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.1971 בשנת ישראל משטרת פעילות על וחשבון דין לך להגיש מתכבד הנני
במסמך עבודתה בשטחי המשטרה פעילות כל את לסכם אפשרות כמובן, אין,
למצוא ניתן סטאטיסטיים וניתוחים נתונים והבהרות, פרטים קיצור. המחייב זה
דברים גם אקדיש אן העיקריים, הנושאים את אסכם זה. שבדוח השונים בפרקים
המעסיקות בעיות  שחלפה בשנה עדים היינו שלביטוין אקטואליות, בעיות למספר
ובמבט בהווה המשטרה עבודת על השלכותיהן ועל שלהן השונים ההיבטים על אותנו

לעתיד.
של הבולט והריסון בגבולות השקט הוא 1971 שנת של העיקרי המאפיין
בתסי שהתבטא המדינה בפנים איהשקט גבר זאת, לעומת אך, החבלנית. הפעילות
בתוך ופערים דת חינוך, בעיות ומדיני: כלכלי חברתי, שרקעם ובהפגנות בלחצים סה,
באוכלוסייה שונים וחוגים שכבות בין ועימותים מתחים גרמו הישראלית החברה

המקובל. הציבורי והסדר השלטון לבין ובינם
%9.2 לעומת ב3.50/0, הסתכמה 1971 בשנת שנחקרו המקרים כל בסך העלייה
העבריינות, להיקף מדד המשמשות ועוון, פשע מסוג בעבירות העלייה .1970 בשנת
בעבריינות בולט מאפיין לציין עלינו אם אך אשתקד. 8.80/0 לעומת ב%5.6, הסתכמה
ועל השוגים העבריינות בסוגי ההחמרה על מלהצביע נהסס לא שחלפה, בשנה
לזו. שקדמו לשנים בהשוואה וקטנה מתונה היתה במימדיה העלייה כי העמקתה,
כללי, באופן בניאדם בין ההתנהגות סיגנון יומיום, בחיי שפשתה האלימות מדאיגים
שנתגלו. הלבן" ,,הצתארון עבירות וריבוי ועבריינות, פשיעה של רקע על דווקא ולאו
שנתיים דוחות לשר שהגשתי בעת האלימה העבריינות התגברות על כבר עמדתי
טיפול. הטעון השוליים נוער ועל הנוער בקרב העבריינות על עמדתי במיוחד קודמים.
בנויה לא שהיא זה, מתפשט לנגע תוכל לא לבדה שהמשטרה והדגשנו התרענו
לכלל הבאות בתופעותיה, בעיקר אלא הבעיה, של בשורשיה לטפל נועדה ולא
בה יטפלו לא שאם ראשונה, ממדרגה ציבורית בעיה שזוהי אמרנו גלוי. פלילי ביטוי
עד  בנו ולהתנקם המחר דור על קשות להשפיע הדבר עלול באיבה, עודנה כשהיא

בעתיד. הלאומית בדמותנו פגימה כדי
וארשה ,1965 שנת מאז קודמים בדוחות להערות נושא שימשה זו תופעה

.1966 בשנת השנתי בדוח מדברי כאן לצטט לעצמי

הצעירים של חלקם וכן החמיר שאופיה הפלילית בעבריינות העלייה במיוחד "...בולטת
". פליליות., עבירות בביצוע

התנגשות כל ובניצול בריונות במעשי מרצם את הפורקים צעירים של חבורות ויש יש ... .,.
ידם ולשלוח המהומה את להגדיל חברתי או כלכלי מדיני, רקע על סכסוך או ציבורית

ובחבלה. בהרס
ועל החינוכיים המוסדות על מוטלת הנוער בקרב עבריינות למניעת העיקרית "העשייה
המטפלים הגורמים כל בין הדוק בתיאום צורך יש המדינה... של הסוציאליים המוסדות

קודם". אחת שעה ויפה זה, לצורך גג, בנזוםד אפילו ואולי העבריין בנוער



כרשות לעמוד/ עליה יהיה הסימנים כל (לפי עמדה ישראל "משטרת ועוד.
הפגנות מרירות, ביטויי מול הקדמית בשורה ולבטחון, לסדר האחראית ממשלתית

וחברתי". כלכלי שרקענ* והתפרעויות
.1970 ,1968 ,1965 בשנים השנתיים בדוחות גם נכתבו זו ברוח דברים

תולדה הן בכלל, האלימות ותופעת האלימה הפשיעה שהתגברות למדי ברור
חומריים הישגים אחר הרדיפה וביניהם: יחדיו שחברו מרכיבים מספר של
עזובה קיפוח, של הרגשה ולעומתם מסוימים חוגים של ובולטת מהירה והתעשרות
האלימות של וגידולה הרחב מהעולם שליליות אופנות ייבוא אחרים; בחוגים ותסכול
והאופנה הנוער מחאת בארצנו, ויותר יותר מורגשות שהשפעותיהם העולם, בכל
מסורתיות חברתיות מסגרות התפוררות והסדר, החוק משבר הממסד, תקיפת של
תופעות להוסיף יש אלה כל על וחברתיות. פוליטיות למטרות באלימות והשימוש
שנתן דבר  ומכוח מלחץ כתוצאה שנתמלאו השונות התביעות לנו: ספציפיות
קיבוץ ארץ של הייחוד , יותר אלימה אוירה היוצרת זו, בדרך ללכת לאחרים אות
שונות, מגלויות שבאו מאנשים המורכבת (הגירה), עלייה הקולטת מדינה  גלויות
לוחמה מצב חברה; לבעיות שונות גישות ובעלי שונים ומנטאליות חינוך רקע, בעלי

אחראים. בלתי אנשים בידי חוקי, בלתי חם, נשק והימצאות ממושך
המצב בגלל שנים, במשך רב, זמן שהודחקו החברתיות והמחלוקות הבעיות
התקופה בכל שניתנה העדיפות ובגלל המדינה שרויה היתה שבו הבטחונימדיני
רגיעה שנשתררה לאחר שאת ביתר והופיעו צצו  והעלייה הבטחון לנושאי הזו
הוא  בלבד ישראלית תופעה איננו חברתי פער אבל הבטחוני. במישור יחסית

בתקופתנו. ומתפתחת דינאמית וחברה מדינה כל של מובהק מאפיין
המבטים הופנו ובאלימות בפשיעה הגידול השפעת של ראשונה כתוצאה
מהמ ביקשו בציבור חוגים לפעול. הדרישה ובעקבותיהם המשטרה, לעבר והציפיות
התעלמות היתה פתרו. לא השונים, מוסדותיה על שהחברה, בעיות לפתור שטרה
הפרובלמות בכל לטפל נוצרה ושלא כזה לטיפול מיועדת המשטרה שאין מהעובדה
ההרכב המבנה, בשורשי שמקורו מורכב תהליך של תוצאה שהם החברתיים והמצבים
במקום לבוא יכולות משטרתיות ופעולות חוק אכיפת אין החברה. של והאופי
קונסטרוקטיביים מעשים ובמקום המתסיסות הבעיות בשורשי וטיפול הסברה חינוך,
כאשר כי ואחרים. חינוכיים חברתיים, ומוסדות רשויות של שכמם על המוטלים
החיצו בביטויו הוא שטיפולה הרי  הפשע או האלימות בנושא מטפלת המשטרה
אחרון בלם שעד לשכוח ואין עבריינות מעשי נגד אחרון בלם משמשת המשטרה ניים.

משטרתיות. לא  רבות ביניים תחנות יש זה
השנויות בעיות על בסכסוכים או פוליטית ביריבות צד שאיננה ישראל, ""נ^שטרת
בשנה האלים ביטוים את שמצאו וההתרחשויות התופעות מול בעמדה במחלוקת,
של התנהגותם מיתון למען עשתה דעת, בשיקול פעלה הרבים, ברשות האחרונה
תהיה לא היא אך הרוחות. הרגעת למען ופתרונות דרכים וחיפשה קיצוניים חוגים
הסמכויות לפי החוקי, כוחה בכל תפעל לא חמורות בנסיבות אם לייעודה נאמנה

הציבור. שלום את ולהבטיח והפקרות איסדר למנוע לה, שהוענקו
תרועה בקול היתה שתחילתה ונחפזת נמהרת ביקורת חרף כך עשתה זיא

דקה. דממה בקול וסופה גדולה
לנושא הכנסת התייחסה בו ,11.1.72 ביום בכנסת הדיון מסיכום אצטט
צוינה המשטרה של פעילותה הישראלית. בחברה האלימות ולתופעות העבריינות

העובדתי: המצב ולאור התקשורת בכלי שהושמעו הדברים לאור לטובה

של תופעות למניעת מוגבר שיטתי במאמץ הצורך בדבר דעתה את מגלה הכנסת .....
בישראל. לאחרונה שגברו חוק והפרת התפרעות עבריינות,
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פעילות מחייב הנוער, חוגי בקרב ובמיוחד בעבריינות יעיל טיפול כי קובעת הכנסת ■

הסעד, החינוך, בשדה הפועלים הגורמים מצד ובפרט כולו הציבור מצד ומתמדת משולבת
של וגורמיה סיבותיה על להתגבר במטרה והמשטרה, המשפט המקומיות, הרשויות

העבריינות.
בהשתתפות משולבים מטות יוקמו הגדולים האוכלוסייה בריכוזי כי צורך רואה הכנסת
העזובה, גורמי על להתגברות הנוער בקרב שיטתית פעולה לשם המתאימים, הגורמים כל

ומניעתן.,.. העבריינות
האשמים והבאת והסדר החוק הפרת אלימות, למניעת בתוקף לפעול ישראל משטרת על

לדין.
במילוי רתיעה ללא להמשיך ידיה ומחזקת ישראל משטרת של הישגיה מציינת הכנסת

וסמכותה". לחובותיה בהתאם תפקידה,

בשטחים מקרים 20,912 ועוד מקרים 257,564 המשטרה חקרה הנסקרת בשנה
טיפלה היתר בין אשתקד. בשטחים 20,266 ועוד מקרים 248,757 לעומת המוחזקים,
2,105 חטא, מסוג עבירות 28,985 ופשע, עתן מסוג עבירות ב219,010 המשטרה
ו14,781 תעבורה עבירות 553,667 היעדרויות, 6,576 דליקות, 888 משונות, מיתות
ומעצר, מאסר פקודות ב234,967 המשטרה טיפלה כן נפגעים. עם דרכים תאונות
אבידות על הודעות ב33,469 עצירים, וברבבות משפט לבתי הזמנות ב109,090
ועוד בנמלים ממנה ויוצאים למדינה נכנסים ב1,785,243 מציאות, וב35,570

הירדן. במעברות ונכנסים יוצאים 199,408
ב21,131 שהואשמו צעירים 9,864  ירידה חלה שהואשמו הצעירים במספר
האשמות ב22,222 שהואשמו צעירים 10,100 לעומת הנסקרת, בשנה האשמות
ההאשמות ובמספר ב%2.3 ירידה חלה הצעירים העבריינים במספר אשתקד.

י ... ב4.90/0.

על אמנם מצביעה ההאשמות ובמספר הצעירים העבריינים במספר הירידה
כדאי הקלה. מהירידה נחפזת מסקנה להסיק אין אך הנוער, פשיעת בהיקף ירידה
ב%0.8, שהתבטאה אמנם, קלה נוספת, העמקה השנה חלה המועדות שבשיעור לציין
המואשמים במספר כאמור, שחלה, הירידה לאור משמעותית עלייה זוהי ואולם

הצעירים.

נרשמו זו בשנה .1971 בשנת גם נמשכה הדרכים תאונות במספר העלייה
19,592 עם דרכים תאונות 13,442 לעומת נפגעים, 21,108 עם דרכים תאונות 14,781
לעומת ב%10.0, התבטאה נפגעים עם התאונות במספר העלייה .1970 בשנת נפגעים
אשתקד. 11.00/0 לעומת ב%7.7, התבטאה הנפגעים במספר והעלייה אשתקד %9.4
,1971 בשנת 586  יותר עוד תלולה היתה הקטלניות התאונות במספר העלייה
שבהן ,1970 בשנת דרכים תאונות 442 לעומת אנשים, 668 חייהם קיפחו שבהן
הסתכמה ההרוגים ובמספר קטלניות בתאונות העלייה אנשים. 538 חייהם קיפחו
היו הנפגעים בין רגל. הולכי היו ההרוגים כמחצית בהתאמה. וב%24.7 ב%21.6

קל. פצועים ר6,753! קשה פצועים 3,687

השפעה ספק, ללא להם, שיש מצטברים, גורמים מספר על להצביע ניתן
והתנהגות חמורות תנועה עבירות ריבוי הדרכים: תאונות במספר העלייה על מכרעת
של גדול חלק המאפיינת הכללית האלימות מהתגברות כחלק בכבישים, אלימה
השגימ שלוש במשד שנוספו גוזגימ של הגדול המספר בישראל; הנהגים ציבור
אלה חדשים נהגים בין בהגה. האוחזים מכלל בכ%50.0 שהתבטא האחרונות,
שני, ומצד ומסוכנת, פזיזה נהיגתם אך מועט שנסיונם הצעירים אחוז אחד, מצד גדול,
שבה התגובה מהירות חסרה ולהם יחסית גבוה שגילם החדשים הנהגים אחוז גדול
רבים במקרים כי הזהירות, תודעת וחוסר רגל הולכי של עבריינות , הצעירים גחונו
הכבישים. תשתית בהתפתחות הפיגור ? בתרומתם או הם באשמתם תאונה נגרמת



לערך, 300,650 לכדי מגיע הכולל שמספרם רכב, כלי 34,400 נוספו בלבד 1971 בשנת
הקיבולת כושר את יותר עוד המצמצמות לחוק/ בניגוד הרכב כלי של והחנייה עצירה
תורפה, במקומות בעקיפין או במישרין והגורמות בלאוהכי, העמוסים הכבישים, של

דרכים. תאונות להתארעות
את לבלום לרשותה העומדים האמצעים ובכל יכולתה כמיטב עושה המשטרה
תודעת טיפוח התושבים, כלל של טוב רצון אמצעים, גיוס הדרכים. בתאונות העלייה
הדמים קציר למניעת רבות לתרום בכוחם  בכביש הזולת וכיבוד בדרכים הזהירות

בכבישים.
ריבוי בגלל שבה, פרט כל ועל המשטרה, שכם על המוטלת הכבדה המעמסה
בכבישים, הרכב כלי ריבוי האוכלוסייה, גידול עקב המתמדת והתוספותם התפקידים

כוחאדם. בתוספת לצערנו, אוזנה, לא החקיקה והרחבת בפשיעה העלייה
אנשי 9,397 ישראל משטרת של האדם כוח מצבת עם נמנו 1971 בסיום
זה במניין .1970 בשנת האדם כוח מבמצבת אנשים פחות  המניין מן משטרה
אחרים 2,564 הועסקו המניין מן משטרה לאנשי בנוסף הגבול. משמר אנשי כלולים
בשטחים מקומיים משטרה ואנשי יומיים שומרים זמניים, מוספים כשוטרים

המוחזקים.
לשכר הריאלי והפיתוי העבודה בשוק לעובדים הגדול הביקוש שעקב ברור,
מן משטרה אנשי 1,444 גויסו בסךהכל במשטרה. לשרת המבקשים מספר יורד גבוה,
441 וביניהם שנקבעו, יחסית הגבוהים לסטנדרטים מתאימים שנמצאו המניין
גדל לא המשטרה אנשי של בשכרם ההעלאה לאחר הגבול. למשמר חובה שוטרי
מספרם אך  המתפטרים במספר האטה נרשמה אולם לשירות המתגייסים מספר

.1971 בשנת התפטרו אנשים 734 גדול: עדיין
המביא הבלעדי הגורם היא השכר, רמת רק כי לחשוב, יהיה טעות אולם
בלילות, במשמרות, סדירות, ובלתי רבות עבודה שעות למשטרה: מגיוס לרתיעה
גורמים מהווים לשוטר, מהציבור חלק של והיחס הפיזי הסיכון ובחגים, בשבתות
בעבודה האתגרים אף על לשורותינו להצטרף צעירים משיכת המונעים משפיעים

לחברה. זו חשיבות ורבת מעניינת
נערכים אנו וילך. יגדל המשטרה, של בחלקה שיפול העבודה שעומס לי, נראה
לעמוד עלולים ושאנו 1971 בשנת בפניהם שעמדנו אלה כגון וביטויים תופעות מול
של בדרך והן זאת, ידרשו הנסיבות כאשר תקיפים, באמצעים הן בעתיד, מולם
להתקדמותם דואגת כליה, את משכללת המשטרה ממתנת. והשפעה ישירים מגעים
את גם מרחיבה היא שורותיה. בתוך ההסברה את ומעמיקה אנשיה של המקצועית
ורוצים היכולים הגורמים כל עם הפעולה שיתוף את ומגבירה לציבור הסברתה

ובטחונו. הציבור שלום למען לתרום

רבניצב

הכללי המפקח
5.3.72  ירושלים
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אי פרק

ע\>טור ותפק>ד* ס>ור מנ>עה,
עבריינות מניעת .1

מסחר באזורי בעיקר לפורענות, המועדים ובמקומות תורפה
ובידור;

רכב כלי לבדיקת וסטאטיים, ניידים מחסומים, פריסת .
ונוסעיהם;

פעילות מורגשת כאשר מיוחדים, חקירה צוותי הקמת .
מסוים: באיזור מיוחדת עבריינית

של מסוימים סוגים למניעת מיוחדות סיור חוליות הצבת .
משוטטים לגילוי ציבוריים בגנים סריקות כגון: עבירות,
וביקורת ביקור פרוצות, למעצר סיורים הפעלת מוסר, עברייני

וכד'; קלפים במועדוני
עומ כי ידיעות הגיעו שלגביהם במקומות מארבים הצבת .

עבירות; בהם לבצע דים

מידי שונים בשיעורים שנרשמה העבריינות, בהיקף העלייה
257,564 השנה נרשמו סךהכל .1971 בשנת גם נמשכה שנה,
עיקר .%3.5 של עלייה וזו אשתקד, 248,757 לעומת עבירות
בעבירות הרכוש. נגד בעבירות מתמקד העבירות במספר העלייה
כי לציין יש אולם, בלבד. קטנה עלייה חלה אדם של גופו נגד

גבר. העבירות של האלים האופי
בשטחי לפעילות נוסף  העבריינות מניעת במישור
בכמה המשטרה פעלה  וההסברה לדין ההבאה התחיקה,

כיוונים:

להתגבר כדי לרשותה העומדים האמצעים של מירבי ניצול .
בכוחאדם; המחסור על

בנקודות ומניעה סיור לשם הסיירים, של סלקטיבית הפעלה .

***.*■
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ביקורת מחסום
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בתנאי נכללו הללו והאיסורים החובות כל במלון. חות
העמק. רישוי לאישור המשטרה

התקין, הניהול בדרישות עומדים שאינם עסקים סגירת 
מנהליים. צווים עלידי או המשפט בתי עלידי

עם טוב רצון של הסכם עלידי עסקים בטיחות הגברת ^נ
הסכמים לגבי הדבר אמור בעיקר איגודים. עם או הבעלים
המשטרה לבין בנקים ומנהלי דלק תחנות בעלי בין שנערכו
המשטרה הגיעה כן הלילה. בשעות והמכירה הכסף החזקת בדבר
עוב לקבל אין כי "ברינקם" וחברת היהלומים מכון עם להסכם
הפלי עברם בשל לקבלם שלא המליצה שהמשטרה חדשים דים

לי.
מכשי המחזיקים ומפעלים מוסדות של העירנות הגברת ¥

וגניבות. פריצות למנוע כדי אלקטרוניים, בעיקר רים,
שלפיהם נוהלים קביעת לשם ביטוח חברות עם מגעים ^
רכושם. אבטחת לשם מוגדרות פעולות לנקוט המבטחים יחויבו
ובמישור התחיקתי במישור המתקדמת הזו, לפעילות בנוסף
פעלו ערך, רב ברכוש המחזיקים למוסדות המשטרה בין ההסכמי
במיוחד רכב, מתוך וגניבה רכב גניבת לבלימת הסיור יחידות
הסיור כוחות נקטו כן ציבוריים. ואולמות בתימלון בקרבת
ובחגים הלילה בשעות ומתוכננות יזומות מניעה בפעולות
כלבו, חנויות יהלומים, מלטשות בנקים, לבדיקת ושבתות
קופת וסניפי דלק תחנות וטלביזיה, רדיו מקלטי למכירת חנויות
מערך תכנון על דיונים מתנהלים המשפט בתי נציגי עם חולים.

המשפט. לבתי בטחוני
של זה בתחום האזרחים ציבור של חלקו את לציין ראוי
נתג בהם השנה במשך נרשמו רבים מקרים עבריינות. מניעת
לעזרת לחוש ונכונות שונים אזרחים מצד רבה עירנות לתה
גם להתעלם אין אולם, ובתפיסתם. עבריינים בגילוי המשטרה
עצמם את מלערב נמנעו הציבור מן שרבים העובדה מן
חשש מתוך אלים, הוא לעבירה הרקע כאשר בעיקר בכך,
הוקדשו ולכן המשטרה, עבודת על מאוד מקשה זה דבר לפגיעה.
להושיט ולשכנעו לציבור להגיע כדי מבוטלים לא מאמצים
למניעת במלאכתה לה לסייע ובכך בעבודתה למשטרה יד

פשעים.

הסיור יחידיונ ארגון .2
שינויים השנה חלו לא הסיור יחידות של הארגוני במבנה
התפקי תכנון הותאמו ,1971 בשנת גם כן כבעבר, משמעותיים.
סיור, איזור לכל המיוחדים הספציפיים לתנאים וביצועם דים
חבלניתעוינת, פעילות מניעת  העדיפויות מולם כשבראש
הגדולות, בערים בעיקר הבריתות, נגד פעולות פשעים, מניעת
המשטרה של הסיור זרוע פעילות בדרכים. התנועה והסדרת
וחיב"ה) (הג'יא העזר בחילות נעזרת והיא וברכב, ברגל מתבצעת

מתנדבים. ובשוטרים
תפקידי כולל ומניעה, סיור בתפקידי עסקו 1971 בשנת
(לעומת המשטרה אנשי מכלל %57.8 ותנועה הגבול משמר

ב1969). ו%60.7 אשתקד %59.4

כדי מיקומה, לפי העבריינות התפתחות אחר מתמיד מעקב .
מידע, הפצת וכן התורפה, ואזורי התורפה נקודות את לאבן
עבריינית. פעילות של אפשרות על ביחידות והערכות ניתוחים
אופירא ביטוי כמובן, מקבלים, אלו כלליים פעילות כיווני
של המיוחדים לצרכים בהתאם ומרחב, מחוז בכל שונה טיבי
בנוסף מיוחדת, ניידת אוישה דן במרחב למשל, כך, המקום.
סיור באזורי והלילה הערב בשעות סיור לשם הסיור, לניידות
להפגין בריונות, ומעשי עבירות לביצוע המועדים רגישים,
במרחב עבירות. מלבצע עבריינים ולהרתיע משטרתית נוכחות
וערך אחר איזור חמם לילה שמידי משימה, כוח הופעל חיפה
פוש שעשרות בלבד זו לא ברורות: היו התוצאות סריקות. בו
בא העבריינית הפעילות הופסקה גם אלא נעצרו, מועדים עים

מסוים. זמן פרק למשך הסריקה זורי
הרחצה, לחופי מיוחדים סיור כוחות הופנו הקיץ בחודשי
השנה. של זו בעונה השכיחות חפצים, גניבת למנוע במטרה
החופים את סרקו אזרחיים, בבגדים שפעלו הסיור כוחות
יוםיום המקום את בדקו ואף ביומו יום מידי אדם המלאים
תפיסת לשם תורפה במקומות מארבים הוצבו כן פתיחתו. לפני

עבריינים.
ובתחום והחבלנות החתרנות נגד המונעת הפעילות על

להלן. נעמוד עוד הציבורי הסדר
תשומתלב הוקדשה רכוש בעבירות העלייה בעקבות
המרכזיות הבעיות אחת זה. בתחום מונעת לפעילות מירבית
ציבור, מוסדות זה ובכלל מהציבור, שחלק הרכוש, הבטחת היא
שונות. בצורות ולאבטחתו לשמירתו דיו ער ואיננו מודע אינו
על ומקשה מלאכתם את העבריינים על מקל זה עירנות חומר
לעורר כדי המשטרה פעלה לפיכך עבריינות. במניעת המשטרה
כנגד ננקטו עיקריות מניעה שיטות כמה זו. לבעיה הציבור את

רכוש: עבירות
 תחיקתית בדרך עבריינות למניעת אמצעים אכיפת ^

ביוונים: בשני נוצלה זו שיטה
או פיזיים אמצעים נקבעו  עסקים בטיחות הגברת .
כגון: עסקים, של הניהול לאישור המשטרה בתנאי נוהליים

יהלומים. מלטשות

בשלוש התבצע הפיקוח  עסקים בטיחות על פיקוח .
עיקריות: דרכים

שנמכרו או שנרכשו פריטים של רישום חובת הכללת 
לסחור שעלולים עמקים, רישוי לאישור המשטרה בתנאי
מכשירים מצלמות, תכשיטים, שעונים, כגון: גנוב, ברכוש

וכר. ואלקטרוניים חשמליים
למקומות להפוך העלולים עסקים על והשגחה עיקוב 
מוע לילה, מועדוני בתיקפה, (בתימלון, לעבריינים ריכוז

וכדי). קלפים דוני
בתי בתוך לעסוק איסור הטלת של בדרך נעשתה זו השגחה
בשעות לסוגרם חובה הטלת או מסוימות, בפעילויות העסק
הלקו תנועת של מדויק לרישום חובה הטלת או מסוימות,
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תלאביב במחוז הסיירות ליחידת שנה אחתעשרה לציון מסדר

לבין להפגין המתעתדים בין או המפגינים בין מפגשים ייזום
הסוערים הרוחות את להרגיע במגמה בדבר, הנוגעים הגופים
זאת, כל  קונסטרוקטיבי פתרון למציאת הצדדים את ולהביא
נושא עצם כלפי כלשהי עמדה נקטה שהמשטרה מבלי כמובן,
נגד הפגנה התקיימה למשל, כך, השנים. כל כדרכה הסכסוך,
ועידה התקיימה שבו בהרצליה, אכדיה .מלון ליד מתים ניתוחי
בעזרת אך ברשיון, נערכה אמנם ההפגנה "הדסה". נשות של
"הדסה". דוברת ע"י המפגינים מטעם משלחת נתקבלה המשטרה
לפני המשטרה עשתה גם כך המפגינים. התפזרו מכן לאחר
מקרים כמה אירעו דן במרחב השחורים". ה"פנתרים הפגנות
התערבות לאחר הדירות פונו המקרים בכל לדירות. פלישות של
הרשו בין מפגש ולמען הרוחות הרגעת למען שעשתה המשטרה

הפולשים. ונציגי השיכון ומשרד המקומיות יות

גם ביטויה את מצאה השנה, גברה שכאמור האלימות,
מאמצים הושקעו כאלה תופעות דיכוי לשם בריונות. במעשי
מקומות על לפיקוח מיוחד משטרתי כוח הפעלת תוך רבים'
לדוגמה, כך, הבריונות. במעשי המעורבים ולחקירת התורפה
התקוה, בשכונת זו כגון בריונים התפרעויות מספר אירעו
מכוניות. והפיכת ראווה חלונות ניפוץ ב"חראקות", שהתבטאה
כוח בעזרת ההתפרעויות דוכאו נועם, בדרכי הופסקו לא כאשר
רגליים וסיירים מיוחדות ניידות הופעלו מכן לאחר משטרתי.
,משטרה וכל המשטרה של בכוחה אין אך כאלו. תופעות למניעת
שבהם המקומות בכל פיזית נוכחת להיות או "לכסות" בעולם

הציבורי. הסדר את המפר אירוע לקרות עלול

וביצועם הסיור יחידות תפקידי .3
הציבורי הסדר על השמירה

השונות, העבירות סוגי בביצוע ביטויה את שמצאה האלימות,
הפגנות  ראיה והא הציבורי. הסדר מישור על גם פסחה לא
שנים. מספר של הפוגה לאחר השנה להן עדים שהיינו אלימות,

מאלה: אחד היה האלימות ההפגנות לרוב הרקע
פערים בשל שונות חברתיות שכבות של קיפוח תחושת .
"הפנתרים עצמו המכנה הגוף השנה קם זה רקע על חברתיים.
בהן חוקיות, בלתי היו שחלקן לרוב הפגנות שארגן השחורים",
תחושת עקב המשטרה. כלפי באלימות המפגינים השתמשו
כבר שנחשבו לדירות פלישות השאר, בין השנה, היו הקיפוח
לעתים מראש, וארגון תכנון עלידי אופיינו הן העבר. לתופעות
הבסיס את מהווה הדיור כשמצוקת משתתפים, של ניכר במספר

למעשיהם. והרקע
בשבת ציבורית תחבורה להפעלת דתיים חוגים התנגדות .
חוגים השתמשו אלימות הפגנות לשורת בנוסף מתים. ולניתוחי
לראות יש אלה בכל הפאתולוגים. כלפי באיומים קיצוניים
המאב לזירת האלימות גורם את להחדיר מדאיגה ונטייה עדות

הציבוריים. קים
מסוי כדורגל קבוצות כלפי החלטה ביצוע למנוע נםיונות .. .
עלידי יותר, נמוכה לליגה הורדתן או הענשתן בדבר מות
שוט ונפצעו רב רכוש הושחת שבמהלכה אלימה הפגנה ארגון

ואזרחים. רים
של בכיוון בעיקר, המשטרה, פעלה הציבורי הסדר במישור
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בירושלים הפגיה

! ז

המיעוטים. בני מתרכזים שבהן אכסניות על פיקוח 9 ■...:■■' .. ■.; חבלנית פעילות מניעת
"תאריכים לפני חבלה מעשי למניעת הפעילות הגברת . תבעו חבלניתעוינת פעילות כנגד המשטרה של המניעה פעולות
על האו''ם החלטת יום בלפור, הצהרת יום כגון: רגישים", המערך חשבון על לעיתים רבים, ואמצעים כוחאדם הקצאת

ופו'. העצמאות יום המדינה, הקמת הגדו בערים המשטרה הסתייעה זה במאבק הרגיל. המשטרתי
מתנדבים. ובשוטרים  חיב"ה הג"א,  עזר בחילות לות

הסיור, יחידות על מוטל זה בתחום המניעה מאמץ עיקר ■■

ביוונים: לכמה הסתעפה השנה שפעילותן

השטחים באוכלוסיית חשודים או עוינים גורמים על פיקוח .
כישראל. והמיעוטים המוחזקים

ואנשים. רכב לבדיקת בדרכים מחסומים הקמת .
ציבו ולמקומות תיאטראות לבתיקולנוע, הנכנסים בדיקת .
בהם המקומות, של המשטרה חבלני עי'י בדיקה וכן אחרים, ריים

אישים. לבקר עתידים או המוניים אירועים להיערך עתידים

מרוכזים בהם ומסחר, בידור מרכזי על מתמיד פיקוח .
רבים. אנשים

מחבלים אצל שנתפס נשק רגישים. אובייקטיבי אבטחת .
_ \1 %<^י **
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התנועה הסדרת

זו בשנה אותותיו את נתן הרכב כלי במספר הניכר הגידול
אח בערים יותר קטנים אוכלוסין במרכזי ואף הגדולות בערים

רות.

במקומות המחסור ברחובות, הרכב כלי של הגדול הנפח
גרמו הממוצע, הישראלי הנהג של האגריםיבי אופיו ואף חנייה
בתק שהתבטאו ברחובות, הרכב כלי בזרימת בולטים לקשיים

תאונות. ובר*2ני לות

ובווי התנועה בהזרמת גם העוסקים הסיור, יחידות אנשי
טעות אולם המצב. על להקל כדי רבים מאמצים הקדישו סותה,
לפתור יהיה אפשר בלבד משטרה אנשי בעזרת כי לומר, יהיה
חוקי ואכיפת התנועה על פיקוח המצוקה. על ולהקל הבעיה את
האח האפשרויות בלבד; אפשרויות שתי אלא אינם התעבורה
הנדסיים, שיפורים שבהן והעיקריות פחות, לא חשובות רות
 בדרך המשתמשים של יותר טובים ונימוסים אורךרוח
בתנועה הקלות להביא עשויים אלה  הרגל הולכי וגם הנהגים

הדרכים. תאונות בעקומת העלייה ובלימת

העי התחבורה גורמי עם מתמיד במגע עומדת המשטרה
לתקלות לליקויים, בדבר הנוגעים תשומתלב מפנה רוניים,
לאור ומייעצת, בדרכים התנועה בעומסי משתנים ולמצבים
במס ושינויים. שיפורים על ביחידות, המצטבר והיידע הנסיון
התעבורה בנושא המצב את בוחנת היא השוטפים תפקידיה גרת
והתמורות השינויים לאור ובוחנת וחוזרת אוכלוסין במרכזי
להק מירבית במידה לעשות כדי זה, בנושא שחלים המתמידים

בכבישים. יותר ובטוחה תקינה ולתנועה המצב לת

, "**

# ""יי #":| / י*7

יי > \ / >?/ '.■* ■ י / י

מחבלים אצל שנתפס צלילה ציוד

ק
'י <.

אחרים תפקידים
לצי סיוע מתן  הם: הסיור יחידות של האחרים התפקידים
זרות נציגויות ליד שמירה שעיקרם סטאטיים, תפקידים בור,
טיפול המשטרתיים, המעצר בבתי שמירה שגרירים, ומעונות

אחרות. בעבירות ראשוני וטיפול ובחטאים קלות בעבירות

יחידות מייעודי שהם לעיל, המנויים לתפקידים בנוסף
להם שאין שוליים, תפקידים כמה הסיירים על מוטלים הסיור,
אלה בתפקידים המשטרה. של הייעודיים לתפקידים סמיכות
(לפעמים ביצועם על זמנם המבזבזים רבים, אנשים מועסקים
כוחאדם בבעיות מתלבטת שהמשטרה בזמן נוספות), בשעות
טיפול  .. מאלה כמה רק נציין תפקידים. של עדיפויות וסולם
ומקומיות, ממלכתיות לרשויות סיוע באיסור, חנייה בבעיות
המשפט, בתי של והזמנות מאסר פקודות של לפועל הוצאה
לפקידי העיריה, לפקחי לפועל, ההוצאה לפקידי ליווי מתן

וכיו"ב. הצבאית למשטרה התעסוקה, שירות

*. .

י +** **% \"י . יי.. < $ \
? !

* ■י

המשחית וכלי המחבל
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התועלת לכל שברורה למרות מספרי, לסיכום ניתנת אינה זו פעילות סיכומי .4
אלו. בתחומים הסיור יחידות בפעילות הטמונה י'יבה לוקה בהכרח הסיור יחידות פעילות של םטאטיסטי סיכום

הסיור, יחידות של פעילות תחומי המסכמים לוחות 4 להלן הפעילות היקף על להצביע יכול אינו כזה סיכום כי בחסר,
סטאטיסטי. לסיכום הניתנים פעילות שירותים. ומתן הציבורי המדר אבטחת המניעה, בתחומי

1 לוח

המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות
1971  1969

המחוז
ת 1 ד י 3 מציאותא

180919701071196919701971

הכל 30,30132,18933,46935,68737,70335,570סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

7,319
10,800
12,182

7,950
11,550
12,689

8,573
12,250
12,646

6,629
16,001

13,057

6,192
19,904
11,607

5,792
18,624
11,154

2 לוח
ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש

1971  1969

המחוז
שנמצא הרכוש שהוחזרערךערד הרכושלבעליםהרכוש אחוז

והותזו שנמצא

198919701971196919701371196919701971

הכל 1,703,4701,534,5221,778,1511,099,5011,197,5471,345,87264.578.075.7סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

300,262
818,563
584,645

230,509
955,442
348,571

296,935
901,242
579,974

221,350
395,335
482,816

209,327
650,441
337,779

269,526
515,659
560,687

73.7
48.3
82.6

90.8
68.1

96.9

90.8
57.2
96.7

3 לוח

מאסר פקודות של לפועל הוצאה
1971  1969

לפועל הוצאו טרם לפועל הוצאו המשפט מבתי נתקבלו

1971
המאפר פקודות סונ

56,682 61,075 49,963 239,361 248,840 238,774 234,967 264,867 242,556 הכל סך

20,937 22,156 20,647 77,059 87,888 92,446 75,840 91,059 88,974 פליליות מאסר פקודות
34,338 38,127 28,350 148,295 145,862 123,824 144,505 158,879 132,558 חוב איתשלום על מאסר פקודות
1,407 792 966 14,007 15,090 22,504 14,622 14,929 21,024 למיניהן הבאה פקודות
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4 לוח

המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
1971  1969

הדואר באמצעות מה!

1071 1070 1069

43,613 55,062 50,595

13,276 20,530 21,209

22,651 23,460 20,184

7,686 11,072 9,202

לפועל הוצאו

10701071 1070 1960

100,903 122,187 122,820

26,598 39,179 43,576

51,572 55,655 47,930

22,733 27,353 31,314

המחוז
1009

נרקגלו

107(11971

הכל 125,357123,496109,090םך

הצפוני 43,82639,82026,659המחוז

תלאביב 49,52856,29951,579מחוז

הדרומי 32,00327,37730,852המחוז

העצמ ביום לים הצניחה שטח את אבטחו שונים, ימי מפורט
בנמל המטאורלוגית הלשכה עבור ומדידות תצפיות ערכו אות,
שפעולתם לוודא כדי ומצופים מגדליאור של בדיקות היפה,

לשיט. סכנה שהיוו מים בנתיבי מטרדים וסילקו תקינה,

ימיים. מילים 11,862 המשטרה ספינות עברו כינרת בים
עזרה הגישו אנשים, 53 עצרו שיט, בלי 250 בדקו הצוותים
ניצלו, שכולם אנשים, 51 ובהם במצוקה שהיו שיט כלי ל14

שונים. ספורט אירועי ואבטחו

מילים מ38,000 למעלה המשמר ספינות עברו בסךהכל
אשתקד. לעומת ,%30.0 של עלייה  ימיים

החופים משמר יחידת נמשך. הים חיל עם הפעולה שיתוף
חיפה נמלי מבואות להגנת אמצעים בהכנת השנה שותפה
הרחצה בחופי מתרחצים הגנת על הושם מיוחד דגש והקישון.

וספורטיבי. אזרחי שיט על ופיקוח

על 1971 בשנת הופעלה באילת, הפועלת המשמר ספינת
גמר לאחר המשטרה. לידי הוחזרה היא בינתיים הים. חיל ידי
משטרתי. צוות עלידי תופעל היא כיום, בה הנעשים השיפוצים,

חכורים. ובמסוקים במטוסים השנה בוצעו האוויר סיורי
במסוקים ואילו טיסה שעות ב540 הסתכמו במטוסים הסיורים

אלה: למטרות טיסה, שעות ב388

,. המוחזקים ובשטחים המדינה בשטח ותצפיות סיור טיסות א.

הרחצה! בחופי בשבתות, במיוחד התנועה, על פיקוח ב.

נעדרים; חיפוש ג.

., עבריינים אחר חיפוש ד.

המדי שטח בתוך חשודים ועקבות מסתננים חדירת גילוי ה.
המוחזקים; ובשטחים נה

? חבלה מעשי מניעת ו.

מיוחדים. במקרים משטרה, אנשי הטסת ז.

הקשר במוקדי שנרשמו אירועים על ההודעות מספר
בירושלים, ל30,334 הגיע הגדולות הערים בשלוש (המקופי)

בחיפה. 29,461 ו בתלאביב 82,367

ואוויר ים סיורי .5
ימי שיטור הם החופים משמר של הימיים הסיורים של מטרתם
אכיפת כינרת, ובים תלאביב) עד הנקרה (מראש התיכון בים
נפשות הצלת מצוקה, בעת לציבור עזרה הגשת שיט, בכלי החוק
הסתננות מניעת על הוא הימיים בסיורים כשהדגש ורכוש,

והברחות.

פועל בחיפה החופים משמר בבסיס הימי האלחוט מוקד
ולקריאות הציבור לפניות לענות כדי ביממה, שעות 24 במשך
וספינות סירות על דורש לכל אינפורמאציה לתת וכדי עזרה
השנה נתקבלו הימי האלחוט במוקד וכד'. האוויר מזג על בים,

קריאות. 373

של מרחק התיכון בים המשמר ספינות עברו 1971 בשנת
עברו לכך בנוסף סיור. שעות 3,698 במשך ימיים מילים 8,584
שיטור גבולות, ביקורת תפקידי המבצעות השירות, סירות
2,228 במשך ימיים מילים 17,824 הנמלים, בתוך וחקירות ימי

סיור. שעות

14 נעצרו אנשים, 725 ובהם שיט כלי 279 נבדקו השנה
על ובעבירות בהברחות בהסתננות, חשודים 32 ובהם שיט כלי
נוסעים אחר חיפושים נערכו הדיג: ותקנות השיט תקנות
כאלה וכשאותרו והקישון חיפה מנמלי שהפליגו באניות סמויים
חופי על פיקוח לשם סיורים נערכו כן לחוף? הורדו הם

הים. מי זיהום מניעת ולשם הרחצה

הוגשה במצוקה שהיו אנשים 67 ובהם שיט כלי ל14
למעגן ליווים או גרירתם באיכונם, התבטאה העזרה עזרה.
שיט כלי אחר חיפושים 8 נערכו כן טכניות: תקלות ובתיקון

טובעים. ואחר נעדרים
אירועי המשמר ספינות ליוו לציבור השירותים במסגרת
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הרחצה חופי לאורך אייר סיורי
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התנו של התקינה לזרימה הרכב כלי חניית מפריעה שבשומרון
הע את החוצים הביןעירוניים התחבורה בעורקי בעיקר עה,
בסביבה, העובדים המקום, אנשי מחנים אלו דרכים בצידי רים.
ולהפרעות הכביש קיבולת להקטנת בכך וגורמים ריכבם את
כשתושלם בקרוב זו בעיה תיפתר בטולכרם התנועה. לזרימת
מישראל הנוסע שרכב כך העיר, את העוקף הכביש סלילת

כלל. העיר את לחצות ייאלץ לא שכם לכיוון

ללא פועלת ,1970 בשנת שהוקמה שלמה, מרחב יחידת
היחידה זה. מרוחק במרחב משטרתית נוכחות ומפגינה תקלות
הוא עבריינות מניעת כשנושא המשטרה תפקידי בכל עוסקת
ברחבי סיורים מופעלים כך לשם העדיפויות. סולם בראש
כביש פתיחת עם לאחרונה, בדואים. בריכוזי כולל המרחב,
סיירת הופעלה ק"מ, 240 שאורכו שארםאשייח  אילת
רכב והופעל תוכנן המשימה ביצוע לצורך זה. בכביש מיוחדת

הקשר. אמצעי במיטב המצויד מיוחד,

מיוחדים אירועים .7
בתחומי החבלנים פעילות ניכרת במידה פחתה 1971 בשנת
כמה השנה עדיין היו זאת, למרות אולם לשעבר. הירוק'י ,,הקו
פתחתקוה באיזור הקטיושות ירי כגון רציניים, פיגוע מקרי
חומרי נתפסו כן ציבוריים. באוטובוסים נפץ חומרי והטמנת
שליחי של ובכליהם במזוודותיהם אחרים חבלה ואבזרי נפץ

חבלה. למטרות מאירופה ארצה שהגיעו החבלנים,

היא גם המוחזקים בשטחים החבלניתהעוינת הפעילות
ומשתפי מספר ופחת הלך ובשומרון. ביהודה בעיקר פחתה,
העוי הארגונים חברי עם המקומית האוכלוסייה מקרב הפעולה
לראות, יש עימם הפעולה בשיתוף לירידה המקור את נים.
והעו "השכר מדיניות המקומי לציבור שהוחדרה בכך ראשית,
המש והכלכליות, הפוליטיות המדיניות, בהשלכות ושנית, נש"
לבך בנוסף בהתנהגותם. מיתון של בכיוון התושבים על פיעות
המקומיים התושבים של החיים ברמת שהעלייה לציין יש
בשי לירידה הן אף הביאו המימשל, בגורמי אימונם והגברת

ובפיגועים. הפעולה תוף

בפעי עלייה השנה בתחילת הסתמנה סיני וצפון עזה בנפת
רכב על ירי רימונים, הטלות מיקושים, רבו החבלנית. לות
שהתב סדר הפרות וכן פעולה, כמשתפי חשודים רצח ומוסדות,
כשיא כרוזים. והפצת תלמידים בהפגנת המסחר, בהשבתת טאו
ופציעת ארויו ילדי רצח את לראות ניתן הרצחנית לפעילות
מעזה בדרכם מכוניתם לעבר רימון שהוטל לאחר הוריהם,
במחצית ונתמעטה הלכה הזו הפעילות ארז. מחסום לכיוון
זאת כל  תלולה בירידה היום נמצאת והיא האחרונה, השנה
פעי כולל הבטחון זרועות של האינטנסיבית לפעילות הודות
שם. המצב החמרת עם לרצועה שהופנו מג"ב, יחידות של לותן
לראות יש באיזור החבלנית הפעילות בירידת נכבד כגורם

הפליטים. מחנות אוכלוסיית של הדילול מדיניות את גם

המוחזקים בשטחים הסיור .6

עלידי ברובם מבוצעים המוחזקים בשטחים הסיור תפקידי
עליהם מפקד מצומצם ישראלי צוות המקומיים. השוטרים
הם הגבול משמר עלידי המופעלים סיורים אותם. ומדריך
המתמיד המאמץ במחבלים. והמלחמה הפנים בטחון בתחום
פרי. נושא המקומיים, השוטרים של רמתם בהעלאת המושקע
שביש לזו הזהה במתכונת ומופעלים המאורגנים אלה, שוטרים
תפקידיהם את המבצעים נאותה מיבצעית לרמה הגיעו ראל,
לא המקומית. והאוכלוסייה המפקדים של רצונם לשביעות
ההוגן היחס המקומיים השוטרים של המוראל להרמת תרמו מעט
התבטאה אשר מצבם, לשיפור והדאגה הישראלי הפיקוד של

במשכורתם. ניכרת בהעלאה השאר, בין השנה,

כוחות של העיקרי הייעוד כאמור שהיא עבריינות, מניעת
בטחוניות; עבירות מניעת  האחת לה! מגמות שתי הסיור'

פליליות. עבירות מניעת  והשנייה

ושומרון, יהודה בנפות בעיקר העוינת, החבלנית הפעילות
המחב ארגוני לחברי המסייעים של מספרם השנה. הצטמצמה

ופוחת. הולך לים

וביני הבטחון, זרועות יכלו האיבה, פעולות למיעוט הודות
עבריינים, ולחקירת למניעה זמן יותר להקדיש המשטרה, הן
רשתות ולגילוי הבטחוניים העצירים מספר להגדלת שהביאו
להזיק. הספיקו וטרם התארגנות בשלבי עדיין שהיו ריגול,
ובשמירה בסיורים בעיקר התבטאה זה בתחום המניעה פעילות
(בנקים, ישראליים מיתקנים בעיקר מיתקנים, על סטאטית

לחבלה. המועדים וכו') ממשלה משרדי

גבוהה אינה היא כי אם הפלילית, העבריינות במימדי
בעבירות בעיקר שנה, מידי קטנה עלייה חלה לישראל, יחסית

אדם. של גופו ונגד הרכוש נגד

עזה נפת שוטרי השנה הקדישו העבריינות מניעת במישור
המסוכנים. הסמים בנגע למלחמה רבים מאמצים סיני וצפון
בבדיקת מחסומים, בהצבת התבטאו זה בתחום פעולותיהם
סמים סוחרי אחרי ובמעקב הרצועה במעברי והנכנסים היוצאים
ומבריחיהם סמים תפיסת מלבד סמים. למעשני ריכוז ומקומות
להבריח אחרים מבריחים צעדי אלה פעולות בוודאי הצרו

ישראל. לשטח סמים

זרימה הבטחת כאמור, הוא, הסיור כוחות של אחר תפקיד
המוחזקים שבשטחים בכבישים התנועה הרכב. כלי של תקינה
במשך רבים רכב כלי רכשו המקומיים שהתושבים משום גדלה
בשטחים הישראלי הרכב תנועת נפח שגדל משום וכן השנה
ברווחה רואים התנועה בנפח לגידול הסיבות את המוחזקים.
לישראל, השטחים בין המסחר בהגברת התושבים' של הכלכלית
באיזור, התיירות ובגידול לישראל התנועה הגבלות בהסרת
הראשיות בערים שלמה. ובמרחב ובשומרון ביהודה בעיקר
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יום חגיגות את להזכיר כדאי ביותר בולטים כאירועים
של וחגים יהודים של חגים הימים, שלושת צעדת העצמאות,
ובביתלחם, בירושלים המונים בהשתתפות הקשורים נוצרים
שבאו אירועים השנה היו כן ועוד. מאפריקה הנשיאים ביקורי
יותר, נרחבות מניעה פעולות נעדרים, אחר חיפוש במפתיע:

והתפרעויות. שביתות הפגנות,

על אשר הרחב לקהל הערכתה את להביע חייבת המשטרה
לא תרם המשטרה, להוראות והקשבתו הנאותה התנהגותו ידי
השתתפו שבהם וציבוריים חגיגיים אירועים להצלחת במעט

המונים.

הגבול משמר .9

החתרנית בפעילות והירידה בגבולות האש הפסקת עלאף
בו מקום בכל הגבול, משמר יחידות המשיכו השנה, שהסתמנה
משימות מילוי למען וכוננות דריכות תוך לפעול מוצבות,
בתוך אחרות בגזרות המדינה, גבולות לאורך השוטף הבטחון

המוחזקים. ובשטחים המדינה

זרועות בפעולות פעיל חלק נטלו הגבול משמר כוחות
המוחזקים. בשטחים והחבלנית החתרנית הפעילות כנגד הבטחון
הביאה הבטחון, זרועות שאר עם יחד שלהם המיבצעית הפעילות
ולירידה טירור וכנופיות חבלה רשתות של ולחיםולן ללכידתן

באיזור. החבלנית בפעילות

השנה קטן שלא רק לא המשמר יחידות של העבודה עומס
לפעילות נשלחו יחידות שכמה משום בעיקר  גדל עוד אלא
פעי שם. החבלנית הפעילות גבור עם ברצועתעזה, מיבצעית
לירידה רבות ותרמה עצמה את הוכיחה בעזה הגבול משמר לות
שנתגלו. והמחבלים הרשתות במספר ולעלייה הפיגועים, במספר
גורמים להפיץ שדאגו הזדוניות, וההשמצות הרינונים עלאף
ביטוי לידי שבאה בעזה, החזקה היד מדיניות בנגד מסוימים,
שהוכח  שם עוינים גורמים כנגד הגבול משמר בפעילות
בפעילותם המשמר יחידות המשיכו  בסים כל להם היה לא כי

רביו. בהצלחה נגדם

מאנשי ששה עוינת מפעילות נפגעו 1971 שנת במשך
מוקשים 106 גילוי לזקוף אפשר המשמר סיורי לזכות המשמר.

אשתקד). 431) חבלה ומטעני

המוטלים האחרים בתפקידים גם המשיכו המשמר יחידות
ובשומרון שביהודה ובכ*רים בערים סיורים עריבת עליהן.
שלום ולאבטחת שם הישראלי השלטון נוכחות להדגשת 
למניעת  בדרכים ביקורת מחסומי הצבת ורכושו! הציבור
חקלאיים ושטחים דרכים בדיקת ., מחבלים ולגילוי חבלה מעשי
המבצעים שונים גופים של וליווי אבטחה ? וחבלה מיקוש מפני
של וכן ובו' סקרים פיתוח, עבודות המשמר שבפיקוח באיזורים
על ושמירה הקדושים המקומות שמירת ,< ונוער אזרחים טיולי

מחב בתוכם מחבלים, תאי עשרות נחשפו השנה במשך
למשל, כך, ואלפתח. השחרור כוחות החזית, מראשי שהיו לים
שמנתה חאפז, ד"ר של חולייתו שומרון בנפת השנה נלכדה
.1971  1970 במשך מעטים לא פיגועים ושביצעה איש כ30
32 שביצעו נערים, 27 ביניהם איש, 43 עזה ברצועת נעצרו כן
וחוליות ארויו, ילדי שני רצח הוא ביניהם שהבולט פיגועים,
יש השנה, שאירעה שכיחה בלתי כתופעה נוספות. מחבלים
בחודשים כוחותינו לידי עצמם הסגירו מחבלים שכ100 לציין

המחבלים. נגד ירדן צבא פעולות לאחר יוליאוגוסט,

ביש לעבודה המוחזקים מהשטחים פועלים אלפי נהירות
במידת למנוע כדי פיקוח, להטיל המשטרה את מחייבת ראל.
סריקות נערכו כך, לשם היהודית. באוכלוסייה פיגועים האפשר

רבים. למעצרים שהביאו פתע, מחסומי והוקמו

כנגד המשטרה של המניעה צעדי תבעו עברו כבשנים
רבים. ואמצעים כוחאדם הקצאת החבלניתהעוינת הפעילות
הג"א  העזר בחילות בערים המשטרה הסתייעה זו למטרה

מתנדבים. ובשוטרים  וחיב"ה

שלעתים רבה תסיסה השנה הורגשה היהודי בסקטור
הצי הסדר מהפרות אחת לכל הרקע אולם, אלים. אופי קיבלה
מלבד וסוציאלי. דתי חברתי  שונה היה השנה שהיו בורי
ועצרותעם הפגנות גם היו אלו, סיבות עקב שקוימו ההפגנות

סוריה. ויהדות בריתהמועצות יהדות למען

עלאף המשטרה, השנה. במשך עבודה סכסוכי במה היו כן
העבודה, סכסוך לנושא כלשהי בצורה להיכנס שלא מדיניותה
אשדוד בנמל המכס עובדי שביתת בעת למשל, להתערב, נאלצה
והסדר החוק את להפר החלו השובתים כאשר /,חמת", ופועלי

הציבורי.

האירו את לרשום אפשר בארץ לראשונה שצצו כתופעות
בדימונה הגרים האמריקניים הכושים בקבוצת הקשורים עים

עבריים". "כושים והמכונים

על הציבורי הסדר בהחזרת הקשורים המשטרה מיבצעי
עלידי גם אלא הטוב, ביצועם עלידי רק לא אופיינו כנו
ופגיעות התגרות מעשי מול השוטרים של המירבית ההתאפקות
המשטרה אנשי מקרב הנפגעים מספר  ראיה והא פיזיות,

המפגינים. של זה על רבה במידה עולה

מיבצעיס .8
את במעט לא העסיקו מהשיגרה החורגים מיוחדים מיבצעים
לא חלק להפריש נאלצה המשטרה השנה. במשך המשטרה
ולהקדיש לרשותה העומדים והאמצעים מבוחהאדם מבוטל

ובארגונם. בתכנונם רבים מאמצים

הבלתי ובין היזומים בין המיבצעים, שבכל לציין מותר
במבחן. המשטרה עמדה צפויים,
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ושם" ב,,יד מג"ב של כבוד משמר

ממלאים הם אותם אחראיים, ולתפקידים גבוהות לדרגות
ף בהצלחה.

ואומץ תושייה גילוי על לשבח ציון קיבלו מג"ב אנשי 28

בעבודתם: הצטיינות ועל לב

 המצטיינים: בין
ו

מוםטפא כאמל סמ"ר 22369 (1 א.

אבועסלה סלים רש"ט 18587 (2

אלפסי מאיר ש/ח 2062770 (3

ויצמן פנחס ש/ח 2094420 (4

ביתהחולים ליד הסיור עבר ,0500 שעה ,1.9.71 בתאריך
אנשי לביתהחולים. שנמלט בחשוד והבחין שבעזה ,,שיפא"

השמירה ארגון הירוק"; "הקו בתחומי חלקם חיוניים, מיתקנים ף
באירו הציבור שלום באבטחת השתתפות וכן ,י הגבול ביישובי /

וממלכתיים. מרכזיים עים

וסדר חוק הבטחת האחת הגבול: משמר לפעילות פנים שתי
גור מצד הסדירים לחיים התנכלויות מניעת עלידי לתושבים,
לכל אבטחה מתן  והשנייה ומבחוץ; מבפנים עוינים מים
אח ועבודות פיתוח עבודות לביצוע באיזור הנמצאים הגופים
סקרים עריכת החשמל, רשת הרחבת כבישים, (סלילת רות
השו הפעילות למטיילים. וכן וכוי) וארכיאולוגיים גיאולוגיים
עוינת והתארגנות שהוא סוג מכל התנכלויות למניעת טפת
עלפי מתנהלת היא רגישים. מקומות אחר בעיקוב מתבטאת
האוכלוסייה הרכב של יסודית ידיעה מנחים: יסודות שלושה
על המבוססת ואינטואיציה, עדכני, בטחוני מידע רוחה, והלך
ההכרה ועל השוטפת בעבודתן המשמר יחידות שצוברות הנסיון

פעולתן. שטחי של המעמיקה

ובדואים צ'רקםים דרוזים,  המיעוטים בני של השילוב
הגיעו מביניהם רבים עצמו. את הוכיח המשמר ביחידות 

ר/
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בשעה ,28.7.71 בתאריך  זכריה ציון סמ'יש/ח 2067445 ב.
תושייה גילה בעזה, הפליטים במחנה סיור מפקד בהיותו ,1640
שני של לחיסולם שהביאו הרגיל, מגדר יוצאים ואומץלב
רימוןיד זרקו ובמנוסתם להימלט שניסו מועדים מחבלים

לעברו.

בשעה ,23.6.71 בתאריך  והיב מוחנזד םנז"ר 23909 ג.
אשר ותושייה עירנות גילה עזה, בעיר בסיור בהיותו ,1000

להימלט. שניסה מבוקש מחבל של ללכידתו הביאו

,28.5.71 בתאריך  ברקאת םלמאן רש"ט/ח 2109238 ד.
תושב עצר עזה, בעיר ממונע סיור .מפקד בהיותו ,0945 בשעה
גראה האיש רחמני. אל עבד מוחמד מחמוד בשם ערערה כפר

חמקניות. תשובות לשאלותיו והשיב חשוד, בעיניו

פריצה חומרי שודדים, מסכת סכין, נמצאו בכליו בחיפוש
לכלא החשוד מסירת לאחר חותמת. ללא זיהוי ותעודות שונים
גיסתו. רצח באשמת המשטרה עלידי מבוקש שהוא הוברר, עזה

,1730 בשעה ,22.9.71 בתאריך  פייבל משה שוטר 26190 ה.
בתל המרכזיים הרחובות באחד ובטיילו שבועית בפגרה בהיותו
לנשוך שהספיק משתולל כלב על והשתלט אומץלב גילה אביב,

בתפיסתו. כרוך שהיה הסיכון עלאף אורח, עוברי שני

יישובי עם הטובים יחסיו את לטפח ממשיך הגבול משמר
וציבוריים. ממשלתיים גופים ועם אחריותו שבתחום הספר
בעיותיהם בפתרון ליישובים עזרתו מלוא מושיט המשמר
היא אלו טובים ליחסים בולטת דוגמה והכלכליות. הבטחוניות
שבגבול "זרעיה" בסים  הגבול למשמר חדש בסיס הקמת
המועצות עלידי נתרם להקמתו הכסף מרבית אשר  הלבנון
להקמת חלקם את תרמו שבסביבה בתיהספר ילדי האזוריות.

זה. בבסיס שוטרים מועדון

1(!8 0101

**._

תצפית

ביתהחולים לחצר להיכנס עמדו וכאשר אחריו, רדפו הסיור
ובתנועת עמדות תפסו הסיור אנשי רימוןיד. לעברם הושלך
שהת רימון אחוז כשבידו וחיסלוהו, החשוד על הסתערו איגוף
שני עוד נמצאו בכליו בחיפוש המסתער. הכוח לעבר לזרוק כוון

פעילותם. אופן ועל מחבלים על חשובים ומסמכים רימונים

:***$#$*11 .*
שומרון בנפת השר ביקור הגבול משמר של השגתי בכנס למצטיינים פרסים הענקת
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בי פרק

וחקירות פלילית עבר**נות

פשעים של המקרים במספר אשתקד, 141,957 לעומת מקרים'
חלה לציבור, עניין חוסר מפאת לתביעה הגיעו שלא ועוונות,
עלייה אשתקד). %10.1 של ירידה (לעומת %8.4 של עלייה
השנה חלה אשתקד) %15.5 של עלייה (לעומת %0.6 של קלה
אשת 28,818 לעומת השנה, מקרים 28,985  החטאים במספר
השנה חלה נעדרים ושל משונות מיתות של המקרים במספר קד.
השנה אירעו סךהכל בהתאמה. ו7.40/0 %0.5  ירידה
היעדרויות ו6,576 אשתקד) 2,115) משונות מיתות 2,105
שנחקרו הדליקות במספר הגדולה הירידה אשתקד). 7,100)
 אשתקד 3,407 לעומת השנה 888  המשטרה עלידי
עבירה, של חשש בהן שאין דליקות, שחקירת בכך מקורה
אףעל הכיבוי. שירותי לידי הועברה הגדולות, בערים בעיקר
עלידה, נחקרו שלא דליקות במאות המשטרה הועסקה פיכן

הדליקה. במקום הסדר על ובשמרה האש למכבי בסייעה

ביותר הגדול המספר בוצע השנה גם כן הקודמות כבשנים
הגדולה העלייה חלה גם ובו תלאביב' במחוז העבירות של
לעומת השנה, עבירות 109,211 העבירות: במספר ביותר
הנמוך המספר בוצע שבו הצפוני, במחוז גם אשתקד. 103,827
השנה, 60,515 העבירות: במספר עלייה חלה עבירות, של ביותר
במספר קלה ירידה חלה הדרומי במחוז אשתקד. 57,572 לעומת

אשתקד. 87,837 לעומת עבירות 87,611 העבירות.

ובמספר השנה שנחקרו המקרים במספר הקטנה העלייה
שהסתמנה למגמה המשך מהווה שבוצעו, והעוונות הפשעים
ששת מלחמת שנת  1967 שנת (להוציא האחרונות בשנים
מידי המבוצעות העבירות במספר הדרגתית עלייה של הימים)
נמוך היה 1971 בשנת העלייה ששיעור לציין, ראוי אולם, שנה.
במספר %9.2 על שעמד  1970 בשנת העלייה משיעור

והעוונות. הפשעים במספר %8.8 ועל הכללי המקרים

נמוכה היתה העבריינות בהיקף שהעלייה למרות אולם,
במאפייניה. מהחרפה להתעלם אין אשתקד, לשיעורה יחסית
הקודמות, בשנים עמדנו כבר ניצניה שעל האלימה, העבריינות
במקרי חם בנשק בשימוש ביטויה את מצאה היא השנה. הוחרפה
בנשק ההסתייעות המשטרה. אנשי וכלפי אזרחים כלפי שוד
אלא עבירות, לביצוע כאמצעי רק לא השנה גם הופיעה חם
עצמם. לבין עבריינים בין סכסוכים רקע על נקמה למטרות גפ
משל, דרך משטרה, באנשי לפגוע נסיון אף היה מקרים בכמה
מרבית משטרה. איש של ביתו ליד נפץ חומר הפעלת עלידי
את הרכוש. כנגד קודמות, כבשנים השנה, בוצעו העבירות
הגוברת הנטייה לאור לראות ניתן ברכוש בפגיעות הריבוי

ומאפייניה העברייגות היקף .1
נחקרו המוחזקים בשטחים מקרים 20,912 ועוד מקרים 257,564
ועוד מקרים 248,757 לעומת המשטרה, עלידי 1971 בשנת
העלייה .1970 בשנת שנחקרו המוחזקים בשטחים מקרים 20,206
3.50/0 על עמדה השנה בארץ שנחקרו המקרים בסךכל

.%3.5 של דומה עלייה  המוחזקים ובשטחים

העבריי להיקף מדד המשמשות ועוון, פשע מסוג בעבירות
207,317 לעומת השנה 219,010  %5.6 של עלייה חלה נות,
אחי בלתי השינויים היו השונים המקרים בסוגי אולם אשתקד.
148,136  %4.4 של עלייה חלה שנרשמו חקירה בתיקי : דים

..^<^י^; ■■/ י^יי
"^.

*■ י \ ■■. *1 ר
.).''■*=*, י,  1,1
'^י/ ■'.51ג=*1 . ^ |ן 1 וי/
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הפשע במקום חק>רה
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החקירה יחידות .2
על הודעות או תלונות הציבור מן לקבל חייב משטרה איש כי
החקירות ענפי הארצי, שבמטה החקירות מחלקת עבירות.
התחנות ואנשי ובנפות במרחבים החקירות לשכות במחוזות,
אותם ומביאים עבריינים מגלים העבריינות, מקרי את חוקרים
פלילי לזיהוי במחלקה מסתייעים הם המתאימים (במקרים לדין.

הארצי). שבמטה
כלכליות, עבירות חקירת על ממונה החקירות מחלקת
מחוץ מסתעפת שחקירתן או מיוחד אופי בעלות עבירות
פשעי חקירת ישראל, למדינת מחוץ או אחד, מחוז לגבולות

פושעים. בהסגרת מטפלת וכן ועוזריהם הנאצים

ואחרות כלכליות חקירות א.
אשר פרשיות, של חקירות בריבוי היתר בין אופיינה 1971 שנת
בשל הן אלו, חקירות רבה. ציבורית להתעניינות נושא היוו
במח ביצוען חייבו הארצי, היקפן בשל והן נושאיהן, טיב
המרחביות. ביחידות ולא הארצי המטה של החקירות לקת
הש החקירות במחלקת בטיפול היו אשר החקירות תיקי נושאי
המחלקה עבודת עיקר התרכזה הקודמות בשנים השנה. תנו
עלה השנה זאת, לעומת בעבודתן; המרחביות ליחידות בסיוע
שבהם, והעיקריים עצמה, במחלקה טופלו אשר התיקים מספר
עבי רגל, לפשיטות התייחסו למיניהן, הפרשיות חקירות מלבד
התמוטטות החברות, חוק על עבירות הבנקאות, חוק על רות
ופקידי ציבור עובדי של מעילות בחברות, סדרים ואי חברות

באלו. וכיוצא מוסדות
גרמניים, מרקים דולרים,  זר מטבע נתפס השנה במשך
מאות של אחרבסך זר וכסף זהב מטבעות שוויצרים, פרנקים

לירות. אלפי

להישגים ולשאיפה המתפתח בכרך נכסים לריבוי והולכת
החוק. את הנוגדת בדרך גם לפעמים חומריים,

בין וחברתי כלכלי פער של רקע על בוצע מהעבירות חלק
חוגים של הפעילות הגברת רקע על וכן בארץ שונות שכבות
מקרקעין. ובהשחתת אלימות בשיטות שימוש תוך קיצוניים,
בעלות ופרשיות עבירות בחקירת גם השנה הועסקה המשטרה
והטיפול החקירות את לציין ראוי ביניהן רחב. ציבורי הד

הציבורי. ובמשק בכדורגל, השחיתויות בפרשת המשטרתי

הישגים אחר הרדיפה  ואחרים אלו גורמים מכלול
השימוש והחברתי, הכלכלי הפער מהירה, והתעשרות כלכליים
מסממני בעצם הם  וחברתיות פוליטיות למטרות באלימות
בישראל אלו סממנים האחרונות. בשנים כולה המערבית החברה
החודרות ההשפעות רקע על רבה במידה ומתפתחים משתלבים
והתפור והסדר החוק משבר הנוער, מחאת  אחרות מארצות
אלימות לעבר להדרדרות הגורמים חברתיות, מסגרות רות
ולעבר  לחברו אדם בין כביחסים פשע במעשי  ובריונות
אבטחת כלפי ואף הזולת כלפי מהציבור חלק של אדישות
היוצרים מורכבים, ומניעים גורמים הם אלה כל שלו. רכושו

ולפשיעה. לעבריינות נוח חברתי רקע

שיטו את שנה מידי משכללים שהעבריינים לציין ראוי
כך, הפשע. ביצוע להצלחת הסיכוי את להעלות כדי תיהם
גם חם, בנשק השימוש על נוסף עדים, היינו השנה למשל,
מפעלים, או חנויות בקירות חורים עשיית של מקרים לריבוי
החלפת של וכן האזעקה מיתקני ואת הדלתות את לעקוף כדי
כל לעומת פלילית. לפעילות המשמש רכב של הזיהוי לוחיות
לים), שמעבר מארצות ועקיפה ישירה בהשפעה (ושוב אלה

להלן). (ראה מסוכנים בסמים בשימוש ניכרת ירידה חלה

הדרומי המחוז

5 לוח
המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

1971  1970

תלאביב מחוז הצפוני המחוז הבל ד ם

1970
השינוי
באחוזים

87,611 87,837 109,211 103,827 60,515 57,572 +3.5 257,564 248,757 הכל סך

148,136+ 4.430,01731,65760,40765,10151,31951,151
70,874+ 8.420,16024,06114,11915,16631,08131,647
2,1050.5557602753760805743
6,5767.41,8461,7942,6272,3372,6272,445
28,985+ 0.62,1382,04725,23125,4681,4491,470

88873.91,4403541,122379845155

65,360 /איתביעה ועוונות
2,115 משונות מיתות
7,100 נעדרים

28,818 חטאים
3,407 דליקות

.1970 בשנת ו214 1971 בשנת החקירות ממחלקת תיקים 227  כולל שנרשמו: חקירות תיקי *
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של בנוכחותם שלא ישראליים שופטים ע"י עדים 42 נחקרו
מחו"ל. נציגים

המחלקה, חוקרי עלידי עדים 288 נחקרו מקרים ב22
מקרים ב4 ואוסטריה. מגרמניה נציגים 41 של בנוכחותם
בקשר ובאוסטריה בגרמניה משפט לבתי המחלקה חוקרי נסעו
ובאו בגרמניה אלו בתיקים הנאשמים מבין שערכו. לחקירות
ממושכות מאסר לתקופות 25 עולם, למאסר 9 נידונו סטריה

התאבדו. אחרים ו10

המחלקה מקיימת לדין והבאתם הנאצים פשעי חשיפת בתחום
קהילות של דוקומנטאציה מרכזי עם ושם", "יד עם הדוק קשר
עולים. ארגוני ועם העולמי היהודי הקונגרס עם בחו"ל, יהודיות
אך ותצטמצם, תלך זה בתחום שהפעילות להניח יש
בישראל לפעול תמשיך הנאצים פשעי בנושא שמטפלת היחידה
בישראל בין לדין נאציים פושעים להביא יהיה ניתן עוד כל

אחרות. בארצות ובין

ופיקוח תיאום ג.
נעדרים תיקי בבדיקת הפיקוח יחידת התרכזה השנה בתחילת
ה לתקופה אנשים נעדרו בהם התיקים כל נבדקו כולה. בארץ
הנעד מן חלק נתגלו אלו בחקירות חודשים. שלושה על עולה

היעדרם. פשר נתברר או רים

חקירה תיקי 90 החקירות למחלקת הועברו 1971 בשנת
הצורך, במידת והושלמו שנבדקו לאחר וחתרנות. חבלה בנושאי
צבאיים. דין בבתי המשפטים ולקביעת לתביעה התיקים הועברו

הצבאית. הפרקליטות עם מלא תיאום קויים זה בתחום

משפ הליכים לעיכוב בקשות 773 התקבלו השנה במשך
הודעות 519 המשטרה. החלטת על ערר בקשות ו614 טיים,
המדינה שירות לנציבות הועברו המדינה עובדי נגד האשמות על
חנינה בקשות 534 נתקבלו השונים. הממשלה משרדי ולמנהלי
חוות 817 הגישה החקירות מחלקת המדינה. לנשיא שהוגשו

אסירים. שחרור בדבר דעת

לאסירים שניתנו רשיונות 13 להפקעת פעלה המחלקה
השתתפה כן הרשיון. תנאי את שהפרו לאחר חופשי להתהלך
נפש חולי ל120 ושחרורים חופשות על בדיונים המחלקה

המשפט. בית צו לפי המאושפזים

להם וחקירות בירורים ערכו בחוץלארץ המחלקה שלוחות
אחרים, ממשלה משרדי בקשת לפי או ישראל משטרת זקוקה

ומכס. מםהכנסה בנושאי האוצר משרד ובעיקר

מיוחדים תפקידים ד.
וביניהן הבטחון, זרועות של והאינטנסיביות הנרחבות הפעולות
בתוך הפיגועים במספר גדולה לירידה גרמו ישראל, משטרת
בלבד. מקרים 17 על שעמד ,1971 בשנת ישראל מדינת שטח
ששת מלחמת מאז ביותר הנמוך היה השנה הפיגועים מספר

זה. בתחום לרגיעה זכו המדינה ותושבי הימים,

6 לוח

וחוקרים אוכלוסייה שנחקרו מקרים
ו97ו  0*$ו

250,000
220.000
190,000
160.000

1.250

 750

הנאצים פשעי חקירת ב.
המתיי חקירה, תיקי 29 החקירות במחלקת נפתחו 1971 בשנת
ובארצות בגרמניה הנאצים שביצעו המוניים רצח למעשי חסים
שנפתחו תיקים ב113 בטיפול המחלקה המשיכה כן שכבשו.

חדשים. חשודים 45 השנה נוספו ואליהם קודמות בשנים

המחלקה חוקרי עלידי עדים 2,577 נחקרו השנה במשך
עדים 136 בחו"ל. בדבר הנוגעים למוסדות דוחות 257 ונשלחו
ובאוסטריה. בגרמניה המשפט בבתי להעיד הוזמנו מישראל
80 של בנוכחותם בארץ, שונים משפט בבתי הופיעו עדים 134

במסגרת גרמניים. ומושבעים סניגורים קטיגורים, שופטים,
לארץ בחוץ משפט בבתי ועומדים התלויים אחרים משפטים
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עלידי שנהרגו או שנתפסו המפקדים בין הצטמצמו. לחדירה
העממית החזית של הפוליטית הזרוע ראש את לציין יש כוחותנו
העממית החזית ארגון של הצבאית הזרוע מפקד ברצועה,
מפקד ברצועה, העממית החזית מפקד מגן ביבלית, באזור
של המיבצעים ומפקד המרכז מחנות באזור העממית החזית
רבות חבלנים חוליות נעצרו כן ברצועה. השחרור כוחות ארגון
למכונית הרימונים זורקי ביניהם אחרות, חוליות אנשי ונהרגו

אימם. ולפציעת ילדים 2 לרצח שגרמו ישראלית,

מרבית יחסית. שקט השנה גם היה ושומרון יהודה אזור
מספר המחבלים. ארגוני עם פעולה שיתפה לא האוכלוסייה
כלכלית. רווחה והורגשה בישראל עבדו פועלים של גדול
הכיוונים. בשני התנהלה הסדירה והתנועה פתוחים היו הגשרים

נגד ירדן שלטונות של ונוקשה גלויה מלחמה בעקבות
מחבלים 103 נמלטו בשטחה, שהתבססו המחבלים ארגוני
נגדם והוצאו הסוהר בבית רוכזו כולם לצה"ל. עצמם והסגירו
בערבות כך אחר שוחררו כולם כמעט מנהליים. מעצר צווי

מהארץ. גורשו 7 רק ובירושלים. בשטחים משפחותיהם

חיסול לציין יש ביהודה שנשארו המחבלים רשתות משרידי
חולייה מעצר הרחברון, באזור שפעלה אבונימר חוליית
פיגועים, 17 בביצוע הודו ושאנשיה נובהחלחול באזור שפעלה
טרם אך התארגנות בשלבי שנמצאו חוליות חשיפת כן וכמו

ממש. לפעול הספיקו

התמ של חדשה לתופעה עדים היינו האחרונים בחודשים
רב. זמן מזה הבטחון כוחות עלידי המבוקשים מחבלים סרות

להרחיב השלטונות את הניע ושומרון יהודה באזור השקט
אופ היתר בין יום. יום בחיי לתושבים ההקלות את יותר עוד
ללא לישראל ושומרון יהודה תושבי מבקרים תנועת שרה
הוחלט עידאלפיטר, לרגל הלילה). לשעות (פרט רשיון כל
יהודה תושבי ושפוטים עצירים של ניכר מספר לשחרר, אף
אסירים 116 של שחרורם הוקדם המזרחית. וירושלים ושומרון
וכן ושומרון, מיהודה מינהליים עצירים 104 ושוחררו שנשפטו

המזרחית. ירושלים תושבי שפוטים 7

אשתקד) 2,486) איבה פעולות 849 אירעו הדוח שנת במשך
מעבר יריות וחדירות, חבלות שכללו המוחזקים בשטחים
כמשתפי חשודים ערבים של לרצח ונסיון רצח ומקרי לגבול,
מרצועת ופליטים תושבים היו הנפגעים של רובם רוב פעולה.

עזה.

226) ישראליים ערבים 202 ונחקרו נעצרו השנה במשך
(מספר למחבלים. בסיוע או חבלנית בפעילות כחשודים אשתקד)
חבלה, מקרה כל לאחר מיד שנעצרו רבים עצירים כולל אינו זה
תושבי 141 נעצרו כן כמו למעצרם). סמוך שוחררו ושרובם

אשתקד). 158) המזרחית ירושלים

יש זה בתחום השנה שנסתמנה לרגיעה נוספות כסיבות
אחד מצד בירדן המחבלים נגד הירדני הצבא פעולות את לציין
ברמת העלייה כי המוחזקים, בשטחים בציבור התודעה וחדירת
שני. מצד והסדר, החוק בשמירת מותנים ורווחתם, שלהם החיים

לציון ראויים ישראל שטח בתוך הפיגוע מקרי 17 מתוך
אנשים 4 של למותם שגרם בפתחתקוה, הקטיושות ירי כמה:
באוטו נפץ חומר מטען התפוצצות אחרים, 17 של ולפציעתם
אנשים, 3 נפצעו שבעטיו בחיפה, פלומר בכיכר "אגד" בוס
של לפציעתם שגרם בתלאביב באוטובוס יד רימון התפוצצות
שגרמו בירושלים, רימונים זריקת של מקרים 2 וכן אנשים, 3

שהשתתפו המחבלים של רובם רוב אנשים. 14 של לפציעתם
ונעצרו. נתגלו אלה חבלה במעשי

שליחי עלידי להתבצע שעמדו חבלות סוכלו השנה במשך
5 בת חולייה ונעצרה נחשפה ב12.4.71 מאירופה: המחבלים
לגרום או לחבל כדי ארצה שהגיעה העממית", "החזית אנשי
צעירות 2 הם: העצורים בארץ. מפוארים בבתימלון לתבערות
ארצה נכנסו הצעירות 3 מצרפת. זקנים וזוג צעירה ממרוקו,
לארץ הבריח הזוג חבלה. חומרי עימן והביאו מזויפים בדרכונים
לתקופות ונידונו לדין הועמדו חמישתם ההשהייה. מנגנוני את

שנים. ל14 ועד מ4 מאסר

הול בחורה "אלעל" במטוס ארצה הגיעה ב28.8.1971
פיקטיבית לכתובת למסור עליה היה אותה מזוודה, ועימה נדית
שנו נפץ חומר ובה כפולה תחתית נתגלתה במזוודה לחם. בבית
ובהפעלה חשמלי מרעום ע"י הטיסה, בזמן במטוס, להתפוצץ עד

בארומטרית.

תיירת, של בחדרה "שרתח", במלון נתגלתה 2.9.71 בתאריך
למערכת מחובר היה אשר נפץ, חומר ק"ג 9 ובתוכה מזוודה

אלקטרונית.

ובס הירוק) הקו (גבול הגבולות לאורך האיבה פעולות במספר
135 על עמד האירועים מספר ניכרת. ירידה חלה להם מוך

ב1969. ו459 אשתקד 440 לעומת בלבד,

איזור המשיך עוד השנה של הראשונה המחצית במשך
ביטויו את מצא הדבר חבלה. לפעולות מוקד להוות עזה רצועת
פעולה כמשתפי חשודים ברצח רימונים, בזריקת בפיגועים,
התגובה ובעוצמת בשיטות מפנה חל יולי מחודש החל וכר.
שיטת עזה. רצועת באזור החבלה ארגוני כלפי השלטונות של
כיעילה הוכחה חודשים, שישה כבר המופעלת שננקטה, הסיור
במח סיור למטרות דרכים נפרצו כן המחבלים. כנגד במלחמה
בראשית לאזור נכנסו הגבול משמר יחידות הפליטים. נות

שם. הפועלות צה"ל ליחידות והצטרפו השנה

החבלה ארגוני התפוררו ואחרות אלו פעולות בעקבות
המבוקשים והמחבלים נעצרו או נהרגו המפקדים רוב ברצועה.
או לבריחה והאפשריות למשנהו, אחד מחבוא ממקום ברחו
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בעיקר זאת ישראל' מדינת בתוך מעזה, פועלים של במיוחד
זו תופעה גרמה המשולש ביישובי ובסביבותיה. בתלאביב
השטחים. מן הפועלים לבין המקומיים התושבים בין למתיחות
רבים ידחקו אחרים ותנאים המגורים שתנאי לחשוש יש
ישתתפו אף הם התהליך של ובסופו החברה, לשולי מהפועלים

בפשיעה. פעיל באורח

ב השנה הסתכמה בארץ הגבול מעברי בכל התנועה
1,553,716 עברו לוד התעופה בנמל ונכנסים. יוצאים 1,785,243
הירידה נמשכה הדוח בשנת .166,137  חיפה ובנמל אנשים
בהשוואה חיפה, נמל דרך שעברו הנוסעים במספר היחסית
הסתכמה חיפה בנמל התנועה . הגבול במעברי התנועה לםדכל
%10.0) הגבול תחנות כל דרך התנועה מםךכל ב9.00/0

אשתקד).

לפי 3,700 מהם נפש, 199,408 נכנסו הירדן מעברות דרך
אשרות לפי 3,100 מהם 196,263 יצאו וכן רגילות, תייר אשרות
ב בגשרים התנועה גדלה 1970 שנת לעומת רגילות. תייר

.102.4 %

1,615,835 הדוח בשנת נתקבלו הגבולות ביקורת בכרטסת
לכרטסת פניות 69,185 אשתקד). 1,119,787) רישום כרטיסי
ממשרדי מצה"ל, האוצר, ממשרד הפנים, ממשרד מהמשטרה, באו

ואזרחים. ציבור וממוסדות אחרים ממשלה

תשל"א (תיקון), לישראל הכניסה תקנות פורסמו 30.4.71 ב
הניתן אישור על לירות 3 של אגרה קבעו אלה תקנות .1971 
לארץ כניסה תאריכי לגבי הגבולות ביקורת כרטסת לפי
מספר את להקטין מגמה מתוך נעשה זה תיקון ממנה. ויציאה
מאזרחים הפניות היה: כך ואמנם  אישורים לקבלת הפניות
ל11,161 1970 בשנת מ19,760  פחתו ציבור וממוסדות
לירות 10,139 של סכום האגרות כתשלום נגבה סךהכל השנה.
עלידי שירות בולי באמצעות נעשתה הגבייה האוצר. לזכות
של ולמירשם לעלייה הלשכות באמצעות או המשטרה אנשי

הפנים. משרד

רישום אוכלוסיית את לצמצם נםיון נעשה השנה במשך
הפרוצי לוועדת הועברו זה בנושא המלצות הגבולות. ביקורת
לפועל, ההוצאה סדרי לתיקון המייעצת ולוועדה האזרחית דורה
המשפטי היועץ המשפטים. למשרד והועברו נדונו הם שפ
עיכוב לצווי הנוגע המשפטי המצב לבדיקת צוות מינה לממשלה
שהוצאו העיכוב מצווי ניכר חלק נבדק הארץ. מן יציאה

מסההכנסה. לפקודת בהתאם

הגבולות. ביקורת סדרי לפישוט הוועדה של דוח פורסם
נב דיון, בשלבי עדיין נמצא וחלק כבר בוצע מההמלצות חלק
וההצעות הגבולות ביקורת רשימת מיכון של האפשרות דקה
המרכז של תוכנית קיימת כן כמו התכנון. למחלקת הועברו
בתוכנית הגבולות ביקורת כרטסת את לשלב משרדי למיכון

הפנים. משרד של התושבים קובץ של המיכון

עוינים אנונימיים בכרוזים יד כתבי השוואת

בפעילות חשודים 2,890 המוחזקים בשטחים נעצרו השנה במשך
809 עזה, ברצועת 1,509 מהם אשתקד), 1,738) עוינת חבלנית
ישראל בשטח שנעצרו המסתננים מספר בשומרון. ו572 ביהודה
מלבנון 3 מהם ,9 היה חבלנית פעילות היתד. לא שמטרתם
23 כשבתוכן לבנוניות, סירות 5 נתפסו כן כמו מירדן. ו6
מתוך סירות 4 ימאים. 8 ובה אחת מצרית וספינה מסתננים,
הספינה חבלה. למטרות לעזה להגיע התכוננו הלבנוניות 5

קלקול עקב יעקב אשדות ליד נתפסה החמישית הלבנונית
לבירות מאלכסנדריה בדרכה היתר, המצרית הספינה במנועה.

מלחיה. על שוחררה והיא

ללבנון' ישראל תושבי ערבים 30 כחוק שלא יצאו 1971 ב
תושבי ערבים 39 לישראל. חזרו טרם מהם 7 ולסוריה. לירדן
כן ערב. לארצות הגבול את לחצות בנסותם נעצרו ישראל
לארצות הארץ את לצאת קשר קשירת באשמת אחרים 24 נעצרו

ערב.

ערב. לארצות ועברו הגבול את השנה במשך חצו יהודים 9
זרים 2 לידינו. והוסגרו ללבנון הגבול את זרים 3 חצו כן כמו
אחרים יהודים 2 לידינו. והוחזרו לעקבה בסירה בטעות עברו

הגבול. את לחצות בנסותם נעצרו אחד וזר

על בחלקם מהארץ, השנה במשך סולקו או גורשו זרים 46
זיופים, גניבות, עקב גירוש' צו ללא ובחלקם גירוש צו פי
חילול לרצח, נסיון ריגול, נפש, מחלות בסמים, וסחר שימוש

בארץ. חוקית בלתי ושהות קדוש מקום

משפחות. לאיחוד הבקשות במספר העלייה נמשכה השנה
לעומת בישראל, הכללית והיציבות מהשקט נובע הבקשות ריבוי
מאר המבקרים מספר השנה. במשך בירדן שאירעו המאורעות
ישראל שטח בתוך הקיץ ביקורי במסגרת השנה ערב צות

נפש. 100,631 על ועמד בהרבה עלה המוחזקים ובשטחים

בישראל ששהו משום השנה נעצרו השטחים תושבי 4,571
זמניים, מגורים של התופעה להסתמן החלה השנה היתר. ללא
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השפעתם אך אחרים, שינויים אף חלו זה, מרכזי לשינוי נוסף
ביחידות הטיפול פחותה היתר, ואופיר, המחלקה מבנה על
לקצין הועבר חקירות לצרכי אלקטרוניים ובאמצעים העיקוב
שר שפרסם לאחר הועברה, דליקות חקירת ראשי. מודיעין
וגורמיה) דליקה (חקירת הכבאות שירותי תקנות את הפנים
קורסים שעברו הכבאות, שירותי לאנשי תשל"א1971, (תיקון),
בלבד להצתות חשד או הצתות של חקירתן כך. לשם מיוחדים
לקרימינאליסטיקה במדור מתרכזת והיא המשטרה, בידי נותרה

במז"פ.
החקירות יחידות לידיעת להביא מיוחד מאמץ נעשה השנה
לזיהוי המחלקה הפלילי. הזיהוי שירותי דבר את במרחבים
מז"פ", שירותי את "הכר בשם פרסומים סדרת הוציאה פלילי
אופיים השונים, הפלילי הזיהוי שירותי של מקיף תיאור ובהם
במר הפלילי הזיהוי חוליות חוזקו כן כמו ניצולם. ואפשרויות
זיהוי". לטכנאי "הנחיות קובץ והוצאת קורסים באמצעות חבים
והורח חדשות זיהוי שיטות לשימוש הוכנסו השנה במשך
חדשים. והוקמו הקיימים האוספים הורחבו הקיימות. השיטות בו
מסוכנים, סמים נפץ, חומרי של האוספים את לציין יש אלד, בין
מזויפים שיקים ידיים, עלגבי ירייה כלי סימני ירייה, כלי

פאתולוגים. נגד הטרדה ומכתבי
בעק חלקן השנה, לשימוש שהוכנסו החדשות השיטות בין
את לציין יש פלילי, לזיהוי המחלקה שערכה מחקרים בות
מעשן, אצבעות על חשיש שיירי לגילוי החדשות השיטות
הזכרון תחום להרחבת וסת, לדם רגיל דם כתם בין להבחנה
אדם לזיהוי בהיפנוזה, שימוש עלידי ומתלוננים עדים של
בדיקת וכן נייר עלגבי אצבע טביעות ולגילוי קולו באמצעות
שהוכ החדשים המכשירים בין הפוליגראף. עלידי אלימינציה
לראייה מכשירים המתכות, מגלה לציון ראויים לשימוש נכו
מחבוא, במקומות נפץ חומר נוכחות לגילוי והמכשיר בחשיבה
"הידנרונאוטיקס חברת עלידי שפותח עצמים, ועל גופים על
בתיאום ויצמן, מכון ליד ידע עתירת חברה שהיא ישראל",
החקי אגף זכה זה מכשיר פיתוח על פלילי. לזיהוי המחלקה עם
משטרתי, למדע הרביעי השנתי בפרס ישראל משטרת של רות
מפקדי של הבינלאומית האגודה מטעם דולר, 10,000 בסך

משטרה.

הפלילי והרישום הפלילי הזיהוי ה.
ושיפורים שינויים

לזיהוי במחלקה השנה שחלו ופונקציונאליימ, מבניים שינויים
התבטא השינוי עיקר גאופיה. בולט לשינוי הביאו פלילי,
והעברתו האלקטרוני למחשב קודמות הרשעות רישום בהסבת
עד היווה זה רישום התכנון. במחלקת נתונים לעיבוד למרכז
של האחרות והפונקציות פלילי לרישום המדור מוקד את כר,
של זהות בקביעת זד, מדור עסק כר, עד ממנו. ניזונו המדור
הקולקטיבי הזכרון את למעשה שהיוו רישומים, בסיוע אנשים
חפצים, אנשים, המזהה המדעי המדור לעומת המשטרה, של

מדעיים. ושיטות באמצעים ועצמים
היום מתמקדת הפלילי, הרישום של האמורה ההעברה עם
וטכנו מדעיים שירותים במתן בעיקר, פלילי, לזיהוי המחלקה
האחד סוגים: משני הם השירותים המשטרה. ליחידות לוגיים
המדור אחראי עליהם טכנולוגייםפיזיקאליים, שירותים 
ההתנה מדעי בתחום שירותים  והשני לקרימינאליסטיקה,
התנה לחקירת המדור אחראי עליהם פסיכולוגיה, ובעיקר גות,
אינו הבולט, הפונקציונאלי השינוי חל שבו האחרון, זה גות.
אדם מבני מידע בהפקת אלא פלילי ברישום כבעבר עוסק

הפסיכולוגיה. על בעיקר נשענת כשעבודתו ואודותיהם,

י ז

'"...?י*?זז1י

נפץ חומרי עקבות לגילוי חדיש במכשיר בדיקה

\ י י * .;<. 4*30*1

פשע מעשה שיחזור להצגת בטלביזיה שימוש

26 



471 של באיכונם פלילי לזיהוי המחלקה טיפלה כן כמו
ובחו"ל בארץ קרוביהם של בקשות לפי אשתקד) 219) אנשים
שהע פיצויים תובעי המחפשים גרמניה שלטונות בקשת ולפי

מגוריהם. מקום את תיקו

הפוליגראף מעבדת
אנשים אשתקד) 1'017) 1,277 בדקו הפוליגראף מעבדת מומחי
תיקי 249 מהם חקירות' תיקי אשתקד) 429) ל598 בקשר
המקומיות הפוליגראף במעבדות שנבדקו אשתקד) 86) חקירה

ובאופקים. (ג'אלמה) ביגור בירושלים,

חרשאילם מתלונן חקירת

וזיהויו רכוש רישום

שאבד גנוב, רכוש של אשתקד) 54,440) תיאור כרטיסי 55 ,415
לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו מתוכם השנה. נרשמו שנמצא א!
כולל אינו זה מספר ערך. בעלי חפצים אשתקד) 1,941) 1,462
לפני המרחביות ביחידות לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים

פלילי. לזיהוי למחלקה הועברו שפרטיהם

פעילות סיכומי

אצבע וטביעות הרשעות רישום
87,954) ולמיון לבדיקה נתקבלו אצבע טביעות טפסי 107,008
אצבעותיהם טביעות שטפסי מהנאשמים, 40.20/0 אצל אשתקד).
תיקי 37,180 אשתקד). 40.010/0) קודמות הרשעות נמצאו נבדקו,

אשתקד). 32,531) השנה נפתחו חדשים פלילי רישום

והכרטסות העבריינים אלבום
תצלומים 14,316 העבריינים אלבום הכיל 1970 שנת בסוף
עבריינים אשתקד) 12,196) 13,475 המייצגים אשתקד) 14,283)
כייסים, שודדים, של צבעוניים תצלומים ביניהם מועדים,

ארנקים. וחוטפי כספות פורצי רמאים,
העבריינים, לאלבום הצמודה מום, בעלי עבריינים כרטסת
הצ הכינויים, כרטסת כרטיסים. אשתקד) 2,490) 2,931 הכילה
771) כרטיסים 792 הכילה העבריינים, לאלבום היא אף מודה

אשתקד).

הגיע ביצוע ושיטות מין עברייני  מין עבירות בכרטסת
מהם אשתקד), 54,734) ל66,294 המנוקבים הכרטיסים מספר
עבריינים 4 הכרטסת, עובדי מהמלצת כתוצאה בוודאות, זוהו

אשתקד). 9)

569) שיחזורים 504 נעשו קלסתרן מסוג הזיהוי במערכת
חשודים. של ודאי זיהוי היה אשתקד) 75) מקרים ב74 אשתקד).

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום
המש ביחידות והופצו השנה פורסמו החקירות אגף חוזרי 52

עבריינים אשתקד) 378) 458 השאר בין פורממו בהם טרה.
164 השנה? במשך בוטלו אשתקד) 251) 302 מהם נמלטים,
בוטלו אשתקד) 118) 114 מהם לחקירה, דרושים אשתקד) 175)
חשודים של פנים קלסתר שיחזורי אשתקד) 184) 133 ., כך אחר
נתגלה; שזיהויים לאחר בוטלו אשתקד) 4) 6 מהם אלמוניים'
ו1,639 הסוהר לבית שנכנסו אסירים אשתקד) 1,668) 1,813

הסוהר. מבתי שהשתחררו אסירים אשתקד) 1,498)

לנע בקשר השנה נתקבלו אשתקד) 3,013) הודעות 2,917
270) 277 אודות נפש. חולי אשתקד) 663) 641 היו מהם דרים'
ב"שידורי הציבור לעזרת קריאות שודרו הנעדרים מן אשתקד)
בעיתונים. הודעות פורסמו אשתקד) 20) 23 ואודות ישראל",

מהימנות ובירור פלילי רישום היעדר בדבר תעודות
דרכו לקבל שביקשו אשתקד) 87,663) אנשים ל60,798 ביחס
צו אין או דינם, לבירור מחכים אינם אם בדיקה נעשתה נים,

הארץ. מן יציאתם לעיכוב

בדבר לתעודות אשתקד) 5,478) בקשות 4'850 נתקבלו
זרות, מדינות של נציגויות עבור לאזרחים פלילי רישום היעדר
עבור כאלה לאישורים בקשות אשתקד) 12,866) 13,151 ועוד

בארץ. המדינה מוסדות
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הצילום מעבדות
בארץ השונות ביחידות אשתקד) 28) הצילום מעבדות 30

והכינו אשתקד) 137,276) צילומים 146,671 השנה במשך ביצעו
1,801 הכינו כן אשתקד). 301,474) והגדלות העתקים 249438
עבריינים של עלפירוב צבעוניים, תשלילים אשתקד) 1,114)
צילומי 29 אשתקד), 5,089) צבעוניות הגדלות 3,907 מיוחדים,
פילם מטר אשתקד) 2,520) 855 והסריטו אשתקד), 68) רנטגן
הירידה שונים, משטרתיים ואירועים עבירות שיחזורי של
בהסרטה והולך גדל משימוש נבעה ההסרטה צילומי בכמות
במרוצת מגנטיים. וסרטים אלקטרוניות מצלמות באמצעות

המיושנת. בדרך להסרטה עוד נזדקק לא הזמן

המרחביים הזיהוי טכנאי

של בדיקות אשתקד) 302) 234 ביצעו במרחבים הטכנאים
אשתקד) 62) חקירות מקרי ב56 טושטשו. שמספריהם אופניים
אם לקבוע כדי כתמים של בנזידין בדיקות הטכנאים ביצעו
חומרים של מלכודות אשתקד) 63) 69 הטמינו הם דם. כתמי הם
אשתקד). 22) מקרים ב18 עבריינים נתגלו בעקבותיהן זוהרים,

מרחבית זיהוי במעבדת אופניים בדיקת

משפטית לרפואה המכון
ונותחו הארץ בכל ובשלוחותיו במכון נבדקו השנה במשך
אשתקד), 1,698) אנשים 1,859 של גופותיהם חקירות לצורכי
באבו משפטית לרפואה במכון אשתקד) 1,094) 1,237 מהם

כביר.

כן נותחו. ולא למכון הובאו אשתקד) 411) גופות 487
במקומות שנמצאו שלדים וחלקי שלדים אשתקד) 19) 16 נבדקו
את לקבוע כדי נבדקו אשתקד) 7) אנשים 20 בארץ. שונים
והגיל המקור את לקבוע כדי אשתקד) 146) אחרים ו180 גילם
של טוקםיקולוגיות בדיקות בוצעו במכון גופניים. נזקים של
1,423) ל1,620 המתייחסים אשתקד), 2,445) מוצגים 2,745

משטרתיות. חקירות אשתקד)

אשתקד). 12,435) שנגנבו רכב כלי 12,817 של פרטיהם נרשמו

השנה. סוף עד לבעליהם הוחזרו אשתקד) 11,929) מהם 11,716
בעלערן רכוש הוחזר אשתקד) 273) חוץלארץ תושבי ל278

בארץ. בהיותם שנגנב או שאבד

אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
וכפות אצבע טביעות מעתקי אשתקד) 10,651) 10,711 נתקבלו
עבריינים 532 אשתקד). 4,446) עבירה זירות מ4,700 ידיים
בזירות שהושארו אצבעותיהם טביעות עלפי זוהו אשתקד) 450)
של נוספים גילויים בעקבותיהם הביאו אלה גילויים העבירה.
עבריינים. אותם של אחרות עבירות של או לעבירה שותפים

אשתקד) 4,520) 5,175 המכיל אוסף מוחזק זו במעבדה
אוספים שלושה וכן העבירה, מזירת אצבע טביעות מעתקי
אחת, אצבע לפי ממוין אוסף כדלקמן עבריינים של ממוינים
אצבעות, חמש לפי ממוין אוסף אצבע, טביעות 12,610 הכולל
ידיים, כפות לפי ממוין ואוסף אצבע טביעות 23,790 הכולל

זוגות. 33,431 הכולל

מוצגים לבדיקת המעבדות
אשתקד) 334) 402 ונבדקו נתקבלו וסימנים לעקבות במעבדה
בדי ב104 עבירות. אשתקד) 123) ל155 המתייחסים מוצגים
לזיהוי במעבדה חיוביות. 87 מהן וודאיות, היו התוצאות קות
המתייחסים מוצגים, אשתקד) 6,075) 5,174 ונבדקו נתקבלו נשק
289) 702 נתגלו אלו בדיקות תוך עבירות. אשתקד) 640) ל702
עבירה במקרי והקליעים התרמילים באוסף השוואות אשתקד)
שנתפסו אשתקד) 29) בשק כלי 114 ידוע. איננו העבריין בהם
נודעים. לא פשע במקרי שנורו וקליעים תרמילים עם זוהו
מעורבים שהיו נשק כלי של ניכר מספר אותר השנה במשך

ובשטחים. בארץ חבלניתעוינת ובפעילות בפשיעה

3,820) מוצגים 2,674 ונבדקו נתקבלו האנאליטית במעבדה
אשתקד). 2,043) עבירות מקרי ל1,717 המתייחסים אשתקד),
שחלה מהירידה נובעת התיקים במספר שהירידה לציין ראוי

מסוכנים. סמים בגין שנפתחו התיקים במספר השנה

10,158 ונבדקו נתקבלו וזיופים מסמכים לבדיקת במעבדה
חקירה תיקי ל1,238 המתייחסים אשתקד) 12,277) מוצגים

אשתקד). 1,026)

אשת 3,805) בדיקות תיקי 3,812 השנה נפתחו בסךהכל
בדיקות את כולל (לא מוצגים אשתקד) 21,411) 18,409 של קד)

הפוליגראף).

במרחבים העבירה בזירות סיוע
180 בחקירת המרחביות ליחידות לסייע יצאה הניידת המעבדה
והצתות. דליקות אשתקד) 82) 47 מהם אשתקד), 111) מקרים
מקרים ב62 העבירה זירות לשיחזור מפורטים תרשימים הוכנו

אשתקד). 77)
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7 לוח

67$וו7$ו עץנחקרו לסוגיהם מקרים

חקירה תיק*

איתביעה

חטאים

אחרים מקרים

/
1

71 70 69 68 67 71 70 69 68 67 71 70 69 68 67

_ 144 000

132.000

_120,000

_ 108.000

_ 96.000

_ 84,000

_ 72,000

71 70 69 67

פנקסי המנהלות המשטרה יחידות כל עלידי המוגשים
עבריין ועבריינים. עבירות על פרטים כולל הסיכום האשמות.
מופיע בנפרד, אחת כל שנרשמו אחדות עבירות שביצע אחד,
הרשומות העבירות מספר לפי  עבריינים כמספר בדיווח
אין עוד כל  סטאטיםטי כורח נו הי זה הסדר לו. המיוחסות

שנתגלו. עבריינים של מסווג שמי רישום

העבריינות מצב .3

החישוב שיטת א.

לידי שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
העיבודים רוב אולם משטרתי. טיפול ושחייבו המשטרה עת
הנרשמות עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדשו הסטאטיםטיים
המחקר מדור שהכין הסטאטיםטיים, הנתונים האשמות. בפנקס
עבירות, סיכומי על מבוססים הארצי, שבמטה והםטאטיסטיקה
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לעומת ועוונות פשעים 219,010 השנה בוצעו מךהכל .1970
אשתקד. 207,317

הגיעה לאוכלוסייה בהשוואה אלו מסוגים העבירות שיעור
אשתקד. 691.1 לעומת תושבים 10,000 לכל מקרים ל708.8

איתביעה עוונות
על אשתקד, תלונות 65,360 לעומת תלונות, 70,874 הוגשו השנה
לציבור עניין אין כי העלתה שחקירתן עוון, מסוג עבירות
ירידה היתה האחרונות בשנתיים המשפט. בית בפני בהבאתן
כבכל .%8.4 של עלייה חלה השנה אולם תלונות, של זה בסוג
שכנים, סיכםוכי של רקע על האלה התלונות מרבית היו שנה

וכד'. קינטור מסחריים, סיכסוכים

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 (ועלכן לשניה אחת מיחידה שהועברו

שנרשמו". "התיקים
בנפרד, הוצגו המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים
ניתן 1971 לשנת ארצי עבירות סיכום זה. בפרק 5 בסעיף

זה. לדוח כנספח

ועוונות פשעים ב.
במספר מאשתקד יותר מתונה עלייה הסתמנה 1971 בשנת
בשנת %8.8 לעומת %5.6 על עמדה והיא והעוונות, הפשעים

8 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת
1971  1962

העבירות מםפר
תושבים 10,000 לכלי

באחוזים השינוי

פטעים
ועוונות

פשעים
ועוונות האוכלוסייה

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,^19/000190,571+ 2.7+ 1.8652.9

19703,000,000207,317+ 2.8+ 8.8691.1

19713,090,000219,010+ 3.0+ 5.6708.8
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חקירה תיקי

נרשמו ועוון פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 148,136

אקזתקד, שנרשמו זה מסוג תיקים 141,957 לעומת ,1971 בשנת
של בשיעור שעברה בשנה שנרשמה התלולה העלייה לעומת
עלייה בלבד. %4.4 של מתונה עלייה השנה היתד. %20.5

(עלייה כלכליות בעבירות רק השנה נרשמה יותר הרבה חריפה
(עלייה ובהצתות (%33.0 של (עלייה עבירות בשאר (51.30/0 של
בעבירות חלה גדולה, עדיין אך יותר, מתונה עלייה .(%28.3 של
רכב מתוך גניבות ,(%16.0 של (עלייה ותקיפות חבלות מסוג
,(15.70/0. של (עלייה מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי
,(%11.3 של (עלייה בזדון לרכוש נזק ,(1810/0 של (עלייה זיופים
של (עלייה כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
חלה תלולה ירידה .(%10.3 של (עלייה ורמאויות (10.60/0

,(34.40/0 של (ירידה וריגול בגידה חירום חוקי על בעבירות
(ירידה המוסר נגד אחרות בעבירות ,(%32.6 של (ירידה ברצח
,(%23.7 של (ירידה אדם של גופו מעל בגניבות ,(%24.0 של
ובתקיפת (19.40/0 של (ירידה ברשלנות מות וגרימת בהריגה

.(%11.6 של (ירידה והכשלתו שוטר

9 לוח

19 7 ו  שנרעץמו עבירות

של גופו נגד עבירות
ו20,?> אדם

המוסר נגד עבירות
2.}66

הרכוש נגד עבירות
8,766וו י

אחרות עבירות
58,477

₪■

1111111

■^^מ':??*^^:*

10 לוח

איתביעה  עוונות
1971  1970

14,853 14,324 56,021 51,036 70,874 65,360 הכל סך

5,746

6,726

2,381

5,570

6,103

2,651

23,962

29,776

2,283

22,810

26,044

2,182

29,708

36,502

4,664

28,380תקיפותעוונות

שבתוספת
32,147אחרות

אחרים 4,833עוונות
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11 לוח

ו7?ו עתרע\מו תיקים
המחוזות לפי

הדרומי המחוז הצפוני המחוז תלאביב מחוז

אולם בו, שבוצעו העבירות במספר %0.3 של למדי, קטנה
אשתקד. שאירעה 10.30/0 של לעלייה בהשוואה בולטת זו ירידה

ובהן הרכוש, כנגד העבירות רוב בוצעו עברו כבשנים

בסדר ולאחריו, תלאביב, במחוז בוצעו העבירות מרבית
הצפוני. ובמחוז הדרומי במחוז  לאשתקד) זהה (סדר יורד
0/0ל30 של עלייה חלה אשתקד שבעוד ראשית, לציין, ראוי
עלייה השנה נרשמה תלאביב, במחוז שבוצעו המקרים במספר

הפשיעה. בהיקף העלייה עיקר אף התרכזה אמנם ירידה, חלה הדרומי שבמחוז ושנית, בלבד; %7.8 של
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12 לוח

לסוגיהם שנרשמו תיקים
1971 1970

התיקים מטפר
תושבים ל10.000

1970

ם י ק י ח.

השינוי
באחוזים

העבירה נ ו ס

479.4 473.2 + 4.4 148,136 141,957 הכל סך

463132.60.20.1רצח

. לרצח 4342נםיון 2.30.10.1

ברשלנות מוות וגרימת 625019.40.20.2הריגה

ותקיפות +6,1347,115חבלות 16.020.423.0

והכשלתו שוטר 85275311.62.82.4תקיפת

מין +1,8461,946עבירות 5.46.26.3

זנות 293284עבירות 3.11.00.9

המוסר נגד אחרות 17913624.00.60.4עבירות

לשוד ונסיח +185199שוד 7.60.60.6

+32,85335,206התפרצויות 7.2109.5113.9

אדם של גופו מעל 3,3712,57223.711.28.3גניבות

רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב 16,48915,976גניבות 3.155.051.7

מנועי רבב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך +14,47916,750גניבות 15.748.354.2

אופניים 7,0036,01214.223.319.5גניבות

אחרות +29,81231,868גניבות 6.999.4103.1

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש +1,2721,407קבלת 10.64.24.6

145186+28.30.50.6הצתה

בזדון לרכוש +5,4666,085נזק 11.318.219.7

פליליות גבול 2,3772,357הפגות 0.87.97.6

+520614זיופים 18.11.72.0

+3,6624,040רמאויות 10.312.213.1

וריגול בגידה חירום, חוקי על 3,4622,27134.411.57.3עבירות

הציבורי הסדר נגד +6,0646,107עבירות 0.720.219.8

כלכליות 261395+51.30.91.3עבירות

מסוכנים סמים 1,6781,20728.15.63.9עבירות

עבירות 3,4034,527+33.011.314.7שאר
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13 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  שנרשמו תיקים
1971  1970

השינוי
באחוזים 1970

הכל סד

+ 4.4 100.0 100.0 148,136 141,957 הכל סך

חיפה +15,10615,68210.610.7מרחב 3.8

צפת/בנרת +4,3084,7913,03.2נפת 11.2

עכו +3,3983,6672.42.5נפת 9.7

יזרעאל +3,6064,0402.62.7בפת 12.0

חדרה 3,5993,4772.52.3נפת 3.4

הצפוני +30,01731,65721.121.4המחוז 5.5

הירקון +19,32820,20413.613.6מרחב 4.5

יפו +23,17226,07316.417.6מרחב 12.5

דן +17,90718,82412.612.7מרחב 5.1

תלאביב +60,40765,10142.643.9מחוז 7.8

ירושלים +15,07515,26010.610.3מרחב 1.2

המרכז 20,42520,21814.413.6מרחב 1.0

הנגב 15,37814,97110.810.1מרחב 2.6

לוד התעופה נמל +4417020.30.5יחידת 59.2

הדרומי 51,31951,15136.134.5המחוז 0.3

החקירות +2142270.20.2מחלקת 6.1
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14 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
1971

עבירות
אזזרות

עבירות
הרכוש נגד

עבירות
מוסר ננד

נופו ננד עכירות
אדם של הכ? סך

17,511 118,766 2,366 9,493 148,136 הכל סך

חיפה 15,68295633112,5991,796מרחב

צפת/כברת 4,791576713,468676נפת

עכו 3,667618782,234737נפת

יזרעאל 4,040579972,810554נפת

חדרה 3,477395692,388625נפת

הצפוני 31,6573,12464623,4994,388המחוז

הירקון 20,20486021416,1033,027מרחב

יפו 26,0731,04436422,2202,445מרחב

דן 18,82461426516,3171,628מרחב

תלאביב 65,1012,51884354,6407,100מחוז

ירושלים 15,2601,04726212,2501,701מרחב

המרכז 20,2181,29730516,8361,780מרחב

הנגב 14,9711,48530911,0912,086מרחב

לוד התעופה נמל 702201422259יחידת

הדרומי 51,1513,84987740,5995,826המחוז

החקירות 227228197מחלקת
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ברשלנות מוות וגרימת הריגה
של המקרים במספר השנה נרשמה %19.4, של ניכרת ירידה
השנה אירעו כאלו מקרים 50 ברשלנות. מוות וגרימת הריגה

אשתקד. 62 לעומת

ותקיפות חבלות
זה, מסוג בעבירות אשתקד שחלה %3.3 של לירידה בניגוד
שונה מגמה ב16.00/0. שהסתכמה ניכרת עלייה השנה חלה
לירידה בהמשך והכשלתו: שוטר תקיפת של בעבירות הסתמנה
משמ ירידה השנה חלה אשתקד, שנרשמה %0.6 של הקטנה

.%11.6 של עותית

פליליות גבול והסגות בזדון לרכוש נזק
של עלייה השנה חלה בזדון לרכוש מק של המקרים במספר

אשתקד. 5,466 לעומת השנה, תיקים 6,085  %11.3

 %0.8 של קטנה ירידה חלה פליליות גבול הסגות במספר
אשתקד. 2,377 לעומת השנה תיקים 2,357

המוסר נגד עבירות

אשתקד. 2,318 לעומת המוסר נגד עבירות 2,366 נרשמו השנה
של עלייה נרשמה שם בלבד מין בעבירות התרכזה העלייה
הסתמנה המוסר נגד אחרות ובעבירות זנות בעבירות .%5.4

בהתאמה. ו%24.0 %3.1  ירידה

לשוד ונסיון שוד
והנםיונות השוד מקרי במספר השנה נרשמה %7.6 של עלייה
ראוי אשתקד. 185 לעומת השנה, זה ממוג תיקים 199  לשוד
אלו מקרים במספר ביותר תלולה עלייה חלה שאשתקד לציין,

.%86.9 של עלייה 
שנרשמה לעלייה בהשוואה פחות בולטת העלייה כי אם
הסתייעו רבים שוד שבמקרי משום למדי מדאיגה היא אשתקד,
אנשים. של למותם הביאו מקרים וב5 חם, בנשק העבריינים

התפרצויות

 השנה שאירעו ההתפרצויות במספר חלה 7.20/0 של עלייה
העלייה עיקר אשתקד. 32,853 לעומת השנה מקרים 35,206
מקרים מ14,308  מגורים לבתי בהתפרצויות התרכזה
היתה עסק לבתי ההתפרצויות במספר השנה. ל16,329 אשתקד
 השנה ל836'12 אשתקד מקרים מ12,600  קטנה עלייה
העבירות במספר שנרשמה התלולה העלייה לנוכח בולטת והיא

אשתקד. זה מסוג

לרצח ונסיון רצח
אשתקד מ46  הרצח מקרי במספר אירעה בולטת ירידה
הנסיונות במספר חלה בולטת, פחות כי אם נוספת, ירידה ל31.
המניעים בבדיקת השנה. ל41 אשתקד מקרים מ43  לרצח
הקודמות. בשנים שהיה כפי היצרי' הגורם בולט הרצח למקרי
מערב מעמי ונבדלים התיכון הים לעמי אנו דומים זו מבחינה
לביצוע אמצעי לרוב הוא הרצח בהם אמריקה, וצפון אירופה

אחרת. עבירה

3 (לעומת רצח מקרי ש5 מכך להתעלם אין זאת, עם
מספר כי אם  שוד מעשי רקע על השנה אירעו אשתקד)
בלבד ל1 אשתקד מ6 ירד שוד מעשי בעקבות לרצח הנסיונות

השנה.

15 לוח

המניע לפי לרצח ונסיון רצח
1971  1969

מ עה י נ
ירצח לינם רצחי:

19691970197119691970

194631354341הכלסד

1111

2 

איבה פעולות
1 לגבול מעבר

1 מסתננים של פעולות

1 שוד

12

7

2

3

7

1 

8 15

1 דם גאולת

1 אהבה רקע על

 שכנים סיכסוכי

7 משפחה סיכםוכי

6 4 5 7 2 אחרים סיכסוכים

1 6 2 41 נפש מחלת

4 4 2 4 2 אחר מניע

9 3 2 5 2 ידוע אינו המניע
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16 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  שנרשמו) (תיקים התפרצויות
1971

התפרצויות שאר
הקשורות ועבירות

בהתפרצות
התפרצות
עסק ?ב1*י

התפרצות
מנורים .לבת*

הנל סד

6,041 12,655 16,329 100.0 55,206 הכל סך

חיפה 4,05911.51,6481,437974מרחב

צפת/כנרת 9772.8339422216נפת

עכו 5501.620926477נפת

יזרעאל 6641.9215289160נפת

חדרה 6161.7263245108נפת

הצפוני 6,85619.52,6742,6571,555המחוז

הירקון 4,32612.32,0612,24619מרחב

יפו 8,72424.84,0963,5061,122מרחב

דן 5,15214.63,0381,243871מרחב

תלאביב 18,20251.79,1956,9952,012מחוז

ירושלים 2,8118.01,328652831מרחב

המרכז 3,96611.31,8761,357733מרחב

הנגב 3,3489.51,2561,166926מרחב

לוד התעופה נמל 1394יחידת

הדרומי 10,13828.84,4603,1642,494המחוז
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גניבות
בו ושימוש מנועי רכב בגניבת ,%23.7 של ירידה  אדם העלייה אשתקד. 70,901 לעומת השנה, אירעו גניבות 72,922
ירידה  אופניים ובגניבות %3.1 של ירידה  רשות ללא רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך בגניבות רק התרכזה
שיעורי לאור בולטים אלה ירידה שיעורי גם .14<20/0 של .(%6.9 של (עלייה אחרות ובגניבות (%15.7 של (עלייה מנועי

אשתקד. אלה מסוגים בעבירות שנרשמה התלולה העלייה של גופו מעל בגניבות ירידה: נרשמה הגניבות סוגי בשאר

17 לוח
והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  שנרשמו) (תיקים לסוגיהן גניבות

1971

הכל מעלבאחזזיםסך נניבות
אדם של גופו

רכב נניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוך נניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

נניבות
אופניים

נניבות
אחרות

הכל 72,922100,02,57215,97616,7506,01251,612סך

חיפה 7,64010.5161,4291,1539484,094מרחב

צפת/כנרת 1,7122.315237173401,247נפת

עכו 1,3461.82238224428454נפת

יזרעאל 1,6192.3182303189945נפת

חדרה 1,3601.95269180169737נפת

הצפוני 13,67718.8382,3552,0351,7747,477המחוז

הירקון 11,07815.26662,6973,1287133,874מרחב

יפו 12,00716.55213,0603,5541,1303,742מרחב

דן 10,19413.91923,0343,6446992,625מרחב

תלאביב 33,27945.61,5798,79110,3262,54210,241מחוז

ירושלים 7,88210.81,0781,5561,6261863,436מרחב

המרכז 11,12115.3522,3031,5301,0986,138מרחב

הנגב 6,5469.0249381,2024113,971מרחב

לוד התעופה נמל 3990.5132331332יחידת

הדרומי 25,94855.61,1554,8294,5911,69613,877המחוז

החקירות 18117מחלקת

 40 



שלושה פי לעלייה שגרם דבר ההיצע, על בהרבה עלה לסם
הסמים. במחירי וארבעה

בירידה רק לא מתבטאת בסמים ובסחר בשימוש הירידה
התיקים במספר בירידה גם אלא שנתפס, החשיש בכמות
בתיקים הנאשמים במספר ובירידה אלו עבירות בגין שנפתחו
מקרית היא השנה במשך שנתפש האופיום בכמות העלייה אלו.
מהשט סמים וסוחרי מבריחים מידי גדולות מתפישות ונובעת

המוחזקים. חים

18 לוח

מסוכנים סמים תפיסת

1971  1970

614

176

875

47

4,303 938

56 318

חשיש

אופיום

אשתקד, 1,744 לעומת כאלו, תיקים 1,303 נפתחו השנה
מספר גם אשתקד. 2,553 לעומת נאשמים, 1,869 היו ובהם
בעבירות שנאשמו (21 גיל (עד הצעירים והבוגרים הקטינים
במספר אף .1970 בשנת 657 לעומת ל499 השנה ירד אלו
מ478 ירידה השנה חלה סמים, עבירות בגין שנאסרו התיירים,
על שהואשמו הארץ, תושבי 1,869 מתוך השנה. ל372 אשתקד
מוסלמים ו338 אשתקד) 1,435) יהודים היו 1,098 אלו, עבירות

אשתקד). 404)

העבירות שאר
ורש פחזות מעשי חטיפות, (איומים, האחרות העבירות במספר
השנה היתה דלעיל, הקבוצות מן באחת סווגו שלא וכד'), לנות
ב1969 %35.5 של לעלייה בהמשך  %33.0 של עלייה
אחרות עבירות 4,527 אשתקד. %3.0 של לירידה ובניגוד

.1969 בשנת ו3,507 אשתקד 3,403 לעומת השנה, נרשמו

משונות מיתות ג.

לבדוק כדי המשטרה עלידי נחקרים משונות מיתות של מקרים
שסיבת נפטרים, או נספים מתאבדים, הרוגים, של מותם אם
1971 בשנת מעבירה. בתוצאה נגרם לא מיד, נודעה לא מותם
אשתקד. 2,115 לעומת משונות מיתות 2,105 המשטרה חקרה

התאבדו. אחרים 177 ועוד השנה טבעו אנשים 100

ורמאויות זיופים

במספר 10.30/0 ושל הזיופים מקרי במספר %18.1 של עלייה
614 השגה נרשמו בסךהכל השנה. חלה הרמאויות מקרי

רמאויות. ו4,040 זיופים

הצתות

ההצתות, במספר 1970 בשנת שחלה 7.60/0 של הירידה לעומת
אירעו השנה ב%28.3. שהסתכמה גדולה, עלייה השנה נסתמנה

אשתקד. 145 לעומת הצתות 186

הציבורי הסדר נגד עבירות
הטוב בסדר הפוגעות עבירות הכוללת זו, עבירות בקבוצת
הפרעות חוקיות, בלתי (התקהלויות הציבורי באינטרס או
שירות חוק על עבירות וקבלתו, שוחד מתן הציבור, לשלום
נרשמו סךהכל משמעותי. שינוי כל השנה חל לא וכדי), הבטחון

אשתקד. 6,064 לעומת זה, מסוג עבירות 6,107

וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות
השנה זה. מסוג בעבירות 15.00/0 של ירידה נרשמה אשתקד
עבירות 2,271 .%34.4  יותר הרבה תלולה ירידה נרשמה

אשתקד. 3,462 לעומת השנה, נרשמו כאלו

כלכליות עבירות
העבירות במספר השנה נרשמה %51.3 של חריפה עלייה
261 לעומת השנה, נרשמו כלכליות עבירות 395 הכלכליות.
ככל הוא, המשטרה עלידי שנחקרו העבירות מספר אשתקד.

הישראלית. בחברה נוספת שלילית תסמונת הנראה,

מסוכנים סמים
ובסחר בסמים בשימוש השיא שנת כנראה היתה 1970 שנת
בעבירות 2810/0 של ניכרת לירידה עדים היינו השנה בסמים.
לעומת השנה נרשמו כאלו עבירות 1,207 הסמים. חוקי על

אשתקד. 1,678

בפעילות בעיקר, טמונים, זו לירידה שהגורמים להניח יש
,1971 בשנת בסמים במלחמה שהושקעה המוגברת המשטרתית
התק אמצעי בכל לציבור שניתנה הרחבה ההסברה על נוסף
המשפט. בתי עלידי שהוטלו בעונשים ההחמרה וכן שורת,
המשטרה של המוגברת הפעילות כי למדים אנו שונים ממקורות
בסמים. מלסתור או מלהשתמש רבים אנשים הרתיעה זה בתחום
לא  למעשנים" עדן כ"גן בעולם יותר נחשבת אינה ישראל
מחירי מבחינת ולא זה לנגע והציבור השלטונות יחם מבחינת
המשטרה של וההמרדה המניעה פעולות השגתם. וקלות הסמים
של שהכמויות לכך גרמו בסמים וסוחרים משתמשים כנגד
שהביקוש כך, כדי עד קטנו ארצה שהגיעו ואופיום חשיש
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19 לוח
טביעה* מקרי

1971

י מ נזה לה פי ו ק מ ה

םה"כהמחוז
10נקרהזכר ומעלה20114021ער 41

חוח
הים

בריכת
שחיה

מאנר
מים

מקום
אחר

הכל 1007822202830226481711סך

הצפוני 48371113121310281127המחוז

תלאביב 22184357718211מחוז

הדרומי 3023741110518543המחוז

התאבדויות כולל אינו

20 לוח
התאבדויות
1971 1970

1 9 7 01 9 71

הבל מד
ר כ נקבהז

הכל םד
ר כ הנקבז

האחו!המספרהאחתהמספרהאחוזהמספרהאחוזהמספר

הכל 17099100.071100.0177101100.076100.0סך

שנה 17 311.022.8333.0עד

שנה 2418201717.234.21587.979.2

שנה 3025171212.157.01265.967.9

שנה 4531301616.21419.7452827.71722.4

שנה 5546271515.11216.9302019.81013.2

ומעלה 56733838.43549.4723635.73647.3

לירידה (בהמשך 7.40/0 של ירידה כלומר, אשתקד, 7,100 נעדרים ד.
ב1969). %8.1 של ולירידה ב1970 %2.3 של לעומת במשטרה, השנה נתקבלו היעדרויות על הודעות 6,576
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דליקות ו. חטאים ה.
שנחקרו הדליקות במספר השנה שנרשמה הגדולה הירידה החטאים; במספר השנה חלה %0.6 של משמעותית בלתי עלייה
על מעידה אינה  השנה ל888 אשתקד מ3,407 במשטרה העלייה אשתקד. 28,818 לעומת השנה נרשמו מקרים 28,985
משום בהן שאין בדליקות שהטיפול משום התופעה, מימדי של שבעטיים משום לאשורו, המצב על מורה אינה הקלה
לעיל כנזכר הועבר הגדולות, בערים בעיקר פלילית, עבירה המשטרה של באפשרותה אין יותר, עדיפים אחרים, תפקידים

הכבאות. לשירותי 1971 בשנת זה. מסוג העבירות בכל לטפל

21 לוח
והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים

1971

 עבירים טישול שארעכירות המתייחסות *"^ _^"**"י,י* ,,,,_,,",_,._ וו1;ן ע7 411^11 הםוי"יו יקוו. שו חקטת. ;2.שו7 ^ ~המ"~ם ^ #%£ "*<< יי £רבים£3 עמקים רשיו?

22 10 264 29 101 17 18  16

3373 1 98 49 49 10 48

28   23 37 53 26

81  29 19 32 59 1 

13  21 19 31

הכל 28,9857,9619,47776סך

חיפה 1,0558741873מרחב

צפת/כנרת 3965816נפת

עכו 18677נפת

יזרעאל 188336נפת

חדרה 222258919גפת

144 14 362 151 225 113 182 11 52 121 555 117 2,047 הצפוני המחוז

1,016  2,444 40 39 25 15

230 8 2,451 52 45 281

140  84 41 30

9 

7 

1,386 11 4,895 176 125 336 31 

30   68 41 29 

50 287 5,799 4,526 14,241 הירקון מרחב

82 757 1,752 2,781 8,448 יפו מרחב

145 1,069 793 467 2,779 דן מרחב

277 2,113 8,344 7,774 25,468 תלאביב מחוז

27 6 84 22 307 ירושלים מרחב

46 6

50 4

6 

132 10

 57 107 32 50

37 54 40 78 

20 277 606

8 16 217 45 549

המרכז מרחב

הנגב מרחב

 162 202 72 159 4 39 42 578 70 1,470

יחידת
8 לוד התעופה נמל

הדרומי המחוז
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22 לוח

?$9וו7$י וג>לו"ם ת*ק>ם

148.136

141,957

שנרע\מו תיקים

אמ*ת"ם מקרים

הג*לו**ם מספר

1^71 70$ו 49$ו

%20.5 של עלייה (לעומת %4.4 של עלייה השנה חלה שנרשמו
%4.8 של עלייה  האמיתיים המקרים ובמספר אשתקד),

אשתקד). 22.50/0 של עלייה (לעומת

140,987  מהם השנה, היו שנרשמו תיקים 148,136
אשתקד, שנרשמו תיקים 141,957 לעומת אמיתיים, מקרים
שנרשמו תיקים ו117,842 אמיתיים, מקרים 131,545 מהם
התיקים במספר אמיתיים, מקרים 109,809 מהם ,1969 בשנת
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23 לוח

העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים
1971  1970

העבירה נ ו ם
שנרשמות תיקיםאמיתייםמקריםיקים

נתנלו
שבהם
הפערהנילוייםאחוזעבריינים

0701071נ197019711970197119701971
השינוי
באחוזים

הכל 141,957148,136134,545140,98747,43448,47135.334.4סך 0.9

46314631392584.880.6רצח 4.2

לרצח +43424341353581.485.4נסיון 4.0

ברשלנות מוות וגרימת +62506250574891.996.0הריגה 4.1

ותקיפות +6,8067,7506,7197,6725,8886,76487.688.2חבלות 0.6

והכשלתו שוטר 85275382974581472898.297.7תקיפת 0.5

מין 1,8461,9461,7741,8811,3031,37573.473.1עבירות 0.3

זנות +47242045640440236988.291.3עבירות 3.1

לשוד ונםיון +185199181196668636.543.9שוד 7.4

32,85335,20632,75335,1227,7457,74723.622.1התפרצויות 1.5

אדם של גופו מעל +3,3712,5723,1802,4082842748.911.4גניבות 2.5

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי +16,48915,97615,82415,2942,0612,08713.013.6ברכב 0.6

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 14,47916,75013,82015,9541,4071,39310.28.7חלקים 1.5

אופניים +7,0036,0125,9875,49463665410.611.9גניבות 1.3

אחרות 29,81231,86828,53430,5049,0398,83531.729.0גניבות 2.7

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב +1,2721,4071,1551,2741,0781,20893.394.8החשוד 1.5

145186140184828758.647.311.3הצתה
בזדון לרכוש +5,4666,0855,3796,0091,7592,00432.733.3נזק 0.6

פליליות גבול +2,3772,3572,3392,3271,4421,49761.764.3הסגות 2.6

ורמאויות 4,1824,6543,9514,4133,5063,84788.787.2זיופים 1.5

בגידה חירום, חוקי על עבירות
3,4622,27189651079244688.487.5וריגול 0.9

הציבורי הסדר נגד 6,0646,1075,9525,9615,6815,68595.495.4עבירות

כלכליות +26139524838824238497.699.0עבירות 1.4

מסוכנים סמים +1,6781,2071,6631,1871,3321,00080.184.2עבירות 4.1

עבירות 2,7313,8922,6142,9381,7441,89466.764.5שאר 2.2
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24 לוח
והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

1971

אחוז
הגילויים

אחרות עבירות הרכוש נגד עבירות המוסר גגד עבירות אדם של גופו נגד עכירות הכל סד
שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

מקרים
אמיתיים

אחוז
הגילויים

שבהם תיקים
נתגלו מקרים אחוז

הגילויים
שבהם תיקים

נתגלו
עבריינים

מקרים
אמיתיים

אחוז
הגילויים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

מקרים אחוז
אמיתיים הגילויים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

מקרים
אמיתיים

87.4 12,587 14,412 22.6 25,937 114,910 75.5 1,744 2,285 87.5 8,204 9,380 34.4 48,472 140,987 הכל סך

חיפה 83023.41,7181,41882.5'15,0975,37835.694387292.532425879.612,1122מרחב

צפת/כנרת 4,6062,92363.555954196.8686494.13,3481,74252.063157691.3נפת

עכו 3,4682,09360.460358697.2726995.82,12578937.166864997.2נפת
יזרעאל 3,7592,32461.857355697.0918290.12,6351,24047.146044697.0נפת
חדרה 3,0901,58051.138936794.3625385.52,23879135.340136992.0נפת

89.2 3,458 3,878 32.9 7,392 22,458 85.3 526 617 95.3 2,922 3,067 47.6 14,298 30,020 הצפוני המחוז

£

72.921112659.715,5501,3918.92,9642,59787.6
77.234924369.621,6143,13614.51,4271,14079.9
70.326012849.215,7561,70810.81,3181,04179.0

627 860 24.2
798 1,034 21.8
428 609 18.4

4,741 19,585
5,317 24,424
3,305 17,943

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

83.7 4,778 5,709 11.8 6,235 52,920 60.6 497 820 74.0 1,853 2,503 21.6 13,363 61,952 תלאביב מחוז

33.01,03777374.526019173.512,0262,59721.61,6421,37883.9

38.41,2741,20494.529025286.916,3174,81729.51,1651,04289.4

57.11,4781,43196.829727793.310,7804,84544.91,6021,52995.4

4,939 14,965
7,315 19,046
8,082 14,157

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

יחידת
לוד התעופה 62626742.71919100.011100.0383389.922320993.7נמל

הדרומי 48,79420,60342.23,8083,42790.084872185.039,50612,29731.14,6324,15889.8המחוז

החקירות 22120894.122100.0261350.0193193100.0מחלקת

שנפתחו השנה:: מחדש

22 םתיקי

12 םתיקי
472 םתיקי
34 םתיקי

קודמות משנים תיקים גם נכללו עבריינים" נתגלו שבהם ב"תיקים

אדם של גופו נגד עבירות
המוסר נגד עבירות
הרכוש נגד עבירות

אחרות עבירות

תיקים 540  םה"כ



ובעבירות אשתקד) 23.7"/" (לעומת %22.6 על  הרכוש
אשתקד). זהה (אחוז %87.4 על  אחרות

,%47.6 על הצפוני במחוז עמד הכללי הגילויים שיעור
.%21.6 על תלאביב ובמחוז %42.2 על הדרומי במחוז

אשמות וסילוק משפטים ב.
השנה. במשך היו חקירה תיקי ב48,472 האשמות 72,731
רק אשתקד. 28,396 לעומת לתביעה, הועברו תיקים 28,589

אשמה. מכל הנאשמים זוכו האלו התיקים מבין ב122

וחקירה גילוי פעולות .4

ומספרם עבריינים גילוי א.
פשע מסוג עבירות 48,472 של מבצעיהם נתגלו 1971 בשנת
מבצעי בגילוי הגידול אף על אשתקד. 47,434 לעומת ועוון,
לעומת ,%34.4 על ועמד הכללי הגילויים אחוז ירד העבירות
שיעור עמד אדם של גופו נגד בעבירות אשתקד. %35.5
נגד בעבירות אשתקד), %88.5 (לעומת %87.5 על הגילויים
נגד בעבירות אשתקד), 77.00/0 (לעומת 76.30/0 על  המוסר

שנתגלה גנוב רכוש
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25 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
1971

העבירה ג ו ם
ד יהכ5ם זיכוייםוביםח

תיקים

תביעה ללא ועומדיםנםנרו בחקירהתלויים

תיקיםתיקיםתיקיםהאשמותתיילץםהאשמותתיקים

הכל 48,47272,73112,10116,5531229,36216,36610,521סך

2534552162רצח

לרצח 3553774195נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 4871610112110הריגה

ותקיפות 6,7649,1271,6622,012391,4402,3541,269חבלות

והכשלתו שוטר 7281,0251441762142265175תקיפת

מין 1,3751,6262422599431438255עבירות

זנות 3694405863112112069עבירות

לשוד ונסיון 861621123164325שוד

7,74713,1122,4153,77276923,1731,460התפרצויות

אדם של גופו מעל 274351119136276464גניבות

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 2,0873,4375938274135917438ברכב

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 1,3932,1793995631144532317חלקים

אופניים 654896156202196202199גניבות

אחרות 8,83512,8862,3873,472121,4632,8152,158גניבות

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 1,2081,6491992691193461354החשוד

871452643172519הצתה

בזדון לרכוש 2,0042,9674456157602549401נזק

פליליות גבול 1,4972,17642253710314473278הסגות

ורמאויות 3,8474,27053459666081,3261,373זיופים

בגידה חירום, חוקי על עבירות
44681713718315820050וריגול

הציבורי הסדר נגד 5,68510,7621,0611,53982,3481,348920עבירות

כלכליות 38445020522212212432עבירות

מסוכנים סמים 1,0001,7253454443111367174עבירות

עבירות 1,8942,3715235788375514474שאר
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26 לוח

תיקים סילוק
1971 1969

התיקים כל 0ך
נתנלו שבהם
העבריינים

הועברו
לתביעה

מבו ה
נסגרו
ללא
ונביאה

נשפטוהשנה
תלויים
ועומדים

בחקירה

אחוזחויבוזיכו
החיובים

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

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

197148,47228,58912212,10199.016,3669,36210,521

17 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1971

הדרומי המחוז תלאביב מחוז הצפוני המחוז הכל סד
הרכב כלי םת

הוחזרו נננבו הוחזרו נגנבו

4,529 4,742 7,908 8,424 2,290 2,330 14,727 15,496 הכל סך

2,177 2,249 3,665 3,846 1,097 1,118 6,939 7,213

770 796 1,205 1,286 430 434 2,405 2,516

ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות

מסחריות מכוניות

1,469 1,582 3,021 3,274 640 654 5,130 5,510 עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

113 115 17 18 123 124 253 257 אחר מנועי רכב כלי
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לבעלים והחזרתו מנועי רכב גניבות ג.

אשתקד. 15,845 לעומת השנה, נגנבו מנועי רכב כלי 15,496

אשתקד. 15,250 לעומת לבעליהם, הוחזרו רכב כלי 14,727

ותחמושת נשק תפיסת ד.

עקבית עלייה של מגמה הסתמנה הימים ששת מלחמת מאז
חלה אמנם אשתקד נתפס. או שנמצא הנשק בכמות. ומתמדת
השנה אך נמצאו. או שנתפסו ותחמושתם הרובים בכמות ירידה
או שנתפס הנשק סוגי רוב של בכמות עלייה נסתמנה שוב
אלו. בסוגים בעיקר תלולה היתה השנה העלייה שנמצא.
אשתקד), 283 לעומת השנה נמצאו או נתפסו 447) אקדחים
157) תתמקלעים אשתקד), 182 לעומת השנה 249) רובים
לעומת השנה 41) לרימונים ונפצים אשתקד) 123 לעומת השנה

אשתקד). 0

1971

28 לוח

סילוקם  חטאים
1971 1969

28,985 28,818 24,961 תיקים נרשמו

17,33617,621

2113

9,7459,940

961838

350154

405419

17,002 בדין חויבו

25 בדין זוכו

6,370 חקירה) (כולל למשפט מחכים

897 המשפט בבית או במשטרה בוטלו

400 הועברו

267 נמצא לא העבריין

המוחזקים בשטחים החקירה .5

20,206 לעומת המוחזקים, בשטחים השנה נרשמו מקרים 20,912

והעוונות הפשעים מספר .3.50/0 של עלייה כלומר  אשתקד
13,237 לעומת 14,822 על עמד המוחזקים בשטחים שבוצעו
הסדר נגד הן בשטחים המבוצעות העבירות עיקר אשתקד.
ואחריהן  שנרשמו התיקים מסן"כל %46.0  הציבורי
מהתיקים 26.40/0) אדם של גופו נגד עבירות יורד. בסדר
שנרשמו), מהתיקים 14.90/0) הרכוש נגד עבירות שנרשמו),
המוסר נגד עבירות שנרשמו), מהתיקים %9.6) אחרות עבירות
מהתיקים 1.30/0) ורמאויות זיופים שנרשמו), מהתיקים 1.80/0)

שנרשמו).

התיקים מסךכל העבירות סוגי שיעורי של זה יורד סדר
המוחזקים בשטחים הפשיעה שבאופי ההבדל על מורה שנרשמו,
בחלקו, טמון, ההבדל של מקורו ישראל. מדינת בתחומי מאופיה
השטחים תושבי שבין חיים ובאורח במנטאליות בהבדלים
שנפוצה חבלניתעוינת בפעילות וכן ישראל, לתושבי המוחזקים

הירוק. הקו בגבולות מאשר בשטחים יותר

כשאחריה סיני, וצפון עזה בנפת בוצעו העבירות מרבית
הגולן. ורמת יהודה, נפת שומרון, נפת  יורד בסדר

%89.0 (לעומת ל.%92.2 והגיע השנה עלה הגילויים אחוז
בנפת %89.9 שומרון, בנפת %95,4 הנפות* ולפי אשתקד)
הגולן. ברמת ו75.50/0 סיני וצפון עזה בנפת 91.90/0 יהודה,

29 לוח

נשק ותחמושתתפיסת
1970

ההזזמושת או הנשק הכ5םזג נמצאנתפססד

24919158רובים

13310מקלעים

1579463תתמקלעים

44735097אקדחים

ומוקשים רימונים 621646פצצות,

ציד 1141122רובי

לרובים תחמושת
(כדורים) 41,73414,41827,316ולאקדחים

ותתמקלעים מקלעים 677262415מחסניות

(ק"ג) לסוגיהם נפץ 4646חומרי

ופגיונות 30228כידונים

שונים נשק 532033חלקי

לרימונים 411130נפצים

22בזוקות

 50 



30 לוח

מקרים שנחקרו הנפותלסוגיהם לפי
1971

הכל שוסדולסד יהודהנפת עזהנפת נפת
פיני וו הנו5זוצפ רמת.

הכל 20,9124,4803,39512,689348מך

שנרשמו חקירה תיקי ) פשעים
איתביעה / ועוונות

13,8214,2153,0396,235332
1,0011058879

משונות 491831072992מיתות
24660105792נעדרים
5,26110445,1521חטאים

921835372דליקות

31 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

1971

הנו?ז רמת עזה נפת
סיני וצפון הכל סן

332 6,235 3,039 4,215 100.0 13,821 הכל סך

אדם של גופו נגד 3,65126.41,7228931,00531עבירות

המוסר נגד 2441.816946281עבירות

הרכוש נגד 2,05314.9839670422122עבירות

ורמאות 1791.36948575זיוף

הציבורי הסדר נגד 6,36346.01,2109454,104104עבירות
אחרות 1,3319.620643761969עבירות

32 לוח
הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים

1971

הגולז רמת עזה נפת
טיני וצפוז שומרון נפת הכל טד

שנרשמו 13,8214,2153,0396,235332תיקים
אמיתיים 13,5614,1463,0186,079318מקרים

העבריינים נתגלו שבהם 12,4993,9562,7145,585240תיקים
הגילויים 92.295.489.991.975.5אחוז
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גי פרק

הנוער עבר>>נות

ההאשמות ובממפר הצעירים העבריינים במספר הירידה
היציבות מגמת הנוער. פשיעת בהיקף ירידה על מצביעה
המלחמה שלאחר השנים את אפיינה אשר הפשיעה, בשיעורי
במספר הקלה מהירידה מסקנות להסיק ואין השנה, נשתנתה לא
אולם, הצעירים. העבריינים ובמספר צעירים נגד ההאשמות
אמנם נוספת. החרפה השנה חלה המועדות שבשיעור לציין כדאי
משמעותית עלייה זו אולם בלבד, ב%0.8 בעלייה התבטאה היא
הצעירים. המואשמים במספר השנה שחלה הנוספת הירידה לאור
מסתבר והדבר השנה, נמשכה אכן הפשיעה העמקת תופעת
הצעירים העבירות מבצעי כלל בין המועדות בשיעור מהגידול

ההאשמות. במספר הירידה לעומת

הנוער עבריינות היקף .1

לעומת האשמות, 21,131 ב 1971 בשנת הואשמו צעירים 9,864
.1970 בשנת האשמות ב22,222 שהואשמו צעירים 10,100
ההאשמות ומספר ב.%2.3 ירד הצעירים העבריינים מספר

ב%4.9. 
בקרב הפשיעה העמקת של התופעה על עמדנו אשתקד
ההא ממוצע עבירות. יותר ביצעו צעירים פחות היינו, הנוער,
השנה, 2.2 על עמד צעיר עבריין לכל אשתקד שנרשם שמות
לכל האשמות 2.14 על עמד והוא זה ממוצע ירד זאת, לעומת

צעיר. עבריין

33 לוח
העבריינים* כלל בין צעירים עבריינים

1971  1962

של ההאשמות אחת
צעירים עבריינים
ההאשמות כל בסך

מספר
ההאשמות
עבריינים ש?

צעירים

הצעירים העבריינים מספר

מיעוטים הכל סד

7,9221,29614,834%28.7

8,3281,52216,679%29.8

8,5581,30117,910%30.7

9,3151,33119,125%30.1

9,5831,55718,90629.40/0

8,6181,28520,768%33.0

9,6621,33321,268%33.1

9,4861,34421,597%32.4

8,8101,29022,222%31.5

8,5821,28221,1312910/0

9,218

9,850

9,859

10,646

11,140

9,903

10,995

10,830

10,100

9,864

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

הסעד משרד של הרישום לפי *
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חוזרת עבריינות .3
שיעור חוזרים. מופנים היו הצעירים העבריינים כל מסך %34.8,
אולם, אשתקד. החוזרים המופנים משיעור ב%0.8 רק גבוה זה
העבריינים במספר השנה שחלה הירידה לאור בולט הוא כאמור,

ההאשמות. ובמספר הצעירים

מספרית התרחבה ולא כמעט המועדים העבריינים שכבת
אולם אשתקד, 3,431 לעומת השנה חוזרים מופנים 3,436 
ראוי עבודתה. דפוסי את ושכללה זו שכבה התגבשה ספק ללא
השנה, ל295 אשתקד מ312 ירד בה המיעוטים שמספר לציין
עלה מועדים, צעירים עבריינים שהם היהודים מספר בעוד

השנה. ל3,141 אשתקד מ3,119

הנוער עבריינות מאפייני .4
רבו הנוער. בני על פסחה לא בציבור, שפשתה האלימות'
בכוח שימוש כדי תוך עבירותיהם את ביצעו אשר הקטינים
חוקריהם וכלפי הסביבה כלפי עמדתם שהקשיחו הקטינים ורבו

במשטרה.

באלימות להשתמש למדו הצעירים מהעבריינים רבים
עבריינים בהשפעת ובעיקר חיים הם בה הסביבה בהשפעת
אין באלימות שי.מוש כנגד כי לדעת למדו אף הם מבוגרים.
הטבועה הסלחנות את לרעה וניצלו מרתיעות מספיק הסנקציות
משמשת האלימות כלפיהם. הפרט ושל הציבור של באופיו
אין אם כושרם: את להפגין ובדרו נוחה פורקן כצורת גם להם
בהישגים בלימודים, הצלחה של בדרן רושם" "לעשות ביכולתם
בוחרים הם אחרים, נורמאטיביים בהישגים או ספורטיביים

באלימות. שימוש של וה"אפקטיבית" הנוחה בדרך

פעולה לשתף הרצון חוסר בלטו במשטרה החקירות בעת
בלבד. שפתיים כמס גם ולו בתשובה, וחזרה חרטה כל והיעדר
מן רבים בהן הקודמות, לשנים בהשוואה היטב בלטה זו עובדה
הביעו ואף חוקריהם עם פעולה שיתפו הצעירים העבריינים
צעירים היו שעברו שבשנים בעוד מעשיהם. על חרטה אחת לא
עבירותיהם את משחזרים ואף מעשיהם על במהרה מתוודים
הצעירים העבריינים מספר בולט השנה הרי העבירה, בזירות
הטער חוקרי של עבודתם נעשית כן על מים. פיהם הממלאים

יותר. ומורכבת קשה

נשאר, הצעירים העבריינים של עיקרי פעולה שטח כאמור,
השונים. סוגיו על הרכוש, נגד העבירות תחום קודמות, כבשנים

י _"■ < אלה. בעבירות נאשמו מהם %89.4

ותפקידיהן הנוער בעבריינות המטפלות היחידות .?
לעבריינות המדור נוער עבריינות בנושא מטפל הארצי במטה
ירושלים במרחביםי י, הנוער מפלג  תלאביב במחוז ? נוער

הנוער. חוקרי  ובתחנות הנוער מחלקי  וחיפה

.לננשאי מטה באחריותי ..הנושא.. לעבריינות.נוער, המדור.
.■ ■ ן■ אלה בתחומים עוסק ומניעתה, נוער עבריינות

צעירים עלידי שבוצעו עבירות סוגי .2

תיעשה ביצעו שהם העבירות סוגי עלפי הנוער פשיעת איפיון
סוג בכל הפשיעה שיעור  האחת מידה: אמות שתי עלפי
הפשיעה שיעור  והשנייה הנוער, עבריינות כל מסך עבירות
העבירות כל מסך צעירים עלידי שבוצע עבירות סוג בכל

כאחד. ומבוגרים צעירים עלידי שבוצעו

לסו גניבות היו צעירים שביצעו העבירות כל מסך %42.8
גניבות ערך, קלות גניבות הוא הגדול כשחלקן השונים, גיהן
מנועי רכב מתוך וגניבות רשות ללא בו ושימוש מנועי רכב
הצעי עבירות כל מסך ההתפרצויות שיעור אף ממנו. וחלקים
מ העבירות סוגי שאר שיעור .%37.9 על עומד והוא גבוה רים
מכלל %89.4, למעשה, ביותר. קטן הצעירים פשיעת כל םן

הרכוש. כנגד עבירות הם הצעירים פשיעת

הכללית הפשיעה מתוך הצעירים העבריינים של חלקם
ההתפרצויות כל מסך %62.1 .. עבירות סוגי בכמה בלט בארץ
הגניבות, כל ממך %45.8 צעירים? עבריינים עלידי בוצעו
נגרם בהם המקרים כל מסך ו.%37.1 ההצתות כל מסך %38.6,
צעירים. עבריינים עלידי הם אף בוצעו בזדון, לרכוש מק
בשוד נמצאו לציינם, הראוי שמן אך יותר, קטנים שיעורים
ובת  צעירים עלידי בוצעו מהם ש%9.9  לשוד ונסיון

עלידם. בוצעו מהם ש%9.6  וחבלות קיפות

34 לוח

ההאשמות כלל ב*ן צעירים האשמות
מבוגרים 19711962 אע'ד'ם

י,  %

¥■  י ,י י
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ולחוסר לאפליה לקיפוח, שטענו אוכלוסייה שכבות של רותן
בישראל. והכלכלה החברה בחיי כהלכה להשתלב שווים סיכויים

תשומת הופנתה זו ציבורית חברתית התעוררות בעקבות
הנוער עבריינות ולבעיית בכלל הנוער לבעיות מירבית לב

בפרט. ומניעתה

התופעה נגרמת בזה זה בהשתלבם אשר גורמים, מכלול יש
מקיף. זה גורמים מכלול צעירים. פשיעת של החברתית

ונפשיים. ביולוגיים  אישיים רקע גורמי ¥

שכונתו, חבריו, הצעיר, של משפחתו  סביבה גורמי ¥
הרוסה משפחה המשפחה, של פיקוח אין בה עזובה של סביבה
של ונפשיות גופניות מחלות ההורים, מות עקב מעורערת או

המשפחה. בקרב עבריינים של וקיומם גירושים ההורים,

בקרב הנוצרים קונפליקטים  חברתיים כלל רקע גורמי ^
אליו החדש מזה השונה הרקע בגלל (העולים), המהגרים בני
של ומהמנהגים מההרגלים מהמוסכמות, ניתוק ובעיקר נקלעו,

ובמנהגיה. החדשה בחברה השתלבותם ואי העבר

ולהיג שליליות להשפעות עול, לפריקת גורמים אלה כל
ולעבריינות. חברתיות לסטיות ררות

היא ומקורותיה הנוער עבריינות גורמי מכלול של ההבנה
מושתתת עליה במניעתה. במעלה ראשונה חשיבות בעלת
ובכללם בצעירים, המטפלים הגורמים כל של המניעה פעילות
של לשיקומם המתאימים והדרכים הפתרונות ומציאת המשטרה,

הפשע. סף על העומדים אלה של או כבר, שסטו אלה

במס שיקומו על כיום מושם בעייתי בנוער בטיפול הדגש
לשיתוף מייחסים שאנו הרבה החשיבות כן ועל הקהילה, גרת
והציבוריים הממלכתיים המוסדות עם המתמיד והמגע הפעולה
הצעיר. לשיקום רבות לתרום שבכוחם זה, בנושא המטפלים

במשטרה הנוער יחידות של המונעת לפעילותן היסוד
העבריין, הקטין איכון בין טיפולי ביניים שלב ביצירת מונח
המוסד עלידי טיפולו שלב לבין הפשע, סף על הנמצא או
הסי באנשי בעיקר, ביטויה, את מוצאת זו מגמה בדבר. הנוגע

להלן). שיתואר (כפי עוד

מתפצל והעבריין השולי הנוער בבעיות המשטרתי הטיפול
מטרת עבריינות. ובלימת עבריינות מניעת כיוונים: לשני
מעגל של הרחבתו את למנוע היא הראשון בכיוון הפעילות
בתוך מגוונות פעולות חדשיםעלידי עבריינים הפשעגיוס
להפסיק היא העיקרית המגמה השני בכיוון ואילו הקהילה;
פעולותיהם את לצמצם או באיבה, בעודה עבריינות התפתחות

בפועל. העבריינים של הפליליות

משטר בפעולות אחד, מצד מתבטאים, אלו פעולה כיווני
ובאמצעים בדרכים בפעגלות.מניעה שני. ומצד מובהקות, תיות

אחרים.

נוער, עבריינות למניעת הפעילות על שיטתי פיקוח
מימדיה בארץ, הנוער עבריינות מצב על מידע וריכוז איסוף
בתחום העוסקים הארציים במוסדות המשטרה ייצוג ומוקדיה;
בפעולות והשתתפות מניעה פעולות ייזום עמם; ותיאום זה
נוער. עבריינות למניעת והארציות המקומיות ברשויות מניעה

בשלושה עוסקים במרחבים הנוער ומחלקי הנוער מפלג
תחומים:

מהנורמות החורגת נוער בני התנהגות על פיקוח פיקוח:
עבריינות; למנוע במגמה ריכוזם, במקומות בעיקר המקובלות,
אודות ידיעות איסוף מועדים; עבריינים התנהגות אחר מעקב
המטפלים למשטרה שמחוץ לגורמים וסיוע נוער עבריינות

עזוב. או עבריין בנוער

שבביצוען פליליות, עבירות חקירת ותביעות; חקירות
בעבי המעורבים צעירים תשאול או חקירה צעירים; חשודים
המשפט בבית תביעה כקרבנות; או כעדים במתלוננים, רות
בכל בנוער, המטפלים ברשויות הגופים עם קשרים וקיום

תיקים. ולסגירת המשפט לבית להבאתם הנוגע

צעירים עבריינות על נתונים של וריכוז אגירה, רישום,
וניתוחם. היחידה פעילות באיזור

שיתוף למען גם פועלים הנוער ביחידות המשטרה אנשי
בבתיםפר הרצאות מידע, מתן עלידי זה, בנושא הציבור

והורים. מחנכים עם ושיחות

הם החקירות. משרדי עם נמנים בתחנות הנוער חוקרי
בחקירתם יותר, הגדולות ביחידות לעמיתיהם בדומה עוסקים,
במניעת בביצוען, החשודים או עבירות שעברו צעירים של

צעירים. עבריינים על ובפיקוח הנוער בקרב עבריינות

מאופיינת בנוער המטפלות המשטרה יחידות של פעילותן
בשעות היממה, שעות בכל ובמצבים בבעיות עוסקות שהן בכך
מכי שאנשיהן ובכך פועלים, אינם האחרים השירותים שבהם
להפנות האפשרות בידן כן על פעולתם. איזור את היטב רים
ולמק למצבים והחינוכיים הסוציאליים השירותים לב תשומת
והקצאת ארגונית בעזרה ולצורך דחוף, טיפול המחייבים רים

יחד. גם ולציבור לצעיר נזקים למנוע כדי אמצעים,

בה והטיפול הנוער עבריינות בעיית .6

הרקע א.
והמוסדות השירותים פעילויות בהעמקת מאופיינת 1971 שנת
האש הפסקת עקב הבטחוני המתח ירידת בנוער. העוסקים
בוערות, ובלבלה חברה לבעיות הציבור לב תשומת את הפנתה
דוח לבעיות העדיפויות סולם בראש מקומן את פינו כה שעד
הופנתה והמוסדות הציבור לב תשומת המדינה. בטחון של. קות
התעור עקב השאר בין אלו, בבעיות יותר אינטנסיבי לטיפול
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35 לוח
העבירות סוגי לפי האשמות  צעירים עבריינים

1971 1970

י ב ע ה נ ו הם ר
1 9 7 01 9 באחוזיםהשינוי71

נקבהזכרםה"כנקבהזכרכסה"נקבהזכרםה"כ

הכל 22,22221,22799513121,20,184947סך 4.9 4.9 4,8

11■רצח

לרצח 1111נםיון

ברשלנות מוות וגרימת 4422הריגה 50.0 50.0

ותקיפות +6365825491582392חבלות 43.9+ 41.4+ 70.4

והכשלתו שוטר +513813674225תקיפת 31.4+ 10.5+ 92.3

מין +18818532272252עבירות 20.7+ 21.6 33.3

זנות 2112019910עבירות 9.5+800.0 50.0

המוסר נגד אחרות +65188עבירות 33.3+ 60.0

לשוד ונסיון +13131616שוד 23.1+ 23.1

8,3268,1961308,0037,861142התפרצויות 3.9 4.1+ 9.2

אדם של גופו מעל 21921271501482גניבות 31.5 30.2 71.4

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 748736127177143ברכב 4.1 3.0 75.0

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 1,1691,16099179143חלקים 21.6 21.2 66.7

אופניים +63963186396372גניבות 1.0 75.0

אחרות 7,4016,9184836,6306,225405גניבות 10.4 10.0 16.1

רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב 23723252092027החשוד 11.8 12.9+ 40.0

+5648856542הצתה 12.5 75.0

בזדון לרכוש +1,0781,058201,1001,05050נזק 2.0 0.8+ 150.01

פליליות גבול +4304012944642422הסגות 3.7+ 5.7 24.1

+131338326זיופים 192.3+ 146.2

+3428641329רמאויות 20.6+ 14.3+ 50.0

בגידה חירום, חוקי על 424עבירות 36.1 38.2

7268446וריגול

הציבורי הסדר נגד +557412145647512135עבירות 16.2+ 24.3 6,9

כלכליות +22431עבירות 100.0+ 50.0*

מסוכנים סמים 947618493910עבירות 47.9 48.7 44.4

עבירות 2272072018316914שאר 19.4 18.4 30.0

גמשמננותית לראותה אין בכמויות בהתחשב אולם אחוזים, במאות הירידה או העלייה *
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המוכרים על בעיקר ציבוריים, במקומות קטינים של גותם
היותם עקב צפויה. עבריינות למנוע ובכך לפשיעה, כמועדים
(מקומות עבריינית לפעילות נרחב כר המשמשת בזירה מעורים
להפ עליהם וכד')' ומבוגרים נוער בני ריכוזי ובילויים, בידור
ותופעות לבעיות והרשויות המוסדות של ליבם תשומת את טת
משטרתית. למסגרת מחוץ רק ולפתרון לטיפול הניתנות שונות,

השתלבותם באמצעות גם מתבצעת הנוער פקחני פעילות
לפעולות ובסיועם נוער ובבתי קהילתיים במרכזים במועדונים,
פעילות לפתח משתדלים הם אלו במקומות שם. המתבצעות
טובה. לאזרחות הבעייתיים הצעירים את המחנכת חיובית,
בפתרון רבים לצעירים ובמעשה בעצה מסייעים הם לכך בנוסף

האישיות. בעיותיהם

תלאביב, בערים הנוער פקחני חוליות תוגברו 1971 בשנת
במיוחד שהוכשר וצעיר, חדש אדם כוח עלידי וחיפה, ירושלים
הספר בבית שנערך בארץ, מסוגו ראשון בקורס זו לעבודה

המשטרה. של הארצי

הסיעוד ה.
תפקיד לאחרונה התמסד המשטרה של נוער לעבריינות ביחידות
בה עד הגדולות. הערים בשלוש רק למעשה, המבוצע, הסיעוד,
מגעיהם שעקב מתנדבים, משטרה אנשי עלידי הדבר נעשה
ולסייע להמשיך לנכון מצאו תפקידם, מילוי בשעת צעירים עם

לתפקיד. שמחוץ בשעות להם

היו לבניהם שדאגו הורים או במצוקה שהיו צעירים
למצוא המסוגלת ממכות ראו בהם משטרה, לאנשי לפנות נוהגים
הסוג ימן הפנייות של הגדול המספר לאור לבעיותיהם. פתרון
אנשי הצבת של בדרך ממוסד פתרון למצוא הוחלט הזה
לקטין לסייע הסיעוד איש על נוער. לעבריינות ביחידות סיעוד
שבא ובין פלילית חקירה עקב שנתגלה בין במצוקה, הנמצא
לפתרון והדרכה עצה מידע, לקבל מנת על בעקיפין או ביוזמתו
בקטינים אינדיבידואלי באופן מטפל הסיעוד איש בעיותיו.
לא עדיין עלפירוב אלו קטינים עבריינות. סף על הנמצאים
החברתיות, הנורמות את נוגדת התנהגותם אך עבירות עברו
באמ מהבית. היעדרות או הספר בבית סדיר ביקור אי כגון:
לעצור ניתן מתאימה למסגרת מיידית והפנייה נכון טיפול צעות

הידרדרותם. את מועד בעוד

הקטין את נוטל בנוער המטפל כלשהו מתאים שגוף ברגע
איש לטיפול אובייקט לשמש הנער חדל חסותו, תחת הבעייתי

המשטרה. של הסיעוד

הנוער במפלג הסיעוד סמלת של לידיה הגיעה למשל, כך,
סיכמוכים עקב לביתה לחזור שסירבה נערה תלאביב שבמחוז
איפשרה הס.מלת להידרדרותה. חשש והיה משפחתה, בני עם
שיחות קיימה שבמהלכם שבועות, שלושה בביתה לגור לנערה
לאחר לביתה, הנערה חזרה ובעקבותן הוריה, ועם הנערה עם
נערה  אחר ומקרה הבת. ובין ההורים בין הבנה שהושגה

תחיקה שינויי ב.

ענישה (שפיטה, הנוער "חוק את הכנסת אישרה אוגוסט בחודש
העבר פקודת את ביטל אשר ,"1971  תשל"א טיפול), ודרכי
הבריטי. המנדאט מתקופת עוד בתוקף שהיתה הצעירים, יינים

מהותיים! חידושים שלושה כולל זה חוק

בית אשר בקטינים והטיפול הענישה בדרכי שינויים (א)
המשפט בית יבול החדש החוק עלפי לפסוק. יכול המשפט
להר ייחשבו שלא ולענישה לטיפול שונות דרכים על לצוות
סגור. במעון או מעצר בבית מאסר של דין פסקי למעט שעות,

תיקרת העלאת שנה. ל18 מ16 הקטינים גיל העלאת (ב)
השירו את תחייב היא ב1975. רק למעשה הלכה תוגשם הגיל
כראוי להיערך בפרט המשטרה ואת בכלל בנוער המטפלים תים

נוספים. נוער בני באלפי שנה בכל לטיפול

הח קטינים במעצר. להחזיק המשטרה בסמכויות שינויים (ג)

החזקת תקופת המשפט. בית צו ללא עבירות בביצוע שודים
מלאו ואם שעות, 12 עתה היא שנה 14 לו מלאו שטרם קטין
ב12 להארכה ניתנים אלה זמן פרקי שעות. 24  שנה 14 לו
לגבי שעות וב24 שנה, 14 לו מלאו שטרם קטין לגבי שעות

שנה. 14 מעל שגילו קטין

חקירות ג.

נגדם ראיות איסוף עבירות, מבצעי קטינים של גילוים מלאכת
שהקטינים מאחר ורבגונית. מורכבת הינד, לדין והבאתם
להתמודד המשטרה מנסה עבירות, בביצוע ניכר חלק נוטלים
ככל .מתאימים כישורים ובעלי מיומנים אנשים באמצעות עמם

האפשר.

המשטרה חוקרי עלידי המתגלים הנוער מבני רבים
וכלכ סוציאלית נפשית, במצוקה למעשה נמצאים כעבריינים,
והטיפול והחקירות התשאול למסלול להכנסתם הודות לית.
הסוצי השירותים לטיפול הפנייתם  ובהמשכם המשטרתי,
חי במסגרת ולהשתלב ממצוקתם להיחלץ עשויים הם אליים,

כלשהי. תעסוקתית או טיפולית נוכית,

ובתשאול בחקירה מעטים לא קשיים שנתגלו כבר, צוין
עמדתם הקשחת עקב הצעירים, העבריינים מן ניכר חלק של
לשתף מצידם רצון כל היעדר ועקב המשטרה חוקרי כלפי
משטרתית, בחקירה בעבר שהיו הצעירים, מן ניכר חלק פעולה.
מתפ ואף צועקים ולהיחקר, שאלות על להשיב היום מסרבים
קטנים להאשים או דמיוניים סיפורים למסור למדו חלקם רעים.

מפשע. חפים מהם,

נוער פקחני ד.

לגלות הם נוער, כפקחני המועסקים המשטרה אנשי תפקידי
התנה על לפקח פלילי, מידע ללקט ופשיעה, עבריינות מוקדי
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למשטרה שהגיעו ההודעות על בעיקר מבוססים המשטרתית
ההיעדרויות שמספר להניח, ניתן צעירים. היעדרויות בדבר
לכן למשטרה. תלונות כך על הגיעו שלא אלא יותר, גדול

משוטטים. קטינים לאיכון יוזמות על מיוחד דגש מושם

קבוצת מבין ביותר הפרובלימאטי הוא הנעדרות של גורלן
להידרדרות סימפטום ההיעדרות משמשת אצלן הנעדרים.

והנפשיות. הסוציאליות הבעיות שלל בגלל מוסרית,

בנות נעדרות צעירות לגבי יותר עוד מחמירה הבעיה
והוא לשנה, משנה עולה הנעדרים בכלל אחוזן שנה. 1715
%15.2 ,1970 בשנת %17.7 (לעומת ל%18.0 השנה מגיע

.(1965 בשנת ו%11.2 1968 בשנת
אלה את גם לכלול ניתן הבית מן הנעדרים באוכלוסיית
בהתב אלה קטינים סדיר. באורח בביתהםפר מבקרים שאינם
ותסכול מרירות של כשמטען החברה, בשולי נשארים גרם
להשפעו יותר חשופים שהם כמובן החברה. כלפי בליבם שמור

הרחוב. של השליליות תיו

לבקר ילד חדל בעכו שבביתספר התברר למשל, כך,
ההורים, כי התברר המשטרה חקירת בעקבות בביתהספר.
שובבותו. על ה9 בן בנם את בשלשלאות כבלו זקנים, זוג
אותו החזירה אף אלא הנער בשחרור הסתפקה לא המשטרה
לא שהילד מאחר בעיר, אחר בביתספר תקינים ללימודים
אחרים). דומים מקרים (וישנם הקודמת לכיתתו לשוב רצה

בירושלים, הסיעוד סמלת עם התקשרה ,14 מגיל בזנות שעסקה
לשנתיים קרוב אומנת. משפחה אצל להיות הסכימה ובהשפעתה

ומסודרים. חיים חיה שהנערה

נעדרים איכון ו.
למסגרת או למשפחתם והחזרתם קטינים נעדרים של איכונם
היעדרם, על ההודעה מסירת לזמן האפשר בכל סמוך המטפלת,
ואיכון וחינוך, לימוד למסגרות והחזרתם משוטטים ילדים איכון
פעולות הן  מתאימות למסגרות והפנייתם מבתיספר נושרים
בחלקן ויהמו המשטרה אנשי מצד ניכרת לב לתשומת שזכו

אחרים. מוסדות אנשי עם במשותף
זו; בעיה של לחשיבותה עיקריות סיבות שלוש

כשלעצמו. מדאיג התופעה במימדי הגידול ¥

הקטינים, של למצוקתם ראשוני סימפטום היא זו תופעה ¥
והולכות המחריפות לבעיותיהם, כפתרון בהיעדרות הבוחרים

ממש. לפשיעה הידרדרותם כדי עד

מצמ מתאימות למסגרות והפנייתם אלה צעירים איכון ^
ושילובם שיקומם על ומקלים לחברה הצפויים הנזקים את צמים

בחברה. הנעדרים של

בםטאטיסטיקה המופיעים הנעדרים שמספרי לציין, חובה

ומין: גיל לפי 19711969 בשנים מהבית צעירים היעדרות
10גיל הכלשנים1715שנים1411שניםעד סך

הכ? סך .
כללי יו י'^^מ

זכישנה^^^^ו נקבהזכרגקבהזכרנקבהזכרנקבה1

196967252491233034286195761,195
1970100252661443225336886991,387

197152143011253335245616631,224

חסות ממוסדות הבורחים איכון ז.
בעיה מהזוה צעירים עבריינים של החסות ממוסדות הבריחה
לאיכונם הבורחים. במספר עלייה שמסתמנת גם מה מדאיגה,
נערים הם הבורחים כי שהוכח מאחר גדולה, חשיבות יש המהיר
פליליות הרשעות בעלי סביבה, בכל הסתגלות קשיי בעלי
שהותם בעת עבירות מבצעים שהם משום ובעיקר קודמות

הפשיעה. למעגל אחרים צעירים גם ומושכים למוסד מחוץ
רציני נטל מוסיפות החסות ממוסדות התכופות הבריחות
מפאת ואם לאכנם הצורך מפאת אם  המשטרה יחידות על

הבורחים. שמבצעים העבירות
מוסדות כמה שבאזורה זבולון, בתחנת כי לציין, ראוי
חוסה, של בריחה מקרה שבכל המוסדות מנהלי עם סוכם חסות,
לתוקף, זה נוהל נכנס מאז לדין. ויועמד ייחקר ייעצר, הוא

י ■■ .: הבריחות. ירידה?במספר מורגשת

1715 בגיל מהבית צעירות היעדרות
1971  1965 בשנים

הנעדרות אחוז
1716 בניל
הנעדרים מכלל

מטפר
הנעדרים
הכללי

הנעדרות מםפר
1715 בגיל

19652442,17711.2

19663022,41812.4

19673802,61314.5

19684502,94915.2

19694282,62816.2

19705333,01117.7

42,96718.0י197152
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שהופעלו בקייטנות לנוער המבחן שירות ועלידי המשטרה
מועדוני עבורם קוימו כן המשטרה. אנשי של הפעיל בסיועם
הקטינים שאחוז הסתבר הרגילות. הקייטנות מועד בתום קיט
ושירות המשטרה עלידי שהומלצו אלו מתוך בקייטנות שנקלטו
%65.0 לעומת ויותר, ל%90.0 השנה הגיע לנוער המבחן

אשתקד.

קוימו בעייתים ולילדים לעבריינים מיוחדות קיט מסגרות
המקומות בשאר ובנצרת. בירושלים רק מצומצם מידה בקנה
ניכרת. בהצלחה וכאמור הרגילות, בקייטנות אלו ילדים שולבו

בטבריה, הקייטנות ממשתתפי בעייתים נערים קבוצות שתי
לשבועיים עיךחרוד לקיבוץ שוטריםמדריכים בלווית נשלחו

ונופש. חברתית פעילות עבודה, של

עלידי הקייטנות לילדי נופש פעילות אורגנה השרון ברמת
המקומי. "רוטרי" וסניף המקומית הרשות בשיתוף המשטרה

וחברה ספורט פעולות ט.
לסיועם זוכים בארץ שונים במקומות תלמיד ובתי נוער מועדוני
צעירים חוגי ובארגון בריכוז והן בהדרכה הן משטרה אנשי של
צעירי (מועדון בחדרה מתקיימת כזו פעילות משטרה. לנושאי
בירושלים, מורשה שכונת ובמועדון רמז בבית חדרה), משטרת

בבתיהספר החופשות בתקופת פעילות ח.
חופשת בעת בפעולות מיוחד באופן מעוניינת ישראל משטרת
הפוטנציאליים הסיכונים עקב וזאת  הנוער בקרב הקיץ
והיעדר פנאי עודף של במצב הנמצאים לקטינים, הנשקפים
ובידור בילוי דרכי לחפש ומהם רבים דוחף זה מצב תעסוקה.

עבריינית. או נלוזה ולהתנהגות

החינוך משרד של הקיץ למפעלי שותפות המשטרה יחידות
מתבטאת המשטרה של פעילותה המקומיות. והרשויות והתרבות
סף ושעל פלילי עבר בעלי קטינים של ובהפניה בהמלצה
מפעלי ובארגון בסיוע נוער, ולמועדוני לקייטנות עבריינות
הדרכה ובמתן משטרתיים במיתקנים ילדים ביקורי בארגון קיץ,

והסברה.

הקצתה שולי, בנוער העוסקות היחידות לאנשי נוסף
שוטרים 44 הנסקרת בעונה מיוחד באופן ישראל משטרת
והשתל קליטתם אחר מעקב לצרכי לקייטנות, ילדים להכוונת

והסברה. הדרכה בפעולות ולסיוע בקייטנות בותם

ממש שמוצאם ואחרים, עבריינים בעייתים, ילדים 2,091
עלידי השנה הומלצו וסוציאלי, כספי לסעד הנזקקות פחות
והרשויות החינוך משרד של הקיץ בקייטנות להשתתף המשטרה
עלידי שהומלצו הקטינים כל נקלטו 1971 בשנת המקומיות.

.>.££"

תיכון תלמידי בפני מרצה נוער חוקר
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לכל החיונית אינפורמציה' של תדירה להחלפה ואפשרות האלו
הצדדים,

מחלק זד.: כגון במקרה למצוא ניתן אלו לקשרים דוגמה
שגרה ילדים, חמישה שלה משפחה, גילה עכו בנפת הנוער
הניע הנוער מחלק בזנות. עסקה האם תתאנושיים, בתנאים
סודרו ואכן זו. במשפחה לטפל בדבר הנוגעים המוסדות כל את
במוסד ירוד, היה והנפשי הבריאותי שמצבם הילדים, חמשת

יפה. נקלטו שם חינוכי,

.. האלה השירותים עם קשרים מקיימת המשטרה

המואשם קטין כל הסעד: במשרד לנוער המבחן שירות
הבודק לנוער, המבחן לשירות המשטרה עלידי מופנה בעבירה,
הקטין. של והבריאותי הנפשי התרבותי, החברתי, הרקע את
החליטה אם המשפט, לבתי מוגשת הקטין לגבי זו דעת חוות
הנער את להביא המבחן, קצין עם התייעצות תוך המשטרה,

לדין.

(טיפול הנוער חוק עלפי מקומיות: ברשויות סעד פקיד
לטיפול נזקק קטין כל המשטרה מפנה תש'ץ1960, והשגחה),
9 גיל עד קטינים עלפירוב הם הללו המופנים סעד. פקידי

והנפשי. הגופני לשלומם חשש שקיים או עבירה שעברו

רשות הסעד: במשרד העוקבת והחסות הנוער חסות רשות
האומנות, המשפחות ועל החסות מעונות על ממונה הנוער חסות
של קשריה המשפט. בית צו בתוקף קטינים מופנים אליהם
שבית קטין רבגוניים. הם הסעד משרד מעונות עם המשטרה
יועבר אומנת, משפחה אצל או במעון להחזיקו ציוה המשפט
חוסים לאיכון דואגות המשטרה יחידות המשטרה. עלידי לשם
העוקבת החסות למעונות. להחזרתם עד ולמעצרם שברחו
לקטינים המוצעים השיקום בפתרונות המשטרתי ביידע מסתייעת

החסות. תקופת את שסיימו לאחר

מיוצגת לנוער המשפט בבתי התביעה : לנוער המשפט בית
לכך הוכשרו שרובם מיומנים, משטרה אנשי עלידי כלל בדרך
פעולה שיתוף המקרים ברוב קיים נוער. לחוקרי מיוחד בקורס
הציבורי, האינטרס את המייצג המשטרתי, התובע בין ותיאום
הקטינים. אינטרס את המייצגים המבחן, שירות אנשי לבין
משטרה, קציני עם תדירים מגעים מקיימים עצמם הנוער שופטי

מיוחדות. בעיות במשותף ולפתור נוהלים לתאם כדי

שהוא חוק קיים בישראל מוסר; בעבירות קטינים חוקרי
שהם ,10 לגיל מתחת קטינים חקירת לפיו בעולם, בסוגו היחיד
בעל אדם עלידי נעשית להם, עדים או מין לעבירות קורבנות
החוקר המשפטים. שר עלידי לכך שמונה מיוחדים, כישורים
כדי הקטין, של באישיותו התחשבות תוך החקירה את עורך

בנפשו. לפגוע שלא

ובמוע במקלטים שהוקמו במועדונים במגדלהעמק, באופקים,
מועדונים מספר נמצאים בתכנון יבנה. ובגן ביבנה נוער דוני

ובירושלים. פיתוח בערי נוספים

שונים ואמצעים וחישוש גישוש כלבי המשטרה, תזמורת
פעילותה בהצגת קבע דרך משולבים המשטרה שברשות אחרים
במופעים קטינים כ7,000 השנה חזו למשל, כך, המשטרה. של
ילדים מאות עכו. ובנפת המרכז במרחב המשטרה כלבי של
משטרתי ברכב וטיילו משטרתיים במיתקנים השנה התארחו

שוטריםמדריכים. בלווי

רכוש נאמני י.

במחוז המקומיות ברשויות זו בפעילות שותפו ילדים מאות
כשלוש לפני זו פעילות יזמה ישראל משטרת עכו. ובנפת הדרומי
קבוצות ילדים. ובגני בבתיהםפר הרכוש שמירת לצורך שנים
באופן מסיירות השונים הלימוד מוסדות תלמידי של קטנות
של פעילותם החינוך. מוסדות בתחומי היום בשעות קבוע
מקים מנעה וח', ז' כיתות תלמידי שהם הרכוש, נאמני
עבריינות מקרי וכן וכר), גניבות שמשות, (ניפוץ רבים חומריים
זנות), או סמים עישון מזל, משחקי לקיום לכיתות (התפרצויות

המשטרה עלידי נעשים עליה והפיקוח הזו הפעילות ארגון
על המקומיות. שברשויות והחינוך הנוער מחלקות בשיתוף
והרשות המשטרה להם גומלות הרכוש לשמירת תרומתם

ובמסיבות. בטיולים באירוח, המקומית

ובכתב בעלפה הסברה יא.
הורים, בפני הסברה למטרות הרצאות עורכת ישראל משטרת
עבריי של תופעות מוסברים אלו בהרצאות ותלמידים. מחנכים
אחרת. חברתית סטייה של תופעה וכל סמים אלימות, נות,
כיצד ועצה הסברים המשטרה אנשי מפי מקבלים המאזינים
המשטרה מפרסמת כן כמו אחרת. או זו תופעה ולרפא למנוע

אלה. בנושאים הסברה וחוברות עלונים

בהשתלמויות השתתפו נוער ובני ילדים של אלפים עשרות
חשודים. חפצים מפני וזהירות בדרכים הזהירות בנושא

למשטרה שמחוץ גורמים עם ותיאום פעולה שיתוף .7

נוער עבריינות מניעת בתחום פעולותיה וביצוע תכנון לצורך
מוסדות עם הדוקים קשרים לקיים המשטרה חייבת ובלימתה,
בפרט. ועבריין בעייתי ובנוער בכלל בנוער המטפלים ושירותים
שבאמצעו בכך היא אלו מגעים של חשיבותם כבר, שצוין כפי
ובתהליכים והקהילה הפרט בבעיות המשטרה מעורה תם
כן כמו בנער. בטיפול הקשורים והפסיכולוגיים החברתיים
השירותים ועובדי המשטרה אנשי של הדדית היכרות נוצרות
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וברשויות החינוך במשרד והספורט הנוטר החינוך, מחלקות
מחל עם רבים קשרים מקיימות המשטרה יחידות המקומיות:
אנשי הנוער. בקרב מגוונת פעילות לתכנון בנוגע אלו קות
וכמםבי כמדריכים ובבתינוער במועדונים משובצים משטרה
ספורט חוגי משטרה, לנושאי צעירים חוגי כמפעילי רים,
הקהילתיים המשאבים פיתוח היא בעיקרה המגמה וכדומה.
הקיים, הפוטנציאל של מירבי ניצול לצורך המוסדות עם ותיאום

הקטינים. עבריינות את לצמצם כדי

המשטרה נציגי והחינוך; הסעד משרדי עם תיאום ועדות
הנוגעות והיחידות השירותים מנהלי עם בקביעות נפגשים
עבודה דרכי גיבוש למען והחינוך הסעד שבמשרדי בדבר
מסגרות והפעלת וארציות מקומיות בעיות פתרון משותפות,

נוער. עבריינות מניעת היא שתכליתן שונות,

הראיון, של בטכניקה בקיאים זה לתפקיד המתמנים האנשים
מבחן קציני פסיכולוגיים, סוציאליים, כעובדים משמשים ורובם

חינוך. ואנשי
המש עלידי לפעולה נקראים אזרחים, שהעם אלה, חוקרים
מתבסס המשטרתי החקירה בתיק הראיות וחומר הואיל טרה.
מתבקשים הילדים, חוקר עלידי הנגבית העדות על כלל בדרך
לבין המשטרה יחידות בין הדוקים מקצועיים קשרים מאליהם

החוקרים.

מפעיל זה גוף הסעד; במשרד עבריינות למניעת המרכז
הצורך. לפי בהם משתלבת שהמשטרה ופעילויות, שירותים כמה
רחוב, חבורות עובדי הפעלת למדי: מגוונת המרכז של פעילותו
למני הארצית המועצה ארגון במצוקה, בנערה למטפלים סיוע
השירותים לכל המשותף ארצי, דיונים (פורום עבריינות עת

וכד/ בנוער) העוסקים
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ד' פרק

דרכים ותאונות תנועה

על ובמיוחד התאונות, במספר העלייה על השפעה ספק, ללא
הגורמים מן אחדים נציין החמורות. התאונות במספר העלייה

האלה:

ברכב: הנוהגים ציבור מצד תנועה עבירות ריבוי א.
המשתמשים יתר כלפי סובלנות בחוסר מאופיין הישראלי הנהג
בדרכים התאונות של מכריע חלק כי הוכח בחוק. ובזלזול בדרך
אי מסוכנת, עקיפה מופרזת, במהירות מנהיגה כתוצאה נגרם
ולתמ לרמזורים ציות אי מרחק, שמירת אי הימין, על שמירה

וכיו"ב. קדימה זכות מתן אי תרים,

לעצמו שסיגל אלה רעים להרגלים בנוסף כי להניח, סביר
הכללעולמיים הרוח מהלכי גם מושפע הוא הישראלי, הנהג
בכביש, אלימה בנהיגה המתבטאים עול, ופריקת אלימות של

הציבור. ובטובת בזולת באיהתחשבות החוק, באיכיבוד

הדרכים ותאונות התנועה בעיות .1

במשך .1971 בשנת גם נמשכה הדרכים תאונות במספר העלייה
אשתקד 13,442 לעומת נפגעים, עם תאונות 14,781 אירעו השנה
%24.2 של עלייה חלה ההרוגים במספר .10.00/0 של עלייה 
עלייה חלה קשה הפצועים ובמספר השנה, ל668 אשתקד מ538

ל3,687. מ3,141  17.40/0 של

המתמיד הגידול למגמת מדעי הסבר עדיין אין אמנם
הרכב כלי בצי הגידול על אף לאחרונה שעלה התאונות, במספר
פרי היא תאונות התארעות כי לנו ידוע הכבישים: על הנע
הגורל, יד רבות קובע הנפגעים מספר ואת מצבים הצטברות
יהיו זהים גורמים עקב שאירעו תאונות שתי תוצאות כגון:
ובשנייה גדול היה ברכב הנוסעים מספר מהן באחת אם שונות
להם, שיש גורמים מספר על להצביע ניתן זאת, עם קטן; היה
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: בארץ הכבישים תשתית בהתפתחות הפיגור ד.

אפשר בדרכים. התנועה נפח שגדל ככל והולך גדל זה פיגור
משופרים בכבישים נסיעה לק"מ בסיכון הירידה על להצביע
הגיאירושלים), שער כביש או חדרהחיפה כביש (כגון
עומדים שאינם בכבישים נסיעה לק"מ בסיכון עלייה לעומת

ותחזוקתית. הנדסית מבחינה נאותה ברמה

גדולים, כספיים באמצעים אמנם קשור הכבישים פיתוח
הרכב כלי מספר שבהן מסוימות, מערביות שבארצות הוכח אד
קיומה הביא שבארצנו, מזה ערוך לאין גדול נסיעה ק"מ כל על
לק"מ התאונות מספר להפחתת גבוהה ברמה כבישים רשת של
מרכיב את לכך נוסיף אם קודמות. לשנים בהשוואה נסיעה,
בארצות תאונות בהתארעות נכבד די מקום התופס השיכרות,
תשתית שבהתפתחות החשיבות את נכונה נעריך  אלה

הכבישים.

החוצים ביןעירוניים, תחבורה עורקי כי לציין, גם חשוב
רציני מקור הם אף מהווים מאוכלסים וישובים ערים מרכזי
להסתגל הנהג קשיי בגלל לתאונות מועדים הם דרכים, לתאונות

העירונית. לדרך הפתוח הכביש שבין לשינוי במהירות

חדשים: נהגים של הגדול המספר ב.
כ505,000*. בישראל הנהגים מספר היה 1971 שנת בסוף
שלהם הנהיגה רשיון את קיבלו היום בהגה האוחזים מן כ%50.0
כאן מצומצם. בנהיגה ונסיונם האחרונות השנים שלוש במשך
מצד פארדוקסאליות לכאורה שהן עובדות, שתי להדגיש המקום
לנסיונם שבנוסף הצעירים אחוז גדול החדשים הנהגים בין אחד,
ומסוכנת. תוקפנית ובצורה בפזיזות לעיתים נוהגים המועט,
יחסית גבוה שגילם חדשים נהגים של ניכר אחוז קיים שני, מצד
הנהגים נחונו שבה התגובה מהירות לעיתים חסרה ולאלה
דרכים. תאונות לריבוי תורמים אלה וגם אלה יותר. הצעירים

: זהירות תודעת וחוסר רגל הולכי של עבריינות ג.
הולכי הם בכבישים הנהרגים וכמחצית הנפגעים לשליש קרוב
נגרמת רבים במקרים ונמוכים; גבוהים בגילים בעיקר רגל,
התאונה. להתארעות תורמים הם ובאחרים הם, באשמתם התאונה

המספר לסטאטיםטיקה. המרכזית הלשכה של אומדן לפי
בו נכללים לא תוקף, בר קבוע, אזרחי רשיון בטלי רק כולל

חקלאיות. ובמכונות בטרקטורים נהיגה רשיון בטלי

סואגת בצומת התכועה
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ועוד. זהירות חוסר אדום, באור חצייה רגל, להולכי במעבר
אשתקד. 20,692 לעומת דוחות, 30,701 נגדם נרשמו השנה

עבריינים ובהרתעת תנועה עברייני בגילוי מיוחד תפקיד
בצמתים המותקנות האלקטרוניות למצלמות נועד פוטנציאליים
מיתקנים והוספו המצלמות מספר הוגדל השנה מרומזרים.

בצמתים. להרכבתן

במקומות שחנו בכך בתנועה להפרעות שגרמו רכב לכלי
נרשמו לעצירה, אסורים במקומות ובמיוחד לחנייה אסורים
לסתימת גרמו או סכנה שהיוו רכב כלי 11,815 דוחות. 321,483

המקום. מן נגררו תנועה עורקי

לםיירים בנוסף כבעבר, פעלו הביןעירוניות בדרכים
אלקטרוניים מהירות מדי שהפעילו צוותים האופנוע, רוכבי
מערכי עודכנו השנה מופרזת. במהירות הנוהגים לגילוי (מכ"ם)
לתיאום שיטה עובדה הביןעירוני, הפיקוח כוחות פריסת
בנושא חדשה שיטה וכן הסמוכות התנועה יחידות בין הפיקוח
סיירי של אינטנסיבית בהדרכה הוחל השונים; לפרטיו הפיקוח,

זו. שיטה לפי עירוני הבין הפיקוח
בשעות האלקטרוני המהירות מד את להפעיל הנסיונות
במצלמות ניסויים נערכו חיוביות. תוצאות העלו החשיכה
מכ"ם מכשירי של הפעלתם לצורך אוטומאטיות, אלקטרוניות

לאיישם. מבלי

את הדריך מוטס סייר מסוק. גם שולב הפיקוח במערכת
נהגים לעצור קשר, מכשיר באמצעות הקרקע שעל הסיירים
זה סייר לדין. להזמינם כדי חמורות, תעבורה עבירות שעברו
בזרימת תורפה למקומות קרקע סיירי עומס בשעת היפנה
מיוחדים, עומס בזמני תנועה הכוונת במיבצעי שותף וכן התנועה
ל"ג לחגיגות בשבתות, הרחצה לחופי התנועה הכוונת כגון

וכד'. במירון בעומר

עם בשיתוף השנה שנערך בדרכים" הבטיחות ב"חודש
וכוחות מיוחדות פעילות תכניות הופעלו התחבורה משרד
התאונות, בגידול בלימה המתמנה המיבצע בסוף מיוחדים.
בהשוואה בתאונות, ירידה נרשמה לא אולם הקטלניות, במיוחד

אחרים. לחודשים
שסיפק סטאטיסטי, בחומר השימוש הורחב הנסקרת בשנה
העיקריים. וגורמיהן הדרכים תאונות וזמן מקום על מידע
הותאמו הפיקוח כוחות מערך פריסת ותכנון האכיפה שיטות
האלקטרוני המחשב מעיבודי שוטף באופן שנתקבלו לנתונים

המשטרה. של

מנת על המשטרה בוחני עלידי נבדקו רכב כלי אלפי
עד הכביש מן הורדו רכב כלי 3,823 תקינותם. מידת את לקבוע

הרישוי. משרד עלידי מחדש ובדיקתם לתיקונם

למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף .3
ציבוריים גורמים של עניפה פעילות שנת היתה הנסקרת השנה
בפרט. בדרכים והתנועה בכלל התעבורה בנושא וממשלתיים

את הצפיפות עוברת שבהם ביממה ושעות קטעים יש
קשות לתקלות גורם שהוא בלבד זו לא זה, מצב הרוויה; נקודת
המשתמשים בין המתח ולהעלאת לעצבנות גם אלא בתנועה,
בעקיפין מביא ובכך  הרגל והולכי ברכב הנוהגים  בדרך

התאונות. להתארעות

הערים: במרכזי בעיקר החנייה, בעיית ה.
הקיבו כושר את יותר עוד מצמצמת לחוק בניגוד רכב החניית
רכב והחניית הכי, בלאו עמוסים שהם הכבישים, של לת
ברחובות ובקירבתם, בעיקולים בצמתים, כמו תורפה במקומות
וכד/ מדרכות על אוטובוסים, תחנות בתחום או צרים
בעיית תאונות. להתארעות במישרין ואף בעקיפין גורמת
הערים ממרכזי מתפשטת והיא שנה מידי מחריפה החנייה
ברור יותר. קטנות לערים גם הגדולה העיר ומן לפרבריהן
פתרונות מציאת ללא בלבד, התעבורה חוקי שבאכיפת למדי,
והמטפלים הנוגעים הגורמים כל עלידי קונסטרוקטיביים
על נקל שלא רק לא חנייה, במקומות המחסור להקלת בנושא,

שנה. מידי ותלך תחמיר שהבעיה אלא המצב

דרכים בתאונות והמלחמה התעבורה דיני אכיפת .2

ועל הרכב כלי תנועת על בפיקוח עסק משטרתי אדם כוח
כלי מספר גדל (השנה גדלו שממדיהם הרגל הולכי אוכלוסיית
איש), בכ90,000 גדלה הארץ ואוכלוסיית בכ34,400, הרכב
ובסילוקן. התאונות בגורמי בלחימה התבטאה העיקרית והמגמה
דרכים לתאונות הגורמות עבירות על הפיקוח הוגבר כן על
תנועה. כדי תוך עבירות על לדין הובאו יותר רבים ועבריינים
לעומת תנועה, כדי תוך עבירה דוחות 232,184 נרשמו השנה
בגלל הוחמר עבריינים רגל הולכי על הפיקוח אשתקד. 219,920
שלא הכביש חציית עלידי תאונות בגרימת ותרומתם חלקם
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מש קצין עלידי אדמיניסטרטיבית רשיון שלילת ד.
יום. 90 של מירבית לתקופה טרה

נוספת: התפתחות חלה תנועה עברייני של לדין ההבאה בעניין
בתחנות עבריינים לנהגים מהיר שיפוט נערן מסוימים בימים
בשיטת העבירה. ביצוע לאחר בלבד ספורות שעות ניידות,

מיידית. היא הענישה זו שיפוט

תוקנו, בדרכים התעבורה בנושא הקשורים וחיקוקים חוקים
ולהגביר העונש מידת הגדלת עלידי עבריינים להרתיע במגמה
ואבזרי ביטחון חגורות הכנסת (עלידי בנהיגה הבטיחות את
נהיגה, רישיון לקבלת המינימאלי הגיל העלאת אחרים, בטיחות
התעבורה בפקודת תיקונים 12 השנה הוכנסו הכל בסך ועוד).

התעבורה. בתקנות תיקונים ו40

ישראל משטרת ההסברה. לנושא גם הוקדשה לב תשומת
דרכים ותאונות תנועה ענייני על םטאטיסטיים נתונים סיפקה
לסטאטיםטיקה, המרכזית הלשכה וביניהם שונים לגורמים
שיחזורים גם סופקו לטלביזיה והטלביזיה. הרדיו העיתונות,
הרצו משטרה אנשי סרטים. הכנת לשם תאונות, של מפורטים
ברדיו במפגשים, משתתפים רבי בכנסים תנועה בעיות על

ובטלביזיה.

הילדים ובגני הספר בבתי הבטיחות משמרות הדרכת
בתי 863 של ז' ה' בכיתות תלמידים 49,500 השנה הקיפה
הספר בית של א'ד' ובכיתות ילדים בגני ילדים ו7,819 ספר
השוטרים שונות. נוער קבוצות 157 הודרכו כן כמו היסודי.
עיון ימי בשלושה השתתפו הבטיחות, משמרות את המדריכים

החינוך. משרד עם בשיתוף שנערכו

ישראל במשטרת שנערכו התנועה בנושא למחקרים בנוסף
מחקרים בעריכת המשטרה סייעה (90 עמי ה', פרק (ראה
מידע הספקת עלידי למשטרה, שמחוץ ומוסדות לגורמים
ובעריכתם. בתכנונם השתתפות ועלידי םטאטיסטיים ונתונים

שליד בדרכים לבטיחות המרכז  היו: אלה גורמים בין
תאונות ברמזורים, ירוק היבהוב הנושאים: את שחקר הטכניון,
ועוד? תורפה בנקודות תאונות גורמי דוגלגלי, רכב לנוהגי
איחוד ? תאונות נזקי ריפוי הנושא את שחקר הלאומי, הביטוח
על מחקר בנפרד שערכו תלאביב, ואוניברסיטת הקיבוצים

ועוד. הענישה, השפעת

התעבורה חוק* על עבירות .4

חוקי על שנתגלו עבירות על נתונים מכילים ו37 36 לוחות
בשנת שנרשמו תנועה כדי תוך עבירות ועל לסוגיהן התעבורה

.1971

יחדיו נועדו בנושא נגיעה להם שיש הממשלה ממוסדות נציגים
נטלה המשטרה בדרכים. הקטל להקטנת ולעשות עצה לטכס כדי
בעקבותיהם. שננקטו ובפעולות שנערכו בדיונים חלק בקביעות

דרכים, בתאונות למלחמה הביןמשרדי הציבורי המטה
ממשרדי נציגים וכלל התחבורה משרד ביוזמת אשתקד שהוקם
ונציגי והפנים העבודה הבריאות, האוצר, המשפטים, התחבורה,
העבודה צוותי בפעולתו. השנה המשיך ועוד, צה"ל המשטרה,
של שונים באספקטים דנו המטה עלידי שהוקמו והוועדות
תנאי מירבית, מהירות תנועה, כללי  וביניהם. התנועה נושא
רכב תנועת ועל חדשים נהגים על הגבלות נהגים, של בריאות
תשתית לפיתוח חומש תכנית דרכים, תאונות נפגעי פינוי כבד,
באורח השתתפה המשטרה ועוד. לציבור הסברה הכבישים,

והוועדות. העבודה צוותי בכל פעיל

התעבורה ובעיות תלאביב במחוז בתאונות הגידול נוכח
המוטלת המעמסה על להקל וכדי המטרופולין, של הספציפיות
הבטיחות. סיירת את התחבורה משרד הקים שם, המשטרה על
הסיירת. של ולניהולה לאירגונה האחראי גם הוא זה משרד
המק וההדרכה הפעילות הכוונת (ההצבה, המיבצעית הפעלתה
צעירים, 120 השנה כללה הסיירת המשטרה. בידי היא צועית)
ארבע בנות משמרות שלוש במשך אשר סטודנטים, בעיקר
הזהירו קטנועים, על ורבובים ברגל בכבישים נעו ביממה שעות

נגדם. דוחות ורשמו עבריינים נהגים

ישן נושא מחודש לדיון הממשלתי במישור הועלה השנה
על הפיקוח העברת תוצאות: ללא אך פעם, מידי ומועלה החוזר
גם העירוני. הפיקוח לרשות המשטרה מן חוקית בלתי חנייה

בנדון. הכרעה נפלה לא השנה

ונוהליים תחיקתיים שינויים נערכו החוק אכיפת בתחום
עשויה והשפעתם קודמות בשנים בטיפול שהיו נושאים במספר

 עבריינים: להרתעת חשובה להיות

: קנס תשלום אי עקב נהיגה רשיונות עיכוב א.
בתי של לפועל ההוצאה ומשרדי המשטרה הועסקה עתה עד
של אוטומאטי עיכוב קנם. תשלום אי של מקרים באלפי המשפט
הנהגים את ודאי ידרבן קנס תשלום אי עקב הנהיגה רשיון

במועדם. הקנסות את ולשלם למהר

שלהם הנהיגה שרשיתות נהגים אחר מעקב ב.
נפסלו.

הסמים חוק עלפי נידונים של רשיונות התליית ג.

בריאות מליקויי הסוגלים נהגים ושל המסוכנים
בטוחה. לנהיגה להפריע העלולים
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36 לוח

$6$וו7$ו עץנרע\מו תעבורה דוחות

0 * ^ ^ ^ /1
אלפי לעשרות ובעלפה בכתב אזהרות נמסרו תנועה, עברייני עברייני נגד עבירה דוחות 535,667 נרשמו 1971 בשנת
יתרמו אלה שאזהרות בתקווה חמורות, פחות בעבירות נהגים עבירות על ודוחות תנועה כדי תוך עבירות על דוחות  תנועה

בדרכים. התנהגותם ולשיפור זהירות ליתר נגד שהוגשו הנ"ל הדוחות מלבד כחוק. שלא ועצירה חנייה
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הסיבות המורשים, הרכב כלי מספר האוכלוסייה, גודל כגון:
המרחבים, עלפי התאונות והתפלגות תאונות להתארעות

ועוד. הזמן המקום

38 לוח

השנה חודש* לפי בדרכים התאונות

3 1 1

לסוגיהן התאונות ב.

תאונות על נתונים מכילים 45  38 והדיאגראמות הלוחות

37 לוח

 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
תנועה כדי תוך עבירות

1971

הכל םך

232,184

13,991

2,435
12,724
12,479
9,500
13,983
16,715
7,636
8,161
7,338

5

6,642

111,609

3,893

30,701

5,679
21,212
37,420
5,308
5,402
10,960

וניהן לס עבירות

הכל סך

מופרזת מהירות
כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן
איתות עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על אישמירה
נכונה לא פנייה

רמזור או לתמרור איציות
אורות) עמעום עבירות (כולל תאורה עבירות

לתנועה סיכון או הפרעה גרימת
מטען עבירות

שיכרות
אחרת מסוכנת נהיגה

תנועה כדי תוך נהגים עבירות

אופניים רוכבי עבירות

רגל הולכי עבירות

נוסעים של חוקית בלתי הסעה
מיכאניים ליקויים

רישוי עבירות
שלישי צד ביטוח עבירות
אויר וזיהום רעש צפירה,

עבירות שאר

דרכים תאונות .5

החישוב שיטת א.

נפגעו שבהן דרכים לתאונות רק מתייחסים זה בפרק הנתונים
אדם. בני

המנועיים הרכב כלי במניין והזמן. המקום חומרתן, לפי דרכים
ישראל, ומשטרת צה"ל של הרכב כלי נכללים לא 40 בלוח
לפני פג רשיונם שתוקף רכב כלי וכן ודחפורים, טרקטורים נתונים רק לא כוללים דלהלן והדיאגראמות הלוחות
מבוסס האחרים ובלוחות זה בלוח הרכב כלי מספר ויותר. שנה גם אלא בהן, הנפגעים ועל התאונות על והשוואות מספריים

לסטאטיםטיקה. המרכזית הלשכה של ארעיים נתונים על אחרים, ידועים מרכיבים לפי הדרכים תאונות מצב של ניתוח
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39 לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

1971  1962

התאונותמםפר
מספר

האוכלוסייההנפגעים
מםפר

התאונות
מספר

הנפגעים השנה
הכל פציעותקטלניותסד

קשות
פציעות
10,000)1קלות תושביםלכל

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

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

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

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

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

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

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

196912,2844042,4169,46417,4902,919,000421599

197013,4424822,43710,52319,5923,000,000448653

197114,7815862,87811,31721,1083,090,000478683

באחוזים השינוי

+ 10.0

+ 3.0

+ 12.9

 2.0

40 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
19711970
1970

14,781

3,090,000

* 300,650

49

13,442

3,000,000

266,233

50

דרכים תאונות

האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב כלי

(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר

לסטאטיםטיקה המרכזית הלשכה של ארעיים נתונים לפי *
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41 לוח

ו97ו חומרתו לפ> דרכ>ם תאונות
המחוזות לפי

הדרומי המחוז הצפוני המחוז אביב תל מחוז

מחוז האחרון ובמקום הצפוני המחוז השני במקום ראשון, בסך ראשון מקום תופס הקודמת, כבשנה תלאביב, מחוז
תלאביב. והמחוז הדרומי המחוז יורד בסולם אחריו בדרכים. התאונות כל

המחוז ראשון מקום שוב תופס קשות פציעות עם בתאונות הצפוני.
הצפוני. והמחוז תלאביב מחוז יורד בסולם ואחריו הדרומי במקום הדרומי המחוז שונה. המצב קטלניות בתאונות
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+21.6 +19.6

+ 18.1 + 0.8

+ 7.5 +11.2

42 לוח
חומרתן לפי דרכים תאונות

1971 1969

תהתא ו נ 1ו 9 6 901 9 71 9 71
באחוזיםהשינוי

19?0/19691971/1970

12,284%100.013,442100.0%%100.0הכלםד 14,781+ 9.4+ 10.0

4.0 586

19.5 2,878

76.5 11,317

3.6

18.1

482

2,437

3.3 404

78.3 10,523

19.7 2,416

77.0 9,464

קטלניות

קשות פציעות

קלות פציעות

43 לוח
והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

1971

תהתאומספר ו רנ ס ם ומ ר ה ניםה

רנלהזמןהמקוםהחודש ונהגיםנוטעיםואחריםחולבי

דוד
עירונית

05 דרך
לילהיוםעירונית

הכל םך
ילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

הכל 5862902963782086682449430822סך

452520252052196243ינואר
391920261346216163פברואר

42212130125424228מרץ

502723321855249193אפריל

49321733164821819מאי

513021371461201526יוני

472324311648151023יולי

551936401563137403אוגומט

441925281657217245ספטמבר

4826223315531910231אוקטובר

602436382266199371נובמבר

562531253165285293דצמבר
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44 לוח
1971 והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
ם ו ק ס הי ה ר מ ו זז ה

לילה

הכל סך

מהז
בצומת

לא דרו
עירונית

מהז
בצומת

דרד
עירונית

קלות פציעות

מספר
התאונות

קשות פציעות קטלניות

ממסר
התאונות

מםפר
התאונות

מםפר
התאונות

3,972 10,809 408 3,355 4,536 11,425 100.0 11,317 100.0 2,878 100.0 586 100.0 14,781 הכל סך

2

חיפה 14610.11,120324379431,097402'1,49910.16210,629110.11מרחב

צפת/כנרת 2411.6203.41023.51191.19316148518655נפת

עכו 4393.0498.41394.82512.21954224412326113נפת

יזרעאל 2351.6264.41244.3850.894101411119144נפת

חדרה 4342.9376.31575.52402.11683826625322112נפת

הצפוני 2,84819.219433.181328.21,84116.31,6704301,178962,122726המחוז

ירושלים 1,1637.9508.51435.09708.61,074358894907256מרחב

המרכז 2,77518.814524.860321.02,02717.91,6094671,1661621,990785מרחב

הנגב 1,3929.47813.335612.39588.4842223550501,026366מרחב

הדרומי 5,33036.127346.61,10238.33,95534.93,5251,0481,8052163,9231,407המחוז

תלאביב 6,60344.711920.396333.55,52148.86,2313,058372964,7641,839מחוז

45 לוח
1971 1970 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

הדרומיהמתיזתלאביבמהוזהצפוניהמחוזבאחוזיםהכלסו
התאונות סוג

1970197119701971107019711970197119701971

הכל 13,44214781100.0100.02,7742,8485,7516,6034,9175,330סך

נע רכב עם 5,4826,26740.842.49571,0222,6513,1661,8742,079התנגשות

חונה רכב עם 1141230.80.8373243483443התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 2691792.01.2916584379477התנגשות

דומם עצם עם 2722772.01.957788086135113התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 5,0545,46537.637.01,0571,0702,0872,2881,9102,107דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע 8328076.25.5141119483504208184פגיעה

9016896.74.7242166224153435370התהפכות

1471251.10.8564030486137החלקה

אחר 3718492.85.713625669273166320סוג



בתאונות המעורבים הרכב כלי אחוז .(12.90/0) המורשים הרכב דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי ג.
%7.3) 7.20/0  בעינו נשאר המורשים הרכב כלי כלל בין בתאונות המעורבים הרכב כלי מספר עלה הנסקרת בשנה

אשתקד). כלי במספר העלייה לשיעור דומה שיעור ב%13.2, דרכים

46 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
1971  1970

הרכב כלי םונ
הרככ השינויהמורשיםכלי

באחוזים
המעורבים הרכב השינויכלי

באחוזים1970197119701971

המנועיים הרכב כלי כל +266,233300,650סך 12.919,05521,566+ 13.2

פרטיות +147,785170,000מכוניות 15.09,3269,561+ 2.5

משא +66,01374,420מכוניות 12.73,3135,529+66.9

מנוע עם ואופניים קטנועים +42,03545,000אופנועים, 7.13,3342,86214.2
+4,6555,000אוטובוסים 7.41,6761,990+ 18.7

+3,4203,530מוניות 3.21,0651,054 1.0

(מנועיים) +2,3252,700שונים 16.1341570+67.2

ותלתאופניים ידועאופניים ידועלא +9761,052לא 7.8

לבהמות רתומות ידועעגלות ידועלא 180165לא 8.4

47 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
*1971

הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםהמעורביםכלי אחוז
המורשיםבאחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר בין

300,650100.021,566100.07.2

170,00056.59,56144.35.6

74,42024.75,52925.67.4

45,00015.02,86213.36.4

5,0001.71,9909.239.8

3,5301.21,0544.929.9

2.7000.95702.721.1

הרכב כלי םונ

המנועיים הרכב כלי כל סך

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,
אוטובוסים

מוניות

(מנועיים) שונים

ארעיים מספרים
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48 לוח
לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

1971

לאעירונית דרך הכל סך הרכב כלי סוג

5,580 15,986 21,566 המנועיים הרכב כלי כל סך

7,1672,394
3,5152,014
791263

1,660330
1,576248
27842
35928
28744

353217

9,561
5,529
1,054
1,990
1,824
320
387
331
570

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

מוניות
אוטובוסים

   קטנועים
אופנועים

מנוע עם אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים תלתאופנועים,

(מנועיים) שונים

96
64

956
101

1,052

165

ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות

"עצור", לתמרור ציות אי מופרזת, מהירות מכוניות, בין רווח
הימין על אישמירה קדימה, זכות אימתן נכונה, לא פנייה
רגל. חולבי של התנהגותם בשל נגרמו התאונות מן %18.6 ועוד.

■ 1 התאונות סיבות ד.
מסו נהיגה בגלל נגרמו התאונות מן אשתקד) %52.7) %54.1
על שמירה אי כחוק, שלא עקיפה בגלל ובעיקר נהגים, של כנת

!£■'£_.

תאונה לאחר מכונית בלמי בודקים תנועה בוחני
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49 לוח

ו7$ו אופנ"ם ורוכבי רגל הולכ* תאונות נפגע*
וילדים מבוגרים

קשה פצועים

הרוגים

חייהם; את קיפחו האופניים רוכבי מבין ילדים ו4 מבוגרים 23
קשה. נפצעו אופניים רוכבי ילדים ו45 מבוגרים 114

ו89 מבוגרים 241 חייהם את קיפחו הרגל הולכי מבין
קשה. נפצעו רגל הולכי ילדים ו457 מבוגרים 875 ילדים:
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50 לוח

1971  התאונות סיבות התפלגות

7.6 1,122 המקרה בנסיבות מופרזת מהירות
0.7 101 החוקית ההגבלה לגבי מופרזת מהירות
4.8 703 לרכב קדימה זכות אימתן
3.3 490 חצייה במעבר  רגל להולך קדימה זכות אימתן
0.1 21 חצייה מעבר ללא בצומת רגל בהולך איהתחשבות
6.3 928 "עצור" לתמרור איציות
2.1 310 לרמזור איציות
0.6 87 אחר הורייה לתמרור איציות
1.6 230 קדימה" "זכות לתמרור איציות
11.9 1,754 המכוניות בין רווח על אישמירה
0.1 13 איתות
2.8 413 כחוק שלא עקיפה
6.3 933 נכונה לא פנייה
3.9 582 הימין על אישמירה
0,2 23 סינוור
1.9 286 אחורנית נסיעה
 7 תקינים בלתי אורות  תאורה חוסר

54,1 8,003 סה"כ מסוכנת נסיעה

 3 י שיכרות
 2 נרדם הנהג
 4 אחרות אישיות סיבות

הנהג של שבהתנהגותו אחרות 90.1םה"כסיבות

רגל הולכי 2,75218,5םה"כהתנהגות

אופן ותלת אופניים רוכבי 2952.0סה"כהתנהגות

0.2 28 תקינים בלתי בלמים
 3 תקין בלתי הגה
1.4 202 אחרים מיכאניים ליקויים

1,6 233 סה"כ מיכאניים ליקויים

2.5 363 הנוסעים התנהגות
0.1 17 הדרך תקינות
21.0 3,109 הסיבות שאר

23.6 3,489 סה"כ שונות

100.0 14,781 סה"כ כללי סיכום

נפגעים ה.
רגל. הולכי היו ההרוגים כמחצית קשה. פצועים ו3,687 הרוגים 668 מהם נפגעים, 21,108 בסךהכל היו 1971 שנת במשך



51 לוח

המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי
1971

הדרומיהמחוזתלאביבמרתהצפוניהמחוזארציסיכום

פציעימהרוניםטה"כ
קשה

פצועים
"כקי פצועיםהרוניםפה

קשה
פצועים
וניםסה"כקל פצועיםהו

קשה
פצועים

קל
פצועיםהרוגיםםה''כ

קשה
פצועים

לול

רגל 5,9293301,3324,2671,1871123776982,459834681,9082,283135487.1,661הולכי

8,2481581,1746,9161,955473741,5343,003162812,7063,290955192,676נוסעים

מכוניות |4,060107נהגי 6683,285869372166161,655101651,4801,536602871,189

אופנוע 1,710נוהגי ;38 /3171'355215557153934914378256124117420

אופניים 924נוהגי :2715973815911351134184613533471263272

79;237837192644144677196796314אחרים

21,1086683,68716,7534,4492161,0733,1608,5461231,1277,2968,1133291,4876,297סה"כ

*2 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

1971 1969 |

; ירה ג צםו הקיעיםג£ צש עפ קו ם לי

ה: השנה
1 כל
הכלפגעים: סך

ינוסעיםואחריםרגלהולכי: ונהגים
הכלםד

ךנל ונהניםנוסעיםואחריםהולכי
הכל סד

ונהניםיםנוסעואחריםרגלהולכי

:מבוגריםילריטסמבוגרי מבוגריםילדיםמבוגרים■ם*ילדימבוגריםילדיםמבוגריםילדיט* ילדים*■

566 9,753 1,408 2,340 14,067 101 1,744 362 774 2,981 ; 15 :222 54 151 442 ;17,490 1969

701 11,159 1,489 2,564 15,913 99 1,860 417 :765 3,141 18 254 64 202 538 19,592 1970

788 11,507 1,553 2,905 16,753 145 2,175 464 903 3,687 22 :308 94 1244 668 121,108 1971

אופניים נוהגי בנניקר



53 לוח
והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  תאונות נפגעי

1971 1969

ל כ ה ך קשההרוגיםם קלפצועיםפצועים
196919701971196919701971196919701971196919701971

17,49019,59221,1084425386682,9813,1413,68714,05715,913.16,753הכלמך

חיפה ;1,7842,0642,063495563368370;מרחב 338: 1,3671,6391,662

צפת/כנרת 46749750020252787140166360332307נפת

עכו :4645626832331נפת 130153175311378457ג5

יזרעאל 480558434172333131176166332359235נפת

חדרה 645766נפת :7693038; 4276129: 228539599499

3,160 3,307 2,909 1,073 968 792 216 172 139 4,449 4,447 3,840 הצפוני המחוז

)ו
00

1

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

!1,202

!3,600

2,143

1,285

4,043 |

2,219

1,468

4,213

2,432

23

112

56

28

■ 122

91

56

171

102

102

555

373

120

630

350

161

814

512

1,077

2,933

1,714

1,137

3,291

1,778

1,251

3,228

1,818

הדרומי 6,9457,5478,1131912413291,0301,1001,4875,7246,2066,297המחוז

תלאביב 6,7057,5988,5461121251231,1591,0731,1275,4346,4007,296מחוז

54 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
1971  1969

ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולכי הנפגעים כל

196917,4905,10429.212,36870.8
197019,5925,50128.114,09171.9
197121,1086,16329.214,94570.8



55 לוח
גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעיט רגל הולכי  ילדים

1971 1969

ואהריםכל רנל ונהנים*הולכי נוסעים
הכלהנפגעים הכל40145סד 40145מד

19692,5061,8244251,39968283599
הנפגעים 19702,7881,9704561,514818141677כל

19713,0662,1115721,539955221734

19696954183615114

19708264244018513הרוגים

197111694385622616

1969463362792831011388
קשה 19705164179532299990פצועים

197160946413033414524121

196919741,4083281,08056669497

קל 19702,1901,4893371,152701127574פצועים

19712,3411,5534041,149788191597

נוהגי בעיקר אופניים*

החקירה מסתיימת המקרים של רובם ברוב חיובית. התפתחות לדין וההבאה החקירה .6
המשפט בתי הנהלת עם בתיאום ימים. חודש תוך המשטרתית התיקים והעברת החקירה להחשת דרכים ברסו 1971 בשנת

משפט. בבתי פיגורים לגילוי שוטף מעקב נערך היתה ואמנם נאשמים. של לדין בהקדם להבאתם וכן לתביעה

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

1971  1970

חהשלילהקופת ודשיםב

הכלהמחוז 336עדסד 18 תנאיומעלהמ12 על :'52י?ה

19701971197019711970197119701971197019711971 1970

3,0372,929387423729551370944681,634הכלסך ;2,021

הצפוני ;5477909317312151121541539המחוז 315409

תלאביב 35338243602129מחוז ,1149356\ 170194

הדרומי 2,1371,757251190395128746224231,536המחוז ,1,031
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57 לוח
וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1971
לרישום פנקסים
נזק  תאונה
בלבד לרכוש

הסילוק שלבי

7,444
4,524
1,259
2,032

82

1,301

3

11

25
19
3

3

209
1

2,010

1971 בשנת שנרשמו המקרים 18,085כל
1971 בשנת במשטרה נסגרו *8,388

בחקירה *2,736
חויבו *8,526
591♦זוכו

תלויים המשפט)* ובבית (בתביעה ועומדים
31.12.71בתאר 4,541ל

207מאסר

תנאי על 430מאסר
סה"כ:  הנהיגה רשיון 1,083שלילת

חודשים 3 644עד
חודשיםם 6 עד 3155

חודשים 12 עד 689
ומעלה 195שנה

תנאי על הנהיגה רשיון 2,661שלילת
נהיגה רשיון מלקבל 157פסילה

8,715קנס

קודמות משנים תיקים כולל

58 לוח
וסילוקם תעבורה דוחות

1971

הסילוק תיקיםחיוביםתיקיםשלבי

שנרשמו 72,530קנס553,667דוחות
קנס) עבירות 6מאסר514,345(מהם
הברירה לפי תנאי331,373שולמו על 40מאסר

במשטרה נהיגה26,627נסגרו רשיון 1,295שלילת
במשטרה ועומדים תנאי104,739תלויים על נהיגה רשיון 1,634שלילת

נהיגה72,576חויבו רשיון מלקבל 641פסילה
אחר275זוכו 250עונש

המשפט בבית ועומדים 17,563תלויים
טכניים 514שיבושים

השלילה תיקיםתקופות
הסגירה תיקיםסיבות

אשמה חודשים2,798אין 3 423עד
הוכחות חודשים815חוסר 6 עד 395

לציבור עניין חודשים1,595אין 12 עד 6709
ומעלה11,490אזהרות 68שנה

אחרות מסיבות 9,929נסגרו
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59 לוח

המחוזות לפי  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות
1971

81 671

71 719

57 1,271

שתקופת יה חלל ב שה ד םו י

הכלהמחוז עדםד 36 תנאיעלשלילהומעלהמ61212

באבאבאאבאבא

הכל 3,7442346441915538931952,661209סך

60 1 20 1 37 7 161 90 949 הצפוני המחוז

84  43  45 5 158 76 1,049 תלאביב מחוז

51 2 26 2 73 7 325 68 1,746 הדרומי המחוז

בלבד). לרכוש (נזק תאונה לרישום פנקסים  ב תיקים  א

81

61 לוח

הנפות לפי  תאונות נפגעי
1971

הנול, רמת ,£"'"£, זיהויה ■ ^ הכל סד

600 526 408 1,615 הכל סך

8 52 42 26 128 הרוגים

27 200 81 162 470 קשה פצועים

46 348 403 220 1,017 קל פצועים

הדרכים תאונות שיעור גם גדל בתנועה הגידול בעקבות
השנה הגיע נפגעים עם התאונות מספר המוחזקים. בשטחים
128 מותם את מצאו בתאונות אשתקד; 935 לעומת ל1,051
אשתקד). 380) אנשים 470 קשה ונפצעו אשתקד) 106) אנשים
דוחות 70,216 המוחזקים בשטחים נרשמו השנה במשך
בכלי נוהגים נגד הדוחות נרשמו המקרים מן ב3,900 תנועה.

ישראליים. רכב

המוחזקים בשטחים הדרכים ותאונות התנועה .7
הרכב. כלי במספר עלייה השנה נרשמה המוחזקים בשטחים
לשקט הודות קודמות, בשנים מאשר יותר נסעו אף הרכב כלי

אלה. באזורים עתה השורר היחסי
עם המסחר כלכלית, רווחה הורגשה ובשומרון ביהודה
ממדינות והן מישראל הן והתיירות, מתרחב הישראלי השוק
כלי תנועת להגברת הביאו האלה הגורמים כל גוברת. ערב,
הרחיבה אגד חברת לפעול, הנמל החל בעזה בכבישים. הרכב

שם. גם התנועה גברה כן ועל שירותיה את

60 לוח

הנפות לפי  דרכים תאונות
1971

הני^י ימת "4יני ,^ז יהודה נפת ;).^ הכל םד התאונות

31 447 318 255 1,051 הכל סך

1142538483קטלניות

קשות 3701255517218פציעות

קלות 56710522522710פציעות
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62 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
1971

רכב
מקומי

הרשום רכב
בישראל לסוגיה! עבירות

56,515 3,900 70,216 הכל סך

171

238

211

3,064

433

112

3,118

930

102

464

50,399

7

13

9

69

38

8

224

13

178

251

220

3,133

471

120

3,342

943

מופרזת מהירות

כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן

איתות עבירות

נבון לא בנתיב ונהיגה הימין על אישמירה

נכונה לא פנייה

רמזור או לתמרור איציות

תאורה עבירות

נהגים כדיעבירות 8,6583818,277םה"כנהיגהתוך

רוכבי 9157908םהי'כאופנייםעבירות

11816

52460

51,7651,366

מטען עבירות

מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

50,965 1,442 52,407 םה"כ התעבורה חוקי על אחרות עבירות

6,156 2,070 5,236 םה"כ חוקית בלתי חנייה ננל דוחות נרשמו
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הי פרק

ומחקר חקיקה תכנון, ארגון,

ל"מדור המדע מדור של שמו הוסב פלילי לזיהוי במחלקה ¥■ ארגוניים שינויים .1
ל"מדור הפלילי הרישום מדור של ושמו לקיימינאליסטיקה' השינויים 1971 בשנת חלו הארצי המטה של הארגוני במבנה
פונקציות העברת עקב בעיקר' בא, זה שינוי התנהגות". לחקירת הא?!ה.

נתונים. לעיבוד למרכז יישום לשניים מארבעה המדורים מספר צומצם ההדרכה במחלקת ¥
השינויים הנסקרת השנה במשך חלו המשטרה במחוזות והפרסומים; העריכה ומדור האימונים מדור  והם

~ ייאלי1: הכלכלה ומדור האספקה מדור אוחדו האפסנאות במחלקת ¥
רמלה/רחובות הנפות איחוד עלידי המרכז, מרחב הוקם + האספקה; מדור  אחד למדור

; ברמלה המשטרה בבניין התמקם המטה ופתחתקוה/השרון. קצין של פונקציה הוקמה מיוחדים לתפקידים במחלקה ^נ.
שבוטל! המודיעין, מדור במקום ראשי, מודיעין

והכוונה; למחקר המדור בוטל החקירות באגף ¥
נשיאי במשכל משמר יחידת הו?מה ייושלים במרחב * הנאצים פשעי לחקירת המדור בוטל החקירות במחלקת *

ישראל; החקירות; מדור בתפקידי נכללו תפקידיו
אדם, בכוח שאוישו סיור אזורי הוספו הירקון במרחב ■¥■ והאלקט הקשר ל"מחלקת הוסב הקשר מחלקת של שמה ¥

ז ובקשר ברכב רוניקה";

מרחב; של למעמד שונה הנגב נפת של מעמדה ¥■

3^3:^ 9
111

■<]

חדקו שיטור רכב
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בשלבי מחקר. בשלבי עדיין נמצא זה ניתוח מצבים. של לאציה
בשנת שונים. מטה תפקידי של עיסוקים ניתוח גם נמצא עיבוד

במחוזות. התפקידים של עיסוקים בניתוח יוחל 1972

שיטות ב.

ציודו, על נתונים, לעיבוד המרכז הועבר השנה, מרץ' בחודש
המחשב בירושלים. הארצי במטה לו שיוחד מתאים למבנה
 ביממה שעות 16 מנוצל והוא משמרות בשלוש עתה מופעל
היחידה המשיכה הקודמות, כבשנים בחודש. נטו שעות כ480
התעבורה: בנושא האוטומאטי הנתונים בעיבוד זו בשנה גם

תנועה; דוחות עיבוד א.
,. למשפט עד או הקנס לתשלום עד התנועה דוחות אחר מעקב ב.
באזהרות; להמירם או דוחות לבטל נהגים בבקשות טיפול ג.

דרכים; תאונות של סטאטיםטיים עיבודים ד.
דרכים. בתאונות המעורבים נהגים רישום ה.

השנה התרכזה נתונים לעיבוד במרכז הפעילות עיקר
הרישום של האוטומאטי הנתונים לעיבוד התוכניות בהפעלת
הופעל השנה של הראשונים החודשים חמשת במשך הפלילי.
הידני הפלילי לרישום במקביל נםיוני, אוטומאטי עיבוד
מן אפשריות שגיאות לנפות במגמה פלילי, לזיהוי במחלקה
ועי הידני הרישום הופסק ב1.6.1971 האוטומאטית. המערכת

בלבד. האלקטרוני במחשב נעשה הנתונים בוד
קובץ עיקריים: קבצים משני מורכב הפלילי הרישום

העבירות. וקובץ העבריינים
אוחסן עבריינים, באיכון הזמן גורם של חשיבותו בגלל
אפשר מסוף בעזרת אקראית. לגישה במיתקן העבריינים קובץ
כשהמח גם ביממה, שעות 24 במשך עת, בכל זה לקובץ לפנות
המחשב פולט ספורות שניות תוך אחר. נושא בעיבוד עסוק שב

המבוקש. העבריין על הקיים המידע של הדפסה



ריבק ז. לרס''ל ייעול פרס הענקת

שוטרותסיירות; יחידת הוקמה ירושלים במרחב ^■

זבולון"! ל'"תחנת הוסב קריתחיים תחנת של שמה 1
אונו"; ל'"תחנת הוסב אוריהודה תחנת של שמה 1

תחנות של סיווג נקבע ובארשבע חולון זבולון, לתחנות ¥■

רבפקד; של תקן דרגת נקבעה ולמפקדיהן גדולות

החקירות לשכת אוחדו סיני וצפון עזה ובנפת יהודה בנפת ^
מיוחדים! לתפקידים והלשכה

יאטד.! נקודת  חדשה נקודה הוקמה יהודה בנפת ¥
מיתקנים. לאבטחת נוספות יחידות הוקמו הגבול במשמר

חדשות דרגות

ישראל, במשטרת הדרגות במתח שינויים חלו הנסקרת בשנה
ודרגת ניצב דרגת בין חדשות דרגות שלוש הוספת עלידי
משנה מפקח דרגת ובין תתניצב, דרגת נוספה משנה ניצב
ורב (ממ"ק) קצין מקום ממלא הדרגות נוספו רבםמל ודרגת

(רם"ר). ראשון סמל

ונוחלים שיטות תכנון, .2

ונוחלים תכנון א.
משטרת של העבודה ושיטות המבנה הארגון, של התכנון

 לו מגמות שתי  ישראל

של הארגונית המסגרת את הקובע  קצר לטווח תכנון ¥
האדם כוח תקני קביעת באמצעות יחידותיה, כל על המשטרה,
במסגרת היתר, בין הוחלט, השנה וכוי). קשר (רכב, והאמצעים
פתחתקוה/ נפת עם רמלה/רחובות נפת את לאחד זה, תכנון
היוותה זה לאיחוד כבסיס המרכז. מרחב  אחד למרחב השרון
שמבחינה והעובדה הנפות שתי אוכלוסיית של ההומוגניות
 המטרופולין של החיצונית הקשת את יוצרות הן גיאוגראפית
מצב על השלכות יש כידוע זו גיאוגראפית לבחינה תלאביב.

המרכז. במרחב והסיור התעבורה הפשיעה,

לפיתוח ה"תוכנית על המתבסס  ארוך לטווח תכנון ¥
שליד כלכלי לתכנון הרשות של "19751971 הלאומי, המשק
הממש משרדי של בפעילותם הדנה זו, מתוכנית האוצר. משרד
ולפיהן המשטרה, של לפעילותה הנוגעות הנקודות הוצאו לה,
מתוכנית יושפע שהיקפן המשטרתיות, הפונקציות בתכנון הוחל

זו.

סיוע ככלי הסטאטיסטיקה בהכנסת הוחל 1971 בשנת
הדבר אמור בעיקר  האופיראטיבית המשטרתית לעבודה
דרכים תאונות של מפורטים סטאטיסטיים סיכומים לגבי

וניתוחם. פליליות ועבירות
מתאים היום שהוא כפי התחנה מבנה אם לבדוק כדי
ובסימו משטרה תחנות של מערכות בניתוח הוחל לצרכים,
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המחשב באולם

 אלה: למטרות משמש העבירות קובץ של העיבוד

שנפתחו? בתיקים החקירות התקדמות על מטה פיקוח א.

בתבי בחקירה, הנמצאים התיקים מספר על מנהלי פיקוח ב.
המשפט; ובבתי המדינה) פרקליטות של או המשטרה (של עה

שבוצעו, עבירות סוגי אודות סטאטיםטיים נתונים ריכוז ג.
אופיראטיביים. לצרכים הביצוע, ומקום ביצוען זמן

נתונים עיבוד הפעלת לתכנן החל נתונים לעיבוד המרכז
הצבה הדרכה, גיוסים, של האדם, כוח תקני של אוטומאטי
בבתי הכלואים רישום של וכן ישראל, במשטרת והתמחות

בישראל. הסוהר

10 ייעול. הצעות 78 השנה קיבלה ייעול להצעות הוועדה
הצעות ו33 נדחו 35 פרסים, קיבלו ומגישיהן נתקבלו הצעות

בבדיקה. עדיין נמצאות

אלה: למטרות משמש הקובץ

אדם כל אודות ובמהירות, מלאה, אינפורמאציה מתן א.
עלידה. ונחקר בעבירה משטרה יחידת עלידי שהואשם
אח מוסדות לנציגי או משטרה לאנשי ניתנת האינפורמאציה

זה; מידע לקבל המוסמכים רים,

הגליונות נאשמים. של קודמות הרשעות גליונות הכנת ב.
מתן לפני המשפט, לבית אותם המגישה לפרקליטות, מועברים

גזרהדין;

נאשמים. של הפלילי עברם את המתארים גליונות הכנת ג.
נידון הנאשם אם הסוהר, בתי לשירות נמסרים הגליונות

למאסר;

בקשת עלפי פלילי, רישום היעדר בדבר תעודות הכנת ד.
להן? הזקוקים אנשים

הארצי, המטה מחלקות למען סטאטיסטיים נתונים ריכוז ה.
שונים. מחקר ומוסדות לםטאטיסטיקה המרכזית הלשכה
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מועמדים של וסינון מיון בדיקת  אלמינציה בדיקת (ה)
ולהשאיר אמת דוברי מועמדים לשחרר כדי לבדיקה,
זו בדיקה שקר. באמירת החשודים אלה את רק לחקירה
(למשל בכוח חשודים של גדול מספר יש כאשר נעשית

; במוסד) או במפעל גניבה

שנמצאים נפץ חומרי בגילוי רגישות שיטות  נפץ חומרי (7
זעירות; בכמויות

]/0.1.ץ לפי הדם סוגי חלוקת  םירולוגיות בדיקות (8
המחקר הדם. וגיל וסת של הוא הדם אם אבחנה ,י חקירה לצורכי

משפטית. לרפואה המכון עם פעולה בשיתוף נערך

שנערכו העיקריים הםטאטיםטיים והניתוחים הסקרים ואלה
 השנה:

רב בסים על המשטרתי הרכב מערך פיתוח לצורך סקר (1

שנתי;

בשטחי האוכלוסייה והתפלגות המנועי הרכב התפלגות (2
השונות; והתחנות הנפות

ולשנת 1971/72 הכספים לשנת אדם כוח תלןני תחזית (3
;1972/73 הכספים

עירוניות; שאינן בדרכים התעבורה דיני של האכיפה שיטות (4

ולהציע הקיימים והשיטות המערכים את לבדוק נועד הסקר
שיפורים;

כביש בקטעי נפגעים עם דרכים תאונות של התפלגות (5

,. 1969  שונים

כביש בקטעי נפגעים עם דרכים תאונות של התפלגות (6

;1971 מחצית לבין 1970 בי1 השוואה  שונים

הפגיעה, וחומרת הסיבות  נפגעים עם דרכים תאונות (7

;19701968 בשנים

ההתפלגות דרכים, בתאונות ואחרים רגל הולכי נפגעים (8

,. ה3וגע הרכב וסוג סיבה גיל, לפי

המש יחידות של בתחומן לסוגיו התפלגותו  גנוב רכוש (9

המרחביות; טרה

; המדינה ביישובי הפלילית העבריינות התפלגות (10

בים. המשטרה תפקידי (11

משפטי וייעוץ חקיקה .4
חקיקה א.

בעבו נגיעה להם ושיש בכנסת השנה שנתקבלו החוקים מלבד
השאר: בין זה, תחום כלל המשטרה, דת

הנוגעים בנושאים חוק להצעות תזכיר הצעות עיבוד .
המשטרה; לעבודת ישירות

למוסדות קישור לקציני חירום לשעת מינוי כתבי הוצאו
פס"ח חירום), לשעת (משק מל"ח הג"א, כגון שונים, ממלכתיים
להפעלת נוחלים פורסמו וכן וכו'' וזיהוים) חללים (פינוי

פס"ח. לתפקידי מתנדבים

וסקרים מחקרים .3
בשנת ישראל במשטרת שנערכו והסקרים המחקרים מגמת
ולמצוא העבודה, בתחומי הקיים המצב על לעמוד היתד. 1971
מטרות ולהשגת העבודה לייעול ופתרונות חדשות דרכים

רצויות.

 שנערכו: המחקרים מן כמה להלן
במחוז ושוטרים) (סמלים משטרה אנשי לנשירת הסיבות (1

האופירא ביחידות במיוחד הנשירה, סיבות נבחנו  תלאביב
תלאביב. מחוז של טיביות

המח מטרת  האלקטרוני במחשב דרכים תאונות רישום (2

לרישום האלקטרוני המחשב לניצול שיטות למצוא היתר. קר
בריכוז הקשורים העבודה תהליכי ולייעול דרכים תאונות
המעורבים הנהגים על דרכים, תאונות על המידע של ובעיבוד

הנפגעים. ועל בהן

 ישראל במשטרת פנים והסברת הציבור עם היחסים (3
של ועמדותיה פעולותיה הסברת את לשפר ניתן כיצד נבדק

המשטרה. ולאנשי לציבור המשטרה

 הפלילית ובעבריינות בדרכים בתאונות האלימות גורם (4
העלייה לבין דרכים בתאונות העלייה בין זיקה קיימת אם נבדק

כזאת. זיקה קיימת אמנם כי מתברר האלימה. בפשיעה

למאמץ בהשוואה שכרם, על המשטרה אנשי השקפות (5
מפקדיהם מצד כלפיהם ההערכה ועל בעבודתם המושקע

והציבור.

הפוליגראף בתחום מחקרים (6
המח עם פעולה בשיתוף נערך  ראשוניים ומיון זיהוי (א)
 מטרתו העברית. האוניברסיטה של לפסיכולוגיה לקה
פוליגראף, לבדיקות חדשה פיזיולוגית איבחון שיטת פיתוח
באמצעות אובייקטיבי סטאטיםטי ניתוח על שתתבסס

מחשבים;

המחקר  מיקרוגל מכשיר עלידי נשימה מדידת (ב)
המכ של פרוטוטיפ למדע. ויצמן מכון עם בשיתוף נערן

פלילי; לזיהוי המחלקה במעבדת הורכב שיר
בבדיקת לתגובתיות ועדה גיל השכלה, שבין הקשר (ג)
האוניברסיטה עם בשיתוף הנערך מחקר  הפוליגראף
מידת על נתונים יעובדו לפיזיולוגיה. המחלקה העברית,

שונות; אוכלוסייה קבוצות של התגובתיות
נערך המחקר  הנבדק של קולו לפי שקר איבחון (ד)
עלידי שקר לאבחן ומטרתו בארה"ב 1.0.4 עם בשיתוף

האדם; של קולו ניתוח
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טיפול), ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק
1971 תשל"א

העבריינים פקודת הוראות במקום באות זד. חוק של הוראותיו
שעברו בילדים הטיפול דרכי את לשפר מטרתן .1937 הצעירים,
של השיפוט את לייחד שיש השאר, בין קובע' החוק עבירות.
חשודים בין להפריד ושיש לנוער' משפט לבתי ורק אך קטינים
המשפט בשעת המשפט, לפני בגירים ובין קטינים ונאשמים

שלאחריו. ובטיפול

חדש), (נוסח המשטרה פקודת לתיקון חוק
1971 תשל"א

ייחשבו לא אשר אפשריות תובענות מספר מגדיר זה חוק
הדין בית לחוק 24 סעיף במובן ומעביד, עובד מיחסי כנובעות

לעבודה. הדין בית לפני יתבררו ולא לעבודה,

שהונחו המשטרה לעבודת הקשורות החוק הצעות ואלה
י. הכנסת שולחן על השנה

1971 תשל"א (תיקון), עסקים רישוי חוק הצעת
כגון מסוימים, עסקים לחייב יהיה אפשר המוצע התיקון לפי
וכד/ לתכשיטים גדולים מסחר בתי יהלומים, מלטשות בנקים,
בסוגי הכללתם עלידי מתאימים ואזעקה בטחון אמצעי לקיים

רישוי. הטעונים העסקים

ענישה) (דרכי העונשין דיני לתיקון חוק הצעת
1971 תשל"א ,(2 מס' (תיקון

אוטומאטית במועדו קנס איתשלום יגרור החוק להצעת בהתאם
הצורך יתמעט זו סנקציה בעקבות כי מקווים תשלום. לתוספת
דבר קנסות, איתשלום ושל מאסר פקודות של לפועל בהוצאה

המשטרה. על כיום המוטל העומס את שיקל

חוץ) (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק הצעת
1971 תשל"א ,(4 (מס'

לשפוט הסמכות בישראל המשפט לבית תהיה ההצעה פי על
שהיה או שפגע מעשה לארץ בחוץ שעשה אדם ישראל דיני לפי
בכלכלתה ברכושה, בבטחונה, ובמיוחד במדינה לפגוע מיועד
אזרח של ברכושו או בחירותו בבריאותו, בגופו, או וכוי,
נעשה אילו כעבירה נחשב היה שהמעשה בתנאי  המדינה

בארץ.

ובשירות ישראל במשטרת העיטורים חוק הצעת
1971 תשל''א הסוהר, בתי

בתי ולנציבות המשטרה לפיקוד לאפשר היא ההצעה מטרת
ולאזר לסוהרים לשוטרים, והוקרתם הערכתם את לבטא הסוהר
תפקידם, מילוי בשעת גבול ללא ומסירות לב אומץ שגילו חים,

החוק. לפי סמכותם או חובתם

ממשלה משרדי עלידי שעובדו תזכיר הצעות בדיקת .
,י הצורך במידת והסתייגויות, הערות ומתן אחרים

להתקינם. מוסמך המשטרה ששר וצווים תקנות הכנת .
בעבודת נגיעה להם ושיש בכנסת השנה שנתקבלו החוקים ואלה

המשטרה!

1971 תשל"א חדש), (נוסח המשטרה פקודת
פקודת של הישן הנוסח .27.3.71 ביום לתוקף נכנם החדש הנוסח
בנוסח .1937 בשנת המנדאטורי השלטון עלידי נחקק המשטרה
חדש לבוש ניתן לפקודה אך מהותיים, שינויים נכללו לא החדש

ועדכני.

1971 תשל"א ,(4 מס' (תיקון הירייה כלי חוק
נכללו הירייה. כלי של ההגדרה את היתר' בין הרחיב, החוק
מזיקים חומרים או גאזים הפולטים ירייה כלי גם עתה בה
ירייה כלי בהחזקת הנוגעות הוראות גם כולל זה חוק אחרים.

המשטרה. לידי שהגיעו

(תיקון שוחד) (עבירות עונשין דיני לתיקון חוק
1971 תשל"א ,(5 מס'

להבא שוחד. בעבירות הדן בחוק הוראה להוסיף נועד התיקון
או בקיומה עניין לציבור שיש תחרות בכל שיחוד ייחשב

פלילית. כעבירה בתוצאותיה,

,(3 (מס' המסוכנים הסמים פקודת לתיקון חוק
1971 תשל"א

שאינם סמים גם המסוכנים הסמים לרשימת מוסיף החוק
המושג הגדרת את גם מרחיב החוק ל.ס.ד. כגון נרקוטיים,
תיווך ועל בסמים שימוש על מפורש איסור וכולל "החזקה"

הענישה. בנושא תיקונים גם כולל החוק להשגמם.

1971 תשל"א ,(7 מס' (תיקון בטחון שירות חוק
הפועל הגבול, במשמר חובה שוטר כי השאר, בין נקבע, בחוק
השיפוט חוק לפי צבאי לשיפוט נתון יהיה הצבא"' "בשליחות
לעניין כחייל יראוהו "שלא בחוק שנאמר אףעלפי הצבאי,
חובה לשוטר כי החוק מבהיר כן כמו הצבאי". השיפוט חוק
המניין. מן משטרה כלאיש וסמכויות חובות הגבול במשמר
משתמטים לעצור למשטרה מאפשר בחוק שנכלל נוסף תיקון
עד במעצר ולהחזיקם צבאי לשירות ההתייצבות חובת ממילוי

החוק. הוראת אחר שימלאו

,(11 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק
1971 תשל"א

עברייני על המוטלים העונשים את מחמירה החוק הוראת
מי של רשיונו את לפסול המשטרה סמכות את מרחיבה תנועה,
למסור שוטר של סמכותו ואת קטלנית, בתאונה מעורב שהיה

קנס. ברירת במקום למשפט הזמנה חמורות בנסיבות
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(תיקון), הכללית) המשטרה (קרן המשטרה תקנות
1971 תשל"ב

המפקח רשאים שאותם הסכומים הוגדלו אלה תקנות לפי
משמר מפקד האגפים, ראשי וסגניהם, המחוזות מפקדי הכללי,
הקרן. מכספי בתגמולים משטרה לאנשי להעניק וכר, הגבול

הבטיחות, בסיירת לסייר מעצר סמכות הענקת צו
1971 תשל"א

הבטיחות, בסיירת תפקידים הממלא לסייר הוענקו זה בצו
לפקודת ו3 2 הסעיפים לפי לשוטר הנתונות מעצר סמכויות
תשכ"ט1969. חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין סדר

התעסוקה, שירות למפקחי מעצר סמכויות הענקת צו
1971 תשל"ב

הנתו מעצר סמכויות התעסוקה שירות למפקחי הוענקו זה בצו
הפלילי הדין סדר לפקודת 3 ,2 הסעיפים לפי לשוטר נות
על עבירות לגבי תשכ"ט1969, חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר

תשי"ט1959. התעסוקה, שירות חוק
המשטרה ששר עסקים, רישוי לתקנות הצעה בהכנת הוחל
תשכ"ח עסקים, רישוי לחוק 11 סעיף לפי להתקינן מוסמד
שניהולם רישוי טעוני עסקים לסוגי יתייחסו אלה תקנות .1968

המשטרה. מטעם באישור מותנה

משפטי ייעוץ ב.
משפטי ייעוץ קיבלו המרחביים והמטות הארצי המטה מחלקות
כדי תוך שעלו שונים משפטיים בנושאים דעת וחוות שוטף
משנה בוועדת המשטרה את ייצג המשפטי היועץ עבודתם.
דעת חוות בהכנת חלק ונטל בנקים" "בטחון בנושא משפטית
בעניין הביןמשרדית בוועדה המשטרה את ייצג כן זה. בנושא
בית שופט בראשות קבועה, ובוועדה הארץ מן יציאה עיכוב
בסדר לתיקונים בהצעות הדנה לנדוי, משה העליון, המשפט

הפלילי. הדין

תביעות ג.
מאזרחים, כספיות תביעות 20 המשטרה תבעה הנסקרת בשנה
משטרתי. לרכוש נזק ובגין בשוטרים גופניות פגיעות בגין
משפט. בית בפני עדיין נדונות ו9 סולקו התביעות מבין 11

פציעות, בגין אזרחיות תביעות 8 הוגשו המשטרה נגד
נמצאו. או שנתפסו חפצים איהחזרת או לרכוש נזק גרימת
בפיצויים, התובע זבד, אחד במקרה פשרה, הושגה אחד במקרה

נמשך. עדיין הדיון מקרים ובשישה
לבית צועלתנאי למתן עתירות 26 הגישו אזרחים
6 הכללי. והמפקח המשטרה שר נגד לצדק הגבוה המשפט
לצדק. הגבוה ביה"ד עלידי החלטה מתן לפני בוטלו עתירות
אחד במקרה לצדק. הגבוה הדין בית עלידי נדחו עתירות 13
ולגבי בפשרה נסתיימו עתירות שתי בעתירה, כמבוקש צו ניתן

נסתיים. טרם הדיון עתירות ארבע

,(2 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק הצעת
1971 תשל"ב

בקשתו לפי מוסמך, יהיה המשפט בית כי היתר, בין מוצע,
שלא מבוקש חשוד של מאסרו על לצוות שוטר, של והצהרתו
בערו עציר לשחרר שהחליט המשפט בית את להסמיך בפניו;
נודע אם שעות, ל48 עד השחרור ביצוע את להשהות בה,
להתיר, ההחלטה; על לערער התביעה כוונת על המשפט לבית
נאשם ולחייב בפניו, שלא נאשם שפיטת מיוחדים, במקרים
תשובתו של הראשון בשלב טענתו את להשמיע לאליבי הטוען

האישום. לכתב

שעובדו חוק להצעות התזכיר מהצעות אחדות הן ואלה
 בהם: עניין למשטרה שהיה ממשלה, משרדי עלידי

המשטרה, פקודת לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
1971 תשל"א

לשעות מחוץ בשכר שוטרים העסקת תוגבל לא ההצעה לפי
בפקודה. כמותנה חגיגה" עינוג, ל"הלוויה, הרגילות העבודה
מאורע כל לרגל בשכר נוספים שוטרים העסקת לאשר מוצע
של הפרטיים אחריותו או עיסוקיו בגדר הנמצא מעשה או

בכך. לציבור עניין גם שיש בתנאי המבקש,

(תיקון) הפלילי הדין סדר חוק הצעת  תזכיר הצעת
1971 תשל"א שונים), (עניינים

לחשוד סניגור למנות רשם או שופט מוסמך התזכיר הצעת לפי
הקודמים הליכים לצורך נפש, חולה שהוא חשד שיש לעציר או
על הודעה למסור המשטרה את לחייב מוצע עוד למשפט.
בלי גם נפש, חולה שהוא חשש שיש עציר או קטין של מעצרו
המשפט בית את להסמיך מוצע כן כך. לעשות שנתבקשה
את הסותרת עדות שמסר עד של המיידי מעצרו על להורות

אחרת. רשות לפני עדותו את או במשטרה הודעתו

התעבורה, פקודת לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
1971 תשל"א

והורשע נידון אם נהיגה רשיון מלהחזיק אדם ייפסל ההצעה לפי
.1936 המסוכנים, הסמים פקודת לפי עבירה על

במשך בהם טיפל המשפטי שהיועץ וצווים תקנות להלן
 השנה:

1971 תשל"א (תיקון), (חופשה) המשטרה תקנות
משטרה: לאנשי החופשות נושא את מסדירות אלה תקנות

מחלה. וחופשת תשלום ללא חופשה שנתית, חופשה

(תיקון), נוספים) שוטרים (העסקת המשטרה תקנות
1971 תשל"א

מהסכום המשטרה לקרן המיועד השיעור הופחת אלה תקנות לפי
החלק ל%3.0. מ%6.0 נוספים שוטרים המעסיק ע"י המשולם

ל%97.0. הוגדל לשוטר שנועד בתשלום
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וי פרק

האדם כוח

הנסקרת השנה בסוף הסתכמה הגבול) משמר אנשי (כולל
.1970 שנת בסוף איש 9,405 לעומת איש, ב9,397

בשנה ל969 1970 בשנת מ845 עלה השוטרות מספר
הנסקרת.

מקומיים שוטרים (למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר
בשנת ל1,182 1970 בשנת מ1,101 עלה המוחזקים) בשטחים

.1971

נוטרים 373 כלולים אינם המשטרה של האדם כוח במצבת
המשלמים שונים מוסדות עלידי המועסקים אשתקד), 429)
ארגונית מבחינה רק למשטרה כפופים הנוטרים שכרם. את

ומשמעתית.

והמצבה התקן .1
שבשטחים האדם כוח כולל המשטרה, של האדם כוח תקן
לעומת איש, 13,660 על 1971 שנת בסוף עמד המוחזקים,

.1970 שנת בסוף איש 13,471

המשטרה אנשי את כוללת המשטרה של האדם כוח מצבת
מוספים שוטרים מוגדרים, בתפקידים שוטרים המניין, מן
הישובים במשמר יומיים שומרים אזרחים, עובדים זמניים,

המוחזקים. בשטחים מקומיים ושוטרים

איש, 11,961 האדם כוח מצבת עם נמנו 1971 שנת בסוף
.1970 שנת בסוף איש 11,969 לעומת

המניין מן ישראל משטרת אנשי של האדם כוח מצבת

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

1970  1962

האוכלוסייההשנה
עובדי כל

ישראל משטרת
משטרה אנשי
המניין" מז

עובדי כל מםפר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המניין מן

תושביםל1,000

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

19713,090,00011,1339,3973.63.0

לסטאטיםטיקה המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *

המוחזקים בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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64 לוח
לפי האדם כוח הדרגותמצבת
1971 1962

ה נ ר ד ה
צ מ הה ב

1962196319641966196619671968196919701971

1111111111רבניצב

9888877888ניצב

8תתניצב
משנה 17212022252424263630ניצב
24233746474952555463סגןניצב
7272768592108121129137145יבפקד

130157171191213214219222235233פקד
215204203208226224226237230269מפקח

משנה 7382759090144181208221222מפקח
ראשון 255רבסמל

344436537616676717774840938807רבסמל
ראשון(ה) 6866877188008749671,0341,0751,1221,197סמל(ת)
שני(ד.) 9499911,0001,0341,1501,2251,2631,2901,4411,483סמל(ת)
1,3791,4751,4571,4161,3401,3871,5391,6841,6511,689רבשוטר(ת)*

1,8591,6991,9512,2092,8273,6893,7693,6333,3312,987שוטר(ת)

הכל 5,7585,8566,2546,7267,5698,7569,2109,4089,4059,397סך

באחוזים +0.4השינוי 1.7+6.8+ 7.5+ 12.5+ 15.7+ 5.2+2.10.1

הדרלמי המחוז

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

65 לוח
1971  ובמחוזות הארצי במטה המצבה

תלאביב מחוז הצפוני המחוז
הארצי המטה
הגבול משמר
הדרכה בסיסי

הכל םד

155
878
937

168
712
596

139

727
931

517
1,425
2,212

979
3,742
4,676

קצינים
סמלים
שוטרים

1,970 1,476 1,797 4,154 9,397 המניין מן המשטרה אנשי כל סך

174
78
6

57

30
1

23
61

105

732
8

461

359 מוגדרים בתפקידים שוטרים
901 זמניים מוספים שוטרים
15 האחיד בדירוג המדורגים שרותים ועובדי פקידים

461 היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי כל 11,1335,4601,8811,5642,228סך

ב1970 המשטרה עובדי כל 11,1655,5091,8551,6782,123סך
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66 לוח

ו7$ו התפ7ן>ד>בו לפ> האדם כוח חלוקת

ס>ור>נז מניעה,
57.^ ותנועה

ס*ם

שירותי מגישים אינם כך ועקב המוחזקים בשטחים קבע דרך תושבים 1,000 לכל המניין מן משטרה אנשי של המדד
שאי כמובן הירוק". "הקו שבתחומי לאוכלוסייה משמרה ,1970 לשנת בדומה בעשירית, 1971 בשנת גם ירד בישראל
בשטחים המשטרה אנשי ושל הגבול משמר אנשי של הכללתם נכללו זה מדד חישוב לצורך כי להדגיש כדאי ל3.0. והגיע
במידה שיעורו את מורידה היתד, המדד, בחישובי המוחזקים הגבול, משמר אנשי כל המניין מן המשטרה אנשי במספר

ניכרת. המש שביחידות מאלה ושונים ספציפיים תפקידים הממלאים
המועסקים הישראליים השוטרים מאות וכן הרגילה, טרה

 95 



להתקבל המבקשים מספר הקודמת) (כבשנה ניכרת בצורה ירד
לשירות. המתאימים אחוז ובתוכם המשטרה לשירות

ספטמ בחודש המשטרה אנשי של בשכרם ההעלאה לאחר
ניכרת ירידה נרשמה אך המתגייסים, מספר גדל לא בר,
חשיבות בעלת היא זו עובדה השירות. מן המתפטרים במספר
מהגדלת חשובה פחות לא מטרה היא הנשירה בלימת כי רבה,
נםיון שצבר אחרי השירות מן הפורש אדם המתגייסים; מספר
המשאבים את לטמיון מוריד המשטרה, לעבודת לתרום ובכוחו
המקצועי. ובקידומו לתפקידו בהכשרתו שהושקעו והמאמצים
נמשכת השכר, הטבת עם כאמור שהחלה בנשירה, ההאטה מגמת
734 התפטרו 1971 בשנת אלה. שורות כתיבת בשעת עדיין

ב%6.0). (ירידה ב1970 781 לעומת איש,

* ושינויים נשירה גיוס, .2

אנשים 4,884 המשטרה של הגיוס ללשכות פנו הנסקרת בשנה
ובשנת 5,661 הפונים מספר היה (אשתקד להתגייס בבקשה
שנמצאו לאחר אנשים, 1,905 גויסו מהם .(6,356  1969
משטרה כאנשי גויסו 1,444 שנקבעו. לסטנדרטים מתאימים
לתפקי 224 הגבול), במשמר חובה שוטרי 441 (מהם המניין מן
המתגייסים בין זמניים. מוספים כשוטרים ו168 מוגדרים דים
40 גויסו כן המוחזקים. בשטחים מקומיים שוטרים 69 היו
אנשים 54 המשטרתי. באולפן עברית שלמדו חדשים עולים

חקירות. לתפקידי ישירות גויסו

העבודה, בשוק לעובדים הגדול הביקוש שעקב למדי ברור

%**י%#

^© .י .%*?$$ :.2

^"*

;^£2י*^*%*>.*£1>נ**^*8<~.**^*0"*1 הארצי הספר בבית המפכ''ל ביקור
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67 לוח

המצבהגיוסים מן והורדות
1971  1962

הורדונויסוהשנה
הסצבו מן

מהם
התפטרו :

המתפטרים אחוז
היורדים מביז
המצבה מן

5קזמת ד.מתנ.ייסים
 המצבה מז היורדים

השינוי אחוז

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

19711,4441,45273450.6 0.6

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק בלוחות המספרים

68 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
1971

הכל אחתסד שנה 8ד 13 45610  ומעלה21■1120
נה ר ד ה

ב באבאבאבאבאבאא

בכירים 3541114320קצינים

2510663313121מפקחים

305146551093852513333721934סמלים

 1,087574181109687298111100695732971שוטרים

הכל 1,4527341861148023421671551039012131732סך

עם השוואה
1970 1,58878122916691934117415088818341952מספרי

היורד כל  המצבהא מן ים
המתפטר1  בלבדב ם
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69 לוח

המצבה מן הסיבותהורדות לפי
1971

ההורדה הכלסיבות סמ?יםמפקחים~כ*ריםםך
ושוטרים

הכל 1,45235251,392סף

* 936נפטרו

33נספו

בתפקיד 413נפלו

בריאות מסיבות 844278פוטרו

אחרות מסיבות 505144פוטרו

לקיצבה 77181247יצאו

734410720התפטרו

אחרות 1717סיבות

לצה"ל החזרה או חובה שירות 474474סיום

התאבדות של אחד מקרה כולל

בריאות .3 היו השנה, חודשי לפי שנרשמו, ההתפטרויות מספרי

ימים 5.2 בממוצע מחלה מחמת העבודה מן נעדרו קצינים
בממוצע נעדרו ושוטרים סמלים ואילו אשתקד) 7.4 (לעומת
המשטרה של הרפואי השירות אשתקד). 9.1 (לעומת ימים 10.7

בדיקות ערר לכד' שנזקקו משטרה אנשי של באישפוז טיפל
הרפואה בשטח ופעל לגיוס ולמועמדים משטרה לאנשי רפואיות
נבדקו לגיוס מועמדים 4,042 המשטרה. ביחידות המונעת
עלידי נבדקו משטרה אנשי 180 המשטרה! רופאי עלידי
משטרתי נהיגה ברשיון המחזיקים כל משטרתית: רפואית ועדה
המשטרה אנשי כל אצל ביקורים נערכו כן עיניים; בדיקת עברו
אנשי אצל בית ביקורי גם הצורר ובמידת חולים בבתי שאושפזו

חולים. משטרה

1,200 האלה: הפעולות נעשו המונעת הרפואה בתחום
החובה שוטרי כל שפעת; נגד חיסון זריקות קיבלו משטרה אנשי
המשרתים משטרה לאנשי צפדת; נגד גיוסם, עם חוסנו,
נגד מונע טיפול ניתן במלריה, כנגועים החשודים באזורים
להתפרץ עלולה הכולירה מגיפת בי חשד כשהתעורר המחלה;
לצורר המשטרה ביחידות מיוחדים ביקורים נערכו שנית,
ההתגוננות בדרכי האנשים ולהדרכת התברואה מיתקני בדיקת
המשטרה במטבחי שוטפות ביקורות נערכו כן הסכנה; בפני
הגבול משמר בבסיסי והמיתקנים; העובדים ונבדקו ובמזנוניה
מכשירי גם הותקנו והשנה השתיה מי שוטף באופן נבדקו

המים. לחיטוי כלורינציה

כדלקמן:
 70ינואר

 63פברואר

 61מרץ

 51אפריל

 65מאי
 75יוני

 78יולי
 64אוגוסט
 המוגדלת)ספטמבר המשכורת הפרשי שולמו שבו (החודש 62
 56אוקטובר
 50נובמבר
 48דצמבר
 1972 43ינואר

שנים. 3  1 הוותק בקבוצת היו השירות מן הנושרים רוב

1,452 1971 בשנת האדם כוח ממצבת הורדו בםדהכל
כוללת. המצבה מן ההורדה אשתקד. איש 1,588 לעומת איש,
שסיימו חובה שוטרי לגימלאות, יוצאים מפוטרים, מתפטרים,

ונפטרים. שירותם תקופת

המניין? מן משטרה אנשי 2,661 בדרגה הועלו 1971 בשנת
לשנייה. אחת קצונה ומדרגת קצונה לדרגת 333 הועלו מהם
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רוח קור גילה צפון גישוש כלבי מבסיס חון משה סמ"ש
חוליית של לגילויה עצמי סיכון תוך הביא כאשר ואומץלב

מחבלים.

עיריית העניקו דן במרחב השוטר יום אירועי במסגרת
אחד, כל ל"י 500 בסך פרסים בעיר הבנקים ומועדון גן רמת
ראשון לסמל בעבודתם: שהצטיינו המרחב מן שוטרים לשלושה

לוי. יוסף ולשוטו פיטר חנה ראשו! לסמל מאיר, יעקב

הגבול משמר אנשי הצטיינות של בולטים מקרים על
.20 עמי א/ בפרק כתבנו

המוחזקים בשטחים האדם כוח .5

המוחזקים בשטחים המשטרה ביחידות שירתו 1971 שנת בסיום
ביניהם איש, 1,159 סיני) וצפון ועזה יהודה שומרון, (בנפות
אנשי 354 מהם איש, 1,158 לעומת ישראל' משטרת אנשי 331

אשתקד. ישראל משטרת

31859^ >$91?. יי ^01%■
בעזה עידאלפ'יטר לרגל מסיבה

השוטרים של רמתם עולה שנה מידי כי להדגיש, יש
מהם שרבים פלא אין לכן גדלה. התמחותם ומידת המקומיים
הוקרה. ובמכתבי כספיים בפרסים וזכו תפקידם במילוי הצטיינו
מתחנת קמאמגיה שחאדה ראשון סמל  המצטיינים בין
אלמניר גואד שוטר השנה, כספיים פרסים בכמה שזכה ג'נין,
מנפת וצוות גנוב, זהב מכירת בסיכול שהשתתף יהודה, מנפת

רוצח. לגילוי ובדביקות במהירות שפעל סיני, וצפון עזה

שבח ודברי פרסים .4

עבוו כספיים פרסים 5,079 המשטרה לאנשי הוענקו 1971 בשנת
ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן החורגים מיוחדים מעשים

משטרה אנשי צוינו שבהם אופייניים, מקרים מספר להלן
הרגיל. מן הגבוהים בסכומים כספיים פרסים וקיבלו לשבח

קופה פורצי שני תפס הירקון ממרחב אקוקא אשר השוטר
מהם אחד לעצור הצליח איתם, מאבק אחרי מעשה. בשעת

ומבוקש. מועד פורץ שמסתבר, כפי שהיה,

הצפוני במחוז התנועה מענף אורן מאיר רם"ר תנועה בוחן
משאית של המיכאני המבנה לגבי ויסודית מקיפה חקירה ערך
הבקיאות, בזכות חמורה: דרכים בתאונת מעורבת שהיתה
המשפט בבית הוכחה החקירה, במהלך שגילה והתושייה היוזמה
ללא במכונית מיכאניים שינויים בביצוע המשאית בעלי אשמת

בדין. הורשעו והם המוסמכת, הרשות מן היתר

כדי תוך הבחין הירקון ממרחב אבנר בן מיכאל השוטר
יחידות בין שהופץ מכונית לתיאור שדמתה במכונית סיור
מונית, עצר השוטר בירושלים. שבוצע שוד בעקבות המשטרה
השודדים. שני של למעצרם והביא החשודה המכונית אחרי דלק

אופנוע רוכבי בשני הבחינה יפו ממרחב קצף תמר שוטרת
שפתחו החוטפים, אחרי רדיפה לאחר ארנק. לחטוף שניסו
מהם אחד לתפוס השוטרת הצליחה הופעתה, עם במרוצה

ולעצרו.

שניהם עליאן, עומר המקומי והשוטר אברהם מוניר ממ"ש
את שעורר ג'יפ אחרי ברכבם דלקו סיני, וצפון עזה מנפת
להימלט בו הנוסעים אחד ניסה לעוצרו, משהצליחו חשדם.
הנוסעים בבגדי חיפוש לאחר השוטרים. עלידי נעצר אך
בגלגל נתגלתה הרכב כלי בדיקת ותוך חשיש חתיכת נתגלתה

אופיום. ק"ג וכ145 חשיש ק"ג 11 כ של כמות הרזרבי

תלאביב ממחוז בנאי זכריה ופקד פרנקנטל יעקב פקד
מספר בביצוע בחקירה שהודה מסוכן, פורץ של למעצרו הביאו
נאמד שערכו גנוב רכוש ולתפיסת וגניבות, התפרצויות של רב

לירות. אלפי במאות

והביאה בצוותא פעלה תלאביב ממחוז שוטרים קבוצת
בבנק, מזוין שוד בביצוע חשודים של ולמעצרם לגילוים
השדוד. הכסף ולגילוי השודדים את ששימש הנשק לתפיסת
יצחק רס"ר וינה יורם מפקח לוי, שבתאי מפקח היו: בקבוצה
דן סמ"ר מויאל, שלמה רס"ל בראונשטיין, רפאל רס"ל תליו,

דורי. יהודה ורש"ט סיבתי אלברט סמ"ש גילעם,

מאמצים תוך פיענח, המרכז ממרחב משולם משה רם"ל
בפתחתקוה. שבוצע רצח תיק רבה, ומסירות
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70 לוח

הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת
1971

ד ונפתהכלס לש י ר תמ פ עזהיהודהנ סינינפת וצפון

מהםסה"כ
מהםסה"כםךלסםה"כישראלים

מהםםה"כישדא?ים
ישראלים

הכל 1,15933126712527484618122סך

4841121111112519קצינים

11ממ"קים

3141408756854114243סמלים

759113156471742842938שוטרים

* 1414333388שת"מים

232388111414שמ"זים

מוגדרים בתפקידים שוטרים *

ל"י מ50 הגמל דמי הועלו מוגדרים בתפקידים שוטרים לגבי
הגמל דמי הועלו זמניים מוספים ולשוטרים לנוטרים ל"י. ל80
בשיעור קדמי), (שטח שק"ד תוספת אושרה ל"י. ל70 ל"י מ50
מסוימות בפלוגות הגבול משמר לאנשי לחודש, ל"י 70 של
המשטרה אנשי לכל כן וכמו הישובים) במשמר למשרתים (פרט

סיני. ובצפון עזה ברצועת המשרתים

ל180  ל"י 110 בין שינוע השדה, תוספת שיעור הועלה
י'י

לשוטרים הבסיסי הקורס חניכי שוחררו ב1.4.71 החל
כלכלה. דמי מתשלום

לזה הושווה במשטרה והמהנדסים הרופאים של שכרם
בשירות מינהליים תפקידים בעלי ולמהנדסים לרופאים המשולם

המדינה.

אגרת מלוא לתשלום זכאים עורכידין  משטרה אנשי
עורכיהדין. לשכת

שירות תנא* .6

בשכר הטבות א.

 ב1.4.71: החל הועלה המשטרה אנשי של שכרם

העלאה  מפקח עד לשוטר .. דלהלן בשיעורים עלה היסוד שכר
מוגדרים, לתפקידים לשוטרים לחודש! ל"י 40  10 של
לחודש? ל"י 15  10 ולנוטרים זמניים מוספים לשוטרים
משבר ב%5.0 העלאה  רבפקד+ עד פקד בדרגות לקצינים

היסוד.

חישוב לצורך בחשבון הנלקחות השירות שנות מספר הוגדל
ל"י ל265 ל"י 205 בין תנוע שהתוספת כך הוותק, תוספת

לדרגה). (בהתאם

לקצינים המשולמת מיבצעית, דריכות תוספת שיעור הועלה
ל"י. ל225 ל"י 115 בין תנוע התוספת בכירים.

ל"י. ל165 ל"י 85 בין שינוע הגמל, תוספת שיעור הועלה
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בתשלומי חלקי מפטור ייהנה לפחות' %25 של בכות לאומי
ההכנסה. מס

יהיה מחלה, עקב מתפקידו הנעדר משטרה איש כי נקבע
המחלה. תקופת כל עבור מלא לשכר זכאי

עד להיעדר זכאית תהיה ,16 גיל עד לילד אם שוטרת,
ילדה. מחלת עקב בשנה ימים 6

וסעד רווחה ג.
השוטרים, מקרנות להלוואות בקשות 2,016 אושרו 1971 בשנת
של כולל בסכום מענקים ו64 ל"י 3,643,674 של בסכום

ל"י. 30,391

כגון: לסעד, זקוקים שהיו משפחותיהם ובני משטרה אנשי
וכד', חולים בבתי אישפוז לימודים, מילגות כספית, תמיכה

המשטרה. של הרווחה בשירותי הסתייעו

עבודה. במקומות סודרו לקיצבה שפרשו משטרה אנשי
"הפניקס חברת עלידי חיים ביטוח סוכני קורס אורגן השנה
השתת זה בקורם לקיצבה. הפורשים משטרה לאנשי הישראלי"

פנסיונרים. 14 פו

ומענקים הטבות זכויות, ב.
בתפקידם שהצטיינו משטרה לאנשי הניתנים הפרסים שיעורי
50 עד פרסים לאשר רשאי מחוז מפקד להלן: כמפורט הועלו
מחלקת ראש לשנה. ל"י 300 עד אחד לאיש מצטבר ובסכום ל"י,
עד אחד לאיש מצטבר בסך פרסים להעניק רשאי האדם כוח
מצטבר בסך פרסים להעניק רשאי המפכי'ל לשנה. ל"י 500

לשנה. ל"י 2000 עד אחד לאיש

שעומד או 1.10.70 התאריך אחרי שהתחתן משטרה לאיש
דירה רכישת לצורך עומדת הלוואה לאשר אפשר להתחתן,
האיש ישרת אם למענק, תיהפך זו הלוואה ל"י. 10,000 עד
ההלוואה. קבלת עם עליה שיתחייב תקופה במשך במשטרה

אושרה שבקשתם ומעלה, ראשון סמל מדרגת משטרה אנשי
להשכלה במוסדות ללמוד יוכלו מיוחדת, מיון ועדת עלידי
ומשכורת הלימוד שכר להם ישולמו הלימודים ובמשך גבוהה,
במשטרת לשרת להתחייב עליהם יהיה זאת תמורת מלאה.

לימודים. שנת כל עבור שירות שנות שלוש ישראל

מילוי עקב שנפגע איש כי ההכנסה, מם נציבות עם סוכם
לביטוח המוסד של הרפואית הוועדה עלידי לו ונקבע תפקיד

../ ...!*.... ^/
9 ,

י1?
י ^"

המשטרה עלידי שאורגן בטיול בדימוס מעיטרת קציני
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הספר בית אנשי עלידי שהוקמה שלישית, עבירה זירת
בבית "חיפוש הנושא להדרכת לשמש נועדה עצמם, הארצי
הספר, בבית הוכנו או שופרו נוספים אימון עזרי דירה".
לשוטרים הבסיסי הקורס במסגרת ושיקופיות. שקפים ביניהם
במכונת הדפסה ללמוד החניכים החלו הארצי הספר בבית

כתיבה.

■ן

מלאכותית בהנשמה שיעור

ההדרכה שיטות א.

שינויים בהן ונערכים שנה מידי נבדקות ההדרכה תוכניות
פועל הארצי הספר בבית ביחידות. המצטבר לנסיון בהתאם

השיעור. מערכי את ומעדכן החומר את המרכז צוות,

בנושאים: ההדרכה את להעמיק המליצה ההדרכה מועצת
מעצרים של הביצוע ואורח פח"ע באירועי השוטר פעילות

וחיפושים.

תקצירים חלוקת לאחרונה הונהגה לשוטרים הבסיסי בקורס
שנים מזה כנהוג הקורם, בתחילת הנלמד החומר על לחניכים
החומר את החניכים מכירים זו בצורה למפקדים. בקורסים
הושם הבסיסיים בקורסים הקורס. במסגרת בו דנים בטרם עוד
איש של שיקוליו ועל ביצוע טכניקות לימוד על מיוחד דגש

האזרח. זכויות על שמירה תוך החוק, באכיפת המשטרה

משטרה, קצינת הארצי הספר בבית מבקרת לאחרונה
הטי בעניין ביתהספר לפיקוד ומייעצת המסייעת פסיכולוגית'

ביתהםפר. ופיקוד החניכים שבין וביחסים בפרט פול

לחודש, אחת עיון ימי נערכים הארצי ביתהספר למדריכי
סיורי עורכים ההדרכה, נושאי על הרצאות שומעים הם בהם
ההדרכה. עבודת כדי תוך שהתעוררו בעיות ומלבנים לימוד

35,153 משפחותיהם ובני משטרה אנשי בילו הדוח בשנת ■
המש של המרגוע בבתי המשטרה. של מרגוע בבתי נופש ימי
של שהותם את להנעים כדי שיפורים, הרף ללא נערכים טרה

קורתם. בצל הבאים משפחותיהם ובני השוטרים

והדרכה הכשרה .7

אותותיו את השנה נתן למשטרה לגיוס במועמדים המחסור
הבסיסי הקורם חניכי של יחסית הקטן במספר ביטוי לידי ובא

לשוטרים.

חברים שבה ההדרכה מועצת פעמיים התכנסה השנה במשך
בתוכניות ודנה ההדרכה, ובסיסי המחוזות האגפים, נציגי
באבחון השונים, הקורסים ובתוכניות המרחביות ההדרכה

ועוד. פיקודיים לקורסים מועמדים

הוקטנו סמלים) וקורס קצינים (קורס למפקדים בקורסים
מהן אחת שלכל איש, 12  10 של לקבוצות החניכה יחידות
יותר אישי קשר נוצר הקבוצות הקטנת עלידי חונך. הוצמד
הנלמד בחומר העמקה ליתר שתרם והחניכים, החתך בין

בחניכים. אינדיבידואלי ולטיפול

קצינים. לקורס מועמדים של המוקדמת בהכנתם הוחל
לפני  ביחידותיהם בעודם למועמדים הועבר קריאה חומר

הקורם. תחילת

8^5

הארצי הספר בבית עבירה זירת בדגם ע\יעור

הקצינים קורס של ההדרכה תוכניות בין האינטגראציה
בשנת גם נמשכה אשתקד, עוד הוחל שבה הסמלים, וקורס
בקורם ההדרכה תוכניות יהוו זה תהליך השלמת עם .1971
הסמלים. קורס של ההדרכה לתוכניות רצוף המשך הקצינים

השתלמות התקיימה לשוטרים הבסיסי הקורס במסגרת
בעלי היו זה בקורס החניכים נוער. ולחוקרי לפקחנים מיוחדת

אקדמאים. היו ומקצתם מתאימים כישורים
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נוער, עבריינות מודיעין, תנועה, ושיטות, ארגון זיהוי, בטיחות, הכשרה ב.
יעיי יאשונה *י7י ?לםתיו' אוירי' פי?וח וההשתל הקורסים השנה נערכו לה ומחוצה המשטרה במסגרת

לפיקוד, בקורסים משטרה אנשי 449 השתלמו בצה"ל האלה: מויות
ועוד. חבלה מודיעין, אלקטרוניקה, אלחוט, חימוש, חובשות,
המכון מטעם שונים בקורסים משטרה אנשי 39 השתתפו כן כמו לשוטרים: בסיסי קורם

ועוד. העבודה משרד הטכניון, העבודה, לפריון החניכים ממסר

סה"ב ן נשרו
. מםפר י
המחזורים

£$%>
^*1"

' ■. . ו

י' י\/ ,י*/\~* ,9 /// 458 59 97 302 17

י *" ■ . /* * 305 6 31 268 17
,■ י **

י:י

צה"ל של הלשון במעבדת הקצינים קורס חניכי

456 40 120 296 5

16 1  15 1

ולחוקרים לשוטרים

הגבול משמר לשוטרי

 הגבול משמר לשוטרי
חובה מגויסי

הגבול משמר שוטרות

בחינות ג.
המהוות שירות, בבחינות בהצלחה עמדו משטרה אנשי 458
העומדים את מזכות ובחלקן הדרגות בסולם לקידום תנאי בחלקן
בהצלחה עמדו קצינים קידום בבחינות כספית. בהענקה בבחינות
בבחינות ;245  הצטיינות לשכר בבחינות משטרה; אנשי 18

;8  בהשכלתיסוד !81  בעברית ;29  גבולות בקרי
מקצועיות ובבחינות ;28  צרפתית) או (אנגלית זרה בשפה
לצלמים אצבע, טביעות לעובדי לחוקרים, מכונאים, לנהגים

משטרה. אנשי 49 בהצלחה עמדו  ועוד

בעלי המשטרה אנשי כלל בשליחת הוחל 1971 בשנת
לסייע המיועדים פסיכוטכניים למבדקים ומעלה מסוים דפ"ר
קצינים. ולקורס סמלים לקורס המתאימים האנשים בבחירת

'**
מרחבית הדרכה ד.

כוללת היא המשטרה. אנשי כל את מקיפה המרחבית ההדרכה
ונושאים היחידה, עוסקת בהם ספציפייםמקומיים נושאים
ההדרכה מחלקת עלידי המשובצים יותר, כלליים אחרים,

 היו: אלה נושאים בין ההדרכה. בתוכניות

מחסומים; תיפעול לשיפור שיטה ¥

במשטרה; הפלילית הסטאטיסטיקה +
מסוכנים; סמים ¥

אלימות? בהפגנות הטיפול ¥

המשטרה; אנשי אצל המודיעין תודעת הגברת ^
באכיפת והתנהגותו המשטרה איש שיקולי האזרח, זכויות ¥

החניכים מםפר

סה"כ ו נשרו
מםפר
המחזורים

למפקדים: קורס

223 22  184 12 הגבול במשמר חוליות מפקדי

222

69

6 63 153

32 32

67  

42  23

67

19

סמלים

קצינים

מיוחד קצינים

בכירים קצינים

לקצינים בביתהספר השנה לימודיו את שסיים המחזור
אקדמי. מעמד קיבל שביתהספר לאחר הראשון הוא בכירים
באוניברסיטת ובחלקם בביתהספר בחלקם נערכו הלימודים

תלאביב.

קורסים של מחזורים ב23 השתתפו משטרה אנשי 430
רכזי נוער, כפקחני תפקידם לקראת אותם שהכשירו מקצועיים
בוחני גישוש, כלבי נוהגי מתקדם), (קורם חוקרים מודיעין,
ושוטרים גששים נהגים, רוכבים, ואלחוטנים, קשרים תנועה,

מוגדרים. לתפקידים

ובסמינאריונים בהשתלמויות השתתפו משטרה אנשי 651
קלות, תאונות חקירת בנושאים; המשטרה במסגרת שנערכו
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הפרק' על העומדים נושאים לדיון הועלו כן ועוד. החוק
 כגון:

השטחים; אוכלוסיית מצב ¥■

י*
י ן בריתהמועצות; יהדות ■¥

י! ועוד. הבטחון צורכי לאור ישראל כלכלת ^■

זוטרים, לקצינים עיון ימי שני נערכו 1971 שנת במשך
/ לקציני עיון יום  ובנפרד בכירים, לקצינים עיון ימי שני

לאנשי מיוחדים, לתפקידים המחלקה לאנשי המרחביים, ההדרכה
התנועה. על הפיקוח ולקציני החקירות ולשכות החקירות משרדי

תרבות ופעולות כללית השכלה ה.
השכלה

של האקדמיים לימודיהם במימון המשטרה סייעה הנסקרת בשנה
התנאים את המפרטת קבע פקודת פורסמה כן משטרה. אנשי 23
להשתל או ללימודים משטרה איש של ליציאתו הנוחלים ואת

המשטרה. חשבון על בחוץלארץ מות

עד השנה במשך למדו בכירים קצינים לקורס המועמדים
כדי האנגלית, הלשון את הקורס ובתקופת הקורס לפתיחת
אנשי 47 ביתהספר. במסגרת האקדמיים לימודיהם על להקל
מסיוע נהנו חוץ, במוסדות אנגלית הלומדים אחרים משטרה

לימודיהם. במימון המשטרה

אנשי למדו תיכונית להשכלה המשטרתית במדרשה
מוקדמות". "בחינות ולקראת הבגרות בחינות לקראת משטרה
בבתיספר גם הבגרות בחינות לקראת למדו משטרה אנשי
בסיוע וחלקם המשטרה חשבון על חלקם צה"ל, של תיכוניים

המשטרה. של כספי

לומדים המשטרה, לשורות לגיוס מועמדים חדשים, עולים
מנוהל האולפן ביתשמש. במשטרת באולפן העברית הלשון את

3ל והתרבות. החינוך משרד ועם היהודית הסוכנות עם בשיתוף

יצירותיהם מציגים משטרה אנשי ציירים

טיולים
משטרה אנשי איש, כ2,300 טיול ימי ב123 השתתפו השנה
בהדרכת המשטרה, עלידי אורגנו הטיולים משפחותיהם. ובני

דרך. מורי
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^'/^ ^*' ^ ט>*י 1^
המשטרה בעולם מהמתרחש

שואל ■ משקרת
ה*ו*וו *11י 3דקו0
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הערבית בשפה המשטרתי הירחון

חוץ לגורמי הדרכה ז.

בקורסים הדרכה שעות 445 הנסקרת בשנה קיימו משטרה אנשי
שונים. וציבוריים ממלכתיים ובמוסדות בצה"ל שונים

אחרים ממלכתיים ומוסדות ישראל דואר צה"ל, עובדי 332
המשטרה. במיתקני והשתלמויות לימודים סיורי ערכו

וסייעה באתיופיה פעלה משטרה קציני חמישה של משלחת
קציני שלושה שם. המשטרה של ההדרכה ובתכנון בארגון
בנושאים באפריקה ידידותיות בארצות למשמרות סייעו משטרה

הדרכה. ובנושאי בטחוניים

אנשי השתתפו שבהם קורסים שלושה התקיימו בארץ
ארצות. משלוש משטרה

המשטרה ופרסומי הסברה ו.

עלמנת ולמפקד, לשוטר הסברה דפי פורסמו הנסקרת בשנה
מאורעות לגבי המשטרה עמדת את המשטרה אנשי בפני להציג
על לעמוד כדי התקשורת. בכלי שונים פרסומים ולגבי שונים

המשטרה. אנשי בין סקר קויים בחיל ההסברה צורכי

את ובמלל בתמונה המציג המשטרה" "אלבום פורסם השנה
בכ12,000 לאור יצא האלבום שטחיה. כל על המשטרה עבודת

עותקים.

י ■ ■,'■.■■* י

.. . .... ..... . ...

1

18■ ^
המשטרה אלבום של לאור בהוצאתו למשתתפים קבלתפנים בשעת

המשטרה, פקודת את הכוללת חוברת לאור: הוצאו עוד
 מז"פ קובץ אחרים? וחיקוקים פיה על שהותקנו התקנות
הזיהוי לטכנאי חשוב עבודה כלי שהוא זיהוי, לטכנאי הנחיות
לקרימי ולמכון ישראל למשטרת משותף רבעון י, המשטרה של
ופרסומים תלאביב באוניברסיטת פלילי ולמשפט נולוגיה
המטה והודעות המשטרה של הקבע פקודות כגון: קבועים,
הראשונה הפעם זו שיצא המשטרה" בעולם "מהמתרחש הארצי,
ופסיקה'/ תחיקה "חידושי מהרבה'/ "מעט הערבית, בשפה גם

ועוד. לנהג" "איגרת
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זי פרק

ושירותים מעגק

במקום יבואו אלה אוטומאטיים. בהילוכים המצוידים חדשים,
בפיקוח הפועלות הסיור וניידות הגדולות בערים הסיור ניידות
הנישאים הקשר מכשירי דרכים, בתאונות ובטיפול התנועה על
נופקו המשטרה לאנשי יותר. משוכללים קשר במכשירי הוחלפו
הופעה להם לשוות כדי האופנה, את התואמים הלבשה פריטי
בקרוב שיוכנסו חדש מגזע כלבים נרכשו זו בשנה יותר. נאה

החיל. לדרישות ויותאמו שיאומנו לאחר לשירות,

בית בניין של הקמתו הושלמה המזרחית בירושלים
ביותר ונוחים מודרניים הם הבניין בתוך הסידורים השוטר.
ולאנשי רווקים לשוטרים ושקט נעים מגורים מקום ויעניקו
דרי של לרשותם לירושלים. מחוץ קבע דרך הגרים משטרה

מסעדה. גם עומדת הבית

חד משטרה נקודות הוקמו ובאבורודם בשארםאשייח
את בפעם, פעם מדי במקום, לארח אפשרות ניתנה לצוות שות.

המשטרה. חשבון על משפחותיהם בני

המשקית הפעילות .1
והשוקד המשטרה של המשק מדיניות את הקובע המנהלה, באגף
נערכו שלה, הלוגיסטי המערך של ושוטפת תקינה פעילות על
מדורים במיזוג בעיקר שהתבטאו ארגוניים, שינויים השנה

התחבורה. ובמחלקת האפסנאות במחלקת

לבל ושירותים ציוד באספקת מירבית יעילות להשיג כדי
הנדרש, בזמן המשטרה לאנשי האישי הציוד ובניפוק היחידות,
בסיסי מופעלים  שלהם האם ליחידת האפשר ככל קרוב במקום
מתפרשים ולמזון לציוד אספקה קווי ובצפון; בדרום האספקה
שהאנ ביחידות מטבחים מופעלים ביותר; הקטנה ליחידה עד
מרכזיות תחבורה סדנות תפקיד, מפאת אליהן מרותקים שים
וחוליות ביחידות קשר משרדי השונות, ביחידות משנה וסדנות

הארץ. ברחבי בינוי

הוחלף בתקציב, הנסקרת בשנה שנערכו הקיצוצים אף על
רכב כלי ונרכשו חדשים בקטנועים קטנועים של ניכר מספר

חדשים קטנועים
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השנה בתחילת הסתכם 1971/72 לשנת הפיתוח תקציב
.1970/71 שנת בסוף ל"י 3,725,000 לעומת ל"י, ב4,140,000

אפסנאות .3

בעיקר, מבוצעת, הארץ בכל המשטרה ליחידות האפסניה אספקת
ניידות ובאמצעות וצפון) (דרום האספקה בסיסי שני עלידי

שלהם. האספקה

רישום פעולות 35,700 אלה בבסיסים בוצעו השנה במשך
בסיסי אנשי ליחידות. שונים פריטים 97,000 וסופקו שונות
אישי ציוד ניפוק לשם ביחידות ביקורים 552 ערכו האספקה
ביקורים 36,000 משטרה אנשי ערכו השנה במשך ומשקי.

ציוד. קבלת לשם הגדולות, בערים האישי הציוד במחסני

טיב שופר במשטרה: לפרט הוקדשה רבה תשומתלב
נופקו הפריטים; עיצוב לטובה ושונה המבחר גדל הלבוש,
הזמן את להנעים כדי מרוחקות, ליחידות טלביזיה מכשירי
מודרני ריהוט סופק למקום? תפקיד עקב המרותקים לאנשים
שיפור חל הבית; דיירי נוחיות למען בירושלים, השוטר לבית
המועסקים המשטרה, לאנשי קרה) או (חמה השתייה באספקת

לילה. במשמרות

המשטרה במטבחי המזון יותר עוד שופר הנסקרת בשנה
מועדי מספר בממוצע). כ%15.0 של (תוספת המנות והוגדלו
כן בשבוע. פעמים לשלוש בשבוע מפעמיים הוגדל האספקה

הקיימים. ל48 בנוסף חדשים, מטבחים שני נפתחו

איפשרה הגדולות בערים השוטר בבתי המטבחים הפעלת
שהשתתפו המשטרה לאנשי צהריים ארוחות של סדירה אספקה

אלו. בערים שונים אירועים לרגל במיבצעים

בלמעלה הסתכמו השנה במשך שסופקו המזון כמויות
של (עלייה אשתקד מזון מנות 890,000 לעומת מנות, ממיליון
למטבחים' מזון מנות 12,000 סופקו היתר בין בערך); %12.0
לאנשים מזון תלושי ו30,000 ארוזות מזון ארוחות 36,000

המשטרה. מיתקני לכותלי שמחוץ בקורסים שהשתתפו

סופקו משטרתיים, מטבחים מופעלים שבהם המעצר בבתי
שבהן המשטרה' יחידות ביתר ואילו חמות' ארוחות לעצירים
בסךהכל ארוזות. מזון מנות לעצירים סופקו תאימעצר, מצויים
כלכ ימי 136,000 לעומת כלכלה, ימי 190,000 לעצירים סופקו

אשתקד. לה

השנה טפסים. מיליון 17 הדפיס המשטרה של הדפוס בית
דפוס מכונת וכן צילום, מכונות חשמליות, כתיבה מכונות נרכשו

הארצי. ההדרכה בסיס בשביל "מולטיליט"

מחסניות 3,713 כליירייה, 2,397 תוקנו הנשק בסדגות
סדנות אחרים. פריטים ומאות משרדיות מכונות 129 שונות,
עוגני ו50 למקלע ניידים קנים 156 השנה במשך יצרו אלה
ביקורות כ300'1 ערכו החימוש מדור אנשי מיוחדים. חבלה

המוחזקים ובשטחים הארץ ברחבי הגבול משמר בסיסי
היום חייהם על ולהקל הדיור תנאי את להיטיב כדי שופצו,
מבתיהם תפקידם בגלל הנעדרים המשמר, אנשי של יומיים

השנה. ימות ברוב

המשטרה של המרגוע בבתי נערכים מתמידים שיפורים
אנשי של וחופשתם שהותם את להנעים כדי ובנעורים, בצפת

ומשפחותיהם. המשטרה

עומדות להלוואות קרן הוקמה האוצר משרד עם בשיתוף
נוסף לשירות להתחייבות בתמורה צעירים. לזוגות דיור לצורכי
הסדר ל"י. 10,000 עד עומדת הלוואה יקבלו שנים, לעשר עד
בשירות להתמיד הרווקים המשטרה אנשי את יעודד בוודאי זה

למשטרה. להתגייס אם השאלה תעמוד שבפניהם אלה ואת

תשלומים .2

המוחזקים) השטחים (לרבות ישראל משטרת של הרגיל התקציב
מתוך ל"י. ב151,394,000 הסתכם 1970/71 הכספים לשנת

ל"י. 150,775,000 נוצלו זה תקציב

סכום הוצא 1970/71 התקציב שנת של הפיתוח מתקציב
עבודות על הוצא זה מסכום כ%88.0 ל"י. 3,790,000 של

בירושלים. השוטר בית ושל הארצי המטה של הבנייה

על תחילה הועמד 1971/72 הכספים לשנת הרגיל התקציב
של ההוצאות את כולל אינו זה סכום ל"י. 169,074,500
שונים מגורמים ההשתתפות בגביית המותנות ל"י, 12,572,000

האבטחה). ויחידות הנוטרים יחידות (תקציב

כדי בו היה לא השנה' בראשית שנקבע הרגיל, התקציב
השנה במשך ישראל. משטרת של השוטפות ההוצאות את לכסות
כתוצאה ושירותים בסחורות והתייקרויות בשכר שינויים חלו
בסך התקציב הגדלת חייבו אלה שינויים הלירה. ערך מפיחות

ל"י. 17,000,000 של

..י

י,י\<> י

■י:£

~ 1 י* י

בירושלים השוטר בית
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תיקון; פעולות 56,842 המשטרה מדנות ביצעו בסךהכל
תיקון פעולות 5,093  ואביזרים מנועים לחידוש החוליה
תיקון פעולות 550  המסגריה מנועים); שיפוצי 663 (מזה

תיקון. פעולות 110  המשטרה ומספנות

ובייצו בניפוקם בהזמנתם, טיפל הראשי התחבורה מחסן
שונים. פריטים 74,500 של רם

הגיעו שסופקו פריטיחלפים של הטיב על הקובלנות
אשתקד. 2,200 לעומת ל1,600, השנה

השנה הסתכמו המשטרה לרכב שנגרמו הנזק הערכות
אשתקד. ל"י 375,537 לעומת ל"י, ב338,390

לאנשי חדשים נהיגה רשיונות 584 הוצאו השנה במשך
אנשי 5,018 החזיקו השנה בתום במבחנים. שעמדו משטרה
ו300'4 קצינים 718) משטרתיים נהיגה ברשיונות משטרה

ושוטרים). סמלים

קשר .5

האלה: הקשר אמצעי המשטרה ברשות היו הנסקרת השנה בתום
586 ניידים, קשר מכשירי 664 נייחים, קשר מכשירי 129
31 טלפרינטרים, 103 קשר, מרכזות 28 נישאים, קשר מכשירי
18 אוטומאטיות, פנים טלפון מרכזות 19 חוץ, טלפון מרכזות
שדה. מרכזות ו8 וחוץ פנים לקשר אוטומאטיות טלפון מרכזות

בטלפ שיטות: בשלוש מופעל המשטרה של הקשר מערך
המטות, בכל משתמשים בטלפרינטרים ובדיבור. באיתות רינטר,
בתיהסוהר בשירות חיפה, ונמל לוד התעופה נמל ביחידות
המטה בין מתקיים באיתות הקשר משטרה. תחנות ובארבע
מכשירי באמצעות מתקיים דיבור קשר האינטרפול. לבין הארצי

בארץ. היחידות כל בין הקשר

הקשר למוקדי הציבור פניות של היומי הממוצע להלן
הגדולות: הערים בשלוש 100 טלפון (המקופי),

79  ירושלים
216  תלאביב
81  חיפה

359,741 הללו בערים האלחוט במוקדי נתקבלו בסה"כ
פניות.

מברקים, ב096'1,856 המברקה שירותי טיפלו השנה במשך
והטלפרינטר. המוקד דרך שעברו מברקים 1,253,476 מהם

מברקים. 1,436 הוחלפו והאינטרפול הארצי המטה בין

הקשר מערך על פיקוח מקיימת קשר לביקורת החולייה
המשטרתי.

השנה במשך ביצעו והאלקטרוניקה הקשר מחלקת עובדי
תיקונים 7,836 התקנות, 723 קשר, ציוד של בנייה עבודות 648

רשיון לפי בנשק המחזיקים ובמפעלים המשטרה ביחידות נשק
בכליירייה קלים תיקונים אלפי בוצעו אלו בביקורות קיבוצי.
בבסיסי לבישול. הגז ובתנורי המשרד במכונות טיפולים ומאות
מהם למשמרת, כליירייה 910 השנה במשך הופקדו החימוש
358 בבסיסים נתקבלו כן כליירייה. 285 לבעליהם הוחזרו
חיפוש צו עלפי שנתפסו כליירייה ו218 שנמצאו כליירייה

כליירייה. 276 חוסלו זו כמות מתוך המשפט. בית של

שונים. כליירייה 5,014 הושאלו מטיילים קבוצות ל997

תלאביב במחוז סוסים 56 הפעיל לבעליחיים המדור
ביחידות הגישוש כלבי בבסיסי כלבים 175 וכן הדרומי ובמחוז

הגבול. משמר וביחידות המשטרה
וחיפושים זיהוי פעולות ב838 השתתפו המשטרה כלבי
למעצר הביאו הגישוש כלבי פעולות ונעדרים. חשיש אחר
של לחיסולם או ולתפיסתם פליליות עבירות בביצוע חשודים
ששימשו כלים וכן ואופיום חשיש נתפסו פעולות ב72 מחבלים.

מסוכנים. סמים לעישון
ב115 יכולתם את הכלבים הדגימו אלה לפעולות בנוסף
בתי ילדי (מבוגרים, צופים מ18,000 למעלה בפני הדגמות

חוץ). אורחי וכן וקיבוצים ספר

תחבורה .4
1,318 ישראל משטרת של הרכב מצבת עם נמנו השנה בסיום
מסוגים רכב כלי 196 נרכשו הנסקרת בשנה שונים. רכב כלי

שונים.

שלמה במרחב מיוחדת ניידת

וצרכו ק"מ 42,554,000 השנה במשך עברו הרכב כלי
דלק. ליטר 8,263,000

סדנות שלוש הארץ ברחבי מפעילה התחבורה מחלקת
חלפים מחסני ראשי, תחבורה מחסן משנה, סדנות 25 מרחביות,
והמספנות הםדנות ומספנות. מסגריה משנה, סדנת כל ליד
המשט שברשות הספינות באחזקת והשיט, הרכב בכלי מטפלות
אחר. ולציוד לרכב מכללים בייצור וכן מנועים בשיפוצי רה,
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בירושלים נרכשו בסךהכל לירושלים. תפקידם לרגל שהועברו
משטרה. אנשי עלידי דירות 59 עוד

הלוואות ניתנו דירות שיפוץ או דירות רכישת לצורכי
למפני ל"י 58,000) ל"י 240,000 של בסך ומענקים אפותיקאיות
ירודים דיור תנאי שיפור לשם ל"י 162,000 שירות; דירות
פינוי עבור ולפנםיונרים לאלמנות דיור מענקי ל"י ו20,000

השירות). דירות

של כולל בסך עומדות הלוואות ניתנו צעירים לזוגות
ל"י. 120,000

הקניות מדור .7

הקניות למדור המשטרה יחידות עלידי הוגשו השנה במשך
שונים. פריטים ל24,400 שהתייחסו דרישות, 3,400

ליחי שסופק ל"י, 19,500,000 בסך הציוד, של הארי חלק
פריטים, 1,300 נרכשו בחוץלארץ בארץ. נרכש המשטרה, דות

ל"י. מיליון כשלושה של בשווי

משקית ביקורת .8
נושאי בגיבוש הנסקרת בשנה עסק משקית לביקורת המדור
הביקורת, נושאי כל לוקטו שבה תדריך חוברת והכנת הביקורת
מירבית ביעילות מלאכתו את לעשות למבקר לאפשר כדי
הקבע פקודות ועודכנו נבדקו כן המשטרה. ובשלוחות ביחידות
ולייעול בהוצאות לחסכון תרמו אלה פעולות המנהלה. אגף של

העבודה.
ביקורות 102 שגרתיות, ביקורות 44 נערכו בסךהכל

סקרים. ושלושה פתע

ציוד של טכניות ביקורות ו7,454 פירוק עבודות 186 שונים,
הקמת אלה עבודות מיוחד לציון ראויות ביחידות. הקשר
בשטחים קשר מרכזות תלאביב, במחוז (מקופי) הקשר מוקד
התדרים פסי והצרת בעזה הגבול למשמר רדיו רשת המוחזקים,
ותכ והנגב, המרכז תלאביב, מחוז שבמרחבי הקשר במכשירי
הקשר במשרד בטלפרינטר לתכתובת האוטומאטי המרכז נון

בירושלים. שיוקם החדש הארצי

והנכסים הבינוי מחלקת .6

בירושלים, השוטר בית של המבנים הקמת הושלמה 1971 בשנת
ההרצאות אולם בירושלים, אוטומאטי נתונים לעיבוד המרכז
המשטרה נקודת ב"נעורים", בכירים לקצינים בביתהספר
חדרים הוספו כן הגבול. משמר של אחד בסיס אולגה, בגבעת
באבוכביר המעצר בבית הגבול, משמר בבסיסי ומיתקנים
למשטרה נתוםפו בסךהכל בשארםאשייח. המשטרה ובנקודת

מ"ר. 12,966 של בשטח מבנים

קלנדיה התעופה בנמל מבנה הועברו המשטרה לרשות
122,5 בםךהכל בירושלים, חדרים ארבעה בת שירות ודירת

מ"ר.

בירוש הארצי המטה בניין נמצאים: שונים בנייה בשלבי
עבור מג"ב בסיסי ואילת, חולון בתחנות נוספות קומות לים,
שבחברון ארבע ובקרית הירקון מפעל שליד האבטחה כוחות
משטרה תחנת נמצאים. תכנון בשלבי ברמאללה. הסדנה וכן
המש נקודות והגדלת במנחמיה הגבול משמר בסיס בשפרעם,

ובשדרות. מלאכי בקרית טרה

המשטרה לאנשי דיור בקבלת לסייע המשיכה המשטרה
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ח' פרק

ביולאומ"ם ויחסים הציבור עם יחסים

במצוות האזרח' על החוק שמטיל ובהגבלות החוק באכיפת אלה
וטבעי ואוסר, מתרה עוצר, שואל, השוטר תעשה. ולא עשה
אותן שכל אעפ"י האזרח, ובין בינו ומתח עימות יוצר זה שמצב
הרוב בהסכמת נוצרו לכבדן דורש שהוא החברתיות הנורמות

ולטובתה. באוכלוסייה

להניח המשטרה תוכל לא לעולם פעם, לא כבר שצוין כפי
תמיד תהיה פעילותה תנהג. כאשר תנהג  כולם דעת את
תפעיל אם המבקר: הצד של לעמדתו בהתאם במחלוקת שנויה
 יגידו כנו על הסדר את להחזיר כדי הצורך בשעת כוח
ולשכנע להשפיע ותנסה אחרים באמצעים תפעל ואם הפריזה,
מילאה ולא יכולתה את מיצתה לא  יגידו רכה ביד ותפעל
אפשר דא כגון על ודוגמאות בפרץ. עמדה ולא כראוי חובותיה

למכביר. להביא

לבושת בהיותה מתח, טעוני חברתיים במצבים טיפולה עקב
המשטרה משמשת עיסוקיה, של טבעם ומעצם ובולטת מדים
ורוגז. תיסכול אכזבה, לרגשות לביקורת, נוחה ומטרה מען

ס?"^£

חיפה משטרת ואנשי חדשים עולים בין פגישה

והציבור המשטרה .1
ומדיניות כלכלי חברתי, רקע על מסוימות שכבות בקרב תסיסה
בעיות הישראלית. החברה פני את שחלפה בשנה איפיינה פנים,
הועלו שנים, במשך עימן ושהיינו במלואן נפתרו שלא שונות
המתח בהגברת בטרוניות, ביטויין את וקיבלו חריפות ביתר
הנוגדים ובמעשים לאלימות, לעתים שהפכו בהפגנות והלחצים,

החוק. את

ביריבות צד איננה שהמשטרה אףעלפי הדברים, מטבע
במחלוקת, השנוי בנושא כלשהו צד של ברפלוגתא או פוליטית
ושלום הסדר שמירת על האמונה מבצעת כרשות עמדה היא
והמי הממשל נגד הופנה שעוקצם אלה, ביטויים מול הציבור
מרירות מול הראשונה בשורה עמדו המשטרה אנשי מסד.
פעמים שגלשו ומעשים אמיתי, או מדומה איצדק על ומחאות
גדר פורצי מול גם כך ובתוך הציבורי הסדר הפרת לעבר

אלימות. ומעשי וחוק

אלה התרחשויות מול שבעמדה ימצא, ויבדוק שיבחן מי
התנהגות מיתון למען עשתה דעת, בשיקול המשטרה פעלה
את איפשרה הרוחות, הרגעת למען פתרונות חיפשה קיצונית,
רגשות פורקן ואיפשרה דימוקראטי, למשטר כיאה הביטוי חופש
בשעת להבחין היה ניתן המשטרה של זו בגישה שנצטברו. עזים
אלימות הפגנות בשעת ומכאן; מכאן קיצוניים בחוגים טיפול
פלישות בשעת קיצוניים, חרדים ושל השחורים" ה"פנתרים של

וכר. לדירות מאורגנות

תוקפ וביטויים מרירות רגשות המשטרה קלטה כך מתוך
והיא אחרות רשויות כלפי המקרים, ברוב מכוונים, שהיו ניים
כלפי מכוונת להיות צריכה שהיתה לביקורת מטרה שימשה
הדימו המערבי בעולם משטרה של גורלה זהו אחרים. גורמים

זו. נעימה בלתי תופעה אנו אף קיבלנו זו וברוח קראטי

השירו מלבד כי רבים. הם הציבור עם השוטר של מגעיו
מגעים רוב פי על כרוכים לציבור, מגיש שהוא ההומאניים תים
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ובדברים בנושאים המשטרה מטפלת וכך היעודיים. רתיים
המוכן אחר ממשלתי גוף שאין משום האזרח, פונה שאליה

בהם. ולטפל לקבלם

הציבור בקרב הפעילות
להעמיק שמגמתה האזרחים, ציבור בקרב המשטרתית הפעילות
של ההבנה ואת הפעולה שיתוף את הדוםטרי, הקשר את
והרצאות, הסברה מישורים: בארבעה ביטויה את מצאה הציבור,
וחומרי. נפשי וסיוע הומאניות ופעולות בתלונות טיפול אירוח,

לכלי מידע הופץ הראשון, במישור הפעילות במסגרת
והורחבו  והטלביזיה הרדיו העיתונות,  ההמוניים התקשורת
משטרה בנושאי ההרצאות מסגרת הורחבה עימם. המגעים
במסגרת  בציבור שונים לחוגים משטרה קציני שנתנו שונים
האתר. גלי מעל דיונים וכן בית חוגי בתיספר, מוסדות, של
נוער, בני לאלפי מידע והעברת הסברה על הושם מיוחד דגש
ויבינו המשטרה על יותר יידעו המחר שאזרחי מגמה מתוך

פעולתה. דרכי את

ביקורת בברכה המשטרה מקבלת מאורגן גוף כל כמו
ועצות הצעות נובעות לפרקים אולם ומבוססת. קונסטרוקטיבית
ביקורתי מקו מובהק, במקרה אף, או ואינטרסנטית שטחית מגישה
כמעט ביקורתי, פירוש ולפרש לבקר מטרה לעצמו השם עקרוני,

ולאנשיה. למשטרה הנוגעים ופריט מעשה כל

כך על ומבוסם. קבוע הוא העולם משטרות בין מקומנו
אישי של התגובות ביןלאומיות, משטרה בבמות מעמדנו יעיד
אלינו המופנות הפניות בארצנו, המבקרים מחוץלארץ משטרה

ההשוואתיים. הסטאטיםטיים והניתוחים זרות ממשטרות

או שלה, בהישגים מסתפקת שהמשטרה מכך להסיק אין
ולהי לשיפורים בהתמדה שואפת היא מהקיים. מרוצה שהיא
הדרכת למען רבות ועושה מבעבר יותר וטובים חדשים שגים
הקשיים אף על זאת עושה היא המקצועית. והשתלמותם אנשיה
לא שוליים, בתפקידים הטיפול אף ועל שורותיה בהשלמת
ומומרת עליהם מוותרת היתה ובתודה ברצון שהיא משטרתיים,
לטפל צריכים היו הטבע שבדרך מוסדות או גופים לאותם אותם
המשט לתפקידים אדם כוח כמובן, משחרר, היה זה דבר בהם.

הדרוזית העדה ראש עם המשטרה שר

 112 



המשטרה של האיצי הספר בבית איל"ן של קייטנה משתתפי

וחברה, ספורט פעולות של ובתפעול בארגון סיוע בעייתיים,
ממשפחות או בעייתיים וילדים צה"ל לפצועי עזרה ומתן טיפול
ולנוער. לאזרחים חומרי וסיוע רוחני מעד מתן וכן הרוסות

במגדל חינוכי מוסד אימצו למשל, נצרת, תחנת שוטרי
השוטרים של במחיצתם רבות שעות מבלים התלמידים העמק.
שוטרי אחר: ומקרה ותרבותית. חינוכית ספורטיבית, בפעילות
להדרדרות מועד שהיה משוחרר, לאסיר סייעו ביתשאן תחנת

עבודה. במציאת לפשיעה, בשנית

מחוז של השוטרות יחידת ראויה זה בתחום מיוחד לציון
ו"בית טף" "נווה המוסדות ילדי את אימצה זו יחידה תלאביב.
הביאו שונים, חגים לרגל מסיבות לילדים ערכו הן רובינא".
להם שימשו ובעצם הרוסות, ממשפחות שרובם לילדים, מתנות
השנה במשך אירגנה זו שוטרות יחידת אומנות. כמשפחות
לפצועי המוניים נשפים שלושה וכן שבת קבלת מסיבות עשרות

צה"ל.

במיתקני השנה במשך ביקרו רבות אזרחים קבוצות
אישי גם היו המבקרים בין הגבול. משמר ובבסיסי המשטרה
ביקור ערכה כנסת חברי של משלחת כנסת. וחברי ציבור
שנערך סיור במסגרת הארץ, שבצפון הגבול משמר ביחידת
של רבות קבוצות ביקרו כן לכנסת. שנה כ"ב מלאות לרגל
120 בת קבוצה הארצי הספר בית אירח למשל, כך, נוער. בני

נכים. ילדים

השנה, במשך מופעים ב148 השתתפה המשטרה תזמורת
ממלכתיים, אירועים ומשטרתיים, צבאיים מיסדרים שכללו

וכד'. בידור מופעי קונצרטים,
המאור פעולות למנות ניתן ההומאניות הפעולות במישור
הנעשות פעולות בצד שונות משטרתיות יחידות עלידי גנות
בהתנדבות נעשות הללו הפעולות כל בודדים. שוטרים עלידי

השוטרים. של הפנוי בזמנם ועלפירוב

ומועדונים בתיספר אימוץ למנות ניתן הללו הפעולות בין
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"זורבה'י במועדון צה"ל לפצועי נשף

גנקטו או המעוות, תוקן טיפולה באופן או בהחלטתה שגתה
בעתיד. דומים מקרים יישנו לבל צעדים

לעזרת באים נוער, בני וביניהם ושונים, רבים אזרחים
כספיים בפרסים כך על זוכים רובם תפקידיה. בביצוע המשטרה
שודד, חדרה תושבי שני תפסו לדוגמה, כך, תודה. ובמכתבי
הקופאי של מידו לירות אלפי שהכיל תיק שחטף לאחר מיד
הביא במקום, שעבר 9 כבן גער בחדרה. "תנובה" סניף של
השודד של מדויק תיאור שנתן לאחר השודד, של שותפו לגילוי
ברחוב בלכתו ראה צפת, תושב חייל, אחר: ומקרה וריכבו.
רדף החייל קשישה. אשה של תיקה חוטף אלמוני גבר כיצד
גבי מעל למשטרה. להביאו והצליח עימו נאבק החוטף, אחר
אותם לכל ותודתנו הערכתנו את שוב מביעים אנו אלה דפים

לציבור. ובכך למשטרה שסייעו האזרחים

לאנשים ונפשי חומרי לסיוע גם דאגו תלאביב שוטרות
ביצוע במהלך נפגשו בהם ילדים, מרובות למשפחות או נזקקים
מיורן בעת שוטרות שתי פגשו למשל, כך, הייעודית. עבודתן
תינוקה עם שהאשה להן כשהתברר תינוקת. ובידה בוכייה אשה
בהם וטיפלו מחסורם לבל דאגו האב, עלידי מביתם גורשו

בביתן.

מקבלות השונות המשטרה שיחידות איפוא, תימה אין
סיוע פעולות על השנה במשך והוקרה תודה מכתבי אלפי
ובמהירות. ביעילות משטרתיים תפקידים ביצוע ועל לאזרחים
אינן שברובן המשטרה אנשי כנגד תלונות גם מגיעות אמת,
איש נגד לתלונה יסוד שנמצא המקרים באותם מוצדקות.
שהמשטרה שהתברר ובמקרים נגדו צעדים ננקטו משטרה
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ד

סחר  בוועידה שנדונו הנושאים בין פלילי. לזיהוי המחלקה
משטרות בין טכניים אמצעים חילופי בסמים, חוקי בלתי
אחרים. משטרה נושאי וכן מזויפים כסף שטרי הפצת העולם,

הישראלית החברה מטעם יצאה תלאביב ממחוז שוטרת
בכמה שנערך ישראל" ב"שבוע להשתתף ולירידים לתערוכות

בארצותהברית. מקומות

שונות אפריקניות מארצות משטרה קציני של משלחות
קציני של משלחות 2 שונים. והשתלמויות קורסים בארץ עברו
ידידותיות ובארצות באתיופיה השנה פעלו ישראליים משטרה

והדרכה. תכנון ארגון, בנושאי לסיוע באפריקה אחרות

שערך מאנגליה, בדפורד משטרת מפקד השנה ביקר בארץ
ונפגש השונים והמיתקנים המשטרה בבסיסי לימודים סיורי

ישראל. במשטרת בכירים קצינים עם

לזקוף יש ישראל משטרת של החוץ בקשרי חשוב חלק
ידידות קשרי היוצרים רבים, ישראליים שוטרים של לזכותם
הבין השוטרים ארגון העולם. ממשטרות שוטרים עם אישיים

אלה. קשרים בהידוק חלק נוטל לאומי

חוץ קשרי .2
הנעשה על מידע לקבל בחקירות, סיוע לקבל מגמה מתוך
ישראל משטרת פועלת זרות, למשמרות ולסייע המשטרה בעולם

העולם. משטרות עם הקשרים להידוק

ישראל משטרת של החוץ מקשרי המיבצעיפלילי החלק
הביןלאומי המשטרה (ארגון האינטרפול באמצעות נעשה
למש הגיעו 1971 שנת במשך הלאומיות. ולשכותיו לפלילים)
מרבית בכתב. פניות ו483 במברקים פניות 1,142 ישראל טרת
והפסקת עבריינים איכון והרשעות, זיהוי בנושאי היו הפניות
של בינלאומיים חוזרים 288 השנה במשך הגיעו כן כמו חקירות.
הביןלאומיות ומהלשכות הכללית מהמזכירות האינטרפול
משטרתיים, בנושאים מחקר לצורכי שונים שאלונים הגיעו
פיקוח אמצעי המסוכנים, הסמים תקנות בדבר שאלונים ביניהם
בנושאי וכן האזרחית בתעופה וחבלה חטיפה בתחום וחקיקה
נשלחו בארץ הלאומית הלשכה ביוזמת הדרכה. ועזרי הדרכה

פניות. 107 הלאומיות וללשכות הכללית למזכירות

השנה נערכה האינטרפול של השנתית הכללית הוועידה
וראש המפכ"ל ייצגו ישראל משטרת את שבקנדה. באוטווה

ישראל במשטרת בביקור המנדט במשטרת לשעבר שוטרים
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ה5.1.י? ראש הובר, אדגר עם בכירים משטרה וקציגי הכללי המפקח

במעונות חג מסיבות ושלוש צה"ל פצועי עבור נשפים שני כת
בדרכים. התאונות למניעת הסברה לפעולות ונרתם ילדים'

עמיתיו עם הקשרים פיתוח על שוקד הישראלי הסניף
השנה ביקרה ישראל סניף מטעם לימודים משלחת בעולם.
וכן מחוץלארץ הארגון חברי של קבוצות אירופה. בארצות
הסניף חברי אצל התארחו פרטי, לביקור שהגיעו זרים שוטרים

הישראלי.

הארגון של הביךלאומי בכינו© השתתף הישראלי הסניף
ישראל הצעת אושרה זה בכינוס באיסלנד. השנה שהתקיים
"ההחלטה בשם המכונה הביןלאומי, הפעולה דרכי שיפור בדבר

הישראלית".

(1.?.^) הביןלאומי השוטרים ארגון

והתרחב גדל הביןלאומי השוטרים ארגון של הישראלי הסניף
,4,000 על עתה העומד בו, החברים מספר מבחינת הן השנה
הארגון השנה. והסתעפה שהתרחבה פעילותו מבחינת והן
וקשרים בארץ הארגון חברי בין פעילות מישורים! בשני פועל

בחו'יל. הארגון חברי עם

 שונים אירועים 85 הארגון קיים 1971 שנת במשך
ועם ממשלה שרי עם בצה"ל, בכירים קצינים עם פגישות
הנוער" "מפעל במסגרת וכד'. וחגיגות נשפים הממשלה, ראש
בין  המשטרה אנשי בני  נוער חילופי נערכו הארגון' של
בערי הארגון השתתף כן בארץ. הארגון של המקומיים הסניפים

 116 



התוכן

עמוד
65
66

69

82

84

87
,87

88

90

90

93

93

97

99

100

100

,101

103

. למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף .3

.... התעבורה חוקי על עבירות .4

דרכים תאונות .5

... . לדין וההבאה החקירה .6

המוחזקים בשטחים הדרכים ותאונות התנועה .7

ומחקר חקיקה תכנון, ארגון, הי: פרק
ארגוניים שינויים .1

ונוחלים שיטות תכנון' .2

וסקרים מחקרים .3

משפטי וייעוץ חקיקה .4

האדם כוח ו': פרק
והמצבה התקן .1

ושינויים נשירה גיוס, .2

בריאות .3

שבח ודברי פרסים .4

. המוחזקים בשטחים האדם בוח .5

שירות תנאי .6

והדרכה הכשרה .7

107 ושירותים משק ז': פרק
107 המשקית הפעילות .1

108 תשלומים .2

108 אפסנאות .3

109 תחבורה .4

109 קשר .5

.110 והנכסים הבינוי מחלקת .6

110 הקניות מתר .7

110 משקית ביקורת .8

111 . ביןלאומיים ויחפים הציבור עם יחסים ח': פרק
11,1 והציבור המשטרה .1

115. חוץ קשרי .2

עמוד
3

7

8

. המשטרה לשר הכללי המפקח מכתב
. (מפה) מרחבית חלוקה  ישראל משטרת

. ארגוני תרשים  ישראל משטרת

9 ... שיטור ותפקידי סיור מניעה, א': פרק
9 עבריינות מניעת .,1

10 הסיור יחידות ארגון .2

11 וביצועם הסיור יחידות תפקידי .3

14 פעילות סיכומי .4

15 ואויר ים סיורי .5

17 המוחזקים בשטחים הסיור .6

17 מיוחדים אירועים .7

18 מיבצעים .8

18 הגבול משמר .9

21

21

22

29

47

50

. וחקירות פלילית עבריינות בי: פרק

.... ומאפייניה העבריינות היקף .1

החקירה יחידות .2

העבריינות מצב .3

וחקירה גילוי פעולות .4

.... המוחזקים בשטחים החקירה .5

53 הנוער עבריינות גי: פרק
53 הנוער עבריינות היקף .1

54 צעירים עלידי שבוצעו עבירות סוגי .2

54 חוזרת עבריינות .3

54 הנוער עבריינות מאפייני .4

54 ... ותפקידיהן הנוער בעבריינות המטפלות היחידות .5

55 בד, והטיפול הנוער עבריינות בעיית .6

60 . . למשטרה .שמחוץ גורמים עם ותיאום פעולה שיתוף .7

63 דרכים ותאונות תנועה ד': פרק
63 הדרכים ותאונות התנועה בעיות .1

65 ... דרכים בתאונות והמלחמה התעבורה דיני אכיפת .2

 117 



הלוחות רש>מת
העמוד

14

14

14

15

מסי.
הלוח

.19711969  המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות יאבידהת על הודעות 1

. 19711969  ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש 2

.... 19711969  מאסר פקודות של לפועל הוצאה 3

19711969  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 4

הנוושא

פעילות
הסיור

22

23

29

31

32

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

42

43

44

45

46

48

/49

49

50

50

.... 19711970  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 5

(דיאגרמה) 19711960  וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 6

(דיאגרמה) 19711967  שנחקרו לסוגיהם מקרים 7

.... 19711962  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 8

(דיאגרמה) 1971  ונרשמו עבירות 9

19711970  איתביעה  עוונות 10

(דיאגרמה) 1971  המחוזות לפי שנרשמו תיקים 11

19711970  לסוגיהם שנרשמו תיקים 12

19711970  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  שנרשמו תיקים 13

1971  והמחוזות הנפות/המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 14

19711969  המניע לפי לרצח ונסיון רצח 15

. 1971  והמחוזות הנפות/המרחבים ל*י  שנרשמו) (תיקים התפרצויות 16

. 1971  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  שנרשמו) (תיקים לסוגיהן גניבות 17

19711970  מסוכנים סמים תפיסת 18

1971  טביעה מקרי 19

19711970  התאבדויות 20

1971  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהפ חטאים 21

(דיאגרמה) 19711969  וגילויים תיקים , 22

.... 19711970  העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים 23

. 1971  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים ■ 24

.... 1971  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 25

19711969  תיקים סילוק 26

. 1971  המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 27

19711969  סילוקם  חטאים 28

1971  ותחמושת נשק תפיסת 29

חקירות
פליליות

51

51

51

,. 1971  הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 30

1971  הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 31

. 1971  הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים 32

החקירה
בשטחים
המוחזקים

53

54

56

19711962  העבריינים כלל בין צעירים עבריינים 33

(דיאגרמה) 19711962  ההאשמות בלל בין צעירים האשמות 34

19711970  העבירות סוגי לפי האשמות צעירים. עבריינים 35

העבריינות
בקרב
הנוער
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העמוד

67

69

69

70

70

71

73

73

74

74

75

75

76

77

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

(דיאגרמה) 19711969  שנרשמו תעבורה דוחות
.1971  תנועה כדי תוך עבירית  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

(דיאנרמד.) השנה חודשי לפי בדרכים התאונות
19711962  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

. 19711970  הפורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
.... (דיאגרמה) 1971  המחוזית לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות 41

19711969  חומרתן לפי דרכים תאונות 42

1971  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 43

1971  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות 44

.... 19711970  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 45

. 19711970  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי 46

1971  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי 47

1971  לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 48

(דיאגרמה) 1971  אופניים ורוכבי רגל הולכי  תאונות נפגעי 49

1971  התאונות סיבות התפלגות 50

1971  המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי 51

.... 19711969  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 52

19711969  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  תאונות נפגעי 53

19711969  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי 54

19711969  גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים 55

המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 56
. 19711970  המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב

1971  וסילוקם תיקים  דרכים תאונות 57

1971  וסילוקם תעבורה דוחות 58

המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 59

.... 1971  המחוזות לפי  דרבים לתאונות שגר^ו עבירות עקב

מס'הנושא
הלוח

תנועה
ותאונות
דרכים

36

37

38

39

40

84

84

85

1971  הנפות לפי  דרכים תאונות 60

1971  הנפות לפי  תאונות נפגעי 61

.1971  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 62

תנועה
ותאונות
בשטחים
המוחזקים

93

94

94

95

98

98

99

101

19711962  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 63

.... 19711962  הדרגות לפי האדם כוח מצבת 64

1971  ובמחוזות הארצי במטה ד*צבה 65

(דיאגרמה) 1971  התפקידים לפי האדם כוח חלוקת 66

19711962  המצבה מן והורדות גיוסים 67

.... 1971  בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 68

1971  הסיבות לפי המצבה מן הורדות 69

1971  הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת 70

האום כח

 119



■ ■*■ 9^
יצטברהסיכום ינואר לחודשים

* 1^ 1^'
1971

או1 כולל (איבד ארצי
צה"ל) ע"י המוחזקים המטחים ה,ח,רה

1

§

2

העבירה מספרתיאור
התיקים
שנרשמו

4

תיקים
שנסגרו
אשמה אין

או
שהועברו

תיקים
אמיתיים

6

מספר
התיקים
בהם

העבריין
נוזפ לא

נודע י י ר ב ע ה י
.חח

הגילויים
(לשימוש
המדור
בלבד)

9

בחקירה
ממש

10

היקים
שנסגרו

תביעה ללא

תלויים
ועומדים

12
בדין חיובים

13

זיכליים

ביין

1415 *

העבירות מס6ר
<.. שבוגעו
מסתננים

(5 כסוי (נכללו

16

שנרשמו תיקים
קודמות, בקנים
כך אחר נסגרו
מחרש ונפתחו
הםיכום בתקופת

א.
*

תיקים

ת וי מ ש א ה ב.

סהכ
ימיט עולי
(16 מגיל (למטה

מנוגדים
ומעלה) 16 (מגיל

תיקים

ב.
האשמות

א.
נסגרו.
אש*ה אין
הועברו או

ג.

בחקירה
ממש

ג.
נסגרו
ללא
ו/ביעה

ד.

תלויים
ועומדים

ה.
בדין חיובים

ו.
זיכויים
בדין נקנהזכינקבהזכרנקבתזכרנקבהזכר

2

ק

3162634132183.9221655121רצח1
לרצח2 4214163653148487,854197711נסיון

ברשלנות3 מוות וגרימת 5050251712609100.0101121610113הריגה
חמורה4 גופנית 49544914844864972חבלה |25453091.212^

1018
47/_ 21265411793881135

5

6

7

8

גופנית וחבלה _ן6620תקיפה 42657874358457889677866352774
120

46
57

88.9125619841539168318338214518125316518110
והכשלתו שוטר 7538745177281025422583897.7תקיפת

71.9
80.8

175

144
129

14226514415422\ 213737721

ו86726841237605709146491651521401381134352איומים
אדם של גופו נגד עבירות 63532603117487589744454137158626413840199221שאר

9

10

11

12

13

14

15

16

17

מבוגרים  כחוק שלא ובעילה 11181031689127412386.42235אונס
14

2722142
קטינים 73667760941118289.61325811633אונס

קטינים  כחוק שלא 24123218112072451323295.045589311113271בעילה

מבוגרים  טבעיות בלתי 23232440337100.095931עבירות
קטינים  טבעיות בלתי 4414343950104090.710615893511עבירות

במבוגרים מגונים ._35193428925529022266274.639מעשים 71.

. 191

51

80616512134782

4
2

בקטינים מגונים 77210762219547601155.44671.8מעשים
51.1

20_
27

1431151174217526321

בפומבי (אחרים) מגונים 3318323160165179711638463742121142מעשים

זנות למעשה 83479673957277992.419192775312סרסרות

1

5

34

1

1

1

1
18

19

20

זנות למעשה שידול

זנות לשם מקום החזקת

191

10
718461782042890

20_

101

104

6
6

96.7316249361030
101026100.019

14 המוסר נגד עבירות 136513123109115883.219393515113311שאר

1$

21

22

23

24

25

26

27

לשוד ונסיון 19931961109216216145146.925643112319526שוד
מגורים לבתי 8^16,3294016289136202756389220107617604616.953123211התפרצות

_!221
748

71494714437523581264812487
עסק לבתי 5821_12836111282398503043532829202323661123.7התפרצות

342

_.....199
262

24.2

752
15261624525263112410161570

בהתפרצות הקשויות ועבירות התפרצויות .6041316010390521493892293143915שאו .335.812521716447522987999172244
גניבה לשם ותקיפה איומים 14841447966953258545.81911סחיטה,

1

16

6

18231941451
ציבור עובדי ידי על 15152131411386.761גניבות

וסוכנים אחרים עובדים ידי על 24111230182122307220392.2762391222412221גניבות

28

29

אדם של גופו מעל 2572164240821343063511482194112.764276411913331319447432גניבות
מנועי נרכב ושימוש מנועי רכב גניבות

רשות 53>י6ו352י"54יי15976678152941320721403437714327002014.04381359175938261421בלי
30

31

של הלקים וגניבת מנועי רכב מתון גניבות
מגועי 167507961595414561142421799143125668.93171445323995603122014732621734131רכב

אופניים 601251854944840668896637225712.219996202156202120110718914214גניבות
32

33

ומעלה) ל"י 251) גנייות 9129552857772451360199048142136010715.9287227511306377281390901811481311128שאר
ל''י) 250 (עד ערד קלות גניבות שאר

בגניבה הקשורות 17121477948183יי2248380021682144047361106525736363416239133.9178912122207205928262161161633117ועבירות
34

35

כגנוב החשיד רכוש והחזקת גנוב רכוש 140713312746612101649202713934795.035419346119921158156436733422קבלת
11^ד1862184978814554284547.819172526421הצתה



בזדון לרכוש 60857660094005202329671050174012733.74016025494455655072224428274160122219נזק

פליליות37 גבול 264.427831447342245641102107103141831021?2357302327830149821764242215781הסגול!

והפצתם38 ומלים כ10> שיקרי מטגעות, 47146321419116230.45361זייף

כוזבים1 מיסמכיפ והפצת אחר 56721546178374437316זילף י3703068.59245 168636267223416

40
שווא טענות ומאות, עושק. תזונתה, 16476415823181269149829913709080.2438172480171170123810£575מיומד.,

כיסויו4 ללא שיק 2393152223938220323163215316098.4838388672300324223122משיכת

וריגול).47 (בגידה המדינה בטחון נגד 262642253344684.6216443עבירות

43
תקנות (המתננות. חירום הוקי על |2245176148460432764עבירות 54858184133177217382084488י.89ק47091_32

העם44 נגד 2עבירות 211111ו

חוקיותו"4 בלתי והתקהלויות 15_3213131206101906100.01348624התאגדויות

46
נ9ץ זחזמר אחר נשק ירייה' גלי ]24811237142253171529574838מחזקו! 756268213112

הציבור17' שלוס __]64402052669*38965938379437438132288553230455997הפרעת 5?883414242856811358172

במישרה18' לרעה ושימוש 81180179111104798.837433441שוחד

לרשות10' כוזבות ידיעות ןמפירת שקר 1026451ן_51277151020547100.08136834941?_251___2607עדות

הנטחוןחיי לשירות המתייחסות 186161701701731649100.040365539354.עבירות

הציבורי51 הטדר נגד עבירות "י0261178424;14024913531661190154518470118710488שאר י323 321441262896602623

(כס8י0)קי ההגנה תקנות על ו98.823.1888ל33363274323125312עניוות 93^112_9711

ויצוא)1* (יבוא המכס פקודת על 22222100.0111עבירות
1

יי אחרותו' כלכליות 601595969366100.094351112111עבירות

מסוכניםייו1 סמים 717411136734542222341218155*1207191187187100517253910157510184עבירות

2877924195372812281567123. 25403033??174?8{199346יו?413448662.9.י

כ57 " ה ,49,01272,73120,18494744,1347,46634.810.5219.36216,36612,10115,4551,09812244£!51;148,1367,136140,98792ס 5243,6587,018:,6342653272540

.16 במספר המפורטים קודמות, מםנים תיקים 540 *כולל

ו*
<. ב ט ץמ ו סח פ ת נ ט

המטבע1 ג ו טמקרים1 ו כ ס ה

273206,905דולריםא
שטרלינגב 105,109לירות
שווייצו"סג 514,360פרנקים
גרמגיםד 86,735מרקים
צרפתיםה 6,331פרנקים
פרסיו 18,220ריאל
בלגיםז 2,010פרנקים
זהבח 3136מטבעות
12אחריםט

ק!;דים 2,036דולרים

ו
הרכוש ערר
שנמצא

אג'
^
1,804,651

מסוכניםסמיםתפיסת

שנתפס הסם מקריםסוג
משקל ה

ק"גגרם

1000866,604182חשישא

100476,1588אופיוםכ

ורמו?ג נדודים2108פרו!

כדורים179פרונוגטלד

י כדורים95■זירוקיפלזה

219.25מריחואנה7
כדורים10389ל.ס.ד.ז

כדורים63פרונוקטלח

כדורים1200ספידיםט
7אחריט9

 פליליות לעבירות מתיחסים שאינם חקירה יחידות של טיפולים 1<

אחרות ליחידות וסיוע
בהתאםא פליליות, לעבירות מתיחסות שאינן פניות

2 ט' סעיף ,14.01.01 לפה"ק
46,209

אתיות,ב יחידות עבור שנערכו חקירה פעולות
7 טי סעיף ,14.01.01 לפה"ק 45,028בהתאם

מאסר פקודות של לפועל הוצאה ייי

יהמאסר פקי לפועלנתקבלוסוג טרםהוצאו
לפועל הוצאו

פליליותא מאסר 75,84077,05920,937פקי
נ

ג

על מאסר פקי
חוב 144,505148,29534,338איתשיום

למיניהן הבאה 14,62214,0071,407פק'

רשות נלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכנ גניבות י

הרכב סוג
הרכב נלי מספר

הוחזרונגנבו

ציבורי)א רכב (כולל נוסעים 7,2136,939מכוניות

מסחריותב 2,5162.405מכוניות

ואופנייטג קטנועים אופנועים,
עזר מנוע 5,5105,130עם

אחרד מנועי רכב 257253כלי

האשמות בסנקס נרשמו ושלא המשטרה ידי על שנחקרו שונים מקרים "
המקרים סוג

המקרים מספר
סיורחקירות

עוונות
שבתוספת
איתביער

5,74623,962תקיפות
אחרות 6,72629,776עבירות

תביעהב אי  אחרים 2,3812,283עוונות

הנפטרים)ג (מספר מוות 2,105מקרי

התאבדותד מקרי 1539177

נעדריםה

אליהם שביחס מקוים
חקירה תיק נפתח

1002
אליהפ שביחס מקרים
חקירה תיק נפתח 5574לא

ו

ז

הצתה מקרי למעט  דליקות
ב5"א שנרשמו

888

28,985חטאים




