
תשל"ג)  תשל"ב )



1972  ישראל משטרת של השנתי לדוח תיקונים

התיקונים את להכניס יש מטה המפורטים בעמודים
כדלקמן:

"מחוז השורה הלוח, של השנייה במחצית ,24 בלוח ,43 בעמוד
"מרחב בשורה הוחלפה ב12,546, המתחילה תלאביב"
באותיות צ"ל זו שורה .50,481 ב המתחילה ירושלים"

("מרים"). דקות

השמאלי, שבטור האחרונה השורה שורות. שתי הוחלפו 56, בעמוד
השורה לאחר תבוא חדשים" "חנייה במלים המתחילה

הרכב". "כלי במלים המתחילה זה, שבקטע השנייה

שבעמוד לטקסט קודמות 38 ללוח שמתחת הפיסקות שתי ,59 בעמוד
.58



ע\נת> וחשבון ד>ן
972ו

תשל"ג)  ןתשל"ב

3 המשטרה לשר הכללי המפקח דבר .
9 ושיטור סיור עבריינות/ מניעת .

19 וחקירות פלילית עבריינות .
47 נוער עבריינות .

55 דרכים ותאונות תנועה .

77 ומחקר חקיקה תכנון, ארגון, .

83 האדם כוח .

101 ושירותים משק .

107 ביןלאומיים ויחסים הציבור עם יחסים .

והפרסומים העריכה מדור / ההדרכה מחלקת ע''י לאור הוצא
1973 תשל"ג ירושלים,



תלאביב בע"מ, "יפת" בדפוס גדפס



רוזוליו שאול רבניצב הכללי המפקח

לכבוד
המשטרה שר

ירושלים

השר, אדוני

התאונות במספר העלייה היתה כן אףעלפי
%10.0 לעומת זו, בשנה %3.7  מאשתקד יותר מתונה
נרשמה דרכים בתאונות ההרוגים במספר ואף אשתקד
שנרשמה הגדולה העלייה לעומת ,%1.0 של קלה ירידה

.%24.2  אשתקד

בלתי הפגנות התקיימו הציבורי הסדר בתחום
ותופעות התפרעויות אלימות, לפעמים חוקיות,
מחיכוכים נבעו אלה הרבים. ברשות אחרות מדאיגות
ופוליטיים, כלכליים חברתיים, בנושאים וממאבקים
הממשלה מוסדות ובין בציבור מסויימים חלקים בין
מצד עצמן, לבין בינן בחברה, קבוצות ובין אחד, מצד

שני.

למצוא אפשר ולקחים, סטאטיסטיים נתונים
הפעם אעמוד הנושאים. לפי זה, בדוח הבאים בפרקים
חיי על משפיעים ומרכיבים אספקטים מספר על
השלכות להם שיש בארצנו, וכאן בעולם החברה
ועל משקלה על המשטרה, עבודת על לכת מרחיקות

היקפה.

בהתפתחות מצטיינת חיים אנו שבה התקופה
אם די בארצנו. לרבות העולם, בכל וכלכלית חברתית

פעילות על וחשבון דין לך להגיש מתכבד הנני
.1972 בשנת ישראל משטרת

גם נרשמה לה, שקדמו והשנים 1971 כבשנת
בפרט, האלימה ובעבריינות בעבריינות עלייה השנה
בעוונות העלייה היתה סטאטיסטית מבחינה כי אם
אשתקד. %6.0 לעומת השנה, %4.3  זעומה ובפשעים

מקרי מספר עלה השנה של הראשונה במחצית
בריכוזים בעיקר הבריונות, ומעשי ההתפרצויות השוד,
נסתמנה השנה של השנייה במחצית אולם העירוניים.
של לתפיסתן הודות אלה, בעבירות משמעותית ירידה
ושי בשטח המניעה פעולות הגברת שודדים, כנופיות
המשטרה, יוזמת לפי שננקטו הבטיחות אמצעי פור
ערך בעל רכוש המרכזים במוסדות כספיים, במוסדות

אחרים. מסוימים ציבור ובמוסדות רב

עוד בכבישים התנועה נפח גדל התעבורה בתחום
רבות פיגרי בערים לרכב החנייה אפשרויות יותר.
ורבבות מכוניות אלפי נוספו ובכבישים הצרכים אחר

בכך. הכרוך כל עם חדשים, נהגים
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אלה של עניינית והתרחקות זכרון טישטוש מצבים,
לה. לסייע המסוגלים

אלא המשטרה עבודת על מקל איננו זה מצב
מופנה אף ולעתים בפעילותה, עליה מאוד מקשה
פעם מדי לבדוק יש כן על באשמתה. שלא נגדה הזעם
הזמן בדרישות הם עומדים אמנם אם החוקים, את
והאס הפשע עם להתמודד הם מאפשרים אמנם ואם

בכך. הכרוכים המעשיים פקטים

עצמה להתאים ועליה זו במציאות חיה המשטרה
בפרץ לעמוד היא רוצה אמנם אם משתנים, למצבים

האוכלוסייה. את אפקטיבית בצורה ולשרת

היתה בפנינו שעמדה היסודיות המטרות אחת
המשטרה של הנוכחות ואת הבולטות את להגביר
או קיימת התרחשות רקע על דווקא ולאו בשטח,
אדם, לכוח ביקוש של הקיימות בנסיבות צפוייה.
לגיוס בכוח מועמדים (ובפרט ההצע על בהרבה שעולה
לעבוד אחר בשירות שאפשר חשבון שעושים למשטרה
המקלים ושיטות דרכים אימצנו יותר), ולהרוויח פחות

זו. קשה משימה מה, במידת עלינו,

המש כי מתמיד, יותר עתה לנו שנהיר מאחר
מקצועי אדם כוח ובה סלקטיבית להיות חייבת טרה
הפ המוגדרים, לתפקידיה להם, שנועדה לתפקידים
של ספציפית התמקצעות של הדרכה תכניות עלנו
היתה התכניות של מטרתן ויורד. ההולך בדרג הפרט
של המקצועית הרמה את מתמיד באופן להעלות
שעושים. העבודה בסוג מומחיות לדרגת עד האנשים,

ואכו האוני1 מן וקולך גדל מרחק אנו מתרחקים ואכן
בשורותינו. לה שהורגלנו האדם כוח של ברסליות
המתבטאת רבשכבתית, לקליטה עתה מסתגל החיל
לתפקי מתאימים כישורים עם אנשים של ישיר בגיוס
העלאת של תהליך בתוך נמצאים אנו יחודיים. דים
והכשרת וההבעה הסיגנון שיפור ההשכלתי, הסטנדרט

מקצועי. עלית כוח

אספקטים משני להתעלם לנו אסור זאת כל עם
כוחות לגיוס זו, מטרה למימוש שתרומתם משפיעים,
טובה תמורה מערכת מבוטלים: בלתי הם טובים,
של היוקרה והעלאת בחיל למשרתים יותר והולמת
ובסיו חוץ בגורמי אחד מצד תלויים הדברים החיל.
הכלים לנו יינתנו אם שני, מצד בנו פחות ולא עם,
עוצמה תקרין כגוף המשטרה ואם ההולמת והתמורה
ופעולותיה דרכה בצדקת בטוחה תהיה חוץ, כלפי

במעשיה. וגאה

הרסטריקטיביים, המערכים התערערות את נציין
של הלגיטימציה האוטורטאטיבי, המערך התערערות
הנסבל והאסור, המותר בין הגבול טישטוש אלימות,
במרד, במרי, ביטוים את המוצאים  נסבל והבלתי
ואו ידועים הם התהליכים להם. ובדומה במתירנות
המערבי העולם את היום מאפיינים והם ניברסליים

זו. מחברה חלק מהווים אנו כולו.

חותמו את מטביע שתואר, כפי הקיים, המצב
מתח על לכת מרחיקת היא והשפעתו חברתנו על
המדינה. אזרחי חיים שבה האווירה ועל החיים
קיצוניות ביטויי אנטימימסדית, התרסה של האופנה
חברתיות, ובנורמות בחוק ראש הקלת ותוקפנות,
,,עד שהיה ובכל ובדת בלאומיות המשפחה, במוסד
היא  חברתיות יסוד כמוחזקות מקובל אתמול"

ומוחשית. קיימת עובדה

המותר ובין האסור בין הגבולות התמוטטות
הפשיעה. לבעיית האזרחים של ההתייחסות את משנה
שפגיעה חרוטות, נורמות של והולכים רבים מיגזרים
אינם החוק, לפי כעבירה הקרוב בעבר נחשבה בהם
הציבורי; המוסר לפי לעבירות רבים אצל כיום נחשבים
וכר. הרישוי המיסים, התעבורה, חוקי משל דרך
במצי זו התייחסות חודרת ולצערנו, הדברים, מטבע

ספציפיות. פליליות עבירות לתחום גם שלנו אות

יותר דימוקראטית, יותר היא שמדינה ככל
הפרדוקס לאזרחיה. יותר דואגת היא סעד, מדינת
יותר מחוקקת היא זאת לעשות שמרבה שככל הוא,
החברה בתוך הפרט של החיים את המסדירים חוקים,
המפורסמות מן אך השנייה. ליד אחת הקבוצות, ושל
ושיניים עוקץ יש חוק ולכל לאכוף יש חוק שכל הוא,
דבר, של פירושו המשטרה. עומדת אלה של ובסופם
והתביעות המשטרה על הלחצים וגוברים שהולכים
החיכוך נקודות ומתרבות הולכות כן ממנה. והציפיות
עולם של רקע על דווקא ולאו והמשטרה, הציבור בין

שני. מצד ,,הישר" והעולם אחד מצד העבריינות

בתחו והעמקתה האנושית המחשבה התחדדות
בפשע השתכללות לתהליכי כמובן, גרמה, רבים, מים

הביצוע. דרכי ומבחינת התכנון מבחינת

ועל הדימוקראטיה יסודות על הבנוייה בישראל,
תפקידי מאד קשים מתקדמים, ודינים חוקים מערכת
תחשוד שהמשטרה מספיק זה אין כידוע כי המשטרה,
עליה פשע. אמנם כי בוודאות תדע ואפילו במישהו
אדם שיורשע כדי וקבילות חותכות ראיות להביא
טישטוש נגד הזמן, נגד ללחום לעתים ועליה בדין,
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הביקורת פני מול אל עומדים אנו להיפך. אלא לחוסן
דוחים ומאבחנות; קשובות באוזניים אותה ושומעים
רעיונות ומאמצים הצודק את מעכלים המסולף, את
במערכות אותם ומשלבים לקחים מפיקים טובים;
כל שאין לכך, מודעים אנו שלנו. והמעש המחשבה
לרחשי אוזן הטיית ללא זה מעין גוף לנהל אפשרות
דחיית כי  החיל בפנים עמיתנו ולרחשי הציבור
הכי המידע ממקורות אותנו לנתק עלולה הביקורת

חשובים.

המופקדים אלה, בנושאים העוסקים האנשים
מוסרית לתמורה זכאים קיומם, ועל אכיפתם על
בעול מורם, בראש לעמוד, שיוכלו כדי כאחד, ומעשית
עליהם להשען יוכל שהציבור כדי עליהם, הרובץ הכבד

בהם. ולבטוח

מקרים ב264,961 המשטרה טיפלה 1972 בשנת
לעומת המוחזקים, בשטחים מקרים 26,663 ובעוד
המוח בשטחים מקרים 20,912 ועוד מקרים 250,415
חקירת כלולים המקרים כל בסך אשתקד. זקים
ועוונות פשעים 17,511 ועוד ועוונות פשעים 221,013
מיתות 2,113 חטאים, 34,752 המוחזקים, בשטחים
בנוסף היעדרויות. ו6,865 דליקות, 218 משונות,
עם דרכים תאונות ב15,333 המשטרה טיפלה לכך
פקודות 251,106 תעבורה, עבירות 572,235 נפגעים,
עצי וברבבות המשפט לבתי הזמנות 124,918 מאסר,
מציאות, ו34,934 אבידות על הודעות 37,985 רים,
בנמלים ממנה ויוצאים למדינה נכנסים 1,988,692

הירדן. במעברות ויוצאים נכנסים ו629,463

עבירות 50,265 של מבצעיהם נתגלו השנה במשך
לעומת ועוון, פשע מסוג עבירה תיקי ב146,446

אשתקד. 48,472

לעומת ב%9.8 ירד הצעירים העבריינים מספר
העבריינים אחוז ל8,898. מ9,864  1971 שנת
9,233 מתוך .22.10/0 היה העבריינים כלל בין הצעירים
3,289 היו לנוער המבחן לשירות שהופנו קטינים
נוספות). עבירות שביצעו (קטינים חוזרים מופנים
החוזרים המופנים ממספר ב4.30/0 נמוך זה מספר

ב1971.

עם דרכים תאונות 15,333 ארעו הנסקרת בשנה
בהן הנפגעים מספר אשתקד. 14,781 לעומת נפגעים,
661 מהם  אשתקד 21,108 לעומת ל22,086, הגיע
3,687) קשה פצועים 3,792 אשתקד), 668) הרוגים
אשתקד). 16,753) קל פצועים ו17,633 אשתקד)
רגל הולכי היו בתאונות שנהרגו האנשים מן כ%50

משמ הם שאף והמידוע, המיכשור בתחום אגע
האדם. לכוח כתחליף מסויימת במידה לנו שים

או עבירות לגילוי המסייע כעיסוק המודיעין
במשטרת השנים כל קיים דרוש, מידע המספק כגוף
מידע למערך היא הכוונה לשכללו. ובכוונתנו ישראל
המאפשר מועד, בעוד מהלכים לנקוט לנו המאפשר
והמונע, יזומים במבצעים אנשים פחות להעסיק
עצם את ההפגנה, את העבירה, את כליל, לפעמים
להתנגשות דבר של בסופו המביא מצב של היווצרותו
ששלב מקרים שיהיו ואףעלפי ברחוב. אנשים עם
זה יהיה  למנוע נצליח תמיד לא התנגשות של זה
האופציות בידינו כאשר להיערך מוטב יגונה. בל הכרח
מראש. רצויים בלתי מצבים האפשר, במידת למנוע,

עם מפגשים יזמנו שלנו, המעבדות את הרחבנו
וכן מדע ואנשי הבטחון משרד של הראשי המדען
עתירות וחברות מדע מוסדות עם משותפים מחקרים
לבעיות ומתוחכמים דרושים פתרונות למצוא כדי מדע,

המשטרה. את המעסיקות
ץ
היעילינ* הארגונים אחד היא ישראל משטרת ■/

את וערכה התארגנה חשבה, קיומה מאז במדינה.
רעיונות הוגה היא המשתנות. לנסיבות בהתאם עצמה
עוסקת היא מהותה שמעצם משום לבקרים חדשים
וני רמים שדיבורים יום, יום של פרוזאיים בעניינים _י

גדלה1 המשטרה אותם. יפתרו לא מבריקים סוףים
ופתרה מפקדיה את מתוכה גידלה מעצמה, כולה כל
ישראלית.; מקורית בצורה בפניה שעמדו הבעיות את
לאורי להבא, גם זאת לעשות שביכולתנו ספק אין
ע_1 והנסיון. היידע התגבשות

פי על שקבענו קדימויות מערך לפי פועלים אנו
שאם לכך, מודעים אנו שלנו. היסודיות המטרות
למישהו ולהעבירה מסויימת פונקציה לדחות נרצה
חייב  אותה לקלוט מסוגל יהיה לא והאחר אחר,
המשמעות מה מצב בהערכת קשור להיות פתרון כל
איעשייה, של למצב שדחינו העיסוק לנפילת שתהיה
פונקציה שיקלוט גוף לבנות לסייע רוצים אנו והאם
את המעסיקים נושאים וכמה שכמה סוד זה ואין זו.
כבר זה ועל משטרה, תפקידי כלל אינם המשטרה,

רבות. נאמר

עמדותיו, בצדקת המכיר קצינים וסגל חיל לנו יש
ביידע החיל, של ובייחודיות באיכות ביעילות, המכיר
ובוטח, חזק ארגון כל כמו שלו. המקצועית וביכולת
בביקורת לעמוד ישראל משטרת ויכולה מסוגלת
סימן איננה וכל מכל ביקורת דחיית כלפיה. המוטחת
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שנת בסוף איש. 1,550 חסרו ,1968 בשנת עוד שנקבע
9,614 המשטרה של האדם כוח מצבת עם נמנו 1972
לעומת הגבול), משמר (כולל המניין מן משטרה אנשי
להתגייס ביקשו אנשים 4,927 .1971 בשנת 9,397
מן משטרה אנשי 1,512 גויסו ומתוכם למשטרה
התקנית לרמה מתאימים שנמצאו לאחר המניין,
ירד המתגייסים במספר העלייה עם יחד שנקבעה.

השנה. ל592 אשתקד מ734 המתפטרים מספר

הסתכמה התאונות במספר העלייה .(661 מתוך 322)
חלה ההרוגים במספר אשתקד. %10.0 לעומת ב%3.7
%24.2 של עלייה לעומת ,%1.0 של קלה ירידה

אשתקד.

האדם כוח כולל המשטרה, של האדם כוח תקן
13,698 על 1972 שנת בסוף עמד המוחזקים, בשטחים
התקן, למילוי .1971 שנת בסוף 13,660 לעומת איש,

של זכרו את להעלות מבלי לסיים אוכל לא .:י

ונפל שכרע בתפקיד, קודמי ז"ל, סלע אהרון רבניצב

.23.9.72 ביום ונפטר גבול ידע שלא העשייה בלהט

רבניצב של זכרו את מכבדת ישראל משטרת ..;

במיגזר הרבות הזכויות ובעל המעש איש ז"ל, סלע א.

בכל ישראל משטרת את אהב הוא הלאומי. הבטחון
חשובה ציבורית שליחות בעבודתה וראה ונפשו מאודו

כל את שמילאה חיים מטרת בה מצא לעצמו ביותר;
הוא אך שהגה, והתכניות המחשבות רבות ישותו.

אותן. לממש בידו סיפק שהיה בטרם עת, בטרם נגדע

". יי י י. ■■■>:■ ::::■"■■ ;1

ז"ל סלע אהרון רבניצב

רב, בכבוד ב,

רבניצב :11
! £<

:■ ./יי

הכללי המפקח 4.3.73  ירושלים
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וע\>טור ס>ור עבר"נות, >נמעת
המלצת לפי בבנקים, הבטחון אמצעי ושיפור בשטח המניעה

המשטרה.

בכבישים התנועה נפח הטבה: חלה לא התנועה בתחום
בצורה השתפרו לא בערים לרכב החנייה אפשרויות גדל.
בהם העומס גידול לעומת הכבישים בפיתוח הפיגור מוחשית,
הנהגים ונימוסי בהתמדה גדל החדשים הנהגים מספר נמשך,
בדרך זאת לומר אם  השתפרו לא הם אף הישראלים

ההמעטה.

עבריינות למניעת פעולות .1

,1971 לשנת בהמשך נרשמה, הפלילית העבריינות במישור
בפרט. האלימה והעבריינות בכלל העבריינות בממדי עלייה
ההתפר השוד, מעשי מספר עלה השנה של הראשונה במחצית
בתלאביב בעיקר עירוניים, בריכוזים הבריונות ומעשי צויות
תלולה ירידה נסתמנה השנה של השנייה במחצית אך רבתי,
בבנקים, השוד מעשי התמעטות בלטה ובעיקר אלה, בעבירות
פעילות הגברת שודדים, כנופיות של תפיסתן עקב שבאה

נעצר העבריין  נתפס הרימון

11.
/2



מיוח אירועים לקראת מוגברים משטרתיים נוחות ריכוז
עלול כשהדבר ובפרט אדם, המוני התקהלות עמם שיש דים

הציבורי. הסדר ולהפרעת החיים אורחות לשיבוש להביא

של פיזי סיכול שמגמתה המיבצעית, לפעילות בנוסף
מנע בפעולות האחרונה בשנה המשטרה עסקה עבריינות, מעשי
לגנב". הקוראות "פירצות סתימת בבחינת שהן אחר' מסוג
דלק, בתחנות יהלומים' במלטשות בבנקים, שנערכו בדיקות
המחזיקים אחרים ועסקים ובמוסדות כספים להעברת בחברות
בםידרי רבות תורפה נקודות שקיימות העלו רב' ברכוש
של מלאכתם וכי אלה ובעסקים במוסדות הנהוגים הבטיחות
מחקר צוות רב. להם המצפה והשלל קלה ושודדים פורצים
מדע במוסדות בטיחות ואמצעי שיטות בחן ישראל במשטרת
בייצור העוסקים ובחו"ל בארץ ובמפעלים בצה"ל אזרחיים,
משור זכוכית אזעקה, אמצעי בטחון' מנעולי קופות, ובשיווק
מיפרטים הוכנו אלה בדיקות מימצאי לאור וכד'. יינת
היעילות מבחינת האופטימאליים הבטיחות אמצעי של מדויקים
קיימו שעמם ולעסקים למוסדות הוגשו אלה מיפרטים והעלות.
השינויים את לבצע נדרשו והם קודמים, מגעים המשטרה נציגי
שנתקבל תשכ"ח1968 עסקים רישוי לחוק התיקון בהתאם.

המשטרה. לדרישות חוקי ביסוס נתן השנה'

זד.; בשטח שנעשו הפעולות את בקצרה נסקור

נציגי ועם הבנקים על המפקח עם בשיתוף בנקים: *
הקופות עמידות הסניף' מבנה לגבי מיפרטים סוכמו הבנקים
מנגנוני בעלי מנעולים (לרבות המנעולים סוגי פיצוח, בפני
גדולים, כסף סכומי להחזקת משוריינים אוצר חדרי השהייה),
הבנקים מסניפי אזעקה קווי חיבור אמינים, אזעקה מנגנוני
כסף שטרי החזקת הבנק, עובדי התנהגות משטרה, לתחנות

ועוד. מסומנים

/#1~; 1 """"8?~ £*:^#:"* ז899**:*

תלאביב מחוז במטה אוטומאטית רכזתאזעקות

בלתי הפגנות מול המשטרה עמדה הציבורי הסדר במישור
מדאיגות ותופעות התפרעויות, אלימות, ולפעמים חוקיות
ומאבקים חיכוכים רקע על שצמחו הרבים' ברשות אחרות
בחברה קבוצות בין ופוליטיים כלכליים חברתיים, בנושאים

השלטון. ומוסדות בציבור שונים חלקים ובין עצמן לבין

ישיר ביחס עמדה המשטרה של עבודתה בהיקף העלייה
מה בהם, לטפל נדרשה שהמשטרה האירועים במספר לעלייה
זרועות על נפלה במיוחד כבדה מעמסה החמיר. שאופיים גם
ובלתי יוםיומי בעימות שעמדו והמיבצעים, המניעה הסיור,

למיניהם. וחוק סדר מפירי ועם עבריינים עם אמצעי

עיק תחומים בשני התרכזה עבריינות למניעת הפעילות
מכוונת פעילות ב. ; אופיראטיבית משטרתית פעילות א. : ריים
כספיים, מוסדות ובעיקר מוסדות, עם פעולה שיתוף ליצירת
התפר גניבות, בפני רכושם של אפקטיבית אבטחה שמגמתה

ושוד. צויות

והמניעה הסיור פעילות התנהלה האופיראטיבי במישור
 אלה: לדפוסים בהתאם

עבריינים הרתעת לשם הערים, בחוצות שיגרתיים סיורים
סדר בהפרות טיפול ולשם עבירות ביצוע סיכול לשם בכוח,
הגבול, משמר של יחידה בתלאביב הוצבה השנה ובמפגעים.

הרגילות. הסיור ליחידות המסייעת

בשעות בעיקר שנערכו תורפה, בנקודות שריקות מארבים
ספצי פשעים כמוקדי הידועים מקומות נסרקו והלילה. הערב
ועברייני זונות מין' עברייני לאיכון סריקות נערכו פיים!
קלפים במועדוני קפה, בבתי מועדים עבריינים אותרו סמים!
למניעת מיוחדים סיורים קוימו היום בשעות וכד'. והימורים
מלטשות בנקים, סביב הסיורים הוגברו ובלילה בנקים שוד

וכר. תכשיטים חנויות יהלומים,

ונוסעיהם, רכב כלי לבדיקת וניידים סטאטיים מחסומים
לתפישתם. ולהביא עבריינים של נסיגתם על להקשות שמגמתם
חלקם משטרה, במחסומי עבריינים נתגלו מקרים במספר
וחלקם הנוסעים ותישאול ברכב שנערך החיפוש בעקבות
נוסעיהם את שהחשידה ממחסומים, רכב כלי בריחת בעקבות

פליליים. מעשים בביצוע

את המפירים אלה נגד בריונות במוקדי יזומות פעולות
הגברת עם בבד בד הגדולות. בערים אזרחים של שלוותם
הקולנוע בבתי ברחוב, הבריתות נגד המשטרתית הפעילות
לאסוף כדי מיוחדים מאמצים נעשו נוספים, ציבוריים ובמקומות

קצר. זמן תוך לדין החשודים את ולהביא הראיות את

בירידים בתערוכות, כדורגל, במגרשי הסדר טל שמירה
אבטחת הזרות! הנציגויות בנייני על סטאטית שמירה וכד':
לוד! התעופה נמל של היקפית ואבטחה בטחוניים מיתקנים
קהל ובריכוזי תיאטרון ואולמי קולנוע לבתי בכניסה שמירה

אחרים. גדולים
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הפיקוח ולהתפרצויות. לשדידות מטרה יהיו כי חשש שיש
הבטיחות אמצעי של התאמתם את להבטיח נועד המשטרתי

לגביהם. שנקבעו למיפרטים בעסקים

רבים נשק כלי של הימצאותם כליירייה: רישוי *
בהם השימוש סכנת את מגבירה הציבור בידי מורשים בלתי
כדי צעדים הנסקרת בשנה ננקטו כן על פליליים. למעשים

הציבור. מידי האפשר ככל רב נשק "לספוג"

הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק בכנסת נתקבל ב1.8.72
בעונ לכת מרחיקת החמרה שעיקרו תשל"ב1972, '(34 (מס'

רשיון. ללא נשק של והובלה נשיאה החזקה, על שים

(שהוארכה יום 30 של מעבר תקופת בחוק נקבעה כמוכן
בידי להפקיד היה אפשר שבה נוספים)' יום ב15 כך אחר
לדין. יועמד שהמפקיד מבלי מורשה בלתי נשק המשטרה
התקשורת, באמצעי הציבור אל המשטרה פניות בעקבות
לפי שונים' מסוגים נשק כלי המשטרה יחידות בכל הופקדו

 הבא: הפירוט

הכלי סה"כהפקדההחזרהסוג

693'8842,8093אקדחים

1,0061491,155תתמקלעים

1,2807071,987רובים

ציד 132566698רובי

99מקלעים

7,542 4,231 3,311 סה"כ

השונים במחוזות עבריינות מניעת .2
מלאה אחידות קיימת לאומית, משטרה שהיא ישראל, במשטרת
עם יחד היחידות. בכל ובאמצעים בשיטות העבודה, בעקרונות
המחוזות, שלושת בין הגיאודימוגראפיים ההבדלים בגלל זאת,
במחוזות ובאופייה העבודה בהיקף מסוימים הבדלים קיימים

השונים.

בשלושת המשטרה עבודת מאפייני את בקצרה נסקור
הנסקרת: השנה במשך בהם שחלו ההתפתחויות ואת המחוזות

תלאביב מחוז
ביותר, צפוף עירוני יישוב ככולו רובו הוא תלאביב מחוז
חיים קצב אדם, בני בין תכופים מגעים עלידי המאופיין
עצום תנועה נפח בידור, ומרכזי תעשייה ריכוזי ריבוי דינאמי'
בהיקף כספים מוסדות ריכוז ערים' ובידור לילה חיי בכבישים,
המאפיינים סממנים  וכיו"ב ורבים גדולים מסחר בתי רחב'
והעיסו התפקידים ריבוי לגבי מכד הנובע כל על מטרופולין'

המשטרה. על המוטלים קים

עלידי שפורסם צו בעקבות יהלומים; מלטשות *
בעלי את המחייב המשטרה, עם בתיאום היהלומים, על המפקח
 והתפרצויות שוד מעשי למניעת אמצעים לנקוט המלטשות
להפעלת רשיון יינתן תנאים באלו הקובע משטרתי נוהל עובד
היהלומים למלטשות הבטחון אמצעי שהכנסת יצוין מלטשה.
בשנת תלולה בצורה ירד בהן ההתפרצויות ומספר פרי נשאה

.1972

של ארצי מיפקד ערכה ישראל משטרת דלק; תחנות *
העבודה, שעות עפ"י קבוצות, ל4 אותן וסווגה הדלק תחנות
הוגשה האלה הקבוצות מן אחת לכל היומי. והפדיון המיקום
עמידות לילה קופות התקנת שעיקרן דרישות של שונה סידרה
סכומים החזקת המשטרה), של מדויק מיפרט (לפי פיצוח בפני
לרשות טלפון מכשיר והשארת לקופה מחוץ בלבד קטנים
בשעת המשטרה את להזעיק שיוכל כדי הלילה, בשעות העובד

הצורך.

חברות לאיגוד המשותפת בוועדה ביטוח: חברות *
בטיחות לאמצעי סטנדרטים נקבעו ישראל ולמשטרת הביטוח
שהמבוט סוכם מבוטחים. וחנויות מחסנים משרדים, בדירות,
בהם לתת גבוה, שערכם הרכוש פריטי את לציין יידרשו חים
מיוחדים. טפסים עלגבי ושוויים תיאורם את ולרשום סימנים
בתיאום הסברה, פעולות יערכו הביטוח שחברות סוכם כמוכן
תודעת הגברת לשם התיקשורת, באמצעי ישראל, משטרת עם

הבטיחות.

לחייב סוכם הפיס מפעל הנהלת עם הפיס: מפעל *
בשקים הכרטיסים תמורת את לקבל הראשיים הסוכנים את
בידי גדולים בסכומים מזומנים הצטברות למנוע כדי בלבה

הראשיים. הסוכנים

הישראלי שהשוק העובדה בשל אזעקה: מערכות *
נקבעו בדוקה, בלתי אמינות בעלות אזעקה במערכות מוצף
הגלאים, סוגי לרבות בבנקים, אזעקה למערכות מיפרטים
אזעקה למערכות מיפרטים נקבעו כן התקנתם. ודרך מיקומם

מנועי. לרכב

אודות למשטרה בדיווח מאולחט אזרחי רכב שיתוף .*

מהיר שבדיווח המכרעת החשיבות נוכח פליליים: אירועים
המצביעות התרחשויות או פליליים אירועים אודות למשטרה
למערכת אזרחיים גופים לשלב הוחלט פלילית, פעילות על
רכב כלי המפעילות לחברות הוצע המשטרה. למוקדי הדיווח
אודות החברה למוקד באלחוט ידווחו שנהגיהן מאולחטים
ומוקד וכיו"ב, קשות תאונות חמורות, סדר והפרעות עבירות
שבארץ מאחר המשטרה. למוקד הדיווח את יעביר המפעל
נאותה היענות עשויה מאולחטים, רכב כלי כ10,000 פועלים
למוקד מידע תוספת להזרים החברות ומוקדי הנהגים מצד
למשטרה. הדיווח וזמן האירוע בין החולף הזמן פרק את ולקצר

עסקים, רישוי חוק תיקון בעקבות עסקים: רישוי *
מסוימים עסקים על המשטרתי הפיקוח הורחב תשכ"ח1968,
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מוגב אינן המשטרה פונקציות כאשר ימינו, של במציאות
והולכות מתרחבות והן בלבד, בפושעים למלחמה עוד לות
החיים את המסדירים והחיקוקים החוקים שמתרבים ככל
ושונים רבים אדם, בני שבין המגעים ותסבוכת החברתיים
מאשר צפופים עירוניים באיזורים המשטרה מעלולי ערוד לאין

חציעירוניים. או כפריים באיזורים
כאן בארץ, העבריינות עיקר מתרכזת רבתי אביב בתל

ביותר. הקשות התנועה בעיות קיימות
שהם חקירה, תיקי 61,145 השנה נפתחו תלאביב במחוז

בארץ. שנפתחו החקירה תיקי מכלל %41.8

משמעותית ירידה ניכרת שנים, מזה לראשונה השנה,
שיא שנת גם היתד. זו תלאביב. במחוז הפשיעה תחומי ברוב
של השנייה במחצית גנוב. רכוש וגילויי המעצרים במספר
עלייה אחרי בתלאביב, הבנקים שרידות לחלוטין נפסקו השנה
ובמחצית הקודמת בשנה זה פשיעה בסוג כ%100 של

הזאת. השנה של הראשונה

מבריונים האחרונות בשנים סבל התלאביבי הרחוב
עסקו רכוש, השחיתו ושבים, עוברים הטרידו ארנקים, שחטפו
בשנת הוקמו לפיכך ועוד. בידור, למופעי בכרטיסים בספסרות
היחידה שמשימתם בריונות למניעת מיוחדות חוליות הדוח
עבריינות. של זה בסוג פוסקת ובלתי אינטנסיבית לוחמה היתד.
ניכרת. במידה ירדה והבריונות פרי זאת פעילות נשאה כאמור,

השנה תוגבר תלאביב מחוז במשטרת המרכזי המדור
המחוז של אחרות מיחידות אליו שהועברו שוטרים בעשרות

הוגדל. הלילה בשעות עלידו המופעלות הניידות ומספר

תל למחוז הגבול משמר של כוח צירף ספטמבר בחודש
במהי השתלב הכוח הרגילה. המשטרה לכוחות כתגבורת אביב
נכבדה תרומה תרם לפעולה כניסתו ומאז הכללי, במערך רות

הסדר. ובהשלטת ובבריונות בפשע במלחמה

הדרומי המחוז

%36.1 שהם חקירה, תיקי 52,855 השנה נפתחו הדרומי במחוז
את שהעסיקו הבעיות בארץ. שנפתחו החקירה תיקי מכלל
ובכלל הקודמת שבשנה לבעיות באופיין דומות היו המחוז

בירושלים. הציבורי לסדר וההפרעות ההפגנות  זה

לכנסת משכן ודתי, פוליטי מרכז ישראל, בירת בהיותה
אוכלוסייה ובעלת ותורני אקדמי מרכז הממשלה, ולמשרדי
רקע על התנגשויות זירת ירושלים היתה  ביותר הטרוגנית
שנגרמו הציבורי לסדר ההפרעות בין וחברתיכלכלי. פוליטי
ושל וברעם איקרית עקורי של ההפגנות את נזכיר השנה
קיצוניים, חרדים השחורים", "הפנתרים כגון קיצוניות קבוצות

ועוד. להגנה היהודית הליגה ומצפן, שי"ח אנשי

פרובלימאטית להיות הופכת בירושלים התנועה זרימת גם
נפח גידול עמו ויחד העיר של המואץ גידולה עם ויותר יותר

בפעולה המרכזי המדור אנשי

מזויין שוד לביצוע ששימשו ותתמקלע מכונית
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במרכז מאשר פחות כאן חריפות האדם כוח שבעיות העובדה
הארץ.

במידה בטחוניות דאגות הצפוני המחוז יודע זאת לעומת
פעילות מחבלים חוליות עוינים, גורמים נתגלו בתחומיו  רבה
בלבנון גובל המחוז האויב. עם פעולה שיתוף של ומקרים
ופגיעות המחבלים הסתננויות רבות שמהן ארצות ובסוריה,

לגבול. מעבר

שהונ השיטה לפי המניעה פעילות נמשכה הצפוני במחוז
מאנשי מורכבים משימה כוחות הפעלת  דהיינו אשתקד, הגה
וסריקות בלילה חסימות הפעלת שונים, מזרועות משטרה

סלקטיביות.

פעילות סיכומי .3

רישומים עריכת מאפשר אינו והמניעה הסיור עבודת של טיבה
אין תוצאותיה. ואת היקפה את נכונה שישקפו סטאטימטיים
למרות בעקבותיה, בוצעו לא פשע מקרי כמה לספור דרך שום
גבוה הפשיעה שיעור היה זו עבודה אילולא כי לכל, שברור

בהרבה.

בעקבות היא אף מחמירה החנייה בעיית בכבישים. התנועה
חנייה. במקומות המחסור

מיבצע נערך בירושלים ההתפרצויות מקרי התגברות עם
לעבריינות מועדים איזורים משטרה חוליות "כיסו" שבמסגרתו
ליחידת כתגבורת צורפו אוקטובר בחודש התורפה. בשעות
גדול כוח יצורף הקרוב בעתיד הגבול. משמר שוטרי הפקחנים

בעיר. הסיור ליחידת הגבול משמר של יותר

עירנות חייבה ירושלים אוכלוסיית של המגוונת הקשת
הפנים. בטחון בשטח גם מיוחדת

מיוחדות חוליות הוקמו הנגב ובמרחב המרכז במרחב
במידת שוחררו החוליות אנשי בריונות. בתופעות לטיפול

יחידותיהם. שבטיפול השוטפים התפקידים מן האפשר

הצפוני המחוז

%22.0 שהם חקירה, תיקי 32,241 השנה נפתחו הצפוני במחוז
היישובים רבים זה במחוז בארץ. שנפתחו החקירה תיקי מכלל
האחרים. מבמחוזות נמוכה בו והפשיעה השדה וערי הכפריים
בזכות היתר בין טובה, הצפוני במחוז המשטרה של תלישתה

1 לוח

המחוזות לפי  ומציאות אבידות
1972  1970

המחוז
מציאותאבידות

197019711972197019711972

הכל 32,18933,46937,98537,70335,57034,934סך

הצפוני 7,9508,5739,0786,1925,7926,740המחוז
תלאביב 11,55012,25015,50019,90418,62415,178מחוז
הדרומי 12,68912,64613,40711,60711,15413,016המחוז

2 לוח

ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש
19721970

ח זה ו ח
שנמצא הרכוש שהוחזרערדערד הרכושלבעליטהרכוש אחוז

והוחזר שנמצא

197019711972197019711972 197019711972י

1,534,5221,778,1512,645,9241,197,5471,345,8722,028,35178.075.776.6הכלסך

325,769209,327269,526318,74490.890.897.8
1,651,947650,441515,6591,162,01968.157.270.3
668,208337,779560,687547,58896.996.781.9

296,935 230,509
901,242 955,442
579,974 348,571

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז
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3 לוח

מאסר פקודות של לפועל הוצאה
1972  1970

פקודות המאסרסוג
המשפט מבתי 5פךן;?גתקב5ו ?פ1ע5טרםהוצאו זו1צא1

1972 1911 01971197219701972ז197019 1971

הכל 251,106סך 234,967 264,867248,840239,361242,14761,07583,693 56,682

40,318 20,937 22,156 85,643 77,059 87,888 91,295 75,840 91,059 פליליות מאסר פקודות

42,665 34,338 38,127 138,953 148,295 145,862 142,106 144,505 158,879 חוב איתשלום על מאסר פקודות

710 1,407 792 17,551 14,007 15,090 17,705 14,622 14,929 למיניהן הבאה פקודות

4 לוח

המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
1972  1970

י! הסח
?פועלנתקבלו הדוארבאמצעותםהזהוצאו

197019711872197016711972197019711972

הכל 123,496109,090124,918122,187100,903102,32755,06243,61347,189טל

11,869 13,276 20,530

24,916 22,651 23,460

10,404 7,686 11,072

הצפוני 39,82026,65933,90239,17926,59824,895המחוז

תלאביב 56,29951,57958,95455,65551,57255,927מחוז

הדרומי 27,37730,85232,06227,35322,73321,505המחוז

סגירת האוויר, למזג הקשור בכל מידע ולספק בים המשטרה
קריאות. 482 נתקבלו השנה וכיד'ב. בים שטחים

ימיים מילין 13,827 עברו התיכון בים המשמר ספינות
חיפה בנמלי סיירו השירותים סירות סיור. שעות 3,713 במשך
2,582 במשך ימיים מילין 20,297 של מרחק ועברו והקישון
נעצרו בים אנשים. 1,263 ובהם שיט כלי 745 נבדקו שעות.
הפרת בהסתננות, שהואשמו אנשים, 74 ובהם שיט כלי 23
לשטחים כניסה למתרחצים, הפרעה הדיג, ותקנות השיט תקנות
בחיפושים שיט. כלי 3 של הפלגתם נמנעה והברחות. סגורים
לפני או והקישון חיפה לנמלי הגיעם עם שיט, בכלי שנערכו

ואוויר ים סיורי .4

על ישראל משטרת של הימיים הסיורים הורחבו 1972 בשנת
סירת הוחלפה כינרת בים ביםסוף. משמר ספינת הפעלת ידי

יותר. ומהירה חדשה בסירה משמר

שיט, בכלי החוק באכיפת כבעבר, עסקו, המשטרה ספינות
בסיוע ורכוש, נפשות בהצלת במצוקה, לסירות עזרה בהגשת

והסתננויות. הברחות ובמניעת ספורט באירועי

24 במשך הופעל בחיפה החופים משמר בבסיס המוקד
לפעילות הנוגע בכל הציבור לפניות לענות כדי ביממה שעות
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המוחזקים בשטחים הסיור .5

המוחז בשטחים החבלנית בפעילות נוספת ירידה היתד. השנה
בפשיעה עלייה אובחנה היחסית הרגיעה בתקופת אך קים,
למטרות הסיור בנושא נוסף מאמץ השקעת שחייבה הפלילית,
למאמץ תודות עלתה בשטחים הסיור שרמת לומר ניתן מניעה.
אנשי של והתוךתפקידית הבסיסית ההדרכה בשטח שהושקע

המקומיים. המשטרה

הגבול, משמר אנשי בין מתחלק המוחזקים בשטחים הסיור
חבלנית פעילות ומניעת הפנים בטחון על בעיקר המופקדים
בעיקר המופקדים והמקומיים הישראליים השוטרים ובין עוינת,

התנועה. והכוונת עבריינות מניעת על

גבוה, הוא המקומיים השוטרים שמוראל לציין הראוי מן
באחרונה להם שהוענקו השירות בתנאי נוטפות להטבות הודות

ישראל. משטרת מדי עם מדיהם האחדת ובעקבות

עזה, ברצועת החבלנית הפעילות מיעוט במיוחד בולט
הגבול משמר כוח של הרצועה מן הוצאתו את שאיפשר דבר
גדולה היתה שתרומתה אפקטיבית, פעילות של תקופה אחרי
התגב האחרונים בחודשים ברצועה. והבטחון השקט בהשלטת
בעטיה הנראה כפי ברצועה, החבלנית הפעילות מה במידת רה
הוצאת עם לגבול. מעבר קיץ מבקרי של הגדולה התנועה של
שם הרגילה המשטרה של בחלקה נפלו מעזה הגבול משמר

בעבר. מילא שהמשמר ת*קידים

נערכו לחוף. הורדו והם סמויים נוסעים 4 נתגלו הפלגתם,
הים. זיהום ולמניעת הרחצה חופי על לפיקוח סיורים

העזרה איש. 45 ובהם במצוקה שיט כלי ל22 עזרה הוגשה
כלי גרירת טכניות, תקלות תיקוני שיט, כלי באיתור התבטאה
שיט כלי 20 אחר חיפושים נערכו למעגן. ליווים או שיט
הוגשו לכך בנוסף שטבעו. אנשים 7 של וגופותיהם נעדרים
כגון: אזרחיים ולגופים משטרה ליחידות שונים שירותים
של תקינותם בדיקת המטאורולוגית, הלשכה עבור תצפיות
מסוכנים חומרים של ים בלב השמדה ומצופים, מגדלורים

ועוד. ומפעלים מדע מוסדות עבור

ימיים מילין 11,560 עברו כינרת בים המשטרה ספינות
ועצרו שיט כלי 371 בדקו אלה ספינות סיור. שעות 633 במשך
שהיו אנשים 60 ובהם שיט כלי 25 ובחופים. ים בלב איש 35

לחוף. הובאו במצוקה

ספינת אילת במפרץ פועלת 1972 ספטמבר בחודש החל
הספינה הים. חיל בידי לכן קודם שהופעלה משטרתית משמר
ערכה במצוקה, שיט כלי ל25 עזרה הגישה שיט, כלי 21 בדקה

ספורט. באירועי וסייעה נעדרים שיט כלי אחרי חיפושים

וב במטוסים טיסה שעות ב446 הסתכמו האוויר סיורי
סיור היו: האווירי הסיור מטרות במסוק. טיסה שעות 340
עבריינים, חיפוש נעדרים, חיפוש התנועה, על פיקוח ותצפית,

חבלה. מעשי ומניעת מסתננים גילוי

£^^*¥^ !*.***" . * * " 

י"^י 1181ז^11ו1וו1ו1ו>ווו?

כינרת ביס סיור ספינת
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בפעולה משטרתי חבלן

בכוח אישימוש של העקרון על קפדנית שמירה תוך נעשתה
במקרה החוקיות הסמכויות כל מיצוי אך בכך, הכרח כשאין
ובמקרה הטוב בסדר ומחושבת מכוונת שיטתית, פגיעה של

ובאלימות. בכוח שימוש של

גדול בהיקף משטרתי כוחאדם שריתקו המיבצעים בין
הזכרון ימי טכסי בירושלים, הציוני הקונגרס את להזכיר יש
חללי הלווית אישים, הלוויות השואה, ולחללי צה"ל לחללי
המימונה, תורה, שמחת פורים, חגיגות אישים, ביקורי מינכן,
צעדת לחם, בבית המולד חג חגיגות הזכרון, יום העצמאות, יום

ועוד. הימים שלושת

שלהפגנות נציין אם די המיבצעים היקף את להדגים כדי
למשך משטרה אנשי 700 עד מ500 גויסו בירושלים מסוימות

רבות. שעות

הגבול משמר .7
בגבולות, החבלנית הפעילות ניכרת במידה פחתה 1972 בשנת
הפסקת למרות אד הירוק, הקו ובתחומי המוחזקים בשטחים
משמר של הפעילות היקף נפל לא היחסית והרגיעה האש

קודמות. בשנים הפעילות מן הגבול

רבת קשה, הגבול, משמר של המפוארות התקופות אחת
ספיקות בעזה. המשמר של פעילותו תקופת היתה ואתגרים, ענין
לעזה הגבול משמר של כניסתו את ליוו רבים והיסוסים
בתקווה, אליו נישאו הציבור עיני כאשר ,1971 שנת בתחילת
משאלות הכרת חדורי ארויו. משפחת ילדי רצח לאחר במיוחד
גדולה. ובהקרבה במסירות היחידות פעלו ותקוותיו, הציבור
והתגובות והשלווה, השקטה האוכלוסייה כלפי הנאות היחס
את הפיגו החבלה, ארגוני פעילי כלפי והחריפות המהירות

שההשתתפות השנה, בתחילת ובשומרון ביהודה הבחירות
הרגיל. מן רב כוחאדם הקצאת חייבו במיוחד, ערה היתה בהן
הבחירות בזמן הטוב הסדר באבטחת המשטרה של חלקה
בהר השומרונים זבח המארגנים. הגורמים עלידי יפה הוערך
לחקירת החברה כנם בשכם, החקלאיתעשייתי היריד גריזים,
הפאטריארך ביקור בביתלחם, המולד חג חגיגות בשכם, א"י
הימים שלושת צעדת צועדי ופינוי חילוץ בביתלחם, פימן
כוחות הפעלת הם אף חייבו ועוד, זמנה טרם שנסתיימה

מוגברים.

מיוחדים אירועים .6
מטרות אל בעיקר השנה כוונה העוינת החבלנית הפעילות
המחב פעולות בין לארץ. התחבורה ולנתיבי בחו"ל ישראליות
הישראליים הספורטאים רצח "סבנה", מטוס חטיפת היו לים
ל"אופנה" עדים היינו גם השנה בלוד. הדמים ומרחץ במינכן
המעט גרמו מקרים בשני ממולכדות. נפץ מעטפות משלוח של
ישראל שגרירות נספח נהרג אחד במקרה בנפש: פגיעה פות
חבלה מעשי עוד משטרה. חבלן קשה נפצע שני ובמקרה בחו"ל
בתל המרכזית בתחנה הפיצוץ היו באנשים לפגיעה שגרמו

בירושלים. בשופרסל והפיצוץ אביב

(:

אוקמוטו קתו היפני המחבל חקירת

נושאים כמה סביב הרוחות סערו הציבורי הסדר בתחום
לדירות, צעירים זוגות פלישות לעיל: כבר הוזכרו שבחלקם
כדורגל במגרשי ועוד! למיניהן קיצוניות קבוצות של הפגנות
התעופה בנמל גם חמומימוח; "אוהדים" מצד סדר הפרות היו
לרוב שהומתו חדשים, עולים משסירבו סדר, הפרות ארעו לוד
להם. שהוקצו המגורים מקומות עם להשלים קרוביהם, עלידי
להרגיע כדי להתערב ישראל משטרת נאלצה המקרים בכל
לסכל וכדי התקין החיים מהלך שיבוש את למנוע הרוחות, את
זו פעילות והתפשטותן. ההפרעות החרפת של אפשרות כל
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פעלו מוצבות, שהיו המקומות בכל הגבול, משמר יחידות
האחרים: הבטחון כוחות עם והדדי מלא פעולה בשיתוף
בטחון על ובשמירה הציבורי הסדר בהשלטת עזרה, בהגשת

המדינה.

ישראל ממשטרת נפרד בלתי חלק שהוא הגבול, משמר
גבולות ולאורך המוחזקים בשטחים בעיקר עתה עד פעל ואשר
מיוח במקרים הרגילה למשטרה סיוע מקרי (למעט המדינה
סיוע מתן לשם תלאביב, למחוז יחידה השנה העביר דים),
תלאביב, למחוז העתקתה לפני והפשע. הבריונות נגד במלחמה
בבית כלליים משטרה לתפקידי הסבה השתלמות היחידה עברה
לסביבתה במהירות הסתגלה העברתה, עם הארצי. הספר
הנסיון מן שהשתנו. ולתנאים החדשות למשימותיה החדשה,
הוא כי להסיק אפשר בתלאביב היחידה פעילות של הקצר

בהחלט. חיובי
בטחוניים מיתקנים באבטחת לעסוק המשיך הגבול משמר

מיתקנים. כמה עוד אחריותו לתחום נוספו ובאחרונה

הגבול במשמר האדם כוח

ממגויסי בחלקו הגבול משמר מורכב הרגילה, למשטרה בניגוד
אותו ועושה הגבול משמר של לייחודו תורם זה מימד חובה.
מחזור מידי המתרענן ודינאמי, צעיר כוחאדם המשלב חיל
תחלופה מחייבת זאת, עם נסיון. ובעל ותיק פיקוד עם במחזור,
לפרט, במיוחד רבה לב תשומת הקדשת האדם בכוח מתמדת
התאמתו לשם והן החברתית המסגרת בתוך קליטתו לשם הן

המיבצעי. לתפקידו

הגבול משמר סיירת

הודו ותושבים נכבדים המקומיים. התושבים של חששותיהם
והסביבה לעזה שהביאו והבטחון השקט על היחידה לשוטרי

יציאתם. על והצטערו

*,**£?;.; <>* ■קמ^^'*ן**.
בתלאביב הציבורי הסדר על לשמירה שותפים מג"ב שוטרי
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יחי במסגרתו משרתות הגבול, משמר של תיגבורו לשם
היכנםן לפני צה"ל. של מילואים יחידות או סדירות דות
בנושאים הדרכה אלה יחידות מקבלות מיבצעית לפעילות
משמר של הקבע ובפקודות בשטח ההתנהגות בנושא מיבצעיים,

הגבול.

ציבור יחסי
מקומות הדברים מטבע הם בהם פועל הגבול שמשמר המקומות
בשטחים ואם הגבולות לאורך זה אם  מתח ורוויי רגישים
מטפחים אלה' באיזורים הפעילות הצלחת לשם המוחזקים.
מושיטים הם האזרחית: סביבתם עם גומלין יחסי המשמר אנשי
הספר, יישובי של הבטחון בעיות בפתרון העזרה מלוא את
לביקורי וזוכים אלה ביישובים חברתיים באירועים משתתפים
יישובי עלידי מאומצות היחידות מן חלק ביחידותיהם. גומלין

ספר.

ומרבית הלבנון בגבול הגבול משמר של בסיס הוקם השנה
בתי ילדי האזוריות. המועצות עלידי נתרם להקמתו הכסף
לשוטרים מועדון בהקמת חלקם את תרמו שבסביבה ספר

שבבסיס.

בבסיס טירונים קורס החובה שוטרי עוברים קליטתם, עם
אימוניהם על בנוסף לומדים, הם ובו הגבול משמר של ההדרכה

משטרה. בעבודת פרקים גם הצבאיים,

תנאי באותם הקבע שוטרי עם מתחלקים החובה שוטרי
מפרי אינם הגיל הבדלי כמובן). השבר (מלבד ושירות מגורים
החובה שוטרי מבין מבוטל לא חלק יפה. עולה והשילוב עים
או הגבול במשמר קבע לשירות הסדיר השירות בתום מצטרף

הרגילה. במשטרה

יהודים יחדיו בו משרתים הגבול משמר של קיומו מאז
ובדואים, צ'רקםים דרוזים,  שונים ולאומים דתות בני עם
שונים. במיבצעימ ובהצלחותיהם לתפקידם במסירותם הידועים

הבחינות. מכל עצמו את הוכיח זה שמיזוג ספק אין
הקיימים, האדם כוח משאבי של יותר יעיל ניצול למען
בנמל הגבול משמר שבאחריות מסוימות עמדות לאייש הוחלט
את שסיימו שוטרות גויסו זו למטרה בשוטרות. לוד התעופה
הוצבו מתאימה, הדרכה שקיבלו ולאחר בצה"ל, הסדיר שירותן
התנועה הכוונת הנמל, בשער ביקורת כגון: לתפקידים

ועוד. מחסומים אבטחת רבב, בכלי חיפושים בשערים,
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בי פרק

וחקירות פל*ל>ת עבר"נות

ו₪1

המשטרה ע"י נתפס בבנק שנשדד כסף מטמון

ומאפייניה העבריינות היקף .1

בעבריינות. החמרה של הכללית המגמה נמשכה 1972 בשנת
משטר פעילויות סידרת בעקבות השנה' בסוף כי לציין טוב
למשל, החקירות, באחת עתה. לעת זו, מגמה נבלמה תיות,
על שבוצעו בנקים של לשוד ונסיונות שוד מקרי 12 פוענחו

מבצעים. של שונים בהרכבים קבוצה, אותה ידי

מתחום התנודה הוא בפשיעה שהסתמן אחר מאפיין
של פועליוצא היא זו תנודה למשנהו. אחד עבריינית פעילות
המשטרה, של והיעילים המרוכזים והםיבול הבלימה פעולות
מסוים, פשיעה בתחום עבריינים של צעדיהם את המצירה
תחושה בהם והמחדירה ושיטות, תחומים לשנות אותם המאלצת
והתפרצויות שוד מעשי משל, דרך נבלמו, ואכן איבטחון. של

דלק. לתחנות ופריצות בנקים שדידות יהלומים, למלטשות

השנייה במחצית יותר בלט מרתיע כגורם המשטרה מעמד
שנחושה לפושעים שהוחוור העובדה עצם .1972 שנת של

* החוקיים האמצעים בכל בהם ללחום המשטרה של החלטתה
מרסן גורם להוות כדי בהם היה די  לרשותה העומדים

שלנו. במציאות ומרתיע

בפיענוח הצלחות של מבוטל לא מספר על להצביע אפשר
שיישארו בתחילה היה שנדמה מסובכים, ורצח שוד מעשי
עבודת בעקבות אולם אחיזה. נקודות היעדר בגלל סתומים
הועמדו והעבריינים נאספו הראיות המקרים, פוענחו נמלים

לדין.
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הבירה' ירושלים השנה. של הראשונה במחצית בלטו ומדיני,
שונים ממשלה משרדי של משכנם ומקום דתי פוליטי, כמרכז
מקום להבא גם ויהווה מהווה גבוהה, להשכלה אולפנא ובתי

ותסיסה. מחאה לביטויי מרכזי

רוסנה יהודה) נפת את גם (הכולל זה שבמחוז אףעלפי
בתחומו, אירעה אשתקד, שהכרנו סוג מאותו החבלנית הפעילות
מתאבדים קבוצת עלידי שבוצע הרצח לוד, התעופה בנמל
הפלילי במישור השחור". "ספטמבר ארגון מטעם יפניים
ועוון, פשע מסוג העבירות במספר עלייה זה במחוז נרשמה

אשתקד. זה מסוג בעבירות הקלה הירידה לעומת

ושל קיצוניים חוגים של וזעם מחאה ביטויי מול בעומדם
שטמנה התנהגותם, את למתן המשטרה אנשי השכילו מפגינים,
על בכך הצליחו הם הציבור. לשלום מכנה בחובה אחת לא
מבעוד שנקטו והרגעה הסברה ופעולות שקולה התנהגות ידי
אפשרות כל לקראת וגלוייה נכונה היערכות עלידי וכן מועד,

אלימה. התנהגות של

בהיקף קלה עלייה 1972 בשנת נרשמה הצפוני במחוז
זה במחוז העבריינות של העיקריים המאפיינים העבריינות.
לעתים שהסתיימו הערבי, בסקטור חמולות בין מריבות היו
נגד עוינים ומעשים ריגול פעולות רצח, ועד אלימים במעשים
הם שאף השכנות, ערב ארצות של הגבולות וכן המדינה,

המקרים. כל בסך חשוב מרכיב מהווים

המוחזקים בשטחים מקרים 26,663 ועוד מקרים 264,961
מקרים 250,415 לעומת המשטרה, עלידי 1972 בשנת נחקרו
.1971 בשנת שנחקרו המוחזקים בשטחים מקרים 20,912 ועוד
התבטאה בישראל השנה שנחקרו המקרים כל בסד העלייה
פשע מסוג בעבירות ב27.40/0. המוחזקים ובשטחים ב5,80/0
%4,3 של עלייה חלה העבריינות, להיקף מדד המשמשות ועוון,

אשתקד. 211,861 לעומת השנה, 221,013 

34,752  החטאים במספר השנה חלה 19.90/0 של עלייה
המשונות המיתות במספר שעברה. בשנה 28,985 לעומת השנה,

.%0.4 של זעירה עלייה חלה

המשט עלידי שנחקרו הדליקות במספר הגדולה הירידה
שחקירת בכך מקורה  אשתקד 888 לעומת השנה, 218  רה
שירותי לידי הועברה עבירה, של חשש בהן שאין דליקות,
שלא דליקות במאות המשטרה הועסקה אףעלפיכן הכיבוי.
הסדר על ובשמירה האש למכבי בסיוע  עלידה נחקרו

הדליקה. במקום

תלאביב, במחוז העבירות מרבית נחקרו השנה גם
הצפוני ובמחוז מקרים 91.650 נחקרו הדרומי במחוז .110,866

מקרים. 62,240

ובסביבתה, תלאביב בעיר בעיקר בלטה הפשיעה בלימת
הפשיעה בעקומת מטה כלפי התפנית הפשיעה. מרכז שהיוותה
ניתן ,1972 שנת של הראשונה במחצית שתחילתה והבריונות,
שותפה .1972 שנת של השנייה במחצית בבירור להבחין היה
תלאביב במחוז שהוצבה הגבול משמר יחידת היא זו להצלחה
ההקלה ולתחושת הרחוב עבירות להורדת חלקה את ושתרמה

בציבור.

נבלמו. ציבור ובמקומות עסקים מאנשי הסחיטה מעשי
לשמה, בריונות ומעשי ארנקים חטיפות בבנקים, השוד מעשי
ירידה נרשמה שנים מזה לראשונה התמעטו. אלימים, לעתים
בבד בד תלאביב. במחוז הפשיעה תחומי בכל משמעותית
רכוש ובגילוי עבריינים של המעצרים במספר עלייה נרשמה

שנגנב.

בכליו וחיפוש עבריין מעצר

הציבורי. הסדר במישור תעסוקה עמוס היה הדרומי המחוז
כלכלי חברתי, שרקעם וההפגנות שונים ציבור ברבדי התסיסה
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על הבנקאות* חוק על (כספים); ההגנה תקנות על עבירות
ומעילות גניבות שוחד; החברות! חוק על רגל! פשיטות חוק
ניצול נהיגה! רשיונות להשגת זיופים מדינה? עובדי עלידי
קשירת תועבה; דברי הפצת ,י מם ללא קנייה זכות כחוק שלא

וכספים. יהלומים גניבת לחו"ל; נשק להברחת קשר

השנה נתפסו הכלכליפיםקאלי בתחום החקירות בעקבות
אחר, זר ומטבע שוויצריים פרנקים גרמניים, מרקים דולרים,

לירות. אלפי מאות של בסך

אחרות ועבירות כלכליות בעבירות החקירה את לייעל כדי
כן חשבון. ורואי כלכלנים בגיוס הוחל רמתה, את ולהעלות

אחרים. אקדמיים מקצועות ובעלי עורכידין גויסו

חומר של ההפצה תופעת נגד נעשתה כללארצית פעולה
מחלקת ואילו ברובלים טיפלו המרחביות היחידות תועבה.
הוגשו אלה פעולות בגין ובמפיצים. במו"לים טיפלה החקירות
חוברות אלף וכ100 המשפט בבית לתביעה תיקים 140

נתפסו. פורנוגראפיות

החקירה יחידות .2

והנפתיים המרחביים במטות המחוזיים, במטות החקירה יחידות
בכל החקירה של העיקרי בעול נושאות המשטרה, ובתחנות
ברעותה אחת מסתייעות הן החקירה לקידום העבירות. סוגי
לזיהוי המחלקה שמספקת והטכנולוגיים המדעיים באמצעים ובן
הציבור מן לקבל חייב משטרה איש כל הארצי. שבמטה פלילי
בהן לטפל האפשר ובמידת עבירות על הודעות או תלונות
היקף לפעולה. החקירה יחידת לכניסת עד ראשוני, טיפול
בלוחות חלקית רק משתקף החקירה יחידות של העבודה

הסטאטיסטיים.

בפיקוח עיסוקיה מלבד הארצי, במטה החקירות מחלקת
באוצר ישירות הפוגעות כלכליות, עבירות חוקרת ובתיאום'
או מיוחד, אופי בעלות עבירות פליליות, עבירות המדינה,

אחד. מחוז מגבולות חורגת שחקירתן עבירות

ואחרות פיסקאליות כלכליות/ עבירות א.
היו החקירות מחלקת השנה הועסקה שבהן העבירות סוגי בין

5 לוח

המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1972  1971

וזכל הדרומיהטחהת5אביבמחוזהצפוניהטחתסד

19711972
השינוי
197119721971197219711972באוזוזיט

250,415264,961+5.858,87862,240106,062110,86685,25491,650הכלסו

61,14548,79452,855

14,82731,64733,849

719743816

2,4812,4452,467

31,5781,4701,656

1161557

61,952 32,241 30,020 +3.9 146,446 140,987

15,166 25,891 24,061 +5.2 74,567 70,874

760 578 602 +0.4 2,113 2,105

2,337 1,917 1,794 +4.4 6,865 6,576

25,468 1,518 2,047 +19.9 34,752 28,985

379 95 354 75.4 218 888

תיקיחקירד% ר פשעים,.

/ איתביעהועוונות .'

משונות מיתות

נעדרים

חטאים

דליקות

.1971 בשנת החקירות ממחלקת תיקים ו221 1972 בשנת החקירות נזמחלקת תיקים 205 כולל *
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תיקי ב18 המחלקה חוקרי עלידי נחקרו עדים 325
לבתי נטעו חוקרים שלושה מגרמניה. נציגים בנוכחות חקירה,
הנאשמים מבין שניהלו. לחקירות בקשר בגרמניה משפט
אחרים ו5 שונות מאסר לתקופות 6 עולם' למאסר 3 נידונו

התאבדו.

והשגת עדיפ איכון הנאצים, פשעי לחשיפת בפעולותיה
עם ושם", "יד עם הדוק קשר המחלקה מקיימת מיסמכים,
הקונגרס עם בחו"ל, יהודיות קהילות של דוקומנטאציה מרכזי
הרבים העדים שמיעת עולים. ארגוני ועם העולמי היהודי
קבעה כן ועל ניכר עומס בישראל המשפט בתי על מטילה
עסוקים הצורך ובשעת מיוחד שופט המשפט בתי הנהלת
נגד המתנהלים המשפטים נוספים. שופטים עדויות בשמיעת

חוקרים. להעסיק להבא גם ימשיכו ועוזריהם הנאצים

ופיקוח תיאום ג.

מיוחדות חקירות אחר בהתמדה עוקבת החקירות מחלקת
מצטרפים מסוימים ובמקרים לצורה בהתאם מייעצת במרחבים,

מרחביים. חקירה לצוותי אנשיה

לבדיקה מועברים וחתרנות חבלה בנושאי חקירה תיקי
ובין המחלקה בין תיאום קיים זה בתחום החקירות. למחלקת
צבאיים. דין בבתי משפטים קביעת לגבי הצבאית הפרקליטות

משפ הליכים לעיכוב בקשות 740 הוגשו השנה במשך
המשטרה החלטות על ערר בקשות ו603 אשתקד) 773) טייפ
נדחו לפרקליטות שהועברו תיקים 505 מתוך אשתקד). 614)
המדינה, עובדי נגד האשמות על הודעות 485 עררים. 489
לנציבות הועברו ממשלתיות, וחברות מקומיות רשויות עובדי

אשתקד). 519) המדינה שירות

534) חנינה בקשות 566 המשטרה דעת לחוות נתקבלו
להמתק או עונשים למחיקת המדינה לנשיא שהוגשו אשתקד)
בדבר הוגשו דעת חוות 779 תנועה. בעבירות 217 מהם תם,
תשובה היתד. מקרים ב230 אשתקד). 817) אסירים שחרור
להתהלך לאסירים שניתנו רשיונות 20 הופקעו כן חיובית.

אשתקד). 13) הרשיון תנאי את שהפרו לאחר חופשי,

את להרחיב המחלקה ממשיכה המשכרים הסמים בנושא
המיבצ ליחידות והעברתו מידע הפקת לשם המרכזי הרישום
כגון שונים, מוסדות עם הדוקים מגעים מקיימת היא עיות.
הארצי. והרוקח המחוזיים הרוקחים המכס, הנהלת הצנזורה,

מיוחדים תפקידים ד.
בשטח החבלנית בפעילות היחסית הרגיעה נמשכה השנה
לציין ניתן הסיבות בין המוחזקים. ובשטחים ישראל מדינת

6 לוח

וחוקר>ם עתח7ןתאוכלו7ו*ה מקר*ם
 3,200,000

 3,000,000

 2,800,000

2.600.000

 2.400.000

2.200.000

2.000.000

250.000
220.000
190.000
 160,000

130.000

1.750

 1.250

?2 71

הנאצים פשעי חקירת ב.

החקירות בהיקף ירידה 1972 בשנת חלה צפוי, שהיה כפי
חקירות תיקי 18 נפתחו השנה במשך הנאצים. פשעי של
יהודים, של המוניים רצח למעשי המתייחסים אשתקד), 29)
כן שכבשו. ובארצות בגרמניה ועוזריהם הנאצים שביצעו
קודמות. בשנים שנפתחו תיקים ב74 לחקור המחלקה המשיכה

בבתי עדות למתן לגרמניה הוזמנו מישראל עדים 133
משפט בבתי הופיעו עדים 165 ואוסטריים. גרמניים משפט
שופטים,  גרמניים משפט בתי נציגי של בנוכחותם בארץ

ומושבעים. סניגורים תובעים,
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על ספינות 4 חדרו ממצרים מוצאם. לארץ הוחזרו כולם
לדין, ויועמדו נעצרו אחדים צוותיהן.

כחוק שלא 1972 בשנת יצאו ישראל תושבי ערבים 45
לירדן. ו4 ללבנון עברו מהם 41 אשתקד). 30) ערב לארצות
ישראל תושבי ערבים 8 לישראל. הוחזרו טרם הגבול מחוצי 17

אשתקד). 39) ערב לארצות הגבול את לחצות בנסותם נעצרו
הארץ את לצאת קשר קשירת באשמת אחרים 48 נעצרו כן
זרים ו3 אשתקד) 9) יהודים 8 אשתקד). 24) ערב לארצות
כל ערב. לארצות הגבול את הדוח בשנת חצו אשתקד) 3)
נעצרו זרים ו4 יהודים 3 לישראל. הוחזרו והזרים היהודים
וזר יהודים 2 לעומת הגבול, את לחצות נסיון בשעת השנה

הקודמת. בשנה אחד

בחלקם מהארץ' השנה במשך סולקו או גורשו זרים 42
על נידונו מהם 18 גירוש. צו ללא ובחלקם גירוש צו עלפי
שהות בגלל גורשו יתרם המשכרים. הסמים פקודת לפי עבירות
מירמה, הצתה, נפש, מחלות וריגול, הסתננות חוקית, בלתי

שוטרים. ותקיפת זיוף גניבה,

גם נמשכה משפחות לאיחוד הבקשות במספר העלייה
הבטחוני במצב הרגיעה מהמשך נובע הבקשות ריבוי השנה.
המבק מספר המוחזקים. ובשטחים בישראל הכלכלי והשיגשוג
ישראל שטח בתוך הקיץ ביקורי במסגרת ערב מארצות רים
100,631) אנשים 152,809 על ועמד עלה המוחזקים ובשטחים

אשתקד).

המתואם חלקה את המשטרה נטלה האלה, הפעילויות בכל
הבטחון. מזרועות באחת

השנה הסתכמה במדינה הגבול מעברי בכל התנועה
עברו לוד התעופה בנמל ונכנסים. יוצאים אנשים ב1,988,692
במע התנועה אנשים. 176,592 חיפה ובנמל אנשים 1,754,099
והסתכמה 1971 לשנת בהשוואה ב%62.8 גדלה הירח ברי

ונכנסים. יוצאים ב629,463

1,778,508 הדוח בשנת נתקבלו הגבולות ביקורת בכרטסת
מהמשטרה, הגיעו לכרטסת פניות 86,708 רישום. כרטיסי
ממשלה ממשרדי המשפט, מבתי מצה"ל, האוצר, ממשרד

ואזרחים. ציבור וממוסדות אחרים

בגבולות, הביקורת סדרי לפישוט הוועדה המלצת בעקבות
של ויציאה כניסה לרישום חדשים טפסים לשימוש הוכנסו

עצמה. את הצדיקה זו חדשה שיטה קבועים. ותושבים זרים

הפלילי והרישום הפלילי הזיהוי ה.
מדעי ופיתוח מחקר חידושים,

אף משכללת המשתכללת, בפשיעה במאבקה ישראל משטרת
לשם ונעזרת והטכנולוגיים המדעיים אמצעיה את בהתמדה היא

רשתות בחשיפת ישראל ומשטרת הבטחון זרועות פעולות את
ישראל בשטח ועוד. בשטחים המשופר הכלכלי המצב מחבלים,
לאורך בוצעו איבה פעולות 46 אשתקד). 17) פיגועים 24 בוצעו
בוצעו פיגועים ו285 אשתקד) 135) ישראל מדינת גבולות
הבולטים הפגיעה מקרי אשתקד). 849) המוחזקים בשטחים
4 עלידי "סבנה" מטוס חטיפת היו. ישראל שטח בתוך
נוסעת נהרגה זו בפעולה ., צה"ל כוח עלידי ושחררו מחבלים
יפניים מחבלים 3 עלידי ההתקפה מחבלים. ו2 ישראלית
אחרים ו70 אנשים 27 נרצחו שבמהלכה לוד, התעופה בנמל
למאסר ונידון נתפס והשלישי נהרגו מהמחבלים שניים ., נפצעו
נתניה". "אגד בתחנת השירותים בחדר התפוצצות עולם.
המרכזית בתחנה השירותים בחדר נפץ חומר מטען התפוצצות
מטען התפוצצות איש. 11 נפצעו ממנה שכתוצאה בתלאביב,
שבה בירושלים, אגרון ברח' השופרסל בחנות נפץ חומר
בתל "שלום" בכלבו חבלה מטען התפוצצות אנשים. 3 נפצעו
שהשתתפו המחבלים רוב אנשים. 3 של לפציעתם שגרמה אביב,

ונעצרו. נתגלו אלה חבלה במעשי

ירידה חלה המוחזקים בשטחים האיבה פעולות במספר
490) פיגועים 94 בוצעו סיני וצפון עזה ברצועת ניכרת.
ואילו אשתקד) 89) פיגועים 43 בוצעו ושומרון ביהודה אשתקד),
מעבר ירי מקרי 102 מהם פיגועים, 148 נרשמו הגולן ברמת
הגדולה ההשתתפות שעברה. בשנה פיגועים 266 לעומת לגבול,
למרות ובשומרון, ביהודה בבחירות ההצבעה זכות בעלי של

השפעתם. החלשת על היא אף מעידה המחבלים, איומי

העצי מספר על גם השפיעה המחבלים בפעילות הרגיעה
ערבים 96 והולך: היורד עוינת חתרנית פעילות באשמת רים
141) ירושלים ממזרח ערבים 46 ועוד אשתקד) 202) מישראל
486 אשתקד); 1,509) עזה רצועת תושבי 1,067 אשתקד)!
שומרון נפת תושבי 231 אשתקד)? 809) יהודה נפת תושבי
מינהלי במעצר שהיו ישראל אזרחי ערבים אשתקד). 572)

כולם. שוחררו

חתרנית. בפעילות שעסקו רשתות מספר נחשפו השנה
ל"כוחות שהשתייכו אנשים, 16 ברפיח נעצרו ינואר בתחילת
בפברואר שם. פיגועים 21 בביצוע הודו העצירים השחרור".
באותו בישראל. פיגועים 3 שביצעו עזה תושבי מספר נעצרו
פיגועים 3 בביצוע שהודו חברון איזור תושבי 2 נעצרו זמן
הבטחון כוחות לידי עצמו את הסגיר ביולי הירוק. הקו בתחום
ביתגוברין באיזורי פיגועים 7 בביצוע שהודה מבוקש, מחבל
הארץ בצפון נחשפה 1972 דצמבר חודש בתחילת ועוד. ויהודה
למען 19721969 בשנים פעלה אשר וחבלה ריגול רשת
שמא יהודים ו6 מישראל ערבים 51 נעצרו הסורי. המודיעין

קיצוניים. לניים

ערב, מארצות מסתננים 31 ישראל בשטח נעצרו השנה
לבנוניות, סירות נתפסו כמוכן עצמם. את שהסגירו 11 מהם
צוות. אנשי 4 ובה אחת ירדנית וסירה צוות, אנשי 9 כשבתוכן
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היד כף על מתכת ס>מנ> לגילוי כימי חומר התזת

אצבע. טביעות של אוטומאטית להשוואה מכשיר * התקשרה הנסקרת בשנה למשטרה. שמחוץ נגדע במוסדות כך
המדען בלשכת להיעזר כדי הבטחון משרד עם המשטרה

מתכות. עלגבי מחוקים מספרים לגילוי כימי תי'ליד * פתרונות מציאת למען מדעי, ובפיתוח במחקר בייעוץ' הראשי
לבעיותיה. מתוחכמים

כגלאים. בכלבים שימוש *
הארצי, בביתהספר עיון יום התקיים מאי חודש בתחילת

מתכות שברי גיל קביעת * הראשי המדען עם יחד המשטרה של הבכיר הפיקוד זומן אליו
במחקר הפועלים בארץ, והתעשייה המדע תחומי מכל ומדענים
המשטרה אנשי הציגו זה בכנס הבטחון. מערכת עבור ובפיתוח
לשיתוף כבסיס פתרונות, הדורשים ובעיות נושאים מספר

המדעי. המחקר בשטח פעולה

קרימינליסטיקה. לצורכי בטרמולומינסנציה שימוש *

קרי לצורכי לסריקה אלקטרונית במיקרוםקופיה שימוש *
מינליסטיקה.

המשטרה עלידי שנערכו נמשכים ממחקרים כתוצאה
אופייני חומר עקבות לזיהוי נאוטרונית באקטיבציה שימוש * אמצעים פותחו מדע, עתירות וחברות מדע מוסדות ועלידי

ירי. לאחר חשוד של ידיו על  אלה: חדשות מדע שיטות והוכנסו חדשים

מאלבום מתאימים תצלומים לשליפת נוסחה קביעת * אינפרא ספקטרופוטומטר במכשירים נפץ חומר זיהוי ♦
הקלסתרן. לדמות בהתאם העבריינים וכן כרומטוגרף, וגז אולטראסגול ספקטרופוטומטר אדום,

פיצוץ. לאחר נפץ חומר שיירי לגילוי שיטות

מדמיע. חומר המכיל קצף להתזת מכשיר שימוש* עלידי מסויה קיר על טביעותאצבע גילוי *
צילום. באמצעות הטביעות והעתקת מגנטית באבקה

כאינדיקטור ממרחק, נשימה למדידת מיקרוגל מכשיר *
להתאמת אפשרות כשאין אריגים, של קרעים השוואת * ישראל משטרת עלידי הוצג זה מכשיר פוליגראף. למכשיר

הצורה. לפי הזיהוי בארה"ב. שנערך הפוליגראף מפעילי בכינוס
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באמצעות ומתכות נשק איכון סגור, במעגל בטלביזיה שימוש
והנצחת איסוף אופטי, או אלקטרוני במילכוד שימוש מכשיר,
אחרים ותפקידים בוידאוטייפ, שימוש רשםקול, בעזרת ראיות

העבירה. לזירת ליציאה ישירות קשורים שאינם

לציון הראויות המעבדות של פעולות
בחיפוש בשדה. קבורתה לאחר נתגלתה אשד. של גופתה *
ביתו ליד שנערך נוסף בחיפוש דם. כתמי נתגלו אחיה במשאית
בעקבות חול. ערימת בתוך קבורה הקרבן ונעל דם כתמי נמצאו

הרצח. בביצוע החשוד הודה הראיות מציאת

יחפה רגל עקבות נתגלו ולד, גופת נמצאה שבו במקום +
של רגלה לכף זהות ונמצאו צולמו העקבות דם. סימני עם

החשודה.

שברי הכביש על נמצאו וברח" "פגע דרכים בתאונת +
שנמלט חשוד רכב אוכן ובדיקה חקירה לאחר וצבע. זכוכית

לו. התאימו אמנם שנמצאו והשברים התאונה, ממקום

בנק שוד לאחר שנמצאו תרמילים השוואת כדי תוך +
בנשק כי נתגלה נודע", הבלתי התרמילים "אוסף עם באשדוד

■ (י .
"'.* . י

 ■  ...../0י* <;ך ר ל
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'^.
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השוואה מיקרוסקופ

מתכות מגלה

בשטח הפועלות פלילי לזיהוי המחלקה חוליות
העבירה בזירות הניתנות הפלילי הזיהוי שירותי את לייעל כדי
נפרדות: בעבר שהיו פונקציות שתי השנה שולבו במרחבים,
היא והשנייה והשיחזור השירטוט מעבדת של זו היא האחת
על שירות למרחב לתת היא השילוב מטרת הניידת. המעבדה

הזיהוי. תחומי בכל הצוות אותו ידי

היחידות דרישת עלפי ביקרו הניידת המעבדה אנשי
110 וערכו אשתקד) 107) העבירה בזירות מקרים ב185
55 ערכו כן החקירה. ויחידות המשפט בתי עבור תרשימים
ביניהן אחרות, פעולות ו149 פשע מעשי של שיחזור הסרטות
מלאכותית תאורה עלידי בלילה שנערכו הסרטה פעולות
ביצוע איפשרו אלה אמצעים שבניידת. גנרטור באמצעות
הפרעה וללא החשוד בריחת של חשש ללא בלילה, השיחזור

ושבים. עוברים מצד

תפקידים היא אף ממלאה המיבצעית,  השנייה הניידת
תפקידיה: בין היחידות. דרישת עלפי פלילי בזיהוי הקשורים
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נבדקו שפורקו לאחר עתה. עד הגיעו כאלה מעטפות 32
לקחים. להפיק וכדי החקירה לצורך במז"פ יסודי באופן

פעילות סיכומי

מוצגים לבדיקת המעבדות
402) מוצגים 277 ונבדקו נתקבלו וסימנים לעקבות במעבדה
במעבדה אשתקד). 155) עבירות ל125 המתייחסים אשתקד),
אשתקד), 5,174) מוצגים 6,008 ונבדקו נתקבלו נשק לזיהוי
נתגלו אלה בבדיקות אשתקד). 702) עבירות ל684 המתייחסים
במקרי קשורים שהיו והקליעים התרמילים באוסף השוואות 45
נשק כלי 63 אשתקד). 702) נודע לא העבריין שבהם עבירה
שנורו וקליעים תרמילים עם זוהו אשתקד) 114) שנתפסו
שהגיעו יריד, כלי כ7,000 נבדקו כן פוענחו. שלא פשע במקרי
רשיון. ללא נשק למחזיקי חנינה הכרזת עקב המשטרה לידי

2,674) מוצגים 1,768 ונבדקו נתקבלו האנאליטית במעבדה
אשתקד). 1,717) עבירות מקרי ל172'1 המתייחסים אשתקד),

9,190 ונבדקו נתקבלו וזיופים מיםמכים לבדיקת במעבדה
חקירה תיקי ל1,255 המתייחסים אשתקד), 10,158) מוצגים

אשתקד). 1,238)

אשתקד) 3,812) בדיקות תיקי 3,512 השנה נפתחו הכל בסך
הפולי בדיקות למעט אשתקד), 18,409) מוצגים 15,261 של

גראף.

הצילום מעבדות
המרחבית; הצילום יחידות 30 ושל מז"פ של הצילום מעבדות
אשתקד) 146,671) צילומים 159,655  1972 שנת במשך ביצעו
הוכנו כן אשתקד). 249,438) והגדלות העתקים 223,096 והכינו
של עלפירוב אשתקד), 1,800) צבעוניים תשלילים 1,595
צבעו הגדלות ו4,660 מיוחדות, בעבירות שהואשמו עבריינים

אשתקד). 3,907) ניות

הפוליגראף מעבדת
בדקו המעבדה מומחי הנבדקים. במספר עלייה חלה השנה
חקירות תיקי ל841 בקשר אשתקד) 1,277) אנשים 1,586

לוודאי. החשד הפך המעבדה מתיקי ב99 אשתקד). 598)

במעבדת לאחרונה הכירה לפוליגראף האמריקנית האגודה
זה. בתחום מומחים להסמיך הרשאי כמוסד מז"פ של הפוליגראף

אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
10,711) ידיים וכפות אצבע טביעות מעתקי 8,663 נתקבלו
זוהו 339 אשתקד). 4,700) העבירה זירות מ4,247 אשתקד)
532) העבירה בזירת שהושארו אצבע טביעות עלפי

עובדה שוד. מקרי של שרשרת בוצעה התרמילים נורו שממנו
החשודים. לחקירת רבות סייעה זו

בין וודאית התאמה נמצאה לחו"ל, נשק להברחת בנסיון *
ארגז של קרש לבין הנאשם של מלאכתו בבית שנמצא עץ פקק
שבין לקשר ישירה ראייה זו היתה ואכן הנשק. ארוז היה בו

שנמצא. והנשק החשוד

עץ חתיכת בין וודאית התאמה נתגלתה רצח במקרה +
מכשיר ששימש מקל לבין העבירה בזירת שנמצאה קטנה

לרצח.

אחר חלק הנשק. עטוף היה שבו האריג זוהה שוד במקרה *
בין לקשר ראייה  החשוד של בביתו נמצא האריג מאותו

הנשק. ובין החשוד

נתגלה בחיפה, אקדח באמצעות התאבדות של במקרה *
צורף לכן קודם נרצח זה באקדח כי התרמילים, השוואת לאחר

ירושלמי.

הופנו באשדוד "עמידר" בחברת השוחד בפרשת חשודים *
לאור הפוליגראף. למעבדת בעניין שדן המשפט בית עלידי
נערך יותר מאוחר במועד מעצרם. הוארך המעבדה קביעת

הורשעו. והם משפטם

המימצאים בפוליגראף. נבדק שוד למבצעי שסייע חייל *
העובדות. נתגלו שהודה לאחר שקר. דובר שהוא הראו

בביתו חיפוש בשעת נמצאו באשדוד בבנק שוד לאחר *
כלב. של שערות ועליהם גרב וכובעי אפודה החשודים אחד של

לחשוד. השייך כלב של הוא השיער כי העלתה, הבדיקה

רמתגני קבלן של מוות מקרה תעלומת פיענוח לשם *
מומחי עלידי הסביבה נבדקה שבנה, לבניין סמוך שנורה
מקום לאתר לחוקרים איפשרו וכיוונו הירי מרחק קביעת מזי'פ.
מטווח שערכו היורים את ולאכן הירי כמקום להם שנראה

אדם. של למותו שגרמו ידעו ולא כחוק שלא

קליטה מלווה אגרות גניבת על רבות תלונות נתקבלו +
אחר במקרה המסירה. אישורי עלגבי חתימה זיוף באמצעות
שיקים בהפצת חשוד של יד כתב בדיקת כדי תוך לחלוטין,

המסירה. אישורי את גם זייף החשוד כי נתגלה מזויפים,

על נשען שהפורץ חשד התעורר בחולון שארעה בפריצה *
הטביעה צולמה שפותחה, חדשה בשיטה במרפסת. מסויד קיר
שבמז"פ האצבע טביעות באוסף הבדיקה ובעזרת הקיר, שעל

הגנוב. הרכוש וברשותו הפורץ נתגלה

ממולכדות מעטפות
שיטת מחבלים ארגוני לעצמם אימצו זו, בשנה לראשונה
הארץ. לתושבי ממולכדות מעטפות שליחת באמצעות פיגועים

 26 



אשתקד)! 114) 90 כך אחר בוטלו מהם אשתקד), 164) לחקירה
אשתקד), 84) אלמונים חשודים של פנים קלםתרי שיחזורי 45
מיעוט אשתקד). 6) נתגלתה שזהותם לאחר 17 בוטלו מהם
אד לפרסמם מההחלטה נובע אלמונים של קלסתרונים פרסומי
עבריינים עלידי שבוצעו רציניות, עבירות של במקרים ורק
הסוהר לבית שנכנסו אסירים 1,522 אודות פורסם כן ניידים.
הסוהר מבתי שהשתחררו אסירים ו1,379 אשתקד) 1,813)

אשתקד). 1,639)

2,917) לנעדרים בקשר השנה נתקבלו הודעות 3,195
336 אודות אשתקד). 641) נפש חולי 584 מהם אשתקד),
ישראל" ב"שידורי הציבור לעזרת קריאות שודרו נעדרים
23) בעתונים הודעות פורסמו 62 ואודות אשתקד), 277)

אשתקד).

מהימנות ובירור פלילי רישום היעדר בדבר תעודות
דרכו לקבל שביקשו אשתקד) 60,798) אנשים ל88,203 ביחס
צו אין או דינם, לבירור מחכים אינם אם בדיקה נערכה נים

.(%45.1 של (עלייה הארץ מן יציאתם לעיכוב

בדבר לתעודות אשתקד) 16,950) בקשות 15,917 נתקבלו
ומוסדות זרות מדינות של נציגויות עבור פלילי רישום היעדר

ממשלה.

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

מגוריהם. מקום את תיקו

וזיהויו רכוש רישום

נרשמו שנמצא או שאבד גנוב, רכוש של תיאור כרטיסי 58,118
לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו מתוכם אשתקד). 55,415) השנה
כולל אינו זה מספר אשתקד). 1,462) ערך בעלי חפצים 1,104
עוד המרחביות, ביחידות לבעליהם והוחזרו שזוהו חפצים

פלילי. לזיהוי למחלקה הועברו שפרטיהם בטרם

12,817) שנגנבו רכב כלי 10,748 של פרטיהם נרשמו
אשתקד). 11,716) לבעליהם הוחזרו מהם 9,800 אשתקד).

המרחביים הזיהוי טכנאי

עלגבי מספרים זיהוי בדיקות 231 ביצעו במרחבים הטכנאים
בדיקות ביצעו חקירות מקרי ב75 אשתקד). 234) מתכות
76 הטמינו כן דם. כתמי הם אם לקבוע כדי כתמים של
נתגלו שבעקבותיהן אשתקד), 69) זוהרים חומרים של מלכודות

אשתקד). 18) מקרים ב18 עבריינים

של נוספים גילויים בעקבותיהם הביאו אלה גילויים אשתקד).
העבר אותם שביצעו אחרות עבירות של או לעבירה, שותפים

יינים.

משפטית לרפואה המכון
לצורכי ונותחו משפטית לרפואה במכון נבדקו השנה במשך
גופות 518 אשתקד). 1,859) אנשים 1,290 של גופותיהם חקירות
שלדים 25 נבדקו כן אשתקד). 487) נותחו ולא למכון הובאו
אשתקד). 16) בארץ שונים במקומות שנמצאו שלדים וחלקי
152 אשתקד). 20) גילם את לקבוע כדי נבדקו אנשים 16
המקור את לקבוע כדי חיים, אנשים של גופם על נערכו בדיקות
3,337 בוצעו במכון אשתקד). 180) גופניים נזקים של והגיל
המתייח אשתקד), 2,745) מוצגים של טוקסיקולוגיות בדיקות

אשתקד). 1,620) משטרתיות חקירות ל2,526 סים

והכרטסת העבריינים אלבום
14,316) תצלומים 14,032 הארצי האלבום הכיל 1972 שנת בסוף
מועדים, עבריינים אשתקד) 13,475) 12,971 המייצגים אשתקד),
פורצי רמאים, כייסים, שודדים, של צבעוניים תצלומים ביניהם

ועוד. ארנקים חוטפי כספות,

העבריינים לאלבום הצמודה מום, בעלי עבריינים כרטסת
הכי כרטסת אשתקד). 2,931) כרטיסים 3,256 הכילה הארצי,
הכילה הארצי, העבריינים לאלבום היא אף הצמודה נויים,

אשתקד). כרטיסים 792) כרטיסים 825

הגיע ביצוע, ושיטות מין מיןעברייני עבירות בכרטסת
אשתקד), 66,294) ל588'78 המנוקבים הכרטיסים מספר
7 הכרטסת עובדי מהמלצת כתוצאה בוודאות זוהו מהם

אשתקד). 4) עבריינים

504) שיחזורים 529 נעשו קלסתרן מסוג הזיהוי במערכת
74) חשודים של ודאי זיהוי היה מקרים ב57 אשתקד).

אשתקד).

אצבע וטביעות הרשעות רישום
107,008) ולמיון לבדיקה נתקבלו אצבע טביעות טפסי 103,602
אצבעותיהם טביעות שטפסי מהנאשמים %40.7 אצל אשתקד).
תיקי 37,806 אשתקד). %40.2) קודמות הרשעות נמצאו נבדקו,

אשתקד). 37,180) השנה נפתחו חדשים פלילי רישום

נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום
המש ביחידות החקירות אגף חוזרי 52 והופצו פורסמו השנה
אשתקד), 458) נמלטים עבריינים 635 פורסמו השאר בין טרה.
דרושים 174 אשתקד). 302) 363 השנה במשך בוטלו מהם

י וו 2*7 , ,



השנה. במרוצת הואשם שבביצועה ביותר החמורה העבירה
ותקיפות גניבות התפרצויות' בביצוע שהואשם עבריין למשל'
 ותקיפות גניבות בביצוע שהואשם עבריין ,י בפורץ סווג 

וכד'. כגנב סווג

במקום שינויים: חלו הסטאטיםטיות הקבוצות במבנה גם
נוסף פירוט קבוצות. 12 עתה יש ,(1971 (עד בעבר קבוצות 6
מדו מדידה מאפשר במחשב, המטאטיסטיות הקבוצות של זה
מעשי רצח, למשל, העבריינות. של יותר ומשמעותית יקת
מתייח  האחת קבוצות. לשתי הופרדו גופנית וחבלה תקיפה
אדם. של גופו כלפי  והשנייה אדם חיי כלפי לעבירות סת
כלולים והם זנות, ממעשי אינוס מעשי הופרדו דומה בצורה
והשנייה מין עבירות  האחת נפרדות. קבוצות בשתי עתה

המוסר. כלפי עבירות 

העבריינות מצב .3

החישוב שיטת א.

שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
העיבודים רוב משטרתי. טיפול ושחייבו המשטרה לידיעת
הנרשמות עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדשו הסטאטיסטיים

האשמות. בפנקס

והסטאטים המחקר מדור שהכין הסטאטיסטיים העיבודים
השנה זו שנערכו סיכומים על מבוססים הארצי, שבמטה טיקה
שינויים חלו המחשב הפעלת עם המשטרה. במחשב הראשונה
בסיכו מהם אחד כל מופיע כבעבר, שלא העבריינים. בספירת
לפי מס1יוג בלבד, אחת פעם השנתיים הסטאטיסטיים מים

7 לוח

האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת
1972  1963

העבירות מםפר
תושבים 10,000 לכל

באחוזים השינוי

פשעים
ועוונות האוכלוסייה

פשעים
ועוונות האוכלוסייה

19632,429,000126,200+ 4.2+ 10.0519.6

19642,523,000133,519+ 3.9+ 5.8529.2

19652,599,000145,608+ 3.0+ 9.0560.2

19662,657,000166,565+ 2.2+ 14.4626.9

19672,775,000162,752+ 4.4 2.3586.5

19682,841,000179,552+ 2.4+ 10.3632.0

19692,919,000182,538+ 2.7+ 1.7625.3

19703,000,000199,905+ 2.8+ 9.5666.4

19713,090,000211,861+ 3.0+ 6.0685.6

19723,199,000221,013+ 3.5+ 4.3690.9
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8 לוח

72$ו  $4$ו ונחקרו לסוגיהם מקר>ם
_144 000

אחרים מקרים

■

חקירה תיקי

א'תביעה

חטאים

11
72 71 70 69 68 72 71 70 69 68 72 71 70 69 68 72 71

... 132.000

.. 120,000

 108.000

_ 96.000

 84.000

_ 72,000

_ 60.000

_ 48,000

_ 36,000

_ 24,000

_ 12,000

0686970

מירשם תקנות עזר, (חוקי הציבורי המינהל כלפי עבירות
יכו'):

עסקים ניהול טלביזיה, לרדיו, (רשיונות רישוי עבירות
וכוי):

בקבוצות נכללה לא אשר עבירה (כל אחרות עבירות
הקודמות).

זהים אשתקד של הנתונים יהיו תמיד שלא יובן, מכאן
השנה. של אלה עם

בנפרד, הוצגו המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים
ניתן 1972 לשנת ארצי עבירות סיכום זה. בפרק 5 בסעיף

זה. לדוח כנספח

 הםטאטיסטיות: הקבוצות ואלה

וכוי); מרד ריגול, (בגידה, המדינה בטחון כלפי עבירות
ומיטרדים); הפרעות (קטטות, הציבורי הסדר כלפי עבירות

מוות); גרימת הריגה, (רצח, אדם חיי כלפי עבירות

חבלות); (תקיפות, אדם של גופו כלפי עבירות
מגונים); מעשים כחוק, שלא בעילה (אונס, מין עבירות

לזנות): סרסרות (זנות, מוסר עבירות
גניבות); התפרצויות, (שוד, רכוש עבירות

כיסוי): ללא שיקים משיכת זיוף, (רמאות, מירמה עבירות
כספים כלכלי, פיקוח (תקנות ופיסקאליות כלכליות עבירות

ומצרכים);
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9 לוח

1972 חק*רה ת>ק>
המחוזות לפי

המחוז

המחוז
הדרומי

מחוז
תלאביב

במספר יחסית קלה עלייה נרשמה הדרומי במחוז .%1.3
של עלייה נרשמה רכוש בעבירות אולם העבירות, של הכללי

.1.3 10

בסדר ולאחריו תלאביב, במחוז בוצעו העבירות מרבית
ראוי הצפוני. ובמחוז הדרומי במחוז הקודמת, כבשנה יורד
שנרשמו התיקים במספר עלייה חלה שאשתקד בעוד כי לציין,
של ירידה השנה נרשמה ,%7.8 של בשיעור תלאביב במחוז
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10 לוח ועוונות פשעים ב.

\71$ דוק>רה ת>ק>
עבירות קבוצות לפ*

ורישו> נלנל>1ת מינהליות, *
המדינה בטחון כולל * *

והעוונות הפשעים במספר %4.3 של עלייה נרשמה 1972 בשנת
פשעים 221,013 בוצעו 1972 בשנת .1971 בשנת %6.0 לעומת

אשתקד. 211,861 לעומת ועוונות'

הגיעה לאוכלוסייה בהשוואה אלה מסוגים העבירות שיעור
אשתקד. 685.6 לעומת תושבים, 10,000 לכל מקרים ל690.9

תביעה אי עוונות
שחקירתן עוון, מסוג עבירות על תלונות 74,567 הוגשו השנה

המשפט. בית בפני בהבאתן לציבור עניין אין כי העלתה

סיכסוכי של רקע על התלונות מרבית היו שנה כבכל
זד, בסוג העלייה וכוי. קינטור מסחריים, םיכסוכים שכנים,

ב%5.2. הסתכמה תלונות של

חקירה תיקי
בשנת נרשמו ועוון פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 146,446
 אשתקד זה מסוג שנרשמו תיקים 140,987 לעומת ,1972
עלייה היתה עבירות של סוגים במספר בלבד. 3'%9 של עלייה
ירידה. אף היתה עבירות של אחרים סוגים במספר אך חריפה,

11 לוח

איתביעה  עוונות
19721971

ה כס ר0" 1 רותחקיי

197119721971197219711972

הכל 70,87474,56756,02159,68014,85314,887סך

5,7465,673

6,7266,683

2,3812,531

25,138

31,372

3,170

23,962

29,776

2,283

30,811

38,055

5,701

29,708

36,502

4,664

ת?!יפית / עוונות
שבתוספת

אחרות

אחרים עוונות
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12 לוח

חקירה תיקי
1972 1971

גןניוזז 01971וג *1972 השינוי"
מספר
ל10,000

התיקים
תושבים

3)111ו1י0
19711972

3149+58.10.10.2רצח

לרצח +4148בםיון 17.10.10.2

ברשלנות מוות וגרימת 5071+42.00.20.2הריגה

חמורה גופנית 491452חבלה 7.91.61.4

כחוק שלא בעילה 388504+29.91.21.6אונס,

מגונה +1,4271,686מעשה 18.14.65.3

לשוד ונסיח 196190שוד 3.10,60.6

35,12234,983התפרצות 0.4113.6109.4

ציבור עובדי ע"י 40.00.10.1י159גניבה

סוכנים וע"י אחרים עובדים ע"י 230282+22.60.70.9גניבה

אדם של גופו מעל 2,4082,180גניבה 9.57.86.8

רשות בלי ברכב ושימוש רכב 15,29413,45712.049.542.1גניבת

חלקים גניבת או רבב מתוף 15,95414,661גניבה 8.151.645.8

אופניים 5,4944,81712.317.815.1גניבת

הגניבות +30,25934,678שאר 14.697.9108.4

184251+36.40.60.8הצתה

בזדון לרכוש +6,0096,844נזק 13.919.421.4

והפצתם ובולים כסף שטרי מטבעות, 462350.00.10.1זיוף

כוזבים מיםמכים והפצת אחר 546791+44.91.82.5זיוף

שווא טענות רמאות, עושק, תחבולה, 1,5822,037+28.85.16.4מירמה,

כיסוי בלי שיק 2,2393,095+38.27.29.7משיכת

140,987 :1971 בשנת חקירה תיקי סה"כ

146,446 :1972 בשנת חקירה תיקי סה'כ
+3.9"/0 השינוי: אחוז  1971 לעומת 1972
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13 לוח

והמחוזות המרחבים / הנפות לפי
1972  1971

חקירה תיקי

השינוי
באחוזים

יפ ו! וז בא

1971

הכל םד
1971

+ 3.9 100.0 100.0 146,446 140.987 הכל סך

חיפה +15,09715,80410.710.8מרחב 4.7

צפת/כנרת +4,6064,8633.33.3נפת 5.6

עכו +3,4683,7992.42.6נפת 9.5

יזרעאל +3,7593,9762.72.7נפת 5.8

חדרה 3,0903,7992.22.5+22.9נפת

הצפוני +30,02032,24121.321.9המחוז 7.4

הירקון 19,58518,78013.912.8מרחב 4.1

יפו 24,42423,66217.316.2מרחב 3.1

דן +17,94318,703,12.712.8מרחב 4.2

תלאביב 61,95261,14543.941.8מחוז 1.3

ירושלים +14,96516,19410.611.1מרחב 8.2

המרכז +19,04620,22713.513.8מרחב 6.2

הנגב +14,15715,89310.010.9מרחב 12.3

לוד התעופה נמל 6265410.50.413.6יחידת

הדרומי +48,79452,85534.636.2המחוז 8.3

החקירות 2212050.20.1מחלקת 7.2
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14 לוח

והמחוזות המרחבים / הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
1972

ק^ית רישוי מינ"ליו" **י", מיימה מי1 נופו
אדם ש?

בטחון הכ5 סד

512 399 287 332 6,131 114,792 ;1,832 2,261 8,114 221 11,181 384 146,446 הכל םך

חיפה 50;3912:.;15,804151,5721884428519211,991715מרחב !71 '

צפת/כנרת 4,863485861461366333,245168552357נפת

עכו 3,7997154713485105352,3591317424נפת

יזרעאל 1725^3,976164091248780272,748144110נפת

חדרה 3,799224351535855192,7211211318נפת
1

31

הצפוני 3,064?32,2411723,549722,787591306המחוז
!

1,279■4637150 ■ל

1 י::י

188'
1

ו

הירקון ו429^18,780121,0991170114353014,5351,58210214מרחב

יפו 23,662111,5301986734128319,64173863545119מרחב

דן 18,7039992947328116116,305431621717מרחב

145 104 21 171 2,751 50,481 974 765 2,041 39 3,621 32 61,145 תלאביב מחוז

;מרחב 4136;16,194151,2233596629520912,546809712ירושלים

20,227201,239481,08031215216,7125531194249המרכזמרחב

15,8931411,485271,22429618.111,513664,1420357הנגבמרחב ■:■88

לודיחידת התעופה 5412271616נמל י141;^45220: 2 ■ '

הדרומי 52,8551783,9741103,28690454841,2232,04646225142173המחוז

החקירות 20523714245569436מחלקת



כחוק שלא ובעילה אונס
בעבירות התיקים במספר השנה נרשמה %29.9 של עלייה
388 לעומת השנה, מקרים 504 כחוק שלא ובעילה אינוס

אשתקד. תיקים

לשוד ונסיון שוד
והנסיונות השוד מקרי במספר השנה נרשמה %3,1 של ירידה
הירידה למרות אשתקד. 196 לעומת השנה, תיקים 190 לשוד;
השימוש מדאיג לשוד, והנםיונות השוד מקרי במספר הקלה
שאירעו ההתפרצויות במספר חלה %0,4 של ירידה בנשק.

אשתקד. 35,122 לעומת השנה, תיקים 34,983 השנה

16 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  התפרצויות
1972

התפרצות התפרצות
עסגן לבתי מנורים לבתי םדהכל

18,118 16,865 100.0 34,983 הכל סך

2,267 1,300 10.2 3,567 חיפה מרחב
679 265 2.7 944 צפת/כנרת נפת
400 216 1.8 616 עכו נפת
623 296 2.6 919 יזרעאל נפת
397 371 2.2 768 חדרה נפת

4,366 2,448 19,5 6,814 הצפוני המחוז

4,39412.62,3442,050
7,20720.63,6163,591
5,14614.73,1302,016

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

7,657 9,090 47.9 16,747 תלאביב מחוז

לרצח ונסיון רצח
השנה. ל49 אשתקד מ31 עלייה נרשמה הרצח מקרי במספר
ל48 אשתקד מ41 עלייה חלה לרצח הנסיונות במספר גם
הגורם עדיין בולט הרצח למקרי המניעים בבדיקת השנה.
(לעומת רצח מקרי ש6 מכך להתעלם אין זאת עם היצרי.
על השנה אירעו אשתקד) 1 (לעומת גסיונות ו3 אשתקד) 5

שוד מעשה רקע

15 לוח

המניע לפי לרצח ונסיון רצח
1972  1970

מ עה י נ
ירצח לרצחנם ;<

19701971197219701972 1971

4631494348הכלסך 41

איבה פעולות

 1 1 2 1 1 לגבול מעבר
13 26 4 2 מסתננים של פעולות
31 6 6 5 3 שוד
2  1 12 דם גאולת

4 3 21 1 3 אהבה רקע על

 3 4 2 1  שכנים סיכסוכי
6 12 9 11 8 15 משפחה םיכסוכי

6 7 6 5 5 7 אחרים סיכסוכים
221 2 2 4 נפש מחלת
8 3 4 3 2 4 אחר מניע

4 7 9 10 2 5 ידוע אינו המגיע

1,456 1'938
2,366 2,104
2,262 1'285

9 

9.7 3,394 ירושלים מרחב
12.8 4,470 ד,מרכז מרחב ברשלנות מוות וגרימת הריגה
10.1 3,547 הנגב מרחב על התיקים במספר השנה נרשמה %42.0 של ניכרת עלייה
 9 לוד ,חידתנמלהתעופה השנה, תיקים 71 ברשלנות מוות וגרימת הריגה עבירות

_  ■ ■■ אשתקד. 50 לעומת

6,093 5,327 32.6 11,420 הדרומי המחוז
חמורה גופנית חבלה

2 החקירות מחלקת בעבירות התיקים במספר השנה נרשמה %7.9 של ירידה
■■   .  אשתקד. 491 לעומת השנה, תיקים 452 חמורה: גופנית חבלה
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המשפט' כלפי עבירות והימורים' משחקים שוחה ציבור' עובד הצתות
וכוי), בטחון שירות חוק נגד עבירות דרך' וחסימת רעש מיטרד, השנה, תיקים 251  ההצתות במספר חלה %36.4 של עלייה
לעומת תיקים, 11'181 נרשמו הכל בסך ניכרת. עלייה חלה אשתקד. 184 לעומת

.%83.1 של עלייה  אשתקד 6,107
הציבורי הסדר נגד עבירות

כלכליות עבירות או הטוב בסדר הפוגעות עבירות הכוללת זו, עבירות בקבוצת
העבירות במספר השנה נרשמה 15'%9 של בשיעור ירידה והפרעה קטטה חוקיות, בלתי (התקהלויות הציבור בטובת

אשתקד. 395 לעומת השנה, תיקים 332 הכלכליות: הכשלת פלילית' גבול והםגת ברחוב וקטטה ציבור למוסדות

17 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות
1972

הכל מעלבאחוזיםסך גניבות
אדם של נופו

רכב גניבות
ושימוש סנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוך גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

גניבות
אופניים

גניבות
אחרות

הכל 70,084100.02,18013,45714,6614,81734,969סך

חיפה 7,39310.5171,0941,2489774,057מרחב

צפת/כנרת 1,6272.33195193431,193נפת

עכו 1,4262.0174252375625נפת

יזרעאל 1,3551.9115314998954נפת

חדרה 1,6512.42191921851,055נפת

הצפוני 13,45219.1211,8352,0341,6767,884המחוז

הירקון 9,44913.54982,0452,5385933,775מרחב

יפו 10,97915.65282,2093,2008464,196מרחב

דן 10,21714.6792,6513,3715443,572מרחב

תלאביב 30,64543.71,1056,9059,1091,98311,543מחוז

ירושלים 0191,3661,4771063,789'7,75711.11מרחב
המרכז 11,00715.7192,1861,2247836,795מרחב

הנגב 6,7699.6131,1147762654,601מרחב

לוד התעופה נמל 4330.6351412336יחידת

הדרומי 25,96637.01,0544,7173,5181,15615,521המחוז

החקירות .21מחלקת 21
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מסוכנים סמים
482) בחשיש בשימוש נוספת ירידה נרשמה הנסקרת בשנה
נסתמנה זאת לעומת אך אשתקד), מקרים 804 לעומת מקרים
אשתקד). 150 לעומת מקרים 193) באופיום בשימוש עלייה
ברביטורטים מסוג הרגעה בטבליות בשימוש עלייה חלה כן
נובעת בחשיש בשימוש הירידה כי להניח יש ואמפיטמינים.
ומהמידע זרות משטרות עם ההדוק הפעולה משיתוף בחלקה
ונתיבי סמים מבריחי אודות האינטרפול באמצעות שנתקבל
במחזיקים סמים, בסוחרי המשטרה מלוחמת כתוצאה הברחה.
השוק. מן והאופיום החשיש שנעלמו כמעט בהם, ובמשתמשים
אשתקד. 1,303 לעומת סמים, בעבירות תיקים 816 נפתחו השנה
במספר אשתקד. 1,869 לעומת ל1,169, הגיעו הנאשמים מספר
אף .(21 גיל (עד צעירים ובוגרים קטינים 120 כלולים זה
מ372 ירידה חלה סמים עבירות בגין שנאסרו התיירים במספר
שהואשמו הארץ תושבי 1,168 מתוך השנה. ל212 אשתקד
מוסל ו238 אשתקד) 1,098) יהודים 686 היו אלו עבירות על

אשתקד). 338) מים

משונות מיתות ג.
לעומת משונות, מיתות 2,113 המשטרה חקרה 1972 בשנת
נחקרים טבעיים בלתי או פתאומיים מוות מקרי אשתקד. 2,105
מתאבדים, הרוגים, של מותם אם לוודא כדי המשטרה, עלידי
נגרם לא מיה נודעה לא מותם שסיבת נפטרים. או נספים

מעבירה. כתוצאה
התאבדו. אחרים ו198 השנה טבעו אנשים 73

18

י .8 * י י 6

ט1

*.\י£^13!₪£12
במחבוא שנמצאה חשיש ,,ס1ליונ"

לוח
1972  1968 והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת
האשמות

ננדננד
תייריםנוצרים

31123
38345
45478
45372
33223

ננד
מוסלמים

270
227
404

338
264

ננד
יהודים

753
925

1,426
1,114
755

1,177
1,535
2,353
1,869
1,275

תיקי
חקירה

738
1,045
1,663
1,187
840

שנתפס אופיום שנתפס חשיש

1,179
813
56
176

29

19683,894

19693,179
19704,304
1971615

1972213

מקום
אחר

המקום

טאנר
מים

בריכת
שחיה

הוף
הים

8 

57

22
18

17

19 לוח
1972 * טביעה מקרי
5 י נ ה

וםעלה8011 41 4021

16 25 23

5 12

6 7

5 6

11

5

7

10 עד

9

7

ז

נקבה

10

זכר

63

6
2

2

29
16

18

73

35
18
20

הכל סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

התאבדויות כולל אימ
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20 לוח

* התאבדויות
19711972

1 9 717 21 9

הכל סך
ר כ נקבהז

הכל סר
כר נקבהז

האהוזהמספרהאחוזהמספרהאחו!המספרהאחוזהמספר

הכל 177101100.076100.0198105100.093100.0סך

שנה 17 _.221.9_333.0עד

שנה 24181587.979.21698.677.5
שנד. 30251265.967.920109.51010.8
שנה 4531452827.71722.4412523.81617.2

שנה 5546302019.81013.2411716.22425.8
ומעלה 56723635.73647.3784240.03638.7

המשטרה בטיפול שהיו התאבדות מקרי

21 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים
1972

הכל סך
רוכלות
ללא
רשיו;

עבירות
רישוי
עסקים

נרימת
מכשול
ברשות
הרבים

הקמת
רעש

שייפת
קוצים

עבירות
המתייחסות
לדואר

ולטלנרא1<

עבירות
חוק על
לימוד
חובה

עבירות עבירות
המתייחסות המתייחסות
לנשק חיים לבעלי

עבירות עישי,
המתייחסות ,""
"£" הש^עיס

שאר
החטאים

הכל 34,7527,2378,1092,3953712032029468141212,758482,107סך

חיפה 64012249742412311862442211מרחב

צפת/כנרת 3306191127101143121136450נפת
עכו 191191243303240231נפת

יזרעאל 13724314611153511נפת

חדרה 221114712251819351341נפת

הצפוני 1,5192934010976121198723117118029134המחוז

הירקון 15,1303,1454,1264042361843165,8171,532מרחב
יפו 13,3163,6481,67596216611460326,6858110מרחב

דן 3,1323531,341847223248527257155מרחב

תלאביב 31,5787,1467,1422,2132623614015512012,55981,797מחוז

ירושלים 4205586192528797751מרחב
המרכז 653331339148211283419245מרחב
הנגב 5744228156788468810973מרחב

יחידת
לוד התעופה _81נמל

7

הדרומי 1,6556262773318165672951211911176המחוז
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שנתגלה גנוב רכוש

וחקירה גילוי פעילות .4

ומספרם עבריינים גילוי א.
ב146,446 עבירות 50,265 של מבצעיהם נתגלו 1972 בשנת
הגילויים אחוז אשתקד, 48,472 לעומת ועוון, פשע מסוג תיקים
עמד אדם של גופו נגד בעבירות ב%34.3. הסתכם הכללי
על  הרכוש נגד בעבירות ;%85.4 על הגילויים שיעור

.%81.8 על  אחרות ובעבירות %21.7

,%45.8 על הצפוני במחוז עמד הכללי הגילויים שיעור
.%24.5 על תלאביב ובמחוז 38.50/0 על הדרומי במחוז

אשמות וסילוק משפטים ב.
השנה במשך המשטרה טיפלה שבהם חקירה תיקי ב50,265
בבית שהתבררו התיקים מן ב166 רק עבריינים. נתגלו

הנאשמים. זוכו המשפט

לבעלים והחזרתו מנועי רכב גניבות ג.
אשתקד. 15,496 לעומת השנה, נגנבו מנועי רבב כלי 13,457
הגניבות ממחצית למעלה לבעליהם. הוחזרו רכב כלי 12,383

תלאביב. במחוז בוצעה

כלי גניבות של במקרים התלולה הירידה את לציין יש
השנה. של השנייה במחצית רכב

נעדרים ד.
לעומת במשטרה, השנה נתקבלו היעדרויות על הודעות 6,865

אשתקד. 6,576

חטאים ה.

השנה. 34,752 החטאים: במספר השנה חלה %19,9 של עלייה
אשתקד. 28,985 לעומת

דליקות ו.

במשטרה, שנחקרו הדליקות במספר הנוספת התלולה הירידה
אינה ,(%75.4 של (ירידה השנה דליקות ל218 אשתקד מ888
משום בהן שאין באילו הטיפול שכן הדליקות, מספר על מעידה
1971 בשנת הועבר הגדולות, בערים בעיקר פלילית, עבירה

הכבאות. לשירות

22 לוח

י 972  70$ו וגילו"ם ת>ק>ם

ז ^ק*רהוי תזקי

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

 80,000

 60,000

 40,000

 20,000

1972 1971 1970
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23 לוח

העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים
1972  1971

ה ר י עב ה נ ו ס
תיקיםחקירהתיקי

נתנלי
שבהם
עבריינים

1972

השינויהניללייםאחת
באחוזים

1971 *1972 "197119711972

+3149254080.681.6רצח 1.0

לרצח 4148353285.466.718.7נסיח

ברשלנות מוות וגרימת 5071485896.081.714.3הריגה

חמורה גופנית 49145244339790.287.8חבלה 2.4

כחוק שלא בעילה 38850435444791.288.7אונס, 2.5

מגונה 1,4271,6869591,10967.265.8מעשה 1.4

לשוד וגמיון +196190868843.946.3שוד 2.4

35,12234,9837,8477,25522.320.7התפרצות 1.6

ציבור עובד ע"י +15913886.788.9גניבה 2.2

אחרים עובדים ע"י גניבה
סוכנים 23028221224092.285.1וע"י 7.1

אדם של גופו מעל 2,4082,18027415611.47.2גניבה 4.2

רשות בלי ברכב ושימוש רכב +15,29413,4572,0871,97713.614.7גניבת 1.1

חלקים גניבת או רכב מתוך 15,95414,6611,3934358.73.0גניבה 5.7

אופניים 5,4944,81765422211.94.6גניבת 7.3

גניבות +30,25934,6788,61010,03828.428.9שאר 0.5

1842518710347.341.0הצתה 6.3

בזדון לרכוש 6,0096,8442,0042,25833.433.0נזק 0.4

ובולים כסף שטרי מטבעות, זיוף
462314730.430.4והפצתם

כוזבים מיסמכים והפצת אחר 54679136945567.657.510.1זיוף

רמאות, עושק, תחבולה, מירמה,
שווא 1,5822,0371,2641,43479.970.4טענות 8.5

כיסוי בלי שיק 2,2393,0952,2012,76998.389.5משיכת 8.8

140,987 ;1971 בשנח חקירה תיקי סה"כ

146,446 ;1972 בשנת חקירה תיקי סה"כ
+ %3.9 השינוי: אחוז  1971 לעומת 1972
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24 לוח

1972  והמחוזות המרחבים הנפות/ ולפי העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי

הכל יבטחוןסד ד מ הה םנ הציבורה יידר י 5גופיאדםח זאדםש י רממ ס ו

אהוזתיקיםתיקיאההתיגץםתיקיאחוזתיקיםתיקיאחוזריקיםתיקיאחתתיקיםתיקיאחוזתיקיםתיקיאחוזתיקיםתיקי

הגילוייםנודדיםחקירההגילוייםנודעיםהקידההגילוייםנודעיםהקידההגילוייםנודעיםרןקירההגילוייםנודעיםהקידההגילוייםנודעיםהקידההגילוייםנודעיםחקירה

חכל 146,44650,26534.338435291.711,1818,41675.322114264.28,1146,93185.42,2611,61471.41,8321,66290.7סן

חיפה 15,8045,44734.5151493.31,5721,09369.51818100.084471484.628518765.619215781.8מרחב

צפת/כנרת 4,8632,85958.8483777.158652289.114964.361357694.0666090.9333090.9נפת

עכו 3,7992,17557.3716997.254752095.113861.648547597.910510297.13535100.0נפת
יזרעאל 3,9762,35959.3161593.840937792.212866.748745894.0807391.3272488.9נפת
חדרה 3,7991,92350.62222100.043537185.3151066.735833593.6555294.51919100.0נפת

הצפוני 32,24114,76345.817215791.33,5492,88381.2725373.62,7872,55891.859147480.230626586.6המחוז

הירקון 18,7804,99226.61212100.01,09979872.611436.470149470.51438358.053050895.8מרחב

יפו 23,6626,67028.211981.81,5301,11672.9191368.486763573.234122164.828326192.2מרחב
דן 18,7033,30717.79666.799254054.49555.647336176.328117060.516112980.1מרחב

תלאביב 61,1451מחוז 4,96924.5322784.43,6212,45467.8351645.796673375.929520970.820919593.3

ירושלים 16,1945,14231.81515100.01,22372159.0392256.42,0411,49073.076547462.097489892.2מרחב
המרכז 20,2277,20635.6201995.01,23995977.4482756.31,08097189.931222873.115213085.5מרחב

הנגב 15,8937,88749.614113092.21,4851,34490.5272488.91,2241,16395.029622877.018116892.8מרחב
לוד התעופה נמל 54110920.122100.0272281.51616100.016350.0יחידת

הדרומי 52,85520,34438.517816693.33,9743,04676.61המחוז ע!.10.י6><1<173.6'0>י87.7ג106/60.93,2862,88

החקירות 20518992.222100.0373389.211100.04375.0מחלקת

73.2
64.9
100.0
76.0
83.9

שר ו יכ ממ ופיכקליכלכלי.הר תת יו תמ ו י ל ה ירנ ו ש תהעבירשארי ו

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
הקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אהוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אהוז
הגילויים

הכל 14,792!סך 24,92021.76,1314,82778.733232597.928728097.639937794.551241981.8י

52
37
4
19
26

71

57

4
25
31

98.0
95.7
97.6
100.0
100.0

49

22
41

17
18

50

23
42
17
18

83.3
100.0
100.0
90.0
100.0

10
5
7
9
3

12

5
7
10
3

100.0
100.0

100.0
100.0

39
5

39
5

81.7
81.0
94.7
88.2
88.4

584
136

124

127
107

715
168

131

144
121

21,1
43.8
33.5
44.8
35.2

2,530
1,420
790

1,231
959

11,991
3,245
2,359
2,748
2,721

חיפה מרחב
צפת/כנרת נפת

עכו נפת
יזרעאל נפת
חדרה נפת

73.4 138 188 98.0 91.9 100.0 46 46 84.3 1,078 1,279 30.0 6,930 23,064 הצפוני המחוז

100.0
100.0
64.7

9

119
11

9

119

17

95,2
97.8
94.1

40
44
16

42
45
17

100.0
100.0
100.0

14

5

2

14
5

2

98.0
100.0
100.0

100

63
6

102

63
6

73.1
80.6
64.0

1,156
595
276

1,582
738
431

12.2
18.3
10.9

1,774 14,535
3,589 19,641
1,785 16,305

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

94.4 34 36 86.4 35 41 !00.0 12 12 71,4 81.5 659 809 20.0 2,508 4*7646 $0/4$1 תלאביב מחוז

95.9 139 145 96.2 100 104 100,0 21 21 98,8 169 171 73.7 2,027 2,751 14.2 7,148 5^48* /2,^4
89.8 44 49 95.2 40 42 100.0 9 9 90.9 10 11 77.9 431 553 26.0 4,338 16,712
65.9 58 88 87.7 50 57 98.0 199 203 100.0 14 14 84,9 564 664 34.3 3,945 11,513
   100.0 2 2 100.0 1 1 92.9 13 14 65.0 13 20 8.2 37 452

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

לוד התעופה נמל יחידת
הדרומי 41,22310,82826.32,0461,66781.5464291.322622198.214212789.417313678.6המחוז

החקירות 241458.35555100.0696898.644100.033100.066100.0מחלקת
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25 לוה

1972  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
4 ו ב הק ת תעבי!ו ו ■

התיל; הכלמצב בטחוזםד
המדינה

הםדר
אדםהציבורי נופוחיי

אדם כלכליותמידמהרכושמוסרמיזטיל
שאררישויסינהליותופיסקליות

העבירות

הכל 6141,66224,9204,827325280377419'50,2653528,4161426,9311סך

חויבו  510,630711,874141,4392613485,5046836617785108
זוכו ~*316629134811791_

12

פלילית אשמה ,6074105אין ,291612289138185
הוכחות 3,1511139443713501871,4593261711516חוסר

מסייעת עדות חוסר 4822121

ברעונשין אינו הנאשם 22116217318921י=

נפטר הנאשם 10121321י

לציבור עניין אין £2,8722466847268413972286884435
התיישנות 6

חנינה _911י

33026115462532023שונות
המשפטי היועץ 16222811עיכוב

לפרקליטות 2,16133179331141211081,100377712203הועברו
במשטרה 19331,0431321662,99030051482855'6,01891התביעה

* 24,0741993,939783,13862881112,0732,69010943176190פתוחים

נשאר המחשב, תוכנית לפי בבד* עדתיק ,,פתוח" כלומר,הנאשנזיבאחרוןהטיפוללסיוםוינת בו; בתיקם נאשמו אם
ולא אחד מאדם יותר יחקירה  נשפטו התכולם "פתוח".יישאר יק

17 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1972

ונ הרכבכליס
הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמחוזהכלםד

הוחזרונננבוהוחזרונננבוהוחזרונננבוהוחזרונננבו

13,45712,3831,8351,8006,9056,1814,7174,402הכלסד

2,432 2,594 3,649 4,014

744 776 980 1,075

1,126 1,246 1,546 1,810

100 101 6 6

6,987912906

2,072353348

3,127479455

1979191

7,520 ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות

2,204 מסחריות מכוניות

3,535 עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

198 אחר מנועי רכב כלי
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המוחזקים בשטחים החקירה .5

אשתקד, 20,912 לעומת מקרים, 26,663 נחקרו 1972 בשנת
שבוצעו והעוונות הפשעים מספר .%27.5 של עלייה וזוהי
אשתקד. 14,822 לעומת 17,511 על עמד המוחזקים בשטחים
העבירות רוב הנסקרת בשנה בוצעו הקודמת לשנה בניגוד
עבירות, של זה סוג ואחרי ,23.60/0  אדם של גופו כלפי
עבירות ,%21.3, המדינה בטחון נגד עבירות יורד בסדר
נגד עבירות ,%15.7 הציבורי הסדר נגד עבירות ,%16.0 רישוי
.%3.1 העבירות ושאר %0.6, המוסר נגד עבירות ,%15.0, הרכוש

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

%92.2 (לעומת ל%93.8 והגיע השנה עלה הגילויים אחוז
%94.7 סיני, וצפון עזה בנפת %95.4 הנפות: ולפי אשתקד)

הגולן. ברמת ו%68.8 יהודה בנפת %90.2 שומרון, בנפת

ותחמושת נשק תפיסת ד.

לכל ניתן שלפיו ,1949  תש"ט הירייה, כלי חוק תוקן השנה
כדין שלא שהחזיק הירייה כלי את יום 30 תוך להפקיד אדם

משטרה. לתחנת
28 לוח

סילוקם  חטאים
19701972 

197019711972

28,81828,98534,752קיםתינרשמו

17,62119,743
1320

9,94013,556
838993
15499
419341

17,336 בדין חויבו
21 בדין זוכו

9,745 חקירה) (כולל למשפט מחכים
961 המשפט בבית או במשטרה בוטלו
350 הועברו
405 נמצא לא העבריין

30 לוח

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1972

הנולן רמת עזה נפת
סיני וצפון שומרה נפת הכל םד העבירות קבוצות

282 18,788 3,503 4,090 26,663 הכל סך

חקייה תיקי ) 16,3703,7523,1439,219256פשעים

\ ועוונות
איתביעה /1,141851,04412

משונות 35210810113211מיתות

580911013862נעדרים

8,103119177,9661חטאים

117205641דליקות
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31 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
1972

הנולן רמת עזה נפת
סיני חיפו! יהודה נפת שומרון נפת הכל סל העבירות קבוצות

256 9,219 3,143 3,752 100.0 16,370 הכל סך

המדינה 3,49121.32905042,66334בטחון

הציבורי 2,56815.77587761,01222הסדר

אדם 2481.535581532חיי

אדם של 3,87223.61,4957301,62126גופו

1721,1885232מין

940.6233338מוסר

2,45415.0726772833123רכוש

1961.25142985מירמה

ופיסקליות 1370.85621582כלכליות

110.1128מינהליות

2,62416.01591212,31529רישוי

העבירות 5033.1703238813שאר

32 לוח

הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי
1972

הנולן רמת עזה נפת
פיני וצפון שומרון נפת הכל סך

חקירה 16,3703,7523,1439,219256תיקי

העבריינים נתגלו שבהם 15,3633,5522,8368,799176תיקים

הגילויים 93.894.790.295.468.8אחוז
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גי פרק

גוער עבר"נות /

ואילו קטינים עבריינים נגד ההאשמות מספר נרשם בעבר
נרשם זאת לעומת ההאשמות. של רישום אין 1972 משנת
יותר, או אחת עבירה השנה במשך שעברו הצעירים מספר
העבירה לפי  בלבד אחת פעם עבריין כל נרשם מקרה בכל
גם ראה החישוב, שיטת (בעניין שביצע. ביותר החמורה

ב'). פרק

קטינים בידי שבוצעו העבירות סוגי ג.

כלפי עבירות בביצוע בעיקר רב היה הקטינים של חלקם
2,190 לרכוש? נזק וגרימת גניבות התפרצויות, כגון הרכוש,
עסק, לבתי בהתפרצות הואשמו קטינים 8,898 של כל סך מתוך
 809 שונות? בגניבות הואשמו 2,964 ודירות? מוסדות
בשימוש  נערות) 21 (מתוכם 409 ? בזדון לרכוש נזק בגרימת

רשות. ללא ברכב

הנוער עבריינות מצב .1

העבריינות היקף א.
8,898 עבירות בביצוע המואשמים בין נכללו 1972 בשנת
16 גיל עד צעירים המשפטית להגדרה בהתאם שהם קטינים,
ב%9.8 ירד הקטינים המואשמים מספר .18 גיל עד וצעירות
1972 בשנת ל9,864. מספרם הגיע שבה ,1971 שנת לעומת
הקטינים ואחוז אנשים 40,197 ועוונות פשעים בביצוע הואשמו

ל%22.1. הגיע ביניהפ

החישוב שיטת ב.

עבירות אודות הנתונים עיבוד הסבת הושלמה 1971 בשנת
באמצעות האוטומאטית, לשיטה הידנית השיטה מן ועבריינים
בשיטת שינויים חלו זה משינוי כתוצאה האלקטרוני. המחשב

הנוער. עבריינות בנושא הנתונים ובכללם הנתונים, חישוב

33 לוח

* לנוער המבחן לשירות שהופנו קטינים
19721963

הםבהל לשירות המופנים םלכ?מספר
ההפניות

עבריינים ש5
צעירים

זשנה
הכל מיעוטיםיהודיםסד

19639,8508,3281,52216,679
19649,8598,5581,30117,910
196510,6469,3151,33119,125
196611,1409,5831,55718,906
19679,9038,6181,28520,768
196810,9959,6621,33321,268
196910,8309,4861,34421,597
197010,1008,8101,29022,222
19719,8648,5821,28221,131
19729,2337,8521,38120,531

הסעד משרד של הרישום לפי *

 47 



בין וסיכסוכים חיכוכים בודדים במקרים שנתגלעו למרות כי
המנסה הגישה מופרכת לומד, נוער ובין חסרמסגרת נוער
של רקע על נמשך מאבק לקיום הוכחה אלה במקרים לראות

עדתי. או כלכלי קיטוב

חוזרת עבריינות ב.

לעומת קטינים, 9,233 לנוער המבחן לשירות הופנו השנה
ירד * ההפניות מספר גם .%6.4 של ירידה  אשתקד 9,869

.%2.8 של ירידה  השנה 20,531 ל אשתקד מ21,131
קטינים כלומר חוזרים, מופנים (%35.6) 3,289 היו המופנים בין
נמוך זה מספר קודמות. בשנים המבחן שירות בטיפול שהיו

.3,436 שהיה ב1971, החוזרים המופנים ממספר ב%4.3

הנוער בעבריינות המלחמה .3

מניעת כלולים ישראל משטרת של הסטאטוטוריים בתפקידיה
הוא המשפט. לבית והבאתם עבריינים תפיסת וגילוין, עבירות
משטרת עוסקת זאת עם יחד קטינים. עבריינים לגבי הדין
הקבועים לתפקידיה ומעבר מעל שהורגות בפעולות ישראל
להילחם החברה עלידי המושקעים המאמצים במסגרת בחוק,
מונע טיפול במתן להעמיק בכוונתה הנוער. עבריינות בגורמי

הבאה. העבודה בשנת וסיעוד

ותפקידיהן הנוער יחידות א.
לעבריינות המדור נוער עבריינות בנושא מטפל הארצי במטה
ירושלים במרחבים הנוער! מיפלג  תלאביב במחוז נוער?

הנוער. חוקרי  ובתחנות הנוער מיחלקי  וחיפה
אלד.: בתחומים עוסק הארצי במטה נוער לעבריינות המדור
וריכוז איסוף נוער? עבריינות למניעת הפעילות על פיקוח
ייצוג ומוקדיה; מימדיה בארץ, הנוער עבריינות מצב על מידע
עמם; ותיאום זה בתחום העוסקים הארציים במוסדות המשטרה
הרשויות של מניעה בפעולות והשתתפות מניעה פעולות ייזום

והארציות. המקומיות
בנושאים עוסקים במרחבים הנוער ומיחלקי הנוער מיפלג

אלה:
עבריינים נוער בני התנהגות על פיקוח וסיעוד: פיקוח
מידע איסוף ריכוזם: במקומות בעיקר עבריינות, סף על או
המטפ למשטרה שמחוץ לגורמים וסיוע נוער עבריינות אודות

טיפול. לרשויות והפנייתם במצוקה שהם בקטינים לים

שבביצוען פליליות, עבירות חקירת ותביעות: חקירות
עם קשרים וקיום המשפט בבית תביעה קטינים: חשודים
המשפט לבית להבאתם הנוגע בכל בנוער, המטפלים הגופים

תיקים. ולסגירת

367 הואשמו הציבורי הסדר כלפי העבירות בקבוצת
648 גבול. בהסגת ו332 ברחוב והפרעות בקטטות צעירים
 190 בתקיפה. הואשמו צעירות) 120 (ביניהם צעירים
מסוכ בסמים בשימוש  43 מגונים. ובמעשים אונם במעשי

נשק. ללא בשוד הואשמו צעירים 24 נים.

חלקית תמונה לקבל ניתן דלעיל מהמספרים כי לזכור, יש
עלפי אחת, פעם רק נרשם עבריין בל כאמור, כי, בלבד
נכללות אינן כן* ומשום שביצע, ביותר החמורה העבירה

עבריין. אותו שביצע חמורות פחות עבירות בחשבון

הנוער עבריינות מא*ייגי ג.
ביצוע שיטות א.

השנה, שהואשמו הקטינים במספר ירידה שנסתמנה אףעלפי
של הגילויים העבריינות. באופי הקשחה של המגמה נמשכה
העמק, במגדל רצח מקרה כדי עד הגיעו ותוקפנות אלימות
להדגיש, יש זאת עם וכד'. בתיספר במסיבות תלמידים ותקיפת

34 לוח

ע\הואעגמו ומבוגר>ם קטימם
72*ו

מידמה12.363

ו .

מינהליות181

כלכליות236■

ו

מוסר1911.268 ^ק
1

אדם154ן*ן חיי

!
רישוי352

)"■!

המדינה421 בטחח
!

אדם7,024 של גופו
ו

הציבורי9.053 הסדר

!

העבירות408 שאר

1

מיו1,347ו*!נו

1
רכוש

קטינים שיש משום המופנים, ממספר גדול ההפניות מספר *
השנה, במשך פעמים מספר המופנים

ו 7,390

 המואשמים כל סד
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35 לוח

* העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי שהואשמו קטינים
1972

הגיל

1 3 עד 1 5

נקבהזכר

11

22

3950
14217

1 4 עד העבירה נ ו ס

נקבה זכר

11

1

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הבטחון כלפי אחרות עבירות

התאגדות או 17118התקהלות
ציבור למוסדות והפרעה 11קטטה

ברחוב והפרעה 601361393779קטטה
גבול 1121335954538הסגת

ציבור עובד הכשלת

7250362איומים
המשפט כלפי 2768451168עבירות

והימורים3 656264משחקים
הדת כלפי 415עבירות

33שוחדני'
המשפחה כלפי עבירות

דרךנ* חסימת רעש, 638953מטרה
הבטחון שירות כלפי 13720עבירות

ציוד  הבטחון כלפי 77עבירות
הציבורי הסדר כלפי אחרות 2218721131עבירות

והכשלתו שוטר 5112525156תקיפת

145רצח

לרצח4 1נסיון


3


4

11הריגה

ברשלנות מוות 1גרימת
315

והריגה■^ רצח 112איומי

אדם חיי כלפי אחרות עבירות

נם
חמורה4 גופנית 28851996חבלה

ציבור עובד 215522תקיפת

_. ציבור)י עובד (למעט 252337231011,109תקיפה
פלילית ופחזנות 26664298רשלנות

שוא ומאסר כפייה 213הטיפה,
אדם■^> של גופו כלפי אחרות עבירות

באיומים או בכוח 2626.אונס
כחוק שלא ובעילה 56570אונס

טבעיות בלתי מין 61319עבירות
בכוח מגונה 946156מעשה

בכוחנ1 שלא מגונה 46389138מעשה
בפומבי מגונה 32427מעשה

מין מחלות ■הפצת  .

אחרות מין עבירות

(50 בענות (המשך
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(49 מעמוד (המשך

1 8 עד 1 5 1 4 עד העבירה נ ז ס
נקבה

2710

13115
12

99
8220106

27 25

לזנות סירסור
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או בושת בית ניהול
ושידולם קטינים פיתוי
תועבה דברי פירסום
זנות למטרת שוטטות

מסוכנים בסמים שימוש
מסוכנים בסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

כלכליות עבירות
פיסקליות עבירות
אחרות עבירות

0
3

חמורות בנסיבות 1414שוד
נשק) (בלי 1038250שוד

פשע ביצוע לשם 11חימוש

גניבה לשם 31215תקיפה
55סחיטה

למוסד או עסק לבית 1,07729982142402התפרצות
דירה לבית 2862341936764התפרצות
פריצה כלי 66החזקת

ציבור!ס עובד ע"י גניבה ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 11112ביצוע

פ1
'*/
רשות|_1 ללא ברכב 75276234873שימוש
חלקים3: גניבת או רכב מתוך 25164191גניבה
13
אופניים11 38136176גניבת 1312337כייסות6

אחרות 1,5981221,7112663,697גניבות
גנוב רכוש 30146885קבלת
גנוב רכוש 394981142החזקת

1728146הצתה
בזדון לרכוש נזק 54035420341,029גרימת

התפרצות או גניבה לשם 91938111שוטטות
הרכוש כלפי אחרות עבירות




ובולים כסף 11זיוף

והפצתם מיסמכים 27734זיוף
ועושק 521466מידמה

כיסוי ללא שיק 8412משיכת
אחרות מירמה 710320עבירות

5 £

1

13
1

18
עירוניים עזר חוקי

אחרות מינהליות עבירות
עבירות
מינהליות

29 22 נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

.. ע;
5 5

העבירות 84612194שאר

4,4303117,74388513,369כסה"

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, בנופך אחת פעם נמנה אדם כל (1 : זה בלוח
.18 גיל עד  השנה ואילו בלבד, 16 גיל עד זכר ממין עבריינים בצעירים שדנו בלוחות נכללו קודמות בשנים (2



גגוחז ,< 4

העמק מגדל לילדי חנוכה מסיבת

ברחובות, שוטטות במקום ותוכן, עניין הפנוי זמנם את למלא
העבריינות. אל בדרך הראשון הצעד בבחינת שהיא

הגופים בעבודת פעילה בצורה משתלבת ישראל משטרת
ההדדית זיקתם את להגביר במגמה והממלכתיים, הקהילתיים

המתוקנת. והחברה במצוקה נוער של

נוער פקחני ב.
עבריינות בעיות את תוקפות המשטרה של הנוער יחידות
בגילוי עוסקות הן והתפתחותן צמיחתן במוקדי הצעירים
הקולטים במועדונים רחוב, חבורות בקרב ובמניעתה עבריינות
לאיכון פעולות עורכות אחרים; ריכוז ובמקומות בעייתי נוער
קטינים חוקרות לימוד; וממוסדות מבתיהם הנעדרים קטינים
אותם ומחזירות מעשה באפס בחוצות משוטטים הנמצאים

הלימודים. ולספסל לבתיהם

הנוער. פקחני של לזכותם נרשם זו בפעילות נכבד חלק
חיובית השפעה עליהן מפעילים הרחוב, בחבורות מתערים הם
שני: מצד עבריינית פעילות על מידע ומלקטים אחד, מצד
של בעיותיהם בפתרון ומסייעים נוער במועדוני מבקרים הם

הקטינים.

סיעוד ג.

של הפונקציה את ישראל משטרת פיתחה האחרונות בשנים
כל נפשית, במצוקה לקטינים לסייע שנועדה קטינים, סיעוד
או הוריהם עצמם, הקטינים פניית עלפי פיזית, או כלית

המשטרה. אל חבריהם

וניתוחם. עבריינים על נתונים של וריכוז אגירה, רישום,

בנושא הציבור שיתוף למען גם פועלים המשטרה אנשי
מחנכים עם ושיחות בבתיםפר הרצאות מידע, מתן עלידי זה,

והורים.

והשתלמויות כוחאדם הכשרת ב.
בנושא לעסוק מיומן משטרתי כוחאדם של הכשרתו לשם
במישור והן הפלילי במישור הן במצוקה, קטינים של העדין
מיוחד קורס השנה גם נערך העבריינות, ומניעת הסיעוד
בקרימינולוגיה, פרקים היתר, בין נלמדו, בקורס נוער. לחוקרי
הסמים, בעיית ופםיבופאתולוגיה; פסיכולוגיה סוציולוגיה,
הנוער, בקרב ומרד מחאה נוער, בני בין פערים ., הזנות בעיית
טכניקות בעבריינים, טיפול גישות מהגרים; ילדי הסתגלות
המטפ השירותים הכרת במעצר, קטינים קטינים, של חקירה

ועוד. בנוער לים

לקצי סמינאריונית במסגרת השתלמויות השנה נערכו כן
והטיפול הנוער עבריינות בנושא חקירות ולקציני בכירים נים
זה בנושא הרצאות ניתנו ישראל משטרת קציני לכלל בה.
היתה ההשתלמויות של המטרות אחת עיון. ימי במסגרת
הטיפול של לייחודו המשטרה אנשי של מודעותם את להגביר
בהם. ומקצועי נכת שבטיפול החשיבות את ולהדגיש נוער בבני

ובלימתה עבריינות מניעת .4

הפעילות דרכי א.
הציבורית המודעות בהגברת השאר, בין מאופיינת, 1972 שנת
העדיפויות בסולם זה נושא ובקידום במצוקה נוער של לנושא
ועדה של הקמתה היה לכך ביותר הבולט הביטוי הממלכתי.
ממשל ממוסדות נציגים ועשרים ממאה למעלה ובה ציבורית
התחלקה זו ועדה בנושא. העוסקים ומשירותים וציבוריים תיים
וליקויים בעיות בדיקותיהם במהלך שחשפו עבודה, צוותי ל9
ובמשפחות במצוקה בנוער והחינוכי הסוציאלי הטיפול בתחום
רבות והצעות המלצות הגישו הצוותים זה. נוער גדל שבהן
דרכי בנוער, המטפלים השירותים ארגון בדבר הממשלה לראש

לעתיד. והיערכותם עבודתם

האחרו בשנים מושם בישראל' ואף בעולם, רבות בארצות
באמצעות בעיקר עבריינות, למניעת הפעילות על דגש נות
את מראש ולמנוע למכה תרופה להקדים דרך זוהי הקהילה.
מספר את לצמצם ובכך לעבריינות הנוער בני של הידרדרותם
כל צעירים. לעבריינים למוסדות הנשלחימ והנערות הנערים
מהזדקקות יותר זולים ואף יעילים זה בכיוון מאמץ וכל הוצאה

ולמאסר. למשפט

המקו הרשות העירית'  הקהילה של המניעה פעילות
צעירים של בהעסקתם בעיקר מתבטאת  השכונה מית'
מנת על וכד'' בחוגים בקייטנות, במועדונים' חיובית, בפעילות
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והדרך אלה קטינים עם ההתנהגות בדבר ולהורים למחנכים
ודואגים מעצר בבתי גם מבקרים הם הידרדרותם. למניעת
משחקים ספרים, כגון עצורים, קטינים של מיוחדים לצרכים
מוסדות עם קבועים קשרים מקיימים הסיעוד אנשי ועוד.
קטינים עבריינים קליטת נוער, עבריינות מניעת הוא שעיסוקם

נזקקים. לקטינים ועזרה והחזקתם

נעדרים איכון ד.
השנה גדל מבתיהם הנעדרים קטינים על ההודעות מספר
בגיל קטינות על ההודעות מספר גדל ובמיוחד ניכרת במידה
שניתן כפי בשנה, שנה מידי עולה זה מספר .1715
שכן מדאיג, סימן זו במגמה לראות יש דלהלן. בלוחות לראות
גלישת המקרים ברוב היא ההיעדרויות של המעשית המשמעות

לזנות. וקטינות לעבריינות קטינים

באירו מעורבים שהיו קטינים אחר עוקבים הסיעוד אנשי
כקורבנות; ואם מאונם או מרצח כמשתתפים אם פליליים, עים
חרי בנסיבות לבתיהם מחוץ שנמצאו בקטינים מתעניינים הם
פקידי כגון טיפול, לרשויות הצורך במידת אותם ומפנים גות
החינוך מחלקות לנוער, המבחן שירות המקומיות, ברשויות סעד

, ועוד והתרבות החינוך במשרד והנוער

הנתונים קטינים מיידית פיזית מסכנה מחלצים הם לעתים
בקטינים מטפלים הם מבוגרים! מצד והתעללות ניצול לאיומים,
בבית הוכחה לא אשמתם אך עבירות בביצוע שהואשמו
מעונות ובורחי הבית מן נעדרים באיכון מסייעים הם ., המשפט
מעורבים שבהם מין עבירות חוקרים הם ובהחזרתם; חסות
יותר נמוכים בגילים קטינים של (חקירתם 14 גיל מעל קטינים

אזרחיים). ילדים חוקרי בידי נעשית

קטי של בבתיהם קרובות לעתים מבקרים הסיעוד אנשי
מייעצים לומדים, הם שבהם ובבתיספר בעייתיים נים

ומין גיל לפי  19721969 בשנים מהבית קטינים היעדרות
10ני5 ששנים1411שניםער הכלנים715: סד

הכל סן
כללי ^'^נ1ין

^" נקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרנקבהזכרשנה

196967252491233034286195761,195

1970100252661443225336887021,390

197152143011253335246866631,349
19721412212753877966138831,496

חסות ממעונות בריחות ה.

חלק פתרונה. על באה טרם חסות ממעונות הבורחים בעיית
מורגש זה ודבר אלה בורחים בידי מבוצע העבירות מן ניכר
נסגר השנה חסות. מעונות קיימים שבסביבתם ביישובים היטב
מן שהם וחוסיו מחדש, ארגונו לשם "גילעם" הנעול המעון
האחרים. המעונות בין פוזרו הקטינים, שבעבריינים הקשים
הבורחים מספר חמות. ממעונות בריחות 1,450 ארעו השנה

.716 היה

1715 בנות קטינות  מהבית היעדרויות
הנעדרים כלל לעומת

19711966
הנעדרות אחוז
1715 בניל
הנעדרים מכלל

12.4

 הנעדרים כלל
וקטינים מבוגרים

2,418

הנעדרות מספר
1715 בניל

302 1966

הקיץ בתקופת פעילות .5

הנוער. בקרב העבריינית הפעילות סכנת גדלה הקיץ בחודשי
בידי המותירה בבתיהספר, הפגרה היא לכך העיקרית הסיבה
זה מצב קונסטרוקטיבית. בצורה מנוצל שאיננו פנאי הצעירים
בעיקר וגניבות, התפרצויות ביצוע לידי מהם אחדים מביא
אף מנוצלת הרחצה עונת מאדם. הריקים ובגנים הספר בבתי
שמוטל להם לא רכוש אל ידם את השולחים צעירים בידי היא
החונות ובמכוניות בבריכות הים, שפת על פיקוח ללא
הרשויות והחינוך, הסעד משרדי משתתפים עלכן בסביבתם.
בני המעסיקים ומפעלים פעולות בארגון והמשטרה המקומיות

19673802,61314.5

19684502,94915.2

19694282,62816.2

19705333,01117.7

19715242,96718.0

19727963,19524.9
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במצוקה: הנערה ויחידת רחוב לחבורות השירות  שלו
הנוער יחידות הנוער? חסות רשות לנוער: המבחן שירות
הנוער חניכות חוק את המפעילה היחידה החינוך: במשרד
הנוער' מחלקות (במיוחד מקומיות רשויות העבודה: במשרד
הילדים וחוקרי לנוער המשפט בית ,. והסעד) הספורט החינוך,

מוסר. בעבירות

פעולה המשטרה שיתפה שאיתם האחרים הגורמים בין
ארגון "רוטרי", מועדוני רשת את לציין יש עבריינות, למניעת
הנוער מרכזי בניברית'/ "מסדר בחסות לנוער" "נוער
הביאו המגעים ועוד. ילדינו", "קרן של מיסודה "תקוותנו"

מהם: אחדים נציין שונים. בתחומים טובות לתוצאות

הסעד, במשרד לנוער המבחן שירות עם תיאום עקב *
קצין של דעתו לחוות ההמתנה זנזן ניכרת במידה צומצם

המשפטיים. ההליכים החשת מושגת בכך המבחן.
של נוספים מינויים הולידו הסעד משרד עם המגעים *
פתרו למצוא הוא שתפקידם המקומיות, ברשויות סעד פקידי
במצוקה, נוער ובני ילדים של לבעיותיהם טיפוליים נות

המשטרה. עלידי אליהם המופנים

אנשי הוגבר. הסעד משרד של החסות מעונות עם הקשר .*

והשתלמו עיון ימי במסגרת רבים ביקורים בהם ערכו משטרה
בין התיאום נוהלי שוכללו כן בנוער. הטיפול בנושא יות

המשטרה. לבין החסות רשות הנהלת

שלפיו בעולם, במינו יחיד שהוא חוק קיים בישראל *
כקורב מין בעבירות מעורבים שהיו 14 גיל עד ילדים חקירת
כישורים בעל אדם בידי נעשית עדים, או חשודים נות,
אלה, חוקרים המשפטים. שר עלידי לכך שמונה מיוחדים,
בדרך הם קטינים, ראיון ובמיוחד הראיון באומנות הבקיאים
משטרה קצין מורים. או פסיכולוגים סוציאליים, עובדים כלל
מינוי על המשפטים שר בפני הממליצה בוועדה משתתף בכיר
החוקרים. לבין המשטרה בין הקשר הועמק השנה אלה. חוקרים

למניעת המרכז עם נעשתה ופוריה משותפת עבודה .*
והמפעיל רחוב חבורות בנערי המטפל הסעד, במשרד עבריינות
המקומיות. ברשויות עבריינות למניעת וועדות קלט כיתות
הופנו מבתיהן ושנעדרו משוטטות שנמצאו רבות נערות

למרכז. היא אף השייכת במצוקה, בנערה לטיפול ליחידה

להיכשל מתאימה, פעילות מסגרת בהיעדר העלולים, נוער
עבריינות. במעשי

של קליטתם על ישראל משטרת המליצה 1972 בשנת
אנשי עשרות בקייטנות. בעייתיים ילדים מ2,750 למעלה
מן מ%75.0 למעלה אלה. בקייטנות כמדריכים שימשו משטרה
אנשי של לסיועם הודות בהם, נקלטו המומלצים הילדים
בפעילות רגיעה הורגשה הקייטנות קיום בתקופת משטרה.

צעירים. של הפלילית

הדרכה בפעולות כבעבר, שותפים, היו המשטרה אנשי
בנושאי צעירים חוגי ובארגון לנוער קהילתיים במועדונים
במרכזים הסדר לשמירת נוכחותם תרמה היתר בין משטרה.
הסדר. ולהפרת להתפרעויות חשש היה שבהם הקהילתיים
בירוש התקיימה קהילתיים ובמרכזים במועדונים רבה פעילות
יבנה בארשבע, אופקים, חדרה, העמק, מגדל נצרת, עכו, לים,

וחיפה.

המחוז ביישובי הרכוש" "נאמני פועלים אחדות שנים מזה
בהדרכתן וחי, זי הכיתות מן תלמידים קבוצות ובעכו. הדרומי
שברשו והחינוך הנוער מחלקות ושל המשטרה של ובפיקוחן
שבמקו לימוד במוסדות הקיץ בפגרת מסיירות המקומיות, יות
בין עבירות וביצוע לרכוש נזקים מונעות ובכך מושבם מות
נאמני קבוצת השנה ראוייה מיוחד לציון אלה. מוסדות כותלי

ילד. כ500 שמנתה בארשבע, של הרכוש

והסברה הדרכה .6
בנוש והסברה הדרכה בפעולות השתתפו ילדים אלפי עשרות
חזו אלפים נפץ: מחומרי וזהירות בדרכים בטיחות אים
שטו המשטרה, תזמורת ובהופעות וגישוש חשיש כלבי במופעי
ובבםיסיה. המשטרה במיתקני והתארחו החופים משמר בספינות
בנושאי הארץ בכל הרצאות מאות נתנו משטרה אנשי
בתי לתלמידי וכיו"ב זנות אלימות, סמים, נוער, עבריינות
ולציבור למחנכים סעד, לעובדי לחיילים, לסטודנטים, ספר,

הרחב.

למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף .7
נוער, בבני טיפולה במסגרת הדוקים, קשרים מקיימת המשטרה
המשנה יחידות על הסעד, במשרד עבריינות למניעת המרכז עם
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די פרק

דרכ>ם ותאונות תנועה
*^^

התאו במספר העלייה כי מראה, 1971 שנת עם ההשוואה ומגמות סיכומים  בדרכים התאונות .1
.%10.0 לעומת %3.7 הנסקרת בשנה ייתר מתונה היתה נות לעומת נפגעים, עם דרכים תאונות 15,333 ארעו 1972 בשנת
של עלייה לעומת ,%1.0 של קלה ירידה חלה ההרוגים במספר לעומת ל22,086, הגיע הנפגעים מספר .1971 בשנת 14,781

,%2.8 של עלייה חלה קשה הפצועים במספר אשתקד. "ל242 3,792 אשתקד), 668) הרוגים 661 מהם  אשתקד 21,108

אשתק!ה %174 עלייי'של לעימת 16,753) קל פצועים ו17,633 אשתקד) 3,687) קשה פצועים
%45.1 כדלקמן: היתה המחוזות לפי התאונות התפלגות אשתקד).

בירושלים רכב עמוס צומת



החורף בתחילת בדרך. המשתמשים של מזגם ועל עירנותם על
קשיי החלקים, והכבישים הגשמים בגלל רבות תאונות נגרמות
בלתי והכנה חורפיים נסיעה להרגלי נהגים של הסתגלות

שהתחלפו. האוויר מזג לתנאי רכב כלי של מספקת

לאלה 1972 שנת של הסטאטיסטיים הנתונים השוואת
הדרכים. תאונות במספר העלייה מיתון על מצביעה 1971 של
של תוספת האוכלוסייה, גידול לאור במיוחד בולטת זו מגמה
של ותוספת ל390,000) הגיע (שמספרם רכב כלי כ40,000
בין בקירוב. ל600,000 הגיע שמספרם נהגים, כ100,000

 לציין: ניתן התאונות במספר העלייה למיתון הסיבות

נוספים, רמזורים הפעלת בצמתים, הנדסיים שיפורים 0
יישובים; ים העוקפ כבישים סלילת וסיום כבישים הרחבת

המשתמשים בקרב מוטורית לתנועה התודעה הגברת .
התנהגותם; על מעט לא המשפיעה בדרך,

החוק. אכיפת .

בדרכים התאונות גורמי .2

ולא גורמים מכלול של תולדה הוא התאונות שריבוי ברור
אחר ולא הוא כאילו כלשהו, יחיד גורם על להצביע יהיה נכון
כולו. בעולם נכון זה דבר בדרכים. תאונות לריבוי מביא
ספק, ללא התורמים, מסוימים אופי קווי לישראל ייחודיים
חוסר כגון: אישיות, אופי תבונות ביניהם, שנוצר. למצב רבות
יצר לוויתור, אינכונות דרך, נימוסי חוסר בזולת, התחשבות
הריבוי קצב כי הבסיסית העובדה רקע על כלזאת  תחרות
בהגה האוחזים מבין מאד גבוה שאחוז כך לידי מביא בנהגים
ברכב ושליטתם מועט שצברו הנהיגה נסיון כלומר חדשים, הם

המשובחים. מן אינה נהיגה ובמצבי

תהליך בראשית עדיין נמצאים אנו כי גם לזכור יש
קלטה לא עדיין וחברתנו הראשון, בדור כמעט המוטוריזאציה,
זה. ממצב הנובעים והכללים המנהגים ההתנהגות, תחושת את
גבוה הרגל הולכי מבין הנפגעים שאחוז לכך הסיבה אף זוהי

מאד.

הכבישים, רשת מצב הוא תאונות להתארעות נוסף גורם
בעיקר מואץ, בקצב המתרבה התנועה נפח את מלהכיל הצרה
תמיד ברורים אינם הכביש על הסימונים העירוניים. באיזורים
גורמים ואחרים אלה ליקויים כהלכה. ומוצבים אינם ותמרורים
מרחיקי שיפורים נעשו לאחרונה לתאונות. ובעקיפין במישרין

בעליל. ניכרות והתוצאות בכבישים, לכת

שמס3ר ככל והולך, מחריף בערים חנייה במקומות ■המחסור
מקומות הכשרת מתגברת. בערים והתנועה עולה הרכב כלי
חנייה של המקרים .מתרבים זה ממצב כתוצאה הצרכים. אח^י
מפגרת המחסור, את לצגגצם היתה שאמורה חדשים, נייה

במחוז  %35.3 תלאביב, במחוז ארעו התאונות מכלל
הקט התאונות התפלגות הצפוני. במחוז  ו%19.6 הדרומי
במחוז ארעו 49.50/0 שונה: בסדר היתה המחוזות לפי לניות
תלאביב. במחוז ו%21.8 הצפוני במחוז  %28.7 הדרומי,
המחוז הראשון במקום עומד קשות פציעות עם בתאונות גם
ובמקום %31.1 עם תלאביב, מחוז אחריו ,%41.2 עם הדרומי,
עם התאונות מבין .%27.7 עם הצפוני, המחוז  האחרון
במחוז %33.2 תלאביב, במחוז %49.6 ארעו קלות פציעות

הצפוני. במחוז ו17.20/0 הדרומי

היו בכבישים שנהרגו האנשים ממספר ל%50 קרוב
הפצועים מבין הרגל הולכי אחוז ;(661 מתוך 322) רגל הולכי

.(3,792 מתוך 1,299) 34.30/0 היה קשה

ל479 מ478 עלה תושבים 100,000 לכל התאונות מספר
ל690. מ683 עלה תושבים 100,000 לכל הנפגעים ומספר

אוגוסט תאונות), 1,442) יולי היו בתאונות השיא חודשי
לעלייה הסיבות תאונות). 1,395) ואוקטובר תאונות) 1,372)
לטיולים הים, (לשפת הנסיעות ריבוי הן בקיץ התאונות במספר
השלילית השפעתו  החום של השיא ובחודשי וכדי) ארוכים

....:.7ג_  
■ "$ ..י "}£$ 4 ■  י '

^15§1:4ו383י^ן

ביןעירונית בדרן גדול תנועה נפח
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תמרורי הוצבו חמורות תאונות בהם שארעו במקומות ♦
מהירות? והגבלת אזהרה

לחדסיטריים; הפכו מרכזיים רחובות *

בטחון; גדרות הוקמו תנועה עמוסי בצמתים .*

תוקנו. אופניים לרוכבי שנועדו השבילים ♦

התאונות במספר ירידה נרשמה ובחיפה בירושלים גם
ולשיפורים כבישים להרחבת היתר, בין ליחסה, ויש החמורות

הנסקרת. בשנה אלה ערים בכבישי שבוצעו הנדסיים

דרכים בתאונות והמלחמה התעבורה דיני אכיפת .3

התנועה, זרימת את ומווםתים מכוונים ישראל משטרת סיירי
בכוח, עבריינים מרתיעים לתנועה, הפרעה גורמי מסלקים
טיפול ומטפלים התעבורה חוקי על עבריינים נגד פועלים
השנה צוידו הביןעירוני הפיקוח סיירי בתאונות. ראשוני
שיש במקומות גם מוצבים משטרה אנשי חדשים. רכב בכלי
בתחילת  בתיספר ליד בעיקר רגל, להולכי סכנה בהם

ובסיומו. הלימודים יום

האלקטרונית המצלמה ע"י הונצחו בצומת ותאונה עבירה

תאונה לאחר מכונית שרידי

לסטות נהגים ומחייבים הכביש שטח את המצמצמים באיסור,
הולכי מחייבים הראייה, שדה את מסתירים נסיעתם, ממסלול
להוריד לאוטובוסים מאפשרים ואינם הכביש על ללכת רגל

בביטחה. נוסעיהם את

התאונות מן %62.6 כי העלתה התאונות סיבות חקירת
על אישמירה בגלל %12.5, מזה מסוכנת, נהיגה בגלל ארעו
בנסיבות מופרזת מהירות בגלל %9.3 מכוניות, בין רווח
במעבר רגל להולבי קדימה זכות אימתן בגלל %8.6 המקרה,
איציות בגלל %8.3 נכונה, לא פנייה בגלל 0/0\.ר חצייה,
הימין. על אישמירה בגלל ו4.20/0 לרמזור או "עצור" לתמרור
ורוכבי רגל הולכי התנהגות בגלל נגרמו התאונות מן %23.9
אי העיקרית הסיבה היתה התאונות מן ב%0.7 רק אופניים.
עם הרכב. בכלי מיכאניים ליקויים  וב%1.7 הדרך תקינות
אין התאונות שברוב אףעלפי כי שוב, להדגיש יש זאת
להביאם יש התאונה, להתארעות הישיר הגורם בכביש ליקרים

מסייע. כגורם בחשבון לעתים

בכבישים עזר אמצעי והתקנת הנדסיים שיפורים הכנסת
ניתן לכך כדוגמה התאונות. עקומת את ספק ללא מורידים
בשנת מ439 התאונות מספר ירד שבה עכו, נפת את להביא
זו בתקופה ירד הנפגעים מספר ;1972 בשנת ל383 1971

הפצועים ומספר ל36 51 מ  ההרוגים מספר ל616, מ683
מקריות. כנראה אינן אלה ירידות ל166. מ175  קשה

 : הבאות הפעולות הדוח תקופת במשך נעשו עכו בנפת

שופצו; ושוליהם הורחבו הנפה כבישי רוב *

הואר: עכוחיפה הדונתיבי הכביש *
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37 לוח

ה^\נה דוודע\> לפ* בדרכים התאונות
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הזאת המערכת את ישראל משטרת תתגבר 1973 בשנת
האפשרות נבדקת כן חדיש. אלקטרופנאומאטי במדמהירות
מצלמה עם משולב אלקטרוני מדמהירות לשימוש להכניס
המהירות את העוברות המכוניות את שתצלם אוטומאטית,

המותרת.
אלפי צילמו מרומזרים בצמתים אלקטרוניות מצלמות
עבירה המהווה דבר אדום, באור פניהם על שחלפו מכוניות
ולאחרים עבירה דוחות הוגשו 3,974 נגד ומסוכנת. תמורה
בצמתים כאלה מצלמות יותקנו 1973 בשנת אזהרות. נשלחו

נוספים.

התנועה, על בפיקוח עסק המשטרה עלידי המופעל המסוק
נתגלו אווירקרקע תיאום ידי על תלאביב. באיזור בעיקר

דווח. ונגדם תנועה עברייני 1,088

עם במשותף המופעלת תלאביב, במחוז הבטיחות סיירת
גדל הסיירים מספר פעילותה. את הרחיבה התחבורה, משרד
העוברים עבריינים לגבי החוק לאכיפת בנוסף ל220. מ120
עסקו  ואזהרתם לנהגים הסברה תנועה, כדי תוך עבירות
תנועה ובעורקי בצמתים התנועה על בפיקוח גם הסיירים

עיקריים.

36 לוח

 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
תנועה כדי תוך עבירות

1972

העכירה נ ו הפלם סד

הכל 244,988סך

מופרזת 21,564מהירות

בחוק שלא 26,040עקיפה

קדימה זכות 12,388אימתן

איתות 9,349עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 10,845אישמירה

נכונה לא 12,662פנייה

לרמזור או לתמרור 17,809איציות

אורות) עמעום עבירות (כולל תאורה 7470עבירות

לתנועה סיכון או הפרעה 3,568גרימת

מטען 8,372עבירות

7שיכרות

אחרת מסוכנת 7,200נהיגה

תנועה כדי תוך נהגים 137,274עבירות

אופניים רוכבי 2,385עבירות

רגל הולכי 21,240עבירות

נוסעים של חוקית בלתי 7,704הסעה

מיכאניים 19,580ליקויים

רישוי 24,112עבירות

שלישי צד ביטוח 5,729עבירות

אוויר וזיהום רעש 5,729צפירה,

העבירות 21,235שאר
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הכביש מן הורדו לתנועה, סיכון כדי עד תקינים בלתי שנמצאו
מחדש. ובדיקתם לתיקונם עד ישראל, משטרת בוחני עלידי

מופרזת, במהירות נסיעה על עבירה דוחות 21,564 מתוך
אלקטרוניים. מדימהירות מפעילי בידי 16,361 נרשמו
במהירות נסיעה שבהם בקטעים בעיקר מוצבים אלה .מכשירים
שעצם הראה, הנםיון בדרך. למשתמשים סכנה מהווה גבוהה
להורדת מביאה המכשיר הפעלת על הנהגים בקרב הידיעה

אלה. בקטעים הנסיעה מהירות

עבירה דוחות 572.236 תנועה עברייני נגד נרשמו השנה
244,988 .1970 בשנת ו452,833 1971 בשנת 553,667 לעומת
232,184 לעומת תנועה, כדי תוך עבירות על נרשמו דוחות
קציני מסוכנת. נהיגה על נרשמו דוחות 137,274 אשתקד.
אדמיניס לשלול סמכותם את מבעבר, יותר הפעילו, משטרה
נהיגה עקב לתאונה שגרמו נהגים של רשיונם טראטיבית
והיוו אסור במקום שחנו רכב כלי 11,426 זהירה. בלתי
רכב כלי 3,383 המקום. מן נגררו לתנועה חמור מכשול
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במסוק הסייר

התעבורה, בתקנות שינויים מספר הוכנסו 1972 שנת במשך
 המשטרה: עבודת על השלכה להם שיש

בשטח גם קסדה לחבוש חויבו דוגלגלי ג;מונע רכב רוכבי .*

עירוני;
על עופרת מגופי להתקין חויבו דיזל במנועי המשתמשים *
כדי המנוע, סיבובי ואת הדלק כמות את המווסתים הברגים

אוויר! זיהום לגגנוע

ולמשקלם? רכב כלי למידות חדשים תקנים נקבעו ♦
שרוחבם רכב לכלי אותת, באמצעות מיוחד, סימון נקבע *

1 ס"מ 260 על עולה

בדבר בצו עבירות לבמה המתייחסים שינויים הוכנסו *
הועלו. הקנס ושיעורי קנס ברירות

דרכים תאונות .4

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

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

ועוד. הזמן

התגועה על בפיקוח המ0*ק



באחוזים השינוי

39 לוח

ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
1972  1963

התאונותמספר
סםפר
האוכלוסייההנפגעים

מספר
התאונות

מספר
הנפגעים השנה

הכל פציעותקטלניותסד
קשות

פציעות
100,000קלות תושביםלכל

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

197215,3335782,86611,88922,0863,199,000479690

40 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
19721971

1971

+ 3.7

+ 3.5

+ 11.5

 8.0

15,333

3,199,000

* 330,440

46

14,781

3,090,000

296,229

50

. דרכים תאונות

האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב כלי

(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר

לסטאםיםטיקה המרכזית הלשכה של ארעיים נתונים לפי

. 62 



41 לוח

72$ו חומרתן לפ> דרכ>ם תאונות
המחוזות לפי

המחוו
הצפוני

המחוז
הדרומי

.%19.6 הצפוני המחוזות, לפי התאונות התפלגו השנה, גם כן שנה, כבכל
במחוז שונה: בסדר היתד, הקטלניות התאונות התפלגות  כדלהלן: יורד, בסדר
.21.80/0 תלאביב ובמחוז 28.70/0 הצפוני במחוז ,%49.5 הדרומי ובמחוז %35.3 הדרומי במחוז ,%45.1 תלאביב במחוז
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42 לוח

חומרתן לפי דרכים תאונות
1972  1970

19התאונות 707 1191972
באתוזים השינוי

1971/19701972/1971

הכל +13,442100.00/014,781%100.015,333100.00/0סך 10.0+3.7

קטלניות

קשות פציעות

קלות פציעות

482

2,437

10,523

3.6

18.1

78.3

586

2,878

11,317

4.0

19.5

76.5

578

2,866

11,889

3.8

18.7

77.5

+21.6

+ 18.1

+ 7.5

1.4

0.4

+5.1

43 לוח
והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

1972

11התאמספר ו נ וניםההרמספרו

ש יד ואחריםהזמןהמקוםחח רנ? ונהניםנוסעיםהו?כי
הכל דרךםד

עירונית
לא דרך
ילדיםמבוגריםילדיםמכוריםלילהיוםעירונית

הכל 5783032753592196612487730333סך

573027332462297242ינואר

472522232460233322פברואר

361917231343127213מרץ

37191822153816616אפריל

291514171230114132מאי

5931284514622113217יוני

40211934653142316יולי

432221232045212211אוגוסט

5831274117652214263ספטמבר

482523321658213331אוקטובר

633330352875328314נובמבר

613229313070268342דצמבר,
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44 לוח
1972 והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן/ לפי דרכימ תאונות

םהמקהחומרההגלסד הזמןו

מספר
באחוזיםהתאונות

קלותסייעותקשותפציעותקטלניות
דרו

עירונית
מה!

בצומת
לא דרך
עירונית

מהו
ימת יוםב* מםפר

מםסרבאחוזיםהתאונות
מספרבאחוזיםהתאונות

באחוזיםהתאונות
לילה

הכל 15,333100.0578100.02,866100.011,889100.011,7454,8463,58859411,3433,990סך

חיפה מרחב
צפת/כנרת נפת

עכו נפת
יזרעאל נפת
חדרה נפת

1,570
308
383
269
474

10.2
2.0
2.5
1.8
3.1

45
25
33
36
27

7.8
4.3
5.7
6.2
4.7

251
120

124

136
162

8.8
4.2
4.3

4.7
5.7

1,274
163
226
97
285

10.7
1,4
1.9
0.8
2.4

1,218
146
188
96
164

374
23
41

13
42

352
162
195

173
310

40
12
28
22
45

1,158
259
297
221
341

412
49
86
48
133

הצפוני 3,00419.616628.779327.72,04517,21,8124931,1921472,276728המחוז

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

1,123
2,808
1,480

7.3
183
9.7

51

150
85

8.8
26.0
14.7

116
636
429

4.0
22.2
15.0

956
2,022
966

8.0
17.1

8.1

1,034
1,608
876

387
522
247

89

1,200
604

1

203
63

867
2,003
1,081

256
805
399

הדרומי 5,41135.328649.51,18141.23,94433,23,5181,1561,8932673,9511.460המחוז

תלאביב 6,91845.112621.889231.15,90049.66,4153,1975031805,1161,802מחוז

45 לוח
1972  1971 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

התאונות נ ו ם
הכל הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמתתבאחוזים0ד

1197219711972197119721971197219711972ז19

הכל 14,78115,333100.0100.02,8483,0046,6036,9185,3305,411סך

נע רכב עם 6,2676,98542.445.61,0221,2143,1663,5712,0792,200התנגשות
חונה רכב עם 1231270.80.8323248484347התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 1791531.21.0656237267765התנגשות

דומם עצם עם 2773311.92.1788186122113128התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 1072,2882,2832,1072,023'5,4655,41337.035.31,0701דריסה
רכב כלי בתוך בנוסע 8077575.54.911991504496184170פגיעה

6897604.75.0166166153190370404התהפכות
1251030.80.7402148333749החלקה

אחר 8497045.74.6256230273149320325סוג



+ 7.4
18.2

46 לוח
1972  1971 דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

הרכב נ5י סונ
המורשים הרכב השינויכלי

באחוזים
הרכב השינויהמעורביםכלי

11972ז219ז119!19
באחוזים

המנועיים הרכב כלי כל +330,440*296,229סך 11.521,56622,712+ 5.3

+11.7 10,679 9,561 +16.0 198,330 170,987 פרטיות מכוניות
+ 10.6 6,117 5,529 +9.1 79,430 72,794 משא מכוניות
13.4 2,478 2,862  1.0 41,230 41,636 מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,
 0.9 1,972 1,990 + 3.3 4,900 4,744 אוטובוסים
 0.5 1,049 1,054 + 2.8 3,600 3,503 מוניות
26.8 417 570 +15.0 2,950 2,565 (מנועיים) שונים

1,130
135

1,052
165

ידוע לא
ידוע לא

ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות

המעורבים אחוו
המורשים ביז

47 לוח
* 1972 דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
המעורבים הרכב כלי המורשים הרכב כלי

הרכב כלי םונ

6.9 100.0 22,712 100.0 330,440 המנועיים הרכב כלי כל סך

198,33060.010,67947.05.4

79,43024.06,11726.97.7
41,23012.52,47810.96.0
4,9001.51,9728.740.2
3,6001.11,0494.629.1
2,9500.94171.814.1

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,
אוטובוסים

מוניות
(מנועיים) שונים

החיו לקי לסטאטיסטיקה* המרכזית הלשכה של הארעי הסיכום לפי

48 לוח
1972 לאעירונית ודרך עירונית דרד  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

הרכב כלי הכלסונ עירוניתסד לאעירוניתדרד דרך

המנועיים הרכב כלי כל 22,71216,5306,182סד

פרטיות 10,6797,8492,830מכוניות
משא 6,1173,8282,289מכוניות

1,049778271מוניות
1,9721,618354אוטובוסים
1,4291,250179קטנועים

29326132אופנועים
מנוע עם 42039030אופניים

סירה עם וקטנועים אופנועים 33629145תלתאופנועים,
(מנועיים) 417265152שונים

ותלתאופניים 1,130998132אופניים

לבהמות רתומות 1358649עגלות
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49 לוח

1972  התאונות סיבות התפלגות

מתור אחוז
הםה"כ

נתונים
נ?טי>ם הטיבות

9.3
0.5
4.4
8.6
0.2
63
2.0
0.3
1.7

12.5

0.1
3.2
7.1

4.2
0.2
1.9

1,527
88

721
1,398

32

1,035
332
52

277
2'046

11

522
1,156
682
36
308

6

המקרה בנסיבות מופרזת מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת מהירות

לרכב קדימה זכות אימתן
חצייה במעבר  רגל להולך קדימה זכות אימתן
חצייה מעבר ללא בצומת רגל בהולך איהתחשבות

'"עצור" לתמרור איציות
לרמזור איציות

אחר הורייה לתמרור איציות
קדימה" "זכות לתמרור איציות

המכוניות בין רווח על אישמירה
איתות

כחוק שלא עקיפה
נכונה לא פנייה

הימין על אישמירה
סינוור

אחורנית נסיעה
תקינים בלתי אורות  תאורה חוסר

62.6 10,229 סח"כ מסוכנת נסיעה

0.1

0.1

0.2

1.4

14
12

3

35
1

237

שיכרות
נרדם הנהג

אחרות אישיות סיבות

הנהג של שבהתנהגותו אחרות 290.2סה"כסיבות

רגל הולכי 3,35020.5םה"כהתנהגות

ותלתאופן אופניים רוכבי 5603.4סה"כהתנהגות

תקינים בלתי בלמים
תקין בלתי הגה

אחרים מיכאניים ליקויים

1.6 273 סה"כ מיכאנייס ליקויים

1.7

0.7
9.3

11.7

100.0

272
110

1,524

1,906

16,347

הנוסעים התנהגות
הדרך תקינות
הסיבות שאר

שונות

כללי סיכום
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50 לוח

אופנ"ם972ו ורוכב* רגל תאונותהולמ נפגעי
ו>לד>ם מבוגרים

רגל הולכ*

/י')^ 6

קל פצועים [
קשה פצועים [

הרוגים 1

0

0 אופמ>8^ רוכב>

ילדים 5 ביניהם אנשים, 21 חייהם את קיפחו האופניים רוכבי ילדים. 76 ביניהם חייהם, את קיפחו רגל הולכי 322
ילדים. 80 ביניהם קשה, נפצעו ו190 מבין ילדים, 471 ביניהם קשה, נפצעו הרגל הולכי מבין 1,299
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51 לוח

המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי
1972

הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמחוזארציםיכום

פצועיםהרוניםסה"כ
קשה

פצועים
''בקל פצועיםהרוניםטח

קשה
פצועים
פגועיםהיוניםסה"בקל

קשה
פצועים
קל

פצועיםהרוניםםה"כ
קשה

פצועים
קל

רגל 5,8213221,2994,2001,174863657232,448874581,9032,1991494761.574הולכי

8,7091861,2837,2402,149554441,6502,991202502,7213,5691115892,869נוסעים

מכוניות 4,7091047113,8941,025372117771,935161651,7541,749513351,363נהגי

אופנוע 1,670252751,370227446177985712485445814105339נוהגי

אופניים 995211907841688501104543514003731089274נוהגי

1823341454310335717498221763אחרים

22,0866613,79217,6334,7861901,1263,4708,8701341,0557,6818,4303371,6116,482סה"כ

52 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

1972  1970

י >ה ג קלפצועקשהפצועיםםו ים

השנה
כל

הבלהנפגעים סו
רגל ונהניםנוסעיםואחריםחולכי

הכל םן
דנל ונהניםנוסעיםואחריםהילכי

הכל םד
רגל ונהניםנוסעיםואתריםחולכי

ילדים*מבוגריםילדיםמבוגריםילדים*מבוגריםילדיםמבוגריםילדים*מבוגריםילדיםמבוגרים

197019,59253820264254183,1417654171,8609915,9132,5641,48911,159701

197121,10866824494308223,6879034642,17514516,7532,9051,55311,507788

197222,08666124676303333,7928534802,23322617,6332,7211,62412,313975



53 לוח

והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  תאונות נפגעי
1972  1970

הכל קשההדיניםסד ק?פצועיםפגועים

197019711972197019711972197019711972197019711972

19,59221,10822,0865386686613,1413,687379215,91316,75317,633הכלסך

חיפה 2,0642,0632,1645563463703383071,6391,6621,811מרחב

צפת/כנרת 497500572252737140166184332307351נפת

עכו 562683616315136153175166378457414נפת
יזרעאל 558434559233342176166228359235289נפת
חדרה 766769875384229129228241599499605נפת

הצפוני 4,4474,4494,7861722161909681,0731,1263,3073,1603,470המחוז

ירושלים 1,2851,4681,4672856551201611371,1371,2511מרחב '275
המרכז 4,0434,2134,2641221711796308148503,2913,2283,235מרחב
הנגב 2,2192,4322,699911021033505126241,7781,8181,972מרחב

הדרומי 7,5478,1138,4302413293371,1001,4871,6116,2066,2976,482המחוז

תלאביב 7,5988,5468,8701251231341,0731,1271,0556,4007,2967,681מחוז

54 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
1972  1970

ונהנים נוסעים ואתרים רנל הולכי הנפגעים כל

197019,5925,50128.114,09171.9
197121,1086,16329.214,94570.8
197222,0866,00327.216,08372.8



55 לוח

גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים
1972  1970

הפגיעה כ?םונ
הנפגעים

ואחרים רגל ונהנים*הולכי נוסעים

הכל הכל40145סד 40145סך

19702,7881,9704561,514818141677

הנפגעים 19713,0662,1115721,539955221734כל

19723,4152,1816221,5591,234261973

19708264244018513

197111694385622616הרוגים

197211077344333726

19705164179532299990

קשה 197160946413033414524121פצועים

197270648012835222635191

19702,1901,4893371,152701127574

קל 19712,3411,5534041,149788191597פצועים

19722,5991,6244601,164975219756

דרכים! בתאונות למלחמה הביןמשרדי הציבורי המטה +

דרכים; תאונות למניעת הלאומית המועצה *

וחקיקה; תעבורה לענייני התיאום ועדת *

המקומיות; ברשויות תנועה ועדות *

ולבנייה. לתכנון ערים, לבניין המחוזיות הוועדות *

למשטרה שמחוץ גופים עם פעולה שיתוף קוים כמוכן
בערים במיוחד הארצי, הדרג מן יותר גמוכים בדרגים

הגדולות.

אופניים רוכבי בעיקר

למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף ,5
ומועצות עיריות עם שוטפים קשרים קיימו המשטרה יחידות
במשרד ציבוריות לעבודות המחלקה יחידות ועם מקומיות
בקטעים הנדסיים שיפורים הוכנסו המשטרה בהמלצת העבות;.
ובטיחות. אתרעה אמצעי בהם והוספו לתנועה סכנה בהם שיש
סטאטיסטיים נתונים ריכוז על התבססו המשטרה המלצות
וניתוחם. רבות תאונות נגרמו שבהם וצמתים כביש קטעי אודות
תאונות פירוט ובו יומי דוח מע"צ להנהלת הועבר בבד בד
הנדסי. ליקוי בגלל גגרמו כי להניח שישיסוד הדרכים
עבודות לביצוע בקשר דעתה את לחוות התבקשה גם המשטרה
מחוז משטרת התנועה. על להשפיע בדי בהן שהיה בדרכים
זו. שנה במשך כאלה דעת חוות 650 הוציאה בלבד תלאביב

התחבורה ומשרד המשטרה בין מתמיד פעולה שיתוף ממלכתיים גופים של בדיוניהם מיוצגת היתד, המשטרה
הבטיחות. סיירת של בהפעלתה היתר, בין ביטוי, לידי בא  וביניהם: בדרכים, תאונות במניעת העוסקים וציבוריים
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56 לוח
וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1972
לרישום פנקסים
מק  תאונה
בלבד 5רכוש

תיקים הסילוק י לב 1

8,357
4,313
1,333
1,372
45

1,294
1

3
27
15

7

3
2

199
2

1,236

המקרים 1972כל בשנת 18,606שנרשמו
1972 בשנת במשטרה נסגרו *7,141

בחקירה *4,243
חויבו *2,765
102.זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים תלויים *

31.12.724,355בתאריך
33מאסר

תנאי על 101מאסר

םה"כ:  הנהיגה רשיון 561שלילת
חודשים 3 371עד

ם
1=2

חודשים 6 עד 378

חודשיםו* 12 עד 640
ומעלה 72שנה

תנאי על הנהיגה רשיון 1,917שלילת
נהיגה רשיון מלקבל 35פסילה

4,228קנס

קודמות משנים תיקים כולל

57 לוח

תעבורה וסילוקםדוחות
1972

הסילוק תיקיםחיוביםתיקיםשלבי

שנרשמו 572,236דוחות
קנס) עבירות (524,944)(מהם

84,182קנס
'7

הברירה לפי 346,586שולמו
/מז$סר

תנאי על 87מאסר
במשטרה 48,854נסגרו

נהיגה רשיון 1,986שלילת במשטרה ועומדים תלויים
חויבו
זוכו

78,119
84,276

276

תנאי על נהיגה רשיון שלילת
נהיגה רשיון מלקבל פסילה

2,939
822

המשפט בבית ועומדים 13,573תלויים
אחר 329עונש

טכניים 552שיבושים
7ה הש? תיקיםתקופות

הסגירה תיקיםסיבות

חודשים 3 עד אשמה 2,975793אין
הוכחות חודשים966חוסר 6 עד 3109

לציבור עניין חודשים1,656אין 12 עד 61,015
ומעלה12,449אזהרות 69שנה

אחרות מסיבות 30,808נסגרו
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58 לוח
המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות

1972  1971
יםבחודשהמזילהתקופת

הכלהמחוז 33612עדסך  ומעלה6 וןלמ12 תנאישלילד,

197119721971197219711972197119731971197219711972

הכל 2,9294,925423793951097091,01568691,6342,939םך

הצפוני המחוז
תלאביב מחה
הדרומי המחוז

790
382

1,757

1,609
727

2,589

173
60
190

348
129

316

15

29
51

28
45
36

154
93
462

216
200
599

39
6
23

20
3
46

409
194

1,031

997
350

1,592

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

1972
חהשליתקופת ב ח יםודשל

הכלהמחוז 3םד עד 36 עלומעלהמ61212 תנאישלילה
באבאבאבאבאבא

הכל 2,150215328137373734521,667190סד

50464 ,10251211515136057
6866482531610211155250
960871443301211975583

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

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

60 לוח
הנפות לפי  דרכים תאונות

1972

הנולז רמת עסי£, ^ יהודה נפת נפת
שומרון הכל סך התאונות

31

הגולן רמת

72

715 360 264 1,370 הבל סך

1604943644קטלניות
קשות 4851007729810פציעות
קלות 72511524035317פציעות

61 לוח
נפגעי הנפותתאונות לפי

1972
עזה נפת נפת

שומרון הכל םד הפגיעה םונ

915 620 439 2,046 הכל סך

1815354677הרוגים
6271469935725קשהפצועים
1,23824046749140קלפצועים

הסברה .6
אנשי מפי הדרכה קיבלו בתיספר מ922 תלמידים 54,619
ההדרכה עם בבד בד בדרכים. הבטיחות בנושא משטרה
במעברי בטיחות" כ"משמרות התלמידים הופעלו העיונית
השתתפו הבטיחות" "משמרות מדריכי בתיהםפר. ליד חצייה
השנה החינוך. משרד עם בשיתוף שנערכו עיון ימי ב5
הנלמד החומר המחשת שעיקרה חדשה, הדרכה שיטת נבדקה
והזהיתת התנועה בנושאי הדרכה שעות 671 משחק. באמצעות
הרצאות קיבוצים. ולבני תיכון לתלמידי גיתנו בדרכים

הרחב. לציבור גם ניתנו אלה בנושאים

המוחזקים בשטחים הדרכים ותאונות התנועה .7
ב%30,4 עלה המוחזקים בשטחים הדדכים תאונות מספר

השנה. ל1,370 אשתקד מ1,051
והיא סיני, וצפון עזה בנפת נרשמה במיוחד חריפה עלייה
שם. המשקית ומההתעוררות הבטחוני המתח מהפגת נובעת
מספר ,(%60.0) ל715 מ447 עלה בעזה התאונות מךכל
התאונות ומספר (3^%3< ל64 מ48 הקטלניות התאונות
קשה הפצועים מספר .(7^%3) ל298 מ172  החמורות
מ52  ההרוגים ומספר (%78.5) ל387 מ200 עלה בעזה

.(%28.8) ל67
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יותר חמורה היתה הקטלניות התאונות בממפר העלייה
כמםפרן  31 ל התאונות מספר הגיע ברמתהגולן .(96.070,)

שעברה. בשנה

מספר עלה אלקטרוניים מדימהירות הפעלת בעקבות
במהירות נסיעה על המוחזקים בשטחים שנרשמנו הדוחות
מסוג עבירות על גם ג1972. ל1,192 ב1971 מ178 מופרזת
על אשתקד: מאשר כמה פי  רבים דוחות נרשמו אחר
251 לעומת דוחות, 856 השנה נרשמו כחוק שלא עקיפה
על אשתקד, 120 לעומת ,572  נכונה לא פנייה על אשתקד,
הדוחות סךכל אשתקד. 8,236 לעומת ,21,515  חנייה

אשתקד. 70,216 לעומת ,104,574 היה השנה שנרשמו

מתונה אך הדרכים, בתאונות עלייה חלה יהודה בנפת גם
ב%6"28 ההרוגים מספר ב%13.2, עלה מספרן יותר.
1972 בשנת חל המוטורית בתנועה ב%22.2. קשה והפצועים
נהגים ל1,000 קרוב ונוספו מ%100.0 למעלה של גידול
מספר בעליית גורם מהווה הערה התיירות תנועת גם חדשים.
.מדמהירות הפעלת כללה תאונות למניעת הפעילות התאונות.
בבתי העונשים החמרת לנהגים/ הסברה כנסי אלקטרוני,
הסיור פעילות והגברת תנועה עבירות על המקומיים המשפט
של הסיור רכזי ארבעה קיימו השנה גם הסלקטיבי. והפיקוח

הבטיחות. משמרות את והפעילו בכתיספר הדרכה הנפה

, (%5ג) התאונות במספר קלה עלייה היתה שומרון בנפת

61 לוח
תנועה כדי תוך עב>רות  בדרכ>ם התעבורה חוק* על עבירות

1972

רכב
מקומי

הרשום רכב
בישראל הכל סד לסוניהו עבירות

9,355 5,219 104,574 הכל סך

786

834

739

4,420

673

556

3,759

1,427

מופרזת 1,192406מהירות

כחוק שלא 85622עקיפה

קדימה זכות 78142אימתן

איתות 4,48464עבירות

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 71744אישמירה

נכונה לא 57216פנייה

רמזור או לתמרור 4,316557איציות

תאורה 1,44316עבירות

נהגים כדיעבירות 14,3611,16713,194סה"כנהיגהתוך

רוכבי 5,287245,263םה"כאופנייםעבירות

4127405

2,349822,267

60,6501,58659,064

מטען עבירות
מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

61,736 1,675 63,411 סה"כ התעבורה חוקי על אחרות עבירות

19,162 2,353 21,515 סה"כ חוקית בלתי חנייה על דוחות נרשמו
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ומד71ןר תכנון,דזק>קה ארגון,
הכללי: למפקח ישירות הוכפפו להלן המפורטות הפונקציות .

1 הציבור תלונות על הממונה
מיוחדות; למשימות מטה קצין

המשפטי; היועץ
המשטרה. דובר

הכללי, המפקח לסגן ישירות הוכפפה האדם כוח מחלקת .
המנהלה. אגף כראש גם המשמש

ההדרכה. למחלקת צורפה המשטרה תזמורת .
בוטלה. החקירות אגף ראש עוזר הפונקציה .

חולון. לתחנת הכפופה משטרה, נקודת הוקמה בבתים .
בעבר) 3 (במקום סיור אזורי ל4 חולקה חולון תחנת .

נוספת. מאולחטת ניידת לה והוקצבה

ארגוניים ושינויים ישראל משטרת בפיקוד שינויים .1

כמפקח ז"ל סלע אהרון רבגיצב נתמנה 1.8.72 בתאריך .
ניצב נתמנה הכללי המפקח כסגן ישראל. משטרת של הכללי

רוזוליו. שאול

כמפקח רוזוליו שאול רבניצב נתמנה 31.10.72 בתאריך .
ניצב נתמנה הכללי המפקח וכסגן ישראל משטרת של הכללי

דקל. אלי

תמורות 1972 בשנת חלו ישראל משטרת של הארגוני במבנה
אלה:

בוטלה. הקודמת מתכונתה לפי הכללי המפקח לשכת .
הציבור. תלונות על הממונה של חדשה פונקציה הוקמה .

ישראל משטרת של הכללי למפקח רוזוליו שאול רבניצב את ממנה הלל שלמה המשטרה שר



שלילת של עונש ועומד תלוי שנגדם עבריינים ושימת *
לפקח המשטרה סיירי יוכלו הרשימה עלפי הנהיגה; רשיון
השלילה בתקופת ברכב נוהגים אמנם אם זה, מסוג עבריינים על

הכנה. בשלבי עדיין נמצאת התכנית הרשיון. של

.1972 בשנת הוא אף הורחב הפלילי הרישום נושא
פע מועברות המשטרה ליחידות הדרושים: במערכת *
לחקירה, דרושים אנשים של מעודכנות רשימות בחודש מיים
בודקות החקירה יחידות מצה"ל. ועריקים חוקי ממעצר נמלטים
אינם החקירה כדי תוך במגע עמה הבאים האנשים שמות אם

ברשימה. כלולים

זה בקובץ נקלטו השנה סוף עד העבריינים; קובץ *
422,566 בקובץ רשומים בסה"כ חדשים. עבריינים 37,806
למעלה ועד אחת מהרשעה  הרשעות בעלי ביניהם אנשים,

הרשעות. מ100

על מלא מידע אוטומאטי באורח מספק העבריינים קובץ
הועבר כן עבירה. במעשה המשטרה עלידי המואשם אדם כל
למרכז שהופנו פניות 283,770 לפי זה, קובץ מתוך אחר מידע
פניות ולפי ממשלה למשרדי משטרה, ליחידות הנתונים: עיבוד

פלילי. רישום היעדר בדבר תעודה לקבל שביקשו אזרחים

ונוחלים שיטות תכנון, .2

אוטומאטי נתונים עיבוד א.

נוס לנושאים השנה הורחבה האלקטרוני המחשב של הפעלתו
480 לעומת בחודש, שעות ל520 הגיע ניצולו כי עד פים,

אשתקד. שעות

בשנה הורחב ,1966 בשנת למחשב שהוסב התעבורה נושא
אלה: נוספות במערכות הנסקרת

הנהלת עם בתיאום נהיגה; רשיונות חידוש עיכוב *
אחר העוקבת מערכת הוקמה הרישוי ומשרד המשפט בתי
עברייני על המשפט בית עלידי שהוטלו הקנסות תשלום
הנהיגה רשיון את מחדשים אינם הרישוי משרדי תעבורה.
את שילם ולא משפט בית של דין לגזר ציית שלא לעבריין

הקנס.

הנהיגה; רשיון של השלילה בתקופת נהגים אחר מעקב *
עבירת על דוח הוגש שנגדם הנהגים אם בודקת המערכת
שנהגו בשעה רשיון שלילת של עונש בתקופת היו לא תעבורה
המשטרה יחידת פותחת כזה, מקרה מתגלה אמנם אם ברכב.

בחקירה. הנהג של מגוריו שבאיזור

ז וחן
ויי
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ותנאי החוקי מעמדם שומרים, של הפעלתם בדבר קריטריונים
שירותם.

בשטחים ושוטרים) (סמלים משטרה אנשי קידום (3

הנהוגים הקידום כללי של התאמתם בחינת  המוחזקים
בשטחים. המשרתים ושוטרים סמלים לגבי בישראל

(רב"שים) השוטף הבטחון רכזי של עיסוקים הרחבת (4

את בהם להעסיק שאפשר נוספים משטרתיים נושאים נבחנו 
הבטחוני. במצב השיפור לאור הכפריים, ביישובים הבטחון רכזי

משטרה. בתפקידי סטודנטים העסקת (5

ובקרה שליטה  ישראל במשטרת המערכות בדיקת (6
שליטה למערך והתוכן, הציוד מבחינת פתרונות, הצעת 

ובקרה.

הצעה  ישראל משטרת של המרחבי הארגון בדיקת (7
ישראל. משטרת של האופטימאלי הארגוני למבנה

תלאביב. מחוז של הארגוני המבנה בדיקת (8

מודל בניית  משטרה תחנות  מערכות בדיקת (9
משטרה. תחנת של תפעולי

שוטרות. עלידי ייעודיים תפקידים איוש (10

 מדעי במיכשור החקירה יחידות צורכי הגדרת (11
האמצעים לשיבוץ תקנים והצעת היחידות של הצרכים בדיקת

המשטרה. במערך

ביחידות (פ"א) האשמות פנקס כרטיסי בדיקת (12
ברישום הקשורים העבודה בתהליכי שיטה הצעת  החקירה

ואחזקתם. צורתם הכרטיסים,

יעילות בחינת  הבעלים רשות ללא רכב לקיחת (13
מיוחדים. במנעולים רכב של הנעילה חובת בדבר התקנות

שבשירות קורטינה" ,,פורד מסוג מכוניות מעורבות (14
של זה בסוג התאונות בחינת  דרכים בתאונות המשטרה
 יותר רבות הן אמנם ואם אחרים, רכב סוגי לעומת מכוניות

פתרונות. להציע

לוד. התעופה נמל אבטחת (15

שיטה, קביעת  חינוך במוסדות הבטחון סדרי (16
במוסדות השוטף הבטחון תפקידי את המשטרה תבצע שלפיה

בארץ. החינוך

הציבור של הציפיות מהן  הציבור עמדות םקר (17
המשטרה ואת השוטר את הציבור מעריך וכיצד המשטרה מן

כארגון.

המשותפות הנקודות  המשטרה אנשי עמדות סקר (18
והשקפות המשטרה אנשי של השקפותיהם בין השוני ונקודות

החוקים. אכיפת בנושא הציבור

הנקודות  הבטיחות סיירת אנשי עמדות סקר (19
סיירת אנשי של השקפותיהם בין השוני ונקודות המשותפות

חדשים: נושאים למחשב הוסבו השנה במשך

האדם כוח תקני את כולל הקובץ האדם: כוח תקני *
בהתאם הקובץ את יעדכן המחשב המשטרה. יחידות בכל
בהתפתחות והשוואות נתונים ויעבד בתקנים החלים לשינויים
קובץ בעזרת השונות. היחידות לפי השנים, במשך בהם שחלה
יהיה אפשר במחשב, האדם כוח רישום שיופעל ולאחר זה

ביחידות. האדם כוח מצבת על לפקח בעתיד
את מחליף זה קובץ הסוהר; בבתי הכלואים רישום *
למידע בנוסף המוהר. בתי בשירות הקיים הידני הרישום
יעדכן אחרים, ולמוסדות הסוהר בתי לשירות הקובץ שיספק
הנוגע בכל ישראל משטרת של העבריינים קובץ את גם

הסוהר. בבתי עבריינים של השהות לתקופות

משרדי ארגון ב.
במגמה השנה, גם נמשכה המשרדיות העבודה שיטות בדיקת

בכוחאדם. ולחסוך אלה עבודות לצמצם
לארגן במגמה בדיקה נערכה המשטרה משרד במזכירות
נערכו כן מתאים. משרדי מערך ולהציע המזכירות עבודת את
והרי הניהול במדור תלאביב, במחוז התנועה בענף בדיקות
וחלוקת משרדי מערך עבודה, שיטות להציע כדי  שום
ולאיכות להספק בקשר  נתונים לעיבוד במרכז כוחאדם;
מבקשי של הרשימות להעברת ובקשר הנקבניות של העבודה
האנשים רשימות בדיקת (לשם הפנים משרד מלשכות דרכונים
עבודה והליכי שיטות להציע כדי דינם), לבירור המחכים

יותר. יעילים
מחדש לאחרונה נבדקה ישראל במשטרת הטפסים מערכת
הטפסים של ומעודכנת חדשה מהדורה הוכנה מכך וכתוצאה
תוקנו חדשים, טפסים תוכננו כן ישראל. משטרת שבשימוש

בוטלו. ואחרים טפסים
סדיר באורח השתתפו משרדי לארגון החולייה קציני
שבה המדינה, שירות נציבות שליד לאו"ש השירות בוועדת
תכניות לאזרח, השירות שיפור בנושאים. היתר, בין דנו,

או"ש. ומחקרי בדיקות חומר תיעוד שנתיות, עבודה
15 ייעול. הצעות 65 השנה קיבלה ייעול להצעות הוועדה
נדחו הצעות 22 בפרסים. זכו ומגישיהן נתקבלו ייעול הצעות

בבדיקה. עדיין נמצאות הצעות ו28

סטאטיסטיימ ופרסומים סקרים מחקרים, .3

משטרתיים בנושאים וסקרים מחקרים נערכו 1972 שנת במשך
הצי עמדות הבטחון, סדרי הארגון, האדם, כוח בתחום שונים

וכוי. ההסברה בור,

רובם: את בקצרה נסקור

התוויית  ושוטרים סמלים  חקירות אנשי קידום (1

בדרגה. ולקידום מקצועי לקידום קווים

קביעת  ישראל למשטרת הכפופים השומרים מעמד (2
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בציבור דמותה גם וכן המשטרתית הפעילות של יעילותה
ובתכנם, החוקים אותם בטיב מבוטלת לא במידה תלויות
רשויות בידי נתונים לתחיקתם וההשפעה לעיצובם שהיוזמה
אדישה להיות יכולה המשטרה אין כן על אחרות. ממשלתיות
בתהליך הנמצא כלשהו לחוק ביחס השגותיה להביע ומחובתה

וכיו"ב. לעקרונותיו לניסוחו, וחקיקה, עיצוב של

בחקי כגורם המשטרה הוכרה האחרונות השנים במרוצת
הממשלתי במישור ובהערותיה בהשגותיה התחשבות קיימת קה.

הכנסת. ובמישור

הצעות השנה, אישרה שהכנסת חוקים מספר לציון ראויים
הממ חוק, תזכורותהצעות וכן הכנסת שולחן על שהונחו חוק
היא שלא שונים, לחוקים המשטרה של זיקתה את חישים
חלקה אףעלפיכן ולביצועם, לייזומם ישירה באחריות נושאת

ביותר. בולט לעתים, הוא, בביצועם

הממשלתיות החברות חוק הצעת
ידועות ציבוריות סערות מספר של תולדה הינד. זו חוק הצעת
הוטחה שהושמעו ההאשמות בין האחרונה. בשנה שהתחוללו
עצמה, דעת על מתערבת, שאיננה על המשטרה נגד ביקורת

פשעים. חקירת על המופקד כגוף
ביוזמתה אולם ? זה מסוג בחוק ישירה נגיעה אין למשטרה
להודיע חברה מנהל כל המחייב החוק, להצעת תיקון הוכנס

הנכון. במועד בפלילים חשד על למשטרה

,(34 (מס' הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק
תשל"ב1972

נשק ונשיאת נשק החזקת על העונש את להחמיר נועד החוק
פלילית כעבירה העבירה את ולהגדיר חוקית, רשות ללא

מאסר. שנות 10 עד 7 עליה שהעונש חמורה,

כלי מחוק אלה בעבירות הענישה את הוציא לחוק התיקץ
ללא בנשק למחזיקים חנינה העניק זאת עם יחד אך הירייה,
בחוק. שנקבעה התקופה תוך למשטרה אותו מסרו אם רשיון,

רשיון. לבקש האפשרות ניתנה נשקם את למחזירים
בנשק שימוש של גל לאחר באה זה חוק לחקיקת היוזמה
בלתי נשק של הגדולה הכמות ולאור המדינה את שפקד חם
החנינה שונות. מסיבות רבים אנשים אצל המצוי מורשה
למשטרה. נמסר ירייה בלי של מבוטל בלתי ומספר פרי נשאה

אוניות), על (פיקוח חירום שעת תקנות לתיקון חוק
תשל"ב1972

אדם לעצור רשאי שיט כלי קברניט כי קובע, זה חוק תיקון
המעצר על השיט. כלי את לסכן, מתכונן או סיכן, אם באונייתו
הקברניט ישראל. למשטרת לכך, האפשרות לו יש אם יודיע,
משטרה קצין עלידי לו שיינתנו הוראות לפי בעציר ינהג
המשפט. בית עלידי צו הוצא לא עוד כל ומעלה, פקד מדרגת

תשל"ב1972 (תיקון), עסקים רישוי חוק
המוסדות לרשימת המשטרה הוסיפה זה לחוק התיקון באמצעות
המרכזים מוסדות או כספיים מוסדות רישוי, הטעונים והעסקים

חוקי אכיפת ולגבי המשטרה לגבי הציבור והשקפות הבטיחות
התעבורה.

סטאטיסטיים פרסומים ד.
שכללו הפרסומים השנה. במשך פורסם רב סטאטיסטי מידע
ליחידות הועברו להלן, המפורטים בנושאים וניתוחים נתונים

חוץ. ולגורמי המשטרה
נפגעים. עם תאונות על ומצטבר חודשי דוח .

של חקירה בתיקי הטיפול על ומצטבר תלתחודשי דוח .
בלבד. נזק של חקירה ותיקי נפגעים עם דרכים תאונות

שבהם תיקים ועל חקירה תיקי על ומצטבר חודשי דוח .
נודע. העבריין

לפי התפלגותם  עבריינים על ומצטבר תלתחודשי דוח .
הגיל.

 נפגעים עם תאונות איתור  ביןעירוניים כבישים .
נושא באותו .19711969  רחובות קטעי ולפי החומרה לפי
הצפוני המחוז יישובי הגדולות, הערים לפי נפרדים פרסומים

הדרומי. המחוז ויישובי

ביישובי נפגעים עם דרכים ותאונות רכב אוכלוסייה, .
הנפות.

(לפי וביישובים ישראל בכבישי קטלניות דרכים תאונות .
.1971 ינואראוקטובר קטעים),

לפי נפגעים עם תאונות איתור  ביןעירוניים כבישים .
אירוען. וזמן הסיבות הכביש, קטעי החומרה,

תלאביביפו. במרחב נפגעים עם דרכים תאונות .

משפטי וייעוץ חקיקה .4

חקיקה א.
המשט של הישיר מעניינה הוא מוצע חוק כל שלא אףעלפי
מינהליות למטרות המתייחסות החוק הצעות הן רבות רה,
חדשות נורמות הקובעות או חוקים המתקנות ותפעוליות,
אמנם נוגעות רובן אופיראטיביות. לפעילויות בעיקר שנוגעות
אף ואלה תפקידיהם ביצוע לצורך אחרים ממשלה למשרדי
חשיבות בעלות השלכות אלה לחוקים אך אותן, היוזמים

למשטרה. עניינית
ואין ישראל, במשטרת כלשהי בדרך נוגעים החוקים רוב
אלא דין, וסדרי ראיות דיני פליליים, לחוקים דווקא הכוונה
החברה, בחיי האזרחי במישור הם שלכאורה רבים לחוקים
עסקים, רישוי בנייה, מקומיות, רשויות משפט, בתי כגון:
מאחר וכוי. העם בריאות שירות, תנאי רכב, כלי ביטוח
של שהתערבותו ומאחר דימוקראטית, סעד למדינת שפנינו
התחיקה רבה ניכרת, היא המדינה של הכלכלה בחיי הממשל
הטבע בדרך התקופה. ורוח הזמן צורכי את להדביק במגמה
המשטרה. על נוספים ותפקידים עול החדשים החוקים מטילים
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לפגוע מבלי עליה ההגנה את ולהרחיב נפש חולה בעציר
המשטרתית. החקירה בצורכי

,(12 (מס' התעבורה פקודת לתיקון חוק הצעת
תשל"ג1972

הסמים פקודת עלפי בעבירה שהורשע מי כי קובע, התיקון
תפחת שלא לתקופה רשיון מלקבל פסילה דינו המסוכנים,

אחר. עונש לכל בנוסף משנה,
,(5 (מס' העם בריאות פקודת לתיקון חוק הצעת

תשל"ג1972
בתקנות לקבוע רשאי הבריאות שר בי נאמה החוק בהצעת
על דיחוי ללא למשטרה להודיע חולים בתי המחייבות הוראות
שהיה סביר חשש יש אם  מת או חםרהכרה פצוע, אדם כל
שר כי החוק, הצעת קובעת כן אלימות. במעשה מעורב
מניעת לשם חקירות לערוך מפקח להסמיך רשאי המשטרה
כל לו יהיו שהוסמך, ומי גילויין, ולשם זו פקודה לפי עבירות

ומעלה. מפקח בדרגת משטרה קצין של הסמכויות
(תיקון) משולב) (נוסח לכנסת הבחירות חוק הצעת

תשל"ג1972 שוטרים), (הצבעת
והבט הסדר באבטחת העוסקים לשוטרים לאפשר החוק מטרת
תעודת הצגת עם שהיא קלפי בכל להצביע הבחירות, ביום חון

המשטרה. של מינוי
השוטר של האזרחית זכותו קיפוח למנוע בא החוק
בגלל רשום, הוא בה לקלפי להגיע אייכולתו עקב להצביע,

הבחירות. ביום לתפקיד ריתוקו

,(2) המשטרה פקודת לתיקון חוק הצעת
תשל"ג1972

בתפקידים בשכר שוטרים העסקת לגבי כי קובעת, זו הצעה
הנמלים רשות עם מיוחד הסדר לעשות ניתן בנמל, מיוחדים
"הלוויה'/ למחוק מוצע כמוכן העיריות. עם ההסדר כדוגמת
כוללת הגדרה ולקבוע המשטרה מפקודת "חגיגה" או "עינוג"
"שוט להקצות המשטרה בסמכות יהיה שלפיה יותר, ונרחבת

הציבור. לשלום סכנות למניעת בשכר" רים

(תגמולים) המילואים שירות חוק הצעת
תשל"ג1973 ,(7 מס' (תיקון

מתשלום פטורים שוטרים יהיו זה לחוק התיקון הצעת לפי
יחידת מקיימת המשטרה כי ההשוואה, לקרן מהמשכורת %0.6
למילואים היוצאים המשטרה אנשי ואפילו נפרדת מילואים
מקבלים מיוחדים, מקצוע בעלי היותם בשל צבאית ליחידה

מהמשטרה. משכורתם את

משולב), (נוסח הלאומי הביטוח לחוק תיקון הצעת
תשכ"ח1968

המשטרה מנכה הביטוח, דמי שיעורי את הקובע זה, חוק לפי
המנוהלת אבטלה, ביטוח לקרן המשטרה עובדי משכר %1.0

לאומי. לביטוח המוסד עלידי

בתי (כגון: שוד למעשי מוקדים המשמשים רב ערך בעל רכוש
בנקים היהלומים, בורסת יהלומים, לליטוש ומלאכה מסחר
רישוי כטעוני מוגדרים אלד, מוסדות היו לא עתה עד וכר).
רצון של בסיס על נעשתה בטיחותם בתנאי המשטרה והתערבות

בלבד. טוב

תשל"ב1972 שמירה, ושירות פרטיים חוקרים חוק
משרדי פרטיים, חוקרים על הפיקוח את להסדיר בא החוק
ועדה שמירה. בארגון העוסקים ומשרדים פרטיים חקירות
מתן מאשרת המשטרה נציג ובשיתוף שופט בראשות ציבורית
לממשלה המשפטי היועץ כי קובע, החוק אלה. לעיסוקים רשיון
ביצוע על פרטים לידיו למסור פרטי מחוקר לדרוש רשאי
חקירתה להפסיק ממנו לדרוש הוא רשאי וכן שנעברה, עבירה

המשטרתית. לחקירה מפריעה היא עוד כל

פקודת לתיקון וחוק המשטרה פקודת לתיקון חוק
תשל"ב1971 הסוהר, בתי

לעבודה לביה"ד מהזיקה המשטרה איש את משחרר זה חוק
זאת במקום ומעביד". "עובד משאלות הנובעות בתביעותיו
חוק נחקק בטרם נהוג היה שזה כפי לבג"ץ, לפנות יוכל
לעבודה ביה"ד אין לתיקון: הסיבה ב1968. לעבודה הדין בית
לשאלות ביחס המשטרה איש של המיוחד מעמדו את תואם
ימשיך בעבודה, בטיחות כגון העניינים, ביתר ומעביד". "עובד

משטרה. אנשי על גם לחול לעבודה הדין בית חוק

הסוהר, בתי ושירות ישראל במשטרת העיטורים חוק
תשל"ב1972

הגבורה עיטור את להעניק סמכות המשטרה לשר מעניק זה חוק
מעשי נפש, חירוף תוך שעשו, ואזרחים, סוהרים לשוטרים,
והמופת האומץ עיטור את להעניק  למפכי'ל עילאית; גבורה
בשעת לשוטרים שעזרו לאזרחים וכן לכך, הראויים לשוטרים
לשוטרים להעניק המפכ"ל את החוק מסמיך כן תפקידם. מילוי

בעבודתם. הישגים עבור השירות, אות את לבך הראויים

מעבר), (הוראות (גימלאות) המדינה שירות חוק
תשל"א1971

המשטרה אנשי את יראו לפיהן תקנות, פירםם האוצר שר
מקיצבתם ושחלק ב1968, החוק שנתקבל לפני לקיצבה שיצאו
אותו את היוונו כאילו הקודמות, התקנות לפי לצמיתות הוון
פרישתם. מיום בלבד שנים 12 של לתקופה מקיצבתם חלק

,1968 בשנת החוק תיקון לאור נחוצה היתה זאת תקנה
שנים 10 של היוון תקופת המדינה עובדי כלל לגבי שקבע
התיקון חל לא לפיכך, ריטרואקטיבית). תחולה (ללא בלבד
מן שפרשו שוטרים, לרבות מדינה, עובדי על 1968 משנת

לתוקפו. החוק שנכנס לפני כלשהי מסיבה השירות

,(2 מס' (תיקון נפש בחולי לטיפול חוק הצעת
תשל"ב1972

הקדםמשפטי הטיפול את לאפשר כדי היתר, בין בא, זה תיקון
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להעניק המשטרה שר יוכל התיקון לפי אלה. במוסדות קבע
אדם". "לכל זאת סמכות

במקומות הבטיחות חוק הצעת  תזכיר הצעת
אולמי על החוק תחולת (הרחבת (תיקון) ציבוריים

תשל"ב1972 ושמחות), טכסים
ושמחות טכסים לעריכת באולמות התקהלות כי מורה, זה תיקון
לצורך כ"אםיפה" תיחשב אליה גישה הציבור לכלל שאין
ואין החוק, במסגרת זה מסוג אולמות נכללים לא כיום החוק.
לפקח. מה על שיש למרות בהם, הבטיחות על לפקח חוקי יסוד

(תיקון) המשפט בתי חוק הצעת  תזכיר הצעת
תשל''ג1972 לדיונים), (הפרעה

מסמיך המשפט, לבית הפרעה באיסור הדן זה לחוק 42 סעיף
שלא עלמנת קנס או מאסר אדם על לכפות המשפט בית את
דיסציפלינארי. אופי בעל הוא זה עונש המשפטי. המו"מ יופרע

ההתנהגות אם פלילי, אופי לעונש לשוות בא התיקון
שהוא העונש המשפט. בית עוזר או שופט נגד מכוונת הפלילית
וניתן במקום בו יופעל קנס ל"י 1,000 או מאסר חודשי 3 עד

העליון. המשפט בית בפני עליו לערער יהיה

עונשין דיני לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
(תיקון) והימורים) הגרלות אסורים, (משחקים

תשל"ג1972 מקום), של וניהול (החזקה
מקום של השכרה או ניהול, החזקה, אוסר לחוק זה תיקון
מיוחד היתר ניתן כן אם אלא ומזל, הימורים למשחקי שנועד

עלידו. שהוסמך מי עלידי או המשטרה שר עלידי לכך

תביעות ב.
של תביעות ב18 למשטרה המשפטי היועץ טיפל 1972 בשנת
ו13 שונות תלונות 5 היו שמתוכן המשטרה, נגד אזרחים
עלידי נדחו כספיות תביעות 6 נזקים. בגין כספיות תביעות
המש של הביטוח חברת לטיפול הועברו תביעות 2 המשטרה,
הסתיימה אחת תביעה הטיפול, נסתיים טרם תביעות ב3 טרה,

פסקהדין. פרסום עם נוספת ותביעה בפשרה

אזרחים נגד כספיות תביעות 16 המשטרה הגישה זו בשנה
12 וכדומה. למשטרה חוב לשוטרים, ורכוש גוף נזקי על
במלואן, למשטרה שולמו תביעות 2 בטיפול, עדיין הן תביעות

מהסכום. חלק שולם נוספות וב2 פשרה הושגה בשתיים
צועלתנאי למתן עתירות 27 המשטרה נגד הוגשו השנה
בית הוציא בלבד מקרים ב16 לצדק. הגבוה המשפט לבית
שתי בוטלו מהם המשטרה, נגד צועלתנאי לצדק הגבוה הדין
ע"י העתירה בוטלה מקרים בשבעה העותרים. עלידי עתירות
לפשרה הצדדים הגיעו מקרים בשישה לצדק, הגבוה ביה"ד

נמשך. עדיין הטיפול מקרים ובשלושה

מהעתידות אחת באף המשטרה נגד החלטי צו ניתן לא
האלה.

המוסד ונציגי והעבודה האוצר שרי של דעתם על סוכם,
פטו יהיו שוטרים כי לאומי, לביטוח והמועצה לאומי לביטוח
מזכותו הדבר יגרע לא לחוק התיקון הצעת ולפי זה מניכוי רים
לזכות החיל, את יעזוב מסוימות מסיבות אם משטרה, איש של

האבטלה. מקרן בפיצוי

במפגרים) (טיפול הסעד חוק הצעת  תזכיר הצעת
תשל"ב1972 בפלילים, מפגר אחריות (תיקון)

מאחריות המפגר שחרור היתר, בין מוצע, זו חוק בהצעת
נאמר עוד וכוי. עשה אשר את להבין מוכשר אינו אם פלילית,
עלכך תודיע כמפגר, שנראה אדם נעצר אם כי החוק, בהצעת
לחוק יש זו בדרך בעניין. יחקור והוא סעד לפקיד המשטרה

המשטרה. עבודת על גם ומעשית עניינית השלכה

הפלילי החוק לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
ציבוריים) במקומות (זנות (תיקון)

הממשלה, עלידי המשפטים שר באמצעות המוגשת זו הצעה
בשיתו נעשה הוא אף וניסוחה המשטרה ביוזמת למעשה, באה

המשטרה. של הפעיל פה

מניעה למעצר חוקי בסיס למשטרה לתת נועדה ההצעה
מהוות הן בהם מאוכלסים, באיזורים פרוצות נגד מבצעת שהיא
התיקון לאחר התעבורה. ובדרכי הסביבה לדרי רציני מיטרד
ושלפיו הפלילי בחוק שנים כמד, לפני זה בנושא שנערך
הפרוצות התרבו  בושת בתי החזקת על העונשים הוחמרו
במקומות זנות עיםקת לצורך הימצאות ההצעה, לפי ברחובות.

לציבור. מיטרד של כעבירה תיחשב ציבוריים

הפלילי הדין סדר לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
זנות) בעבירות עדות וגביית בערובה (שחרור (תיקון)
זנות למעשה בתיווך חשוד בערובה ישוחרר לא זאת הצעה לפי
כמוכן התובע. בהסכמת אלא עדותה, שנגבתה לפני אשה, של
בערובה, חשוד לשחרר אם להחליט ביהמ"ש את התיקון מסמיך
נגבתה. לא עדיין האשה ועדות מעצרו מיום שבועיים עברו אם
בקשר החשוד נגד האישום משהוגש כי התיקון, קובע כן
אם לאלתר עדותה לגבות מוסמך ביהמ"ש יהיה זנות, למעשה
במהלך שנגבתה עדות כדין כזאת עדות ודין התובע, זאת ביקש

המשפט.

של והאלימות הסחטנות מעשי את לבלום זו הצעה מטרת
את שישנו הפרוצות על נפשעת בצורה המאיימים סרסורים

משפטיות. תביעות הכשלת למען עדויותיהן,

סמכויות חוק לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת
תשל"ב1972 שעה), (הוראות חירום בשעת חיפוש

חירום שעת כהוראת 1969 בשנת נתקבל לתיקון המוצע החוק
שונים. ציבוריים במקומות הציבור בטחון את להבטיח עלמנת
משטרה. ואנשי חיב"ה הג"א, לאנשי סמכויות מעניק החוק
זהירות באמצעי לנקוט יש שבהם נוספים מוסדות שיש מסתבר
דרך הפועלים לאזרחים סמכויות להעניק צורך ויש מיוחדים,
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וי פרלן

האדם כוח

המשטרה של האדם כוח מצבת עם נמנו 19,72 שנת בסוף והמצבה התקן .1
המצבה .1971 שגת בסוף איש 11,961 לעומת איש, 12,543
בתפקידים שוטרים וכן המניין, מן המשטרה אנש, את כוללת בשטחים האדם כוח בולל המשטרה, של האדם כוח תקן
שירותים, ועובדי פקידים זמניים/ מוספים ושוטרים מוגדרים לעומת איש, 13,698 על 1972 שנת בסוף עמד המוחזקים,
בשטחים משטרה ואנשי היישובים במשמר יומיים שומרים י בשנת שגקבעעוד התקן, למילוי .1971 שגת בסוף איש 13,660

המוחזקים. איש. 1,550 חסרו ,1968

63 לוה

* תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת
1972  1963

האוכלוסייההשנה
עובדי בל

ישרא5 משטרת
משטרה אנשי המניין** מן

עובדי כ? מספר
המשטרה

משטרה אנשי מספר
המנייל מז

תושבים?1,000

19632,429,0007,0595,8562.92.4

19642,523,0007,4456,254232.5

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

1972*3,199,00011,3589,6143.63.0

לםטאטיסטיקה המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *

המוחזקים בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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64 לוח

לפי האדם כוח הדרגותמצבת
19631972

ההם* ב
הדרגה

19631964196519661987196819691970197119:2

1111111111רבניצב

8888778886ניצב
811תתניצב

משנה 21202225242426363028ניצב
23374647495255546378סגןניצב
72768592108121129137145146רבפקד

157171191213214219222235233246פקד
204203208226224226237230269303מפקח

משבה 82759090144181208221222213מפקח
ראשון 255470_רבסמל

436537616676717774840938807818רבממל
ראשון(ה) 6877188008749671,0341,0751,1221,1971,309סמל(ת)

שני(ה) 9911,0001,0341,1501,2251,2631,2901,4411,4831,572םמל(ת)

1,4751,4571,4161,3401,3871,5391,6841,6511,6891,478רבשוטר(ו2)*
1,6991,9512,2092,8273,6893,7693,6333,3312,9872,935שוטר(ת)

הכל 5,8566,2546,7267,5698,7569,2109,4089,4059,3979,614סד

באחוזים +השינוי 1.7+68+7.5+ 12.5 .+ 15.7+5.2+2.10.1+2.3

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

65 לוח

1972  ובמחוזות הארצי במטה המצבה
האר*י המטח

הדרומי המחוז םחוזתלאביב הסהוזה*0וני הנבול משמר םןהכל הדרגה
הדרכה בםיםי

167 175 140 550 1,032 קצינים
986 777 817 1,513 4,093 סמלים
888 599 823 2,179 4,489 שוטרים

2,041 1,551 1,780 4,242 9,614 המניין מן המשטרה אנשי כל סך

216 63 35 230 544 מוגדרים בתפקידים שוטרים
63 27 49 620 759 זמניים מוספים שוטרים
5 1  6 12 האחיד בדירוג המדורגים שרותים ועובדי פקידים
   429 429 היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי כל 11,3585,5271,8641,6422,325סך

1971 ב המשטרה עובדי כל 11,1335,4601,8811,5642,228מד
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66 לוח

72$ו התפק>ד>ם לפ> האדם כוח חלוקת
סיורים מניעה,
0/ם56.7 ותנועה

חקירות
§*. %50ו

,^ * וקורסים הדרכה
4.8

ומהול פיקוד
ו .6 'ל

אופיראטיבי קשר
ו .670

\ י י4י
■..* ^ ,

[
י [

שירותים
6.90/0ו

נהגים
90/0.ו

כוח רישום
ו האדם,5%.

373) נוטרים 265 כלולים אינם האדם כוח במצבת
את שמשלמים שונים מוסדות עלידי המועסקים אשתקד),

שכרם.

1,000 לכל המניין מן ישראל משטרת אנשי של המדד
חישובו לצורך אשתקד. שהיה כפי ,3.0 נשאר בישראל תושבים
תפקידים הממלאים הגבול, משמר אנשי כל בחשבון נלקחו
דרךקבע המועסקים ישראליים שוטרים מאות וכן ספציפיים,
משטרה שירותי כך בשל מגישים ואינם המוחזקים בשטחים

הירוק'/ ה,,קו שבתחום לאוכלוסייה

בלבד המניין מן המשטרה אנשי של האדם כוח מצבת
הנסקרת השנה בסוף הסתכמה הגבול) משמר אנשי (כולל

.1971 שנת בסוף 9,397 לערמת איש, ב9,614

 איש ב32 עלה המיעוטים מבני השוטרים מספר
ב1972. ל1,214 ב1971 מ182'1

ל1,205 ב1971 מ969  ב236 עלה השוטרות מספר
הגיוס הרחבת על מצביעה השוטרות במספר זו עלייה ב1972.
שוטרות העסקת של זה נסיון יעודיים. לתפקידים שוטרות של

הצליח. יעודיים, בתפקידים
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לתפקידי השגה גוי*ו אחרים מתאימים וכישורים לפחות
23 מהם עלתיכונית, השכלה בעלי משטרה אנשי 38 חקירה.
ומקצועות המשפט בבתי תביעה לתפקידי גויסו אקדמאים'

אחרים. ייחודיים

מתאימים אנשים בגיוס מיוחד קושי היה שלא בעוד
היה אחרים, ספציפיים ותפקידים מעבדות תביעות' לחקירות'
לא זאת למרות סיור. לתפקידי שוטרים בגיוס ניכר קושי
אפילו מסוימים וממקצועות הגדרשים, הסטנדרטים הורדו

הועלו.

לעומת 357  שוטרות בגיוס ניכרת עלייה תלה השנה
ייעודיים. לתפקידים כאמור, בחלקן, ב1971, 254

ושינויים נשירה גיוס, .2

חלה להתגייס, המבקשים במספר ירידה של שנתיים אחרי
בשנה אנשים 4,927 במספרם: קטנה עלייה 1972 בשגת
מספר היה (ב1971 אשתקד. אנשים 4884 לעומת הנסקרת,
מכלל .(6,3,56  1969 ובשנת 5,661 להתגייס המבקשים
מתאימים שנמצאו לאחר אנשים' 1,958 הכל בסך גויסו הפונים
מן משטרה כאנשי גויסו מהם 1,512 שנקבעו. לסטנדרטים
בתפקידים כשוטרים 295 הגבול), למשמר 483 (מתוכם המניין
מקומיים כשוטרים ו71 זמניים מוספים כשוטרים 80 מוגדרים,

המוחזקים. בשטחים

לימוד שנות 11 של השכלה בעלי ושומרות שוטרים 57

67 לוח
המצבה מן והורדות גיוסים

1972  1963
?עומ1ג המתגייסים

 המצבה מן היורדים
השינוי אחוו

המתפטרים אחוז
היורדים מבין
המצבה מן

מהם
התפטרו

הירדו
המצבה מן

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
19721,5121,29459245.7+ 16.8

68 לוח
בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים

1972

הררנה
אחת.סרהט 0נה 35יעד 610 ומעזה112021

כ0באבאבאבאבאבא

בכירים 2531111231קצינים

1971111332239מפקחים

2841343310615422846564031471סמלים

96644820910660819579734964111010שוטרים

הכל 1,294592213110715211124104981235542892סף

עם השוואה
1971 1,4527341861148023421671551039012131732מספרי

היורדים כל  המצבהא נון י

המתפטרים  בלבדב
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69 לוח

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
1972

ההורדה קציניםםךהכ5סיבות
שוטיימםמ?יםמפקחיםבכירים

הכל 1,2942519283967מך

14392נפטרו

211נספו

בתפקיד 211נפלו

בריאות מסיבות 68454217פוטרו

אחרות מסיבות 46640פוטרו
לקיצבה 35156113יצאו

59237134448התפטרו
אחרות 1818סיבות

לצה"ל החזרה או חובה שירות 51780437סיום

של בריאותם למען פעולות גערכו המונעת הרפואה בתחום
למניעת המשטרה, במיתקני הנקיון על שמירה המשטרה: אנשי
ונוהגי נקיון פועלי מזון, עובדי בדיקת הכולירד'; מחלת
המשטרה אנשי כל חיסון , ומעבדתיות) קליניות (בדיקות כלבים
ו160 שפעת .נגד אגשים 1,500 חיסון ,י שחורות אבעבועות נגד
בדיקות עברו 40 גיל מעל המשטרה אנושי כל צפדת! נגד
הרופאים עם בקשר הרפואי השירות עמד כן רפואיות.

בבתיחולים. שאושפזו משטרה באנשי המטפלים

שירות תנאי .4

בשכר הטבות א.
במשמרת עבודה בעד שכר תוספת אושרה הנסקרת בשנה
ל"י 5. ,. מפקח לדרגת עד המניין מן לשוטר ל"י 10, לילה:
המוחזקים? בשטחים או הגבול במשמר מפקח לדרגת עד לשוטר
מוספים לשוטרים מוגדרים, בתפקידים לשוטרים ל"י 5.
מוגדרים, בתפקידים לשוטרים ל"י ו.3 ולנוטרים זמניים

המוחזקים. בשטחים ולגוטרים זמגיים 'מוספים" לשוטרים "

הועלתה ובחגים בשבתות עבודה עבור השכר תוספת
ל%50.0. מ%25,0

תמורת באירועים המועסקים משטרה לאנשי הניתן השכר
העסקה שעת עבור ל"י ל7.5 ל"י מ.6 הועלה תשלום
בשבתות העסקה שעת עבור ל"י ל.9 ל"י ומ.7 חול, בימי
ב1.4.1964 שהוקפאו הוותק תוספות החזרת אושרה ובחגים.
תוספות 20 של למקסימום (עד הורוביץ ועדת החלטת בעקבות

הוגדלו. הוותק תוספות שיעורי ותק).

לרכישת קצובה מהשנה אושרה פקד בדרגת לקצינים
מקצועית. סיפרות

המתגיי מספד את להגדיל המאמצים הוגברו השגה במשך
לריכוזי צה"ל, לבסיסי העבודה, ללשכות כוונו המאמצים סים.
מלאה תעסוקה של המצב אולם שונים. וליישובים עולים
לשירות מתאימים כישורים בעלי וצעירים גמשך במשק
ומשתלמות פחות קשות עבודה הצעות לקבל העדיפו במשטרה
מ1,444 למשטרה. המתגייסים מספר מעט גדל זאת עם יותר.
במידה המתפטרים מספר פחת בזמן בו ,י השנה ל1,512 אשתקד
המתגייסים במספר השנה). ל592 אשתקד (,מ734 ניכרת
וזאת '%16.8 של עלייה חלה המצבה מן היורדים מספר לעומת

ב1970. ו%0.2 1971 ב %0.6 של לירידה בניגוד

במספר המשמעותית הירידה את לייחס שאפשר נראה
אשתקד, ציינו בשכר. להטבות לציפייה 1972 בשגת המתפטרים
באשר המתגייסים, מספר מהגדלת יותר אף חשובה זו ירידה כי
בגיוסו ההשקעה לטמיון יורדים שמתפטר, משטרה איש כל עם

שרכש. המשטרתי והנסיון ובהדרכתו,

ושלושה תפקידם מילוי בשעת גפלו משטרה אנשי שני
תפקידם. מילוי בזמן נספו אחרים

המניין, מן משטרה אגשי 2,709 בדרגה הועלו 1972 בשנת
לשגייה. אחת קצונה ומדרגת קצונה לדרגת 89 הועלו מהם

בריאות .3

ימים 66 קצינים  מחלה מחמת העבודה מן געדת בממוצע
10.7 (לעומת ימים 13.5 ושוטרים ממלים אשתקד)' 5.2 (לעומת

אשתקד).

לגיוס; מועמדים אלפי בדק המשטרה של הרפואי השירות
להתרמת במיבצע אנשים; 150 בדקה משטרתית רפואית ועדה
משטרה. אנשי 1,650 השתתפו אדום" דוד ,'מגן עלידי דם
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וסעד רווחה ג.

בסכום הלוואות 2,272 משטרה לאנשי אושרו 1972 בשנת
אנשי קיבלו המשטרה ובהמלצת ל"י, 4,897,920 של כולל
כן לירות. 400,000 בסך מבנקים נוספות הלוואות משטרה
במקרים כסיוע השוטרים, מקרנות מענקים 102 אושרו

ל"י. 94,584 של כולל בסכום מיוחדים,

בריאות, מטעמי מהחיל ששוחררו משטרה אנשי 68
סודר משטרה אנשי ל11 עבודה. מקום במציאת סיוע קיבלו

משפטי. סעד
33,959 משפחותיהם ובני משטרה אנשי בילו 1972 בשנת

המשטרה. של המרגוע בבתי נופש ימי

הדת שירותי ד.

רבות זו בשנה היו ישראל במשטרת הדת שירותי פעולות
ומגוונות.

משמר בבסיסי חדשים כנסת בתי שלושה נחנכו זו בשנה
מרשימים בטכסים לוד. התעופה ובנמל בשכם בחברון, הגבול
תורה. ספרי אלה כנסת לבתי הוכנסו מוזמנים קהל ובנוכחות

ומענקים הטבות זכויות, ב.

על ללמוד יוכלו ומעלה ראשון סמל מדרגת משטרה אנשי
"הנדסאי", תואר או אקדמי תואר קבלת לקראת המשטרה חשבון
תקופת במשך מיוחדת. מיון ועדת עלידי אושרה בקשתם אם
כתמורה מלאה; ומשכורת הלימוד שכר להם ישולמו הלימודים
עבור שירות שנות שלוש במשטרה לשרת התחייבות על יחתמו
אחרים משטרה אנשי גם קיבלו כספי סיוע לימודים. שנת כל
במקצועות והמשתלמים גבוהה להשכלה במוסדות הלומדים

מסוימים.

עבור גם תיכון חינוך מילגת בתשלום תשתתף המשטרה
אפילו לשוטרים), הניתנת זו (כדוגמת שוטרות, של ילדיהן
זכאים אינם שבעליהן בתנאי משפחה, לתוספת זכאיות אינן

המדינה. מתקציב תיכון חינוך למילגת

חלק זרעוני לגימלאות שפרשו המשטרה של פנסיונרים
את לקבל זכאים יהיו ה18.2.68), (לפני לצמיתות מקיצבתם
שנים 12 תום אחר אותה, רעונו לא כאילו במלואה, קיצבתם
תחיקה). בסעיף ה' בפרק נוספים פרטים (ראה ההיוון מיום

מג''ב ואל כנסת בבית תורה ספר הכנסת טכס
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לנצרת מג'נין שהועבר ג'אבר ג. מפקד נפרדים נכבדים

שם המוצבים הגבול משמר אנשי את בחשבון 1קח אם יותר'
המגיעים הלוגיסטי, במערך המשרתים המשטרה אנשי ואת

תפקידם. עקב לשטחים

שירותם תנאי לשיפור מאמצים הושקעו הנסקרת בשנה
ממח פוט חלקם המוחזקים. בשטחים המקומיים השוטרים של
הצבאי הממשל. מטעם זמניות לדירות והועברו פליטים נות
השוטרים של שכרם לבנייה. קרקע לרכישת נרשמו וחלקם

ניכרת. במידה הוא אף הועלה

מסיבות הנעימו אחרות זמר ולהקות הראשית הרבנות להקת
אלה. מצווה

המשטרה אנשי לרשות עומד הגבול משמר יחידות בכל
בשבתות בייחוד מתפללים' המתמלא תפילה' חדר או ביתכנםת
ליחידות הגיעו הפסח וחג הנוראים הימים לקראת ובחגים.
במטבחי ציבור. שליחי ולשמש התפילה את לארגן חזנים
נערך הפסח חג ולקראת בשרות בדיקות נערכו המשטרה
שלושה קוימו השנה במשך והכלים. המטבחים להכשרת מיבצע
מעובדי 100 השתתפו שבהם כשרות, לענייני מזורזים קורסים

המשטרתיים. המטבחים

ומסיבת ובפורים בחנוכה מסיבות ארגנה המשטרה רבנות
יחידות בכל זמר. ולהקות אמנים בהשתתפות לדרוזים, חג
לקביעת תחרות נערכה הסוכות בחג פסח. סדר קוים מג"ב
הרצאות קויגגו המשטרה יחידות ברוב ביותר. הנאה הסוכה

וכוי. העברי המשפט ישראל, חגי ומדינה, דת בנושאי

בבתי הופעות הטעונים בתיקים טיפלה המשטרה רבנות
קבורה, טכסי יכן וקידושיו חופה טכסי ערכה רבניים, דין
הבן, פדיון בריתמילה, כגון רבות, מצווה בשמחות והשתתפה
סופקו המשטרה ביחידות המיעוטים לבני וכוי. ברמצווה

דתי. ושירות דת צורכי

המוחזקים בשטחים האדם כוח .5

המוחזקים בשטחים המשטרה ביחידות שירתו 1972 בשנת
מספר ישראלים. 328 מהם אשתקד), 1,159 (לעומת איש 1,185
גדול לגנעשה הוא המוחזקים בשטחים המשרתים הישראלים

70 לוח

הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת
1972

זנפתחכיסד 1 ר ים ת0 פ 0זהיהודהנ סינינסת וצפון

מהםםה"כ
מהםסה"כישראלים

מהםםה"כישראלים
מהםסה"כישראלים

ישראלים

הכל 1,18532826011426978656136סך

5444131116152518קצינים

11ממ''קים

3191468154813815754סמלים

776103155391692245242שוטרים

* 161633221111שת"מים

191977111111שמ"זים

מוגדרים. בתפקידים שוטרים *
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הכומתה במקום ישראל משטרת של הכובע

111111:^1111^1
ע* 22,5. :1%*9ז.ו*10ו1?1ו11:? .::

£111\11>!£11$!££07;

ז''ל וייצמן ש. רש"ט לזכר

המשטרה לאנשי שונות תרבות פעולות נערכו השנה במשך
המקו לקצינים וטיול הראמאדן חג לכבוד מסיבה המקומיים'

יםהמלח.  בארשבע באיזור מיים

הוחלפו המקומיים השוטרים שחבשו החאקי כומתות
הישראליים; השוטרים של הכובעים כדוגמת כחולים, בכובעים
סיני וצפון עזה בנפת המקומיים הקצינים של הדרגה סימני

ישראל. משטרת קציני של לאלה הושוו

שבח ודברי פרסים .6
ו5,021 לשבח ציונים משטרה לאנשי הוענקו 1972 בשנת
מעשים תפקידם, בביצוע הצטיינות עבור כספיים פרסים
של כולל בסכום ייעול, והצעות השיגרה מן החורגים
שגילז וההקרבה הלב אומץ התושיה, ל"י. ל40,000 קרוב
האלימות רקע על שאת ביתר הובלטו בעבודתם שוטרים
בזמן שגברו משטרה, אנשי כלפי פושעים של והתוקפנות
והסיכון המתח לדורסם. ונסיונות לעברם ירי כדי עד האחרון
מבעבר, יותר עוד השוטרים, מן דרשו בפושעים בטיפול הגובר
נוכל, לא והביצוע. המחשבה וזריזות נכון שיקול ריכוז, יכולת
הצטיינו שבהם המקרים מרבית את לפרט זו מצומצמת במסגרת

 מהם: כמה רק נציץ משטרה. אנשי

ז"ל וייצמן שמואל רבשוטר
תלאביב משטרת במוקד נתקבלה ערב, בשעת ב22.5.72,
הגיעה ספורות דקות תוך מגורים. לבית פריצה על הודעה
המדור מן ז"ל, וייצמן שמואל רבשוטר שיטור. ניידת למקום
אל עלה אזרחיים' בגדים לבוש ולבילוש, לעיקוב המרכזי
עצמו ובהציגו להימצא הפורצים היו אמורים שבה הדירה
הפורצים אחד פתח בתגובה לצאת. מהם דרש משטרה כאיש

מוות. פצעי פצוע נפל והוא לעברו באש

במשך למופת. שוטר היה ז"ל וייצמן שמואל רבשוטר
רבים חשודים של לתפיסתם הביא במשטרה שירותו תקופת

בנופלו. היה 24 בן פרסים. בשבעה כך בעקבות וזכה

הארבעה ברחוב הכיכר נקראה ז"ל וייצמן רש"ט של לזכרו
השוטר". "כיכר בשם בתלאביב קרליבך רחוב פינת

ז"ל סעדי סלאח משנה מפקח
מארב בידי נהרג הלבנון, בגבול סיור בשעת ב25.2.72,

הגבול. במשמר כגשש שפעל סעדי, סאלח ממ''ש מחבלים

שליד סעדייה הבפר יליד היה ז"ל. סעדי סאלח ממ"ש
ההתנד רוח שנה. 16 לפני הגבול למשמר הצטרף הוא טבעון.
מולדתו בכפר במורה עבודתו את לזנוח אותו הניעה בות
הניח ,40 בגיל במותה ייעוד. בו שראה חדש, לתפקיד ולהתמסר

ילדים. ועשרה אשה
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ונכנס השיחים בין מחבוא ממקום היוצא באדם ביתו ממרפסת
ואילו ניידת שוב להזמין אחיו את שלח השוטר דירה. לתוך
עלידי הפורץ משהופתע הפורץ. את לעצור ניגש עצמו הוא
שוטר וברח. בו הלם עליו, הסתער הדירה, מן בצאתו השוטר
הפורץ הוציא בשנית וכשהשיגו אחריו רדף נואש, אמר לא לוי
השוטר מקלט. לתוך ונמלט צלעותיו בין אותו דקר סכין,
מן לצאת הפורץ מן ודרש אקדחו את לו שיביא מאחיו ביקש
בסכין השוטר על שוב התנפל אך יצא אמנם הפורץ המקלט.
אקדחו, בקת בפורץ שחבט לאחר רק שנית. ודקרו שלופה
הניידת אנשי לידי ולמוסרו עליו להתגבר לוי השוטר הצליח

למקום. בינתיים שהגיעה

ממשטרת שדה, חיים ורבשוטר התש רחמים ראשון סמל *
בזרועותיה שהחזיקה מבוהלת באשה סיור בשעת הבחינו אילת,
לפה מפה בהנשמה מיד החלו השוטרים הכרה. ללא תינוק
משטרתי. ברכב לביתהחולים העברתו כדי תוך בה והמשיכו
את שהצילה השוטרים, פעולת את שיבחו החולים בית רופאי

התינוק. חיי

במושב בביתו היה הנגב, ממרחב ממן, מרדכי רבשוטר *
בבוץ שוקע שחייל לו והודיעה שכנתו אליו פנתה כאשר אחוזה,
מת ארבעה של קבוצה אירגן השוטר השיקמה. באגם טובעני
בסיועו מאומצת עבודה ואחרי הצלה ציוד עימו לקח יישבים,
מתוך החייל את למשות הקבוצה בידי עלה מקומי, בידואי של

הביצה.

צפת/ מנפת גשש מוםא, מחמד שני סמל של חושיו חדות .*
אדם. חיי להצלת והביאה גישוש כלב של זו על עלתה כנרת,
ממשק נעלם השיכחה, ובמחלת לב במחלת חולה ,71 בן גבר
דבר. העלו לא הלילה, כל שארכו אחריו החיפושים א'. דגניה
סחור המחפשים את הוביל למקום שהובא גישוש כלב גם
מחמד הנפתי הגשש למקום הוזעק השחר עלות עם סחור.
ולאחר לפיהן הלך ביתהנעדר, ליד עקבות גילה והוא מוסא
ששוטט לאחר כי התברר הנעדר. מציאת על הודיע מה זמן
30 שעומקה תהום לתוך האיש נפל בשדות, הלילה כל במשך
מטר 7 בעומק קרקע בליטת עלידי נבלמה נפילתו אך מטר,
ספק אין הגשש. מצאו זו קרקע בליטת עלגבי התהום. מפתח

חייו. את הצילה הגשש בידי מועד בעוד הישיש גילוי כי

בית לתוך פרץ בחיפה, הסיור מענף פז, גיורא השוטר *
נמצא האם צעקות לפי אשר תינוק להציל עלמנת בוער
בה ערך בדירה, שאחזה והאש הכבד העשן למרות בתוכו.
אין כי לדעת שנכח עד אותה עזב ולא יסודית סריקה השוטר
החולים. לבית ונלקח התעלף לבית, גגחוץ אל כשהגיע איש. בה

בוקרים, מצליח ראשון וסמל פרץ יהושע ראשון סמל *
ותפסו בנהריה התפרצות בביצוע שנחשד תייר עצרו עכו, מנפת
הופתעו תיירים, היו הם שאף המתלוננים, הגנוב. הרכוש את
המשפט, ואת המעצר פעולת את והסריטו המשטרה מזריזות

בחוץלארץ. חבריהם בפני להציגם בכדי

אחרון, כבוד לו חלקו כפרו ובני הגבול במשמר חבריו
ולהעלאת הגבול למשמר לתרומתו לפועלו, רבה הערכה מתוך

מולדתו. כפר של קרנו

חסון, חביב ראשון רבםמל קאזיס, ניםים משנה מפקח *
דן, ממרחב יונה, סימון ורבשוטר םלאמה נתן ראשון סמל
שודדי לכידת על תלאביב, מחוז מפקד עלידי לשבח צוינו

השדוד. הכסף ותפיסת ברמתגן דיסקונט בנק
השודדים. את ללכוד ניידות יצאו השוד, דבר היוודע עם
המירדף של ובמהלכו השודדים מכונית את גילו מהן שתיים
ואלה המשטרה, אנשי על כבדה אש השודדים המטירו אחריה
קאזים, ממ"ש סיים רב זמן שארך המירדף את אש. השיבו
בכך וגרם השודדים רכב עם ריכבו להתנגשות במתכוון שגרם
המשטרה לאנשי עזרו השודדים עם המאבק במהלך לעצירתו.
וטוראי זלמן אברהם רס"ר והחיילים אלטשולר ארז האזרח
המחוז. מפקד עלידי לשבח הם אף צוינו כך על ממירה. נחום
דן ממרחב טרנטו יצחק ראשון ורבסמל לוי שבתאי מפקח

הפעולה. בהצלחת חלקם על לטוב צוינו

עכו, מנפת פרץ, יהושע ראשון וסמל כהן צבי רבסמל *
קבוצת נעצרה שבעקבותיה חקירה, בניהול ותושייה יוזמה גילו

התפרצויות. ב24 אשמים שנמצאו פורצים

ירושלים, ממרחב בכר, יהודה ושוטר שמעוני ניסים מפקח *
מתח בעל חשמל עמוד על שטיפס 14 בן נער ממוות הצילו
שמעוני מפקח מצאו האסון, למקום משנקראו והתחשמל. גבוה
דאגו הם וארץ. שמים בין תלוי הנער את בכר יהודה ושוטר
את הורידו העמוד, במעלה טיפסו החשמל, זרם את להפסיק
לבית במהירות והעבירוהו שלב אחרי שלב כפיהם על הנער

החולים.

כאשר ביתו בקירבת היה יזרעאל, מנפת נקסון, שלמה סמל *
המקום. מן להסתלק וממהרת באשה פוגעת מכונית כיצד ראה
והצליח הפוגעת המכונית אחר דלק קטנועו, על עלה נקםון סמל
הוא וכי גנוב הרכב כי הנהג הודה בחקירתו הנהג. את לעצור

באיזור. רבות בהתפרצויות מעורב

נערים ארבעה הציל הירקון, ממרחב סמורה, משה רבםמל *
שמע משטרתית, בסירה בהיותו ,2.9.72 בשבת, בים. מטביעה
ועומדת מים מוצפת שמירתם נערים ארבעה וראה לעזרה צעקות
והיה גבוהים סלעים זרוע היה הימצאם שמקום מכיוון לשקוע.
אליהם, להתקרב תנסה אם תתהפך המשטרה שמירת חשש
להעביר הצליח מאומצת ובשחיית למים סמורה רבםמל זינק
מסוק מיבטחים. למקום כוחות, באפיסת שהיו הנערים את
כבר ההצלה שמיבצע לאחר הגיע למקום, בינתיים שהוזעק

הושלם.

לוי, יוסף השוטר משנתו הוער ,03.00 בשעה ב12.7.72, *
לדירתה. לפרוץ ניסו כי לו שסיפרה שכנתו, עלידי דן, ממרחב
הפורץ אך הסביבה את סקרו ואנשיה ניידת הזמין השוטר
לוי שוטר הבחין המקום, את עזבה שהניידת לאחר נתגלה. לא
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ראשון סמל ודמי, ישראל רבםמל גלם, משה רבסמל ♦
אברמה יצחק ורבסמל מזרחי דוד ראשו1 סמל מזרחי, אליהו
נהג חקירה בפעולת איכנו שומרון, בנפת התנועה מלשכת ביץ,

וברח". "פגע לתאונת שגרם

ולמעצרו לגילויו הביא שומרון' מנפת נצאר, חוסין שוטר ♦
תיירות. שתי לאנוס שניסה חשוד של

חשוד, ועצר איכן שומרון, מנפת קטווי, חסן שני סמל ♦
גנוב. רכוש למטר שניסה כפרסבא, תושב

הגבול משמר חוליית נכנסה מארב למקום תנועה כדי תוך *
לא אך ובכתפו, בידו נפצע חלוף גוזי שני סמל מוקשים. לשדה
לארגן הכיתה למפקד עזר פצעיו ולמרות עשתונותיו את איבד
המוקשים. בשדה הם אף שנפצעו חבריו חמשת של חילוצם את

ויכולת עירנות הוכיח הגבול, ממשמר םבאח, רשרש סמל ♦
באיזור בכביש שהונחו רכב נגד מוקשים שני בגלותו מקצועית,
מקום את ולהסוות לטשטש דאגו שהמחבלים למרות הצפון,

אסון. נמנע זה לגילוי הודות הימצאם.

מחבלים עקבות גילה הגבול, ממשמר זזםיין, ג'ואמיס סמל *
הנשק גילוי מאולתרות. בזוקות הונחו שבו למקום שהובילו

אסון. מנע

חגיגות במסגרת מצטיינים, משטרה כאנשי נבחרו ואלה
 שונות: ביחידות שנערכו השוטר, ימי

חסון חביב רבסמל
והבה בנימין רבסמל
נחמני מרדכי רבסמל

יונס דוד רבסמל
אזולאי שלום רבסמל
ג'בלי אברהם שני סמל

עמית יעקב ראשון רבסמל
קלמרו מוריס ראשון רבסמל

אללי רחל ראשון סמל

בנימין אלכסנדר ראשון רבסמל
גדיר מוסא נימר שני סמל
שושן פנחס רבשוטר

דדוש מרגלית שני סמל

תלאביב במחוז

יפו במרחב

דן במרחב

עכו בנפת

חדרה בנפת

מוסא מחמד שני סמל צפת/כנרת בנפת

ורב צפריר חיים ראשון סמל זמיר, משה ראשון רבםמל *
שהואשמו חשודים שני עצרו עכו, מנפת שושן, פרוספר שומר
ביצוע מזמן שעות 12 תוך רכב, מתוך ל"י 18,630 בגניבת
וערכו ביותר הופתעו הם לבעלים הכסף הוחזר כאשר הגניבה.
והמוצ המהירה לפעולתם תודה כאות החוקרים, לצוות מסיבה

לחת.

סמלת הבחינה אלקטרוני, מדמהירות שהפעילה בשעה *
מופ במהירות הנוסעת במכונית חדרה, מנפת דדוש, מרגלית
הנסיעה, מהירות את הגביר לעצור, לנהג משסימנה רזת.
פרטית מכונית עצרה היססה, לא הסמלת ונמלט. דרסה כמעט
שבה במכונית ברכבו פגע אותו, כשהשיגה אך אחריו, ודלקה
והנהג הסמלת תעלה. לתוך התהפכה והמכונית הסמלת נסעה
בנהג טיפלה היא  נואש אמרה לא הסמלת אולם נפצעו,
ברדיפה. המשיכה פצעיה ולמרות חולים לבית להעברתו ודאגה

ונעצר. אוכן הנהג

להביא הצליח ירושלים, ממרחב תמרי, צבי משנה מפקח +
בקלסתרן. דיוקנו שיחזור באמצעות מין עבריין של ללכידתו

במעשיו. הודה והוא עצרוהו הדיוקן את שהחזיקו חוקרים

ורבםמל מזרחי משה ראשון רבסמל תפסו ב13.8.72 +
במעבה חשיש ק"ג 2.5 ירושלים, ממרחב פינקלשטיין, שלמה
תפסו ב16.8.72 חשודים. שני ועצרו העתיקה בעיר האדמה

אחים. שני של ברשותם חשיש סוליות 10 השניים

ותוך במטרה ודבקות יוזמה גילה אביצרור, אשר רבםמל *
ובהחזקת בגניבה חשודים 8 של למעצרם הביא מאומצת חקירה
גנובים. כבשים ונתגלו ורימונים נשק כלי נתפסו בפעולה נשק.

במחוז רמאויות לחקירת מהמדור כובש, דוד רבםמל *
הרכבת עלידי רמאים, שני של לגילוים הביא תלאביב
של דיוקנו את כובש רבםמל הרכיב אחד במקרה קלסתרן.
בחקירת ובהפצתם. לי'י 14,000. בסך שיקים בזיוף חשוד
הדיוקן. ובין בינו רב דמיון נתגלה דומה, באשמה שנעצר חשוד

לו. שיוחסו העבירות בביצוע הודה החשוד

של דיוקנה את כובש רבםמל הרכיב אחרת בהזדמנות
הופיעה חודש כעבור מזויף. שיק בהפצת שנחשדה בחורה
החוקר שיקים. פנקס אובדן על שהתלוננה צעירה במשטרה
הודתה ואמנם ., פניה ותווי הקלסתרן דיוקן שבין בדמיון הבחין

מזויף. שיק בהפצת הצעירה

על נאנסה כי על צעירה התלוננה פתחתקוה במשטרת *
הרכיב בלאו יונה רבסמל קטנוע. על שהסיעה אלמוני ידי
הצליח שערך חקירה ובעקבות המתלוננת תיאור עפ''י קלםתרן

העברי?. את לגלות
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בירושלים שוטריםציירים של תערוכה

למסגרת מחוץ לקורסים משטרה אנשי שוגרו מתוחכמים,
מקצועיים. ספר ולבתי לטכניון  המשטרה

הגבול משמר של יחידות להפעיל ההחלטה קבלת עם
נערכו ירושלים, ובמרחב תלאביב במחוז שיטור בתפקידי
לשוטרים,  הללו היחידות לאנשי הסבה והשתלמויות קורסים
רגילים. משטרה לתפקידי להכינם כדי  ולקצינים לסמלים

המשטרה אנשי של השכלתם רמת את להעלות במגמה
בגרות, לבחינות להכנה המשטרתית המדרשה השנה גם קוימה
לאנשי סיוע ניתן כן משטרה. אנשי 20 בת קבוצה למדה שבה
ללימו בבתיספר גבוהה, להשכלה במוסדות הלומדים משטרה
השפה וללומדי וערבית אנגלית ללומדי אקסטרניים, דים
המוחזקים. בשטחים המקומיים המשטרה אנשי שבין העברית

הפסי פקודים. הערכת לנושאי הוקדשה רבה לב תשומת
הערכת דרכי על מחקר ערכה הארצי בביתהספר כולוגית
הדריכה היא הארצי. ובביתהספר המרחביות ביחידות פקודים
דפוסי לגבש כיצד הארצי בביתהםפר וחונכים מפקדים גם

■..■,:■" פקודים. של הערכה

והדרגה הכשרה .7

המשתנים לצרכיה הותאמו ההדרכה ושיטות ההדרכה גושאי
ההדר שיטות לשיפור המתמדת החתירה ישראל. משטרת של
הן המשטרה, אנשי של הידיעות מטען את להעשיר כדי כה,
בכל השתקפה כלליים, בתחומים והן המשטרה מקצועות בתחום
של ההדרכה ובבסיסי בבתיהספר  ההדרכתית הפעילות
משט לאנשי שהוגש בסיוע וכן המרחביות, ביחידות המשטרה

השכלתם. להרחבת רה

המשטרה אנשי של ההתמקצעות להעמקת נוספים צעדים
החניכים נבחרו שבהם הבסיסיים, הקורסים במסגרת נעשו
לימודיהם בסיום לימודיהם. תחילת עם מוגדרים למסלולים
לחקי מראש: להם שנקבעו משטרה לעיסוקי החניכים הוצבו

ועוד. לסיור נוער, לפקחנות רות,

והקש אלקטרוניים באמצעים וגובר ההולך השימוש עקב
מכשירים לתפעול מתאים מקצועי אדם כוח בהשגת שנתגלו יים
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1972  המשטרה במסגרת השתלמויות
כ סח"

משתתפים
מספר

המחזורים ההשתלמות סוג

14230

115

123
128
4111

235
15
330

214
18
227
237
120
2205
134
140
252
130
1 ,65
525
131

משטרה במינהל בכירים קצינים
קצינים  עבריין" "נוער בנושא סמינר
סמלים  עבריין" "נוער בנושא סמינר

קצינים  "תנועה" בנושא סמינר
תנועה בוחני

(תנועה) בטיחות משמרות מדריכי
רמאויות חוקרי

בצילום מז"פ של מקומיות חוליות
פלילי לזיהוי המחלקה של וסמלים קצינים

בהדרכה
ותס"ח בת"ס מקומיים לשוטרים מדריכים

אקדח בירי מרחביים מדריכים
רגילים משטרה בתפקידי מג"ב קציני

1 רגילים משטרה בתפקידי (נת"ל) מג"ב שוטרות
רגילים משטרה בתפקידי מג"ב יחידות

מג"ב  תחבורה מיחידות וסמלים קצינים
מג"ב  חובשים

מג"ב  כשרות מוסמכי
מג"ב  פלוגות ומזכירי מינהלה קציני

1 ממג"ב בכירים ומדינהקצינים חברה בעיות
מסריטים

שמירה בכלבי מטפלים

הכשרה א.
1972  המשטרה במסגרת קורסים

1,065 49 כ " ה ס

הקורס
מספר

החניכים מספר

טרםםייםוהמחזורים
םה"כנשריסיימו

1420412138363שוטרים/חוקרים

3698713169סמלים

227331171קצינים

בכירים 2232346קצינים

משנה 2162541מפקחי

מודיעין 132133רכזי

נוער 12424חוקרי

תנועה 12323בוחני

מג"ב/חובה  538410925518טירונים

מג"ב/קבע  12248206274טירונים

מג"ב  41068114נהיגה

חוליות 512617143מפקדי

מקומיים 118119שוטרים

אלחוט 430737קשרי

133רוכבים

גישוש כלבי 33נוהגי

ראשונה 381384עזרה

מקומיים 272577שוטרים

כ " ה 631,466441135.2,042ס

מחזורים. ב3 חיב"ה חיילות 290 הודרכו השנה במשך

קשת ישראל שוטרות ותלמדנה



הארצי ביתהספר ב.

לה< שקדמה כבשנה ,1972 בשנת גם עמד הארצי ביתהספר
במדריכים' והמחסור שוטרים של המצומצם הגיוס בסימן
שינויים עקב '1972 שנת של השנייה במחצית קצינים. בעיקר
לקראת ביתהספר פיקוד נערך המשטרה' במטה ארגוניים

 עליו: שהוטלו חדשות משימות

וההשתלמויות הבסיסית ההדרכה של מקיף תכנון .*

ז המקצועיות

ועזרי שיעור מערכי והפצת המרחבית ההדרכה תכנון *
לימוד;

לתפקידי הגבול משמר יחידות הסבת לצורך הדרכה *
רגילים; משטרה

3ר£?£¥?ק88ל1

ו
* £1

י/

'י **ז '''/י /.■! ■* 4*

 המשטרה למסגרת מחוץ והשתלמויות קורסים
1972

החניכים מספר

15

6

4

7
10

183

17
11

38
12

2

3

2
46
11

4

2

3

23

51

48
3
2

5

6
50

4

ההדרכה נושאי

צה"ל  ההדרכה מקום

14 פלוגות מפקדי קורם
6 אג"ם קציני קורם
4 בסיסי קצינים קורם
7 אב"כ קציני קורם
4 מיוחדים אמצעים מפקדי קורם
85 מ"כים קורס
10 בסיסי טבחים קורס
9 מקלעים ומפעילי מש''קי קורס
32 וקרביים מחלקתיים חובשים קורס
12 מרחבףם חבלנים קורס
2 ' ' חבלה מש"קי קורם
3 מודיעןן מש''קי קורס

ן

2 םעד| מש"קיות קורס
46 לקצינים< השתלמות
11 אב"כ מש"קים השתלמות
4 ףפני אימון מדריכי קורם
2 1 הובלה מש"קי קורס
3 / חבלנים השתלמות

חולים בהן  ההדרכה מקום

חדרי חובשי 23מיוןהשתלמות

 ההדרכה לפקימקום ספר בתי דוח

במכונת 51כתיבההדפסה

 ההדרכה בי"סמקום *אורט"

5 אלקטרוניים מעגלים
6 ורדיו אלקטרוניקה קורם

חוץ מדור  הטכניון  ההדרכה מקום

2 צילום קורס

גנזים בית  ההדרכה מקום

1 רשומות ניהול קורם

י.ב.מ.  ההדרכה מקום

3 קיבול
למינהל המדרשה  ההדרכה מקום

4

471 59 61 351

פיננסית לביקורת סמינר

כ " ה ס
הארצי בביתהספר חנוגה מסיבת
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ממוסדות קבוצות בו וביקרו וציבוריים ממשלתיים ממוסדות
עניין שמצאו מחוץלארץ רבים אורחים ומבתיספר. חינוך
בית על כמובן, פסחו, לא המשטרה עבודת את מקרוב להכיר

הספר.

בכירים לקצינים ביתהספר
הוא זה מחזור הי"ז. המחזור לימודיו את סיים הנסקרת בשנה
שלטו עם שסוכמה התכנית עלפי הלימודים נערכו שבו השני
למינ ביתהספר נפתח זו בשנה בתלאביב. האוניברסיטה נות
של ידיעותיו את ולהעמיק להרחיב מטרתו המשטרה. הל
עלידי הוכנה התכנית המשטרה. מינהל בנושא הבכיר הקצין
ייעול ההשתלמות: נושאי בין האוניברסיטה. מן מומחים צוות
ורפור חדשנות ובקרה, פיקוח הפעלת אדם, כוח ניהול מינהלי,

תיקשורת. וכן במינהל מה

230 השתתפו שבהם מחזורים, 14 התקיימו השנה במשך
אחד מחזור כולל ומעלה, רבפקד מדרגת בכירים קצינים

הכללי. המפקח בראשות המשטרה פיקוד כל של

השיעורים; מערכי ועדכון שונים לקורסים תכניות השלמת *

המקצועית: ההדרכה בתחום המרחבים עם המגעים הרחבת +

ההדרכה. מיכשור הרחבת +

לשכלול רבות תרמה שבביתהםפר הדרכה לעזרי המעבדה
היא הדרוש. במועד העזרים ולאספקת בהדרכה ההמחשה
וההסרטה, הצילום הדגמים, הגראפיקה, בתחום השנה הורחבה
משמר כולל המרחביות, ליחידות גם הדרכה עזרי וסיפקה
ולסגל. לחניכים הנהיגה לימודי נמשכים בביתהםפר הגבול.
לימוד שעות 40 נכללו ולחוקרים לסמלים לקצינים, בקורסים

כתיבה. במכונת הדפסה

למיבצעים ארצית כעתודה משמש הארצי ביתהספר
האופירא ליחידות תגבורות מועברות הצורך ובשעת מיוחדים,

טיביות.

קבוצות לימודים סיורי בביתהספר ערכו השנה במשך

בכירים לקצינים בביתהספר מחזור סיום בטכס המשטרה שר
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המרחבית. ההדרכה שעות מכלל %25 מהווים החובה נושאי
בהתאם המרחביות היחידות עלידי נבחרים הנושאים יתר

המקומיים. לצרכים

נושאים היתר, בין היו, השנה שהופצו השיעור במערכי
 אלד.:

ומילכוד? חבלה חומרי *

עבריינות; בלימת *

דרכים; בתאונת ראשוני טיפול *

., ובדיקתם גילויים  סמים +

ולקחיר.; השואה *

המדינה; צורכי של באספקלריה החדשה ההתיישבות *

ומגמות. התפתחות  בישראל החינוך בעיות +

בביתשמש האולפן
משרד ועם היהודית הסוכנות עם בשיתוף מנוהל האולפן
במש לשרת חדשים עולים להכשיר מטרתו והתרבות. החינוך

ישראל. טרת

חלקם חדשים. עולים 82 באולפן למדו הנסקרת בשנה
מקצועות ללימוד הארצי לביתהספר שנה באותה נשלח

ביחידות. תפקידים כבר ממלאים וחלקם המשטרה

מג"ב של ההדרכה בסיס
בו נערכים הגבול. משמר מגויסי את קלט זה הדרכה בסים
וכן מג"ב לאנשי לנהיגה קורסים מג"ב' לטירוני קורסים

אחרים. בנושאים והשתלמויות קורמים

מרחבית הדרכה ג.

עלידי שהוצעו חובה הדרכת בנושאי דנה ההדרכה מועצת
אישור עם הארצי. במטה והמחלקות המרחביות היחידות
היחידות. לכל שנשלחו והעזרים ההדרכה חומר הוכן הנושאים

\

^ינרק:

הארצי בביתהספר הספורט יום  ותגיעי רוצי רוצי,
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לאור והוצאה פרסומים ו.

המטה "הודעות כגון ישראל' משטרת של הקבועים הפרסומים
המשטרה" בעולם "מהמתרחש העלון הקבע", ובפקודות הארצי"
(ב2,200 ישראל משטרת של השנתי הדו"ח ובערבית, בעברית
ועוד, עותקים) (ב700 האנגלית בשפה השנתי והדו"ח עותקים)
סטאטים פרסומים לאור הוצאו כן הקבועים. במועדים הופיעו
לנהג", "אגרת מהרבה'/ "מעט העלון שונים, בנושאים טיים
למפקד'' ו"דף העבריין'/ את "הכר מזי'פ", שירותי את "הכר
פלילי משפט "קרימינולוגיה, הרבעון אקטואליים. בנושאים
לקרימינולוגיה ולמכון ישראל למשטרת המשותף ומשטרה",

פעמיים. הופיע תלאביב, באוניברסיטת פלילי ולמשפט

בנושאי דינים קובץ לאור. הוצאו אלה פרסומים מלבד
חוברת ייני_עונשין,; לתקנות עדכון דפי וחטאים, רישוי
עותקים)! 4,000) הארצי ביתהםפר ולחניכי למתגייסים הסברה

עותקים). 5,000) השירות תנאי על חוברת

חוץ לגורמי הדרכה ז.

שונים בקורסים שעות 600 משטרה אנשי הדריכו 1972 בשנת
ממלכתיים מוסדות של והשתלמויות ובקורסים צה"ל של

אחרים.

אתיופיה למשטרת לסייע ממשיכה קצינים של משלחת
בארץ המשטרה במיתקני וההדרכה. התכנון הארגון, בנושאי
לימודים. סיורי ערכו ואחרים מחו''ל משתלמים הדרכה קיבלו

פקד; דרגת עד לקצינים עיון ימי 2 קוימו השנה במשך
העוסקים משטרה לקציני עיון יום ., בכירים לקצינים כנסים 2
בנושאי עיון ימי 4 צה"ל); עם (בשיתוף מילואים רבב בגיוס
עיון ימי 5 ן המרחביות היחידות של לטכנאים הפלילי, הזיהוי
למחשב"; כוחאדם "נתוני בנושא כוחאדם ברישום לעוסקים
בהשתת המשטרה, לשירות והפיתוח המחקר בנושא עיון יום
לתובעים עיון ויום בכירים משטרה קציני וכן מדענים 58 פות

המשפט. בבית

ומבחנים שירות בחינות ד.

שבחלקן שירות, בבחינות בהצלחה עמדו משטרה אנשי 548
בהענקה מזכות ובחלקן הדרגות בסולם לקידום לתרום עשויות

כספית.

דפ"ר בעלי המשטרה, אנשי כלל נשלחים השנייה השנה זו
לבחירת המסייעים פסיכוטכניים למבדקים ומעלה, מסוים

סמלים. ולקורם קצינים לקורס מתאימים אנשים

120 ביניהם משטרה, אנשי 440 נבחנו הנסקרת בשנה
קצונה. במבדקי

אבחנה ענף במסגרת פועלת המשטרה של המבדק חוליית
צה"ל. של והמיון הקליטה בבסיס ופסיכולוגיה

טיולים ה.

שבהם הארץ, להכרת טיול ימי 135 קוימו הנסקרת בשנה
משפחותיהם. ובני בחופשה משטרה אנשי 2,240 השתתפו

המשטרה. עלידי אורגנו הטיולים
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זי פרק

וע\>תת>ם מע\ק
חיוניים מצרכים המספקות שק"ם, קנטינות נפתחו הלינה.
תפקידם. עקב במקום המרותקים משטרה לאנשי מוזל במחיר
חדישות, משרד מכונות ביניהם חדישים, ציוד פריטי נרכשו כן

אלקטרוניות. גם

נמשך. היחידות שבשימוש הרכב כלי החלפת תהליך
הופ כינרת בים חדשים. מסוגים רכב כלי גם הוכנסו לשירות
מירוץ. סירת ובאילת "ברטרם" מתוצרת מהירה ספינה עלה
"תל התחבורה סדנת ליד הוקם העבודה משרד עם בשיתוף
של עתודה המכשיר למכונאות, ספר בית בירושלים פיות"
נערים נקלטו בתלאביב הרכב בסדנת לחיל. מקצוע בעלי

מקצוע. הלומדים בעיתיים

המשקית הפעילות .1

להבטחת בדאגה התבטאה המשטרה של המשקית המדיניות
על להקל כדי הלוגיסטי' המערך של ושוטפת תקינה פעילות
האופירא היחידות על ובעיקר היוםיומית בפעילותן היחידות
מתמדת בשקידה ביטוייה את מצאה זו מדיניות שבשטח. טיביות
ובהעלאת החיל לרשות העומדים והאמצעים הציוד לשיפור

והתחזוקה. השירותים רמת

חדש דגם נופק החיל. אנשי בלבוש שיפור חל זו בשנה
של המדים מפריטי חלק והוחלף מג'יב ליחידות קרב מדי של
תנאי שופרו וברווקיות מג"ב בבסיסי המקומיים. השוטרים

חדש רכב מקבל ירושלים מרחב
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אפסנאות .3

עלידי מבוצעת הארץ בכל ליחידות וחימוש מזון ציוד, אספקת
של ניידות ועלידי והצפוני) (הדרומי האספקה בסיסי שני

היחידות. צורכי עלפי בתדירות הפועלות אלה, בסיסים
הריהוט של ההדרגתית ההחלפה נמשכה השנה במשך
חישוב מכונות נרכשו ואחידים. חדשים בדגמים המשרדי

מיםמכים. לצילום המכונות מספר והוגדל אלקטרוניות
עתה ומסוגלים מחדש התארגנו המשטרה של המלאכה בתי
כגון: המקומי בשוק יצרנים אצל למצאם שאין פריטים, לייצר
כן פלדה). לקובעי חדשות רצועות סוסים, לרוכבי אוכפים

הקיים. הציוד בתחזוקת המלאכה בתי עוסקים
מזון מנות כ1,200,000 השנה במשך ניפקו הכלכלה בסיסי
מעצר בתי לשישה מזון מנות ו150,000 המשטרה מטבחי ל51
המספקים מטבחים קיימים שבהן משטרה, תחנות ול12 גדולים
בהן קיימים שלא משטרה, יחידות ל31 לעצירים! כלכלה
לבעלי ארוזות. מזון ארוחות 145,000 נופקו לעצירים מטבחים

מזון. טון 273 השנה במשך סופק המשטרה שברשות החיים

הוד המשטרתי, הדפוס בבית שהונהגו לשכלולים הודות
טפסים מיליון 17 לעומת שונים, טפסים מיליון 30 השנה פסו

אשתקד.
מחסניות 3,901 כליירייה, 2,179 תוקנו הנשק בסדנות
(זרקו אחרים רבים ופריטים למקלעים ניידים קנים 44 שונות,
20 השנה: במשך יצרו אלה בסדנות וכוי). חיפוש פנסי רים,
עוזי תמ"ק מחזיקי 156 חיפוש, פנסי 134 לחבלנים, עוגנים
אנשי ועוד. חשודות חבילות לפתיחת מיתקנים 6 לג'יפים,
המשטרה ביחידות נשק ביקורות 1,354 ערכו החימוש מדור
אלפי שם וביצעו רשיון עלפי נשק המחזיקים ובמפעלים

הירייה. בכלי קלים תיקונים
למשמרת, כליירייה 621 השנה הופקדו החימוש בבסיסי
כליירייה ו170 בעלים ללא שנמצאו כליירייה 260 נתקבלו

צוחילוט. עלפי שהוחרמו

עם רשיון, ללא כליירייה למחזיקי שהוכרזה החנינה עקב
תשל"ב1972, ,(34 (מם' החוקהפלילי לפקודת התיקון פרסום
1,948 מרגמה). ועד (מאקדח כליירייה 7,542 במשטרה נתקבלו
ראויים בלתי שהיו כליירייה צה"ל. לידי נמסרו כליירייה

חוסלו.  לשימוש
כליירייה 3,052 בהשאלה הוצאו מטיילים קבוצות ל562

שונים.

הדרומי ובמחוז תלאביב במחוז הפעילה חיים בעלי מנהלת
המשטרה ביחידות גישוש כלבי 185 הפעילה כן סוסים. 52

הגבול. משמר וביחידות

ב538 השתתפו ובזיהוי, בגישוש שאומנו המשטרה כלבי
הביאו פעולות ב378 נעדרים. אחר וחיפוש זיהוי פעולות
מסוכנים. סמים לעישון ששימשו וכלים חשיש לגילוי הכלבים

ניכרת. התקדמות חלה והאלקטרוניקה הקשר במערך
ישנים אלקטרוניים ומכשירים קשר מכשירי של גדול מספר
במטה האופיראטיביים. לצרכים שהותאמו בחדישים הוחלפו
הקולטת אוטומאטית, רכזתאזעקות הופעלה תלאביב מחוז
בנקים ביניהן בעיר, שונות נקודות מ400 קריאותאזעקה
הציבור (קריאות "100" הטלפון שירות יהלומים. ומלטשות
ליישו הורחב בלבד, הגדולות בערים כה עד שפעל למשטרה),

המדינה. מאוכלוסיית ניכר חלק וישרת בינוניים בים

דיורשירות יחידות 270 של רכישתן אישר האוצר משרד
במחוז חדשים מגויסים לרשות שיועמדו ובסביבה, בתלאביב
כדי אחרות, מיחידות שיועברו משטרה אנשי לרשות או זה
בכוח המחסור על זו בדרך גם ולהקל הגיוס תמריצי להגביר
מוגדלות הלוואות למתן הסדר הושג לכך נוסף במחוז. אדם
מחוז בתחום דיור רכישת לשם משטרה, לאנשי נוחים בתנאים

תלאביב.

למטה למועברים נוספות דירות 74 היקצה השיכון משרד
בירושלים. הארצי

תשלומים .2
1971/72 הכספים לשנת ישראל משטרת של הרגיל התקציב
167,398,870 נוצלו זה תקציב מתוך ל''י. ב168,003,000 הסתכם

ל"י.

ל"י, 25,642,000 בסך נוסף תקציב אושר זה תקציב מלבד
לאבטחת המוחזקים, בשטחים המשטרה יחידות לפעילות שנועד
ציבו ומקומות הממשל משרדי ולשמירת בטחוניים מיתקנים
ההוצאות בגביית מותנה זה תקציב נוטרים. עלידי ריים

פרטיות. וחברות ציבוריים מוסדות ממשלה, ממוסדות

סכום הוצא 1971/72 הכספים שנת של הפיתוח מתקציב
הבנייה עבודות על הוצא זה מסכום כ%92 ל"י. 4,007,500 של
בירוש השוטר בית השלמת ועל בירושלים הארצי המטה של
המשטרה בתחנות נוספת קומה להקמת הוצא הנותר הסכום לים.

ובאילת. בחולון

התקצי לרבות ,1972/73 הכספים לשנת הרגיל התקציב
הועמד שונים, מגורמים ההשתתפות בגביית המותנים בים
את כולל אינו זה תקציב ל"י. 214,501,900 סך על תחילה
עבודות ,%3.0 של השכר תוספות בתשלום הכרוכות ההוצאות
מחקרים עריכת וחגים, בשבתות עבודות לילה, במשמרות
ועוד. מסוקים הפעלת נוספים, אמצעים רכישת שונים, מדעיים
ל"י. 5,645,000 של בסך התקציב הגדלת מחייבות אלה הוצאות

בתחילת הסתכם 1972/73 הכספים לשנת הפיתוח תקציב
הארצי המטה לבניית נועד זה סכום ל"י. ב5,000,000 השנה
ולהקמת אילת בתחנת הנוספת הקומה להשלמת בירושלים,

בשפרעם. חדשה משטרה תחנת
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לחוקרים, נאמן כשירותעזר עצמם את הוכיחו הכלבים
מחבלים. או עבריינים לגילוי סייעו רבים ובמקרים

תחבורה .4
מסוגים רכב כלי 342 הרכב למשק נתוספו הנסקרת בשנה
שנת בסיום השירות. מן הוצאו שונים רכב כלי ו319 שונים
רכב. כלי 1.344 ישראל משטרת של הרכב מצבת על נמנו הדוח

וצרכו ק"מ מיליון 44 השנה במשך עברו אלה רכב כלי
מאשתקד. יותר דלק ליטר 676,000  דלק ליטר 8,939,000

"פורר "קורטינה", מסוג חדשים רכב כלי הוכנסו לשירות
מהקטנועים חלק הוחלף וג'יפיםז מיניבוסים /'1300 אסקורט
וכן "וספה" מתוצרת חדשים לקטנועים "למברטה" מתוצרת
ומקום הנהג בתא הגה עם תלתקטנועים לשימוש הוכנסו

אנשים. לשני ישיבה

סדנות שלוש הגדולות בערים מפעילה התחבורה מחלקת
חלפים, מחסני מרחביות, משנה סדנות 25 מרכזיות, תחבורה

ומספנה. מסגרייה ואבזרים, מנועים לחידוש חולייה

תיקח פעולות 59,243 בס"ה בוצעו המשטרה בסדנות
פעולות ב951'6 טיפלה ואבזרים מנועים לחידוש החולייה
פעולות 996 ערכה המםגרייה מנועים); שיפוצי 719 (מזה תיקון
ומםפנות שונים) פריטים 500 של ייצור (מזה וייצור תיקון
של העלאות 6 (מזה תיקון פעולות 117 ביצעו המשטרה
לקו מתחת עבודות ביצוע לשם לממשה, הגדולות הספינות

המים).

קבלות הזמנות, ב112,408 טיפל הראשי התחבורה מחסן
על קובלנות הגיעו מקרים ב1,500 שונים. פריטים של וניפוק

המחסן. עלידי שנופקו הפריטים טיב

משטרה אנשי ל1,325 נהיגה רשיונות הוצאו השנה במשך
משטר נהיגה ברשיונות החזיקו השנה בתום במבחן. שעמדו
בעלי ו4,377 קצינים 746 מהם משטרה, אנשי 5,123 תיים

שוטרות. כולל אחרות דרגות

קשר .5
ואף השנה במשך השתכללה המשטרה שברשות הקשר מערכת
מכשירי נייחים, קשר מכשירי היתר, בין כללה, היא הורחבה.
טלפרינט קשר, מרכזות נישאים, קשר מכשירי ניידים, קשר
אוטומאטיות, פנים טלפון מרכזות חוץ, טלפון מרכזות רים,
שדה. ומרכזות וחוץ פנים לקשר אוטומאטיות טלפון מרכזות

היממה שעות כל במשך פועל המשטרה של הקשר מערך
 שיטות: בשלוש

יח' לוד, התעופה נמל יח' המטות, בכל  טלפרינטר
ברחבי משטרה תחנות ובמספר הסוהר בתי שירות חיפה, נמל

הארץ;

יי* * .■ " ,.,!*" 

הגיעו חדשים אופנועים

התחבורה בסדנת חדש מיכשור
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תלאביב מחוז מטה של הקשר במוקד

ציוד של בנייה עבודות 511 ביצעו הקשר מחלקת עובדי
ו6,892 פירוק עבודות 231 תיקונים, 7,809 התקנות, 877 קשר,

ביחידות. הקשר ציוד של טכניות ביקורות

ונכסים בינוי .6
העבודה תנאי להטבת לב תשומת הוקדשה הנסקרת בשנה גם
הושלמה הגבול. משמר ובבסיסי המשטרה ביחידות והמגורים
החמים, באיזורים המשטרה בבנייני מזגניאוויר של התקנתם
נוחים בדוכנים המשטרה בתחנות התורנים דוכני הוחלפו

ועוד. ומודרניים,

חו בתחנות הנוספות הקומות הקמת נסתיימה השנה במשך
שופצו ירקון;  הגבול משמר בסיס בניית הושלמה ואילת: לון
הורחב הנקרה! בראש המשטרה ונקודת בירושלים המעצר בית
הגבולאשדותיעקב משמר בבסיס והמטבח האוכל חדר
המוחזקים בשטחים נוספות. ושיפוץ בנייה עבודות ובוצעו
כלבייה הקמת רמאללה, סדנת של הבנייה עבודת הושלמו
הבניינים מחלקת החלה כן ועוד. הגבולג'נין משמר בבסיס
בבאר הסוהר בתי שירות למען חדשות בינוי פעולות בשורת

ובמעשיהו. בתלמונד שבע,

האינטרפול: ובין הארצי המטה בין  איתות
בארץ. היחידות כל בין הקשר מכשירי באמצעות  דיבור

הורחב ("100" (טלפון הקשר למוקדי הציבור פניות שירות
בעלי יישובים גם עתה ומקיף הגדולות לערים מעבר השנה

? בינונית אוכלוסייה

באמצ למשטרה הציבור פניות של היומי הממוצע להלן
 הגדולות: הערים בשלוש הקשר, מוקדי עות

100  ירושלים
258  תלאביב
115  חיפה

פניות 419,604 הללו בערים האלחוט במוקדי נתקבלו ס"ה
.(%16.0 של (עלייה

מבר ב1,816,383 המברקה שירותי טיפלו השנה במשך
והטל המוקד דרך שעברו מברקים 1,275,230 מהם  קים
מברקים. 1,761 הוחלפו והאינטרפול הארצי המטה בין פרינטר.

מערך על פיקוחה את הפעילה קשר לביקורת החולייה
וטיפלה שידורים 10,950 היתר, בין קלטה, המשטרתי, הקשר

המשטרתיים. בתדרים הפרעות ב26
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הקניות מדור .7
שהסתכ שונים, מכרזים 112 השנה במשך הוציא הקניות מדור

ל"י. ב898.000'4 מו

שהת דרישות, 2,230 השנה במשך הוגשו הקניות למדור
שונים פריטים 15,630 נרכשו בארץ פריטים. ל25,400 ייחסו
2,038 נרכשו בחוץלארץ ל"י; 24,047,000 של כולל בסך

ל"י. 1,778,000 של כולל בסך שונים פריטים

משקית לביקורת המדור .8
הפני הביקורת בתחום המדור אנשי ידיעות את להרחיב בכדי
למינהל במדרשה להשתלמות המבקרים רוב נשלחו מית,

הפנימי. המבדק במקצועות

ו115 שיגרתיות ביקורות 29 השנה במשך נערכו בס"ה
פתע. ביקורות

הארצי המטה בבניין עתה מבוצעות שונות בנייה עבודות
בקרית מג"ב ובבסיס צפת בתחנת המעצר בתאי בירושלים,
ביתשמש תחנות נמצאים תכנון בשלבי בחברון. ארבע
עבודות בעטרות, וכלבייה מרחבית סדנא מג"ב, בסיס ושפרעם,
מרחב ומטה הדרומי המחוז מטה העברת עם ושיפוצים בנייה
נתניה, בתחנת קומה הוספת להם, שיועדו למבנים ירושלים
והכש וצפון) (דרום האפסנאות בבסיסי נוספים מחסנים הקמת

מג"ב. כבסיס בביתדגון ה"טגרט" בניין רת

להשתכן רצונם שהביעו הארצי המטה לאנשי הסיוע הגשת
משטרה. אנשי 68 השנה השתכנו בס"ה נמשכה. בירושלים

דיור ומענקי אפותיקאיות הלוואות אושרו השנה במשך
הלוואות אושרו צעירים ולזוגות ל"י 241,000 של כולל בסכום

ל"י. 1,192,000 של כולל בסך

המשטרה בתחנות ליומנאי חדש דוכן

 105 



חי פרק

ב>ןלאומ"ם מח7ז>ם הציבור עם *ד71ז>ם

ישירים הן  למדי חריפים בעימותים מסוימים ציבור
התיקשורת. כלי באמצעות  מילוליים והן הפגנות, בשעת
,1971 שנת לפני עוד שנשמעו אלה, עימותים של הדיהם
ועל המשטרה על המשפיע הקיים, החברתי במערך מקורם
מדיבת של והולכת הגוברת ובנטייתה הציבור, עם יחסיה
כידוע, דימוקראטית. סעד מדינת של דמות לה לעצב ישראל
על מוטלת שאכיפתם חוקים של מוגברת בתחיקה הדבר מלווה
משטר ולאודווקא נוספים, שונים תפקידים ומילוי המשטרה
עצמו על שיטול אחר מוסדי גוף שאין משום לעתים  תיים

הציבור עם היחסים .1
והמדי החברתיים המאפיינים מבחינת דומה היתה 1972 שנת
גדלה במידה שהיטה בגבולות, היחסי השקט לקודמתה. ניים
הבעיות התחדדות פנים, כלפי החברה לב תשומת את והולכת
שרירים  ואלימות רווחה ומדינה, דת כלכלה, חברה, בנושאי
צורה פשט החיצוני ביטוים בחיינו. שבת להם וקנו וקיימים היו
והשפיע ומרירות, רגשות פורקן עלידי לעתים צורה, ולבש
ישראל. משטרת של פעילותה ואורח עבודתה מהלך על כמובן
חלקי וביו המשטרה בין היחסים אופיינו 1971 בשנת

שוטרות יחידת עלידי ילדים מעון אימוץ

י , *

* **

יי יי* ...



בהתמדה קשבת, אוזן והטיית התיקשורת, לאנשי ובעיקר
הרווחות ולעמדות הרוח להלכי הציבור' להגיגי ובעקביות'
לאור דעתה, המשטרה נתנה שני מצד המשטרה. כלפי בו
על השלכות שלה הפניםארגונית, לקומוניקציה הסקרים,
חדשות דרכים עתה מנסה והיא לגיבור, הניתן השירות איכות
האינפורמאציה והזרמת התיקשורת תהליכי את לשפר כדי

ולפקודים. למפקדים שורותיה, בתוך וההסברה

לנו ויתן בידינו יסייע הציבור כי לנו, ברור זאת כל עם
במעשים להוכיח יהיה המשטרה של בכוחה אם אשראי, גם

לכך. ראויה היא כי עבודתה, כדי תוך ובהישגים,

הציבור בקרב הפעילות .2
הציבור עם היחסים במסגרת חשוב מקום אנו מייחדים כאמור,
הקהל. דעת עיצוב על השפעתם בגלל התיקשורת, לאמצעי
על וטלביזיוניות רדיופוניות עתונאיות,  שונות לכתבות
תשומת ניתנה  המשטרה בפעולות תקלות או בקיעים
ננקטו לאורם, רבים, ובמקרים המשטרה מצד מירבית לב
לדעת המשטרה למדה זאת עם יחד המעוות. לתיקון צעדים
מחוסר לעתים, סובלים, התיקשורת בכלי הפועלים שעתונאים
דרכי על המשטרה מטעם מספקת בלתי מהסברה או הסברה
לפיכך היומיומית. הרבגונית ופעילותה המשטרה תפעול
רקע פגישות של בדרך עתונאים עם קשריה את העמיקה
לידיהם. יותר ומפורטת רחבה אינפורמאציה הזרמת של ובדרך

כלי באמצעות שלא גם נעשו לציבור הסברה פעולות
הביןאישית להסברה ניתנה מיוחדת לב תשומת התיקשורת.
ועלפי ביוזמתם השתתפו וסמלים קצינים אמצעית. והבלתי
במוסדות, פומביים, במופעים המשטרה בנושאי בדיונים הזמנה
רחבה ובמידה ובארגונים, בקיבוצים קליטה, במרכזי במפעלים,
שונות ברמות אולפנא בבתי לשאלות וענו הרצאות נתנו
והאזוריות, המקומיות המועצות העיריות, עם נוער. ובמועדוני

1919

מבריה"מ העלייה קליטת למען שוטרים

עם החיכוך נקודות גם מתרבים ממילא בהם. הכרוך הנטל את
ממנה. והתביעות והציפיות עליה הלחצים המשטרה,

לעימותים גורמים ועדיין שגרמו השונים המרכיבים על
אף ולפעמים שונה רקע על שונים ציבור חלקי עם ולחיכוכים
עליהם נעמוד ולא 1971 שנת של השנתי בדוח עמדנו מנוגד,
בלבד: משפיעים גורמים מספר בקצרה נזכיר בהרחבה. שוב

בשנה שנה מדי והולכים רבים הציבור עם המשטרה מגעי *
והציבור. המשטרה שבין ביחסים מכריע גורם ומהווים

כרוכה עמדתה כולם. דעת להניח יכולה המשטרה אין *
תהיה אשר ותהיה הציבור מן מישהו עם בקונפליקט תמיד
צד מאותו מקטרגים לה יימצאו והתנהגותה, פעילותה צורת

סיפוקו. על בא שלא

שונים, גורמים עלידי המימםד נגד שהוטחה הביקורת *
כמקובל העושות קיצוניות קיקיוניות קבוצות עלידי לרוב
של "אקטיבית" התנהגות בקנאות והמחקות רב, רעש עליהן
ועברה כנים אנשים עמה סחפה  לים מעבר בארצות קיצונים
לבקר היתה למעשה, שהכוונה, אעפ''י גבה, ועל המשטרה דרך

אחרים. מוסדות ולנגה

למשטרה. הציבור מצד הדוערכי היחס *
אפקטיבית והסברה הציבור עם מספקת קומוניקציה היעדר *
עמדותיה. וצידקת המשטרה של פעולותיה על לציבור יותר

להחרפת עדים היינו 1972 שנת של הראשונה במחצית
הישי העימותים כי אם המשטרה, כנגד הביקורתיים הביטויים
עמדתה וביניהם שונים גורמים בגלל כליל, כמעט נפסקו רים
מקום השאירה שלא המשטרה, של והחדמשמעית הברורה

הציבורי. והסדר החוק הפרת על לתגובתה ביחס לספיקות

את שמצא מפנה חל 1972 שנת של השנייה במחצית
הבנה קרובות לעתים הובעה שם התיקשורת, בכלי ביטויו
נציין לשינוי שתרמו הסיבות בין המשטרה. לעבודת והערכה

והם: המשטרה עלידי שננקטו צעדים מספר

של הסובייקטיביות לתחושות לב תשומת יתר הפניית
שהמש האופיראטיביות המסקנות לרחוב: הנוגע בכל הציבור
יותר הפניית הסיקה, ובונה עניינית לביקורת הקשובה טרה
המשטרה של ועמדותיה פעולותיה להסברת ומאמצים משאבים

לציבור.

בכמה ביטויו את מצא למשטרה הציבור ביחס השיפור
עצמו, לציבור בהם והחשוב וראשונה בראש אך מישורים,
שמגלים בכלל, ולמשטרה כבודד לשוטר לעזרה לבוא בנכונות

וחוגים. קבוצות אזרחים, ויותר יותר

מחו הערכה המשטרה יזמה ומחקרים סקרים על בהסתמך
לה שהורות הציבור' ובין בינה הקומוניקציה מבנה של דשת
הציבור; ובין בינה דוסיטרית תקשורת על הדגש הושם
הרחב לציבור ומתמידים יותר יעילים מידע מקורות פתיחת
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אנשי שמגישים בעזרה למצוא ניתן לפרסום זוכות שאינן
העבריינות. םף על נוער ולבני במצוקה לאזרחים משטרה

בגדר שאינן ספור, לאין הומאניות לפעולות נאמנה עדות
באלפי למצוא אפשר המשטרה, איש של הרשמיים תפקידיו
מגיעים הם המשטרה. ליחידות שהגיעו והתודה ההערכה מכתבי
וממוסדות האוכלוסייה רבדי מכל מאזרחים ביומו יום מדי
משטרה לאיש התודה רגשי בהם מובעים וציבוריים. פרטיים
ומעשי נפשי סיוע על פעלו, על הערכה עזרתו, על מסוים
במוטיב להבחין אפשר אלה במכתבים ובו'. במצוקה לאנשים
המשטרה. כלפי העויינת בגישתם הטועים על טרוניית החוזר:

כבודד לשוטר כלל בדרך מובעות וההערכות התודות
לצורך כלל, בדרך מודע, אינו הציבור בצרה. לאזרח שסייע
הכלל. לטובת שנועדו ומיבצעים פעולות גם להעריך ולאפשרות
לידיעת מובאים התלונה, מכתבי כמו התודה, מכתבי
"מהמתר בעלון מתפרסם מיעוטם המשטרה. איש על הממונים

המשטרה". בעולם חש

הציבור ופניות האזרחים ציבור מצד העזרה .3
למשטרה

למשט אזרחים שמגישים הסיוע את ביותר מעריכה המשטרה
בכתב אליהם המופנים חמים הוקרה בדברי זוכים אלה רה.
שסייעו האזרחים רבים המשטרה. מידי בשי גם ולעתים
שם. בעילום להישאר ביקשו אך בעבריינות, במלחמה למשטרה
מקרים מספר כאן נביא טובות. לתוצאות הביא כזה סיוע גם
תושיה וגילוי פעולה שיתוף של למופת, אזרחית התנהגות של

אזרחים: מצד לב ואומץ

כותב לגילוי הביאה (הג"א), בצהי'ל סגן לוי, שולמית
שבין לדמיון ליבה שמה כאשר לפאתולוגים, האיום מכתבי
לבין בעתון, שפורסם כפי האיום, מכתבי כותבי של היד כתב

תפקידה. בתוקף אליה שכתב מילואים איש של היד כתב

עד היה בירושלים, רמב"ן ברחוב אורח עובר מרי, אילן
דלק הוא ומיסמכים. כסף שהכיל אשה, מידי ארנק לחטיפת
ללכדו. שהצליח יעד השכונה בםימטאות החוטף הנער אחרי

מחלון ראה בירושלים, אמנו רחל מרחוב עזרצקי, יוסף
בחנות זיהה המעשה לאחר שבוע תיק. מאשר. שחטף נער ביתו
של חטיפות 6 עוד בביצוע שהודה הצעיר, העבריין את שק"ם

שני. נער עם ביחד ארנקים

בירוש הלל בן ברחוב הערב, בשעות הבחין חמו בן אליהו
הראווה בחלון בעט הוא ,,אתא". בחנות שפרצה בדליקה לים,
מנע אך ברגלו, נפצע הוא השריפה. את לכבות והצליח ושברו

לחנות. רציני ונזק השריפה התפשטות

ירושלים ברחוב הצהריים לפני בשעות טייל מאיר עודד
נערים בשני הבחין כתיבה לצורכי חנות ליד בעברו בצפת.
היסוס ללא החנות. של האחורי שבצידה חלון מתוך שקפצו

פעולה שיתוף קוים שכונות, וועדי צהי'ל, סעד, מוסדות עם
הרעה. פני לקידום סייע מסוימים שבמקרים

המשטרה ביחידות השנה במשך נערכו ביקורים מאות
היו הביקורים הארצי. הספר ובבית בבםיםיה, ובמיתקניה,
בין פעולתה. ודרכי המשטרה תפקידי על בהסברים משולבים

נוער. ובני ילדים של רבות קבוצות היו המבקרים

החמישים, יובלה את השנה שחגגה המשטרה תזמורת
התזמורת הציבור. למען המשטרה בפעילות חלק היא אף נטלה
הפירוט לפי במספר, 112 מופעים, של רחב במיגוון השתתפה

  דלהלן

24 משטרתיים, אירועים 23 הנשיא, בבית האמנה טכסי 8

אחרים מופעים ו36 צבאיים אירועים 21 לציבור, קונצרטים
לאחרונה וכד'). מקומיות רשויות של חגיגות המולד, חג (טכסי
של קונצרטים להשמיע המשטרה לתזמורת הפניות מתרבות
מוניצי ומוסדות ציבוריים גורמים הרחב. לקהל קלה מוסיקה
שבהם ציבוריים במרכזים לנגן התזמורת את מזמינים פאליים

רב. קהל מבקר

היחסים בתחום המשטרה של המאורגנות לפעילויות מעבר
המשטרה איש אלה יחסים של העיקרי בנטל נושא הציבור, עם
בהת לעזרה. הזקוק האזרח עם אמצעיים בלתי במגעים הבא
ליצירת תרומתו את תורם הוא ולסייע לפעול ובנכונותו נהגותו
בהתנד הם אלה מגעים של מרביתם כארגון. המשטרה תדמית

השוטר. של בכושרו ואף ברצונו כמובן ותלויים בות

בהת הפעילות את אלה, למגעים בולטות בדוגמות נציין,
המאושפזים צהי'ל נכי בקרב תלאביב מחוז שוטרות של נדבות
רובינא; ובית נוהטף המוסדות ילדי ובקרב חולים בבתי
נוער ומועדוני ספר בתי ילדים, גני שאימצו שוטרים קבוצות
רבות פעולות וממרצם. מזמנם להם ושהקדישו הארץ ברחבי
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של סך המשטרה לתחנת הביא מקריתגת אזולאי דוד
ברחוב. שמצא ל''י 1,500

של בשווי תכשיטים שהכילה שקית מצא חאדי שמעון
למשטרה. והביאה ל"י 400

מזומן כסף בתלאביב ארלוזורוב ברחוב מצא צבע משה
למשטרה. והביאו ל"י 5,000 בסך

ל"י 4,421.38 ובתוכו תיק למשטרה הביאה עבדו ציונה
בתלאביב. ברחוב שמצאה דולר, 40 ועוד

כסף בתלאביב הנביא יונה ברחי מצא עוזרי אליעזר
למשטרה. והביאו ל"י 1,150 בסך מזומן

בדים מיסתור במקום מצאו מורד והרצל חגולי ניסים
למשטרה. כך על והודיעו ל"י 10,000 של בשווי

זפתי, ואברהם מלכה מורים לוי, שלום נערים, שלושה
זבולון. למשטרת והביאוהו רב ערך בעל רכוש בצורשלם גילו

הסיוע אפשרות על בעליל מורים ואחרים אלה מקרים
פעולה בשיתוף הטמונים עבריינים, ולגילוי למעצר לחקירה,

הפשע. נגד במלחמה הציבור מצד
לו מייחסים שאנו הקהל עם אחר מסוג פעולה שיתוף
תלונות על הממונה לשכת של באחרונה הקמתה היא חשיבות,
המטרה תתניצב. בדרגת בכיר קצין של בראשותו הציבור,
הציבור מן המופנות לפניות ויעיל נאות טיפול לתת רק לא היא
שבין ובעייתיות רגישות מגע נקודות לאבחן גם אלא למשטרה,
בקרב הפניות בבירור האמינות את ולהשריש והאזרח המשטרה
החדשים הנוחלים המשטרה. אנשי בקרב פחות ולא המתלוננים
והופעלו המשטרה ביחידות והופצו עובדו זה לנושא המתייחסים

ב1.1.1973.

כ2,000 בלבד הארצי במטה נרשמו 1972 שנת במשך
משטרה אנשי נגד כתלונות לסווגן שאפשר אזרחים של פניות
היחידות באמצעות הגיע התלונות מן חלק משטרה. ויחידות
לשכת עלידי הארצי למטה ישירות הועבר וחלק המרחביות
משרד המשפטים, משרד הממשלה, ראש לשכת המדינה, נשיא
נוספת שיטה אזרחים. ועלידי הציבור תלונות נציב המשטרה,
היא בציבור שבת לה וקונה ההולכת הציבור פניות של
ובעתונות. ברדיו לתלונות המיוחדים המדורים באמצעות הפנייה

.. התלונות נושאי הם ואלה

גיסא, מחד תנועה בענייני איטיפול  תנועה נושאי א.
שוטרים עלידי שנרשמו תנועה דוחות בגין ותלונות

גיסא: מאידך
להוצאה הנוגעים אחרים ועניינים מאסר פקודות איביצוע ב.

לפועל:
? שכנים סיכסוכי ג.

נאותה בלתי התנהגות או שוטרים עלידי בכוח שימוש ד.
שוטרים; של

ומיד החשודים שני את צילם שבידיו, המצלמה את ניצל
נעצרו החשודים מיד, פותח הסרט המשטרה. את הזעיק
בהתפרצות. להודות אלא להם נותר לא התצלומים את ובראותם
מבוץ חייל בחילוץ סייע החייל אל משבט חסין חסן סלם

המצילים. לרשות רכבו את והעמיד טובעני
מקריתשמונה, עבודי ויעקב דהן יעקב ארנון, חי הנערים
מכולת מחנות שנגנבה ל"י 2,000 של בשווי גנובה סחורה גילו

למשטרה. המיםתור מקום על והודיעו
חשודה בתנועה הלילה בשעות הבחין מחיפה לוי אפרים
פורץ שעצרה משטרה ניידת הזעיק הוא שעונים. חנות ליד

החנות. דלת מנעול לנסר שניסה בשעה

את הזעיק לתכשיטים, חנות בעל מחיפה, מרקל אהרון
לקנות לו הציע בעיניו חשוד שהיה שצעיר לאחר המשטרה
תכשי נתפסו החקירה ובמהלך נעצר הצעיר זול. במחיר שעון

התפרצויות. של רב במספר גם הודה הוא רבים. טים
אבני תמיר הפעוט את הצילה ה12, בת סולפן נעמי
והחל מטרים שני של בעומק מים בריכת לתוך שנפל מחולון
הנערה פרצה השבע בת אחותו של זעקותיה לקול טובע.

מטביעה. הילד את והצילה לבריכה זינקה החוצה, מביתה
לכיים שניסה בשעה כייס הכרמל בשוק עצר חדד אשר

למשטרה. הביאו לוי מרדכי המונית נהג של ובסיועו אדם

עבריין אחרי משטרתי סיור דלק מאוחרת לילה בשעת
של מחבואו במקום שהבחין מחולון פרץ רפי בחשיבה. שנעלם

עצרוהו. והם למקום המשטרה אנשי את כיוון העבריין

גרום ושרה םמירה נחום זלמן, אברהם אלטשולר, ארז
דיסקונט בבנק השוד בביצוע החשודים של בלכידתם סייעו
והמפקח המשטרה שר בנוכחות להם הוענק הפרס ברמתגן.

הכללי.

לציון, בראשון שומרים הגר, ואליעזר קורפירםט צבי
מקום שבקירבת לאומי בבנק מזויין שוד ביצוע על שמעו
השודדים את לעצור וניסו העבירה לזירת יצאו הם עבודתם.
נפצע. קורפירסט צבי ברשותם. שהיה בנשק שימוש תוך
משה בה שהה השוד על ההודעה המשטרה בתחנת בהתקבל
דלקו וביחד שוטרים שלושה הפרטית במכוניתו שאסף שחר
חילופי כדי תוך בפרדס, להדביקם שהצליחו עד השודדים אחר
מנוסת את עיכבה האזרחים שלושת של המהירה פעולתם אש.
צוללן ברוך, זולטן מהם. חמישה של למעצרם ותרמה השודדים
כלי את הים בקרקעית לחפש המשטרה לבקשת נענה חובב,
משהועלה השוד, ביצוע בשעת החשודים השתמשו שבו הנשק
נמצאו אמנם הנשק כלי שם. השליכוהו שהשודדים חשד

עלידו.

הוא הבתים. בין המסתתר חשוד על הודיע פקרי יעקב
באיכונו סייע ובכך בסביבה שסרקה דן ממרחב ניידת הדריך

תלמונד. מכלא שנמלט אסיר של
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למשטרת המופנות והדרכה סיוע בבקשות גם מתבטא הדבר
חוץ. לארצות מדריכים ולשליחת בארץ להשתלמות ישראל
במדינות משטרה אנשי ישראלים משטרה קציני הדריכו ואכן
ערכו אמריקה ומיבשת מאירופה משטרה וקציני מתפתחות
תכנון חבלה, הפלילי, הזיהוי בנושאי לימודים סיורי בישראל

וכר. וארגון

דנמרק, של הכלליים המפקחים בלטו השנה המבקרים בין
משטרה לענייני המתאם המבורג, ומשטרת נפאל אתיופיה,
בכי בטחון ואנשי משטרה קציני וכן באנגליה הפנים במשרד

שונות. מארצות רים

ביריד השתתפה ירושלים, ממרחב אלוני, זיוה השוטרת
ישראל. למדינת הכ"ה חגיגות במסגרת בלוסאנג'לס, ירושלים

האינטרפול ב.

בתחום מידע וחילופי סיוע הוא חוץ קשרי של נוסף אפיק
הביןלאומי המשטרה ארגון עם הקשרים במסגרת הפלילי,

,01?1£8א1. לפלילים

עבריי באיכון הקודמות, כבשנים התבטא, הפעולה שיתוף
במסירה עדויות, בגביית הסגרה, לשם מעצרים בביצוע נים,
בפעולות בזיהרים, קודמות, הרשעות על מידע של ובקבלה
כדאי וכוי. מיסמכים או כסף שטרי זיוף הסמים, הברחת נגד
לאחר יפן משטרת של המהירה עזרתה את במיוחד, לציין,

השנה. מאי בסוף לוד, התעופה בנמל הטבח

הלאומיות והלשכות מהאינטרפול נתקבלו השנה במשך
הופנו ישראל ממשטרת בכתב. פניות ו500 מברקים 1,761
רובם העולם, ברחבי האינטרפול ללשכות בכתב פניות 143

רגילים. משטרה בנושאי

לבקשת או מידע לחילופי ששימשו העיקריים הנושאים
 היו: עזרה

גופות לזיהוי עזרה עליהם! הגנה ושיטות בנקים בטחון
סיוע בארץ; שנתפסו זהב מטילי זיהוי יהודה; במדבר שנמצאו
אוויר; במשלוחי שנגנבו כסף ושטרי יהלומים גניבת בחקירת

סמים. והברחת מזויפים דולרים הפצת ורעל; נפץ מעטפות

במקרים רב שימוש השנה במשך היה בכתב לפניות בנוסף
שיתוף האינטרפול. לשכות עם הישיר הטלפוני בקשר דחופים
מחוצה והן במדינה הן בפשע בלחימה לנו סייע המלא הפעולה

לה.

וכנסים ועידות ג.

התאריכים בין בפאריס התקיים האינטרפול ראשי כנם
המער באירופה נציגנו ייצג ישראל משטרת את .31.12.2.72
חקירת סמים, של ההברחה בעיית היתר, בין נדונו, בכנס בית.

האזרחית. בתעופה ובטחון אמנות חפצי גניבת על תלונות

המשטרה; עלידי הפונה, לדעת שניתן, מתאים לא טיפול ה.

המשטרה מן הודעה קבלת על עררים, מעין שהן תלונות, ו.

הטיפול); (סיום "איתביעה" על

מיטרדים. על תלונות ז.

ובקפדנות. לגופה נחקרה למשטרה שהגיעה תלונה כל
או כשורה שלא נהג משטרה איש כי התלונה בירור העלה אם
לדרגת בהתאם  משמעתיים אמצעים ננקטו מסמכותו, שחרג
התלונות מרבית כי לציין, זה במקום חובה אך החריגה.
כלשהי אשמה העלו שלא או מוצדקות, כלא נתגלו (כ%80)

משטרה. אנשי נגד

חוץ קשרי .2

חוץ גורמי עם פעולה שיתוף א.
בעולם המשטרה קהילות בתוך ישראל משטרת של מעמדה
פעולותיה על להערכה זוכה המשטרה ומכובד. מוכר הוא
מקצוות הבאים המבקרים שרבים תימה, אין כן, על והישגיה.
אנשי עם להיפגש ובבםיסיה, המשטרה ביחידות לסייר תבל
מידע. עמם ולהחליף מהם ידע לרכוש הישראליים, המשטרה

בארה''ב ישראל למדינת הכ''ה בחגיגות שוטרת
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ממשלה שרי עם פגישות מאורגנים, טיולים לילדים' מסיבות
ציבור. וראשי

הגדולות בערים המשנה. סניפי בין נוער חילופי נערכו
נערכה בירושלים ולתחביבים. שפות ללימוד חוגים נפתחו

ציור. חובבי שוטרים של תערוכה

באירופה. השנה ביקרה חברים 20 בת לימודים משלחת
ביקרו בחו"ל שונות מארצות הארגון חברי של קבוצות חמש

הישראלי. הסניף חברי אצל והתארחו

"איפ"א" של הביןלאומי בכנס השנה השתתף הארגון נציג
בדנמרק. שהתקיים

בטאון של נוספים גליונות שישה הופיעו השנה במשך
כדוירחון. לאור היוצא הארגון,

כנם לקראת ההכנות את עתה משלים הישראלי הסניף
בארץ. להתקיים העומד לייסודו, העשור

1972 בשנת נערכה האינטרפול של הכללית הוועידה
בוועידה .1926.9.72 התאריכים בין שבגרמניה בפרנקפורט
פלילי לזיהוי המחלקה ראש החקירות, אגף ראש השתתפו
בנושאים היתר בין דנה הוועידה המערבית. באירופה ונציגנו
בעבדות: המלחמה כסף! שטרי זיופי סמים; הברחות אלה:
עבריינים כרטסת הקמת וחטיפתם! במטוסים חבלה מעשי
בחיפו המשטרה של וחובותיה סמכותה ביןלאומית: ממוכנת,
ובעלי הארגון נשיא בחירת ובמבנים; אדם של גופו על שים

מינהליים. נושאים וכן אחרות משרות

(4.ק.1) הביןלאומי השוטרים ארגון ד.
הארגון. של הפעילות והרחבת התבססות שנת היתה 1972 שנת
והתגבשו התארגנו השנה במשך ל4,500. הגיע החברים מספר
במסגרת התקיימו 1972 בשנת שלו. המשנה סניפי עשרת
חגיגות, רעים, מפגשי ובכללם שונים אירועים 115 הארגון
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הלוחות רש>מת
מסי

העמוד הלוח

13 . . . . . . . . 19721970  המחוזות לפי  ומציאות אבידות 1

13 19721970  ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש 2

14 . . . . . . . . 19721970  מאסר פקודות של. לפועל הוצאה 3

14 .... 19721970  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 4

21 . , . . . . . 19721971  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 5

22 . . . . (דיאגרמה) 19721961  וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 6

28 . . . . . . . . 19721963  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 7

29 . , . . . . . (דיאגרמה) 19721968  שנחקרו לסוגיהם מקרים 8

31 (דיאגרמה) המחוזות לפי 1972 חקירה תיקי 9

33 (דיאגרמה) עבירות קבוצות לפי 1972 חקירה תיקי 10

33 . . . . 19721971  איתביעה  עוונות 11

34 19721971  חקירה תיקי 12

35 19721971  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  חקירה תיקי 13

36 ... 1972  והמחוזות הנפות/המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 14

37 19721970  המניע לפי לרצח ונסיון רצח 15

37 1972  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  התפרצויות 16

38 1972  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות 17

39 19721968  והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת 18

39 1972  טביעה מקרי 19

40 19721971  התאבדויות 20

40 1,972  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים 21

41 . (דיאגרמה) 19721970  וגילויים תיקים 22

42 19721971  העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים 23

43 . והמחתות1972 הנפות/המרחבים ולפי העבירות קבוצת לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי 24

44 . . . . . . 1972  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 25

44 ... 1972  המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 27

45 . . . . 19721970  סילוקם  חטאים 28

45 . . . . . . . 1972  הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 30

46 1972  הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 31

46 1972  הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי 32

47 19721963  לנוער המבחן לשירות שהופנו קטינים 33

48 (דיאגרמה) 1972  שהואשמו ומבוגרים קטינים 34

49 . . . . . . . 1972  העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי שהואשמו קטינים 35

 113 

הנושא

הסיור

חקירות
פליליות

העבריינות
בקרב
הנוער



מסי הנושא
העמוד הלוח

58 .... 1972  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עכירות 36 תנועה
ותאונות

58 (דיאגרמה) השנה חודשי לפי בדרכים התאונות ז3 דרכים

59 (דיאגרמה) 19721970  שנרשמו תעבורה דוחות 38

62 19721963  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות 39

62 19721971  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות 40

63 (דיאגרמה) 1972  המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות 41

65 19721970  חומרתן לפי דרכים תאונות 42

65 1972  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 43

66 . . 1972  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות 44

66 19721971  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 45

67 .... 19721971  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי 46

67 ... 1972  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי 47

67 ... 1972  לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 48

68 1972  התאונות סיבות התפלגות 49

69 (דיאגרמה) 1972  אופניים ורוכבי רגל הולכי  תאונות נפגעי 50

71 .... 1972  המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי 51

71 19721970  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 52

72 19721970  והמחוזות הנפות/המרחבים לפי  תאונות נפגעי 53

72 19721970  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי 54

73 .... 19721970  גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים 55

74 1972  וסילוקם תיקים  דרכים תאונות 56

74 . 1972  וסילוקם תעבורה דוחות 57

המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 58
75 19721971  המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב

המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 59
75 1972  המחוזות לפי  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב

75 1972  הנפות לפי  דרכים תאונות 60

75 1972  הנפות לפי  תאונות נפגעי 61

76 .... 1972  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 62

83 .... 19721963  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 63 אדם כוח

84 19721963  הדרגות לפי האדם כוח מצבת 64

84 1972  ובמחוזות הארצי במטה המצבה 65

85 (דיאגרמה) 1972  התפקידים לפי האדם כוח חלוקת 66

87 19721963  המצבה מן והורדות גיוסים 67

87 1972  בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 68

88 .......... 1972  הסיבות לפי המצבה מן הורדות 69

90 1972  הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת 70
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ועבריינים עבירות  שנתי סיכום
1972

עבריינים

מבוגרים קטינים

נקבה
אתון

הניכויים
נתגלו בהם
עבריינים

וריגול 77100.055בגידה

למרדב: והסתה 3266.722מרד 4
כ:

~ חירוםבי 22921895.2212807308חוקי

3 675582.1740653הסתננות8
רשמיים סודות

הבטחון כלפי אחרות 787089.747451עבירות

התאגדות או 201995.0364370התקהלות

ציבור למוסדות והפרעה 464087.012517קטטה
ברחוב והפרעה 2,4992,41896.8288792,5965293,492קטטה

גבול 2,8451,75961.8274581,2192651,816הסגת
ציבור עובד 1111100.09514הכשלת

11

1,06073169.021351945588איומים
המשפט כלפי 1,1501,07493.4715156092774עבירות

והימורים/ 28728398.6223527381משחקים

הדת כלפי 221568.241014עבירות
928188.0348455שוחד

המשפחה כלפי 927128*35298עבירות
דרך חסימת רעש, 1,16014512.51179814130מטרד,

הבטחון שירות כלפי 857891.8655566עבירות
ציוד  הבטחון בלפי 13012898.53983104עבירות

הציבורי הסדר בלפי אחרות 94783187.84919551119738עבירות

והכשלתו שוטר 79277497.7402561487766תקיפת

494081.634245רצח
ם
לרצחו 483266.723133נסיון

^ 66100.0110112הריגה1_
ברשלנות מוות 654670.8249152גרימת

והריגה^1 רצח 511733.311112איומי
אדם חיי כלפי אחרות 2150.011עבירות

13
חמורה1 גופנית 45239787.8471136825451חבלה
ציבור52 עובד 33932194.74321943269תקיפת
6 2

ציבור)ן_ עובד (למעט 6,6565,73386.15241174,4986715,810תקיפה
3 פלילית6 ופחזנות 59842470.953634616421רשלנות

שוא ומאסר כפייה 665481.81164672חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות 3266.711עבירות

באיומים או בכוח 1229779.55110115אונם
כחוק שלא ובעילה 38235091.627317344אונס

טבעיות בלתי מין 675785.11135147עבירות
בכוח מגונה 24017974.6421128171מעשה

בכוח שלא מגונה 1,09971665.2944213518מעשה
בפומבי מגונה 34721461.7101393152מעשה

מין מחלות 4125.011הפצת

אחרות מין עבירות

לזנות 706491.443548םירסור
בזנות לעסוק שידול

זנות למעשה 12411491.927342871שידול
החזקתו או בושת בית 322990.6232851ניהול

ושידולם קטינים 13910273.47160270פיתוי
תועבהכל דברי 15915899.41113914155פירסום
זנותו_ למטרת 46844394.7834657שוטטות

מסוכנים בסמים 82774189.6232071351807שימוש
מסוכנים בסמים 22100.022סחר
וייבואם סמים 8787.5415ייצור

המוסר כלפי עבירות 3266.7112שאר

חמורות בנסיבות 773039.0457162שוד
נשק) (בלי 1135851.322273299שוד

פשע ביצוע לשם 33100.0112חימוש
גניבה לשם 1154438.3930342תקיפה

997777.8257261סחיטה
למוסד או עסק לבית 18,1184,56825.21,609431,085132,750התפרצות

דירה לבית 16,8652,68715.949741679301,247התפרצות
פריצה כלי 292896.613233החזקת

115
ציבורג* עובד ע"י גניבה 9888.944ביצוע

ועובדים". סוכנים ע"י גניבה 28224085.16118111199ביצוע
רשות(1 ללא ברכב 13,4571,97714.7388211,172141,595שימוש

חלקים3 גניבת או רכב מתוך 14.6614353.05121255183גניבה
אופניימ 4,8172224.661126189גניבת

2,1801567.22444270כייסות
אחרות 34,67810,03828.92,4853403,8644757,164גניבות

גנוב רכוש 42541397.249730316375קבלת
גנוב רכוש 1,1781,04388.585259735719החזקת

25110341.0301655101הצתה
בזדון לרכוש נזק 6,8442,25833.0740691,2721302,211גרימת

התפרצות או גניבה לשם 58052189.832931021372שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 1111100.01212עבירות

ובולים כסף 23730.4819זיוף
והפצתם מיםמכים 79145557.512619120229זיוף

3 ועושק!= 2,0371,43470.4211452359617מירמה
כיסוי ללא שיק 3,0952,76989.5431,2471451,399משיכת
אחרות מירמה 18516287.673936109עבירות

כלכליות 32732097.962226234עבירות
פיסקליות 11100.011עבירות
אחרות 44100.022עבירות

עירונייםעבירות עזר 66100.066חוקי
אחרותמינהליות מינהליות 28127497361663175עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 24223095.0161888212נשק,
.. וטלוויזיהב: 11100.011רדיו

3 7
נ_ יי

ועסקים תעשיות 1111100.0112114מלאכות'
אחרות רישוי 14513593.1177785עבירות

העבירות 51241981.8362435632448שאר

כ " ה 146,44650,26534.37,8831,01528,0993,20340,200ס

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *

שנה; 16 גיל עד צעיר המשפטית: ההגדרה לפי קטינים, י*
שנה. 18 גיל עד צעירה
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