא וייעודה מהותה לפי כי בעולם. אחרות משטרות בידי
ותפעל פועלת והיא בבעייה, המטפלים .הגורמים מן אחד רק
שיהיו ובנתונים הקיימים הממשיים בתנאים רק להבא גם
עליה. המוטל התפקיד במסגרת בדרכים, בעתיד קיימים
המטפ הגורמים כל עם פעולה ומשתפת גם מייעצת המשטרה
התאורה התימרור, הכבישים, בדרכים, התעבורה בנושא לים
מחקרים על המבוסס שוטף אמפירי מידע להם וממציאה וכר,
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המדיניות באזהרות. תנועה עברייני נגד הדוחות הומרו מקילות, בדרכים, התנועה של יותר תקינה זרימה לאפשר כדי
העבירות באותן באזהרות להרבות היא בה נוקטת שהמשטרה בתאונות' הגידול את לבלום וכדי שבהן, בעמוסות ובמיוחד
תרתיע אזהרה כי להאמין, יסוד יש וכאשר חמורות שאינן

החוק. על מלעבור בעתיד להימנע תנועה עבריין
1970 שנת במשך בדרכים. הפיקוח את המשטרה הגבירה
להן שיש נהיגה, כדי תוך עבירות על דוחות 218,736 נרשמו
בנסיבות מקרים, באלפי בדרך. המשתמשים בטיחות על השלכה
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בכבישים רוכביהאופנוע הסיירים מספר הוגדל לא השנה
הן אופנוע' רוכבי בהשגת מיוחד קושי קיים הביןעירוניים.
משום והן זו, בעבודה הכרוך הרב הגופני המאמץ בגלל
הרבה לנשירה הסיבה גם זוהי אויר. מזג בכל לעבוד שעליהם
., חדישים רכב בכלי הסיירים צוידו זאת לעומת זה. מתפקיד
הישנים האופנועים כל 1970 שנת במשך הוחלפו היתר בין

להשיג. שניתן הטובים מן  חדש מסוג באופנועים
התעבורה, דיני ואכיפת התנועה הכוונת לתפקיד בנוסף
בתאונות, למלחמה המטה בפעילות גם המשטרה השתתפה
רכבך "הכן למיבצע ידה ונתנה התחבורה, שר ידי על שהוקם
הלאומית המועצה בפעילות חלק גם נטלה היא לחורף".

משלה. הסברה פעולות ויזמה דרכים תאונות למניעת
בתי לתלמידי התעבורה בנושאי הדרכה ניתנה השנה גם
49,121 הקיפה ההדרכה הבטיחות". "משמרות והופעלו הספר
יסודיים, מפר בתי ב978 זי עד הי בכתות ספר בתי תלמידי
בבתי גדנ"עים 213 גנים, וילדי די עד אי הכתות תלמידי 4,860

נוער. בני קבוצות ו117 תיכוניים ספר

בדרכים התעבורה חוקי על עבירות .2
לסוגיהן תעבורה עבירות על נתונים  ו37 36 בלוחות

.1970 בשנת שנרשמו התעבורה דוחות ועל

57 לוח

 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
תנועה כדי תוך עבירות

1970

הבל סך לסוגיהן אבירית

219,920 הכל מך
16,552 מופרזת מהירות
2,187 כחוק שלא עקיפה
12,181 קדימה זכות מתן אי
11,151 איתות עבירות
8,367 נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על שמירה אי
9,881 נכונה לא פנייה
14,432 רמזור או לתמרור ציות אי
9,864 אורות) עמעום עבירות (כולל תאורה עבירות
5,880 לתנועה מיכון או הפרעה גרימת
6,637 מטען עבירות

3 שיכרות
י 7,147 אחרת מסוכנת והיגה

104,282גוונהיכדיתוךנהגיםרותעבי

4,073ייםאופנרוכבירותטבי

20,592רגלהולכירותעבי
7,491
20,120
39,649
4,326
5,882
13,405

נוסעים של חוקית בלתי הסעה
מיכאניים ליקויים

רישוי עבירות
שלישי צד ביטוה עבירות
אויר וזיהום רעש צפירה,

עבירות שאר

רחובות חסימת למנוע כדי המשטרה עשתה רבים מאמצים
חופשית זרימה לאפשר וכדי לחוק, בניגוד שהותנה רכב עלידי
הערים במרכזי הדבר נעשה במיוחד הרכב. כלי של ובטוחה
מן הרכב מגרירת מנוס היה לא מקרים ב11,228 הגדולות.
תורפה במקומות חנה הרכב כאשר נעשה זה דבר המקום.
בסמוך או בצמתים לעצירה, האמורים במקומות מיוחדים:
בתחום כפולה), (חנייה אחר רכב לצידי רמזורים, בקרבת להן,
(דבר מדרכה על האוטובוסים, פעולת בזמן אוטובוס תחנות
ב234,097 וכד'. שלו) הבטיחות תחום את הרגל מהולך השולל
הומרו כאמור, לחוק. בניגוד חנייה על דוח נרשם מקרים

באזהרות. הדוחות רבים במקרים
נבדקו רכבם, תקינות על להשגיח נהגים להמריץ במגמה
הנהגים על נאסר מקרים ב2,818 בדרכים. רבים רכב כלי
לבדיקה הרכב כלי 'הובא לא עוד כל ברכבם, ולהשתמש להמשיך

הליקויים. תוקנו אם לוודא כדי הרישוי, במשרד חוזרת
שמט החדשות, התעבורה תקנות לתוקף נכנסו ב1.7.70
ריבוי שנשתנו: לנסיבות הנהיגה כללי את להתאים רתן
ברשת ובצפיפות בעומס הגידול הדומסלוליים, הכבישים
החדשות בתקנות החדישים. הרבב בכלי והשינויים הכבישים,
לבטי ישירות הקשורות עבירות אותן לגבי העונשים הוחמרו

בנהיגה. חות
המשטרה אנשי כל הודרכו 1970 של הראשונה במחצית
לאגיפתן. והשיטות החדשות התקנות במשמעות הקשור בכל
ציבור אל שהופנה ההסברה במסע חלק גם נטלה המשטרה
נהגים הוזהרו יולי בחודש החדשות. התקנות בעניין הנהגים
אוגוסט מחודש ואילו החדשות, התקנות על שעברו על רבים
הצורך התעורר הפעלתן כדי תוך למעשה. הלכה באכיפתן הוחל
שינויים. 25 הוכנסו ה1.10.70 עד ואמנם שינויים, בהן להכניס
קלות ומסחריות פרטיות למכוניות הנסיעה מהירות
מסוימים. כביש בקטעי קמ"ש 90 של למקסימום השנה הועלתה
אחרים וכבישים הדומםלוליים הכבישים מרבית אלה בין
עומס ואשר יותר מהירה לנסיעה הנדמית והותאמו ששופרו
ראשוני מעקב בהם. הנסיעה מהירות הגדלת מאפשר התנועה
בהרבה העולה במהירות הנוסעים הנהגים מספר שפחת גילה

המותרת. המהירות על
לשימוש הכנסתו הוא התעבורה על הפיקוח בתחום חידוש
עם בשיתוף נערך ההפעלה ניסיון מסוק. של ניסיוני) (בשלב
הם הנוכחיים האמצעים פני על יתרונותיו התחבורה. משרד
ביותר קצר זמן תוך להגיע לו המאפשרת הגדולה מהירותו
לסקור ניתן מלמעלה" "מבט שעלידי והעובדה מקום, לכל

וביסודיות. בקלות יותר נרחבים שטחים
חדישות, בוחנים ניידות לשימוש הוכנסו השנה במשך
ההמתנה זמן את לקצר כדי המכני. הציוד במיטב מצוידות
בכל הותקן הבוחנים,. לניידת דרכים בתאונות המעורבים של
האלחוט למוקד מאפשר המכשיר מיוחד. מכשיראזעקה ניידת
כדי הניידת, אל הבוחנים את לקרוא  וקול איתות באמצעות
עוסקים כשהבוחנים גם תאונות, על הודעות להם למסור

ממנה. מסוים במרחק ונמצאים בחקירה
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38 לוח

השנה חוד^\> לפ> בדרמנו התאונות
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המרחבים, עלפי התאונות והתפלגות תאונות להתארעות
ועוד. הזמן המקום,

פוגם בלבד נזק נגרם בהן תאונות על נתונים העדר
חומרת שכן התאונות, גורמי על המסקנות כל במיצוי בהכרח
ובתגו המקריות בגורם במעט לא תלויה תאונה של תוצאותיה
הם ואלה בה' המעורבים הנהגים של האינסטינקטיבית בתם
לאחר במדויק לנתחם ואף מראש לחזותם שקשה גורמים

מעשה.

לסוגיהן התאונות ב.

תאונות על נתונים מכילים 45  38 והדיאגראמות הלוחות
שונות. בחינות עלפי מסווגות כשהן הדרכים

דרכים תאונות .3

החישוב שיטת א.
נפגעו שבהן דרכים לתאונות רק מתייחסים זה בפרק הנתונים
מהם שגם אחרים גורמים שני על נתונים בידינו אין אדם. בני
והם: להתארעותן, הסיבות ועל התאונות על ללמוד היה א3שר
היקף של מסווג ורישום בארץ הכבישים של הכולל האורך
העבודה שעות ולפי השונים הכבישים לפי המוטורית התנועה

הרכב. כלי של

נתונים רק לא כוללים דלהלן והדיאגראמות הלוחות
גם אלא בהן הנפגעים ועל התאונות על והשוואות מספריים
אחרים, ידועים מרכיבים לפי הדרכים תאונות מצב של ניתוח
הסיבות המורשים, הרכב כלי מספר האוכלוסייה, גודל כגון:

39 לוח

ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
1970  1961

התאונותמםפר
םםפר
האוכלוסייההנפגעים

מםפר
התאונות

מספר
הנפגעים השנה

הכל פציעותקטלניותסך
קשות

פציעות
100,000קלות תושביםלכל

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
196811,23935521218,76315,8182,841,000396557
196912,2844042,4169,46417,4902,919,000421599
197013,4424822,43710,52319,5923,000,000448653

40 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
1970  1969

12,28413,442+ 9.4
2,919,0003,000,000+ 2.8
239480* 262,230+ 9.5

5151

דרכים תאונות
האוכלוסייה

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

לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה של ארעיים נתונים לפי
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הלשכה של ארעיים נתונים על מבוסס האחרים ובלוחות זה כלי נכללו לא 40 בלוח המנועיים הרכב כלי במניין
לסטאטיסטיקה. המרכזית רכב כלי וכן טרקטורים ישראל, ומשטרת צה"ל של הרכב

בלוח הרכב כלי מספר ויותר. שנה מזה פג רישיונם שתוקף

41 לוח

חומרתן לפי דרכים תאונות
1970  1968

; ת 1אונותה 9 6 86 91 91970
באחוזיםהשינוי

1969/19681970/1960

+11,239%100.012,284100.00/013,442%100.0הכלסד 9.3+ 9.4

+3553.14043.34823.6קטלניות 13.8+ 19.6

קשות +2,12118.92,41619.72,43718.1פציעות 13.9+ 0.8

קלות +8,76378.09,46477.010,52378.3פציעות 8.0+ 11.2

42 לוח

והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות
1970

נמספ ו א ת ה תר 1ו פ ס וניםההרמ

רנלהימןהמקוםהחודש ונהניםנוסעיםואחריםהולכי
הכל דרדסד

עירונית
לא דרך
לילהיוםעירונית

הכל סד
. י?די0מבוגריםילדיםמבוגרים

הכל 4832392442961875382026425418סך

462026153150246191ינואר

441826311350111425פברואר

471928272049233212מרץ

3318151815388723אפריל

3216162483318510מאי

372116241338195131יוני

38241426124418251יולי

371522261141124232אוגוסט

391920251442122262ספטמבר

422616271546146242אוקטובר

442222281658243274נובמבר

442123251949199183דצמבר
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43 לוח

970ו חומרתן לפי דרכ>ם תאונות
המחוזות לפי

הדרומי המחוז הצפוני המחוז אביב תל מחוז
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44 לוח

והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
1970

ד והכלס ח ומרהח ק ם זםה זמ ה

מספר
באחוזיםהתאונות

קלותקשותפציעותותקטלני ות
דרד

עירונית
מהל

בצומת
לא דיר
עירונית

מהו
יו0בצומת מספר

מספרבאחוזיםהתאונות
באחוזיםלל"אני.באחוזיםהתאונות

לילה

הכל 13,442100.0482100.02,437100.010,523100.05,9024,3392,4927099,7793,653סך

חיפה 1,48611.15110.630812.61,12710.7751383280721מרחב '093393
צפת/כנרת 2591.9214.4963.91421.389231321519366נפת

עכו 3162.4255.21144.71771.7106401462423383נפת
יזרעאל 3112.3224.61315.41581.5118221531823378נפת

חדרה 4023.0336.8863.52832.7944622042293109נפת'

הצפוני 2,77420.615231.573530.21,88717.91,1585149311712,045729המחוז

ירושלים 1,0377.7265.41064.39058.65624303411804233מרחב
רמלה/רחובות 1,2209.15912.22379.79248.8415198471136873347נפת

פתחתקוה/השרון 1,37210.25411.22229.11,09610.4596292383101963409נפת
הנגב 2889.67214.92379.79799.351726642877978310'1נפת

הדרומי 4,91736.621143.880232.93,90437.12,0901,1861,3163253,6181,299המחוז

תלאביב 5,75142.811924.790036.94.73245.02,6542,6392452134,1161,635מחוז

45 לוח

המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות
1970  1969

הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמחוזבאחוזיםהכלסד

נ196919701969197019691970 969197019691:170

הכל 12,28413,442100.0100.02,4712,7745,1435,7514,6704,917סך

נע רכב עם 4,2145,48234.340.87309571,9912,6511,4931,874התנגשות
חונה רכב עם 1701141.40.8493762435934התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 6622695.42.0154913088420094התנגשות

דומם עצם עם 2932722.42.077579480122135התנגשות
רכבת עם 3113התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 4,7415,05438.637.69231,0571,9782,0871,8401,910דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע 6678325.46.2107141365483195208פגיעה

8289016.76.7207242210224411435התהפכות

2421472.01.17056693010361החלקה

אחר 4643703.82.81541366668244166סוג
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(38.40/0) גדולה עלייה היתד. ב11.20/0. והסתכמה יותר גדולה
(%21.5) ניכרת ירידה אך פרטיות, מכוניות במעורבות
במספרן. %11.5 של הגידול למרות משא, מכוניות במעורבות
המו מכלל ו%31.5 המורשים האוטובוסים מכלל 3^%5
רכב של הגדולה למעורבות הסיבה בתאונות. מעורבים היו ניות
הכביש על נמצא זה שרכב בעובדה נעוצה בתאונות ציבורי

הפרטי. הרכב מן יותר הרבה  ביממה רבות שעות במשך

דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי ג.

מעורבים שהיו לסוגיהם הרכב כלי על נתונים 4946 בלוחות
בארץ. המורשים הרכב כלי מספר ולעומתם דרכים, בתאונות

המורשים הרכב כלי במספר כ%9.5 של גידול חל השנה
הארץ. כבישי על שנעו

היתה בתאונות המעורבים הרכב כלי במספר העלייה

46 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
1970  1969

הרכב כלי סונ
הרכב השינויהמורשיםכלי

באחוזים

הרבב השינויהמעורביםכלי
באחוזים1969197019691970

המנועיים הרכב בלי כל +239,480262,230סך 9.517,13219,055+ 11.2

פרטיות +131,312147,523מכוניות 12.36,7379,326+38.4
משא +57,56864,192מכוניות 11.54,2223,31321.5

מנוע עם ואופניים קטנועים 41,49640,266אופנועים, 3.03,3223,334+ 0,4
+3,9824,598אוטובוסים 15.51,5841,676+ 5.8

+3,2093,382מוניות 5.49651,065+ 10.4
(מנועיים) +1,9132,269שונים 18.6302341+ 12.9

אופניים ותלת יאופניים 1,014976דועלא 3.7
לבהמות רתומות יעגלות +156180דועלא 15.4

47 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
*1970

הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםהמעורביםכלי אחוז
המורשיםגאחוייםהמםפרבאחוזיםהמספר ביז

המנועיים הרכב כלי כל 730100.00/019,055%100.07.3*26םך

פרטיות 147,52356.29,32648.96.3מכוניות

משא 64,19224.53,31317.45.2מכוניות
מנוע עם ואופניים קטנועים 40,26615.33,33417.58.3אופנועים,

4,5981.81,6768.836.5אוטובוסים
3,3821.31מוניות '0655.631.5

(מנועיים) 2,2690.93411.815.0שונים

ארסיים מספרים
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48 לוח

לאעירתית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי
1970

לאעירונית דרך עירונית דרו הכל טף הרכב כלי סונ

5,173 13,882 19,055 המנועיים הרבב כלי כל סך

9,3266,6972,629

3,3131,8691,444

1,065803262

1,6761,395281

2,3652,053312

40335251

20318815

36332637

341199142

97688195

18011268

פרטיות מכוניות

משא מכוניות

מוניות

אוטובוסים

קטנועים

אופנועים

מנוע עם אופניים

סירה עם וקטנועים אופנועים תלתאופנועים,

(מנועיים) שונים

ותלתאופניים אופניים

לבהמות רתומות עגלות

ואחרים רגל הולכי  משליש פחות ומעט (%70.8,) ונוסעים
ל538 ב1969 מ442 עלה התאונות הרוגי מספר .(%29.2)

.%21.7 של עלייה  ב1970

במחוז ,32.00/0 שהם אנשים, 172 נהרגו הצפוני במחוז
אנשים, 241 הדרומי ובמחוז %23.2 שהם אנשים, 125 תלאביב
כמו דרכים. בתאונות זו בשנה ההרוגים מכלל %44,8 שהם

הוא הדרומי במחוז התאונות הרוגי מספר השנה גם כן ב1969

538 בין השני. במקום הוא הצפוני והמחוז ביותר, הגדול
התאונות. הרוגי מכלל %15.2 המהווים ילדים 82 ההרוגים,

התאונות סיבות ד.
נהגים של מסוכנת נסיעה עלידי נגרמו התאונות מן %52.7
העיקריות הסיבות בין רגל. הולכי התנהגות עלידי ו%20.2
קדימה, זכות אימתן מופרזת, מהירות היו: תאונות להתארעות
כחוק, שלא עקיפה אחרים, ולתמרורים //עצור" לתמרור איציות
עלייה אחורנית. ונסיעה נכונה לא פנייה הימין, על אישמירה
 לתאונות שגרמו נכונה לא פנייה של במקרים חלה בולטת

אשתקד. 271 לעומת הנסקרת, בשנה 835

נפגעים ה.
נהגים היו הנפגעים מן שלישים משני למעלה קודמות, כבשנים
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49 לוח
ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות

1970  1969

ם תה ו ב הזני?מיי
לאעירוניתדררעירוניתדררולכלסר

197019691970<361נ19691970

12,28413,4429,36710,2412,9173,201הכלסך

569769306391263378
503831261912

69359159350910082
6036115655583853
1451381231202218
678807572687106120

2262271911873540
41293026113

2242742032562118
1,1861,480666832520648
1512510816439
454452245232209220
27183521764754188
387543190261197282
291120893
2172312062161115
2123951218

המקרה בנסיבות מופרזת מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת מהירות

לרבב קדימה זכות אימתן
חצייה במעבר רגל להולך קדימה זכות אימתן

חצייה מעבר ללא בצומת רגל בהולך איהתחשבות
"עצור" לתמרור איציות

לרמזור איציות
אחר הודייה לתמרור איציות

קדימה" "זכות לתמרור איציות
המכוניות בין רווח על אישמירה

איתות
כחוק שלא עקיפה
נכונה לא פנייה

הימין על אישמירה
סינוור

אחורנית נסיעה
תקינים בלתי אורות  תאורה חוסר

2,107 1,670 4,977 4,275 7,084 5,945 םה"כ מסוכנת נסיעה

2428172276
2017531514
82622

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות אישיות סיבות

אחרות הנהגסיבות של 524728272420םה"כשבהתנהגותו

הולכ רגלהתנהגות 2,4312,7102,2142,431217279סה"כי

רוכב ותלתאופןהתנהגות אופניים 5605275024775850סה"כי

13610690694637
1384494
1741464240132106

תקינים בלתי בלמים
תקין בלתי הגה

אחרים מיבאניים ליקויים

147 187 113 136 260 323 סה"כ מיכאניים ליקרים

3453063002654541
72195013226

2,4261,9731,7741,569652404
1305168836942147

הנוסעים התנהגות
הדרך תקינות
סיבות שאר

ידועה לא הסיבה

598 761 2,216 2,212 2,814 2,973 סה"כ שונות
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50 לוח

).><}*

2,1$2

רגל הולכ*  תאונות נפגע*
1970  1968

מבוגרים

*לד>מ

קל פצועים

70 69 68 70 69 68 70 69 68
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51 לוח
המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי

1970
הארציסיכום הדרומיהמחוזתלאביבמהוזהצפוניהמה

פצועיםהרוגיםסה"כ
קשה

פצועים
קל

פצועיםהרוגיםסה"כ
קשה

פצועים
פצועיםהרוביםסה"כקי

קשה
פצועים
פצועיםהרוגיםסה"כקל

קשה
פצועים
קל

רגל 5,3472601,1483,9391,141753676992,193794501,6642,0131063311,576חולבי
7,7581449846,6302,020553351,6302,643192372,3873,095704122,613נוסעים

מכוניות 3,521874842,950825341536381,31291331,1701,384441981,142נהגי
אופנוע 1,950213601,5692864642181,00981948076559102544נוהגי
אופניים 84120127694122326934057533453141048256נוהגי

1756381315312329363627862975אחרים

19,5925383,14115,9134,4471729683,3077,5981251,0736,4007,5472411,1006,206סה"כ

52 לוח
והמחוזות הנפות לפי  תאונות נפגעי

1970  1968
הכים קהרוגיםד הפצועים קלש פצועים

196319691970196819691970196819661970196319691370

הכל 15,81817,49019,5924084425382,6242,9813,14112,78514,05715,913סך

חיפה 1,5911,7842,0643649553003683701,2551,3671,639מרחב
צפת/כנרת 433467497620256487140363360332נפת

עכו 37946456217233185130153277311378נפת
יזרעאל 534480558221723118131176394332359נפת
חדרה 6256457663030387676129519539599נפת

הצפוני 3,5623,8404,4471111391726437929682,8082,9093,307המחוז

ירושלים 1,1771,2021,285312328851021201,0611,0771,137מרחב
רמלה/רחובות 1,5651,7061,9754753662302813431,2881,3721,566נפת

פתחתקוה/השרון 1,8401,8942,0685459562782742871,5081,5611,725נפת
הנגב 1,7482,1432,2195756913043733501,3871,7141,778נפת

הדרומי 6,3306,9457,5471891912418971,0301,1005,2445,7246,206המחוז

תלאביב 5,9266,7057,5981081121251,0841,1591,0734,7345,4345,400מחוז

53לוח
מבוגריםלסוגיהםתאונותנפגעי וילדים

119681970
5םרוני 9פ =  9 הי םש י ע ו * לפ ק

הנפגעים הכקתשנת סד
רגל ונהניםואחריםהולכי נוסעים

הכל סד
הולכי יאהרם/די ונהניםנוסעיםרגל

הכל סן
ואחרים רגל ונהגיםנוסעיםוזולכי

יילדיםמבוגרים ילךקלדיםימבוגרים מבוגרים ילדיםילדיםמבוגריםי ילדים"מבוגריםמבוגרים

15,818 196840815149198102,6247183451,45510612,7861,421 2,2068,565594
17,490 196944215154222152,9817743621,74410114,0671,408 2,3409,753566
19,592 197053820264254183,1417654171,8609915,9131,489 2,56411,159701

אופניים נוהגי בעיקר

 75 



54 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
1970  1968

הנפגעיםהשנה ואחריםכל רנל ונהניםבא~*ז*£הולכי באחוזיםנוסעים

1968

1969

1970

15,818

17,490

19,592

4,890

5,104

5,501

30.9

29.2

28.1

10,928

12,368

14091

69.1

70.8

71.9

55 לוח
גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים

1970  1968

הפגיעה כיסוג
הנפגעים

ואחרים רנל ונהנים"הולכי נוסעים
הכל נ40סד הכל45 40145סד

19682,5251,8154541,361710107603

הנפגעים 19692,5061,8244251,39968283599כל

19702,7881,9704561,514818141677

1968594914351010

19696954183615114הרוגים

19708264244018513

196845134584261106997

קשה 1969463362792831011388פצועים

19705164179532299990

19682,0151,4213561,06559498496

קל 19691,9741,4083281,08056669497פצועים

19702,1901,4893371,152701127574

אירעה. בה הדרך ועל התאונה סיבת על אור לשפוך היכולים

במיטב מצוידות בוחנים ניידות לשימוש הוכנסו השט.
החקירה את לנהל שאפשר כך מסודר הניידת פנים הכלים.

בתוכה.

החוקר את המזעיק אורקולי במכשיר גם מצוידת הניידת

אופניים נוהגי בעיקר

לדין וההבאה החקירה .4

חקירה נפתחת אנשים, נפגעים שבה תאונה של מקרה בכל
האשמים את ולהביא גורמיה את לברר שמגמתה משטרתית

לדין. בגלימתה

ומעדי בתאונה המעורבים מן עדויות גובים המשטרה אנשי
של המיכאני מצבו את בודקים ,. אחרות ראיות ואוספים ראייה

זה. פרק בתחילת שצוין כפי הצורך, בשעת הכביש, על שהושארו הסימנים ואת הכביש מצב את הרכב, כלי
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תאונה במקום דרכים תאונות בוחני ניידת

56 לוח
וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1970

תיקים
לרישום פנקסים
נזק  תאונוץ
בלבד לרכוש

16,8266,661
7,7004,299
2,6161*013
7,2811,486
45670

4,322877
2301

3834
1,02745
54328
19013
1294
165__

1,234132
2153

ייוי"ו7,329

1970 בשנת שנרשמו המקרים כל
1970 בשנת במשטרה נסגרו *

בחקירה *
חוייבו *

זוכו *
המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים תלויים *

31.12.70 בתאריך
מאסר

תנאי על מאסר
סה"כ;  הנהיגה רשיון שלילת

חודשים 3 עד
חודשים 6 עד 3

חודשים 12 עד 6
ומעלה שנה

תנאי על הנהיגה רשיון שלילת
נהיגה רשיון מלקבל פסילה

קנם

עונשים

קודמות משנים תיקים כולל
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57 לוח
וסילוקם תעבורה דוחות

1970

הסילוק. תיקיםחיוביםתיקיםשלבי

שנרשמו 67,919קנס452,833דוחות
קנס) עבירות 3מאסר416,764(מהם
הברירה לפי תנאי275,592שולמו על 107מאסר

במשטרה נהיגה34424נסגרו רשיון 1,016שלילת
במשטרה ועומדים תנאי63,501תלויים על נהיגה רשיון 2,021שלילת

נהיגה67,993חויבו רשיון מלקבל 812פסילה

המשפט בבית ועומדים 10,333תלויים
אחר 387עונש

טכניים 650שיבושים
לה השל תיקיםתקופות

המגירה תיקינוסיבות
חודשים 3 עד אשמה 4,426387אין

הוכחות חודשים1,057חוסר 6 עד 372
לציבור עניין חודשים2,104אין 12 עד 6513

ומעלה12,564אזהרות 44שנה
אחרות מסיבות 14,273נסגרו

58 לוח
המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות

1970  1969
בהשלתקופת ד, 5 חודשיםי

ז ו וז 3הכלמדחמ תנאישלילהומעלהמ3661212עד על
9691970ג1969197019691970106919701909197018691970

הכל 2,0483,037342387757258351327441,0212,021סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

511
479

1,058

547
353

2,137

99
53
190

93
43
251

12

30
33

12

21

39

104
231
248

112

114

287

9
6

12

15

5

24

287
159
575

315
170

1,536

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

1970
ק בתשלילופתת יד, ש ו ו םה

3הכלםרהמחוז 36612עד ומעלה עלכ>12 תנאישלילה

כבאבאבאבא באא

הכל 1,52111923020625513סך 471,13191

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

386
390
745

54
22
43

41

41
148

7

2
11

4
17
41

2

3

15

10
26

1

2

 18

 12
 17

308
310
513

44

20
27

בלבד. לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב תיקים  א
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התאונות ואחוז בישראל) %3.6 (לעומת %10.5 היה המוחזקים,
בישראל). %18.1 (לעומת %33.6 קשה פצועים עם

בשטחים דרכים מתאונות כתוצאה נפגעו אנשים 1,371
הנפגעים בין קשה. פצועים ו380 הרוגים 106 מהם המוחזקים,
14.20/0 (לעומת הנפגעים מכלל %28.2 שהם ילדים, 387 היו
רבה, במידה לייחס, יש בשטחים התאונות ריבוי את בישראל).

שם. בדרכים לזהירות התודעה לחוסר

עבירה דוחות 53,801 המוחזקים בשטחים נרשמו .השגה
בישראל. הרשומים רכב לכלי דוחות 3,353 וביניהם

המוחזקים בשטחיט הדרכיס ותאונות התנועה .5

דרכים, תאונות 935 המוחזקים בשטחים אירעו 1970 בשנת
.%14.6 של עלייה  אשתקד 816 לעומת

אשתקד מ94 עלה הקטלניות הדרכים תאונות של מספרן
עם הדרכים תאונות של ומספרן (%4.3 של (עלייה השנה ל98
של (עלייה השנה ל314 אשתקד מ230 עלה קשה פצועים

.(36.50/0

בשטחים התאונות כלל מתוך הקטלניות התאונות אחוז

60 לוח
הנפות לפי  דרכים תאונות

1970

הנול! רמת עזה נסת
סיני וגפ!) שומרון נפת הכל סד ר. ו נ ו א ת ה

27 399 263 246 100.00/0 935 הכל סך

3035303

86481728

13018019716

9810.5קטלניות

קשות 31433.6פציעות

קלות 52355.9פציעות

61 לוח

הנפות לפי  תאונות נפגעי
1970

הגולו רמת עזה נפת
סיני וגפיו הכל סר ה ע י נ ס ה נ ו ס

52 518 418 383 1,371 הכל סך

1063139333הרוגים

קשה 3801047119510פצועים

קל 88524830829039פצועים
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62 לוח
תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

1970
רכב
מקומי

הרשום רכב
בישראל הכל סד ז ה י נ ו פ ל עבירות

50,448 3,353 53,801 הכל סך

1.100288812
3039294
50026474

1,998271,911

66035625
27522

1,8831441,739
1,495411,454

מופרזת מהירות
כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן
איתות עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על אישמירה
בבונה לא פנייה

רמזור או לתמרור איציות
תאורה עבירות

כדי תוך נהגים 7,9665357,331נהיגהסבירות

אופניים רוכבי 1,08821,086עבירות

מטען עבירות
מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

277
543

31,730

27
39

744

250
504

30,986

חוקי על אחרות 32,55081031,740התעבורהעבירות

חנייה על דוחות חוקיתנרשמו 12,1971,90610,291בלתי

בעזה הבטיחות" ,,משמרות הדרכת
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ה' פרק

ומחקר חקיקה תכנון, ארגון,

למחלקת התכנון ממחלקת הועבר הפרסומים מדור 0
ההדרכה.

רבניצב. דרגת הוענקה הכללי למפקח
 האלה: השינויים הנסקרת בשנה חלו המשטרה במחוזות

הדרומית, הנפה ירושלים, נפת  העירוניות הנפות .
למרחבים הפכו  חיפה ונפת רמתגן נפת הצפונית, הנפה
מרחב הירקון, מרחב יפו, מרחב ירושלים, למרחב הוסב ושמן

חיפה. ומרחב דן

חדשים: מדורים נקבעו תלאביב מחוז של התנועה בענף .
חקירות מדור ביןעירוני, פיקוח מדור והרישום, הניהול מדור

תעבורה. תביעות ומדור תנועה

ארגוניים שינויים .1
הנסקרת בשנה חלו ישראל משטרת של הארצי המטה במבנה

 האלה: השינויים

התח ומדור הסדנאות מדור התוספו התחבורה במחלקת .
והתובלה. בורה

הגזברות. מדור התוסף התשלומים במחלקת .

הועבר הארכיון) יחידת (להוציא המטה שירותי מדור .
המנהלה. לאגף הכללי המפקח מלשכת

למחלקת ההדרכה ממחלקת הועברה בעליחיים מנהלת .
בעליחיים. למדור הוסב ושמה האפסנאות,

לציון בראשון המשטרה תחנת פתיחת בטקס הכללי והמפקח המשטרה שר
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טייבה נקודת אייל. תחנת נסגרה פתחתקוה/השרון בנפת .
כפרסבא. לתחנת הוכפפה

ראשון תחנת נפתחה ובמקומה נסגרה נסציונה תחנת .
לתחנת הכפופה משטרה, נקודת קיימת בנסציונה לציון.

ראשוךלציון.

 חדשות משטרה נקודות שתי הוקמו שלמה במרחב .
ישירות הכפופות שארםאשיח, ונקודת אבורודס נקודת

והמיבצעים. הסיור מחלקת המיבצעים, למדור

דיראלבלח ותחנת המחנות, תחנת נפתחה עזה בנפת .
לה. הוכפפה

דן במרחב אחד סיור, אזורי שני התוספו תלאביב במחוז .
,,..... יפו. במרחב והשני

מיתקנים. לאבטחת יחידות התוספו הגבול במשמר

חיפהמערב.  משטרה נקודת נוספה חיפה במרחב .
ן

למטה הוכפפה עצמאית, כיחידה שפעלה חיפה, נמל יחידת .
חיפה. מרחב
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וסקרים מחקרים .3 ונוחלים שיטות תכנון, .2

בתחומי שונים, משטרתיים נושאים נחקרו השנה במשך
ציבור יחסי האדם, כוח התנועה, והמיבצעים, הסיור החקירות,

מהם. אחדים בקצרה כאן נסקור וכוי.

ותחזיות רבשנתי ניתוח  המשטרה מעלולי (1

המשטרה, מעלולי בהיקף הצפויה ההתפתחות של תחזיות
עד וכדי הדלק בצריכת האדם, כוח בתקן הצפוי הגידול לעומת

.1975 שנת סוף

מדמיע בגז השימוש (2

מדמיע, בגז המיבצעי השימוש מטרות לגבי מסקנות הוסקו
הציוד. ולגבי זה שימוש שביסוד העקרונות לגבי

מסוקים הפעלת (3

והומלץ הפעלתם, ואופן במשטרה מסוקים בהפעלת הצורך נבחן
לנושא מוחלטת עדיפות מתן תוך ניסיוני, בתפעול להתחיל

בדרכים. התאונות

המשטרה לצורכי אנשים וזיהוי תיאור (4

עבריינים תיאור רישום של המעשיות השיטות את בחן המחקר
בכרטסת הנאשמים תיאור של המעשית המשמעות ואת וחשודים

ההאשמות.

בישראל והעבריינות האוכלוסייה (5

ומקדמי מסוימות גיל קבוצות של העבריינות מגמות ניתוח
ביניהם. המיתאם

בדרכים התאונות לעומת הפלילית העבריינות (6

ושל הפלילית העבריינות של הרבשנתיות המגמות נותחו
ביניהם. גבוה חיובי מיתאם ונמצא הדרכים תאונות

נפגעים: עם דרכים תאונות (7

4 אנגליה לעומת ישראל
בישראל אנשים נפגעו בהם הדרכים תאונות היקף בהשוואת
בישראל כלירכב 1,000 לכל התאונות שממוצע נמצא, ובאנגליה
חלה זאת עם .1:3 של ביחס באנגליה מהממוצע יותר גבוה
התאונות. בממוצע יחסית גדולה ירידה בישראל האחרונות בשנים

דרך קטעי לפי נפגעים עם דרכים תאונות סקר (8

ק"מ 5 של לקטעים חולקו הארץ בכל הביןעירוניים הכבישים
לקטעים  וירושלים חיפה תלאביב, הערים ורחובות אחד, כל
תאונות של פרופיל נערך קטע פל לגבי בתים. מספרי 20 של

שלוש 1970 בשנת בוצעו האוטומאטי הנתונים עיבוד בתחום
עיקריות: משימות

הפלילי הרישום תיקי של ההסבה השלמת .
האלקטרוני: למחשב

ו442,071 פלילי רישום בעלי אנשים 292,716 הקיפה ההסבה
המנדט מתחילת  שנה 50 של בתקופה שהצטברו הרשעות,
מבין איש ל204,687 .1969 מרץ לסוף ועד 1918 בשנת הבריטי
טביעות נוסחת ישנה למחשב, שהוסבו הפלילי הרישום בעלי

אצבע.

הפלילי: הרישום עיבוד של המערכת גיבוש .
ורישום עבריינים רישום מכילה הפלילי הרישום מערבת
המקבלת גדולים, קבצים בעלת מורכבת, מערכת זוהי עבירות.
מספרי מפתח לפי בנויה היא יומי. לעיבוד קלט סוגי 25
שמות ומפתח אצבע טביעות מפתח פלילי, רישום מפתח זיהוי,
אחיד, זיהוי נתון מהעדר הושפעה אלו לקבצים החלוקה משפחה.
בזמן חיסכון של מהמגמה המשטרה, עבודת של אופיה בגלל
הקבצים ארבעת אינפורמאציה. הפקת בדרישות ומגיוון עיבוד
אחת, בגישה הזיהוי נכשל זיהוי: בניסיונות זה את זה משלימים
את מכיל במערכת הראשי הקובץ אחרת. בגישה ניסיון מתחיל
פרטי כולל.  הפלילי הרישום בעלי של הקודמות ההרשעות

הדין. וגזר המשפט

לבירור המחכים קובץ קבצימשנה. מספר קיימים בן
של דרושים, של נעדרים, של היסטוריות רשומות קובץ דינם,
קובץ אינטרפול; עברייני ושל מצה"ל, עריקים של נמלטים,
העבירות, וקובץ סוהר ובבתי מעצר בבתי עבריינים תנועת
ניתוחים לצורכי הפליליים האירועים כל של רשומות המכיל

סטאטיסטיים.

האלקטרוני: המחשב קליטת .
החל שנוצלו וציודו, האלקטרוני המחשב נתקבל ב16.7.70
כ280 במשך המחשב מנוצל לאחרונה לקבלתם. הראשון ביום

לחודש. שעות

של המרחבי המבנה בנושא 1969 בשנת שנערך במחקר
הנבדלים סוגים, ל3 המשטרה תחנות מוינו ישראל, משטרת
תחנה, לכל נקבעו לכך בהתאם עליהם. המוטלת העבודה בהיקף

.1970 לשבת האדם כוח תקני

נוהלים חדשים. ביטחון נוהלי פורסמו הנסקרת בשנה
ממלכתיים מוסדות ועם צה"ל עם תיאום תוך נקבעו אלו

אחרים.
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הטרדות לבלימת די בהן אין לה, שהוקנו והחיפוש המעצר יות
ודיני משפטיות פרוצידורות ציבוריים. ובמקומות ברחוב
הם אף בפעם, פעם בהם הנעשים התיקונים אף על ראיות'

ולקצרם. לפשטם במגמה רציני בדק מחייבים

בבקשות המשפט בבתי המתקיים הנרחב הדיון למשל, כך,
המשפט שמיעת של מימד לעתים מקבל זה דיון מעצר. לצווי
זוטא", "משפט של הקדםמשפטית הפרוצידורה גם עצמו.
דומה להשתנות. וחייבת מזיקה היא  מועילה משהיא יותר
הקשורה הנושנה, הבעייה המשפטיים ההליכים מבחינת לה
הנחקר של השתיקה" מ"זכות והנובעת חשודים בחקירת
 פתרון דורשת זו בעיה החוקר. על החלה "אזהרה" ומחובת
והסרת חדשים בקריטריונים זו זכות של מהותה הבהרת
שסוברים כפי מגינים, אינם שלמעשה מלאכותיים, נוהגים
של לאינטרס מזיקים אלא כלשהו, מקודש דבר על רבים,
לתיקון תוצאות, ללא אך פועלת, שהמשטרה שנים זה הציבור.
השתיקה זכות על המגן הסעיף  העדות בפקודת 9 סעיף

האזרח. של

רבה הרבים ברשות הזנות מטרד על הציבורית הביקורת
סמכויות מצומצמות כמה עד יודעים בלבד מעטים אך מאד,
המשפטי ליועץ הצעה הגישה המשטרה זו. בבעייה המשטרה
בסמים והשימוש המסחר זה. בנושא החוק לתיקון לממשלה
בדבר הנוגע החוק לתיקון הצעה ומתרחבים. הולכים משכרים
בהצעה ישנם חידושים מספר אמנם בכנסת. בדיון עתה נמצאת
של והחיפוש המעצר סמכויות הרחבת בכיוון לא אך זו,

המשטרה.

שולחן על והונחו חדשים חוקים נתקבלו הדוח בשנת
יזומים היו שבחלקם חוק, הצעות ותזכירי חוק הצעות הכנסת

האחרונות. בשנים המשטרה עלידי

הנסקרת בשנה שנתקבלו החוקים מבין החשובים ואלו
המשטרה: בעבודת משמעות בעלי ושהם

תש"ל1970 עבירה), (שכר העונשין דיני לתיקון חוק
חפץ על גם והוחלה הורחבה חפצים לתפוס המשטרה סמכות
בתנאים רשאי, המשפט ובית עבירה, ביצוע בעד כשכר שניתן

חילוטו. על לצוות מסוימים,

השכר, משווי שלושה פי קנס להטיל גם רשאי המשפט בית
בחוק. לעבירה הקבוע הקנס מסכום יותר גדול זה סכום אם

 תש"ל ענישה), (דרכי העונשין דיני לתיקון חוק
1970

פלילי; במאסר שנמצא למי אזרחי מאסר ביצוע מסדיר החוק
איתשלום על מאסר כי נקבע, כן חופפים. אינם אלה מאסרים
קנס איתשלום על מאסר לרבות אחר, למאסר חופף אינו קנס

אחר.

מספר רב בהן בדרכים, התורפה נקודות נתגלו זו בדרך דרכים.
בארץ, אחרות בערים כביש קטעי בדיקת הדרכים. תאונות

בעיצומה. עדיין נמצאת

נפגעים עם דרכים תאונות תחזית (9
השנה חודשי לפי

1949 בשנים נפגעים עם דרכים תאונות של רבשנתי ניתוח
ארצי תאונות תחזית של מודל נמצא השנה. חודשי לפי ,1969

השנה. חודשי לפי

והציבור המשטרה יחסי סקר (10

על הציבור השקפות בין ההתאמה מידת מהי בדק הסקר
הצי כי נתברר עצמה. בעיני המשטרה תדמית לבין המשטרה
ברחוב המצוי השוטר את הן רואים כאחד המשטרה ואנשי בור

חיובי. באור המשטרה מוסד את והן

עיסוקים סקר (11

ההדרכה בסיס של עיסוקים קובצי נערכו בו ראשוני סקר נערך
של עיסוקים קובץ בהכנת הוחל עתה המשטרה. ותחנות הארצי

המנהלה. אגף יחידות
היס סקירה פרסם הארצי שבמטה נוער לעבריינות המדור
פרוצות על לסקר כמבוא  חברתית כתופעה הזנות על טורית
נמצ המדור במסגרת עיבוד. של בשלב עדיין שנמצא קטינות
מחקר נוספים: מחקרים שני מתקדם עיבוד של בשלב אים
ומחקר 19661959 בשנים בירושלים בקטינים מין עבירות
פורסמו. טרם 'ממצאיהם קטינים. של לדין בהבאה הסלקציה על

עבודה שיטות בדקו השנה שנעשו אחרים וסקרים מחקרים
וכו'), מסמכים ביעור הצילום, מעבדות (מערכת משטרתיות
מקצועי קידום אחרות, דרגות בעלי (נשירת כוחאדם בעיות
נפגעים,  מתלוננים של ארצי (רישום ארגוניות ובעיות וכד')
וכד'). משטרה לאנשי עיטורים הענקת המשטרה, מדי עיצוב
המעצר סמכויות על סקרים נערכו האינטרפול בקשת לפי
המשטרה סמכויות ועל חקירה לצורכי המשטרה אנשי של

חיפושים. לעריכת

משפטי וייעוץ חקיקה .4

חקיקה א.
קצב את מלהדביק ורחוק מאד שמרני הטבע בדרך החוק

החקיקה. מערכת גם איטית וכמוהו זמננו, של ההתפתחות

חדשות צורות ולובשת בהדרגה מחמירה בארצנו הפשיעה
ומדיניים חברתיים מאורעות גם חדש. אופי גם ולפעמים
תמיד לא הציבורי והסדר הציבור ושלום חדש, מימד מקבלים
נאלצת המשטרה אולם המשטרה. של וביעילותה בכוחה תלויים
סמכו תקופתנו. את הולמים שאינם מיושנים, חוק בכלי לעבוד
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שוחרר אם רק זו סמכות נתונה (כיום נגדו. הבאה צו ליתן
המשפט). בית עלידי בערובה האדם

1970  תש"ל עבריינות, רישום חוק הצעת
הפלילי לרישום חוקי בסים לראשונה ייתן המוצע החוק
לגופים ביחס ובן המשפט בבתי בו השימוש ולדרכי במשטרה
שבתום רישום, של התיישנות מעין מוצעת היתר בין וליחידים.

יותר. לו יזדקקו לא החוק שינקוב התקופות

הכנסת: שולחן על הונחו שטרם נוספות חוק הצעות ואלו

ומציאות באבידות הטיפול לחוק הצעה
דוקא ולאו שנתקבלו חפצים לגבי חידושים מספר בהצעה
וליהנות במציאה להחזיק המוצא זכויות גובשו "אבירה'/ לאחר
התקנות את יחליף זה חוק אחרות. משלימות הוראות וכן ממנה,

כיום. פועלים שלפיהן

1970  תש"ל (תיקון), הירייה כלי חוק הצעת
מוצע היתר בין מכבר. זה הדרושים תיקונים מספר בהצעה
גזים הפולט כלי גם שתכלול ירייה", "כלי הגדרת את להרחיב

אחרים. וכלים

ודגלים סמלים שמות, על ההגנה לחוק הצעה
ממלכתיים ודגלים סמלים שמות, על להגן בא המוצע החוק
זכאית תהיה המשטרה גם בהם. לרעה שימוש למנוע כדי

האינטרפול. גם וכמוה וסמליה, דגליה שמה, על להגנה

,(11 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק הצעת
1970  תשל"א

לפסילת המשטרה סמכות הרחבת בעונשים, החמרה מוצעת
וסמכויותיה קטלנית, בתאונה מעורב שהיה מי של רישיונו
בנסיבות קנם לברירת הזמנה במקום למשפט הזמנה למסירת

אחרות. הצעות וכן חמורות,

 תזכיר הצעות שתי בטיפול נמצאות הממשלתי במישור
חוק: הצעות

העיטורים חוק הצעת תזכיר הצעת
ישראל במשטרת

לבטא המשטרה ולפיקוד למדינה לאפשר המוצע החוק מגמת
ומסירות לב אומץ המגלים לשוטרים והוקרתם הערכתם את

גבול. ללא

שוחד) (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק
1970  תש"ל ,(4 מס' (תיקון

שוחד, בעבירת להיכשל העלולים הציבוריים, העובדים לרשימת
אףעלפי לציבור", שירות המספק תאגיד של "עובד הוסף
שותפת הממשלה ואין ציוני או ממלכתי מוסד התאגיד שאין

בהנהלתו.

לעבודה) (החזרה המשוחררים החיילים חוק
1970  תש"ל ,(4 מס' (תיקון

לחיילים, הענקות להעניק מותנית הסמכה הוסמך העבודה שר
גם חל זה חוק הכלכלי. במצבם בהתחשב ולסוחרים, לשוטרים

לסעד. והזקוקים הללו בשירותים בעבר ששירתו אלו על

שהונחו המשטרה, לעבודת החשובות חוק הצעות ואלו
1970 בשנת הכנסת שולחן על

 תש"ל ,(9 (מס' העדות פקודת לתיקון חוק הצעת
1970

לקבל שמותר הציבור'/ "עובד של ההגדרה את מרחיבה ההצעה
עובדי כגון: בעלפה, במקום בכתב בתעודה עדותם את
גופים ועובדי לאומי לביטוח המוסד עובדי מקומיות, רשויות

אחרים.

המסוכנים הסמים פקודת לתיקון חוק הצעת
1970  תש"ל ,(3 (מס'

גם המסוכנים הסמים בין לבלול יהיה אפשר ההצעה עלפי
המושג של ההגדרה תורחב כן כגון,ל.ס.ד. נרקוטי, שאיננו םם
ההצעה בסמים. השימוש על מפורש איסור וייכלל "החזקה"
מפורש איסור כמו ענישה, לצורכי אחרים תיקונים גם כוללת

תיווך. על

 תש"ל ,(7 מס' (תיקון ביטחון שירות חוק הצעת
1970

תיקון גם מוצע זו, בהצעה הנכללים הרבים התיקונים בין
ההצעה הגבול. במשמר חובה לשוטרי המתייחס 18(ג), לסעיף
"בשליחות הפועל הגבול במשמר חובה שוטר כי מבהירה
נתון יהיה הצבאי, השיפוט בחוק הדבר כמשמעות הצבא",
"שלא בחוק שנאמר אףעלפי הנדון, החוק לפי צבאי לשיפוט
מבהירה כמוכן הצבאי". השיפוט חוק לעניין כחייל יראוהו
כלאיש וסמכויות חובות הגבול במשמר חובה שלשוטר ההצעה

המניין. מן משטרה

עסקים רישוי חוק לתיקון הצעה הפלילי הדין סדר פקודת לתיקון חוק הצעת
כן לרישןי> בחוק מוםמך כגורם העבודה שר את להוסיף מוצע .1970  תשל"א (2 מס' (תיקון וחיפוש) (מעצר
עבירות, מפני עסק מקום הבטחת של הנימוק את להכליל מוצע ולא משטרה קצין עלידי בערובה אדם שוחרר אם שגם מוצע,

ברישוי. המשטרה לשיקולי כנתון המשפט בית רשאי לכך, כשנדרש במשטרה לחקירה התייצב
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זכו  נוספים ובשלושה התובע עלידי בוטל אחד מקרה
בפיצויים. התובעים

הוגשו במרחבים מפקדים או המפכ"ל המשטרה' שר נגד
תנאי. על צו למתן לצדק הגבוה המשפט לבית עתירות 21

לעסק רישיון להעניק סירוב היתר, בין היו, העתירות נושאי
וכדי. עיקול ביצוע וכסף, נכסים איהחזרת רישוי, הטעון

לצדק, הגבוה המשפט בית עלידי הסף על נדחו עתירות 8

צו הוצא עתירות 11 לגבי תנאי! על צו לגביהן שהוצא מבלי
המשפט. בית ע"י בוטלו ו6 בדיון עדיין מהן 5  תנאי על

החלטי. צו במתן עדיין נסתיימה לא עתירה אף

משפטיות תביעות ב.

מאזרחים כספיות תביעות 18 המשטרה תבעה הנסקרת בשנה
מחצית משטרתי. לרכוש נזק ובגין בשוטרים גוף פגיעות בגין
בבית דיון לאחר וחלקן בפשרה חלקן  סולקו אלו מתביעות
המשפט. בית בפני בדיון עדיין נמצאות ומחציתן  המשפט

פציעות בגלל המשטרה נגד הוגשו אזרחיות תביעות 42
חפצים החזרת מהארץ, יציאה עיכוב לרכוש, נזק וגרימת
עילה חוסר בשל נדחו תביעות 16 וכיו"ב. נמצאו או שנתפסו
פשרה, הוגשה מקרים בשלושה בטיפול! עדיין נמצאות ו18
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ו' פרק

האדם כוח

לא ישראל משטרת של האדם כוח תקן הגדלת ואולם
שנת בסוף האדם. כוח במצבת מתאים בגידול השתקפה
משטרת (אנשי המשטרה של האדם כוח מצבת על נמנו 1969

בתפקידים שוטרים המניין, מן משטרה אנשי  ישראל
שירותים ועובדי פקידים זמניים, מוספים שוטרים מוגדרים,
בשטחים המשטרה ואנשי  היישובים במשמר יומיים ושומרים

והמצבה התקן .1

ובכלל המשטרה, של האדם כוח תקן עמד 1970 שנת בתחילת
עמד השנה בסיום אנשים. 13,299 על המוחזקים, השטחים זה
המשטרה דרישות את משקף זה מספר אנשים. 13,471 על התקן

עליה. המוטלים התפקידים כל את למלא כדי אדם, לכוח

בדימונה השוטר יום
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9,405 שהוא המניין מן המשטרה אנשי בסךכל א.
תפקידם שאופי הגבול משמר אנשי כל כלולים אנשים,
הרגילה המשטרה מעבודת בעיקרו ושונה מיוחד הוא
מסיבות הגבול משמר אנשי מספר את נפרט (ולא

מובנות);

354 כלולים המניין מן המשטרה אנשי בסךכל ב.
בשטחים קבע דרן המועסקים ישראלים, משטרה אנשי
הכלולים משטרה אנשי מאות כלומר,  המוחזקים
מגישים ואינם המניין מן המשטרה אנשי בסןכל

בישראל. לאוכלוסייה משטרה שירות

בצורה להשפיע שבכוחם האלה, הגורמים לשני פרט
לכל המניין מן המשטרה אנשי של המדד הורדת על בולטת
ישרא משטרה שאנשי בחשבון לקחת עוד יש תושבים, 1,000

האדם כוח מצבת על נמנים שאינם שאףעלפי רבים' לים
בשטחים ליחידות שונים שירותים מספקים המוחזקים, בשטחים
בנושאי וכן השונים והשירותים המשק (בנושאי המוחזקים

הניהול).

מצבת על נמנו 1970 שנת בסיום ואילו איש. 11,8.30 המוחזקים)
כוח מצבת גדלה 1969 לעומת איש. 11,969  האדם כוח
והמצבה התקן בין הפער בלבד. איש ב139 המשטרה של האדם
ואילו ,583 על עמד הוא 1969 בשנת לשנה: משנה וגדל הולך

.1,502 על  1970 בשנת

המניין מן ישראל משטות אנשי של האדם כוח במצבת
9,408  1969 בסיום נכללו הגבול) משמר אנשי את גם (כולל
הדוח בשנת כלומר, איש, 9,405  1970 שנת ובסיום איש,

המניין. מן משטרה אנשי שלושה נגרעו עוד

זו, בשנה ל845 אשתקד מ693 גדל השוטרות מספר
ועקב ירושלים במרחב סיור שוטרות יחידת הקמת עקב בעיקר

לירושלים. העברתו עם הארצי, למטה שוטרות תוספת

מקומיים שוטרים (למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר
השנה. ל101'1 אשתקד מ1,016 עלה המוחזקים) בשטחים

תושבים 1,000 לכל המניין מן המשטרה אנשי של המדד
עלינו זה מדד לבחון בבואנו אן ל%3.1. ירד בישראל
כי היטב, המבהירים חשובים גורמים בשני להתחשב
המשטרה בעבודת העוסקים המשטרה אנשי של המדד

בהרבה. קטן הוא ממש

63 לוח

תושבים* 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת
1970  1961

עובדיהאוכלוסייההשנת כל
ישראל משטרת

משטרה אנשי
המניי" מז

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מז

תושבים1,0005

19612,232,0006,9545,7803.12.6

19622,332,0006,9305,7583.02.5

19632,429,0007,0595,8562.92.4

19642,523,0007,4456,2542.92.5

19652,599,0007,9886,7263.12.6

19662,657,0008,8717,5693.32.8

19672,775,00010,1608,7563.73.2

19682,841,00010,8199,2103.83.2

19692,919,00011,0529,4083.83.2

19703,000,00011,1659,4053.73.1

לםטאטיםטיקה המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *

המוחזקים בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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64 לוח

אנשי (כולל ישראל משטרת לעובדי רק מתייחס **ן* 64 לוח
קבוצות לפי האדם כוח חלוקת את ומראה הגבול) משמר

 התפקידים:

שאינם נהגים רישום, (שירותים,  אחרים בתפקידים
 יעודיים) בתפקידים עוסקים
אשתקד. %18.1 לעומת ,18.57"

אופי קשר חקירות, וסיור, (מניעה  יעודיים בתפקידים
 וניהול) פיקוד הדרכה, ראטיבי,
אשתקד. %81.9 לעומת ,%81.5

האדם כוח חלוקת
70$ו התפקידים לפי

מניעה,סיורינו
%59.4 ותנועה

וקורסים הדרגה

וניהול פיקיוד
%9.ו
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65 לוח

לפימצבת האדם הדרגותכוח
19611970■

ה כ צ £

1900:007196819691970ס96נ1911190210031964

1111111111רבגיצב

8988887788ניצב

משנה 18172120222524242636ניצב

19242337464749525554סגןניצב

627272768592108121129137רבפקד

139130157171191213214219222235פקד

200215204203208226224226237230מפקח

משנה 867382759090144181208221מפקח

55344436537616676717774840938רבםמל

ראשון(ד.) 7826866877188008749671,0341,0751,122סמל(ת)

שני(ה) 9529499911,0001,0341,1501,2251,2631,2901,441סמל(ת)

6731,3791,4751,4571,4161,3401,3871,5391,6841,651רבשוטוץת)*

2,7851,8591,6991,9512,2092,8273,6893,7693,6333,331שוטר(ת)

הכל 5,7805,7585,8566,2546,7267,5698,7569,2109,4089,405סך

באחוזים +1.70.4השינוי 1.7+ 6.8+ 7.5+ 12.5+ 15.7+ 5.2+2.1

הסמלים במניין ולא השוטרים, במניין רבישוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל

66 לוח

1970  ובמחוזות הארצי במטה המצבה

הדרומי המחוז תלאביב סחת הצפוני המחוז
הארצי המטח
הנבול םע!םר
הדרכה בפיסי

הכל סד

922490136166130
3,5011,354688684775
4,9822,3139447201,005

קצינים
ממלים
שוטרים

1,910 1,570 1,768 4,157 9,405 המניין מן המשטרה אנשי כל סך

207
6

107

1

87 893 1,294 זמניים מוספים שוטרים
11 18 האחיד בדירוג המדורגים שרותים ועובדי פקידים
448 448 היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי כל 11,1655,5091,8551,6782,123סך

ב1969 המשטרה עובדי כל 11,0525,5841,8081,6781,982סך
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5,661 ישראל למשטרת להתגייס ביקשו 1970 בשנת
אנשי 1,585 גויסו בסךהכל .1969 בשנת 6,356 לעומת אנשים,
חייבי  הגבול משמר שוטרי 370 (בתובם המניין מן משטרה
שוטרים 252 זמניים, מוספים שוטרים 275 גויסו כן גיוס).
שוליות 52 נוטרים, 88 שמ"זים), הם (אף מוגדרים בתפקידים

המוחזקים, בשטחים מקומיים שוטרים ו57 מלאכה לבתי

בסיסי לקורס במישרין בגיוס המשיכו הנסקרת בשנה
גבוהה מהמועמדים הנדרשת הכישורים רמת שבו לחקירות,
המשטרתי האולפן את ב1970 שסיימו חדשים, עולים 24 יותר.

למשטרה. גויסו בביתשמש,

במרחב לשירות שוטרותםיירות 33 גויסו 1970 בשנת
המשרות, לאיוש שוטרות של נוספות עשרות גויסו כן ירושלים.

לירושלים. העברתו עם הארצי במטה שנתפנו

בנוסף כלולים, ישראל משטרת של האדם כוח במצבת
זמניים, מוספים שוטרים 1,294 גם המניין, מן המשטרה לאנשי
ועובדים פקידים ו18 היישובים, במשמר יומיים שומרים 448
כוח במצבת בלולים שאינם הנוטרים, של מספרם אזרחיים.
שתים מוסדות עלידי המועסקים ישראל, משטרת של האדם
ומשמעתית ארגונית מבחינה והכפופים שכרם את שמשלמים

השנה. ל429 אשתקד מ484 ירד למשטרה,

* ושינויים נשירה גיוס, .2
המיו הקשים העבודה ותנאי העבודה בשוק המלאה התעסוקה
המבקשים במספר בירידה אותותיהם נתנו למשטרה, חדים
למרות המתפטרים. במספר ובעלייה למשטרה להתגייס
הנדר המשכל) ורמת (השכלה הכישורים רמת הורדה לא זאת,
הגבוהה הבריאות רמת הורדה לא אף לגיוס. מהמועמדים שים
משקפיים. למרכיבי ביחס שנעשתה להקלה פרט מהם, הנדרשת

67 לוח

המצבה מן והורדות גיוסים
1970  1961

לעומת. המתגייסים
 המצבה מז היורדים

השינוי אחוז

המתפטרים אחוז
היורדים מבין
המצבה מז

מהם
התפטרו

הזדדו
המצבה מז

196144354548088.1 18.7

196263065250978.1 3.4

196368258447681.5+ 16.8

196486346533371.6+ 85.6

19651,03356136665.2+ 84.1

19661,61477138149.4+ 109.3

19671,87368735752.0+ 172.6

19681,5001,04669266.2+ 43.4

19691,5211,32376157.5+ 15.0

19701,5851,58878149.2 0.2

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק בלוחות המספרים
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מתפטרים. 761 מהם ב1969, מהמצבה כוח ממצבת אנשים 1,588 כאמור, הורדו, השנה במשך
שהורדו אנשים 1,323 לעומת שהתפטרו, 781 מהם האדם,

68 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
1970

אחתשנהעדהכ5סד 13 10ו45  ( ומע5ה112021

באבאבאבאבאבאבא

2 38 3 7 

 12 6 8 

 33 22 44 27

 12 10 24 54

   1 1   6 46

1 5 5 5 6   16 32

29 22 24 48 126 8 8 127 264

58 123 145 287 786 158 221 632 1,246

בכירים קצינים
מפקחים

סמלים
שוטרים

95 41 83 81 88 150 174 341 919 166 229 781 1,588 הכל סך

 35 47 94 64 66 77 85 414 814 159 229 761 1,323 1969 מספרי עם השוואה

המצבה מן היורדים כל  א
בלבד המתפטרים  ב

69 לוח

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
1970

םמ5ים
ושוטרים הכל סר ההורדה פינות

1,510 32 46 1,588 הכל סך

12

2

11

47

45

36

759

23

575

9

16

3

3

32

6

16נפטרו

3נספו

בתפקיד 11נפלו

בריאות מסיבות 54פוטרו

אחרות מסיבות 48פוטרו

לקיצבה 77יצאו

781התפטרו

אחרות 23סיבות

לצה"ל החזרה או חובה שירות 575סיום
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שבח ודברי פרסים .4

כספיים, פרסים 4,006 משטרה לאנשי הוענקו 1970 בשנת
הצעות ועבור השיגרה מן החורגים מיוחדים מעשים עבור

ייעול.

ציינו רמתגן ועיריית ירושלים עיריית תלאביב, עיריית
והעניקו במרחבם משטרה אנשי של פעילותם את לשבח השנה
לרב פרסים העניקה תלאביב עיריית כספיים: פרסים להם
גוזי; חלוץ שני ולסמל דרור שמעון לרבסמל כהן, זכריה סמל
תמרי, צבי משנה למפקח פרסים העניקה ירושלים עיריית
עיריית ועקנין; דוד ולרבשוטר תורג'מן מאיר לרבםמל
פרסים העניקה במרחב, הבנקאים מועדון עם בשיתוף רמתגן,
ולשוטרת ג'יבלי אדמונד ראשון לסמל אברהמי, ברוך לרבסמל

יחיא. יונה

המוחזקים בשטחים האדם כוח .5

המשטרה ביחידות אנשים 1,158 שירתו 1970 שנת בסיום
וצפון עזה ובנפת ויהודה שומרון (בנפות המוחזקים בשטחים
ו354 השנה, במשך שגויסו חדשים, שוטרים 57 ביניהם סיני),
אנשי 332 מהם אנשים 1,100 לעומת ישראל, משטרת אנשי
השנה שנפתחו המשטרה בנקודות .1969 בשנת ישראל משטרת

בלבד. ישראלים משטרה אנשי משרתים שלמה, במרחב

בשטחים המשטרה בתפעול ישראל משטרת של חלקה
המשר הישראליים השוטרים במספר רק לא מתבטא המוחזקים
שירו במתן גם אלא הגבול, משמר ביחידות ובייחוד שם, תים

צורך. לעת תגבורת ובשליחת אפםניה ואספקת תים

המקומיים השוטרים של העבודה ומוסר המקצועית רמתם
טובים הישראלים עמיתיהם עם ויחסיהם להשתפר, ממשיכים
שיתפו בהם הבודדים, המקרים מן להתעלם אין אך והדוקים.
אירעו שני מצד מחבלים. ארגוני עם פעולה מקומיים שוטרים
לזרא כי המקומיים, השוטרים בחיי להתנקשות ניסיונות גם

לתפקידם. מסירותם העוינים לגורמים היתה

הוותק בקבוצת להיות ממשיכה ביותר הגדולה הנשירה
הנשירה סיבות בין ורבשוטר. שוטר ובדרגות שנים 31
ושוטרים. סמלים בקרב במיוחד ההתפטרויות, גמםפרן בולטות
שירות את שסיימו שוטרים הם המצבה מן מהיורדים כשליש
לגימלאות, היוצאים מספר לצה"ל. שהוחזרו או שלהם החובה
מידי וגדל הולך לקויה, בריאות מטעמי שפרשו אלו כולל
הפוגמים הקשים השירות תנאי משפיעים הגיל, מן לבד שנה.

לקיצבה. היוצאים ריבוי על השוטרים בבריאות
שכשליש העובדה, בולטת הוותק לפי האדם כוח בהרכב
ורק בשירות, שנתיים עד נמצאים המניין מן המשטרה מאנשי
אלו שיעורים ומעלה. שנים 10 של וותק בעלי הם %35.6
היינו, לגימלאות, הפורשים שמספר צוין, שכבר את מאשרים

גדל. השירות, מן היוצאים והמנוסים הוותיקים מספר
לדרגת 320 מהם אנשים, 2,098 בדרגה הועלו השנה במשך
משטרה אנשי 120 יותר. לגבוהה אחת קצונה ומדרגת קצונה

זמנית. היתה שדרגתם אנשים רובם בדרגה, הורדו
אחרים ושלושה תפקיד מילוי בשעת נפלו משטרה אנשי 11

תפקיד. מילוי בזמן נספו

בריאות .3
1970 בשנת עמד ולשוטרים לסמלים מחלה ימי של הממוצע
אשתקד). 6.7) 7.4 על ולקצינים אשתקד) 12.6 (לעומת 9.1 על
וחבלות, פציעות מחמת העדתיות נכללו המחלה ימי במניין
הרגילים תפקידיהם מילוי בשעת המשטרה לאנשי שנגרמו
והוא נמוך הדיעות לכל הוא זה ממוצע איבה. פעולות עקב או

לתפקידם. המשטרה אנשי מסירות על נוספת עדות מעיד
אנשי של לאישפחם דאג המשטרה של הרפואי השירות
כדי ובבסיסיה המשטרה ביחידות ביקר חולים, בבתי משטרה
ובדיקות רפואיות בדיקות וערך התברואתי המצב על לעמוד
בטרם בדיקות עברו לגיוס מועמדים 1,800 מחלות. למניעת
הרפואית הוועדה עלידי נבדקו משטרה אנשי 175 גויסו,
קיבלו הדרומי, במחוז בעיקר אחרים, ושוטרים המשטרתית,
בירושלים המחלה פשטה בה בתקופה כולירה, נגד חיסון

המוחזקים. ובשטחים

70 לוח
הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת

1970
תשומרוןנפההכלסד פ סיניעזהנפתיהודהנ וצפון

מהםםה''כ
"כישראלים מהםפה

מהםסתייכישראלים
"כישראלים מהםפה

ישראלים

3028693602131נ1,158354270הכלסך

48411312992620קצינים
11ממ'יקים

3071527751834414757סמלים
770129168561913741136שוטרים

32321111331818שמז"ים
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בתלאביב השוטר'' ב,,בית שוטרים מסיבת

בשירות (חיילות חיב"ה לשוטרות פרסים הצורך' במידת
המשטרה).

אנשי כי בדבר, הנוגעים הגורמים עם סיכמה ישראל משטרת
תפקידם, מילוי ועקב תפקידם מילוי תוך שנחבלו משטרה,
לפחות %25 של נכות דרגת להם קבעו הרפואיות ושהוועדות
בתשלום נוסף מניכוי ייהנו  במשטרה לשרת ממשיכים והם

הכנסה. מס

אנשי כי הביטחון, משרד של השיקום אגף עם סוכם
תפקידם, מילוי ועקב תפקידם מילוי תוך שנחבלו משטרה
דרגת להם קבעה הביטחון משרד של הרפואית ושהוועדה
האגף שנותן ההטבות מכל ייהנו  לפחות %30 של נכות
לשרת ממשיכים שהם עלאף הקבע, צבא לאנשי דומה במצב

במשטרה.

1,900 השנה במשך אישרה בע"מ השוטרים קרנות הברת
ל"י. 2,990,000 של כולל בסך משטרה, לאנשי להלוואות בקשות
מיוחדים מענקים אושרו המשטרה אנשי מבין סעד לנזקקי

ל"י. 23,000 של בסך

17,112 משפחותיהם ובני המשטרה אנשי בילו הדוח בשנת
המשטרה. של מרגוע בבתי נופש יכי

שירות תנאי .6

בשכר הטבות א.

כרופאים המועסקים המשטרה לאנשי לשלם הוחלט הדוח בשנת
דירוג לפי  כמהנדסים המועסקים לאלו הרופאים, דירוג לפי
 הקשר במחלקת בטכנאים המועסקים ולאלו המהנדסים,

הטכנאים. דירוג לפי
ל"י. ב5 הועלה הגבול במשמר החובה שוטרי של שכרם
נקבע המשפחתי שמעמדם הגבול במשמר החובה לשוטרי
מענק ל"י. ל30 ל"י מ15 החודשי המענק הועלה כ"ערירי",

ל"י. ל100 ל"י מ50 הועלה הנישואין
ותוספת מיבצעית דריכות תוספת לקבלת תנאים נקבעו
בחופ או בקורסים בהיותם להן הזכאים משטרה, לאנשי שדה

מחלה. שות

וסעד רווחה ב.

בשנה להעניק הכללי המפקח שיכול הכספי, הפרס שיעור
ראש ל"י. ל1,000 נקבע אחד, משטרה לאיש אחת תקציבית
לאיש אחת תקציבית בשנה לאשר יכול האדם כוח מחלקת
להעניק' גם הוחלט ל"י. 300 עד בסכום פרסים אחד, משטרה
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משתתפים בה הדרכה, מועצת הוקמה הנסקרת בשנה
ושלוחותיה. ההדרכה מחלקת ונציגי והמחוזות האגפים נציגי

העיקריות: מטרותיה

ההדרכה, מאמץ של ורציונאלית כללית הכוונה .

ושיטותיה; ההדרכה תכניות של שוטף עדכון .

הביצוע; ודרגי ההדרכה גורמי של חוזר היזון .

השונים. ההדרכה לתפקידי מתאים אדם כוח בהספקת סיוע .

עבור מקצועי בכתבעת מכבר זה שהורגש המחסור לאור
אוניבר של למשפטים הפקולטה בין הוסכם המשטרה, אנשי
במשותף לאור להוציא ישראל משטרת לבין תלאביב סיטת
המשטרה. ומדעי הקרימינולוגיה המשפט, בנושאי כתבעת
לזיהוי המחלקה מראש האוניברסיטה, מאנשי הורכבה המערכת
הראשון הרבעון בכירים. לקצינים הספר בית וממפקד פלילי

הקרוב. בזמן לאור יצא

על תלאביב אוניברסיטת עם הוסכם 1969 שבשנת לאחר
החל בכירים, לקצינים הספר לבית אקדמי מעמד הענקת

שניתנו מהנחות השוטרים ילדי נהנו קודמות כבשנים
בבתי לימוד בשכר המקומיות, והמועצות העיריות עלידי
ספר בבתי הלימודים בתשלום ובהשתתפות עליסודיים ספר
של כספית בהשתתפות זכו כן המשטרה. מתקציב העליסודיים
להשכלה במוסרות בלימודיהם בעי'מ" השוטרים קרנות "חברת

גבוהה.

בבעיו ולאלמנות שכולות למשפחות סייעו הרווחה קציני
ילדים, חינוך בהלוואות, הקשורים ובסידורים השונות תיהן
ובני המשטרה לאנשי סעד הגישו הם וכוי. רפואיים טיפולים
לסיוע שנזקקו לאלו חולים, בבתי מאושפזים שהיו משפחותיהם
להסדרים דאגו כן לגימלאות. שפרשו ולאלו דירה ברכישת
חופשית ובנסיעה וספורט, בידור למופעי כרטיסים ברכישת

הציבורית. התחבורה בקווי

והדרכה הכשרה .7

ההדרכה בין התאמה של העקרונות נשמרו עברו כבשנים השנה
ושל במרחבים המשטרה אנשי של המעשית העבודה לבין
להשקעת במקביל חדשות. הדרכה שיטות אחר מתמיד חיפוש
למשימות לב תשומת הוקדשה ובהתמקצעות' בהכשרה מאמצים

גרמם. שהזמן חדשות הדרכה
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הארצי במטה המקציעית בספרייה
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הארצי ההדרכה בבסיס טבעי בגודל פשע" ,,זירת של דגם

לאפשר היא האיבחון מגמת פיקודיים. לקורסים כמועמדים
מתאימים. כישורים בעלי שוטרים של קידומם

הגבול' משמר לטירוני הדרכה בסים נפתח חורון בבית
הארצי. ההדרכה בבסיס הבסיסית הכשרתם את קיבלו כה שעד
הגבול. משמר לנהגי קורסים גם יערכו ביתחורון בבסיס
במסגרותיה הגבול משמר שוטרי הדרכת נמשכת כן כמו

בתלפיות. ההדרכה בבסיס  הקיימות

ההדרכה שיטות א.
וההפעלה המעשי הלימוד עקרונות על מבוססות ההדרכה שיטות
הלכה ומבוצעת מודגשת זו מגמה החניך. חושי של המירבית

הקורסים. בכל למעשה
הדרכה, לעזרי המעבדה בהרחבת מושקעים רבים ומאמצים ידע
ולהדרכה השונים בקורסים להדרכה עזרים להכין שמגמתה
יעודי לבדיקת מיוחד צוות מונה הנסקרת בשנה המרחבית.
עבודתו דוחביניים. כה עד הגיש והוא תפעולה ודרכי המעבדה

.1971 בתחילת תסתיים

המשלבת החדשה, המתכונת לפי ללמוד הראשון המחזור
עצמו. הספר בבית לימודים עם באוניברסיטה לימודים

התיעוד ל"מרכז נספחת כחברה הצטרפה ישראל משטרת
המשטרה הביטחון. מערכת של הראשי המדען שליד והמידע"
שבר ספרים בהשאלת והמידע התיעוד במרכז להסתייע תוכל
וההתעניינות העיסוק בנושאי ביבליוגראפי מידע בהשגת שותם,
המרכזית הספרייה של ותפעול ובארגון המשטרה אנשי של

הדרכה. כגורם
תוכניות בין לתיאום רבה מחשבה הוקדשה הדוח בשנת
בכירים. ולקצינים למפקחים לסמלים, הקורסים של ההדרכה
יתרכז לסמלים שהקורס כך ביניהן, התאמה ליצור היא המגמה
 האחרים והקורסים רקע ולימודי ביצוע טכניקות בלימוד
זו במסגרת המשטרתיים. והמדיניות המחשבה דרכי בלימוד
לימודי למפקחים הקורס של ההדרכה בתוכניות השנה הוכללו
להמשך חשובה שידיעתם והמתימאטיקה, האנגלית הלשון

בכירים. לקצינים המפר בבית הלימודים
משטרה אנשי 924 הדוח בשנת איבחן הקצינים מבדק
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הכשרה ב. "זירת של לדגם נוסף שונים. הדרכה עזרי נוספו הדוח בשנת
קורסים פיקודיים, קורסים בסיסיים, קורסים נערכו הדוח בשנת למקרי העבירה "זירת של ולדגם אלימות" למקרי העבירה
ובמוסדות המשטרה מסגרת בתוך והשתלמויות להתמקצעות בבסיס ומוקם הולך הארצי, ההדרכה בבסיס שהוקמו פריצה"
הקורסים נערכו המשטרה מסגרת בתוך לה. מחוצה וגופים הנושא להדרכת שישמש נוספת, עבירה זירת של דגם זה

 האלה! וההשתלמויות דירה". בבית "חיפוש

לטירונים: קורס

מספרהקורם
המחזורים

ו

משן
ט**מךהקורם

מספר

ממיטיבים

כ י נ ח ה

ו

ם י

| ינשרו סד,

ולחוקרים חודשים18לשוטרים 530814785540

* הגבול משמר שבועות23לשוטרי 33372810375

שבועות 6 או

מגויסי  הגבול משמר 5לשוטרי חודשיםחונה 33555917131

חובה מגויסי גם השתתפו נזהמחחרים בחלק

: למפקדים קורס

סםסרהקורם
המחזירים

משד
סיימוהקייס

מספר

ממשיכים

החניכים

נשרו "נ| סד, !

הגבול במשמר חוליות שבועות7מפקדי 416714181

וסמלות חודשים3סמלים 6201847292

חודשים2מפקחים 91935761

בכירים חודשים2קצינים 6201939

מודיעין, בנושאי בהשתלמויות השתתפו משטרה אנשי 910 לרכזי המקצועיים בקורסים השתתפו משטרה אנשי 398
נוהגי מחלקות, סמלי קלסתרון, חבישה, תנועה, עבריין, נוער למקרי חוקרים תנועה, בוחני גישוש' כלבי נוהגי מודיעין,
ובימי וכוי, הגבול) משמר (לשוטרי וטרקטורים נגמ"שים מסוקים. וצופי אצבע טביעות ממייני אלחוטאים, גששים, רצח'
עיקוב ותצפיות, סתר האזנות מסוכנים, סמים בנושאים עיון ההדרכה בבסיס חיב"ה קורסי ב3 השתתפו חיילות 320

המבדק. ואיבחוני סמוי ב"נעורים".
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מרחבית הדרכה ד.
ומתנהלת המשטרה אנשי כל את מקיפה המרחבית ההדרכה
נושאים, נכללים במסגרתה תקופתיים. ובשיעורים עיון בימי
היחידות של המקומייםספציפיים לצרכים בהתאם הנקבעים
ההדרכה. מחלקת עלידי המתוכננים חובה נושאי וכן במרחבים,
בנושא מיוחדים עיון ימי במרחבים קוימו הדוח בשנת
שחלו החקיקתיים השינויים בעקבות וזאת התעבורה", "תקנות

זה. בתחום

בהדרכת הארצי ובמטה במרחבים הוחל 1970 שנת בסוף
ארגון בנושא  ומזכירות מנהלה עובדי  וסמלים שוטרים
המטה לעובדי חירום לשעת ראשונה עזרה ובהדרכת ושיטות,
ההדרכה במועצת גובשו מרחבית להדרכה החובה נושאי הארצי.
התפקידים לביצוע שוטף ידע הקניית אמותמידה: 4 לפי
1 המרחבית מהפעילות שנגזרו מלקחים שנרכש השיגרתיים,
ידע הקניית במטה: או במרחבים שמקורו חדש ידע הקניית
השכלה והקניית המשטרה, למיבצעי כבסים המשמש תיאורטי,
בפיקוד שמקורם המשטרה, אנשי של האופקים להרחבת כללית

למשטרה. שמחוץ בגורמים או המשטרה
.. שביניהם המרחבית, ההדרכה נושאי נקבעו לכך בהתאם
הטכנולוגיה מקום המשטרה, בעבודת עזר ככלי הסטאטיםטיקה
יחסי כיצד?,  פיקודים הערכת המשטרה, בעבודת והמדע
למחשב הרישום הסבת החקירות, ובין המודיעין בין גומלין
וכוי. נוער עבריינות למניעת בטיפול חדשות מגמות האלקטרוני,

תרבות ופעולות כללית השכלה ה.
כללית השכלה

מספר של לימודיהם את ישראל משטרת מימנה הדוח בשנת
"מוסמך", התואר ולקראת "בוגר" התואר לקראת משטרה אנשי
במשך למדו בכירים לקצינים הספר לבית המועמדים
במסגרת האקדמיים ללימודים כהכנה האנגלית, הלשון את השנה
משטרה, אנשי למספר האנגלית לימודי מומנו כן הספר. בית

הבאה. הדוח בשנת אלו לימודים אושרו אחרים ולרבים
מחזורים 2 סיימו תיכונית להשכלה המשטרתית במדרשה
יתקיימו הבאה בשנה המוקדמות. הבחינות לקראת לימודיהם את
לבחינות ולהכנה מוקדמות לבחינות להכנה מחזורים במקביל
בבתי תיכונית השכלה רוכשים אחרים משטרה אנשי בגרות.

צה"ל. של התיכוניים הספר
הלשון את לומדים למשטרה, להתגייס המתעתדים עולים, 93

בבסי הנערכים בקורסים ביתשמש. במשטרת באולפן העברית
הלימודים תוכנית מכלל זמן פרק מוקדש השונים ההדרכה סי

העברית: הלשון לשיפור
שעות 80  ולחוקרים לשוטרים בסיסי בקורס
שעות 45  הגבול משמר טירונים בקורס
שעות 60  לסמלים בקורס
שעות 90 למפקחים בקורס
שעות 20  בכירים לקצינים הספר בביר.

בקורסים משטרה אנשי 522 השתתפו צה"ל בבסיסי
קרביים, לחובשים כיתות, למפקדי פלוגות, למפקדי לקצינים,
שמונה וכוי. לסעד גופני, לאימון לחבלה, לטבחים, לנשקים,
ובכתב קשר בטכנאות אחרים במוסדות השתלמו משטרה אנשי

עבודה. לפריון המכון עלידי שאורגנו ובקורסים נות,

הגבול משמר בנוסח ,,קפוץ''

בחינות ג.

בהענקה בהן העומדים את מזכות שחלקן השירות, בבחינות
קצינים לגבי משטרה. אנשי 599 בהצלחה עמדו כספית,
תנאי המבחנים מהווים ייעודיים, תפקידים ממלאים שאינם

המקצועית. רמתם ולקביעת לקידומם
 הנבחנים: ומספר השירות מבחני על פרטים להלן
 קצינים קידום ;57  כלליים בתפקידים קצינים קידום
 גבולות בקרי ;302  הצטיינות שכר :22  משנה מפקחי
זרה שפה ;11  יסוד השכלת :60  עברית לשון :12
בהדרכת מקצועיות בחינות וכן ;52  צרפתית) או (אנגלית
וכוי אצבע טביעות עובדי רכב, מכונאות הבטיחות, משמרות

.83 
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הארצי ההדרכה בבסיס בג'ודו אימון

חוץ לגורמי הדרכה ט.
שוגים צבאיים בקורסים הדוח בשנת הדריכו משטרה אנשי
ממלכתיים במוסדות שדה)' וביטחון הג"א צבאית' (משטרה
"בראילן" ובאוניברסיטת וכוי) משק (שירותים, וציבוריים

(קרימינולוגיה).
צה"ל, "בראילן"' אוניברסיטת  שונים מוסדות עובדי
לימו סיור ערכו  ובו' המשפטים משרד הסוהר' בתי שירות
אף ובמיתקניה. המשטרה ביחידות השתלמויות לשם ושהו דים
החבלה' בתחום בארץ' השתלמויות עברו זרות משטרות אנשי
סיורי ערכו ואחרים והמודיעין החקירות הפלילי' הזיהוי

לימודים.
בשנת גם סייעה ישראליים משטרה קציני 6 של משלחת
וההדרכה. התכנון הארגון' בנושאי אתיופיה' למשטרת הדוח

מקצועי. בנושא אחרת ידידותית לארץ סייע נוסף קצין

חיים בעלי אימון י.

השתתפו בהם כלבים, לנוהגי קורסים 3 התקיימו השנה במשך
אנשי וכן הגבול' משמר שוטרי וביניהם משטרה' אנשי 46

שוטף. בביטחון העוסקים הספר יישובי

לטיפול משטרה אנשי והוכשרו השתלמויות קוימו כן כמו
הגבול. משמר ביחידות המוצבים שמירה, בכלבי

טיולים
חופשתם בזמן השתתפו משפחותיהם ובני משטרה אנשי 1,418
לבד המשטרה. עבורם שארגנה הארץ, ברחבי טיולים ב82
בהכרת למשתתפים הטיולים מסייעים החברתית, ממשמעותם

ואתריה. הארץ

המשטרה פרסומי ו.

בשיתוף ישראל' משטרת תפרסם 1971 משנת החל כאמור,
כתבעת הלאביב' אוניברסיטת של למשפטים הפקולטה עם

המשטרה. אנשי עבור מקצועי
"אל להוצאת השנה הוקדשו ומקיפים יסודיים והכנה תכנון
תיאור כולל בקרוב' לאור שיצא האלבום ישראל". משטרת בום

פעולתה. ודרכי המשטרה של ובמלל, בתמונה מקיף,

. תקופתיים הסברה פרסומי לאור הוצאו הדוח בשנת
תחיקה "חידושי מהרבה", "מעט המשטרה/ בעולם "מהמתרחש
שונים. משטרתיים בנושאים פנימיים פרסומים וכן ופסיקה",

המרכזית הספרייה ז.

נספחת כחברה השנה ישראל משטרת הצטרפה לעיל, כמוזכר
מערכת של הראשי המדען שליד והמידע" התיעוד ל"מרכז
בריאורגניזציה המרכז במומחי להסתייע היא המגמה הביטחון.

יעיל. הדרכה כגורם לקיימה כדי הספרייה, של

ומשפט חוק ספרי 6,362 על הספרים מצאי עמד השנה בסיום
עותקים) 2,789) כללית השכלה ספרי 1,092 עותקים), 20,194)
עותקים). 1,528) צבאיים ובנושאים מדע בנושאי ספרים ו166

גופני אימון ח.
המאורגנת הפעילות במרחבים הוגבלה העבודה עומס עקב
בתוכניות קבוע כחלק נשארה עדיין כי אם גופני, לאימון

השונים. הקורסים של הלימודים

עמדו הארצי ההדרכה בסיס וחניכי הגבול משמר אנשי
כבודדים השתתפו משטרה אנשי 104 הכושר. אות במבחני

הימים. 3 בצעדת
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מוכנה החליפה

המזון בטיב השתקפה  המשטרה לאיש  לפרט הדאגה
האישי ובציוד מיבצעים בשעת המזון ובמנות המשטרה במטבחי
הג"א, ולאנשי חיב"ה לשוטרות המשטרה, לאנשי לו. שנופק
אס הובטחה בדרכים' ובמחסומים לילה במשמרות המועסקים
האספקה קווי העונה. לפי קרה' או חמה שתייה של סדירה פקה
חייבו הירוק' לקו מעבר הפזורים המשטרה ומטבחי הארוכים
ומזגי האקלים בתנאי פגימתו ומניעת המזון טריות הבטחת

בארץ. מסוימים באזורים השוררים האויר
ובמט השונים בבסיסים המשטרה לאנשי סופקו השנה במשך
30,000 עוד כלכלה. ימי 980,000 המרוחקות שביחידות בחים

מיוחדים. במיבצעים למשתתפים סופקו ארוזות ארוחות
ולגורמי המשטרה לאנשי סופקו המשטרה של מרגוע בבתי

נופש. ימי 33,125 אחרים ביטחון

נוספות יחידות של הקמתן המשטרה, במערך שחלו השינויים
וכן ושיפורם השירותים הרחבת המוחזקים, ובשטחים בארץ
היקף על חותמם את הטביעו והאחדתו, הציוד לשיפור הדאגה

במיוחד. ערה זו בשנה שהיתה המשקית, הפעילות

תשלומים .1

המוחזקים) השטחים (לרבות ישראל משטרת של הרגיל התקציב
התקציבית השנה בתחילת הסתכם 1969/70 הכספים לשנת
תוספת אושרה השנה סוף לקראת ל"י. 125,362,000 של בסכום
ל"י. ב136,765,000 הסתכם והתקציב ל"י 11,403,000 של

ל"י. 136,560,000 נוצלו המאושר התקציב מתוך

סך הוצא 1969/70 התקציב שנת של הפיתוח מתקציב
עבודות על הוצא זה מסכום כ%75 ל"י. 4,222,000 של

בירושלים. השוטר בית ושל הארצי המטה של הבנייה

על תחילה הועמד 1970/71 הכספים לשנת הרגיל התקציב
בסך הוצאות כולל אינו זה סכום ל"י. 142,346,000 של סך
הכנסות או השתתפויות בגביית המותנות ל"י, 11,160,000 של
ויחידות הנוטרים יחידות תקציב כגון,  שונים מגורמים
מסוימות בהוצאות משוטרים השתתפות גביית אחרות, אבטחה

וכר

היה לא השנה, בראשית שנקבע הרגיל, התקציב אולם,
זו בשנה ישראל. משטרת של השוטפים צרכיה את לספק כדי בו
רבים שינויים חלו וכן החבילה עיםקת עקב בשכר שינוי חל
התקציב הגדלת יחייבו אלה שינויים ההתייקרויות. עקב

ל"י. ב8,000,000

השנה בתחילת הסתכם 1970/71 לשנת הפיתוח תקציב
.(1969/70 שנת בסוף ל"י 4,360,000 (לעומת ל"י ב3,060,000
המטה בניין להקמת נועד זד. מתקציב ל"י 2,760,000 של סך

בירושלים. השוטר ובית הארצי

אפסנאות .2

 ניכרת בצורה נתארכו המשטרה ליחידות האספקה קווי
בסךהכל בדרום. לשרםאשייח ועד בצפון שמונה מקרית
פעולות כ136,000 בוצעו שלמענן חשבון, יחידות 95 קיימות

.(50.00/0 של (עלייה ציוד תנועת של

ליחידות והשירותים האפסניה אספקת לשיפור המגמה
נמשכה האפסניה פריטי והאחדת בזמן והן בטיב הן המשטרה

הנסקרת. בשנה גם
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כלי 5,302 בהשאלה סיפקו המשטרה של החימוש בסיסי
אבטחתם. למען מטיילים קבוצות ל888 ירייה

טפסים. מיליון 23 הדפיס המשטרה של הדפום בית
ליחידות שסופק ל"י 15,700,000 בסך הציוד של מרביתו
נועד ל"י 1,177,000 (סך בארץ נרכש המשטרה ולשלוחות
ברוב נבדק, לרכישה שהוצעו הסחורות טיב רכב). לרכישת

הישראלי. התקנים מכון עלידי המקרים,
ארבעה היתר ובין נוספים כלבים נקלטו 1970 בשנת
בחו"ל. במשטרות כושרם את שהוכיחו "לברדור", מגזע כלבים
היו הנסקרת השנה בתום חשיש. ככלבי לפעולה אולפו הם
סוסים 34 מהם סוסים, ו69 כלבים 234 המשטרה באחזקת

המוחזקים. בשטחים
וב238 גישוש פעולות 261 ב השתתפו המשטרה כלבי
של ניכרת כמות לגילוי סייעו הם חשיש. וחיפוש זיהוי פעולות
הדגמות ב122 הכלבים השתתפו כן מורפיום. וגם חשיש

צופים. 13,200 חזו שבהן פעולה יכולת של

המשטרה שבתחנות המעצר ולתאי המרחביים המעצר לבתי
המהוות ארוזות, ארוחות 132,000 וכן כלכלה ימי 136,000 סופקו

כלכלה. ימי 44,000

סופקו והכלבים) (הסוסים המשטרה בשירות החיים לבעלי
כלכלה. ימי 91,000

ביקורות 1,250 השנה במשך ערכו החימוש מדור אנשי
נשק שברשותם מפעלים, וב242 משטרה יחידות ב92 נשק
7,000 במקום בוצעו הבדיקה בעקבות קיבוצי. רישיון לפי
ירייה כלי 2,345 תוקנו הנשק בםדנות ירייה. בכלי תיקונים
רבים ופריטים משרדיות כתיבה מכונות 106 ועוד נוספים

אחרים.

ירייה כלי 804 החימוש בבסיסי נתקבלו השנה במשך
צו לפי ירייה כלי ו233 שנמצאו ירייה כלי 321 למשמרת,
או כמציאות שנתקבלו ירייה כלי 330 המשפט. בית של חילוט

חוסלו. חילוט צו עלפי
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בצפת המרגוע בית בחורשת

 104 



באמצעות היממה שעות בכל פעלה במשטרה הקשר מערכת
1 שיטות בשלוש מופעלת היא והקרים. האלחוטיים הקשר עורקי

(טלפרינטר). הרחק ודפוס איתות דיבור,

נתקבלו וחיפה תלאביב ירושלים' של האלחוט במוקדי
קריאות של היומי הממוצע .(%14.6, של (עלייה הודעות 362569
'82  בירושלים היה. האלחוט למוקד (100 (חיוג הציבור
אשתקד; 214 לעומת '221  בתלאביב ,. אשתקד 81 לעומת

אשתקד. 53 לעומת ,73  ובחיפה

קשר משימות המשטרה של הקשר מערך ביצע השנה גם
ממשלתיים גורמים עבור קבועים) מברקה (שירותי נוספות
המטאורולוגי; והשירות הכללי הביטחון שירותי כגון: אחרים'
השתתף שבהם מיוחדים במיבצעים קשר שירותי קוימו כן
ביךלאומיות' ספורט ובתחרויות לאומיות בחגיגות רב קהל
חיל יום השומרונים' זבח המולד' חג העצמאות' יום כגון:

וכוי. האויר

הקשר מערכת על פיקוח המפעילה הקשר' לביקורת החוליה
17 והגישה שידורים 9,300 השנה במשך קלטה המשטרתית,

עבירה. דוחות

בנייה עבודות 866 השנה במשך ביצעו הקשר מחלקת עובדי
עבודות 184 תיקונים' 6,027 התקנות' 546 קשר' ציוד של
המשטרה של הקשר במיתקני טכניות ביקורות ו797'6 פירוק

הארץ. בכל

ונכסים בינוי .5

הועמדו שברובם שונים' מבנים של בנייתם נסתיימה השנה
בסיסי לוד, התעופה בנמל מג"ב בסיס הגבול. משמר לרשות
ומבנים חיוניים מפעלים שליד האבטחה כוחות עבור מג"ב
לאלה בנוסף ובטייבה. בתלשוקת המשטרה נקודות עבור
ומבנים באילת מגורים דירות שלוש המשטרה לרשות הועברו

שלומי. וכפר יונה בכפר המשטרה לנקודות חדשים

מ"ר. 4,418 של בינוי שטח למשטרה נתוםף בסךהכל

עבור המיועדים המבנים שני הם שונים בנייה בשלבי
ירושלים, מזרח בצפון השוטר בית בירושלים' הארצי המטה
עבור מיתקנים בארץ, שונות ביחידות מג"ב בסיסי חמישה
לחומרי מחסן בירושלים' העתיקה בעיר המשטרה תזמורת
תכנון בשלבי ואשדוד. חולון בתחנות מיצגים ומחסני נפץ
בתחנת קומה הוספת בשפרעם, המשטרה תחנת הקמת נמצאים:

במנחמיה. מג"ב בסיס והקמת אילת

המשטרה תחנות בניית הושלמו המוחזקים בשטחים
מרחב ביחידת דיראלבלח. המשטרה ונקודת ורפיח המחנות
ולנקודת באבורודס המשטרה לנקודת מבנים הוכשרו שלמה
שטח בתוספת מסתכמת זו בנייה בשרםאשייח. המ"טרה
מבוצעות בביתהורון מג"ב בבסיס מ"ר. 1,356 של בינוי

הבסיס. הרחבת לשם בנייה עבודות

תחבורה .3

מיניבוסים 80 ביניהם שונים, רכב כלי 219 נרכשו השנה במשך
ב.מ.וו. מסוג אופנועים ו30 גייפים 42 "םיגיו'/ מסוג

22 (מהם הרכב ממצבת הורדו ישנים רכב כלי 143

אופנועים).

כלי 1,012  הרכב כלי מצבת על נמנו הדוח שנת בתום
במשך עברו הרכב כלי וקטנועים. אופנועים ו251 שונים רכב
ואיכלו אשתקד ק"מ 40,592,000 לעומת ק"מ, 41,848,440 השנה
מאשתקד. יותר דלק ליטר כ340,330  דלק ליטר 8,203,230

חדשות משנה סדנאות שלוש התרחב. הסדנאות מערך
ירושלים במרחב ., ובםאסא שמונה בקרית במצודתכוח .. נפתחו
ואופנועים. קטנועים רכב, בתיקוני לטיפול שירות תחנת נפתחה
המזרח. לסדנאות הוכפפו לוד התעופה ונמל רמלה משנה סדנאות
ברכב. תיקון פעולות 52,107 המשטרה סדנאות ביצעו בםךהכל

חילוף וחלקי אבזרים מנועים, 2,648 שופצו השנה במשך
וכר. חשמל במערכות תיקון פעולות כ2,510 ובוצעו שונים,

ומחלקת הבינוי מחלקת עבור פריטים יצרה המסגריה
והתקינה המיניבוסים את הכשירה רכב, כלי שיפצה האפסנאות,

תנועה. לבוחני מיוחדים ואבזרים סידורים מהם באחדים

תיקון, פעולות 141 בוצעו וכנרת אילת חיפה, במספנות
מינהלת שברשות המבדוק על גדולות ספינות של העלאות 10

למימשה אחת והעלאה באילת למימשה אחת העלאה חיפה, נמל
50 מח הספינה שוטפים. ותיקונים שיפוצים ביצוע לשם בכנרת,

.18.12.70 בתאריך טבעה

משטרה לאנשי נהיגה רישיונות 581 הוצאו השנה במשך
לנגמ"שים נהגים 250 הוכשרו כן הנהיגה. בבחינות שעמדו
ברישיונות משטרה אנשי 4,703 מחזיקים בםךהכל משא. ולרכב

משטרתיים. נהיגה

קשר .4

קשר מכשירי 223 הקשר: מצבת על נמנו הדוח שנת בתום
לעומת ניידים, קשר מכשירי 516 אשתקד: 220 לעומת נייחים,
אשתקד: 588 לעומת נישאים, קשר מכשירי 645 ,. אשתקד 525
לעומת סרט, מקלטי 41 אשתקד; 103 לעומת טלפרינטרים, 119

אוטו  פנים (חח' שונות טלפון מרכזות 141 אשתקד; 40
אשתקד: 137 לעומת וחוץ), פנים לקשר ואוטומאטיות מאטיות
794 וקשר; שדה טלפרינטר' מרכזות 26 ., מוקד מרכזות 3

אשתקד. 715 לעומת טלפון, מכשירי

מברקים ב930,288'1 השנה במשך טיפלו המברקה שירותי
בממוצע יום כל עברו הטלפרינטר במוקד .(%26.4 של (עלייה
ביניהם החליפו והאינטרפול הארצי המטה מברקים. 3,184

מברקים. 1,332 השנה במשך
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משקית ביקירת .6 בניינים, תשעה המשטרה ממצבת הורדו השנה במשך
ביחי שוטפות ביקורות עורכים משקית לביקורת המדור אנשי שוטרי משרדי בתלאביב, הארצי המטה בשלוחת חדרים 17

שברשות הציוד שלימות על לעמוד כדי המשטרה, דות באילת מגורים דירות ושלוש שלומי ובכפר יונה בכפר הכפר
היעיל. ניצולו ועל עליו הפיקוח דרכי על המשטרה, למשרד המרכזית, הדיור לוועדת הועברו המבנים ובחיפה.

ביקורות 151 ו שיגרתיות ביקורות 30 נערכו השנה במשך בתי ולשירות המקומיות למועצות עמידר, לחברת הביטחון
פתע. הסוהר.
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חי פרק

ב>ןלאומ"ם ףחסים הציבור עם יחס>ם

ודעות אחד, מצד ביטוי לכלל שבאה וההערכה ישראל כ":טרת
בגולה היהודי בציבור רבות שנים במשך שהשתרשו קדומות
שני. מצד השוטר של תדמיתו ועל המשטרה על בארץ ואף
מן להתעלם אין והמשטרה הציבור שבין היחסים במסכת
הביצוע מזרועות אחת היא המשטרה כי הקובעת, העובדה
ששטחי אחרות, ביצוע זרועות לעומת השלטון. של הבולטות
פעולתה שטחי הציבור, בחיי ספציפיים לנושאים נוגעים פעולתן
ונושא גזרה כל כמעט וחובקים נרחבים הם המשטרה של
בחוק, שמקורן המשטרה פעולות הן רבות הקהילה. בחיי
בדרישות מעוגנות והן גרמתן שהתקופה תולדה הן אחרות
דווקא לאו בנושאים המשטרה עוסקת אלה ליד החברה.

בהם. לטפל שירצה אחר גוף באין  "משטרתיים"

והציבור המשטרה .1
לגבי בסיסית אך מורכבת היא והמשטרה הציבור יחסי בעיית
יסודה. מאז מתמיד, באופן אותה, מעסיקה והיא ישראל משטרת
גורמים פני על לגשר איך  היא לפניה העומדת השאלה
מעצם והנובעים למשטרה הציבור יחס את הקובעים מנוגדים
משום באופיים, בהם, יש לכאורה כאשר ותפקידיה, מהותה
הסדר ועל ורכושו הציבור שלום על שמירה והיפוכו: דבר
לעיתים, שבצידם, חוקים, אכיפת אלה, ולעומת  הציבורי
(אבל האזרח של המיידי האינטרס או הפרט חופש צמצום
הגשת הציבור): של תועלתו או הטווח, ארוך האינטרס לא
ואל עשה מצוות על עמידה  ולעומתם לציבור שירותים
מצד או פרטים מצד התנגדות לפעמים שמעוררים תעשה,
שבעבודת החשיבות הכרת הציבור; של אחר או זה הלק

צה''ל פציעי אצל ביקור עורכות סיור מיחידת שוטרות
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ומקצו פיקודיים בסיסיים' בקורסים הלימודים' תקופות
שרוכש הניסיון לאלה ובנוסף העיון וימי ההשתלמויות עיים,
הכישורים את לו מקנים  היומיומית בעבודתו המשטרה איש
מקצוע כבעלי אותו' ומםמיכים בתפקידו לשמש המתאימים
בעבודת הקשורים הנושאים בכל לטפל במקצועם' אחרים
הוקדשה משטרה איש כל של התמקצעותו להעמקת המשטרה.
של הגדולה התחלופה אף על השנים' כל מיוחדת לב תשומת
המשטרה, לאיש להתייחם הנכון מן לכן' בשורותיה. האדם כוח
בחוק, לו שהוענקו סמכויות בתוקף הפועל אדם כאל רק לא
הממושך הלימוד בדרך כישורים שרכש מקצוע בעל כאל אלא

שצבר. והניסיון

של התנהגותו אחר עוקב שהציבור ברורה ידיעה מתוך
שלא כפי הפרטים, בחייו ואף תפקידו מילוי בשעת השוטר
לביקורת המשטרה איש נדרש אחר' ממשלה עובד כל אחר עוקב
באי מצטיינת ישראל שמשטרת ואףעלפי מתמדת. עצמית
אנשי אלפי שבין כמובן, לצפות, אין כפיים, ובניקיון פנים משוא
מתחום חרגה שהתנהגותם או שסרחו אחדים יימצאו לא משטרה
(ויש אזרח של תלונה כל והמקובל. הרצוי מתחום או המותר
במציאות) ממוכין ללא רגשנית ביקורת שעיקרן תלונות גם
מסיקה בגו, דברים יש אמנם ואם בקפדנות. ונבדקת נחקרת
למניעת צעדים ונוקטת המתבקשות המסקנות את המשטרה

בעתיד. דומים מקרים הישנות

אזרחים. ע"י תלונות 830 בלבד הארצי למטה הוגשו זו בשנה
שלדעת תעבורה, עבירות על דוחות לרישום התייחסו רובן
כי העלתה, בתלונות החקירה מוצדקים. היו לא המתלוננים

ביסוס. ללא היו מהן %85.0

בשעות רב, במתח וכרוכה קשה היא השוטר של עבודתו
בחגים. וגם בשבתות גם היממה, שעות בכל  רבות עבודה
של עזרתו בלי כראוי להתבצע יכולה המשטרה עבודת אין
יתן שהציבור הראוי מן מצדו. פעולה שיתוף ובלי הציבור
יקל בכך בעבודתם. המשטרה לאנשי ויסייע כך על דעתו

נשכר. הוא גם ויצא המלאכה את עליו

הציבור בקרב הפעילות
המשטרה של וסמלים קצינים עלידי ניתנו 1970 שנת במשך
מבוגרים בפני ובקיבוצים ביישובים בערים, הרצאות כ1,100
לספק יכולנו לא השונים. המשטרה בנושאי  נוער ובני
על המוטל העבודה עומס מחמת להרצאות, הדרישות כל את
הנוער עבריינות בנושאי השומעים גילו מיוחד עניין המשטרה.

והסמים.

המשטרה, ביחידות השנה גם ביקרו רבות מבקרים קבוצות
בתי תלמידי הקבוצות בין בלטו הארצי. ובמטה בבםיסיה
בשעת במיוחד רבה היתה שהתעניינותם מוריהם, על הספר

הפלילי. הזיהוי במעבדות ביקורם

הציבור עם המשטרה של שמגעיה איפוא, תימה, אין
ואמצעי הטכנולוגיה התפתחות עם ספור. לאין רבים הם
גם התרחבה  החיים ברמת והעלייה ההמונית התקשורת
כתוצאה חדשים. נושאים והקיפה רבים בנושאים החקיקה
המגעים ובעטיים המשטרה תפקידי והלכו רבו מכך טבעית
הידועה העובדה למרות עמו, החיכוכים ואף הציבור עם
ליברלית, היא בעולם אחרות משטרות לעומת ישראל שמשטרת

וסלחנית. "מתחשבת"

(ויש בדרכים התנועה נושא היא ביותר הבולטת הדוגמה
ברכב נוהגים אלפים מאות של גדול קהל אחרים). נושאים גם
לא אולם השוטר. של להוראותיו ולהישמע לחוק לציית חייב
של הגדול והמספר התאונות ריבוי אף על כאן. שפיר הכל
בנושא דעת" "קלות קיימת הארץ, בכבישי והפצועים ההרוגים
מצב ובזולת. התעבורה בחוקי בולטת ואיהתחשבות התנועה
וציבור השוטר בין חיכוכים יוצר וממילא פעולה מחייב זה
(שרובן ברכב הנוהגים מצד לטרוניות גורם הוא הנהגים.
ומעכיר הנהגים, כלפי השוטרים ומצד מוצדקות) אינן מסתבר

והציבור. המשטרה שבין היחסים את מעט לא

הרחבת ולמען הלזה העוקץ הקהיית למען עושה המשטרה
בפנייה מתבטאת זו מגמה הציבור. לבין בינה הפעולה שיתוף
ההמונית, התקשורת דרכי באמצעות הציבור אל ישירה
מעשיה, ועל פעילותה דרכי על המלמדות הסברה' בפעולות
אזרחים ביקורי בעריכת הציבור, בפני קצינים של בהרצאות
מיוח הסברה פעולות ובמיתקניה. בבסיסיה המשטרה, קמיתקני
המשטרה, תפקידי על מושג לו להקנות כדי לנוער, מכוונות דות
ולראותן ולפעולותיה המשטרה לבעיות הבנה בו להחדיר ובכך
לפרטים, המשטרה שמושיטה הרבגוני הסיוע הנכון. באור
תפקידי לתחום ומעבר מעל שונים, ולגופים נוער לקבוצות
המת האדם, של לסבלו ההומאניתאנושית הגישה המשטרה,
חייבים משטרה, אנשי של במעשים ביומו יום מידי גלות
והציבור. המשטרה בין ולהבנה הקשרים להידוק לתרום הם אף

ועוברים הרחב הציבור בפני גלויים המשטרה של מעשיה
נלמ ממנה לביקורת, וקשובה פתוחה היא ביקורתו. שבט תחת
של יעודה הרי כי הצורך. במידת צעדים וננקטים לקחים דים
ברעיון מקופלים תמיד אותה המנחה והעיקרון ישראל משטרת
לקבוצות דווקא ולאו בכללותו (לציבור לציבור המירבי השירות
ערובה הקיימות. הדרכים ובכל התנאים בכל אינטרסנטיות),
ומעורה העם של מבשרו בשר הוא שהשוטר העובדה לכך

ובצרכיו. הישראלי הציבור בחיי היטב
תפקידו כי משטרה איש לומד בשירות הראשון מיומו
לציבור נאמן שירות ליתן לפרט, לעזור וראשונה, בראש הוא,
וההשתלמויות הקורסים בכל זו. למטרה נועדו מעשיו כל וכי
מוקדשת משטרה, אנשי משתתפים ושבהם מקיימת שהמשטרה
היחסים לנושא המקצועיים, הנושאים בצד רבה, לב תשומת
לציבור ותקינים כנים מיחסים שתצמח והברכה הציבור עם י

יחד. גם תפקידיה במילוי )ולמשטרה
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בחו''ל התנועה הכוונת דוכן על

בפריס, שהתקיפה אירופה של הלאומיות הלשכות בוועידת
בודינגר. י. רפ"ק ישראל משטרת מטעם כמשקיף השתתף

הכללית המזכירות מן ישראל משטרת קיבלה 1970 בשנת
באר החברות משטרות של לאומיות ומלשכות האינטרפול של
510 נתקבלו כן ובמכתבים. במברקים פניות 1575 זה גון
77 הכללית. המזכירות עלידי שהופצו ביןלאומיים חוזרים
או הכללית למזכירות ישראל משטרת עלידי נשלחו פניות
בהרשעות היתר, בין דנו' הפניות שונות. לאומיות למשמרות
כספים זיוף סמים' הברחת עבריינים, איכון זיהויים' קודמות.

במשפטים. ותוצאות חקירות מסמכים. או

מקרים 29 על האינטרפול של הכללית למזכירות הודענו
מזויפים כסף שטרי של מקרים שני על סמים' תפיסת של

לאכנם. שנתבקשנו אנשים' 23 של איכונם ועל

האירועים מן ניכר בחלק השתתפה המשטרה תזמורת
המשטרה של חגיגיים ובאירועים המדינה של הטכסייםרשמיים
בעיירות קהל בפני בקונצרטים התזמורת הופיעה כן צה'יל. ושל
ובחגיגות חולים בבתי אבות, בבתי ספר, ביישובי פיתוח,

הופעות. ב170 התזמורת השתתפה בםךהכל ילדים.

בידור ערבי ערכה תלאביב מחוז של השוטרות יחידת
חולים. בבתי מלחמה לפצועי רעים ומסיבות

הטלביזיה העתונות, של זרות סוכנויות נציגי כ150
משמר יחידות פעילות בסקירת עזרה וקיבלו פנו והרדיו
בהכנת במשטרה השנה הסתייעה הסרטים תעשיית גם הגבול.

סרטים.

על לאזרחים כספיים פרסים 29 השנה חילקה המשטרה
מעשיהם לפרסום צעדים ונקטה מופתית אזרחית התנהגות

ברבים.

חוץ קשרי .2

משטרות עם האינטרפול ובאמצעות הישיר הפעולה שיתוף
.1970 בשנת גם קוים אחרות

כיועצים ידידותיות בארצות שהו משטרה קציני שבעה ן

שבעה השתלמו ובארץ השונים המשטרה בנושאי וכמדריכים . |

תכנית גם הוכנה זו בשנה ידידותיות. מארצות משטרה קציני 1

ל16 וקורס זרים משטרה קציני ל12 ומודיעין חקירות לקורס
.1971 בשנת שיקוימו זרים, בכירים קצינים

קבוצות המשטרה כאורחי בארץ ביקרו השנה במשך
אתיופיה, מאוסטרליה, בודדים משטרה ואנשי משטרה אנשי של
ביחידות ביקרו האורחים וציילה. גמביה גרמניה, אנגליה,

השונים. ובמיתקניה המשטרה

ייצגו במרחבים, סיור בתפקידי המשמשות שוטרות, שלוש
מטעם שאורגנו ישראל ובשבוע בפסטיבלים ישראל משטרת את
וירידים" לתערוכות הישראלית ו"החברה התיירות משרד

ובברן. במאנילה בטוקיו,

נציגי בבריסל. התקיימה האינטרפול של השנתית הוועידה
יעקובי ר. נצ"מ קפלן, מ. נצ"מ היו בוועידה ישראל משטרת

ורדי. ד. וסנ"ץ

מסוכנים, סמים הברחת בוועידה: שנדונו הנושאים בין
אופיום; מטעי השמדת הרואין, ליצירת חוקיות בלתי מעבדות
השימוש והתפתחות נוער עבריינות פורנוגראפיה; ספרות הפצת
גניבות המשטרה; בעבודת במחשבים השימוש משכרים: בסמים

וספינות. מטוסים חטיפת בנמלים,
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מאנילה עירית ראש אצל נימוסין ביקור

השתתפו ימים, כחודש ושבמשך לאירופה שאורגן בטיול
חברים. 30

מארצות 1.1.^ של רבים חברים בארץ ביקרו השנה במשך
ביקרו הם הישראלי. הסניף של החברים בבתי שהתארחו עונות,

(^.ק.1) הביןלאומי השוטרים ארגון

ל2,700. 1970 שנת בסיום הגיע הישראלי בסניף החברים מספר
הביןלאומיים בכנסים השתתפו הישראלי הסניף מן נציגים

מקרוב לעמוד ויכלו הארצי המטה ובשלוחות המשטרה ביחידות
,שראל> משטרת של עבןדתה דרכי על מהסניף חברים 25 ובאיטליה. בצרפת שהתקיימו !.?.* של

בקרוב הארגון. של החדש התקנון פורסם 1970 בשנת
הארצית. לנשיאות הבחירות ייערכו

לרגל במערבברלין, הסניף של בחגיגות השתתפו הישראלי
קיומו. שנות 15
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 פליליות לעבירות מתיהסים "אינם חקירה יחידות של טיפולים 18

אחרות ליחידות וסיוע
בהתאםא פליליות. לעבירות מתיתסות שאינן פניות

2 ט' סעיף ,14.01.01 50,894יפה"ק
אחרות,ב יחידות עבור שנערכו חקירה פעולות
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כדוריגי.ס.ד.ז ם2,100

מנותל.0.ו.ח 7

סטיםט 78גלולות
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מאסר פקודות של לפועל הוצאה "

המאסר פק' לפועלנתקבלוסוג טרםהוצאו
לפועל הוצאו

פליליותא מאסר 91,05987,88822,156פק'
עלב מאסר פקי

חוב 146,879145,86238,127איתשלום
למיניהןג הבאה 14,92915,090792פקי

רשות בלי מנועי ברכב ועימוק מנוע" רכב גניבות "
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האשמות בפנקס נרשמו ושלא המשטרה ידי על שנחקרו שונים מקרים "
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סיורחקירות
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בתוספת
איתביעי

תקיפות 15,57022,810
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אליהם שביחס מקרים
חקירה תיק 1,054נפתח

אליהם קביחס מקרים
חקירה תיק נפתח 6,046לא

הצתהו מקרי למעט  דליקות
בפ"א 3,407שנרשמו
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