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לכבוד
המשטרה שר

ירושלים

השר, אדוני

לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדוח את לך להגיש מתכבד הנני
שבה שנה שחלפה השנה היתה ,1974 שנת בשלהי שהזינו כפי תשל"ה975ו.
בעת ותיחכומה, העמקתה עם יחד בעבריינות, כמותית עלייה של המגמה נמשכה

ביטחוןהפנים. במצב ומתיחות איבה פעולות מאיתנו נחסכו שלא
מחשבתית ומהפכה רעיוני שינוי של בתהליך המשטרה נמצאת שנים כמה זה
אין למחר. מהיום פתאומי, שינוי של מומנט להיות יכול אינו זה תהליך ואירגונית.
חייב לציבור המתמיד השירות כי שיפוצים'', לרגל המשטרה את אפשרות^'לסגור
למערכת בהדרגה מוכנסים החדשה וההיערכות" ממך"שה^נויים להימשך7 / / }  £

האופראטיבית. \ /
נראות שתוצאותיו ועקרוני מעמיק שינוי ישראל משטרת עוברת מישורים בכמה

בחלקן. כבר

תשובה לתת צריכה אשר דותכליתית, משטרה מערכת גיבוש נמשך הרעיוני ■[במישור
של האספקטים שני שהם ביטחוןהפנים, ולצורכי בעבריינות הלחימה לצורכי

ישראל. מדינת כמו במדינה הציבור, ושלום הנפש לאבטחת היסודית [למשימה
השעה לצורכי ומתאימות גמישות אירגון מסגרות אנו מפתחים האירגוני במישור
העומדים האמפיריים), (וגם המדעיים הניבוי כלי באמצעות לחזותו שאפשר ולמצב
אירגון עקרונות משלבות אלה מסגרות משתנה. בחברה שעיסוקו מוסד לרשות כיום
הישירים השירותים באירגון חידושים עם גדול יחידתי היקף בעל מוסד של מסורתיים

לציבור.

המדעית, וההצטיידות המודיעינית ההתארגנות מורחבות האופראטיבי, במישור
להשתכללות ההולמת התשובה את שיתנו לחימה, שיטות עיבוד בתהליך אנו ונמצאים
המשפט ומבתי הפשע מזירת מסקנות בהסקת אנו ממשיכים בזמן בו הפשע. והתארגנות
עונשין בדיני בתחיקה, חידושים לידי להגיע מבקשים זה, בתחום שותפינו עם ויחד 

הפשיעה. התפתחות למצב שיתאימו הפלילי, הדין ובסדר
תחומי בהרחבת אנו עוסקים שלנו, העיקרי הנכס שהוא האדם, כוח פיתוח במישור

למשטרה. חדשים נקלטים יישאבו שמהם והמקצועות האיכויות
ואקדמית, תיכונית השכלה לבעלי מושך עבודה מקום המשטרה משמשת עתה כבר
טכניים, או חברתיים משפטיים, ספציפיים, ובמקצועות הכלליים המשטרה בתפקידי
מכוחות המעסיק החיל, של האדם כוח ממירקם נפרד בלתי חלק כיום שהם
לידי להגיע היא העיקרית המטרה מחשב. לטכנאי ועד הגבול משמר כמו סמיצבאיים
התמדה עלידי רק להיעשות ניתן זה ודבר המשטרה, מקצוע של פרופסיונאליזציה
החסר מהחוץ. נוספים טובים כוחות ובמשיכת בהדרכה בחינוך, האיכויות, בשיפור

סיור. לתפקידי היוצר הכוח במיגזר כיום קיים העיקרי
תהליך בתחילת נמצאים שאנו הוא וטבעי שנים, 28 בת כבר הינה ישראל משטרת
וכאלה החיל מתוך שגדלו אדם כוח של חדשים סגלים הרצת הדורש דורות, חילופי של
בהתחשב וזאת אחרים, באירגונים שנרכש ומקצועי פיקודי ניסיון עם אליו שהצטרפו
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של עיסוקיה וקשת תקניה הרחבת לעיל. המצויין המשטרה של אופייה בשינוי גם
קליטה מאמצי ומחייבת האדם כוח של הכמותי הפיתוח לצורכי מוסיפה המשטרה,

מוגברים.

 האזרחי המשמר של והאירגוני המספרי בביסוסו המשכנו שחלפה, השנה במשך
שהוא  האזרחי המשמר המדינה. של הביטחוני מהנוף אינטגראלי חלק שהפכה זרוע
והלקחים להתחזק, ממשיך  הקרב" "בסערת שנולדה התנדבות תנועת בעיקרו
תיפעול וסדרי נהלים התארגנותו. בהמשך כעת, מיושמים הראשונים מצעדיו שנלמדו
אנו רואים זאת, עם קבע. לנוהלי עתה מתגבשים הראשונית, ההרצה עם יחד שנלמדו
זו. בהתנדבות להמשיך העם ברצון שמקורו מתנדבים של אירגון האזרחי במשמר
מטיבה הנובעת גמישות על מבוסס להיות ימשיך האזרחי המשמר של תיפעולו

התנועה. של ההתנדבותי
מידה בקנה השנה הופעל המשטרה, של האחרת הביטחונית הזרוע הגבול, משמר
שימוש שהצריכו בנסיבות הציבורי, הסדר והחלת שמירה של במצבים בטיפול מוגבר
השמירה את נם הגבול משמר השנה_£יב2נ1גל11צמו במשך. ומלוכדים. רבים בכוחות
הגבו^ למשמר הגיוס אחריםבעלי~רג^ית. ובאוב^טים ארץ בנמליה והאבטחה
רבה התעניינות מראים הכשרה"צבאיוד"ארבי^ח^ונית; בעלי ה!15ד^3זרוח?רצעירים

אליו. להצטרפות באשר
המדעית ההתפתחות בשטח ביןלאומיים הישגים לידי הגיעה ישראל משטרת
הלחימה לצורכי במחשב ובשימוש זה בנושא אמצעים בפיתוח הקרימינליסטית,
משרד עם בשיתוף ופיתוח, מחקר של יחידה הוקמה שעברה בשנה בעבריינות.

ובפיתוחה. המידוע בתנופת להמשיך שמטרתה המשטרה,
תכנון במסגרת החיל, של ממדים רחב מערכתי תכנון בראשית אנו עומדים
ביטחוןהפנים במצב ההתפתחות עם להתמודדות המשטרה את שיכין רבשנתי
בשנים גם נחלתנו תהיה הקשוחה העבריינות שתופעת ספק אין העבריינות. ובזירת

ההולמת. התשובה את נכין זאת ולקראת הבאות,
על ישירה השלכה תהיה המדינה עלידי שיתקבלו והפוליטיות הכלכליות להכרעות
כל והולכת. גוברת משטרתית פעילות  הוא והצפי פועלים, אנו שבתוכו הציבור
וקשה. ארוך זמן להתמודד נצטרך שאיתה תקציבית, מצוקה של בתחזית  אלה
האיומים הסחיטה, במישור עבריינות תופעות הציבור לב לתשומת זכו השגה
לצערנו, בהן. טופל אף ואשר מרובה במידה לנו ידועות שהיו תופעות והאלימות,
ביחס עמדה שלא מוחצת, לביקורת התקשורת מאמצעי כמה בידי סיכה אלה שימשו

המשטרה. של הצלחותיה ולהיקף לאופי לאיכות, לא ובוודאי התופעה לחומרת

שהתפתחו וחברתית כלכלית עבריינות של פרשיות גילוי לידי הגיעו השנה במשך
לולא בו לטפל היה ניתן שלא דברים מצב משקפות ואשר למדי, ארוך זמן במשך

המשטרה. של מוקדמת היערכות וללא הולמת ציבורית התעוררות

שמשטרת ושירותים עיסוקים תפקידים, של הרחב המיגוון את מפרט זה, שנתי דוח
ובעובדות במספרים שהעיון בטוח אני .1975 שנת במשך בהם טיפלה ישראל

עבודתנו. טיב של יותר מעמיקה הבנה לידי יביא זה, בדוח המוצגים
והפנים החוץ מדיניות בתחום התרחשויות וכן וכלכליות, חברתיות בעיות
גרמו  הציבורי הסדר של חמורות להפרות והביאו בציבור רבים חוגים (1שהתסיסו
נאלצנו פעם לא המשטרה. התערבות את שחייבו האירועים במספר ניכרת |לעלייה
זילזולו את לבטא כדי אמצעי בשום בחל שלא ומתפרע מוסת קהל מול לעמוד //
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מיבצעים 451 ישראל משטרת קיימה השנה הדמוקראטיה^ ובאשיות החוק בשלטון
שוטרים. של עבודה ימי כ300,000 הושקעו בהם הציבורי, הסדר לאבטחת בולטים
הגבירו החבלה אירגוני התעסוקה. רבתה ביטחוןהפנים על השמירה בתחום אף
רשתות יותר הוקמו המדינה, גבולות דרך חוליות בהחדרת פעילותם את 1975 בשנת
שטח בכל פיגועים 150 השנה נרשמו הכל בסך הפיגועים. מספר ועלה מקומיות חבלה
המשטרה של התארגנותה ואולם .1974 בשנת 5ו1 לעומת הישראלי, השלטון
תוצאות: נתנו האחרות הביטחון זרועות של ועבודתן ביטחוןהפנים למשימות
רבות חבלה וחוליות מקומיות, חבלה רשתות מספר נתפסו סוכלו, הפיגועים כמחצית

המדינה. גבולות דרך לחדור ניסיונן תוך חוסלו
קורבן נפלו אנשים 47 יקר: מחיר השנה גם שילמנו אלה, הצלחותינו למרות
את בתלאביב, "סבוי'' מלון את נזכיר החבלה. אירגוני של הנפשעות לפעולותיהם

העליון. שבגליל כפריובל ואת בירושלים הפיגועים
7.60/0 של עלייה  ועוון פשע מסוג עבירות 243,395 1975 בשנת בוצעו הכל בסך
לעומת ב11.20/0 עלה אלה עבירות בגין שנפתחו החקירה תיק* מספר אשתקד. לעומת
לאלימות מובהק סימן חקירה. תיקי 180,247 נפתחו הכל ובסך שעברה, השנה
6.80/0 של עלייה היתה הרכוש נגד שבעבירות שבעוד העובדה היא לחיינו היורדת
גדולה, עלייה היתה ממרכיביהן אחד היא שהאלימות העבירות בכל הרי בלבד,

אחוזים. לעשרות שהגיעה
מאשר יותר 20.30/0  כחוק והואשמו התגלו ועוונות פשעים 64,624 של מבצעיהם

.1974 בשנת 33.20/0 לעומת ,35.90/0 על השנה עמד הכללי הגילויים אחוז אשתקד.
לעומת ,10.30/0 של עלייה  קטינים 9,315 היו השנה שהואשמו העבריינים בין

זו. תופעה בדאגה לראות יש .1974 בשנת שהואשמו הקטינים מספר
תחום הוא ,1975 בשנת ירידה נרשמה שבו המשטרה בפעילות האחד התחום
מאשר פחות תאונות 365  תאונותדרכים 14,485 אירעו השנה הדרכים. תאונות

.2.90/0  כמעט מקבילה ידידה נרשמה הנפגעים במספר .2.50/0 של ירידה  אשתקד
של ירידה  שעברה בשנה מאשר פחות איש 66 הדרכים בתאונות נהרגו השנה
נשים גברים, 658 כי לשכוח לנו אסור זאת, עם יחד אך מעודדת, תופעה זוהי .9.10/0

השנה. שאירעו הדרכים בתאונות נפצעו ו20,420 נהרגו וטן*

המשטרה אנשי ערכו דרכים, תאונות ולמניעת התנועה להזרמת פעולתם מלבד
12,770 תנועה, כדי תוך שבוצעו תעבורה עבירות על דוחות 196,407 ,1975 בשנת
אלה אין ואולם, חניה. עבירות על דוחות ו633,655 רגל הולכי עבירות על דוחות
לרתום שיש משימה זוהי הדרכים. ותאונות התנועה בעיות את לפתור יכולים

ומחנכים. פסיכולוגים הסברה, אנשי לביצועה
במניעת בביטחוןהפנים,  המשטרה פעילות על הסטטיסטיים הנתונים
אינם  בדרכים התנועה ובקיום הציבורי הסדר על בשמירה בחקירות, העבריינות,
של במיליונים הנאמד העבודה, של העצום בהיקף המושקע המאמץ את משקפים
הפרט חיי של מיגזר בכל אותם מערב תפקידם אשר אנשיה, שמבצעים שונות פעולות

במדינה. הכלל וחיי
משטרה אנשי 12,302 מהם ונשים, גברים 14,973 זה עצום בנטל נשאו 1975 בשנת

האזרחי. המשמר של הקבע סגל כולל המניין, מן
אנשי מדד .1974 שנת לעומת ב15.00/0 עלתה המניין מן המשטרה אנשי מצבת
בלבד, זעומה עלייה זוהי אשתקד. 3.2 לעומת ,3.5 על עמד תושבים 1,000 לכל המשטרה
לעבודת הרלבנטיים בתחומים שחל ולגידול המשטרה במשימות לגידול בהשוואה

והעבריינות. הרכב כלי מספר האוכלוסייה, המשטרה:
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מיבצעיים באמצעים שניתן, ככל להשתמש, המשטרה מרבה זה, פער על לגשר כדי
של ולאימוצם אלה אמצעים של עצמאי לפיתוח מתמיד מאמץ נעשה וטכניים.
של מוסד יסוד האדם נשאר זאת, עם יחד אולם הרחב. העולם מן זה בתחום חידושים

ביעילותה. פוגע  בו והמחסור משטרה, עבודת כל
הן ידה, על המועסק האדם כוח רמת לשיפור בהתמדה עושה ישראל משטרת
והן ספציפיים, טכניים כישורים בעלי או אקדמית השכלה בעלי אנשים גיוס עלידי

הכללית. ההשכלה ובתחום המקצועי בתחום הפועל הדרכה מערך עלידי
המשמר מתנדבי של החשיבות רבת בעזרתם השנה נתברכה ישראל משטרת
לשמירה יום מדי יוצאים מהם שכ4,000 איש, ו כ10,000 נמנים שורותיו על האזרחי.

ביטחוןהפנים. בתחום תפקידיה בביצוע למשטרה ומסייעים היישוב, במקומות
את מרחיבה אזרחיה, של היוםיום בחיי המודרנית המדינה של הגוברת התערבותה
חופשית במדינה אדם אין הדברים, מטבע הציבור. עם למשטרה שיש המגעים היקף
לא 1975 שנת הציבור. עם המשטרה ביחסי משתקף והדבר באהדה, זאת לקבל מוכן
המשטרה נאלצה בהם הרבים המקרים הציבור. עם היחסים מבחינת קלה שנה היתה
ציבור בחלקי הסתייגות של משקע השאירו סדר, להשלטת תקיפה בצורה להתערב
את זו בשנה והגבירה בעבר עשתה היא זו; לבעיה ערה ישראל משטרת שונים.
יודעים אנו שאין וייתכן עצמי בפירסום מעוניינים אנו אין ההסברה. בתחום מאמציה
מילות אינן ציבור ויחסי הסברה כי לזכור יש אבל פועלינו. את הציבור בפני להציג
מתופעות בקלות מושפע ואינו טובה שיפוט יכולת בעל הוא בישראל הציבור קסם.
התקשורת, בעולם בודדים של הנואלים ממאמציהם הושפע שלא כפי  חריגות
פועלים אנו העם בתוך במשטרה. אמונו את אחריות חסרת בצורה לקעקע שניסו
הציבור עם היחסים לשיפור בהתמדה לעשות מחובתנו להתעלם ומבלי עין, חד והוא
דמותה שפרה זו בשנה כי אוביקטיביים, סקרים פי על בסיפוק, לקבוע יכולים אנו 

פעולה. עמה לשתף בקרבו הנכונות וגברה הציבור בעיני ישראל משטרת של

ביטחוןהפנים במישור מיבצעית פעילות של קשה שנה עברה ישראל משטרת על
חדש אדם כוח קליטת אירגון, שינויי של רקע על זאת כל בעבריינות. והלחימה

חדש. למצב והסתגלות שונים מסוגים
בכיוון העבריינות התפתחות והמשך פנימי שקט אי כלכלי, מצב מדיניות, הכרעות

שמרים. על ושקיטה רגיעה מבטיחים אינם  האחרונות השנים של
יהיה כך כי ספק, לי אין האלה. והאתגרים המשימות בכל בכבוד עמדה המשטרה

שעברה. מזו קשה אף תהיה והתחזיות הסימנים כל שלפי הבאה, בשנה גם

רב, בכבוד

רבניצב חזוליו, שאול
הכללי המפקח , 23.4.76 ירושלים
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ו פרק

דותכליתית משטרה ישראל משטרת

שהתבטא מיפנה  משטרתישראל של ובאירגונה בעבודתה רבים תחומים לגבי מיפנה שנת היתה 1975 שנת

י שבשורותיה. האדם כוח בהרכב ואף האירגוניות במסגרותיה עבודתה, בשיטות חשובים בשינויים

הפנים לביטחון האחריות את המשטרה על להטיל ו .4.74 מיום ישראל ממשלת בהחלטת תחילתו זה, מיפנה
לעסוק בחובתה היתה גלומה אחת תכלית דותכליתי: לגוף ישראל משטרת את הפכה אשר משימה במדינה,

עויינת. חבלנית פעילות מפני לביטחון באחריות  והשנייה הציבורי, הסדר ובקיום בעבריינות בלחימה
\ ...■ 

תוך גם אם כי מהר, רק לא זאת ולעשות  אלה משימות אחר למלא עצמה להתאים היתה חייבת המשטרה
התפקידים של לביצועם והן החדשים התפקידים של לביצועם הן נגעו מכך שנבעו השינויים עצמה. העשייה כדי
אולם ,1974 בשלהי עוד אומנם החל זה התאמה תהליך ומתמיד. מאז ישראל משטרת עסקה בהם הקלאסיים,
והלוגיסטי, התיפקודי האירגוני,  מערכיה פעלו זו שנה סיום עם :1975 שנת במשך והתבצעו התגבשו דפוסיו

אלה. תכליות שתי של להשגתן ניכרת ובהצלחה מלא בקצב

;   7



הפעלה לתפיסת מעבר חייב אלה גורמים של קיומם
שפירושם מיבצעיים, יסודות על יותר מושתתת שונה,

היה:
ישראל. במשטרת המטה עבודת של מזורז פיתוח *

המשטרה. בתוך הפורמאציות בין מיבצעי תיאום *

למשטרה. שמחוץ גורמים עם יותר רבים תיאומים *

השונות, למשימות המיועדים לכוחות נוסף אימון מתן *

מיוחדות. למשימות אימון כולל

שינויים באו המיבצעית לתפיסה מהמעבר כתוצאה
ב1.5.75 ישראל. משטרת של האירגוני ההפעלה במערך
אשר המיבצעימ, מחלקת ובו המיבצעים אגף הוקם
התפיסה לפי הכוחות תיפעול לקדם העיקרי מתפקידה
גדולים במיבצעים כוחות בהקצאת ולטפל החדשה
וביחידות הארצי במטה נקבעו האגף הקמת עם ותיאומם.

מהגדרתם. המתחייבות והמשרות התפקידים השדה

מג"ב,  הזרועות יתר של ותיפקודן תיפעולן אף
מהתפיסה הושפעו  החקירה ויחידות משא"ז
בפעילות בהשתתפותן הכרוך בכל בעיקר המיבצעית,

ישראל. משטרת של המיבצעית

הפונקציות של הקמתן המיבצעית, לתפיסה המעבר
מנוחות. מי על התנהלו לא  ואיושו ממנה שהתחייבו
המתבצע חדפעמי מעשה אינה חדשה תפיסה של הקנייתה
עם היה קשור שיישומה גם מה הוראות: מתן עלידי
אין זאת, עם יחד פרסונאליים. ושינויים חדשים מינויים
של הנוכחיות למשימותיה מתאימה זו שתפיסה ספק
כוחותיה של יותר טוב תיפעול ותבטיח ישראל משטרת

בעתיד.

המיבצעית לתמיסה המעבר

משטרת את העמיד זו דותכליתית מגמה של מימושה
התנסתה שלא התיפעול, בתחום בעיות בפני ישראל
שחלה בתמורה היה נעוץ זה מצב בעבר. בדומיהן

משפיעים: גורמים בשלושה

של הקדימויות בסדר שינוי חל הקדימויות. פדר *

הפנים ביטחון על האחריות קבלת לאור הן המשטרה:
בראש האובייקטיבי. הפשיעה מצב לאור והן במדינה
 כשאחריה ביטחוןהפנים, בעיית ניצבה הסולם
הצווארון עבירות ושל השחיתות מעשי של חשיפתם
הפלילית בפשיעה הן  האלימות והתגברות הלבן,
קיימים שלגביהן בבעיות, הקשורה בפעילות והן

השונים. הציבור חלקי בין דעות חילוקי

בתחום המיבצעים מספר והאירועים. המשימות אופי *

ובתחום הפלילי בתחום העויינת, החבלנית הפעילות
במידה עלה גדולים, כוחות הפעלת שחייבו הציבורי,
שחייבו המקרים מספר גם גדל מכך כתוצאה ניכרת.
אופרטיבית עתודה של וקיומה עלמחוזי כוחות ריכוז
חייבו החדשות המשימות ואופי האירועים אופי ניידת.

מיוחדת. מיומנות בעלי כוחות של הימצאותם גם

שהופנו הכוחות בהיקף תמורה חלה הכוחות. היקןז *

המיבצעיות הפורמאציות ובהרכבם: אלה למיבצעים
ליעדים הופנה הגבול משמר התרחבו; המשטרה של
משטרת של המשימה לכוח רבה במידה והפך חדשים,
בפעילות והשתלב התארגן האזרחי המשמר ישראל!
סגל נמנים שורותיו כשעל המשטרה, של הביטחונית

מתנדבים. ורבבות קצינים מאות של
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2 פרק

ישראל משטרת של האירגוני המבנה

המפקח
הגלל*

הוקמה הדרומי המחוז ובמטה הצפוני המחוז במטה *

המתאם מיוחדים, ותפקידים חקירות קצין של פונקציה
תפקידים וענף חקירות ענף  הענפים שני את
המרחבים במטות הוקמה מקבילה פונקציה מיוחדים.

אלה. מחוזות של

רווחה קצין סוציולוג, מונו המחוזיים המטות בכל *

מונו רווחה וקציני הדרכה קציני מחוזי. הדרכה וקצין
המרחביים. במטות גם

מחדש אורגנה תלאביב מחוז במטה המרכזית היחידה *

והורחבה.

חדשות: משטרה נקודות הוקמו *

שוטר היה (במקום הגליל במרחב שלומי, נקודת
כפר);

העמקים; במרחב עילית, טבריה נקודת
שוטר היה (במקום הנגב במרחב רמון, מצפה נקודת

כפר);
; בנפתעזה. זוויד, שיך נקודת

הגבול ןבמשמר
הועברה והיא שונה אחת פלוגה של התעסוקה יעד

ואילת. אשדוד לנמלי

דומים תפקידים לבצע המיועדת חדשה פלוגה הוקמה
חיפה. בנמל

ישואל משטרת
איוגונ" תרט"ם

אירגוניים שינויים א.

שינויים ישראל משטרת במבנה חלו 1975 שנת במשך
היתה שמטרתם במהותם, תיפקודיים חשובים, אירגוניים

החדש. בהיקפן משימותיה לביצוע להתאימה

הארצי במטה

(אג"מ). המיבצעים אגף הוקם האירגון אגף במקום *

מחלקת את הכולל (מנכ"א), האדם כוח מינהל הוקם *

המדור ואת (מה"ם) ההסברה מחלקת את האדם, כוח
ההתנהגות. למדעי

את הכולל (מת'יפ), ופיתוח תכנון מחקר, מינהל הוקם *

ישראל למשטרת (משותפת ולפיתוח למחקר היחידה
נתונים עיבוד מחלקת את המשטרה), ולמשרד

התכנון. מדור ואת (מענ"א) אוטומטי
מחלקות: שתי הוקמו ומיבצעים סיור מחלקת במקום *

(מב"צ). מיבצעים ומחלקת (מס"ר) סיור מחלקת
(מנ"ה). הונאה חקירות מחלקת הוקמה *

הוכפפה הפנימית הביקורת על הממונה לשכת *
לסמפכ"ל.

במחוזות

הוקמו המחוזות שבמטות ומיבצעים סיור ענף במקום *

אלה ענפים מיבצעים. וענף סיור ענף ענפים: שני
מחוזי. אג"מ קצין  חדשה פונקציה ידי על מתואמים

במרחבים. בוצעה מקבילה חלוקה
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בשנים מאשר יותר גדולים מאמצים במחוז נעשו השנה
מספר הוגדל במרחבים העבריינות. מניעת בנושא קודמות
חקירה יכולת מידע, של שילוב שהן המיבצעיות, החוליות
הסיור. ליחידות כתחליף באות והן בשטח, והתמצאות
את המהוות מג"ב, יחידות גם הופעלו מיוחדים במקרים

המחוז. של האדם כוח עתודת

ארבעה במחוז בנצרת. נמצא הצפוני המחוז מטה
מרחב העמקים, מרחב הגליל, מרחב אחת: ונפה מרחבים
המשטרה תפקידי שומרון. ונפת השרון מרחב חיפה,

הגליל. מרחב ידי על מבוצעים הגולן ברמת

תלאביב מחוז
שבמדינת הגדול המטרופולין איזור הינו תלאביב מחוז
תושבים אלפי מאות חיים יחסית הקטן בשטחו ישראל.
כלכליים, מוסדות ושל רב רכוש של מיצבור וקיים
כל מסר כ600/0 ארצי. היקף בעלי וחברתיים בידוריים

זה. מחוז בכבישי נעים במדינה הרשומים הרכב כלי

על עבריינות לריבוי השפעה רב גורם הינו כזה ריכוז
והסדר החוק ושמירת העבריינות מניעת ואכן, סוגיה. כל
המחייבת נכבדה, משימה הם פעילויות גדוש כה באיזור
נעשה הדבר מיוחדות. טיפול ושיטות מתמדת עירנות
העבריינות, סוגי של ומרוכזת סלקטיבית תקיפה עלידי
בין הדוק פעולה שיתוף תוך  עלייה בהם מסתמנת אשר
גם התבטאה זו יזומה פעילות במחוז. והיחידות המרחבים
ולא המניעה, בתחום רישומה ניכר בעיקר אד בגילויים,
המרכזית היחידה של הניכר פיתוחה לכר תרם מעט

מחדש. ואירגונה

מחסור היא תלאביב מחוז מתלבט בהן הבעיות אחת
זה מצב לתקן. חסרים איש כ500 אדם: בכוח מעיק

המחוז. על המוטלות המשימות ביצוע על מקשה

מתקבלות יום מדי ביותר. גדול במחוז הפעילות היקף
ניידת. בהזמנת הכרוכות למוקד קריאות 600500
הקריאות מן ל%300/025 ניתנת ראשונה עדיפות
מיידית. להיענות זוכות אשר לביטחוןהפנים, הקשורות

בעיר בעיקר חניה, במקומות והמחסור התנועה בעיות
על להצביע קשה זה בתחום מעיקות; תלאביביפו,
זו עיר של התנועה עורקי תשתית כי לזכור יש פתרונות.
לענות יכולה ואינה תושבים 50,000 בעלת לעיר תוכננה

ביממה. רכב כלי אלפי מאות של תנועתם צורכי על

שלושה תלאביב. בצפון שוכן תלאביב מחוז מטה
יפו. ומרחב דן מרחב הירקון, מרחב במחוז: מרחבים

ואיפיוניו המבנה נ.
בתרשים ניתן ישראל משטרת של האירגוני המבנה

;12 שבעמוד

העיקריים: המבנים איפיוני להלן

האיצ* המטה

מינהלים, ושני אגפים משלושה מורכב הארצי המטה
הכללי: למפקח ישירות הכפופות פונקציות בתוספת
דובר המשפטי, היועץ הציבור, תלונות על הממונה

המשטרה.

לסגן ישירות כפוף הפנימית הביקורת על הממונה
הכללי. המפקח

אחדות מטה יחידות בירושלים, שוכן הארצי המטה
ביפו. הארצי המטה שלוחת במיתקני שוכנות

ידי על מופעלת שלמה שבמרחב המשטרה יחידת
הסיור. מחלקת

הצפוני המחוז

הערים חקלאי: איזור הצפוני המחוז מהווה ברובו
צפיפות חיפה, העיר ומלבד יחסית, מעטות במחוז
יחסית נמוכה זה במחוז הפשיעה נמוכה. בהן האוכלוסין
עם הציבור של הפעולה שיתוף ורמת אחרים, למחוזות
משלו, ייחודיות בעיות למחוז רצון. משביעה המשטרה
עבודת בתחום והעדיפויות ההדגשים את המכתיבות

המשטרה:

הצפון באזור הגדול הערבי והמיעוט לגבול הקירבה
פח"ע. בנושא לבעייתי המחוז את הופכים

הטיולים: ואתרי הנופש מקומות רבים הצפוני במחוז
השלושה, גן חרוד, מעין נתניה, עכו, טבריה, צפת, נצרת,
באיזור הנופשים תנועת ועוד. הגולן דן, תל טל, חורשת
ובעיות תנועה בעיות בעקבותיה ומתעוררות גדולה

רכוש. עבריינות

והם עבריין, לנוער המוסדות רבים הצפוני במחוז
נזק ובגרימת הפריצות בתחום רבה עבודה מספדים
.500/0 של עלייה אלה בנושאים היתה השנה בזדון. לרכוש

אדמות, על סיכסוכים נפוצים חקלאיים ביישובים
גניבת בקר, גניבות מפרדסים, גניבות חקלאיות, עבירות

מהן. וחלקים חקלאיות מכונות

אוכלוסיית בקרב לעבריינות הייחודיים ההיבטים
מיוחד. משטרתי טיפול מחייבים המיעוטים
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ובשומרון, שאן בית בעמק הצפוני, הגבול לאורך
חיוניים. מיתקנים של ובאבטחתם

כוחהאדם במצבת גידול גררה הפעילות תוספת
מצבי על לענות הצורף חדשות: יחידות של והקמתן
הציבורי הסדר שמירת ובנושא ביטחוופנים בנושא חירום

היחידות. מן לחלק יותר גבוהה ניידות הקניית חייב

עם יחד הגבול משמר אנשי פעלו בהם המקרים ריבוי
של יותר טובה להכרה הביא הרגילה המשטרה יחידות
עמה ההזדהות של להתפתחותה המשטרה, עבודת
כ20 עברו 1975 בשנת בתפקידיה. גוברת ולהתעניינות
הרגילה. במשטרה שונים לתפקידים הגבול ממשמר קצינים

ממטה מורכב הגבול משמר היה 1975 שנת בסוף
מספר כלל מהם אחד שכל מחטבים, ומשלושה .המשמר
למטה ישירות כפופה המיוחדת המשמר יחידת פלוגות;

הגבול. משמר

האזרח* המשמר

התארגנות שנת האזרחי למשמר היתה 1975 שנת
העיקרון בצידקת שיכנעו רק ואלה הפעלתו, דפוסי וגיבוש
על בעצמו לשמור חייב אזרח כל כי  הקמתו שמאחורי

מחבלים. של התנכלותם מפני ביתושכונתועירו

המשמר, מטה את האזרחי המשמר כלל השנה סיום עם
המקביל פיקודי ומערך בירושלים, הארצי במטה הנמצא
המשמר מפקדי המשטרה: של הטריטוריאלי למבנה
יחידות למפקדי כפופים ובמרחבים במחוזות האזרחי

שם. המשטרה

אנשי סגל על מושתתת האזרחי המשמר של הפעלתו
המניין מן כשוטרים ישראל למשטרת המגוייסים קבע
ערים, מיפקדות של שלד באמצעות תפקידם את והמבצעים
הביטחון מערך פועל בהם באיזורים ושכונות. רבעים
האזרחי המשמר מופעל  הגבול משמר של השוטף

זה. מערך במסגרת

המשמר של והלוגיסטיקה התיפעול האירגון, דפוסי
שירותיה על ונשענים המשטרה בדפוסי מעוגנים האזרחי
של היותו ביטוי לידי שאת ביתר בא 1975 בשנת השונים.
ישראל. משטרת של אינטגראלי חלק האזרחי המשמר

המחישה משותפת מטרה למען בצוותא העבודה
את  בחייהם הראשונה בפעם אולי  אזרחים לרבבות
להבנת אותם וקירבה המשטרה של עבודתה מהות

ופעולתה. תפקידיה

הדרומי המחוז

על היישובים פזורים הדרומי המחוז של הארי בחלקו
של רחבה פריסה המחייב דבר גדולים, שטחים פני
כוחות בריכוז לקשיים גורם זה מצב המשטרה.

דרושים. הם בו למקום ובהעברתם

בו: אשר האוכלוסין מבחינת הומוגני אינו המחוז
יישובים בעשרות המפוזרת כפרית, אוכלוסייה לעומת
באיזורים אוכלוסין ריכוז קיים  גדולים במרחבים
בעיות ביותר. מזורז עיור לתהליך הנתונים אחרים,
בתחומי הנמצאת בירושלים, קשורות מיוחדות משטרתיות
אקדמי דתי, פוליטי, מרכז ישראל, בירת בהיותה המחוז.
דעות להבעת בימה רק לא ירושלים משמשת  ומינהלי
חוקיות בדרכים ספונטניות, או מתוכננות  ועמדות
חבלנית לפעילות מוקד גם אם כי  חוקיות לא ובדרכים
קרובות לעתים יוצר אוכלוסייתה של מיוחד הרכב עויינת.
מתמדת עירנות מחייבים אלה כל חריפים. וניגודים מתחים
זו, מתמדת כוננות גבוהות. תגובה ויכולת כוננות ורמת
הקשורים למיניהם, והמיבצעים הפח"ע אירועי ריבוי
מחייבים  ואחרים ציבוריים ממלכתיים, באירועים
השוטפת. העבודה חשבון על ואמצעים, אדם כוח הקצאת

בפיתוח שמקורן התנועה, בבעיות גם מתלבט המחוז
תשתית פיתוח כי ובעובדה בו המתרחש המואץ הכלכלי

הצרכים. את מדביק אינו בו הקיימים הכבישים

לבעיות גורם מהווה בןגוריון ע"ש התעופה נמל
הנמצאים  ואילת אשדוד  הים נמלי מיוחדת. אבטחה
הברחות, זנות, בבעיות מאופיינים זה, מחוז בתחומי
התערבותה פעם לא המחייבים עבודה, וסיכסוכי גניבות

השנה. שאירע כפי המשטרה, של

שלושה במחוז בירושלים. נמצא הדרומי המחוז מטה
מרחב אחת: עצמאית ויחידה נפות שתי מרחבים,
עזה נפת יהודה, נפת הנגב, מרחב המרכז, מרחב ירושלים,

בןגוריון. התעופה נמל ויחידת סיני וצפון

הגבול משמר

יעדי להרחבת הביא המשטרה של מחדש אירגונה
האחריות עליו הוטלה הגבול: משמר של העסקתו
האחריות במדינה, והים האויר נמלי כל של לאבטחתם
לפני (שאובטחו נוספים יישובים ב120 השוטף לביטחון
של המשימה ככוח לשמש גם עליו והוטל צה"ל) עלידי כן
אבטחהושמיחלעל בתפקידי בעיקר ישראל, .משטרת

הסדר^הציבורי.
המיבצעית בפעילותו הגבול משמר המשיר זאת יחדעם
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3 פרק

 הפעילות היקף
השלכות הערכות, סיכומים,

1

ביטחוןהפנים, בתחום המשימות ישראל. משטרת של פעילותה בהיקף ניכר גידול עמה הביאה ן 975 שנת
הפוליטיים הדעות חילוקי ביטוי לידי באו שבהן הקיצוניות הדרכים האלימות, התגברות העבריינות, ריבוי
האירועים במספר ניכרת לעלייה זו בשנה גרמו  המימסד עם שונים חונים של ואיהסכמתם והחברתיים

המשטרה. התערבות את שחייבו

מאד הרבה של ביצוען בתוכם מקפלים  ודומיהם תנועה בעיות ביטחוןהפנים; הציבורי; הסדר כגון: מושגים
ועבודה ביותר, מגוונים אחר, וציוד אופרטיבי ציוד של הפעלתו חמן, משאבים של השקעתם וטיפולים, פעולות

אנשים. אלפי של ומסורה רבה
המעמסה היקף את להבין כדי אולם המשטרה. פעילות מתחומי אחד כל לגבי פירוט יובא הבאים בפרקים

אחת. כוללת במסגרת פעילותה את לראות יש ,1975 בשנת ישראל משטרת עמדה בפניה

ומהן: פעולות, מ4,000,000 ביותר ישראל משטרת עסקה 1975 בשנת

ועוון; פשע מסוג פליליות, עבירות
דרכים; תאונות

שונות; עבירות בביצוע אנשים
המשפט; לבתי פליליים תיקים

בדרכים; התעבורה דיני על עבירות
בלבד); הגדולות (בערים אלחוט למוקדי קריאות

בהם  הציבורי הסדר לאבטחת בולטים מיבצעים
שוטרים; של עבודה ימי
מרכזיות; ספורט תחרויות

המדינה; גבולות דרך ויוצאים נכנסים
אישי; לנשק רישיונות לקבלת בקשות

במעבדותיה; מוצגים
אבידות; על והודעות מציאות

לפועל; מאסר פקודות
נעדרים.

243,395חקרה
14,485חקרה

21,845האשימה
40,887הגישה
916,080רשמה
620,138קיבלה
451קיימה

כ 300,000הושקעו
1,000איבטחה
1,813,367ביקרה
29,155בדקה
18,656בדקה
74,527קיבלה
192,399הוציאה
6,988חיפשה
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ההכוונה ואת חיוניים מיתקנים על השמירה את חשודים;
 אחרים למוסדות מגישה שהיא המקצועיים והייעוץ

מלהכילם. קצרה שהיריעה רבים עיסוקים ועוד

של יוצא פועל הוא המשטרה של פעילותה היקף גידול
ושל המדינה של והתרבותית הטכנולוגית ההתפתחות
המלוות והכלכליות החברתיות האמוציונליות, הבעיות
יותר רב צורר פירושו רכב כלי ריבוי זו: התפתחות
הזדמנויות יותר  רכוש של יותר גדול ריכוז בהכוונתו;
יותר  האזרח של הפנוי הזמן בשיעור גידול לגנוב,
הציבורי. הסדר בתחום בעיות ויותר וספורט בידור מופעי

המשטרה של פעילותה לעוצמת כי להניח היה ניתן
המצב מן מתחייב שהוא כפי סגולי, משקל אותו יהיה
במצב לטפל החברה של הדרישה ומעוצמת האובייקטיבי
התחי האמצעים בתחום לא כן; הדבר אין ואולם זה.
לרשות מעמידה שהחברה והחומריים המינהליים קתיים,

המשטרה.

ביטוי נותנים להלן 1 מס' בלוח הסטטיסטיים הנתונים
במספר המתמדת העלייה בולטת זה. מיתאם לחוסר
בעבריינות המנועיים, הרכב כלי במספר האוכלוסין,
המזערי הגידול לעומת  תנועה ובעבריינות הפלילית
אלה. בתופעות לטפל האמורים המשטרה אנשי בשיעור

שמקרה לזכור יש אלה מספרים של משמעותם להבנת
אחת פלילית עבירה חקירת אחת: פעולה פירושו אין אחד
אנשים. עשרות ולהעסיק שבועות לאורך להתמשך יכולה
או אחת מודיעינית ידיעה של בדיקתה לגבי הדין הוא
אחת קריאה אחת. מאסר פקודת של לפועל הוצאתה
הגשת שעות; במשך רבים שוטרים להעסיק יכולה למוקד
של העסקתם לעתים בחובה טומנת אחת משפטית תביעה

רבים. ימים במשך שוטרים עשרות

הכל. זה אין אך להרשים, כדי אלה במספרים יש

לשמו. סטטיסטי רישום מנהלת אינה ישראל משטרת
לגבי ורק אך מתבצעים הסטטיסטיים והרישום הדיווח
או מינהליות משפטיות, השלכות להן שיש פעולות
מחקר למידה, של משמעות להן שיש או  משקיות
רבבות אלה נתונים על להוסיף יש כן על לקחים. והוצאת
העניפה הפעילות את סטטיסטי: ביטוי להן שאין פעולות
משמר של פעילותו את ביטחוןהפנים; בתחום ביותר
בערים המוחזקים, בשטחים הצפוני, בגבול הגבול
המניעה וסיורי האזרחי המשמר של הפעלתו את ובנמלים;
את ובים; באויר ובכפרים, בערים וברכב, ברגל 
שלוםבית בהחזרת שכנים, בסיכסוכי במריבות, הטיפול
הזרמת את והמנוחה; השלום בהפרות ניצים, זוגות של
בכבישים המחסומים הפעלת את והכוונתה; התנועה
ובדיקות הרכב בדיקות את הביטחוניות; והבדיקות

1 לוח

המשטרה אנשי לשיעור בהשוואה  והעבריינות המורשים הרכב כלי האוכלוסייה,

כליהאוכלוסייה פשעיםמקפד עבירותמשפר אנשימשפר משפר

המורשיםהשנה לכלהרכב דיניועוונות מןעל המשטרה
1,000שיעורהמספר תושביםלכל לכל1,000 לכלהתעבורה המנ"ן

תושביםתושביםהריבוי תושבים1,000 1,000

19662,657,000+ 2.272.365.1178.52.8
19672,775,000+ 4.475.060.9136.93.1
19682,841,000+ 2.476.265.9151.83.2
19692,919,000+ 2.782.065.3160.83.2
19703,000,000+ 2.887.469.\150.93.1
19713,090,000+ 3.095.968.5179.23.0
19723,200,500+ 3.6103.269.1178.83.0
19733,304,442+ 3.2119.961.4175.73.0
19743,382,643+ 2.4120.766.9181.03.2
19753,488,100+ 3.1122.469.8241.63.5
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שוויון אי  השונים הפעילות סעיפי לגבי שווה היה
יש מחוז. כל של ייחודיים תעסוקה באיפיוני שמקורו
גורמי מלבד נוספים בגורמים תלוי הפעילות שעומס לזכור
הכוחות פיזור מידת השוטרים, מספר כגון: תעסוקה,
בלתי בחינה וכוי. וצפיפותה האוכלוסייה סוג בשטח,
למשל, כך להטעות. עלולה הפעילות פרטי של זהירה
במחוז שנרשמו חטא מסוג עבירות של הרב מספרן
מאשר 6 ופי הצפוני במחוז מאשר 14 (פי תלאביב
הוא  חוטאים של לעיר תלאביב את הופך אינו בדרומי)
המתבטא המחוז, של המובהק האורבני אופיו את משקף

עירוניים. עזר חוקי של מאד רב במספר

של העיקריים סעיפיה את לראות ניתן דלהלן בלוח
במחוזות. המשטרה פעילות

השתקף המיבצעית הפעילות בהיקף שחל הגידול
והלוגיסטית, המינהלית הפעילויות של בהרחבתן

תשתית. לה המשמשות

אנשים 2,706 ישראל במשטרת נקלטו 1975 בשנת
חדשות ויחידות האזרחי המשמר סגל כולל חדשים,
ההדרכה במסגרות השתתפו איש כאלפיים הגבול. במשמר
נפתרו רכב כלי ומאות נשק כלי רבבות נקלטו למיניהן;
הפונקציות של מהקמתן שנבעו איכסון בעיות מאות

חדשים. למקומות יחידות של ומהעברתן החדשות

השונים המחוזות בין התחלקה המשטרה פעילות
 תלאביב במחוז ;26.00/0  הצפוני במחוז כדלקמן:
לא המחוזות של חלקם .24.40/0  הדרומי במחוז :49.60/0

2 לוח
המחוזות לפי  מסו"מים מעילות מיגזיי

19751974

הכל הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמתחקך

197419751974197519741975השיגוי19741975
באחוזים

הכל 269,7061,588,139,סך 1+ 25.0351,442411,460575,395787,513341,410387,855

חקירה* תיקי ו +162,051180,247פשעים 11.248,50259,62956,94456,87555,14662,432
איתביעה 1 64,21063,148ועוונות 1.648,50225,56713,43916,78021,01020,801

משונות +2,1952,447מיתות 11.5803902699803693742
+6.7776,988נעדרים 3.12,5102,7672,1032,1892,1642,032
+32,35644,086חטאים 36.22,1952,56228,44435,6751,7175,849
+259350דליקות 35.195101150244145

דרכים 14,85014,485תאונות 2.43,8134,0626,5576,0184,4804,405
תעבורה +612,286842,832דוחות 37.6143,373177,843322,894478,259146,019186,730

ומציאות +70,14174,527אבידות 6.217,58016,68030,20934,98822,35222,859
לביתהמשפט +127,784130,201הזמנות 0ו1.935,48837,12865,31867,26326,97825,8

לפועל הוצאה
מאסר פקודות +176,797228,828של 29.467,32284,21948,63888,41960,83756,190

.1974 בשנת החקירות ממחלקת תיקים 1,459 כולל
.1975 בשנת הונאה + החקירות ממחלקת תיקים 1,311 כולל
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השלכות המשטרה פעילות של ולהעמקתה להרחבתה
זו כגון עניפה פעילות הציבור. עם יחסיה על גם ברורות
בכל אזרח כל של חייו שטחי בכל דבר, של בסופו נוגעת,
נתונים אומנם להציג יכולים אנו אין במדינה. מקום
משטרת ענתה בה למידה באשר מדוייקים סטטיסטיים
מקרים ברם, הציבור, של ציפיותיו על ישראל
בחיי התערבותה העמקת שלמרות הראו אובייקטיביים
גברה הציבור, שכבות כל בקרב דמותה שופרה יוםיום,
לשתף והנכונות ישראל משטרת של לתפקידה ההבנה

פעולה. עמה

יכולים אנו המשטרה? פעילות של תוצאותיה היו אילו
בשנת כי העובדה כגון מסויימים, נתונים להציג אומנם
שבוצעו העבירות מן 35.90/0 של מבצעיהם נתגלו 1975
בעלת ברובה, המשטרה, פעילות היות בשל אולם 
סטטיסטי לביטוי ניתנות תוצאותיה איו מניעתי, אופי
של פעילותה להרחבת במקביל כי היא הערכתנו מדוייק.
ובעיקר  הישגיה גם גדלו 1975 בשנת ישראל משטרת
השחיתות של בחשיפתן עויינת, חבלנית פעילות במניעת
וברימון הדרכים תאונות במניעת הכלכלית, והעבריינות

בקרבנו. שפשטו והבריונות האלימות תופעות

!^יי"

ט1^,,..^%^
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4 פרק

וחקירות העבריינות
כללית סקירה  א' חלק

9 ■

השחיתות פרשיות של חשיפתן  האחת .1975 בשנת העבריינות את איפיינו חשובות התפתחויות שתי
הן באלימות, בשימוש נוספת החמרה  והשנייה המתוחכמת, הכלכלית העבריינות ושל הציבורי במנגנון

בה. השימוש בתכיפות והן בעוצמתה
בביצוען, שהואשמו האנשים בשל לזעזוע שגרמה הכלכלית ובעבריינות השחיתות בפרשיות המשטרה חקירת
לראות אין זאת עם יחד אולם הציבור. התעניינות למוקד הפכו  החסות דמי סחיטת של בפרשיות וחקירתה

.1975 בשנת נולדו לא הן  בישראל העבריינות באופי דופן יוצאת לתמורה סימן אלה בתופעות
בעבר. רבות שנים פני על השתרע ביצוען אשר בעבירות, מדובר רובן ברוב כי מוכיחה יותר הקרובה בדיקתן
כולו העולם את פקד אשר החמור הכלכלי המשבר  הראשון גורמים: בשני מקורה האחרונה בעת חשיפתן
שגררה לארץ, ובחוץ בארץ מסחריות חברות ושל בנקאיים מוסדות של להתמוטטותם והביא 1974 בשנת
ציבורית בעיינות נעוץ השני הגורם מבצעיהן. ושל חוקיות, ובלתי ספקולאטיביות עיסקות של התגלותן

הכיפורים. יום מלחמת מאז העם בקרב שהתפתחו המימשל, לפעולות ביקורתית ובגישה מוגברת
הציבור, מקרב רבים של בגישה זה שינוי בשל רבה במידה התאפשרה אלה עבירות של שחשיפתן העובדה
לחומרת מעבר שהיא משמעות לה יש אלה, פרשיות על להם הידוע את וגילו האזרחית חובתם את מילאו אשר
בנגע במלחמתה המשטרה על להקל כדי רק לא בה יש הציבורי, המצפון של זו התעוררות עצמן. התופעות
זה. נגע של לצמצומו ערובה בעיקר אלא הכלל, חשבון על להתעשר בודדים של ובניסיונותיהם השחיתות

 .. : חשיפתן. בעצם רב וחלקה אלה, בתופעות לטפל כדי וטוב, מהר התארגנה ישראל משטרת
משטרתית, מבחינה והן ציבורית מבחינה הן  להדאיג כדי 1975 שנת של העבריינות של באופייה יש אם
בשימוש שופטים); על (ואף עדים על באיומים גילוייה: כל על האלימות תופעות בתכיפות בעלייה זה הרי
וחמור אזרחים, כלפי ואלימה בריונית בהתנהגות וסחיטה, הפחדה חשבונות, סילוק לשם נפץ ובחומר חם בנשק
בהפגנות שנתגלו כפי ציבורי, רכוש כלפי ובוואנדאליזם ציבור ושליחי רשות אנשי כלפי בברוטאליות  מכל
מעל האחרונות בשנים התרענו זאת ועל  ופוליטיקה עבודה דת, חברה, בעיות של רקע על ובסיכסוכים

שפורסמו. השנתיים ובדוחות פומביות בימות

כוח ולפעמים כוח, להפעיל נאלצה היא זה. בתחום קשים מצבים בפני 1975 בשנת עמדה ישראל משטרת
החוק. ובשלטון התקינים המימשל בסידרי פגיעה למנוע וכדי ביותר, שליליות התפתחויות למנוע כדי רב,
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בשנת המשטרה חקרה ועוון פשע מסוג העבירות מלבד
מיתות ב2,447 חטא, מסוג עבירות ב44,086 1975
6,988 של לאיכונם ופעלה דליקות, וב350 משונות

נעדרים.

היה העבירות כל בסך הרכוש נגד העבירות שיעור
שעברה. בשנה מאשר פחות ב3.10/0  75.10/0 זו בשנה
קבוצות יתר של בשיעור משמעותיים שינויים היו לא

העבירות.

1975 בשנת נרשמה הרכוש נגד העבירות בקבוצת
ברוב העלייה .1974 שנת לעומת בלבד, %6.8 של עלייה
מזו קטנה היתה זו לקבוצה המשתייכות העבירות סוגי
ירידה. נרשמה אף מסויימות ובעבירות אשתקד שנרשמה

אחד היא שהאלימות העבירות לגבי הדבר כן לא
דבר הסוגים, של רובם ברוב עלייה חלה כאן ממרכיביהן;
שנת במשך בעבריינות שחלה התמורה את היטב המבטא
כה: עד השנים בכל מאשר יותר אלימה שהפכה ,1975

2,068 לעומת תיקים 2,794  ברחוב והפרעה קטטה
3,938  איומים ;35.10/0 של עלייה  1974 בשנת
כלפי עבירות ;81.90/0 של עלייה  אשתקד 2,165 לעומת
;18.10/0 של עלייה  1,504 לעומת 1,776  המשפט
887 לעומת 1,190  הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
1,123  והכשלתו שוטר תקיפת ;34.20/0 של עלייה 
10,642  תקיפה ;29.70/0 של עלייה  866 לעומת
ציבור עובד תקיפת ;34.90/0 של עלייה  7,886 לעומת
מגונה מעשה ;21.50/0 של עלייה  330 לעומת 401 
(בלי שוד ;28.90/0 של עלייה  259 לעומת 334  בכוח
תקיפה ;48.50/0 של עלייה  130 לעומת 193  נשק)
;47.70/0 של עלייה  88 לעומת 130  גניבה לשם
 8,093 לעומת 10,020  בזדון לרכוש נזק גרימת
1,456  דרך וחסימת רעש מטרד, ;23.80/0 של עלייה

.23.00/0 של עלייה  1,184 לעומת

העבריינות ושל השחיתות פרשיות של חשיפתן
שנרשמו העלייה בשיעורי היא אף משתקפת הכלכלית
תיקים, 8,620  מירמה עבירות אלה: עבירות בסוגי
עבירות ;27.00/0 של עלייה  1974 בשנת 6,786 לעומת
עבירות ;%36.1 של עלייה  133 לעומת 181  סחיטה
של עלייה  אשתקד 100 לעומת תיקים 192  שוחד

.92.00/0

ועוונות: פשעים של מסויימים סוגים על נתונים להלן

השוד במקרי נרשמה 31.90/0 של עלייה  שוד
בגין 1975 בשנת נרשמו הכל בסך הדוח. בשנת שבוצעו
שקדמה בשנה מקרים 226 לעומת מקרים, 298 שוד מעשי

לה.

העבריינות מצב ו.

מדור עלידי הוכנו הסטטיסטיים העיבודים
סמך על ופיתוח, תכנון מחקר, שבמינהל הסטטיסטיקה

מהמחשב. שנתקבלו נתונים

ישראל מדינת של לשטחה מתייחסים שלהלן הנתונים
ניתנים המוחזקים בשטחים העבריינות לגבי נתונים בלבד.

זה. בפרק 4 בסעיף בנפרד,

1975 בשנת העבריינות בתחום הכללית ההתפתחות
רבות, שנים זה הנמשכת העלייה, מגמת בגבולות נשארה
פשע מסוג עבירות לגבי הנתונים מניתוח שעולה כפי

■■ העבריינות. מצב לגבי מדד המשמשות ועוון,

ב7.60/0 1975 בשנת עלה אלה מסוגים העבירות מספר
בשנה 226,261 לעומת זו בשנה 243,395 :1974 לעומת
תיקי נפתחו ועוונות פשעים 180,247 לגבי לה. שקדמה
63,148 לגבי אשתקד); לעומת 11.20/0 של (עלייה חקירה
של רקע על תלונות בשל המכריע ברובן שנרשמו עוונות
בהגשת ציבורי עניין שאין נמצא,  שונים סיכסוכים
נסתיימה בהם החקירה המשפט. לבית ממלכתית תביעה
בהתאם רשאי, שהינו למתלונן, איתביעה על בהודעה

לביתהמשפט. פרטית פלילית קובלנה להגיש לחוק,

3 לוח

ר11ז1רה975ו דניחי
העבירות קבוצות לפי

המדינה ביטחון ..כולל
ורישוי .מינהליור^כלכליות

%08
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השנה ירד הרצח מקרי מספר  לרצח ונימיון רצח
של מקרים 44 נרשמו הכל בסר אשתקד. לעומת ב>%10.2
המקרים במספר גדולה עלייה נרשמה זאת לעומת רצח.
של עלייה  81 לעומת תיקים 140  לרצח ניסיון של
שמקורם בפיגועים, רואים אנו כי לזכור יש ;72.80/0
ההרג בלבד; פליליים מקרים עויינת, חבלנית כפעילות
ניסיון לגבי הדבר וכן רגיל, כרצח נרשם עלידם שנגרם
ושל רצח מקרי עשרה של מקורם היה 1975 בשנת לרצח.
47 עויינת. חבלנית בפעילות לרצח ניסיון של מקרים 70
קורבן נפלו השנה, שנרצחו האנשים 95 מקרב אנשים

זו. נפשעת לפעילות

5 לוח

המניע ל0י לרצח וניסיון רצח
!9751973

לרצח ניסיון וצח
המניע

1975 1974 1973 1975 1974 1973

140 81 73 44 49 27 הכל סך

70
1

ו
5

3
18
8

2

30
2

5
1

ו
2

2

14
12
3

32
9

15
1

2
4
14
16
4
8
9

10
1

7
2

4
11

5

12
2

ו
3

10
4

8
9

ו
5

2
11
4

2

2

איבה פעולת
שוד

דם גאולת
אהבה רקע על
שכנים סכסוכי

משפחה סכסוכי
אחרים סכסוכים

נפש מחלת
אחר מניע

ידוע אינו המניע

50.00/0 של עלייה  ברשלנות מוות וגרימת הרינה
אין הגבוה שיעורה למרות הריגה. של במקרים נרשמה
של הקטן האבסולוטי מספרם לאור משמעותית זו עלייה
.1974 בשנת 12 לעומת השנה מקרים 18 המקרים:
9.70/0 של ירידה היתה ברשלנות מוות גרימת של במקרים

הסיבה. ומאותה משמעותית בלתי ירידה כאן אף 
מלבד המין, עבירות כל של במספרן  מיו עבירות
אונס ירידה: 1975 בשנת נרשמה בכוח, מגונים מעשים
:5.50/0 של ירידה  אשתקד 419 לעומת תיקים 396 
 אשתקד 333 לעומת 307  בפומבי מגונה מעשה
השנה 957  בכוח שלא מגונה מעשה ;7.80/0 של ירידה

.1.80/0 של ירידה  אשתקד 975 לעומת

נרשמה בכוח מגונים מעשים של המקרים במספר
עלייה  אשתקד 254 לעומת השנה 334 עלייה: כאמור
בהתגברות זו לתופעה הגורם את לראות יש .%28.9 של

זה. פרק של בתחילתו כתבנו עליה הבריונות,

עסק לבתי ההתפרצויות במספר העלייה  התפרצויות
מספרן עלה זאת לעומת .2.00/0 מתונה היתה ומוסדות
את לראות יש ב31.20/0. דירה לבתי ההתפרצויות של
העבירות סוגי שני בין העלייה בשיעור להבדל הגורם
ואזעקה ביטחון באמצעי שהשימוש בעובדה האלה
ובמוסדות עסקים בעלי בקרב ויותר יותר נפוץ חדישים

האזרחי. המשמר של בפעילותו וכן

4 לוח
והמחוזות המרחבים לפי  התפרצויות

1975

התפרצות התפרצות
עסק לבתי לבתי

מגורים

באחוזים הכל סן
היחידה

19,980 23,124 100.0 43,104 הכל סו
2,585
1,060
1,294
1,721

2,513
816
801

1,457

11.8
4.3
4.9
7.4

5,098
1,876
2,095
3,178

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

הצפוני 12,24728.45,5876,660המתח

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

4,237
6,245
5,618

9.8
14.5
13.0

2,440
3,850
3,918

1,797
2,395
1,700

תלאביב 16,10037.310,2085,892מחוז

1,542 2,502 9.4 4,044 ירושלים מרחב
2,961 2,755 13.3 5,716 המרכז מרחב
2,916 2,071 11.6 4,987 הנגב מרחב

6   6 בןגוריון נמל יחידת

הדרומי 14,75334.27,3287,425המחוז

חקירות 413הונאהמחלקת

לעומת ב0/"20.7 עלה ההצתות מספר  הצתות
תיקים 326 זו עבירה בשל נפתחו הכל ובסר אשתקד,
לשער יש .1974 בשנת תיקים 270 לעומת ,1975 בשנת
כנראה, ההצתות, באו בחלקן אחדות: סיבות זו לעלייה כי
כלכליים בקשיים כנראה, נעוץ, וחלקן איומים לממש

במירמה. ביטוח דמי לקבלת ובניסיונות
זו עבירות בקבוצת  הציבורי הסדר כלפי עבירות
משמעותית היא זו עלייה .33.40/0 גדולה: עלייה חלה
הגדול האבסולוטי המספר בשל והן הנושא בשל הן ביותר
זה בסוג נפתחו 1975 בשנת בהם; שמדובר המקרים של

.1974 בשנת תיקים 12,829 לעומת תיקים, 17,108

887 נרשמו הכל בסר  המדינה ביטחון כלפי עבירות
1974 בשנת 1,000 לעומת אלה, עבירות בגין חקירה תיקי

.11.30/0 של ירידה 
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הנסקרת בשנה נרשמו הכל בסד  חטא מסוג עכירות
29,151  מהן שליש כשני חטא. מסוג עבירות 44,086
בשל  5,280 שעשועים; בבתי עישון בגין נרשמו 
רישיון, בלי רוכלות על  2;824 עסקים: רישוי עבירות
הרבים, ברשות מכשול גרימת כגון עבירות על  ויתרן

וכדומה. קוצים שריפת רעש, הקמת

תיקי 28 נפתחו 1975 שנת במשך  חנאצימ פשעי
בנאצים דין. לעשיית חוק על עבירות בגין חקירה
חקרו הנאצים פשעי לחקירת היחידה אנשי ובעוזריהם.
נשלחו חקירה דוחות 167 עדים. 1,720 השנה במשך

לארץ. בחוץ התביעה למשרדי

על לגרמניה לצאת מישראל עדים ל66 סייעה היחידה
משפט באנשי וטיפלה שם, המשפט בבתי להעיד מנת
שהגיעו ומושבעים) פרקליטים (שופטים, גרמניים
נגד שנפתחו בתיקים החקירות את כאן לנהל כדי מגרמניה

בארצם. נאציים פושעים

6 לוח

שנרשמו1975 חקירה תיקי
המחוזות לפי

המחוז
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי

עבירות עבירות עבירות עבירות כל
אחרות הסדר בלפי גופו כלפי כלפי התיקים

הציבורי אדם של הרכוש ^

דלהלן בלוחות ניתן לסוגיהן עבירות על נוסף מידע
הדוח. שבסוף ובלוחות

ברכב ושימוש רכב חלקי גניבת רכב, מתוך גניבה
1975 בשנת חלה מעניינת התפתחות  רשות בלי מנועי
שבמקרים בעוד מנועי. ברכב הקשורות העבירות בתחום
 ניכרת ירידה חלה רשות בלי ברכב שימוש של
חלקים או רכב מתוך גניבה של המקרים נתרבו ,19.80/0
הזו התופעה את לייחס יש .22.60/0 של עלייה  רכב של
אף וייתכן רכב חלקי של הגדולה להתייקרותם
אלה חלקים להמציא המוכנים "ספקים" של להתארגנות
הזמנה, לפי למכוניות) רדיו מקלטי (כגון אחרים ואביזרים

להם. לא מרכוש

במספר חלה  36.10/0  ניכרת עלייה  סחיטה
בשנת תיקים 181 הכל בסד סחיטה: בגין שנרשמו התיקים
לעלייה הגורם את לה. שקדמה בשנה 133 לעומת ,1975
בריבוי אם כי המקרים מספר בריבוי לא לראות יש זו
כד על ולהתלונן לבוא נכונים היו אשר האנשים מספר
הן מקורה זו בנכונות העלייה כי להניח יש במשטרה.
פעלה בה התקיפה בצורה הן הציבורית, בעירנות
ביכולתם בירידה והן לידיעתה שהובאו במקרים המשטרה
החסות. דמי את ולשלם להמשיך הנסחטים של הכלכלית

חלה 3.50/0 של עלייה  הלבן" "הצווארון עבירות
בהשוואה ביותר קטנה עלייה זוהי כלכליות. בעבירות
 1973 שנת לעומת 1974 בשנת שחלה לעלייה
אשר שהרושם להעיד כדי בכך יש כי נראה .125.60/0
בעבריינות גדולה עלייה שקיימת בציבור, מהלכים לו קנה
עבירות של המרוכזת חשיפתן מעובדת נבע הכלכלית,

כן. שלפני בשנים עוד תחילתן אשר רבות,

 ועושק מירמה בעבירות חלה משמעותית עלייה
 כיסוי ללא שיקים משיכת של ובעבירות ,28.70/0
בחשבון לקחת יש זו אחרונה לעבירה ביחס גם .41.30/0
שנת במשך רבים, נתקלו בהם הכלכליים הקשיים את

.1975

 שוחד של במקרים נרשמה מאד ניכרת עלייה
בעבירות כאן אף מדובר רבים במקרים ואולם ,92.00/0
המספר גם .1975 בשנת ושנחשפו קודמות בשנים שבוצעו
100 לעומת הדוח בשנת 192  המקרים של האבסולוטי

יחסית. קטן  1974 בשנת

1,651 נפתחו 1975 שנת במשך  ממוכנים ממיט
1,228 לעומת מסוכנים, בסמים הקשורות בעבירות תיקים
האנשים מספר .34.40/0 של עלייה  1974 בשנת
בשנת 1,928 (לעומת 2,542 היה סמים בעבירות שהואשמו
חלה ניכרת ירידה .18 גיל עד צעירים 438 וביניהם (1974
88  סמים בעבירות שהואשמו התיירים במספר השנה
מספר היו השנה במשך .1974 בשנת 167 לעומת השנה

גדולות. בכמויות מסוכנים סמים נתפסו בהם מקרים
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חקירה תיקי
7 לוח

19751973 והמחחזת המרחבים ל8* 

הכל באחוזיםהשינויבאחוזיםסן

1973197419751973197419751973/741974/75

הכל +135,678162,051180,247100.0100.0100.0סן 19.4+ 11.2

תיפח מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

16,024
7,839
6,005
10,009

18,874
8,245
7,874
13,509

21,132
11,282
10,677
16,538

11.8
5.8
4.4
7.4

11.6
5.1
4.9
8.3

11.7
6.3
5.9
9.2

+ 17.8
+ 5.2
+ 31.1
+ 34.9

+ ו 2.0
+ 36.8
+ 35.6
+ 22.4

הצפוני +39,87748,50259.62929.429.933.1המחוז 21.6+ 22.9

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

15,217
17,761
15,605

18,208
19,205
19,531

18,128
20,006
18,741

11.2
13.1
11.5

11.2
11.8
12.0

10.1
11.1
10.4

+ 19.6
+ 8.1
+ 25.2

 0.4
+ 4.2
 4.0

תלאביב +48,58356,94456.87535.835.131.6מתח 17.2 0.1

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

בןגוריון נמל יחידת

14,996
16,385
15,149

492

17,232
18,635
18,657

622

17,828
22,445
21,618

541

11.0
12.1
11.1
0.4

10.6
11.5
11.5
0.4

9.9
12.4
ז 2.0
0.3

+ 14.9
+ 13.7
+ 23.1
+ 26.4

+ 3.5
+ 20.4
+ 15.9
 13.0

הדרומי +47,02255,14662,43234.634.634.6המתח 17.3+ 13.2

החקירות *1961,4591,3110.10.90.7מחלקת 10.1

8 לוח
1975 והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות

אחחים. במאות *

רכב מתוןגניבות גניבות
הכלהיחידה מעלבאחחיססן ושימוש.גניבות מנועימנועי גניבותגניבותרכב

אדם של מנועיגופו חלקיםברכב אחוותאופנייםוגניבת

רשות מנועיבלי רכב של

הכל 77,422100.01,55712,27720,5664,51138,511סו

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

9,239
3,541
3,330
6,938

11.9
4.6
4.4
8.9

133
7

12
7

1,279
364
403
907

2,506
641
649

1,302

922
367
155
540

4,399
2,162
2,111
4,182

הצפוני 23,04829.81592,9535,0981,98412,854המתח

הירקון מרחב
דן מרחב
יפו מרחב

8,408
8,702
8,826

10.9
11.2
11.4

313
149
108

1,409
1,772
1,709

2,235
2,684
3,001

435
479
391

4,016
3,618
3,617

חלאביב 25,93633.55704,8907,9201,30511,251מתח

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

בןנוריון נמל יחידת

7,829
11,040
9,134
388

10.1
14.2
11.8
0.5

700
38
88
2

897
2,197
1,296

42

2,456
2,726
2,307

59

57
777
388

3,719
5,302
5,055
285

הדרומי 28,39136.68284,4327,5481,22214,361המחח

החקירות 470.1245מחלקת

ארנקים. חטיפת כולל .
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9 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנוע* ברכב ושימוש מנוע* רכב גניבות

1975

הדרומי המחוז חלאביב מחוז הצפוני המחוז הכל *סך

הוחזרו נגנבו הוחזרו נגנבו הוחזרו נגנבו הוחזרו נגנבו
הרכב כל* סוגי

3,985 4,432 4,074 4,890 2,759 2,953 10,818 2,277ו הכל סך

2,728 2,954 2,828 3,261 1,576 1,638 7,132 7,853
754 825 671 758 646 666 2,071 2,249
436 551 570 799 357 381 1,363 1,731
67 102 5 72 180 268 252 442

ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות
מסחריות מכוניות

עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,
אחר מנועי רכב כלי

+הונאה. חקירות ממחלקת מקרים 2 כולל

10 לוח

התאבדויות*

19751974

71ג*ל

19741975

נקבהזכינקבהזכר
הכל הכלסך סן

האחוזהמספרהאחוזהמספרהאחתהמספרהאחחהמספר

הכל 186112100.074100.0205124100.081100.0סך

שנה 17 110.9222.5עד
שנה 241821108.91114.9181411.344.9
שנה 3025231412.5912.21597.367.4
שנה 4531341816.11621.6271713.71012.3
שנה 5546402825.01216.2271915.389.9
ומעלה 56674136.62635.11166552.45163.0

המשטרה. בטיפול שהיו התאבדות מקרי
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11 לוח

והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים
1975

שאר עבירות עישון עבירות עניוות ענייית עבידות שויפת הקמת גרימת עבירות י1כל1ת הכל סן
התסאים המתייחסות בבתי המתייחסות המתייחסות חוק על המתייחסות קוצים ועי* מכשול וישו* ללא ה(ןן<דו;

לתעודת השעשועים לנשק לבעלי לימוד לדואר ברשות עסקיס רישיון

זהות חיים חובה ולשלנראך הרבים

הכל 44,0862,8245,28082130715629311497726729,151343,862סך

חיפה 1,037333251136026139255525236מרחב
הגליל ו75213991889974179563166מרחב 09

העמקים 44620558017433523861680מרחב

השרון 327175516144891242654מרחב

הצפוני 2,562835342271801711510439617522131479המחוז

הירקון 23,3821875121542524920,1112,342מרחב
יפו 10,2631,3471,949155199169196,0632630מרחב

דן 2,0307344691462812418119618135מרחב
161

תלאביג 35,6752,2682,930455721242923143726,30923,133מחוז

ירושלים 2661880811207622625מרחב
המרכז 45ו3,1084421,105601026392331,291מרחב
הנגב 2,47413631713415103598201,304180מרחב

בן נמל יחידת
11גוריון




הדרומי 5,8494731,81613955151498267552,6211250המחוז

12 לוח
19751970 והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת

האשמותתיקי
. חקירה

הכל תייריםנוצריםמוסלמיםיהודיםסן

1,6632,3531,42640445478
1,1871,8691,11433845372
8371,27575526433223
8681,38592131127126

1,2281,9281,37336325167
1,6512,5422,0353764388

אמפולות טבליוהאופיוםחשישהשנה
(ק"ג)(ק"ג)

19704,30456_

ו1971614 76120
19722132910,848
197396459,807
1974671205,302
19752711022,2802,747
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13 לוח

והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
1975

שאי רישוי מינהליות כלכליות מירמה רכוש מוסר מין גופו אדם חיי הסדר ביטחון הכל סך
העבירות ופיסקאליות אדם של הציבורי המדינה

היחידה

הכל 180,24788717,10827612,2362,0452,113135,4158,620748132287380סן

חיפה :21,132452,268231,35227430615,689993731437מרחב 58

הגליל 11,282951,935251,4631131306,96644722,143933מרחב

העמקים 10,677801,650191,377109876,8853601574246מרחב

השרון 16,538531,953431,51616412111,68790714112445מרחב

הצפוני המחח
ו

59,6292737,8061105,70866064441,2272,70712446142182

הירקון מרחב 13ו18,128191,3511468215440213,8201,6243261|

יפו 20,006161,3461273822927516,5817501281722מרחב

דן 18,741231,2891167124013315,608716751622מרחב

תלאביב 56,875583,986372,09162381046,0093,09051194457מחה

ירושלים 17,8281061,533631,40423423213,28384933203140מרחב

המרכז 22,445801,461321,08828417818,54167611123448מרחב

הנגב 21,6183652,079291,93624423515,86773417303250מרחב

בןגוריון נמל 541123591240846352יחידת

הדרומי 62,4325525,0961294,43776265748,0992,305966297140המחוז

החקירות+הונאה 1,31142202805184775.41מחלקת



מספר: צעדים החקירות אגף נקט זו גישה של ליישומה החקירות עגודת .2

חקירות קצין של פונקציה נקבעה המחתות במטות *

שתי של עבודתן לתאם שתפקידו מיוחדים ותפקידים
הזרועות.

וננקטו תיאום נוהלי גובשו השדה וביחידות במטות *

למימושם. צעדים

הפלילי המודיעין נושא של מואץ בפיתוח הוחל *

בשטח. המירבית ופרישתו העמקתו ובזירוז

החוקר, של המקצועית רמתו להעלאת תוכניות עובדו *

תחומי גיוון של בדרך והן הדרכה של בדרך הן
העסקתו.

להילחם שמתפקידה הונאה לחקירות המחלקה הוקמה *

המירמה ההונאה, ובעבירות המתוחכם הכלכלי בפשע
עובדים בסגל המחלקה אויישה זה לצורך והעושק.
יכולת להם המקנים מקצועיים, כישורים בעלי
על הלבן. הצווארון עברייני עם טובה התמודדות
משפטנים, וכן החוקרים מטובי נמנים שורותיה

מוסמכים. חשבון ורואי כלכלנים
את לנתח שייעודה והנחיה, להכוונה יחידה הוקמה *

החקירה יחידות כל את ולעדכן והפסיקה החקיקה
שיש פעולותיהן, של המשפטיים לאספקטים באשר

השוטפת. עבודתן על השלכה להם

האפשרויות על המיבצעי המערך לתידוע צעדים נעשו *

מז''פ. בשירותי הגלומות

מגישה המתחייבות הפעולות כל הושלמו בטרם עוד
ההישענות חיוביות. תוצאות לציין היה אפשר זאת, חדשה
לחשיפת יזומה, לפעולה מעבר איפשרה זו גישה על
יותר מהיר ולגילוי באיבן, בעודן פליליות התארגנויות

שבוצעו. עבירות של

בעל במערך מעוגנת החקירות עבודת החקירות. מערד
פלילי וזיהוי מודיעין חקירות,  מקבילות זרועות שלוש

דרגים: בארבעה 

המחלקה החקירות, מחלקת  הארצי המטה דרג *

פלילי. לזיהוי והמחלקה מיוחדים לתפקידים

לתפקידים והענף החקירות ענף  המחוזות דרג *

המרכזית היחידה ממלאת תל'אביב (במחוז מיוחדים
מיוחדים). לתפקידים הענף של הפונקציות את

הלשכה החקירות, לשכת  והנפות המרחבים דיג *

מחוז מרחבי (למעט הזיהוי וחולית מיוחדים לתפקידים
תלאביב).

המודיעין. ורכז החקירות משרד  התחנות דרג *

את הטביעו גורמים ארבעה לחקירות. החדשה הגישה
:1975 בשנת החקירות זרוע על המיוחד רישומם

בתחום בעיקר העבריינים, של מקצועיותם עלתה *

והתיחכום בהן), רק לא (אך הכלכליות העבירות
איתם בהתמודדות ההצלחה יותר. רב היה שבמעשיהם
בעלי אנשים מולם להציב ביכולתנו תלוייה היתה
לציידם ובכושרנו מתאימים מקצועיים כישורים

להשיג. היה שאפשר המידע במירב

רוב מיאנו  זה בתחום שחלה התזוזה אף על *

עמם, השמורות מסיבות האלימות, של קורבנותיה
את חייב זה מצב הצדק, עשיית בתהליך חלקם למלא
באמצעותם, שלא מרשיעות לראיות להגיע המשטרה
חדיש בציוד שימוש ותוך המודיעין הפעלת דרך אם כי

ומתוחכם.

הקרימינאליסטיקה מדעי בתחום המהירה ההתפתחות *

הזיהוי אנשי שבידי האפשרויות בין זמני פער יצרה
אפשרויות לנצל החוקרים של יכולתם לבין הפלילי

אלה.

מפני נדחקה הפליליות החקירות בתחום העשייה *

העויינת, החבלנית הפעילות אירועי של חקירתם
התרחשותם, כדי תור מייד, להתנהל היתה שחייבת

באמצעי מסורתי בלתי שימוש חייב אלה גורמים קיום
בלתי חקירה שבמערך היתרונות את והבליט החקירה
אשר החוקר זה היה לא רבים במקרים א'קלאסי; שיגרתי,
ואת פלילי לזיהוי המחלקה שירותי את וכיוון הפעיל
בשטח שפעלו  אלה זרועות  להיפר אם כי המודיעין,
את שקבעו הנתונים את סיפקו  הזמן ובאותו עמו יחד

החקירה. כיוון

חדשה, קונספציה של לגיבושה הביא זה דברים י מצב
כמשולש, החקירה מערך של ראייתו שמשמעותה
מודיעין  פלילי זיהוי  חקירות  קודקודיו ששלושת
את מתדע מהם אחד כשכל זה, את זה משלימים 

מושלם. תוצר להשגת האחרים

ובראשונה, בראש היתה, תלוייה זו גישה של הצלחתה
ומכאן  אלה זרועות שלוש של הרמוני פעולה בשיתוף
האפשר. ככל שווה סגולי משקל להם להקנות ההכרח
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החוקרים לציבור מגישה המחלקה השני: ליעד באשר
מז"פ" שירותי את "הכר  פירסומים סדרות שתי
אלה פירסומים מז"פ". בשירותי נעזר אתה ו"האם
בתחום ובשיטות במיכשור חידושים על מידע מפיצים
מקרים בעזרת לחוקרים, ומדגימים הקרימינאליסטיקה
לזיהוי בשירותים הנכון שבשימוש התועלת את שהיו,

הפלילי.

24 להפעלה ניתנת העבירה לזירת הניידת המעבדה
בזירת קפדניות בדיקות עורכים אנשיה ביממה. שעות
פיזיות, וראיות סימנים אחרי חיפוש הכוללות העבירה,
העבירה ביצוע שיחזור העבירה, ביצוע דרך קביעת

הסרטה. או תרשים צילום, של בדרך והנצחתו

ביקורים 368 הניידת המעבדה אנשי ערכו זו בשנה
נערכו הארץ. בכל העבירה לזירות הקשורים ובדיקות
ובתי החקירה יחידות עבור במקום תרשימים 110
פשע מקרי שיחזור של סרטים 56 והוסרטו המשפט,

חמורים.

בפיתוח, השנה התרכזה טכני מעקב לאמצעי המעבדה
אלקטרואופטי, וציוד אלקטרוני ציוד של ואחזקה רכישה
בתחום לכן קודם שהיו המיבצעיות שהפונקציות לאחר
תרמה זו התארגנות הניידת. למעבדה הועברו אחריותה
כמו טופלו, לא שקודם בנושאים ולטיפול הרמה לשיפור
של ופיתוח שיכלול אנונימיים, טלפון מספרי איכון
לילה לראיית המיכשור שיפור אלקטרוניים, מארבים
במיכשור שיפורים בוצעו כן הקלטה. שיטות ושיכלול
ובתנאי השונות מז"פ במעבדות וזקיים האלקטרוני

אחזקתו.

סמר על חומרים הבודקת האנליטית, המעבדה
השנה טיפלה הכימי, והרכבם הפיסיקליות תכונותיהם
סמים, זיהוי בנושא עסק מהם 78.00/0 תיקים. ב2,240
לאחר (שרידים דליקים חומרים בזיהוי  כ9.00/0
אזרחי. דלק וזיופי צבאי דלק גניבות והצחות), שריפות
לאחר ושרידים נפץ חומרי בזיהוי עסק מהתיקים 0/ס9.0
דוגמאות של התאמה בבדיקות  הנותרים ו4.00/0 פיצוץ
מקום לבין חשוד בין הקשר לקביעת קרקע או צבע
בזיקה שנתגלו ידועים בלתי חומרים ובזיהוי העבירה

שונות. לעבירות

פותחה סמים, של חדשות זיהוי שיטות יושמו השנה
אזרחי, בדלק גנוב צבאי דלק עירבוב לגילוי נוספת שיטה
קביעה לצורך אטומית, לבליעה ספקטרופוטומטר הופעל
לטיפול טכניקה פותחה וכן מתכתיים, יסודות של כמותית
בשימוש ניכר לחיסכון שהביאה שריפה, לאחר בשרידים

הבדיקה. משר את וקיצרה יקרים בממיסים

הארצי במשה

מטה כיחידת משמשת הארצי שבמטה החקירות מחלקת
העוסקת ארצית, מיבצעית כיחידה וגם החקירות בתחום
ציבוריות השלכות בעלי סבוכים מקרים של בחקירתם
מחוצה ובחלקן בארץ בחלקן שבוצעו בעבירות מיוחדות,

נאציים. פושעים של ובעבירות לה

עסקה הנסקרת, בשנה שהוקמה הונאה, חקירות מחלקת
"הצווארון כעבירות המוגדרות עבירות של בחקירתן
רמאויות ופיסקאליות, כלכליות עבירות הלבן":
זיופים ציבוריים, במוסדות ושחיתות מעילות מתוחכמות,

לארץ. ובחוץ בארץ להן, וכדומה

חקירה תיקי 1,182 במחלקה נפתחו השנה במשך
במהלך ביותר. ומסועפות סבוכות מהן אלה, בעבירות
בעיקר זר, מטבע של גדולות כמויות נתפסו החקירה
פרנקים גרמניים, מרקים ,(539,481) ארה"ב של דולרים
ערך וחפצי זהב מטילי ובלגיים, צרפתיים שוויצריים,

מוברחים.

נושאים, במספר עוסקת מיוחדים לתפקידים המחלקה
יזו מבחינה ביניהם והבולט בחקירות, הקשורים ספציפיים

הפלילי. המודיעין נושא הוא
החשוכים הגורמים אחד הינו ואמין משוכלל מודיעין
מדוייק מידע העברת מודרני. חקירות במערך ביותר
של ביצוען למניעת פליליות, התארגנויות למניעת תורמת
לאחריו. או המעשה בשעת העבריינים ולתפיסת עבירות
ראיות בהמצאת רבה משוכלל מודיעין של חשיבותו
או העדים שאין המקרים באותם המשפט לבית קבילות

לספקן. מוכנים המתלוננים
לקידום רבה עבודה נעשתה הנסקרת השנה במשך
אירגונית מבחינה הן במשטרה, הפלילי המודיעין נושא
לשמש היכולים המקורות הורחבו תכנים: מבחינת והן
וניתוחו. מיונו איסופו, שיטות ושופרו מידע של ספקים
אחידה הכשרה להקנית רבות נעשה השנה במהלך
העומדים הטכניים האמצעים ולשיפור זה בתחום לעוסקים
עם התאפשר המודיעין נושא של נוסף קידום לרשותם.

לפיתוחו. ניכרים כספיים אמצעים הקצאת
בשנה מאמציה את כיוונה פלילי לזיהוי המחלקה
הזיהוי שירותי רמת שיפור יעדים: שני להשגת הנסקרת
מודעותם והגברת במרחבים החקירה ליחידות הניתנים

אלה. בשירותים הגלומות לאפשרויות החוקרים של

עבודת נערכה השנה במשר הראשון: ליעד באשר
בתחום חדשים ואמצעים עבודה לשיטות בקשר מחקר
ועם מחקר מוסדות עם קשרים קויימו הקרימינאליסטיקה.
ראשון קורס נתקיים ובעולם. בארץ מדע עתירי מפעלים

השנה. כמחצית שנמשד זיהוי לטכנאי מסוגו
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ונבנה עלידה שתוכנן במים קליעים לתפיסת חדיש מיתקן
בהסבתו המעבדה עסקה כן צה"ל. של ההנדסה במחלקת
של לייצובו התקן ובתכנון צליפה לרובה מסויים רובה של
לגורמים שירות נותנת המעבדה ירי. בשעת תתמקלע
ליקויים בבדיקת לצה"ל ומסייעת נשק בענייני שונים

ירייה. בכלי

ב4,010 השנה טיפלה אצבע טביעות לזיהוי המעבדה
זוהו  להשוואה שניתנו המקרים 2,210 מתוך מקרים.

.384

מצלמות תיקני לשימוש השנה הכניסה הצילום מעבדת
בשנה ונוסו שנרכשו בשטח, עקבות לצילומי פולרואיד
אחר ציוד להתאמת נוספות אפשרויות נבדקו שעברה.
ובשלב קרימינליסטי צילום לצורכי פולרואיד מתוצרת
טביעות צילום לצורכי זה ציוד של יעילותו  ראשון

בשטח. אצבע

מספר בוצע שבאמצעותו תאורה מיתקן לשימוש הוכנס
זיופים. לגילוי אולטראסגול באור צילומים של רב
חלה אינפראאדום באור צילוםלומיניסנציה בשיטת
מסמכים של ונוח מהיר צילום עתה המאפשרת התקדמות,

מזוייפים.

לפני שנמסרו מ"מ 8 סופר סרטים לפיתוח ציוד נרכש
בשחורלבן נעשה הפיתוח חוץ. גורמי אצל לפיתוח כן
התקדמות חלה הצבעוני הצילום בשטח בצבע. וגם

מתמדת.

שקופיות, להעתקת מכשיר לשימוש והוכנס נרכש כן
מסננים עם תאורה מיתקן מאקרו, לצילומי תאורה ציוד
לצילומי מבזקים מערכת סרטים, פיענוח מכשיר מקטבים,

ועוד. קרה תאורה מקורות אולפן,
העבודה בשיטות המרחבים לאנשי השתלמויות נערכו

סמוי. צילום למטרות בעיקר צילום, ובציוד החדשות
ביטחון ולגורמי לצה"ל כבעבר, סייעה, הצילום מעבדת
 לארכיאולוגים (בעיקר מדע למוסדות וכן אחרים

הפר זרע, דם, בבדיקות עוסקת הםרולתית המעבדה
מבעלי חומרים בבדיקות וכן ורקמות, אחרות גוף שות

שערות. ובהשוואת חיים

במעבדה, העבודה בשיטות נוספת התקדמות חלה השנה
משפטית לרפואה המכון עם הדוק פעולה שיתוף המקיימת
שיגרתית. לעבודה חדשות שיטות וביישום מחקר בנושאי
ל183 שהתייחסו מוצגים, 379 במעבדה נבדקו זו בשנה

תיקים.
כלי של סימנים בהשוואת עוסקת הסימנים מעבדת
מספרים פיתוח וצמיגים; נעליים עקבות השוואת פריצה;
וקביעת וקרעים פגיעות בדיקת מתכות; מעל מחוקים

ועוד. תאונות לאחר מכוניות פנסי בדיקת מקורם;

תיקים. ב203 השנה טיפלה המעבדה
מודרני רנטגן מכשיר שיגרתית לפעולה הוכנס זו בשנה
התקנים של ראשונית ובדיקה ירי שרידי איבחון לצורך
אבק שרידי לגילוי חדשה כימית שיטה יושמה חדשים.

ירויים. בגדים על שריפה
הדפסות כתבייד, בבדיקת עוסקת המסמכים מעבדת
כסף שטרות מסמכים, ובבדיקת ודפוס, כתיבה מכונות על
תיקים. ב2,088 המעבדה טיפלה השנה במשך ומטבעות.

ממשלתיות רשויות עבור גם בדיקות עורכת המעבדה
. אחרות.

כתיבה למכונות דגמים אוסף של בהקמתו הוחל השנה
מסמכים לבדיקות לארץ מחוץ מומחה בעזרת בעברית,
לחץ, כתב לפיענוח מכשיר פותח כן כתיבה. ומכונות

למשטרה. מחוץ מדעיים כוחות בעזרת
תרמילים נשק, כלי בזיהוי העוסקת הנשל, מעבדת
המעבדה ברשות תיקים. 780 השנה בדקה  וקליעים
מושווה, קליע או תרמיל נשק, כלי וכל שונים, אוספים
הצליחה הנסקרת בשנה האוסף. עם זיהויו, לצורך
למעבדה נתווסף השנה זיהויים. ל34 להגיע המעבדה
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של חקירתם להם. הדואגים לאזרחים כשירות והן פשע
רבה. עבודה כה ומושקעת לעיתים סבוכה אלה מקרים

בקשר ההודעות את מרכז שבמז"פ הדרושים משרד
ועושה  סביר זמן תור לאכנם הצליחו לא אשר לנעדרים
על המידע של צולבת בדיקה עלידי לאיכונם הוא אף
מפרסם מסויימים ובמקרים ובו/ נעצרו או שנמצאו אנשים
1975 שנת במשך ובעיתונות. ברדיו היעדרם דבר את
מהם 81 ועל נעדרים, 564 על הודעות ברדיו פורסמו
4,050 השנה נתקבלו הדרושים במשרד בעתונות. פורסם

נעדרים. על הודעות

עבריינים לגבי המשרד עלידי נעשות דומות פעולות
לצורך שונות ליחידות הדרושים אנשים ולגבי נמלטים

חקירה.

בחוזר מתפרסמים ודרושים נמלטים נעדרים, על פרטים
יחידות בכל שבועיים, מדי המופץ, החקירות אגף
על פרטים בחוזר פורסמו השנה במשך בארץ. המשטרה
דרושים 280 ועל (533 נעצרו (מהם נמלטים עבריינים 780
אינפורמציה גם מכיל זה חוזר .(252 אוכנו (מהם לחקירה
על הסוהר, לבתי שנכנסו אסירים על שנגנב, רכוש על

וכדומה. ברישיון ששוחררו אסירים

עושות המרחביות היחידות וזיהויו. רכוש רישום
ולהחזרתו נגנב או שאבד רכוש של לגילויו רבים מאמצים
והוחזר שנמצא הרכוש ערך הגיע 1975 בשנת לבעלים.
או נמצא שלא הרכוש תיאור ל"י. ל3,519,167 לבעלים
מרוכז במרחבים היחידות עלידי אוכנו לא שבעליו רכוש
בה נרשמו השנה במשך שבמז"פ. הרכוש בכרטסת
לגבי בדיקות עורך המשרד חדשים. כרטיסים 33,135
הוחזרו השנה הרכוש. לבעלי להגיע כדי זה מידע מיצבור
הוחזרו כן לבעליהם. ערך בעלי חפצים 744 זו בצורה
שנרשמו רכב כלי 9,498 מתוך רכב כלי 8,525 לבעליהם

כגנובים.

מוסמכים, משטרה אנשי המשפטי. והייצוג התביעה
המוגשים במשפטים המדינה בשם לתבוע החוק, מכוח
כתובעים מועסקים התביעה ביחידות השלום. משפט בבית
ידע ותק, ובעלי משפטית השכלה בעלי משטרה אנשי
התובעים מלבד והמשפט. החקירה בתחומי וניסיון
השונים המשפט בתי בפני רבים משטרה אנשי מופיעים
צווי קבלת לצורך הארכתן, או מעצר פקודות הוצאת לשם
במחלוקת השנוי רכוש מוצגים, בעניין החלטות חיפוש,
המשפט בבתי להעיד הנדרשים משטרה אנשי מספר וכר.

השנה. במשך לאלפים מגיע שבתפקיד בעניינים

התביעה עלידי המשפט לבתי הוגשו 1975 בשנת
ההליכים נסתיימו זו בשנה תיקים. 40,887 המשטרתית
המשפט לבתי הוגשו שרובם תיקים, ב36,249 המשפטיים

אינפראאדום). באור צילום עלידי עתיק כתב לפיענוח

נושאים בשלושה מטפלת מדעי לתישאול המעבדה
ריענון האמת"), ("מכונת פוליגראף בדיקות עיקריים:

קול. ובדיקות היפנוזה באמצעות זיכרון

במספר 77.60/0  משמעותית עלייה חלד, זו בשנה
בדיקות המעבדה. ידי על שנערכו הפוליגראף בדיקות
בשנה תיקים 594 לעומת תיקים, ל1,050 נגעו אלה
1,329 לעומת 2,051 היה השנה הנבדקים מספר שעברה.

.(54.00/0 של (עלייה שעברה בשנה

באמצעות הזיכרון ריענון טיפול ניתן מקרים ב27
עלייה שעברה. בשנה מקרים ארבעה לעומת היפנוזה,
החקירה שיחידות העובדה את מציינת זו משמעותית

זה. יעיל באמצעי להשתמש לומדות
רעשים בסינון קולות, בזיהוי עוסקות הקול בדיקות
כה עד הקלטה. בסרטי זיופים ובבדיקת הקלטה מסרטי
ובמספר פליליים, תיקים ל37 ביחס אלה בדיקות נערכו
לקידום ישירות שתרמו וראיות מידע הופקו מקרים

החקירה.
מטענים, בבדיקת עוסקת חבלה זיהוי לאמצעי המעבדה
זו בשנה הביטחון. לגורמי הדיווח ובריכוז ליחידות בסיוע
אשתקד. 92 לעומת חבלה, מטעני 191 במעבדה נבדקו
חבלה קצין גם החבלה בנושא עוסק זו, מעבדה מלבד
המיבצעים. אגף במסגרת חדשה פונקציה  ארצי
בשטח, חבלה במטעני הטיפול בתחום הוא תפקידו
במרחבים המשטרה חבלני של מקצועית בהנחיה

לארץ. ובחוץ בארץ זה בתחום בנעשה ובעידכונם

בדיקות כ10,000 ערכה והל,לםתרו האלבום יחידת
לצורך לחקירה, ודרושים נמלטים עבריינים לגבי באלבום
הדרושים אלמונים של דיוקנים 64 אח"ק. בחוזר פירסום
291 הורכבו במרחבים אח"ק. בחוזרי פורסמו לחקירה
הארצי האלבום ל17. הגיע הגילויים ומספר קלסתרונים
11,537 של תצלומים 13,763 הכיל עבריינים תצלומי של
החבלנית הפעילות בנושא האלבום מועדים. עבריינים
הסימנים כרטסת תצלומים. 8,855 הכיל העויינת
 הכינויים וכרטסת כרטיסים 4,922 הכילה המיוחדיפ

.979

עבריינים תצלומי 13,000 להסבת עתה נערכת היחידה
דיוקנים לפי עברייינים איכון לאפשר במטרה למחשב,

אלמונים. מחשודים שהורכבו

השנה במשך ונעדרים. למשטרה דרושים איכון
תלונות הארץ בכל המשטרה ביחידות נתקבלו הנסקרת
הטריטוריאליות היחידות אנשים. 6,988 של היעדרם על
מתוך הן הנעדרים, של לאיכונם ועושות בהיעלמם חוקרות
למעשה קורבן נפלו או בסכנה הם נמצאים שמא חשש
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החקירות מערך שונה תלאביב במחוז תלאביב. מחוז
האורבני מאופיו נובע זה שינוי האחרים. שבמחוזות מזה
בשטח הבעיות של הגדול מהריכוז המחוז, של המובהק

בו. הקיימת החקירה עבודת ומכמות

כיחידות כולן פועלות במרחבים החקירות לשכות
שבתחום המשטרה תחנות על חולשות ואף אופרטיביות

המחוז). שטח של בפריפריה (הנמצאות המרחב

אופרטיבית מחוזית יחידה היא המרכזית" "היחידה
פלילי מודיעין של פונקציות החקירות בתחום הממלאת
יוזם. מניעה גורם של הפונקציה על נוסף  ותישאול
כוללת והיא והורחבה מחדש היחידה אורגנה 1975 בשנת
אנשים אליה גוייסו רישום. ומרכז מדורים שלושה עתה
בהיות פעילותה. לתחום מתאימים כישורים בעלי חדשים,
של במרחבים אין  מחוזית יחידה המרכזית היחידה

מיוחדים. לתפקידים לשכות תלאביב מחוז

אף מרוכז הפלילי הזיהוי של בשירותים המקומי הטיפול
תל במחוז התובעים מספר אחת. מחוזית ביחידה הוא

.44 הוא אביב

מקביל הדרומי במחוז החקירות מערך הדרומי. המחוז
 ירושלים במרחב הצפוני: המחוז של לזה במבנהו
ובמרחב אופרטיבית כיחידה החקירות לשכת פועלת
סיני וצפון עזה ובנפת יהודה בנפת הנגב, במרחב המרכז,
בתחנות החקירות משרדי על החקירה עבודת מוטלת

המשטרה.

 המת"מי המערך פועל החקירות למערך במקביל
ובנפות, במרחבים לשכות במחוז, מיוחדים לתפקידים ענף

בתחנות. מודיעין ורכזי

למתן המחוז במרחבי פועלות פלילי זיהוי חוליות
שיטור (פעילות הפש"מ לשיטת מקומיים. מז"פ שירותי
השלכות ,1975 שנת במחצית במחוז שהונהגה מרוכזת),
של תמציתה החקירות. מערך של עבודתו על גם חשובות
לשם המחוז מרחבי מכל אדם כוח בשליפת הוא זו שיטה
ניתן כך מוגדר. ובזמן אחד במקום המרוכזת הפעלתו
מתחום נושאים כולל  בנושאים לטפל המקומית ליחידה
בדרךכלל בהם לטפל מסוגלת היא שאין  החקירות

עצמה. בכוחות

נמצא השונים במרחבים שהתקיימו הפש"מים במסגרת
ועבריינים חשודים נעצרו ניכרת. בכמות גנוב רכוש

וכר. מבוקשים

קיימת מיוחדים לתפקידים חקירות קצין של הפונקציה
הדרומי. במחוז גם

.39 הוא במחוז המשרתים התובעים מספר

מספר בדין. חוייבו המכריע רובם קודמות. בשנים
מספרם היה השנה תום עם בלבד. ל4.80/0 הגיע הזיכויים
קצין משפטנים. 60 מהם ,122 במשטרה התובעים של
לנושא אחראי החקירות, שבמחלקת ראשי תביעות
את לייצג עליו מוטל כך על נוסף המשפט. בבתי התביעה
משרד בפני דעתו ולחוות משפט בתי בפני המשטרה עמדת
בפלילים. הקשורים בעניינים המשטרה ומשרד המשפטים

ראשי תביעות קצין של משרדו טיפל זה תפקידו מכוח
הליכים לעיכוב בקשות 1,053 לגבי דעת חוות במתן
שהוגשו עררים ב765 לממשלה; המשפטי ליועץ שהוגשו
שלא החקירה יחידות החלטות על המדינה לפרקליט
להקטנת לחנינה, בקשות ב830 לדין; הנאשמים להביא
לנשיא שהוגשו וכיו''ב, הרשעות למחיקת העונש,
אסירים 1,112 לגבי המשטרה עמדת בהצגת המדינה;
המאסר מתקופת שנישליש בתום להשתחרר שביקשו

להם. שנפסקה

במחוזות

השרון העמקים, הגליל,  במרחבים הצפוני. המחוז
משרדי על החקירות מערך מושתת שומרון בנפת וכן
מרחב שהוא חיפה, במרחב המשטרה. שבתחנות החקירות
כיחידה גם החקירות לשכת משמשת במהותו, עירוני

אופרטיבית.

ענף  מת"מי מערך גם קיים זה למערך במקביל
המרחבים בכל לשכות המחוז, במטה מיוחדים לתפקידים

בתחנות. מודיעין ורכזי שומרון ובנפת

נתון הפלילי הזיהוי בתחום בשירותים המקומי הטיפול
המרחביות. הזיהוי חוליות בידי

חיפה) במרחב (מלבד במרחבים המבצעיות החוליות
קטנות יחידות הן אלה החקירות. בתחום גם פעילות
התמצאות חקירה, יכולת עם גבוהה ניידות המשלבות
לבצע, להן מאפשר זה שילוב מודיעיני. וידע בשטח טובה

יעילה. חקירה עבודת במקום,

בחוליות המועסקים האנשים מספר גדל השנה
לכ40. והגיע המיבצעיות

לתפקידים הענף ושל החקירות ענף של עבודתם
מיוחדים ותפקידים חקירות קצין עלידי מתואמת מיוחדים
ומטרתה הנסקרת בשנה שהוקמה פונקציה זוהי מחוזי.
הפועלים הגורמים שני של מתואמת עבודה להבטיח

זה. של עבודתו את זה ומשלימים קרובים בתחומים
תובעים. 39 המחוז של התביעות במחלק
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משפטים ותוצאות עבריינים גילו* .3

בשוני אף התבטא המחוזות של השונה אופיים
הגילויים אחוז היה הצפוני במחוז הגילויים: שבשיעורי
במחוז ;1974 בשנת %39.4 לעומת '44.50/0 השנה
במחוז ;1974 בשנת 24.50/0 לעומת ,25.30/0  תלאביב
.1974 בשנת 35.20/0 לעומת השנה, 35.90/0  הדרומי

של בביצוען אנשים 53,933 הואשמו הנסקרת בשנה
בין .1974 בשנת 44,775 לעומת  שנתגלו העבירות

קטינים. 9,315  המואשמים

פשעים 64,624 של מבצעיהם נתגלו 1975 בשנת
עלה זו בשנה לה. שקדמה בשנה 53,727 לעומת ועוונות,
עבריינים נתגלו שבהם התיקים של האבסולוטי המספר
שנת של הכללי הגילויים אחוז תיקים). 10,902) ב20.30/0
זו, בשנה 35.90/0  אשתקד לעומת הוא אף עלה 1975

.1974 בשנת 33.20/0 לעומת

היה שנתגלו התיקים במספר הגידול כי העובדה
שנרשמו, התיקים במספר הגידול מן כמעט כפול בשיעור

השנה. החקירה פעולות באפקטביות עלייה על מלמדת

14 לוח

העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי
19751974

שבהםחקירהתיקי העברייניםתיקים הגילוייםאחוזנתגלו
העבירה סוג

197419751974197519741975

הכל 162,051180,24753,72764,62433.235.9סך

המדינה :1,000887946ביטחון י ; *1994.693.5
הציבורי 12,82917,1089,72713,49575.878.9הסדר

אדם 20527614117968.864.9חיי
אדם של 9,39912,2367,92410,56184.386.3גופו

2,0372,0451,3821,43667.870.2מין
1,5392,1131,3151,87785.488.8מוסר
126,787135,41526,16428,44720.621.0רכוש

,6,7868,620מירמה 4,8046,41,670.874.4
ופיסקאליות 72674870573397.198.0כלכליות

90.989.4,*1.ו143132130מינרליות

29328726223789.482.6רישוי
העבירות 30738022729673.977.9שאר
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ו 5 לוח
ו 975 והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי

מוסר מין אדם של גופו אדם חיי

אחוז תיקים
הגילויים נודעים

תיקי
חקירה

אחוז
הגילויים

תיקים
נודעים

תיקי
חקירה

אחח
הגילויים

תיקים
נודעים

תיקי
חקירה

אחח
הגילויים

תיקים
נודעים

חיקי
חקירה

הציבורי הסדר המדינה ביטחון הכל סך

אחוז תיקים תיקי אחוז תיקים תיקי אחוז תיקים תיקי
הגילויים נודעים חקירה הגילויים נודעים חקירה הגילויים נודעים חקירה

היחידה

88.8 1,877 2,113 70.2 1,436 2,045 86.3 10,561 12,236 64.9 179 276 78.9 13,495 17,108 93.5 829 887 35.9 64,624 180,247 הכל סן

21,1327,40335.0454191.12,2681,74777.0231982.61,3521,16986.527420273.730612383.0חיפהמרחב
ו193.6251872.01,4631,39895.6(11,2826,71159.5959397.91,9351,8הגלילמרחב 1310189.41308494.6
10,6775,80654.4807492.51,6501,43386.8191157.91,3771,26491.81099385.3879296.6העמקיםמרחב
ן61,32087.116412878.0ז56680.2432660.51,5'ל16,5386,59439.9534279.21,953השרוןמרחב 2155376.0

85.9 36 644 79.4 524 660 90.2 5,151 5,708 67.3 74 110 84.0 6,557 7,806 91.6 250 273 44.5 26,514 59,629 הצפוני המחוז

הירקון 18,1284,69925.9191789.51,35186664.114857.168243063.01547951.340236997.8מרחב
יפו 1212100.073853973.022915567.727525392.0ז.61381.31,34694370\20,0065,54827.7מרחב
דן 18,7414,15622.2232191.31,28977760.311872.767149273.324013355.413312291.7מרחב

91.9 744 810 52.9 367 623 69.9 1,461 2,091 75.7 28 37 64.9 2,586 3,986 87.9 51 58 25.3 14,403 56,875 תלאביב מחוז

ירושלים 17,8285,85432.81069488.71,533,052168.6632438.11,404,151182.023416570.523220789.2מרחב
המרכז 22,4456,59029.4807492.51,461,170180.1322578.11,08896889.028419769.417815386.0מרחב
הנגב 21,6189,81245.436535697.52,079,892191.0292689.71,936,822194.124418375.023520888.5מרחב

בןגוריון נמל 121083.3___54117231.811100.02323100.05240.09888.9יח'

הדרומי 62,43222,42835.955252595.15,0964,13781.21297759.74,4373,94989.076254571.565757888.0המתח

מחלקת
1,3111,27997.64375.022021597.72החקירות+הונאה .2100.0

העבירות שאר רישוי מינהליות ופיסקאליות כלכליות מידמה רכוש

אחוז תיקים תיקי
הגילניים נודעים חקירה

אחוז תיקים תיקי
הגילויים נודעים חקירה

אחוז תיקים תיקי
הגילויים נודעים חקירה

אחח
הגילויים

תיקים
נודעים

תיקי
חקירה

אחוז
הגילויים

תיקים
נודעים

תיקי
חקירה

אחח תיקים
הגילויים נודעים

חיקי
חקירה

77.9 296 380 82.6 237 287 89.4 118 132 98.0 733 748 74.4 6,416 8,620 21.0 28,447 135,415 הכל סן

15,6893,07519.699373273.7737298.6141285.7373286.5584883.8
6,9662,67638.444738886.8222090.91414100.03939100.0333090.9
6,8852,43535.436032389.71515100.07571.4423685.7463376.7
770.8453375.3ן11,6872,61322.490773480.91414100.011981.824

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

79.1 144 182 87.3 124 142 87.0 40 46 97.6 121 124 80.4 2,177 2,707 26.2 10,799 41,227 הצפוני המחח

13,8201,87713.61,62499861.5322990.666100.0111090.9121083.3
16,5813,10918.875047262.91212100.088100.0171588.2231773.9
15,6082,12713.671644161.677100.055100.016743.8221672.7

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

75.4 43 57 72.7 32 44 100.0 19 19 94.1 48 51 61.8 1,911 3,090 15.5 7,113 46,009 תלאביב מחח

82.5 33 40
70.8 34 48
80.0 40 50
50.0 1 2

ירושלים 13,2832,39118.084966678.43333100.0201470.0312477.4מרחב
המרכז 18,5413,43118.567649272.811981.8121083.3342779.4מרחב
הנגב 15,8674,58428.973462785.4171694.13030100.0322887.5מרחב

בןגוריון נמל __^.__4085413.2463984.8353497.1יח'

הדרומי 48,09910,46021.72,3051,82479.1969295.8625487.1977981.414010877.1המחח

החקירות+הונאה 100.0ו807593.851850497.347747299.055100.04250.01מחלקת
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ו 8 לוח

סילוקם  חטאים
19751973

1975 1974 1973 סילוק שלבי

44,086 32,356 33,748

29,280 20,967 21,197

21 7 14

5,641 8,558 11,146

1,642 2,065 1,071

7,233 494 88

תיקים נרשמו

בדין חויבו

כדין זוכו

למשפט מחכים

חקירה) (כולל

במשטרה בוטלו

המשפט בבית או

הועברו

269 265 232 נמצא לא העבריין

19 לוח

הגילויים ואחוז שנתגלו תיקים חקירה, תיקי
19751966

אחה חקירה תיקי שנתגלו תיקים השנה
הגילויים

44.0
41.7
42.7
40.9
35.5

34.8
34.3
36.0
33.2
35.9

97,004
99,709
101,283
109,809
134,545
140,987
146,446
135,678
162,051
180,247

42,702
41,568
43,223
44,941
47,748
49,012
50,265
48,826
53,727
64,624

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975

^\6 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
1975

העניוות קבוצות

שאד וישוי מיג כלכליות מיומה וכוש מוסר
העבירות הליות ופיק

קליות

מין נופו אדם ח" הסדר ביטחון הכל סן
אדם של הציבורי המדינה התיק מצב

הכל ז6246482513,474201,560101,4361,87728,4186,385731,סך 18265334

ג 262101561,86613,51911782485,224659217386678,חוייבו*

291316386519510זוכו

פלילית אשמה 15ו7681318813010213691235אין

הוכחות 37341993715273211812,11324851515,חוסר

מסייעת עדות 26111ו12חוסר

ברעונשיןן אינו 1931412511475הנאשם

נפטר 2063434הנאשם

לציבור3 עניין 3ו1694301,0201,323137141,17351151923,אין
3111התיישנות

חנינה0
5833401281264876שונות

המשפטי היועץ 93222עיכוב

לפרקליטות 174398366671621181961,401706414114,הועברו
במשטרה 879141083,8886,43132403495,83183142136377,התביעה

888253965,113101,471350785311,4703,2824164295142,פתוחים*

כולם ולא אחד מאדם יותר חקירה בתיק נאשמו אם כלומר, בו; הנאשמים באחרון הטיפול לסיום עד ''פתוח" בבחינת נשאי תיק *

"פתוח". התיק יישאר  נשפטו
17 לוח

עבירות בביצוע שהואשמו באנשים הטיפול סיום
1975

סי
העניוותקבוצות

המצב
אדםהקדוביטחוןהכל שאווישוימינכלכליותמיומהוכושמוסדמיוגופוח"
אדסהצינותהמדינהאנשים העניוותהליותופיסשל

קליות

הכל 21,8454145,184493,9395708179,2191,2476966133138סך

9,0203182,206281,5961533473,74935657428682נשפטו

היועץ ע''י עוכב
לממשלה11 92232המשפטי

פלילית0 אשמה 9071520014710364561262185אין

הוכחות1 5,619431,273146573473922,586252511039חוסר
מסייעת עדות 8151ו1912חוסר

וז
ברוז אינו הנאשם
21120721ו25118עונשיןב1

נפטר0 2673367הנאשם

לציבור עניין 5,463331,43421,58840281,7665054222912אין

סיבה7 או חנינה
531442241174403אחרת
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סר מתור ס/17.10  הציבורי הסדר נגד ועכירות ;%19.9
שנרשמו. התיקים כל

 יהודה בנפת תיקים, 5,632 נפתחו שומרון בנפת
וברמת 9,528  סיני וצפון עזה בנפת תיקים, 4,012

תיקים. 240  הגולן

בשטחים שבוצעו העבירות 19,412 מתוך ב17,905
עמד הגילויים שיעור  העבריינים נתגלו המוחזקים
בנפת הגילויים שיעור .1974 כבשנת ,92.20/0 על איפוא
 יהודה בנפת אשתקד), 92.90/0) 93.60/0  היה שומרון
94.60/0  סיני וצפון עזה בנפת אשתקד), 89.80/0) 87.40/0

אשתקד). 50.60/0) 47.50/0  הגולן וברמת (93.80/0)

המוחזקים בשטחים והחקירה העבריינות .4

המוחזקים בשטחים המשטרה חקרה 1975 בשנת
,1974 בשנת מקרים 26,983 לעומת שונים, מקרים 30,970
 שנחקרו המקרים בין .14.80/0 של עלייה  כלומר
(עלייה ועוונות פשעים בגין שנפתחו חקירה תיקי 19,412

חטא. מסוג עבירות ו10,117 (19.80/0 של

שקבוצת מלמדת החקירה תיקי לגבי הנתונים בחינת
הגדולה הקבוצה היתה המדינה ביטחון נגד העבירות
כלפי עבירות שנפתחו; התיקים מכלל 23.90/0  ביותר
 הרכוש נגד עבירות ;23.20/0  אדם של גופו

20 לוח

הנמות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1975

הגולן רמת

240

עזה נפת
סיני וצפון

יהודה נפת שומרון נפח הכל סן

20,046 4,359 6,325 30,970

העגיתח קבוצות

הכל סך

240 9,528
407
139
423

9,487
62

4,012
62
117
41
101
26

5,632

76
69
529
19

19,412 חקירה תיקי 1 פשעים
469 איתביעה 1 עוונלת
332 משונות מיתות
533 נעדרים

10,117 חטאים
107 דליקות

21 לוח
הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי

19751974

הגולן רמת נפתעזה
וצפוןסיני

יהודה נפת שומרון נפת הכל סך

1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974

240 174 9,528 7,941 4,012 3,640 5,632 4,444 19,412 16,199

47.5 50.6 94.6 93.8 87.4 89.8 93.6 92.9 92.2 92.2

חקירה תיקי

שבהם תיקים
114 88 9,012 7,447 3,505 3,268 5,274 4,128 17,905 14,931 עבריינים נתגלו

הגילויים אחוז
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22 לוח

הנפוח ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
19751974

הגולן רמת

240

עזה נפת
סיני וצפון

יהודה נפת שומרון נפת אחוז הכל סן
השינוי חקירה חיקי

1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1974/75 1973 974ל

174 9,528 7,941 4,012 3,640 5,632 4,444 + 19.8 19,412 16,199

העבירות קבוצות

הכל סך

המדינה 26751*1,2884,641ביטחון 13306936703,4002137

הציבורי 2,8803,32315.4+8951,302731805,24011,1971419הסדר

אדם 23125610.8+606253751חיי 161 1821

אדם של 4,3124,5014.4+1,7411,9969631,129,59711,3521124נופו

1551613.9+6878433642472מין


1028813.732241מוסר 175957

3,4823,85810.8+9511,320921942,50111,468109128רכוש

20933258.8+517743601מידמה 1019055

כלכליות
669950.0+5222153982ופיסקאליות



*40170מינהליות


12620131491

2,5571,03159.721610728388,053283155רישוי

העבירות 8779528.5+1581שאר 52214142501637421

אחוזים. מאות  *

 34 



נוער עבריינות  בי חלק

,.<*%<.* ^ה*"4%!■ ■..'.>.

ברמתם כשמדובר אולם לדין. והבאתם חקירתם עבריינים, לכידת הוא ישראל משטרת של תפקידה
החוק. עליה שמטיל התפקידים בביצוע מסתפקת המשטרה אין  המחר אזרחי של האישי ובגורלם המוסרית
של הידרדרותם למניעת עושים האחרים שבמקומות הנוער ועובדי הגדולות שבערים בנוער לטיפול היחידות
ומגישים  ובסיעודו הנוער בחינוך הוא שעיסוקן אחרות רשויות מעודדים הפשע, סף על הנמצאים צעירים

בפרט. במצוקה ולנוער לכך, הזקוק לנוער וסעד עזרה בעצמם

המשטרה על המקשות הגבלות  הישר מדרך שסטו וצעירות צעירים חקירת על שונות הגבלות מטיל החוק
אלא בהבנה, אלה קשיים מקבלת שהיא בלבד זו לא ישראל משטרת אולם עלידם. המבוצעות בעבירות לחקור
צעיר. עבריין של לשיקומו כלשהו בסיכוי לפגוע שלא ובלבד  נוספות הגבלות מרצונה, עצמה, על נטלה אף

רכב, גניבות מין, עבירות שוד, מעשי כגון חמורות,
מבצעים, הם וכיו"ב. הציבורי הסדר של חמורות הפרות
עם ולא מבוגרים עבריינים עם העבירות את כלל, בדרך

עמוקה. הפשע בעולם הנפשית ומעורבותם קטינים,

עלידי יפה מודגם העבריינות של באופייה זה שינוי
המתייחס תלאביב, מחוז של הסטטיסטיים הנתונים אחד
החוק כבר הוחל שבהם ,1975 אוקטוברדצמבר לחודשים
הצעירים העבריינים מכלל האמורה: הגיל שכבת על

.50.80/0 זו שכבה בני היוו  בכליאתם צורך שהיה

וצעירות צעירים של פירוט ניתן 23 מסי בלוח
הקריטריונים לפי בעוונות או בפשעים שהואשמו
.18 גיל עד ונערות נערים  היינו החוק, של המקוריים
התרשמות ולשם המצב להארת מובאים אלה נתונים
הרשויות של בפניהן תעמוד שהיא כפי הבעיה, מהיקף
של המלאה הפעלתו עם הנוער, בעבריינות המטפלות

.1977 בשנת החוק

הנוער עבריינות מצב ו.
שהוחק טיפול), ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק
קטינים, של בקטיגוריה להכליל אמור היה ,1971 בשנת
הוחל קבלתו עם אולם שנה. 18 גיל עד ונערות נערים
עד  הנערים לגבי ואילו נערות, על רק במלואו החוק
18 גיל עד נערים לגבי המלאה החלתו בלבד. 16 גיל
1.10.75 ביום שלבים. בשני ב1.4.77, להתבצע אמורה
החוק חל זה מיום כלומר  הראשון השלב לתוקפו נכנס

.17 גיל עד נערים על סייגים) (בכמה

אוכלוסיית של בהיקפה לשינוי גרמה זו הרחבה
ולשינוי קטינים, לעבריינים שייחשבו העבריינים
(1975 נתוני פי (על נאמד באוכלוסייה הגידול באופייה.
השלכתו אבל (כ27.00/0) נוער בני כ2,500 של בתוספת
יותר; גדולה תהיה כולה האוכלוסייה של אופייה על
הגילים מבני שונים זו גיל שכבת על הנמנים העבריינים
יותר אלימים הפליליים שמעשיהם בכך, הנמוכים
כעבירות רב חלקם יותר; קשוחה בחקירה והתנהגותם
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23 לוח

העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי  שהואשמו קטינים
1975

הגיל

העבירה 14סוג 1518עד הכלעד סן

נקבהזכרנקבהזכר

וריגול,. 22בגידה
? /;*י למרד1\ והסתה מרד

£* 11

=. חירום3 4169276חוקי
1111הסתננות

? רשמיים3 סודות
הביטחון11 כלפי אחרות 114758עבירות

התאגדות או 31619התקהלות
ציבור למוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה 661146189627קטטה
גבול 125639046567הסגת

ציבור עובד 156הכשלת

3019518243איומים5
*

■
המשפט כלפי 1938847157עבירות

והימורים 73744משחקים
הדת כלפי 11עבירות

\1
11שוחד.1

המשפחה כלפי עבירות

דרך11 חסימת רעש, 6113323מטרד,
הביטחון שירות כלפי 561571עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 11710414136עבירות
והכשלתו שוטר ו9114821תקיפת 79

66רצח
לרצחם 13ו12ניסיון

33הריגה

ברשלנות מוות 22גרימת
3 והריגה11 רצח 1416איומי

אדם חיי כלפי אחרות עבירות

חמורה גופנית 2960291חבלה
ציבור עובד 129535תקיפת

ציבור) עובד (למעט 315369711441,466תקיפה / פלילית3 ופחזנות 34155494רשלנות
ט שוא/1 ומאסר כפייה 19313חטיפה,

אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

באיומים או בכוח 21416אונס
כחוק שלא ובעילה 13233אונס

טבעיות22 בלתי מין 51419עבירות
בכוח מגונה 177188מעשה

בכוח15 שלא מגונה 5578133מעשה
בפומבי מגונה 29112מעשה
מין מחלות 22הפצת

אחרות מין עבירות
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23 לוח המשך

הגיל

העבירה 14סוג ו15עד 8 הכלעד סך

נקבהזכרנקנהזכר

לזנות 426סירסור
בזנות לעסוק ____שידול

זנות למעשה 145שידול
החזקתו או בושת בית 21517ניהול

ושידולם3 קטינים 178פיתוי
תועבה דברי פירסום

זנותכ למטרת 33שוטטות
מסוכנים בסמים 13235247414שימוש

מסוכנים בסמים 320124סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר
חמורות בנסיבות 2929שוד

נשק) (בלי 13149164שוד
פשע ביצוע לשם חימוש

גניבה לשם 39113תקיפה
53210סחיטה

למוסד או עסק לבית 852271,02781,914התפרצות
דירה לבית 2141048412720התפרצות

§1/
פריצה כלי 15116החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע

ו_
ועובדים11 סוכנים ע"י גניבה 129636ביצוע
רשות.5 ללא ברכב 64285312931שימוש
חלקים/1 גניבת או רכב מתוך 371023142גניבה

אופניים 332457גניבת
21719כייסות

אחרות 1,4301161,7991953,540גניבות
גנוב רכוש 1245158קבלת
גנוב רכוש 501833236החזקת

2029150הצתה
בזדון לרכוש נזק 64548588361,317גרימת

התפרצות או גניבה לשם 21064112שוטטות
ארנקים 1910חטיפת

הרכוש כלפי אחרות 11עבירות

ובולים כסף זיוף

11 והפצתם3 מיסמכים 125834זיוף
3 ועושק3 76401366מירמה

כיסוי ללא שיק 516משיכת
אחרות מירמה 1127130עבירות

כלכליות עבירות
פיסקאליות עבירות

אחרות עבירות
33

עירוניים עזר חוקי עבירות
אחרות מינהליות עבירות מינהליות

17

1

24 ר

14

21

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו ^ 3

ועסקים תעשיות מלאכות, ג. 13

אחרות רישוי עבירות

העבירות 82321254שאר

הכל 4,1772838,98181114,252סך
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קבוצה שיעור היה שבה 1974 לשנת בהשוואה זה, מסוג
זאת, עם זהה. השיעור היה שבה 1973 ולשנת ,74.00/0 זו
הגדולה הקבוצה הרכוש כנגד העבירות קבוצת נשארה

ביותר.

בקבוצה המואשמים באחוז השנה שחל הצימצום לעומת
שהאלימות העבירות בקבוצות היחסי הגידול בולט זו,
הציבורי הסדר נגד בעבירות ממרכיביהן: אחד היא
בעבירות ;21.10/0 של עלייה  קטינים 1,135 הואשמו
של עלייה  קטינים 1,032 הואשמו אדם של גופו נגד

.29.50/0

לנוער המבחן לשירות 1975 בשנת הופנו קטינים 8,895
בשנת 7,927 לעומת הסעד), משרד של הרישום פי (על
המופנים הנערים מספר .12.20/0 של עלייה  1974
שגילם היינו, ,1.10.753 החל בה שהטיפול הגיל משכבת
החוזרים, המופנים מספר .760 היה שנה, 17 עד 16 
הגיע בעבר, המבחן לשירות כבר שהופנו קטינים כלומר
לראות יש .6.00/0 של עלייה  ל2,817 1975 בשנת
המופנים של האבסולוטי במספר העלייה את בדאגה
דבקו צעירים שיותר כך על מצביעה היא באשר החוזרים,
היו החוזרים, המופנים כל סד מתור חיים. כבדרך בפשע

מיעוטים. בני ו372 יהודים 2,445

לנוער המתייחסים הנתונים יתר מבוססים 23 לוח מלבד
כלומר,  1.10.75 לפני שהיו כפי הגיל הגדרות על
של הנתונים כולל  18 גיל עד ונערות 16 גיל עד נערים
בהגדרות השימוש השנה. של אוקטוברדצמבר החודשים
סטטיסטיים מטעמים נעשה אלה לחודשים גם הקודמות
בנערים אלה בחודשים המשטרה טיפלה בפועל בלבד.

לחוק. בהתאם שנה, 17 גיל עד עבריינים

האבסולוטית הירידה מגמת חלקית נפסקה 1975 בשנת
מספר: שנים זה שנמשכה הצעירים העבריינים במספר
כל בסך הקטינים באחוז הן ירידה היתה 1974 בשנת
1975 בשנת האבסולוטי; במספרם והן שהואשמו העבריינים
העבריינים כל בסך הקטינים באחוז ירידה אומנם נרשמה
אולם ,(1974 בשנת 18.80/0 (לעומת 17.30/0  שהואשמו
9,315 הואשמו זו בשנה גדל; זו בשנה האבסולוטי מספרם

.10.30/0 של עלייה  אשתקד 8,442 לעומת קטינים

במספר העלייה לשיעור ביחס זו עלייה לראות יש
הצעירים של מזה כפול שהיה שהואשמו, המבוגרים
נער 873 כי בלבד, פורתא נחמה בכך יש אך  (22.80/0)

העבריינית. לאוכלוסייה הצטרפו נוספים ונערה

הואשמו השנה, שהואשמו הקטינים מכלל 70.70/0
בעבירות המואשמים באחוז ירידה זוהי רכוש. בעבירות

24 ל1ח

שהואשמוומבוגריםקטינים
973ו975ו

הכל*קטיניםמנוגדים 1975השינויסן בשנת באתת
1974קבוצה לעומת

הכלקטיניםמבוגרים197319741975197319741975197319741975 סן

הכל +32,96136,33344,6188,7718,4429,31541,73244,77553,933סך 22.8+ 10.3+ 20.4

המדינה 8351,3691,1998369599181,4381,258ביטחון 12.4 14.5 12.5
הציבורי +8,4229,26312,3629069371,1359,32810,20013,497הסדר 33.5+ 21.1+ 32.3

אדם +158162216588163170224חיי 33.3+ 31.8
אדם +7,2227,1969,3368947971,0328,1167,99310,368גוף 29.7+ 29.5+ 29.7

+1,1531,0441,0482161681911,3691,2121,239מין 0.4+ 13.7+ 2.2
+1,2311,6062,40863931801,2941,6992,588מוסר 50.0+ 93.5+ 52.3
+10,77512,53014,0926,4826,2456,58817,25718,77520,680רכוש 12.5+ 5.5+ 10.1
+2,2572,3733,0915566592,3122,4393,150מידמה 30.2 10.6+ 29.1

ופיסקאליות +2001502201034210153224כלכליות 46.7+ 33.3+ 46.4
23415692211123616793מינהליות 41.0 90.9 44.3

+24725426781619255307286רישוי 5.1+ ו 8.7 6.8
העבירות +227230287472939274222326שאר 24.9+ 34.5+ 46.8

.18 גיל עד נקבה ,16 גיל עד זכר  קטינים
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החוק שמירת לחשיבות זו בדרך אותם ולקרב המשטרה
השתתפו הכל ובסר כאלה חוגים 21 פעלו זו בשנה והסדר.

נוער. בני כ550 בהם

הפעילות התנהלה בהם שבחודשים לציין, ראוי
בממדי מסויימת ירידה נרשמה (יוליאוגוסט) בקייטנות

נערכו. הן בהם ביישובים הנוער עבריינות

25 לוח

שהואשמו ומבוגרים קגו*נ*ם
1975

ברחבי קיימים איגרוף מועדוני 13  אינרון? מועדוני
נפגשים החברים נוער. בני כ400 בהם וחברים הארץ, מ>נהל'1ת
שבסיומם וכושר, איגרוף לאימוני בשבוע פעמיים 111

חברתית. פעילות מתקיימת י^

מועדוני מאמצת המשטרה  נוער מועדוני אימוץ
בדאגה מתבטא האימוץ בארץ. שונים במקומות נוער

פעולות. לאירגון ובסיוע המועדון של הפיזי למצבו ה"דנה בטחו!

בתחנות התארגנו השנה גם  רכוש" "נאמני
רכוש". "נאמני נוער קבוצות הדרומי המחוז של המשטרה ,,,,
נזקים מנעו אלה לקבוצות המתנדבים הספר בתי תלמידי |
יש המעשי, ערכה בצד שמרו. שעליהם הלימוד במוסדות הציבורי הקדר
החיוביים היסודות עידוד של חשוב חינוכי ערך זו בפעולה

החןק לשמירת גופישל^ם

העבירות שאד

ילדים כ1,300 זו בשנה נקלטו הקייטנות במפעל
הועסקו משטרה אנשי 30 המשטרה. עלידי שהומלצו 1נ2ן
בהשתלמויות מיוחדת הכשרה קבלת לאחר אלה בקייטנות

והתרבות. החינוך משרד של מדריכים |=
י המואשמים מכלל הקקןינים אח!!

 המואשמים נל קד

פעילות של ניסיון כל המשטרה עודדה אלה על נוסף
נוער של ריכוז קיים בהן בשכונות בעיקר  קהילתית
תוכניות של הפועל אל להוצאתן עזרה ואף  בעייתי
ולפעילות לתיאטרון חוגים התארגנות כגון שונות,
למניעת (''ספורט םל"ע ועדת של פרוייקטים מוסיקאלית,

וכדומה. במצוקה, לנוער עבריינות")

הקימה במצוקה, הנוער לבעיית התייחסות לעודד כדי
נוער הצופים, כגון נוער אירגוני עם קשרים המשטרה
חברי וכוי. הספר בתי שליד תלמידים מועצות לנוער,
לחבריהם מזמנם לתרום מתבקשים אלה אירגונים
אותם ולשתף בלימודיהם להם לעזור שבמצוקה,
בבית השנה נוהל אלה מאמצים במסגרת בבילוייהם.
אירגון לפעילי קורס ישראל משטרת של הארצי הספר

מירושלים. לנוער נוער

מניעה מעולות .2

הנוער עבריינות מניעת בתחום נעשתה רבה פעילות
של הפונקציות אויישו בהם במרחבים במיוחד זו, בשנה
המדור עם פעולה בשיתוף מרחביים. נוער קציני
הנוער עובדי עושים הארצי, במטה נוער לעבריינות
על המבוססת המניעה, בתחום מגוונת תוכנית לקידום
הפעולות קונסטרוקטיביים. לאפיקים נוער קבוצות הפניית
הרשויות של שיתופן תוך עקרוני, באופן נעשות, השונות
הגרעין את מהווים המשטרה כשאנשי  המקומיות

אלה: פעולות בין הבולטות להלן המפעיל.

היא אלה חוגים מטרת  משטרה לענייני נוער חוגי
של פעולתה ואת תפקידיה את הנוער בני בפני להציג
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הן שיכנוע פעולת נדרשת  הקטין מוכן אם אף  רבים
למסגרת לחזרתו להביא כדי משפחתו, בני לגבי והן לגביו
הנעדר של איכונו איו בהם המקרים רבים ואולם הבית.
בסילוק לטפל יכולה אינה ישראל משטרת פתרון; מהווה

הבית. את לעזוב שהביאוהו הסיבות

קטינים נעדרים על הודעות 1,341 נתקבלו 1975 בשנת
נמסרה היעדרותם שעל האנשים כל סר מתוך 0/ם30.8 

הודעה.

כלל בקרב שנה 1715 בגיל נעדרות של שיעורן
שעברה, השנה לעומת האחוז בעשירית ירד הנעדרים
574  22.40/0 של עלייה חלה האבסולוטי במספרן ואולם

אשתקד. 469 לעומת השנה,

26 לוח

1715 בגיל ונעדרות קטינים נעדרים נעדרים, הכל סך
19751971

הכלתשנה הכלסן אחוזמספרסן
הנעדרותנעדרותנעדריםנעדרים

כלבגילקטינים בסן
הנעדרים1715

ו19712,9071,224524 8.0
19723,1951,49479424.9
19733,1781,20953016.7
19743,4201,22146913.3

19754,3501,34157413.2

שיד הגורמים כל עם פעולה ישראל משטרת משתפת כן
מעודדת היא הנוער. עבריינות במניעת להם רצון או
המניעה למאמץ להירתם ופרטיים ציבוריים מוסדות
נערים של או בעייתיים מקרים של לפתרונות ולתרום

לפשע. מהידרדרות להצילם שניתן ונערות
ועדות ב23 קבע באורח משתתפים המשטרה נציגי
ופועלים מקומיות רשויות שליד נוער עבריינות למניעת
לאפיקים ולהכוונתם המשאבים לריכוז הטיפול, להעמקת
עם פעולה שיתוף ישראל משטרת מקיימת כן הרצויים.
אחת היא הנוער עבריינות שמניעת וסיעוד, חינוך מוסדות

ממשימותיהם.

עושים החפות ממעונות הבורחים אין רבים, במקרים
חופשה לעצמם נוטלים אלא לחזור, שלא כוונה מתור זאת
מספיקים הם בהם ספורות, שעות של אפילו או ימים של
כן על הרכוש. נגד עבירות בעיקר רבות, עבירות לבצע
החזרתם לשם אלה, בורחים של המהיר לאיכונם יש

המניעה. מבחינת רבה חשיבות פיקוח, של למסגרת
 פתוחים חסות במוסדות בעיקר  זו תופעה היקף
להלן בנתונים לראות יש כן ועל צורכו די ברור אינו
מקרים 760 על דווח 1975 בשנת בלבד. חלקיים נתונים
היו כלומר חוסים, 405 מעורבים היו בהם בריחות, של
שהשנה לציין ראוי אחת. פעם מאשר יותר שברחו חוסים
נעול. מוסד שהוא "גלעם", ממוסד בריחות 60 גם היו

חשיבות מבתיהם הנעדרים קטינים של לאיכונם אף
ההידרדרות סכנת הנוער. עבריינות מניעת מבחינת רבה
קל טרף המהווים אלה קטינים לגבי ביותר מוחשית

ולזנות. לפשע אותם המדיחים ולאנשים לנסיבות

לאיכונם מרובים מאמצים משקיעות המשטרה יחידות
במקרים מהבית. ברחו אשר וקטינים קטינות של המהיר

הנוער בעבריינות לטיפול המשטרה מערן .3

עצמאי אך החקירות, בזרוע משולב מיוחד, מערך ישראל משטרת בנתה הנוער בעבריינות טיפול לשם
פועל זה מערך הקטינים. ובין המבוגרים העבריינים בין שניתן, כמה עד להפריד, היא כשהמגמה בפעילותו,
ביחידות והסיעוד. המניעה פעולת על מיוחד דגש שימת תוך  והתביעות הסיעוד הפיקוח, החקירות, בתחום

בלבד. אלה במשימות לטיפול אנשים הוקצו

את מקיים הארצי שבמטה נוער לעבריינות המדור
ומוסדות הסיעוד מוסדות עם הארצי במישור הקשר
עבריינות על הדיווח את מרכז בנוער, המטפלים אחרים
הקשורים בנושאים והסברה הדרכה בתכנון ועוסק הנוער

לנוער.

מקבלים בקטינים לטפל עליהם הוטל אשר האנשים
זה. תפקיד לביצוע אותם המכשירה מתאימה, הדרכה
המעורבים ילדים של בחקירתם כגון מיוחדים, במקרים
בעלי אזרחיים בחוקרים המשטרה מסתייעת מין, בעבירות

מיוחדות. והרשאה הכשרה
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בה הטיפול לדרכי הבעיה, לחומרת המודעות את להגביר
עבריינים של השיקום מאמצי בהגברת לצורך ובמיוחד

צעירים.

בפני השנה הופיעו נוער לעבריינות המדור קציני
אזרחים כ4,080 ובפני הרצאות, ב72 שוטרים כ1,200
כתבות ושודרו פורסמו כן הרצאות. ב105 וחיילים
ברדיו בעיתונים, הנוער בעבריינות הקשורים בנושאים

בכתב. הסברה חומר גם ופורסם ובטלוויזיה

ומוסדות גורמים עם פעולה המשטרה שיתפה שנה, כבכל
עם החסות; מעונות עם לנוער; המבחן שירות עם ציבוריים:
הילדים חוקרי ועם סעד פקידי עם במצוקה; לנוער השירות

המוסר. נגד בעבירות

 אחת מחוזית ביחידה הטיפול מרוכז תלאביב במחוז
ובמרחב חיפה במרחב קיימים נוער מחלקי הנוער. מיפלג
בעבריינות הטיפול מוטל המרחבים וביתר ירושלים,

המשטרה. שבתחנות נוער חוקרי על הנוער

חוקרי כל חדשים. נוער חוקרי 25 הוכשרו 1975 בשנת
ימי בארבעה השנה במשך השתתפו ביחידות הנוער
הנוער חוק החלת של הראשון השלב לקראת השתלמות.
לבעלי השתלמויות נערכות ,17 גיל עד נערים על

במרחבים. שונים תפקידים

עובדי לכל בקביעות נשלח בכתב מקצועי הדרכה חומר
מאז לה. מחוצה מעמיתיהם לרבים ואף במשטרה הנוער
עובדי "בטאון בצורת זה חומר מופיע 1975 דצמבר חודש

במשטרה". הנוער יחידות

ולימוד מדע מוסדות עם קשרים קיימים זאת מלבד
גם הנוער. עבריינות בעיות של אקדמי במחקר העוסקים
עבודתם לצורך ישראל במשטרת נעזרים רבים סטודנטים

האקדמית.

חוץ גורמי עם ותיאום הסברה .4

הנוער, עבריינות בנושא ההסברה פעולת של מטרתה
היא המשטרה, ואנשי הרחב הציבור בקרב הנעשית
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5 פרק

פנים ביטחון
כללית סקירה  א' חלק

המשטרה נדרשה במדינה, לביטחוןהפנים האחריות את ישראל משטרת על להטיל הממשלה החלטת עם
לפני ואף  תפקידים של מפורטת והגדרה סמכויות העברת של הבעיות נפתרו בטרם עוד זה בנושא לטפל
בתחום ישראל משטרת של המעשי הטיפול ועוד: זאת בכך. הכרוכים התקציבים ונתקבלו שהוקצו

זו. פעילות של והתיפקודיים האירגוניים הדפוסים של גיבושם את הקדים ביטחוךהפנים

ההתארגנות, דפוסי מיידית. עשייה שחייבו ביטחוףהפנים בתחום האירועים לחץ מכוח נוצר זה מצב
אלה כל  וקבלתם המשאבים הגדרת וסמכות, אחריות מיגזרי להגדרת השונים המוסדות עם התיאומים

ממנה. שנלמדו המיידיים הלקחים על בהסתמך במעט ולא עצמה, העשייה כדי תוך והתגבשו הובהרו

בה הלכה ישראל משטרת ואולם הקלה. הדרך זו היתה לא ובוודאי  דרך קיצור משום בכך היה לא כי ברור
פעילות מפני הציבור אבטחת של התפקיד את בקבלה עצמה, על נטלה שהיא האחריות גודל תחושת מתוך

עויינת. חבלנית

 אג"מ ופונקציות המיבצעים אגף הוקם הארצי
ובה המיבצעים מחלקת הוקמה ובמרחבים; במחוזות
ארצי; חבלה קצין של פונקציה וכן אבטחה מדור

אבטחה. קציני הוצבו ובמרחבים במחוזות

המשמר של אירגונו מיסוד על שקדה המשטרה
שלד הוקם הפעלתו. דפוסי קביעת ועל האזרחי
מן כשוטרים למשטרה שגוייסו קצינים של פיקודי
האזרחי המשמר יחידות את מפעיל זה סגל המניין;
בכל הפזורים הפעלה בסיסי באמצעות במרחבים

הארץ.

בביטחוךהפנים לטיפול המשטרה התארגנות ו.

בביטחוך לטיפול ההתארגנות דפוסי התגבשו כאמור,
היה זה תהליך של חסרונו עצמו. הטיפול כדי תור הפנים
בדפוסי ותיפקודיים מבניים שינויים להכניס בצורך
לבחינתם באפשרות היה הגדול יתרונו אבל הטיפול,
של לגיבושו דבר, של בסופו שהובילה, בשטח, המעשית

הנתונים: בתנאים אופטימאלי מערך

במטה מיבצעי: תיפעול למערך עברה ישראל משטרת *
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את הביאו הביטחון כוחות נקטו בהם הבלימה צעדי
לביצוע מתוחכמות בשיטות לשימוש המחבלים אירגוני
 בירושלים ציון בכיכר שאירע בפיצוץ הפיגועים:
שהושאר מקרר דפנות בתוך הנפץ חומר מטען הוסתר
התופת מכונית סבלים; מעגלת שהורד אחרי ברחוב
בצורה ארצה יובאה  "אייל" מלון ליד שהתפוצצה

יתומים. בית לשימוש גלוייה

בכל אשתקד) 115) פיגועים 150 נרשמו 1975 בשנת
הצליחו מהם ב83 רק ואולם הישראלי, השלטון שטחי
מכלל פיגועים 125 שלהם. ההרג במזימות המחבלים
בירושלים. 72  ומהם ישראל, בשטח אירעו הפיגועים
מקרים לציין ראוי ישראל שטח בעומק האירועים מתוך
שהגיעה  מחבלים שמונה של חוליה השתלטות אלה:
שני "סבוי"; מלון על  גומי בסירת תלאביב לחוף
ליד והשני ציון בכיכר האחד  הבירה במרכז הפיגועים
מחבלים חוליית של ההשתלטות ופעולת הבורקס, מסעדת
נהרגו הכל סך כפריובל. במושב מגורים בית על
תיירים שבעה ישראליים, אזרחים 26 הפיגוע בפעולות
אלה. בפעולות מותם את מצאו מחבלים 40 חיילים. ר14

השנה נעצרו אשתקד) 211) מישראל ערבים 305
אשתקד) 163) 250 מהם עויינת, חבלנית פעילות באשמת
כוללים אינם אלה (מספרים ירושלים; ממזרח ערבים
לאחר ושוחררו חבלה מקרי בעקבות שנעצרו חשודים
610) עזה רצועת תושבי 519 נעצרו כן וחקירה); תישאול
ו679 אשתקד) 432) יהודה נפת תושבי 817 אשתקד),

אשתקד). 369) שומרון נפת תושבי

מספר נחשפו שב''כ עם הדוק פעולה שיתוף תוך
יש ביניהן חתרנית; בפעילות שעסקו מחבלים רשתות
שבעה בת רשת ג'נין, באיזור איש 69 בת רשת להזכיר
טולכרם, באיזור איש 12 בת רשת שומרון, באיזור איש
שבעה בת ורשת חברון, באיזור איש ארבעה בת רשת

ביתלחם. באיזור איש

תור נתגלו הבולטים הפיגועים רוב של מבצעיהם
של גדולות כמויות לתפיסת גם שהביאה מאומצת, חקירה

נפץ. וחומרי תחמושת נשק,

מסתננים 14 ישראל בתחום נעצרו השנה במשך
סירות ושתי היבשה, בדרך שחדרו ערב, מארצות
ללא הארץ מן שגורשו צוות, אנשי 14 ובהן לבנוניות

לדין. העמדה

יציאה באשמת השנה נעצרו ישראל תושבי ערבים 11

יצאו מהם שניים אשתקד); (ארבעה כדין שלא הארץ מן
נעצרו ישראל תושבי ערבים 16 לירדן. ותשעה לסוריה
(תשעה ערב לארצות הגבול את לחצות בניסיון כחשודים
את לחצות שניסה בעת נהרג נוסף חשוד אשתקד);

הגבול.

חלק הסבת של מואץ תהליך עבר הגבול משמר *

האחריות בערים; ביטחוןהפנים למשימות מכוחותיו
כן עליו. הוטלה והאויר הים נמלי כל של לאבטחתם
יישובי של השוטף בביטחון פעולתו שטח הורחב

הספר.

ספציפית הכשרה להקניית הדרכה מסגרות הותאמו *

פונקציה הוקמה ביטחוןהפנים; של בבעיות לטיפול
ארצי. קליעה קצין של

היקף על לענות כדי הורחב, הלוגיסטי המערך *

שנתעוררו. אספקה בעיות ועל הנדרשים השירותים
בקרב לביטחון התודעה להעמקת פעל ההסברה מערך *

הרחב. והציבור המשטרה אנשי

מבוססת ביטחוןהפנים בתחום המשטרה של פעילותה
מוגברים סיורים לצורך כוחות של יוםיומית היערכות על
קפדנית ביקורת לגבולות; הסמוכים איזורים וסריקת
חבלה; אמצעי החדרת למניעת הארץ ובנמלי בגשרים
משטרה אנשי ושל משא"ז מתנדבי של חמושים סיורים
ושל חשודים של מוקדם לגילוי מאוכלסים במקומות
הציבור מן קריאה לכל מיידית היענות חבלה; מטעני
מחסומים, הקמת חשודים; חפצים או אנשים לבדיקת
אין מובנים שמטעמים אחרות, ופעולות רכב בדיקות
של סטאטית באבטחה המשטרה עוסקת לזה נוסף לפרטן.
התארגנויות ובמניעת חיוניים או רגישים אובייקטים

ובארץ. המוחזקים בשטחים עויינת לפעילות

יחידות חלק נוטלים האלה התפקידים כל במילוי
וכן האזרחי, והמשמר הגבול משמר המרחביות, המשטרה
צה"ל. עלידי למשטרה המוקצים וחיב"ה, הג"א כוחות
שיתיף תוך מתנהלת עויינת התארגנות למניעת הפעילות
זה. בתחום הפועלים אחרים מוסדות עם הדוק פעולה

עויינת חבלנית פעילות .2

בהחדרת פעילותם את המחבלים אירגוני הגבירו השנה
גבול דרך מקרים (ובמספר הלבנון גבול דרך חוליות
פיגוע לפעולות מכוונות היו החדירות רוב הירדן).
ולפעולות  הבירה בירושלים בעיקר  ראוותניות
להיכנע ישראל שלטונות את לאלץ היתה שמטרתן
השנה כי להדגיש יש מחבלים. לשיחרור לתביעותיהם
המחבלים בידי עלה שבהם המקרים במספר ירידה היתה

מיקוח. למטרות ערובה בני לתפוס

והגברת בגבולות הביטחון כוחות של המוגבר הפיקוח
מניסיונות גדול חלק להכשלת תרמו ובאויר, בים הסיורים
רבות חוליות המדינה. שטח לתוך המחבלים של החדירה

החדירה. ניסיונות כדי תוך חוסלו
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הגבול משמר  בי חלק
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נמסרו  לביטחוףהפנים אחריותה במסגרת ישראל משטרת עצמה על שנטלה מהמשימות נכבד חלק
במערך מהירה בצורה והשתלב החדשות לקונצפציות עצמו התאים המשמר הגבול. משמר של לטיפולו
צעדים וננקטו מוגדרות, למשימות שנועדו חדשות, יחידות הוקמו מבניים. בשינויים כרוך שהיה דבר המיבצעי,
משטרתיים במיבצעים מירבית השתלבות לשם הכלארצי, במישור יותר רבה ניידות לחיל המאפשרים

ביטחוףהפנים. בשטח מוגברת ובפעילות

מתפקיד רבים קצינים והעברת ותפקידים, תקנים שינוי בעקבותיו גרר למשנהו, אחד אירגוני ממבנה המעבר
שינויים רגילה. למשטרה עברו אשר כאלה ביניהם זו, בתקופה תפקידים החליפו הסגל מאנשי כ800/0 לתפקיד:

החיל. בתוך צעירים קצינים של מואץ לקידום פתח פתחו אלה

וציבוריים ממלכתיים במיבצעים גם החיל אנשי השתתפו
כי לומר ניתן המשטרה. אנשי עם פעולה בשיתוף רבים,
חלק: בו נטל לא הגבול שמשמר משטרתי מיבצע היה לא
הד"ר ארה"ב של המדינה מזכיר של ביקורו בעת
קצא"א, מיבצע בעת "הפועלי/ כינוס בעת קיסינג'ר,
ההפגנות בזמן התפרעויות למניעת המיבצעים ובעת

ובראשהעין. בפתחתקווה באשדוד,

באבטחת שעסקה מג"ב פלוגת זכתה מיוחד לציון
למצרים. מסירתם למועד סמוך באבורודס המיתקנים

את השלימה הגבול משמר של המיוחדת היחידה
במספר היחידה השתתפה זו בשנה הייעודיים. אימוניה
אנשיה וצהי'ל. המשטרה במסגרת ותירגולים משימות
המדור של בפעילותו שולבו ואף אישים באבטחת עסקו

■ תלאביב. במחוז המרכזי

האימונים רמת של נוסף לשיפור נעשה השנה במשך
ולוותיקים. לטירונים חדשות אימונים סדרות נוספו בחיל.
בסיסית הכשרה ניתנו הגבול משמר של האימונים בבסיס
קורסים שונים. וקורסים ספציפיות השתלמויות לטירונים,
קורס או פלוגות מפקדי קורס כגון ומקצועיים, פיקודיים
צה"ל, של במסגרות הגבול משמר לאנשי ניתנו חובשים,

המשטרה. במסגרת ניתן בכירים קצינים קורס ואילו

רבים: בתחומים כיום פועלות הגבול משמר יחידות
וירדן, לבנון בגבולות העימות בקווי נמצאים מג"ב אנשי
הפעילות צה"ל. כוחות עם אחת בכפיפה פועלים הם שם
סיורים.רגליים, ממונעים, סיורים כוללת בגבולות השוטפת
הם ובלילה. ביום ואבטחות מחסומים תצפיות, מארבים,
פעילות ובשומרון. ביהודה שיטור משימות מבצעים
גברה הספר באיזורי המשמר יחידות אנשי של המניעה
חבלה מטעני בגילוי היתר, בין והתבטאה, היא, אף

נשק. כלי ובתפיסת ומוקשים

חיוניים מיתקנים על השמירה מופקדת מג"ב בידי
השוטף הביטחון במסגרת היישובים אירגון למדינהוכן
"משמר במערך נקלטו זו בשנה והתגוננות. לשמירה
של בטיפולו לכן קודם שנמצאו יישובים 120 היישובים"
עתה פועל והוא שונה היישובים משמר מבנה צה"ל.
משמר של המחטבים למטות הכפופות עצמאיות, בגזרות
פריסתו את הגבול משמר השלים השנה במשך הגבול.
מפני אבטחה כוללות בנמלים משימותיו הארץ. נמלי בכל
אבטחת כגון רגילים, ביטחון ותפקידי עויינת פעילות

הברחות. וסיכול גניבות מניעת הסדר,

בירושלים הנמצאות הגבול משמר יחידות על נוסף
הציבורי, הסדר ובשמירת בביטחון ועוסקות ובתלאביב
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האזרחי המשמר  גי חלק

של הפעלתה ונשים. גברים ל0,000וו האזרחי למשמר שהתנדבו האנשים מספר הגיע 1975 שנת סוף עד
 בלבד זה לצורך למשטרה שגוייסו קצינים כ800 של סגל כתפי על מוטלת זו עצומה התנדבות תנועת

חלקיות. במשרות כמחציתם

במשטרת והמרחבים המחוזות של הטריטוריאלית החלוקה את חופף האזרחי המשמר של האירגוני המבנה
נמצאות המרחבים ובמטות המחוזות במטות האזרחי; המשמר מטה נמצא בירושלים הארצי במטה ישראל.
של הסגל והמרחב. המחוז המטא"ר, בדרגות מיבצעית היא למשטרה הכפיפות האזרחי; המשמר של מיפקדות

המשטרתיים. הכוחות עם מלא ותיאום פעולה שיתוף תוך פועל השונות, ברמות משא''ז,

שונים. בנושאים הדרכה מקבלים האזרחי המשמר אנשי
השתתפו ההפעלה בסיסי ומפקדי השכונות מפקדי
הכוננות לכיתות השתלמויות נערכו שונים, בקורסים
במיפקדות נשק. ולמדריכי מיטווחים למפקדי וקורסים
לצורך אויר רובי של זעירים מיטווחים הוקמו השונות
נושאים גם בקורסים הנלמדים הנושאים בין אימון.
הביטחונית לפעילות הרלבנטיים מסויימים, משטרתיים
נכללו האזרחי המשמר של בכירים קצינים האנשים. של
משטרת של בכירים לקצינים ביתהספר חניכי בין

ישראל.

השנה במשך אלה במסגרות שאומנו המתנדבים מספר
במחוז 23,000 הדרומי; במחוז 28,000 לכ80/000; הגיע
השתתפו איש ב60,000 הצפוני. במחוז 29,000 תלאביב;
שילובם בעובדת לראות יש מיוחדת חשיבות במיטווחים.
נערך השנה האזרחי. המשמר במסגרות נוער בני של
אשר  קרבין" "מבצע  לגדנ"ע מיוחד הכשרה מבצע
והמינהלה השמירה במערך הנוער בני של שיתופם איפשר
ספורים חודשים במשך שונים. בתפקידים הפעלתם ואת

נוער. בני כ30,000 אומנו

אירגונים עם הדוקים קשרים מקיים האזרחי המשמר
נשים אירגוני אש, מכבי מגןדודאדום, כגון: שונים,
המתנדבים גיוס מבחינת  הקשר של חשיבותו ונוער.

המקומי. במישור בעיקר היא 
דפוסי בעל לגוף האחרונה בשנה הפך האזרחי המשמר
כביטוי הן חיונית היא פעולתו ברורים. והפעלה אירגון
והן כה, עד שידענו ביותר הגדולה התנדבות, לתנועת
הביטחוני למאמץ אנשיו שתורמים הממשית התרומה לאור

ישראל. מדינת של

לצורך המתנדבים את משמשים הפעלה בסיסי כ550
נע בסיס כל עלידי המופעלים המתנדבים מספר תפקידם.
המתנדבים כל לסך בהתאם  איש ל800 100 בין
הקרבין הוא המתנדבים של נשקם במקום. הרשומים
יום מדי המשטרה. על'ידי שנרכש 1^11 האמריקאי
במחוז כ1,300 מתנדבים: כ4,000 לשמירה יוצאים
הצפוני. במחוז וכ1,250 תלאביב במחוז כ1,450 הדרומי,
מגוריהם, במקומות פועלים המתנדבים כי הוא העיקרון
וברבעים בשכונות גם לצורר, בהתאם מסיירים, הם אולם

אחרים.

הבוקר. אור ועד החשיכה מרדת מתקיימים הסיורים
ברכב ממונעים, סיורים גם מתקיימים רגליים סיורים בצד
לשפתהים השוכנים ביישובים תיקני: וברכב מתנדב

החוף. לאורך ממונעים סיורים נערכים

כוננות מצב בעת מיידית בתגובה הצורר על לענות כדי
מורכבות הן כוננות. כיתות הוקמו  פיגוע בעת או
או מסויים מפעל מעובדי אחת, שכונה תושבי מאנשים
בעת דחופה לפעולה להזעיקם שניתן מיכללה, מתלמידי
עירוניות יחידות גם קיימות אלה ליחידות נוסף הצורך.

וחבלנים. קלעים של מיוחדות

במוסדות האבטחה סדרי על מפקח האזרחי המשמר
האזרחי המשמר אנשי מיעוטים. בני אכסניות ועל החינוך
כגון רבים, ביטחוניים תפקידים בביצוע למשטרה מסייעים
רכב, לבדיקת במחסומים המוניים, אירועים בעת
 וכוי ציבור מוסדות בתיכנסת, באבטחת בסריקות,
מגיע אלה במקרים זאת. מחייב הביטחוני המצב כאשר

לכ15,000. ברזמנית המופעלים האנשים מספר
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6 פרק

ציבורי וסדר עבריינות מניעת

*^ . 1

*

הציבורי. הסדר קיום ועל העבריינות מניעת על האמונים הכוחות עבור פעילות עמוסת שנה היתה 1975 שנת

וחוץ פנים מדיניות בתחום והתרחשויות עבודה סיכסוכי וכלכליות, חברתיות בעיות רוח, בהלכי תמורות 1

היקף בעלי משטרתיים ולמיבצעים הציבורי הסדר של חמורות להפרות וגרמו האזרחים של רוחם את הסעירו
מוגברת. בלימה פעילות חייבה  בפרט האלימה ובעבריינות  בכלל בעבריינות העלייה גדול.

כוננות מצבי היה פירושם הסיור אנשי עבור זו. בשנה הסיור כוחות של העיקריים התעסוקה גורמי היו אלה
מוסת קהל ומול אלימים עבריינים מול עמידה מאומצת, עבודה ימי של אלפים וממושכים,מאות תכופים

השלטון. ובאשיות בחוק פגיעה של קיצוניים גילויים כדי עד ומתפרע,

גדולות  הבעיות בכל השיגרתיים טיפוליהם את לזנוח בלי אלה במשימות לעמוד נדרשו הסיור אנשי
מיידית. משטרתית התערבות והמחייבות יוםיום בחיי האזרח את המטרידות  כקטנות

מפקחים בריונות, למניעת עושים הסיור אנשי העירוניים.
מאסר, פקודות מבצעים לפורענות, המועדים אתרים על
סיכסוכים, פותרים ותרבות, ספורט מופעי מאבטחים
החל  לציבור שונים שירותים ומגישים שלום, משכינים

נפשות. בהצלת וכלה אינפורמציה במסירת

הסיור יחידות של כתפיהן על מוטל זה תפקידים מיגוון
המשטרה. בתחנות הסיור ומשרדי הגדולות בערים

משמר באנשי הסיור יחידות נעזרות הגדולות בערים
בביטחון הקשורים תפקידים ולגבי בהן, המוצבים הגבול
הג"א באנשי האזרחי, המשמר באנשי גם  הפנים

חיב'יה. ובשוטרות

,100 טלפון באמצעות הציבור, מן נתקבלו 1975 בשנת
פניות 385 בירושלים; פניות 151 בממוצע: יום, מדי
במשר נתקבלו הכל סר בחיפה. פניות 324 בתלאביב;
מן פניות 620,138  בלבד אלה מוקדים בשלושה השנה

הציבור.

בסדר עניינם במוקד המתקבלים האירועים כל לא
הוא הקריאות מן נכבד חלק  עבריינות ובמניעת ציבורי
ניתנת ולהם לביטחוןהפנים, נגיעה שלהם בנושאים

ראשונה. עדיפות

הציבורי, הסדר על והשמירה עבריינות מניעת על נוסף
שהבולט מגוונים, תפקידים הסיור יחידות על מוטלים
בשטחים תקינה תנועה של קיומה אבטחת הוא ביניהם
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בזמן משכם מבחינת הגדולים המיבצעים הדברים, מטבע
קיסינג'ר, מבצע בהן: שהועסק האנשים מספר ומבחינת
ארכו  ובו' בראשהעין המוניות מבצע קצא''א, _נ*בצע

משטרה. אנשי אלפי בהם רבים"והועמקו "ימים

העבודה ימי כל מסד כ8.50/0 הוקדשו אלה למיבצעים /

המטות אנשי כולל  המניין מן המשטרה אנשי כל של
המשרתים לגבי בחישוב למיניהם; השירותים ואנשי
אנשי לגבי ובחישוב לכ150/0 זה מספר מגיע במחוזות
השנה. במשך העבודה ימי מכלל לכ250/0  בלבד הסיור
העסקתם שחייבו  בלבד גדולים מיבצעים לגבי זאת כל
מאות עוד היו מלבדם ואולם שוטרים; מ20 יותר של
הוא זה מצב של המעשי פירושו יותר. קטנים מיבצעים
פחות מניעה, סיורי פחות ברחובות, סיורים פחות

לאזרח. שירותים
המחייבים ומצבים בעיות גודש קיים תלאביב במחוז
שעות רוב במשך הסיור כוחות של אינטנסיבית פעילות
מיבצעים המחייבים אירועים השנה. ימות ורוב היממה
היו 1975 שנת במשך יוםיום: של מעשה הם מיוחדים
אנשי 14,244 הופעלו בהם מיבצעים, 184 תלאביב במחוז
ממחוזות משטרה אנשי 3,882 ועוד מהמחוז משטרה
וחיב"ה. הג"א צה"ל, כוחות וכן הגבול וממשמר אחרים
רכב בכלי הסיור מערך תוגבר בפשע הלחימה לצורך
בהנחיית הופעלו מג"ב חוליות גם רב'. אי במשמרות
חודש מדי וזנות. בריונות התפרצויות, למניעת המרחבים
המניעה. פעילות של הנושאים לגבי הקדימויות סדר נקבע
במחוז: העבריינות במניעת נכבד חלק המרכזית ליחידה
ולכדו רבות עבירות של ביצוען מנעו זו יחידה אנשי

מעשה. בשעת עבריינים

במחוז הסיור אנשי טיפלו בהם האירועים מספר
רציני, עבודה עומס זהו ל141,328. השנה הגיע תלאביב
ביחידות הקיים אדם בכוח המעיק המחסור לאור במיוחד
244 המחוז של הסיור ביחידות חסרו השנה בתום הסיור.
שהשתלבו (שמ"מים), הסטודנטים של העסקתם אנשים.
אנשי עלידי שמוגש והסיוע המשטרה, בעבודת יפה
החיוניות, המשימות לביצוע אומנם תורמים  הגבול משמר
סיור באנשי המחסור על לענות כדי בהם אין אבל

בלבד. בכך שעיסוקם מאומנים
ליחידות האופייניות הבעיות שונות הדרומי במחוז
ציבורית בפעילות ירושלים מרחב של ייחודו בו. הכלולות
רשמיים טקסים הפגנות, אישים, ביקורי ערה: וחברתית
העסיקו 1975 שנת במשך רבים. מרכזיים ומופעים
של החוץ שר האו"ם, מזכיר מקסיקו, נשיא של ביקוריהם
ולדוגמה:י גדולים, כוחות  וכר כנסייה אישי גרמניה,
קיסינג'ר, ד''ר ארה"ב, של המדינה מזכיר של ביקורו
בו והושקעו יום 14 שנמשך מיבצע גרר אוגוסט, בחודש

עבודה. ימי 15,134

ומיבצעים סיור מערך א.

לשכות של בהנחייתם נעשית הסיור יחידות של פעולתן
הסיור ומחלקת במחוזות הסיור ענפי במרחבים, הסיור
לשכות עלידי מונחה במיבצעים הטיפול הארצי. שבמטה
במטה המיבצעים ומחלקת המיבצעים ענפי המיבצעים,

הארצי.

ב1.5.75, החדשה במתכונתה שהוקמה הסיור, מחלקת
לגיבוש עושה בסיור, הקשורות הבעיות בחקר עוסקת
נהלים וקובעת בשטח היחידות לפעולת דוקטרינות
ידי על הוצאו השנה במשך ספציפיים. פעילות לתחומי
הסדר אבטחת אלה: בנושאים נהלים הסיור מחלקת
במתפרעים הטיפול דרכי הכדורגל; במגרשי הציבורי
בהפרות בריונות, במעשי הטיפול דרכי הסעד; בלשכות
החיים לאיכות המתייחסות אחרות ובעבירות סדר
טכניים מיפרטים המחלקה עלידי נקבעו כן והסביבה.

עבריינות. ובמניעת בבטיחות הקשור לציוד

בין בוועדות המשטרה את מייצגת הסיור מחלקת
ומקיימת ומניעה, בטיחות ביטחון, לענייני משרדיות
הוא שעניינם ואירגונים מוסדות עם הדוק פעולה שיתוף

עבריינות. במניעת

עבריינות למניעת התודעה בהגברת גם עסקה המחלקה
ימי נערכו המשטרה. אנשי ובקרב הרחב הציבור בקרב
חוברת הוכנה פשעים. מניעת בנושא הסיור לכוחות עיון
העזר אמצעי ועל לפריצות המועדים אובייקטים על
שוד של מקרים 14 על תחקירים נערכו למניעתן.
וכן ולבנקים יהלומים למלטשות דלק, לתחנות והתפרצות
אלה מתחקירים שנלמדו הלקחים עצורים. בריחת על

המשטרה. יחידות כל בין הופצו

מטפלת ב1.5.75, היא אף שהוקמה המיבצעים, מחלקת
ועוסקת למיבצעים הדרושים והאמצעים הכוחות בהקצאת
השונים המשטרה מחוזות בין המיבצעית הפעילות בתיאום

חוץ. גורמי עם וכן

הסדר לאבטחת המיבצעים בריבוי הצטיינה 1975 שנת
מיבצעים 451 השנה במשך התקיימו הכל בסך הציבורי.
של השתתפותם שהצריך אירוע נחשב זה לצורך (כמיבצע
כ66,000 חלק נטלו אלה במיבצעים לפחות). שוטרים 20
אנשי  אחרים מכוחות איש וכ3,500 משטרה אנשי
של בהשקעה הסתכמה פעולתם וחיב"ה. הג"א צה"ל,

עבודה. ימי כ300,000

זוכים  ותרבות חג באירועי הקשורים מיבצעים
זו בשנה ואולם הציבור. רוב של הפעולה ולשיתוף להבנה
חריפים דעות בחילוקי היה שמקורם מיבצעים מספר היו
ביטוי לידי באו אשר והחוץ, הפנים מדיניות בתחום
גם, היו אלה המשטרה. ועם החוק עם בהתנגשות קיצוני
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ביצועם ולמנוע וחמומימוח עבריינים בנוכחותם להרתיע
חמורים. פשעים של

אויר סיורי .3

ישראל משטרת על שהוטלו החדשות המשימות עקב
בכלי השימוש 1975 בשנת הורחב ביטחוךהפנים, בתחום
על ופיקוח תצפית לשם הופעל האוירי הסיור טיס;
עבריינים אחר לחיפוש ולהצלתם, נעדרים לגילוי התנועה,
שיט כלי או רכב כלי אחר ולחיפוש נמלטים ואסירים
במסוקים יותר רב שימוש נעשה השנה נעדרים.
של ביטחונם לאבטחת הרחצה, חופי על לפיקוח ובמטוסים
ומחבלים מסתננים לגילוי מיוחדים, ואירועים אישים

והיבשה. הים דרך ישראל לתחומי חדירתם ולמניעת

1975 בשנת הטיסה שעות מספר הגיע הכל בסך
של עלייה  שעברה בשנה שעות 753 לעומת ל1/441/
207) שעות ב545 הסתכמה במטוסים הטיסה .%91.4

אשתקד). 546) שעות ב896  וכמםוקים אשתקד)

י0 סיור* ג.

התיכון בים החופים משמר ספינות של פעילותן עיקר
סירות הצפוני. החוף בגזרת שוטף ביטחון לתפקידי יוחד
בים שוטפים משטרה בתפקידי הועסקו המהירות השיטור

אילת. ובמפרץ כנרת בים התיכון,

החוף רצועת על מתמיד פיקוח קיימו המשטרה ספינות
פעולות היחידה קיימה לכד בנוסף הכרמל. לחוף עכו בין
נמלי מבואות את איבטחה נפשות, בהצלת עסקה שיטור,
על לפיקוח סיורים ערכה שיט, כלי בדקה והקישון, חיפה
בכלי חיפושים ביצעה הים, זיהום ולמניעת הרחצה חופי
שירותים והגישה והקישון חיפה לנמלי שהגיעו שיט

לציבור. שונים

בשנה עברו התיכון בים החופים משמר ספינות
כ4,500 במשך ימיים מילים כ42,000 של מרחק הנסקרת

בים. שהייה שעות

חיפה נמלי מבואות את שאיבטחו השירותים סירות
וזאת ימיים, מילים 21,282 של מרחק עברו והקישון
שירותים הגישו אנשיהן בים. סיור שעות 2,060 במשך
עם משותפות פעולות וביצעו אחרות משטרה ליחידות
סירות עויינות. פעולות מפני חיפה נמל להגנת חילהים
נמל בקירבת נוסעים אוניות באבטחת גם הועסקו השיטור

זה. לנמל המגיעות רכש אניות ובאבטחת חיפה

אינטנסיבי. עיור של בתהליך שרוי המרכז מרחב

מהיר. בקצב מתפתחות ופתחתקווה אשדוד נסציונה,
התושבים מספר כמעט הוכפל וברחובות בראשוןלציון
והן השתנה ורמלה לוד של אופיין אף מעטות. שנים תוך
מציב זה תהליך איזוריים. כמרכזים ויותר יותר משמשות
הפעלתם ומחייב רכוש עברייני בפני חדשים אובייקטים
זו למטרה מרוכזת. מניעה לפעילות הסיור כוחות של
לפי המופעלת ניידת, מרחבית מיבצעית חוליה הוקמה

המרחב. רחבי בכל הצורך

בןגוריון התעופה בנמל הפלילי בתחום המניעה בעיות
יחידה בנמל. המבוצעות הרכוש בעבירות מתרכזות
עורכת היא זו. בבעיה טיפול לצורך הוקמה מיוחדת
המטוסים, ובתוך בנמל שונים במקומות פתע סריקות
מארבים ומציבה הנמל עובדי אצל חיפושים עורכת

רכוש. גונבי לתפיסת

במרחקים היא הנגב מרחב של העיקרית בעייתו
המשרת המשטרתי הכוח ובפיזור היישובים שבין הגדולים
של והמניעה השיטור בעיות על לענות מנת על בו.
מרוכזות שיטור בפעולות רחב שימוש בו נעשה המרחב,
בתיגבור המרחב, אנשי של גדול כוח (פש"מים).
בעיות לתקוף כדי נאסף המחוז, של אחרים ממרחבים
טובות תוצאות היו אלה לפעולות אחד. במקום פשיעה
של העצמי לביטחונם הוסיפו והן המניעה בתחום

המשטרה. עם פעולה לשתף ולנכונותם התושבים

הצפוני לגבול בקירבתו מאופיין הצפוני המחוז
היותו בתוספת אלה, גורמים שני מעורבת. ובאוכלוסייה
הפעולות על חותמם את מטביעים רבים, למטיילים מטרה
המרחקים בעיית קיימת כאן אף העבריינות. למניעת

הכוחות. ופיזור הגדולים

במעשי היו קשורים במחוז שהתקיימו רבים מיבצעים
מחבלים. עלידי הגבול חצית על בידיעה או חבלה
הספר באיזור כוחות בתיגבור הסתכמו אלה מיבצעים
מצב כוננות. של במצב אחרים באיזורים כוחות ובריחוק
במחוז. והשימור המניעה תפקידי של בביצועם פגע זה

הכוחות של הגדול פיזורם ועל כך על להתגבר כדי
מיבצעיות, חוליות הופעלו המחוז, של הכפריים במרחבים
ומרתיע. בולם גורם מהוות בשטח הגדולה בניידותן אשר
נגד הפועלות מיוחדות שוטרים חוליות הופעלו כן

נפוצה. זו תופעה היתה בהם במקומות הבריונות

ריב כגון הערבית, לאוכלוסייה האופייניות בעיות
רציני תעסוקה גורם הן אף מהוות וגאולתדם, חמולות
כדי אחר למקום פעם מדי המוזעקים הסיור, כוחות עבור
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בשיטת שינוי 1975 בשנת חל אלה יעדים להשגת
הוגברה שבערים בעוד בשטחים: הסיור של התיפעול
הכפריים שבשטחים הרי והמודיעין, הפקחנות פעילות
של הצבתם תכיפות ועלתה הניידים הסיורים הוגברו
להארת הורחבה. ופריסתם רכב לבדיקת המחסומים
השנה במשך הוצבו בלבד יהודה בנפת כי נציין המאמץ
וכ רכב כלי כ10,000 נבדקו בהם מחסומים, 1,100
פרי נשאו המניעה מאמצי כי לומר, ניתן אנשים. 40,000
יציבות נסתמנה בשטחים הפלילית העבריינות ובמצב
עבריינים לגילוי גם הביא המחסומים ריבוי מםויימת.

וסמים. גנוב רכוש ולתפיסת ולמעצרם,

שחלפה) בשנה 512 (לעומת שיט כלי 528 נבדקו השנה
ול18 במצוקה שיט כלי ל12 אנשים; 657 ובתוכם

עזרה. הוגשה יושביהם

13,700 בסיוריהן עברו כנרת בים המשטרה ספינות
מעצרים; 32 וביצעו שיט כלי 599 בדקו ימיים, מילים
ל26 עזרה והגישו הצלה פעולות 135 ערכו אנשיהן

וסירות. ספינות

שעות. 345 במשך השיטור ספינות סיירו אילת במפרץ
ו13 מעצרים, 2 בוצעו ספינות, 72 נבדקו ביםסוף
ים. בלב עזרה הוגשה וסירות ספינות ל48 הצלה. פעולות

של מקומם השנה גם נפקד לא קודמות, כבשנים
חג חגיגות הציבורי: הסדר לשמירת רבים מיבצעים
צעדת ירושלים, צעדת ההתנחלות, ניסיונות המולד,
וכר. הפגנות חשובים, אישים של ביקורים שומרון,
המשרתים ישראליים משטרה אנשי של המצומצם מספרם
לאבטחת לשטחים מחוץ כוחות הבאת חייב בשטחים,

אלה. במיבצעים הסדר

המוחזקים בשטחים וסיור מניעה ד.
הסדר לשמירת הפעילות של במרכזה עמדו יעדים שני
סיכול  האחד המוחזקים: בשטחים עבירות ולמניעת
כרוזים, הפצת כגון המימשל, נגד לפעילות התארגנויות
מסחר שביתות בחוצות, עויינות סיסמאות כתיבת
גנוב רכוש של הבאתו מניעת  והשני והפגנות,

מישראל.

לציבור שירותים ה.

בהם שיש תפקידים ומבצעת לציבור שונים שירותים ישראל משטרת מנישה הייעודיים, תפקידיה מלבד
אלה מתפקידים אחדים בהם. תעסוק היא דווקא כי חיוני זה אין כי אף אחרים, למשרדים שירות מתן משום
משטרת עוסקת אחרים בתפקידים ואילו היום, עד בכך מתמידה והיא המנדאט ממשטרת המשטרה ירשה

זאת. לעשות המוכן אחר גוף שאין מכיוון ישראל

 המשפט לבתי הזמנות ומסירת מאסר פקודות ביצוע
הכפוף מיוחד גוף עלידי שיתבצע היה הדין מן זה תפקיד
רבות, בארצות הדבר שנהוג כפי  בתיהמשפט להנהלת
יותר ישראל. מדינת של לזו הדומה משפט מערכת בעלות
כגון אזרחיים, לעניינים נוגעות המאסר פקודות ממחצית
מטיל המאסר פקודות ביצוע ומזונות. חוב איתשלום
היה שניתן הזמן מן וגוזל הסיור כוחות על רבה מעמסה

הייעודיים. לתפקידיהם לייחדו

טיפול האלה, התפקידים בין  ומציאות אבירות
אבידות. על ובהודעות במציאות המשטרה

רבות עבודה ושעות אדם כוח מקדישה ישראל משטרת
לה שנמסר רכוש של הבעלים ולאיכון שאבד רכוש לאיתור
על זה תפקיד מוטל הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז במציאה.
אבידות משרד על  תלאביב ובמחוז המשטרה, תחנות
האפסנאות). מחלקת עלידי (המופעל אחד מרכזי ומציאות
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27 לוח
19751973 המחוזות לפי  ומציאות אבירות

המחוז

מציאותאבידות

197319741975197319741975

הכל 0וו,35,29537,20140,41728,16232,94034סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

10,578

12,130

12,587

11,160
14,050
11,991

10,791

16,588
13,038

5,837
12,929

9,396

6,420
16,159
10,361

5,889
18,400
9,821

28 לוח
19751973 ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש

הרכוש אחוז

והוחזר שנמצא

1975 1974 1973

לבעלים שהוחזר הרכוש ערך שנמצא הרכוש ערך

1975 1974 1973 1975 1974 1973

המחוז

78.6 77.3 66.3 3,519,167 3,539,065 2,139,677 4,475,230 4,579,373 3,225,938 הכל סך

62.7 91.1 82.2 547,688 532,590 431,783 873,035 584,658 525,235 הצפוני המחוז
87.1 73.2 72.1 2,183,500 2,508,991 1,370,388 2,507,734 3,426,649 1,900,595 תלאביב מחת
72.0 87.6 42.2 787,979 497,484 337,506 1,094,461 568,066 800,108 הדרומי המחח

29 לוח
19751973 מאסר פקודות של לפועל הוצאה

לפועל הוצאו טרם לפועל הוצאו המשפט מבתי נתקבלו

1975 1974 1973 1975 1974 1973 1975 1974 1973

55,814 72,952 51,366 192,399 149,263 170,262 228,828 176,797 174,672

המאסר פקודות סוג

הכל סך

23,663 33,030 24,966 68,994 49,024 50,688 88,234 58,816 56,584 פליליות מאסר פקודות
30,690 38,624 25,801 99,437 79,340104,417115,760 96,273103,125 חוב איתשלום על מאסר פקודות
1,461 1,298 599 23,968 20,899 15,157 24,834 21,708 14,963 למיניהן הבאה פקודות
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30 לוח

המחוזות לפי  המשפט לנתי הזמנות של לפועל הוצאה
19751973

המחוז
לפועלנתקבלו הדוארבאמצעותמהןהוצאו

9741975ו9751973ו974ו1973197419751973

הכל 125,758127,784130,201124,295113,651126,92852,38963,21566,565סך

הצפוני המחוז
תלאביב מחת
הדרומי המחוז

37,550
63,748
24,460

35,488
65,318
26,978

37,128
67,263
25,810

37,409
62,476
24,410

24,183
64,005
25,463

36,023
64,957
25,948

12,149
29,866
10,374

15,912
36,826
10,477

13,958
39,969
12,638

יושר") ("תעודות פלילי רישום היעדר בדבר תעודות
הנזקקים שונים אנשים של לבקשתם נענית המשטרה 
אישורים במשטרה. פלילי רישום בעלי שאינם לאישור,
לצורך כגון החוק, הוראות מילוי לצורך ניתנים אלה
של בקשותיהם לפי ציבורי; ברכב לנהיגה רישיון קבלת
אנשים לגבי אלה כגון אישורים המבקשים שונים מוסדות
נציגויות של בקשותיהם לפי או  בהם לעבוד המועמדים
אישור בהצגת לארצם כניסה אשרת מתן המתנות זרות

כזה.

מען במשטרה רואה הרחב הציבור  לציבור שירותים
יכול או חייב מי יודע הוא אין כאשר שירות, כל לקבלת
הנציג את המשטרה מהווה רבים יישוב במקומות לתיתו.
קשר לו שיש והיחיד  המרכזי השלטון של הבלעדי
להם בצר למשטרה לפנות נוהגים אנשים עמו. ישיר
טבעית להם נראית השירות ולקבלת לעזרה וציפייתם
שירותים לספק יכולתה כמיטב עושה המשטרה לחלוטין.
ממתן : ביותר רחבה קשת פני על המתפרסים אלה
ייעוץ דרך שונים, משרדים נוהלי על אינפורמציה
בנים בין שלום והשכנת ואישיים פרטיים בעניינים
ומטיילים שאבדו ילדים אחר בחיפוש לעזרה ועד להורים,
או דליקה שיטפון, בעת נפשות והצלת בדרכים, שתעו
רבות עבודה בשעות כרוכים אלה תפקידים אחר. אסון
הכרה מתוך בהם עוסקת ישראל משטרת אך אדם, ובכוח

הציבור. בעיני מצטיירת היא שכך סיפוק ומתוך 

היבטים לבחון נדרשת ישראל משטרת  רישוי
עלידי המוצאים שונים לרישיונות בקשות של מסויימים
המסחר משרד הפנים, משרד כגון: אחרות, רשויות
מתבקשת היא ועוד. מוניציפאליות רשויות והתעשייה,
נשק, להחזקת רישיונות למתן בקשות לגבי דעתה לחוות
ועסקים שעשועים עסקי לניהול נפץ, חומרי לאיחסון
מדרכות לחסימת בכבישים, לעבודות אחרים, מםויימים
רבים אנשים מעסיקים אלה תפקידים וכר. בנייה לצורך
והמקומות האנשים את לבדוק החייבים  השדה כיחידות
הרישיון, לבקשת להיענות יש אם ולהמליץ בהם שמדובר

לדחותה. או להתנותה

בקשות ב29,155 המשטרה טיפלה 1975 שנת במשך
לנשק לרישיון רבות בבקשות אישי, נשק להחזקת לרישיון

אחרים. לרישיונות בקשות וברבבות למוסדות

בביקורת עוסקת ישראל משטרת  גבולות ביקורת
1975 בשנת המדינה. גבולות את והיוצאים הנכנסים כל
אנשים 1,813,367 בישראל הגבול בתחנות נבדקו
תפקיד הירדן. שעל הגבול בתחנות אנשים ו781,827
היבטים בו למצוא ניתן אפילו  בגבולות הביקורת
עלידי האחרות הארצות ברוב מתבצע  משטרתיים

הפנים. משרד
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7 פיק

בדרכים התעבורה

של וריווחתם כלכלתה ביטחונה, במדינה: החיים תחומי כל על השפעות בדרכים תקינה תעבורה של לקיומה
מקום. ולכל עת בכל  סבירים ובנוחות במהירות ומטענים אנשים העברת להבטיח ביכולתה תלויים תושביה

שמטרתם חוקיים, הסדרים וקובעת בשטח, פיזיות במערכות רבים משאבים המדינה משקיעה זה יעד להשגת
נורמות לעצמם סיגלו אשר רבים אזרחים ישנם אולם אלה. מערכות של בניצולן אזרח לכל שווה זכות להבטיח
לשלמו נדרש שהציבור המחיר זולתם. של זכויותיהם ועם שנקבעו ההסדרים עם מתיישבות שאינן התנהגות
מאות של בנזק אכיפה; לאמצעי משאבים של מיוחדות בהשקעות מתבטא הוא כבד. הוא זו התנהגותם עבור
מתבטא והוא דרכים, בתאונות הנפגעים אנשים אלפי של בסיבלם הלאומי; למשק הנגרם לשנה לירות מיליוני

וטן'. נשים גברים,  שנה מדי אנשים מאות של בקטל

כדי תוך בדרכים, ובטוחה תקינה תעבורה של קיומה להבטיח כדי יכולתה כמיטב עושה ישראל משטרת
מסדירה התנועה, זרימת על המשטרה מפקחת כך לשם בהן. המשתמשים כל של זכויותיהם על שמירה
ואת סיבותיהן את לוודא כדי הדרכים, בתאונות וחוקרת התעבורה דיני של באכיפתם עוסקת אותה; ומכווינה
עם פעולה ומשתפת התנועה סדרי ולקביעת הכבישים לבניית האחראיים לגורמים מייעצת בגרימתן; האשמים

הדרכים. בתאונות הנלחם גורם כל

מורכב בדרכים בתעבורה לטיפול המשטרה מערך
במחוזות התנועה ענפי הארצי, שבמטה התנועה ממחלקת

ובנפות. במרחבים התנועה ולשכות

לתעבורה מטה באחריות נושאת התנועה מחלקת
של עבודתן על מקצועית, מבחינה מפקחת, היא בדרכים.
בפני ארצי, בדרג המשטרה, את מייצגת התנועה; יחידות
התעבורה של השונים בהיבטים המטפלים ומוסדות ועדות
אנשי של המקצועי ולעידכונם להכשרתם ודואגת בדרכים

התנועה. יחידות

המשטרה ופעילות בדרכים התעבורה מצב א.
לאבטחתה
תשתית גורמים: משלושה מושפעת בדרכים התעבורה
אינה בישראל הדרכים תשתית והאדם. הרכב צי הדרכים,
הרכב בצי המתמיד הגידול את בהתפתחותה מדביקה
מחד התנועה וצפיפות הכבישים מצב הנהגים. ובמספר
מאידך הרכב כלי של הגבוהה הביצועית ויכולתם גיסא,
לנצל ורצונם נהגים של סבלנותם חוסר בתוספת גיסא,
מסוכנת, לנהיגה מביאים  ליכולתו בהתאם רכבם את

דרכים. ולתאונות התנועה עורקי לסתימת
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ישראל מדינת של לשטחה מתייחסים שלהלן הנתונים
סעיף ראה המוחזקים, לשטחים המתייחסים נתונים בלבד.

זה. בפרק ד'

1975 בשנת הביאה ישראל משטרת של הפיקוח פעילות
שהתייחסו תעבורה, דוחות 196,407 של להגשתם
כדי תור שבוצעו התעבורה, דיני על עבירות ל269,655

תנועה.

השנה. הוגשו רגל הולכי של עבירות על דוחות 12,770

31 לוח

בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
1975

העבירה הכלסוג מתוןסן אחוז
הכל הסך

מופרזת 27,3313.0מהירות
עקיפות פניות, 22,7342.5סטיות,

איתות 19,4682.1סינוור,

מיכאניים 13,0401.4ליקויים

10,9891.2מטען

רגל הולכי 12,7701.4התנהגות

רגל להולך זכות מתן 8290.1אי

לרמזור או לתמרור ציות 44,9264.9אי

17שיכרות


כחוק שלא בדרך 20,0202.2שימוש

אופניים רוכבי 5580.1עבירות

נסיעה כדי תוך קלות 22,5762.5עבירות

טכניות 42,1794.6עבירות

העבירות 44,9884.9שאר

עבירות הכל סך
תנועה כדי 269,65530.8תוך

אסורה 305,96633.4חניה

מחמירים בתנאים 312,45134.1חניה

מוגבל בתחום 15,2381.7חניה

הכל 916,080100.0סך

תפקידי של הביצוע מוטל הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז
התנועה, לשכות על בירעירוניים בכבישים התנועה
כיחידה הפועל התנועה, ענף על  תלאביב ובמחוז
האחרים במחוזות התנועה (ענפי אופראטיבית מחוזית

מטה). תפקידי ממלאים

התנועה תפקידי של ביצועם מוטל עירוניים בשטחים
המקומיות. הסיור יחידות על

 כולו נתון נפגעים עם דרכים בתאונות הטיפול
של בידיהם  כאחד ועירוניים בין"עירוניים בכבישים

התנועה. יחידות אנשי

יחידות שתי גם תנועה בענייני עוסקות תלאביב במחוז
החניה וסיירת הבטיחות סיירת  התחבורה משרד של
הבטיחות, סיירת אנשי המשטרה. עלידי המופעלות 
התנועה על בפיקוח בעיקר עוסקים סטודנטים, ברובם

הסיור. לאנשי ומסייעים

התעבורה של להסדרתה עושות המשטרה יחידות
ספציפיים במקומות שוטרים הצבת עליידי בדרכים
מוקדים המהווים או לפורענות, המועדים דרכים ובקטעי
כבישים על מפקחים ניידים סיורים תנועה. להפרעות
של שלנוכחותם לעובדה מודעת המשטרה בירעירוניים.
וכי חוק, מפירי נהגים על מרסנת השפעה בשטח השוטרים
אולם בטוחה. לנהיגה ומחנך מרתיע גורם משמשים הם
שוטרים להציב אפשרות אין אדם, בכוח המחסור מפאת
התנועה על הפיקוח מופעל כן על הרצויים. המקומות בכל
נפחי של נתונים על המבוסס קדימויות, לסדר בהתאם
השוטרים ומספר התאונות מספר לחץ, שעות תנועה,
אפשרויות את להגביר כדי היחידה. לרשות העומדים
מתוחכמים: אמצעים במיגוון נרחב שימוש נעשה הפיקוח,

בצמתים אוטומאטיות אלקטרוניות מצלמות *

אדום. באור צומת החוצה רכב לגילוי מרומזרים,

הנע רכב לגילוי נייחים, אלקטרוניים מדימהירות *

ביןעירוניים. בכבישים מופרזת במהירות
הנע רכב לגילוי אלקטרואופטיים, מהירות מדי *

בעקומות. מופרזת במהירות

המורכבים טייפ) (וידאו אלקטרוניים תמונות רשמי , *

כדי תוך מופרזת, במהירות הנע רכב לגילוי ברכב,
נסיעה.

על חמורות עבירות ולגילוי התנועה על לפיקוח מסוק, *

קרקע. סיורי עם בתיאום התעבורה, דיני

עברייני לגילוי אזרחיות, במכוניות פיקוח חוליות *

תנועה.
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תל במחוז (הפועלות החניה וסיירת הבטיחות סיירת
אסורה. חניה על דוחות 59,529 זו בשנה הגישו אביב),

דרכים תאונות ב.

14,485 ישראל מדינת של בשטחה אירעו 1975 בשנת
הם אלה אדם. בני 21,078 נפגעו בהן דרכים, תאונות
שהם נזכור אם במיוחד  מטרידה שמשמעותם מספרים
החוק עלפי כי שאירעו, התאונות מן חלל, רק משקפים
נגרם בהן בתאונות מטפלת ככלל, המשטרה, אין
רישום לגביהן מתנהל ואין  בלבד לרכוש נזק
אלה תאונות מספר לגבי מוסמכת הערכה אין סטטיסטי.
הלאומי. למשק מהן כתוצאה שנגרם הנזק היקף ולגבי
במאות מסתכם ונזקן לרבבות מגיע מספרן כי הוא האומדן

לירות. מיליוני

נרשמה שבה כשנה 1975 שנת תצריך זאת עם יחד
וכל הדרכים תאונות סוגי כל של במספרם משמעותית ירידה
ומספר ב^2.50/0 פחת התאונות מספר הנפגעים: סוגי

ב2.90/0. פחת הנפגעים

השנה לעומת הנפגעים מספר אומנם ירד 1974 בשנת
.0.50/0 של עלייה היתד. התאונות במספר אד לה, שקדמה
ב5.80/0 עלה 1974 בשנת הקטלניות התאונות מספר

ב6.20/0. עלה ההרוגים ומספר ,1973 לעומת

שנעשו הנדסיים לשיפוצים זו כללית ירידה לייחס ניתן
בטיחות, חגורות חגירת חובת להחלת ובצמתים, בכבישים
הדרך לסיכוני מודעות וליתר המשטרתי הפיקוח להגברת
זו כללית ירידה לראות גם ניתן אולם הציבור. בקרב
רכב שעות ובמספר הכללי בקילומטראז' ירידה של כתוצאה
למקריות. לייחסה אף או הדלק, התייקרות עקב שחלה
וניתוח מחקר לאחר רק להינתן יכולה מוסמכת תשובה
התעבורה בעיית את המרכיבים המשתנים כל של מעמיק

בדרכים.

הגילים בכל רגל הולכי היו ההרוגים מקרב 47.60/0
.(724 מתור 348) אשתקד 48.10/0 לעומת ,(658 מתור 313)
לעומת ילדים, 69 היו חייהם שקיפחו הרגל הולכי בקרב

אשתקד. 74

לעומת היום, בשעות השנה אירעו התאונות מן 76.70/0
בדרך אירעו התאונות מן 79.90/0 אשתקד. 75.60/0
השנה אירעו מתוכן אשתקד. 78.10/0 לעומת עירונית,
מך 17.30/0 אשתקד. 40.90/0 לעומת  בצומת 40.00/0
לזה זהה אחוז בצומת, אירעו לאעירונית בדרך התאונות

שחלפה. השנה של

היום, בשעות אירעו הקטלניות התאונות מבין 68.10/0
הקטלניות התאונות מכלל 54.80/0 אשתקד. 63.70/0 לעומת

אשתקד. 54.40/0 לעומת  עירונית בדרך אירעו

החריף המחסור .1975 בשנת הוקלה לא החניה גגעיית
המשתמשים ציבור את להטריד המשיר חניה במקומות
המשטרה הערים. במרכזי בעיקר החמיר, ואף בדרן
על הדיווח בתחום ומדיניותה זה במחסור מתחשבת
לגבי מוגשים חניה דוחות סלקטיבית. היא החניה עבירות
אחרים רכב כלי מסכנת לתנועה, מפריעה שחנייתו רכב
ושי אספקה למקורות גישה מונעת או רגל, והולכי
במקרים בידור. ובמרכזי מסחריים במרכזים רותים
של גרירתם על להורות המשטרה נאלצת במיוחד, חריגים
בצורכי כלל להתחשב בלי אותם החנו שנהגיהם רכב כלי

ומסוכנת. ביותר מפריעה בצורה לרוב  הציבור

שאין כאובה בעיה הינה החניה על הפיקוח בעיית
חייב ולחומרתה. לחשיבותה מספקת במידה מודע הציבור
החניה בתחום הפקרות התרת כי אחד, לכל ברור להיות
המשטרה ספורות. דקות תוך הערים מרכזי את תחסום
חריפה, בצורה רבים, במקרים זה, בנושא לפעול נאלצת
ולהבנתו לאהדתו זוכה זו פעולתה שאין העובדה אף על
בניגוד רכבם את המחנים הנהגים, של הגדול הציבור של
דוחות 633,655 המשטרה הגישה 1975 שנת במשך לחוק.

אסורה. חניה על

32 לוח

ג97ו75$ו עץנרשמו תעבורה דוחות
471,359

186 730

תלאביב סחת 1 1

הדרומי הנחזה 1 1

הצפוני המוות |^^^^

ו
143,373

281,089

174,164

123,521

1975 1974 1973
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/(55.70/0) 2,881  פרטיות מכוניות מהם: ל5,169,
,(25.80/0) 1,332  מסחריות ומכוניות משא מכוניות
284  אוטובוסים ,(5.90/0) 308 ואופנועים קטנועים

.(7.10/0) 364  אחר מנועי ורכב (5.50/0)

,415 על עמד תושבים 100,000 לכל התאונות מספר
100,000 לכל הפגיעות מספר אשתקד. 439 לעומת

אשתקד. 642 לעומת ל604, הגיע תושבים

המרכזית הלשכה נתוני לפי נוספו, 1975 בשנת
בכבישי נעו הכל ובסך רכב, כלי כ11,000 לסטטיסטיקה,
הלשכה של האומדן לפי רכב. כלי כ419,400 המדינה
נהגים כ58,000 1975 בשנת נוספו לסטטיסטיקה המרכזית
כ720,000 נהיגה ברישיונות החזיקו הכל ובסך חדשים,

אנשים.

שנעו (מנועיים) המורשים הרכב כלי סך מבין 5.20/0

לעומת דרכים, בתאונות מעורבים היו הארץ, בכבישי
שונים רכב סוגי של המעורבות שיעור אשתקד. 5.60/0

;53.80/0  פרטי רכב כדלקמן: היה דרכים בתאונות
;7.40/0  וקטנועים אופנועים ;25.90/0  משאיות
הרכב כלי שיעור .4.60/0  ומוניות 6.60/0  אוטובוסים
היה סוג מכל הרכב כלי מבין דרכים בתאונות המעורבים
אוטובוס כל (בערר האוטובוסים מבין 24.10/0 כדלקמן:
מונית כל (בערך המוניות מבין 20.70/0 רביעי);
מבין אחת משאית (בערך המשאיות מבין 5.60/0 חמישית);
(כלי והקטנועים האופנועים מבין 5.30/0 משאיות); 17
מבין 4.00/0 כאלה); רכב כלי כ20 מבין אחד רכב
מסוג רכב כלי 25 מבין אחד רכב (כלי הפרטיות המכוניות

זה).
הגיע רגל בהולכי השנה שפגעו הרכב כלי מספר

33 לוח

ואוכלוסייהתאונות נפגעים  דרכים
19751966

100,000התאונותמספר תושביםלכל
האוכלוסייהמספרהשנה

הכל מספרמספרהנפגעיםקלותקשותקטלניותסך
הנפגעיםהתאונות

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
197514,4855712,47411,44021,0783,488,100415604

34 לוח

המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
1975 1974

באחוזים השינוי 1975 1974

14,850,485142.5
,382,6433,1003,4883.1+

408,300,2004274.6+

36345.6_

דרכים תאונות

האוכלוסייה
(מנועיים) המורשים הרכב כלי

(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר
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35 לוח
19751973 חומרתן לפי דרכים תאונות

973119741975חומרת
באחוזיםהשיגו*

1973/741974/75התאונה

הכל +00.00/0ל14,485ם/14,777100.00/014,850100.00סך 0.5 2.5

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

589
2,590
11,598

4.0
17.5
78.5

623
2,476
11,751

4.2

16.7
79.1

571

2,474
11,440

3.9
ן 7.1

79.0

+ 5.8
 4.4
+ 1.3

 8.3

 0.1
 2.6

36 לוח
1975 לאעיתנית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי

לאעירוניח דיך עירונית דרך הכל סן הרכב כלי סוג

4,714 17,517 22,231 המנועיים הרכב כלי כל סך

11,4099,1412,268
5,4893,7741,715
974772202

1,3981,224174
79471975

22621511

35432925

20217725
373247126

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

מוניות

אוטובוסים
קטנועים
אופנועים

מנוע עם אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים תלתאופנועים,

(מנועיים) שונים
63

30
844
75

907
105

ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות

37 לוח
19751974 דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי

מורשים רכב רכבאחוזכלי המעורביםאחוזמעורביםכלי אחוז
הרכב כלי המורשיםהשינויהשינוי(מנועיים)סוג מבין

1975 19741974/75197419751974/7519741975
(מנועיים) הרכב כלי כל 427,200סך 408,300+ 4.623,01122,231 3.45.65.2

פרטיות 284,300מכוניות 267,400+ 6.311,36311,409+ 0.44.24.0

משא 98,900מכוניות 94,800+ 4.36,0325,489 9.06.45.5

מנוע עם ואופניים קטנועים 30,000אופנועים, 32,900 8.81,6411,576 4.05.05.2

5,800אוטובוסים 5,600+ 3.61,4661,398 4.626.224.1

4,700מוניות 4,300+ 9.31,020974 4.523.720.7

(מנועיים) 3,500שונים 3,300+ 6.1413373 10.712.510.6

ותלתאופניים אופניים 967907 6.2

לבהמות רתומות עגלות 109105 3.7
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38 לוח
19751973 וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

קל פצועים קשה פצועים הרוגים

ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולכי ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולכי ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולכי
הכל סך הכל סך הבל סן

כל
הנפגעים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

השנה

197321,91168224176330353,5027734052,13518917,7272,8341,35912,657877

197421,71072427474357193,3728294032,00014017,6142,7761,40512,599834
ו197521,07865824869322193,3167744521,93215817,1042,744 ,32612,060974

39 לוח
1975 והמחוזות המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות

הזמן המקום החומרה הכל סד

לילה יום מהן לא דיר מהן דיר
בצומת עירונית בצומח עירונית

קלות פציעות קשוח פציעות קטלניות

באחוזים מספר
התאונות

באחוזים מספר
התאונות

באחוזים מספר
התאונות

באחוזים מספר
התאונות

היחידה

1
10

3,377 11,108 503 2,910 4,631 11,575 100.0 11,440 100.0 2,474 100.0 571 100.0 14,485 הכל סד

1,68211.66511.417711.21,34011.71,349403333451,298384חיפהמרחב
7144.9356.11847.44954.33846633018575139הגלילמרחב
5003.5529.12128.62362.1256302444140793העמקיםמרחב
1,1668.07813.734914.17396.574616542056893273השרוןמרחב

889 3,173 160 1,327 664 2,735 24.6 2,810 41.3 1,022 40.3 230 28.0 4,062 הצפוני המחוז

1,86512.9305.31586.41,67714.71,8571,124821,431434הירקוןמרחב
2,03614.1284.92279.21,78115.61,95393283421,532504יפומרחב
2,11714.6468.126910.91,80215.81,8518712661191,600517דןמרחב

1,455 4,563 163 357 2,927 5,661 46.0 5,260 26.4 654 18.2 104 41.5 6,018 תלאביב מחוז

1,0977.6386.7702.89898.61,04639151881216ירושליםמרחב
1,86812.910318.033613.61,42912.51,2093886591261,411457המרכזמרחב
1,4409.99616.839215.89528.3924261516541,080360הנגבמרחב

1,033 3,372 180 1,226 1,040 3,179 29.5 3,370 32.3 798 41.5 237 30.4 4,405 הדרומי המחוז



40 לוח
19751974 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

הדרומי המחוז תלאכיכ מחוז הצפוני המחוז באחוזים הכל סן
1975 1974 1975 1974 1975

התאונות סוג
1974 1975 1974 1975 1974

4,405 4,480 6,018 6,557 4,062 3,8 ו 3 ן 00.0 100.0 14,485 14,850 הכל סך

7,01348.548.41,6691,6903,5373,3642,0011,959
1 270.90.9383359414453

1140.80.8546337272424

3002.42.11081121258911899
5,16935.535.71,3951,5422,1901,9711,6901,656
4843.53.38497339287103100

6504.24.5208248139118271284

970.50.7192727432317

5313.73.623825010478206203

7,207 נע רכב עם התנגשות
141 חונה רכב עם התנגשות
115 חניה לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות
351 דומם עצם עם התנגשות

5,275 רגל בהולך פגיעה או דריסה
526 רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה
618 התהפכות
69 החלקה
548 אחר סוג

41 לוח

1975 המחוזות ולפי הנפגע סוג לפי החומרה, לפי תאונות נפגעי
00
10

הדרומי המחוז תלאביב מחוז הצפוני המחוז ארצי סיכום

פצועים פצועים הרוגים סך פצועים פצועים הרוגים סך פצועים פצועים הרוגים סר פצועים פצועים הרוגים סן
קל קשה הכל קל קשה הכל קל קשה הכל קל קשה הכל

5,470 1,186 283 6,939 6,898 739 110 7,747 4,736 1,391 265 6,392 17,104 3,316 658 21,078

הנפגע סוג

הכל סך

1,293 349 109 1,751 1,667 366

2,498 509 99 3,106 2,391 156

1,278 232 55 1,565 2,002 103

179 37 5 221 513 73

184 53 12 249 301 40

38 6 3 47 24 1

77 2,110 1,020 497 127 1,644 3,980 1,212 313 5,505

18 2,565 2,338 538 73 2,949 7,227 1,203 190 8,620

9 2,114 1,047 230 53 1,330 4,327 565 117 5,009

1 587 147 54 7 208 839 164 13 1,016

4 345 152 65 5 222 637 158 21 8)6
1 26 32 7  39 94 14 4 112

רגל הולכי

נוסעים

מכוניות נהגי

אופנוע נוהגי

אופניים נוהגי

אחרים



42 לוח
1975 והזמן המקום הקונה, חודשי לפי קטלניות תאונות

התאונות ההרוגיםמספר מספר

רגלהזמןהמקוםהחודש ונהגיםנוסעיםואחריםהולכי
הכל הכלסן סך

לאדיר ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםלילהיוםדרך
עירונית עירונית

הכל 5713132583891826582486932219סך

513219272458272281ינואר

ו4321222419482432פברואר

42202230125516336מרץ

017ו38201823154417אפריל


432419311246187156מאי

432221385451111221יוני

483216462561510283יולי

40241632852138283אוגוסט

391920221745164232ספטמבר

66343241257539333אוקטובר

55361933226033522נובמבר

632934422174193493דצמבר

43 לוח
973ו975ז גיל קבוצות לפי  ונוסעים רגל הולכי  שנפגעו ילדים

ואחרים רגל ונהגים*הולכי נוסעים
הפגיעה הנפגעיםסוג כל

הכל הכל40145סד 45ו40סר

19732,9411,8404761,3641,101228873

הנפגעים 19742,8751,8822561,626993173820כל

19752,9981,8463201,5261,152256896
1973111762947351421

19749374245019415הרוגים

19758868175120614

19735944059630918929160

קשה 19745434035235114019121פצועים

19756104528936315826132

19732,2361,3593511,008877185692
קל 19742,2391,4051801,225834150684פצועים

19752,3001,3262141,112974224750
אופניים. רוכבי בעיקר *
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44 לוח

והמחוזות המרחבים לפי  תאונות נפגעי
19751973

קל פצועים קשה פצועים הרוגים הכל סך

1975 1974 1973 1975 1974 1973 1975 1974 1973 1975 1974 1973
היחידה

17,104 17,614 17,727 3,316 3,372 3,502 658 724 682 21,078 21,710 21,911 הכל סן

חיפה ן2,2072,2782,2596887663082933491,831מרחב ,8981,844

הגליל 9031,0681,225474641279245268577777916מרחב

העמקים 7318791,035505862260296326421525647מרחב

השרון 329,ו1,4721,8131,8737094964134524489891,267מרחב

4,736 4,467 3,818 1,391 1,286 1,260 265 285 235 6,392 6,038 5,313 הצפוני המחוז

2,138 2,159 2,421

2,311 2,592 2,730

2,449 2,838 2,736

2733195186175

4029292282261

6048371349303

21 2,346 2,372 2,637 הירקון מרחב

60 2,601 2,914 3,082 יפו מרחב

50 2,800 3,247 3,157 דן מרחב

0

6,898 7,589 7,887 739 817 858 110 127 131 7,747 8,533 8,876 חלאביב מחוז

1,233 1,174 1,163

2,261 2,527 2,789

1,976 1,857 2,070

573811111877

124117653530497

131128620621612

62 1,348 1,349 1,336 ירושלים מרחב

136 2,875 3,181 3,578 המרכז מרחב

118 2,716 2,609 2,808 הנגב מרחב

5,470 5,558 6,022 1,186 1,269 1,384 283 312 316 6,939 7,139 7,722 הדרומי המחוז



מכלל 15.30/0 רק .10.40/0  רגל להולך זכות אימתן
אחרות. סיבות בשל אירעו התאונות

לבדה לטפל יכולה אינה  משטרה שום  המשטרה
האדם. בהתנהגות רובן שמקור הדרכים, תאונות במניעת
ואכיפה פיקוח באמצעי עליה לענות שאין משימה זוהי
פסיכולוגים, הסברה, אנשי לרתום יש לביצועה בלבד.
האדם כוח זה, בתחום המשטרה מאמצי ושופטים. מחנכים
בלימה של אפקט להם יש  ידה על המופעל והמיכשור

הפעלתם. בעת רק זאת ואף בלבד,

בבדיקת גם עוסקות התנועה של הפיקוח יחידות
החורף. בהתקרב במיוחד בכבישים, רכב כלי תקינות
וב רכב כלי 10,100 נבדקו הבטיחות חודש במיבצע
שחייבו ובטיחותיים, מכניים ליקויים נמצאו מהם 14.30/0

לתיקונם. עד הכבישים מן הורדתם

או קנס ברירת של בשיטה נקנסים התנועה עברייני
בידי נתונה התעבורה בעבירות התביעה לדין. מובאים
65,098 המשפט לבתי לבירור הוגשו השנה המשטרה.
נסתיים תעבורה דוחות ב61,345 הבירור תעבורה. דוחות

זוכו. 403 ורק בדין חוייבו 60,942 השנה;

הנהג  האדם הוא הדרכים לתאונות העיקרי הגורמ
הפכה המוטורית התעבורה כי העובדה בשל הרגל. כהולך
במדינה, אזרח כל של היוםייום חיי של נפרד בלתי לחלק
פגעיה כל עם הסכמה של גישה הציבור בקרב התפתחה

המציאות. כורח אלה אין אם גם 

בלתי כבישים תשתית והנהגים, הרכב כלי ריבוי
הצדקה בהם אין  חניה במקומות והמחסור מספקת
עם משלימה הישראלית החברה כי לעובדה אובייקטיבית
בדרכים. המוות משתולל בגללן אשר התנהגות נורמות
לתאונות הסיבות של המקצועית הגדרתן מאחורי
זילזול בזולת, איהתחשבות סבלנות, חוסר מסתתרים
תאונות של חקירתן אדם. לחיי ואיאיכפתיות בחוק
מאשרת התארעותן לסיבות באשר הנפגעים עם הדרכים

זו: הנחה

אירעו  מרחק ואישמירת מופרזת מהירות בשל
 רגל הולכי התנהגות בשל התאונות; מכלל 24.70/0
;16.70/0  ולרמזורים לתמרורים איציות בשל ;20.00/0
בשל ;12.90/0  כחוק שלא וסטיות פניות עקיפות, בשל

עוסקת בהן לנוער, וההדרכה ההסברה פעולות
ובמיוחד תאונות, למניעת הן אף מיועדות המשטרה,

עצמם. הילדים של היפגעותם למניעת
יסודיים ספר בתי תלמידי 67,288 קיבלו השנה במשך
חלקם בדרכים. הזהירות בנושא הדרכה ה'ו' בכיתות
הדרכה במגרשי מעשית בהדרכה השתתפו התלמידים של
משטרה, יחידות למספר בסמוך נמצאים אשר ניסיוניים,

רגילה. דרכים למערכת זעיר דגם ומהווים

נוער, קבוצות ל84 גם ניתנה התנועה בנושאי הדרכה
כיתות תיכוניים, ספר בתי למספר וכן ילדים, גני 24
הדרכה). שעות 192  הכל (בסך אחרים וגופים גדנ"ע
משטרה אנשי 41 עסקו והנוער הילדים בהדרכת
השתתפו בהדרכה, יכולתם לשיפור התנועה. מיחידות
בבית שנערכה בהשתלמות אלה משטרה אנשי השנה

המשטרה. של הארצי הספר

של המדריכים צוות עם נמנו התנועה יחידות סמלי
שם הדריכו והם לנוער, בקייטנות והתרבות החינוך משרד

בדרכים. הזהירות בנושא

למבוגרים, הסברה מסגרות גם קיימו משטרה אנשי
תנועה, משקיפי כגון: מוגדרים, לאירגונים בעיקר

ציבוריים. וגופים וולנטריים אירגונים
קציני מפי ניתנו בדרכים הבטיחות חודש במסגרת

תיכוניים. ספר בתי בכ40 הרצאות משטרה

45 לוח

975ז התאונות סיבות התפלגות

מתוןמספרהסיבות אחוז
הכלהסיבות הסך

הכל ו14,819סך 00.0

3,65624.7מהירות
עקיפות פניות, 1,91012.9סטיות,

איתות 200.1סינוור,

מיכאניים 1330.9ליקויים
■480.3מטען

רגל הולכי 2,96420.0התנהגות

רגל להולך זכות מתן 1,54610.4אי

לרמזור או לתמרור ציות 2,47616.7אי

230.2שיכרות
כחוק שלא בדרך 3682.5שימוש

אופניים רוכבי 5103.4עבירות

רגילה 80.1חניה

נסיעה כדי תוך קלות 3922.7עבירות

הסיבות 7655.2שאר
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46 לוח
ו 975 וסילוקם תעבורה דוחות

הסילוק תיקיםחיוביםתיקיםשלבי

שנרשמו 87,329קנס842,832דוחות
קנס) ברירות 7מאסר(784,466)(מהם

הברירה לפי תנאי461,948שולמו על 61מאסר

במשטרה נהיגה44,033נסגרו רשיון 2,733שלילת
במשטרה ועומדים תנאי177,932תלויים על נהיגה רשיון 4,519שלילת

נהיגה183,635חוייבו רשיון מלקבל 0ו4,ופסילה
אחר278זוכו 209עונש

המשפט בבית ועומדים 177,932תלויים

טכניים 2,625שיבושים

הסגירה השלילה.תיקיםסיבות תיקיםתקופח

אשמה חודשים2,746אין 3 1,079עד
הוכחות חודשים1,094חוסר 6 עד 3215

לציבור עניין חודשיםו4,12אין 12 עד 61,274

ומעלה16,999אזהרות 165שנה

אחרות מסיבות 19,073נסגרו

47 לוח
המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללז גהיגה רישיונות

19751974

בחודשים השלילה תקופת

תגאי על שלילה ומעלה מ2ו 26ו 63 3 עד הכל סך

1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974

4,519 2,799 165 149 1,274 895 215 156 1,079 605 7,252 4,604

המחוז

הכל סך

1,770 912 58 43 377 265
1,755 994 63 41 226 215
994 893 44 65 671 415

82 40 463 232 2,750 1,492
92 55 330 238 2,466 1,543
41 61 286 135 2,036 1,569

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז
הדרומי המחוז

למלחמה הביןמשרדי הציבורי במטה השתתפותה את מוסדות עם פעולה שיתוף ג.
הגורמים כל מיוצגים שבו זה, בפורום דרכים. בתאונות
הבטיחות בנושא המטפלים והציבוריים הממלכתיים התנועה ויחידות ישראל משטרת של התנועה מחלקת
 זאת ועם השגותיה, להעלות המשטרה יכולה בדרכים, בדר תעבורה בענייני שוטפים קשרים מקיימות המרחביות
קויימו לכך נוסף שונות. ופעולות יוזמות לקראת לעודד הרמות. בכל למשטרה, מחוץ שונים גורמים עם כים

אלה: גופים עם קשרים במיוחד להדגיש ראוי שונים, גורמים עם המשטרה בקשרי
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או לתמרור איציות על אשתקד. ל4,395 בהשוואה
5,284 לעומת דוחות, 5,691 השנה נרשמו לרמזור
2,958 לעומת ,4,654  מופרזת מהירות על אשתקד;
לעומת השנה, 3,929  איתות עבירות על אשתקד;
השנה נרשמו קדימה זכות אימתן על אשתקד, 3,738
כחוק שלא עקיפה על נרשמו דוחות 1,263 דוחות; 1,337
נכון. לא בנתיב ונהיגה הימין על אישמירה על ו697

49 לוח

1975 הנפוח לפי  תאונות נפגעי

הכלהפניעהקונ נפתסך
שומרון

נפת

יהודה

עזה נפת
סיני וצפון

ומת
הגולן

2,25455268994172הכלסך

3 95 53 66 217 הרוגים
22 300 150 203 675 קשה פצועים
47 546 486 283 1,362 קל פצועים

ל1ח50

1975 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

יכנ היקזום יכנ הנל סו
מקומי ניקויאל

לסוגיהן עבירות

138,972 4,171 143,143 הכל סן

4,6542614,393
263981,165,ו
1,336ו1,337
3,929203,909

69713684
7142712

5,6912065,485
7,572587,514
10,57610,576

5115506
6181617

74,1711,35872,813

מופרזת מהירות
כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן
איתות עבירות

הימין על אישמירה
נכון לא בנתיב ונהינה

נכונה לא פנייה
לרמזור או לתמרור איציות

תאורה עבירות
אופניים רוכבי עבירות

מטען עבירות
מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

25,198 459 25,857 נהיגה כדי תוך נהגים עבירות הכל סן

29,242 2,148 31,410 חוקית בלחי חניה על דוחות נרשמו

דרכים; תאונות למניעת הלאומית המועצה *

וחקיקה; תעבורה לענייני התיאום ועדת *

הטכניון; שליד בדרכים לבטיחות המרכז *

רכבת; למפגשי הוועדה *

העבודה; במשרד ציבוריות לעבודות המחלקה *

ערים; לבניין מחוזיות ועדות *

המקומיות וברשויות בעיריות התנועה ועדות *

האחרות.
דעתם ומחווים מייעצים אלה בגופים המשטרה נציגי
סילוק הנדסיים, שיפורים התנועה, לסדרי הנוגע בכל
וסטנדרטים תקנים לרכב, בטיחות מיפרטי מיפגעים,
יום מדי וכוי. שיפוט ובהליכי בחקיקה יוזמות לבטיחות,
שיש הדרכים תאונות פירוט ובו דיווח למע"צ מועבר
ליקוי בכביש, הנדסי ליקוי בגלל נגרמו כי להניח יסוד

הכביש. על בסימון ליקוי או בתמרור

המוחזקים נששחים הדרכים ותאונות התנועה ד.

המוחזקים בשטחים נפגעים עם הדרכים תאונות מספר
1974 בשנת תאונות מ1,499 ב5.80/0: השנה ירד
התאונות מספר ירד שומרון בנפת .1975 בשנת ל1,410
עזה בנפת ל'394, מ471  יהודה בנפת ל343, מ350
ל32. מ46  הגולן וברמת ל632 מ641  סיני וצפון

עלייה השנה חלה הקטלניות הדרכים תאונות במספר
ל196 1974 בשנת קטלניות תאונות מ189 ב3.70/0:
הגיע הדרכים בתאונות הנפגעים מספר .1975 בשנת
כלל מתוך אשתקד. 2,301 לעומת ל2,254, השנה
בשנה 208 לעומת הרוגים, 217 השנה היו הנפגעים

שחלפה.

48 לוח
1975 הנפוח לפי  דרכים תאונות

הכלהתאונות נפתסך
שומרון

נפת
יהודה

עזה נפת
סיגי וצפון

רמת
הגולן

הכל 1,41034339464132סך

קטלניות
פציעות
פציעות

קשות
קלות

196

545
669

55

164
124

47

111
236

91

254

296

3

16

13

היה תנועה כדי תוך עבירות על שנרשמו הדוחות מספר
לעומת ,25,857  אשתקד לעומת בהרבה גבוה השנה
דוחות, 7,572 השנה נרשמו תאורה עבירות על .19,966
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8 פרק

ופיתוח מחקר

היו זה בתחום הישגיה ואכן שבשירותה, המדעי הגורם של פיתוחו על ישראל משטרת שקדה שנים מזה
יותר קרובות לעיתים העבריינים משתמשים בהן החדישות, והטכנולוגיות המדעיות השיטות אולם, נכבדים.
התיפקודי במבנה והשינויים לרשותו העומדים והמדע התכנון בשירותי האירגון תלה אשר הציפיות ויותר,

במשטרה. המדעי הגורם של נוסף בקידום הצורך את חידדו אלה כל  החיל של והאירגוני

,1975 בשנת נסתיימו המינהל של ההתארגנות שלבי
עבודה נוהלי והופעלו גובשו השונות, הפונקציות נקבעו
והמחקר התכנון עבודת שתופרע מבלי זאת כל  ותיאום

חדשה. פעילות קידום תוך ואף השוטפים

המשטרה למשרד המשותפת והפיתוח, המחקר יחידת
במשטרה המחקר נושא את מרכזת ישראל, ולמשטרת
שחברים מייעצת, ועדה הוקמה כן הסוהר. בתי ובשירות
המשטרה. שר עלידי לתפקידם שמונו מדע אנשי בה

את והפיתוח המחקר יחידת הידקה 1975 בשנת
קבצים האקדמיים. המוסדות לבין המשטרה בין הקשרים
המחייבות המשטרה, של עבודתה מתחום בעיות פירוט עם
בקרב הופצו טכנולוגיים, או מדעיים פתרונות מציאת
להדים זכתה זו פעולה בישראל. המדעית הקהיליה
חלק לגבי מחקר הצעות הגישו מדע ואנשי חיוביים,

אלה. מבעיות

 ופיתוח תכנון למחקר, המינהל הוקם ב1.5.75
הפעילות את אחד גג תחת כינסה אשר אירגונית מסגרת
ריכוז שונות. ביחידות כה עד שנעשתה אלה, בתחומים

אלה: נושאים של פיתוחם לקדם נועד זה אירגוני

ביצועים. וחקר מערכות ניתוח *

וארוך. בינוני לטווח המשטרה מערך תכנון *

הכללי. וייעודה המשטרה של ההתפתחות כיווני צפיית *

בעולם הפיתוח ומגמות המחקר כיווני אחרי מעקב *

לצורכי בהם הטמון הפוטנציאל והערכת ובישראל
המשטרה. עבודת

למשטרה מחוץ ומחקר מדע מוסדות עם פעולה שיתוף *

עמם. הקשרים ותיאום
וסיוע שוטפים לצרכים טכנולוגיים בנושאים ייעוץ *

השירות. לצורכי והתאמתו ציוד בבחינת
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סקר נעשה  משטרה אנשי מצד בכוח שימוש
בכוח, לשימוש משטרה אנשי המביאים מצבים לאיתור

סבירה. למידה מעבר

פעולה בשיתוף  ובארה"ב באירופה הבנקים סודיות
הוחל העברית, באוניברסיטה למשפטים הפקולטה עם
באירופה הבנקים סודיות של החוקי ההיבט על בסקירה
כספים אחר במעקב לסייע עשוייה זו. סקירה ובארה"ב.
לחשיפת ולתרום לחו"ל מישראל הזורמים כשרים בלתי

בישראל. המתבצעות ואחרות כלכליות עבירות

נעשה זה סקר  1974 כשנת 1816 גילאי עבריינות
טיפול), ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק החלת לקראת
את בדק הסקר .1816 בגילאים נערים על תשל"א1971,
לעומת אלה, גילאים לעבריינות המיוחדים המאפיינים

יותר. צעירים בגילאים העבריינות מאפייני

 הפוטנציאלי העבריין על הנוער יחידות עובדי דעות
עובדי של האובייקטיביות מידת את לבדוק בא זה סקר
של ומוצאו תכונותיו לגבי במשטרה הנוער יחידות
יחידות עובדי של דעותיהם נבדקו הפוטנציאלי. העבריין
מקום המעמד, העדה, משתנים: למספר ביחס הנוער

וכר. החיצונית ההופעה המגורים,

ממחקר כתוצאה  גנובות מכוניות לזיהוי זעיר מחשב
באמצעותו אשר זעיר, אלקטרוני מחשב נבנה זה, בנושא
מכונית של הרישוי מספר את שניות, תור להשוות, ניתן
הגנובות. המכוניות מספרי אוסף עם כגנובה החשודה

בשטח. ניסוי בשלבי עתה נמצא הזעיר המחשב

זה מחקר  בקלסתרו דמות להגדרת מתימטי מודל
באוני שימושית למתימטיקה המחלקה עם בשיתוף נעשה
המאפשר מודל נבנה בבארשבע. בןגוריון ברסיטת
עלפי מתימטי, לביטוי אדם של פניו תמונת את לתרגם
של הקלסתרון תמונת הפנים. תווי של קבועים משתנים
מתורגמת ראייה, עד של עדותו עלפי המורכבת חשוד,
ומאפשרת במחשב, הנאגרת סיפרתית לאינפורמציה
העבריינים, תמונות אלבום עם נתון קלסתרון השוואת
נתנו השיטה, לאימות ראשונים ניסויים ביותר. קצר בזמן

מבטיחות. תוצאות

במסגרת  םיפרתיים באמצעים תצלומים שיפור
באינפורמציה המחשב מוזן לפיה שיטה, נבדקת זה מחקר
לייזר בקרן התמונה סריקת בעזרת בתצלום, הכלולה
המחשב אפור. צבע של דרגות 20 בן סולם וקביעת
של ואיזור איזור בכל האפור דרגות של מיצוע מאפשר
בה. ברורים בלתי קטעים משלים כך ועלידי התמונה

אמצעים ופיתוח סקתם מחקתם, א.
המשטרה, עלידי השנה נערכו וסקרים מחקרים עשרות
מחקר, מוסדות עלידי או אחרים גורמים עם בשיתוף
גם ישנם והסקרים המחקרים בין המשטרה. הזמנת עלפי

קודמות. בשנים בהם שהוחל כאלה
העיקריים: והסקרים המחקרים פירוט להלן

זה, מחקר  ישראל במשטרת ובקרה שליטה מערכת
את לבדוק בא מחקר, חברת עם בשיתוף נערך אשר
השליטה בתחום עדיפויות סדרי ולקבוע המשטרה צורכי

רחוק. לטווח בראייה והבקרה,

עם בשיתוף מקיף מחקר נעשה  אזעקה מערכות
מערכות בנושא בטכניון, מכונות להנדסת הפקולטה
המיפרט המשטרה. למוקד ישירות המחוברות אזעקה
החברות את יחייב הללו, האזעקה למערכות שנקבע

אותן. המייצרות

הנערך נמשר, מחקר זהו  לנהגים אישית תקשורת
מגמתו שורק. בנחל גרעיני למחקר המרכז עם בשיתוף
של הנהיגה הרגלי על להשפעה חדשה שיטה לבחון
אזהרות באמצעות תנועה, עבירות העוברים הנהגים

אישיים. וראיונות בכתב
ו

זה, סקר במסגרת  המשטרה אנשי של עיסוקים
המשטרה אנשי של העיסוקים מפורט באורח נותחו
הוגדרו כה עד ומודיעין. חקירות תנועה, סיור, בתפקידי
תוכניות לקבוע הסקר מטרת שונים. עיסוקים כ150

האדם. כוח ולקידום התקנים לאיוש לגיוס, ונהלים

פותחה  במשטרה המוראל לסקר קבועה מערכת
ולדרכי שוטרים בקרב מוראל סקר לביצוע מערכת
האדם כוח לניהול עזר כלי תשמש המערכת ניתוחו.

במשטרה.

הקליטה תהליך נבדק זה בסקר  החדש העובד קליטת
הוכנה הסקר, תוצאות סמך על ביחידתו. החדש העובד של
ולאופן הקליטה לשכות של מחדש להיערכות תוכנית
על גם השפעה זו לתוכנית האנשים. של הראשוני המיון

במשטרה. התקדמותם מסלול

למחקר המכון עם בשיתוף  הציבור עמדות סקר
של שוטפת תקופתית בדיקה נערכת שימושי, חברתי
בדיקה תוצאות ופעילותה. המשטרה כלפי הציבור עמדות
משמעותית עלייה על הצביעו השנה, בשלהי שפורסמו
מידת על סקר נעשה כן במשטרה. הציבור בתמיכת
הטיפול מן למשטרה, שפנו אזרחים של רצונם שביעות

זכו. שלו
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הספר בבית  ותרמילים קליעים של אוטומאטי זיהוי
קיים, מכשיר לנצל האפשרות נחקרת לטכנולוגיה הגבוה
יהיה ניתן שבאמצעותה אוטומאטית, שיטה לפתח כדי
עם העבירה מזירת שנלקחו ותרמילים קליעים להשוות

המשטרתי. האוסף

ושיטות אירגון פיתוח, ב.

והפכה ושיטות לאירגון היחידה הורחבה 1975 בשנת
קידום לצורך תוא"ר/אג"מ), למחלקת (הכפוף למדור
הטכניים השינויים לאור ומבנה, אירגון שיטות ופיתוח
בה. הקיימות האירגוניות והבעיות ישראל במשטרת שחלו
במגמה המינהליות, במערכות בדיקות נערכו השנה במשך
תהליכי בדיקת יעילה; מטה לעבודת מסגרות לעצב
בחלק בדיקות (כולל האדמיניסטרטיבי בתחום עבודה
וחומרים ציוד בדיקת הייעודיים); שבתפקידים הניהולי

הטפסים. מערכת ופיתוח משרדיים לצרכים

במחלק העבודה תנאי לגבי נערכו מפורטות בדיקות
האזרחי, המשמר מטה לגבי ירושלים, במרחב החקירות
ארצי. סמים קצין ויחידת תלאביב במחוז התביעות מדור
במטה התחבורה יחידת של התיפעול בעיית נבדקה כן

הארצי.

ייעול. הצעות להגיש אנשיה את מעודדת המשטרה
הקבע בפקודת תיקון השנה יזמה ייעול להצעות הוועדה
עלידה. שאושרו הצעות מימוש"ופירסום בדבר הנוגעת,
נתקבלו ומהן ייעול, הצעות 58 לוועדה הוגשו 1975 בשנת

:י שמונה.

עם בשיתוף שנעשה זה, במחקר  נפץ חומרי ספיחת
המתכות נבחנו בטכניון, פיסיקאלית לכימיה המחלקה
הטובה בצורה הנפץ חומרי של האדים את המספחות
חומרי של מוקדם לגילוי החשוב דבר ביותר, והסלקטיבית
קיים, במכשיר שיפור הוכנס המחקר בעקבות הנפץ.

פלאסטיים. נפץ חומרי של מוקדם גילוי המאפשר
הניסויים לאור  כלבים עלידי נפץ חומרי זיהוי
המחלקה עם בשיתוף שנערך זה, מחקר סיום עם שנעשו
מיתקן תוכנן בראילן, באוניברסיטת לפסיכולוגיה
לגילוי אחרים חיים ובבעלי בכלבים שימוש המאפשר

ובמזוודות. דואר במטעני החבויים נפץ חומרי

השנה  שדה בתנאי ביולוגיים בגוזלים דושיש גילוי
בך אוניברסיטת עם בשיתוף שנערך מחקר, נסתיים
מימצאי לאור ביולוגיים. בנוזלים חשיש לגילוי גוריון,
בבדיקת לגלות המאפשרת כימית, ערכה הוכנה המחקר
בשתן חשיש שרידי וחדמשמעית מהירה פשוטה, שדה
לטכנאי זה מסוג ערכות בהנפקת הוחל המעשנים. של

בשטח. מעשית לעבודה הזיהוי,

זה, במחקר  ידיים על אבקשריפה שיירי גילוי
שורק, שבנחל גרעיני למחקר המרכז עם בשיתוף שנערך
השתמש החשוד אם לקבוע המאפשרת שיטה פותחה
ידו מכף פרפין מדגם נלקח זו בשיטה חם. בנשק לאחרונה
הנויטרונית. האקטיבציה של בדרך נבדק והוא החשוד של
מקרי לגבי ניסיוני, באופן עתה, מופעלת השיטה

ורצח. התאבדות

הגבוה הספר בית עם בשיתוף  דיו סוגי זיהוי
שונות, ואופטיות כימיות שיטות נחקרות לטכנולוגיה,

נייר. על דיו של שונים סוגים ביו השוואה שיאפשרו
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9 פרק

האדם כוח

המסגרות גידול עם ישראל. משטרת של האדם כוח ניהול מערכות בשידוד צורך הורגש מספר שנים מזה
צעדים המשטרה נקטה אשתקד עוד יותר. ויעיל מודרני טיפול שחייבו הבעיות והחריפו רבו האנשים, וריבוי
האדם כוח במצבת החזוי הגידול של היקפו משנתברר ואולם באנשים, הטיפול מערך פני לחידוש ראשונים
בדרך להתבצע יוכל לא כזה בהיקף גידול כי היה ברור בכך; להסתפק שאין היה ברור  זו בשנה
בתחום שנוספו המשימות כולו: הקיים המערך של בדרגות וקידום טירונים קליטת של הקונבנציונלית
של וקליטתם פונקציות באיוש פרסונאליים שינויים חייבו מיבצעית, תיפעול לשיטת והמעבר ביטחוךהפנים
בלי להתממש יכול אינו זה מעין תהליך השונות. הפיקוד לרמות היישר מיוחדות, מיומנויות בעלי רבים אנשים

האדם. כוח במערכות זעזוע

אלה: יעדים של להשגתם כל, קודם לעשות, לעצמו שהציב האדם, כוח מינהל חדש, גוף הוקם 1.5^76^

חדשים. ודרגים תפקידים לאיוש מדיניות לקבוע *

במידה מודגשת הפרט של אישיותו אין בהן גדולות, במסגרות השכיחה הניכור, הרגשת לביטול לפעול *

מספקת.
שורות מבין לכך הראויים באנשים למיניהן הפונקציות איוש לאפשר כדי הקיימים, הקידום נוהלי את לבחון *

האדם. כוח של השונים במיגזרים אנשים של קידומם כללי ולקבוע החיל,
האדם. כוח בניהול הקשורים והתרשומת המנגנון את לייעל *

כוח קליטת מערך של פעילותו הוגברה האדם; כוח במחלקת מבניים שינויים בוצעו אלה יעדים להשגת
המדור של פעילותו והורחבה השדה, וביחידות במטה ופעיל יוזם רווחה מערך והופעל גובש ומיונו; האדם
בכ15,000 הכרוכות ואישיות תיפקודיות בבעיות השוטף הטיפול כדי תוך  השנה במשך ההתנהגות. למדעי
נוהלי והופעלו הוכנו האדם; כוח של מתקדם לניהול תשתית הוכנה  עזר) וכוחות המניין מן (שוטרים איש
הטיפול הועמק חדשה; קידום פקודת ופורסמה נקבעה השונים; לתפקידים מועמדים של ומיון קליטה

למחשב. הסבתו ולהשלמת האדם כוח רישום של לעידכונו נעשה ובפועל; בכוח בפנסיונרים

משני לבטים וישנם היו נסתיים. טרם הרבשכבתי, בגיוס שמקורו החדש האדם כוח של קליטתו תהליך
וליבון מפגש הוא: נהפוך להדאיג; כדי אלה בלבטים אין כשלעצמם ואולם והנקלטים. הקולטים  הצדדים
לצפות יש הצדדים. לשני תורמים  העבודה ובסגנון המחשבה בקווי בהדגשות, בגישות, ההבדלים של
ישראל משטרת תהיה בחיל, המשרתים כל של והאינטגרציה האירגונית ההשתייכות הרגשת יגברו שכאשר

יותר. וחזקה טובה
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51 לוח האדם כוח א.

האדם75?ו כוח חלוקת
התפקידים לפ*

מניעה,ס'וויס
ותנ1עה%51,3

£'<

יי האדם כוח מצבת ו.
14,973 במשטרה האדם כוח מנה 1975 שנת תום עם
נכללים זה במספר שחלפה. בשנה 12,596 לעומת איש,
הגבול משמר אנשי (כולל המניין מן משטרה אנשי 12,302
מוספים שוטרים 701 האזרחי); המשמר של הקבע וסגל
שומרים 843 מוגדרים; בתפקידים שוטרים 723 זמניים;

אזרחיים. עובדים וכן היישובים, במשמר יומיים

עמד תושבים ל1,000 המניין מן המשטרה אנשי מדד
שעברה. בשנה 3.2 לעומת ,3.5 על 1975 בשנת

המקומיים (למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר
בשנה 1,303 לעומת ל1,391 הגיע המוחזקים) בשטחים
1,994  עלייה נרשמה שוב השוטרות במספר שחלפה.
המוחזקים בשטחים שלפניה. בשנה 1,784 לעומת השנה,
מהם  שלפניה בשנה 1,174 לעומת איש, 1,145 שירתו

ישראליים. ו323 מקומיים משטרה אנשי 822

תנועה, וסיור, (מניעה ייעודיים משטרה בתפקידי
וניהול) פיקוד וקורסים, הדרכה אופרטיבי, קשר חקירות,
התפקידים ובשאר ב1974), 77.30/0 (לעומת 74.90/0 עסקו

.(22.70/0 (לעומת 25.10/0 
שאינם בתפקידים המועסקים במספר שחל הגידול
שרובם הנהגים, במספר מעלייה בעיקר נובע ייעודיים

האזרחי. המשמר במערך הועסקו

ץ |
52לוח

כוח מצבת 11,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה תושבים*האדם
19661975

עובדי משטרהכל עובדיאנשי כל משטרהמספר אנשי מספר
ישראלהאוכלוסייההשנה המניין**משטרת המנייןהמשטרהמן מן

חושביםל1,000

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
19703,000,00011,1659,4053.7?.!
19713,090,00011,1339,3973.63.0
19723,200,50011,3589,6143.63.0
19733,304,42211,722 ■10,0053.63.0
19743,382,64312,596 10,6953.73.2י
19753,488,16014,97312,3024.33.5

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *

המוחזקים. בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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53 לוח
1975 ובמחוזות הארצי במטה המצבה

הכלהדרגה סך
הארצ* המטה
הגבול משמר
הדרכה בסיסי

המחוז
הצפוני

מחוז

תלאביב
המחוז
הדרומי

המשמר
האזרחי

1,771744209212232374קצינים

6,4352,0081,6181,2051,385219סמלים

4,0962,419517439565156שוטרים

המניין מן המשטרה אנשי כל 12,3025,1712,3441,8562,182749סך

מוגדרים בתפקידים 723297122702331שוטרים

זמניים מוספים 7016451812242שוטרים

המדורגים שרותים ועובדי פקידים
האחיד 9423בדירוג

היישובים במשמר יומיים 84369823456017שומרים

395145150100סטודנטים

המשטרה עובדי כל 14,9736,8152,6522,1352,602769סך

ב974ו המשטרה עובדי כל 12,5965,7822,4541,8822,45819סך

54 לוח
19751966 הדרגות לפי האדם כוח מצבת

המצבה
הדרגה

1966196719681969197019711972197319741975

1111111111רבניצב

87788868912ניצב
811101114תתניצב

משנה 25242426363028304458ניצב
4749525554637893104130סגןניצב
92108121129137145146163174277רבפקד
213214219222235233246250259438פקד

226224226237230269303374376550מפקח
משנה 90144181208221222213161196291מפקח

ראשון 2554706528001,055רבסמל
6767177748409388078189391,0081,058רבסמל

ראשון(ה) 8749671,0341,0751,1221,1971,3091,3901,4341,880סמל(ת)
שני(ה) 1,1501,2251,2631,2901,4411,4831,5721,6611,7942,442סמל(ת)

* 1,3401,3871,5391,6841,6511,6891,4782,0031,9381,618רבשוטחת)
2,8273,6893,7693,6333,3312,9872,9352,2702,5472,478שוטר(ת)

הכל 4089,4059,3979,61410,00510,69512,302,?7,5698,7569,210סך

באחוזים +השינוי 12.5+ 15.7+ 5.2+ 2.1 0.1+ 2.3+ 4.1+ 6.9+ 15.0

הסמלים. במניין ולא השוטרים, במניין רבישוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל *
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55לוח
מן הסיבותהורדות לפי 1975המצבה

ההורדה הכלסיבות סמליםמפקחיםקציניםסך
ושוטריםבכירים

הכל 1,47449811,344סך

63211ןנפטרו

44נספו

בתפקיד ו1נפלו

בריאות מסיבות 120610104פוטרו

אחדלת מקיבות 68365פוטרו

לקיצבה 93201855יצאו

8002045735התפטרו

אחרות סיבות

או חובה שירות סיום

לצה"ל 3723369החזרה

ונשירה קליטה .2

התקנים את למלא המשטרה של מאמציה למרות
של התקן 1975 בשנת גם התמלא לא ייעודיים, בתפקידים
המועמדים מיעוט מפאת ותנועה, סיור בתפקידי האדם כוח
והעיסוקים השירותים בענפי התקנים אלו. לתפקידים

מולאו. במשטרה האחרים הרבגוניים

של הקליטה בלשכות התייצבו 1975 שנת במשך
גוייסו מהם אשתקד. 6,461 לעומת איש, 7,102 המשטרה
לסגל אנשים 823 (כולל המניין מן משטרה אנשי 2,701
מוגדרים בתפקידים שוטרים 143 האזרחי), המשמר
כן (שמ"זים). זמניים מוספים שוטרים ו233 (שת"מים)
בין המוחזקים. בשטחים מקומיים שוטרים 58 גוייסו
אקדמאים, 115  המשטרה בשורות השנה הנקלטים
והוא קוצר הגיוס תהליך הקודמת. בשנה 164 לעומת

בלבד. שבועות שלושה עתה נמשך

מהם 54.30/0 איש. 1,474 המצבה מן הורדו השנה
המתפטרים שיעור היה שבה ,1974 שנת לעומת התפטרו,
מן המתפטרים רוב .43.60/0  המצבה מן היורדים מבין
שוויתקם חדשים, משטרה אנשי היו איש) 620) השירות

שנים. שלוש על עלה לא במשטרה

56 לוח
ו1975197 המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים לעומת המתגייסים מבין המתפטרים אחוז מהם הורדו גוייסו השנה
השינוי אחוז  המצבה מן המצבה מן היורדים התפטרו המצבה מן

19711,4441,45273450.6 0.6

19721,5121,29459245.7+ 16.8

19731,8661,08052248.3+ 72.8

19741,9381,24854443.6+ 55.3

19753,0811,47480054.3+ 109.0

57 לוח
1975 בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים

הדרגה
שנההכלשד אחתעד 13 45 610 ומעלה2021\ך
באבאבאבאבאבאבא

בכירים 4920141444112128קצינים

81452927151133221231מפקחים

4492305747108734034493943311526סמלים
89550523517557726950362519662שוטרים

הכל 1,4748003352637043579374776052402136סך

עם השוואה
1974 1,248544144112595231123661129862302127מספרי

בלבד. המתפטרים  ב המצבה. מן היורדים כל  א
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לממשיכים למענק זכות ונקבעה הוקדם הפרישה גיל
בעניין הטבות נקבעו זאת מלבד זה. לגיל מעבר בשירות
נוסף. ביטחוני ותק צבירת ובעניין קודם בשירות הכרה

.(79 עמי 11 מס' בפרק ראה (פרסים

פרישתם, בתכנון לפורשים מסייעת הפנסיונרים יחידת
בעיות ובפתרון נאותה תעסוקה במציאת להם עוזרת
השנה הפרישה. עם להתעורר העשויות ואחרות, חברתיות
מחוץ בעבודה סודרו מהם איש. ב764 היחידה טיפלה
מיוחד. טיפול ניתן איש ל22 פנסיונרים. 227 למשטרה

על לשמירה התנאים שופרו 1975 בשנת דת. שירותי
כנסת בתי והופעלו האוכל וחדרי המטבחים כשרות
מסיבות אורגנו החגים לקראת השונות. ביחידות
חג לקראת מיוחד כשרות מיבצע אורגנו כן מסורתיות.
הרצאות הגבול. משמר ליחידות פסח וסדרי הפסח
המשטרה ביחידות ניתנו היהודית התודעה להגברת
יחידות של עיון ובימי השבועיים השיעורים במסגרת
בבתי טיפולים עשרות ערך הרבנות צוות הגבול. משמר
ובעיות אישות בעיות בפתרון הקשורים הרבניים, הדין

משפחתיות.

רפואה שירות* .4

השנה במשך בדקו המשטרה של הרפואי השירות אנשי
המשטרה של הרפואיות הוועדות לגיוס. מועמדים אלפי
ולגבי בעבודתם, הוגבלו מביניהם 80 איש: 210 בדקו
ולשרת להמשיך מסוגלים אינם כי נקבע  אחרים 130

רפואיות. מסיבות במשטרה,

בדיקות השנה במשך עברו המשטרה מאנשי חלק
נגד חוסנו איש וכ600 עיניים, בדיקות בעיקר תקופתיות,

שפעת.

שנערך התרמה במיבצע נתקבלו דם מנות ל3,000 מעל
מרפאות וחובשים. רופאים נוספו יחידות במספר השנה.
ובמחוז תלאביב במחוז השרון, במרחב נפתחו משטרתיות

הצפוני.

ציודם את חידשו מג"ב, מרפאות כולל המרפאות, כל
ובבתיהם בבתיחולים ביקורים נערכו השנה גם הרפואי.

חולים. משטרה אנשי של

המחוזות. דרישת לפי ראשונה, בעזרה קורסים קויימו
וזבנים, ניקיון פועלי מזון, לעובדי הבדיקות נמשכו

המשטרה. ביחידות התברואתית ההשגחה ונמשכה

ושוטרים סמלים של מחלה בגלל ההיעדרות ימי ממוצע
ושל שעברה, בשנה 12.2 לעומת ימים, 11.5 זו בשנה היה
במניין שעברה. בשנה 7.9 לעומת ימים, 5.2  קצינים
בשעת פציעות עקב היעדרויות גם נכללות אלה ימים

איבה. פעולות עקב  זה ובכלל תפקיד מילוי

בפרט וטיפול שירות תנאי .3

של בשכרם העלאה היתה השנה גם בשכר. הטבות
השירות בתנאי הקשורים בנושאים משטרה אנשי

: המיוחדים

תוספת קיבלו מפקח, עד שוטר בדרגות משטרה, אנשי
בי, במשמרת עבודה לילה, במשמרת עבודה עבור שכר
כן מפוצל. עבודה יום ועבור ובחגים בשבתות עבודה

הבגרות. תוספת הוגדלה

לאנשי תשולם ותק/שדה ותוספת ותק/שק''ד תוספת
לאחר הוצבו אם גם  אלו תוספות שקיבלו משטרה
אלו. תוספות מקבלים אין בהם לתפקידים שנים מספר

עבור כפיצוי שדה תוספת זו משנה ניתנת לחבלנים
המסוכנת. עבודתם

מעשים עבור משטרה, לאנשי הוענקו כספיים פרסים
הוענקו השנה ייעול. הצעות ועבור השערה מן החורגים

פרסים. 5,818

חדשה, פקודה הוצאה זו בשנה משטרה. אנשי קידום
בנוייה הפקודה המשטרה. אנשי של קידומם את המסדירה
הקידום כשתנאי עיסוקים, לחטיבות האנשים חלוקת על
על השכלה, נתוני על בעיקר, מבוססים, חטיבה כל בתוך

בדרגה. מיזערי זמן פרק ועל משטרתיים קורסים

תכנון לאפשר הוא החדשה הקידום פקודת של מטרתה
טיפוחו כדי תוך באירגון, ופרט פרט כל של הקריירה
יביאו שנקבעו הקריטריונים כי להניח יש וקידומו.
ולעלייה הדרגות בעלי של האדם כוח ברמת לעלייה

בשורות. הרצון שביעות ברמת

מן משטרה אנשי 5,278 בדרגה הועלו 1975 בשנת
קצונה. בדרגות 638 מהם המניין,

השנה גם להתרחב. ממשיכה הרווחה מערכת רווחה.
בעלי אקדמאים במרחבים, הרווחה לתפקידי גוייסו
והחינוך. החברה מדעי בתחום ומעשית מקצועית הכשרה
דיור בעיות לפתרון רבים מאמצים הקדישו הרווחה אנשי
אושרו השנה במשך משטרה. לאנשי הלוואות ולקבלת
846,000 של בסכום דיור לצורכי הלוואות צעירים לזוגות

ל"י.
אנשי מבין ולנפגעים לחולים הסיוע נושא הודגש השנה
לתיפקוד הנפגע של שובו עד למשפחה ועזרה המשטרה

מלא.
הוועד עם הדוק פעולה בשיתוף פועל הרווחה מערך
20 של להקמתם השנה דאג אשר השוטר, למען הציבורי

הארץ. ברחבי המשטרה בתחנות לשוטרים מועדונים

בחוק משמעותי תיקון נעשה 1975 בשנת גימלאות.
השירות. מן הפורשים משטרה לאנשי המתייחס הגימלאות
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צה"ל ע"י המוחזקים בשטחים האדם כוח .6

בשטחים האדם כוח מצבת על נמנו 1975 שנת סיום עם
בשנת 840 (לעומת מקומיים משטרה אנשי 822 המוחזקים
.(337 (לעומת ישראליים משטרה אנשי ו323 (1974

משקפים אינם הישראליים המשטרה אנשי לגבי המספרים
ישראל משטרת משקיעה אותה ההשקעה את במלואה
המוצבים אלה את רק כוללים אלה מספרים בשטחים.
משטרת אנשי את כוללים ואינם קבע באורח בשטחים
לוגיסטיים שירותים בשטחים ליחידות המספקים ישראל

הגבול. משמר אנשי את לא ואף ואחרים,

ההתנהגות מדעי בתחום השירותים .5
כמדור 1975 בשנת התמסד ההתנהגות מדעי אנשי צוות
מגישים אנשיו האדם. כוח מינהל במסגרת עצמאי
הכוללים והפסיכולוגיה, הסוציולוגיה בתחום שירותים
התפקיד, דרישות לפי וסיווג מיון למיבדקי שיטות פיתוח
שונים, לתפקידים למועמדים ומיון התאמה מבחני עריכת
הטיפול דרכי לשיפור וכלים עבודה שיטות פיתוח
וייעוץ האדם כוח בניהול חדשים מושגים הקניית באנשים,

י . ■ י למפקדים. שוטף
סוציולוגים של פונקציות ואויישו נקבעו 1975 בשנת
הדרומי. המחוז במטה נתמנה מחוזי ופסיכולוג מחוזיים,
וסיווג מיון מבחני 588 המדור אנשי ערכו השנה במשך
י . ו פסיכוטכניים.

58 לוח
1975 הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת

סיני וצפון עזה נפת יהודה נפת שומרון נפת הכל סך

מהם הכל סר מהם הכל סך מהם הכל סך מהם הכל סן
ישראלים ישראלים ישראלים ישראלים

הדרגה

123 583 82 284 118 278 323 1,145 הכל סך

45151116152519

199111791275618064

5414622138836224

2566331616

56 ( קצינים
418 סמלים
646 ושוטרים שוטרים רבי

25 שת''מיםי
שמ''זים*

מוגדרים. בתפקידים שוטרים *

זמניים. מוספים שוטרים **
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זו  המורכב קצינים, קורס של נוסף מחזור נפתח הדוח
מחלקות, משלוש  המשטרה בתולדות הראשונה הפעם

חניכים. 122 בו משתתפים הכל ובסך
השתלמויות השנה במשך נתקיימו הקורסים מלבד
להשלטת ופיקוד; ניהול לסגנונות לקצינים; מטה לעבודת
קל; נשק למדריכי גוף; לאימון הציבורי; הסדר
תוכננו כן כימיים). ביולוגיים (אמצעים לחבלה/אב"כ
אקדמאיים; בכירים קצינים קורס חדשים: קורסים השנה
קצינים קורס מינהל; מגמת  בכירים קצינים קורס
מערך מינהל; מגמת  קצינים קורס לאקדמאים;

מודיעין. בנושאי קורסים
המשטרה: של ההדרכה ספרות של בעידכונה הוחל
אקדח קל, נשק בנושא הדרכה חומר פורסם השנה במשך
הסדר השלטת על הדרכה חומר (קרביו). 1^ז ורובה
בהכנה. נמצא  מטה ועבודת הפגנות פיזור הציבורי,
משטרה אנשי 3,428 השנה במשך השתתפו הכל בסך
הדרכה שעות מאות השונים. ובהשתלמויות בקורסים

המרחבית. ההדרכה במסגרת ניתנו
60 לוח

1975 בשנת שהתקיימו ההשתלמויות

מספרמספרההשתלמות
המשתתפיםהמחזורים

 הארצי מהמטה בד"א

ותפקידיה המשטרה 7206הכרת
מיוחדים מוספים שוטרים  7245סטודנטים

לקצינים ניהול 10250סגנונות
גישוש כלבי 416נוהגי

תנועה 127קציני
לנשק הדרכה 240צוותי

121מג"ב
למיכון למעבר הכנה  מכ"א 276עובדי

באקדח) (שימוש תזמורת 130אנשי
לנוער" ''נוער מתנועת 19נערים

בטיחות משמרות 133מדריכי
מצ"ח ובוחני 117חוקרי
 מודיעין קציני

כלליים משטרה 113תפקידי
 ממטא"ר קצינים

ותפקידיה המשטרה 130הכרת
בירי השתלמות  לקשרים קורס 113חניכי

 הצפוני המחוז  האזרחי המשמר
בנוי בשטח 171לחימה

4100בוחנים
אתרים עיון 13276ימי

הכל 591,413סך

והדרכה הכשרה ב.

שנבעו בנושאים ספציפית הכשרה להקנות הצורך
של מקליטתם ביטחוןהפנים, בתחום המטלות מתוספת
מסגרות ומהרחבת השונות הפיקוד ברמות רבים אנשים
של ההדרכה מערך של הרחבתו את חייב  החיל

המשטרה.
1975 באוגוסט מחדש שהתארגנה ההדרכה, מחלקת
למערך מטה באחריות נושאת המיבצעים), אגף (במסגרת
של ולשילובם הארציים, הספר בתי של האימון תוכניות
המרחבית. ההדרכה במערך השוטפת מהפעילות לקחים
בקורסים הלימוד תוכניות ועודכנו נבדקו השנה
התאמת על הן דגש שימת תוך לרמותיהם, המשטרתיים
ממטלות המתבקשים ולשינויים למשימות התוכניות
וההדרכה ההנהגה הפיקוד, כושר על והן  המשטרה

הפיקודיים. בקורסים
התבטא החיל של השונות במסגרות שחל הגידול
סיימו חניכים 54 הקצינים. קורס של ניכרת בהרחבה
בשנת אשתקד. בו שהוחל הקצינים קורס את 1975 בשנת

59 לוח
975ו בשנת שהתקיימו הקורסים

מספרהקורס
המחזורים

החניכיםמספר

סךטרםנשרוסיימו
הכלסיימו

בסיסי שוטרים
סיור) 2647891149718(מגמת
בסיסי שוטרים

חקירות) 101842972285(מגמת
2602162143סמלים
25422122198קצינים

מקוצר 3513081ממ"שים
מתקדם 125126חוקרים
לבגרות 22953064המדרשה

בכירים לקצינים 11010הכנה
מז"פ 11525טכנאי
גישוש 1235כלבני
נושאי 12424בילוש

בסיסי 23222559עוקבים
לבוחנים הכנה 166קורס

3771087פקחנים
מטה מודיעין 11818קציני

מודיעין 24848רכזי
לעברית 3502339112אולפן

39393חיב"ה
כשרות 11313מוסמכי

2,015 553 207 1,255 66 הכל סך
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ישראל במשטרת הבכיר הקצין של להכשרתו אופטימלית
כתשעה הוא מחזור בכל הלימודים משך משימותיו. למילוי

חניכים. 30 מחזור בכל חודשים.

שמש בית אולפן .3

להתגייס המועמדים חדשים לעולים המיועד באולפן,
נשרו 23 סיימו, מהם 50 איש: 112 השנה למדו למשטרה,

לומדים. עדיין ו39

מרחבית הדרכה .4

ההדרכה מערכת של מחדש באירגון הוחל 1975 בשנת
חולקה זו הדרכה מערכת המשטרה. ביחידות המרחבית
ביחידות מרחבית הדרכה מרכזיות: מסגרות לשלוש
השתלמויות התפקיד; מילוי כדי תור  המשטרה
או ארצית במסגרת השונים התפקידים לבעלי מקצועיות

כלליים. בנושאים עיון וימי יחידתית

כללית השכלה .5

השתלמויות בשתי השתתפו בכירים קצינים 10
הספר בבית ללימודים להכינם כדי המשטרתית, במדרשה
לימוד מקצועות נכללו בהשתלמות בכירים. לקצינים
וכוי. פיסיקה גיאוגרפיה, אנגלית, מתימטיקה, כמו כלליים

לבחינות להכנה המשטרתית במדרשה הרביעי המחזור
סיימו חניכים 24 הסתיים. כשנה, נמשכו שלימודיו בגרות,

בהצלחה. אותו

בתחום שירותיה במתן המשיכה המרכזית הספרייה
בה נוספו השנה הכללית. והספרות המקצועית הספרות
ספריות וב81 בה, נמצאו הכל בסך חדשים. ספרים 4,961
הספרייה ספרים. 34,708 השונות, שביחידות המישנה

מדפיה. על מהמתחדש ביבליוגראפיים דפים מפרסמת

חוץ לגורמי הדרכה .6

וגורמים (צה"ל חוץ גורמי המשטרה הדריכה השנה גם
והשתלמויות קורסים התקיימו כן אחרים). ממלכתיים
לגורמים מודרכים סיורים מחו"ל. משטרה לאנשי
המשטרה ביחידות נערכו חוץ ולגורמי ישראליים

ובמיתקניה.

ז"ל סלע א. רבניצב ע"ש הארצי הספר בית .1

ב17 מחזורים 65 השנה התקיימו הארצי הספר בבית
הקורסים איש. כ2,000 למדו ובהם שונים קורסים
הכשרה  מסלולים בשלושה שנה, כמדי התקיימו,

מקצועית. והכשרה פיקודית הכשרה בסיסית,

הקצינים בקורס החשובים: הקורסים על פרטים להלן
בתחומי נושאים הדיון. בשיטת הנושאים רוב נלמדו
בקבוצות מתורגלים  ומיבצעים סיור תנועה, חקירות,
העוסקות ליחידות החניכים הוצמדו הקורס במהלך קטנות.
הנושאים מלבד מקרוב. להכירם כדי אלה, בתפקידים
למדו המשטרה, עבודת ומתחום והמשפט החוק מתחום
הרצאות ושמעו ומתימטיקה, אנגלית הקורס חניכי
דינמיקה קרימינולוגיה, סוציולוגיה, בפסיכולוגיה,
ברמה מרצים מפי וסטטיסטיקה, פנולוגיה קבוצתית,

אקדמית.

מקוצר קורס של מחזורים שלושה התקיימו השנה
שעברה. בשנה אחד מחזור לעומת משנה, למפקחי
השתתפו בראשון סמלים. קורם של מחזורים שני התקיימו
חניכים. 62  הסתיים לא שעדיין  ובשני חניכים 60
ממשיכים 149 בסיסי; שוטרים קורס סיימו חניכים 478
184 סיימו הבסיסי החוקרים קורס את בלימודיהם. עדיין
של אחד במחזור בלימודיהם. עדיין ממשיכים 72 איש?
קורס את איש. 25 השתתפו מתקדם חוקרים קורס
בלימודיהם. עדיין ממשיכים 25 איש; 32 סיימו העוקבים
מחזורים. בשלושה איש, 77 השתתפו פקחנים בקורס
מחזורים. בשלושה חיילות, 93  חיב"ה לחיילות בקורס
וקורסים וסיור גישוש כלבי לנוהגי קורסים התקיימו כן

מודיעין. בנושאי

בכירים לקצינים הספר בית .2

השנה. נסתיים בכירים לקצינים הספר בבית כי מחזור
המכון בלימודי שולבו שלימודיו החמישי המחזור זה היה
למשפטים הפקולטה של פלילי ולמשפט לקרימינולוגיה

תלאביב. באוניברסיטת

שינויים, במערכת הוחל כ"א מחזור של פתיחתו עם
בנושאים האימון שעות היקף את להגדיל במגמה
תוכנית היא אלה שינויים של מטרתם משטרתיים.
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10 פיק

הלוגיסטי המערך

ולספק התשתית את ליצור מתפקידם אשר הגורמים של ביעילותה במעט לא תלוייה אירגון של הצלחתו
אלה גורמים של פיתוחם על שקדה ישראל משטרת הייעודיות. היחידות של לעבודתן החיוניים השירותים את
מה פיצוי המיבצעיות ליחידות יהווה מגישים, שהם האמצעים ותיחכום שירותיהם ששכלול תקווה מתוך גם
החיל מסגרת גידול את ללווה משנדרשו אלה, גורמים של יעילותם נבחנה 1975 בשנת האדם. בכוח למחסור
ישראל. משטרת של השירות פונקציות בכל אותותיהם נתנו שחלו השינויים משימותיו. מעגל התרחבות ואת
לבעיות הולמים פתרונות למצוא כדי רגיל, בלתי במעמס השנה במשך לעמוד היה חייב הלוגיסטי המערך
ליחידות איכסון פתרונות למצוא רכב, כלי ומאות נשק כלי רבבות ולחלק להכין לקלוט, צורך היה שנתעוררו.
היה חייב והוא  המשטרה של המיבצעית בהתארגנות היה שמקורן החדשות הפונקציות ולכל הגבול משמר

לכך. הכספיים האמצעים שנתקבלו לפני עוד אלה משימות בביצוע להתחיל
נעשה הדבר תקינותו. את להבטיח מנת על שנוסף, הרב הציוד של לאחזקתו מורחב מערך לבנות צורך היה
המיבצעיים לצרכיה ההיענות מירב להבטחת  מיוחדים עבודה נוהלי של הנהגתם עלידי הקיים, המערך בידי

המועסקים. במספר מיזערית הגדלה תוך המשטרה, של

פיתוח בעבודות להתחיל היה ניתן לא מכך כתוצאה עדיפויות. סדרי הגדרת חייבו התקציביות הבעיות
שננקטו הצעדים העבודה. נעשתה זאת למרות ואולם בהן, הוחל שכבר בעבודות להמשיך רק אלא חדשות,
של התיפעול רמת על לשמור איפשרו  שנקבע הזמנים בלוח עמידה תוך הקפדני, לביצועם והחתירה
מחוייבי שהיו הקיים, של ושכלולים שיפורים בתוספת  המקובלים השירותים את לה ולספק המשטרה

המציאות.

מהתקציבים ל"י ב13,000,000 גדולים אלה תקציבים
.1974/75 בשנת אלה למטרות שנועדו

הקיצוץ, לאחר הסתכם, 1975/76 לשנת הפיתוח תקציב
לשנת המועדכן הפיתוח תקציב לעומת ל"י, בכ6,700,000

ל"י. בכ7,700,000 שהסתכם ,1974/75

ל"י, 15,000,000 בסך נוסף תקציב אושר השנה במהלך
בביטחון הקשורות מיוחדות הוצאות לכיסוי שנועד
מיוחד תקציב אושר זאת, מלבד חירום. ובשעת הפנים
היחידות הקמת לצורך ל"י כ13,000,000 של בסר
תקציב חשבון על ההוצאה ואילת. אשדוד נמלי לאבטחת

הנמלים. מרשות ההחזר בקבלת מותנית זה

המשטרה תקציב א.
הסתכם 1975/76 הכספים לשנת ישראל משטרת תקציב
בגביית המותנים התקציבים למעט ל"י, ב603,000,000
מהתקציב גדול זה תקציב שונים. מגורמים הכנסות
ל"י; בכ170,000,000 1974/75 הכספים לשנת המעודכן

כ40.00/0. של גידול זהו
שנועדו שונים, גורמים בהשתתפות שמקורם התקציבים
בשטחים המשטרה יחידות של הוצאותיהן את לכסות
ביטחוניים מיתקנים לאבטחת ההוצאות את המוחזקים,
ומקומות הממשלה משרדי של השמירה הוצאות ואת
ל"י. ב65,000,000 1975/76 בשנת הסתכמו ציבוריים,
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כן הגבול; משמר ליחידות המנופקת המזון כמות הוגדלה
המזון ניפוק המעצר. בבתי הנצרכת המזון כמות גדלה
בכ השנה הסתכם מיוחדים מיבצעים בעת לשוטרים

כלכלה. ימי 76,000

וז"מ בעל* ד.
ו179 סוסים 44 במשטרה היו הנסקרת השנה תום עם
בשירותיהם מוגבר לשימוש מגמה ניכרת השנה כלבים.
הכל בסר סמים. גילוי לצורך בעיקר מאומנים, כלבים של
421 לעומת סמים, גילוי פעולות ל1,017 הכלבים הוצאו
ההצלחות שיעור .141.50/0 של עלייה  אשתקד פעולות
חשיש ק"ג 99,659 נתגלו אלה בפעולות ניכר: היה
לצורכי הכלבים הופעלו זאת מלבד אופיום. ק"ג ו4,534
וגילוי וחפצים אנשים זיהוי נעדרים, אחר חיפוש גישוש,

ושמירה. סיור לצורכי וכן נפץ, חומרי

קבוצות בפני יכולתם את הכלבים הדגימו שנה, כבכל
ואורחי צה"ל אנשי משטרתיים, בקורסים חניכים נוער,

צופים. 22,300 בפני הדגמות 107 נערכו השנה חוץ.

תחבורה ה.

הכל ובסך ב12.70/0, הרכב כלי מצבת גדלה 1975 בשנת
מסוגים רכב כלי 1,835 השנה, תום עם במשטרה, היו
היו כן .1974 בשנת רכב כלי 1,626 לעומת שונים,
השנה נוספו רכב כלי 469 שיט. כלי תשעה במשטרה
נועדה רכב כלי 209 של התוספת המצבה. מן ירדו ו260
כלי גמעו השנה במשך האזרחי. המשמר ליחידות בעיקר
10.50/0 של (עלייה ק"מ כ63,000,000 המשטרה של הרכב

דלק. ליטר 12,785,549 וצרכו (1974 לעומת

במבחני בהצלחה זו בשנה עמדו משטרה אנשי כ1,700
נהיגה שיעורי שקיבלו לאחר המשטרה, של הנהיגה
כ7,500 החזיקו 1975 שנת תום עם המשטרה. במסגרת
קצינים כ1,000 וביניהם משטרתי, נהיגה ברישיון איש
עם הסכם נחתם השנה הדרגות. בכל שוטרות וכ250
נהיגה במבחן שעמדו לנהגים יוצאו לפיו התחבורה, משרד
לרישיון במקביל אזרחיים, נהיגה רישיונות המשטרה של

המשטרתי.

75,273 המשטרה סדנאות עלידי בוצעו השנה במשך
אשתקד. לעומת בלבד 3.80/0 של עלייה  תיקון פעולות
לעומת התיקון, בפעולות הזעומה העלייה את לייחס יש
כלי ובמספר בקילומטראד (10.50/0) יותר הגדולה העלייה
של להחלפתם גורמים: לשני ,(12.70/0 של (עלייה הרכב
ארבע של ולהפעלתן בחדשים ישנים רכב כלי 260

כספים .3

משימותיה ובהיקף המשטרה במבנה שחלו השינויים
מחלקת של בפעולתה השתקפו ,1975 שנת במהלד
והכנתו אוטומאטי נתונים לעיבוד המעבר הכספים.
וכיום השנה, הושלם הקודמת, בשנה הוחל בו למחשב,
החשבונאיים והדיווחים הרישומים רוב מבוצעים

המחשב. עלידי והתקציכיים

של שונים בחשבונות המחלקה טיפלה 1975 בשנת
ל"י כ65,000,000 הסתכם במזומנים שמחזורם ספקים,
בפקודות מחזורם .(1974 בשנת ל"י 40,000,000 (לעומת
(לעומת ל"י ב160,000,000 הסתכם (סילוקין) העברה

אשתקד). ל"י 149,000,000

למתן ההסדר והרחבת הישיר במיסוי הרפורמה הנהגת
עבודה וימי משמרות עבור משטרה לאנשי תוספת
לשינוי בהיערכות המשכורות מדור את חייבו מפוצלים,

בהתאם. עבודתו מדרי

אפסנאות ג.

פנימיים אירגוניים שינויים בוצעו השנה במשך
מדור מתחום החבלה נושא הועבר כן האפסנאות. במחלקת

המיבצעים. למחלקת החימוש

הקרבין רובי של מסירתם הסתיימה החימוש במדור
עבור אקדחים המדור קלט כן האזרחי. המשמר ליחידות
ביקורות 3,340 בוצעו השנה במשך המשטרה. יחידות
האזרחי במשמר הגבול, במשמר המשטרה, ביחידות נשק
המשטרה. של בנשק המחזיקים אזרחיים וביישובים
ציוד ופריטי ירייה כלי אלפי תוקנו החימוש בסדנאות

שונים. פריטים בהן יוצרו כן רבים! משרדי

מערכת בהכנת השנה טיפל המשטרה של הדפוס בית
המיבצעים. ואגף האזרחי המשמר עבור חדשה טפסים
הגידול עקב טפסים. 39,000,000 הודפסו הכל בסך
מעבודות חלק נמסרו השוטפות, ההדפסה בעבודות

אזרחיים. דפוס לבתי ההדפסה

הוחל האישי. הציוד לשיפור תשומתלב הוקדשה
חדש, מדגם במדים השוטרים של החורף מדי בהחלפת
אנשי לכל נופקו הקיץ ובמשך הקיץ, מדי דגם שופר

החדיש. מהדגם קיץ חליפות שתי המשטרה

השנה, ספטמבר בחודש בפעולתו שהחל המזון, מדור
השנה חיים. לבעלי וכן לעצירים לשוטרים, מזון מנפק
אדם, בכוח הגידול עקב חדשים. מטבחים ארבעה נפתחו
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ונכסים בינו* ז.

אלה: מבנים של בנייתם הושלמה זו שנה במהלך

הארץ. במרכז מג"ב בבסיס דלק ותחנת סדנא *

הצפון. גבול על מג"ב בבסיס מגורים מבנה *

דרום. אספקה בבסיס טרומיים מחסנים שני *

ובנהריה. בקריתשמונה המשטרה בתחנות מיקלטים *

ביריחו. חדרים וחצי ארבעה בן טרומי מבנה *

מג"ב, בבסיסי חדשים מבנים בהקמת הוחל כן כמו
מחסנים ושני זבולון המשטרה בתחנת וסדנא דלק תחנת
בשלבי נמצאות משטרה תחנות שתי צפון. אספקה בבסיס
כן בשפרעם; והשנייה בזכרוןיעקב האחת תכנון:
אשדוד ובנמל בגליל למג"ב בסיסים הקמת מתוכננת

בחיפה. ושירות דלק תחנת והקמת

עלידי המשטרה למשק מבנים מספר גם נוספו השנה
שירות, דירות מספר כוללים אלה שכירות. עלידי או רכישה
כמשרדים או משטרה כנקודות המשמשים דירות או ומבנים

השונות. ליחידות

לשיפוץ רבות בינוי פעולות גם נעשו השנה במשך
לשם או השירות, תנאי הטבת לשם קיימים, מבנים
היו אלה בפעולות הבולטות המשטרה. לצורכי התאמתם
המשטרה בבניין קישון, המעצר בבית הבינוי עבודות
הירקון, מרחב למטה המיועד בתלאביב, הרכבת ברחוב

בנתניה. השרון מרחב מטה עבר אליו ובבניין

הקניות מדור ח.

מדור של בפעילותו הורגש המשטרה בתקציב הצימצום
כ12,000 המדור עלידי הוצאו הנסקרת בשנה הקניות.
ושירותים עבודה כלי חלפים, רכב, ציוד, לרכישת הזמנות
גם ;1974 שנת של זה על במעט רק העולה מספר 
 38,000  1975 בשנת המבוקשים הפריטים מספר

.(38,238) אשתקד של זה עם זהה היה

ל"י. ב83,406,967 הסתכמו שבוצעו ההזמנות

מכרזים. 197 הקניות מדור פירסם השנה במשך

בטבריה באילת, בביתדגן, חדשות: משנה סדנאות
ובעפולה.

מנועים 863 שיפצה ואביזרים מנועים לחידוש החוליה
לתיקון ההזמנות מספר שונים. אביזרים 5,200 ותיקנה
 ב11.00/0 עלה המסגרייה עלידי שטופלו וחלפים ציוד

.1974 בשנת 405 לעומת השנה, 550

מחסן עלידי שסופקו החלפים טיב על הקובלנות מספר
קובלנות 779 ב13.40/0: השנה ירד הראשי התחבורה

אשתקד. קובלנות 900 לעומת ,1975 בשנת

ואלקטרוניקה קשר ו.

שברשות הקשר אמצעי והשתכללו התרחבו השנה גם
ירושלים, מרחבי של במטות הקשר במשרדי המשטרה.
הארצי, שבמטה המחשב של מסופים הותקנו והנגב המרכז
ומשוכללים חדשים מוקדים של התקנתם והושלמה
של קיבולתן הוכפלה ובחיפה. בירושלים הסיור ביחידות
רשת והותקנה וחוץ, פנים לקשר אוטומאטיות מרכזות שש
ארבעה נוספו הטלפרינטרים לרשת עזה. לנפת קווי קשר

חדשים. קשר משרדי

היממה. שעות בכל פועלים המשטרה של הקשר שירותי
לכל מברקה שירותי מספקת הטלפרינטר מכשירי רשת
לענף חיפה, לנמל בןגוריון, התעופה לנמל המטות,
ולמספר הסוהר בתי לשירות תלאביב, במחוז התנועה
מוקד באמצעות מבוצעת המברקים תנועת משטרה. תחנות
ושיחות מברקה שירותי בטלפרינטר. לתכתובת אוטומאטי
הקשר רדיו. קשר עלידי מבוצעות בארץ, היחידות בכל
בשיטת מתבצע האינטרפול מטה לבין הארצי המטה בין
מברקה שירותי גם המספק  בטלקס וכן מורס איתות
ובחר'ל. בארץ אחרים מוסדות לבין הארצי המטה בין

הקשר מערכת סיפקה הסדירים, הקשר שירותי מלבד
קשר שיוותי והגישה במיבצעים מיוחדים קשר שירותי

חוץ. לגורמי קבועים

2,069,602 לעומת מברקים, 2,056,968 שוגרו השנה
2,072 הוחלפו לאינטרפול הארצי המטה בין .1974 בשנת
המברקים מספר שעברה). בשנה מברקים 1,765) מברקים
העברי הטלקס, מכשירי בשני ושודרו שנתקבלו והאיגרות

שעברה. בשנה 125 לעומת ל172, הגיע והלועזי,

ציוד של בנייה עבודות 259 בוצעו הנסקרת בשנה
פירוק עבודות 105 תיקונים, 6,803 התקנות, 348 קשר,

ביחידות. קשר ציוד של טכניות ביקורות ו3,868
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11 פיק

ביקורת * המחשב * משפט* ייעוץ
פנימית

המשפטי הייעוץ א.

הנוגעים בנושאים או כאירגון, בהם עניין לה שיש בתחומים תחיקה הליכי להפעלת עושה המשטרה
עובדים. כציבור לשוטרים

פרלמנטאריים ממשלתיים, גופים עם אמצעיים ובלתי תכופים מגעים מקיים למשטרה המשפטי היועץ
דווקא ולאו החוקים, מן נכבד חלק חוקים. של לתחיקתם הפורמאלית היוזמה שבידיהם ומוניציפאליים,
הם שלכאורה רבים, חוקים ישראל; למשטרת  עקיפה או ישירה  נגיעה להם יש הפליליים, החוקים

בציבור. דמותה ועל פעילותה על ומשפיעים נוספים תפקידים המשטרה על מטילים האזרחי, במישור

אכיפת של האופראטיבי לצד באשר דעתה את ישראל משטרת משמיעה התחיקה, יוזמי הגופים עם במגעיה
השונים. החוקים

הקשורות חוק בהצעות שדנו הכנסת, ועדות ובדיוני שרים ועדות של בישיבות השתתף המשפטי היועץ
ומחוזיות מקומיות בוועדות מקומיות, תנועה בוועדות קבע באורח השתתפו משטרה נציגי המשטרה. בעבודת

ביןמשרדיות. ובוועדות ובנייה, לתכנון

לשנה מאסר עונש חל שעליה עבירה היא לתנועה, או
אחת.

(אבטחת חירום שעת תקנות של תוקפן להארכת חוק
1975  תשל"ה חינוך), מוסדות

חירום שעת תקנות של תוקפן הוארך החוק, עלפי
עד ,1974  תשל"ד חינוך), מוסדות (אבטחת
על הממונה את מסמיכות אלה תקנות ל31.8.76.
את העובדים, את לחייב חינוך במוסדות האבטחה
אבטחה. חובת למלא התלמידים הורי ואת התלמידים

הגרלות אפורים, (משחקים העונשין דיני לתיקון חוק
1975  תשל"ה ,(2 מם' (תיקון והימורים)

המתלוות הפשיעה בתופעות לטפל בא זה חוק
מחוז למפקד מוקנית החוק, לפי קלפים. למועדוני
מועדונים של פתיחתם את מראש למנוע סמכות
קיומם דעתו שלפי מועדונים, לסגור או מחוזו, בתחומי
בשלום או הציבור בשלום לפגוע עלול או פוגע

מיוחד עניין בהם שיש חוקים מספר הכנסת קיבלה השנה
ישראל: למשטרת

תשל"ה (תיקון), לישראל הגנה בצבא העיטורים חוק *

1975 
לקבוע הביטחון שר מוסמך בחוק, שהוכנס התיקון לפי
מערכה. אותות לקבל זכאים וסוהרים שוטרים גם כי

 תשל"ה ,(4 (מפי המשטרה פקודת לתיקון חוק *

1975
את ומגדיר האזרחי המשמר נושא את מסדיר זה תיקון
ביטחון על בשמירה למשטרה מסייע כגוף מעמדו

הפנים.

תשל"ה ,(37 (מפ' הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק *

1975 
עיסוק לשם אשה) או (גבר אדם נוכחות כי קובע החוק
לדיירים מטרד הדבר מהווה שבהם במקומות בזנות,
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עניין בהן שיש חוק הצעות  תזכיר הצעות אלה
למשטרה:

(מוסדות הציבור בריאות חוק הצעת  תזכיר הצעת *

1975  תשל"ה רפואיים),
מחייבת ב1975, שתוקנה כפי הבריאות, פקודת
חסר פצוע, אדם כל על למשטרה דיחוי ללא להודיע
סביר חשש ויש החולים לבית שהגיע מת, או הכרה
התזכיר, הצעת לפי אלימות. במעשה מעורב שהיה
המוסדות כל על למשטרה ההודעה חובת תחול
חובת תחול כן חולים. בתי על רק ולא הרפואיים
סביר חשש לגביו שמתעורר מקרה כל על ההודעה
במעשה מעורב היה המת או ההכרה חסר שהפצוע,

אלימות. במעשה דווקא ולאו סוג, מכל
הסמים פקודת לתיקון חול, הצעת  תזכיר הצעת *

1975  תשל"ה חדש), (נוסח המסוכנים
והיא הקנביס צמח הגדרת תתוקן זו תזכיר הצעת לפי
ההגדרה מחלקיו. חלק וכל קנביס ממין צמח כל תכלול
הגלומות האפשרויות כל את איפוא חובקת החדשה

זרעיו. לרבות זה, בצמח

(תיקון), ירייה כלי חוק הצעת  תזכיר הצעת *

1975  תשל"ו
עלידי המוחזק נשק כי לקבוע מוצע זו תזכיר בהצעת
החוקי ההסדר במסגרת ייכלל לא השמירה חברות
חוקי הסדר במסגרת אלא ראוי", "למפעל המיועד

מיוחד.

במתן המשפטי היועץ עוסק תחיקה ענייני על נוסף
בבעיות המשטרה ליחידות שוטף משפטי ייעוץ
המשפטי היועץ עוסק כן פעילותן. ביצוע אגב המתעוררות
ואוניברסיטאיים מדעיים גופים עם מחקר הסכמי בעריכת

וציבוריות. פרטיות חברות עם מכר והסכמי שונים

נגד כספיות תביעות 16 המשטרה הגישה 1975 בשנת
גוף נזקי המשטרה לאנשי או למשטרה שגרמו אזרחים
במלואם, הנזיקין דמי שולמו מקרים בשלושה ורכוש.
למשטרה השנה שולמו כן בטיפול. עודן התביעות ושאר

עברו. משנים תביעות בגין כספים

נגד עתירות 42 השנה הוגשו לצדק הגבוה הדין לבית
עסקים רישוי ומעצר, שחרור בענייני רובן המשטרה,
בית ידי על נדחו עתירות שמונה הארץ. מן וגירוש
בוטלו, עתירות שש הסף, על ארבע מהן  המשפט
נגד החלטי צו ניתן אחד במקרה רק בטיפול. עודן והיתר
מעצר. סמכות לעניין חוק פירוש לגבי הוא ואף המשטרה,

אזרחיות תביעות 69 המשטרה נגד הוגשו השנה
ופיטורין. גימלאות שכר, והלנות נזיקין בענייני

עריכת לרבות לעבריינות, להביא או הסביבה,
שמלכתחילה במועדונים גם המדובר אסורים. משחקים
עסקים, רישוי בחוק כנדרש לניהולם רישיון ניתן

.1968  ח תשב"

,(12 מס' (תיקון (גימלאות) המדינה שירות חוק *

1975  תשל"ו
הגיע אם לגימלאות לצאת שוטר יכול זה תיקון פי על
 המדינה בשירות שנה 25 של שירות צבר ,50 לגיל
הכללי המפקח ואם במשטרה, שנה 15 לפחות מהן
רק לו תשולם הקיצבה ואולם, לפרישתו. הסכים
כי נקבע בהם מקרים (להוציא שנה 55 לגיל בהגיעו
כדי להתפרנס בריאות, מטעמי מסוגל, אינו האיש
אחרי לשרת לממשיכים כי גם קובע החוק מחייתו).
משכורת מחצית של בשיעור מענק ישולם 50 גיל
מענק זהו ואולם בשירות. ותק שנת לכל חודשית
לשרת שהמשיר למי רק ישולם מלא מענק  מדורג
במלואה תוכר התיקון, פי על .55 לגיל הגיעו עד
ביטחוני. כשירות המנדאט, במשטרת השירות תקופת
וממשיך לגימלאות שפרש ששוטר החוק, קובע כן
לו שיש מוסד בשירות (או המדינה בשירות לעבוד
שלישים שני יקבל  המדינה) תקציב עם קשר

לו. המגיעה מהקיצבה

שהונחו המשטרה, בעבודת הקשורות החוק הצעות אלה
הכנסת: שולחן על

 תשל"ה ,(2 מסי (תיקון נפץ חומרי חוק הצעת *

1975
בחומרי השימוש את במפורש לאסור מציעה החוק הצעת
שהיו העונשים מידת את ולהגדיל היתר, לפי שלא נפץ,

החוק. הוראות הפרת בגין כה עד קבועים
(תיקון), ציבוריים במקומות הבטיחות חוק הצעת *

1975  תשל"ה
הבטיחות חוק הוראות כי קובעת, החוק הצעת
או שמחה אולמות על גם יחולו ציבוריים במקומות
ושמחות, טקסים נערכים שבהם אחרים מקומות על

אלה. למקומות גישה הציבור לכלל שאין למרות

שמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות חוק הצעת *

1975  תשל"ה ,(2 מם' (תיקון
בין השונות בגזרות לביטחון האחריות חלוקת לאור
מפקד של מעמדו את להשוות מוצע למשטרה, צה"ל
מינוי לצורך פיקוד, אלוף של למעמדו מחוז משטרת
בשטח שמירה חובת הטלת לגבי השמירה. על ממונים
שר כי החוק הצעת קובעת המשטרה, שבאחריות
שר עם במקום המשטרה שר עם יתייעץ הפנים

הביטחון.
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המחשב ב.

נתונים לעיבוד כמחלקה מחדש והתארגן פעילותו את 1975 בשנת הרחיב (מר"מ) נתונים י לרישום המרכז
ופיתוח. תכנון למחקר, המינהל במסגרת (מענ"א), אוטומאטי

משימות. של רב מספר לביצוע ונוצל צדדיו לכל נלמד ,1974 בשנת שנקלט ,370/145 1.8.^1. מדגם המחשב
די בו אין בתים 256,000 של המחשב זיכרון כי נמצא, השנה במשך המחשב מהפעלת שהצטבר מהניסיון
כי הסתבר כן בתים. 128,000 של נוסף זיכרון הוזמן לכן המשימות. כל לביצוע הדרושה העוצמה לאספקת
בעלי בדיסקים הוחלפו והם מהנדרש, קטנה בתים, מיליון 800 הוא הכולל שנפחם הדיסקים, יחידות קיבולת

כפול. נפח

בעלות קובץ הנפגעים, לגבי התושבים קובץ  במחשב
וכר. רכב

הופעלה זו מערכת  במשטרה האדם כוח מערכת
עקרונות לפי בנוייה המערכת למעשה. הלכה ,1975 בשנת
שברשות המסוף באמצעות ומנוצלת נתונים" "בסיס

האדם. כוח מחלקת

של עקרונות לפי הבנוייה מערכת  משא"ז מערכת
הגיוס טופסי קליטת לצורך עתה ומופעלת נתונים בסיס

משא"ז. אנשי של

בבניית הוחל  הפליליים המשפט כתי מערכת
המשפט בתי רישומי קליטת תאפשר אשר מערכת
במערכות הפלילי ובנושא התנועה בנושא הפליליים

המשטרה. במחשב הקיימות מקבילות,

נבנתה  מתחמקים תנועה עברייני לאיכוו מערכת
שנגדם עבריינים כ856 אותרו באמצעותה אשר מערכת

חניה. דוחות 10,000 נרשמו

(טופס נאשם תיאור טופסי במחשב נקלטו השנה במשך
מענה ניתן אצבע, טביעות טופסי מויינו ;(3004
מאת ולשאילתות המשטרה יחידות מאת לשאילתות
בדיקות נערכו דרכונים; מבקשי נבדקו שונים; מוסדות

פליליים. תיקים ונפתחו המסוף באמצעות דחופות

(הזמנה הסוגים מכל תנועה דוחות המחשב קלט כן
השנה במשך ואזהרות); חניה דוחות קנס, ברירת לדין,
שנרשם הדוח את לבטל שביקשו נהגים פניות נתקבלו
הפונים מן חלק של בקשותיהם באזהרה. להמירו או נגדם

בחיוב. נענו

רשומות לאיכון הבסיסית בגישה שינוי חל 1975 בשנת
אחרי החיפושים נערכו זו שנה עד במחשב. אנשים
נערך שבה שיטה ה"סאונדקס", בשיטת אנשים רשומות
נערך עתה האדם. של האישיים הפרטים לפי החיפוש
פרטים לפי והחיפוש הזהות, תעודת מספר לפי החיפוש
תעודת מספר היעדר של במקרים רק נעשה אישיים
חוסכת החדשה השיטה במספר. אידיוקים של או הזהות
מיבצעי. מידע להנפקת המנוצלות רבות, מחשב שעות

טלפרינטרים פועלים אוטומאטי נתונים לעיבוד במחלקה
של .0.ס.0 1700 מחשב באמצעות המחשב עם הקשורים
מיוחדים ומסופים והאלקטרוניקה, הקקר מחלקת
סיום עם הארצי. שבמטה המחשב עם ישירות הקשורים
כוח במחלקת אלה: במקומות מסופים פעלו ,1975 שנת
במרחב חיפה, במרחב תלאביב, מחוז במטה האדם,

הנגב. ובמרחב ירושלים במרחב המרכז,

ליחידות המסופים רשת את לפרוס היא התוכנית
המנופקים והעיבודים המידע הארץ. בכל האופראטיביות
פליליים עבריינים קובץ על מבוססים המסוף, באמצעות
וקובץ נהגים) (קובץ תנועה עברייני קובץ ר"פ), (קובץ

גנוב. ורכב רכב בעלות

שינופקו האינפורמציה סוגי את הקובעים נהלים הוצאו
השונים. התפקידים ולבעלי השונות הפיקוד לרמות

מיתקני של התקנתם מתוכננת 1976 שנת לראשית
רק מגנטיים. כרטיסים על המושתתים למסופים, בטיחות
המסוף, באמצעות מידע לקבל יוכל מגנטי כרטיס בעל
כאמצעי עבורו. שנקבעה הסיווג לרמת בהתאם וזאת
אגירת המאפשרת מחשב תוכנית תופעל נוסף בטיחות
מספר ציון תוך הכרטיסים, לבעלי המנופקת אינפורמציה

הכרטיס.

הנתונים עיבוד תוכנית הורחבה 1975 בשנת
תחומים: מספר הכוללת האוטומאטי

בין אינטגרציה המאפשרת תוכנית  נתונים כסיס
 במחשב המערכת מורכבת שמהן השונים הקבצים
ורכב רכב בעלות תנועה, עברייני פליליים, עבריינים

גנוב.

רישום קובץ במחשב נקלט השנה  התושבים קובץ
נערכה הנתונים. לבסיס יסוד ישמש אשר התושבים
תעודת מספר לגבי בעיקר העבריינים, קובץ עם השוואה

דמוגרפיים. ופרטים הזהות

זו, חדשה מערכת  ותאונות נהגים על נתונים כסיס
עבירות עם התאונות את תאגד תכנונה, לכשיסתיים
אחרות מערכות עם אינטגרציה ותאפשר ונהגים, תעבורה
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הפגימית הביקורת ג.

של עצמית בבדיקה עוסקת ישראל משטרת הפנימית. הביקורת של חיוניותה גם גדלה המשטרה, גידול עם
אם לבדוק כדי בהן יש שנקבעו, הביצוע מנוהלי סטיות של גילויין לשמה: לא והמיבצעית המשקית פעילותה
ההליכים יעילות של מתמדת לבדיקה גורם מהווה שוטפת ביקורת אופטימליים; ביצוע נוהלי הם אלה אומנם

ולעידכונם. לשיפורם וההוראות,

לביקורת הצוותים על נוסף שונים. תיפעוליים נושאים על והתפרסה הפנימית הביקורת הועמקה 975ו בשנת
בכירים מבקרים שלושה הטיפול. לאחידות שהוסיף דבר נושאית, לביקורת צוותים הוקמו מוגדרות, ביחידות

למינהל. המדרשה עלידי שנערך לביקורת בסימינריון השתתפו

אחד. נושאי סקר נערך כן פתע; וביקורות מתוכננות ביקורות 120 נערכו השנה במשך
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ן 1 פרק

ביןלאומיים ויחסים הציבור עם יחסים

; / הציבור עם יחסים א.

ההתייחסות אופי הצלחותיה, של תדיר המשתנה מהמאזן מושפעים הציבור עם המשטרה של היחסים
■■■■■ . בשורותיה. פגמים על שמועות או ופגמים פעולתה לתקיפות

תמיד לא כי הוא ברור אם גם  לזכותה להטותו כדי ועושה זה שבמאזן לבעייתיות ערה ישראל משטרת
מועדפות השליליות התופעות מחמירה; לביקורת הקהל דעת נוטה מטבעה הציבור. חלקי כל כלפי הדבר ניתן
מקצועי סיכון זהו לסנסאציות. הצמאים בקהל, רחבים חוגים עלידי והן התקשורת כלי עלידי הן בולט, באופן
עקבית ומחתירה הציבור למען מתמדת מעשייה ישראל משטרת ידי את מרפה הוא אין אך משטרה, כל של

עמו. יחסיה לשיפור

למרות ובעבריינות; בשחיתות במלחמתה הבולטות הצלחותיה למרות פעילותה; של העצום ההיקף למרות
היותה אף על לציבור להגיש שהמשיכה והמגוונים הרבים השירותים למרות במדינה; לביטחוןהפנים תרומתה
השנוי בעניין תקיפה בצורה להתערב נאלצת היא שבו מצב בהתהוות היה די  ייעודיים תפקידים עמוסה
אנשיה כ5,000ו מבין בודדים של נכונה הבלתי בהתנהגותם או בפעולתם היה ודי חריפה, ציבורית במחלוקת
בלתי מזומנות ולעיתים חריפה ביקורת ולעורר עמו יחסיה על להעיב הציבור, בעיני בדמותה לפגוע כדי 

צודקת.

הם אלה קסם. מילות אינן  ו"הסברה" ציבור" "יחסי
איתן בסיס כשיש רק מעט, ולעזור לתרום היכולים כלים

ומעבודתה. מהמשטרה שבערצון להיות לציבור
משטרת את מכירים אינם הציבור בקרב גדולים חלקים
המפיצים גורמים על מבוססות שידיעותיהם או ישראל
על נכון. בלתי מידע  ביודעין שלא או ביודעין  עליה
על מוסמכים פרטים הציבור בפני להביא היא מגמתה כן,
ואין להסתיר מה למשטרה אין ועבודתה. תפקידיה עצמה,
בביקורת מעוניינת ישראל משטרת זאת. לעשות עניין לה
באמצעותה לבחון כדי קונסטרוקטיביות, שכוונותיה כנה
לשפר. שניתן מה כל ולשפר פעולתה ואת עצמה את

הציבור עם יחסים לשיפור משטרה של אפשרויותיה
לספק הוא חשוב כמה עד יודעת המשטרה למדי: מוגבלות
יכולה היא אין אך  רוצים הם בו מידע התקשורת לכלי
באחד או בחקירה לפגוע עלול כשהדבר כן, לעשות
צו ביצוע כי לכך ערה המשטרה שבטיפולה; הנושאים
חוקיות, בלתי הפגנות פיזור המשפט, בית של הריסה
האחרות, האכיפה ופעולות אסורה חניה על דוחות רישום
שלא יכולה היא אין אך  אוהדים לה מוסיפים אינם
שתושבי כדי ייעודה, את למלא היא רוצה עוד כל לבצען,
ובביטחון תקינה בצורה חייהם את לחיות יוכלו המדינה

הדעת. על מתקבל
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על הסבר בדברי המלווים הארץ, ברחבי ותיכוניים
ועיריית התיירות משרד עם בשיתוף המנוגנות. היצירות
לתיירים שבועיים בקונצרטים התזמורת ניגנה ירושלים,
התזמורת ניגנה כן דוד. מגדל ברחבת ישראל ולתושבי
של יישובים ובמספר חולים בבתי ירושלים, בצעדת

העובדת. ההתיישבות

ובמיתקניה המשטרה ביחידות נערכו רבים ביקורים
היתר, בין שונים. גורמים של בקשותיהם עלפי השונים,
לזיהוי המחלקה במעבדות מאורגנות קבוצות 28 ביקרו
הארצי במטה הקשר וביחידת המחשב ביחידת פלילי,

אלה. יחידות של עבודתן על הסברים וקיבלו
והבטיחות, הביטחון שבתערובת המשטרה ביתן
הרחב לקהל נתן בתלאביב, אוקטובר בחודש שנתקיימה
בביתן עבודתה. ואת המשטרה את מקרוב להכיר הזדמנות
ניסיון ונעשה המשטרה של המודרני המיכשור הוצג
מיגוון את והדגמות, תמונות לוחות, בעזרת להמחיש,
מצוותים הסברים קיבלו בביתן המבקרים תפקידיה.

ההסברה. ממחלקת ומקצינים מקצועיים

תהיה לא הציבור עם המשטרה של היחסים תמונת
אשר הרבים, האזרחים את גם נציין לא אם שלמה,
שהם המעשים על נוסף שונות. בדרכים למשטרה מסייעים
עושה  וכר נפשות הצלת טובה, אזרחות של גילויים
קיום למען כפרטים, רבים, ואזרחים האזרחים ציבור
אהדה גילויי לציבור. המשטרה בין תקינים יחסים
מקרים אינם הקשה, תפקידם את המבצעים לשוטרים
במצבים לסייע נכונות של צורה לובשים הם דופן. יוצאי
משטרתי רכב בתיקון עזרה הסעות, מתן כגון פרוזאיים,
אהדת וכר. סגריר בימי חם למשקה הצעות שנתקלקל,
ובמכתבי הרבים התודה במכתבי גם מתבטאת הציבור
בכותב קשורות שאינן המשטרה, לפעולות ההערכה

המכתב.
הוא כשנה, לפני שהוקם השוטר, למען הציבורי הוועד
לציבור. השוטר בין ההדוק לקשר ובולט נוסף ביטוי
הציבור דאגת של התגלמותה היא זה ועד של פעילותו
ורעייתו, פורקים מ. מר עומדים בראשו לשומריו.
של פעולתו הציבור. שכבות מכל פעילים בחבר הנעזרים
ואירגונים ציבוריים מוסדות נלהבת. בתמיכה זכתה הוועד
למפעל נרתמו השורה מן ואזרחים ידועים אישים פרטיים,
של לריווחתם מועדונים 20 הוקמו השנה במשך זה. נאה
אילת. ועד מקריתשמונה המשטרה בתחנות השוטרים
המקומיות הרשויות של בעזרתן מוקמים המועדונים
מלחץ רגעית ובהקלה במנוחה לזכות לשוטרים ומאפשרים

עבודתם.

בשיתוף בארץ, שונים במקומות נתקיימו שוטר" "ימי
בין שהתקיימו מפגשים המקומיות. והמועצות העיריות עם
רקע על שלא  אלה בימים ואזרחים משטרה אנשי

המשטרה של במשימותיה שחלו וההתרחבות השינוי
הציבור את שהסעירו האירועים תדירות ,1975 בשנת
הצורך את חידדו  המודגשת התערבותה את ותבעו
לציבור פנימה,  המוסמכת ההסברה את להגביר
קבע זאת לאור הרחב. לציבור לה, ומחוצה השוטרים,

אלה: יעדים ההסברה מערד לעצמו

ההמונים, תקשורת לכלי שניתן ככל רחב מידע הזרמת *

המשטרה. ביחידות והדוברים המשטרה דובר עלידי
של ומדיניותה עמדותיה פעולותיה, על הסברה קיום *

המשטרה.

המשטרה. אנשי בקרב ההסברה תודעת של פיתוחה *

הציבור. עם המשטרה יחסי שיפור *

המשטרה. פירסומי של לאור הוצאתם *

הציבור עם גומלין ויחסי הסברה ו.

אנשי בקרב הסברה פעולות נעשו השנה במשך
או לפעולות שהתייחסו הסברה דפי לאור והוצאו המשטרה
שונים. בדרגים הסברה כנסי קויימו כן חורגים. לאירועים
המשטרה" בעולם "מהמתרחש הדושבועון של יריעתו
של חוגים ובקרב שוטרים בקרב הוגדלה והפצתו הורחבה

מוסמך. מידע מספק הוא להם הציבור,
בשי והשתתף עיתונאים מסיבות קיים הכללי המפקח
לנושאים התייחס הוא אלה בהופעותיו טלוויזיה. דור
כגון: מיוחדים, בנושאים שאלות על והשיב שוטפים
נשים הלבן", "הצווארון פשעי האלימות, התגברות
עיתונאים מסיבות ועוד. הלר רחל רצח חקירת במשטרה,
נכחו כן המחוזות. ומפקדי האגפים ראשי עלידי גם קויימו
המשטרה במחוזות פניםמשטרתיים בכנסים עיתונאים

הגבול. ובמשמר

הרצאות למתן לבקשות השנה נענו המשטרה אנשי
גופים בפני ובעבודתה במשטרה הקשורים בנושאים
למורים, סמינרים נוער, מועדוני ספר, בתי שונים:

וכדומה. מקומיות מועצות

להרצאות משטרה קציני שבוע, מדי יצאו, השנה גם
שנקבעה תוכנית עלפי ובסיני בגולן צה"ל יחידות בפני
מיוחדת. הזמנה עלפי בצה"ל אחרות ליחידות וכן מראש,

עם המשטרה של מגעיה את מרחיבה המשטרה תזמורת
הופעות 127 התזמורת קיימה 1975 בשנת הרחב. הציבור
ציבוריים, ממלכתיים, ובטקסים באירועים וקונצרטים
גם התזמורת ניגנה שנה, כמדי ומשטרתיים. צבאיים
בביתלחם שהתקיימו המולד חג בטקסי השנה
יסודיים ספר בתי לתלמידי מודרכים ובקונצרטים
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ההדרכה. מחלקת עלידי לאור מוצאים הדרכה פירסומי
לימוד. וספרי תורתי חומר כוללים אלה פירסומים

הציבור בתלונות הטיפול .3

המרגישים אזרחים כי ישראל, למשטרת הוא טוב סימן
עמה, במגעיהם המשטרה ידי על כלשהי בדרך שקופחו

כך. על בתלונה לפנות מהססים אינם

השנה זו אשר במשטרה, הציבור תלונות על הממונה
שימוש בפני להתגונן לאזרח מסייע לפועלו, השלישית
הוא תפקידו ולאנשיה. למשטרה המוקנות בסמכויות לרעה
המעוות, את לתקן  צורר יש ואם התלונה, את לבדוק
נקודות לאבחן הישנותם, למניעת מהתלונות לקחים להפיק
לציבור ולתת הציבור לבין המשטרה בין בעייתיות מגע
מוסד נאות. לטיפול זוכות תלונותיו כי מבוססת הרגשה
המשטרה, ביחידות ביקורת העורך המדינה, מבקר
לביקורת. אפיק הוא אף מהווה אחרים, ממשלה כבמוסדות
המדינה מבקר מקבל הציבור, תלונות כנציב בתפקידו
אנשיה. או המשטרה התנהגות על גם הציבור מן תלונות
עומדים השונים התקשורת וכלי המשפט בתי הכנסת, גם
ליקויים ועל המשטרה של עבודתה טיב על מקרוב
של לבה תשומת את ממקדים הביקורת גורמי בפעולתה.

ולכישלונות. למחדלים לשגיאות, המשטרה

תיקון, הטעון את ומתקנת זו לביקורת קשובה המשטרה
למתלונן נשלחת בתלונה, הטיפול בגמר יכולתה. כמיטב
 מוצדקת בלתי התלונה נמצאה הבירור. תוצאות על הודעה
לדחייתה. הנימוקים מפורטים שבה הודעה למתלונן נשלחת
שננקטו הצעדים פירוט ההודעה כוללת  תלונתו נתקבלה
הדרכה, משמעתיים, צעדים כגון: התלונה, בירור בעקבות
המתלונן, נגד מהליכים הימנעות למתלונן, כספי פיצוי מתן

וכר. לכן קודם נענתה שלא לבקשתו היענות

ליחידות הנחיות השנה הוצאו התלונות, בירור בעקבות
בתי צווי איביצוע על האזרחים קבילות בנושא המשטרה
במוצגים הטיפול על החלות ההוראות תוקנו משפט,
שיתוף דרכי את הקובעות הוראות הוצאו משפטיים:
דרך על הנחיות הוצאו הצבאית; המשטרה עפ! הפעולה

וכר. אנונימי, במידע הטיפול

בפעולו יש עיוותים, לתיקון עשייה של ההיבט מלבד
את לשפר כדי הציבור תלונות על הממונה של תיו
מתלוננים ישנם אמנם המשטרה. אל הציבור של יחסו
מעריכים רבים אד מהחלטותיו, רצון אישביעות המגלים
בה האובייקטיביות ואת זה בתחום המשטרה מאמץ את

נעשה. הוא

ההכרה את וחיזקו ההדדית ההבנה את הגבירו  תפקיד
השנה, נתקיים כן המשטרה. עבודת של בחשיבותה
השוטרת" "יום הבינלאומית, האשה שנת במסגרת
את הרחב הציבור בפני להציג היתר, בין שנועד,

המשטרה. תפקידי במערך האשה של השתלבותה
להגביר במגמה שניים קצרים: סרטים שלושה הופקו
 והשלישי חבלה, מטעני לגילוי הציבור של עירנותו
הציבור מודעות את להגביר נועד  שוטר" "להיות
לשורותיה. צעירים גיוס ולעודד המשטרה לתפקידי
הוגשה כן ובטלוויזיה. הקולנוע בבתי הוקרנו אלה סרטים

וזרים. ישראליים סרטים, 14 להפקת עזרה

במשטרה מסתייעים בודדים ואנשים רבים מוסדות
לבקשותיהם ברצון נענית המשטרה מחקר. עבודת לצורך
לעבודתם. רקע וחומר סטטיסטיים נתונים להם ומספקת

פירסומים .2

פורסמו: השנה במשך

ותיקונים חדשות קבע פקודות הארצי"; המטה "הודעות
שירותי את "הכר החקירות"; אגף "חוזר הקבע; לפקודות
עזר חוברת מז"פ"; בשירותי נעזר אתה "האם מז"פ";
המשטרה פקודת של שלישית מהדורה ירייה; כלי לזיהוי
בעברית המשטרה", בעולם "מהמתרחש ותקנותיה;
פרוספקט הציבור"; בשירות "המשטרה עלון ובערבית;
לשר שאילתות  "הכנסת" אותנו"; "הכר גיוס
ליום מיוחדים פירסומים ותשובותיו; בכנסת המשטרה

וכוי. השוטרת

המחלקה ידי על לאור הוצאו סטטיסטיים פירסומים
אוטומאטי: נתונים לעיבוד

ו1972; 1973 לעומת 1974  המשטרה מעלולי סיכום
עבריינות אוכלוסייה,  המשטרה תחנות יישובי
כבישים ;1974  דרכים ותאונות רכב ועבריינים,
הקטעים לפי נפגעים עם דרכים תאונות  ביןעירוניים
תאונות איתור  עירוניים רחובות ;19741972 והסיבות
קטעי ולפי החומרה לפי יישוב, בכל נפגעים עם דרכים
דירה לבתי התפרצויות התפלגות ;19741972 הרחוב
ינואר  והשעה הבית מספר הרחוב, לפי בירושלים
העבריינות היקף על ומצטבר חודשי דוח ;1975 אוקטובר
העבריין נתגלה שבהם ותיקים חקירה תיקי על הפלילית,
גמר על חודשי ודוח נפגעים, עם דרכים תאונות ועל

חקירה. בתיקי הטיפול

רוב בלבד. פנימי לשימוש הוא אלה מפירסומים חלק
לגורמים ומופצים הרחב לציבור מיועדים הפירסומים

בקשותיהם. לפי לבודדים, אף או שונים

 84 



ערובה, בני של בחטיפות שדן סימפוזיון בצרפת התקיים
ובדרכים חטיפה מקרי למניעת הדדי בירלאומי בסיוע
 במנילה התקיימה אפריל בחודש החוטפים; לתפיסת
האינטרפול, של השלישית הוועדה  הפיליפינים בירת
כלכליות: ובעבירות ביןלאומיים מירמה במעשי שדנה
בו שגם סימפוזיון, בצרפת התקיים ספטמבר בחודש
זה בסימפוזיון ישראל. משטרת של נציגים השתתפו
גילוי נושא ישראל, משטרת בקשת לפי לדיון, הועלה
התקיימה ספטמבר בחודש וחבלה? נפץ חומרי ובדיקת
של ה44 הכללית הוועידה שבארגנטינה בבואנוסאיירס
סחר  נושאים מספר הועלו זו בוועידה האינטרפול.
ביטחון ביןלאומיים, מירמה מעשי נוער, עבריינות בסמים,
המשטרה, עלידי טיס בכלי שימוש ביןלאומיות, בטיסות

כסף. וזיוף בנשים סחר גנובות, במכוניות סחר

הביןלאומי השוטרים אירגון .3

של הישראלי בסניף החברים מספר הגיע השנה
שפרשו רבים משטרה אנשי ביניהם  ל6,500 האירגון
של המשנה סניפי בכל נערכו השנה במשך לגימלאות.
מסיבות שכללו שונות חברתיות פעילויות בארץ האירגון
לילדים חג מסיבות משפחותיהם, ובני האירגון לחברי
ציבור אנשי עם ומפגשים מאורגנים טיולים נוער, ולבני

וכר.

שבו ארצי, רעים כנס בתלאביב נערך דצמבר בחודש
הסניף בטאון ורעיותיהם. חברים כ3,000 השתתפו
ונשלח עותקים מ7,000 בלמעלה מופיע "רעים" הישראלי
ולמוסדות. ציבור לאישי וכן באירגון חבר לכל אישית
ומהווה וסניפיו האירגון לפעילויות נאמן ראי הוא הבטאון

החברים. בין הקשר בהידוק חשובה חוליה

של מאורגנות קבוצות שש בארץ ביקרו השנה במשך
איפ"א חברי ועשרות שונות מארצות איפ"א חברי
הסניף חברי עלידי נתקבלו המבקרים כל כבודדים.
ערכה הישראלי הסניף חברי של אחת קבוצה הישראלי.

בחו"ל. גומלין ביקור

בץלאומ"ם יחסים ב.

חוץ גורמי עם מעולה עויתוך ז.

מאורגנות קבוצות  מחו"ל רבים משטרה אנשי
משטרת של ביחידותיה לבקר מבקשים  ובודדים
העבודה שיטות את וללמוד מקרוב להכירה כדי ישראל,
את אליה שולחות אף מסויימות משטרות בה. הנהוגות
משטרה, עבודת של שונים בתחומים להשתלם אנשיהן
עבורם. במיוחד מארגנת ישראל משטרת אשר בקורסים
מחו"ל אורחים של ביקורים 15 נערכו 1975 בשנת
היו: הבולטים האורחים בין השונות. המשטרה ביחידות
שדות מפקד מינכן, משטרת מפקד ציריה משטרת מפקד
ומפקדי נאפולי משטרת מפקד פריז, במשטרת התעופה
בארה"ב לקרימינולוגיה האיגוד נשיא אחרים, משטרה
שונים גופים של ונציגים לשעבר) משטרה מפקד (שהוא

משטרה. לנושאי נוגעת שעבודתם

ביציאת גם התבטא זרות משטרות עם הפעולה שיתוף
בחו"ל. וכנסים להשתלמויות מישראל משטרה קציני

האינטרפול .2

למשטרה הביןלאומי באירגון חברה ישראל משטרת
מרכז עם הדוק קשר מקיימת והיא ה"אינטרפול'/ פלילית,
שבארצות האינטרפול לשכות ועם בפריז האינטרפול
בין לנוע בתקופתנו אפשר בה היחסית הקלות השונות.
גם ביןלאומי; פשע להתפתחות מסייעת לארץ, ארץ
התרבות וקשרי המסחר קשרי ההמונית, התיירות תנועת
ההדוק הקשר בהם מצבים יוצרים אלה כל  הארצות בין
ההדדי הסיוע חיוני. הוא כולו בעולם המשטרות בין
משותפות, חקירות בניהול מתבטא הפעולה ושיתוף
גנוב רכוש בגילוי ונעדרים, דרושים עבריינים באיכון
המתוחכמת. הכלכלית ובעבריינות בסמים בסחר ובלחימה

כנסים בארבעה השנה השתתפו ישראל משטרת נציגי
פברואר בחודש האינטרפול: שאירגן בידלאומיים
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הלוחות רשימת

העמוד מספר

הלוח
הנושא

14 המשטרה אנשי לשיעור בהשוואה  והעבריינות המורשימ הרכב כלי האוכלוסייה, 1

15 19751974 המחוזות לפי  מסויימים פעילות מיגזרי 2

18 (דיאגרמה) העבירות קבוצות לפי ,1975  חקירה תיקי 3

19 1975 והמחוזות המרחבים לפי  התפרצויות 4
19 19751973 המניע לפי לרצח וניסיון רצח 5
20 (דיאגרמה) המחוזות לפי ,1975  שנרשמו חקירה תיקי 6
21 19751973 והמחוזות המרחבים לפי  חקירה תיקי 7
21 1975 והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות 8
22 1975 המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 9
22 19751974 התאבדויות 10
23 1975 והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים 11

23 19751970 והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת 12
24 1975 והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 13

30 19751974 העבירות קבוצות נתגלועברייניםלפי שבהם חקירה תיקי 14
העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי 15

31 1975 והמחוזות המרחבים ולפי
32 1975 הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 16
32 1975 עבירות בביצוע שהואשמו באנשים הטיפול סיום 17
32 19751973 סילוקם  חטאים 18
32 , 19751966 הגילויים ואחוז שנתגלו תיקים חקירה, תיקי 19
33 1975 הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 20
33 19751974 הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי 21
34 19751974 הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי 22

36 1975 העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי  שהואשמו קטינים 23
38 19751973 שהואשמו ומבוגרים קטינים 24
39 (דיאגרמה) 1975 שהואשמו ומבוגרים קטינים 25
40 19751971 בגיל1715 ונעדרות נעדריםקטינים נעדרים, סרהכל 26

50 19751973 המחוזות לפי  ומציאות אבידות 27
50 19751973 ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש 28
50 19751973 מאסר פקודות של לפועל הוצאה 29
51 19751973 המחוזות המשפטלפי לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 30

53 , 1975 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 31
54 (דיאגרמה) 19751973 שנרשמו תעבורה דוחות 32
55 19751966 ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות 33
55 19751974 המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות 34
56 19751973 חומרתן לפי דרכים תאונות 35

עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 36
56 1975 לאעירונית ודרך
56 19751974 דרכים בתאונות המעורבים הרכב ובלי המורשים הרבב כלי 37
57 19751973 וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 38
57 1975 והמחוזות המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתו, לפי דרכים תאונות 39

 הפעילות היקף
השלכות הערכות, סיכומים,

העבריינות
וחקירות

עבריינות
נוער

עבריינות מניעת
ציבורי וסדר

התעבורה
בדרכים
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העמוד מספר
הלוח

הנושא

58 19751974 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 40
58 1975 המחוזות ולפי הנפגע סוג לפי החומרה, לפי תאונות נפגעי 41
59 1975 והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 42
59 גיל19751973 קבוצות ונוסעיםלפי רגל שנפגעוהולכי ילדים 43
66 19751973 והמחוזות המרחבים לפי  תאונות נפגעי 44
61 ,. 1975 התאונות סיבות התפלגות 45
62 1975 וסילוקם תעבורה דוחות 46

 התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי ידי על שנשללו נהיגה רישיונות 47
62 19751974 המחוזות לפי
63 1975 הנפות לפי  דרכים תאונות 48
63 1975 הנפות לפי  תאונות נפגעי 49
63 1975 בדרכים התעבורה חוקי עבירותעל 50

68 (דיאגרמה) התפקידים לפי ,1975  האדם כוח חלוקת 51
68 19751966 תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 52
69 1975 ובמחוזות הארצי במטה המצבה 53
69 19751966 הדרגות לפי האדם כוח מצבת 54
70 1975 הסיבות לפי המצבה מן הורדות 55
70 19751971 המצבה מן והורדות גיוסים 56
70 1975 בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 57
72 1975 הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת 58
73 1975 כשנת שהתקיימו הקורסים 59
73 1975 בשנת שהתקיימו ההשתלמויות 60

הדוח בסוף 19751973 חקירה תיקי
הדוח בסוף 19751973 העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים
הדוח בסוף 1975 ועבריינים עבירות  שנתי סיכום

כוח
האדם
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חקירהתיק *19751973
התיקים מס8ו תושביםבאחוזיםהשינוי ל00,000ו

הענייה 197319741975קוג
9741975וג1973/741974/75197

וריגול +101015בגידה 50.00.30.30.4
3 למרד$ והסתה +457מרד 25.0+ 40.00.10.10.2

חירום +451664424חוקי 47.2 36.113.619.612.1
705236הסתננות 25.7 30.82.11.51.0

רשמיים 0.1__3סודות
הביטחון#1 כלפי אחרות +161269402עבירות 67.1+ 49.44.97.911.5

התאגדות או 175135התקהלות 31.40.51.51.0
ציבור במוסדות והפרעה +182630קטטה 44.4+ 15.40.50.80.9

ברחוב והפרעה 2,2132,0682,794קטטה 6.5+ 35.167.061.180.1
גבולג. +2,7302,9953,531הסגת 9.7+ 17.982.688.5101.2
11

5
ציבור עובד 342132הכשלת 38.2+ 52.41.00.60.9

+1,5342,1653,938איומים 41.1+ 81.946.464.0112.9
המשפט4 כלפי +1,2601,5041,776עבירות 19.4+ 18.138.144.450.9
והימוריםוב +161210226משחקים 30.4+ 7.64.96.26.5
19
הדת1\ כלפי 372117עבירות 43.2 19.01.10.60.5
+77100192שוחד11 29.9+ 92.02.33.05.5
ב
המשפחה1_ כלפי +*255363עבירות 18.90.81.61.8
דרך11 חסימת רעש, +1,0811,1841,456מטרד, 9.5+ 23.032.735.041.7

הביטחון שירות כלפי +*150377386עבירות 2.44.511.111.1
ציוד  הביטחון כלפי +165301319עבירות 82.4+ 6.05.08.99.1

הציבורי הסדר כלפי אחרות 9958871,190עבירות 10.8+ 34.230.126.234.1
והכשלתו שוטר +7598661,123תקיפת 14.1+ 29.723.025.632.2

+274944רצח 81.5 10.20.81.41.3
לרצח +7381140ניסיון 10.9+ 72.82.22.44.0

131218הריגה 7.7+ 50.00.40.30.5 ברשלנותנ. מוות 383128גרימת 18.4 9.71.10.90.8
והריגהו*3 רצח 483246איומי 33.3+ 43.71.40.91.3

אדם חיי כלפי אחרות יעבירות

חמורה גופנית +483505476חבלה 4.5 5.714.614.913.6
ציבור עובד +317330401תקיפת 4.1+ 21.59.69.711.5

ציבור) עובד (למעט +7,3207,88610,642תקיפה 7.7+ 34.9221.5233.1305.1 פלילית?! ופחזנות +569612660רשלנות 7.5+ 7.817.218.118.9

שוא£1 ומאסר כפייה 656555חטיפה, 15.42.01.91.6
אדם של גופו כלפי אחרות 312עבירות 66.60.1

ובאיומים בכוח +122171163אונס 40.2 4.73.75.04.7
כחוק שלא ובעילה 289248233אונס 14.2 6.08.77.36.7

טבעיות$ל בלתי מין 544343עבירות 20.41.61.31.2
בכוח0 מגונה 262259334מעשה 1.1+ 28.97.97.7■9.6

בכוח שלא מגונה 1,099975957מעשה 11.3 1.833.228.827.4 בפומבי/ מגונה 358333307מעשה 7.0 7.810.89.88.8
מין מחלות +7$8הפצת 14.30.20.20.2
אחרות מין עבירות

לזנות 575042סרסרות 12.3 16.01.71.51.2

בזנות לעסוק +111712שידול 54.5 29.40.30.50.3
זנות למעשה 1198695שידול 27.7+ 10.53.62.52.7

החזקתו או בושת בית +1427161ניהול 92.80.40.84.6
ושידולם3 קטינים 147105121פיתוי 28.6+ 15.24.43.13.5
תועבה3 דברי 161310פירסום 18.7 23.10.50.40.3

זנות למטרת 261221שוטטות 53.8+ 75.00.80.30.6
מסוכנים בסמים +8631,0511,533שימוש 21.7+ 45.926.131.143.9

מסובנים בסמים 158106סחר 32.94.73.0
וייבואם סמים *51912ייצור 36.80.20.60.3

המוסר כלפי עבירות שאר


1

חמורות) (בנסיבות +5996105שוד 62.7+ 9.41.82.83.0
נשק) (בלי +87130193שוד 49.4+ 48.52.63.85.5

פשע ביצוע לשם 12חימוש

גניבה לשם 9988130תקיפה 11.1+ 47.73.02.63.7
+132133181סחיטה 0.7+ 36.14.03.95.2

ומוסדות עסק לבית +15,49219,59619,980התפרצות 26.5+ 2.0468.8579.3572.8
דירה לבית +14,75317,62923,124התפרצות 19.5+ 31.2446.4521.2662.9
פריצה כלי +465676החזקת 21.7+ 35.71.41.72.2

ציבור11 עובד ע"י גניבה +7109ביצוע 42.9 10.00.20.30.2
ועובדיםו: סוכנים ע"י גניבה +264286326ביצוע 8.3+ 14.08.08.49.3
רשותט ללא ברכב +11,84615,31012,277שימוש 29.2 19.8358.5452.6352.0
חלקים/1 גניבת או רכב מתוך +11,56616,77420,566גניבה 45.0+ 22.6350.0495.9589.6
אופניים3 4,5804,5454,511גניבת 0.8 0.7138.6134.4129.3
2,0081,8441,365כייסות/. 8.2 26.060.854.539.1
11
אחרות?* +33,51938,77838,176גניבות 15.7 1.61,014.41,146.41,094.5

גנוב רכוש +535553571קבלת 3.4+ 3.226.216.316.4
גנוב רכוש +1,2161,5802,234החזקת 29.9+ 41.436.846.764.0

+216270326הצתה 25.0+ 20.76.58.09.3
בזדון לרכוש נזק +7,0878,09310,020גרימת 14.2+ 23.8214.5239.2287.3

התפרצות או גניבה לשם +589809993שוטטות 37.3+ 22.717.823.928.5
הרכוש כלפי אחרות +424458עבירות 4.8+ 31.81.31.31.7

ארנקים 235162192חטיפת 31.1+ 18.57.14.85.5

ובולים כסף +121629זיוף 33.3+ 81.20.40.50.8
וב והפצתם3 מסמכים +6871,2821,168זיוף 86.6 8.920.837.933.5
3 !י
ועושק33 +1,9312,3573,034מירמה 22.1+ 28.758.469.786.9

כיסוי ללא שיק +2,9052,9374,151משיכת 1.1+ 41.387.986.8119.0
אחרות מירמה +160194238עבירות 21.2+ 22.74.85.76.8

3 כלכליות3 +*320722747עבירות 3.59.721.321.4

^ 1■
פיסקאליות 21עבירות 50.00.1

11 אחרות*י עבירות
~

31



 66.7


0.1


עירוניים11 עזר 715חוקי 85.7*0.20.1
" אחרות13 מינהליות 307142127עבירות 53.7 10.69.34.23.6

נפץ וחומרי תחמושת +145178170נשק, 22.7 4.54.45.34.9
וטלוויזיה 738רדיו 57.1*0.20.10.2

ועסקים תעשיות 12217מלאכות, 83.3*0.40.10.5

אחרות רישוי +9311092עבירות 18.3 16.42.83.22.6

עבירות 355307380שאר 13.5+ 23.810.79.110.9

5,167.5 4,790.7 4,105.9 + 11.2 + 19.4 180,247 162,051 135,678 הכל סך



71גי7ו"םעבריינים>תג7ו
העבירה "יי

1973197419751973197419751973197419751973/741974/75

וריגול 101015101014100.0100.093.36.7בגידה
1<
למרדנ.1\ והסתה +457414100.020.057.180.037.1מרד
11
חירום|ב +45166442444165341797.898.398.30.5חיקי

+70523653453575.786.597.210.8+10.7הסתננות
רשמיים11 __3266.7סודות

הביטחון13 כלפי אחרות +16116940214623735790.788.188.82.60.7עבירות

התאגדות או +175135174834100.094.197.15.93.0התקהלות
והפרעה קטטה

ציבור +18263010202855.676.993.321.3+16.4במוסדות
ברחוב והפרעה +2,2132,0682,7942,1321,9762,67796.395.695.80.70.2קטטה

גבול +2,7302,9953,5311,6511,8252,39460.560.967.80.4+6.9הסגת
ציבורב עובד +34213230143088.266.793.821.527.1הכשלת
+1,5342,1653,9381,1911,7503,30077.680.883.83.2+3.0איומים11
המשפטו:14 כלפי +1,2601,5041,7761,1771,3901,65793.492.493.31.00.9עבירות
והימורים4. _16121022615620321696.996.7.95.60.21.1משחקים
הדת11 כלפי 3721173010781.147.641.233.56.4עבירות
נו
%/*

+77100192668617385.786.090.10.3+4.1שוחד
המשפחה11 כלפי +0.3+נ.25536323526292.098.198.46עבירות דרך3 חסימת רעש, +1,0811,1841,45611615719510.713.313.42.6+0.1מטרד,
הביטחון12 שירות כלפי +15037738614534736196.792.093.54.71.5עבירות

כלפי עבירות
 5.3  4.1 82.1 87.4 91.5 262 263 151 319 301 165 ציוד  הביטחון

אחרות עבירות
 0.7 + 3.8 86.0 86.7 82.9 1,023 769 825 1,190 887 995 הציבורי הסדר כלפי
+ 1.5  2.0 95.8 94.3 96.3 1,076 817 731 1,123 866 759 והכשלתו שוטר תקיפת

+274944273231100.065.370.534.75.2רצח

לרצח3 738114044629160.376.565.016.2+11.5ניסיון

13121811111684.691.788.97.1+2.8הריגה

ברשלנות מוות +38312835272692.187.192.95.05.8גרימת

והריגה רצח ,48איומי 3246991518.828.132.69.3+4.5+
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

חמורה גופנית 48350547642743539788.486.183.42.32.7חבלה
ציבורםב* עובד +31733040130931038197.593.995.03.61.1תקיפת
ציבור)$ עובד (למעט +7,3207,88610,6426,3096,7139,27786.285.187.21.12.1תקיפה
פלילית/3 ופחזנות +56961266039341445569.167.668.91.51.3רשלנות

שוא3 ומאסר כפייה +65655555515084.678.590.96.112.4חטיפה,
אחרות עבירות

אדם של גופו 31211133.3100.050.066.7+50.0כלפי

באיומים או בכוח _12217116310115614582.891.289.08.4+2.2אונס

כחוק שלא ובעילה +28924823325220020287.280.686.76.66.1אונס
טבעיות6 בלתי מין +54434349323690.774.483.716.39.3עבירות

בכוח3 מגונה +26225433419516622774.464.168.010.33.9מעשה

בכוחו שלא מגונה +663965.363.266.82.13.6ו1,0999759577186מעשה
בפומבי מגונה _35833330720420518057.061.658.64.6+3.0מעשה

מין מחלות +78867785.787.587.51.8הפצת

אחרות מין עבירות

לזנות +57504252443991.288.092.93.24.9סרסרות
בזנות לעסוק 1117129151081.888.283.36.4+4.9שידול

זנות למעשה +1198695113738995.084.993.710.18.8שידול
החזקתו3 או בושת בית 1427161131715391.9100.095.07.1+5.0ניהול

ושידולם קטינים +147105121101769268.772.476.03.7+3.6פיתוי
תועבה דברי +161310149887.569.280.018.310.8פירסומ
זנות למטרת 261221261221100.0100.0100.0שוטטות

מסוכנים בסמים +8631,0511,5337658871,35188.684.488.14.23.7שימוש

מסוכנים בסמים ך158סחר 0615610598.799.1+ 0.4
וייבואם סמים 519125159100.078.975.021.13.9ייצור

המוסר כלפי עבירות 11100.0שאר


חמורות בנסיבות +599610524435040.744.847.64.1+2.8שוד
נשק) (בלי 87130193437310149.456.252.36.8+3.9שוד

פשע ביצוע לשם 1212100.0100.0חימוש

גניבה לשם +998813038345338.438.640.80.2+2.2תקיפה
132133181939612770.572.270.21.7+2.0סחיטה

התפרצות
למוסד או עסק 15,49219,59619,9804,0594,5044,05226.223.020.33.22.7לבית
דירה לבית 14,75317,62923,1242,2862,3042,51015.513.110.92.42.2התפרצות

פריצה כלי 46567643547293.596.494.72.9+1.7החזקת

ציבור עובד ע''י גניבה 71097109100.0100.0100.0ביצוע

11
גניבה■ ביצוע
ועובדיםו: סוכנים +26428632623523628489.082.587.16.54.6ע''י
רשות17 ללא ברכב +11,84615,31012,2772,0042,3592,13616.915.417.41.52.0שימוש
\1
רכב11 מתוך גניבה
חלקים3 גניבת +11,56616,77420,5662934676522.52.83.20.3+0.4או
אופניים!_ 4,5804,5454,5111781381243.93.02.70.90.3גניבת

11
+2,0081,8441,3659865784.93.55.71.42.2כייסותג\

אחרות +33,51938,77838,1769,71810,31510,82529.026.628.42.41.8גניבות

גנוב רכוש 53555357152153755197.497.196.50.30.6קבלת
גנוב רכוש 1,2161,5802,2341,0891,4191,99189.689.889.10.2+0.7החזקת

2162703269010911241.740.434.41.36.0הצתה

בזדון לרכוש נזק +7,0878,09310,0202,5212,6253,74335.632.437.43.25.0גרימת
גניבה לשם שוטטות

התפרצות +58980999354071690991.789.791.52.01.8או

הרכוש כלפי אחרות 42445826253061.956.851.75.15.1עבירות

ארנקים +2351621922024368.514.818.86.3+4.0חטיפת

ובולים כסף _12162911198.368.831.060.5+37.8זיוף

והפצתםו:3 מסמכים +6871,2821,16840592988559.072.575.813.5+3.3זיוף
ועושק3 +1,9312,3573,0341,3351,3992,03169.159.466.99.77.5מידמה
כיסויט ללא שיק +2,9052,9374,1512,5192,2953,29186.778.179.38.61.2משיכת

אחרות מירמה 16019423813117020081.987.684.05.7+3.6עבירות

כלכליות33 +32072274731670173398.897.198.11.71.0עבירות
.3י
פיסקאליות11 2121100.0100.0עבירות /\1
אחדות11 313100.0עבירות

3
11

3
עירוניים3 עזר 715714100.0100.080.020.0חוקי

אחרותו מינהליות 30714212730312911498.790.889.87.91.0עבירות

נפץן; וחומרי תחמושת 1.2_14517817013915814995.988.887.67.1נשק,

וטלוויזיה11 738734100.0100.050.050.0רדיו

ועסקים4. תעשיות 1221782866.7100.047.133.3+52.9מלאכות,

אחרות רישוי 931109285997691.490.082.61.47.4עבירות

העבירות +35530738029422729682.873.977.98.94.0שאר

הכל 18,826סך 180,247 162,051 135,67853,727 +64,62436.033.235.92.82.7י



ועבריינים עבירות  עונתי סיכום
1975

הכל סן
עבריינים

עבריינים* הקידה תיקי

מבוגרים

נקבה זכר

קטינים**

נקבה זכר

אחוז נתנלז בהם נפתחו
הגילויים עבריינים

העבירה סוג

21
6

744
37

450

31

14

19
6

687
31

411

23
6

25

93.3
57.1
98.3
97.2
66.7
88.8

14
4

417
35
2

357

15
7

424
36
3

402

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הביטחון כלפי אחרות עבירות

ק
נ:

3 3
11
*5

132
5

3,652
2,318

20
2,890
1,281
637

7

98
52
142
183
190
829

1,061

11
2

629
387
4

275
155
13

2

9
1

41
20
7

143
128

109
3

2,696
1,576

10
2,503
1,013
599

4

89
51
86
144
183
614
855

100
52

18
50

4

15

21
22

12

227
303
6
94
63
25

1

11

4

51

56

97.1
93.3
95.8
67.8
93.8
83.8
93.3
95.6
41.2
90.1
98.4
13.4
93.5
82.1
86.0
95.8

34
28

2,677
2,394

30
3,300
1,657
216

7

173
62
195
361
262

1,023
1,076

35
30

2,794
3,531

32
3,938
1,776
226
17
192
63

1,456
386
319

1,190
1,123

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד
המשפחה כלפי עבירות

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

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

11

ו:

נז

15
\1
11

37
109
23
38
17

32
105
19
34
11

70.5
65.0
88.9
92.9
32.6

31
91
16
26
15

44
140
18
28
46

רצח
לרצח ניסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

ם

ג

3

474
334

9,062
441
54
3

23
61

1,233
14
6

393
263

6,939
364
37
3

2

6
180

5

3

56
4

710
58
8

83.4
95.0
87.2
68.9
90.9
50.0

397
381

9,277
455
50

1

476
401

10,642
660
55
2

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שוא ומאסר כפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

ם

//
גו 11

1%
1/

180
183
39
219
474
139

5

172
174
24
162
376
125

3

8
9
15
57
94
5

89.0
86.7
83.7
68.0
66.8
58.6
87.5

145
202
36

227
639
180

7

163
233
43
334
957
307

8

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
ב

38
3

43
175
70
11

21

2,060
159
8

5

1

20
96

15
146
10
2

31
2

19
64
67
11
4

1,770
139
6

4

15

49
1

2

95
9

92.9
83.3
93.7
95.0
76.0
80.0
100.0
88.1
99.1
75.0

39
10
89
153
92
8

21
1,351
105
9

42
12
95

161
121
10
21

1,533
106
12

לזנות סרסרות
בזנות לעיסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או בושת בית ניהול
ושידולם קטינים פיתוי

תועבה דברי פירסום

זנות למטרת שוטטות
מסוכנים בסמים שימוש

מסוכנים בסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

0
3
3

£

87
172

32
99

2,742
1,307

61
8

248
1,651
234
74
37

7,926
447

1,418
148

3,491
452
30
16

1

3

1

5
12
26

19
17

4
1

2

572
25
60
10

224
6

77
135

23
86

1,251
819
59
8

211

1,235
137
25
24

4,607
396

1,238
104

2,207
420
30
11

1

2

35
22

1

6
14
3

311
1

3
1

84
4

9
32

7

6
1,444
440

1

12

385
90
48
11

2,436
25
117
33
976
22

47.6
52.3
100.0
40.8
70.2
20.3
10.9
94.7
100.0
87.1
17.4
3.2
2.7
5.7
28.4
96.5
89.1
34.4
37.4
91.5
51.7
18.8

50
101

2

53
127

4,052
2,510

72
9

284
2,136
652
124
78

10,825
551

1,991
112

3,743
909
30
36

105
193

2

130
181

19,980
23,124

76
9

326
12,277
20,566
4,511
1,365

38,176
571

2,234
326

10,020
993
58
192

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
הרכוש כלפי אחרות עבירות

ארנקים חטיפת

גי
צ

\8

5
263
900

1,838
144

29
76
238
8

5

222
787

1,598
128

8
19
1

2

4
18
1

6

31.0
75.8
66.9
79.3
84.0

9

885
2,031
3,291
200

29
1,168
3,034
4,151
238

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים זיוף

ועושק מירמה
כיסוי ללא שיק משיכת
אחרות מירמה עבירות

ג.31 וו

224 32 188 98.1 733 747 כלכליות עבירות
פיסקליות עבירות

אחרות עבירות

גי33 .
" גי

9

84
8
80

80.0
89.8

4
114

5

127
עירוניים עזר חוקי

אחרות מינהליות עבירות ג:11 11

141
3

8
134

133
3
7

118

17014987.67

8450.0
17847.11

927682.68

35528680.65
251040.0

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

.3 וו

326 13 274 14 העבירות שאר
ידוע לא




