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לנושא שמילאה* התפקידים של ובאופיים פעילותה
לעתים במעלה, ראשונה עדיפות ניתנה הפנים בטחון
השירותים בתחום אחרים חשובים תפקידים חשבון על

לאוכלוסייה הניתנים המשטרתיים

ובעיקר חברתיות כלכליות, בעיות של חידודן *
וב הישראלי ברחוב עדים היינו שלביטוין מדיניות,
במוסכמות שפגעה התנהגות המוחזקים; שטחים
החוק, בהפרת שהתבטאו אזרחים של חורגים ומעשים
לגביוי ראש בהקלת  הטוב ובמקרה בחוק בזלזול
הן העבירות: אופי של קלסיפיקציה כאן נערוך לא
הטראגיות והתוצאות ובכבישים, בדרכים רבות היו
הפלילי בתחום מדאיג בגודש באו הן לכל; ידועות
העבירות ריבוי מבחינת  והידוע המוכר הקלאסי,
 יותר ועוד והנפש) הגוף הרכוש, (כנגד הפליליות
שלא חמור נגע שהן והקשיחות, האלימות מבחינת
(המכו הכלכליות העבירות ,. כאלה בממדים ידענוהו
חדשה תופעה אינן הלבן") "הצוארון עבירות גם נות
המעילות/ זוי בשנה דוקא לאו ותחילתן בארץ
השנה, שנתגלו ציבורי ורכוש כסף וגניבת ההונאות
על החמורה השלילית השפעתן את להעריך עדיין קשה

הסדירים חיינו אורחות ועל הציבור

על ניכר באורח השפיעו אלה כל כי וידוע, ברור
שכל העבודה כמות ועל המשטרה של עבודתה היקף
זה עניינים במצב לבצע* חייבים בה קבוצה וכל פרט
וב ובבריתות באלימות המלחמה כי גם, לנו ברור
בסולם גבוהה לעדיפות תזכה חמורות כלכליות עבירות
נצטרך *1975 בשנת המשטרה משימות של העדיפויות
להתעלם מבלי חזקה, ביד לפעמים ולפעול קשה לעבוד

הפרט ומחופש הפרט של מזכותו

של ובאופייה בארגון במבנה, הבסיסיים השינויים
אחד מצד  לדותכליתית למעשה, שהפכה, המשטרה
ומצד הקודמות, כבשנים הקלאסיים התפקידים מילוי
שהוא במדינה, פנים לבטחון האחריות שני
עדיפות סדרי קביעת חייבו  עליה הרובץ כבד נטל
בנייתן חדשות, ארגוניות מסגרות וקביעת חדשים
מערכת והופעלה האזרחי המשמר הוקם וקליטתן

לכבוד

המשטרה שר

ירושלים

השר, אדוני

פעילות על וחשבון דין לך להגיש מתכבד הנני
באותם רק אגע לדוח בפתיחה 1974 בשנת המשטרה
ובעבודת בחיינו חשובים סממנים שהיוו נושאים
הדוח דן שבהם בנושאים יותר רחבה סקירה המשטרה

השונים בפרקים למצוא ניתן
הופיעו העבריינות להחמרת מובהקים סימנים
ובת 1973 שנת בשלהי הכיפורים, יום מלחמת לאחר
פריקת של המדאיגות התופעות 1974 שנת של חילתה
העבריינות, והתגברות ומוסר ערכים התרופפות עול,
שניתנו ובראיונות בהודעות כתחזית, אז, כבר הודגשו
השנתי בדוח הפתיחה ובדברי משטרה מפקדי עלידי
העבריינות עליית כי נאמר, שבהם ,1973 שנת של
קשה תקופה מסמנת ניכרת, ובמידה בהתמדה

מלחמה שלאחר ואופיינית
וה הכיפורים יום מלחמת השפעות ניכרו ואמנם,
חיינו מערכות בכל המלחמה שלאחר הבטחוני מצב
היער על כמובן, והשפיעו, המשטרה על פסחו לא הן
לקראת היערכותה ועל היומיומית השוטפת כותה
נידרש כי לנו היה ברור יותר רחוק לטווח העתיד*
קשה ולעבודה מבעבר יותר עוד גדולים למאמצים

יי אלה מטעמים ולו ומאומצת,

הממשל של שליטתו בתחומי הבטחונית המציאות *
האחריות את להטיל הממשלה והחלטת הישראלי
ישראל, משטרת על ישראל מדינת בתחום פנים לבטחון
משטרת של אחריותה את משמעותי באורח שינו
זה מושג של הרחב במובנו הציבורי, לסדר ישראל
בהיקף היטב הורגשה השוני של המיידית השפעתו
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החודשים שלושת מלחמה* שנת  דופן יוצאת שגה
הסטאטיסטית הירידה את יצרו שלה האחרונים
ובמספר נפגעים עם הדרכים תאונות במספר השנתית
לחלק עלינו היה לכן הקטלניות הדרכים תאונות
החודשים תשעת י תקופות לשתי 1973 שנת את
האחרו החודשים ושלושת למלחמה עד הראשונים
השנה' סוף עד שאחריה, והתקופה המלחמה  נים
להשוואה בהחלט ניתנים הראשונים החודשים תשעת
התעבורה היקף מבחינת רגילים חודשים אלה היו כי

בדרכים* התאונות והתארעות

בתשעת נפגעים עם הדרכים תאונות מספר השוואת
לעומת 1973 שנת של (הרגילים) הראשונים החודשים
חלה לא כי מראה ,1974 בשנת המקבילה התקופה
%7י6> של ירידה  להיפן אלא זו בשנה עלייה
שנת של הראשונים החודשים תשעת בין השוואה
ירידה על מראה 1974 בשנת המקבילה לתקופה 1973
בין השוואה הקטלניות התאונות במספר %46 של
עלייה על מראה ו1972 1973 בשנים הללו התקופות
ושל נפגעים עם הדרכים תאונות במספר %57, של

הקטלניות הדרכים תאונות במספר %126

אנשים, 21,710 דרכים בתאונות נפגעו 1974 בשנת
מספר *1973 בשנת שנפגעו אנשים 21,911 לעומת
1973 בשנת 682 לעומת ל724, השנה הגיע ההרוגים
הראשו החודשים תשעת בין השוואה נערוך אם אולם
,1973 בשנת המקבילה התקופה ובין 1974 שנת של נים
של בשיעור ירידה חלה ההרוגים שבמספר נמצא
בשנת 521 לעומת ,1973 בשנת הרוגים 535  %6י2
ו1972 1973 בשנים תקופות אותן של השוואה 1974
במספר %168 של עלייה חלה 1973 בשנת כי תלמד,
הרוגים ל535 1972 בשנת הרוגים (מ458 ההרוגים

(1973 בשנת

לריבוי התורמים העיקריים הגורמים על רבות כתבנו
הגישה על להתריע שוב מחובתנו אד בדרכים, התאונות
לגבי הישראלית החברה נוקטת שאותה הסלחנית
בהתנה שגרמו עבריינים לגבי אפילו תנועה, עברייני
מסתייג הציבור אין לצערנו, קטלניות לתאונות גותם
אותם רואה הוא אין אותם מוקיע ואיננו מהם
המגיעה הדין חומרת לפי להענישם שיש כעבריינים
ברכב שנוהגים לכך גורמת זו סלחנית אוירה להם
מתחש אינם התעבורה, חוקי על מודע באופן עוברים
בכבישים, מסוכנים למצבים וגורמים בזולת, בים

טרגיות בתוצאות לעתים המסתיימים

שנמנו האנשים מספר לבין האדם כוח תקן בין הפער
מזה לראשונה השנה, הצטמצם האדם כוח מצבת עם

חשו ותיפקודיות ארגוניות תמורות חלו פנים; בטחון
ולחיזוקו לשיפורו צעדים ננקטו הגבול; במשמר בות
ובאמצעים במדע השימוש הורחב המודיעין; מערך של
בעבודת חשוב סיוע תחום  מתוחכמים טכנולוגיים
שיפורים האחרונות בשנים רבות שפותח המשטרה,
הם במשטרה השונות במערכות נוספים ושינויים
נמצאים או נעשו אלה כל מתקדמים הכנה בתהליכי
הרבים התפקידים מילוי כדי תוך העשייה, בתהליך

חוק עלפי המשטרה על המוטלים

מקרים ב267,848 המשטרה טיפלה 1974 בשנת
לעומת המוחזקים, בשטחים מקרים 26,983 ובעוד
מקרים 29,346 ועוד 1973 בשנת מקרים 245,682
המשטרה טיפלה 1972 בשנת המוחזקים בשטחים
בשטחים מקרים 26,663 ובעוד מקרים ב264,961
שטופל מקרים של זה כולל מספר מתוך המוחזקים
ועוונות פשעים ב226,261 המשטרה חקרה בהם,
לעומת הפלילית), העבריינות להיקף מדד (המשמשים
פשעים ו221,013 1973 בשנת ועוונות פשעים 202,828

1972 בשנת ועוונות

(השנה 1974 בשנת הפלילית בעבריינות העלייה את
,1973 שנת לעומת הכיפורים), יום מלחמת שלאחר
בעבריינות לעלייה זהירה, בהערכה להשוות, ניתן
ששת מלחמת שלאחר (השנה 1968 בשנת הפלילית
בשנה 1150/0 של עלייה :1967 שנת לעומת הימים),
1030/0 של ועלייה הכיפורים יום מלחמת שלאחר
י. מעניין פרט ועוד הימים ששת מלחמת שלאחר בשנה
בממדי קטנה, אמנם ירידה, נרשמה 1967 בשנת
בה שגם ,1973 בשנת הדין והוא הפלילית העבריינות
העבריינות בממדי יותר, גדולה ירידה, נרשמה

מלחמות פרצו שבהן השנים הן ואלו הפלילית,

העבירות אחוז היה הנסקרת בשנה גם כן כבעבר,
עלינו חובה שוב אך %782 דומינאנטי: הרכוש כנגד
כתיבת בשעת ,1975 שנת ובתחילת זו בשנה כי להדגיש

האלימות מעשי רבו אלו, שורות

נפג עם דרכים תאונות 14,850 אירעו 1974 בשנת
בשנת נפגעים עם דרכים תאונות 14,777 לעומת עים,
העלייה 1972 בשנת זה מסוג תאונות ו15,333 1973
1973 השנים בין נפגעים עם הדרכים תאונות במספר
1973 שבשנת בשעה בה ב%05, הסתכמה ל1974
אם אך 1972 שנת לעומת %36 של ירידה חלה
את נקבל לא כמשמעם, פשוטם אלה נתונים נפרש
נתוני בין השוואה לערוך טעם אין הנכונה התמונה
הקודמת השנה לנתוני בשלמותה הנסקרת השנה
היתה (1973 (שנת הקודמת שהשנה כיוון בשלמותה,
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הפיקוד וסגל הגבול משמר אנשי זה ובכלל המניין,
כוח במצבת כלולים לאלה נוסף האזרחי* המשמר של
מוספים שוטרים מוגדרים, בתפקידים שוטרים האדם
והשוטרים היישובים במשמר יומיים שומרים זמניים,

המוחזקים בשטחים המקומיים

לשימוש נוסף אתגרים ורבת קשה תקופה לפנינו
מתקד וטכנולוגיים מדעיים ובאמצעים בציוד המוגבר
מאנשי ואחד אחד כל יצטרך לרשותנו, העומדים מים
לעבוד העבודה, תפוקת את יותר עוד להגדיל המשטרה
הקבו בעשייה יותר טוב להשתלב מבעבר, יותר קשה
מנת שיהיה הכבד בנטל לעמוד שנוכל כדי  צתית

1975 בשנת חלקנו

בהצטרפות המגולמת ההתנדבות, דוקטרינת מלבד
זו בשנה נתגלה האזרחי, המשמר לשורות אזרחים
גם ביטוי לידי שבא ומוסדות פרטים מצד לסיוע כן רצון
היו הציבור מצד והעירנות הפעולה ושיתוף במעשים,
הציבור כי היא המשטרה של משאלתה מעודדים
לשמירת הנוגע בכל יותר גדולה מעורבות יגלה בכללו
למשטרה יסייע הוא וכי הציבורי, והבטחון הסדר
לטובתו  עליה המוטלות הקשות המשימות במילוי

הואי

רב, בכבוד

רבניצב רוזוליו, שאול

הכללי המפקח

5*3*75 ירושלים

מורגש זה פער גדול* עדיין הפער לצערנו, אן, שנים;
הוא הדרומי* במחוז ופחות תלאביב במחוז בעיקר
בגלל והשיטור, הסיור בתפקידי לעין ונראה בולט
חיוניים בתפקידים לשרת הרוצים המועמדים מיעוט
ביותר חשוב הוא האלה התפקידים איוש אלה
אך הציבורי, והבטחון הסדר על השמירה מבחינת
הסיבות ועל ורודים נראים אינם הסיכויים בינתיים

קודמים* שנתיים בדוחות עמדנו לכך

מוגדרים ובמקצועות החקירות תפקידי במיגזר
של הרחבתו עקב ניכרת, במידה הפער צומצם אחרים
מבין רבים שנתיים* לפני שהחל הרבשכבתי הגיוס
לרעיון בהתאם שובצו, המשטרה לשורות הנקלטים
ספציפייםמקצועיים, בתפקידים הרבשכבתי, הגיוס
ידע או אקדמי ידע שדרשו פנויות משרות אוישו וכך

טכני*

לשורות להתקבל המבקשים מספר גדל השנה
אשתקד* 4,907 לעומת אנשים, 6,461  המשטרה
קצינים נקלטו המשטרה לשורות הנקלטים 1,812 מבין
שירותם את שסיימו קצינים האזרחי, המשמר לסגל
רופאים, וביניהם אקדמיים, תארים בעלי 164 בצה"ל,
החברה במדעי תארים ובעלי מהנדסים משפטנים,
נדרשו הרבשכבתי הגיוס במסגרת הנקלטים והרוח*
בשנה השונים* המשטרה בנושאי השתלמויות לעבור
משטרה אנשי ומעודדת: מעניינת תופעה נרשמה זו
זה ובכלל שוב, ונקלטו חזרו השירות מן בעבר שפרשו

הגבול* משמר בשורות

לאנשי עיטורים לראשונה הוענקו זו שנה בשלהי
לחוק בהתאם לב, ואומץ גבורה מעשי על משטרה
ארבעה ביניהם משטרה, אנשי עשרות העיטורים
הגבורה, לעיטורי זכו תפקידם, מילוי בשעת שנפלו

והמופת* האומץ

של האדם כוח מצבת עם נמנו 1974 שנת בסיום
בשנת אנשים 12,882 לעומת אנשים, 13,436 המשטרה
מן משטרה אנשי 10,695 כלולים אלה במספרים *1973

 5 



ישיאל משטרת
ארגונ* תרעתם הנל7י המפקח
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הממונה
תלונות על
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דובר
המשטרה

היועץ
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למשטרה
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מחלקת
החקירות

מרנז
עיבוד
נתונים

הספר הקפדבית בית
לקציניםהארציעעו
סלע בכ*ר*םא.

מחלקת
ההדרגה

מחלקת
ה'נויור

והמיבנעים
מחלקת
התנועה

מחלקת
התכנח

מדור
התקציבים

המנהלה אגף

סגן
אמיץ דא'ט

מחלקת
הבינוי

והנכקיס

מחלקת
הקשר

והאלקטתנ

^5

מחלקת
התחבורה

מחלקת מחלקת
והתשלומים

מדור
שירותי
ה90ח

מדור
הקניות

תלאביב הדרומ*מחוז המחוז

1~ ו ו ו ו ו

מרחב
הירקו!

מרחב

*פו
מרחב

ד)
מרחב
*רושל*ס

מרחב
המרכז

מרחב
הנגב

נמל *ח'
התעופה
גיריון ב1

נפת
*ה1דה

עזה גפת
ס*נ* ו*י

הצפומ המחוז

ו_ו

מרחב
חיפה

מרחב
הגליל

מרחב
העמקים

מרחב
השרוץ

נ9ת
שומרון



אי פרק

תכנון, ארגון,
וחקיקה מחקר

//.\/ / /

מלחמה של במצב האדם כוח של הפעלתו אלטרנטיביות. קשר
שנעשו והסקרים המחקרים מסקנות על גם תתבסס נמשכת,
המשמר לארגון פעולה קווי נקבעו ולאחריה. המלחמה בשעת
קווי גם נקבעו זו ובמסגרת ולהפעלתו, חירום בשעת האזרחי
רבת תרומה לתרום שבכוחם י"ב, כתות תלמידי לארגון פעולה

מלחמה. בשעת חשיבות

גם ניכר המשטרה של לצרכיה והמדע הטכנולוגיה ניצול
שתי האחרונות, בשנים שבלטה זו, להתפתחות זו. בשנה
ובאמצעים משוכללים במוצרים להשתמש המגמה מגמות:

י^§^^₪/ךי:

הארצי במטה בביקור הממשלה ראש

הכוללת האחריות את להטיל הממשלה של החלטתה
משמעות רבת היא משטרתישראל, על פנים לבטחון
זו החלטה המשטרה. של החדשה התארגנותה מבחינת
דותכליתי: לחיל חדתכליתי מחיל המשטרה את הפכה
המש של הקלאסיים בתפקידים מקופלת האחת התכלית
התפ כל ומילוי הציבורי הסדר על שמירה כלומר טרה,
התכלית ואילו המשטרה, בפקודת המוגדרים קידים
הכרוכה הרחבה המסכת בכל ופעילות טיפול  הבנויה
היחי מלבד המשטרה, מפעילה זו לתכלית פנים. בבטחון
המשמר את משמרהגבול, את עצמן, המשטרתיות דות
על לה המוקצות וחיב"ה, הג"א יחידות ואת האזרתי

צה"ל. ידי
מעל שהם שינויים חייב זה מסוג מערכות שידוד
פונקציות להעתקת יחידות, בין גבולות להעתקת ומעבר
ובתקנים. המינהלי במבנה לשינויים או לאגן", מאגף
והערכה חשיבה בדפוסי תמורות חייב זה מערכות שידוד
והמינהלי, המיבצעי במישור  העבודה מישורי בכל
המשטרה אנשי את חייב השינוי האישי. במישור ואףן
אחרים אדם בני עם היתר, בין בצוותא, לעבוד להסתגל
 כלל בדרר לעבוד רגילים הם שעימם מאלה לחלוטין
בעיצומו. עדייו הוא זה תהליך האזרחי. המשמר אנשי

ארגוניים לקחים השנה הופקו הכיפורים יום מלחמת בעקבות
תפקידיה את המגדירים חירום, לשעת חדשים נהלים ופורסמו
כי נקבע, פעילותה. מתחומי אחד בכל המשטרה של
מוצבי על להבא גם יתבסס חירום בשעת המשטרה של תפעולה
לבסי הכוח פריסת ועל (מטות) השונות הפיקוד ברמות פיקוד
ושירותים) כלכלה ציוד, (אספקת הלוגיסטי המערך גם סים.
מערכות נקבעו חירום. לשעת הקבועים לנהלים בהתאם יפעל
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סטודנטים; של סיור יחידת הוקמה חיפה במרחב
של סיור יחידת הוקמה נתניה) (בתחנת השתן במרחב

סטודנטים;
הנקודה אוחדו; שבמשולש וטייבה טירה המשטרה נקודות

טירה; נקודת של במבנה מוקמה החדשה
ריכוז לאור מיעוטים, חקירות קצין מונה המחוז במטה

במחוז. הגדול המיעוטים

תלאביב \כמחוז
ייקרא זה מדור ניכרת. במידה הורחב המרכזי המדור .

יחידות. שתי יכיל זהוא המרכזית" "היחידה

הדרומי גמחוז
למתכונתו בדומה צומצם הדרומי המחוז מטה של מבנהו .
של המיוחד לאופיר. התייחסות תוך הצפוני, המחוז מטה של

בה; המתגוררת האוכלוסייה ושל ירושלים

לכפיפות הועברה הנגב, למרחב כפופה שהיתה אשדוד, תחנת .
המרכז; מרחב

במועצה חדשה משטרה נקודת הוקמה המרכז במרחב .
העין; ראש נקודת תיקרא והיא העין, בראש המקומית

המורכבת ירושלים, שבמרחב המיוחדת המשטרה יחידת .
ישראל, במשטרת ששירתו ומפנסיונרים ההגנה מוותיקי

מחדש; ואורגנה הוגדלה

הגגול כמשמר
את להעביר הממשלה החלטת לאור ארגוניים, שינויים חלו .

ישראל; למשטרת פנים לבטחון האחריות

השונות; ברמות למטרות חדשים תקנים נקבעו .
המשטרה מרחבי בכל פנים לבטחון לשכות של בהקמתן הוחל .

להפעלתן; תקנים ונקבעו
פלוגה צפון מרחב בגזרת חדשה פלוגה בהקמת הוחל .

כ"א;
זו יחידה הגבול. משמר של המיוחדת היחידה הוקמה .
גויסו לשורותיה מיוחד. אופי בעלות במשימות תעסוק
במיוחד. גבוהים וכישורים איכות בעלי אנשים ויגויםו
מאנשיה רבים מעולה. ברמה תהיה זו שיחידה היא הכוונה

צה"ל. של קרביות יחידות יוצאי הם

אמצעים ופיתוח שיטות תכנון, *2

אוטומאטי גתונימ עימד א.

החדש המחשב את נתונים לעיבוד המרכז קלט 1974 בשנת
מדגם הקודם המחשב במקום בא אשר ,370/145 1.6.\1. מדגם

התפתחות מדעיות. עבודה שיטות לאמץ והמגמה מתוחכמים
גובר שימוש המשטרה בעבודת פירושה ומדעית טכנולוגית
בקשר באלקטרוניקה, יותר, רבים מתוחכמים במכשירים והולך
טיס, בכלי אלקטרוניים, ושליטה בקרה במערכי משוכלל,
באנשי היעזרות גם ופירושה אוטומאטי, נתונים בעיבוד
לעבודת הנחוצים בתחומים מתקדמות מדעיות ובשיטות מדע
האדם בכוח הטיפול המינהלי, המיבצעי, התחום המשטרה.

וכיו"ב. אחרים מוסדזת ועם הציבור עם היחסים וניהולו,

במשטרתישראל ארגוניים שינויים *1

של הארגוני במבנה 1974 בשנת שחלו השינויים אלה
 משטרתישראל:

הארצי נמטה

ארגון של בתהליך נמצא והוא האזרחי המשמר הוקם .
להפעלתו זמניים תקנים נקבעו הארץ. רחבי בכל והפעלה
המחוזיים במטות הארצי, במטה  הרמות שלוש בכל

המרחביים; ובמטות
יחידות הוקמו החקירות שבאגף מיוחדים לתפקידים במחלקה .
איסוף בפעולות שיעסקו יחידות ומספר בסמים ללחימה

שונים; בנושאים
על הממונה לשכת חדשה יחידה הוקמה המינהלה באגף .
משקית לביקורת המדור של הפונקציות הפנימית. הביקורת

זו; חדשה יחידה של הפונקציות עם מוזגו
פסי מבחנים לבניית החולייה פיתחה כוחהאדם במחלקת .
למועמ מיון למבדקי חדש מערך ופסיכומטריים כולוגיים

למשטרה; דים

השנה חלו פלילי לזיהוי המחלקה של הפנימי במבנה .
שינויים: מספר

"מדור הוקם ובמקומו בוטל לקרימינליסטיקה" "המדור
התפקודיות הפונקציות כל רוכזו זה במדור המעבדות".
בוטל התנהגות" לחקירת "המדור במעבדות. המתבצעות
רוכזו זה במדור מרחבי". לסיוע "המדור הוקם ובמקומו
ולשירות להכוונה לפיקוח, לסיוע, המיועדות הפונקציות כל

למרחבים; ישיר

המיתקן אין שבה בעונה הוסב, "נעורים" המרגוע בית .
הארצי הספר בית של קבועה לשלוחה נופש, כמקום פועל

ז"ל; סלע אהרון רבניצג עלשם
והמיבצעים, הסיור למחלקת ישירות הכפוף שלמה, במרחב .

בנביעות. חדשה משטרה נקודת הוקמה

הצפוני גמחוז

בתחנת חדשה משטרה נקודת הוקמה חיפה במרחב .
"אגד"; של החדשה האוטובוסים
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מרחב גדולות: משטרה יחידות ב5 מסופים 1975 במרץ
ומר הנגב מרחב המרכז, מרחב ת"א, מחוז מטה היפה,

ירושלים. חב

נתו עיבוד של ההרחבה תוכנית בביצוע הוחל 1974 בשנת
החדש. למחשב הודות המתאפשרת תוכנית אוטומאטי, נים

תחומים: מספר כוללת התוכנית

אשר נתונים, בסיס של הקמתו תוכננה  נתונים בסיס *
והאסירים העבריינים העבירות, רישום בין אינטגרציה יאפשר

נהגים. של ההרשעות רישום ובין הסוהר בבתי

רישום של מחדש בתכנון הוחל מורחב פלילי רישום *
הקיימות לאלה נוספות אוכלוסיות יכלול הרישום העבריינים.

וכר. מתלוננים עצירים, כגון: הפלילי, ברישום עתה

של הרישומים בהסבת הוחל  במשטרה האדם כוח רישום .¥■

מערכת של חלקי במיכון השנה הוחל כן למחשב. האדם כוח
עיסוקים. ניתוח על המבוססת כוחהאדם, לניהול

גנוב, רכב לרישום מערכת הוקמה  גנובים ואופניים רכב ♦
מתוכ כן המשטרה. יחידות לכל מעודכנות רשימות המפיצה

גנובים. אופניים לרישום מערכת עתה ננת

המשכורות להכנת מערכות הוקמו  וחשבונות משכורות .¥■

המערכת בניתוח והוחל המקומיים, והשוטרים החובה שוטרי של
השוטרים. קרנות של

הרישום בנושא האלה הפעולות במחשב נערכו השנה במשך
 הפלילי:

99,100  נאשם) (תיאור 3004 טופסי קליטת
59,460  אצבע טביעות טופסי מיון
70,094  המשטרה יחידות מאת לשאילתות מענה
146,433  שונים מוסדות מאת לשאילתות מענה
135,115  דרכונים מבקשי בדיקת
23,170  המסוף באמצעות דחופה בדיקה

לנציגויות נשלחו פלילי רישום היעדר בדבר תעודות 6,247
ישראל. מדינת למוסדות נשלחו כאלה תעודות ו14,898 זרות

חדשים. פליליים תיקים 36,932 נפתחו השנה

התע בנושא האלה הפעולות במחשב נערכו השנה במשך
 . בורה

לדין, (הזמנה הסוגים מכל תנועה דוחות 632,535 נקלטו
ואזהרות). חנייה דוחות קנס, ברירת

הדוח את לבטל שביקשו נהגים של פניות 79,815 נתקבלו
הומ המקרים מן ב21,948 באזהרה. להמירו או נגדם שנרשם
בקשת נדחתה מקרים ב38,103 בוטלו. או באזהרות הדוחות רו
ביחידות להכרעה הדוחות הועברו מקרים וב19,764 הנהג

נרשמו. שבהן

הקודם: של מזו יותר רבה החדש המחשב עוצמת .360/40
256,000  יותר גדול וזכרונו יותר גבוהה הפנימית מהירותו

הקודם. במחשב 64,000 לעומת החדש, במחשב בתים
מגנטיים, סרטים של וכתיבה קריאה יחידות לארבע נוסף
של כולל בנפח דיסקים יחידות ארבע החדש למחשב מחוברות
בגישה נעשית שקריאתם נתונים לאחסון בתים מיליון 800

אקראית.

נוסף רבים, קבצים למכן יהיה ניתן החדש המחשב באמצעות
בוצע למחשב ממחשב המעבר במחשב. עתה המועברים לאלה

תקלות. כל ללא

שיטות שתי המחשב יחידת תנהיג 1975 שנת אמצע לקראת
מאד יקוצר אלה בשיטות (טלקומוניקציה). מרחוק עיבוד של

המבקשת: היחידה אל מהמחשב המידע העברת זמן

,0.1).0.1700 מדגם קטן למחשב המרכזי המחשב חיבור 
הטלפרינטרים רשת דרך המידע העברת את יסדיר אשר
משטרה יחידת כל תוכל לכך הודות המשטרה. של
לפי המחשב. של לקוח להיות טלפרינטר שברשותה
המח אל טלפרינטר יש שבהן היחידות יחוברו התכנון

.1975 אוגוסט עד שב,

יותר מאוחר ובשלב המרחביים במטות מסופים התקנת 
ליצור יהיה ניתן המסופים באמצעות הסיור. בניידות גם
והחוק שהסיירים כך המחשב, עם דוסטרית תקשורת
הרשעות בדבר מידע לקבל יוכלו המשטרה ביחידות רים
גנוב, רכב רכב, על בעלות תעבורה, פליליות,הרשעות
מד גבי על יודפס הנדרש המידע וכר. גנובים אופניים
יופעלו התכנון לפי טלויזיה. מסך גבי על יוקרן או פסת,

{"*?:

בפעולה החדש המחשב
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האזרחי המשמר של הארגוני המבנה הקנס את לשלם לאזרח הניתנת האפשרות הורחבה השנה
הבנקים. מסניפי באחד תעבורה דוח בגין

האלה: בפעולות גם מר"ם עסק 1974 בשנת
תקני לרבות האזרחי, המשמר של הארגוני המבנה קביעת

לוגיסטיים. ותקנים האדם כוח

חאדם כו

השירות עיטור להענקת קריטריונים קביעת
מהם בחוק, המונחים פי על לקבוע, מטרתו אשר מחקר

השירות. אות לאדם יוענק שלפיהם הקריטריונים

המשטרה אנשי עמדות
המשפט; ובית השוטר תחומים: ל4 המתייחס סקר
ומדיניות במשטרה הפנימית התקשורת והציבור; המשטרה

במשטרה. הקידום

כוחהאדם ניהול
במגמה הסגל, פיתוח שיטת את לבחון בא אשר מחקר

במשטרה. סגל מינהל להקמת מנחים קווים לקבוע

הגבול משמר של המיוחדת ביחידה השירות תנאי
המיוחדת, ביחידה מג"ב אנשי של השירות תנאי בדיקת

הטבתם. לשם

האזרחי המשמר של ההדרכה מערך
על האזרחי, למשמר הנדרשת ההדרכה מערכת קביעת

ויחידותיו. דרגותיו כל

ציבור יחסי

הציבור עמדות
יעילות לגבי המדינה אזרחי של השקפותיהם בדיקת

בהפגנות. בטיפול המשטרה

הציבור עם חיכוך מצבי לקראת המשטרה היערכות
המלחמה רקע על

בעיקר המלחמה, לאחר הציבור עם חיכוך מצבי בדיקת
שכולות (משפחות המלחמה נפגעי משפחות עם חיכוך
פוליטי רקע על חיכוך וכן ושבויים) פצועים של ומשפחות

וחברתי.

ייעודיים נושאים

ישראל במשטרת המודיעין מערך
י'קונתהל". המחקר חברת עם בשיתוף שנערך נמשך, מחקר
הקיים המודיעין מערך את לפתח זה מחקר של מטרתו
להדרכה, לאיוש, לגיוס, קריטריונים קביעת עלידי במשטרה,

עבודה. ולטכניקות אמצעים להקצאת

כהקבלה שתישמר האצבע טביעות מערכת כל זיעור 
המערכות; אחת הרס של במקרה

פלילי; רישום היעדר בדבר תעודות מתן 
לטיפול מערכת בהקמת המשפטים למשרד סיוע מתן 
ולבתי לפרקליטות המשטרה מיחידות המועברים בתיקים

המשפט.

אמצעיפ ופיתוח סקרים מחקרימ, כ.

חלקם תחומים. במספר וסקרים מחקרים עורכת המשטרה
מוסדות עם פעולה בשיתוף  חלקם בלבד, ידה על נערך
על חיצוניים, מחקר מוסדות בידי וחלקם חיצוניים מחקר
גם יש השנה, שנערכו והסקרים המחקרים בין הזמנתה. פי
והפח המחקרים מן חלק קודמות. משנים הנמשכים מחקרים

נמשכים. וחלקם הסתיימו כבר אמצעים לפיתוח יקטים

העיקריים והסקרים הבדיקות המחקרים, נושאי פירוט להלן
שפותחו. העזר ואמצעי המכשירים פירוט וכן השנה שנערכו

ושיטות ארגון
ישראל משטרת של המינהלית המערכת

וליעל לשכלל מטרתו זו. בשנה גם נמשך אשר מחקר
והמינהל. הארגון בתחומי המשטרה פעילות את

ישראל במשטרת ובקרה שליטה מערכות
בתחום המשטרה צורכי את לקבוע שמטרתו נמשך, מחקר

רחוק. לטווח בראייה והבקרה, השליטה

שוטף לבטחון הכוללת ההיערכות של מחודשת הגדרה
ישראל מדינת ביישובי

והישירה הכוללת האחריות את להגדיר האפשרות בדיקת
חבלניתעוינת. בפעילות הלחימה בנושא

הפנים בטחון לנושא ישראל משטרת של אחריותה
זה בתחום והתארגנותה

בתחום המשטרה התקדמות על לעמוד שמגמתו מחקר
הפנים. בטחון

ועקרונות מדיניות  האזרחי המשמר הפעלת
החדשה הפורמציה לארגון פעולה קווי להתו>ית מחקר

במשטרתישראל. שקמה
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אולטוהסגולה בקרינה לצילום מתקו

 לנושאיהם: בהתאם המחקרים פירוט להלן

אלקטרוסטאטיות בשיטות אצבע טביעות זיהוי
של הקיימות השיטות את לשפר שמטרתו נמשך, מחקר
ונבנה תוכנן והעתקתו. פיתוחן האצבע, טביעות איתור
החש מטעניהן פי על אצבע טביעות לאתר האמור מכשיר
סביבתיים רעשים בעיית על להתגבר מנסים עתה מליים.

שבטביעה. החשמלי המטען את מסתירים אשר

אצבע טביעות להשוואת אלקטרואופטי מכשיר
במכשיר נוספים שיפורים להכניס שמטרתו נמשך, מחקר
בהש מסייע המכשיר לפיסיקה. הישראלית במעבדה שנבנה
אוסף עם העבירה מזירת המועתקות האצבע טביעות וואת

במשטרה. השמור האצבע טביעות

רציונאלית לפריסה במחשב סימולאציה מודל בניית
ת"א במחוז הסיור ניידות של

הסיור ניידות של התעסוקה מידת לבדיקת נמשך מחקר
לחלוקה קווים יותוו זה מחקר סמך על תלאביב. במחוז
את לאזן כדי תלאביב, במחוז הסיור אזורי של מחדש

הניידות. על המוטל העבודה עומס

ביןעירוני תנועה פיקוח
בדרכים לבטיחות המרכז עם בשיתוף שנערך מחקר
הפי לבדיקת מתקדמת, לטכנולוגיה החברה ועם שבטכניון

הקיים. הביןעירוני הסלקטיבי קוח

נהגים עם אישית התקשרות
המרכז מן בכיר ולמדען ישראל למשטרת המשותף מחקר
על להשפעה חדשה שיטה בדיקת  מטרתו גרעיני. למחקר

הנהגים. של הנהיגה הרגלי

התנועה לשכות תקני בדיקת
התנועה, לשכות של הארגוני המבנה של מחודשת בדיקה

יותר. יעיל תפעול למען

אלחוט שיחות גוהלי
האחידות מבחינת הקשר בתהליכי השימוש בדיקת
מיותר ועומס עיכובים בעבודה, סרבול למנוע במטרה והדיוק,

הקשר. רשתות על

קטנים ביישובים רמקולים מערכת התקנת
ורמקולים קול מגבירי להתקנת סטנדרטים קביעת

קטנים. ביישובים

הפלילי הזיהוי
המשתכ הפשיעה שיטות על להתגבר ממאמציה כחלק
היא אף ישראל משטרת מרחיבה ליום, מיום והולכות לות
לרשותה העומדים והטכנולוגיים המדעיים האמצעים את
למש מסייעים המתוחכמים העזר אמצעי אותם. ומשכללת
ונותנים בפשע הקשורות העובדות של מהיר בגילוי טרה
החקירות. מימצאי לחיזוק אפשרות המשטרה חוקרי בידי
עם הדוקים מגעים מקיימת פלילי לזיהוי המחלקה
למדע, ויצמן מכון ביניהם בארץ, המדעיים הגורמים מרבית
חלקם הבטחון. במערכת וגורמים השונות האוניברסיטאות
המשט של מיוחדת הזמנה סמך על מבוצע המחקרים של
לצרכים המתאימים ואמצעים שיטות לפתח במטרה רה,
יש המחקרים של אחר בחלק המשטרה. של הספציפיים
ולהתאימם לשנותם כדי ואמצעים, שיטות לאמץ נסיון
מחקרים של ההתקדמות אחר מעקב המשטרה. לצורכי

מקצועי. משטרתי צוות ידי על נערך אלה
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בספקטרומטרמסות השימוש
להר הנסיונות ויצמן, מכון עם בשיתוף נמשכו, השנה גם
חד באופן מזהים שבאמצעותו זה, במכשיר השימוש חבת
את בוודאות לקבוע ניתן היום, כבר נפץ. חומרי משמעי
ספורים. מיקרוגראמים של דוגמה פי על הנפץ, חומר סוג
אור חומרים בזיהוי הצורן על לענות גם עתידה זו שיטה
מסו סמים כגון בהם, עניין שלמשטרה אחרים גאניים

כנים.

בו המשתמשים של הזיהוי ואפשרויות החשיש השפעות
בןגוריון אוניברסיטת עם בשיתוף נערך אשר זה, מחקר
פות המחקר תוצאות סמן על השנה. גם נמשד בבארשבע,
המחקר הגוף. בנוזלי חשיש של מהיר לזיהוי שיטה חה
מספר לאחר נעלמות ברוק החשיש שעקבות בעוד כי העלה
לאחר ויותר שעות 24 רק בשתן העקבות נעלמות שעות,

השימוש.

לחץ כתב לקריאת מכשיר
תל אוניברסיטת של להנדסה המחלקה עם בשיתוף
כלומר לחץ, כתב לקריאת הקיימת השיטה שוכללה אביב,
שכתבו לדף מתחת מונח שהיה הגיליון על שנלחץ הכתב
במ הגיליון, של דוצדדית בהארה מתבטא השכלול עליו.
ששינוי נמצא כן כה. עד נהוג שהיה כפי אחד מצד קום
את הוא אף משפר השקעים, לעומק בהתאם ההארה זוית

המתקבלת. התוצאה

גנובות מכוניות לזיהוי כיס מחשב מערכת
באמ אשר זעיר, אלקטרוני מחשב של בנייתו הושלמה
של הרישוי מספר את שניות, תוך להשוות, ניתן צעותו
הגנו המכוניות מספרי אוסף עם כגנובה, החשודה מכונית
לזהות יאפשר הסיור, בניידות יותקן אשר זה, מחשב בות.

בכביש. תנועה כדי תוך גנובה, מכונית

בקלסתרון דמות להגדרת מתימאטי מודל
המח מן מחקר צוות עם בשיתוף שמתבצע נמשך, מחקר
בבאר בןגוריון באוניברסיטת שימושית למתימאטיקה לקה
תמונת את לתרגם המאפשר מודל בנה המחקר צוות שבע.

של קבועים משתנים פי על מתימאטי, לביטוי אדם של פניו
העבריי תמונות אלבום מועלה זו, שיטה לפי הפנים. תווי
הקלס תמונת מחשב. תוכנית על המשטרה בידי המצוי נים
הראייה, עד של עדותו עלפי המורכבת חשוד, של תרון
מתון בורר והמחשב שיטה, אותה לפי היא אף מתורגמת

המתאימה. התמונה את העבריינים אלבום

שקר לאבחון כשיטה אדם של בקולו שינויים
חשמל להנדסת המחלקה עם יחד המתנהל זה, מחקר
של הקול שרירי שתנודות ההנחה על מתבסס בטכניון,
של הקול שרירי מתנודות קטנות נפשי במתח השרוי אדם
אלקטרונית מערכת נבנתה רגיעה. במצב השרוי אדם
בקולו התדר אפנון לפי השינוי טיב על לעמוד המאפשרת

אדם. של

לסריקה אלקטרוני במיקרוסקופ הסתייעות
הסורק, האלקטרוני במיקרוסקופ הנסיונות נמשכו השנה
הסי מעבדת אנשי זיופים. בקביעת מכבר זה מסייע אשר
לנצל האפשרות את בחנו פלילי לזיהוי המחלקה של מנים
כלי זיהוי ולצורך ירי מרחקי קביעת לצורך זה מכשיר
השוואתיות לבדיקות ראשונים נסיוגות גם נעשים הירייה.

זה. מכשיר באמצעות ושיער צבע של

ראייה עדי של זכרונם לריענון היפנוזה
לריע היפנוטיות טכניקות יישום לגבי קליני מחקר נערך
מקרי ב17 הקשורים נבדקים, 21 עדים. של זכרונם נון
עוב הטיפול במהלך והעלו היפנוטי טיפול עברו פשיעה,
עובדי פסיכולוגים, שלושה החקירה. להמשך חיוניות דות
בשיטות לשימוש הכשרה קיבלו פלילי, לזיהוי המחלקה

ההיפנוזה.

פרחים אבקני של התפלגותם
תלאביב, אוניברסיטת עם בשיתוף שנערך זה, מחקר
פי על הארץ במיפוי המשיכו החוקרים השנה. גם נמשך
תוצ שונות. בעונות השונים, הצמחים של האבקה תפוצת
משך ועל המיקום על פרטים לקבוע יאפשרו המחקר אות

בחוץ. עצמים של השהייה

פלילי לזיהוי נויטרונית באקטיבציה שימוש
הנוי האקטיבציה בשיטת לבדוק שמטרתו נמשך, מחקר
היורה של ידיו על המצטברות הירי שאריות את טרונית

חם. בנשק השתמש החשוד אם לקבוע כדי בגדיו, ועל

נפץ חומרי ספיחת
את מספחות מתכות אילו לבחון שמטרתו נמשך, מחקר
דבר ביותר, והסלקטיבית הטובה בצורה הנפץ חומרי אדי

נפץ. חומרי של מוקדם לגילוי החשוב

כלבים עלידי נפץ חומרי זיהוי
לפסיכולוגיה המחלקה עם בשיתוף שנערך נמשך, מחקר
חומרי לגלות כלבים ללמד מטרתו בראילן. באוניברסיטת
בתחום הראשונים הניסויים דואר. במטעני החבויים נפץ
התוצאות את ליישם מנסים ועתה בהצלחה, הוכתרו זה

ביותר. הטובה בדרך
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בדיקת מהמחשב; רציף לנייר כתחליף (מיקרופילם)
והקליטה המיון יחידת ביניהן שונות, ביחידות עבודה תהליכי
קיימים, טפסים ביטול כוחהאדם; במחלקת יחידות ומספר
עבודה שיטת הכנסת חדשים; טפסים ותכנון טפסים מספר מיזוג
וקישור בירושלים הארצי במטה השיעתוק לשירותי חדשה
העוסקים במחקרים לייעוץ חוץ חברות לבין המשטרה בין

מינהליים. בנושאים

משטרה. אנשי שהגישו ייעול הצעות 38 נבדקו השנה במשך
בטיפול. עודן הצעות ו16 הצעות 4 התקבלו מתוכן

הכפופה (קממ"ן), מיוחדות למשימות מטה קצין של הפונקציה
בכירה, דרגה בעל הקצין, שנתיים. מזה פועלת למפכ"ל, ישירות

 אלה: תפקידים 1974 בשנת מילא

תיאום בוועדות מיוחדים בנושאים המשטרה כנציג שימש *
אחרים; בטחון שירותי עם ובמגעים צה"ל עם

המפכ"ל; עלידי עליו שהוטלו בנושאים עמדה ניירות הכין *
בדיקה; צוותי של ודוחות מחקרים ערך *

בטחון; לענייני הממשלה ראש יועץ עם מגעים ניהל *
דפים ופירסם המיבצעים בתחום ארועים על מידע קיבל .¥■

אלה. מארמגים ללמוד שיש הלקחים מפורטים שבהם מיוחדים

היתר, בין עסקו, העמדה וניירות הבדיקה צוותי של הדוחות
וכר. מיבצעית מדיניות מודיעין, פנים, בטחון בנושאי

משפטי וייעוץ חקיקה *3

החקיקה פעילות א.

הצעות השנה, אישרה שהכנסת חוקים מספר לציון ראויים
והצעות חוק הצעות תזכירי וכן הכנסת שולחן על שהונחו חוק

חוק. תזכירהצעות

,(3 (מט' המשטרה פקודת לתיקון חוק
תשלד1974

ו"סמל" ''מפקח" הדרגות הגדרת שונתה החדש בחוק
בכל סמל או קצין זו בהגדרה לכלול יהיה שניתן באופן
חלק להיות הופכת סמל או מפקח והמילה שהיא, דרגה
הכללי המפקח כי גם, קובע התיקון בלבד. דרגתם מתואר
קצין כל יחידי כדן לשפוט מוסמך ישראל משטרת של

תיקון קבלת לפני משמעתית. עבירה שעבר בכיר משטרה
בעבירות שפסק למשמעת דין בית לכונן צורך היה זה,

בכירים. קצינים של משמעתיות

הפלילי הזיהוי בשירות התרמולומיניטנציה
השנה גם נבדק העברית, האוניברסיטה עם בשיתוף
מדגמי להשוואת התרמולומיניסנציה שיטת של יישומה
מחומרים אור פליטת על מתבססת זו שיטה חומרים.
היא ההנחה גבוהות. בטמפרטורות מוקרנים, דיאלקטריים,
השייכים במדגמים זהות יהיו האור פליטת שעקומות

אחרים. מחפצים במדגמים ושונות חפץ לאותו

סטאטיפטיימ פרסומיפ ג.

 אלה: סטאטיסטיים פרסומים הוצאו השנה

תקופתיים דוחות
12) הפלילית העבריינות היקף על ומצטבר חודשי דוח *

; דוחות)

שבהם תיקים ועל חקירה תיקי על ומצטבר חודשי דוח *
דוחות); 12) העבריין נתגלה

דוחות); 12) נפגעים עם תאונות על ומצטבר חודשי דוח *
דוחות). 6) חקירה בתיקי הטיפול גמר על חודשי דוח *

חדפעמיים דוחות

;1972 לעומת 1973 המשטרה מעלולי סיכום *
ועבריינים, עבריינות אוכלוסייה,  המשטרה תחנות יישובי *

דרכים; ותאונות רכב
;19731970 נפגעים, עם תאונות  ביןעירוניים כבישים *
עמדות; מקר  המתפטרים לעומת בשירות משטרה אנשי *

; פליליים בתיקים הטיפול זמן על סקר *
נפגעים, עם תאונות אפיוני ביןעירוניים כבישים *

;19731971

במשטרה; תלונות קבלת עלי סקר *
מקום לבין העבריין של מגוריו מקום בין הזיקה על סקר *

עבירותיו; ביצוע
ובקרה; פיקוח  מז"פ טכנאי פעולות על סקר .¥■

בכל נפגעים עם דרכים תאונות איתור  עירוניים רחובות *
.19731970 הרחוב, קטעי ולפי החומרה לפי יישוב,

לקחים והפקת ושיטות ארגון בדיקת. ר.

טיפלה התכנון שבמחלקת (או"ש) ולשיטות לארגון החוליה
 האלה: בנושאים השנה

מגמה מתוך שונות, מטה יחידות על המוטל העומס בדיקת
מסמכים זיעור בנייר; לחיסכון דרכים העבודה; את לייעל
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,(2 מסי (תיקון במפגרים) (טיפול הסעד חוק הצעת
תשל"ד1974

עציר החזקת על יורה ביהמ"ש כי קובעת, זו חוק הצעת
למנוע כדי נעול, במעון או האפשר ככל נפרד במעצר מפגר

עציר. באותו האחרים העצירים של התעללות

,(5 מסי (תיקון הפלילי הדין סדר חוק הצעת
תשל"ד1974

בביהמ"ש עדות ממתן נאשם הימנעות התיקון, הצעת לפי
השמ שלאחר בשלב התביעה לראיות סיוע לשמש עלולה
כי מעידות כבר העובדות כאשר התביעה, הוכחות עת
להש היא זה תיקון כוונת פלילי. במעשה מסובך הנאשם

בביהמ"ש. לדבר הנאשמים על פיע

,(3 (מסי הראיות פקודת לתיקון חוק הצעת
תשל"ד1974

מפי במשטרה שניתנה הודעה כי קובע, המוצע התיקון
כראיה. בביהמ"ש תתקבל חמורה, לעבירה והמתייחסת עד

העדים, על המופעל הלחץ את להחליש התיקון מטרת
מההו המשפט בבית בהם לחזור עליהם להשפיע שמטרתו

במשטרה. שמסרו דעות

המשטרה פקודת לתיקון חוק הצעת  תזכיר
תשל"ה1974 האזרחי)/ (המשמר

ומעמדו האזרחי המשמר נושא את להסדיר בא זה תזכיר
במסגרת הפנים, בטחון בשמירת למשטרה מסייע כגוף
זה נושא הסדיר הנוכחי החוקי המצב המשטרה. פקודת
שהוצא ובצו האזרחי המשמר לעניין חירום שעת בתקנות
חובותיו כי גם קובעת זו תזכיר הצעת המשטרה. שר עלידי
סמ תפקיד, ממלא שהוא בזמן האזרחי, המשמר חבר של
בכפיפות לשוטר, הנתונות אלה כמו יהיו וחסיונותיו כויותיו

המשטרה. שר של בצו שנקבעו לשינויים

בפלילים, המרשם חוק הצעת תזכיר
תשל"ד1974

לגבי קריטריונים בחוק ייקבעו זה חוק הצעת תזכיר לפי
ולאנ לגופים המידע מסירת אופן רישום, הטעונות עבירות
במספר זה מידע מסירת על איסורים לקבלו, הזכאים שים
הגבלות היתר, בין יוטלו, זה לתזכיר בהתאם וכוי. מקרים
שהתיישן, מידע האלה: בנושאים מידע מסירת על
נשיא נתן שעליה ועבירה מבחן צו קטין, שביצע עבירה

חנינה. המדינה

שעה) (הוראת חירום בשעת חיפוש סמכויות חוק
תשל"ד1974 (תיקון)/

ההכרזה משעת החדשה, במתכונתו ותוקן. הורחב זה חוק
על שהוסמך אחר אדם כל או שוטר רשאי חירום, מצב על
הקבועות ההגבלות ללא  חיפוש לערוך המשטרה שר ידי
אדם על  וחיפוש) (מעצר הפלילית הפרוצידורה בפקודת
או מגודרים, לחצרים או לבניין כניסתם בעת רכב בכלי או
במנחת, או תעופה בשדה בנמל, שהייתם או כניסתם בעת

שיט. בכלי או טיס ובכלי

תשל"ד1974 ,(3 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק
על העצור אדם כי קובע, זה בחוק שהוכנס התיקון
שנגבתה טרם ישוחרר לא זנות למעשה הקשורה עבירה
על לחצים הפעלת למנוע מטרתו זה, תיקון האשה. עדות
לחזור עליה להשפיע או עדות, ממסירת להניאה כדי האשה
לגבות יוכל ביהמ"ש כי גם, נקבע העדות. ממתן בה

המשפט. קיום לפני לאלתר, האשה עדות את

תשל"ד1974 ,(2 מסי (תיקון עסקים רישוי חוק
למשטרה אפשרות במתן מתבטא בחוק העיקרי השינוי
לבעל לכן קודם כבר שניתן לרשיון נוספים תנאים להתנות
הציבור, לשלום סכנה למנוע מטרתם אשר תנאים עסק,
סבירה בלתי הפרעה למנוע או לבטחונו, או לבריאותו
לעסקים: הרישוי שיטת שונתה התיקון, לפי פלוני. לאדם
 מסוימת לתקופה כלל בדרך יוגבל לא רשיון של תוקפו
אחת רשיון בחידוש שיחויבו מסוימים לעסקים פרט
עלידי בוטל לא עוד כל בתוקף יישאר אלא לשנה
מי כל על אחריות גם מטיל לחוק התיקון הרישוי. רשות
ספק היה זה תיקון לפני , רישוי הטעון עסק בפועל שמנהל
רשיון, ללא עסק בפועל המנהל אדם לדין להעמיד ניתן אם

לאחר. שייך העסק כאשר

תשל"ה1974 (תיקון), בצה"ל העיטורים חוק הצעת
יינתנו המערכה אותות כי קובע, בצה''ל העיטורים חוק
שר יוסמך שהוגשה, התיקון הצעת לפי בלבד. לחיילים
אותות לקבל זכאים וסוהרים שוטרים גם כי לקבוע הבטחון

אלו.

אסורים, (משחקים עונשין דיני לתיקון חוק הצעת
תשל"ה1974 ,(2 מסי (תיקון והימורים) הגרלות

בתופעות לטפל היא לחוק התיקון הצעת של מטרתה
תוקנה התיקון, לפי הקלפים. למועדוני המתלוות הפשיעה
מועדונים של פתיחתם את מראש למנוע סמכות מחוז למפקד
פוגע קיומם דעתו שלפי מועדונים, לסגור או מחוזו, בתחומי
להביא או הסביבה בשלום או הציבור בשלום לפגוע עלול או

אסורים. משחקים עריכת לרבות לעבריינות,
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נזי תביעות תביעות15 18 המשטרה נגד הוגשו השנה
גימלאות. בענייני אחת ותביעה פיטורין לפיצויי תביעות 2 קין,
נזקי לכיסוי תביעות מספר היתר, בין היו, הנזיקין תביעות בין
של אימונים מירי כתוצאה נגרמו אשר נזקים בשדות, "ריפה

מג"ב. אנשי

למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף ג.

על ישירה השפעה המשטרה של הרבים העיסוק לתחומי
המשטרה מקיימת הביןמשרדי במישור המשפטי. היועץ עבודת
לעבוד הקשורים בנושאים שונים, ממשלה משרדי עם מגעים
קבוע באורח המשטרה משתתפת המוניציפאלי במישור תה.
לתכנון ומהחיות מקומיות ובוועדות מקומיות תנועה בוועדות
משפטיים בעניינים וייעוץ הדרכה נותן המשפטי היועץ ולבנייה.

הללו. הוועדות בכל חלק הנוטלים המשטרה לנציגי

המשפ היועץ בין קשרים מוליד התחיקה של הפעילות תחום
מביא שבפניהן ביןמשרדיות, וועדות שרים ועדות לבין טי,
הקשורות חוק בהצעות המשטרה עמדת את המשפטי היועץ

המשטרה. לעבודת

היועץ עסק המשטרה, על פנים לבטהון האחריות הטלת עם
ומשמר האזרחי המשמר מטה עם בשיתוף רבות המשפטי

בחוק. ובעיגונו זה בנושא הגבול

בוועדות המשטרה השתתפות *4

וציבוריות ממלכתיות
בין ועדות עשרות של בדיוניהן השתתפו המשטרה נציגי
ממשלתיות, רשויות מיוצגים היו שבהן וציבוריות, משרדיות
חברות, מוסדות, מקומיות, רשויות צה"ל, השופטת, הרשות
אשר נושאים הועלו אלה בוועדות שונים. ואיגודים ארגונים

גורמים. אותם לבין המשטרה בין פעולה תיאום מצריכים

מלא פירוט ניתן 1974 של השנתי בדו"ח
המשטרה. מיוצגת שבהן הוועדות של

(גמלאות) המדינה שירות חוק הצעת תזכיר הצעת
תשל"ד1974 שתים), (תיקונים

של קצבתם חישוב לצורך כי קובעת זו תזכיר הצעת
סיום שבין בתנאי בצה''ל, שירותם תקופת תוכר שוטרים
לא במשטרה השירות תחילת לבין החובה שירות תקופת
השוטרים של מצבם את ישווה זה תיקון משנה. יותר עברה

קבע. צבא אנשי של למצבם

העונשין דיני לתיקון חוק תזכירהצעת הצעת
תשל"ה1974 וגילוים), פשעים למניעת סתר (האזנת
 בכיר משטרה קצין רשאי יהיה זו, תזכיר הצעת לפי
ראש אישור את או המפכ''ל אישור את שקיבל לאחר
האזנת להתיר בבקשה העליון לביהמ"ש לפנות  אח''ק
דחופים במקרים מבצעיו. גילוי או פשע מניעת לצורך סתר,
שלא לתקופה סתר, האזנת להתיר המשטרה שר רשאי יהיה
למק רק מתייחסת זו תזכיר הצעת ימים. מספר על תעלה
על בחשיבותם עולים וגילויו הפשע מניעת שבהם רים

בפרטיותו. התערבות לאי האזרח של זכותו

ועתירות תביעות ב.

אזר נגד כספיות תביעות 17 המשטרה הגישה 1974 בשנת
ב7 ורכוש. גוף נזקי משטרה לאנשי או למשטרה שגרמו חים
התבי שולמה אחד במקרה במלואם, הנזיקין דמי שילמו מקרים
יתר פשרה. לאחר התביעה שולמה מקרים וב2 בחלקה עה
תביעות בגין כספים למשטרה שולמו כן בטיפול. עודן התביעות

קודמות. משנים

המש נגד עתירות 33 השנה הוגשו לצדק הגבוה הדין לבית
נשק. והחזקת עסקים רישוי מעצר, תנאי בענייני רובן טרה,
מספר בטיפול. עודן והיתר בוטלו 10 הסף, על נדחו מהן 9

הוכחה בבחייגת הוא המשטרה נגד שהוגש הקטן העתירות
עם מגעיה בכל המשטרה נוקטת שאותן ולקפדנות לזהירות
נופח בעיקר משמעותי העתירות של הגמון מפפרן הציבור;
אופיים ונוגח הציבור ובין המשטרה שבין הרבים המגעים

המיוחד.
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בי פרק

עבריינות מניעת

י<

זה לנושא הכוללת האחריות את ישראל משטרת על
עליה, רבץ שכבר הנטל כל עם המשטרה, את העמידו
קליטת מערכות, שידוד למען מיידית עשייה של במצב

חדשות. עדיפויות וקביעת חדשות מסגרות

בתפקידים קיומה שנות במשך שעסקה המשטרה,
בחוק, לחרוט בהתאם והידועים המוכרים הסטאטוטוריים
לנושא כאשר לדותכליתית, המציאות מכורח הפכה
במעלה, ראשונה עדיפות ניתנה במדינה פנים בטחון

אחרים. חשובים תפקידים חשבון על לעתים

הציבורי הסדר אבטחת *1

והכלכלי, המדיני בתחום הנסקרת בשנה שחלו לתמורות
הציבור. מן חלק בקרב הרוח הלכי על השפעה כאמור, היתה,
ויכוחים מגדר לעתים לאיהסכמהפרץ והביטוי לדיעות הביטוי
אלה ביטויים הרבים. לרשות לרחוב, וגלש מקובלים פומביים
פרועה להתנהגות ועד החוק את שנגדו למעשים עד הגיעו

משטרה, אנשי של ופציעתם רסן וחסרת

בגרימת שהסתיימו בתלאביב, השנה בשלהי ההתפרעויות
ובשומרו ביהודה ההתנחלות נסיונות ובביזה, לרכוש נזקים
מצד למיניהן וההפגנות המוסמכים השלטונות לדעת בניגוד
ובשטחים המזרחית בירושלים והשביתות וההפגנות אחד;
של נאומו לאחר (במיוחד שהתרבו החבלה ומעשי המוחזקים,
את העמידו  שני מצד באו"ם), ערפאת יאסר המחבלים ראש
החוק להשלטת פעולות וחייבו כוננות של במצב המשטרה
היתה היצרים שהשתלהבות אףעלפי כי לציין, ראוי והסדר.
את למלא המשטרה אנשי ידעו החוק, מפירי מצד גדולה לעתים
מנוס היה שלא בשעה אד מירבית, בהתאפקות הקשה תפקידם

הדרושה. ובתקיפות בהחלטיות גם מכך

יום מלחמת השפעת בלטה 1974 שנת אורך לכל
הדברים, מטבע במדינה. החיים מערכות בכל הכיפורים
בצורת  ברחוב פומבי מוחשי ביטוי וקיבל שהתרחש כל
החוק כיבוד אי בצורת הרבים, ברשות ההתנהגות
קול פעילותה אורח על השפיע  חוקיים בלתי ובמעשים
היתה כרגיל עבודתה. היקף ועל מהלכיה על המשטרה,
הראשונה, בשורה לעמוד היתה שצריכה המשטרה זו
אלימות של מרירות, של ביטויים מול פנים, אל פנים

הפקרות. ושל
ניצני הופיעו בטרם עוד לכר, ערה היתה המשטרה
היא המלחמה. שלאחר עול פריקת של והתהליך התסיסה
מדיני, ובעיקר כלכלי חברתי, רקע על תסיסה כי העריכה
יבואו בוא העבריינות והתגברות המוסר התרופפות
אופיה. ועל המשטרה עבודת היקף על רבות וישפיעו
וביטוי יחד, גם ונפשית פיזית מבחינה לכך נערכה היא
ובפרסומים הקודם השנתי בדוח למצוא. אפשר לכך
המשטרה אנשי עבדו ואמנם פנימיים. משטרתיים
יותר קשים בתנאים ובתחנות, במרחבים במחוזות,
אישית יכולת מיצוי חייב בכוחאדם המחסור מבעבר.
לעת מזרימים המטות כ^שר מירבית, וניידות וקבוצתית
רבות פעמים הופעלה המשטרה לעזרה. אדם כוח צורך
ונדרשה הרבים ברשות הציבורי הסדר השלטת למען
לאבטחת אדם כוח להקצות קודמות בשנים מאשר יותר

שונים. אובייקטים ולאבטחת אישים
תנועות שביתות, להפגנות, עדים היינו השנה במשר
של להתפרעויות  מכך ויותר "נגד", ותנועות "בעד"
על דעתם את כנראה נתנו שלא רסן, שלוחי אנשים
לציבור למדינה, גורמים שהם הנזק ועל מעשיהם חומרת
האישי המוסר להתרופפות עדים היינו יחד. גם ולפרט
החברתיות, ובנורמות במוסכמות לפגיעה והחברתי,
הנתונים בתנאים כי לקבוע, מותר רטרוספקטיבי ובמבט

בפרץ. המשטרה עמדה
להטיל הממשלה והחלטת פנים בטחון בעיות החרפת
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חבלה מטען מפרק משטרה חבלו

בעיקר והתבטאה "התגברה העוינת החבלנית הפעילות
ועל ביישובים אזרחים ובתי ספר בית על מהבלים בהתקפת
רב, קהל מרוכז שבהם אחרים מובהקים אזרהים אובייקטים

המשטרה יחידות את העסיקו הציבורי והסדר הבטחון בתהומי
שבהם וציבוריים ממלכתיים אירועים אחרים, רבים אירועים גם
לדתות הדתיים הטקסים ירושלים; צעדת כגון רב, קהל התאסף
וירידים; תערוכות ובנצרת; בביתלהם בירושלים, השונות
וחללי הכיפורים יום מלחמת חללי הלוויות אישים; הלוויות
ביקורו את להזכיר י: באירועים הבולטים בין פח"ע. פעולות
של התכופים ביקוריו ואת ניכסון ר. ארצותהברית נשיא :ל

חייבו אלה ביקורים קיסינגיר. ה. ארה"ב "ל המדינה מזכיר
האירוח, מקומות לאבטחת המבקרים, "לום לאבטחת פעולות

וכיו"ב. התנועה צירי

אחרים: מעלה רמי אישים גם בארץ ביקרו השנה במשך
את החזיקו חבלה, פעולות לבצע הרבים נסיונותיהם וכן שר גואטמלה, נשיא האו"םי מזכיר אוסטריה, ממשלת רא:
הקצאת חייב זה נושא מתמדת. ובעירנות בדריכות המשטרה ועוד. הרומני החוץ שר ארה"ב, של האוצר שר הצרפתי, החוץ

1 לוח
המחוזות לפי ומציאות אבידות

1974  1972

.אבירות י א י צ מ

197219731974197219731974

הכל 1)37,98535,29537,20134,93428,16232,94סך

הצפוני המחוז

תלאביב מהוז
הדרומי המחוז

9,078

15,500

13,407

10,578

12,130

12,587

11,160

14,050

11,991

6,740

15,178
13,016

5,837

12,929

9,396

6,420
16,159

10,361
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2 לוח
ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש

1974  1972

המחוז
שנמצא הרכוש שהוחזרעררערד הרכושלבעליםהרכוש אחוז

והוחזר שנמצא

1973 197219741972197319741974 1973 1972

הכל 3,225,938סך 2,645,9244,579,3732,028,3512,139,6773,539,06577.3 66.3 76.6

91.1 82.2 97.8

73.2 72.1 70.3

87.6 42.2 81.9

532,590 431,783 318,744 584,658 525,235 325,769 הצפוני המחוז

2,508,991 1,370,388 1,162,019 3,426,649 1,900,595 1,651,947 תלאביב מחוז

497,484 337,506 547,588 568,066 800,108 668,208 הדרומי המחוז

כל את כד על להוסיף יש בלבד. שנרשמו התיקים מספר לפי
לעיל. שאופיין כפי מטרופולין, לחיי המתלווה

(שהיו מחבלים של עוינות פעולות נגד ההיערכות מלבד
אובייק על פיקוח מחסומים, הצבת רכב, כלי בדיקת בודדות),
והעמקתה האזרחי המשמר ארגון רב, קהל מבקר שבהם טים
 במיוחד השוטף הבטחה במשימות הגבול משמר פלוגת של
נגד יזומים ומיבצעים יזומות פעולות קרובות לעתים נערכו
במוקדי גם נערכו ומוצלחות מקיפות פעולות בריונות. מוקדי
קלפים, מועדוני נגד סמים, סוחרי ונגד בסמים השימוש
של להרס וגורמים פלילית לעבריינות מוקדים המשמשים
אחדים סעד. נזקקי של למצב לעתים המגיעות רבות, משפחות
ננקטה אחר מסוג פעולה מרצונם. אותם סגרו המועדונים מבעלי
שברח' השחור בשוק חוץ במטבע הסוחרים נגד זו בשנה
וניכרת ממלכתית מבחינה חשובה היתד. השפעתה לילנבלום.

בתוצאותיה.

שהשפיע זה, במחוז אדם בכוח החמור שהמחסור ספק אין
על השפיע לא שונות, בעבירות הטיפול דחיפות על מעט לא
צוותים הורכבו שבעטיים הרציניים, בפשעים הטיפול דחיפות
כן אףעלפי גבוהה. עדיפות קיבל בהם והטיפול מיוחדים
לחוד שהפך המרכזי, במדור האדם כוח אפקטיבי באופן הוגבר

זה. במחוז העבריינות נגד החנית

תל במחוז הערים בחוצות המשטרתי הכוח את לחזק כדי
ואנשי רבות נוספות שעות המשטרה אנשי הועסקו אביב,
בערבים. נוספת לעבודה הוצאו במשרדים המועסקים המשטרה

מן מעודדים. היו הציבור מצד והעירנות הפעולה שיתוף
פליליים, במעשים החשודים אנשים על הודעות הגיעו הציבור
של עירנותו חשודים. חפצים ועל עוינת בפעילות חשודים על
ולמניעת לבטחונו לשלומו, רבות לתרום ועשויה תרמה הציבור

עבריינות.

השוטפת העבודה חשבון על וזאת רב, אדם וכוח אמצעים
(פרטים משנית לעדיפות לעתים שנדחקה המשטרה, של הרגילה
חקירות ג' בפרק ניתנים העוינת החבלנית הפעילות על

פליליות).
עוינת פעילות על קריאה לכל מיד נענו המשטרה יחידות
אנשים או חשודים חפצים לגבי שנתעורר כלשהו חשד על או
מרוכז שבהם מקומות ועל חשובים אובייקטים על חשודים.
הסיורים, תכיפות עלידי הן מוגבר, פיקוח הופקד רב קהל

סטאטית. שמירה ידי על והן במקום, והביקורים הבדיקות

השונים במחוזות עבריינות מניעת *2

תלאביב צפוף. אוכלוסין איזור הוא תלאביב מחוז
מבחינת מדינתישראל, של המטרופולין את מהווה רבתי
האוכלוסייה מלבד וכיו"ב. בידור בנקאות, מסחר, כלכלה,
נכנסים הרכב, כלי של הגדל והמספר תלאביב של הקבועה

רכב. וכלי אנשים אלפי מאות יום כל ממנה ויוצאים אליה
עוני ושכונות פאר שכונות זו בצד זו קיימות זה במחוז
על שלילי באורח והמשפיעות הפער את המבליטות מובהקות,
מבחינת ביותר הפרובלמאטי הוא זה מחוז העניות. השכבות
האינטנסי הפעילות ומכאן העבריינות, וגודש העבריינים ריכוז

המשטרה. של והמתמדת בית
0/ם17.2 של עלייה תלאביב במחוז נרשמה 1974 בשנת
דופן יוצאת (שהיתר. 1973 שנת לעומת העבריינות בממדי
לאחת שנחשבה ,1972 לשנת בהשוואה אך רבות), מבחינות
56,944 נרשמו זו בשנה ירידה. חלה הכלכלי, השפע משנות
בשנת ו61,145 1973 בשנת 48,583 לעומת פליליים, תיקים
את האלימה, בעבריינות הירידה את במיוחד לציין יש .1972
ארנקים. בחטיפות הירידה ואת שוד במקרי הגדולה הירידה
לאמוד אין זד. במחוז המשטרה של מדי הרבים עיסוקיה את
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3 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

1974  1972

לפועל הוצאו טרפ לפועל הוצאו המשפט מגתי נתקגלו
1974 1973 1972 1974 1973 1972 1974 1973 1972

72,952 51,366 83,693 149,263 170,262 242,147 176,797 174,672 251,106

המאמר 8ל,ורות סוג

הכל סך

33,030 24,966 40,318 49,024 50,688 85,643 58,816 56,584 91,295 פליליות מאסר פקודות
38,624 25,801 42,665 79,340 104,417 138,953 96,273 103,125 142,106 חוב איתשלום על מאסר פקודות
1,298 599 710 20,899 15,157 17,551 21,708 14,963 17,705 למיניהן הבאה פקודות

4 לוח
המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

19741972
הדואר באמצעות מהן לפועל הוצאו נתקבלו

1974 1973 1972 1974 1973 1972 1974 1973 1972
המחוז

63,215 52,389 47,189 113,651 124,295 102,327 127,784 125,758 124,918 הכל סך

15,912 12,149 11,869
36,826 29,866 24,916
10,477 10,374 10,404

הצפוני 33,90237,55035,48824,89537,40924,183המחוז
תלאביב 58,95463,74865,31855,92762,47664,005מחוז
הדרומי 32,06224,46026,97821,50524,41025,463המחוז

המשימות בסולם ראשונה עדיפות קיבל הבטחון נושא
אלה תופעות לקדם ערוכה היתד. היא המשטרה. על המוטלות
באיבם בעודם לגלותם עוינים, מעשים לסכל כדי רבות ועשתה

ולהחניקם.

ארה''ב מנשיא הפרידה לטקס מגיע המפכ"ל

פזורים ת"א, כבמחוז שלא הדרומי, במחוז היישובים
פריסה ומחייבים באופיים שונים הם גדולים, מרחקים פני על

המשטרה. יחידות של רחבה

פוליטי, וכמרכז ישראל כבירת ירושלים של המיוחד אופיה
אחר, מקום מבכל יותר בה, שנערכות לכך גורם ואקדמי דתי
ביקורי בינלאומיים, כנסים חגיגות, טקסים, תהלוכות, הפגנות,
האוכ של המגוונת לקשת נוסף אלה, שכל מובן וכד'. אישים
והעסקת מתמדת עירנות מחייבים ובסביבתה, בירושלים לוסייה
היחידות מכל שוטרים תגבורות נדרשו שלעתים כך רב, אדם כח

הדרומי. במחוז

לציין יש בירושלים השנה שאירעו הבולטים האירועים בין
המדינה מזכיר של ביקוריו ארה"ב, נשיא של ביקורו את
הדתיים והטכסים החגים אחרים; מעלה רמי ואישים קיסינג'ר ה.
ציבוריים, טכסים צעדה, שכלל ירושלים יום השונות; הדתות של
גוש של "הקפות" מבצע וכף; הכותל ליד תפילה חגיגות,

שזר. זלמן המדינה נשיא של הלוויתו "אמונים";

פיגועים לבצע כדי רבים מאמצים עשו החבלה ארגוני
למעשי שהתארגנו כנופיות של רבות חשיפות היו בירושלים.
ירושלים במזרח חבלה. חומרי של וגילויים והסתה חבלה
"שבוע במסגרת תלמידים, והתפרעויות אלימות הפגנות התקיימו

פלסטין".
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בהשוואה נמוכה והפשיעה קשות חברתיות מבעיות סובלות אינן
איבה לפעולות זה מחוז פגיע זאת לעומת אחרים. למחוזות
לגבול רבים יישובים קרבת בגלל הן עוינת, חבלנית ולפעילות

ההטרוגנית. האוכלוסייה בשל והן וירדן, לבנון סוריה,

 פנים בטחון בבעיות המחוז של עיסוקו עיקר היה כן על
שוא. ואזעקות אזעקות עוינות, פעולות מחבלים, תקיפות
מעלות, קריתשמונה, זה: במחוז כולן אירעו המחבלים התקפות

וביתשאן. נהריה שמיר, קיבוץ

39,877 לעומת חקירה, תיקי 48,502 נפתחו 1974 בשנת
בנושא הבולטים הם והשרון חיפה מרחבי לה. שקדמה בשנה
ב זה במחוז התבטאה בעבריינות העלייה במחוז. הפשיעה

רכוש. בעבירות רובה הקודמת, השנה לעומת 21.60/0

העבריינות, למניעת זו בשנה שנעשו העיקריות הפעולות בין
; והבילוש המודיעין חוליות את לתגבר המאמצים את לציין יש
הרחבת מיוחדים; בנושאים הפועלות מיבצעיות, חוליות הקמת
במרחבים, (צח"מים) מיוחדים חקירה צוותי של ההפעלה
וניצולם ספציפיים ובנושאים רציניות בחקירות לטיפול

והמדעיים. הטכנולוגיים האמצעים של יותר האינטנסיבי
וההב הגניבות צומצמו הבנקים, על הפיקוח הוגבר זו בשנה
סמים בתפיסת עלייה נרשמה והקישון, חיפה בנמלי רחות
פעולות ונערכו בהם, המשתמשים של ובמעצרים משכרים

הציבורי. הסדר מפירי נגד בריונות במוקדי
החוף בגזרת השוטף הבטחון בתפקידי עסק החופים משמר

כנרת. ובים התיכון בים הצפוני,

את אימת הצפוני במחוז למשמרהאזרחי ההתנדבות גל
קיבלו התנדבו, באו, וביישובים בערים רבים אלפים הציפיות.

הפנים. בטחון בתחום הפעילות למעגל ונכנסו ונשק הדרכה
גורמים עם ההדוק הפעולה שיתוף את במיוחד לציין יש
רבים. וציבוריים מוניציפליים גורמים עם ובמיוחד ממלכתיים
גבוהה, ציבורית תודעה בעלת אוכלוסייה קיימת זה במחוז
יעידו למשטרה ממשית עזרה הושטת של הרבים והמקרים

כך. על

העבריינות. במעשי 0/ם17.3 של עלייה נרשמה הדרומי במחוז
בשנת תיקים 47,022 לעומת ,1974 בשנת נרשמו תיקים 55,146
בעבירות בעיקר היה הגידול .1972 בשנת תיקים ו52,855 1973

רכוש.

מאמצים זו בשנה הוקדשו המשטרתי המודיעין פיתוח לנושא
הפשיעה בשטח העבודה בתחום מעט לא שסייע דבר ניכרים,
חקירה (צוותי הצח"מים שיטת הבטחוני. בתחום וגם הפלילית
זו בשנה גם הופעלה ומסובכות) רציניות בחקירות העוסקים

יעילותה. את והוכיחה

פעולות ונערכו תוכננו בןגוריון התעופה ובנמל אשדוד בנמל
היתה בןגוריון התעופה נמל יחידת הגניבות. מכת לצמצום
מצבי מעלה, רמי אישים של ביקוריהם לרגל עבודה עמוסת

ובטחון. שמירה ומשימות כוננות

^.".

עט פעולה בשיתוף עבריינות למניעת פעילות *3

אחרים מוסדות

מזויין שוד עבירות בביצוע תלולה ירידה חלה זו בשנה
זו, ירידה לייחס יש יהלומים. ובמלטשות דלק בתחנות בבנקים,
טכנולוגיים פתרונות מציאת שעיקרן מנע, לפעולות היתר, בין
אלה במקומות התורפה נקודות לחיסול חדשות שיטות והפעלת
זה מסוג מנע פעולות ופריצות. שוד למעשי המועדים ואחרים,
והציבו האזרחיים הענפים את להכניס נועדו המשטרה, שיזמה
בעבריינות. המלחמה של הפעיל למעגל בדבר הנוגעים ריים

תקופה במשך ומעמיקה רבה עבודה השקיעה מצידה המשטרה
מוסדות הבטיחות. בנושא ובדיקות סקרים במחקרים, ארוכה

בןגוריון ע''ש התעופה בנמל היקפית אבטחה

המשטרה יחידות עסקו הדרומי במחוז והיישובים הערים בכל
למנגנון הועבר זה בנושא שהטיפול עד המשמרהאזרחי בארגון
הפיתוח בערי הצלחתן פנים. לבטחון וללשכות האזרחי המשמר

בולטת. היתה קטנים וביישובים

בו רבים חקלאי, הגדול בחלקו הוא הצפוני המחוז
מלבד הטיולים. ואתרי הנופש מקומות והמושבים, הקיבוצים
הן צפופות; ואינן רבות אינן זה במחוז הערים העיר, חיפה
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יהלומים מלטשות
יחידות יהלומים. במלטשית לבטחון סטנדארטים נקבעו
ותנאי הרישוי לנושא גבוהה עדיפות לתת נתבקשו המשטרה
לנקוט הצורך, ובמידת היהלומים, במלטשות הבטחון

משפטיים. אמצעים

כספים הובלת
ולבטחון כספים להובלת רכב לבטחון סטנדארטים עובדו
אלה. למקומות בטחון נוהלי נמצאים בעיבוד אוצר. חדרי

עסקים. רישוי לחוק התקנות במסגרת ייכלל הנושא

בתימלון
המשטרה עתה מעבדת הקודמת, בשנה שנערך הסקר לאור
וגניבות פריצות שוד, מעשי ולמניעת בטחון לאמצעי דרישות

הרישוי. בתנאי ייכללו הדרישות מלון. בבתי

הביטוח חברות איגוד
המשטרה המלצות את קיבל הביטוח חברות איגוד גם
ביטויו את ימצא הדבר רכוש. הגנת בנושאי לסטנדארטים
אמצעים לנקוט המבוטח יחויב שבה הביטוח, בפוליסת
בין ועדה. ע"י שנקבעו לסטנדארטים בהתאם רכושו, להגנת
על מלאים פרטים לרשום הדירות מבוטחי כל יחויבו השאר
הסברה. חוברות בציבור יופצו לכך נוסף הדירה. שבתוך רכוש

מסוכנים סמים אחסון
בבתי סמים לאחסון מפרטים והוצאו סטנדארטים נקבעו
המקומות ברוב ובבתיחולים. קופ"ח במרפאות מרקחת,

המשטרה. המלצות בוצעו כבר

ואויר ים נמלי
החדש המטענים מסוף בנושא בשטח וסיורים דיונים נערכו
למניעת בטחון דרישות עובדו בןגוריון. התעופה שבנמל
לנמלי באשר הנמל. מינהלת לידיעת שהועברו שם, הגניבות
ביסודיות זה נושא המשטרה לומדת  ואילת אשדוד חיפה,
בגמלים הגניבות נגע את לצמצם כדי דרישות, יעובדו ובסיום

אלה.

כדורגל מגרשי

והפרות לפורענויות מוקד הכדורגל מגרשי היוו השנה גם
ע"י ישראל משטרת דרישות כל מילוי אי הציבורי. הסדר
כרצונם. לעשות המתפרעים על הקל בדבר הנוגעים הגורמים
ולבטחון לבטיחות מפורט נוהל עתה מעבדת המשטרה

הכדורגל. במגרשי

של המלצותיה את קיבלו כסף, שווה או רב כסף המרכזים
הקובע הגוף את היום בה רואים והם בטיחות, בנושאי המשטרה

אלה. בנושאים קריטריונים

לבנקים, מיוחדת לב תשומת עתה עד שייחדה המשטרה
מסוכנים, סמים לאחסון כספים, להובלת יהלומים, למלטשות
לתחומים המונעת פעילותה את מרחיבה ועוד, דלק לתחנות
הביטוח חברות איגוד עם בדברים באה היתר ובין נוספים,
לקריטריונים ובנוגע המבוטחים של הרכוש לרישום בנוגע
הם שנקבעו ההסדרים ופריצה. שוד מפני העסקים להגנת

בחינות. מכמה ותכליתיים חיוביים

והכספים, המסחר ענפי לאותם שהוכנו הבטיחות נוהלי מלבד
יחידות בכל שתופץ הבטיחות בנושא חוברת בהכנה נמצאת
לעודדו כדי לציבור נרחב פרסום יינתן זמנית ובו המשטרה,
להקשות היא הכוונה זה. בנושא ייעוץ לקבלת למשטרה לפנות
עם בשיתוף הוקם, בינתיים זממם. את לבצע העבריינים על
למערכות טכניים תקנים שיכין אובייקטיבי ארצי גוף הטכניון,
בשוק אזעקה מערכות איזה יבדוק הטכניון ומניעה. אזעקה
מה האזרח יידע וכד יתפרסם, הדבר הנדרשים. לתקנים עונות

לרכוש. לו כדאי

הבטיחות: בנושא שננקטו הצעדים את בקצרה כאן נסקור

עסקים רישוי
רישוי, טעוני עסקים לגבי תקנות 46 סופית יושלמו בקרוב
,(1968) תשכ''ח עסקים רישוי לחוק 11 לסעיף בהתאם
מפני הגנה ולהבטיח הציבור לשלום סכנות למנוע כדי

ופריצות. שודדים

בנקים
השהיה מערכות הותקנו כבר הבנקים מן בכ%90

בקופות.

אזעקה מערכות
המשטרה בתחנות עתה עד קיימות שהיו האזעקה מערכות
ומוסדות יהלומים מלטשות בנקים, קשורים היו ושאליהן
רבות לתקלות גרמו ואף במבחן עמדו תמיד לא ממשלתיים,

איכותן. בשל

בתחנת שהותקנה הנסיונית האזעקה לרכזת ההרצה תקופת
מערכת על יומלץ קלים תיקונים לאחר נסתיימה. כפרסבא
האזעקה רכזות את ותחליף השדה בערי שתותקן זו,
ת"א מחוז במוקד האזעקה מערכת התקנת הקיימות.

סיומה. לפני היא אף עומדת

דלק תחנות
הותקנו 20.00 השעה אחרי הפתוחות הדלק תחנות ברוב
המשטרה. ע''י שעובד חדש למפרט בהתאם לילה, קופות
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תקופת את עברו העונה, שנרכשו מהירות שיטור ספינות
אחת ספינה ימי. שיטור לתפקידי הראשונית וההכשרה ההרצה

באילת, והשנייה אביב תל במחוז הוצבה

שיטור סירת מלא לשירות כאמור, הוכנסה, אילו? ץ ר פ מ ג
ללא שעות 500 במשך הופעלה כבר הסירה וחדשה. מהירה
תקנות על ולפיקוח מתרחצים לאבטחת שימשה היא תקלות.

השיט.

למשחים לשיוטים, ליווי ניתן לציבור השירותים במסגרת
ימיים מפגנים שטחי אובטחו אחרים; ימי ספורט ולאירועי
חדישים; נשק כלי של נסיוניים ירי שטחי וכן לים והצנחות
תקינותם נבדקה המטאורולוגי; השירות עבור תצפיות נערכו
הושמדו ותקלות; ליקויים על ודווח ומגדליאור מצופים של
וכן תעשייה ומפעלי מוסדות ע"י שהובאו מסוכנים חומרים
שגרמו מטרדים סולקו שמיש; בלתי ונשק ישנה תחמושת
הדרכה פעולות המשמר בספינות נערכו שיט; בנתיבי להפרעות
אנשי נוער, מדריכי נוער, לבני וסיורים הרצאות והסברה,

ואחרים. מחו"ל משטרה

אויר סיורי ב.

מחירי עליית עקב צומצמו 1974 בשנת האויר סיורי
טיס. בכלי השימוש

כיסוי התנועה, על פיקוח תצפית, לשם הופעל האוירי הסיור
ומניעת מסתננים גילוי עבריינים, חיפוש נעדרים, חיפוש גיזרה,

חבלה. מעשי
בטחוניים בנושאים ומטוסים מסוקים הופעלו השנה
במסוקים, טיסה שעות ב546 הסתכמו הטיסות אישים. ובאבטחת
לעומת במטוסים, טיסה שעות וב207 אשתקד, שעות 816 לעומת

אשתקד. טיסה שעות 561

הגבול משמר *5

חייבה ישראל משטרת על פנים לבטחון האחריות הטלת
אגף הוקם הארצי במטה הגבול. במשמר חדשה התארגנות
הוקמו, ובמרחבים ובמחוזות פנים, לבטחון אגף חדש
בכל אוישו תקניהם פנים. לבטחון ולשכות ענפים בהתאמה,
הנושאים בכל שיעסקו הגבול, משמר קציני ידי על הדרגים
הגופים כל של הפעלתם את ויתאמו פנים כבטחון הקשורים
ישראל. למשטרת מחוץ אחרים גופים ושל ישראל במשטרת
בארגון הגבול משמר של הראשוני תפקידו את לציין כדאי

הפנים. בטחון לתפעול התשתית וביצירת האזרחי המשטר
הירדן, בעמק לבנון, בגבול השנה פעלו הגבול משמר יחידות
בנמל בתלאביב, בירושלים, ובשומרון, ביהודה שאן, בבית
על בשמירה גם עסקו הן ספר. וביישובי בןגוריון התעופה
16 נפגעו הנסקרת השנה במשך חיוניים. ממלכתיים מיתקנים

הבטחונית. הפעילות במהלך הגבול משמר אנשי

הרחצה חופי

בחופי עוינת חבלנית פעילות למניעת בטחון הנחיות עובדו
בוועדת פעיל באופן המשטרה השתתפה השנה גם הרחצה.

הרחצה. חופי בטיחות

גניבתם מניעת  נפץ חומרי
הגברת לשם כונסו נפץ, בחומרי נגיעה להם שיש הגורמים כל
גניבתם למנוע וכדי אסונות, למנוע כדי עליהם, הפיקוח
מונה והאחסון. העבודה ההובלה, בעת עוינים גורמים עלידי
ולמתן הנושא לבדיקת העבודה ומשרד המשטרה מטעם צוות

המלצות.

ואויר ים סיורי 4)

יפ מיורי א.

שוטף בטחון בתפקידי המשמר ספינות הועסקו הנסקרת בשנה
השיטור סירות ואילו התיכון הים בחוף הצפונית בגיזרה
הים חופי לאורך שוטפים משטרה בתפקידי הועסקו המהירות

אילת. ומפרץ כינרת ים התיכון,

שעות 24 במשך הופעל בחיפה החופים משמר בבסיס המוקד
לפעילות הנוגע בכל הציבור לפניות לענות כדי ביממה,
בכל מידע לספק וכדי בים, שוטף בטחון ולנושאי בים המשטרה
השנה במשך וכוי. בים שטחים סגירת האוויר, למזג הקשור

קריאות. 597 התקבלו

מילים 47,592 של מרחק עברו התיכון בים המשמר ספינות
השירותים סירות בים. ושהייה סיור שעות 3,966 במשך ימיים,
ועברו מבואותיהם ואת והקישו? חיפה נמלי את ואבטחו סיירו
כדי תוך שעות. 2,196 במשך ימיים, מילים 21,960 של מרחק
משותפת פעילות ונעשתה שונים שירותים הוגשו אלו סיורים
ומחבלים צוללנים חדירת בפני הנמל בהגנת בחיפה, הים חיל עם
בהגיען נוסעים, אוניות באבטחת גם הועסקו הסירות האויב. של
לנמלי המגיעות רכש אוניות באבטחת חיפה, נמל למבואות

מיוחדות. אבטחה יחידות ובהסעת והקישון חיפה

נעצרו איש. 799 ובתוכם שיט כלי 512 נבדקו השנה במשך
סגורים, לשטחים חדירה בשל איש, 41 ובתוכם שיט, כלי 16

השיט ותקנות הדיג תקנות על עבירות למתרחצים, הפרעות
אנשים; 24 ובתוכם שיט כלי 11 ל עזרה הוגשה הברחות; ובשל
וכן והקישון חיפה לנמלי בואם בזמן שיט בכלי חיפושים נערכו
הרחצה חופי על לפיקוח סיורים נערכו וכן הפלגתם, טרם

בים. זיהום למניעת

מילים 7,340 בסיוריהן עברו ת ר ג כ כיפ המשטרה ספינות
ובחופים; בים איש 30 נעצרו שיט; כלי 376 נבדקו ימיים.
עבריינים נגד דוחות 32 נרשמו שיט; כלי ל30 עזרה הוגשה

איש. 75 מטביעה ניצלו מקרים וב32
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ליחידות לסייע המשיכה בתלאביב הגבול משמר פלוגת
שוד מעשי מפני בנקים באבטחת תלאביב במחוז המשטרה
עבריי פעילות ובמניעת כליל) כמעט בינתיים שחוסלה (תופעה
בשנה עיסוקה עיקר אך במדינה, ביותר המאוכלס באיזור נים
הבטחון בתחום היה העוינת, החבלנית הפעילות בגבור שחלפה,

חבלה. מעשי במניעת השוטף

את איבטחה בןגוריון התעופה בנמל הגבול משמר יחידת
שבו. והנכנסים היוצאים תנועת ואת התעופה נמל

ביישו השמירה לארגוז ישירה באחריות נושא הגבול משמר
אחריות היישובים. משמר אנשי של ותפעולם ולהדרכתם בים
החברתית הפעילות יישובים. כ650 על מתפרסת זו ישירה
גם נמשכה רבים, ספר ביישובי שונות יחידות של המסורה
ובין השוטרים בין הקשרים את יותר עוד והידקה השנה

התושבים.

היתה כבר שאבטחתם החיוניים, הממלכתיים למיתקנים נוסף
האבטחה העברת על זו בשנה הוחלט הגבול, משמר יחידת בידי
משמר לידי אחר ממשלתי מגוף אחרים מיתקנים מאות של
התארגנות המחייב נוסף, נטל זהו כבר, שצוין כפי הגבול.

נוסף. אדם וכוח מחודשת
זו, יחידה מיוחדת. עילית יחידת הוקמה הגבול במשמר
חלקם מעולה, גופני כושר ובעלי מובחרים מאנשים המורכבת
מיוחדים אימונים עברה מעולות, קרביות יחידות יוצאי הגדול
שיגרתיים בלתי בנושאים לטפל אותה שהכשירו ומפרכים,
בתקנה עדיין פועלת איננה היחידה הצורך. בשעת עליה שיוטלו

עליה. הוטלו כבר תפקידים מספר אך המלא,
הנוספות והמשימות החדשות הארגוניות המסגרות יצירת
קציני בפני רחבות קידום אפשרויות פתחו המשמר, על שהוטלו
אדם. בכוח חוסר של הישנה הבעיה את העלו גם אך החיל,
למשמרהגבול אנשים לגיוס מוקדשת רבה לב תשומת
נוספו השנה של האחרונים בחודשים לתפקידיהם. ולהכשרתם
שעזבו ותיקים, ששוטרים הוא והמעניין חדשים, אנשים לחיל
לשירות. עתה שבים האחרונות, בשנים הגבול משמר את
מן שהשתחררו קצינים גם הגבול למשמר הצטרפו לאחרונה

בצה"ל. השירות
עוברים החדשות ובמטלות השוטפות במשימות לעמוד כדי
וההדרכה ההשתלמות מערך רבות. השתלמויות החיל שוטרי
הקורס וצה"ל: המשטרה במסגרת נעשה הגבול משמר של
למפקדי קורס הגבול; משמר של הדרכה בבסיס נערך לטירונים
וקורסים פלוגות למפקדי קורס חי"ר, לקציני קורס כיתות,
קורס צה"ל; של הדרכה בבסיסי נערכים שונים מקצועיים
הארצי הספר בית של ההדרכה במערכת משולב ניהול לקציני
השתלמות, עוברים הבכירים הקצינים בשפרעם. סלע א. ע"ש
הספר בבית ישראל, במשטרת האחרים הקצינים עם ביחד

בכירים. לקצינים
שונות ודתות עדות בני שוטרים משרתים הגבול במשמר
מוסלמים צ'רקסים, דרוזים, יהודים, וקבע: סדיר בשירות

הפעילות של למוקד השנה הפכה אשר הלבנון, גבול בגיזרת
מאומצת בטחונית בפעילות החיל אנשי השתתפו החבלנית,
ובלילה, ביום סיורים צה"ל. כוחות של לצידם פוסקת, ובלתי
והיתקלויות מרדפים אבטחות, מחסומים, תצפיות, מארבים,

חוקם. לחם היו מחבלים, עם

₪

^% .יי:" י

*#נ1!ו!גנז>י *

 *$££:

/יי.
י * *

,,?'*" .".'' 6

^#$%^

י '^1'^(^'"' 'י י/ י*¥*. י^י  י .1''■. / י,י
מג"ב חללי לזכר מצבה גילוי

זכו והמפכ"ל הרמטכ"ל של מיוחדת ולהערכה מיוחד לציון
שחדרו מחבלים ארבעה ונועז מהיר בקרב חיסל אשר הכוח אנשי
אחד נהרג זו בהיתקלות ב14.12.74. פאר, מצפה ליד לשטחנו

ז"ל. דיין דוד מאיר סמ"ש היחידה, מאנשי

בירושלים, הגבול משמר יחידת את גם ציינה מגוונת פעילות
הבטחון ועל הסדר על לשמור ירושלים למרחב המסייעת
עתודה והמשמשת בבירה, ממלכתיים אירועים ומאבטחת
סיורים של השיגרתית לפעילות נוסף צורך. לעת משטרתית
וליד בה הרבים המבקרים ואבטחת ובסביבותיה העתיקה בעיר
אבטחה במיבצעי היחידה אנשי השתתפו המערבי, הכותל
וביקורו האמריקאי החוץ שר של ביקוריו עקב שנערכו מיוחדים
חלק נטלו משמרהגבול של אחרות יחידות גם ארה"ב. נשיא של

אורחים. לאבטחת המיבצעים של הכוחות במערך נכבד

בשנה גם המשיכו ובשומרון ביהודה הגבול משמר יחידות
זרועות עם בשיתוף הבטחון, ועל הסדר על לשמור שחלפה
של ולחיסולן לחשיפתן הביאה פעילותן האחרות. הבטחון
שכבר אחרות חוליות ושל לפעולה, שהתארגנו מחבלים חוליות
ראש הופעת בעקבות חבלה. ומעשי פיגועים לבצע הספיקו
והעוינים החתרניים היסודות התעוררו באו"ם המחבלים
יחידות הערבי. ברחוב מהומות וזריעת הסתה לפעולות לישראל
ואי תסיסה של מקום בכל נוכחותן את הוכיחו הגבול משמר

כנו. על הסדר להחזרת בהצלחה ופעלו שקט
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ובשיתוף בתיאום לעבוד הגבול משמר המשיך השנה גם
בעמק הלבנון, בגזרת המיבצעית בפעילות צה"ל, עם פעולה
השנה הצטמצמה זאת עם יחד ובשומרון. ביהודה שאן, בית
בשל הרגילה, למשטרה הזיקה ונתחזקה לצה"ל מג"ב של הזיקה

הגבול. משמר על שהוטלו הרבים המשטרתיים התפקידים

עיטורי מקבלי בין נכבד ייצוג היה הגבול משמר לאנשי
בתולדות לראשונה השנה שחולקו האומץ, ועיטורי הגבורה
לשעבר, הגבול משמר איש וקיל, יוסף סמ"ש ישראל. משטרת
קיבלו מהחיל נוספים שוטרים ושבעה הגבורה, עיטור את קיבל
מקבלים הדוח כתיבת של אלה בימים האומץ. עיטור את

המופת. אות את הגבול ממשמר נוספים שוטרים עשרות

האזרחי המשמר *6

ממשלת החליטה והטירור, החבלה מעשי התגברות בעקבות
והטילה האזרחי, המשמר הקמת על 14.4.1974 ביום ישראל
גם קבעה ההחלטה משטרתישראל. על להפעלתו האחריות את
הקשרים האזרחי, המשמר בארגון המקומית הרשות תפקידי מהם

את יצר היוםיומית המיבצעית בפעילות הקרוב המגע ונוצרים.
היחידה. של הלוחמים אחוות

חוק עלפי הגבול משמר אנשי משרתים הסדיר בשירות
אנשי של זה לסוג משולב). (נוסח תשי"ט1959 בטחון שירות
קליטתם מבחינת הן מיוחדת לב תשומת מוקדשת הגבול משמר
מהם רבים המקצועית. הדרכתם מבחינת והן בחיל החברתית

הסדיר. שירותם בתום ישראל למשטרת מצטרפים

של מיבצעית יחידה פועלת בןגוריון התעופה נמל ביחידת
הן לתפקיד. שהוצבו טרם אימונים תקופת שעברו שוטרות,
התנועה ובהכוונת בשערים בביקורת במחסומים, מועסקות
בתפקידים גם משרתות שוטרות התעופה. לנמל בכניסה

החיל. ביחידות מינהליים

העוברים צה"ל, של מילואים בחיילי מסתייע הגבול משמר
חיילי הגבול. משמר ביחידות שלהם המילואים תקופת את
המיבצ בפעילות ומשתלבים קצרה, הדרכה עוברים המילואים
בפרט הגבול למשמר האנשים את קירב זה שילוב עית.

בכלל. ולמשטרה

גמלים שיירת בודק מג"ב סיןור
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ירי באימוני האזרחי המשמר אנשי

על או בכליו חיפוש הוראות חבלה, מטען גילוי בעת לנהוג
פתיחה בדבר והוראות בכוח להשתמש יש מתי חשוד, של גופו
יי : באש.

בהצלחה לפעול האזרחי המשמר החל ראשונים, קשיים למרות
רבים במקומות רבים, באילתורים אמנם הקמתו, עם מיד
והמתנד ביותר, מהירה ההתארגנות היתד. הצפוני במחוז בארץ.
עד חבלות. ובמניעת היישובים על בהגנה יפה השתלבו בים
שכונתיים הפעלה בסיסי מאות כשלוש הוקמו 1974 שנת לסיום

הארץ. רחבי בכל

גם אלא הבטחוני במישור רק לא ניכרת המתנדבים פעילות
אנשי נתקלו סיוריהם בשעת הפלילית. העבריינות במניעת
גרמו בכך אותם. ועצרו ובגנבים בפורצים האזרחי המשמר

בארץ. שונים במקומות העבריינות שיעור לירידת
תודעת בהקניית רב חינוכי ערך גם יש ההתנדבות לעצם
לבעיות האזרחי המשמר אנשי של בקירובם וכן טובה אזרחות
לפעול יותר רחבות שכבות ומעודדת מעוררת היא פנים. בטחון
על להגן הנכונות ואת היכולת את לאזרח ומחזירה הכלל למען
במספר נוספים: חיוביים היבטים לציין כדאי סביבתו. רעל עצמו
המתנדבים; בקרב חברתית פעילות התארגנה בארץ יישובים
אותם מקרבת האזרחי המשמר למסגרת אזרחים של כניסתם

מקרוב. בעיותיה את לראות להם ומאפשרת למשטרה

הותוו קצר זמן תוך התיאום. וסדרי המוניציפאליים הגופים עם
בכל מתנדבים ונקלטו פיקודי סגל הוקם להפעלתו, קווים
אולם מתנדב, גוף האזרחי המשמר יהיה ככלל, הארץ. רחבי

החוק. פי על שיגויסו אנשים גם ייכללו במסגרתו
האזרחי המשמר של ייסודו מאחורי שעמד הבסיסי הרעיון
התקפות מפני מגוריהם שכונות על עצמם האזרחים שמירת הוא
אפשרויות לסכל הוטל המתנדבים על מחבלים. ופיגועי מחבלים
חשודים, ואנשים חשוד רכב לגבי העיינות את להגביר פיגועים,

למשטרה. כך על ולהודיע לבודדם חשודים, חפצים לגלות
של הטריטוריאלית החלוקה את חופף האזרחי המשמר ארגון
הארצי במטה ישראל. משטרת של והמרחבים המחוזות
של בכירים וקצינים האזרחי, המשמר מטה נמצא בירושלים
המרחבים. ומפקדי המחוזות מפקדי ליד מונו האזרחי המשמר
ברבעים בערים, הפיקודית הרשת ובשלמת הולכת עתה

ובשכונות.
אזרחים, אלף כשישים האזרחי למשמר התנדבו השנה תום עד
ההתיישבות מתנדבי את להוסיף יש עליהם נשים. ביניהם
בבתי הגבוהות מהכיתות התלמידים אלפי ששת ואת העובדת
מפעיל הארץ בכל האזרחי המשמר מערך את התיכוניים. הספר
פעולות בשכר. ומעובדים ממתנדבים המורכב מפקדים סגל

הארץ. בכל נמשכות האזרחי למשמר המתנדבים קליטת
עם פעולה בשיתוף נעשה והפעלתו האזרחי המשמר ארגון
המקומיות הרשויות וצה"ל. הג"א מפקדת המקומיות, הרשויות
מתנדבים, וגייסו הסברה פעולות המשטרה, עם בשיתוף ערכו,
כדי ראשונים התנדבו ופרנסיה העיריות מראשי רבים כאשר
הג"א של מילואים קציני מאות כחמש לתושבים. דוגמא לשמש
וסייעו מחזורים, בחמישה האזרחי המשמר לרשות הועמדו
מופעלים העובדת בהתיישבות ובהפעלתם. המתנדבים בארגון
המשמר לארגון גם האחראי הגבול, משמר ידי על המתנדבים

מיעוטים. ביישובי האזרחי

המערך את לארגן כדי תקציב האזרחי למשמר הוקדש
אחר. וציוד נשק מבנים, קשר, רכב, לספק כדי שלו, הלוגיסטי
פנסים קשר, אמצעי (רכב, נרכש כבר הציוד מן גדול חלק
הוקדש רב מאמץ נוסף). אפסנאי וציוד משרדי ציוד מעולים,
מספר השנה רכשה ישראל משטרת ולציודם. המתנדבים לחימוש
המשמר צויד שבהם ]\£1 מסוג אמריקאיים רובים של רב
בפני מבצע היו והכשרתו נסויו זה, רב נשק קליטת האזרחי.

עצמו.
בשימוש המתנדבים להדרכת הוקדשה מיוחדת לב תשומת
החדשים לצרכים קיימים מטווחים להתאים הצורך נתעורר בנשק.
הגדולות. בערים נוספים מטווחים האפשר ככל מהר ולבנות
הנוגע בכל גם ניתנת הדרכה זמן. דורשת זו פעולה כי ברור
החוק, פי על המשמר אנשי של ולחובותיהם לסמכויותיהם

המשמר. איש לתפקידי הנוגעים אחרים ובנושאים
ובו כיס פנקס להם ניתן כן מינוי. תעודות קיבלו המתנדבים
כיצד בנשק, לשימוש בטחון הוראות כגון: שונות, הנחיות
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גי פרק

הפל>לית העבר"נות
החקירה ופעולות
א' חלק

בהערכה .1972 בשנת ועוונות פשעים ו221,013 1973
הפלילית בעבריינות העלייה את להשוות ניתן זהירה
הכיפורים) יום מלחמת שלאחר (השנה 1974 בשנת
בשנת הפלילית בעבריינות לעלייה ,1973 שנת לעומת
לעומת הימים) ששת מלחמת שלאחר (השנה 1968
10.60/0  הכיפורים יום מלחמת לאחר 11.50/0 :1967
נרשמה 1967 בשנת ועוד: הימים. ששת מלחמת לאחר
והוא הפלילית, העבריינות בממדי קטנה, אמנם ירידה,
יותר, גדולה ירידה, נרשמה בה שאף ,1973 בשנת הדין

הפלילית. העבריינות בממדי
כנגד העבירות אחוז היה הנסקרת, בשנה גם כן כבעבר,
הקודמת. בשנה %76.9 לעומת 78.20/0  דומינאנטי הרכוש

135,678 לעומת חקירה, תיקי 162,051 נפתחו השנה במשך
שנרשמו התיקים במספר העלייה .1973 בשנת חקירה תיקי
,%21.6 של עלייה נרשמה הצפוני במחוז ב%19.4. הסתכמה
עלייה  תלאביב ובמחוז ס/17.30 של עלייה  הדרומי במחוז

מ/17.20. של

יותר עוד החמיר ואופיה האלימות רבה כבר, שצויין כפי
אכזריים. רצח במעשי גם התבטאה היא הקודמות. בשנים מאשר
גדולות גניבות כלכליות, עבירות של גילויים גם היו זו בשנה
וזיופים מזויפים דולרים של מאורגנת הפצה הארץ, בנמלי ורבות
של פעילותה וכיו"ב. דיפלומות רשיונות, תעודות, מאות של
נחשפו פוענחו, רבים חמורים מקרים אפקטיבית. היתד, המשטרה
דולרים ורבבות גנוב רכוש נתפס עבריינים, ונתגלו עבירות

מזויפים.

העבריינות מבחינת 1974 שנת את לסכם בבואנו
ובפעו אחד, מצד ובמאפייניה בהיקפה לדון הפלילית,
בתחילת לציין מחובתנו  שני מצד המשטרה של לותיה
שנת של מזו שונה תהא הכללית התמונה כי הדברים,

.1973

רבים לפצל נאלצים היינו 1973 שנת של השנתי בדוח
תקופות שתי עלפי ולעורכם הסטאטיסטיים הלוחות מן
מאוקטובר והשנייה אוקטובר עד מינואר האחת  שונות
יקבל בדוח שהמעיין כדי זאת עשינו דצמבר. סוף עד
שנה באותה שאירע על האפשר ככל בהירה תמונה
העבריינות בתחום מזו, זו כך כל השונות התקופות בשתי

הפלילית.

8.20/0 של ירידה על הראה 1973 שנת של השנתי הסיכום
איתביעה) לרבות ועוונות, (פשעים הפלילית בעבריינות
 שנפתחו החקירה תיקי במספר 6.50/0 של ירידה וכן
השנתי בדוח העבריינות. מצב להערכת המשמעותי שהוא
דופן יוצאת שנה זו היתה כי הדגשנו 1973 שנת של
המש הירידה ומבחינת אותנו שפקדו האירועים מבחינת
השנים, כל במשך כי לזכור יש העבריינות. בהיקח מעותית
בהיקה מתמדת לעלייה עדים היינו בשנה, שנה מדי
ה ששת מלחמת שנת 1967 לשנת (פרט העבריינות
רבות מבחינות דומה 1974 שנת של זה שנתי דוח ימים).
ושל 1972 שנת של לדוחות הדברים הצגת ומבחינת
תמי לשנים השוואות לערור מאפשר הוא לו. הקודמים
ובחישובים בהערכות יסתכן הממוצע שהקורא מבלי מות,

הסטאטיסטית. המבחינה מן לפחות מוטעים,

בעבריינות העלייה מגמת שוב בלטו 1974 בשנת
בשנה טיפלה המשטרה שהחמירו. האלימות וביטויי
בשנת 202,828 לעומת ועוונות, פשעים ב226,261 זו
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5 לוח
המחוזות לפי שנחקרו לסוגיהם מקרים

1974  1973

הכל תלאביבהצפוניהמעזסף הדרומיהמחוזמחוז

19731974
השינוי
197319741973197419731974גאחוזימ

הכל +245,682267,848סך 9.073,98583,86696,520101,77974,98180,744

* חקירה תיקי \ +135,678162,051פשעים 19.439,87748,50248,58356,94447,02255,146
(אי.תביעה 67,15064,210ועוונות 4.428,31029,76114,91813,43923,92221,010

משונות +2,0862,195מיתות 5.2681803739699666693

+6,7636,777נעדרים 0.22,4762,5102,2092,1032,0782,164

33,74832,356חטאים 4.12,5802,19529,90628,4441,2621,717

+257259דליקות 0.861951651503114

1974 בשנת החקירות ממחלקת תיקים ו1,459 1973 בשנת החקירות ממחלקת תיקים 196 כולל *

בתדירות הופעלה מיוחדים) חקירה (צוותי הצת"מים שיטת
מקרי בהצלחה חקרו החקירה צוותי הארץ. בכל יותר גבוהה
נושאים וכן מסועפות, כלכליות ועבירות וסבוכים רציניים פשע
מכת או התפרצויות ריבוי כגון זאת, הצדיק שהיקפם פליליים
ועוד. בסמים ושימוש בסמים סחר מוקדי כלשהו, במקום גניבות
בתחו וידע מקצוע בעלי משתתפים המיוחדים החקירה בצוותי
החקירה לצוותי שוגרו הצורך במידת לחקירה. הדרושים מים

הארצי. מהמטה גם חוקרים במרחבים

מיוחדת לב תשומת הוקדשה המשטרה של המודיעין לנושא
המאמץ את להגביר כדי צעדים ננקטו וביחידות. המטות ברמת
בפריסתו, בארגונו, התקדמות חלה הפלילי; בתחום המודיעיני
ציוד ובניצול ביחידות פונקציונרים בהצבת שונים, בתיאומים
שנבחין מהותיים, שינויים יחולו זה חשוב בנושא וטכנולוגיה.

הקרובות. בשנים המוחשי בביטוים

ששמו המרכזי, המדור של התקנים הוגדלו תלאביב במחוז
חדשים כוחות קלטה זו יחידה המרכזית. ליחידה הוסב
של פעילותה ועודהוכפל. תחבורה קשר, וציודה וטובים
ובבלימת העבריינים נגד במלחמה שאת ביתר מורגשת זו יחידה

הפשיעה.

מקרי בחקירות השנה במשך עסקו הארץ בכל החקירה יחידות
תחום ותושביה. המדינה נגד עוינת פעילות של ומקרים חבלה
מטובי רבים והעסיק במעלה ראשונה עדיפות קיבל זד, חקירה

החוקרים.
במידה השתפרה רמתה המשפט, בבית המשטרתית התביעה
כמחצית משפטית. השכלה בעלי תובעים קליטת בשל ניכרת
משטרה אנשי  ויתרם משפטנים, הם המשטרה בתובעי

והתביעה. החקירה בתחומי רב ונסיון ידע בעלי ותיקים

בבנקים, השוד במעשי אך עלייה, חלה השוד במקרי
המשטרה את רבות שהעסיקו דלק, ובתחנות יהלומים במלטשות
הודות באה זו ירידה תלולה. ירידה נרשמה האחרונות, בשנים
המשטרה דרישת לפי אלה בענפים שננקטו הבטיחות לאמצעי

אותם. נקטה שהמשטרה שונים מניעה לצעדי והודות

*י3

.#^ "י ...י^ך\ 

:€/

מזויפים דולרים תפיסת
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אי 6 לוח
המניין מן משטרה ואנשי שנחקרואוכלוסייה מקרים

1974  1948

האוכלוסייה משטרה אנשי
המניין מן שנחקרו מקרים השנה

194815,9321,882879,000
195043,4603,5561,370,000
195576,4535,9911,789,000
1960115,7495,8822,150,000
1965160,3856,7262,599,000
1970241,3459,4053,000,000
1973245,68210,0053,304,442
1974267,84810,6953,382,643

למען ופיתוחם מתוחכמים טכנולוגיים אמצעים של רכישתם
בגלל הואטו כי אם ,1974 בשנת גם נמשכו החקירה קידום
אחרות) (במחלקות פלילי לזיהוי המחלקה בתקציב. הקיצוצים
נהנתה לכך ונוסף מקצוע, בעלי אקדמאים של רב מספר קלטה
עתירות וחברות גבוהה להשכלה מוסדות של פעולה משיתוף

מדע.

החקירה יחידות *1

המרחביים במטות המחוזיים, במטות החקירה יחידות
החקירה של העיקרי בנטל נושאות המשטרה, ובתחנות והנפתיים
בזו זו היחידות מסתייעות החקירה לקידום העבירות. סוגי בכל
והטכנולוגיים המדעיים באמצעים מקומיים, זיהוי ובטכנאי
ובמומחים הארצי שבמטה פלילי לזיהוי המחלקה ידי על הניתנים
ובמומ ומדע מחקר במוסדות  הצורך ובשעת זו, שבמחלקה

האזרחי. המגזר מן חים

אחד, מצד עסוקה, הארצי שבמטה החקירות מחלקת
החקירה משפטיות, בעיות כגון: מובהקות, מטה בפונקציות
עבודת על פיקוח נוער, עבריינות המשטרתיות, והתביעה
חקירות, בתיקי דעת וחוות הכוונה ייעוץ, במרחבים, החקירה
כיחידה גם המחלקה פועלת שני מצד המשפטים; משרד עם קשר
הוא שייחודם ספציפיים, בתיקים החוקרת ארצית אופראטיבית
שבוצעו בעבירות נושאיהם, של המיוחדת הציבורית המשמעות
לתחום ליחסן ניתן שלא בעבירות בחוץלארץ, חלקן או כולן

וכר. נאציים פושעים של בעבירות מסוים, מחוז

ואחרות פיפקאליות כלכליות, עבירות א.

המכונה הסוג מן בעבירות חוקרת החקירות מחלקת
והכס הכלכלה בתחום עבירות הלבן" הצוארון "עבריינות

6 לוח

האוכלוסייה שנחקרו, מקרים
1974  1965 המניין מן משטרה ואנשי

3,500,000

3,100,000

1,700,000

2.300.000

ל

\111
שנחקרו המקרים

360.000

320.000

180.000

4.£

;:;!;:£;£;;

מש המנאגשי מן
טרה
יין

:$:£:$:

■:>■:>>■:■:

68 67 66 6572 71 70 6974 73

10.000

8.000

6.000

4.000
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נמצאה אך שנגנבה פלדה קופת

משפטים, קרימינולוגיה, בתחומים: מקצוע ובעלי וותק ידע חוקיות בלתי כספיות מניפולציות הונאות, מעילות, פים
ודיני חשבון ראיית וסטאטיסטיקה, עסקים מינהל כלכלה, שונות, והטבות במיסוי הקלות תמריצים, של לרעה וניצול

חברות. התעשייה פיתוח הון, השקעות לעידוד המדינה ידי על הניתנים
ושל הכלכליפיסקאלי בתחום העבירות של ריבוין עקב בעלי חוקרים מועסקים אלה חקירות בניהול היצוא. והרחבת

הןןכיתת מס9ר
תושכיט 10,000 לגל

560.2
626.9
586.5
632.0
625.3
666.4
685.6
690.6
613.8
668.9

7 לוח
האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת

1974  1965

באחוזים השינוי
פשעים
ועוונות

+ 9.0
+ 14.4
 2.3
+ 10.3
+ 1.7

9.5
6.0
4.3

 8.2
+ 11.5

+
+
+

האוכלוסייה

+ 3.0
+ 2.2
+ 4.4
+ 2.4
+ 2.7
+ £2
+ 3.0
+ 3.6
+ 3.2
+ 2.4

9'טעיב
ועוונות

145,608
166,565
162,752
179,552
182,538
199,905
211,861
221,013
202,828
226,261

האוכלופייד!השנה

19652,599,000
19662,657,000
19672,775,000
19682,841,000
19692,919,000
19703,000,000
19713,090,000
19723,200,500
19733,304,442
19743,382,643
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בגרמניה משפט בתי בפני להעיד הוזמנו מישראל עדים 82
בבואם סיוע ניתן ופרקליטים) (שופטים משפט אנשי ול203

חקירות. ניהול לצורך לארץ

ולהשגת עדים לאיתור הנאצים, פשעי לחשיפת בפעולותיה
בארץ שונים גורמים עם הדוק קשר המחלקה מקיימת מיסמכים,
, לארץ. ובחוץ

ופיקוח תיאום ג,

ראשי תביעות קצין של הפונקציה הורחבה הנסקרת בשנה
העוסק משפטן ע"י מאויש זה תפקיד .1973 בשנת נוסדה אשר
התביעה על בפיקוח המשטרתית, התביעה מדיניות של בעיצובה
ובהש לתובעים שוטפת הדרכה במתן ובהכוונתה, המשטרתית
בחוות משטרה, תיקי סגירת בגין בעררים במקצועם, תלמויות
בדיווח לחנינה, שפוטים עבריינים של בקשות בעניין דעת
דין, עורכי נגד בהאשמות מדינה, עובדי נגד האשמות בעניין
הוועדה בפני שפוטים אסירים בעניין המשטרה עמדת בהצגת
מאסרם, תקופת ובקיצור אסירים של מוקדם בשחרור הדנה
שחרור בעניין פסיכיאטריות ועדות בפני המשטרה עמדת בהצגת
המשפטי היועץ בפני המשטרה את מייצג הוא חולינפש.
חטאים עוונות, בתיקי הליכים לעיכוב בבקשות לממשלה,

תעבורה. ועבירות

התביעה יחידות ב10 התובעים מספר גדל הנסקרת בשנה
משטרה אנשי וביניהם אשתקד), 107) ל115 המשטרתיות

משפטנים. ו55 רב משפטי ונסיון ידע בעלי ותיקים

הליכים לעיכוב הבקשות במספר גידול חל השנה במשך
מלחמת בעקבות וזאת  אשתקד 774 לעומת 1,074  משפטיים
המשטרה החלטות על ערר בקשות 462 הוגשו הכיפורים. יום
להמ או עונשים למחיקת הנינה בקשות 878 אשתקד); 588)
המשטרה דעת לחוות נתקבלו המדינה, לנשיא שהוגשו תקתם,
תעבורה בעבירות 193 היו הבקשות כלל מתוך אשתקד). 808)
אסירים שחרור בדבר הוגשו דעת חוות 974 אשתקד). 258)
34 חיובית. התשובה היתה מקרים וב444 אשתקד) 821)
הפרת בגלל הופקעו חופשי, להתהלך לאסירים שניתנו רשיונות
והאשמות חשדות על הודעות 340 אשתקד). 8) הרשיון תנאי
300) המדינה שירות לנציבות הועברו מדינה עובדי נגד

אשתקד).

אייכה ופעולות חתרניות פעולות ד.

העוינת פעילותם את הנסקרת בשנה הגבירו המחבלים ארגוני
ביצוע לשם מירדן), (וכן הלבנון גבול דרך חוליות בהחדרת הן
שונים במקומות פיגועים בביצוע והן ראוותניות, רצח פעולות
פיגוע נסיונות היו הבירה בירושלים המוחזקים. ובשטחים בארץ
קטיושות עלידי פיגוע ונסיונות ובאוטובוסים, בבתים רבים
וההסתה החוץ מן שבאה ההסתה הצליחו. לא שרובם ובזוקות,
שנת בשלהי בפרט היא, אף גברה מבפנים עוינים גורמים של

לחקירות המדור הרחבת על הוחלט השונות, ההונאה עבירות
בעלי נוספים, אנשים קליטת ועל למחלקה והפיכתו הונאה
הרבות. החקירות בנטל לעמוד יהיה שאפשר כדי מקצוע,
סבוכות חקירות של והולך גדל מספר לערוך נדרשו החוקרים
סדרים באי כספיים, ומוסדות בנקים בהתמוטטות קשורות שהיו
חוק, ובהפרות בהברחות רגל, ופשיטות ציבוריות בחברות
ועובדי מדינה עובדי בקרב ובשחיתות במעילות ברמאויות,

■ ,,.. . . וכר. ציבוריים מוסדות
סכומים 1974 בשנת נתפסו כלכליותפיסקאליות עבירות בגין
לירות ואוסטראליים, קנדיים אמריקאיים, דולרים של גדולים
שוויצריים צרפתיים, פרנקים גרמניים, מרקים שטרלינג,
פרסיים, ריאלים קפריסאיות, לירות איטלקיות, לירטות ובלגיים,
המסתכמים  זהב ומטילי זהב מטבעות שוויציים, כתרים

לירות. במיליוני

... . 8 לוח

שנחקרו לסוגיהם מ7ןר>ם
1974 1*70

מקרים חטאים
אחרים

אי
תביעה

תיקי
חקירה

4=!  0

הנאצים פשעי חיץרונ ב.

המתייח אשתקד), 25) חקירה תיקי 23 נפתחו הנסקרת בשנה
ועוזריהם הנאצים שביצעו ביהודים, המוניים רצח למעשי סים

באירופה. הנאצי השלטון בתקופת
חקירה דוחות 158 ושלחו עדים 1,988 חקרו המחלקה חוקרי

לארץ. בחוץ נאציים פושעים נגד התביעה לגורמי
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ובתוכן מצריות סירות 4 וכן צוות אנשי 9 ובתוכן לבנוניות
לדין. העמדה ללא הארץ מן גורשו הצוותים כל צוות. אנטי 26

לארצות כדין שלא השנה יצאו ישראל תושבי ערבים 4
ערבים 9 לירדן; ואחד ללבנון עברו מהם 3 אשתקד), 8) ערב
לארצות הגבול את לחצות בנסיון כחשודים נעצרו ישראל תושבי
הזרים במספר עלייה חלה הנסקרת בשנה אשתקד). 10) ערב
מעורבים היו מהם 17 אשתקד); 79) 97  מהארץ שגורשו
מירמה, באשמת 18 המסוכנים, הסמים פקודת לפי בעבירות
חוקית בלתי שהות בגלל גורשו האחרים וגניבה. פריצה זיוף,

בארץ.

כגבולות העוברים תנועות ו.

בכ השנה הסתכמה במדינה הגבול במעברי התנועה
התנועה אשתקד). 1,907,303) ונכנסים יוצאים אנשים 1,806,678
אנשים ב676,870 הסתכמה הירדן גשרי על הגבול במעברי

אשתקד). 633,194)

ושאילתות פניות ל79,070 השיבה הגבולות ביקורת יחידת
מצה"ל, האוצר, ממשרד הפנים, ממשרד מהמשטרה, שהגיעו
אחרים ציבור ממוסדות ממשלה, ממשרדי משפט, מבתי

ומאזרחים.

הפלילי והרישום הפלילי הזיהוי ז.

שיפור על שחלפה בשנה גם שקדה פלילי לזיהוי המחלקה
להשיג כדי במרחבים, החקירה ליחידות הניתן השירות רמת
משרות אוישו כך לשם האפשר. ככל ומהירות טובות תוצאות
רמתם והועלתה הארגוני, למבנה משמעות בעלות פנויות
לשימוש והוכנסו פותחו במרחבים. הזיהוי טכנאי של המקצועית
ושוכללו שופרו בחקירות, לסיוע נוספים מתוחכמים עזרים
והכלים הידע יעילות ביתר ונוצלו הקיימים, והכלים הציוד
הפעלה שיטות התאמת כדי תוך הטכנאים, לרשות העומדים

המיוחד. אופיו פי על ומרחב מרחב לכל

העזרים את ולפתח השיטות את לקדם המאמצים במסגרת
הקשרים והורחבו הועמקו פלילי, לזיהוי במחלקה הטכניים
ובעולם, בארץ מדע עתירי מפעלים ועם מחקר מוסדות עם
בתקופת בעיקר צה"ל, עם הדוקים קשרים קוימו וכמוכן

ואחריה. הכיפורים יום מלחמת

ארגוניים. שינויים השנה נערכו המחלקה של הפנימי במבנה
למרחבים הישיר והשירות ההכוונה הפיקוח, הסיוע, פונקציות כל
המתבצעות הפונקציות ואילו מרחבי, לסיוע במדור רוכזו
רגשית, לנתק, היא הכוונה המעבדות. במדור רוכזו במעבדות
ולאפשר בשטח, שנאספו מהמוצגים במטה המעבדות עובדי את
לזירת הניידת המעבדה בממצאים. אובייקטיבי קיפול להם
ראשוני בירור ומבצעת הפשע במקום ראיות אוספת העבירה

יסודי. באופן הראיות נבדקות ובמעבדות

בשביתות התפרעויות, ובמספר בהפגנות התבטאה והיא ,1974
כרוזים. ובהפצת

הסיורים והגברת בגבול הבטחון כוחות של המוגבר הפיקוח
המחבלים בפעולות ניכר לצימצום תרמו בים והן ביבשה הן
ישראל. שטח לתוך החדירה מנסיונות גדול חלק ולהכשלת
לבנון, שטח בתוך חוסלו מחבלים חוליות של מועט לא מספר
חוליות חדירתם. לאחר לגבול וסמוך לשטחנו, לחדור ניסו עת
חוסלו או נעצרו פיגועים ביצוע לשם ירדן דרך מסוריה שיצאו

הן. אף

פיגועים 115  הפיגועים במספר ירידה חלה הנסקרת בשנה
המקרים בין ישראל. בשטח 79 בוצעו ומתוכם אשתקד), 170)
בקרית מגורים בניין על ההתקפה את להזכיר יש הבולטים
בית על המחבלים השתלטות אנשים; 18 נהרגו שבה שמונה
מסע במסגרת מצפת תלמידים כ100 לנו שבו במעלות, ספר
טרם תלמידים; 22 נהרגו הספר בבית הדמים בקציר  גדנ"ע
הבתים; באחד אנשים 3 המחבלים רצחו הספר לבית שחדרו
; אזרחים 3 והרגה שמיר לקיבוץ חדרה מחבלים 4 של חוליה
השתלטה לנהריה, הים דרך מלבנון חדרה מחבלים 3 של חוליה
חדרה מחבלים 3 של חוליה אנשים; 4 והרגה מגורים בית על
אזרחים; 4 והרגה מגורים בית על השתלטה שאן, לבית מירדן
השתלטה ריחניה, לכפר מירדן חדרה מחבלים 2 של חוליה
כוחות של ההסתערויות במהלך אזרח. והרגה מגורים בית על
על בהתקפות שהשתתפו המחבלים כל כמעט חוסלו הבטחון

שלווים. אזרחים

פעילות באשמת העצורים במספר נוספת ירידה חלה השנה
163 זעוד אשתקד), 79) מישראל ערבים 48 עוינת: חתרנית
נכללו לא זה (במספר אשתקד) 81) ירושלים ממזרח ערבים
חקירה בתום ושוחררו חבלה מקרי לאחר מיד שנעצרו חשודים
תושבי 432 אשתקד); 708) עזה רצועת תושבי 610 קצרה);
502) שומרון נפת תושבי 369 אשתקד); 445) יהודה נפת

אשתקד).

נחשפו, חתרנית בפעילות שעסקו מחבלים רשתות מספר
ורצחה שוד מעשי מספר שביצעה שכם מאזור חוליה אלה: ובין
באיזור שפעלה מרצחים חוליית ז"ל; לופו אלי החייל את ץ
למען שפעלה ברמתהגולן אנשים 5 של רשת ירושלים; )
נחשפה אנשים; 10 שמנתה נוספת ריגול ורשת הסורי המודיעין
נתגלו שבמכוניתו קאפוצ'י הארכיבישוף של העוינת פעילותו

בארץ. עוינים לגורמים מיועדים שהיו נשק, ק"ג 600

זרועות ממערכת חלק היא ישראל משטרת הזו הפעילות בכל
במערכת לה המוגדרים התפקידים במסגרת פועלת והיא הבטחון

הגורמים. יתר עם והדוק מלא בשיתוף זו,

חולץת בלתי גבול ותציית המתננות ה.

דרך שחדרו מסתננים 46 ישראל בתחום נעצרו השנה במשך
סירות 2 נתפסו אשתקד). 24) ערב מארצות והיבשה הים
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ולבדוק הבדיקה זמן את לצמצם ניתן בעזרתו בטבליות.
כה. עד לבודקן היה ניתן שלא סמים דוגמאות

והם: פיתוח בתהליכי במעבדות נמצאים אחרים נושאים

ולהשוואתו; דיו לזיהוי בדיקה שיטות 
ולהשוואתם; צבעים לזיהוי קיימות ושיטות הדשות שיטות 

דליקים; חומרים של הבדיקות מערכת בחינת 
אחרים. וחומרים סמים זיהוי לצורך גבישים בדיקת 

ופיקוח להכוונה היחידה
של המקצועית להדרכתם מכוונת זו יחידה של הפעילות
כישוריהם לבדיקת במרחבים, שונים זיהוי טכנאי מ150 למעלה
מתאימות, עבודה שיטות וליישום לטכנאים המועמדים של
יצירת זיהוי, טכנאי כרטסת ניהול מקצועי, מידע עידכון
לקחים הפקת לצורך למטה המרחבים בין הדוסטרי הקשר

  הפלילי. הזיהוי בתחום בעיות ופתרון

החקירות, במערך חשוב חלק כיום מהווה זיהוי של הפונקציה
ברשותם אשר הטכנאים של הידע את להעמיק השאיפה ומכאן

רבגוני. וציוד כלים

. .,.■ העבירה לזירת הניידת המעבדה

289 הניידת המעבדה אנשי ערכו הנסקרת השנה במשך
101 וערכו הארץ ברחבי העבירה בזירת ובדיקות ביקורים
ומק חמורים פשע מקרי לשיחזור הסרטות 59 במקום, תרשימים
המנציחה להסרטה, וידאו מערכת רכשה המעבדה אחרים. רים
תלאביב באיזור הוקמה כאמור, העבירה. בזירת הממצאים את
דרישות את לספק המאפשרת הניידת, המעבדה של שלוחה

ומהירות. קלות ביתר המרחבים

ביממה. שעות 24 פועלת הניידת המעבדה

טכניים מעקב לאמצעי המעבדה
ומשימתה מיבצעית התארגנות של בעיצומה נמצאת המעבדה
טכנולו באמצעים החקירה ליחידות סיוע הגשת היא העיקרית
את השנה במשך ופיתחו קידמו המעבדה אנשי מתקדמים. גיים

שונים. אלקטרוניים באמצעים השימוש

חבלה זיהוי לאמצעי המעבדה
בשטח, בדיקות בעריכת למרחבים, בסיוע עסקה המעבדה
חוות ובמתן מעבדתית לבדיקה שהגיעו חבלה מטעני בזיהוי

■.;..:  חבלה. מטעני לגבי מומחה של דעת

אירועים, מ92 מוצגים במעבדה לבדיקה הגיעו השנה במשך
אשתקד. אירועים מ72 מוצגים לעומת

אריסטופוט במתקן זעירים סימנים צילום

הניידת המעבדה של שלוחות להפעיל המחלקה בכוונת
ותאפשר הופעלה כבר והמרכז ת"א שלוחת העבירה. לזירת
את ולספק קלות ביתר לתמרן העבירה לזירת הניידת למעבדה

המרחבים. מן המגיעות הדרישות
הבדיקות תחום והורחב הועמק מז"פ של פעילותה במסגרת
מרכזי נושא להוות מוסיפות הסמים בדיקות מסוכנים. סמים של
שנוספו לאחר בעיקר האנליטית, המעבדה של העבודה במסגרת
זה שינוי בארץ. ומקובלות ידועות תרופות הסמים לרשימת

יחד. גם המעבדות ולאנשי בשטח לחוקרים עבודה הוסיף

מדעיים אמצעים לפתח מיוחדים מאמצים נעשו שחלפה בשנה
חדשים: מכשירים לשימוש למשל, והוכנסו, האנליטית למעבדה

של הבדיקה אפשרות את מגדיל  כרומטוגרף גז א.
לזיהוי ותנאים שיטה פותחו בעזרתו נדיפים. חומרים

הסמים. סוגי כל

ויצמן במכון הנמצא מכשיר  ספקטרומטרמסות ב.
סמים לבדיקת השימושים, יתר בין מז"פ, את ומשמש
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רשיונות בבדיקת הושקעה ומאומצת רבה עבודה ומטבעות.
פעיל חלק גם נטלו המעבדה אנשי כמזויפים. "נתגלו נהיגה

הכיפורים. יום מלחמת חללי של וחפצים מסמכים בבדיקת

המאפשרת חרוך, מסמך של הקפאה שיטת פיתחה המעבדה
לנייר הכתב שבין הניגוד והגברת המסמך יציבות על שמירה

החרוך.

הנשק מעבדת

בדיקה תיקי ב162 מוצגים 752 במעבדה נבדקו השנה במשך
נשק. של בדיקה תיקי ב737 מוצגים ו1,494 תחמושת של

המאפשר השוואתי, מקרן במעבדה לשימוש הוכנס השנה
זמנית. בו ויותר, בודקים שני ע"י וקליעים תרמילים בדיקת

אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
עבירה. זירות מ3,405 אצבע טביעות מעתקי 7,394 נתקבלו
בזירות שהושארו אצבע טביעות עלפי זוהו עבריינים 318
כולל אצבעות חמש לפי האצבע טביעות אוסף העבירה.
מלחמת חללי בזיהוי במלחמה סייעה המעבדה טפסים. 33,900
אצבע. טביעות בהטבעת צה"ל אנשי והדריכה יוםהכיפורים

ברמזורים וטיפול צילום מעבדת

עקבות לצילום חדשה שיטה בהצלחה וניסתה פיתחה המעבדה
בקבלת הוא זו מצלמה של יתרונה פולרואיד. מצלמות בעזרת

בשטח. מידיות תוצאות

צילומי ביצוע הוא עולמי, מידה בקנה מאד, נכבד הישג
למספר החשיפה זמני קיצור תוך אדומה אינפרה לומיניסנציה

בלבד. שניות

סימנים לצילום "אריםטופוט" מכשיר רכשה הצילום מעבדת
ההגדלה אף על מדוייקות לתוצאות להגיע המאפשר זעירים,
ארוכים סרטים פיתוח המאפשר "ג'ובו", ומכשיר פעמים, במאות
אצבע טביעות אוסף של מיקרופילם סרטי ופיתוח מטר, 30 עד

נתונים. לרישום שבמרכז

סרטים 163 ניצלו תלאביב שבאזור הרמזורים מצלמות חמש
עבירות. 3,599 נתגלו שבאמצעותם

מאוניברסי ארכיאולוגים כגון חוץ לגורמי סייעה המעבדה
צילום בשיטות שימוש עלידי וירושלים; תלאביב טאות
במערה קדום עברי כתב וצולם עתיקות, כתובות נתגלו מיוהדות
אחרים בטחון ולגורמי לצה"ל גם ניתן סיוע יםהמלח. באזור

שונים. צילום בנושאי

חדשות, מרחביות צילום מעבדות להקמת לתוכנית בהתאם
צילום. מעבדת באילת נפתחה

והקלסתרון האלבום
היה הגילויים ומספר במרחבים, קלסתרונים 300 הורכבו
הדרושים אלמונים של דיוקנים 62 פורסמו אח"ק בחוזרי .26

לחקירה.

תצלומים 10,118 הארצי האלבום הכיל הנסקרת השנה בשלהי
של צבעוניים תצלומים ביניהם מועדים, עבריינים 9,936 של
10,500 נערכו השנה במשך כספות. ופורצי כייסים שודדים,
לצורך לחקירה, ודרושים נמלטים עבריינים של באלבום בדיקות
החבלנית הפעילות בנושא האלבום החקירות. אגף בחוזרי פרסום
הסימנים כרטסת עבריינים, 7,605 על פרטים הכיל העוינת
הצמודה הכינויים, וכרטסת כרטיסים, 4,171 הכילה המיוחדים

כרטיסים. 904 הכילה הארצי, העבריינים לאלבום היא אף

האנליטית המעבדה

בדיקות. תיקי ב1,854 מוצגים ונבדקו נתקבלו

הסרולוגית המעבדה
לרפואה במכון המעבדה עם בשיתוף פועלת המעבדה
בעולם. ביותר מהמתקדמות הן בה העבודה ושיטות משפטית,
ורקמות, אחרות גוף הפרשות זרע, דם, בדיקות במעבדה נערכות
189 נפתחו שערות. והשוואת חיים מבעלי חומרים בדיקת וכן

בדיקה. תיקי

לצה"ל המעבדה סייעה ולאחריה הכיפורים יום במלחמת
הדם סוג בדיקות שערות, השוואת באמצעות חללים בזיהוי

אחרות. ובדיקות

הסימנים מעבדת

לעומת בדיקה, תיקי ב195 המעבדה טיפלה השנה במשך
מגוונים הם במעבדה הנערכות הבדיקות סוגי אשתקד. 145
של עקבות השוואת פריצה, כלי של סימנים השוואת ביותר:
פיתוח קליעים, וסימני ירי מרחקי קביעת צמיגים, ושל נעליים
פגיעות של והצורה המקור ובדיקת מתכות מעל מחוקים מספרים
בנושא שחלפה בשנה והתמחו השתלמו המעבדה אנשי וקרעים.
דרכים; תאונות לאחר מכוניות פנסי ובבדיקת וכספות מנעולים
או הנהג, נסע תאורה באיזו לקבוע אפשר הפנס שברי באמצעות

אורות. ללא נסע אם

במעבדה נתקבל קליעים וסימני ירי מרחקי בדיקות לצורר
הפעלה בעל הינו המכשיר מרחוק. להפעלה זעיר מיטווח

הנשק. מעבדת את גם ומשרת אוטומטית

המסמכים מעבדת

כתבי שכללו בדיקה תיקי ב2,103 טיפלה המסמכים מעבדת
כסף שטרות מסמכים, ודפוס, כתיבה מכונות על הדפסה יד,
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גנובים תכשיטים גילוי

ביצוע שיטות כרטסת

מין עברייני הכוללת בכרטסת, המנוקבים הכרטיסים מספר
ל91,060. הגיע ביצוע, ושיטות

וזיהוי רכוש רישום

רכוש גנוב, רכוש של תיאור כרטיסי 44,325 נרשמו השנה
805 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו מתוכם נמצא. או שאבד
והוחזרו שזוהו חפצים כולל אינו זה מספר ערך. בעלי חפצים
למז"פ. פרטיהם הועברו בטרם המרחביות, ביחידות לבעליהם

הוחזרו ומהם שנגנבו, רכב כלי 13,103 של פרטיהם נרשמו
רכב. כלי 10,692 לבעלים

העבריינות מצב *2

החישוב שיטת א.

שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
והמספרים הטבלאות משטרתי. טיפול וחייבו המשטרה לידיעת
למשטרה, שנודעו עבירות לאותן מתייחסים הסטאטיסטיים
הובאה שלא זו רשומה, הבלתי העבריינות את כוללים ואינם
ג<0116ק111116). (6ת0111 עליה לה נודע שלא או המשטרה לידיעת
משטרות מעסיק למשטרה ידועות הבלתי העבירות נושא
לעסוק המתכוונת ישראל, משטרת את וגם בעולם מתקדמות
הוקדשו הסטאטיסטיים העיבודים מרבית הקרובות. בשנים בכך

הפלילית. בכרטסת הנרשמות ועוון, פשע מסוג לעבירות

והסטאטיסטיקה המחקר מדור שהכין הסטאטיסטיים, העיבודים
השלי השנה זו שנערכו סיכומים על מבוססים הארצי, שבמטה

(פוליגרף) מדעי לתשאול המעבדה
במעבדה; בדיקות תיקי 591 נפתחו הנסקרת השנה במשך
ל1,297.  הנבדקים ומספר ל1,445 הגיע הנחקרים מספר
הממצאים. מאימות כתוצאה לוודאיים הפכו בדיקות תיקי 33
חרשיםאלמים. של בתשאולים המעבדה סייעה מקרים בעשרה
לריענון ההיפנוזה שיטת ע"י הן והתפתח הועמק התשאול תחום
קולות. לזיהוי הפונקציה של לשימוש הכנסה ע"י והן הזיכרון

ופרסומים נעדרים דרושים,

החקירות אגף של חוזרים 52 והופצו פורסמו הדוח בשנת
אוכנו מהם נמלטים, עבריינים 1,091 היתר, בין פורסמו, ובהם
במשך נוסף פרסום ע"י הרשימה מן והוצאו המשטרה עלידי

אנשים. 467 השנה

ע"י בוטלו ומהם לחקירה דרושים על חוזרים 362 פורסמו
1,455 שמות פורסמו כן לחקירה. דרושים 106 נוסף פרסום
מבתי ששוחררו אסירים 109 ושמות הסוהר לבתי שנכנסו אסירים

מיוחד. רשיון לפי הסוהר

.3,146 בוטלו ומהן נעדרים על הודעות 3,171 נתקבלו השנה
391 אודות שנעדרו. נפש חולי של חדשים תיקים 123 נפתחו
ישראל" ב"שידורי הציבור לעזרת קריאות שודרו נעדרים

בעתונות. הודעות פורסמו נעדרים 54 ואודות

נמשכות הנעדרים ולגבי אוכנו שלא העבריינים לגבי
לאיכונם. הפעולות

55 ופורסמו בכרטסת, שנבדקו מברקים כ14,000 נתקבלו
ארבעה. זוהו מתוכם אח"ק. בחוזרי אלמונים
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10 לוח

דוק>רה74?ו ת*ק>
עב*רות 'נןבוצות לפ*

ורישוי בלנליות מינהליות. *
המדינה בטחון נ1לל # *

בשנת מקרים ו221,013 ,1973 בשנת 202,828 לעומת הנסקרת,
ב%2.4. זו בשנה גדלה האוכלוסייה .1972

של ירידה חלה המשטרה טיפלה שבהם החטאים במספר
המיתות במספר ב1973, 33,748 לעומת השנה, 32,356  %4.1
אשתקד. 2,086 לעומת 2,195  5.20/0 של עלייה חלה המשונות
אשתקד 257 לעומת דליקות, מקרי 259 נחקרו השנה במשך
במאות המשטרה אנשי הועסקו לכך נוסף .(%0.8 של (עלייה
ובהשלמת למכביאש בעזרה  ידה על נחקרו שלא דליקות

הדליקה. במקום סדר

ועוונות פשעימ פ.

במספר %11.5 של עלייה כאמור, נרשמה, 1974 בשנת
בשנת .1973 בשנת 8.20/0 של ירידה לעומת והעוונות, הפשעים
אשתקד 202,828 לעומת ועוונות, פשעים 226,261 בוצעו 1974

.1972 בשנת ועוונות פשעים ו221,013

בנפרד, מופיעים המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים
ניתן 1974 לשנת ארצי עבירות סיכום זה. בפרק 4 בסעיף

.25 בלוח זה לדוח כנספח

שינויים חלו המחשב הפעלת עם המשטרה. במחשב שית
בסיכומים עבריין כל מופיע כבעבר, שלא העבריינים. בספירת
לפי מסווג כשהוא בלבד, אחת פעם השנתיים הסטאטיסטיים
השנה: במרוצת הואשם שבביצועה ביותר החמורה העבירה
 ותקיפות גניבות התפרצויות, בביצוע שהואשם עבריין
סווג  ותקיפות גניבות בביצוע שהואשם עבריין בפורץ; סווג

וכד'. כגנב

ועוד מקרים 267,848 המשטרה ידי על נחקרו 1974 בשנת
מקרים 245,682 לעומת המוחזקים, בשטחים מקרים 26,983
בשנת שנחקרו המוחזקים בשטחים מקרים 29,346 ועוד אשתקד
מקרים 264,961 נרשמו 1972 בשנת כי להזכיר, כדאי .1973
המקרים כל בסד המוחזקים. בשטחים מקרים 26,663 ועוד
המוחזקים ובשטחים 9.00/0 של עלייה נרשמה בישראל שנחקרו
ב המשטרה הועסקה ת"א במחוז .80/0 של ירידה נרשמה
הדרומי ובמחוז מקרים ב83,866 הצפוני במחוז מקרים, 101,779

מקרים. ב80,744

להיקף מדד המשמשות ועוון, פשע מסוג בעבירות גם
בשנה מקרים 226,261  %11.5 של עלייה חלה העבריינות,

9 לוח

74$ו  ע\נרע\מו עב>רות
המחוזות לפי

המחוז
הצפוני

מחוז
תלאביב

3!$$8

11

1,975

:*£*0* *.**$*

המחוז
הדרומי

עבירות עבירות עבירות עכירות
אחרות הסדר כלפי גופו כלפי כלפי

הציבורי אום של הרכוש

כל
התיקים
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11 לוח

4,829 5,289

איתביעה  עוונות
1974  1973

כ " ד. חקירותסיורפ
197319741973197419731974

הכל 67,15064,21052,66151,45514,48912,755סך

21,719 21,867 26,548 27,156 תקיפות עוונות
שבתוספת

34,87832,39628,11926,3706,7596,026אחרות

אחרים 5,1165,2662,6753,3662,4411,900עוונות

388$8§811§ ?3???35£*

£>*** ז1?. ;!:

4.

י*£ט#

שנתגלו גנובים טובין

חמורה גופנית חבלה

איתביעה עוונות

החקירה נסתיימה שנחקרו והפשעים העוונות 226,261 מתוך
 אשתקד 67,150 לעומת באיתביעה, תלונות ב64,210
שכנים, סכסוכי רקע על הוגשו מרביתן 0/ס4.4. של ירידה

וכר. קנטור מסחריים, סכסוכים

חקירה תיקי
נרשמו ועוון פשע מסוג בעבירות חקירה תיקי 162,051
.%19.4 של עלייה  אשתקד 135,678 לעומת ,1974 בשנת
עלייה תלאביב במחוז ,%21.6 של עלייה נרשמה הצפוני במחוז
חקירה בתיקי %17.3 של עלייה הדרומי ובמחוז 17.20/0 של
48,583) תיקים 56,944 נפתחו תלאביב במחוז אשתקד. לעומת
 הדרומי המחוז הקודמת, כבשנה יורד, בסדר ואחריו אשתקד)
39,877) 48,502  הצפוני והמחוז אשתקד) 47,022) 55,146

אשתקד). חקירה תיקי

לרצח ונסיון רצח
לעומת השנה מקרים 49  עלייה נרשמה הרצח מקרי במספר
כן רצח). מקרי 49 נרשמו 1972 בשנת (גם ב1973 מקרים 27

73 לעומת השנה, 81 לרצח הנסיונות במספר עלייה היוגה
למקרי המניעים בין .1972 בשנת מקרים ו48 אשתקד מקרים
10  משפחה סכסוכי מקרים, 12  איבה פעולות הרצח:
3  אהבה רקע על מקרים, 4  אחרים סכסוכים מקרים,

מקרים. 2  שוד מעשי מקרים,

רשלנות משום מוות וגרימת הריגה

נרשמה חמורה גופנית חבלה עבירות של התיקים במספר הריגה מסוג בעבירות והחקירה תיקי במספר נרשמה ירידה
אשתקד 483 לעומת השנה, תיקים 505 .. 4.50/0 של עלייה אשתקד 51 לעומת השנה, תיקים 43 רשלנות: עקב מוות וגרימת

שנתיים. לפני תיקים ו452 שנתיים. לפני תיקים 71 ו
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12 לוח
חקירהתיקי
19721974 

התיקימבאחוזיםהשינוי ממפר
תושבים ל100,000

העגירה 1972197319741972/731973/74197219731074מוג

וריגול 7101042.8+0.20.30.3בגידה
למרד והסתה 34533.3+25.0+0.10.10.1מרד

חירום 22945166496.9+47.2+7.113.619.6חוקי

!3
6770524.5+25.72.12.11.5הסתננות

רשמיים סודות

הבטחון כלפי אחרות 67.1+2.44.97.9*78161269עבירות

התאגדות או 0.60.51.5*20175115.0התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה 46182660.944.4+1.40.50.8קטטה

ברחוב והפרעה 2,4992,2132,06811.46.578.167.061.1קטטה
גבול 2,8452,7302,9954.09.7+88.982.688.5הסגת

ציבורו עובד 38.20.31.00.6*113421הכשלת
1,0601,5342,16544.7+41.1+33.146.464.0איומים

המשפט כלפי 1,1501,2601,5049.6+19.4+35.938.144.4עבירות
והימורים 28716121043.930.4+9.04.96.2משחקים
הדת כלפי 22372168.2+43.20.71.10.6עבירות

927710016.329.9+2.92.33.0שוחד
המשפחה כלפי 1.10.81.6*35255328.6עבירות

דרך חסימת רעש, 1,1601,0811,1846.89.5+36.232.735.0מטרד,
הבטחון3* שירות כלפי 2.64.511.1*+8515037776.5עבירות

ציוד  הבטחון כלפי 13016530126.9+82.4+4.15.08.9עבירות
הציבורי הסדר כלפי אחרות 9479958875.1+10.829.630.126.2עבירות

והבשלתו שוטר 7927598664.214.1+24.723.025.6תקיפת

49274944.981.5+1.50.81.4רצח
לרצח 48738152.1+10.9+1.52.22.4נסיון

7.70.20.40.3*61312הריגה
ברשלנות מוות 65383141.518.42.01.10.9גרימת

והריגה3י רצח 5148325.933.31.61.40.9איומי
אדם חיי כלפי אחרות 20.1עבירות

חמורה גופנית 4524835056.8+4.5+14.114.614.9חבלה
3 *.י ציבור*: עובד 3393173306.54.1+10.69.69.7תקיפת

ציבור) עובד (למעט 6,6567,3207,8869.9+7.7+208.0221.5233.1תקיפה
פלילית ופחזנות 5985696124.87.5+18.717.218.1רשלנות

שוא ומאסר כפייה 6665651.52.12.01.9חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות 33166.60.10.1עבירות

ובאיומים בכוח 40.2+3.83.75.0_122122171אונס
כחוק שלא ובעילה 38228924824.314.211.98.77.3אונס
טבעיות בלתי מין 67544319.420.42.11.61.3עבירות

בכוח מגונה 2402622599.2+1.17.57.97.7מעשה
בכוח שלא מגונה 1,0991,09997511.334.333.228.8מעשת
בפומבי מגונה 3473583333.2+7.010.810.89.8מעשה

מין מחלות 47875.0+14.3+0.10.20.2הפצת
אחרות מין עבירות

לזנות 70575018.612.32.21.71.5סרסרות
בזנות לעסוק 111754.5+0.30.5שידול
זנות למעשה 124119864.027.73.93.62.5שידול

אחוזים. במאות *
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12 טבלה המשד

באחוזים הוניקימהשינוי מפ9ר
ונושבימ ל100,000

העבירה 1972197319741972/731973/74197219731974סוג

החזקתו או בושת בית 321427ניהול 56.2+ 92.81.00.40.8
ושידולם קטינים +139147105פיתוי 5.7 28.64.34.43.1

תועבה<^ דברי 1591613פרסום 89.9 18.75.00.50.4 זנות8 למטרת 4682612שוטטות 94.4 53.814.60.80.3
מסוכנים בנזמים +8278631,051שימוש 4.3+ 21.725.826.131.1
מסוכנים בסמים 21580.14.7סחר
וייבואם סמים 8519ייצור 37.5*0.20.20.6

המוסר כלפי עבירות 310.1שאר

חמורות) (בנסיבות 775996שוד 23.4+ 62.72.41.82.8
נשק) (בלי 11387130שוד 23.0+ 49.43.52.63.8

פשע ביצוע לשם 310.1חימוש

גניבה לשם 1159988תקיפה 13.9 11.13.63.02.6
+99132133סחיטה 33.3+ 0.73.14.03.9

ומוסדות עסק לבית 18,11815,49219,596התפרצות 14.5+ 26.5566.1468.8579.3
דירה לבית 16,86514,75317,629התפרצות 12.5+ 19.5527.0446.4521.2
פריצה כלי +294656החזקת 58.6+ 21.70.91.41.7

ציבור1= עובד ע"י גניבה 9710ביצוע 22.2+ 42.90.30.20.3
ועובדים9 סוכנים ע"י גניבה 282264286ביצוע 6.4+ 8.38.88.08.4
רשות3% ללא ברכב 13,45711,84615,310שימוש 12.0+ 29.2420.5358.5452.6

חלקים גניבת או רכב מתוך 14,66111,56616,774גניבה 21.1+ 45.0458.1350.0495.9
אופניים*; 4,8174,5804,545גניבת 4.9 0.8150.5138.6134.4

2,1802,0081,844כייסות 7.9 8.268.160.854.5
#
אחרות1| 34,67833,51938,778גניבות 3.3+ 15.71,083.51,014.41,146.4
גנוב13 רכוש +425535553קבלת 25.9+ 3.413.326.216.3

גנוב רכוש +1,1781,2161,580החזקת 3.2+ 29.936.836.846.7
251216270הצתה 13.9+ 25.07.86.58.0

בזדון לרכוש נזק +6,8447,0878,093גרימת 3.6+ 14.2213.8214.5239.2
התפרצות או גניבה לשם +580589809שוטטות 1.6+ 37.318.117.823.9

הרכוש כלפי אחרות +*114244עבירות 4.80431.31.3
ארנקים 235162חטיפת 31.17.14.8

ובולים כסף 231216זיוף 47.8+ 33.30.70.40.5

!§
והפצתם מיסמכים 7916871,282זיוף 13.1+ 86.624.720.837.9

ועושק 2,0371,9312,357מירמה 5.2+ 22.163.658.469.7
ט כיסוי3י ללא שיק 3,0952,9052,937משיכת 6.1+ 1.196.787.986.8

אחרות מירמה 185160194עבירות 13.5+ 21.25.84.85>7

כלכליות 327320722עבירות 2.1#10.29.721.3 פיסקליותגן +121עבירות 100.0 50.00.1

אחרות 430.10.1עבירות

עירונייםעביתונ עזר +671חוקי 16.7 85.70.20.2_

אחרותמנהליוונ מינהליות +281307142עבירות 9.2 53.78.89.34.2

נפץ וחומרי תחמושת 242145178נשק, 40.1+■ 22.77.64.45.3

וטלוויזיה0 *173רדיו 57.10.20.1
ועמקים£3 תעשיות +11122מלאכות 9.1 83.30.30.40.1

אחרות רישוי 14593110עבירות 35.9+ 18.34.5 2.83.2י

עבירות 512355307שאר 30.7 13.516.010.79.1

כ " ה 146,446135,678162,051ס 7.3+ 19.44,575.74,105.94,790.7

אחוזים. במאות *
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13 לוח

והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי חקירה תיקי
1974

^י* רישוי טי"זליות ,£$** מירמה רכיש מופר גו3ו הסדר מיןגטחוו ^ ארם חיי ^י, '  דהל

307 293 143 726 6,786 126,787 1,539 2,037 9,399 205 12,829 1,000 162,051 הגל פף

חיפה 18,874401,941241,02526525914,55262539173849מרחב

הגליל 8,2451301,2711785386535,5182261073638מרחב

העמקים 7,874441,062161,005111565,298233131728מרחב

השרון 13,509311,089271,0561756410,533462932139מרחב

1

הצפוני 48,5022455,363843,93963743235,9011,5465930112154המחוז

הירקוןו 18,208161,167658014127714,5631,3675181814מרחב

יפו 19,205141,2901382325023615,9595641871021מרחב

דן 19,53141,021165722408316,875681622110מרחב

45 49 17 75 2,612 47,397 596 631 1,975 35 3,478 34 56,944 תלאגיכ מחוז

32

35

41

29

29

71

2

10

17

68

13

6

 29

760

446

607

14

13,577

15,827

13,527

535

17,2321101,203391,004258197

18,635371,01027821264116

18,6575701,664191,647245190

62231811127

ירושלים מרחב
המרכז מרחב

הנגב מרחב

622 (נתב"ג) בןגוריון נמל יחידת

108 131 95 56 1,827 43,466 510 769 3,483 86 3,895 720 55,146 הדרומי המחוז

 1 1 536 801 23 2  93 1,459 החקירות מחלקת



14 לוח
והמחוזות המרחבים לפי חקירה תיקי

1974  1972

הכל גאחוזימבאחוזימסן השיגוי
1972197319741972197319741973/74 1972/73

הגל +146,446135,678162,051100.0100.0100.0סף 19.4  7.3

15,80416,02418,87410.811.811,61.4++ 17.8
6,6577,8398,2454.55.85.117.7++ 5.2
5,9606,0057,8744.14.44.90.7++ 31.1
10,32910,00913,5097.17.48.33.1_+ 34.9

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

הצפתי +38,75039,87748,50226.529.429.9דומדווז 2.9+ 21.6

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

18,780
23,662
18,703

15,217
17,761
15,605

18,208
19,205
19,531

12.8
16.1

12.8

11.2
13.1

11.5

11.2

11.8
12.0

 18.9
 24.9
 15.6

+ 19.6
+ 8.1

+ 25.2

וזלאגיג 61,14548,58356,94441.735.835.1מחוז 20.5+ 17.2

+ 14.9  7.4 10.6 11.0 11.0 17,232 14,996 16,194 ירושלים מרחב
+ 13.7 + 7.7 11.5 12.1 10.4 18,635 16,385 15,211 המרכז מרחב
+ 23.1 + 5.2 11.5 11.1 9.8 18,657 15,149 14,400 הנגב מרחב

בןגוריון נמל יחידת
+5414926220.40.40.49.0(נתב"ג) 26.4

הדרד*י ++46,34647,02255,14631.634.634.61.5המחוז 17.3

החקירות *2051961,4590.10.10.94.4מחלקת

הצתות

אחוזים. במאות *

כחוק שלא ובעילה ואונס באיומים או בכוח אונס
השנה, מקרים 270 ההצתות: במספר חלה 250/0 של עלייה 171 הנסקרת בשנה נפתחו ובאיומים בכוח אונס עבירות בגין

שנתיים. לפני מקרים ו251 אשתקד מקרים 216 לעומת של ירידה .%40.2 של עלייה אשתקד 122 לעומת תיקים
ובעילה אונס בעבירות החקירה תיקי במספר נרשמה %14.2

הציבורי הסדר כלפי עבירות אשתקד. 289 לעומת השנה, תיקים כחוק248 שלא

חמורות בנסיבות בסדרשוד הפוגעות עבירות הכוללת אלה, עבירות בקבוצת
ציבור, במוסדות והפרעה קטטה חוקית, בלתי (התקהלות הטוב
שוחד, ציבור, עובדי הכשלת פלילית, גבול הסגת ברחוב, קטטה לעומת בבלל, שוד בעבירות תיקים 226 נפתחו הנסקרת בשנה
על עבירות דרך, וחסימת רעש מטרדים, והימורים, משחקים השוד מקרי כל בתוך .1972 בשנת ו190 ,1973 בשנת 146
11,256 לעומת תיקים, 12,829 נרשמו וכר), הבטחת שירות חוק בשנת תיקים 59 לעומת חמורות, בנסיבות שוד מקרי 96 נרשמו

אשתקד. .1972 בשנת תיקים ו77 1973

כלכליות עבירות התפרצויות

נרשמה כלכליות עבירות בביצוע %125.6 של תלולה עלייה ומוסדות לבתיעסק מגורים, לבתי ההתפרצויות תיקי במספר
322 לעומת השנה תיקים 726 שעברו: השנים לעומת השנה תיקים 30,245 לעומת השנה, תיקים 37,225 עלייה: חלה

ב1972. ו332 1973 בשנת שנתיים. לפני תיקים ו34,983 אשתקד
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16 לוח
והמחוזות המרחבים לפי התפרצויות

1974

15 לוח
המניע לפי לרצח ונסיון רצח

1974  1972

הונפרצות
לכתי
מגורימ

י]***"* לתי גאחוזימ הגל מד

19,596 17,629 100.0 37,225 הכל ס,

המניע
ל81רצח רצחייו

197219731974197219731974

הכל 492749487381סד

איבה 8121315פעולות
1

5
1

חיפה 4,61412.42,1402,474מרחב

דם גאולת
אהבה רקע על
שכנים סכסוכי

ס

1

1

2

1

5

2

1

3

2
4

1

2

4

1

1

2
2

הגליל מרחב
העמקים מרחב
השרון מרחב

1,630

1,586

2,771

4.4

4.3

7.4

617

483

1,152

1,013

1,103

1,619

משפחה סכסוכי
אחרים סכסוכים

11

5

11

4

10

4

6
6

14

16

14

12
הצפוני 10,60128.54,3926,209המחוז

נפש הירקון2243מחלת 4,06510.92,1951,870מרחב
אחר יפו3288832מניע 5,21014.02,8082,402מרחב

ידוע אינו דן1029499המניע 5,27914.23,0992,180מרחב

6,452 8,102 39.1 14,554 תלאגיב מחוז

ירושלים 3,90910.52,0921,817מרחב

המרכז 4,21111.31,7102,501מרחב

הנגב 3,94210.61,3332,609מרחב
בןגוריון נמל יחידת

88(נתב"ג)

6,935 5,135 32.4 12,070 הדרומי המחוז

משונות מיתות. ג.

ידי על נחקרים טבעיים בלתי או פתאומיים מוות מקרי
מעבירה כתוצאה נגרם לא המוות אם לוודא כדי המשטרה
מיתות מקרי 2,195 המשטרה חקרה 1974 בשנת פלילית.

אשתקד. 2,086 לעומת משונות,

התאבדו. אחרים ו186 השנה במשך טבעו אנשים 72

נעדריפ ד.

העדרויות על הודעות 6,777 במשטרה נתקבלו השנה במשך
נעדרים. על הודעות ב3,171 ממש טופל אשתקד. 6,763 לעומת

מסוכנים סמים
סמים בעבירות חקירה תיקי 1,306 נפתחו הנסקרת בשנה
על נקבעו אלה נתונים אשתקד. תיקים 920 לעומת מסוכנים,
סמים בעבירות שנתפס הפעמים מספר לפי אדם כל הכללת ידי
מסי (לוח חקירה תיקי בלוח המופיעים הנתונים השנה. במשך
בלבד) אחת (פעם המקובלת החישוב שיטת לפי נקבעו (12

.(18 מס' (לוח אלה לנתונים זהים אינם ולכן

אשתקד. נאשמים 1,385 לעומת ל1,928 הגיע הנאשמים מספר
במספר .(18 גיל (עד ובוגרים קטינים 217 כלולים זה במספר
167  עלייה חלה סמים עבירות בגין שהואשמו התיירים
הארץ תושבי 1,761 מתוך אשתקד. 126 לעומת השנה, תיירים
363 אשתקד), 921) יהודים 1,373 היו: אלה בעבירות שהואשמו
לציין יש אשתקד). 27) נוצרים ו25 אשתקד) 311) מוסלמים
בסמים המשתמשים נגד המשטרה של המוגברת הפעילות את
הלחימה בתחום הבולטים המקרים בין סמים. סוחרי ונגד
נ עמוסה ומכונית מורפיום של אמפולות 494 תפיסת בסמים:

מזוודות. בתוך חשיש ק"ג 345

רשות ללא מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבת

רכב כלי 15,310 נגנבו או הבעלים רשות ללא לשימוש נלקחו
.29.20/0 של עלייה  אשתקד 11,586 לעומת שונים, מנועיים

לבעליהם. מנועיים רכב כלי 13,474 הוחזרו
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17 לוח
והמחוזות המרחבים לפי לסוגיהן גניבות

1974

רכב מתוףגניבות גניבות
מעל ושימושגניבות מנועימנועי גניבותגניגותרבב
אדם של מנועיגופו חלקיםכרכב אחרותאופנייםוגניבת

רשות מנועיבלי רגב של
כאחוזים הגל פד

39,074 4,545 16,774 15,310 1,844 100.0 77,547 הגל 8ף

4,896

1,874
1,924

3,970

1,008

287

97

474

1,632
528

384

944

1,129

338

341

1,194

103

8

1

4

11.3

3.9

3.5

8.5

8,768

3,035

2,747

6,586

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

12,664 17866 3,488 3,002 116 27.2 21,136 הצפוני המחוז

4,274

3,625

3,776

432
648

512

2,512
3,094

2,634

1,852

2,894

2,001

448
95

200

12.2

13.3

11.8

9,518
10,356

9,123

הירקון מרחב
דן מרחב
יפו מרחב

11,675 1,592 8,240 6,747 743 37.4 28,997 תלאגיג מחוז

ירושלים 8,41510.89311,6341,8711063,873מרחב

המרכז 10,37813.4312,4171,7326515,547מרחב

הנגב 8,09110.4231,4071,3493294,983מרחב

בןגוריון נמל יחידת
5160.7103941318(נתב"ג)

הדרומי 27,40035.39855,5615,0461,08714,721המחוז

החקירות 1414מחלקת

18 לוח
והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת

1974  1970

האשמותתיקימתתומנותטוקויליןפרורורמולאופיוםחשיש
תייריםנוצריםמוסלמיםיהודיםפה"כחקירה(טבליות)ל.פ.ד.(טבליות)(טבליות)(יוי'ג)(?"ג)השנה

19704,304561,6632,3531,42640445478

19716141761201,1871,8691,11433845372

1972213291655,7494,9348401,27575526433223

197396453,1666,375642029201,38592131127126

1974671201,7712,7033684601,3061,9281,37336325167
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19 לוח

* טביעה מקרי
1974

ופהמקילהגוהמי

טה''כהמחוז
10נקכהזכר ומעלה20114021קד 41

חוף
ו!י8

בריכת
שחיה

מאגר
מימ

מקומ
אחר

הכל 72492311262213527112סך

הצפוני 3622147167626271המחוז

תלאביב 13943641111מחוז

הדרומי 23185479315431המחוז

20 לוח

* התאבדויות

19741973

התאבדויות כולל אינו *

גקבה
1 9 7 4

זכר
האחוז המספר האחוז המספר

הכל סד
ה ג ל! נ

1 9 7 3

זכר
האחוז המספר האחוז הטמפר

הכל סף

100.0 74 100.0 112 186 100.0 79 100.0 99 178 הכל סד

שנד. 17 622.045.1110.9עד

שנה 2418201010.11012.721108.91114.9

שנה 3025201010.11012.7231412.5912.2

שנה 4531331818.21519.0341816.11621.6

שנה 5516332222.21113.9402825.01216.2

ומעלה 56663737.42936.7674136.62635.1

המשטרה גטיפול שהיו התאגדות מקרי *
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21 לוח

והמחוזות המרחבים לפי לסוגיהם חטאים
1974

עבירות .,.".,. ".יי.י ".יייי, עבירות עבירות גדינלונ *,.,.,, .,*.,.
שאר 'טיורהמו1ייחפות הטו*ייחק1ת .*** ו*",*"*** ....^. חוק ההתייחמות/1? 'טריפת 1וק10* ט^'טו7 ****** 01,1) ),*.■ ■,*~*****~~ +,***4*% 3בתי המתייחסדת המתייהסןת ++**.* ******* ****** ****** .**"■. רישוי 77ז* ה73 קך

ה"*י8 ייי2 י"ע השעשועיט לנשק חיי לבעלי יי יי* ייי"י *יצי8 י"'* *י"* עקימ זהותישייו חובה ולטלגראף הרבי8

2,774 65 21,038 301 837 51 227 17 727 928 2,782 3,059 32,356 הכל מף

145 40 20 50 150 22   31 31 187 27 703 חיפה מרחב

69  39 64 87 8 69 10 27 14 40 19 446 הגליל מרחב

57 11 9 60 37 11 47  5 64 34 68 403 העמקים מרחב

431 1  43 65 6 20 4 5 7 58 3 643 השרון מרחב

702 52 68 217 339 47 136 14 68 116 319 117 2,195 הצםני המחת

1,339  15,283 2 48  2  47 230 270 287 17,508 הירקון מרחב

365 3 5,540 14 68825 269 1,222 1,928 9,442 יפו מרחב

177  54 24 157  16  25 197 405 439 1,494 לן מרחב

1,881 3 20,877 40 273  26  97 696 1,897 2,654 28,444 תלאגיב מחוז

5134

1536104

2457953

53

90

82

12 

27

76

17

40

27 58 213 ירושלים מרחב

69 339 212 899

41 200 9 596

המרכז מרחב

הנגב מרחב

בך נמל יחידת
(נתבי'ג) גוריון

191 10 93 44 225 4 115 3 62 116 566 288 1,717 הדרומי המחוז
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22 לוח

המחוזות לפי רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1974

כלי הרבבסוג
תלאביבהצפוניהכלסד הדרומיהמחוזמחוז

הוחזרוהוחזרונננביהוחזרונגנבו הוחזרונגנבונגנבו

הכל 15,31013,4743,0022,7975,723סך 6,7475,5614,954

3,326 3,697 3,945 4,567 1,483

968 1,051 935 1,053 701

585 731 827 1,111 465

75 82 16 16 148

9,9148,7541,650

2,8212,604717

2,3281,877486

247239149

ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות

מסחריות מכוניות

עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

אחר מנועי רכב כלי

 מוסר בעבירות אשתקד; 22.90/0 לעומת ,20.60/0  הרכוש
שיעור היה אחרות ובעבירות אשתקד 87.30/0 לעומת ,85.40/0
הרכב כלי אחוז אשתקד. 82.80/0 לעומת ,73.90/0 הגילויים
%88.0 הוא לבעלים שהוחזרו רשות, ללא שנלקחו ואלו הגנובים

אשתקד. %91.5 לעומת השנה,

,%39.4 על הצפוני במחוז עמד הכללי הגילויים שיעור
ס/24.50. על  תלאביב ובמחוז ,35.20/0 על  הדרומי במחוז

ותביעות גילויים *3

עבריינימ גילוי

פשע מסוג עבירות 53,727 של מבצעיהן נתגלו 1974 בשנת
הסתכם הכללי הגילויים אחוז אשתקד. 48,826 לעומת ועוון,
היה אדם חיי כלפי בעבירות אשתקד. %36 לעומת ב33.20/0
נגד בעבירות אשתקד; 63.30/0 לעומת ,%68.8 הגילויים שיעור
נגד בעבירות אשתקד; 0/מ85.6 לעומת ,%84.3  אדם של גופו

23 לוח
הגילויים ואחוזי חקירה תיקי

1974  1950

הגילויים אחוז תיקי םה''כ
(אמיתיים) חקירה ולגנ

195022,06249.2

195536,73452.3

196056,14656.0

196589,95647,2

1970134,54535.5

1973135,67836.0

1974162,05133.2
שנמצא גנובות סחורות "שלל"
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24 לוח
העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים

1974  1972

כאחוזי הפער
הגילויים הגילויים אחוז שבהם תיקים

עבריינים נתגלו
1973/74 1972/73 1974 1973 1972 1974 1973 1972

חקירה תיקי

1974 1973 1972

  100.0 100.0 100.0 10 10 7 10 10 7

 80.0 +33.3 20.0 100.0 66.7 1 4 2 5 4 3
+ 0.5 + 2.6 98.3 97.8 95.2 653 441 218 664 451 229
+ 10.8  6.4 86.5 75.7 82.1 45 53 55 52 70 67

 2.6 + 1.0 88.1 90.7 89.7 237 146 70 269 161 78

וריגול בגירה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הבטהון כלפי אחרות עבירות

 5.9 + 5.0 94.1 100.0 95.0 48 17 19 51 17 20 התאגדות או התקהלות
+ 21.3 31.4 76.9 55.6 87.0 20 10 40 26 18 46 ציבור במוסדות והפרעה קטטה
 0.7  0.5 95.6 96.3 96.8 1,976 2,132 2,418 2,068 2,213 2,499 ברחוב והפרעה קטטה
+ 0.4  1.3 60.9 60.5 61.8 1,825 1,651 1,759 2,995 2,730 2,845 גבול הסגת
 21.5 11.8 66.7 88.2 100.0 14 30 11 21 34 11 ציבור עובד הכשלת
+ 3.2 + 8.6 80.8 77.6 69.0 1,750 1,191 731 2,165 1,534 1,060 איומים
 1.0  92.4 93.4 93.4 1,390 1,177 1,074 1,504 1,260 1,150 המשפט כלפי עבירות
 0.2  1.7 96.7 96.9 98.6 203 156 283 210 161 287 והימורים משחקים
 33.5 + 12.9 47.6 81.1 68.2 10 30 15 21 37 22 הדת כלפי עבירות
+ 0.3  2.3 86.0 85.7 88.0 86 66 81 100 77 92 שוחד
+ 6.1 + 9.1 98.1 92.0 82.9 52 23 29 53 25 35 המשפחה כלפי עבירות
+ 2.6  1.8 13.3 10.7 12.5 157 116 145 1,184 1,081 1,160 דרך חסימת רעש, מטרד,
 4.7 + 4.9 92.0 96.7 91.8 347 145 78 377 150 85 הבטתון שירות כלפי עבירות
 4.1  7.0 87.4 91.5 98.5 263 151 128 301 165 130 ציוד  הבטחון כלפי עבירות
+ 3.8  4.9 86.7 82.9 87.8 769 825 831 887 995 947 הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
 2.0  1.4 94.3 96.3 97.7 817 731 774 866 759 792 והכשלתו שוטר תקיפת

.3

3
0

גז

 34.7 + 18.4 65.3 100.0 81.6 32 27 40 49 27 49
+ 16.2  6.4 76.5 60.3 66.7 62 44 32 81 73 48
+ 7.1 15.4 91.7 84.6 100.0 11 11 6 12 13 6
 5.0 + 21.3 87.1 92.1 70.8 27 35 46 31 38 65
+ 9.3 14.5 28.1 18.8 33.3 9 9 17 32 48 51

    50.0   1   2

רצח
לרצח גסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

0^11

 2.3 + 0.6 86.1 88.4 87.8 435 427 397 505 483 452
 3.6 + 2.8 93.9 97.5 94.7 310 309 321 330 317 339
 1.1 + 0,1 85.1 86.2 86.1 6,713 6,309 5,733 7,886 7,320 6,656
 1.5  1.8 67.6 69.1 70.9 414 393 424 612 569 598
 6.1 + 2.8 78.5 84.6 81.8 51 55 54 65 65 66
+ 66.7  33.4 100.0 33.3 66.7 11 21 3 3

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שוא ומאסר כפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

35

11 3י

+ 8.4 + 3.3 91.2 82.8 79.5 156 101 97 171 122 122

 6.6  4.4 80.6 87.2 91.6 200 252 350 248 289 382
 16.3 + 5.6 74.4 90.7 85.1 32 49 57 43 54 67
 10.3  0.2 64.1 74.4 74.6 166 195 179 254 262 240
 2.1 + 0.1 63.2 65.3 65.2 616 718 716 975 1,099 1,099
+ 4.6  4.7 61.6 57.0 61.7 205 204 214 333 358 347
+ 1.8 + 60.7 87.5 85.7 25.0 7 6 1 8 7 4

באיומים או בכוח אונס
כחוק שלא ובעילה אונס

טבעיות בלתי מין עבירות
בכוח מגונה מעשה

בכוח שלא מגונה מעשה
בפומבי מגונה מעשה

מין מחלות הפצת
אחרות מין עבירות

3

 3.2  0.2 88.0 91.2 91.4
+ 6.4  88.2 81.8 
 10.1 + 3.1 84.9 95.0 91.9

44 52 64 50 57 70
15 9  17 11 
73 113 114 86 119 124

לזנות סירסור
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול
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24 טבלה המשך

חקירה שגד1מתיקי תיקים
עבריינים חגיליימנתגלו גאחוזיאחוז ה8ער

הגילויימ
1972197319741972197319741972197319741972/731973/74

החזקתו או בושת בית +32142729132790.692.9100.0ניהול 2.3+ 7.1
ושידולם קטינים 1391471051021017673.468.772.4פיתוי 4.7+ 3.7

תועבה§ דברי 159161315814999.487.569.2פרסום 11.9 18.3
זנות למטרת +4682612443261294.7100.0100.0שוטטות 5.3

מסוכנים בסמים 8278631,05174176588789.688.684.4שימוש 1.0 4.2
מסוכנים בסמים 21582156100.098.7סחר

וייבואם סמים +8519751587.5100.078.9ייצור 12.5 21.1
המוסר כלפי עבירות 12166.7100.0_.3שאר

חמורות בנסיבות +77599630244339.040.744.8שוד 1.7+ 4.1
נשק) (בלי 1138713058437351.349.456.2שוד 1.9+ 6.8

פשע ביצוע לשם 3131100.0100.0חימוש

גניבה לשם +115998844383438.338.438.6תקיפה 0.1+ 0.2
9913213377939677.870.572.2סחיטה 7.3+ 1.7

למוסד או עסק לבית +18,11815,49219,5964,5684,0594,50425.226.223.0התפרצות 1.0 3.2

דידה# לבית 16,86514,75317,6292,6872,2862,30415.915.513.1התפרצות 0.4 2.4
פריצה כלי 29465628435496.693.596.4החזקת 3.1+ 2.9

ציבור1_ עובד ע"י גניבה +9710871088.9100.0100.0ביצוע 11.1
ועובדים סוכנים ע"י גניבה +28226428624023523685.189.082.5ביצוע 3.9 6.5

רשות ללא ברכב +13,45711,84615,3101,9772,0042,35914.716.915.4שימוש 2.2 1.5
חלקים גניבת או רכב מתוך 14,66111,56616,7744352934673.02.52.8גניבה 0.5+ 0.3

אופניים*? 4,8174,5804,545221781384.63.93.0גניבת 0.7 0.9

*2,1802,0081,84415698657.24.93.5כייסות*_ 2.3 1.4
אחרות*. +34,67833,51938,77810,0389,71810,31528.929.026.6גניבות 0.1 2.4
גנוב13 רכוש +42553555341352153797.297.497.1קבלת 0.2 0.3

גנוב רכוש +1,1781,2161,5801,0431,0891,41988.589.689.8החזקת 1.1+ 0.2
+2512162701039010941.041.740.4הצתה 0.7 1.3

בזדון לרכוש נזק +6,8447,0878,0932,2582,5212,62533.035.632.4גרימת 2.6 3.2
התפרצ1ת או גניבה לשם +58058980952154072689.891.789.7שוטטות 1.9 2.0

הרכוש כלפי אחרות ~114244112625100.061.956.8עבירות 38.1 5.1
ארנקים +23516220248.514.8חטיפת 6.3

ובולים כסף 231216711130.48.368.8זיוף 22.1+ 60.5
והפצתם מסמכים +7916871,28245540592957.559.072.5זיוף 1.5+ 13.5

ועושק 2,0371,9312,3571,4341,3351,39970.469.159.4מרמה 1.3 9.7
כיסוי ללא שיק 3,0952,9052,9372,7692,5192,29589.586.778.1משיכת 2.8 8.6
אחרות מירמה 18516019416213117087.681.987.6עבירות 5.7+ 5.7

כלכליות +32732072232031670197.998.897.1עבירות 0.9 1.7
פיסקליות 121121100.0100.0100.0עבירות

11 אחרות** 4343100.0100.0עבירות

עירונייםעגירות עזר ,__671671100.0100.0100.0הוקי
אחרותמנהליות מינהליות +28130714227430312997.598.790.8עבירות 1.2 7.9

נפץ וחומרי תחמושת +24214517823013915895.095.988.8נשק, 0.9 7.1
וטלוויזיה 173173100.0100.0100.0רדיו

ועסקים תעשיות 111221182100.066.7100.0מלאכות, 33.3+ 33.3
|{
אחרות3* רישוי 14593110135859993.191.490.0עבירות 1.7 1.4

העבירות +51235530741929422781.882.873.9שאר 1.0 8.9

+146,446135,678162,05150,26548,82653,72734.336.033.2סה"כ 1.7 2.8
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25 לוח
והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיק*

1974
הכ המדינהבטלפף הציהפדחון ארבוריר שלםחיי ואדםגופו מופרמי

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקימ
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקימ
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
1 חקירה

תיקימ
גורעים

אחוז
הגילויים

הגל 162,05153,72733.21,00094694.612,8299,72775.820514168.89,3997,92484.32,0371,38267.81,5391,31585.4פד

74.1 192 259 61.1 162 265 80.8 828 1,025 70.8 17 24 63.0 1,223 1,941 92.5 37 40 29.2 5,517 18,874
81.1 43 53 86.0 74 86 92.3 787 853 58.8 10 17 94.6 1,203 1,271 90.0 117 130 54.6 4,501 8,245
94.6 53 56 86.5 96 111 92.3 928 1,005 75.0 12 16 86.8 922 1,062 86.4 38 44 54.9 4,323 7,874
79.7 51 64 77.1 135 175 90.2 953 1,056 44.4 12 27 77.4 843 1,089 77.4 24 31 35.1 4,746 13,509

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

הצפוני 48,50219,08739.424521688.25,3634,19178.1845160.73,9393,49688.863746773.343233978.5המחוז

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

18,208
19,205
19,531

4,460
5,536
3,939

24.5
28.8
20.2

16
14
4

14
12

4

87.5
85.7
100.0

1,167
1,290
1,021

845

926
588

72.4
71.8
57.6

6
13
16

5

10
11

83.3
76.9
68.8

580
823
572

370

624
384

63.8
75.8
67.1

141
250
240

84
162

126

59.6
64.8
52.5

277
236
83

251
218
71

90.6
92.4
85.5

תלאגיב 56,94413,93524.5343088.23,4782,35967.8352674.31,9751,37869.863137259.059654090.6מחוז

89.8 177 197 66.7 172 258 75.8 761 1,004 61.5 24 39 64.6 777 1,203 94.5 104 110 28.3 4,876 17,232 ירושלים מרחב
72.4 84 116 66.7 176 264 89.8 737 821 81.5 22 27 82.1 829 1,010 86.5 32 37 30.8 5,731 18,635 המרכז מרחב
88.4 168 190 79.2 194 245 93.5 1,540 1,647 89.5 17 19 88.3 1,469 1,664 98.2 560 570 46.4 8,661 18,657 הנגב מרחב
85.7 6 7 50.0 1 2 100.0 11 11 100.0 1 1 100.0 18 18 100.0 3 3 25.4 158 622 (נתב"ג) בןגוריון נמל יחי

הדרומי 55,14619,42635.272069997.13,8953,09386המחוז 79.46474.43,4833,04987.576954370.651043585.3

החקירות 1,4591,27987.711100.09384מחלקת 90.32150.0 .11100.0

ירמהדגוש ו9יפקליותמ הענישארישויותמינהליגלגליות תר רו

תיקי
חקירה

תיקימי
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקימ
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

אחוז תיקים
הגילויים נודעים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקימ
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקימ
נודעים

אחוז
הגילויים

126,78726,16420.66,7864,80470.872697.1מן*הגל 70514313090.929326289.430722773.9

14,5522,49917.262543169.03939100.0171482.4383797.4493877.6

5,5181,99836.222619285.010990.07685.7363391.7382976.3
5,2982,04038.523319483.311100.033100.01717100.0281967.9

10,5332,33522.246233572.599100.033100.0211781.0392974.4

13,5772,20616.276059378.01313100.01010100.0291965.5322062.5

15,8273,43721.744634677.666100.0171482.4292482.8352468.6

13,5274,07630.160746376.388100.0686697.1716895.8413278.0
5358115.114857.1292896.6__2150.0_

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השדון מרחב

הצפוני 35,9018,87224.71,5461,15274.5595898.3302686.711210492.915411574.7המחוז

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

14,563
15,959
16,875

2,024
3,137
2,313

13.9
19.7
13.7

1,367
564
681

785

396
411

57.4
70.2
60.4

51

18
6

51

18
1

100.0
100.0
16.7

8
7

2

6
6
1

75.0
85.7
50.0

18
10
21

15
10
20

83.3
100.0
95.2

14
21
10

10
17
9

71.4
80.9
90.0

תלאגיב 47,3977,47415.82,6121,59260.9757093.3171376.5494591.8453680.0מחוז

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

(נתב"ג) בןגוריון נמל יה'

הדרומי 43,4669,80022.51,8271,41077.2565598.2959094.713111285.510870.4המחוז 76

החקירות 231878.380165081.153652297.411100.011100.0מחלקת
_ _

 48 



26 לוח
הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

1974

גקנונו ע ה תי; ו ר י

הוגי? טצכ
הכל בטחוןפן

המרינה
ה6יר
אר5הציבורי נוכוחיי

מירמהרכושמוכרמיושלא.
כלכ
ליות
ופיסק
ליוו!

מינר
שאררישויליות

העבירות

הכל 53,7279469,7271417,9241,3821,31526,1644,804705130262227סד

ר 10,5183301,749191,4771932335,594506231626460חויביו$
2852392538617041זוכו

פלילית אשמה 551231321241092171235322אין
הוכחות 3,3241564123252971261,6472571184חוסר

מסייעת3 עדות 172474חוסר

ברעונשין אינו 1712112271254הנאשם

י נפטר 324211717הנאשם

לציבור עניין 3,27577718297851101,0003652473013אין
22התיישנות

ג1
■11חנינהד 

46414129810367611שונות

המשפטי היועץ 1022141עיכוב

לפרקליטות 2,368621493312196961,33044125132הועברו
במשטרה 10,938592,512132,2832102225,04946035143150התביעה

* 21,7713753,726692,60449460110,6482,6213844111395פתוחים

ולא אחד מאדמ יותר חקירה כתיל, נאשמו אפ כלומר, 3ו; הנאשמים באחרון הטיפול לפיוט עד "פתוח" ככחינינ תיק נשאר ♦
"פתוח". התיק יישאר נשפטו כולם

27 לוח
עבירות בביצוע שהואשמו באנשים הטיפול סיום

1974

ת ו 1 ו רכ י כ ק תה ו
ג צ 8 שאיכלכליותגוכוהפריבטחוןאנשיםה

אר8הציבוריהמדינה העכירותרישוימינהליותופיפקליויזמירמהרכוש2ו8יפיושלאדפחיי

הכל 19,5528164,139333,3235836058,5291,06877114160105סד

9,8266522,148261,5661833254,285310649010572נשפטו

היועץ ע"י עוכב
לממשלה 18134145המשפטי

פלילית/ אשמה 6563114913810112801252261אין

הוכחות 3162442,09626111911י4,246418333431חוסר
מסייעת/ עדות 193466חוסר

בר*\ אינו הנאשם
1942122181474עונשין.

הנאשם 13411115מות

1*

§
לציבור עניין 4,1428893421,22855141,37236310164020אין
סיבה או חנינה

 "438153אחרת 31493345 1

 49 



המוחזקים בשטחים החקירה *4

לעומת מקרים, 26,983 המוחזקים בשטחים נחקרו 1974 בשנת
פשעים 17,897 נרשמו .8.00/0 של ירידה  אשתקד 29,346

.%12.7 של ירידה  אשתקד 20,499 לעומת ועוונות,

28 לוח
סילוקם חטאים
1974  1972

1974 1973 1972
העבירות רוב בוצעו קודמות, כבשנים הנסקרת, בשנה גם
 היוו הרכוש כלפי עבירות ;26.60/0 ~ אדם של גופו כלפי 32 356 33 748 34 752
,17.80/0  הציבורי הסדר כלפי עבירות העבירות, מכלל 21.50/0
%7.9  המדינה בטחון כלפי עבירות ,15.80/0  רישוי עגירות 20,967 21,197

.5.40/0  העבירות ושאר

 שומרון בנפת עבירות, 18,042 בוצעו סיני וצפון עזה בנפת
 הגולן וברמת עבירות 4,030  יהודה בנפת עבירות, 4,737

עבירות. 174

לעומת ל92.20/0, הגיע המוחזקים בשטחים הגילויים אחוז
סיני, וצפון עזה בנפת 93.80/0 הנפות: ולפי אשתקד, 92.40/0

ברמת ו50.60/0 בנפתיהודה 89.80/0 שומרון, בנפת 92.90/0
הגולן.

147

11,1468,558

1,0712,065

88494

תיקים נרשמו

19,743 בדין חויבו

20 בדין זוכו

13,556 חקירה) (כולל למשפט מחכים

993 המשפט בבית או במשטרה בוטלו

99 הועברו

265 232 341 נמצא לא העבריין

29 לוח
העבירות קבוצות לפי המוחזקים בשטחים חקירה תיקי

1974  1972

ומגירות קבוצות
חקירה השינויאחוזיוזייץ

1972197319741972/731973/74

הכל +16,07517,45716,199סך 8.6 7.2

המדינה 3,0891,7581,288בטחון 43.1 26.7

הציבורי +2,5663,3352,880הסדר 29.9 13.6

אדם +198214231חיי 8.1+ 7.9

אדם של +3,8594,6564,312גופו 20.6 7.4

176171155מין 2.8 9.3

9483102מוסר 11.7+ 22.9

+2,3212,8363,482רכוש 22.2+ 22.8

+191263209מידמה 37.7 20.5

ופיסקליות +13422966כלכליות 70.9 71.2

10740מינרליות 30.0*

+2,9443,2562,557רישוי 10.6 21.5

העבירות +493649877שאר 31.6+ 35.1

אחוזים מאות *
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30 לוח
הנפות לפי שנחקרו לסוגיהם מקרים

1974

הגולן רמת עזת נפת
פיני וצפון יהודה נפת שומרון נפת הכל סף העבירות קבוצות

174 18,042 4,030 4,737 26,983 הכל סך

174 חקירתןפשעים 16,1994,4443,6407,941תיקי
1,6981021,596איתביעה(עוונות
37569156150משונותמיתות
6245985480נעדרים
7,967145167,806חטאים
120203169דליקות

31 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי

1974

הגולן רמת עזה גפת
פיני וצפון יהודה נפת שומרון נפת באחוזים הכל סד העבירות קבוצות

174 7,941 3,640 4,444 100.0 16,199 הכל סך

המדינה 1,2887.926733067021בטחון
הציבורי 2,88017.88957311,24014הסדר

אדם 2311.460531162חיי
אדם של 4,31226.61,7419631,59711גופו

1550.96843422מין
1020.6321159מוסר

3,48221.59519211,501109רכוש
2091.351431105מידמה

ופיסקליות _660.452239כלכליות

400.226131מינהליות

2,55715.82162832,0535רישוי
העבירות 8775.41582145014שאר

32 לוח
הנפות לפי וגילויים חקירה תיקי

1974  1973

הכל שומרוןפך יהודהנפת נפתעזהנ9ת
פיני הגולןרמתוצפון

1973197419731974197319741974 197319731974

חקירה 17,45716,1994,6114,4443,1483,6407,941תיקי 9,454244174

שבהם תיקים
עבריינים 16,12914,9314,3814,1282,8103,2687,447נתגלו 8,76617188

הגילויים 92.492.295.092.989.389.893.8אחוז 92.770.150.6
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נוער עבר"נות

ב' חלק

עבריינות מניעת זה. בתחום ולסייע כוחם את לנסות
המשטרה לאנשי חשובות משימות הן ובלימתה הנוער

הנוער. ליחידות כוחאדם הוספת הוא לכר והביטוי

33 לוח

לנוער* המבחן לשירות שהופנו קטינים
19741965

השגה
לשירותמספר כלהמגהןהמופנים מן

של ההפניות
עבריינים
צעירים הכל מיעוטיםיהודיםסד

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

19738,7597,1751,58420,204

19747,9276,5411,38618,927

הסעד. משרד של הרישום לפי *

ממצה המשטרה אין הנוער בעבריינות לטפל בבואה
ובהבאתם החוק על שעברו קטינים בתפיסת תפקידה את
בא הנוער עבריינות בבעיית המשטרתי הטיפול לדין.
המשטרה לתפקידי מעבר החורגות בפעילויות ביטוי לידי
במניעת הנוער יחידות של עבודתן בצד בחוק. המעוגנים
קטינים ידי על שבוצעו עבירות בחקירת עבריינות,
בתחומים עוסקות הן קטינים, עבריינים על מידע ובאיסוףו
קטינים איתור הכוללים בפרט, וטיפול סיעוד נוספים:
קטינים ואיכון והתעסוקה החינוך ממסגרות שנשרו
טיפול לרשויות הקטינים הפניית מביתם, הנעדרים
ואחר להם הניתן הטיפול אחר ומעקב מתאימות
פעולות הכולל הקהילה, במסגרת טיפול תוצאותיו;
שירותים מקצוע, ולאנשי הקהילה לאנשי והדרכה הסברה
לרבות בקהילה, ולנוער לילדים פעולות ותכנון שונים

במצוקה. קטינים

העוסקים הגורמים לכל ידה את נותנת ישראל משטרת
נוספים גורמים לעודד ומנסה הנוער בקרב בפעילות
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34 לוח
העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי שהואשמו קטינים

197*

הגיל
1עי15 8ה">8

נקגהזגר

__

11

11

136ר120
1515

14 עד
נקברו זגר

העבירה מוג

24 17

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הבטחון כלפי אחרות עבירות

94
1

503
466
5

112
154
43
3

2

20
45
1

83
109

54
48
2
6
37
1

1

1

5

4

12

16

58
1

385
310

3

97
84
42

13
41

1

59
88

16
12

2

2

25

48
96

5
31

12
5

התאגדות או התקהלות
ציבור למוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט בלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד
המשפחה כלפי עבירות

דרך חסימת רעש, מטרד,
הבטחון שירות כלפי עבירות
ציוד הבטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

/

5

3י

רצח
לרצח נסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת
והריגה רצח איומי

אדם חיי כלפי אחרות עבירות
*1

117
19

1,077
62
17

3

2

88
1

16
719
39
12

18

43
1

252
22

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שוא ומאסר כפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

% 3
£2

38
31
21
37
143
19
1

35
29
18
30
103
18

3

2
3
7
37
1

באיומים או בכות אונס
כחוק שלא ובעילה אונס
טבעיות בלתי מין עבירות

בכוח מגונה מעשה
בכוח שלא מגונה מעשה

בפומבי מגונה מעשה
מין מחלות הפצת
אחרות מין עבירות

3
11
3ז
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34 טבלה המשך

פה''ג
הגיל

1 8 עד 15 14 עד
נקגה ז5ר גקגד! זכר

העכירה 8וג

5

1

4
2

15

2

184
31
2

2
24
5

157
26
2

לזנות מירסור
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 עביורת שאר

£

15
52

19
12

1,958
677
12
1

33
987
96
38
18

3,468
97
170

42
921
90
1

10
13
1

2
18

191
1

5

25
1

15
43

7
11

1,040
429
11

1

29
902
66
18
12

1,814
77
130
24
385

12

15

90

40

8

12
1

896
220

2
66
29
20
6

1,373
19
35
18

471

1

1

חמורות בנסיבות שוד
נשק) (בלי שוד

פשע ביצוע לשם חימוש
גניבה לשם תקיפה

סחיטה
למוסד או עסק לבית התפרצות

דירה לבית התפרצות
פריצה כלי החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה ביצוע

רשות ללא ברכב שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה

אופניים גניבת
כייסות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

התפרצות או גניבה לשם שוטטות
ארנקים חטיפת

הרכוש כלפי אחרות עבירות

:1

נו

1/

14
3י

25
65
10

25

9

22
3

13
39
7

22

ובולים כסף זיוף
והפצתם מיסמכים זיוף

ועושק מירמה
כיסוי ללא שיק משיכת

3

אחרות מירמה 1עבירות


16219

//
כלכליות עבירות
פיסקליות עבירות

אחרות עבירות


1616

עבירוונ
מינרליות

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות 1118222עבירות

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו ^ :3

ועסקים תעשיות מלאכות, .5 ^
אחרות רישוי 2828עבירות

העבירות 52241041שאר

כ " ה 03,8122297,92165612,618
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35 לוח
שהואשמוקטינים ומבוגרים

19741972

לן*וצו?
מטטימטירנ

*כמבוגרי מ י נ י ט "כק ה גשנתהשינויפ גאחוי
1973 לעופו*

1974

פה''גקטיניםמגוגרימ197219731974197219731974197219731974

כ " ה +31,30232,96136,3338,8988,7718,44240,20041,73244,775ס 10.2 3.7+ 7.3

המדינה +3918351,3693083694219181,438בטחון 63.9 16.9+ 56.6

הציבורי +8,0168,4229,2631,0379069379,0539,32810,200הסדר 10.0+ 3.4+ 9.3
אדם +146158162958155163170חיי 2.5+ 60.0+ 4.3

אדם 6,2577,2227,1967678947977,0248,1167,993גוף 0.4 10.8 1.5

1,1581,1531,0441902161681,3481,3691,212מיו 9.4 22.2 11.5

+1,1971,2311,6067163931,2681,2941,699מוסר 30.5+ 47.6+ 31.3

+10,75610,77512,5306,6346,4826,24517,39017,25718,775רכוש 16.3 3.6+ 8.8
+2,2932,2572,3737055662,3632,3122,439מירמה 5.1+ 20.0+ 5.5

ופיסקליות 2312001506103237210153כלכליות 25.0 70.0 27.1

1752341566211181236167מינהליות 33.3* 29.2

+21024725417816227255307רישוי 2.8*+ 20.4

העבירות +472227230614729533274222שאר 1.3 38.3 18.9

18 גיל עד נקבה ,16 גיל עד זכר  קטינים *

אחוזים מאות *

מרחבים. לפי קטינים אישומי בהשוואת מסתמנת דומה מגמד,
הקטינים במספר ניכר בשיעור ירידה נרשמה היחידות ברוב
,24.10/0 של ירידה נרשמה יפו במרחב למשל: המואשמים,
העמקים ובמרחב ב%18.2 המואשמים מספר פחת חיפה במרחב
קטן שיעורה אך ירידה, נרשמה אחרים במרחבים ב16.80/0.

יותר.

.6,245 היה הרכוש כנגד בעבירות הקטינים המואשמים מספר
1974 בשנת המואשמים במספר %3.6 של ירידה כן אם חלה
הוא הרכוש כנגד העבירות של חלקן לה. שקדמה השנה לעומת
מסוג בעבירות הקטינים מכלל 74.10/0 בהאשמת ומתבטא ניכר
של עלייה נרשמה המבוגרים העבריינים אוכלוסיית בקרב זה.
השנה לעומת רכוש בעבירות המואשמים בשיעור 16.30/0

הקטינים. בקרב הירידה מגמת את נוגדת והיא שעברה,

קטינים. 937 השנה הואשמו הציבורי הסדר כלפי עבירות בגין
הפרעות קטטות, (התקהלויות, אלה בעבירות המואשמים שיעור
שוטרים) ותקיפות הימורים איומים, גבול, הסגות ברחוב, סדר
נרשמה עבירות של זה בסוג המואשמים במספר ל%11.1. הגיע
העבריינים אצל שעברה; השנה לעומת כ%3.4, של עלייה
ב10.00/0. הסתכמה והעלייה דומה המגמה היתד. המבוגרים
גבוה זה ושיעור %24.9 הוא אלה בעבירות הקטינות של חלקן

המואשמים. בכלל 10.50/0 שהוא הקטינות של היחסי מחלקן

הגוער עבריינות מצב *1

וסיווגה העבריינות היקף א.

שיעור בדיקת הן קטינים האשמות לבדיקת המידה אמות
שיעור ובדיקת קטינים, בו שהואשמו עבירות סוג בכל הפשיעה
בהשוואה קטינים, ידי על שבוצעו הסוגים מכל העבירות
החישוב שיטת המבוגרים. העבריינים באוכלוסיית זה לשיעור
השנה, במשך אחת פעם קטין כל ספירת על מתבססת הקיימת

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי

לשנה בהשוואה ירד המואשמים הקטינים של הכולל המספר
על מכך ללמוד אין אשתקד. גם נסתמנה דומה ומגמה שעברה
העבירות חומרת את משקפים הנתונים ואין בפשיעה רגיעה
לעשות יהיה ניתן יותר מדויק סיכום מבצעיהן. קשיחות ואת
תרמו המשטרה שפעולות ספק אין לנו אד נוסף, מעקב לאחר

הנוער. בקרב העבריינות למניעת להבא גם לתרום ויוסיפו

איש 44,775 ועוונות פשעים בביצוע הואשמו 1974 בשנת
41,732 הואשמו 1973 בשנת זאת, לעומת קטינים. 8,442 וביניהם
בשיעור ב0/ס3.7 מסתכמת הירידה קטינים. 8,771 וביניהם איש
בעוד הקודמת, השנה לעומת 1974 בשנת המואשמים הקטינים
לעומת ,%10.2 של בשיעור עלה המואשמים המבוגרים שמספר

.1973 שנת
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אלה. בעבירות המואשמים מכלל ל%33.3 מגיע רכוש בעבירות
עבירות המבצעים קטינים של חלקם מגיע תלאביב במחוז
כאחד. טובים ובני במצוקה נוער בני הם אלה ל300/0; רכוש
ושימוש רכב חלקי גניבת הן זה מסוג מהעבירות ניכר חלק
הקטינים מהווים הדרומי במחוז הבעלים. רשות ללא ברכב
רשות ללא ברכב המשתמשים מכלל 1000/0 כמעט מכריע, חלק
השימוש בלט הנגב במרחב רכב. חלקי והגונבים הבעלים
ברחובות), מסוכנת (נסיעה "הרקות" לביצוע גנוב ברכב הנעשה
והנגע פעלה המשטרה הפשע. מזירת ולבריחה עבירות לביצוע
ן חוסל.

חוזרת עבריינות ג.

קטינים 7,927 לנוער המבחן לשירות הופנו 1974 בשנת
בטיפול שהיו קטינים כלומר חוזרים, מופנים 2,658 וביניהם
,33.50/0 איפוא הוא החוזרים המופנים שיעור קודמות. בשנים

יהודים. 2,329 ומתוכם

ובלימה מניעה פעולות *2

ובגנים נוער במועדוני מפר, בבתי בקייטנות, פעילות א,

משרד של הקיץ למפעלי שותפות המשטרה של הגוער יחידות
המליצה 1974 בשנת המקומיות. הרשויות ושל והתרבות החינוך
עבריינים בעיתיים, ילדים כ2,500 בקייטנות לקלוט המשטרה
נקלטו אלה מילדים מ%75 למעלה הרוסות. משפחות יוצאי או
ובהדרכה בפיקוח שוטרים 30 הועסקו כן כמו בהצלחה. בקייטנות

בקייטנות.

המחוז ביישובי השנה גם הופעלו רכוש" "נאמני חוליות
נזקים מנעו חלק בהן שנטלו הביניים חטיבות תלמידי הדרומי.
לציוד לרהיטים,  הספר בתי לרכוש קיץ מדי הנגרמים רבים
מעשים גם נמנעו השתייה. ולמיתקני לשמשות הלימודי,
בתי כותלי בין הלימודים שעות לאחר המתרחשים פליליים
יחידות וזנות. אסורים מזל משחקי בסמים, שימוש כגון הספר,
בטיולים משטרתיים, במיתקנים באירוח לילדים גמלו המשטרה

ובמסיבות.

החברתית בפעילות עברו, כבשנים השתתפו, המשטרה אנשי
הפנאי בשעות קטינים מועסקים שבהם הנוער, מועדוני של
באורח הנערים את להעסיק זו בדרך שאפשר לנו נראה שלהם.
עכו, תחנות זה בנושא בלטו מהרחוב. ולהרחיקם ומועיל מהנה

שבע. ובאר ירושלים נצרת,

ספר בתי הגבול, משמר ובכללה המשטרה, אימצה השנה גם
ילדים. וגני

א' 35 לוח

ע\הואעגמו ומבוגרים קגהמם
ו 974

נלנליות 153

מידמה 2.439

§§1
אדם זז" 170

ם
המדינה בטחון 1,438

7^

מ1סר 1,699

מינהליות

270

1 6 7

הציבור* הסדר 1 0,200

אדם של גופו 7.993

מ6^~

^0
העבירות שאר

מין 1,212

רכוקו !?7ז*|,
היז1א'!יכוימ8 כוניל הצמיגים אחוז

המואשמים כל סד , ו

של ירידה השנה נרשמה האדם גוף כלפי העבירות בקבוצת
שעברה. השנה לעומת המואשמים, הקטינים במספר %10.8
894 לעומת אלה, בעבירות 1974 בשנת הואשמו קטינים 797
ירידה נרשמה המבוגרים העבריינים באוכלוסיית .1973 בשנת
.1973 שנת לעומת אלה בעבירות המואשמים במספר %0.4 ■של

היה זה מסוג בעבירות המואשמים מבין קטינות של חלקן
.%16.8

מגמות שיש לראות, ניתן הקטינים המואשמים מהתפלגות
אוכלוסיית ובקרב המבוגרים העבריינים אוכלוסיית בקרב זהות
כנגד עבירות מלבד העבירות, סוגי במרבית הצעירים העבריינים

הפוכה. היא המגמה שבהן הרכוש,

והדרגה הפברה ב.

אנשי כ1,800 בפני הופיעו הנוער עבריינות מדור קציני
אזרחים. כ1,700 ובפני השונות ההדרכה במסגרות משטרה

הנוער עבריינות מאפייני ב.

כנגד בעבירות במיוחד ניכרת קטינים עבריינים של פעילותם
המואשמים הקטינים של חלקם בריונות. ובמעשי הרכוש
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נעדרים איכון .:

מהבית, הינתקותם סכנת את אחריה גוררת קטינים היעדרות
פתח מהווה כזו הינתקות העבודה. ממקום או הספר מבית
סכנת מתלווה קטינות טל להיעדרותו הפשע. לעולם להידרדרות
להחזרתן הסיכויים קטנים שלאחריה מוסרית, הידרדרות

תקינה. חיים למסגרת

ולהשפ הקטינים היעדרות לבעיית ערות המשטרה יחידות
ולהחזרתם לאיכונם שביכולתן כל ועושות השליליות עותיה

תקינות. חיים למסגרות

קטינים, נעדרים על הודעות 1,221 במשטרה נתקבלו השנה
במספר העלייה שיעור נעדרים. 3,420 של אוכלוסייה מתוך
העלייה שיעור ואילו אשתקד, לעומת %7.5 הוא הנעדרים כל
השנה לעומת מ%1, פחות הוא הקטינים הנעדרים במספר

שעברה.

של ההיעדרויות במספר הירידה מגמת נמשכה השנה גם
שיעור נרשם זו בשנה הנעדרים מתוך .1715 בנות קטינות
בשנת נעדרות %16.7 לעומת ,1715 בגיל נעדרות 13.30/0 של
הנעדרים אוכלוסיית כלל מתוך נעדרות לס/250 וקרוב 1973

.1972 בשנת

לעומת 1715 בנות קטינות  מהבית היעדרויות
19741970  הנעדרים כלל

הנעדרות אחוז
1715 בגיל
מגלל
הנעדרים

מספר
הנעדרות
כגיל
1715

כלל
הנעדרים
מבוגרים
וקטינים

הע.*נה

19703,01153317.7

19712,90752418.0

19723,19579624.9

19733,17853016.7

19743,42046913.3

נ**

המשטרה ע"י שאורגן לאילת בטיול נוער מועדון חברי

הנוער, בעבריינות הקשורים נושאים על נסבו הרצאותיהם
המשטרה בין ביחסים בסמים, בשימוש באלימות, בבריונות,
בבתי להופיע הרבו במרחבים המשטרה אנשי ועוד. לציבור,
בנושאי הנוער בני את והדריכו ובמועדונים, נוער בבתי ספר,
ובנושאים חבלה, אמצעי מפני והזהירות בדרכים הבטיחות
לתלמידים נערכו שנה כבכל בהם. עניין הנוער לבני שיש אחרים
המשטרה תזמורת המשטרה. ובמיתקני ההדרכה בבסיסי סיורים
הספר. בבתי ונוער ילדים בפני בקונצרטים היא אף הופיעה
הלימודים תוכנית במסגרת משטרה לענייני חוג קיים בחדרה
המשטרה מקצוע את עתה לומדים וי' ט' כיתות תלמידי הסדירה.
מסגרת מתוכננת בירושלים אחר. מקצוע ככל לשבוע, אחת

התיכוניים. לבתיהספר המשטרה בנושא שיעורים

התקשורת כלי באמצעות השנה במשך נערכו הסברה פעולות
ובטלויזיה. ברדיו בעיתונות, השונים:

ומין גיל לפי  19741970 בשנים מהבית קטינים היעדרות

1517111410 עד
זכרנקבהסה"כזכרנקבהסה"כזכרנקבהסה"כזכרנקבהסה"כשנה

19701,38769968885553332240714126612525100

19711,224663561857524333301125176661452

19721,4948816131,18379438728775212261214

19731,209693516790530260347146201721755

19741,221632589798469329355146209981771

 57 



במצוקה, לקטינים מסייעים היחידה אנשי  סיעוד
טיפול לרשויות קטינים ומפנים נעדרים קטינים אחר מחפשים
חינוך במוסדות קטינים, בבתי מבקרים היחידה אנשי שונות.

הקטינים. לצורכי שניתן, ככל ודואגים, מעצר ובבתי

נוער, עבריינות על נתונים של ריכוז מנוהל  רישום
נוספים. לעיבודים בסיס גם המשמש

הטיפול את להרחיב במגמה  מרחביים נוער קציני
חקירות, לשכת לכל יווספו המשטרה ידי על הניתן הקהילתי
מרחביים. נוער קציני תלאביב, במחוז הנוער מפלג למעט
ול עבריינות למניעת ותוכניות יוזמות לפתח יהיה מתפקידם
ברשויות והסעד הנוער החינוך, מחלקות עם פעולה שתף
לנושא המודעות הגברת למען לפעול יהיה עליהם המקומיות.
זה בתפקיד קצינים ובמשטרה. הציבור בקרב במצוקה הנוער
השרון במרחב המרכז, במרחב הנגב, במרחב פועלים כבר

הגליל. ובמרחב

חקירת הוא עיסוקם  בתחנות הנוער חוקרי
פעילות במסגרת בביצוען. החשודים או עבירות שעברו קטינים
השנה ובמשך בקייטנות, בהדרכה הנוער חוקרי עוסקים הקיץ
הם כן כמו הספר. ובבתי במועדונים נוער, בבתי מדריכים הם
נוער בתי של נחשלות, שכונות של אימוץ בפעולות עוסקים
מקצוע ואנשי מחנכים הורים, עם בדברים ובאים ומוסדות,

בנוער. הקשורים בנושאים

גם ניתנה בנוער העוסקים משטרה לאנשי מיוחדת הדרכה
במסגרת בה. נידונו ובעולם בארץ במצוקה הנוער ובעיות השנה
בתחום נושאים נלמדו וההשתלמויות העיון ימי הסמינריונים,
המודעות הוגברה המשטרה. לעבודת הקשורים ההתנהגות, מדעי
וברשויות הסעד במשרד הטיפול שירותי עם הפעולה לשיתוף
של והחקירה התשאול בשיטות שיפורים ונידונו המקומיות

קטינים.

תחיקה שינויי ב.

ענישה (שפיטה, הנוער "חוק את הכנסת אישרה 1971 בשנת
שלא קטינים על רק הוחל החוק תשל"א1971". טיפול) ודרכי
שנה; 18 להן מלאו שלא קטינות ועל שנה 16 להם מלאו
ל1.4.1975, עד נדחתה שנה 16 להם שמלאו קטינים לגבי החלתו
ובתנאי הסעד שר שיקבע ליום עד נוספת להארכה אופציה עם

מ1.4.1977. יאוחר שלא

בחוק נדחתה מעצר בתי בעניין החוק של 13 סעיף הפעלת
סמכותו בתוקף הסעד שר ע"י נדחתה עתה ואילו 1.4.1975 עד
הוראות לתיקון הצעה לכנסת להגיש הומלץ .1.4.1977 עד

זה. סעיף

גילאי קבוצות על החוק החלת לגבי דעות חילוקי התעוררו
.16 לגיל שמתחת מקטינים בהתנהגותם השונים 1816
חמורים מעשיהם וקשוחים, מועדים העבריינים זו גיל בקבוצת

החסות ממעונות הבורחים ד.

1,405 לעומת חסות, ממעונות בריחות 1,550 אירעו השנה
לעומת ל361 הגיע הבורחים מספר הקודמת. בשנה בריחות
הבורחים ממספר גבוה הבריחות מספר שחלפה. בשנה 752

פעמים. מספר הבורחים שיש כיוון

לקטינים, סגור מעון  "גילעם" מעון מחדש נפתח השנה
שלבים שלושה בת תוכנית במסגרת הראשון השלב שהוא
שוהה התוכנית של השני בשלב קטינים. עבריינים לשיקום
 ל"הוסטל" עובר הוא השלישי ובשלב פתוח במעון הקטין
שני הפתוחה. לחברה להסתגלות אותו המכשירה מסגרת
תוכנית לוקה ולפיכך הושלמו, לא בתוכנית האחרונים השלבים
מהמעון חודשים מספר לאחר נפלטים הנערים בחסר. הטיפול
לסורם. חוזרים הם לקליטתם מתאימות מסגרות ובהיעדר הסגור,

הנוער בעבריינות הטיפול *3

ותפקידיהן נוער בעבריינות העוםקות היחידות א.

בטיפול העוסקות היחידות של פעילותן התרחבה 1974 בשנת
פעילותן והיקף גדל עובדיהן מספר הארץ. רחבי בכל בנוער
אך השתנה, לא הנוער יחידות של הארגוני המבנה הורחב.

מרחביים. נוער קציני אליהן ונוספו הסיעוד יחידות הורחבו

לעבריינות המדור נוער עבריינות בנושא מטפל הארצי במטה
ירושלים במרחבים הנוער; מפלג  תלאביב במחוז נוער;

הנוער. חוקרי  ובתחנות הנוער; מחלקי  וחיפה

מטה באחריות הנושא הארצי, במטה נוער לעבריינות המדור
פיקוח אלה: בתחומים עוסק ומניעתה, נוער עבריינות לנושאי
למניעת פעולות ייזום נוער; עבריינות למניעת הפעילות על
ריכוז והרחבתו; בפרט המונע הטיפול נושא פיתוח עבריינות;
שירותי ועל עבירות מבצעי על פשיעה, מוקדי על ונתונים מידע
ומטפלים העוסקים במוסדות המשטרה ייצוג ברשויות; הנוער
הדרכה מסגרות תכנון הנוער; עבריינות בנושא שונים בתחומים

והסברה.

בפעילות עוסקים במרחבים הנוער ומחלקי הנוער מפלג
אלה: בתחומים

שבהם במקומות פועלים הפיקוח יחידות אנשי  פיקוח
ומסייעים חשודים עוצרים מידע, אוספים נוער, בני מרוכזים

בעייתי. נוער או עבריין בנוער המטפלים חוץ לגורמי

עוסקים החקירות יחידת אנשי  ותביעות חקירות
באיכון קטינים, חשודים שבביצוען הפליליות העבירות בחקירת
בעבירות מעורבים שהיו 14 גיל מעל קטינים ובחקירת גנוב רכוש
חוקרים על מוטלת 14 גיל עד קטינים של חקירתם מוסר.
הקשור בכל עוסקים זו ביחידה התובעים מיוחדים. אזרחיים
ובתביעה לדין קטין של בהבאתו המבחן, שירות בפעולות

המשפט. בבית נגדו
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אנשי התנדבו בנוער המטפלים מעגל את להרחיב במטרה *
לנערים שיסייעו משפחות במציאת לעזור "לאיונס" מועדון

בלימודיהם. המתקשים

אנשי בין משותפות ועידות במסגרת השנה שפותחו קשרים *
שיקום, בחניכות, הקשורות העבודה משרד ליחידות המשטרה
טיפול תכניות של לביצוע הביאו מקצועית, והכשרה תעסוקה

פלילי. רקע בעל בנוער חדשות

בטיפול הקשורים לצה"ל, המשטרה בין נהלים גובשו *
לצבא. המתגייסים בעיתיים נוער בבני המיוחד

בפעילות לומדים נוער בני של לשילובם הבסיס הונח *
האזרחי. המשמר

החינוך במשרד לנוער האגן* עם המשטרה קשרי נמש'כו *
המקומיות. ברשויות החינוך ומחלקות החינוך יחידות ועם

הכוונה משטרה". לענייני צעירים "חוג מסגרת תוכננה *
השרון ירושלים, ומרחבי הנוער עבריינות שמדור לתוכנית
בקרב הפעילו מלאכי) קרית משנה (תחנת והנגב חדרה) (תחנת
הקשרים את לשפר היא החוגים מטרת ועבריין. בעייתי נוער
של עיקרה למשטרה. ובעייתי עבריין נוער בין החיוביים
צדדים להכיר הנוער לבני אפשרות במתן טמון התוכנית
בעיניהם. תדמיתה את ולשפר המשטרה בעבודת מעניינים
משטרה במיתקני סיורים ועורכים הרצאות שומעים הצעירים
עתה עד וכר. מז"פ מעבדות החופים, משמר הגבול, ומשמר
וכן בקריתמלאכי משטרה לענייני צעירים חוגי נפתחו
יובל בקרית הקהילתי ובמרכז וקטמונים מורשה בשכונות
תלמונד. בכלא צעירים לאסירים נפתח נוסף חוג שבירושלים.

המשטרה המבוגרים. של הפשע לעולם הדוק באופן קשורים והם
לשאת תוכל לא בקטינים המטפלת הכוללת שהמערכת סבורה
הסבורים יש זו טענה כנגד זו. גיל קבוצת הוספת של במעמסה
מהקטינים מהותי באופן במעשיהם שונים 1816 גילאי שאין
והשיפוט השיקום הטיפול, מערכות ביכולת ושיש האחרים

בהם. לטפל

ב1.10.1975 יוחל החוק כי בינתיים הוחלט זה ויכוח לאור
עניין למעט שנה), 1716 גילאי (של בלבד אחד שנתון על
ו26(5)) ,25 (סעיפים זה בעניין החוק ושהוראות המעונות,
השנתון לגבי החוק תחולת .1.4.1976 מיום זה שנתון על יחולו
הוחלט ב1.4.1977. לתוקף תיכנס שנה) 1817 (גילאי השני
ומעלה 16 מגיל הנערים כל לגבי החוק החלת את לדחות גם
של עונשים צפויים עליהם חמורים, פשעים בביצוע החשודים

ומעלה. מאסר שנות 10

למשטרה שמחוץ גורמים עם פעולה שיתוף .4

המטפלות המשטרה יחידות בין קיימים הדוקים עבודה יחסי
היחידות אנשי והחינוכיים. הסוציאליים השירותים לבין בנוער
השירות המבחן, שירות הסעד; משרד שירותי עם יחד פועלים
מתקיימים ועוד. הנוער חסות רשות רחוב, בחבורות לטיפול
משרד יחידות ועם הסוהר בתי שירות עם בתיספר, עם מגעים
הם פעולה המשטרה משתפת שאיתם אחרים גורמים העבודה.
ברית", "בני "רוטרי", כגון שונים וולנטאריים ארגונים
השונים הגורמים עם הפעולה שיתוף ואחרים. "ויצו" "לאיונס",

מתוצאותיו: כמה והרי לציון, ראוי
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הי פרק

תנועה
דרכים ותאונות

נפגעים, עם דרכים תאונות * 14,850 אירעו 1974 בשנת
1973 בשנת נפגעים עם דרכים תאונות 14,777 לעומת
מספ נפרש אם .1972 בשנת זה מסוג תאונות ו15,333
חלה ,1973 לשנת בהשוואה השנה, כי נראה אלה, רים
נפגעים, עם הדרכים תאונות במספר 0,50/0 של עלייה
חלה ,1972 לשנת בהשוואה ,1973 שבשנת בשעה בה
אם נכונה תהיה לא התמונה אולם .3.60/0 של ירידה
בין השוואה לערוך אין כי כהוויתם, אלה מספרים נפרש
שהיתה הקודמת, השנה נתוני ובין הנסקרת השנה נתוני
את יצרו שלה האחרונים החודשים שלושת מלחמה, שנת
הדרכים תאונות במספר השנתית הסטאטיסטית הירידה
תשעת הקטלניות. הדרכים תאונות ובמספר נפגעים עם
היו כי להשוואה בהחלט ניתנים הראשונים החודשים
והתארעות התעבורה היקף! מבחינת רגילים חודשים אלה

בדרכים. התאונות

החודשים ב9 נפגעים עם הדרכים תאונות במספר
המקבילה לתקופה בהשוואה השנה, של הראשונים
בשיעור ירידה  להיפר אלא עלייה חלה לא אשתקד,
שנת של הראשונים החודשים שבתשעת בעוד ,6.70/0 של
חלה ,1972 בשנת המקבילה לתקופה בהשוואה ,1973
עם הדרכים תאונות במספר 5.70/0 של ניכרת עלייה

נפגעים.

חלה 1974 בשנת הקטלניות הדרכים תאונות במספר
,1973 שבשנת בעוד ,1973 שנת לעומת 5.80/0 של עלייה
אם אר ;1.90/0 של עלייה חלה ,1972 לשנת בהשוואה
של הראשונים השנה חודשי תשעת בין השוואה נערוך
כי ניווכח ,1973 בשנת המקבילה לתקופה 1974 שנת

בדרכים התאינוונ גיימי ** בשיעור הקטלניות הדרכים תאונות במספר ירידה נרשמה

הדרכים תאונות ריבוי את מסבירים עיקריים גורמים שלושה
ברכב הקשורים שונים משתנים האנושי, הגורם בישראל: לשטחים ישראל. מדינת לתחום מתייחסים זה בפרק המספרים *

הכבישים. רשת ומצב עצמו הפרק. בסון1 נפרד סעיוי ייוחד המוחזקים

ו 1973 בשנים הללו התקופות ביו ההשוואה ;4.60/0 של
תאונות במספר 12.60/0 של עלייה על מראה 1972

.1973 בשנת הקטלניות הדרכים

מתאונות כתוצאה אנשים 21,710 נפגעו 1974 בשנת
חלה כלומר ;1973 בשנת נפגעים 21,911 לעומת דרכים,
הנסקרת. בשנה הנפגעים במספר 0.90/0 של ירידה
1973 בשנת הדרכים בתאונות הנפגעים מספר השוואת
0.80/0 של בשיעור ירידה על כן גם מראה 1972 ובשנת
בשנת נפגעים ל21,911 1972 בשנת נפגעים (מ22,086
682 לעומת ל724, השנה הגיע ההרוגים מספר .(1973
כלומר, ;1972 בשנת הרוגים ו661 1973 בשנת הרוגים
ההרוגים במספר 6.20/0 של עלייה חלה הנסקרת בשנה
,1972 לשנת בהשוואה ,1973 ובשנת ,1973 שנת לעומת
תשעת בין נשווה אם אולם .3.20/0 של עלייה חלה
התקופה ובין 1974 שנת של הראשונים החודשים
השנה חלת ההרוגים שבמספר נמצא, אשתקד המקבילה
ל521 אשתקד הרוגים (מ535 2.60/0 של בשיעור ירידה
בתשעת ההרוגים מספר כי לציין כדאי השנה). הרוגים
התקופה לעומת 1973 שנת של הראשונים החודשים
הרוגים (מ458 ב16.80/0 עלה 1972 בשנת המקבילה

.(1973 בשנת הרוגים ל535 1972 בשנת
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שיפור טעונה ברכב ושליטתם מועט בנהיגה שנסיונם כיוון
החזיקו ובסה"כ חדשים נהגים * כ59,000 נוספו (השנה

אנשים). * כ662,000 נהיגה ברשיונות

עצמו: ברכב קשור בדרכים תאונות להתארעות השני הגורם
הנוספים הרכב כלי ומספר בכבישים הנעים הרכב כלי מספר
נעו ובסה"כ רכב כלי כ40,000* נוספו (השנה שנה מדי
התחזוקה ומצב ישן רכב רכב); כלי כ411,000* בכבישים

החורף. לקראת והכנתו הרכב של הכללי

הוא בדרכים, התאונות התארעות את המסביר השלישי הגורם
 שהזכרנו הקודם לגורם מתקשר זה גורם הכבישים. רשת מצב
הכבישים רשת התפתחות קצב בכבישים. הנעים הרכב כלי נפה
אחד שהוא הרכב, כלי של הריבוי קצב את מדביק אינו בארץ
במדינה. שחלה הכללית ההתפתחות של הבולטים מהםממנים
והרחבת חדשים תנועה עורקי של פיתוח מחייבת זו התפתחות
מושם בתעבורה לקשיים מידי כפיתרון קיימים. תנועה עורקי
עלידי הקיימת, התשתית של מקסימאלי ניצול על הדגש

לסטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אומדן לפי

הישראלית החברה כי לזכור יש האנושי, בגורם כשעוסקים
טרם והיא מוטוריזאציה, של דינאמי בתהליך נמצאת
מתהליך המתחייבים ולכללים למנהגים הדרושה במידה הסתגלה
אוכלו לגבי והן הנהגים אוכלוסיית לגבי הן נכון זה דבר זה.
המגיעים העולים בין כי להוסיף, יש לכך הרגל. הולכי סיית
המפגש להם וזה נידחות מגלויות המגיעים כאלה גם יש ארצה
לכללי מודעים הם אין כן, ועל המודרנית, התעבורה עם הראשון
להתעלם אין הללו, הגורמים מלבד מהם. הנדרשים ההתנהגות
בהתייח הישראלית החברה נוקטת שאותה הסלחנית מהגישה
תנועה בעברייני מדובר כאשר אפילו התנועה. לעברייני סותה
הציבור אין אדם, חיי קופחו שבהן קטלניות בתאונות המעורבים
שיש כעבריינים אותם רואה הוא ואין מהם להסתייג מוכן
זו סלחנית אוירה להם. המגיעה הדין חומרת לפי להענישם
מודע, באופן יום, מדי עוברים בכבישים שהנהגים לכך מביאה
ליצר נותנים בזולת, התחשבות חוסר מגלים התנועה, חוקי על
ההגה ליד בהיותם מוחלט חופש שלהם והתוקפנות התחרות
בתוצאות לעתים, המסתיימים, מסוכנים מצבים בכבישים ויוצרים
לאוכלוסיית שנה מדי הנוספים החדשים, הנהגים ריבוי טרגיות.
בכבישים, חמורים מצבים הוא אף יוצר הכבישים, על הנוהגים

לאשדוד מאילת חורג מטעו העברת
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התנועה שמתגברת וככל במדינה הרכב כלי מספר שגדל ככל
לבעיית מודעים התחבורה ומשרד המקומיות הרשויות בערים.
מיגרשי בהיעדר לפתרונה. מספיק נעשה לא עדיין אך זו,
לעצירה האסורים במקומות רכבם את הרכב בעלי מחנים חנייה,
מסתיר החונה הרכב תאונות: להתארעות הגורם דבר ולחנייה,
ומחייב הכביש שטח את מצמצם הוא הנהג, של הראייה שדה את
הרגל הולכי את מחייב נסיעתו, ממסלול לסטות הנהג את
את להוריד האוטובוסים לנהגי מאפשר ואינו הכביש על ללכת

בביטחה. הנוסעים

נפגעים עם דרכים לתאונות שגרמו הסיבות על כאן נצביע
אחוזים: לפי ,1974 בשנת

%25.0  מרחק שמירת ואי מופרזת מהירות

%20.5  רגל הולכי התנהגות

%16.4  ולרמזורים לתמרורים ציות אי

. %13.1  וסטיות פניות עקיפות,

%9.3  רגל להולכי זכות מחן אי

%15.7  הסיבות שאר

36 לוח

השנה חודשי לפי בדרכים התאונות
1973  1972 השנים ממוצע לעומת 1974

1600

.₪±
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^^^^
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מספר התאונה, סוג (לפי להלן שיפורטו הכביש קטעי 12 "
תאונות מוקדי היוו לתאונות), העיקריות והסיבות התאונות
כבישים לקטעי הכוונה בצמתים). (לא ביךעיתניות בדרכים ו

להיות יכול אינו שבהם הרב התאונות שמספר תורפה ולנקודות בתשתית הקשורה אחרת בעייה לביצוע. הניתנים שינויים הכנסת
מקריים. בגורמים מוסבר ומחריפה הולכת זו בעייה חנייה. במקומות החמור המחסור היא

■.■■" מםכרהכביש
הק"מ

תאונות
קטלניות

תאונות
קשות

תאונות
קלות

כל סך
לתאונותהתאונות עיקריות סיבות

הנקרה ראש קדימה610246066חיפה זכות מתן אי

אשקלון  רווח1115265361רעננה שמירת אי

אשקלון  רווח1620243743רעננה שמירת אי

אשקלון 1רעננה רווח610373242ן שמירת אי

חיפה  רגל18690274049תלאביב הולכי התנהגות
תלאביב  כחוק5155253441ירושלים שלא עקיפה

תלאביב  נכונה46501102536ירושלים לא פנייה

טבריה  רגל610491831חיפה הולכי התנהגות
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לצרף המשטרה מתכוונת הבאה בשנה השוטר. לדוח נוסף
מד המשטרה רכשה השנה שברשותה. הממא"לים לכל מצלמות
ניתן שהוא בכך הבולט שיתרונו אלקטרואופטי מהירות
עתה הנמצאים המהירות למדי בניגוד בעקומות, להפעלה
בצמוד הוא אף מופעל האלקטרואופטי המהירות מד ברשותה.
בשנת המהירות. שעון את וכן הרכב את המצלמת למצלמה
נגד דוחות 14,762 הממא"לים מפעילי עלידי נרשמו 1974

מופרזת. במהירות שנעו תנועה עברייני

(וידאוטייפ) נייד תמונות ברשם גם שימוש נעשה השנה
באופן עתה מופעל הוא בתנועה. רכב מתוך להפעילו שניתן
מצלם התמונות רשם התנועה. מחלקת של הפיקוח ברכב נסיוני
את לעצור ניתן וכך שנעשתה, העבירה את ומנציח הדרך את
טלוויזיה מסך גבי על לו ולהראות העבירה את שביצע הנהג
בפני בטלוויזיה גם להקרנה ניתנים זה מסוג סרטים שעשה. את
אפקט משום בה שיש מוחשית הדגמה לשם הרחב, הציבור
המוצלחות התוצאות סמך על ברכב. הנוהגים לגבי רב חינוכי

התעבורה דיני אכיפת דרכי *2
דרכים בתאונות והמלחמה

סדירה בהזרמה עוסקות והסיור התנועה יחידות
פועלות הן הביךעירוניים; ובכבישים בערים רכב כלי של
ובשעות הגדולות בערים בעיקר ובהסדרתה, התנועה בהכוונת
מרכזיים תנועה צירי על מפקחות הן ובחגים בשבתות שיא.
מרתיעות הן וקיט. תיור ולמקומות רחצה לחופי המובילים
העוברים רגל והולכי נהגים נגד ופועלות בכוח תנועה עברייני
יש אך בתאונות. ראשוני טיפול מטפלות וכן התעבורה חוקי על
בסיירים, ממחסור הנובעת בכבישים, הפיקוח דלילות כי להדגיש,

הנדרש. ההיקף במלוא החוק אכיפת מאפשרת איננה

כוחאדם, ובפחות יעילה בצורה התעבורה דיני לאכיפת
חדישים אלקטרוניים במכשירים המשטרה נעזרת
האלקטרוניים המהירות מדי מספר הגיע השנה שונים. מסוגים
מצלמה צמודה ניסוי, לצורכי ל18. המשטרה שבידי (ממא"לים)
העבירה את להנציח המאפשר דבר אלה, מהירות ממדי לאחד

מצלמה עם חדיש אלקטרוני מהירות מד
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אותה, המגבילה או הסדירה לתנועה המפריעה בצורה רכבם
במקומות החונים רכב, כלי כ60 יום, מדי בממוצע, נגררים
השנה נגררו הכל בסך לתנועה. חמור מכשול ומהווים אסורים
בקרוב יוחל ברירה, בלית רכב. כלי 21,159 תלאביב במחוז
ובירושלים, בחיפה גם אסורים במקומות מתנייה רכב בגרירת

אלה. בערים ומתגברת ההולכת התנועה זרימת עקב

משרד של (יחידה תלאביב במחוז הבטיחות סיירת
זו בשנה התארגנה המשטרה, ידי על המופעלת התחבורה),
רוקנו שלאחריה והתקופה הכיפורים יום שמלחמת לאחר מחדש,
בסיירת פעלו השנה בסוף מכוחאדם. כליל כמעט אותה
חוקי באכיפת עוסקת זו סיירת סיירים. מ200 למעלה הבטיחות
בצמתים התנועה על ובפיקוח לנהגים בהסברה התעבורה,
17,191 הסיירים הגישו השנה במשך עיקריים. תנועה ובעורקי

תנועה. עברייני נגד דוחות

עלידי שהוקמה החנייה, סיירת פועלת בתלאביב
על תעבורה דיני באכיפת עוסקת זו סיירת התחבורה. משרד
סיירת עם נמנו השנה אסורים. במקומות חונה שרכבם נהגים

דוחות. 32,470 הוגשו השנה במשך סיירות. 50 החנייה
סכנה המהווים מכניים, ליקויים נמצאו שבהם רכב כלי 2,008
בוחני עלידי מהכבישים השנה הורחקו ולאחרים, הרכב לנוסעי
הרישוי. משרד עלידי מחדש ולבדיקתם לתיקונם עד המשטרה,
החורף, בוא לקראת הבטיחות, חודש מיבצע נערך נובמבר בחודש
הלאומית המועצה ועם והתרבות החינוך משרד עם בשיתוף
של צוותים 20 הופעלו המיבצע חודש במשך תאונות. למניעת
מדי נבדקו בממוצע הארץ. ברחבי ביקורת בנקודות רכב בוחני
אי הוראת הוצאה לקוי שנמצא לרכב רכב. כלי 700 יום
תוך תיקון הדרוש את לתקן היה חייב הרכב ובעל שימוש,
אי הוראות הוצאו המיבצע של הראשונים בימים שעות. 24
האחוז ירד בהדרגה אך שנבדקו, הרכב מכלי ל200/0 שימוש
הורחקו זה מיבצע במסגרת החודש. בסוף בלבד ל40/0 והגיע
עד מכניים, ליקויים נמצאו שבהם רכב כלי 1,372 הכביש מן

הרישוי. משרד עלידי מחדש ולבדיקתם לתיקונם

הפיקוח קטעי לשינוי תכנית נערכה 1974 בשנת
מחקר צוות הביןעירונית. הכבישים ברשת
על המתבססת יותר, רצופה פיקוח קטעי רשת תכנן משטרתי
התנועה בזרימת השינוי על התאונות, מספר על התנועה, נפחי
דורגו הפיקוח קטעי ביןמרחבי. תיאום ועל לעת מעת
ב' דירוג בקביעות, איוש המחייב א' דירוג סוגים: לשלושה
לשתי אחת איוש המחייב ג' ודירוג ליממה אחת איוש המחייב
אוקטובר חודש במשך נערכו הצוות המלצות לפי יממות.
החדשה, התוכנית לקווי בהתאם בארץ, התנועה לשכות כל
פעילות לתוספת להגיע הצליחו הן מינימאלי כוחאדם ובתיגבור
התאונות מספר להפחתת תרם זה דבר מ500/0. למעלה של

עירוניים. בין כביש בקטעי בדרכים
עלידי חינוכית, בדרך אכיפה שיטת לראשונה נוסתה השנה
בכיר מדען עם בשיתוף לנהגים, אישית תקשורת

37 לוח

 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
תנועה כדי תוך עבירות

1974

העבירה מתוףפה"כסוג אחוז
ד*ה"כ

14,7622.2מהירות
עקיפות פניות, 14,5432.1סטיות,

איתות 12,5991.9סינוור,

מיכאניים 8,9541.3ליקויים

9.0251.3מטען

רגל הולכי 9,7441.4התנהגות

רגל להולך זכות מתן 6460.1אי

לרמזור או לתמרור ציות 26,0383.9אי

20שיכרות

כחוק שלא בדרך 13,5132.0שימוש

אופניים רוכבי 6120.1עבירות

אסורה 223,63732.9חנייה

מחמירים בתנאים 254,99137.5חנייה

מוגבל בתחום 7,0441.0חנייה

נסיעה כדי תוך קלות 15,7192.3עבירות

טכניות 30,3814.5עבירות
העבירות 38,2275.6שאר

680,725100.00/0סה"כ

לשימוש יוכנסו המכשיר, של הנסיונית בהפעלתו השנה שהושגו
זה. מסוג נוספים מכשירים

השנה צילמו המרומזרים בצמתים האלקטרוניות המצלמות
צילומיהן סמך על אדום. באור פניהן על שחלפו מכוניות אלפי

תנועה. עברייני נגד דוחות 3,559 נרשמו

התנועה על לפיקוח מסוק המשטרה הפעילה השנה גם
ממרחב בחלקים וכן דן גוש ערי וביתר רבתי תלאביב באיזור
עומסי של בעיתות הופעל המסוק המרכז. וממרחב השרון
בשבתות הקיץ, בחודשי ציבוריים, אירועים בזמן במיוחד תנועה,
שעברו עבריינים 758 נתגלו אוירקרקע בתיאום ובחגים.

תעבורה. דוחות נגדם ונרשמו חמורות עבירות

מצוי, שבו תלאביב במחוז במיוחד חמורה החנייה בעיית
מלבד בכבישים. הנעים הרכב מכלי גבוה אחוז ונכנס יוצא
את המעמידים תנועה עברייני נגד תעבורה דוחות רישום
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במשפטי ההליכים פישוט שמטרתה השפעה ■¥■

משטרה אנשי של מזמנם יחסוך ההליכים פישוט  ד, ר ו ב ע ת
המוטורית בתנועה המשפט. בבתי העומס את ויוריד ואזרחים
שהשפיטה היא הכוונה כן ועל מאד, רחבה אוכלוסייה מעורבת

חמורות; תנועה בעבירות רק תהיה הרגילה בדרך

הנוגע בכל התפיסה שינוי שמטרתה השפעה *
שהנהג כדי ופישוטן, התעבורה תקנות תימצות  ה ק י ק ח ל

האסור; ומהו המותר מהו יותר טוב ידע

אדמיניסטר סמכויות של הענקה הסדרת .¥■

במצב  משטרה לקציני יותר רחבות טיביות
נהיגה, רשיון מלהחזיק נהג לפסול משטרה קצין רשאי הנוכחי
הכוונה חמורה. דרכים בתאונת מעורב היה נהג אותו אם רק
לפסילת אדמיניסטרטיבית סמכות משטרה לקציני להעניק היא
תאונה נגרמה לא אפילו חמורה, עבירה עבר הנהג אם רישיון
מקרי עניין היא התאונה התארעות שהרי עבירה, אותה בגין

בלבד;

צילומי פי על הנערכים הדוחות הסבת *
למחשב. ברמזורים המותקנות המצלמות

דרכים ובתאונות תעבורה בעבירות חקירה *3

לדין והבאה
משטרתי צוות פועל נפגעים עם דרכים תאונת של מקרה בכל
דרכים בתאונות גם חוקר זה צוות ומכוחן. מחוקר המורכב
המורות עבירות בשל שנגרמו אד נפגעים, אין שבהן מסוימות
המצב את לבדוק הוא הבוחן של תפקידו התעבורה. חוקי על
את הכביש, תנאי את בתאונה, המעורבים הרכב כלי של המכני
על המצביעים התאונה, לאחר הכביש על שנשארו הסימנים
התאונה. ובשעת התאונה להתארעות סמוך הרכב של מצבו
בתאונה המעורבים מן הודעות לגבות הוא החוקר של תפקידו

אחרות. ראיות ולאסוף הראייה ומעדי

של תיקים בהכנת עוסקות המשטרה של התביעה יחידות
בחלקם משטרה, וסמלי קצינים לדין. ובהבאתם תעבורה עברייני
שמיעת בשעת המשפט, בבתי כתובעים מופיעים משפטנים,

אלה. תיקים

מוסדות עט פעולה שיתוף *4

התעבורה בנושאי שוטפים קשרים מקיימות המשטרה יחידות
בדרגים מיוצגת המשטרה למשטרה. מחוץ שונים גורמים עם
גופים של בדיונים  והמרחבי המחוזי הארצי, בדרג  השונים
בדרכים התעבורה בבעיות העוסקים ומוניציפאליים ממלכתיים
במיוחד להדגיש יש הללו הגופים בין דרכים. תאונות ובמניעת
דרכים, בתאונות למלחמה הביןמשרדי הציבורי המטה את
כל מרוכזים זה בגוף הדוקים. קשרים המשטרה מקיימת שעמו

38 לוח

974ו 972ו שנרשמו תעגורה דוחות
תלאביב מחוז

332,894

146.019

1974 1973 1972

שדד, משקיפי מקיימים זו בשיטה גרעיני. למחקר המרכז מן
תנועה. עבירות על ומדווחים הביןעירוניים בכבישים תצפיות
התראה לנהג נשלחת ומשם הארצי במטה למחשב מועבר הדיווח
לסורו, וחזר התראות שלוש שצבר נהג שעשה. העבירה בגין
עובר אלה דרכים מיצוי לאחר רק משטרה. קצין עם לראיון מוזמן
העבריין הנהג את להזמין יכול אשר הרישוי, למשרד הטיפול
לחייבו מונעת, בנהיגה להשתלם אותו לחייב רפואית, לבדיקה
נהיגה. רשיון מלהחזיק לפוסלו אפילו או נהיגה במבחן מחדש

.1974 בנובמבר מה1 החל מופעלת זו שיטה

הביןעירוניים בכבישים הסמוי הפיקוח
את קיבל שהדבר לאחר אלה, בימים המשטרה עלידי הופעל
מ"הבילוש" מה הסתייגות קיימת הציבור בקרב בחוק. עיגונו
נתפסות אינן תנועה שעבירות משום תנועה, עברייני אחר
ולדעת רבים לדעת זאת, עם פליליות. כעבירות הציבורי במוסר
בין דרכים במספר הסמוי הפיקוח הפעלת ישראל, משטרת
ייתכן כי שינסוהו, ראוי במיוחד, וסואנות מרכזיות עירוניות
החוק באכיפת אפקטיביות תוצאות להשיג מאפשר שהוא
כלי ובמספר מועט אדם כוח בעזרת דרכים תאונות ובמניעת

מצומצם. רכב

לקראת משימות מספר המשטרה לפני עומדות האכיפה בנושא
 הבאה: השנה
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שניתנה מעשית בהדרכה מהתלמידים חלק השתתפו זו תוכנית
בחיפה, בעכו, בתלאביב, המשטרה שבתחנות ההדרכה במיגרשי
בצפת המשטרה בתחנת גם ובטבריה. ברמלה בהרצליה, בחדרה,
הדרכה מיגרשי זה. מסוג הדרכה מיגרש בהקמת השנה הוחל
תחנות מדרכות, סלולים, כבישים אנפין, בזעיר ממחישים, אלה
חצייה מעברי אופניים, ולרוכבי להולכירגל שבילים דלק,

חשמליים. ורמזורים

גדנ"ע, קבוצות 56 ל גם ניתנה התעבורה בנושאי הדרכה
ילדים, גני ול137 נוער קבוצות ל76 תיכוניים, ספר בתי ל15
א' ולכיתות הילדים לגני ההדרכה אלה. גופים של פנייתם פי על
עבודה לעבוד המעוניינות מוסמכות, מורות ידי על ניתנה
המועצה עלידי שאורגן בקורס השתתפו המורות חלקית.
והתרבות, החינוך משרד עם בשיתוף תאונות למניעת הלאומית
זה הסדר פועל בינתיים זה. מסוג בהדרכה לעסוק שהכשירן

לה. השכנות ובערים בתלאביב

בתפקיד משטרה אנשי 44 הועסקו והנוער הילדים בהדרכת
הדרכה קיבלו המדריכים חלקי. בתפקיד משטרה אנשי ו12 מלא
שמעו זו הדרכה במסגרת הארצי. הספר בבית ימים 7 של

ההדרכה. וביסודות בחוק בפסיכולוגיה, בפדגוגיה, הרצאות

למבוגרים, ההסברה מסגרות את המשטרה הרחיבה השנה
ארגונים תנועה, משקיפי כגון מוגדרים, לסקטורים בעיקר
שאורגנו למבוגרים הסברה ובערבי בהרצאות וכר. וולונטריים
ציבוריים וגופים תאונות למניעת הלאומית המועצה עלידי

משטרה. קציני גם חלק נטלו אחרים,

יכולה והמשטרה בדרכים הבטיחות בנושא המטפלים הגורמים
פעולה המשטרה משתפת כן השגותיה. את להעלות זה בפורום

אלה: גופים עם

דרכים; תאונות למניעת הלאומית המועצה *
וחקיקה; תעבורה לענייני תיאום ועדת *

ולבנייה; לתכנון ערים, לבניין המחוזית הוועדה *
אחרות; מקומיות וברשויות בעיריות התנועה ועדות *

הטכניון; שליד בדרכים לבטיחות המרכז *
רכבת. למפגשי הוועדה *

הנוגע בכל דעתם את ומחווים מייעצים המשטרה נציגי
וביןעירוניים עילוניים כביש בקטעי הנדסיים שיפורים להכנסת
כך על מצביע הסטאטיסטיים הנתונים שריכוז בצמתים, וכן
מושפעים המוניציפאליים המוסדות רבות. תאונות בהם שנגרמו
למע"ץ בכבישים. שיפורים להכנסת ביחס המשטרה מעמדת
להניח יסוד שיש הדרכים תאונות פירוט ובו יומי דיווח מועבר
או בתמרור ליקוי או בכביש הנדסי ליקוי בגלל נגרמו כי
מהנדס האחד בכירים, משטרה קציני שני הכביש. על בסימן
בתחום הנושאים במגוון רבות עושים רכב, מהנדס והשני תנועה
משרד עם המשטרה שמנהלת השוטפים במגעים התעבורה.
שינויים הכנסת לגבי הצעותיהם את נציגיה מעלים התחבורה,
שותפה המשטרה זרימתה. את לשפר כדי התנועה, בסדרי
תל בערים התנועה בסדרי השינויים על ובהכרעות בדיונים

וירושלים. אביב

דרכים תאונות

שבהן דרכים לתאונות ורק אך מתייחסים זה בפרק הנתונים
זה בפרק המופיעים והדיאגרמות הלוחות בניאדם. נפגעו

הסברה ופעולות לנוער הדרכה *5

השנה קיבלו יסודיים ספר בתי מ1,343 תלמידים 72,415
במסגרת בדרכים. הבטיחות בנושא משטרה אנשי מפי הדרכה

39 לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

19741965
100,000התאונותמס9ר תושביםלכל

דושנה
קלותקשותקטלניותפה''כ

ממפר
ממפרהאוגלופייהוהפגעים

התאונות
850ר
הנפגעימ

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
197215,3335782,86611,88922,0863,200,500479690
197314,7775892,59611,59821,9113,304,422447663
197414,8506232,47611,75121,7103,382,643439642
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דרכים תאונת לאחר ראשו'' על "עומד רכב כלי

ל הגיע רגל בהולכי השנה שפגעו הרכב כלי של מספרם
מכוניות ,(53.60/0) 2,827  פרטיות מכוניות מהם: 5,275
ואופנו קטנועים ,(26.30/0) 1,387  מסחריות ומכוניות משא
אוטובוסים זה (ובכלל אחר מנועי ורכב (%6.2) 326  עים

.(%13.9) 735  ומוניות)

לעומת היום, בשעות אירעו 1974 בשנת התאונות מן 0/ם75.6
מן 0/ם781 אשתקד. היום בשעות שאירעו התאונות מן 74.00/0

בצומת %31.9 ומהן עירונית בדרך אירעו 1974 בשנת התאונות
בדרך שחלפה בשנה שאירעו התאונות מן 76.30/0 לעומת עירוני,
מן %3.8 עירוני. בצומת שאירעו מהן ו%31.7 עירונית
%4.4 לעומת עירוני, בין בצומת 1974 בשנת אירעו התאונות
מן 63.70/0 ביןעירוני. בצומת 1973 בשנת שאירעו התאונות מן
לעומת היום, בשעות אירעו 1974 בשנת הקטלניות התאונות
השנה אירעו הקטלניות התאונות מן %54.4 אשתקד. 60.30/0

אשתקד שאירעו קטלניות תאונות %51.3 לעומת עירונית, בדרך
עירונית. בדרך

בשנת הארץ בכבישי שנעו המורשים הרכב כלי כל מבין
לעומת בתאונות, 5.60/0 מעורבים היו ממונעים), רכב (כלי 1974
המעורבות אחוז .%0.3 של ירידה כלומר, ,1973 בשנת %5.9
רכב כדלקמן: היה דרכים בתאונות שונים רכב סוגי של
 וקטנועים אופנועים ,27.50/0  משאיות ,51.800  פרטי
המעורבים אחוז .4.70/0  ומוניות 6.70/0  אוטובוסים ,7.50/0
מבין 27.40/0 כדלקמן: היה המורשים מבין דרכים בתאונות
המוניות מבין 23.90/0 רביעי), אוטובוס כל (בערך האוטובוסים
(משאית המשאיות מבין 6.60/0 רביעית), מונית כל (בערך
הפרטיות, המכוניות מבין וכ4.60/0 משאיות) 16 כי מבין אחת
רכב כלי 21 מתוך אחד רכב (כלי והאופנועים הקטנועיב

כאלה).

דרכים תאונות על ולהשוואות המספריים לנתונים נוסף כוללים,
מרכיבים לפי דרכים תאונות של ניתוח גם שבהן, והנפגעים
המורשים, הרכב כלי מספר האוכלוסייה, גודל כגון: שונים,
המרחבים, לפי התאונות והתפלגות תאונות להתארעות הסיבות

וכוי. הזמן המקום,

שינויים השנה גם אין המחוזות לפי התאונות בהתפלגות
בולטים:

אשתקד; 45.60/0 לעומת 0/ס44.2,  אביב תל מחוז
; אשתקד 32.50/0 לעומת ,%30.1  הדרומי המחוז
אשתקד. 21.90/0 לעומת 0/ם25.7,  הצפוני המחוז

בסדר היתה המחוזות לפי הקטלניות התאונות התפלגות
שונה:

אשתקד; 45.30/0 לעומת ,41.50/0  הדרומי המחוז
אשתקד; 34.30/0 לעומת ,38.60/0  הצפוני המחוז
אשתקד. 20.40/0 לעומת ם/19.90,  תלאביב מחוז

,1974 בשנת שאירעו נפגעים עם דרכים תאונות 14,850 מתוך
האנשים מקרב 48.10/0 קטלניות. בתוצאות תאונות 623 נסתיימו
348) הגילים בכל רגל הולכי היו בכבישים 1974 בשנת שנהרגו
.(682 מתוך 317) 1973 בשנת 46.50/0 לעומת ,(724 מתוך
היו 1974 בשנת חייהם את שקיפחו הרגל הולכי מבין 21.30/0

אשתקד. 24.00/0 לעומת ילדים,

40 לוח

חומרתו74$ו לפי דרכ>ם תאונות
המחוזות לפי

הצפוני המחוז

\

הדרומי המחוז תלאביב מחוז
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41 לוח
המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה דרכים תאונות

1974  1973

באחוזים השינוי 1974 1973

14,77714,850+ 0.5
3,304,4223,382,643+ 2.4
370,059393,083+ 6.2

3938 2.6

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב כלי
(מנועיים) מורשים רכב כלי 1,000 ל התאונות מספר

42 לוח
חומרתן לפי דרכים תאונות

1974  1972

197219731974
באחוזיםהשינוי
1973/721974/73

100.00/0הכלסך 15,333%100.0 14,777100.00/0 14,850 3.6+ 0.5

+ 5.8 + 1.9

 4.4 9.6
+ 1.3  2.4

4.2 623
16.7 2,476
79.1 11,751

4.0 589
17.5 2,590
78.5 11,598

3.8 578
18.7 2,866
77.5 11,889

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

43 לוח
והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות

1974

ההרוגים מספר התאונות מספר
ונהגים נופעיפ ואחרים רגל הולכי הזמן המקום

הגל סן
ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים לילה יום

ןיא ךףף ףףף הגל ס,
עירונית עירונית

החודש

19 357 74 274 724 226 397 284 339 623 הכל סך

592930342568293351ינואר

46252123235522330פברואר

402317241648264171מרץ

41212028134417522אפריל

53272641126622539מאי

583622431562247292יוני
5728294116782343912יולי

46192734126198431אוגוסט

432617311247159221ספטמבר
684226442478291336אוקטובר

562630302658267241נובמבר

56371924325932621דצמבר
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44 לוח
והמחוזות המרחבים לפי והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות

1974

מןהזהמקוםהחומרההכלמי

מ98ר
כאחוזיםהתאונות

קשותקטלניות קלותפציעותי קציעות
דיר

עירונית
מהן
כצומת

לא דרך
עירונית

מהן
יוםכצומת מס9ר

מם9רכאחוזיםהתאונות
מ98רכאחוזיםהתאונות

לילהכאחוזיםהתאונות

הכל 14,850100.0623100.02,476100.011,751100.011,5954,7483,25556411,2323,618פף

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

1,684
632
449

1,048

11.3
4.3
3.0
7.1

69
39
46
86

11.1
6.3
7.4
13.8

228
179
194
333

9.2
7.2
7.8
13.5

1,387
414
209
629

11.8
3.5
1.8
5.3

1,350
328
200
551

375
59
22
139

334
304
249
497

35
26
32
85

1,318
486
358
772

366
146
91
276

הצפוני* 3,81325.724038.693437.72,63922.42,4295951,3841782,934879המחוז

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

1,900
2,272
2,385

12.8
15.3
16.1

26
40
58

4.2
6.4
9.3

163
250
280

6.6
10.1
11.3

1,711
1,982
2,047

14.6
16.9
17.4

1,895
2,187
2,050

1,174
1,003
980

5
85

335

2
44
122

1,426
1,719
1,747

474
553
638

תלאביג 6,55744.212419.969328.05,74048.96,1323,1574251684,8921,665מחוז
ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

1,052
2,025
1,403

7.1
13.6
9.4

55
103
101

8.8
16.5
16.2

107
367
375

4.3
14.8
15.2

890
1,555
927

7.6
13.2
7.9

994
1,239
801

389
365
242

58
786
602

3
154
61

820
1,502
1,084

232
523
319

1,074 3,406 218 1,446 996 3,034 28.7 3,372 34.3 849 41.5 259 30.1 4,480 הדרומי המחוז

9
1

45 לוח
המחוזות לפי סוגיהן לפי דרכים תאונות

1974  1973

התאו נותסוג
הכל תלאכיכהצפוניהמחוזכאחוזיםסד הדרומיהמחוזמחוז

1974 197319731974197319741973197419731974

הכל 14,850סך 14,777100.0100.03,2413,8136,7356,5574,8014,480

נע רכב עם 6,8667,20746.548.51,3421,6693,4783,5372,0462,001התנגשות
חונה רכב עם 1351410.90.9313860594444התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם 1081150.70.8435438372724התנגשות
דומם עצם עם 3403512.32.4105108133125102118התנגשות

רגל בהולך פגיעה או 5,2495,27535.535.51,1811,3952,2672,1901,8011,690דריסה
רכב כלי בתוך בנוסע 6785264.63.58084471339127103פגיעה

6616184.54.2187208146139328271התהפכות
72690.50.5211924272723החלקה

אחר 6685484.53.7251238118104299206סוג



46 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
1974  1973

הרגכ גלי סוג
הרגג השינויהמורשיםגלי

גאחוזימ
הרגב השינויהמעורביםגלי

באחוזים1973197419731974

המנועיים הרכב כלי כל +370,059393,083סך 6.221,83923,011+ 5.4

פרטיות +229,009252,417מכוניות 10.210,93411,363+ 3.9

משא +88,56792,023מכוניות 3.96,0246,032+ 0.1

מנוע עם ואופניים קטנועים 40,25335,831אופנועים, 15.2י11.01,9351,641

+5,2105,343אוטובוסים 2.61,6101,466 8.9

+3,8994,262מוניות 9.39021,020+ 13.1

(מנועיים) +3,1213,207שונים 2.0434413 4.8

אופניים ותלת +840967אופניים 15.1

לבהמות רתומות 118109עגלות 7.6

47 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
1974

252,41764.211,36351.84.5

92,02323.46,03227.56.6

35,8319.11,6417.54.6

5,3431.41,4666.727.4

4,2621.11,0204.723.9

3,2070.84131.912.9

גלי הרגגסוג
הרגב הרנגהמורשיםגלי אחוזהמעורביםגלי

ביו
המעורבים
המורשים גאחוזימהמפ9רבאחוזיםהמספר

כל המנועייםסך הרכב 393,083100.021,935100.05.6כלי

פרטיות מכוניות

משא מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

אוטובוסים

מוניות

(מנועיים) שונים
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48 לוח
לאעירונית ודרך עירונית דדן דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

1974

לאעירוניו? דרך עירונית דרך הכל םד דורככ כלי סוג

5,386 17,625 23,011 המנועיים הרכב כלי כל סך

11,3638,9142,449
6,0323,9752,057
1,020805215
1,4661,258208
861749112
22219626
34432519

21419618
413270143

פרטיות מכוניות
נישא מכוניות

מוניות
אוטובוסים
קטנועים
אופנועים

מנוע עם אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים תלתאופנועים,

(מנועיים) שונים

93
46

874
63

967
109

ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות

50 לוח

ילדים

רגל הולכ* תאונות נפגע*
74*ו  אופנ"ם ורוכב*

50458.0*4

מבוגרים

%2.*7744>ג

על פצועים

1,40524.4"

20023.0/

פצועים
זןקיה

242.$

ותביייאשנ"ם
התגים

ונו התני

מתיר אחוז
הסה''כ

100.0

25.0

13.1

0.3

1.3

0.3
20.5

9.3
16.4

0.1
2.2

3.7

0.1
2.5

5.3

49 לוח
התאונות סיבות התפלגות

1974

הסיבות מס*ר הסיבות

15,394 סה"כ

3,843מהירות

עקיפות פניות, 2,010סטיות,

איתות 48סינוור,

מיכאניים 194ליקויים

39מטען

רגל הולכי 3,152התנהגות

רגל להולך זכות מתן 1,429אי

לרמזור או לתמרור ציות 2,522אי

19שיכרות

כחוק שלא בדרך 334שימוש

אופניים רוכבי 576עבירות

רגילה 19חנייה

נסיעה כדי תוך קלות 388עבירות
הסיבות 811שאר
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51 לוח
המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי

1974

הדרומי המחוז תלאגיב מחוז הצפוני המחוז ארצי סיכומ

"%* *#8 "י*" *<" %"* *%* "יי" *" *%* %?* יי""* *"* ^ *%" הרוג* מה*,

5,558 1,269 312 7,139 7,589 817 127 8,533 4,467 1,286 285 6,038 17,614 3,372 724 21,710 סה"כ

3781,8531,7851223731,290

1862,6943,1871105482,529

1372,0811,584592421,283

71548260840212

433842631154198

2296021246

89 2,320 934

16 2,896 2,185

9 2,227 1,052

7 626 145

5 432 122

1 32 29

452 133 1,519 4,077 1,203

457 82 2,724 7,408 1,191

268 51 1,371 4,416 647

55 6 206 905 166

39 12 173 704 136

15 1 45 104 29

רגל 5,624344הולכי

8,807208נוסעים

מכוניות 5,182119נהגי

אופנוע 1,09221נוהגי

אופניים נוהגי 86828ן

אחרים £1374

52 לוח
וילדים מבתרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

1974  1972

ל,ל9צקשה9צועימהרוגים מ ועי
כלהשנה

רגלהנפגעים ונהגיםואחרימהולכי רגלנוסעים ונהגיםנוסעיםואחרימהולגי
הכל מד

רגל ונהגיםנוסעיםואחרימהולכי
הכל י!כלילדיממבוגריםילדיממבוגריםסף ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיממבוגריםילדיממבוגריםמד

1972

1973

1974

11,126

21,911

21,710

661

682

724

249

241

274

76

76

74

303

330

357

33

35

19

3,792

3,502

3,372

853

773

829

480

405

403

2,233

2,135

2,000

226

189

140

17,633

17,727

17,614

2,721

2,834

2,776

1,624

1,359

1,405

12,313

12,657

12,599

975

877

834



53 לוח

והמחוזות המרחבים לפי תאונות נפגעי
1974  1972

הכל ה9צהרוגיטפד ש ל, מ י ע קלו מ י וע צ פ
197219731974197219731974197219731974197219731974

הכל 22,08621,91121,7106616827243,7923,5023,37217,63317,72717,614סף

חיפה 2,1642,2072,2784668873073082931,8111,8311,898מרחב

הגליל 9919031,068554746290279245646577777מרחב

העמקים 756731879605058288260296408421525מרחב

השרון מרחב
ו

1,4101,4721,8137470943874134529499891,267

ו

הצפוני המחוז 5,3215,3136,0382352352851,2721,2601,2863,8143,8184,467י1

הירקון 2,5352,6372,3722421272281951862,2832,4212,159מרחב

יפו 3,1433,0822,9144360403572922822,7432,7302,592מרחב

דן 3,1923,1573,2476750604703713492,6552,7362,838מרחב

תלאגיג 8,8708,8768,5331341311271,0558588177,6817,8877,589מחוז

ירושלים 1,4671,3361,3495562571371111181,2751,1631,174מרחב

המרכז 3,7293,5783,1811341361247046535302,8912,7892,527מרחב

הנגב 2,6992,8082,6091031181316246206211,9722,0701,857מרחב

הדרומי 7,8957,7227,1392923163121,4651,3841,2696,1386,0225,558המחוז



54 לוח

ונוסעים רגל הולכי תאונות נפגעי
1974  1972

הנפגעיםהשנה ואחריתכל רגל ונהגיםכאחוזיםהולכי כאחוזיםנופעימ

197222,0866,00327.216,08372.8

197321,9115,68926.016,22274.0

197421,7105,76126.515,94973.5

55 לוח

גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים
1974  1972

■ הנפגעים כל
ואחריםהולכי ונהגיםרגל נוסעים

הכל הכל40145פך 40145פף

19723,4152,1816221,5591,234261973

19732,9411,8404761,3641,101228873

19742,8751,8822561,626993173820

הפגיעה פוג

הנפגעים כל

197211077344333726

1973111762947351421

19749374245019415

הרוגים

197270648012835222635191

19735944059630918929160

19745434035235114019121

קשה פצועים

19722,5991,6244601,164975219756

19732,2361,3593511,008877185692

19742,2391,4051801,225834150684

קל פצועים

 74
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57 לוח

תעבורה וסילוקםדוחות
1974

המילוי, תיקימחיוכיםתיקים■שלגי

שנרשמו 72,896קנס612,286דוחות

קנס) עבירות 6מאסר(571,885)(מהם

הברירה לפי תנאי331,639שולמו על 83מאסר

במשטרה נהיגה35,859נסגרו רשיון 1,805שלילת

במשטרה ועומדים תנאי135,901תלויים על נהיגה רשיון 2,799שלילת

נהיגה123,872חויבו רשיון מלקבל 1,092פסילה

אחר175זוכו 440עונש

המשפט בבית ועומדים 135,901תלויים

טכניים 1,703שיבושים

הסגירה השלילהתיקיםסיבות תיקיםתיןיפת

אשמה חודשים3,416אין 3 605עד

הוכחות חודשים895חוסר 6 עד 3156

לציבור עניין חודשים3,554אין 12 עד 6895

ומעלה17,444אזהרות 146שנה

אחרות מסיבות 10,550נסגרו

58 לוח

המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות
1974  1973

מ שי חוד ב השלילה תקופת
תנאי על שלילה ומעלה מ12 126 63 3 עד הכל סף
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המחוז
197319741973197419731974197319741973197419751974

3,9394,60461060592156756895951492,3862,799הכלסד

הצפוני 1,2451,49222623241401772654143760912המחוז

תלאביב 8151,54318223825551362151041462994מחוז

הדרומי 1,8791,569202135266144341544651,164893המחוז



5,284 השנה נרשמו לרמזור או לתמרור ציות אי על .1,328
השנה נרשמו כחוק שלא עקיפה על אשתקד. 4,563 לעומת דוחות
הדוחות במספר אשתקד. דוחות 789 לעומת דוחות 1,022
נכון, לא בנתיב נהיגה ועל הימין על אישמירה על שנרשמו
הדוחות במספר השנה. ל776 אשתקד מ1,267 ירידה חלה
מ1,440 ירידה כן גם חלה קדימה, זכות מתן אי על שנרשמו

השנה. ל1,022 אשתקד

62 לוח
 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

תנועה כדי תוך עבירות
1974

רכג
מקומי י""י'ף והל לסוגיהן עבירות

132,568 3,451 136,019 הכל פן

2,9582142,744
1,02244978

9616955

3,738123,726

77613763

8329823

5,2842145,070
4,395464,349

מופרזת מהירות
כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן
איתות עבירות

הימין על אישמירה
נכון לא בנתיב ונהיגה

נכונה לא פנייה
לרמזור או לתמרור איציות

תאורה עבירות

כיינהגיםעכירות 19,96655819,408סה"כנהיגהתור

8,46318,462פה"כאופניימרוכביעכירות

בשנת מ447 ירד תושבים 100,000 לכל התאונות מספר
תושבים 100,000 לכל הפגיעות מספר זו. בשנה ל439 1973

ל642. מ663 הוא אף ירד

המוחזקים בשטחים הדרגים ותאונות התנועה *7

עלה המוחזקים בשטחים נפגעים עם הדרכים תאונות מספר
סד .1974 בשנת ל1,499 1973 בשנת מ1,323  ב13.30/0
בנפת ;(23.70/0) ל350 מ283 עלה שומרון בנפת התאונות כל
 סיני וצפון עזה בנפת ;(18.30/0) ל471 מ398  יהודה
.(76.90/0) ל46 מ26  הגולן וברמת (%15.8) ל632 מ616
תאונות מ164  ב15.20/0 עלייה חלה הדרכים תאונות במספר

.1974 בשנת קטלניות תאונות ל189 1973 בשנת קטלניות

לעומת ל2,301 הגיע 1974 בשנת הנפגעים של מספרם
הרוגים, 208 השנה היו הנפגעים כלל מתוך .1973 בשנת 2,029

שחלפה. בשנה 175 לעומת

כדי תוך עבירות על דוחות 19,966 השנה נרשמו הכל בסך
נרשמו תאורה עבירות על אשתקד; 17,809 לעומת נהיגה,
לעומת 4,395  הקודמת בשנה מאשר דוחות יותר הרבה השנה

60 לוח
הנפות לפי  דרכים תאונות

1974

עזה נפ11 נפרנ
הגולי יני1 פיני וצפון יהידה :ו* שומרון הכל 6ד התאונות

46 632 471 350 1,499 הכל סד

58510575

1,470571,413

73,7081,21472,494

אוו1894351914קטלניות רוכבי עכירות
קשות פציעות
קלות פציעות

597
713

174
133

104
316

298
243

21
מטען21 עבירות

מיכאניים ליקויים
עבירות שאר

התעבורה חוקי על אחרות עבירות
74,482 1,281 75,763 פה''ג

חויץת בלתי הגייה על דוחות נרשמו
30,216 1,611 31,827 פה''כ

הממא"לים מפעילי עלידי המוחזקים בשטחים נרשמו השנה
בכבי מופרזת במהירות שנסעו תנועה עברייני נגד דוחות 544
להפעלת מקומיים שוטרים הוכשרו השנה במשך שים.

הממא"לים.

61 לוח
הנפות לפי תאונות נפגעי

1974

הגולן פיני וגפון יהייה נפין שומרון טךהנל הפגיעה 8וג

84 970 730 517 2,301 הכל סד

20845551044הרוגים
82323813142727קשהפצועים
1,27023454443953קלפצועים

ו
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וי פרק

האדם כוח

המשטרה של האדם כוח מצבת עם נמנו זו בשנה
זאת מצבה .1973 בשנת 12,882 לעומת אנשים, 13,436
אנשי ובכללם המניין, מן המשטרה אנשי את כוללת
את האזרחי, המשמר של הקבוע והסגל הגבול משמר
היומיים השומרים זה ובכלל והשת"מים, השמ"זים
השוט ואת האזרחיים העובדים את היישובים, במשמר

המוחזקים. בשטחים המקומיים רים

שנים, מספר מזה לראשונה הצטמצם, 1974 בשנת
שהתקו אףעלפי המצבה, לבין האדם כוח תקן בין הפער
המשטרה. על שהוטלו והתפקידים המשימות עקב הוגדל
הוא  גדול עדיין ביניהם הפער כי לציין, יש אולם
 הדרומי במחוז ופחות תלאביב במחוז בעיקר מורגש
והשיטור הסיור בתפקידי אדם בכוח חמור חוסר קיים וכי
בתפקידי אלה. לתפקידים המועמדים מיעוט מפאת
ובמקצועות למצבה, התקן בין הפער הצטמצם החקירות

הרבשכבתי. הגיוס עקב התקנים מולאו אחרים

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

1974  1965

עובדיהאוכלוסייההשנה גל
ישראל משטרת

משטרה אנשי
** המניין מן

משטרה אנשי ממפר עוגדי כל מפ3ר
המניין מן המשטרה

וזושבימ ל1,000

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
19723,200,50011,3589,6143.63.0
19733,304,42211,72210,0053.63.0
19743,382,64312,59610,6953.73.2

לסטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *
המוחזקים. בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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64 לוח

לפי האדם כוח הדרגותמצבת
1974  1965

הדרגה
מ הד! ג צ

1965196619671968196919701971197219731974

1111111111רבניצב

8877888689ניצב

8111011תתניצב

משנה 22252424263630283044ניצב

464749525554637893104סגןניצב

8592108121129137145146163174רבפקד

191213214219222235233246250259פקד

208226224226237230269303374376מפקח

משנה 9090144181208221222213161196מפקח

ראשון 255470652800רבסמל

6166767177748409388078189391,008רבסמל

8008749671,0341,0751,1221,1971,3091,3901,434סמל(ת)ראשון(ה)

שני(ה) 1,0341,1501,2251,2631,2901,4411,4831,5721,6611,794סמל(ת)

1,4161,3401,3871,5391,6841,6511,6891,4782,0031,938רבשוטר(ת)*

2,2092,8273,6893,7693,6333,3312,9872,9352,2702,547שוטר(ת)

הכל 6,7267,5698,7569,2109,4089,4059,3979,61410,00510,695סך

באחוזים +7.5+השינוי 12.5+ 15.7+5.2+2.10.1+2.3+4.1+6.9

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

עסקו התפקידים ובשאר המשטרה מאנשי 77.30/0 עסקו
10,695 נכללים המשטרה אנשי של הכללי במניין .22.70/0
מוגד בתפקידים שוטרים 793 המניין, מן משטרה אנשי
שירו ועובדי פקידים 9 זמניים, מוספים שוטרים 580 רים,
יומיים שומרים ו519 האחיד בדירוג המדורגים תים

היישובים. במשמר

למשטרה הכפופים מוגדרים, בתפקידים שוטרים 267
ממשלה במשרדי מועסקים ומשמעתית, ארגונית מבחינה

משכורתם. את להם המשלמים שונים, ובמוסדות

עמד תושבים ל1,000 המניין מן המשטרה אנשי מדד
.3.2 על 1974 בשנת

השוטרים (למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר
והגיע לעלות ממשיך המוחזקים) בשטחים המקומיים

.1973 בשנת 1,287 לעומת הנסקרת, בשנה ל1,303

1974 בשנת 1,784 עלייה: נרשמה השוטרות במספר
.1973 בשנת 1,457 לעומת

תנועה, וסיור, (מניעה ייעודיים משטרה בתפקידי
וניהול) פיקוד וקורסים, הדרכה אופרטיבי, קשר חקירות,
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ושינויים נשירה גיוס, *1 65 לוח

 הנסקרת בשנה עלה למשטרה להתגייס הבקשות מספר
ליחס יש זה שינוי .1973 בשנת 4,907 לעומת 1974 בשנת 6,461
הרבשכבתי, הגיוס הורחב השנה במהלך גורמים: למספר
המקצועי ושיבוצו אדם כוח גיוס שנתיים. לפני עוד שהחל
משרות אוישו זאת ובדרך הצליח, ספציפיים בתפקידים ישירות
סיוע, בתפקידי וטכני, אקדמי ידע הדורשים בתפקידים פנויות
ומתן במדינה הכלכלי המצב גם ייעודיים. בתפקידים ופחות
גרמו המשטרה, לאנשי הניתנות בשכר להטבות נרחב פרסום
הכל בסך השנה. סוף לקראת בעיקר הגיוס, קצב להתגברות
בתפקי שוטרים 338 ועוד המניין מן משטרה אנשי 1,812 גויסו
מקו שוטרים ו56 זמניים מוספים שוטרים 117 מוגדרים; דים
בעיקר אדם, כוח גם נקלט השנה המוחזקים. בשטחים מיים
המשטרה לשורות הנקלטים בין המשמרהאזרחי. לסגל קצינים,
בשנת בלבד 22 לעומת אקדמיים, תארים בעלי אנשים 164

מקצועות ובעלי מהנדסים משפטנים, רופאים, וביניהם ,1973
לכישו בהתאם ישירות שובצו הם והרוח. החברה במדעי אחרים
למשמר זה ובכלל המשטרה, לשורות חזרו זו בשנה ריהם.

השירות. מן בעבר שפרשו שוטרים הגבול,

פעולות ננקטו מחדש: התארגנה והמיון הקליטה מערכת
מיבדקי ופותחו הורחבו הגיוס; תהליך לקיצור שהביאו שונות

74?ו האדם כוח חלוקת
התפקידים לפי

נ1ני'גה,קיורים
ותנועה%53.0

חקירות
%!7ו

וקודקים הדונה
%3.9

66 לוח
1974 ובמחוזות הארצי במטה המצבה

המשמר
האזרחי

המחוז
הדרומי

מחוז
תלאביכ

המחוז
הצפוני

הארצי המטה
הגבול משמר ד!גל סך
הדרכה גסיפי

הדרגה

1,17459718118819810

5,0361,8091,1759251,1243

4,4852,0129436788466

קצינים

סמלים

שוטרים

19 2,168 1,791 2,299 4,418 10,695 המניין מן המשטרה אנשי כל סך

79332213778256

580520181131

9423

519519

מוגדרים בתפקידים שוטרים

זמניים מוספים שוטרים

האחיד בדירוג המדורגים שרותים ועובדי פקידים
היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי כל 12,5965,7822,4541,88219סך 2,458

ב1973 המשטרה עובדי כל 11,7225,6052,1421,755סך 2,220
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67 לוח

המצבה מן והורדות גיוסים
19741965

לעומת המתגייסים אחוזהמת*טרימ מימ "1ייי
היורריממוהמצגה מגיןהיוררימ ***** .,.,."£.!," גויסו השינוידושנה אחוז מןהמצכה הת9טרו מןהמצגה

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

19731,8661,08052248.3+ 72.8

19741,9381,24854443.6+ 55.3

68 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
1974

הדרגה
הכל שנהמד אחתעד 13410  6 ומעלה1120 21

כאגאכאבאכאבאכא

בכירים 45811,2263362קצינים

411911מפקחים ,98334422221

373141131081423723564936151502סמלים

78937612910050518183405043181042שוטרים

הבל 1,248544144112595231123661129862302127סך

עם השוואה
1973 1,0805221629155025076611008962281303מספרי

היורדים כל  א
המתפטרים  ב

המצבה. מן
בלבד.
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היה ושוטרים סמלים של מחלה בגלל היעדרות ימי כמוצע
אלה ימים במניין .7.9 קצינים ושל ימים, 12.2 זו בשנה
ובכלל תפקיד מילוי בשעת פציעות עקב היעדרויות גם נכללות

איבה. פעולות עקב זה

שירות תנאי *3

שכר הטבות א.

הכרה מתוך המשטרה אנשי של שכרם הוטב הנסקרת בשנה
 להם המיוחדים השירות לתנאי שכרם את להתאים שיש

מפוצלים. עבודה וימי ובלילה חג בימי בשבתות, עבודה

משטרה אנשי של שכרם העלאת את אישר האוצר משרד
במשמרת עבודה עבור מ1.1.75, מפקח, דרגת עד שוטר מדרגת
מפוצלים עבודה ימי ועבור ב' במשמרת עבודה עבור לילה,

הבגרות. תוספת הוגדלה כן .(18.00 שעה עד (עבודה

הבכירים הקצינים לשכר הוצמד הבכירים הקצינים של שכרם
ומעלה, סגןניצב מדרגת האקדמאי בדירוג המדורגים בצה"ל.
וכן בכירים לקצינים הספר בית בוגר תוספת הם אף קיבלו

(שק"ד). קדמיים שטחים תוספת של השיעור הועלה

הוכר המדינה בשירות או הקבע בצבא במשטרה, קודם שירות
תשלום השנתית, החופשה מכסת חישוב לצורך משטרה לאנשי
החתימה, ותוספת והנופש ההבראה קצובת הוותק, תוספת

הגימלאות. חישוב ולצורך

אקדמאי הוגדלו. הבילוש וקצובת האזרחיים הבגדים קצובת
האקדמי הדירוג בין לבחור רשאי במשטרה לעבוד המתחיל

יותר. הגבוהה המשכורת לפי  המשטרתי לדירוג

במשמר המועסקים זמניים, מוספים שוטרים של משכורתם
השמ"זים. יתר של לשכרם עתה שווה והוא הוגדל היישובים,

הוטב. המוחזקים בשטחים המקומיים השוטרים של שכרם גם
הושווה. ושומרון וביהודה עזה ברצועת שכרם

זכויות כ.

בתפקידים לשרת וחזרו לפנסיה שפרשו משטרה אנשי
למשכורת, נוסף יקבלו, ציבוריות, באגודות או במשטרה מסוימים
מהפנסיה שליש ושני 55 מגיל להם המגיעה מהפנסיה שליש

ואילך. 60 מגיל להם המגיעה

חופשית לנסיעה זו משנה זכאים זמניים מוספים שוטרים
הציבורית. בתחבורה

על דגש שימת תוך ,1974 בשנת הורחבה הרווחה מערכת
ולאחר פרישתו עם השירות, בזמן ובמשפחתו בפרט הטיפול

69 לוח
הסיבות לפי המצבה מן הורדות

1974

8טלים קצינים
ושוטרים י בכירים םןהכל ההורדד! סיבות

1,162 41 45 1,248 הכל סך

11

7

2

135

41

45

517

11

393

2 

 2

 1

8

1

25

8

4

1

14

19

13 נפטרו

9 נספו

3 בתפקיד נפלו
147 בריאות מסיבות פוטרו
43 אחרות מסיבות פוטרו

84 לקיצבה יצאו
544 התפטרו

11 אחרות סיבות

1  394
או חובה שירות סיום

ל לצה" החזרה

באמצעות המועמדים כישורי בדיקות והסיווג; המיון הקבלה,
המשטרה. בידי נעשות השכלה ומבחני פסיכוטכניים מבחנים
הם המתפטרים רוב החולפת, בשנה גם כן עברו, כבשנים
שנה לאחר או חודשים מספר לאחר הפורשים משטרה אנשי
אולם הסתגלות. קשיי בגלל בעיקר גיוסם, מיום שנים שלש עד
לכך היתר, בין גרמו, 1974 בשנת בשכר ההטבות כי לציין, יש
והוא ירד, המצבה מן היורדים כל מבין המתפטרים שאחוז

.43.60/0  רבות שנים מזה ביותר הנמוך

הרפואי השירות 2י

לגיוס. מועמדים אלפי בדק המשטרתי הרפואי השירות
מתוכם אנשים; 263 בדקו המשטרה של הרפואיות הוועדות
מסוגלים אינם כי נקבע אחרים 117 ולגבי 86 בעבודתם הוגבלו
הרפואיות הדרישות רפואיות. מסיבות במשטרה ולשרת להמשיך
לסוגי בהתאם זו בשנה נקבעו במשטרה לשרת המועמדים מן

ולאופיים. השונים התפקידים

תקופתיות בדיקות השנה במשך עברו המשטרה מאנשי חלק
הנסקרת בשנה גם נערך שנה, כבכל שפעת. נגד חוסנו וכ1,000
נוספו הדם. בנק עם חדש הסכם ונחתם דם התרמת מיבצע
בירושלים הארצי ובמטה יחידות, במספר וחובשים רופאים
התברואה ביקורות הדרוש. הרפואי הציוד עם מרפאה נפתחה
משטרתיים ובמיתקנים במזנונים במטבחים, המשטרה, ביחידות

כלבים. ונוהגי ניקיון פועלי מזון, עובדי נבדקו כן נמשכו.
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עיטורים והענקת פרסים בדרגות, קידום ה.

העיסוקים חטיבות לפי משטרה, לאנשי חדשים קידום מסלולי
במערכת המחשב יסייע מעתה הנסקרת. בשנה תוכננו השונות,
אחידים קריטריונים פי על האדם, כוח של והקידום ההכוונה

זו. מערכת של חלקי במיכון הוחל וכבר החיל, בכל

379 ומהם בדרגה, הועלו המניין מן משטרה אנשי 3,117
בדרגת שירות של המזערית התקופה הוקטנה קצונה; בדרגות
במתן חדש נוהל הוכן סגןניצב; ובדרגת רבפקד בדרגת פקד,
עבור משטרה לאנשי הוענקו כספיים פרסים 5,750 פרסים;

ייעול. הצעות ועבור השיגרה מן החורגים מעשים

בתי ובשירות ישראל במשטרת העיטורים לחוק בהתאם
בתולדות לראשונה השנה, הוענקו תשל"ב1972, הסוהר,
המופת. ועיטורי האומץ עיטורי הגבורה, עיטורי המשטרה,

משמרתם. על נפלו העיטורים ממקבלי ארבעה

גילוי על  המשטרה שר מידי הגבורה עיטור מקבלי אלה
.. נפש חירוף תוך תפקיד מילוי בעת עילאית גבורה

החברתי" "האקלים לקביעת מחקרים נערכו פרישתו.
הכשרה בבעלי אוישה הרווחה מערכת ולשיפורו. ביחידות
שירותו תנאי את לשפר מנת על ההתנהגות, במדעי אקדמית
לו לתת מנת ועל תפקידו, במילוי לו לסייע ובכך הפרט של

וייעוץ. סיעוד

הוקמה לגמלאות. ליוצאים השנה הוקדשה מיוחדת לב תשומת
בהכוונה, בייעוץ, להם ועוזרת עמם קשר המקיימת יחידה
הפרישה לאחר עבודה מקום ובמציאת מוגבלות הלוואות במתן

פנסיונרים. 255 ביחידה נעזרו השנה השירות. מן

אושרו דיור. בעיות לפתרון משטרה לאנשי עזרה הוגשה
של כולל בסכום השוטרים מקרנות להלוואה בקשות 1,603
1973 בשנת שאושרו בקשות 1,745 לעומת ל''י, 6,663,630
הממומנת להלוואות, מיוחדת קרן ל"י. 4,429,250 של בסכום
דיור לצורכי הלוואות 93 אישרה האוצר, משרד ידי על
קרן ל"י. 906,000 של בסכום צעירים, לשוטריםזוגות
חוזרים, בלתי וחודשיים, פעמיים חד מענקים אישרה הסיוע
לסיוע בעיקר במיוחד, קשים במקרים ל"י, 44,720 של בסכום

רפואי.

*****¥ .1^/))^

ז''ל קוממי יונה של להוריה הגבורה אות את מוסר המשטרה שר

ז"ל קוממי יונה שוטרת 476

ברמתגן אנשים שני טרצח אדם אחר לב באומץ רדפה
בה ירה הרוצח, הסתובב אליו, התקרבה כאשר ב29.8.65.

והרגה.

ועדים המקים השוטר", למען "הוועד התארגן השנה
כמו משטרה. תחנות לאימוץ המוניציפליות ברשויות מקומיים
רווחת למען וציבוריים ממלכתיים ארגונים עם קשר קויים כן

השוטר.

דתית פעילות ד.

היהדות ערכי החדרת את עיניו לנגד שם הרבנות צוות
במטה חדשים. כנסת בתי שלושה נפתחו המשטרה. ביחידות
בן התעופה שבנמל הגבול משמר ביחידת בירושלים, הארצי
ערבי נערכו שונות ביחידות כביר. אבו המעצר ובבית גוריון
הסברה חומר הופץ יהודית"; "תודעה בנושא והרצאות דתי הווי
ליחידות חולקו השבוע; פרשת על הסבר ודפי ומסורת דת על
תפילה, סידורי תורה, ספרי  קדושה תשמישי וליחידים רבות

וחומשים. תפילין

משמר במטבחי העובדים כשרות למוסמכי מזורז קורס מגרר
על להשגחה פתע וביקורי שיגרתיים ביקורים ונערכו הגבול,

במטבחים. הכשרות

וקיל יוסף שני/רז סמל 2012913

מחבלים מאש שנפגע צה''ל, של סיור מזחל''ם פצועים חילץ
התחמושת התפוצצויות חרף ב29.4.69, שאן בית בבקעת
ואירגן מחבריו אחד את כבדה אש תחת חבש אחרכך שבו.

האויב. לעבר אש להשיב כדי הסיור אכשי את

גיטין נישואין, בענייני  אישיות בבעיות סיוע הוגש
לילדי לימוד מילגות מספר הוענקו משטרה. אנשי של ופטירות

שוטרים.

בצופית ברל" ב'יבית נערך שועייב" "נבי החג לציון טקס
השוטרים. משפחות ובני הדרוזית העדה נכבדי בהשתתפות
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אביטל שאול מפקח 24905

ממזרח מחבלים באש שנפגע משמרהגבול, סיור על פיקד
התחמושת התפוצצויות חרף ב6.9.68. נוהאור לקיבוץ

בפצועים. וטיפל הסיור אנשי את מתוכו חילץ בנגמ"ש

ב ה י אלי משנה מפקח 18748

ב6.4.72, בתלאביב מגורים בבניין שהונח חבלה, מטען פירק
התפוצצותו. מועד לפני ספורות שניות

תעיזי ברוך רבסמל 16922

נוסע גהה כביש ליד מים שטוף מוואדי ב19.12.74 חילץ
נסע. שבה המכונית בהתהפד שנפצע

נדיב שלמה רבסמל 21824

בבתים. בוער מבית אנשים שני ב21.1.71 חילץ
הגבורה לאות שזכה וקיל יוסף את מברכים והסמפכ''ל המפכ''ל

מעשה על  הכללי המפקח מידי האומץ עיטור מקבלי אלה
ברקת יוסף ראשון סמל 18946 תפקיד מילוי בעת רגיל בלתי לב אומץ גילוי בו שיש גבורה,

בבתים. ביער מבית אנשים שני ב12.1.71 חילץ נפש: חירוף תור

שמילוביץ אברהם ראשון סמל 24370

רב דם ואיבד שנפצע אזרח, להציל כדי מוקשים לשדה נכנס
כדי תון ב15.6.71. סאסא בריכת ליד מוקש על בעלותו

ברגלו. לנכה והפך ממוקש הוא אף נפצע החילוץ פעולת

כספי יהושע סגןניצב 2561

דקות ב23.11.69, בחיפה ספר בבית חבלה מטען פירק
במעשה להתפוצץ. אמור היה שבו המועד לפני בלבד ספורות

וברכוש. בנפש אבידות מנע זה

שהרבני ר סמי ראשון/ח סמל 2031582

בהת שנפגע בביתשאן, ספר בבית בוער מצריף ילדה חילץ
ב3.6.70. קטיושות קפת

דגש מיחסיו רבפקד 12592

הגבול, משמר של סיור אנשי לעזרת כבדה, אש תחת חש,
ב3.6.70. נוהאור קיבוץ באזור אויב באש שנפגעו

שרעבי אברהם שני סמל 2551

למושב שחדרו מסתננים אחר נוספים משטרה אנשי עם רדף
הסתתרו שבה למערה להיכנס התנדב הוא ב2.9.51. סתריה
חמושים מסתננים 6 להרוג הצליח בלבד אנגלי רובה ובעזרת

אוטומאטי. בנשק

ן א ש ח אמין שני סמל 14802

סורית באש שנפגע בוער, זחל''ם מתוך ותחמושת נשק חילץ
הודעות העביר הוא .1958 בחורף הירדן, משמר באזור
וניסה, הפיקוד עמדת לבין בשטח שנלכד הסיור צוות בין

הצוות. אנשי את לחלץ אש, תחת

זיל אלפסי שמעון מפקח 3325

עמדו שאותה לבנונית, ספינה על שהוצב צוות על פיקד
שפרצה סערה בגלל ב5.2.53. ללבנון להחזיר ישראל שלטונות
ואנשי האיים, אחד אל תתנפץ שהספינה חשש היה בים
מפקח לשחות. ידע שלא לאחד פרט למים, קפצו הצוות
לחוף להגיע מרובים במאמצים לו סייע ז''ל אלפסי שמעון

האי. סלעי אל למוות נמחץ עצמו הוא אך מבטחים,

ס זי א ק נסים מפקח 15303

עצמי סיכון ותוך ב20.6.72, גן ברמת בנק שודדי אחר רדף
השודדים. של לתפיסתם גרם ובכד במכוניתם התנגש
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אלהייב אחמד פקד 15413 פארס ג'מאל שוטר 22090

והצליח ב27.9.69 טולכרם באזור מחבלים שני לעבר הסתער
באנשיו, פגיעה מנע בכך להורגם.

כגלני אבנר פקד 16543

משמר כוח של לפצוע אויב אש תחת להתקרב היסס לא
הירדני, לגבול סמוך איבטן, ליד אש בחילופי שנפצע הגבול,
הכוח מן נוסף איש ובעזרת אותו, חבש הוא ב24.2.67.

האש. משטח חילצו

אסף מנחם פקד 19318

אן ב6.5.70, אחיהוד באזור מחבלים עם בהתקלות נפצע
הנפגעים בפינוי ולסייע אנשיו על לפקד המשיך פציעתו חרף

הקרב. לסיום עד

ב6.9.68, אויב מאש שנפגע נגמ"ש מוגן לשטח לפנות הצליח
התחמושת התפוצצויות אף על נוהאור. לקיבוץ מזרחית
אונים. חסרי בו ששכבו פצועים שלושה ממנו חילץ בנגמ''ש

ש מי ח ל ברוך שוטר/ח 2038984

שנפגע בביתשאן, ספר בבית בוער מצרין ילדה חילץ
ב3.6.70. קטיושות בהתקפת

ז"ל גוזלן יוסף שוטר/ח 2057078

שנפצע צה"ל, קצין לעזרת הגבול משמר של סיור בנגמ''ש חש
לעזרת ברדתו ב29.1.70, גשר לקיבוץ מזרחית אויב מאש
האויב לאש נחשף הקרקע, על פצוע מוטל שהיה הקצין,

מוות. פצעי בחזהו ונפגע

ג'יבלי נסים רבסמל 13673

הגבול, משמר כוח של לפצוע עזרה להושיט אש תחת רץ
למרות ב4.10.59. ידחנה משק ליד הירדנים עם בקרבאש
בחילוץ וסייע אנשיו על לפקד המשיך זאת בפעולה שנפצע

הפצוע.

משמר ומפקד המחוזות מפקדי מידי המופת עיטור מקבלי אלה
לשמש הראוי לב אומץ גילוי בו שיש מעשה על  הגבול

מופת:

שחר פנחס סגןניצב 19058

משמר כוח של לפצוע אויב אש תחת להתקרב היסס לא
ח א ד מ יוסף רבסמל 20758 הירדני, לגבול סמוך איבטן, ליד אש בחילופי שנפצע הגבול,

האש משטח חילצו הכוח מן נוסף איש בעזרת ב24.2.67.
מבטחים. למקום

אחיהוד באזור מחבלים אחר שרדף משני כוח על פיקד
המשיך העיקרי הכוח עם הקשר את שאיבד אף על ב6.5.70.
המצומצם הכוח עס הסתער המחבלים את ומשגילה במרדף,

עליהם. והתגבר לרשותו שעמד שלום בן אבנר רבפקד 14585

אויב יחידות בעקבות שיצא הגבול משמר של כוח על פיקד
שפיגלר דב ראשון סמל 12314 לעבר אש נפתחה הסריקה במהלך ב6.6.67. לטרון באזור

באנשי קצר מטווח מיד ירה שלום בן אבנר רבפקד הכוח.
חבריו. חיי את הציל ובכך מהם, שלושה והרג האויב

אש בקרב מוגן, למקום הסורים, אש תחת פצועים חילץ
גונן. לקיבוץ דרומית ב9.7.57 שהתנהל

דאת י זב מחמד ראשון סמל 20028

אחר בסריקה מחבל, מפגיעת מפקדו את מועד מבעוד הזהיר
להפעיל הצליח הוא ב13.2.68. טולכרם באזור מחבלים

פצוע. היותו אף על מחבל, באותו ולפגוע נשקו את

משה בן אהוד ראשון סמל 22025

לקיבוץ ממזרח שהתנהל בקרב אש, משטח אנשיו את חילץ
פעילותו. להמשך הכוח את מחדש ואירגן ב14.4.69, נוהאור

מעוז נסים רבפקד 21272

מטווח בהשליכו ב4.9.69, שכם באזור מחבלים שלושה הרג
נמצאו. שבה המערה לעבר רימונים מספר קצר

לסט גבריאל רבפקד 21844

נוהאור לקיבוץ מזרחית מחבלים באש נפגעו לסיור וצוותו
אנשיו את איתן בידיו הקשה הפציעה חרף ב9.9.68.
נסוג אחרכך ורק והתחמושת, הרכב לפינוי דאג לנסיגה,

עצמו. הוא
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סלמאן יוסף שוטר רב 12597 ז"ל ץ ט י י ק ט ר ב ו ר ראשון סמל 23498

מאש נפגעו הסיור ומפקד השתתף שבו הסיור צוות אנשי
נטל פציעתו חרף יפתח. לקיבוץ מערבית ב28.8.70, מחבלים

המחבלים. עבר אל אש והשיב לידיו הפיקוד את

אסעד אסמאעיל רבשוטר 12666

לרגלי שארישוב, באזור אש משטח פועלים לחלץ הצליח
ב24.11.57. בתלעזזיאת הסורי המוצב

לזרוביץ רול ק שוטר 24176

לקיבוץ מזרחית אויב, מאש ובגרונו בגפיו ב22.9.68 נפגע
לעבר אש להשיב המשיך הקשה פציעתו חרף יעקב. אשדות

ראשונה. עזרה אחרים לפצועים והגיש הירי מקורות

אזולאי יצחק שוטר/ח 2062473

במהלך ב12.4.70. רמאללה בעיר ממונע סיור בצוות היה
שוטר/ח אך הסיור, נגמ''ש לתוך יד רימון הושלך הסיור
והשליכו הרימון את ובהעזה רוח בקור תפס אזולאי יצחק
חבריו. חיי את הציל זה במעשה שהתפוצץ. טרם החוצה

המוחזקים בשטחים האדם כוח *4

אנשי 840 נמנו המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת עם
משטרה אנשי 337 וכן ,1973 בשנת 852 לעומת מקומיים, משטרה

מקומיים לשוטרים בסיסי קורס של הסיום בטקס

באזור מחבלים אחר שרדף הגבול משמר של כוח על פיקד
נשקו את המכוון במחבל משהבחין ב16.11.69. טולכרם
הציל בכך ארצה. והפילו השוטר את הדף שלצידו, לשוטר

חייו. את קיפח אך השוטר של חייו את

ביד ע אל עליאן ראשון סמל 24096

ב12.8.70, השתתף שבו הסיור מפקד בהיפגע יוזמה גילה
וחבש מפקדו אל זחל הוא אש תחת גשר. לקיבוץ מזרחית
הפעיל הפגיעה, על הקדמית הפיקוד לחוליית הודיע אותו,
המפקד בפינוי וסייע הימצאם מקום לסימון עשן רימון

כולו. והכוח הפצוע

מיסטריאל בנימין ראשון/ח סמל 2011589

מסדה לקיבוץ מזרחית האויב, ידי על שנפתחה באש נפצע
אנשיו, על לפקד המשיך רב, דם שאיבד אףעלפי ב1.8.699.

בטוחות. לעמדות לחלצם והצליח

מעדי עאדל שני סמל 21619

האויב ידי על שנפגע סיור, נגמ''ש מתוך ונשק פצועים חילץ
התחמושת התפוצצויות אף על ב6.9.68, נוהאור באזור

שבנגמ"ש.

גלט מנחם שני/ח סמל 2012188

חרף ב20.3.69. צבי טירת לקיבוץ מזרחית אויב, באש נפגע
חברו את חבש הירי, מקורות אל אש להשיב המשיך פציעתו
הסיור צוות אנשי יתר פונו לא עוד כל לפינויו. ודאג הפצוע

השטח. מן מפונה להיות סירב פיקד, שעליו

ר ו ט ק פ ס חיים שני/ח סמל 2012269

בסיור, ב29.4.69 בהיותו אויב, באש ובריאותיו בחזהו נפצע
על לפקד המשיך זאת חרף חיים. מעוז לקיבוץ מזרחית
ידי על שהוחלף עד הירי מקורות לעבר אש והשיב אנשיו

מאנשיו. אחד

אבודרהם משה שני/ח סמל 2015764

אויב, מאש נפגעו ב22.9.68 פיקד שעליו הסיור צוות ואנשי
המשיך הקשה פציעתו חרף יעקב. אשדות לקיבוץ מזרחית
כוח בוא עד האויב לעבר בעצמו וירה הצוות על לפקד

החילוץ.
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70 לוח

הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת
1974

פיני וצפון עזד! גפת
מהם

ישראלים פה"כ

יהודה נפת שומרון נפת הכל סף
מהם

ישראלים פה''כ מהם
ישראלים פה''ג מהם

ישראלים פה''פ

131 607 86 288 120 282 337 1,177 סה"כ

5344121016152519קצינים

36617989621145116366סמלים

ושוטרים שוטרים 72076174411541639219רבי

* 353577442424שת"מים

** 3333שמ"זים

מוגדרים. בתפקידים שוטרים *
זמניים. מוספים שוטרים **

הלימודים מערכת חדשות. עבודה שיטות ופותחו הוראה דרכי
וקליטה ניצול לצורך הלימוד קצב ויסות על הושתתה בכללה
רבים, הדרכה בעזרי שימוש תוך הלימודים, חומר של יעילים
תכנון ידי על וכן הארצי הספר בבית המותקנות עבירה בזירות
מחוץ גם נערכו והשתלמויות קורסים פתע. מיבצעי של מאולתר

המשטרה. למסגרת

ארצית עתודה לשמש הארצי הספר בית של תפקידו במסגרת
את פעמים מספר הקורסים חניכי הפסיקו מיוחדים, למיבצעים

משטרה. יחידות לתגבר ויצאו לימודיהם

ההדרכה מערן ג.
ז"ל סלע א רבניצב ע"ש הארצי הספר בית

את הארצי ביתהספר תיכנן ארצי, הדרכה מרכז בהיותו
השונים, בנושאים לביצועה ודאג ישראל במשטרת ההדרכה
השעה. צורכי עקב שנדרשו השתלמויות וערך תיכנן זה ובכלל

בסיסית, הכשרה מסלולים. בשלושה התקיימו הקורסים
בקורסים החניכים מספר מקצועית. והכשרה פיקודית הכשרה
לשלוחות: ההדרכה מערך של התפרסות שחייב דבר השנה, גדל
נטופה. בית ומיתקן "איבתן", הספר בית "נעורים", הספר בית

וסיימו קצינים קורס של אחד מחזור התקיים החולפת בשנה
ובנושאי הדיונים, בשיטת נלמדו הנושאים רוב חניכים. 38 אותו
בקבוצות תירגולים נעשו ומיבצעים סיור תנועה, חקירות,
כדי אלה בתפקידים העוסקות ליחידות הוצמדו החניכים קטנות.
דין. מפסקי לקחים נלמדו התעבורה בנושא מקרוב. להכירם

בשטחים שירתו הכל בסך .1973 בשנת 308 לעומת ישראליים,
1,160 לעומת הדוח, בשנת משטרה אנשי 1,174 המוחזקים
המשטרה אנשי מספר יותר גדול למעשה, שלפניה. בשנה
המשטרה אנשי את כוללת אינה שהמצבה משום הישראליים,
ואת המוחזקים בשטחים ליחידות לוגיסטיים שירותים המספקים

המוחזקים. בשטחים הגבול משמר אנשי

כושר להעלאת והדרכה הכשרה פעולות נעשו השנה גם
הרמה ולהעלאת המוחזקים בשטחים היחידות של הפעילות
וקורסים, השתלמויות נערכו המקומיים. השוטרים של האישית

החניכים. ידי על צוינה שבהם הטובה האוירה אשר

והדרכה הכשרה *5

ושיטות מגמות א.

למתוכנן בהתאם וההשתלמויות הקורסים נערכו הנסקרת בשנה
המתחייבות הדרישות על לענות כדי התרחב ההדרכה ומערך
הכשרת  הרבשכבתי הגיוס ומן החניכים מספר מריבוי
בנוש מיומנות לקבלת ספציפיים, לתפקידים שנועדו מגויסים
תוכנית נערכה האזרחי המשמר של התארגנותו עם ייעודיים. אים
חבלה בנושאי האזרחי המשמר לאנשי ואימונים לימודים

עוינת. חבלנית ופעילות

נמשכה הלימוד בנושאי הדעות והבעת הדי'ונים שיטת
החניכים. עם היזומות והשיחות הראיונות תכיפות והוגבה;
שונו כך ובתוך ההדרכה, מדרכי לקחים הפקת על דגש הושם
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בפסיכו הרצאות ושמעו ומתמטיקה, אנגלית למדו הקורס הניכי
פנולוגיה קבוצתית, דינמיקה קרימינולוגיה, סוציולוגיה, לוגיה,
פעילות במסגרת אקדמית. ברמה מרצים מפי וסטאטיסטיקה,
הרצאות ונערכו ציבור אנשי עם פגישות התקיימו הקורס מועדון
לא שעדיין הקצינים, קורס של שני במחזור שונים. בנושאים

נשים. שבע גם לראשונה חלק נוטלות לימודיו, את סיים

במשך נערך מינהלתיים בתפקידים לממ"שים מקוצר קורס
חניכים. 36 בו והשתתפו שבועות 11

26 נמשך הראשון הסתיימו. סמלים קורס של מחזורים שני
זמן פרק אותו נמשך השני חניכים; 68 בו והשתתפו שבועות
סמלות, קורס של השלישי במחזור חניכים. 67 חלק בו ונטלו

חניכות. 26 חלק לקחו שבועות, 15 שנמשך
עדיין ו165 בסיסי, שוטרים קורס סיימו וחניכות חניכים 206
בית אולפן בוגרי 11 גם נמנו הקורס חניכי עם אותו. סיימו לא
החוקרים קורס את בקורס. עדיין נמצאים אחרים 39 שמש;
שוגרו הבסיסי השוטרים קורס מסגל חניכים. 89 סיימו הבסיסי
הארצי: הספר לבית מחוץ ולהשתלמויות לקורסים מדריכים

1974  המשטרה במסגרת קורסים

,?4

החניכיסמספר
מספרהקורס

טרםנשרוסיימוהמחזורים
סול''כסיימו

שוטרים/חוקרים
1729545165505בסיסי
21359144סמלים
125126סמלות
1381654קצינים

מקוצר 13636ממ"שים

מתקדם 247451חוקרים

בסמים 12424לוחמה
תנועה 13131בוחני

גישוש 144כלבני

180180נהיגה
מקומיים 2671077שוטרים
לבגרות 221829המדרשה

31872931961,161סה"כ

ז''ל סלע א. רבניצב ע''ש הארצי ביה''ס של שמו הסבת טקס 2,879

1974  המשטרה במסגרת השתלמויות

ההשתלמות

מודיעין קציני
לקצינים עיון ימי

תנועה קציני
תובעים

תנועה בוחני
נוער בבעיות סמינר

אלקטרוני מדמהירות מפעילי
מודיעין רכזי

הבטיחות משמרות מדריכי
האזרחי המשמר  הג"א קציני

מקרינים השתלמות
זיהוי טכנאי השתלמות
מר"ם  הדרכה צוותי

ראשונה בעזרה הדרכה צוותי
מונעת נהיגה

גנרטורים מפעילי
התזמורת לאנשי השתלמויות

אבירה השבת בחוק הדרכה צוותי
ישראל בנק  שת"מים השתלמות

סה"כ

מספרמספר
המשתתפיםהמחזורים

357
131,781
222
2120

4113
248

120
126
133
5177

214

256
258
5100
127

567
141
279

240

56
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1974  המשטרה למסגרת מחוץ והשתלמויות קורסים

ההדרגה המדריד/נושא מפפרהמוסד
ההדרכההמסיימים המדריר/גושא מספרהמוסד

המסיימים

 הייעוץצה'יל תהליך  1סמינר

פלוגות מפקדי מחסן2קורס ניהול 2קורס
אג"ם קציני 5קורס

בסיסי קצינים 1קורס
 פרטיים מפר בתי

אב"כ קציני במכונה5קורס 50כתיבה

לקצונה רס"רים אנגלית2קורס 32לימוד

מקלעים מש"קי והסגנון7קורס ההבעה בשיפור 21השתלמויות

כיתות מפקדי ערבית48קורס 17לימוד

התגוננות מש"קי נהיגה1קורם 11לימוד

הובלה מש"קי 3קורס
אב"כ מש"קי 1קורם

 הטכניון

קנטינות מש"קי בתעבורה4קורס בטיחות קציני 2קורס

ח"ן מש"קיות ציבור12קורס ליחסי מתקדם 1קורס

חבלנים 8קורס תלאביב אוניברסיטת
גופני אימון מדריכי 8קורס

חוץ לימודי 1קורס
מכשירנים 1קורס

מוצג מידע והמחשת 1מוצגים
נשקים 1קורס

משמרת אחראי 5קורס שימושיים ללימודים המכון
טבחים בקרימינאליסטיקה10קורס 1קורס
חובשים 7קורס

מיוחדת מג"ב 50השתלמות הטכנולוגית המכללה

 המדינה שירות הנדסאותנציבות 1קורס

למזכירות 1קורס למינרל המדרשה
כחאדם בניהול 4קורס

חשבונות הנהלת 2קורס
משכורת מחשבי 1קורס

מחסנאות 3קורס לניהול הישראלי המרכז
ישיבות, בניהול מינהלית מערכותהשתלמות  ומחשבים לניהול סדנא
וראיונות ממוכנות3דיונים ניהולי 1מידע

מדיניות לניתוחי 2סדנא
צוותים ולראשי עבודה למנהלי 1קורס ופיתוח למחקר היחידה הכטחון: מערכו;

ניהולי מידע במערכת מנהלים הבטחון1השתלמות במערכת ולספרנים מידע לעובדי 1קורס

חוזים בדיני 1השתלמות

הנאום בתורת 1קורס הנדסיים טכניים ללימודיט המכון
קצרנות ספרתיים1קורס ומחשבים לוגיים מעגלים 1השתלמות

מחשב באמצעות מלאי 1ניהול  והייצור העבודה לפריון המכון
כחאדם בניהול מנהלים 1השתלמות מקצועית להכשרה המכון

אנוש ליחסי תקשורת2מעבדה אלקטרונאי 1קורס

הדרכה בשיטות 1קורס

עבודה מנהלי בע"מ1קורס הקריאה לשיפור הישראלי המכון
בכירות מזכירות מהירה1קורס קריאה 1קורס

355סה"כ



חבלה בנושאי הניידת בתערוכה

ארצי מרחבית הדרכה קצין של מינויו עם ועוד. פלילי בזיהוי
הארצי. המטה לעובדי השתלמות תוכניות הוכנו

אמצעי בנושא הניידת התערוכה של הצלחתה את לציין יש
תלמידי ובפני רבות משטרה ביחידות הוצגה התערוכה חבלה.
חבלה, מטעני הפעלה, אמצעי למדורים: חולקה היא ספר. בתי
חבלה. אמצעי של הברחה ודרכי מילכודים מוסווים, מטענים

וספורט תרבות פעולות כללית, השכלה ג.

בלימו שולבו שלימודיהם בכירים, לקצינים הספר בית בוגרי
לאוניברסיטה להתקבל יכולים אביב, תל באוניברסיטת דים
משטרה לאנשי סיוע ניתן כן כמו אקדמיים. בלימודים ולהמשיך
השתת ע"י אקדמיים, בלימודים הרוצים מתאימים נתונים בעלי
ספר בבתי ללומדים גם הלימוד. בשכר חלקית או מלאה פות
השתתפו בכירים קצינים 18 סיוע. הוענק תיכוניים ללימודים
ללימודים להכינם כדי המשטרתית, במדרשה השתלמויות בשתי
מקצועות נכללו בהשתלמויות בכירים; לקצינים הספר בבית
ועוד. פיזיקה גיאוגרפיה, אנגלית, כמתמטיקה, כלליים לימוד
בגרות, לבחינות להכנה המשטרתית במדרשה השלישי המחזור
סיימו חניכים 21 הסתיים. וחצי, חודשים כ13 נמשכו שלימודיו
תוכנית עובדה כן כמו בלימודיו. החל נוסף ומחזור בהצלחה אותו
העידוד במסגרת מפקדים, של בקורסים כלליים לימודים לשילוב
עברו משטרה אנשי בגרות. תעודות ולקבלת תיכוניים ללימודים
לפריון המכון הטכניון, כגון חוץ, במוסדות וקורסים השתלמויות
מקצועיים. ספר ובתי למינהל המדרשה והייצור, העבודה
לעולים המיועד בביתשמש, לעברית האולפן של פעילותו

נמשכה. למשטרה, להתגייס המועמדים חדשים

טיולים ולמשפחותיהם המשטרה לאנשי נערכו השנה גם
בקורסים נכללה ספורטיבית פעילות הארץ. ברחבי וסיורים

משמר אנשי להשתלמויות חיב"ה, חיילות לקורס עיקוב, לקורסי
שוטרים בקורס אחרות. ולהשתלמויות פח"ע לתערוכת הגבול,
המוחזקים. מהשטחים משטרה אנשי 72 השנה השתתפו בסיסי

השתתפו מחזורים, בשני שהתקיים מתקדם, חוקרים בקורס
בקורס חניכים; 24 השתתפו בסמים לוחמה בקורס חניכים; 47
כלבי לנוהגי קורסים התקיימו כן חניכים. 31  תנועה בוחני
בקורסים שמירה. בכלבי למטפלים והשתלמות וסיור, גישוש
חוץ מרצי שותפו הארצי בביתהספר שהתקיימו השונים

ספציפיים. מקצועות בהדרכת

ההדרכה בתכנון עסקה הארצי הספר בית של הדרכה יחידת
הדרכה ועזרי כלים וסיפקה הכינה היא ובהשתלמויות. בקורסים
לאור והוציאה הדפיסה המרחביות, וליחידות השונים לקורסים

הספר. בית ספריית את והפעילה הדרכתי חומר

בכירים לקצינים הספר בית

היה השנה. הסתיים בכירים לקצינים הספר בבית י"ט מחזור
המכון בלימודי שולבו שלימודיו ברציפות הרביעי המחזור זה
באוני למשפטים הפקולטה של פלילי ולמשפט לקרימינולוגיה
המשטרתיים למקצועות נוסף כללו, לימודיו תלאביב. ברסיטת
שעות 320) ומשפט חוק שיעורי המשטרה, במיתקני שנלמדו
מן אחת שעות). 135) ההתנהגות במדעי ושיעורים לימוד)
להקל היא האוניברסיטה בלימודי הלימודים לשילוב המגמות
המעוניינים הבוגרים של גבוהים ללימודים התקבלותם את
הראשון המחזור הוא זה מחזור אקדמיים. בלימודים להמשיך
31  באוניברסיטה מלאה לימודים לשנת במקביל שנמשך
החניכים ומספר כה, עד ביותר הארוך המחזור  שבועות
30  הקודמים המחזורים בכל מספרם על עלה בו שהשתתפו
התקיימו השנה גם וסגןניצב. רבפקד פקד, בדרגות קצינים
לקצינים הספר בבית המשולב המשטרה, למינהל הספר בבית
ב14 קצינים, ל234 אחד שבוע של השתלמו"ות בכירים,

מחזורים.

להכינם מנת על נערכו בכירים לקצינים מיוחדות השתלמויות
בכירים. לקצינים הספר בבית ללימודים

מרחבית הדרכה

המודרכים ומעגל בהדרכה היחידות צורכי התרבו השנה
בנוש והשתלמויות אימונים שיעורים, עיון, ימי נערכו הורחב.
סמים, במז"פ, חידושים ציבורי, סדר (השלטת משטרתיים אים
מקצועיים בנושאים ועוד), מודיעין חקירות, סיור, ופסיקה, חוק
ובנושאים ועוד), זיהוי טכנאי אלקטרוני, מדמהירות (הפעלת
ההדרכה היחידות. של המקומיים הצרכים על לענות שבאו
כללי ידע כללה והיא הארצי במטה והן במרחבים הן התקיימה
החיים, איכות המשטרה: בעבודת הקשור שוטף וידע אקטואלי
חידושים משרד, וניהול ארגון ומילכוד, חבלה האנרגיה, משבר
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חוץ לגורמי הדרכה ד.

במוס והן במיתקניה הן חוץ גורמי הדריכה ישראל משטרת
והשתלמויות קורסים התקיימו כן כמו למשטרה; שמחוץ דות
מודר סיורים המשטרה. במיתקני לארץ מחוץ משטרה לאנשי
ביחידות נערכו לארץ מחוץ ולגורמים ישראליים לגורמים כים

ובמיתקניה. המשטרה

לאור והוצאה פרסומיפ ה.

בצורתם, והן בתוכנם הן ושופרו הורחבו הקבועים הפרסומים
הפרסו הופיעו ונוסחו. נערכו המטה אגפי של רבים ופרסומים
"מהמתרחש הקבע", "פקודות הארצי", המטה "הודעות מים:
"מעט הסברה", "דפי ובערבית, בעברית המשטרה" בעולם

חדפעמיים. ופרסומים מהרבה"
עותקים, ב3,000 לאור יצא ישראל משטרת של השנתי הדוח

עותקים. ב1,000  האנגלית בשפה והדוח

ספורט במקצועות ושיחקו התארגנו ספורט וקבוצות השונים,
גם השתתפו משטרה אנשי עבודה. למקומות הליגות במסגרת

ירושלים. צעדת כדוגמת עממיות, ספורט בפעולות

בבניין והקבוע החדש למשכנה הועברה המרכזית הספרייה
משטרה אנשי לרשות העמידה היא בירושלים. הארצי המטה
מעודכן מידע הפיצה ועיוניים, מקצועיים בנושאים חדשים ספרים
הפלילי. הדין סדרי של קובץ לאור והוציאה ומדע, חוק בתחומי
ביבליו שהכיל הספרייה", "דף לאור יצא לחודש אחת
רבים, לועזיים עת כתבי על מנויה הספרייה מקצועית. גרפיה
המופיעים משטרה בנושאי מאמרים פירוט עם קטלוג בה וקיים

ובארץ. העולם ברחבי

ומספר המרכזית, לספרייה חדשים ספרים 2,034 נוספו השנה
הארצי, הספר בבית לרבות המשנה, ספריות וב74 בה הספרים
ובמחלקת הגבול במשמר במחוזות, בכירים, לקצינים הספר בבית

.30,718 על עמד הקשר,
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זי פרק

וע\>רות*ם משק

מיתק בהקמת יחידות, באירגון גדול בהיקף אירגוניים
מקצו כוחאדם ובקליטת ציוד באספקת ובשיפורם, נים
התנאים עקב המשטרה לרשות תמיד עמד שלא עי,
בפני עמדה שהמשטרה מאתר אך החופשי. בשוק ששררו
איל תור דברים ובוצעו אורגנו מיידית, עשייה של מצב

רבים. תורים

המשק בנושא המשטרה לפניה שהעמידה היעדים ואלה
שחלפה: בשנה

המשטרה. שבשימוש הציוד פריטי ושכלול שיפור .
שיפוצם בעיקר המשטרה, מיתקני מראה שיפור .

המעצר. בתי מיתקני של ושכלולם

^£83881^11^.

האזרחי למשמר רובים  החימוש במחסן

בעיקרם שהיו המשטרה, בתקציב הקיצוצים עקב
והפי המתמדת המחירים עליית ועקב הפיתוח, בתקציב
של המשקי במערך שנקבעו היעדים כל הושגו לא חות,
העיקרית והמגמה בולטים היו לא השינויים המשטרה.
הרמה על קפדנית בשמירה התמקדה שחלפה בשנה

המאמצים. כל הופנו זו למטרה הקיימת.

והקמת המשטרה על פנים לבטחון האחריות הטלת
הפעי היקף על בולט באורח השפיעו האזרחי המשמר
הלוגיסטי המערך על וכמובן ו 974 בשנת המשקית לות
מיוחד זמני תקציב נתקבל זו מטרה למען המשטרה. של
נשק כלי  אפסנאי ציוד ורכישת משרדים הכשרת עבור
אנשי עבור חדשים נשק כלי אלפי (עשרות ותחמושת
במשטרה), המצויה מזו כפולה בכמות האזרחי, המשמר

קשר. מכשירי ומאות רכב כלי עשרות
ההר על לענות ערוכה היתה לא הלוגיסטית התשתית
שינויים שחייבה המשטרה, פעילות של המשמעותית חבה
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של קיצוץ לאחר הסתכם, 1974/75 לשנת הפיתוח תקציב
בניין להשלמת נועד זה סכום ל"י. ב4,730,000 ל"י, 6,170,000
להקמת המשטרה, מחסני להרחבת בירושלים, הארצי המטה
ועוד. ביגור המעצר בבית לשינויים דגן, בבית מג"ב בסיסי
שנת סיום לקראת להשתנות ועשוי סופי אינו זה סכום גם

הכספים.

תשלומים 2י

התשלומים: במחלקת שינויים נערכו זו כספים בשנת
מניהול הועברה המשטרה של המרכזית החשבונית הנהלת
משכורתם במחשב; והכנה לעיבוד "נשיונל" במכונות ורישום
באמצ לביצוע ידנית מעבודה הועברה המקומיים השוטרים של

המחשב. עות

החשבונות, ניהול בשיטת חדש תכנון דרשו אלה שינויים
רישום בנקאיות, התאמות לדיווחים, חדשות מערכות הכנת

שונים. ומאזנים דוחות

המועסקים של משכורתם בהכנת שינויים עתה נערכים
מועברת וכן המשטרתי במחשב להכנה ידנית משיטה הארעיים
למחשב. מ"נשיונל" השוטרים קרנות של החשבונות הנהלת

שונים חשבונות בכ30,000 1974 בשנת טיפלה המחלקה
ל"י, ב40,000,000 הסתכם במזומנים שמחזורם ספקים, של
העברה בפקודות מחזורם .1973 בשנת ל"י 31,000,000 לעומת
ל"י 80,900,000 לעומת ל"י, ב149,000,000 הסתכם (סילוקין)
שהוצאו (סילוקין) ההעברה ופקודות ההמחאות מספר אשתקד.
בשנה 39,000 לעומת ב42,000, הסתכם זו מחלקה ידי על

שחלפה.

אפסנאות *3

פנים לבטחון האחריות והטלת האזרחי המשמר הקמת עקב
המשטרה שברשות הנשק כלי כמות הוכפלה המשטרה, על
ייצרו החימוש סדנאות בהתאם. גדלה התחמושת וכמות
שעברה. בשנה <כ900 לעומת שונים, חימוש ציוד פריטי 4,673

כ45,000,000 השנה הדפיס המשטרה של הדפוס בית
מכונת נרכשה השנה הקודמת. בשנה 39,000,000 לעומת טפסים,

ההדפסות. מספר הגדלת את שאיפשרה חדשה, דפוס

נעליים הסיור לשוטרות נופקו האישי הציוד בתחום
חור מכנסיים וכן הגבוהות הנעליים במקום "יגואר" מדגם
נרכשו המשטרה; לאנשי חדש גשם מעיל נמצא בהכנה ; פיים
שופר והתנתה; הסיור אנשי עבור לשרווליות זוהרים סרטים
הוזמנו ובינתיים הבאה בשנה יונהגו המדים  הקיץ מדי דגם
משו משטרה סמל של בניפוקו הוחל כאלו; מערכות כ10,000

האזרחי. המשמר את ישמש הקודם הסמל לכובע; פר

בשנות המקובלים לסטנדארטים מבנים התאמת .
ה70.

הקשר. במערכת שכלולים .
של הכספים במערכת עבודה בשיטות שכלולים .

המשטרה.

אחרים. ציוד ופריטי נשק לקליטת המחסנים הרחבת .
וחודש הוגדל השנה במשך אר הושגו, היעדים כל לא כאמור,
הקשר, מכשירי מצבת הוגדלה לתכנון; בהתאם הרכב משק
המחשב הוצב הארצי במטה חדשות, טלפון מרכזיות הוקמו
הטל לרשת מוקד להפעלת מחשבים מערכת ונקלטה החדש
הוקמו בירושלים; הארצי המטה בניית הסתיימה פרינטרים;
בניית הושלמה בביתדגן; האספקה לבסיס נוספים מחסנים
בתחילת הם אחדים ומבנים הארץ, ברחבי שונים משטרה מיתקני
ניכרים שיפורים נערכו מתקדמים; תכנון בשלבי או בנייתם
מערכת בניהול שכלולים והוכנסו האישי, הציוד בפריטי

הכספים.

המשטרה תקציב *1

1973/74 הכספים לשנת ישראל משטרת של הרגיל התקציב
ל"י. 273,082,095 נוצלו ומתוכו ל"י, ב276,297,000 הסתכם
הופנו שבהם ימים החירום, ימי מפאת נוצלה שלא היתרה,
לתקציב נדרשה והצבא, הבטחון מערכת להזנת המשק משאבי

השוטפת. בשנה

ל"י, 39,072,000 בסך נוסף תקציב אושר זה תקציב מלבד
בשטחים המשטרה יחידות של הוצאותיהן את לכסות שנועד
ואת בטחוניים מיתקנים לאבטחת ההוצאות את המוחזקים,
בידי ציבוריים ומקומות ממשלה משרדי של השמירה הוצאות
ממשלה, ממשרדי ההוצאות בגביית מותנה זה תקציב נוטרים.

פרטיות. ומחברות ציבור ממוסדות

ל"י. ב10,347,000 הסתכם 1973/74 לשנת הפיתוח תקציב
המטה בבניין העבודה להמשך נועדו מתוכו ל"י 4,795,000
נועדו הפיתוח תקציב מתוך ל"י 2,470,000 בירושלים. הארצי
כי יצוין, ת"א. במחוז המשרתים לשוטרים דירות לרכישת
רכישת עבור הסכום להוציא במלואו, נוצל הפיתוח תקציב

דירות.

התקציבים לרבות ,1974/75 הכספים לשנת הרגיל התקציב
הסתכם שונים, גורמים של השתתפות דמי בגביית המותנים
את כולל אינו זה תקציב ל"י. ב361,956,000 השנה בתחילת
ומשינויי נוספים מצרכים מהתייקרויות, הנובעים השינויים

שכר.

במה אושרו המשטרה, על פנים לבטחון האחריות הטלת עם
רכישות עבור ראשוני כסכום ל"י כ10,000,000 השנה לך
אחר. וציוד רכב תחמושת, נשק, כגון: האזרחי, למשמר שונות
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שונים אביזרים 3,968 ותיקנה (38.50/0 של (עלייה מנועים 798
ציוד תיקון הזמנות ב405 טיפלה המסגרייה .(8.30/0 של (עלייה
ביצעה המשטרה מספנת .(%23.8 של (עלייה שונים וחלפים
שי לצורך (מינכרוליפט), לממשה ספינות של העלאות תשע

המים. לקו מתחת פוצים

כלי ל1,913 חלפים ניפק הראשי התחבורה מחסן
850 לעומת פריטים, טיב על קובלנות ב900 וטיפל רכב

אשתקד.

חדשים נהיגה רשיונות 985 ניתנו השנה במשך
הנסקרת השנה בתום משטרתי. ברכב לנהוג הרשאים לאנשים
מהם משטרתיים, נהיגה רשיונות משטרה אנשי 6,847 החזיקי

לשוטרות). רשיונות 182 (כולל בד"א ו6,035 קצינים 812

ואלקטרוניקה קשר *5

מוקד הפעלת לשם מחשבים מערכת המשטרה קלטה זו בשנה
חשובים: יתרונות זה לחידתז הטלפרינטרים. לרשת אוטומאטי
של אובדנו מניעת עדיפויות, לפי החומר של מהירה זרימה
להרחבת ניכרת טכנית ואפשרות אדם בכוח חסכון חומר,
מכשירי המשטרה קלטה כן המרכזי. למחשב ולחיבורה הרשת
הקשר מערך את וחיזקו שהרחיבו שונים, מסוגים נוספים קשר
נבדקות בינתיים הארץ. בכל המשטרה ביחידות המשטרתי

המשטרתי. הקשר למערכת חירום תוכניות ונשלטות

נייחים, קשר מיתקני כוללים: המשטרה של הקשר אמצעי
קשר, מרכזות נישאים, קשר ומכשירי ניידים קשר מכשירי
שדה. ומרכזות וחוץ, פנים לקשר אוטומאטיות טלפון מרכזיות

שיטות: בשלוש היממה שעות בכל פועלים הקשר שירותי

בנמל המטות, בכל מברקה שירותי לביצוע  בטלפדינטר
התנועה בענף חיפה, בנמל בךגור'זן, התעופה
תחנות ובמספר בתיהסוהר בשירות ת"א, במחוז

הארץ. ברחבי

יחידות בכל ושיחות מברקה שירותי לביצוע 
בארץ. המשטרה

כדיגור

ובין הארצי המטה בין מברקה שירותי לביצוע כאיתות
בפריז. האינטרפול מטה

לעומת ל2,071,787, הגיע המברקים תנועת היקף
הוחלפו לאינטרפול הארצי המטה בין שעברה. בשנה 1,712,812
חילופי היקף שעברה. בשנה 1,906 לעומת מברקים, 1,748
מהמברקים שחלק כיוון פחת, האינטרפול עם באיתות המברקים

בטלקס. ונקלטו שודרו

בפניות המטפלים הגדולות, הערים בשלוש הסיור מוקדי
הודעות 616,361 השנה קיבלו ,"100" טלפון באמצעות הציבור

מנות ב948,000 הסתכמה ליחידות המזון אספקת
לעצירים סופקו כן לעצירים. ו123,000 לשוטרים וקשות טריות
מש לאנשי סופקו ארוזות מנות 36,840 ארוזות. מנות 37,000

מיבצעים. בשעת טרה

המש שברשות וכלבים) (סוסים לבעליחיים המזון ניפוק
כלכלה. ימי ב84,000 הסתכם טרה,

המשטרה מבסיסי באחד מאומנים כלבים

הוטל השנה, והוגדל שהורחב החיים, בעלי מדור על
ומרוכז מקוצר היה האימון גוויות. אחר לחיפוש כלבים לאמן

חודשים. 64 במקום שבועות שלושה ונמשך

בחי גם אומנו חשיש אחר בחיפוש עתה עד שאומנו כלבים
נפץ. חומרי לגילוי אומנו אחרים כלבים אופיום. אחר פוש

תחבורה *4

שונים. מסוגים רכב כלי 452 הרכב לצי נוספו השנה
מנתה הנסקרת השנה בתום מהמצבה. הורדו רכב כלי 237
מירוץ סירות שתי שונים. מסוגים רכב כלי 1,626 המצבה
הורדו שיט כלי ושלושה נרכשו רחצה בחופי לשיטור חדשות
ק"מ כ56,556,000 זו שנה במשך נסעו הרכב כלי מהמצבה.
ליטר 9,294,539 וצרכו אשתקד) לעומת כ%13.9 של (עלייה

דלק.

תיקון פעולות ב72,450 טיפלו המשטרה סדנאות
שיפצה ואביזרים מנועים לחידוש החוליה .(15.70/0 של (עלייה
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העיר ראש בנוכחות בירושלים יעקב בנווה המשטרה נקודת פתיחת

משטרה נקודת ששימש מסעדה, בכפר מבנה בהכשרת הוחל *
הגולן; ברמת

במסגרת דרום אפסנאות בבסיס חדשים מחסנים שני הוקמו *
המשטרה. של אחסנה שטחי להגדלת התוכנית

ומית משרדים להכשרת הוקדש הבינוי מעבודות נכבד חלק
פנים לבטחון והלשכות האזרחי המשמר מיפקדות עבור קנים

הארץ. חלקי בכל

זו תקציב בשנת אושר חירום לשעת משטרה מתקני עבור
מיוחד. סכום

שהיה המשטרה, בתחנות המעצר בתי של שיפוצם כי יצוין,
ההקצבה מחיקת מחמת לביצוע ניתן לא זו, לשנה מתוכנן

התקציב. קיצוץ במסגרת זה לצורך

הקניות מדור *7

עליות עקב רבות קניות בביצוע קשיים נתגלו 1974 בשנת
גרמו אשר הפיחות, השפעת ועקב בעולם הגדולות המחירים

באשראי. גדול לצימצום

של תוספת  שעברה בשנה 476,222 לעומת אירועים, על
היה: אלה למוקדים הפניות של היומי הממוצע .29.40/0

112  בירושלים

356  בתלאביב
269  בחיפה

נוספות קשר משימות הוטלו השנה, גם כן קודמות, כבשנים
המשטרתית: הקשר מערכת על

חוץ; לגורמי קבועים קשר שירותי .
לאומיים באירועים  מיוחדים במיבצעים קשר שירותי .
אישים ביקורי בעת מיוחדות, ספורט בתחרויות דתיים, או

וכד'.

עבו 298 השנה ביצעו והאלקטרוניקה הקשר מחלקת אנשי
359 תיקונים, 6,222 התקנות, 742 קשר, ציוד של בנייה דות
ביחי קשר ציוד של טכניות ביקורות ו5,176 פירוק עבודות

דות.

ונגסים בינוי *6

ובבי מבנים בשיפוצי האטה חלה בתקציב הקיצוצים עקב
התח בתחום הפעילות צומצמה כן במיתקנים. שכלולים צוע
זאת עם יסודיות. בית בדק עבודות שנדחו בכך השוטפת, זוקה
מלחמת בימי הואט או הופסק שביצוען בינוי, עבודות חודשו

מכן: שלאחר ובחודשים הכיפורים יום

בירושלים; הארצי המטה בניית הושלמה *
כ"ח; מצודת  מג"ב בבסיס מגורים מבנה בניית הושלמה ■¥

יעקב נווה בשכונת משטרה נקודת הקמת הושלמה *
בירושלים;

נמצאת מג"ב לפלוגת כמתקן ביתדגן משטרת בניין הכשרת *
סיום, בשלב

התביעות ומחלקת התנועה ענף עבור המשרדים הכשרת *
ומסתיימת. הולכת ביפו המנהלה אגף בבניין ת"א מחוז של
לאחסנת מגרש לרבות חנייה, מגרשי גם הוכשרו במקום

בתאונות, המעורב רכב
ביררטלים; הגיוס לשכת עבור חדשים משרדים הוכנו *
בירושלים; הקישלה במיתקני סוסים אורוות שופצה *

כדי ביגור, המעצר בבית נרחב בהיקף בינוי בעבודות הוחל *
העצירים אגפי בין להפריד ביתהמעצר, קיבולת את להגדיל
צמודים שירותים ולבנות ולעצירות, נוער לעצירי המבוגרים

תא; לכל

מאת מבנה קבלת לאחר השרון, מרחב מטה בהכשרת הוחל *
זו; למטרה נתניה עיריית
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קנטינות; בניהול 39 מחסנים; בניהול 8 כספים; בענייני 18

באתרי 6 באש"; "בטיחות בנושא 28 אדם; כח במינהלת 5
בנו 11 "אבידות"; בנושא 9 "מוצגים"; בנושא 11 בנייד,;

אחרים. שאים

וביקורת יחידות ב13 שיגרה ביקורות 14 נערכו
כלל על ביקורת נערכה אחת ביחידה כללארצית. אחת שיגרה
כללית. משקית ביקורת נערכה יחידות ובשש שלה העשייה
ניהול מבנים; תחזוקת שיגרה: לביקורת ששימשו הנושאים בין
וטיפול בדרכים התעבורה על פיקוח מחסנים; ניהול אפסניה;
ביקורות קוימו כן בדרכים. התעבורה תקנות על עבירה בדוחות

יחידות. בשמונה מעקב

המטה לשירותי המדור *9

ומיתקניו מחלקותיו אגפיו, על המשטרה של הארצי במטה
מבחינה מאורגנים הדברים שמטבע רבים, אנשים מועסקים

מינהלית.

המטה מיתקני אבטחת המטה: שירותי מדור תפקידי בין
וניקיון, משמעת סדר, קיום המטה, בנייני של תקינה ואחזקה
של הרישום ניהול שבו, לשלוחות וקשר תחבורה ציוד אספקת
המר ליחידות תגבורות להקצאת במטה, המשרת כחהאדם

וכוי. הצורך בשעת חביות

בירו המטה לבניין המטה מחלקות רוב של העברתן עם
בהגשתם העוסקים על מבוטלת בלתי מעמסה הוטלה שלים

לעיל. שצוינו השירותים של ובאספקתם

38,238 לקניית דרישות 3,510 לביצוע הוגשו זו בשנה
51,907,503 של בסכום הזמנות) 11,760) שונות בכמויות פריטים
של בסכום שעברה בשנה הזמנות 16,703 לעומת ל"י,

ל"י. 24,497,000

בסד הזמנות) 197) שונים פריטים הוזמנו לארץ בחוץ
הפיחות). (לפני ל"י 1,904,558

הפגימית הביקורת *8

"לשכת והוקמה הורחבה המשטרה בתוך הפנימית הביקורת
עומד שבראשה הפנימית", הביקורת על הממונה
שבה המשקית לביקורת נוסף עוסקת, זו לשכה בכיר. קצין
ביקורת בעריכת שנה, מ20 למעלה כבר המשטרה מטפלת
חקירות, בתחומי המשטרתית הפעילות (ביקורת תפעולית
שירו במתן הקשורים בנושאים בעיקר ומיבצעים), סיור תנועה,

לציבור. תים

משרד עם שוטף קשר מקיים הפנימית הביקורת על הממונה
יחידות ועם האוצר משרד של הפיקוח אגף עם המדינה, מבקר

המשטרה. מחוזות של המטות שליד המיבדק

פני למבקרים סמינריון המשטרה ערכה 1974 שנת בסוף
היו המרצים בין משטרה. קציני כעשרים חלק נטלו שבו מיים,
משרדי של הפנימית הביקורת בתחום בכירים מקצוע אנשי
גופים ושל הצבא של שונים, ממשלתיים גופים של הממשלה,

האקדמי. מהסגל מרצים וכן אזרחיים

ב72 פתע ביקורות מ100 למעלה נערכו זו בשנה
אלה: בנושאים יחידות
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חי פרק

>חקו>ם
הציבור עם
וזחס>ם
ביולאומ"ם

רבבות עם החיוביים המגעים הורחבו כך לבטיו. את ואח
האזרחי. למשמר שהתנדבו נוער בני ביניהם אזרחים,

לארגונו והאחריות הפנים בטחון בתחום התפקידים
גדולה מעמסה הטילו האזרחי, המשמר של ולאימונו
חשבון על מסוימת במידה באה אשר המשטרה, על ונוספת
השנה. ימות בכל לציבור מגישה שהמשטרה השירותים
רקע על לאירועים ראשונה עדיפות במתן מתבטא הדבר
אך אחרים. בנושאים הטיפול בדחיית ולעתים בטחוני,
חמורות בעבירות הטיפול חשבון על באה לא הדחייה
הציבורי. הסדר ובתחום הכלכלי בתחום הפלילי, בתחום

נקלעה הכיפורים, יום מלחמת שלאחר השנה ,1974 בשנת
טיפלה והיא וכלכלי, חברתי פוליטי, רקע על לחיכוכים המשטרה
בתו טיפלה היא לשבח. שצויינו ובסובלנות רוח באורך בהם
הדים להן שהיו כלכליות בפרשיות ואף חמורות פליליות פעות
אדם כוח ניכרת. היתד. השלילית ושהשפעתן בציבור רחבים
אף ועל אלה, תפקידים למלא כדי הוקצו רבים ואמצעים
אכן ולחשוף לגלות שיש כל לא לזכותה, שנרשמו ההצלחות
סיפוקו. על הציבור אמנם בא הציפיות בכל ולא ונחשף, נתגלה
כל שלא הוכיחה, אחרות נאורות ובמדינות בארץ המציאות
בארץ המציאות ובהצלחות; בגילויים נסתיימו שבוצעו הפשעים
מאומצת לעבודה הודות זמן, לאחר פוענחו שפשעים הוכיחה, גם

ועקשנית.

הסובייקטיביזציה מגמת נמשכה הציבור עם המשטרה ביחסי
מבטו מנקודת הבעיות את ליאות הרצון כלומר, ההתייחסות, של

הרשות של החשובות הזרועות מן אחת היא המשטרה
וחובקים נרחבים הם פעילותה שטחי במדינה. המבצעת
הציבור עם המשטרה למגעי הציבור. בחיי רבים נושאים
והגשת אחד, מצד כמשמעו, החוק אכיפת פנים: שתי
משירו חלק שני. מצד לציבור, ומגוונים שונים שירותים
שבאין ממצב נובעים אר בחוק מעוגנים אינם אלה תים

המשטרה. בהם מטפלת בהם, שיטפל אחר גוף

של רקע על הם החוק באכיפת הברוכים המגעים
אנטי התנהגות של רקע על תעשה'/ ואל "עשה
ועל הציבורי, לאינטרס בניגוד התנהגות ושל חברתית
ובינה פרטים, ובין המשטרה בין קונפליקטים נוצרים כן
המשטרה אין כי לציין, מחובתנו אך בציבור. קבוצות לבין
היא חברתי. רקע על או פוליטי רקע על בקונפליקטים צד
וזכות הביטוי זכות דמוקרטי במשטר כי לעובדה ערה
עוד כל זאת,  ולגיטימיים חשובים יסודות הן המחאה
הסדר כללי את נוגדים המחאות או הביטויים אין
לעשות עליה הציבורי, הסדר מופר אמנם אם הציבורי;

כנו. על להחזירו כדי החוק פי על עליה המוטל את
המשטרה שבין האלה המגעים שבאופי הוא המעניין
זקוק אחד, מצד דוערכיות: משום יש הציבור ובין
הכרוכים המשטרה של הטובים לשירותיה הציבור
שני, מצד אר הציבורי, הסדר ובהשלטת החוק באכיפת
ממילוי הנובעת הפרט חופש של הגבלה לכל חושש הוא
למען נעשים אלה שתפקידים למרות המשטרה, תפקידי

רכושו. על ולשמירה הוא לבטחונו הציבור,

טיפלה שבהם הרגיליםהסטאטוטוריים לתפקידים נוסף
בטחון לנושא אחריותה הורחבה השנה, במשך המשטרה
על החבלה. ארגוני של המוגברת הפעילות לאור הפנים,
חשיבות ורב חדש קומוניקציה אפיק נוצר זו פעילות רקע
הציבור הכיר שבאמצעותו הציבור, ובין המשטרה בין
בעיותיו את תפקידיו, את המשטרה, ארגון את מקרוב
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מגיעה שבאמצעותה נוספת דרך היא המשטרה תזמורת
ב103 התזמורת השתתפה 1974 בשנת לציבור. המשטרה
באירו ומשטרתיים, צבאיים במסדרים הופעות וביניהן הופעות,
פעולה בשיתוף בידור. ובמופעי בקונצרטים ממלכתיים, עים
התזמורת ניגנה ירושלים עיריית ועם התיירות משרד עם
דוד. מגדל כותלי בין ולישראלים לתיירים שבועיים בקונצרטים
הופיעה הבריאות ומשרד הסעד משרד עם פעולה בשיתוף
התזמורת המשיכה השנה גם אבות. ובבתי חולים בבתי התזמורת
ספר בתי תלמידי בפני מודרנית מוסיקה של בקונצרטים
ספר; וביישובי פיתוח בעיירות ספר בתי זה ובכלל תיכוניים,
לרמת הערכה היצירות. על הסברה בליווי ניתנים הקונצרטים
 בטהובן" ב"מרתון ביטוי לידי באה התזמורת של נגינתה
בתיאטרון שנערך השידור, רשות עם משולב קונצרטי מופע

ירושלים.

ישראל משטרת ובין הקילנוע'' ''משטרת בין מפגש

פונקציות, של רב מגוון החובק ומורכב גדול כמוסד המשטרה,
הפתי ובמיתקניה, המשטרה ביחידות וסקרנות. עניין מעוררת
ריבוי אנשים. אלפי השנה במשך ביקרו מבקרים, בפני חים
לזיהוי במעבדות  הארצי המטה ביחידות בלט המבקרים
הארצי הספר ובבית הקשר ביחידות המחשב, ביחידת פלילי,
שופטים, היו המבקרים בין ז"ל. סלע אהרון רבניצב ע"ש
משתתפים הבטחון, שירות אנשי הציבורי, בשירות מנהלים

ועוד. ספר בתי תלמידי צה"ל, של בקורסים

הומ*ניות בפעולות עוסקים בודדים ושוטרים המשטרה יחידות
כדי תוך פרובלמאטיים מקרים עם ממפגשיהם כתוצאה מגוונות,
יחידות ביוזמת כלל, בדרך נעשות, אלה פעולות עבודתם.
קרובות לעתים  בודדים משטרה אנשי ביוזמת או המשטרה
הללו הפעולות בין המשטרה. אנשי של הפנוי זמנם חשבון על
פעולות בארגון וסיוע ומועדונים ספר בתי אימוץ למנות ניתן
סיוע צה"ל, לפצועי סעד הגשת בשכונות, וחברה ספורט
רוחני סעד ומתן הרוסות ממשפחות ולילדים בעיתיים לילדים

ברשות פוגע הדבר אין עוד כל לקראתו, וללכת האזרח של
לציפיותיו הציבור, של ליבו לרחשי פתוחה המשטרה הרבים.
את לשרת יכולתה כמיטב ותעשה עשתה היא לביקורתו. ואף
על אך לפעול. מצווה היא ושלמענו צמחה היא שמתוכו הציבור
בנכונותו שליחותה, במילוי המשטרה על להקל מצידו הציבור
תפקידה במילוי ולעודדה בידה לסייע פעולה, עימד, לשתף

הקשה.

הציבור בקרב הפעילות *1

ולגבי המשטרה בעיות לגבי הציבור מודעות הגברת למען
ובין המשטרה בין הדוסטרי הקשר הידוק ולמען פעילותה
הסברה, מישורים; לארבעה המשטרה מאמצי מופנים הציבור,
ובמיתק המשטרה ביחידות ציבור ואישי אזרחים קבוצות אירוח
במעשים באוכלוסייה חלשות ולקבוצות לפרטים סיוע ניה,
אנשי ונגד המשטרה נגד הציבור בתלונות וטיפול הומאניים

נפרד). סעיף נייחד זה (לנושא משטרה

ההסברה, במדיניות המשטרה של החשובים מעקרונותיה אחד
הציבור. וכלפי ההמונים תקשורת אמצעי כלפי פתיחות הוא
אם אלא הציבור, מפני מידע להסתיר עניין אין למשטרה
המשטרה הפרטים. פרסום דחיית את דורשת החקירה טובת
המשפיעים כגורמים התקשורת אמצעי של בחשיבותם מכירה
מידע שבהזרמת לחשיבות מודעת והיא דעתקהל, עיצוב על

לציבור. ראשון ממקור

ביניהם שונים, גופים בפני בהרצאות מופיעים המשטרה נציגי
אלה בהרצאות וכר. מועדונים בתיספר, וולונטריים, ארגונים
כגון ובעבודתה, במשטרה הקשורים שונים נושאים מועלים
המשטרה, תפקידי החברה, בשירות המשטרה נוער, עבריינות
תחום וכוי. חשודים בחפצים טיפול ומגיעתן, דרכים תאונות
שאזרחי כדי מיוחדת, לב לתשומת זוכה נוער לבני ההסברה
הסברה פעולת פעולותיה. ועל המשטרה על יותר יידעו המחר
יחידות בקרב המשטרה ערכה חודשים חמישה במשך נרחבת
בפני הירצו משטרה קציני הכיפורים. יום מלחמת לאחר צה"ל,
תנאי ועל הישראלית בחברה המשטרה תפקידי על החיילים

שבה. השירות

המוראל על רבה השפעה המשטרה שורות בתוך להסברה
המשטרה לציבור, להגיש שעליהם השירות ועל השוטרים של
החיל אנשי התעניינות את להגביר שעליה לעובדה מודעת
הדעת הארגון. בתוך ובנעשה הציבור את המעסיקות בבעיות
הדבר יועיל  יותר וידע יותר יתעניין שהשוטר ככל כי נותנת,
בשיעורים עיון, ימי במסגרת נעשה הדבר תפקידיו. למילוי
פקודיהם, עם מפקדים של בשיחות המשטרה, ביחידות שבועיים
וכר. אקטואליים בנושאים הסברה ודפי עלונים באמצעות
בחיכוך כרוך להיות שעלול תפקיד ביצוע לפני העומדים שוטרים
מהות על מפורטת הסברה ממפקדיהם מקבלים הצ"בור, עם
לביצוע יציאתם טרם התנהגותם, אופן על והדרכה הנושא

התפקיד.
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כי מרגישים אשר אזרחים לקונפליקטים. אפשרויות בחובם
ידי על או המשטרה ידי על כלשהי בדרך קופחו אלה במגעים

הציבור. תלונות על לממונה בתלונה פונים המשטרה, איש

השנייה השנה זו אשר הציבור, תלונות על הממונה לשכת
לרעה שימוש בפני להתגונן האזרח בידי מסייעת לפעולתה,
עומד הארצי במטה ולאנשיה. למשטרה המוקנות בסמכויות
ובמקביל הציבור, בתלונות לטיפול בכיר קצין הלשכה בראש

מרחב. ומטה מחוז מטה בכל קצינים מונו

משמשת הארצי במטה הציבור תלונות על הממונה לשכת
הם הלשכה תפקידי למשטרה. בפניותיו מרכזי מען לציבור
משגים לתיקון לדאוג התלונות, בירור הליכי את לשכלל
שיפור לצורך מהתלונות לקחים להפיק שנתגלו, ועיוותים
בין בעייתיות מגע נקודות לאבחן במשטרה, העבודה תהליכי
זוכות תלונותיו כי הרגשה לציבור ולתת האזרח לבין המשטרה

אמין. לטיפול
של אחת דרך רק היא הציבור תלונות על הממונה לשכת
ביקורות העורך המדינה, מבקר מוסד המשטרה. את לבקר האזרח
ביקורת דרך מהווה אחרים, ממשלה כבמוסדות המשטרה ביחידות
המדינה מבקר מקבל הציבור תלונות כנציב בתפקידו נוספת.
הכנסת, אנשיה. או המשטרה התנהגות אודות הציבור מן תלונות
מקרוב עומדים הם אף השונים התקשורת וכלי המשפט בתי
במערכת בפעולתה. ליקויים ועל המשטרה של עבודתה טיב על
ממקדים הביקורת גורמי עובדות. להעלים קשה כזו, ביקורת
ולכשלונות למחדלים לשגיאות, המשטרה של לבה תשומת את

המעוות. לתיקון צעדים לנקיטת ומביאים

הציבור תלונות על הממונה בלשכת נפתחו 1974 בשנת
תלונות 879 :1973 בשנת 1,409 לעומת תלונות, תיקי 1,865
כוחם, מבאי או מהמתלוננים ישירות הנסקרת בשנה נתקבלו
המשטרה, משרד באמצעות נתקבלו 640 אשתקד; 720 לעומת
הציבור, תלונות מנציבות 119 ;1973 בשנת 422 לעומת
התקשורת, כלי באמצעות נתקבלו 137 אשתקד; 114 לעומת
בעיתונים תלונות מדורי במסגרת (לרוב 1973 בשנת 70 לעומת
פורסמו שחלפה) שבשנה לזה זהה (מספר תלונות 31 וברדיו);
הציבור תלונות על הממונה החלטת פי ועל בעיתונים, בכתבות
ממשלה ממשרדי הגיעו תלונות ו59 כבתלונות; בהן טופל
לתלונות נוסף .1973 בשנת 51 לעומת שונים, וממוסדות אחרים
תלונות 545 הציבור תלונות על הממונה בלשכת נתבררו אלה
.1973 בשנת 374 לעומת להחלטתו, והועברו ביחידות שנתקבלו
על הממונה בלשכת הנסקרת השנה במשך נתקבלו הכל בסך
אשתקד. תלונות 1,783 לעומת תלונות, 2,410 הציבור תלונות
אנשים ידי על אישית מוגשות רבות תלונות כי לציין ראוי
על הממונה ללשכת הארץ חלקי מכל לבוא לנכון המוצאים

בירושלים. הארצי שבמטה הציבור, תלונות

תלונות על הממונה בלשכת השנה שהתבררו התלונות מספר
ראוי אשתקד. לעומת כ350/0 של גידול על מצביע הציבור,
יום מלחמת לאחר מיד התלונות במספר הירידה את לציין

מני אחת דוגמה לכך. הזקוקים נוער ולבני לאזרחים וחומרי
רבות) הנייר על להעלות (ואפשר זה מסוג למעשים רבות
יפו, מרחב שוטרי עלידי שאורגן במיבצע, לראות ניתן
לפינוי נשים, ארגוני ועם תלאביביפו עיריית עם בשיתוף
אנשי תלאביב. את שפקדו הזעף גשמי בזמן מבתיהן משפחות
השגיחו שוטרות מבתיהן: המשפחות בפינוי הסתפקו לא המרחב
ביניהם ערכו המרחב ואנשי כגננות, להם ושימשו הילדים על
מתקפלות ומיטות חימום תנורי שמיכות, בגדים, איסוף מיבצע
לקידוש יין עבורם להשיג שכחו לא אפילו הם המפונים. עבור

המתקרבת. השבת לקראת

כ"מיילדת1 השוטר

על המשטרה ליחידות נשלחים והוקרה תודה מכתבי אלפי
אנשי של הרשמי תפקידם בגדר שאינן ואחרות, זה מסוג פעולות
כבודד לשוטר תודה כלל, בדרך מובעת, במכתבים המשטרה.
זה, מסוג שפעולות לכך מודעות ואין בצרה לאזרח שסייע
של גישתה את למעשה, משקפות, בודדים, עלידי הנעשות
ככל עזרתה, את לאזרח להושיט נכונותה ואת כולה המשטרה

שניתן.

עזר משטרה סמל אשר א., ל. מר של הוא מהמכתבים אחד
"מעשיו, היתר: בין כותב, הוא במצוקתם. ולמשפחתו לו
לב ואת לבי את רכשו הסמל של התנהגותו ואופן פעולתו
קרנה את בהתנהגותו הסמל הרים לפחות ובעינינו משפחתי,
ואני שמשפחתי בטוח אני כך דמותה. את והעלה המשטרה של
למשטרתישראל אלא ברכה לסמל רק לא זו טובה נזכור

בכללה".

הציבור בתלונות הטיפול *2

הרחבות, סמכויותיה במסגרת המשטרה עלידי החוק אכיפת
טומנים ורובם לשוטרים, אזרחים בין מגעים מליוני יוצרת
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ארוכות תקופות למשך מעכבת שהמשטרה כך על תלונות ♦
משפטי. כמוצג המשמש מתלוננים של רכוש

משטרתי. רכב ידי על תעבורה עבירות ביצוע על תלונות ♦

(ובכלל תלונות 2,549 לטיפול השנה עמדו הכל בסך
סוף עד שחלפה). מהשנה לטיפול שנותרו תלונות 139 זה
הסתיים טרם תלונות; ב2,178 הטיפול הסתיים השנה
בהן שהטיפול התלונות 2,178 מכלל תלונות. 371 ב הטיפול
לעומת ,(59.80/0) מוצדקות בלתי תלונות 1,304 נמצאו נסתיים,
מוצד התלונות נמצאו מקרים ב702 .(%61.1) אשתקד 1,005
גם היו אשתקד. מקרים 532 לעומת בחלקן, או בעיקרו קות
היה לא או בו חזר (המתלונן תום עד הובררו שלא תלונות
סיום את איפשרו לא אשר נסיבות נוצרו או פעולה, לשתף מוכן

וכוי). הבירור

תוצאות על הודעה למתלונן נשלחת בתלונה, הטיפול סיום עם
כגון: התלונה, בירור כעקבות שננקטו צעדים ועל הבירור
בדרך משמעתיים צעדים נקיטת לדין, משטרה איש העמדת
למתלונן, כספי פיצוי מתן והדרכה, הסברה אזהרה, או הערה של
נמצאה אם לבקשתו. היענות או המתלונן נגד מהליכים הימנעות
מפיר שבה הודעה, למתלונן נשלחת מוצדקת בלתי התלונה

לדחייתה. הנימוקים טים

הציבור תלונות על הממונה לשכת של פעולותיה כי מתברר,
המשטרה. לבין הציבור בין תקינים גומלין יחסי ליצירת תורמות
של בדרך אם בתלונותיהם, הטיפול על מגיבים רבים מתלוננים
ואישביעות איהסכמה הבעת של בדרך ואם והערכה תודה
הציבור תלונות על לממונה מגיעים רבות פעמים כי יודגש רצון.
כי הודעה שקיבלו לאחר אפילו אזרחים, של תודה מכתבי

מוצדקת. היתד. לא תלונתם

בך הכנסת, יו"ר סגן עלידי שהושמעו דברים להזכיר ראוי
משרד פעולות על המשטרה שר בסקירת דיון בעת קשת, ציון
"הממונה ששמו המוסד על המשטרה את מברך "אני המשטרה:
כמה עד מאד. חשוב מוסד שזהו חושב אני הציבור". תלונות על
נבדקת תלונה וכל ברצינות זה לעניין מתייחסים יודע שאני
המשטרה שר הודה למתדיינים, בהשיבו ." רציני... באופן
תלונות נציב של הזה המכשיר "הקמת ואמר: הכנסת יו"ר לסגן
ומסגרת האזרח להגנת תוספת רק לא בו היתה המשטרה, של
מכשיר גם אלא הערותיו, או תלונותיו את לבחון נאותה

הפנימי". ולחיזוקה המשטרה עבודת לשיפור חשיבות רב

הציבור תלונות על הממונה בלשכת התבררה שתלונתו אזרח
המהיר, טיפולכם על לב מקרב לכם להודות "ברצוני כך. כתב
מנסה שאני מה לפניכם... שהובא בעניין והמסור הנאמן
שחיזקתם זה על תודתי והכרת הרגשתי הוא בכתב... להעלות
ברגע אונים, חוסר של הרגשה ממני ומנעתם בכם אמוני את

" לפנות... למי לי והיה עוול, לי שנעשה השתי שבו

מהעי באחד הציבור בתלונות לטיפול מדור העורר עיתונאי,

לאחר חודשים מספר התלונות במספר הגידול ואת הכיפורים
ינוארספטמבר בחודשים למלחמה, שקדמה בתקופה המלחמה.
בחודשים לחודש. תלונות 167.6 בממוצע נרשמו ,1973
לחודש. תלונות 91.3 בממוצע נרשמו 1973 אוקטוברדצמבר
הממוצע התלונות מספר עלה 1974 ינואראפריל בחודשים
מספר הגיע 1974 מאידצמבר בחודשים ואילו ל131.5, לחודש
אינה זו תופעה כי להדגיש יש ל235.5. הממוצע התלונות
אחרים במוסדות גם אובחנה היא וכי בלבד, למשטרה אופיינית

הציבור. בתלונות המטפלים

תפקידי לביצוע מתייחסות  במספר 1,686  התלונות רוב
בטיפול, במחדלים לקוי, משטרתי בטיפול דנות והן המשטרה
בטעויות בצדק, שלא או סמכות ללא בפעולות בטיפול, בהשהיית
משטרה אנשי של בכוח שימוש על הן תלונות 531 וכר. בשיקול
למעצר התנגדות על להתגברות חוקיות, לא הפגנות לפיזור
בלתי להתנהגות התייחסו תלונות 80 נאשמים; חקירת לצורך או
שימוש עלידי במתלוננים פגיעה משטרה אנשי של נאותה
תלונות 65 וכוי; מעליבה התנהגות או עולבים בביטויים
קשורות תלונות ו23 משטרתי רכב של תנועה לעבירות התייחסו
ב25 שם); בעילום לרוב (מוגשות המידות בטוהר בפגיעה
תלונות מנציבות ברובן ונתקבלו כ"שונות" סווגו אשר תלונות,
משירותו המתלונן של פיטורים צדקת על השגות הועלו הציבור,
פני מינהל סדרי ועל פרישה, פיצויי תשלום אי על במשטרה,

המשטרה. של מיים

בתלונות שהועלו בולטים נושאים מספר נביא להדגמה
הציבור:

החבלנית, הפעילות בעקבות הבטחתי, המתח התגברות עם *
מחסומי יעילות על השגות הועלו שבהן תלונות נתקבלו
חפצים על לקריאות המשטרה בהופעת עיכובים ועל משטרה
המשמר של התארגנותו בתקופת חשודים. אנשים ועל חשודים
של הפעלתם אופן על הגיוס, נוהלי על תלונות נתקבלו האזרחי
זכויותיהם במיצוי הקשורות תלונות וכן האזרחי, המשמר אנשי

האזרחי. למשמר המתנדבים של

עבירות למתלונן ליחס ממשיכה שהמשטרה כך על תלונות *
מכבר זה נמכר אשר רבב בכלי שנעברו תעבורה דיני על
הדבר נבע התלונות מן ניכר בחלק כי העלה הבירור ידו. על
העברת על למשטרה מידע בהמצאת הרישוי רשות של מאיחור
מרשות המידע העברת תהליך את לשפר במגמה רכב. בעלות

הגופים. שני בין מגעים קוימו למשטרה הרישוי

נאשמים לדין מביאה אינה שהמשטרה כך על תלונות *
שכנים. בסכסוכי בעיקר לחברו, אדם שבין בסכסוכים

אזרחיות מעצר פקודות בביצוע פיגורים על תלונות *
לפועל). (הוצאה

נמצא אם משטרה. אנשי מצד בכוח שימוש על תלונות .¥■

מיותרת, או מופרזת כוח במידת השתמשו משטרה אנשי כי
לדין. משטרה אנשי אותם הובאו
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בעבודתה, למשטרה לסייע יכולים שאזרחים מהדרכים אחת
כדי להם, הידועים תקריות ועל פשעים על מידע מסירת היא
המשטרה החלה אלה בימים בזמן. לפעול תוכל שהמשטרה
הציבור. מן מידע לקליטת האוטומאטית" "המזכירה בהפעלת
המעונייגים מאזרחים מידע לקבל נועדה האוטומאטית המזכירה
אחרת. סיבה מכל או לנקמה חשש עקב אלמוניותם, על לשמור
בלבד, הרצה בשלבי היא האוטומאטית" ש"המזכירה למרות
המתקבל המידע מבוטל. לא מידע באמצעותה כה עד נתקבל
בו. ומטפלת אמינותו את הבודקת בדבר, הנוגעת ליחידה נמסר

חוץ קשרי

חוץ גורמי עם פעולה שיתוף *1

קהיליית בקרב ישראל משטרת של המכובד מעמדה על
מספר מעיד זוכה, היא שלה ההערכה ועל בעולם המשטרה
ביחידות לסייר כדי חוץ מארצות שבאים הרבים המשטרה אנשי
ומעיד ישראליים, משטרה אנשי עם ולהיפגש בארץ המשטרה
מקרב מדריכים לשליחת חוץ ממשטרות הפניות ריבוי גם כך על
לאנשי השתלמויות לעריכת או לחו"ל ישראל משטרת אנשי

בארץ. מחו"ל משטרה

קצינים 11 בת דרג רמת משלחת בלטה השנה המבקרים בין
משטרת כאורחת שבוע של לביקור לארץ שהגיעה מאקוואדור,
משטרת של הכללי המפקח סגן עמד המשלחת בראש ישראל,
נידרזקסן ממדינת משטרה אנשי 21 בת משלחת אקוואדור.
משלחת שבועיים. של לביקור לארץ השנה הגיעה בגרמניה
הגיעה המערבית בגרמניה ברמן מדינת פרלמנט של הפנים ועדת
הארצי. במטה גם וביקרה המקומי, השלטון מרכז כאורחת לארץ
פקידים ושני משטרה לענייני הסנטור גם השתתפו במשלחת

ברמן. ממשטרת בכירים

קציני שני בחו"ל: להשתלמויות יצאו מישראל משטרה קציני
ללימוד לגרמניה יצאו והאלקטרוניקה הקשר ממחלקת משטרה
משמר קצין המשטרה; עלידי שנרכש אלקטרוני בציוד שימוש
ראש בנוי; בשטח לחימה שיטות ללימוד לארה"ב יצא הגבול
בארה"ב השתלמה פלילי לזיהוי במעבדה מסמכים מעבדת
מודיעין קצין מסמכים; זיוף בנושא חדשות ובטכניקות בשיטות
ביקר וכן בהם והלחימה הסמים בנושא בארה"ב השתלם ראשי
כדי בהולנד, ורוטרדם בגרמניה ופרנקפורט המבורג בנמלי
בנמלים. הקיימות מאורגן ובפשע בגניבות לחימה שיטות ללמוד

ממרחב לוי ה ר י מ רש"ט  ישראליות סיור שוטרות שתי
הוזמנו  ירושלים ממרחב מזרחי הדסה ורש"ט הירקון
ב"שבוע להשתתף בסאןפאולו היהודית הקהילה ידי על השנה
במטה השוטרות שתי ביקרו בקהילה ביקורן בזמן ישראל".
סאןפאולו. של המדינה משטרת ובמטה הפדראלית המשטרה
מכוונות בישראל כי לשמוע התפלאו המקומיים המשטרה אנשי

היומ ה"טרדה" מן לחרוג נעימה חובה חש "אני כתב: תונים,
בפניות האדיב לטיפולכם הערכתי להביע כדי השוטפת... יומית
שאני כשם מר... לפניית מתשובתו מאד התרשמתי הציבור.
לא אם גם אחרות, בפניות והרציני היסודי הטיפול מן מתרשם

מסקנותיכם". עם מסכים אני תמיד

האזרחים ציבור מצד למשטרה הסיוע '3

המשטרה לעזרת באים נוער, בני ביניהם רבים, אזרחים
עבריינים, בגילוי היתר, בין מסייעים, הם תפקידיה. בביצוע
סכנה למצבי שנקלעו אזרחים בהצלת חבלה, מטעני בגילוי
פרסומם מלבד המשטרה. לתחנות ערר יקרות אבידות ובהבאת
ול חמים, תודה למכתבי אלה אזרחים זוכים התקשורת, בכלי
גבי מעל משטרה. מפקדי מידי אחר לשי או כספי לשי עתים
אותם לכל תודתה את ומביעה המשטרה חוזרת אלה דפים

לציבור. בכך וסייעו לה שסייעו אזרחים

אזרחות המשקפים המעשים אותם כל את כאן נפרט לא
אזרחים תרמו במעשיהם כי רק נציין ותושייה. לב אומץ למופת,

מכך. המשתמע כל על הציבור, לבטחון

י ^/ ■ יי?* יי י

£ * י יי ** <.

לאזרחים פרסים הענקת

המשטרה לאיש אזרחים מצד עזרה הושטת של גילויים על
לב אומץ עילאית, גבורה משום בהם שיש תפקידו, בביצוע
המפכ"ל רשאי מופת, לשמש הראוי לב אומץ או רגיל, בלתי
עיטור את או האומץ עיטור את הגבורה, עיטור את להעניק
ישראל משטרת ישראל). במשטרת העיטורים חוק (לפי המופת
עבור לאזרחים עיטורים המעניק היחיד הממלכתי הגוף היא
שתרמו או מיוחדים, במצבים שנעשו לשבח, הראויים מעשים
לאזרח הערכתה את המשטרה מביעה בכד הציבור. לבטחון
שיתוף לגילויי מייחסת שהיא החשיבות את ומדגישה המצטיין
אלטשולר ארז האזרח קיבל השנה הציבור. מצד פעולה
שודד אחר ברודפו שעשה, גבורה מעשה על האומץ עיטור את

השוטרים. לידי ומסרו שתפסו עד לעברו, שירה מזוין בנק
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בברזיל ישראל שוטרות

גביית מידע, חילופי תחומים: במספר מתבטא הפעולה שיתוף
רכוש גילוי נעדרים, ואיכון דרושים עבריינים איכון הודעות,
או שביצוען אחרות, עבירות וגילוי סמים מבריחי גילוי גנוב,
מתגבשים בהדרגה מדינות. מספר פני על השתרעו השפעתן

הדדיים. סיוע דפוסי

הלאומיות ומהלשכות מהאינטרפול התקבלו 1974 בשנת
הופנו ישראל ממשטרת בכתב. פניות 627 ו מברקים 1,223

העולם. ברחבי האינטרפול ללשכות פניות 196

בין כנסים ארבעה הנסקרת השנה במשך אירגן האינטרפול
הכנסים: בארבעת השתתפו ישראל משטרת נציגי לאומיים;
לדיון ועידה שבצרפת בקאן התקיימה בספטמבר ב129
המשטרות של המאבק ובדרכי ביןלאומיים מרמה במעשי
יצגו בכירים משטרה קציני שני אלו. מרמה מעשי נגד השונות
בקאן התקיימה בספטמבר ב1917 זו; בוועידה המשטרה את
שבהם ביןלאומיים מרמה במעשי לדיון אסיה איזור של ועידה
זה. מסוג במעשים הלחימה ובדרכי בנקאיים מוסדות מעורבים

להדגים היססו לא השוטרות ושתי בדרכים, התנועה את שוטרות
שב הסואנים הצמתים מן באחד התנועה בהכוונת בפניהם זאת
בקונסוליית כלכלה לענייני הקונסול שעה. כחצי במשך עיר,
ובו ישראל למשטרת הוקרה מכתב שיגר בסאןפאולו ישראל
נהנתה ובזכותן אטרקציה, הפכו "הבנות היתר: בין כתב,
לנו החשוב דבר רב, חיובי מכיסוי ישראל ומשטרת ישראל

אלה'/ בימים מאד

האינטרפול *2

רקע על העולם משטרות עם ישראל משטרת של החוץ קשרי
המשטרה ארגון  האינטרפול באמצעות נעשים מיבצעיפלילי,
קשרים הלאומיות. לשכותיו ובאמצעות  לפלילים הביןלאומי
הייר הישראלים מספר שגדל ככל ומתהדקים הולכים זה מסוג
עסקים, לרגל או ביקור לרגל הארץ מן היוצאים או לחו"ל דים
של הביןלאומיים והכלכלה המסחר קשרי שמתרחבים וככל
אמריקה. וצפון אירופה משטרות עם היו המגעים מרבית ישראל.
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האינטרפול בוועידת מז"פ וראש אגא"ר ראש

הופעתו את השנה חידש הארגון בטאון משפחותיהם. ובני
בהידוק חשובה חולייה המשמש "רעים", העיתון הסדירה.
המתרחש לגבי אינפורמטיבי וכלי הארגון, חברי בין הקשר

חדשה. במתכונת הופיע בחו"ל, ובסניפים בארץ בארגון

של משלחות שתי איפ"א של הישראלי הסניף ארגן השנה
קבוצות ולשוויץ. לאוסטריה לגרמניה, שיצאו משטרה אנשי
אצל והתארחו בארץ השנה ביקרו שונות מארצות הארגון של

הישראלי. הסניף חברי

משטרה וקצין פלילי לזיהוי המחלקה ראש הארגון, אגף ראש
בספטמבר ב2519 זו; בוועידה המשטרה את יצגו נוסף
בוועידה האינטרפול. של ה43 הכללית הוועידה בקאן התקיימה
יבוא להסדרת תקנות סמים, הברחת נושאים: מספר נדונו זו
המעורבים אנשים אודות מידע חילופי קל, נשק של וייצוא
בטיחות וסדרי כופר ודרישת ערובה בני לקיחת זנות, בעסקי
משטרתי מוסד להקים הצעה נדונה כן ביןלאומיות. בטיסות
הארגון, אגף ראש היו זו לוועידה המשטרה נציגי בהודו. גבוה
ב1816 נוסף; משטרה וקצין פלילי לזיהוי המחלקה ראש
גנובים רכב כלי הברחת בנושא ועידה בפריז התקיימה בדצמבר
את יצג בכיר משטרה קצין זה. מסוג בהברחה לחימה ודרכי

זו. בוועידה המשטרה

(.£.ק.1) הגיןלאומי השוטרים ארגון *3

וביניהם ל6,000 1974 בשנת הגיע בארץ הארגון חברי מספר
ארגנו המשנה סניפי לגימלאות. שפרשו רבים משטרה אנשי
זה ובכלל שונים, חברתיים אירועים מ170 למעלה השנה
לחברי ומסיבות חגיגות ציבור, אישי עם פגישות רעים, מפגשי
מיוחדת לב תשומת מאורגנים. וטיולים ולילדיהם הארגון
שפרשו חברים בקרב תרבותיות פעולות לאירגון השנה הוקדשה

לגימלאות.

בירושלים נפתחה בישראל איפ"א חברי של ציורים תערוכת
יצירות 70 הוצגו בתערוכה הכללי. המפקח בחסות ב12.2.75,
התערוכה הארץ. רחבי מכל ופנסיונרים משטרה אנשי 20 של

ימים. כשבועיים פתוחה היתד.

ולוועדים איפ"א של הארצית לנשיאות הבחירות נערכו השנה
שנים. לשלוש אחת נערכות אלה בחירות המשנה. סניפי של
ב23.12.74 שהתקיים איפ"א, חברי של ארצי רעים בכנס
משטרה אנשי כ3,000 השתתפו בתלאביב, התרבות" ב"היכל
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הלוחות רע\>מת

העמוד
מסי
הלוח

הנושא

17
18
19
19

.... 19741972  המחוזות לפי  ומציאות אבילות 1

. 19741972  ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש 2
19741972  מאסר פקודות של לפועל הוצאה 3

19741972  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 4

מניעת
עבריינות

27 19741973  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 5

28 ... (דיאגרמה) 19741965  המניין מן משטרה ואנשי האוכלוסייה שנחקרו, מקרים 6
28 19741948  המניין מן משטרה ואנשי אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 6א'
29 19741965  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 7
30 (דיאגרמה) 19741970  שנחקרו לסוגיהם מקרים 8
35 ........ (דיאגרמה) 1974  המחוזות לפי  שנרשמו עבירות 9
35 (דיאגרמה) 1974  עבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 10
36 19741973  איתביעה  עוונות 11

37 19741972  חקירה תיקי 12
39 1974  והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 13

40 19741972  והמחוזות המרחבים לפי  חקירה תיקי 14

41 19741972  המניע לפי לרצח ונסיון רצח 15

41 1974  והמחוזות המרחבים לפי  התפרצויות 16

42 1974  והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות 17

42 19741970  והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת 18

43 1974  טביעה מקרי 19
43 19741973 < התאבדויות 20

44 ........ 1974  והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים 21
45 . . . . 1974  המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 22
45 19741950  הגילויים ואחוזי חקירה תיקי 23
46 19741972  העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים 24
48 1974  והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי 25
49 1974  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 26
49 1974  עבירות בביצוע שהואשמו באנשים הטיפול סיום 27
50 19741972  סילוקם  חטאים 28
50 19741972  העבירות קבוצות לפי  המוחזקים בשטחים חקירה תיקי 29
51 1974  הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 30
51 1974  הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 31

51 19741973  הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי 32

העבריינות
הפלילית
ופעולות
החקירה

52
53
55
56

. 19741965  לנוער המבחן לשירות שהופנו קטינים 33
. 1974  העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי  שהואשמו קטינים 34

19741972  שהואשמו ומבוגרים קטינים 35
. (דיאגרמה) 1974  שהואשמו ומבוגרים קטינים 35א'

עבריינות
נוער

62 . (דיאגרמה) 19731972 השנים ממוצע לעומת 1974  השנה חודשי לפי בדרכים התאונות
64 1974  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
65 (דיאגרמה). 19741972  שנרשמו תעבורה דוחות
66 19741965  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
67 (דיאגרמה) 1974 המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות
68 19741973  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
68 19741972  חומרתן לפי דרכים תאונות
68 1974  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות
69 ....1974  והמחוזות המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות

36תנועה
37ותאונות
38דרכים

39
40
41
42
43
44
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מסי הנושא
העמוד הלוח

69 19741973  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 45
70 .... 1974^1973  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי 46
70 ....1974  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי 47
71 ... 1974  לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 48
71 1974  התאונות סיבות התפלגות 49
71 . . . . . . (דיאגרמה) 1974  אופניים ורוכבי רגל הולכי  תאונות נפגעי 50
72 1974  המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי 51
72 ....*.. 1974^1972  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 52
73 .1974^1972  והמחוזות המרחבים לפי  תאונות נפגעי 53
74 19741972  ונוסעים רגל הולבי  תאונות נפגעי 54
74 19741972  גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי ילדים 55
75 1974  וסילוקם תעבורה דוחות 57

 התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 58
75 3ר419ר19  המחוזות לפי
76 1974  הנפות לפי  דרכים תאונות 60
76 1974  הנפות לפי  תאונות נפגעי 61
76 1974  תנועה כדי תור עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 62

77 .... 19741965  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 63 כוח
78 19741965  הדרגות לפי האדם כוח מצבת 64 האלם
79 . . .... . (דיאגרמה) 1974  התפקידים לפי  האדם כוח חלוקת 65
79. 1974  ובמחוזות הארצי במטה המצבה 66
80 19741965  המצבה מן והורדות גיוסים 67
80. . 1974  בשירות ויתקמ לפי המצבה מן היורדים 68
81 1974  הסיבות לפי המצבה מן הורדות 69
86 . . . . . . . 1974  הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת. 70

הדוח בסוף . . . . 1974  ועבריינים עבירות שנתי סיכום
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שנתי ועברייניםסיכום עבירות 
1974

חקי ינימ*קנוירולתיקי

סון''כמבוגרימ**קטיניםאחוזבהמנוננלו
עכרייגימ נק3הזכרנקבהזכרהגילוייפעבריינימנפתחו

וריגול 11_1010100.0110בגידה

למרד והסתה 5120.011מרד

חירום 66465398.34091,036281,113חוקי
524586.5852262הסתננות

3 רשמיים*< סודות

הבטחון כלפי אחרות 26923788.1832364251עבירות

התאגדות או 514894.1471120216276התקהלות
ציבור למוסדות והפרעה 262076.933קטטה

ברחוב והפרעה 2,0681,97695.6192702,0885512,901קטטה

גבול5 2,9951,82560.9257601,3552941,966הסגת
ציבור עובד 211466.7221014הכשלת

2,1651,75080.838101,2651291,442איומים
המשפט כלפי 1,5041,39092.483307851131,020עבירות

והימורים3 21020396.718146515499משחקים

הדת כלפי 211047.62113319עבירות
1008686.016667שוחד.£*

המשפחה כלפי 535298.140150עבירות
דרך חסימת רעש, 1,18415713.3569221124מטרד,

הבטחון שירות כלפי 37734792.03414115163עבירות
ציוד  הבטחון כלפי 1929201_30126387.4עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 88776986.72912463122626עבירות
והכשלתו שוטר 86681794.32816672113829תקיפת

493265.3129333רצח
לרצח5 816276.53172177נסיון
* 121191.7217111הריגה3

ברשלנות מוות 312787.14242גרימת
והריגה רצח 32928.177איומי

אדם היי כלפי אחרות עבירות

חמורה5 גופנית 50543586.176536337481חבלה

?3
ציבור עובד 33031093.94222844278תקיפת

ציבור) עובד (למעט 7,8866,71385.15561065,2818396,782תקיפה
מ פלילית15 ופחזנות 61241467.63913279376רשלנות

שוא ומאסר כפייה 655178.57161675חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות 11100.011עבירות

באיומים או בכוה 17115691.2131842199אונס
כחוק שלא ובעילה 24820080.612171183אונס

טבעיות6 בלתי מין 433274.4103545עבירות
בכוח*ג מגונה 25916664.122123145מעשה

בכוח שלא מגונה 97561663.29933833488מעשה
בפומבי5ז מגונה 33320561.681315144מעשה

מין מחלות 1528_8787.5הפצת
אחרות מין עבירות

לזנות 504488.0141547סירסור
בזנות לעיסוק 171588.214418שידול
זנות למעשה 867384.912201942שידול

החזקתו או בושת בית 2727100.0232750ניהול
ושידולם% קטינים 1057672.41124154פיתוי

תועבה* דברי 13969.21010פרסום

זנות11 למטרת 1212100.0268שוטטות
מסוכנים בסמים 1,05188784.440251,066941,225שימוש
מסוכנים בסמים 15815698.74518717213סחר
וייבואם ממים 191578.927532ייצור

המוסר כלפי עבירות 11100.0שאר

חמורות בנסיבות 964344.885967שוד
נשק) (בלי 1307356.226180107שוד

פשע ביצוע לשם 11100.0חימוש

גניבה לשם 883438.61717135תקיפה
1339672.2863778סחיטה

למוסד או עסק לבית 19,5964,50423.01,510221,213112,756התפרצות
דירה לבית 17,6292,30413.143128642,221,123התפרצות
פריצה כלי 565496.44133240החזקת

ציבור1! עובד ע"י גניבה 1010100.011415ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 28623682.514218114211ביצוע

רשות19 ללא ברכב 15,3102,35915.4396191,372211,808שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך 16,7744672.8651111177גניבה

אופניים 4.5451383.03121153גניבת
1,844653.5102636כייסות

אחרותג* 38,77810,31526.62,3782814,5865537,798גניבות
גנוב רכוש 55353797.154138113449קבלת
גנוב רכוש 1,5801,41989.8975895311,028החזקת

27010940.432956133הצתה
בזדון לרכוש נזק 8,0932,62532.4706651,5121542,437גרימת

התפרצות או גניבה לשם 80972689.72913597396שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 442556.82525עבירות

ארנקים 1622414.8123חטיפת

ובולים כסף 161168.8516זיוף

1ב והפצתם3 מסמכים 1,28292972.571018224223זיוף
ועושק 2,3571,39959.4142462251711מרמה

כיסוי ללא שיק 2,9372,29578.131,1802101,393משיכת
אחרות מרמה 19417087.662953106עבירות

3 כלכליות* 13810151_72270197.13עבירות
£ :*" פיסקליותז* 11100.0עבירות

אחרות£# 33100.022עבירות

3 עירוניים3 עזר 11100.011חוקי

אחרות מינהליות 14212990.8831505166עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 1301141_17815888.810נשק,
וטלוויזיה 33100.033רדיו

ועסקים תעשיות 22100.011מלאכות,

אחרות רישוי 06*1109991עבירות
1172125

העבירות 27821477.0151218114222שאר
ידוע 291344.823537לא

162,05153,72733.27,55788532,6033,73044,775סה"כ

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *
שנה. 18 גיל עד צעירה שנה; 16 גיל עד צעיר המשפטית: ההגדרה לפי קטינים, **



ישראל משטית
וקח"ר מה"ך

ומורשת חיגוך מדור
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