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לכבוד
הממגורה שרי

ירושלים '

; השר, אדוני

ישראל משטרת של וחשבון הדין את לך להגיש מתכבד הנני
י .  .1976 לשנת

האחריות ישראל משטרת על הוטלה עת ,1974 אפריל מאז
תיכנון של מדוקר, של ארוכה דרך כברת עברנו  פנים לביטחון
למעשה, הלכה נבחנו,. 1976 בשנת גדול. אירגוני מאמץ ושל
לענות היתה שתכליתן האירגוניות, והמסגרות העבודה שיטות
שנלמדו לקחים המשטרה. פעילות של וההולך המתרחב ההיקה על
י ,. המשתנה. המציאות מחוייבי שינויים לעריכת בסיס משמשים

לעמוד ידענו אר ניכר, באורח גדלה המשטרה של פעילותה
בכל לציבור השירות רמת על ולשמור הרב העבודה בעומס
הסדר העבריינות, בהם: לטפל אמונה ישראל שמשטרת התחומים

הפנים. וביטחון התנועה הציבורי,

בכל חיוביות לתוצאות להגיע כדי לעשות נצטרך עוד רבות
האזרח: של החיים איכות נמדדת שבטיכם התחומים, אותם
כי ובביטחונו בשלווה חייו את לנהל הוא שיכול בהרגשתו
כל בפני סבירה במילה מוגנים פרנסתו ומקור רכושו משפחתו,

: מתנכל.

רב, בכבוד

רבניצב תבודי, ח"מ
הכללי המפקח 15.3.77 ירושלים
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המפכ"לים חילופי

רבניצב לדרגת תבורי חיים ניצב הועלה 30.12.76 ביום
ישראל משטרת של הכללי למפקח ונתמנה



1 פרק

אירגון
הפעילות והיקח
של
ישראל משטרת

והמשמר הגבול משמר המשטרה, מחוזות שלושת ובאמצעות
האזרחי.

ממוקמות אחדות מטה יחידות ., בירושלים שוכן האיצי המטה
ביפו. הארצי המטה בשלוחת

עלידי ישירות מופעלת שלמה שבמרחב המשטרה יחידת
הארצי. שבמטה הסיור מחלקת

שלושה כולל המחוז בנצרת. שוכן הצפוני המחוז מטה
חיפה, מרחב העמקים, מרחב הגליל, מרחב אחת: ונפה מרחבים
הגולן ברמת המשטרה תפקידי שומרון. ונפת השרון מרחב

הגליל. מרחב עלידי מבוצעים

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

שלושה כולל המחוז בירושלים. שוכן הדרומי המחוז מטה
ירושלים, מרחב אחת: עצמאית ויחידה נפות שתי מרחבים,
סיני וצפון עזה נפת יהודה, נפת הנגב, מרחב המרכז, מרחב

בןגוריון. התעופה נמל ויחידת

ממחטבים, מורכב הגבול משמר בלוד. שוכן הגכול משמר מטה
ללוחמה המיוחדת היחידה פלוגות. מספר כולל מהם אחד שכל

המשמר. למטה ישירות כפופה בטרור

בירושלים. הארצי במטה נמצאת האזרחי המשמר מפקדת
הטריטוריאלי למערך המקביל במערך בנוי האזרחי המשמר
ובמרחבים במחוזות האזרחי המשמר מפקדי המשטרה. של

שם. המשטרה יחידות למפקדי כפופים

ניתן ישראל משטרת של האירגוני המיבנה של תרשים
.11 בעמוד

אירגון א.

המעבר החדשות, האירגוניות המסגרות נוסו 1976 בשנת
עסקה שבגיבושן העבודה, בשיטות והשינויים האג"מי למיבנה
הפנים לביטחון האחריות עליה הוטלה מאז ישראל משטרת
הוכיחו אלה שכל לומר, ניתן כי ואם .1974 בשנת במדינה
שישמשו לקחים נלמדו  הצלחה של ניכרת במידה עצמם את

ולייעולו. הקיים לשיפור בסיס

בשנת ישראל משטרת פעלה עלפיו אשר הקדימויות סדר
היה דאגתנו בראש הדו''ח. בשנת גם בעינו נשאר 1975

הגוברת. ובאלימות השחיתות בגילוי הפנים, בביטחון הטיפול
לקדם באו 1976 בשנת שחלו המעטים האירגוניים השינויים

זה: קדימויות סדר

בךגוריון התעופה בנמל שפעלו המשטרה יחידות שתי ♦
אחת, ליחידה אוחדו  מג"ב ופלוגת המשטרה תחנת 

המשטרה. משימות לכל האחראית

הפועלת גבולות, לביקורת יחידה הוקמה אילת בתחנת ♦
העיר. של האוויר בנמל והן הים בנמל הן

בימית. משטרה נקודת הוקמה *
כפר). שוטר היה (במקום דגן בבית משטרה נקודת הוקמה *

נוספת. מג"ב פלוגת הוקמה *
בנוהזוהר. כפר שוטר מונה *

מזרח ובשיבוץ בעמישב הכפר שוטרי של מינוייהם בוטלו *
לציוץ. בראשה

:31.12.76 ליום המשטרה, מבנה להלן

תפקידיו המבצע הכללי, המפקח עומד ישראל משטרת בראש
 מינהלים ושני אגפים שלושה הכולל  מטהו באמצעות
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ביטחה בתחום משימותיה כל של המירבי לביצוען המשטרה הפעילות היקךז ב.
 פעילותה. בהיקף ניכר לגידול הביאו והעבריינות, הפנים

שסוגיהן פעולות, בכי000;()()5,0 המשטרה עסקה 1976 בשנת את שחייבו האירועים במטפר עלייה חלה 1976 בשנת,
.1 בלוח ניתנים העיקריים של המתמדת חתירתה עם יחד זו, עובדה המשטרה. התערבות

1 לוה

19761975: מ*ויימימ גמיגזייפ הפעילות ..חיקן)

השינוי
גאחוזיפ

1976 1975 הפעולה מוג

243,395244,160+. 0.3

14,48514,505+ 0.1

21,84517,080,21.3; ; י ■

40,887; 40,730 0.4

916,080928,015+ 1.2

620,138656,890+ 5.9

451350^22.4

1,000, 1,500+50.0

16.9+י2,595,1943,032,905

29,15523,04926.5

18,65621,334+ 143

74,527 72,109 3.2

192,399201,965+ 4.7

6,9886,668 4.5 /

ועוון פשע מסוג פליליות, עבירות חקירת

דרכים תאונות קירת ח

שונות עבירות בביצוע אנשים האשמת
המשפט לבתי פליליים תיקים הגשת

בדרכים התעבורה דיני על עבירות רישום

בלבד) הגדולות (בערים אלחוט למוקדי קריאות קבלת

הציבורי הסדר לאבטחת בולטים מיבצעים עריכת

מרכזיות ספורט תחרויות אבטחת

המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים בדיקת

אישי לנשק רישיונות לקבלת בבקשות טיפול

במעבדות מוצגים בדיקת

אבידות על והודעות מציאות קבלת

לפועל מאסר פקודות הוצאת
■ . , ■ נעדרים חיפוש

מגוונים. וציוד אמצעים והשקעת רב אדם כוח של העסקתו
ו

שחל בגידול קשורה המשטרה של פעילותה בהיקף העלייה
משטרתית: תעסוקה ליצירת ישירים גורמים הווים המ במשתנים
בזמן רכוש, בהצטברות עלייה הרכב' וכלי האוכלוסייה ריבוי
העבודה, עומס על לענות כדי החיים. וברמת מהעבודה, הפנוי
בה העוסק האדם בכוח מקביל גידול לחול חייב כי הוא טבעי
האוכלוסייה, גידול שבין השוני בולט מס'2 בלוח^ ולא.היא. 

השוטרים. מספר לבין והעבריינות הרכב כלי

פעי להיקף מלא ".ביטוי נותנים י אינם שבלוח המספרים
של רבות רבבות בהם נכללו לא המשטרה: של לותה
של מנע סיורי כגון: שיגרה, של ג1רד המבוצעות פעולות
 רחוב באירועי טיפול משא"ז> ושל מג"ב של המשטרה;
הגשת והסדרתה! תנועה הכוונול והפרעות; מריבות לסכסוכים,
שמירת מחסומים, ןןפעלת חשודים, בדיקות לציבור? ■עזרה
מקרים כי לזכור יש  כן על יתר וכר. חיוניים מיתקנים
כלל בדרך מחייבים  בטבלה שפורטו אלהכמקרים
המצריכים ומורכבים, רבים והליכים פעולות של ביצוען

.;8
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לגל1ולרלגהמורשיפ דיניועוונות מןעל הטשטרו?
1,000שיעוררשנו? תושביטלגל לגלי1,000 התעבות! לכל, המניין

תושגימהריבויהמפפי
י.

תושבי? תושבים1,000 1,000

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 , י

19703,000,000+2.887.469.1150.93.1

19713,090,000+3.095.968.5179.23.0

19723,200,500+3.6103.269.1178.83.0

19733,304,442+3.2119.961.4. ,175.73.0

19743,382,643+24120.766.9181.03.2

19753,488,100+3.11224 69.8241.63.5

19763,556,800+2.0123.870.8242.93.8

ייחודיים תעסוקה מאיפיוני הנובע דבר השונים, הפעילות הנגינ בפעילות בגידול משתק!* המיבצעית בפעילות הגידול
האוכלוסייה אופי השטח, אופי המשטרה: במחתות הקיימים

וכר. ציבור מוסדות קיום פיזורה, ומידת
לפי העיקריים, הפעילות סעיפי את לראות ניתן 3 מסי בלוח

■ . . המחתות.

המקצועית. ובהכשרה הקליטה בפעילות והלוגיסטית, הלית
שווה: היה לא הכוללת בפעילות המשטרה מחתות של חלקם
המחת ב47.20/0; ת"א מחת ב%24.3; עסק הצפוני המחת
בסעיפי גם המחתות בין קיימים הבדלים ב%28.5; הדרומי

3 יוה
ל6יטיגזריו  טפוייטיפ י,המחוזות8עילות

19761975

הגל הצפונימן תלאביגהטחזז ןמחוז הדרומי המחוז

השינוי19751976
197519761975197619751976גאחוזיפ

הכל +1,588,1391,627,715סד 2.5411,460394,600787,513767,447387,855464,449

חקירה* תיקי ) +180,247189,552פשעים 5.259,62959,88056,87561,98362,43266,470

איתביעה 63,14854,60813.525,56723,55216,78014,34120,80116,715ועוונות;

משונות 2,4472,416מיתות 1.3902970803730742716

6,9886,668נעדרים 4.62,7672,4312,1892,3762,0321,861

/חטאים 44,08642,600 3.42,5622,85135,67530,5145,8499,235

ידליקות 350680+94.3101208224460512

דרכים +14,48514,505תאונות 0.14,0624,3566,0185,8294,4054,320

; תעבורה +842,832864,155דוהות 2.5177,843169,967478,259464,829186,730229,359

ומציאות 74,52772,109אבידות 3.216,68018,10634,98830,63122,85923,372
לביתהמשפט 130,201120,040הזמנות 7.837,1282,12067,26365,06625,81033,854

לפועל הוצאה
מאסר פקוחת +228,828260,382של 1^884,21991,15988,41990,68856,19078,535

.1976 בשנת הונאה + החקירות ממחלקת תיקים ו1,219 1975 בשנת +.הוגאד. החקיתת ממחלקת תיקים 1,311 גולל .
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המנע סיורי שופרה.  במשטרה התלויים התחומים אותם
הקשורות ותופעות שהאלימות לכך הביאו המאומצת והחקירה
בשנה פחתו  ואיומים חסות דמי סחיטת בריונות, כגון בה'
הציבוריים, במנגנונים השחיתות בפרשיות החקירה מיצוי זו.
האווירה לטיהור תרמו בהן, המעורבים של לדין והבאתם
בעיני המשטרה של דמותה לשיפור גם והביאו הציבורית,

פעולה. עמה לשתף מצירו יותר גדולה ולנכונות הציבור

בתוצאותיה. משתקפת המשטרה פעילות של הרחבתה כי ברור
פעילות רוב מדוייקת. להערכה ניתנת זו תוצאה אין ברם,
להערכה ניתנת אינה במהותה, מניעתית בהיותה המשטרה,
כמה להראות יכולים אנו אין סטאטיסטיים. כלים באמצעות
שהגידול ספק אין אולם כלמנו. תופעות וכמה מנענו עבירות
גידול גם פירושו המשטרה של פעילותה בהיקף חל אשר
בכל  האוכלוסייה של החיים איכות כי היא עובדה בהישגיה.

¥

ל^יי
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קינהל
האדם 1141

מחלקו!
13חו1<1]

נונור
לטי*'

קהתגוזננו!

ישואל משטות
אירגוני דנושים
3*1.12.76 גייוק

נותקו/ נהנהל
ופיתוח תכנת החקירות אגן*

חסדולץת
לחקירות
י הובאת

חננחלץו!
לזיהוי
3ל>ל>

חנוחלוןת
לתפקידים
מיוחוים

□חלקת
החקירות

סדור

לעבר"מת
מער

המנהלה אגן*

מחלקת
התחבורה

מחלקת
 הבינוי,
וח>3ק*ם

נוחלקת
הק*ד

והאלקזו!"

■

מחלקת
חכקפים

נוחלקת
חאנקנאות

מחלקת
התקנים
וחאירגזו

מדור
הקניות

הדדומ* המחוז

 1■■■.'■..■
י .1.. ■■

מרחב
■ייייתגיגנ1:

/4 ;ג*ת ; 1.
יהודה 1

נ*ת11ח 1,1 ,. .זזיךת
תעונת גמל

1 בוגור*1ו

תלאביב מחת

.ו 1
סרחנ
דו, ■

מרחב 1 1

הירקון 11
1 מרחב

| :<.
.,.; נפת
1וומרו1.

הלממנעים אגף

מחלקת
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2 פרק

העבריינות
והחקירות

כללית סקירה א*

שלון השחיתות, בפרשיות ישראל משטרת של חקירותיה הציבור להתעניינות השנה גם זכו שעברה כבשנה
שבחשיפתן, הדראמטיות ונופך אלה לחקירות נושא ששימשו האנשים מעמד התקשורת. כלי בכל ביותר רחב בסיקור
שתי חלו 1976 בשנת וכי  נוספות עבירות אלפי מאות השנה חקרה ישראל שמשטרת העובדה את כמעט השכיחו
והסחר הקשוחה האלימות ריבוי הציבור: לשלום פחותה לא סכנה בהן לראות שיש הפלילי, בתחום התפתחויות

קשים. בסמים
אמנם נבלמו  יום יום של בעיות "לפיתרון" בכוח והשימוש לשמה הבריונות  האלימות של הנפוצים גילוייה
שחלה ההידרדרות להדאיגנו חייבת ואולם ניכרת. ירידה אף היתה בהן הקשורות עבירות במספר ,1976 בשנת
כגון: אחרות, בעבירות הקשורים לרצח, והניסיון הרצח מקרי ריבוי ביותר: החמורים בגילוייה באלימות, בשימוש

.1976 בשנת שנרשמו עבריינים, בין וסכסוכים בסמים סחר שוד,
ובריבוי הקשים הסמים על הנמנה ההרואין, של בהופעתו היתה הפלילי בתחום השנייה החמורה ההתפתחות
סכנה בחובו חובק והוא ביןלאומיים, קשרים בו שלמעורבים ביותר, מסוכן עבריינות תחום זהו בו. השימוש

ולמדינה. לעם וביטחונית לאומית
אם רק בהן להילחם ניתן אפקטיבי באופן אולם מחיינו. אלה תופעות של לעקירתו ותעשה עשתה המשטרה
ומערכת המשטרה המחוקק,  הציבור לשלום הדאגה על האמונים הגורמים כל זהה בחומרה אליהן יתייחסו

המשפט.

 שעברה בשנה חקירה תיקי 180,247 לעומת פליליים"),
.%5.1 של עלייה

סמך על המכריע ברובם שנרשמו  עוונות 54,608 לגבי
עניין אין כי נמצא  ומריבות סכסוכים שרקען תלונות
בהתאם הודעה נשלחה ולמתלוננים הטיפול, בהמשך ציבורי
זכותם וכי לדין, ריבם בעלי את תתבע לא המשטרה כי לחוק,
פלילית קובלנה של בדרך נגדם משפט הליכי בעצמם ליזום
63,148 לגבי איתביעה הודעות ניתנו 1975 בשנת פרטית.

אלה. כגון עוונות

42,600 1976 בשנת נחקרו ועוון, 6שע מסוג עבירות על נוסף
מסטר דליקות. ו680 משונות מיתות 2,416 חטא, מסוג עבירות

.6,668 היה לאיכונם חקירה שנערכה הנעדרים

העבריינות מצב .1

עלידי הוכנו שלהלן הסטאטיסטיים והעיבודים הניתוחים
והם מהמחשב, שנתקבלו נתונים סמך על הסטאטיסטיקה, מדור
על פרטים בלבד. ישראל מדינת של לשטחה מתייחסים
בנפרד, נתונים צה''ל עלידי המוחזקים בשטחים העבריינות

זה. שבפרק 4 בסעיף

לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות 244,160 נרשמו 1976 בשנת
,%0.4  ביותר קטנה עלייה זוהי .1975 בשנת 243,395
רבות, שנים זח הנמשכת בעבריינות, העלייה שמגמת המעידה

רבה. במידה נבלמה

(''תיקים חקירה תיקי נטתחו ועוונות פשעים 189,552 לגבי
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שוחד בעבירות < %89.5 של עלייה  1975 בשנת 181 לעומת
של עלייה  1975 בשנת 192 לעומת תיקים, 223 נפתחו

.16.10/0

ועוונות: פשעים של מסויימים סוגים על נוספים נתונים להלן

ב0/?<5.7 עלה חמורות בנסיבות השוד מקרי מספר  שוד
בסד ב%21.2. עלה רגיל שוד מקרי מספר .1975 שנת לעומת
298 לעומת שוד, בגין תיקים 345 הנסקרת בשנה נפתחו הכל
השוד מקרי רבו הנסקרת בשנה כי לציין יש אשתקד. תיקים

מכך. כתוצאה הנפגעים ורבו חם, בנשק שימוש נעשה בהם

בגין תיקים 1975 בשנת נפתחו הכל בסך  התפרצויות
,1975 בשנת התפרצויות 43,104 לעומת התפרצויות, 48,385
של עלייה נרשמה 1975 (בשנת 12.20/0 של עלייה כלומר

.(1974 לעומת %15.7

1975 שנת לעומת השנה עלה ההצתות מספר  הצתות
עלייה היתד. 1975 (בשנת %26.9 של עלייה  ל414 והגיע

0יל20.7). של

5 לוח

 המרחבימהתפרצויות והמחוזותל9י

1976

הגל התפרצותהתפרצותבאחוזיםסף
עסקלבתיהיחידה לבתי

מגורים

הכל 48,385100.026,25722,128סך

חיפה 5,37111.12,7272,644מרחב
הגליל 2,0764.39251,151מרחב

העמקים 534.99481,405ג,2מרחב
השרון 3,4047.01,6111,793מרחב

הצפוני 13,20427.36,2116,993המחוז

הירקון 4,95410.22,8562,098מרחב
יפו 7,63615.84,7622,874מרחב
דן 6,14012.74,3601,780מרחב

תלאביב 18,73038.711,9786,752מחוז

ירושלים 3,4917.22,2031,288מרחב
המרכז 7,01214.53,3263,686מרחב
הנגב 5,94312.32,5393,404מרחב

5 בןגוריון נמל 5יחידת

הדרומי 16,45134.08,0688,383המחת

4 לוח

רונזירה1976 תינזי
העבירות קבוצות ביפי

המדינה ביטחון .*כ1לל
ורישוי .מינהליות,כלכליות

%0,9

נגד העבירות שיעור השנה עלה שעברה, לשנה בניגוד
הגיע והוא תיקים, נפתחו שבגינן העבירות כל בסך הרכוש
הנמנים העבירות סוגי ברוב אשתקד. 75.1/0 לעומת ל%82.4,
עלה, הכל ובסך עלייה, השנה נרשמה זו עבירה קבוצת עם

ב%7.2. הרכוש נגד העבירות מספר אשתקד, לעומת

והאלימות הבריונות תופעות לדיכוי המשטרה של פעילותה
העבירות לגבי בנתונים היטב משתקפת שעברה, בשנה שפשו
אלה מסוגים העבירות ברוב ממרכיביהן. אחד היא שהאלימות

:1975 לעומת ניכרת ירידה חלה

 איומים :%16.7 של ירידה  ברחוב והפרעה קטטה
 הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות !7.6"/0 של ירידה
 תקיפה > 1.6"/0 של ירידה  גבול הסגת :6.0>70 של ירידה
.%13.1 של ירידה  בכוח מגונה מעשה ■, 5.8/0 של ירידה
לגביהן נרשמה שלא זו, לקבוצה המשתייכות אחרות בעבירות
העלייה לעומת ביותר, קטנה עלייה השנה נרשמה  ירידה

.1975 בשנת אחוזים בעשרות

ה והעבריינות השחיתות בפרשיות האינטנסיבית החקירה
וההגנה שנחשפו, העבריינים של לדין העמדתם כלכלית,
נוספת לעלייה הביאו  אלה בעבירות למתלוננים שניתנה
לקבוצה המשתייכות העבירות בגין שנפתחו התיקים במספר
בשנת 8,620 לעומת תיקים, 9,547 נפתחו מירמה בעבירות זו:
תיקים 343 נפתחו סחיטה בעבירות * %9.7 של עלייה  1975
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לראווו ויש 1973 בשנת שנרשמה נוספת עלייה זוהי אשתקד.
ולאביזרים רגב להלקי יספקים* קיום של המגמה המשך בה

. וגר. רשמקולים, רדיו, מקלטי ברכב: המושארים שוגים

בגין שנמתחו התיקים במסטר הלה גדולה עלייה  סחיטה
 לה שקדמה בשנה 181 לעומת ,1976 בשנת 343 סחיטה:
קשה הסחיטה עבירת כי העובדה לאור .%89.5 של עלייה
לראות יש  הסחטנים מן החוששים מתלוננים, באין להוכחה
חשיבות בעל ממנה זו בעבירה הקשורים התיקים בריבוי
הציבורית באווירה קשור זה מסנה כי להניח יש רבה. ציבורית

לדין. ולהביאם העבריינים את לנטרל המשטרה ובהצלחת

עלייה חלה כלכליות בעבירות  הלגו הצווארון עבירות
לעומת תיקים, 796 1976 בשנת נרשמו הכל ובסך 0/ט6.5, של
%5.6 של עלייה נרשמה ועושק מירמה בעבירות אשתקד. 747
במקרי אף אשתקד. 3,034 לעומת השנה, מקרים 3,205 
בשנת מקרים %223:16.1 של עלייה חלה שנרשמו השוחד

לה. שקדמה בשנה מקרים 192 לעומת 1976

מסוכנים סמים בעבירות תיקים 1,165  מסוכנים סמים
לה שקדמה בשנה תיקים 1,651 לעומת הנסקרת, בשנה נפתחו
ת!ן באחוזים הן משמעותית, ירידה זוהי .%29.4 של ירידה .
זה עבריינות תחום ואולם התיקים. של האבסולוטי במספר
ההרואץ של הופעתו התפתחויות: שתי 1976 בשנת איפיינו
המשטרה של העיקשת והמלחמה '"הקשים* הסמים של בשוק
בסוחרי במלחמה המאמץ ריכה ובמפיציהם. הסמים ביבואני
בגין שנפתחו התיקים שמספר שבעוד בעובדה השתקף הסמים
בגין שנפתחו התיקים מספר הרי ב%34.8, ירד בסמים שימוש
בשנת מקרים מ106 ב%50.9: עלה מסוכנים בסמים סחר
העובדה לאור זה הישג לראות יש הנסקרת. בשנה ל160 1975

של רובם רוב גילוי וכי מתלוננים, אץ הסמים שבעבירות
בלבד. המשטרה של יוזמה פרי הוא המקרים

לעומת אגשים, .^842 סמים בעבירות הואשמו 1976 בשנת
צעירים 192 היו שהואשמו האנשים בין .1975 בשנת 2,542
סמים, של ניכרות כמויות נתפסו השנה במשך תיירים. ר70

ארצה, שהגיע ההרואין ממשלוח גדול חלק ביניהם

י ■ ■ חטא מסוג עכירות
,1976 בשנת נרשמו חטא מסוג עבירות של מקרים 42600

לה. שקדמה בשנה 44086 לעומת
הנאצים פשעי חקירת

המשפטיות לרשויות מסייעת הנאצים פשעי לחקירת היחידה
של אשמתם להוכחת ותיעוד, מידע באיסוף אחרות מדינות של
נפתחו זאת במסגרת בתחומן, המתגוררים נאציים פושעים
המתייחסות חדשות בפניות וטופל חדשים תיקים 37 השנה
עדים 1,409 היחידה אנשי חקרו השנה במשד עבירות. ל32
בחח בדבר הנוגעים למוסדות דו'חות 125 נשלחו בישראל.
שם. דין בתי בפני להעיד התמנו מישראל עדים ו39 לארץ,
חוקרים עלייך ישראליים עדים 38 נחקרו בארץ המשפט בבתי

מגרמניה.

בקבוצה העבירות מסמר חציגורי ח0יר נלפי עבירות
16,963 השנה נפתחו הכל בסן* < 1975 לעומת ירךב%0.8 זו
אמנם אשתקד. תיקים 17,108 לעומת אלה, בעבירות תיקים
לאור אולם כשלעצמה, משמעותית זה בשיעור ירידה אין
. %33.4  1975 בשנת זו בקבוצה שחלה הגדולה העלייה
להגברת ליחסו שניתן הישג, הזעונוה בירידה אף לראות יש
הציבורי הסדר במפירי טיפולה ולהקשחת המשטרה פקוח

: : הבריונות. לתופעות הטוב
השנה נפתחו הכל בסן  המדינה גיטחון כלפי "ע^ירויוו
ירידה  1975 בשנת 887 לעומת אלה, בעבירוו* תיקים 802
י "י ■ י: ■ ■', י0י '>■'■■■.■"/■ י: ; .9;%6 של

 רצח בשל תיקים 55 נרשמו השנה  לרצח וני*יון רצה
ירד זאת לעומת לה. שקדמה השנה לעומת %25.0 של עלייה
נרשמו הכל ב0/יי30.0,.ובסו לרצח ניסיון של המקרים מספר
של מקרים ו25 רצח מקרי שלושה תיקים. 98 זו עבירה מנין
המניעים בין איבה. פעולות של רקע על בוצעו לרצח ניסית
ביו חשבונות" 'חיסול של המניע השנה בולט. אלה לעבירות
.:,■.■■ ;■, . ..■■ ■■■ ;.■/ ■.■ ;.. העבריינים.

אלה. במקרים נפצעו 98^1 השנה נרצחו אנשים 55

■ 6 לוח _ ■ ;"/ ; ■י
19761974 המניע לפי לרצח וניסיון רצח

לר6נח גיפיון חנה

1976 1975 1974 1976 $197 1974
המניע

98 140 81 55 44 49 הכל סו
איבה 025ל121035פעולת

, ■.■ . .;■■ 213112שוד
ד0 _11__1גאולת

איגלו 341255יקע
■"סכמיגישננים ". 2233י
משפחה 10713141811סכסוכי
אחרים 42111288סכסוכים

נפש 43326מתלת
אחר 81112323030מניע

ידוע אינו 957928המגיע

לעומת מין, עבירות 1,899 נרשמו 1976 בשנת  מין עגירות
ברוב .7.1^/0 של ירידה כלומר,  לה שקדמה בשנה 2045
שבהן, בחמורות ודווקא זו, לקבוצה המשתייכות העבירות סוגי
בכוח, מגונה ומעשה אונס כגון בכוה, שימוש עם הקשורות^

* משמעותית. הירידה היתה

שחלה ב0/0?.19 הירידה לאחר ^~י ^#
שנרשמו המקרים מספר השנה עלה <1975 בשנת זו בעבירה
קטן הרי זו, עלייה למרות ל817ג1. והגיע ב%12.5 בגעה
על שעמד ,1974 בשנת שנרשמו המקרים ממספר זה גןסןר

45310

התיקים מספר מרנג. חלקימ וגניבת תננ מתוך >ניגה .

מאשר יותר ב%9.3  ל22491 הגיע אלה בעבירות שהושמו
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8 לוח

19761971 והאשמות וניקיט מסוכנים, ת*י*ו!6מיט

.אטטולות טנליוו* הרואיו או"6יומ מריחואנה חשיש
(גיט) (ק"ג) (ק"ג) (קי'ג)

שנו^מ!*^! חקירה תיקי
המחוזות לפי

יל^י! 32,99/0 4£70!6 45.0^6 29,2 % 31,8

1971614176120

19722132910,848

י197396,459,807 
1974671205,302■. 

י1975271 1022,2802,747

197661222215. 2,934. 72

י

האשמותתיקיהשנה
 חקידה

מופלמופפףהגל תייריפנתוימיהודיפ

סי0^ 24,30/0

המחוז
הצפוני

#,%0 34,8*0 %32,9 מחוז
תלאביב

372

223

126

167

88
70

45

33

27

25

43
23

338

264

311

363

376

261

1,114

755

'921
1,373

2,035

1,488

1,869

1,275

1,385

1,928

2^542

1,842

1,187

837

868

1,228

1,651

1,053

המחוז
הדרומי

%36,9 36.00/0 35,30/0
עבירות
אחוות

גבירות עבירות
הסדר כלפי טסו כל6י
הגיבורי שלאדם

עבירות
כ>6י
הרכוש

כל
התיקים

9 לוח

התאגדויות*
19761975

19751976

נ?כהזכרנקנהזכוהניל
 הגל סף

האחוזף*פטהאחוזהמ68ר
ו!כלפר

האחוז,הטמ6רהאחוזהמ0*ר

הכל .סך 205124116(^0^1100.0196128, 100.068, 100.0

שנה 17 ■:עד  ,■■?., ■;. ;"22.53■ 10.822.9

שנה .י,11.3".\ג14>י241818 4 \4.9975.522.9

קנה. 30251597.367.413,107.834.4

שנה 45  31271713.7101^3322015.61217.6

שנה 5546271915.389.9372015.61725.0

ומעלה 561166552.4'5163.01027054.73247.1

המשטרה. שהיו.בטיפול התאגדות מקרי .*,
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10 לוח

המחוזות לסי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1976

הרגבסוגי הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמחוזהכלסרפלי
הוחזתנגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבוהוחזרונגנבו

13,81711,5552,9822,7385,4064,1145,4294,703הכלסר

71,7521,6763,2982,8613,7013,416
2652620888763882810
1324296601464492395

2541466192635482

7,953 8,751 ציבורי) רכב (כולל נוסעים מכוניות
2,193 2,422 מסחריות מכוניות
1,155 1,417 עזר מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

254 1,227 אחר מנועי רכב

11 לוח

והמחוזות המרחבים ל3י  לסוגיהם חטאים
1976

היהירה
הכל רוכלותסד

ללא
רישיון

עבירות
רישוי
עסקים

גרימת
מבשול
ברשות
הרביפ

הקמת
רעש

שריפת
קוצים

עבירות
המתייחסות
לדואר
ולטלגראף

עבירות עכירות
המתייחסות חוק על נ

לבעלי לימוד
חיים חובה

עבירות
המת
ייחסות
לנשק

עישון
1 בבתי
השע
שועים

עבירות
המתייחסות
לתעודת
זהות

שאר
החטאים

הכל 42,6002,9367,6211,00727720219741,05235526,129482,862פף
חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

1,194
800
320
537

138

85
73
83

392
154

24

90

90
21

15
24

32
47
12

15

9

6

3
58

9

15

4
9
15

209
89
27
144

28
52

36

44

88
216

1

24
13

3
4

175

52
115

הצ*וני 2,85137966015010615704346916030544450המחוז

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

20,098
8,031
2,385

172

1,181
1,025

940
2,450
467

130
186

368

21
29
38

2
5

6
1

52
65
213

44

38

17,406
3,556

65
1

1,375

513

תלאביב 30,5142,3783,857684881313308221,02712,053מחוז
ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב
נמל יחידת
בןגוריון

720
2,830
5,683

2

64
69
46

446
1,858
800

32
53
88

18

22
435

15

37

84

8

22

45
94
114

69

33
11

18

544
4,2353

13
112

232

2

הדרומי 9,2351793,104173835136302531134,7973359המחוז
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 1.1

 1.5
+ 5.9
+ 0.1

4,213
2,095
2,259
3,982

+ 12.0
+36.8
+35.6
+ 22.4

12 לוח
19761974 והמחוזות המרחבים לפי  חקירה תיקי

הכל באחוזיםהשינויבאחוזיםפד
1974197519761974197519761974/751975/76

הכל +162,051180,247189,552100.0100.0100.0+11.2סן 5.2

11.0
5.9
6.0
8.7

11.7
6.3
5.9
9.2

11.6
5.1
4.9
8.3

20,903
11,114
11,309
16,554

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

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

היסה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

הצפוני +48,50259,62959,88029.933.131.6+22.9המחוז 0.4

י הירקון מרחב
יפו מרחב
ח מרחב

18,208
19,205
19,531

18,128
20,006
18,741

20,693
22,446
18,844

11.2
11.8
12.0

10.1
11.1
10.4

10.9
11.9
9.9

 0.4
+ 4.2
 4.0

+ 14.1
+ 12.2
+ 0.5

, תלאביב 56,94456,87561,98335.131.632.7מחוז 0.1+ 9.0

ירושלים +17,23217,82816,28510.69.98.6מרחב 3.5 8.6
המרכז +18,63522,44526,19211.512.413.8מרחב 20.4+ 16.7

הנגב +18,65721,61823,37111.512.012.3מרחב 15.9+ 8.1
בןגוריון נמל +6225416220.40.30.313.0יחידת 15.0

הדרומי 55,14662,43234.6המחוז 66,47034.635.1+ 13.2+ 6.5

החקירות 1,4591,3110.9מחלקת 1,2190.70.610.1 7.0

גניבות
13 לוח

והמחוזות המרחבים לפי  1976לסוגיהן

הכלהיחידה מעלבאחוזיםסד גניבות *
ארם של גופו

רכב גניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוך גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

גניבות
אופניים

גניבות
אחרות

הכל 80,621100.02,19513,81722,4915,03837,080פד

852
337
181
631

2,730
654
754

1,310

1,186
401

456
939

97

6
6
16

11.3
4.3
4.5
8.5

9,078
3,493
3,656
6,878

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

הצפוני 23,10528.71252,9825,4482,00112,549המחוז

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

9,686
9,764
8,218

12.0
12.1

10.2

633
249
168

1,544
2,155
1,707

2,768
3,973
2,543

527
463
575

4,214
2,924
3,225

תלאביב 27,66834.31,0505,4069,2841,56510,363מחוז

ירושלים 6,9498.67938621,994543,246מרחב

המרכז 12,62415.71033,0273,2628885,344מרחב

העב י9,81912.2מרחב 1231,5052,4245305,237

בןגוריון נמל 4440.613579329יחידת

הדרומי 29,83637.01,0205,4297,7591,47214,156המחוז

החקירות 1212מחלקת

ארנקים. .חטיפת כולל *
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14 לוח

"/.. ■י

:■..■ י

והמחוזות ול0יהמרחגימ העכירלת קבוצות ל$י  חקירה תיקי
.■ ■■ ■ ;;■■:" י; ■  1976 . : י" י ■■ >י :■

■ ..י ...י .■<.■..■■. היחיולה .■.■
הכל גיטחוןפף

וגמדינה
הפרר

הגיבורי
איפ חיי ■.■■ט*

ארפ של
כלכליות1פירטהרכר6!מופר.מיז

ופיפקאליות
טיגהליןת

העבירו!?.

 ד'גל פד .189,55280216,96324211,5961,8991^587145,1389,547805178418377

חיפה 903/471,927131,34428924315,8151,05961234834^)2מרחב

הגליל 11,1141171,845261,32785776,96155515144349מרחב

העמקים 189104527,527525872853י11,309891,709181מרחב

השתן 16,554901,855421,3611698112,08573525145245מרחב

הצפוגי המחוז ■59,8803437,336995,22164745342,3882,87410958171181
00

הירקון מרחב *120,69381,4331668812029215,875,2,16133182920

יפו 22,446371,3592271825223518,9427744393124מרחב

דן :18,844261,2965מרחב 68721112915,579816
1

4136117

תלאביג 088432,09358365650/3963,751804012161^61,983714מחוז

ירושלים י16,285731,64532מרחב ו1,284 22016211,85484076193941

המרכז 26,192601,565371,24623012322,01975329195853מרחב

הנגב 23,3712502,127311,74521717317,84583442402839מרחב

בןגוריון נמל ,622321יחידת 7 21747142581

הדרומי 66,4703865,3581004,28266947552,1892,46920578125134המחוז

החקירות+הונאה י1,2192.מחלקת 181■ ;■.: ;;י ; י1165 453411211

.י:\.
'4,
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מרומים והם ארציים, הם הקרימינליסטיקה בתחום השירותים
החקירות מחלקת הארצי. שבמטה פלילי ילזיהוי במחלקה
והן מטה ליחידות הן פועלות הונאה לחקירות והמחלקה
שבוצעו בעבירות הארץ בכל ומטפלות מיבצעיות, כיחידות
קת עוס מיוחדים לתפקןידים המחלקה שלהן. ההתמחות בתחום
מערך פעולתושל ומנחה בחקירות הקשורים ספציפיים בנושאים

י י המודיעין.

צוותי  בצח''מים וגובר הולד שימוש נעשה 1976 בשנת
מקרי של לחקירתם מתמנים אלה צוותים מיוחדים. חקירות
אנשי כוללים. והם כלליות פשיעה תופעות או מסויימים פשע
הארצי, המטה ממחלקות חוקרים השדה, מיחידות חקירות
בהתאם מיוחדים, מקצוע ובעלי מודיעין אנשי. מז'"פ, אנשי
בעייה לפתרץ המרוכזת ופעולתם הרבגוני הרכבם לצורך.

במעשיהם, הצלחה של גבוה לאחוז תרמו ספציפית,

על החקירות מערך מושתת הדרומי וכמחוז הצפוני נמחוז
ופיקוחן הנחייתן תחת המשטרה, שבתחנות החקירות משרדי
החקירות וענפי ובנפות שבמרחבים החקירות לשכות של
(מרחב אלה מחוזות של עירוניים במרחבים המחוזיים. שבמטות
כיחידות גם החקירות לשכות פועלות ירושלים) ומרחב חיפה

אופראטיביות.

מיוחדים לתפקידים הענף את כולל שבמחוזות החקירות מערך
(או וקציני במרחבים, מיוחדים לתפקידים הלשכות במחתות,

המשטרה. בתחנות מודיעין רכזי)

של עבודתן את מתאמים ובמרחבים במחתות אח"ק קציני
אלה. זרועות שתי

עלידי ניתנים הפלילי הזיהוי בתחום הבסיסיים השירותים
המרחביות. הזיהוי חוליות

מרחב (להוציא הצפוני המחוז שבמרחבי המיבצעיות החוליות
קטנות, יחידות הן אלה החקירות. בתחום גם פועלות חיפה)
טובה התמצאות גבוהה, ניידות עם חקירה יכולת המשלבות
במהירות להגיע ליכולתן תורם זה שילוב מודיעיני. וידע בשטח

ויעילה. מיידית חקירה עבודת ולבצע העבירה למקום

שיטור ''פעילות של בשיטה רב שימוש נעשה הדרומי גמחוז
מערן על גם לה חשובות השלכות אשר (פש''מ), מרוכזת"
מכל האדם כוח בריכת מתמצה זו שיטה של עיקרה החקירות.
יחידה של בתחומה האינטנסיבית הפעלתו לשם המחח, מרחבי
היחידה של זה כגת תיגבור מוגדר. זמן פרק תוד אחת,
שאין החקירות מתחום בנושאים לטפל לה מאפשר המקומית,
הפעלתם עצמה. בכוחות בהם לטפל מסוגלת כלל, בדרן היא,
ולמעצר רב ערך בעל גנוב רכוש לגילוי הביאה הפש"מים של

מבוקשים. ועבריינים חשודים

הדוברות עבודת .2

עלידי מוכתבים עבודתו ושיטות החקירות מערך של המבנה
העומדים ואמצעים האדם כוח זמינות ועלידי העבריינות מצב
וב העבריינים של בהתמקצעותם להתמודד הצורן לרשותו.
מצומצמים תקנים מול  שבמעשיהם התיחכוט ברמת עלייה
 מפותחים קרימינליסטיקה שירותי שלרשותם חוקרים של
בדרה עמדנו ליה החקירות,ע למערך החדשה הגישה את הולידו
שילוב תוך יזומה, פעילות  שביסודה הרעיון .1975 שנת של
 חקירות  מודיעין המערך: של הזרועות שלוש בץ יתר
בעיקר ניכרו, ותוצאותיו עצמו את וכיח. ה י פלילי זיהוי
בחשיפתם היקף, גדולות מסובכות פליליות עבירות בפענוח
ובגילויין היטב, הוסוו שמעשיהם הלבן הצווארון עברייני של

חמורים. פשע מעשי לביצוע תוכניות של המוקדם

של המקצועית רמתם להעלאת רבות נעשה השנה במשך
לעבודתם ספציפיים בנושאים השתלמויות נערכו החוקרים.
לאפשרויות באשר בכתב חומר הופץ בה. הקשורים ובנושאים
והמודיעין הקרימינליסטיקה שירותי של בניצולן הגלומות
עבודתם אגב התביעות אנשי עלידי שנלמדו ללקחים ובאשר

המשפט. בבתי

צעדים השנה במשך עשו פלילי לזיהוי המחלקה שירותי
השדה. ביחידות המעשי ולתרגומו המדעי לקידומם נוספים
לגילוי חדשות שיטות ופותחו שונות, למעבדות חדש ציוד נרכש

בהם. הקשורים האנשים ולזיהוי פליליים מעשים

המידע למיצוי השיטות' להאחדת פעל הפלילי המודיעין
מיוחדת לב תשומת חדשות. עבודה שיטות וליישום והדיווח
במתכונת ולאגירתו הרישום למרכזי המידע לניתוב ניתנה
צוותי הוקמו השנה במשך יעילים. והצלבה שליפה שתאפשר
סדר שוטף, ביטחון של בנושאים מידע שירותי למתן עבודה
עם הפעולה שיתוף גם גבר השנה חסות. דמי וסחיטת ציבורי
 וזרים ישראלים  עבריינים על לפיקוח זרות משטרות

ביןלאומי. אופי נשאה הפלילית שפעילותם

פעולה ואביזרי כלים השנה במשך סופקו המודיעין לאנשי
מודיעין אנשי השתתפו כן לעבודתם. רבות שתרמו שונים
 עבודתם בתחום עדכניים חידושים נלמדו בהם בקורסים
מודיעין קציני השדה. מעבחץ! לקחים לימוד עם שילוב תוך

הארץ. ברחבי הגדולות התחנות ברוב מונו

החקירה יחידות

של האירגוני למבנה מקביל החקירות מערך של המבנה
העבירות של לחקירתו אחראי מחת כשכל ישראל, משטרת
החקירות אגף של המקצועית בהנחייתו  המבוצעות"בתחומו
אלה. תפקידים לביצוע מטה באחריות הנושא הארצי, במטה
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מערכות של האפקטיביות להגדלת  זה בציוד לשימוש חדשות
אלקטרו מארבים של ושכלול האלקטרואופטיים, המכשירים
אלקטרוני ציוד של שוטפת באחזקה המעבדה עסקה כן ניים.

ובתיקונם. אלקטרראופטי וציוד

75.00/0 תיקים. ב1,850 השנה טיפלה האנאליטית המעגדה
%10.0 נפץ. לחומרי %10.0 מסוכנים, לסמים התייחסו מהם
חומרים לסיבים, ו5.00/0 בעירה ומאיצי דליקים לחומרים

מסמכים. על דיו ולהשוואת דבקים פלסטיים,

כרומו  גאז מכשיר פעיל לשימוש והוכנס נרכש השנה
שבעז אוטומאטי, נתונים עיבוד מערכת בתוכו הכולל ליגראף,
הדיוק את יגבירו אשר חדישות עבודה שיטות ליישם ניתן רתו
השנה במרוצת זו. במעבדה המבוצעות הבדיקות של והאמינות
ו| אשתקד שנערכו במחקרים שפותחו שיטות לשימוש הוכנסו
י המעבדה נערכה בהרואין, בשימוש שחלה החדה העלייה לאור
התערובות מרכיבי לזיהוי וכמותיות איכותיות בדיקות לביצוע
והן מודיעינית הן רבה, חשיבות זה למידע בהרואין. הנמכרות

משפטית.

גוף הפרשות זרע, דם, בבדיקות עסקה הסרולוגית המעבדה
ן ובהשוואת חיים מבעלי חומרים בבדיקות וכן ורקמות, אחרות
להגדרתם^ בבדיקות המעבדה החלה הנסקרת בשנה שערות.
בדקה] זו בשנה מסוכנים. סמים להפקת המשמשים צמחים של

תיקים. ל187 שהתייחסו מוצגים 357 המעבדה

של^ תהליך הנסקרת השנה במרוצת עברה הסימנים מעבדת
למעבדת] והפיכתה הרחבתה לקראת והיערכות התארגנות
1 ציוד למעבדה נרכש זו היערכות במסגרת ומטלורגיה. חומרים
אחרי| להט נורות לבדוק ניתן שבאמצעותו מתקדם, מדעי
| הזהב בדיקות בנושא ירי. מרחקי ולהעריך ירי, ושרידי תאונות
אף; מדוייקות בדיקות המעבדה מבצעת ומטבעות) (מטילים

התקנים. במכון המשטרה לרשות לכן קודם שעמדו מאלה
תיקים. ב314 זו בשנה טיפלה המעבדה

בעל וצפוף, רצוף אורבאני שטח המהווה תלאביב, כמחוז
פעילות של ניכר ריכוז עם מטרופולין של מובהק אופי
כיחידות שבמרחבים החקירות לשכות כל פועלות  עבריינית
מיבצעית, מחוזית יחידה היא המרכזית" "היחידה אופראטיביות.
בתחום פונקציות והמאחדת המניעה בתחום פעילות היוזמת
אין מכך כתוצאה המיוחדים. התפקידים ובתחום החקירות
מתן מיוחדים. לתפקידים לשכות תלאביב מחוז במרחבי
הוא אף מרוכז הפלילי הזיהוי בתחום המקומיים השירותים

אחת. מחוזית ביחידה

שנת תום עם זה. פעיל במערך משתלבים התביעות אנשי
41  תלאביב במחוז תובעים, 35 הצפוני במחוז שירתו 1976

.41  הדרומי ובמחוז

הקרימינליםטיקה בתחום השירותים
הקרי בתחום השירותים על האמונה פלילי, לזיהוי המחלקה
טכנאי מערך לחיזוק הנסקרת השנה במשך פעלה מינליסטיקה
ועלידי אדם כוח תוספת עלידי השדה שביחידות הזיהוי
הפרסומים סדרות שתי של הופעתן נמשכה המקצועי. טיפוחו
מז"פ" בשירותי נעזר אתה ו"האם מז"פ שירותי את "הכר 
לאפשרויות החוקרים של מודעותם להגברת המיועדים 
הושקעו ואמצעים מאמץ המחלקה. בשירותי הגלומות הניצול
אחדות. מעבדות של פעולתן תחומי להרחבת המדעי בפיתוח
עתירי מפעלים ועם ומחקר לימוד מוסדות עם הקשרים הורחבו

מדע.

קפדניות בבדיקות עוסקת העבירה לזירת הניידת המעבדה
שיחזור פיזיות, וראיות סימנים אחר בחיפוש העבירה, בזירת
או תרשים צילום, עלידי השיחזור והנצחת העבירה ביצוע
ובדיקות ביקורים 650 המעבדה אנשי ערכו השנה הסרטה.
מקרי של הםרטות ו64 במקום תרשימים 150 העבירה, בזירת

חמורים. פשע

פריסת להשלמת השנה פעלה טכני מעקכ לאמצעי המעבדה
ושיטות אמצעים ולשיפור החקירה ביחידות האלקטרוני הציוד
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סלילי בפיענוח קולה לפי אום בזיהוי עוסקת הקול מעבדת על הדפסות כתבייד, בבדיקת עוסקת חמפמכיט מעברת
באמצעות נפשי מתח ובאיבחון תמלילים, ואישור הקלטה ומטבעות. כסף שטרות מסמכים, ובבדיקת ודפוס, כתיבה מכונות

447 היה המעבדה טיפלה הם ב התיקים מספר הקול. שהתייחסו מוצגים, בכ16,300 המעבדה טיפלה השנה במשך
' י . , תיקים. ל2,100

מטעני הן  חבלה טעני מ בבדיקת עוסקת החגלה מעבדת
ליחידות בסיוע פלילי,, רקע על שהונחו מטענים והן פח"ע
זו בשנה הביטחון. לגורמי המטענים לגבי הדיווח ובריכת
נבדקו גן חבלת. מטעני כ200 העבירה ובזירת במעבדה נבדקו
חומרי לייצור מאולתרים מיתקנים המעבדה מומחי עלידי

הביטחץ. כוחות עלידי שנתגלו נפץ'

בדלקות כ7,006 השנה ערכה והקלפתרן; האלבום יחידת
(45דיוקנים לחקירה ודרושים נמלטים עבריינים לגבי באלבום
יחידות בין והופצו הורכבו לחקירה הדרושים אלמונים של

המשטרה.

תצלומים 13,380 הכיל עבריינים תצלומי של הארצי האלבום
החבי פעילות ה בנושא האלבום מועדים. עבריינים 10,488 של
המיוחדים הסימנים כרטסת תצלומים. 9,884 הכיל העויינת לנית
נערכו .1,080  וכרטסת'הכינויים כרטיסים, 5,650 הכילה
במרחבים איש. 563 זוהו בהם תצלומים, זיהוי מסדרי 3,934
: ;; . ל27. הגיע הגילףים ומספר קלסתרונים, 314 הורכבו

להרכבת תמונה חלקי מערכת,של לשימוש הוכנסה השנה
מזרחתיכוניים. פנים תווי עם שקופיות ומערכת קלסתרן

בקשר ההודעות את מרכז ודלרטיפ נעדרים המאוירילאיטן
אשר לחקירה, הדרושים ואנשים נמלטים עבריינים לנעדרים,
עלידי לאיכונם ועושה  סביר זמן תוך לאכנמ הצליחו לא
וכר. נעצרו או שנמצאו אנשים על המידע של צולבת בדיקה
ובעתונות. ברדיו גם היעדרם דבר מפרסמים מסויימים במקרים

הארץ בכל המשטרה ביחידות נתקבלו הנסקרת השנה במשן
חוקרות היחידות אנשים. 3,435 של היעדרם על תלונות
שמא חשש מתוך הן לאיכונם, ועושות הנעדרים של בהיעלמם
לאזרחים. כשירות והן פשע למעשה קורבן נפלו או בסכנה הם

להם. הדואגים

נעדרים 288 על הודעות ברדיו פורסמו 1976 שנת במשך
בעתונות. פורסם מהם 45 ועל

בכ השנה במרוצת טיפלה הארצי שבמטה הצילום מעגרת
כ של בביצוען כרוכות שהיו צילום, לעבודות הזמנות 4,000

הדפסןת. 86,000

חוקרים תנועה, בוחני המרחביות, הזיהוי חוליות אנשי
שחלו בחידושים המעבדה מומחי אצל השתלמו ואחרים,
הצילום, מעבדת. סייעה כן ציוד. ובהפעלת עבודה בשיטות

מדע. ולמוסדות אחרים ביטחון לגורמי לצה"ל, כבעבר,

ב עומדת הצילום, למעבדת המסונפת הרמזורים, מעגרת
שירותי אמורהילהגיש ז*יא דוקמתה. של האחרונים שלבים
את ולהדפיס ולפתח האךז, בכל הרמזורים למצלמות אחזקה

אלו. מצלמות של התצלומים כל

וקליעים^ תרמילים נשק, כלי בזיהוי עוסקת הנשי, מעמית
או תרמיל נשק, כלי ^כל שונים, אוספים המעבדה ברשות
האוסף. עם זיהוי, לצורר מושווים למעבדה, המגיעים קליע
במעבדה זיהויים. ל100 להגיע המעבדה הצליחה זו בשנה
מיוחדת תחמושת תיכננו ומומחית ירי, לניסויי מודרני ציוד
תחמושת לזיהוי קטלוג הוכן 1976 בשנת בליסטיות. לבדיקות

תיקים. ל1,130 שהתייחסו בדיקות ונערכו שונים מסוגים

ש2,480 מעתקים, ב5,200 טיפלה אצבע מעכרת.טביעות
אפשריים. חשודים של טביעותיהם עם להשוות היה ניתן מהם

בוודאות. זוהו מעתקים 627

מאנשים מידע בהפקת עוסקת מדעי לתישאול חמעגדה
כוללות: במעבדה המופעלות השיטות אמיתותו. ובאיבחון
היפנוזה, באמצעות זיכרון ריענון תישאול, פוליגראף, בדיקות

< חרשיםאלמים. לשפת תרגום כולל

שהתייחסו בדיקות פוליגראף, בדיקות ^950 נערכו ב1976
החשודים הודאות הושגו תיקים 31 ב חקירה. תיקי ל1,526

י הבדיקה. כדי תוך

טיפול ניתן  היפנחה באמצעות הזיכרון ריענון י^נוישא
חקירה. תיקי ב35 מתלוננים, או ראייה עדי ל53

ורק אח"ק חתר של הקבוע הפרסום בוטל זו שנה בסוף
חודש עד מיוחד. אח"ק חתר לאור מוצא מיוחדים במקרים
ם עברייני 875 על פרטים אח"ק בחחר פורסמו השנלו נובמבר
(מהם לחקירה דרושים 276 ועל (585 נעצרו (מהם נמלטים ולבתי החקירה ליחידות מדעי לתישאול המעבדה סייעה כן

מיוחדים. אח"ק התרי 8 פורסמו כן .(252 אוכנו חקירה. תיקי ב23 חרשיםאלמים בתישאול המשפט
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שהוגשו וכדומה, הרשעות למחיקת או העונש להקטנת לחנינה,
המרחביות היחידות החלטת על עררים ב557 < המדינה לנשיא
במתן ז המדינה לפרקליט ישהוגשו לדין, נאשמים להביאי שלא
שהשלימו אסירים 1,289 של ברישיון שחרור לגבי דעת חוות
רישיונות הפקעת של מקרים וב37 מאסרם, מתקופת שליש שני

כאלה.

משפטים ותוצאות עבריינים גילוי .3

עבריינים גילוי
עבירות 62,345 של מבצעיהן לגילוי הביאו החקירה פעולות
,1976 בשנת חקירה תיקי נפתחו שלגביהן ועוון פשע מסוג
של הכללי הגילויים שיעור, לה. שקדמה בשנה 64,624 לעומת

.%32.9 על עמד 1976 שנת

הרכוש, נגד העבירות קבוצת מלבד העבירות, קבוצות בבירור
עד מין בעבירות מ%66.4 גבוה: הגילויים ש*עור היה
הנחשבים שיעורים  המדינה ביטחון נגד בעבירות ל96.60/0

בירלאומי. מידה בקנה גם מאוד לגבוהים

על עמד הרכוש נגד בעבירות הגילויים ששיעור העובדה
הכללי, הגילוייבן שיעור של רמתו על השפיעה בלבד 18.50/0

שנרשמו. העבירות מכל %82.4 מהוות הרכוש נגד עבירות כי

44.50/0 לעומת ,%42.7 היה הצפוני במחוז הגילויים שיעור
%25.3 לעומת %22.2  תלאביב במחוז * 1975 בשנת

.1975 בשנת %35.9 לעומת 32.80/0  הדרומי ובמחוז

ובזיהויו, רכוש ברישומי מטפל וזיחויו רגוש לרישום חמשרר
לבין אבד, או שנגנב הרכוש תיאורי בין השוואה עלידי
נתקבלו האחרונה בשנה נמצא. או שנתפס הרכוש תיאורי
ן אבירות על הודעות ו25,282 גניבות על הודעות 27,114

תי כ8,500 ונבדקו בריטים 41,288 נרשמו הרכוש בכרטסת 

נמצאו. או שנתפסו פריטים של אורים
השנה במשך הוכן הרכוש, תיאורי את ולייעל לשפר במטרה
האזרחים ציבור את להביא שמגמתו הסברה מיבצע הנסקרת
דיווחי לפי שבביתם. הנייד הציוד פריטי רשימת להכנת
בהחזרתם המשרד טיפל כן פריטים. 510 השנה זוהו היחידות
בארץ. השגרירויות באמצעות חרל לתושבי מוצגים כ200 של

המשטרה נזקקת להן המשפטית, הרפואה. בתחומ בדיקות
אופיין קביעת המוות, סיבת קביעת כגון: חקירותיה, לצורר
עבורה מבוצעות  וכר גיל קביעת גופניות, פגיעות של

משפטית. לרפואה המכון עלידי

גופות נתיחות ל1,000 מעל במכון בוצעו החולפת בשנה ■.■

המכריע רובן  מתים גופות של חיצוניות בדיקות וכ!750

■ . :יי י המשטרה. דרישת לפי

פליליט בענייני המשפטי הייצוג
גורמים בפני המשטרה עמדת את מייצג ראשי תביעות קצין 

1976 בשנת בפלילים. הקשורים בעניינים העוסקים שונים
לעיכוב בקשות ב779 ראשי תביעות קצין של משרדו טיפל
בקשות ב712 ו לממשלה המשפטי ליועץ שהוגשו הליכים

15 לוה
עברייניפלפיתיקי נתגלו ש*זלפ העבירותחקירה קבוצות

19761975

חקיחי? שבהמתיקי ולעברייגיפתיי,יט הגילוייפאחוזנתגלו
197519761975197619751976

הכל 180,247189,55264,62462,34535.932.9סך

המדינה 88780282975293.593.8ביטחון ל
הציבורי 17,10816,96313,49513,53078.979.8הסדר

אדם 27624217916364.967.4חיי
אדם של 12,23611,59610,5619,912.86.385.5גופו

, 0451,8991,4361,26070.266.4*2מיז
2,1131,5871,8771,43588.890.4מוסר
135,415145,13828,44726,85821.018.5רכוש
8,6209,5476,4166,82774.471.5מירמה

ופיםקאליות 74880573377898.096.6כלכליות
13217811816489.492.1מינהליות

.. <28741823738582.6רישוי 92.1 .
העבירות 38037729628177.974.5שאר
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שנחקרו מקרים 0ן30,9 לעומת שונים, מקרים 31.054 הנסקרת
..,, } ■".}■:"י ללל,; ל <3;%5 של עליה  1975 בשנת

בגין שנפתחו חקירה תיקי 19,833 היו שנחקרו המקרים בין
עלייה אשתקד: 19,412 (לעומת ועוון פשע מסוג עבירות
10,117יאשתקד (לעומת חטא מסוג ו9,902:עבירות ,(2.10/0 של

.(%2.1 של ירידה 

המדינה ביטחון נגד עבירות בגין שנפתחו התיקים מספר
של עלייה ל5,851ץ והגיע אשתקה לעומת ב26.00/0 עלה
הרכוש נגד העבירות מספר מירמה. בעבירות נרשמה %12.5
נלשמה אף עבירות של קבוצות ובמספר בלבה ב3.00/0 עלה
עבירות < %4.2 של ירידה ■ אדם חיי נגד עבירות ירידה:
 רישוי עבירות %17.1 של ירידה  אדם של גופו נגד

ל .%75.5 של ירידה

התיקים מריבוי נובע החקירה תיקי במספר העלייה עיקר
6,325 לעומת השנה תיקים 7,242 שומרון: בנפת שנפתחו
היה יהודה בנפת העלייה שיעור .%14.0 של עלייה  אשתקד
 אשתקד 4,359 לעומת השנה, תיקים 4,433  יותר מתון
במספר■ ירידה היתה סיני וצפון עזה בנפת .1.670 של עלייה
של אשתקדירידה 20,046 לעומת השנה, 19,147  התיקים
השנה; 232 הגולן ברמת התיקים מספר ירד וכן ,%4.5
ל 1 3 .3.30/0 של ירידה אשתקד 240 לעומת

לעומת עבירות, בביצוע 1976 בשגת הואשמו אנשים 50,223

כי בחשבון לקחת יש ואולם .1975 בשנת נאשמים 53,933
שנעברו* עבירות של מבצעיהן 1976 בשנת נתגלו לאלה בנוסף
קטינים, 6,904 היו המואשמים בין זו.. שנה של תחילתה לפני

.1975 בשנת שהואשמו קטינים 9,315 לעומת

המשפטים ותוצאות התביעה
פשע מסוג בעבירות התביעה סמכות את הפקיד החוק בעוד
הסמיה הוא  בלבד ולנציגי לממשלה המשפטי היועץ בידי
בעבירות תובעים לשמש המשטרה אנשי את תלוי, בלתי' באופן
את מייצגים  המשטרה אנשי  תובעים 117 ועוון. חטא
ותק, בעלי רובם  השלום משפט בבית במשפטים המדינה
השכלה בעלי הם מהם 58 מקיף. משפטי וידע בחקירות ניסיון

במשפטים. אקדמית

56,880 המשטרתיות התביעה ביחידות נתקבלו 1976 בשנת
המכריע. ברובם ?40,730 המשפט בבתי נרשמו ומהם תיקים,
הנאשמים. הורשעו השנה במשך שהתבררו המשפטים של

בלבד. ל%4.2 הגיע הזיכויים אחוז

אנשי השונים המשפט בתי בפני מופיעים לתובעים, נוסף
צווי חיפוש, צווי מעצר, קבלתפקודות לשם רבים משטרה
השנה במשך הופיעו כן וכר. מוצגים גורל על החלטות הבאה,
: התביעה. מטעם עדים כ משטרה אנשי אלפי המשפט בבתי

.^ 1!"6 ננת המ"(קי0 ^. ^ שיןי המוחזקים נשטחים והחקירה העמ"נות .4

.1975 בשנת מאשר פחות 0.60/0  %91.6 השנה במשך חקרו המוחזקים שבשטחים המשטרה יחידות

16 לוח

{י .
~יי'1

1^

שנחקרו לטוגיהמ הנפותמקרימ ל6י *

1976

העבירות הגלקבוצות שומרון■פף יהודהנפת .עזהנפת הגולןנסת רמת
6יגי וצפון

1 הכל 31,054.סך /7,2424,43319,147232

חקירהפשעים י19,8336,2983,7839,520תיקי 232

45429553106אייתביעהועוונות

משונות י34290126126מיתות
4104440326נעדרים

ל9,9024974029,003חטאים

; י 113182966דליקות
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, 17 לוח
הנפות לפי ונילוייפ חקירה תיקי

19761975

הגולו וימת נפתע*ה
ו£65ץ6יגי

ייהודה נ*יג שומרון נפת הכל ;יסך

יי .'יי ": ^ י ■,"■.■■ י 1975197619751976197519761975197819751976י

חקיוה 19,41219,8335,6326,2984,0123,7839,5289,520246232תיקי

. , שבהם תיקים
עבריינים %17,905נתגלו '18,168.5,274 5,7443,5053,2519,0129,024114149

564.2זל92.291.693.691.287.485.994.694.84אחוזהגילויים

18 לוח ,

הנפוונ ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
19761975

■מף הגולןרמתעזהנפתיהודהנפתשומרוןנפתאחוזהגל
_ הענירות ,■תיקיקגוצות פיניוצפוןהשינויחקירה

י; , .. י .י■ .■■ . :..■;197519761975/7619751976197519761975197619751976

■. יהכלי 19,833סר ,19,412+ 2.15,6326,2984,0123,7839,5289,520240232

י. המדיני 4,6415,851+26.05115896938933,4004,3373732ביטחון
הציבורי .3,3233,325הסדר ..1,3021,5628056801,1971,0591924

אדם 256245חיי 4.2627275541181191.
אדם של 4,5014,177גופו 7.11,9962,1461,1299331,3521,0792419

16110832.97860362847191.מיז
 +8899מוסר 12.524287125758, ,1

+3,8583,976רכוש. 3.01,3201,5399429031,4681,411128123
+332375מידמה 12.977133607019016557

ופיסקאליות ''99126+27.22כלכליות 41516821051

170162מינהליות. 4.71320.34149123_^_2
1,03125275.510739886683113958רישוי

העבירות +9521,137שאר 19.4152123142946379062114
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הנוער עבריינות ב*

אלא החוק, פי על חייבת היא שבביצועו תפקיד רק לא הנוער בקרב העבריינות במניעת רואה ישראל משטרת
£ת עושים  המוגדר תפקידם הוא בנוער שהטיפול אלה ובפרט  משטרה אנשי לאומית. משמעות בעל אתגר
זה בתחום ישראל משטרת עושה זו גישה מכוח הפשע. עולם אל מהידרדרות צעירים להציל כדי שביכולתם כל
מאמץ, מקדישה אם כי  הבעייה של הפלילי בהיבט רק עוסקת היא אין דין; כל פי על עליה למוטל מעבר הרבה

והסיעודיים. המניעתיים בהיבטיה אדם וכוח אמצעים

 והשני הצעירים, העבריינים של ה"מקצועית" ברמתם
זו שנה במשך נאלצו אשר הנוער, עובדי של הקטן במספרם
בגילים הנערים עם להתמודדות מזמנם גדול חלק להקדיש
בחקירה והתנהגותם יותר חמורים הפליליים שמעשיהם ,1716

יותר. קשוחה

נגד פלילי תיק אוטומאטי באופן לפתוח שלא המגמה גם
הקטי מספר הפחתת על כנראה השפיעה  מקרה בכל קטין
עבירות של במקרים זו עמדה נוקטת המשטרה שהואשמו. נים
לסכל, לא כדי ראשונה)' בעבירה כשמדובר (ובעיקר קלות
קטין להחזיר כלשהו סיכוי עבריין, של תווית הדבקת עלידי

למוטב.

הקטינים במספר היתה ביותר המשמעותית הירידה ואולם,
הקטינים כל בסך אלה של שיעורם רכוש. בעבירות המואשמים
1976 בשנת %68.9  זעומה ירידה אמנם ירד שהואשמו
האבסולוטי גודלה בשל אבל לה, שקדמה בשנה 70.70/0 לעומת
שהואשמו, הקטינים כל בסך הירידה עיקר נזקף זו, קבוצה של
4758 רכוש בעבירות הואשמו 1976 בשנת חשבונה; על
הואשמו בה ,1975 בשנת מאשר פחות קטינים 1,830  קטינים

.(27.80/0 של (ירידה קטינים 6,588 העבירות באותן

(עד הקטינים מספר היה הסעד משרד של הרישום פי על
כמעט זהה לנוער, המבחן לשירות 1976 בשנת שהופנו (17 גיל
9,655 לעומת השנה 9,661  הקודמת בשנה המופנים למספר
הגיל משכבת הנערים מספר הגיע אלה מתוך .1975 בשנת
קטינים כלומר החוזרים, המופנים שיעור ל2,145. 1716
ל%35.6. זו בשנה הגיע בעבר, המבחן לשירות כבר שהופנו

הנוער עבריינות מצב .1

מבוססים  60 שבלוח אלה מלבד  זה שבפרק הנתונים
נערים :1.10.75 לפני שהיו כפי קטינים גיל בעניין הגדרות על
זה תאריך שמאז (למרות 18 גיל עד ונערות 16 גיל עד
בהגדרות השימוש ל17). 16 שבין נערים גם כקטינים נחשבים
טיפלה בפועל בלבד. סטאטיסטיים מטעמים נעשה הקודמות
שנה. 17 גיל עד עבריינים בנערים גם 1976 בשנת המשטרה

ההגדרות על ,23 מס' שבלוח הנתונים מתבססים לעומתם
טיפול) ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק של המקוריות
מביאים אנו .18 גיל עד ונערות נערים  היינו ,1971 תשל"א'
יעמדו בפניה הבעייה, היקף את להמחיש כדי אלה נתונים
המלאה הפעלתו עם הנוער, בעבריינות המטפלות הרשויות

.1977 בשנת החוק של

שהו הקטינים במספר ניכרת ירידה נרשמה 1976 בשנת
: פליליים תיקים נפתחו ושבגינם ועוונות פשעים בביצוע אשמו
 1975 בשנת 9,315 לעומת הנסקרת בשנה קטינים 6,904

במספר גם ירידה השנה הסתמנה אמנם ;25.90/0 של ירידה
בלבד. %2.9 של בשיעור היתה שזו אלא שהואשמו, המבוגרים
השנה, ירד שהואשמו העבריינים כל בסך הקטינים שיעור גם

הקודמת. בשנה 0/ם17.3 לעומת ,%13.7 על עמד והוא

פירושה אין שהואשמו הקטינים במספר הגדולה הירידה
עבירות שעברו הקטינים מספר כזו במידה פחת באמת שאכן
נובע ההאשמות שמיעוט הדעת על מתקבל בהחלט זו. בשנה
מעשיהם. ביצוע את להוכיח היה שניתן הקטינים ממיעוט
בעלייה  האחד גורמים: בשני זו תופעה להסביר ניתן
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'19 ■לווו

שהואשמו ומגוגףיט קטיניט
119761974

יגלגןטיגיט*מגוגרימ 1976השיגוימר נשגו* נאחוז
1975קבוצה לעומת

טטטיטמית
8ךהכלקטיגיטמגוגריפ197419751976197418751976197419751976

הכל 36,33344,61843,3198,4429,3156,90444,77550,93350,223סר 2.925.9 6.9

המדינה 1,3691,1998986959321,4381,258930,25.145.826.1ביטחון
הציבורי +9,26312,36212,3929371,1351,03710,20013,49713,429הסדר 0.2 46 0.5

אדם. 1622162148881702242220.9חיי 0.9
אדם של 7,1969,3368,7017971,0327227,99310,3689,423גוסו 6.830.0 9.1

1,0441,0489311681911531,2121,2391,08411.219.912.5מין
32.460.034.3ל1,6062,4081,62993180721,6992,5881,701מוסר

,, / ■ 14,09214,0866,2456,5884,75818,77520,68018,844י12,530רכושי ,■ ■27.8 8.9
;   +2,3733,0913,4856659612,4393,1503,546+12.7מירמה 3.4+ 12.6

ופיסקאליות 150220295346153224301+34.1כלכליות .+50.0'+34.4
.921081114167'156מינרליות י 93112+ 17.4*+20;4

. י■ /" 254267360161918307286378+34.8רישוי1 5.3+32.2
העביחת 23028722029,393322232625323.315.422.4שאר

גיל עד זכר  קטינים *.18 גיל עד גקבה ,16

אחתים. במאות  א

נתר. בני 500 פעילים אלו בחוגים הארץ. ברחבי
נוספות ס*ורטיביות מסגרות השגה הוקמו לכד בנוסף
למניעת (ספורט סל"ע ועדת הוקמה בירושלים הארץ. ברחבי
וחברה ספורט מדריכי קורס נוהל ובאמצעותה עבריינות),
העירו בקייטנות הנוער בני הופעלו הקורס בתום לצעירים*
לפשיעה. להידרדר הצעירים מחבריהם למנוע מטרה מתוך ניות'

של מסגרות להתארגן המשיכו השנה גם  ר8ו#" "נאמני
לשמור תפקידם אשר מתנדבים' תלמידים שהם רכוש"' "נאמני
סיורי לאחריהן, והן הלימוד בשעות הו הספר, בית רכוש על
בסמים, שימוש מניעת כמו לוואי תוצאות גם הניבו המתנדבים

וכד. אסורים מזל משחקי
פרוייקט בטיפוח הוחל השנה  השכונות למעו מתנדב גוער
השכונות, למען מתנדב נוער לבין המשטרה בין קשרים של
שביישוביהם, המשטרה לאנשי הגוער בני את לקרב במגמה
רכוש*. "נאמני במסגרת נוער מסגרות לעודד שאיפה תוך
אשדוד לוד' (רמלה, יישובים ב4 שעה לפי פועל הפרוייקט

ודימונה).
לצופים, חוגית מסגרת תוכננה ערים בכמה  משטרה צופי
בהדרכת קורס. עוברים אלו צופים ובפעילותם. בשמם שייחודם
מכן לאחר לעסוק אותם המכשיר מנוסים, משטרה קציני

מגוריהם. באזורי מונעת בפעילות

וסיעוד מניעה פעולות .2

משנה המשטרה ביחידות השנה קיבל והסיעוד המניעה נושא
העבודה תחומי הוגדרו בה קבע בפקודת מיסודו עקב תוקף,
הנוער. ופקחנות הסיעוד המניעה, בנושאי המשטרה יחידות של
סיעוד' עובד של תפקיד הנוער ביחידות נוצר הפקודה פי על
עמם רקע שיחות לנהל במצוקה, קטינים לאכן יהיה שעיסוקו
קיום תוך טיפוליות, לרשויות ולהפנותם משפחותיהם בני ועם
לר הופנו השנה במשך בטיפול. הם נמצאים אכן אם מעקב
מהם 55.00/0 במצוקה, קטינים מ1,300 למעלה אלה שויות

י :יי■ ; י; י; , . ; יי .■; י:נערות.י:י
בקבו טיפול על מבוססת המניעה בנושא המשטרה עבודת
הידרדרות' סכנת גהן שיש בנסיבות השרויים קטינים של צות
לכד כששותפות קונסטרוקטיביים, לאפיקים הפנייתן עלידי

המקומיות. הרשויות
במיוחד: לציין ראוי אלה פעולות מבין

למשתתפים להקנות תכליתם  לענייני,משטרה נוער חוגי
המשטרה, על יסוד מושגי למאות) השנה הגיע (שמספרם בהמ
למשטרה. חבריהם ועויינות עויינותם את ולהפחית אליה לקרבם

יישובים. ב11 השנה פעלו אלו חוגים
נוער לבני איגרוף חוגי 21  ומפורט אינרון* מועדוני
פועלים עבריינות סף על ולנוער עבריין לנוער במצוקה'
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ע\הואע\מו ומבוגרים קטימם
1976

מיינווה]

{ גלגליות

| המדינה נטחון

אדם| ח"

מיגהליח!

מוסר

| רישוי

| י .■האיגוד הסדרי

אדמץ של גזמו

שארהענידותן

*0

ילדים נקלטוהשנהלמעלהמ1,000. זה במפעל  קייטנות
נטלו משטרה אנש? 25 המשטרה. עלידי שהומלצו במצוקה,
בהן. הנעשה על ובפיקוח בהדרכה הקייטנות, בליווי חלק
אורגנו הרגילות, העירוניות בקייטנות נקלטו שלא רבים ילדים
פורמאלית, פחות בפעילות שכונות, בבמה המשטרה עלידי

רחוב". "קייטנות במעין

5ך של באיכונם גם מטפלת המשטרה  קטינים ^|היעררווג הספר, הבית;בית ממסגרת קטין הינתקות שכן קטינים, נעדרים
3,6 הפשע. לעולם להידרדרות פתח מהווה העבודה, מקום או

ולהחזרתם הנעדרים לאיכון הרבה עושות הנוער יחידות
תקינות. חיים למסגרות

המואשמים כל סד
הקטינים אחי!
הנוואשמיס מכלל 7

4,3 קטינים, נעדרים על הודעות 1,292 במשטרה נתקבלו השנה
כל מסר %38.4 היוו הם או שעברה, בשנה 1,341 לעומת

418 בשנה 30.80/0 לעומת הודעה, נ*סרה היעדרותם שעל האנשים
הנעד כלל בקרב 1715 בגיל נעדרות של שיעורן הקודמת.
 ירידה חלה האבסולוטי במספרן אולם ב%1.3 עלה רים

הקודמת. 574'בשנה לעומת השנה 488

12,1 הבורחים של לאיכונמ גם רבה חשיבות המניעה מבחינת
שלא כוונה מתוך נובעת אינה בריחתם החסות. ממעונות

**£ ימים, ולעתים מספר, שעות של חופשה לקחת אלא לחזור,
רכוש; עבירות בעיקר רבות, עבירות לבצע מספיקים הם בהם

25,3

בריחות. של מקרים 810 על דווח זו בשנה

הנוער בעבריינות לטיפול המשטרה מערך .3

הקטין בחקירת מתמצה אינו בנוער לטיפול המשטרה מערן
שייעודן פונקציות גם כולל אלא לדין, ובהבאתו העבריין
בתפיסת שוני יש ואולם ן הנוער בקרב עבריינות למנוע
"מניעת' המושג בעוד בקטינים. כשמדובר ''מניעה" המושג
יצירת עלידי כמצגים, טיפול כלל, בדרך פירושו, עבריינות"
עבירות לביצוע פיזית אפשרות מסכלים או המרתיעים גורמים
מאמז היינו לאנשיט, התייחסות פירושו נוער בני לגבי
או לפשע מלהידרדר אינדיבידואלי), (באופן מקטין למנוע

' י ממנו. להיחלץ לו לעזור

בפעי בנוער לטיפול המערך עצמאי בייעוד, זה שוני בשל
החקירות. בזרוע הוא כלול אירגונית שמבחינה למרות לותו,
הקטינים לבין המבוגרים העבריינים בין להפריד היא 1?מגמה
אלה כשעל  והתביעה המעצר החקירה, הפיקוח, בשלבי
186 זה מערן כלל 1976 שנת תום עם סיעוד. של מימד נוסף
אותם הכשירה אשר מיוחדת הדרכה שקיבלו נוער, עובדי
וכתוצאה הצרכים, על עונה אינו זה מספר תפקידם. לביצוע
הסיעוד., תחום נפגם והחקירה הפקחנות בתחום הרב מהעומס

20 לוח

1715 בגיל וגערחית קטינים נעדרים נעררימ, הכל פף
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פסיכו סטה בתי ומדריכיםשל מורים יכןמנהלים, נוער, ובני
קיבוצים חברי סטודנטים, רופאים, סוציאליים, עוביים לוגים,
מחר"ל, מבקרים גם היו השומעים קהל בין אסירים. וגם

קרובים." עבודה בתחומי העוסקים
השונים. התקשורת כלי באמצעות נערכוגם הסברה פעולות
הופיעו המשטרה ואנשי בעתונים, וראיונות מאמרים התפרסמו
לתוכניות ובטלויזיה. ברדיו זה נושא .ב שדנו תוכניות במספר

י רקע. חומר סופק אחרות
תיאום פגישות וערכה פעולה המשטרה שיתפה השנה גם
הסעד משרד בנוער: המטפלים ציבוריים וגורמים מוסדות עם
המבחן שירות ן החינוך משרד של הנוער אגף הסעד; ופקידי
את הכולל במצוקה לנוער השירות המבחן* וקציני לנוער
במשרד במצוקה לנערה היחידה ואת הרחוב חבורות עובדי

ועוד. הנוער עליית הנהלת הסעד;
וביניהן ספציפיים, בנושאים מיוחדות פגישות גם נערכו
בתיהמעצר בנושא לממשלה המשפטי היועץ עם פגישות

וכד/ ונוער תלמידים על"ידי בסמים שימוש בעניין לקטינים,

משתתפים שבחלקן שונות, בוועדות חלק נוטלת גם המשטרה
בלבד. מזומנות לעתים  ובחלקן קבועים כחברים נציגיה
חוקרי למינוי המשפטים לשר המייעצת הוועדה הוועדות: בין
/ מנותק לנוער הממשלה ראש יועץ ועדת * מוסר בעבירות נוער
של החינוך ועדת הכנסת; של הציבוריים השירותים ועדת

ועוד. הכנסת
ולימוד, מדע מוסלות עם קשרים גם מקיימת המשטרה
רב סיוע הנוער. עבריינות בעיות של אקדמי במחקר העוסקים
עבודות בהכנת ולסטודנטים תיכוניים ספר בתי לתלמידי ניתן
עלידי הן כתוב, חומר .משלוח עלידי הן  שלהם הגמר

הנחייה. של בדרך והן בע"פ ייעוץ

שהוא הנוער במיפלג בנוער הטיפול מרוכז תלאביב במחוז ,^
מחלקי קיימים חיפה ובמרחב ירר*לים כק1ז/כ < מחוזית יחידה
הנוער עובדי בידי בנוער הטיפול נתון המרחבים נ1ועהיוביתר

המשטרה. שבתחנות .

מבחינה מנחה הארצי שבמטה הנוער לעבריינות המדור
הדיווח את מרכז השדה, שביחידות הנוער עובדי את מקצועית
והסברה ביקורת הדרכה, בתכנון, ועוסק הנוער, עבריינות על
במי הקשר את ומקיים הנוער, בעבריינות הקשורים בנושאים
ומוסדות והשיקום הטיפול החינוך, מוסדות עם הארצי שור.
ומחקרים סקרים גם נערכים במדור בנוער. המטפלים אחרים
צריכה שהמשטרה ולסיעוד הנוער בקרב לעבריינות הקשורים

לו. להושיט
במש הנוער עובדי לכל נשלח בכתב מקצועי הדרכה חומר .

השנה במרוצת למשטרה. מחוץ בנושא לעוסקים ואף טרה
בנושא הסברה חוברת של מעודכנת מהדורה ופורסמה הוכנה
עבריינות בנושאי הסברה חוברות הוצאו ן הסמיםהמסוכנים
ונהלים הוראות חוקים, של עדכני לקט ופורסם וזנות נוער
הנוער'', עובדי "בטאון חודש, מדי מופיע, כן נוער. בנושאי י

חקירות, ומניעה, נוער עבריינות בנושאי מגוון חומר המכיל
הנוער. בקרב ופקחנות מודיעין

חוץ גורמי עם ותיאום הסברה .4
עבריינות בעיית של לחומרתה המודעות את להגביר מנת על י
הרבים ולמאמצים הקטינים בעבריינים הטיפול לדרכי הנוער,
זה בנושא הסברה פעולות נעשות  בשיקומם להשקיע שיש

המשטרה. אנשי בקרב והן הרחב הצי*ור בקרב הן
110 נוער לעבריינות המדור ניתנומטעם 1976 שנת במשך
הרצאות ו70 וחיילים, אזרחים כ5,000 של לקהל הרצאות
תלמידים היו האזרחים בקהל ניכר חלק משטרה. אנשי לכ1,500
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3 פרק

ביטחון
פנים

למניעת אחרים, ביטחון גורמי עם יחד ,1976 בשנת ישראל משטרת פעלה הפנים, לביטחון אחריותה במסגרת
ובשטחים במדינה עויינים אלמנטים של פעילותם אחרי למעקב לגבולות, מעבר עויינות למטרות וחדירות הסתננות
פיגועים מבצעי לגילוי חשודים, וחפצים אנשים לבדיקת מחבלים, והתארגנויות רשתות של לחשיפתן המוחזקים,

המדינה. ולמשק לביטחון חיוניים אובייקטים על ולשמירה

הגבול משמר והחקירות, המודיעין מערך המרחביות, היחידות  זו בפעילות שותפות המשטרה זרועות כל
צה"ל. עלידי אלה למטרות לה המוקצות וחיב"ה הג"א יחידות המשטרה מפעילה כן האזרחי; והמשמר

הלל ברחוב קטנוע, בסירת שהונח חבלה, מטען התפוצצות *
בירושלים:

חשוד, נוסע בדיקת בעת שנתגלה חבלה, מטען התפוצצות *
בךגוריון: התעופה בנמל

בתל המרינה לחוף מחבלים חמישה עם סירה של חדירתה *
אביב.

שני משטרה, קציני שני של למותם גרמו הפיגוע פעולות
מחבלים. וחמישה אזרחית ביטחון עובדת חיילים,

של נכבד חלק לגילוי הביאו והחקירה המודיעין פעולות
נשק של גדולות כמויות ונתפסו נתגלו כן הפיגועים. מבצעי

חבלה. וחומרי

149 עויינת חבלנית פעילות באשמת נעצרו השנה במשך
חוץ תושבי ושני ירושלים) מזרח תושבי 102 (מהם ישראלים
מיד ששוחררו פיגועים, בעקבות חשודים נעצרו אלה מלבד
אשתקד), 817) יהודה תושבי 620 נעצרו כן החקירה. לאחר
עזה רצועת תושבי ו518 אשתקד) 679) שומרון תושבי 596

אשתקד). 519)

עויינת חבלנית פעילות *
תרמו החבלנית. בפעילות מסויימת רגיעה היתה 1976 בשנת
העובדה והן הביטחון כוחות של המוגבר הפיקוח הן לכך
לגבולות מחוץ אחרים, במאבקים נתונים היו החבלה שאירגוני
אשתקד) 150 (לעומת פיגועים 65 נרשמו השנה במשך המדינה.
125) פיגועים 49 אשתקד). 90) לגבול מעבר ירי מקרי ו14

בירושלים מהם ו30 הישראלי השטח בעומק אירעו אשתקד)
אשתקד). 73)

על ניתנה חשודים אנשים או חפצים על הקהל להודעות
הקריאות אחוז אם גם ראשונה. עדיפות המשטרה יחידות ידי
לכל להיענות מעדיפים אנו מכריע, היה ממש בהן היה שלא
המשטרה אין הציבור בביטחון כשמדובר כי ומייד, קריאה

סיכונים. ליטול מוכנה

הפיגועים בין במזימותיהם. המחבלים הצליחו פיגועים ב49

אלה: בלטו שהצליחו

אשכול" ב"רמות בסופרמרקט חבלה מטען התפוצצות *
בירושלים!

בירושלים: ברית בני ברחוב חבלה מטען התפוצצות *
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בכ 1976 בשנת גדל המשטרה שביחירות החבלנים מעיו .

עלידי זה מערן של לגיבושו נעשה השנה במשן <%60.0
הציוד #כלול המשטרה, חבלני של המקצועית העלאת,רמתם

שירותם. תנאי ושיפור לרשותם העומד

חגלה מטעני בעשרות המשטרה חבלני טיפלו השנה במשך
נקראו לאלה בנוסף כולה. בארץ שונ*מ במקומות שנתגלו
התייחסו קריאות 194 חשודים. חפצים פ24,600 לבדוק החבלנים
הטמנת על להודעות  479 כממולכדים, החשודים דואר לדברי
שנמצאו למכוניות  ו4,171 ציבוריים במקומות פצצות
שהגיעו חשודות, מכוניות 97 חשד. מעוררות בנסיבות חונות
כדי עד  יסודי באופן נבדקו הים, או היבשה בדרן ארצה
מקומות של בדיקות 732 השנה במשך נערכו כן המלא. פירוקן
הממלכתי מהמיגזר חשובים אישים לבקר עמדו בהם שונים,

מחו"ל. ואורחים

ליקוט על שקד המיבצעים שבמחלקת ואב"כ חבלה מדור
מטענים מניחי תיחקור כולל החבלה, בנושא עדכני חומר
שונות והשתלמויות קורסים קויימו השנה במשך שנעצרו.
בנדון. מקצועי חומר ופורסם אימון עזרי הוכנו חבלה, בנושאי
בסך חבלה. בענייני שונים גופים בפני הרצו המשטרה חבלני

הרצאות. 436 השנה במשך עלידיהם ניתנו הכל

נמלטים. עבריינים לאיתור שנערכו במיבצעים

ובנמלי ברגוריון התעופה בנמל הגבול משמר של פעולתו
הגדולות, בערים לציון. ראוייה וגניבות, הברחות למניעת הים,
ליחידות רבות מג''ב אנשי סייעו הבירה, בירושלים ובמיוחד
סדר, בהשלטת אבטחה, בתפקידי  המקומיות המשטרה
היחידה מקצועיים. משטרתיים בתפקידים ואף כשהופר,
המרכזית היחידה במסגרת הופעלה הגבול משמר של המיוחדת

תלאביב. במתח
מישוריו בשני המדינה לביטחון הגבול משמר של תרומתו על
מלבד פעילותו. מהיקף ללמוד ניתן  והפנימי החיצוני 
אנשי עלידי בוצעו לפרטן, אין מובנות שמסיבות הפעולות
ברכב  יום סיורי כ25,000 היתר, בין זו, בשנה המשמר
כ14,000 מחסומים* כ6,500 < לילה סיורי כ13,000 ן וברגל
גילו בנמלים המוצבים הגבול משמר אנשי אבטחה. פעולות

הברחה. מקרי 411

שוטרי עם יחד הגבול משמר ביחידות משרתים קבע אנשי
אנשים שילוב הביטחון. שירות חוק מכוח בהן המשרתים חובה
לשני תורם צעירים, עם משותפות במסגרות ומנוסים ותיקים
הן היחידות ביחידות. היעילות רמת את ומעלה הצדדים
בהן משרתים אנשיהן: של מוצאם מבחינת גם הטרוגניות
ואחוות ונוצרים מוסלמים ערבים, צ'רקסים, דרוזים, יהודים,
ביןעדתיימ והתקרבות הבנה יחסי ליצירת תורמת הלוחמים

... התפקיד. לענייני מעבר גם

הביטחון שירות עם פעולה שיתוף תוך נחשפו, השנה גם '
רוב והבלנית. עויינת' לפעולה התארגנויות מספר הכללי,
חבריה* הספיקו בטרם עוד ההתארגנות, בשלב נחשפו הרשתות
רוב ריגול. רשתות מספר נחשפו כן פיגועים:ממש. לבצע
בלבדינתגלתה אחת רשת המוחזקים. בשטחים נתגלו הרשתות

בישראל.

ולשטחים לישראל להסתנן שניסו עת נעצרו איש 18

חבלנית1עויינת. פעילות לשם שלא המוחזקים,

החופים מימי בתחום נעצרו צוות אנשי 16 ובהן שללש'סירות
מעורבות שהיו ספינות וארבע נוספות סירות שבע / המדינה של
נוספות סירות שתי זה. לתחום מחוץ נעצרו עחיינות בפעולות
שיט כלי על שנעצרו האנשים רוב הים. חיל עלידי טובעו

שנחקרו. לאחר שוחררו אלה

המוחזקים השטחים של תושבים וששה ישראליים ערבים 21

ערבים 35 עוד הארץ, מן חוקית לא יציאה באשמת נעצרו
עשו לצאת, והמנסים היוצאים רוב כן, לעשות בנסותם נעצרו.

משפחתיים. סכסוכים בשל זאת

לביטחון הנוגעים בתחומים הטיפול לקידום הפעולות במסגרת ,

החבלה. נושא ניכרת במידה פותח  הפנים

הגבול משמר ב.
גבולות על שמירה של המסורתיים תפקידיהם ל נוסף,ע >

משמר אנשי עוסקים והירדנית, הלבנונית בגיזרה המדינה
בין פנים. בביטחון הכרוכים התפקידים מן ניכר בחלק הגבול
את ובשומרון, ביהודה השיטור משימות את לציין ?ש אלה
והאוויר הים נמלי של אבטחתם את ביישובים, בשמירה הטיפול
בערים הציבורי הסדר על והשמירה הביטחון תפקידי ואת

■ י ■■ ייי י■ \ .■ ■■ יי י :. הגדולות.

זכתה המוחזקים בשטחים הגבול משמר אנשי של עבודתם 

פעמים שם. הביטחון בנושא העוסקים הגורמים כל להכרת
יעילה עבודה" לבצע יכולתם ת א מג"ב אנשי הוכיחו הרבה
אלמנטים של פעילותם ולבלימת הציבורי הסדר לשמירת
ובמיוחד  ושומרת יהודה בערי שאירעו במהומות מתסיסים,
רב עצמי ריסון המשמר אנשי גילו  בחברון במהומות

למופת. ציבורית ואחריות

לשיתוף הביאה פנים בבעיות הגבול משמך של מעורבותו '

המרחביות. המשטרה יחידות לבין בתו יותר הדוק. פעולה
במיבצעים השתתפו אחרות, משטרה זרועות עם יחד מג''ב, אנשי
בראשיהעין, שהיו ההתפרעויות בעת הציבורי. הסדר להחזרת
ובעת וערערה, ערה בכפרים בירושלים, בשכונתהתקוה,
נטלו הם במרץ* ה30 ביום הארז בצפון שאירעו המהומות
וצעדת ירושלים צעדת העצמאות, יום של במיבצעים הלק
חסות, דמי סחיטת בריונות, למניעת במיבצעים ז המגבית
וכן חקלאית, תוצרת וגניבות בעליחיים גניבות התפרצויות,
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הכשרתם את יחידותיו. של המיבצעית רמתן ושל הגבול משמר
החיל; של הדרכה בבסיס מג"ב טירוני מקבלים הבסיסית
ואילו צה"ל, במסגרת ניתנים ומקצועיים פיקודיים קורסים
לקצינים הספר בבית הכשרתם את מקבלים הבכירים הקצינים
תוך לאימון השנה ניתן מיוחד דגש המשטרה. של בכירים
משמעותית בצורה וגדל השוטף, האימון ימי רבו תפקיד: כדי
יחידתיות. אימון בסדרות הניתן המרוכז האימץ ימי מספר

בשיתוף מצטיינת הספר באיזורי הגבול משמר של פעולתו
ציבוריים גורמים עם והן צה"ל גורמי עם הן הדוק פעולה
של מטיפולם נהנים המשמר אנשי שם. האוכלוסייה ונציגויות
פעולות עלידי היחסים לטיפוח מצידם ותורמים אלה גורמים
בבסיסים אזרחים קבוצות אירוח ילדים, אימוץ כגון שונות,

וכר.
שוטרי של הצבאי כושרם להעלאת רבות נעשה 1976 בשנת

ומופעלים 11ג' האמריקאי בקרבין חמושים הם הצפוני. במחוז
הארץ. רחבי בכל הפעלה בסיסי כ500 באמצעות

כמחציתם איש, כ900 מונה האזרחי המשמר של הקבע סגל
חלקיות. במשרות 

באיזורי לשמירה נוסף  כוללות האזרחי המשמר משימות
תוך ביטחונית. חשיבות בעלי רבים תפקידים  מגורים
האזרחי המשמר אנשי עוסקים המשטרה עם הדוק פעולה שיתוף
תנועה, בצירי מחסומים בהפעלת הארץ, מחופי חלק באבטחת

ציבור. ומוסדות חינוך מוסדות אבטחת על ובפיקוח
תפקידי בביצוע למשטרה מסייעים האזרחי המשמר אנשי
יום חגיגות כגון: המוניים, במיבצעים הקשורים אבטחה
אלפי של העסקתם וכר. ירושלים צעדת תהלוכות, העצמאות,
רב פיקוח מאפשרת אלה במיבצעים האזרחי המשמר אנשי
של מצידם פיגוע כוונות לדיכוי ספק, ללא ותורמת, יותר,

עויינים. אלמנטים
הדרכה 1976 בשנת קיבלו והמתנדבים הקבע סגל אנשי
באירועי טיפול כוננות, כיתות נשק, ובהם: שונים, בנושאים
התקיים כן ראשונה. ועזרה מעצרים עויינת, חבלנית פעילות
כיתות למדריכי וקורס (צלפים) קליעה למדריכי אימון השנה
אירועי לסיכול ההתארגנות נושא צה"ל. עם בשיתוף כוננות,
מיבצע נמשך השונות. במסגרות יסודי באופן תורגל פח"ע
המאפשר  קרבין" "מיבצע  לגדנ"ע המיוחד ההכשרה
המשמר במסגרת שונים בתפקידים נוער בני של שיתופם
נוער לאימון "1 קרבין "מיבצע בהפעלת הוחל כן האזרחי.

הגדנ"ע. במסגרת עובד

האזרחי המשמר ג*
האזרחי המשמר עבר לקיומו, השלישית השנה ,1976 בשנת
תיפעול של לשלב  פעולה ודרכי מיבנים גיבוש של משלב
 האזרחים מספר שיגרה. ונוהלי קבועים דפוסים עלפי
עד הגיע האזרחי, למשמר שהתנדבו  ונוער נשים גברים,
כ100,000 מופעלים מתוכם איש, לכ131,000 ,1976 שנת סוף
והיא בארץ תקדים לה שאין התנדבות תנועת זוהי מתנדבים.
ובפני ישראל משטרת בפני נכבדה אירגונית בעייה מציגה
ולהבטיח המלאכה על להקל כדי האזרחי. המשמר של הקבע סגל
בהתאם האזרחי המשמר ערוך משטרתיתמיקצועית, פעולה
שירותיה על נשען והוא ישראל משטרת של האירגוני למיבנה

ולוגיסטיקה. אירגון לבעיות הנוגע בכל
בירושלים. הארצי במטה נמצאת האזרחי המשמר מפקדת
יחידותיו של להפעלתן אחראים ומטהו האזרחי המשמר ראש
הכפופים ובמרחבים, במחתות האזרחי המשמר מפקדי באמצעות
האזרחי המשמר של הפעלתו שם. המשטרה יחידות למפקדי
כשוטרים ישראל למשטרת המגוייסים אנשים סגל בידי נעשית
מיפקדות של שלד באמצעות תפקידם את והמבצעים המניין מן

ושכונות. רבעים ערים,

 האזרחי המשמר הוקם שלשמה הראשונית המטרה
מתממשת  ושכונתו ביתו על בשמירה האזרח של שיתופו
מרדת המתקיימים מתנדבים, עלידי שמירה סיורי של בדרך
ומרכזיים, המוניים אירועים בעת אולם השחר, עלות עד הלילה

היום. בשעות גם מתנדבים מופעלים
מתנדבים: כ3,300 לילה מדי יוצאים השמירה למשימות
וכ1,100 תלאביב, במחח כ1,200 הדרומי, במחח כ1,000

 31 



משרד מקומיות/ רשויות: ~ שונים גורמים של לחנו? קשת עם
*ש%אירגוני מכבי. אדו6,י דוד מגן צה> הגדנ''ע, החינוך, ו

חמשמר את המשמשים אמיצים קשרים אלה וכר. ונוער נשים
ההתנדבות תנועת את ומעוודים למטרותיה הסברה ככלי גם

לשורותיו.
ירידה למנוע היא העיקרית שמטרתן הסברה, פעולות
נערכו המתנדבים, ועייפות רגיעה מתקופת כתוצאה בהישגים
לגוון )ניםיון גם געשה זו לתכלית והמתנדבים. המפקדים בין

המתנדבים. על המוטלים בתפקידים האפשר ככל
ביכולת ואמונה הכרה מתון באה האזרחי המשמר התארגנות
במסגרת הוא, לביטחונו ומעבר מעל לתרום וברצונו הציבור
בצורתו הגוף שהקמת לומר ניתן מתנדב. כגוף שיופעל גוף של
אלא הביטחון לקיום רק לא תרמו בשטח ופעילותו הנוכחית

י זה. בנושא הציבור בהרגשתי חיובית לתפנית גם

פעולות בפרח או  פיגוע בעת מיידית תגובה לאבטחת . .
כוננות יחידות התנדבות, של, בסיס על. הוקמו, איבה,
הניתן הראשוני, הכוח להיות שתפקידן ועירוניות, שכונתיות
מאמץ הושקע השנה במשן אלה. במקרים מיידית. להפעלה
מתנדבי המיוחדים. תפקידיהן לביצוע אלה יחידות להכין
ותנועה ראשונה עזרה אש, אימוני עוברים הכוננות יחילות

הפיגוע. איזור בבידוד אימון על מושם מיוחד דגש אש. תחת
ירי אימץ כף, על נוסף ניתן, העירוניות הכוננות ליחידות
וטיהור בנוי בשטח תנועה מחסות, תפיסת נעות,. במטרות
המורכבות חירום, כיתות גט הוקמו מהיישובים בחלק מיבנימ,
לפס''ח. או למל'ח צה'ל, לעתודות משתייכים אינם ש מאזרחים
בהעדר חירום, בשעת ההפעלה בסיסי את. לנהל מיועדים אלה

ולאמנם. חדשים מתנדבים לקלוט בשכר, הסגל
קשרים מקיים הוא ותפקידיו, האזרחי המשמר של בגללאופיו
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4 פרק

מניעה
סיור
מיבצעים

מלאו  הביטחוניים ובמתחיכז המדיניות ההתרחשויות של בערצמתן 1976 בשנת שחלה היחסית הרגיעה למרות
הציבורי. הסדר קיום ועל העבריינות מניעת על האמונים הסיור, אנשי של ידיהם עבודה

היא  חיים לאורח בכוח השימוש הפיכת ושל הציבורי הסדר הפרות של בריונות, של המקרים במספר הירידה
של ולילות ימים במשר הסיור אנשי גילו אותה אגרוף, ואנשי מתפרעים מול פשרות חסרת עמידה של תוצר

מאומצת. עבודה
אלה בין הבולט רבים. בתפקידים הסיור יחידות עוסקות הציבורי, הסדר על ושמירה העבריינות מניעת מלבד
מאבטחים לפורענות, המועדים מקומות על בפיקוח עוסקים הסיור אנשי בערים; התנועה זרימת של קיומה הוא
מגוונים שירותים לציבור ומגישים הרוחות את מרגיעים סכסוכים, מיישבים תרבות, ומופעי ספורט תחרויות
וקוראות האזרח על המקשות היוםיום, חיי של המרגיזות הבעיות בשיגרת בטיפול לסכם אפשר פעולתם את נוספים.

דחופה. תמיד אך  מפשרת או מרסנת  משטרתית להתערבות
בממוצע נתקבלו הגדולות בערים הציבור. מן פניות 656,890 המשטרה יחידות במוקדי נתקבלו 1976 שנת במשך
הקשורים בעניינים פניות בחיפה. פניות 409 בתלאביב; פניות 407 בירושלים; פניות 162 יום; מדי (100 (בטלפון
החשודים חפצים לבדיקת רק זה. מסוג קריאות אלפי עשרות היו השנה במשר מיידי. באופן נענות הפנים לביטחון

פעם. כ24,000 והחבלנים הסיור ניידות הוזנקו חבלה במטעני

על פיקוח מס, חייבי בזיהוי סיוע הכנסה, מס במשרדי סדר
ירייה כלי במימכר העוסקים לסוחרים רישוי נפץ, חומרי
פיקוח שמירה, ושירותי פרטיים חוקרים חוק אכיפת ובתיקונם,

שמירה. מקומות על

שזיקה ואירגונים, מוסדות עם קשרים מקיימת הסיור מחלקת
בין בוועדות המשטרה את ומייצגת עבריינות, למניעת להם

וביטחון. בטיחות מניעה, לענייני משרדיות

הבטיחות תנאי לשיפור שונות פעולות נערכו השנה במשד
קשר קיום אלה: בין העבריינות. למניעת התודעה ולהגברת
: במגרשים הבטיחות הגברת לשם לכדורגל ההתאחדות עם הדוק
על תחקירים עשרות עריכת בטיחות: אביזרי תערוכת אירגון
לתחנות יהלומים, למלטשות לבנקים, והתפרצויות שוד מקרי
התקנים מכון בישיבות השתתפות תכשיטים; ולחנויות דלק
בחופי מוקדמים סיורים ובטיחות: ביטחון בנושאי הדנות

והמיבצעים הסיור מערר א.
עירוניים במרחבים הסיור יחידות על מושתת הסיור מערד
במרחבים הסיור לשכות המשטרה. בתחנות הסיור משרדי ועל
שבמטה הסיור ומחלקת המחוזיים במטות הסיור ענפי ובנפות,
מערד מונחה מקביל באורח הסיור. כוחות את מנחים הארצי
ומחלקת המיבצעים ענפי המיבצעים, לשכות עלידי המיכצעים
ומרחביים מהחיים אגי'ם קציני הארצי. שבמטה המיבצעים

השדה. ביחידות אלה מערכים שני של פעולתם מתאמים

הגבול משמר באנשי הסיור יחידות נעזרות הגדולות בערים
מתבצעים הפנים בביטחון הקשורים תפקידים שם. המוצבים
חיב"ה. ושומרות הג"א אנשי האזרחי, המשמר אנשי של בסיועם

אלה: בנושאים נהלים השנה במשך הוציאה הסיור מחלקת
טיפול עצורים, וליווי מעצר בתי דלק, תחנות וביטחץ רישוי
בהפרות טיפול לאומי, לביטוח המוסד במשרדי סדר בהפרות
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ימיי* מילים 8,280 המשטרה ספינות עברו; הכנות בים
שיט, 591^כלי בדקו אנשיהן בים* שהייה שעות 414 במשך
וערכו וסירות ספינות ל22 עזרה הגישו עבריינים, 66 עצרו

פעולות'הצלה. 18

השנה במשך נזקפו אילת שבמפרץ המהירה השיטור לסירת
פעולות 8 נערכו ספינות, 26 נבדקו בים. שהייה שעות 384

במצוקה. וסירות ספינות ל35 הוגשה ים בלב ועזרה הצלה,

לציבור שירותים ג.
גוף ישראל במשטרת רואים הציבור של גדולים חלקים
כן ועל  לעולם פוסקים אינם הציבורי במיגזר ששירותיו
אנשים לו. נזקקים שהם שירות כל לקבלת בלעדי מען גם
להם תוגש כאן כי ביטחון מתון צרה, בעת למשטרה פונים
האימון על גאה ישראל ומשטרת  לה מצפים שהם העזרה
ציפיות על לענות יכולתה כמידת עושה היא זו. בגישה הטמון
כללי, מידע במתן החל  שירותים מיגוון לו ומגישה הציבור
להורים ילדים בין זוג, בני בין פיוס שונים, בעניינים ייעוץ
שאבדו ילדים אחר חיפוש יושר", "תעודות הוצאת שכנים, ובין
דליקה, אסץ, בעת נפשות בהצלת וכלה שתעו, ומטיילים

וכר. שיטפון

בתפקידים ישראל משטרת עוסקת אלה שירותים מלבד
לגופים או ממשלה למשרדי שירות מתן בבחינת שהם שונים

אחרים.

של הבעלים לאיכון עושה המשטרה  ומציאות אגירות
טיפלה 1976 בשנת שאבד. רכוש ולאיתור שנמצא רכוש
מציאות. וב29,667 אבידות על הודעות ב42,442 המשטרה
ל"י. ל6,154,533 הגיע לבעלים והוחזר שנמצא הרכוש של ערכו

 המשפט לגתי הזמנות ומסירת מאסר פקודות ביצוע
לפועל, ההוצאה מערך להגברת שנתקבל מיוחד תקציב בעקבות
סוף לקראת אלה. תפקידים לביצוע יתר עדיפות השנה ניתנה
המאסר. פקודות לביצוע מיוחדים מיבצעים תוכננו השנה
ונמסרו מאסר פקודות 201,965 לפועל הוצאו השנה במרוצת
אינן המאסר מפקודות %58.3 המשפט. לבתי הזמנות 114,896

אי כגון מובהקים, אזרחיים מעניינים אלא מפלילים נובעות
מזונות. או חובות תשלום

מותנים אזרחים של רבות פעולות או עיסוקים  רישוי
לגבי לתיתו. החוק פי על המוסמכת הרשות מן רישיון, בקבלת
נשק, לאחזקת רישיון כגון: רישיונות, של מסויימים סוגים
אחרים, מסויימים ועסקים מלאכה בתי שעשועים, עסקי לניהול
לבחון המשטרה מתבקשת  וכר בכבישים עבודות לביצוע
שנת במשך שונים. ובטיחותיים ביטחוניים ציבוריים, היבטים
רישיון שביקשו אנשים 23,049 לגבי בדיקות נערכו 1976

בבקשות שנכללו אנשים 36,977 ולגבי אישי נשק להחזקת
ברבבות המשטרה טיפלה כן שונים. מוסדות של להחזקתנשק
מדרכות או תנועה עורקי ת לחסימ עסקים, לרישוי בקשות

אחרים. ולרישיונות

משרד עם תיאום הבטיחות> להגברת לפתיחתם, הרחצתקודם
מסו וצעצועים משחק מכונות ייבוא לגבי והתעשייה המסחרי

המסוכנים. הסמים בנושא הבריאות משרד עם מגעים < כנים

למיב ואמצעים כוחות בהקצאת עוסקת חמיגצעיט מחל9ןת
גורמי עם המשטרה של המיבצעית הפעילות בוזיאום צעים,

מיבצעים. בענייני המחתות בין ובתיאום חוץ
לשעת הנהלים כל המיבצעים מחלקת עליידי נבדקו השנה
עלידי הוכנו מעודכנים חירום נוהלי 34 המשטרה. של חירום

כן. לשם שהורכבו הצוותים עשרות

בפ וההאטה העויינת החבלנית בפעילות היחסית הרגיעה
המיבצעית התעסוקה מידת על גם השפיעו המדינית עילות
מיבצעים. כ300 נתקיימו 1976 בשנת הציבורי. הסדר לאבטחת
שוטרים 20 של הפעלתם שהצריך אירוע נחשב (כמיבצע
משטרה, אנשי כ40,000 השתתפו אלה במיבצעים לפחות).

וחיב"ה. הג"א צה"ל,  אחרים מכוחות תגבורות מלבד .

לטיפול מבצע יצויינו: השנה הגדולים המיבצעים בין
בעניין מרץ חודש של האחרונים בימים שהיו בהתפרעויות
חגיגות בחיפה, השחמט אולימפיידת בגליל, קרקעות הפקעת
בראש,העין, צעירים זוגות הפגנת הכנרת, צליחת הטירון,
תמנע, מפעלי סגירת בעקבות סדר הפרות יונדף, ילדי מבצע
מצעד הארץ, בכל "אגד'< שביתת בעקבות בתנועה שיבושים .

המולד חג וחגיגות ירושלים צעדת בירושלים, הבונדס חברי
בביתלחם.

מאות עוד היו האלה הגדולים המיבצעים מלבד כי לזכור יש
מהמערך כליכך רבים אנשים של הלצאתם "קטנים". מיבצעימ
זה. מערך של והמונע המרתיע כוחו בירידת מסתכמת התקין,

וים אוויר סיורי ג.
על ופיקוח בתצפית טיסה שעות 1,454 הושקעו 1976 בשנת
הרחצה, חופי על בפיקוח והצלתם, נעדרים בגילוי התנועה,
נמלטים עבריינים אחר בחיפוש ואירועים, אישים באבטוות
דרך הסתננות ובמניעת נעדרים, רכב וכלי שיט כלי ואחר

והים. היבשה

בתפקידי הועסקו התיכון שבים החופים משמר ספינות
השיטור סירות ואילו הצפוני, החוף בגזרת שוטף ביטחון
ובחופים בנמלים כלליים משטרה בתפקידי הועסקו המהירות
כוללים: אלה ייתפקידים אילת. ומפהץ הכנרת התיכון, הים של
כלי בדיקת הנמלים, מבואות אבטחת הרחצה, חופי על פיקוח
הגשת רכש, ואוניות נוסעים אוניות אבטחת .חשודים, שיט

לציבור. שונים שירותים ומתן המצוקה לספינות עזרה

87,000 הנסקרת בשנה עברו התיכון שביט המשטרה ספינות
בדקו אנשיהן בים. שהייה שעות כ9,360 במשך ימיים מילים
במצוקה שיט כלי ל8 אנשים. 745 ובתוכם שיט כלי 667

ים. בלב עזרה הוגשה
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נזקקים רבים אנשיט  טלילי רישוט העדר נרנו תעודות
פלילי רישום לגביהם לתעודה,שאין כלומר יושר"' ליתעודות
לשם הנדרשות אלה, תעווות מוציאה המשטרה במשטרה.
כניסה אשרת קבלת לשם < ציבורי ברפב לנהיגה רישיון קבלת

וכר. שונים במוסדות משרות קבלת לקום י ן זרות לארצות
כגט תעודות 23,184 המשטרה עלידי הוצאו 1976 בשנת

יי אלה.

המדינה גבולות את והיוצאים הנכנסים  גגולות גיקורת
התבל מדינות (ברוב המשטרה של ביקורתה את עוברים
נבדקו איש 2,174,840 הפנים). משרד עלידי זה תפקיד מתבצע
בשנת 1,813,367 (לעומת בישראל הגבול בתחנות 1976 בשנת
(לעומת הירדן שעל הגבול בתחנות נבדקו איש ו858,065 (1975

אשתקד). 781,827

, 22 לוח

המחוזות ל6י  ומציאות אגירות

19761974

€197

מציאות אגירות

1975 1974 1976 1975 1974

המחוז

29,667 34,110 32,940 42,442 40,417 37,201 הכל סר

הצפוני ^11,16010,79112,2676,4205,8895,83המחוז

תלאביב 281'14,05016,58817,35016,15918,40013מחוז

הדרומי 11,99113,03812,82510,3619,82110,547המחוז

23 לוח

ישראליות) (גלירות והוחזר שנמצא רכוש

19761974

י, הרכוש אחוז
והוחזר שנמצא

1976 1975 1974

לגעליט שהוחזר הרכוש ערר שנמצא חרגוש ערן

1976 1975 1974 1976 1975 1974

המחוז

78,0 ,78.6 77.3 6,154,533 3,519,167 3,539,065 7,887,640 4,475,230 4,59,373# הכל 0ך

86.1 62.7 91.1 1,353,016 547,688 532,590 1,571,060 873,035 584,658 הצפוני המחוז

64.1 87.1 73.2 3,386,951 2,183,500 2,508,991 5,286,040 2,507,734 3,426,649 תלאביב מחוז

, 710 87.6 *1,414,566. 787,979 497,484 !;030,540 1,094,461 568,066 הדתמי המחוז

. .1975 בשנת ונמצא 1976 בשנת שהוחזר *..טל*ירכוש

:'^ .י
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19741974 הוצאה$ו$ל.שלפקורותמאפיר.

י י* י. ~
י "* יי י *

פקודות 6וג

 י ^ ו

י. .(

המאפר
נתקנלו . המש6ט; מגוגל

יי1/

ל*ועל. לפועלהוצאוםךםהוצאו

197419751976 19741976 י197519741975 1976

הכל 176,797228,828260,382194,263201,965סך 192,39972,95255,81468,565

36,069 23,663 33.030 84,276 68,994 49,024 117,149 88,234 58,816 פליליות מא6ר פקודות

30,575 30,690 38,624 93,525 99,437 79,340 116,202 115,760 96,273 חוב איתשלום על מאסר פקודות
ו יי י* ~ י

1,921 1,461 1,298 24,164 23,968 20,899 27,031 24,834 21,708 למיניהן הבאה פקודות

■....*.■::■;\ י; ■■■י ■;.,.: ■.;_ : ^ץ^י;,^;,25:י, .■יי.^:,:::::>:::י:,;

^1974 המחוזות ;לפי המשפנז לגנוזו להזמנות לפועל הוצאה.

1976

לפועל הוצאו גתקגלו

1975 1974 1976 1975 1974

המחוזי

114,896 126,928 113,651 120,040 130,201 127,784 הכל סד

הצפוני 35,48837,128.21,12924,18336,02319,978המחוז

תלאביב 65,31867,26365,06664,00564,95762,939מחוז

26,97825,81033,85425,46325,94831,979המחוזהדתמי

מחסומיט, אלפי השנה במשן אלה.הוצבו מטרות להשגת
וכליהם וברכבם ביטחונית, בדיקה בהם עברו אנשים רבבות
תכופים סיורים נערכו גנוב.* רכוש אחר חיפושים נערכו
לשמירה הפלילי. המודיעץ מערד ותוגבר הכפריים באזורים
אנשי נעזרו  לכשהופר החזרתו,1 ולצורך הציבורי הסדר על
שם. החחגות הגבול, משמר ביחידות המוחזקים שבשטחים הסיור

המתקיימים השתים המיבצעים לצורף גם הובאו תגבורות
ירושלים צעדת בביתילחם, המולד חג חגיגות כגון: בשטחים,

.  י אישים. וביקורי

המוחזקים בשטחים וסער מניעה ד.
בשטחים הציבורי הסדר לשמירת מפעילות התרכזה אףהשנה
בגון: המימשל, נגד חוקית בלתי פעילות בסיכול המוחזקים,
הקמת ספר, בית תלמידי התפרעויות מסחר, שביתות הפגנות;
העבריינות: מניעת ובתחום וכר_. תנועה בעורקי מתרסים.

פעולות מישראל, גנוב רכוש של ושיווקו הבאתו במניעת
עבריינים עם פעולה שיתוף תון רבים במקרים המת*נעות

ישראליים.
ב
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5 טרק

התעבורה
בדרבים

מתפתחים  שבהם הבטיחותיים והמיתקנים הכבישים רשת  שבשטח הפיזיות התעבורה מערכות אין שנים מזה
של והולר גדל ולמספר הרכב כלי של הטכנית ברמה לעלייה התנועה, בנפחי המתמיד לגידול זהה בקצב

בדרך. המשתמשים
תנועה להבטחת פועלת ישראל משטרת רבים. קשיים מעורר אלה בתנאים בדרכים תקינה תעבורה של קיומה
על ממליצה תנועה; ובהנדסת כבישים בהנדסת המטפלים לגורמים מייעצת היא שונים: במישורים ובטוחה סדירה
שבשטח במערכות ליקויים חושפת הצורר; לפי אותה ומכווינה התנועה זרימת על מפקחת רצויים; תנועה סדרי

בהן. המתרחשות בתאונות וחוקרת בדרכים התעבורה דיני את אוכפת לתיקונם; ודואגת
שלא אחרים ישנם אולם אחריהם. וממלאים שנקבעו התנועה הסדרי את בהבנה מקבלים האזרחים מרבית
נימוס כללי לפי לנהוג או הזולת בזכויות להתחשב גם מוכנים שאינם אלא  עליהם החוק מוראות שאין רק

רבים. קורבנות הפילו השנה גם אשר גורמים תרבות, בני על המקובלים אלמנטארי

בהן. המשתמשים על החוק את
התנועה ממחלקת מורכב התעבורה בענייני המטפל המערך
התנועה ומלשנות במחתות התנועה מענפי הארצי, שבמטה

ובנפות. במרחבים

מוטלים ביןעירוניים בכבישים התנועה על הפיקוח תפקידי
לשכות אין בו תלאביב, (במחח במרחבים התנועה לשכות על
עירוניים ובשטחים התנועה), ענן? על  במרחבים תנועה
הטיפול הסיור. אנשי אלה תפקידים של בביצועם עוסקים
יחידות אנשי של בידיהם נתון נפגעים עם דרכים בתאונות

בלבד. התנועה
יחידות שתי גם התנועה בנושא פועלות תלאביב במחח
 החנייה וסיירת הבטיחות סיירת  התעבורה משרד של
סיירת אנשי של עיסוקם עיקר המשטרה. עלידי המופעלות

התנועה. על בפיקוח הוא סטודנטים, ברובם הבטיחות,

המשטרה אנשי רשמו החוק, לאכיפת מאמציהם במסגרת
שהתייחסו תעבורה, עבירות על דו"חות 218,974 הנסקרת בשנה
645,181 נרשמו כן תנועה. כדי תוך שבוצעו עבירות ל282,834
הרגל הולכי עלידי שבוצעו העבירות מספר חנייה. דו"חות

ל13,921. הגיע

המשטרה ופעילות התעבורה מצב א.

רשת בעוד בדרכים. התנועה עומס גדל 1976 שנת במשך
נוספו  משמעותית בצורה כאמור, התפתחה, לא הכבישים
וכ רכב כלי כ16,600 בדרך המשתמשים לציבור זו בשנה
לסטא המרכזית הלשכה של אומדן (לפי חדשים נהגים 57,000

הגיע המדינה כבישי על שנעו הרכב כלי מספר טיםטיקה).
לכ  נהיגה ברישיון שהחזיקו האנשים ומספר לכ436,000,
לשטחה מתייחסים שלהלן והנתונים אלה (נתונים .770,300

המוחזקים השטחים לגבי נתונים בלבד. ישראל מדינת של
זה). שבפרק ד' בסעיף ניתנים

בדר ובטוחה תקינה תעבורה של לקיומה פועלת המשטרה
על לפיקוח ניידים סיורים מפעילות המרחביות יחידותיה כים.
ובקטעי לפורענות המועדים במקומות שוטרים ומציבות התנועה
הבעייה היקף אבל במיוחד. גדול תנועה עומס קיים בהם דרכים
ובעונה בעת המקומות בכל מםויימות בשעות הלחץ וריכח
להציב מאפשרים אינם  האדם בכוח המחסור מול אחת,
משתמשת כן על הדבר. רצוי בהם המקומות בכל שוטרים
מתוחכמים ואופטיים אלקטרוניים במכשירים ישראל משטרת
ולאכוף הדרכים על לפקח יכולתה את להגביר כדי ובמסוק,
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27 לוח
1976 י 1974 שנרשמו תעבורה דוחות

478.259
תזואביב מחוז [ |

הצפוני המחוז

הדרומי המחוז

322,694

החנייה וטיילת הבטיחות סיירת אנשי הגישו ^תלאביב
על דרחות 50,090 מהם תעבורה, עבירות על ויךחות 67,787.

■ יי ■ אסורה. חנייה
* י $

החנייה ובעיית בעינו, נשאר חנייה במקומות המחסור.החמור
והולך גדל כי מסתבר ושוב שוב ומחמירה. הולכת האסורה
עמי על.זכות האישית נוחותם את המעדיפים הנהגים מספר
ניכרו אחראית הבלתי פעולתם תוצאות בדרן. לשימוש תיהם
והמשטרה דרכים, ובתאונות חיוניים תנועה עורקי בסתימת
אלה עורקים לפינוי,  בחריפות לעתים  לפעול נאלצה
ולשירותים והבידור המסחר למרכזי סבירה גישה ולהבטחת
כדי מתמיד פיקוח מופעל אלה, מאמצים במסגרת החיוניים.
נרשמים למטרד, גורם הוא בהם במקומות רכב החניית למנוע
המפריעה בצורה רכבם את שהחנו לנהגים עבירה דר'חות
חמורים ובמקרים רגל, והולכי אחרים נהגים המסכנת או לתנועה

י אלה. רכב כלי נגררים במיוחד

26 לוח
בררכיפ התעבורה חוקי על עבירות

1976

143,373

1976 1975 1974

ררכלם תאונות ב.
ונפגעים תאונות .1

בשנת אירעו אדם בני נפגעו בהן דרכים תאונות 14,505

בשנה תאונות 14,485 לעומת ישראל, מדינת של בשטחה 1976

ולמעשה זעומה, עלייה זוהי .%0.1 של עלייה  לה שקדמה
ניתן  בדרכים ובשימוש הרכב כלי במספר העלייה לאור 
מספר פחת בה ,1975 בשנת שנסתמנה המגמה המשך בה לראות
מספר כי לזכור, יש זאת עם יחד ב2.50/0. הדרכים תאונות
 בלבד לרכוש נזק נגרם בהן התאונות את כולל אינו זה
ולא רישום לגביהן מתנהל אין מטפלת, המשטרה אץ שבהן
(להיקף אלה תאונות של למספרן מוסמכת הערכה אף קיימת
אינו זה בעניין רישום העדר בעקבותיהן. שנגרם הנזק סוג או
האמיתיים, בממדיה בדרכים התאונות 2עיית את לראות מאפשר
קטלנית, תוצ*ה או בלבד נזק של תוצאה תלמיד, אחת לא כי
כתוצאה שנגרם הכספי הנזק היקף מקום, מכל בלבד. במקריות
לירות. מיליוני במאות נאמד הלאומי למשק אלה מתאונות

העקירה הכלסוג מתוךפן אחוז
הכל המד

העבירו* כל 928,015100.0פר

מופחת 24,7682.7מהירות
עקיפות פניות, 27,1012.9סטיות,

19,7632.1סינוור,.איתות
מיכאניימ 15,6631.7ליקויים

11,5951.2מטען
רגל הולכי 13,9211.5התנהגות

תל להולד זכות 5170.1אימתן
לדםור או לתמרור 37,8604.1איציות

_14שכרות

שלאכחוק בדרך 14,3251.5שימוש
אופניים רוכבי 4940.1עבירות

נסיעה כדי תלד קלות 22,9222.5עבירות
טכניות 45,3754.9עבירות
העבירות 48,5165.2שאר

המעבירות פף
תגועה כרי 282,83430.5תור

אס^רה 305,65632.9חנייה.
מחמירים בתנאים 4^309,8913חנייה
מוגבל בתחום 29,6343.2חנייה

חנייה עבירות הכל 645/18169.5פד

.יי, 40 1 י
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76.70/0) ביום אירעו ,(%76.2) התאונות כל מסר 11,057 100,000 לכל נפגעים עם התאונות מספר עמד הנסקרת בשנה
.(78.7*/0) עירוניות בדרכים אירעו 11,423,תאונות אשתקד). לכל הנפגעים מספר אשתקד. 415 לעומת ,408 על תושבים

.(31.870) בצמתים מהן ו4,626 אשתקד. 604 לעומת השנה, 591 היה תושבים 100,000. ו

עירוניות בדרכים אירעו הקטלניות התאונות מן 2*4
ביום אירעו הקטלניות התאונות כלל מבין 369 .(%53.7)

. .(%69.8)

בשנת דרכים בתאונות מעורבים היו מנועיים רכב כלי 21,409
לעומת' המורשים, המנועיים הרכב כלי כל מסד 4,90/0 שהם ,1976

מעורבים היו אלה על נוסף ,1975 בשנת מעורבים %5.2
רתומות ועגלות אופניים תלת אופניים, 1,034 דרכים בתאונות

לבהמות.

1976 בשנת ירד הדרכים בתאונות שנפגעו האנשים מספר
.1975 בשנת 21,078 לעומת השנה, נפגעים 21,029  ב%0.2
ב%7.5 ירד 1976 בשנת שאירעו הקטלניות התאונוןו מספר
שנהרגו האנשים ו*מפר אשתקד, 571 לעומת השנה, 528 

.(%7.6) מקביל באופן ירד הוא אף בהן

298) ל49.00/0 הגיע ההרוגים כל בסד הרגל הולכי שיעור
מספר ;(658 מתור 317) אשתקד %48.1 לעומת ,(608 מתור
68 לעומת ל64, הגיע שנהרגו הרגל הולכי שבין הילדים

.1975 בשנת

■י^"

28 %לוח י 1
ואוגלו*ייהתאונות נפגעיפ  דרסמ

' י19761967■ . נ,

התאונותמספר ילאוגלופייה
100,000 תושביםלגל

השגה
הכל /.יןשחיגלבלניותטף קלות.

פ90ר
כמסרהגפגעימ

התאונות
מפ*ר
הנ*געיפ

196710,8693502,0978,42215,0962,775,000392. 544

196811,239355, 2,121 '8,76315,8182,841,000396557

196912,2844042,416. 9,46417,4902,919,000,421599

197013,4424822,43710,52319,5923,000,000448. 653

197114,7815862,87811,31721,1083,090,000 478683

197215,3335782,86611,88922,0863,200,500479690

197314,7775892,59611,59821,9113,304,422447663

197114,8506232,47611,75121,7103,382,643439642

197514,485 ,5712,47411,440,, 21,0783,488,160415604

197614,5055282,53811,43921,0293,556,800408, ג59

. : י יי"/^" ■■■;:.. . 29 לוח . :, י. ■ . י .

המורשימ הרגכ וגלי האוכלוסייה  רתנימ תאונות
1976  1973 י/1{.

גאחוזיפ19751976 השינוי

. דרכים +14,48514,505תאונות 0.1 י

3,488,1003,556,800האוכלוסייה + 2.0

. (מנועיים) המורשים הרכב 427,200440,189כלי +3.0

(מנועיים) מורשים רכב כלי לי0ס1,0 התאונות 3433מספר ,3.0
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המכוניות מניו ך%4.0 והאופנועים הקטנועים מבין %4.6
י .", .  הפרטיות.

34.90/0) רגל בהולו רגב פגיעת של אופי נשאו תאונות 5,070,

ו התאונות) מכלל

נפגעו בהן התאונות, כל מסן 4,356 אירעו הצפוני במחח
7,531 עם תאונות 5,829  ב תלאבי במחוז ן אנשים 6,790

נפגעים. 6,708 עם תאונות הדרומי4,320 ובמחוז $ נפגעים

המורשים המנועיים הרכב כלי כל .בסן הרכב שיעורסוגיי ,

פרטיות מכוניות כדלקמן: היה דרכים עורביםובתאונות מ היו *.
אוטובוסים < 4.8"/0  מוניות < %24.7  משאיות .ל%55.4ו
 מנוע) עם אופנייפ! (כולל ואופנועים קטנועים < 6.570 

. . ' . .6.60/0

מבץ 23.4"/0 דרכים: בתאונות מעורבים היו 1976 בשנת
1 המשאיות מבין 5.20/0< המוניות מבין 20.995 < כלהאוטובוסים

30 לוח

1976 י לאיעירונית ודרו עירונית דרו  דרכים בתאונות המעורבים רגג גלי

עירונית©ףחגלפוגגליררנג לעירוניתרוך רדף

המנועיים הרכב כלי כל 21,40916,5954,814סד
פרטיות 11,8689,4482,420.מכוניות
משא 5,2833,5541,729מכוניות

1,034846188מוניות
1,3991,205194אוטובוסים

. 76367588קטנועים
22619630אופנועים

מנוע עם 27025515אופניים
סירה עם וקטנועים אופנועים 15614214תלתאופנועים,

(מנועיים) 410274136שונים

ותלתאופניימ 923820103אופניים
לבהמות. רתומות 1116843עגלות

31 לוח

19761975 דרגים בתאונות המעורבים הרגב וגלי המורשים הרגב כלי

הרגב אחוזםוני
ב*וגלהטעורפים

וזמעורגימ אחוז אחוז
המורשים טכין השינוי

מעורניט רגב גלי אחוז מורשים רגג גלי
(מנועיים) השינוי (מנועיים)*

1976 1975 1976 1975 1975/76 1976 1975 1975/76 1876 1975

100.0 100.0 4.9 5.2 +0.9 21,409 21,219 +3.0 440,189 427,200

הרגב גלי פוג

(מנועים) ד>כב כלי כל סל

11,40911,868+ 4.04.04.053.855.4

5,4895,283 3.8.5.55.225.924.7
1,5761,41510.25.2 ■4.67.46.6

1,3981,399+ 0.124.1 .2346.6^6.5

9741,034+ 6.220.720.94.64.8

373410+ 9.910.611.81,71.9

+ 3.5 294,302 284,300

+ 2.1 100,964 98,900

פרטיות מכוניות

משא מכוניות

+ 1.8 30,525 30,000 מנוע עם ואופניים קטנועים אופנועים,

+ ^9 5,968 5,860

+ 12 4,946 4,760

 0.5 3,484 3,500

אוטובוסים

מוניות

(מנועיים) שונים

  +1.8 923

  +5.7 111

907  
105 י ■  ■■":■ ~

אופניים ותלת אופניים

לבהמות רתומות עגלות

ע>^:כך;: ז#1 ולא: 1976 1^שבת שז*וש מכלל שקנאו יבונ גלי כוללים קנחונים .

^,40;^.:

.* ^ י*?ג*
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19761974 וילריפ מכוגריפ . ל*וגיהן תאונות גפגעי

קל פצועים
. וגוזלים גומאים . ןאחריפ רגל הולכי

; : . הכל סף
ילדימ■ ילדימ",טכוג1"י0 מכזנרים

קשההרוגיק פצועיק
כל.השנה

הכלהנפגעימ סד
רגל ונהניםנוסעיםואחריםהולכי

הבל סך
רגל ונהגיםנוסעיםואחריםהולכי

ילדיממכדנריטילדיםמבוגריםילדימ8כוגריפילדיפכ2כ1גריפ
1974
.1975
1976

21,710
21,078
21,029

724,
659
608

274
248
234

74
69
64

357
322
287

19
19
23

3,372י
3,316
3,419

829
774
792 ,

403
452
443

2,000
1,932
2,009

140
158
175

834 12,599 1,405 2,776 17,614
974 ,12,060 1,326 2,744 17,104

1,019 11,973 1,344 2,666 17,002

י /יי/:/י יי ::,\יךי ■.■.■; י;.י 33 לוח י .י י .;■" .0; י.:;

1976 והמחוזוול המרהכימ ל6י  והזמן המקומ מ61חוז> לגוי דרכ*ק תא^ות

הזמ1 0 קו מ ה החומרה הכל פך

ל*לו!: יז0 מהן י דרדלא מהן / דרך
כצו23ת ןןירוניו! גגוטת עירוגית

קלות 6*יטות

3אחחימ מ08ר
התאונות

קשות פציעות

כאחוזים טפסר
יי , ..■ התאונות

קטלגיות

כאחוזים מ©8ר
התאתות

כאחוזיפ מ60ר
התוינות

.0?חיל17

448% 1^057 507 ^082 ^626 11,423 100.0 11,439 100.0 2,538 10(10 528 100.0 1^505 הכל מר,

362 , 1,412
172 675
125 413
327, 870

55
33
41
68

315
399
290
498

509 1,459
90 448
34 248
201 699

12^8 1,461
5.4 612
2.4 272
6.7 768

10.8
7.7
8.8
1.38

275
195
224
351

' 7.2
7.6
8.0
14.8

38
40
42
78

12.2 1,774
5.8 847
3.7 538
*3 1,197

/.:..,

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים. מרחב
השרון מרחב

435630.019837.51,04541.23,113הצפוניהמחוז 370986^502197^27.22,8548341.י
מרחב
מרחב
מרחב

הירקון
יפו
דן

2,003
1,825
2,001

13.8
1^6
13.8

35
42
42

6.6
8.0
8.0

201
213
252

7.9
8.4
9.9

1,767
1,570
1,707

15.4
13.7
14.9

1,997
1,751
1,736

1,170
843
803

6
74
265

1

37
116

1,517
1,374
1,509

486
, :451
, 492

15,4842,816345154414001,429^5,82940.211922.566626.25,0444תלאמייגמחוז,
מרחב
מרחב
מרחב

ירושלים
המרכז
הנגב

1,102
1,830
1,388

7.6
12.6
9.6

31
93
87

5.9
17.6
16.5

127
354
346

5.0
13.9
13.6

944
1,383
955

8.3
12.1
^3

1,030
.1,199
856

364
360
252

72
631
532

4
110

. 42

866
1,375
'1,046

236
455
342

,המחוז הדרומי. 033^432029.821140.082732.6282%28.7085%9761,235156287%1י



הרהוטל הטחוז תלאגיכ מחוז

1*76 1975 1976 1975

6,018. 5,8294,4054,320

3,3643,1851,9591,943
41585340 ~

27452434
891179992

1,9711,8841,6561,568
287260100107
118125284293
43352732
78120203211

;,י;^4ג^י"^:.ג"7 . י י" י":" 'י ■■יי
;.י י^יי י .י .." י יי ■.." :■.■■:. .■".'< . .■יי:.
19761975 המחוזות/ לפי  פוגידזן לפי רדכיט תאונות

המחוזהצפוגי

1976 1975

4,356 4,062

1,6901,805
3356

6346
112128

1,5421,618
97122
248276
2720
250285

כאחזזיפ

1976 1975

100.0 160.0

48.447.8
0.91.1

0.80.9
2.123
35.735.0
3.33.4
4.54.8
0.70.6
3.64.2

הגל סד

1976

6,933
154

125
337

5,070
489
694
87
616

1975

14,505 14,485

7,013
127

114
300

5,169
484
650
97
531

התאונות פוג

הכל 10

נע רכב עם התנגשות
חונה רכב עם התנגשות

שנעצר רכב עם התנגשות
חנייה לשם שלא

דומם עצם עם התנגשות
רגל בהולך פגיעה או דריסה
רכב כלי בתור בנוסע פגיעה

התהפכות
החלקה

י אחר סוג
1

1

35 לוח

1976 המחוזות ולפי חגפגק פוג לפי ולחומרה, לפי תאונות נפגעי

הנפנט פונ
ארצי תלאגיבהצפוניהמחוזסיכומ .מחוז

הדרומיהמחוז
סד
הגל

פצועיםהרוגים
קשה

פצועים
קל

סד
הגל .

פצועיםהרוגיפ
קשה

8צו.?$ימ
קל

מד
הקל

8צו?ןימהרוגיט
קשל7

פצועים
קל

סד
הגל

קטנועיםהרוגימ
קקזלל

עיט 5גו
קל

הכל 21,0296083,41917,0026,7902381,4685,0847,5311217706,6406,7082491,1815,278סר
רגל 5,4082861,2093,9131,710964871,1272,009853681,5561,6891053541,230חולני 373^8,3851541,2207,0112,998655742,3592,456101672,2792,931794792נוסעים מכוניות ,5,3111276504,5341,519582771,1842,206161242,0661,58653249נהגי 1,284 אופנוע נוהגי

י,
9437156780204546153530173456209137171 אופניים 84722158667283965209309936264255457194נוהגי 135122697765195221אחרים 1219387526
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1078 וו*מו :המ?ןוט השנוז, חודשי ל*י ק*לניח* ת*נוונ

הוזרוגיפ מ*פר התאונות מ68ר

ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולגי

ילריטי מבוגריט ילרימ מגוגרימ
הגל גל

הזמז המקלט.
החורט

23

לילה ייפ לא דרו דרו
עירונית עירונית

הגל מן

287 64 234 608 159 369 244 284 528 הכל סך

19 27 51 21 25 21 25 46 ינואר
402614301041198113פברואר

492920331652265192מרץ

36181828845174231אפריל

492227381167187375מאי

381622281044יוני 165203

3118132474293273יולי

5323303617671310422אוגוסט
/.342014ספטמבר 3618315י27

... 55292641אוקטובר 
1456247241

. 452916301553202292נובמבר

522923292354דצמבר ,.275211 ■

; .... 37 לוח

19761974 גיל קמיצות ל*י  ונופעימ רגל לגי הו  שנפגעו ילרים

ונהנימ* נוסעים ואחרים תל חולני גל ה^ה הגגיעה פוג
הגלהנפגעים הגל40145פן 840145ף

1974 הנפגעים 2,8751,8822561,626993173820כל
19752,9981,8463201,5261,152256896
19763,0681,8373621,4751,231256975

1974 9374145019415התגים .

19758868175120614

197687642044238, 15

1974 קשה 5434035235114019121פצועים

19756104528936315826,132

1976 ,6184439934417531144

1974 קל 2,2391,4051801,225834150684פצוע$

19752,3001,3262141,112974224750

19762,3631,3302431,0871,033217816

אופניים. תגבי בעיקר ,*

י~"' >1י

■.■.יל';43.;
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ותטהוזות יגטריוגיפ לפי וזאתי*." נפגעי
■...■*8491ו'טנ:י:" .■■."■י;:י

י. י

ל 2 פצועיט ?*זז? פצועימ מ, י הרוג הגל פך

1976 1975 1974 1976 1975 1974 1976 1973 1974 1976 1975 1974

;002>7י1 17^04 17,614 419% 3,316 3,372 658 724 21,029 2^078 21/710 ולגל 10

2,2592,3858766442933493241,8981,8443,017

1,2251,3494641412452682607779161,048

1,0351,101586266. 296326412525647623

1,8731,9559496874524484721,2671,3291,386

084% 4,736 4467 1/468 1,391 1,286 238 265 285 6,790 6,392

2%** 2,138 2,159 223 175 186

110% ■ 2^11 2,592 252 261 282
י > י ■,. . י ■  י ,"

2*284 ■ 2,449 . 2,838 295 303 349

6,640 6,898 7,589 770 739 817 121 110 127 7,531

118771541.1741,2331,256

5304974802,527261%206%

6216125471,8571,9761,816

2,278 חיפה מרחב

1,068 הגליל מוחג
879 העמקים מרחב

1,813 השתן מרחב

038$ המוניי המתח

35 33 27 2,504 2,346 2,372 הירקון מרחב
 י . י / יי י.■■ ..יי י  

42 29 40 404% 601% 914% יפו מרחב
44 48 60 2,623 800% 3,247 דן מרחב

'^747 ^533 טחתתלאבינ:

40 38 57 1,450 1,348 1,349 ירושלים מרחב
106 117 124 792% 875% 3,181 המרכז מרחב

103 128 131 2,466 , 716% 609% הנגב מרחב

ו

5^78 470% 5,558 1/181 1486 1,269 249 283 ;312 6/708 939$ 7^139 תמר הקוווךוהדזמח
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הומיתן ל* דיג* ו19761974תאונות ^ י י

מוטח!
התאונה

197419751976
.השינוי , גאחוזיט

1974/751975/76

הכל 00/014,485100.00/014,505100.00/0^14,850100סל. 2.5+ 0.1

קטלניות.

קשות מציעות

קלות פציעות

623

2,476

11,751

4.2

16.7

79.1

571

2,474

11,440

3.9

17.1

79.0

528

2,538

11,439

3.6

17.5

7819

 8.3

0.1
 2.6

7.5
/ +2.6

מניעה ופעולות לתאונות הסיבות ג.
בלתי כבישים תשתית והנהגים, הרכב כלי ריבוי  בדרכים התעבורה מתקיימת בהם האובייקטיביים הקשיים
העיקרי הגורם הוא האדם כי העובדה את לשנות כרי בהם אין  חנייה במקומות והמחסור התנועה לנפח מספקת
לחוסר נרדפות מילים הן הסיבותלתאונות של המקצועיות ההגדרות כי היא, מצערת עובדה הדרכים. לתאונות
והולכי נהגים של בהתנהגותם המתגלים אדם, לחיי ולאיאיכפתיות בחוק לזילזול בזולת, לאיהתחשבות סבלנות,

בדרכים. המוות משתולל שבגללן התנהגות נורמות לעצמם שסיגלו רגל
זו. עובדה מאשרת אדם בני נפגעו בהן הדרכים תאונות של להתארעותן הביאו אשר הסיבות של בדיקתו
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1976 התאונות סיגות התפלגות

מתוף אחוז
הגל; דקל.

נק0ר
הפיגות

יטיגות

100.0 14,962 הכל סך

3,99826.7מהירות

עקיפות פניות, 2,06713.8סטיות,

איתות 350.2סינוור,

מיכאניים 1370.9ליקויים

400.3מטען

רגל הולכי 2,69118.0התנהגות

רגל להולך זכות 1,74611.7אימתן

לרמזור או לתמחר 550%17.1איציות

160.1שכרות

כחוק שלא בדרר 36925שימוש

אופניים רוכבי 36124עבירות

רגילה ,16חנייה 0.1 ■

נסיעה כדי תוך קלות 50033עביתת

י  הסיבות 43629שאר .

הת %26.7מכלל מופרזת מהירות בשל אירעו 1976 בשנת
איציות בשל ן %18.0  רגל הולכי התנהגות בשל ו אונות
וסטיות פניות עקיפות, בשל %17.1$  ולרמזור^ם לתמרורים
 רגל להולך זכות אימתן בשל ;%13.8  כחוק שלא
בשל אירעו 1976 בשנת התאונות מכל %0.9 רק וכר. %11.7

מיכאניים. ליקויים

נתקלים הדרכים תאונות את למנוע המשטרה של מאמציה
המוטורית, שהתחבורה בעובדה מקורו אשר פסיכולוגי, במחסום
הביאה הציבור,. של היוםיום מחיי נפרד בלתי חלק בהיותה
כל לכך אין פגעיה. כל עם הסכמה אווירת של לצמיחתה
אולם המציאות. כורח בדרכים התעבורה פגעי אין הצדקה:
באמצעים אין כי תיעשה, לבדה המשטרה עלידי לא זו מלאכה
לשינוי להביא  החוק ואכיפת פיקוח  להפעיל יכולה שהיא
יירתמו אם רק בתאונות. המעורבים של בהתנהגותם בסיסי
ושופטיפ מחנגיט הפגרה, אנשי ססיטלוגיט, גם זה למאמץ

חיוביות. לתוצאות לצפות יהיה אפשר

במ *המ'טטרה, עוסקת הדרכי6 תאונות למניעת במאמציה
השנה בכבישים. רכב גלי בבדיקת גם החורף לקראת יוחד
ללי כסכגו,!! של תקינותנו הבדיחות* יחודש במיבצע נבדקה
מבחינה לקויים שנמצאו הרכב\(כ%18.0) כלי 000ג רכב.
לתקנם. חוייבו ובעליהם הכביש, מן הורדו בטיחותית או מ;כאנית

מיבצע  רגל* להולכי בטיחות יחודש גם נערן השנה
שיש בצורה שהתנהגו רגל להולכי בעיקרו. הסברתי שה*ה
הסכנז? הוסברה התעבורה, דיני על עבית; והמהווה סכנה בה

בכתב. אזהרה להם ונמסרה במעשיהם הטמונה
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היו' כיתות תלמידי את המדריכים אנשים סגל קבע, דרך
בשי השתתפו הנסקרת השנה במשך בדרכים. הזהירות בנושא
בשיעורים השתתפו אף חלקם תלמידים. 59,160 אלה עורים
זעיר דגם המהווים מיוחדים, הדרכה במגרשי שניתנו מעשיים
רמ חצייה, מעברי צמתים, עם עירונית, דרכים מערכת של

וכוי. זורים

בנושאי הדרכה ניתנה היסודיים, הספר בתי תלמידי על נוסף
בתי למספר וכן נוער, קבוצות 59 ילדים, גני ל89 גם התנועה
215 הכל (בסך אחרים וגופים גדנ"ע כיתות תיכוניים, ספר

הדרכה), שעות

המגישה המשטרה בידי נתונה התעבורה בעבירות התביעה
עברייני עלידי שבוצעו עבירות על תלונות המשפט לבתי
משתהה המשפט, בתי על הרובץ הרב העומס בשל אך תנועה,
פעילות של המרתיע בכוחה הפוגע דבר רב, זמן בהם הדיון

התעבורה. דיני באכיפת הפיקוח

משטרת עוסקת דרכים, תאונות למניעת פעולותיה במסגרת
הסכנות ולהמחשת הזהירות להגברת פעילה בהסברה ישראל
בנושאים מרצים משטרה אנשי המוטורית. בתנועה הכרוכות
משקיפי ציבוריים, אירגונים כגון: שונים, פורומים בפני אלה
יוזמת לפי ואם יוזמתם לפי אם וכר/ נוער תנועות תנועה,

השומעים.

מיחידות משטרה אנשי 45 הועסקו ונוער ילדים בהדרכת הילדים בקרב ההסברה לפעולות מיוחד דגש ניתן שנה, כבכל
הארץ. רחבי בכל התנועה המשטרה, מעסיקה שלביצועה ממוסדת, פעילות זוהי והנתר.
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המחוזות לפי  התעבורה חולץ על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רישיתות
19761975

בחודשים השלילה תקופת

תנאי על שלילה

1976 1975

ומעלה מ12 12  6 6  3 3 עד ולכל סד

1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975

המחוז

4,245 4,519 275 165 1,341 1,274 193 215 871 1,079 6,925 7,252 הכל סך

8265377273582401,7701,779

928122619663261,7551,393

41476718724499941,073

412 463 2,769 2,750

306 330 2,002 2,466

153 286 2,154 2,036

הצפוני המחוז
תלאביב מחוז

הדרומי המחוז
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י
תעבורה .רוחות י 1976 ו*ילוקם

. . '. ■

ו?8ילוק תיקיםשלגי
1976 משנת

תיקים
קודמות משנים

תיקיםחיוגים .

1976 משנת
/ תי9}^8
קורמ"ת משנים

שנרשמו 94,68272,269קנס864,155דוחות

קנס) ברירות 142מאסר(809,306)(מהם
הברירה לפי תנאי470,70754,615שולמו על 5229מאסר

במשטרה נהיגה42,24815,089נסגרו רישיון ...2,680שלילת 636

במשטרה ועומדים תנאי149,35614,942תלויים על נהיגה רישיון .4,2451,117שלילת

נהיגה94,71972,287חוייבו רישיון מלקבל 1,282223פסילה

אחר256457זוכו 17546עונש

משפט בבית ועומדים 23,47713,517תלויים

משתמטים לקובץ ■80,66241,788הועברו . ■.":"
טכניים 2,730שיבושים



. . ח*גירה. השלילהפיגות תקו6ת

אשמה חודשים2,032657אין 3 871295עד

הוכחות 742642אץ חודשים 6 עד 319373

לציבור עניץ חודשים3,4321,328אין 12 עד 61,341227

ומעלה15,9653,611אזהרות 27541שנה

אחרות מסיבות 20,0778,851נסגרו

רכבת; למפגשי הוועדה *
* העבודה במשרד ציבוריות לעבודות האגף *

< רחצה לאתרי הבטיחות ועדת *
ן ערים לבניין מחוזיות ועדות *

האחרות"; המקומיות וברשויות בעיריות התנועה ועדות *
הזהירות. משמרות *

נושאים לגבי דעתם מחווים אלה בגופים המשטרה נציגי
סילוק הנדסיים, שיפוריפ התנועה, סדרי כגון: לדיון' העולים
לבטיחות, וסטנדרטים תקנים לרכב, בטיחות מיפרטי מיפגעים,
הם נוקטים לכך בנוסף וכר. שיפוט ובהליכי בחקיקה יוזמות
כגון הדבר, כשנחוץ אלה גופים עם קשריהם ומפעילים פעולה
ליקויים.. בכביש, הנדסיים מים ליק על למע'י'ץ דיווח עלילי

. וכר. הכביש על בסימון או בתמרור

מוסתת עם פעולה שיתון* ג.

שונים גורמים עם שוטפים קשרים מקיימת ישראל משטרת
קשרים בדרכים. התעבורה של השונים בהיבטים המטפלים
קשרים מקיימת התנועה מחלקת  הרמות בכל מתנהלים אלה
במישור ך המרחביות התנועה יחידות ונציגי הארצי, במישור
,, ■■■■].■■ ■.■ . ; .י ;/י "; י / .. יי ,:. המקומל

תעבורה, בענייני קשרים המשטרה קיימה עמם הגורמים אלה
: :1976 בשנת

דרכים; בתאונות למלחמה הביןמשרדי הציבורי המטה .*■■

תאונותדרכים; למניעת הלאומית המועצה *
ן וחקיקה תעבורה לענייני התיאום ועדת *
ן שלידהטכניון בדרכים לבמויחות המרכז *.;■'
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יי'הותעל ,160.475 המוחזקים בשטחים נרשנוו השנה במשך . .

.%10.9 ?ל עלייה  אשתקד 143443 לעומת התעבורה, דיני
*שאר בסעיף הכלולים הדויחות מריבוי נובע העלייה עיקר;
העלייה שוגות. רישוי עבירות  לרוב שעניינם העבירות/
שנערכה יסודית של.בדיקה תוצאה היא זה בסעיף הגדולה
רקע,העלייה על רכב. בהפעלת הכרוכים הרישיונות בנושא
שחלה הירידה במיוחד בולטת ישנרשמו, הדרחות במספר
בשנה 31,410 השנה,.לעומת 9,208  החנייה דויחות במספר
דו''חות מיעןיט את לייחס יש .70.70/0 של ירידה  שעברה
שבעקבותי השנה, במשד שנעשו ההנדסיים לשיפורים החנייה
השוטרים פעילות ולהפניית רבים, חנייה מקומות נוספו הם

, יותר. חמורות תנועה לעבירות

4654 (לעומת מופרזת מהירות בשל נרשמו דרחות 4,370
7,572) תאורה עבירות בשל דרחות 8,582 ,(1975 בשנת
5,691) לרמזור או לתמרור איציות בשל 4,554 אשתקד),

אשתקד); 3,929) איתות עבירות בשל ו4,775 אשתקד)
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1976 המוחזקים גשטחים התעבורה חוקי על עבירות

המוחזקים בשטחים בתענים התעבורה ר.

הדרכים תאונות כל בסו שינוי כמעט היה לא 1976 בשנת
1,410 לעומת השנה, 1,400  המוחזקים בשטחים שאירעו
השונות הנפות לפי התאונות של בהתפלגותן גם .1975 בשנת
371 השנה אירעו שומרון בנפת 5 משמעותיים שינויים חלו לא
לעומת ,383  יהודה בנפת אשתקד* 343 לעומת תאונות,
641 לעומת ,615  סיני וצפון עזה בנפת אשתקד? 394
מספר .1975 בשנת 32 לעומת ,31  הגולן וברמת ■ אשתקד
ב%10.7 ירד המוחזקים בשטחים שאירעו הקטלניות התאונות

לה. שקדמה בשנה 196 לעומת השנה, תאונות 175 
2,104 המוחזקים בשטחים השנה במרוצת נפגעו הכל בסף
.%6.7 של ירידה  1975 בשנת אנשים 2,254 לעומת אנשים,

שעברה). בשנה 217) 199 היה ההרוגים מספר

יחידות בכל מתנהלת הדרכים תאונות למניעת ענפה פעילות
מקבלים היסודיים הספר בתי תלמידי בשטחים. המשטרה
המ הבטיחות", "משמרות במסגרת הזהירות בכללי הדרכה
נערכים הסברה כנסי בישראל. הנהוגה השיטה לפי אורגנת
הרישוי משרדי מקיימים כן מוניות. ולנהגי אוטובוסים לנהגי

43לוח

.*

לפוגיהן הגלעגיתת ר25הרשו8סך
מישראל

וגנ
טקוטי

 דרפימ 1976תאונות הנפות 160,47544671561008פדהכללפי

ריגלהוגאונות סך
יהודה שומרון

נסונעזה
ו*8וץ0יני

רמת
הגולן

מופרזת מהירות

כחוק שלא עקיפה

קדימה זכות אימתן

4,370

1,514

2,538

111

39

5

4,259

הכל 1,40037138361531סך
1,475

2,533

קטלניות

קשות פציעות
קלות פציעות

175

397

828

46

121

204

47

72

264

80

189

346

2
15

14

איתות עבירות

הימין על אישמירה

נכון לא בנתיב ונהיגה

נכונה לא פנייה
לרמזור או לתמתר איציות

תאורה עבירות

. אופניים תכבי עבירות

4,775

938

1.695

4,554

.8,582

8,884

20

4

3

63

75

4,755

934

לוח

תאונות נפגעי
44

הנפות 1976לפי


1.692

4,491

8,507

8,884

הנגיעה הגל0ונ נ9תסף נפו1
יהודה שומרון

ו*תעזה
ומוןסילי

■*רמו1
הגולן

מטען עבירות

מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

1,208

5,347

106,862

; 15

14

1,023

1^193

5,333

165,839 הכל 2,10454264185665סד

התגים
קשה פצועים

199

530

60

153

49

99

88

251

2

27

עגירות הגל 8ף
ונגועה כלי 151,2671,372149,895תוף

י קל חוקית1,37532949351736פצועים גלתי ייחנייה י9,208 , 095%6,113
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6 פרק
מחקר
ופיתוח

^

לטווח המשטרה מערך תכנון עיקריים יעדים לשני כוונו 1976 בשנת ישראל משטרת עסקה בהם המחקר נושאי
ואירגוניות. מיבצעיות החלטות לקבלת ככלי ישראל במשטרת הביצועים חקר וביסוס וארור, בינוני

יישומי פיתוח כגון יותר, קצר לטווח נועד בהם שהשימוש מחקרים פיתוח נמשר אלה, ליעדים החתירה עם יחד
הבאות השנים שלוש של בטווח המשטרה צורכי את שיספק יותר, גדול במודל החלפתו לקראת והכנה המחשב
,*11^" מיידי. שיישומם אחרים ומחקרים

במשטרה המחקר נושא את מרכזת ישראל, ולמשטרת המשטרה למשרד המשותפת והפיתוח, המחקר יחידת
וטכנולוגיים מדעיים כיתרונות הדורשות בבעיות אלה ליחידות שוטר ייעוץ במתן ועוסקת הסוהר בתי ובשירות
ופיתוח מחקר מגמות אחר מעקב תור נעשית היחידה של פעולתה שוטפים. לצרכים ציוד של התאמתו ובבחינת
מדע מודדות עם פעולה שיתו, ותוך המשטרה, עביית ל*ייכי בהם הטמיי הפיטנציאל ?מחקרמח^למשט"רה"

המשטרה למערכת בהם הגלומות והאפשרויות והפיתוח המחקר של התודעה את להחדיר מניסיונותיה כחלק
קבצים הופצו בארץ המדעית הקהיליה בקרב שונים. טכנולוגיים נושאים נדונו שבהם עיון ימי שלושה השנה קויימו
עלידי נבדקו השנה במשך וטכנולוגים. מדעיים פיתרונות המחייבות המשטרה, בפני העומדות בעיות המפרטים

שונים. מדענים עלידי שהוצעו פוטנציאליים פיתרונות מספר והפיתוח המחקר יחידת אנשי

5,000 של מדגם נבדק זה בשלב העבריינים. תצלומי אלבום
תיקונים נערכים ממנו הנלמדים מהלקחים שכתוצאה תצלומים,

בתוכנית. שונים

בשיתוף שנערך זה, מחקר  פרחים אבלןני של התפלגותם
מיפוי נעשה במחקר השנה. נסתיים תלאביב, אוניברסיטת עם
בעונות השונים, הצמחים של האבקה תפוצת פי על הארץ
לקבוע יאפשרו המחקר של המסכמים המימצאים השונות.

בחח. עצמים של השהייה משך ועל המיקום על פרטים

מחקר נסתיים השנה  סיפרתיים כאמצעים תצלומים שיפור
ברורים לא תצלומים איכות לשיפור שיטה בדק אשר זה,
באינפור המחשב מוזן זו שיטה לפי זיהוי. לצורך הדרושים
לייזר בקרן התצלום סריקת בעזרת בתצלום הכלולה מאציה
מאפשר המחשב אפור. צבע של דרגות 20 בן סולם וקביעת
ועל התצלום, של ואיזור איזור בכל האפור דרגות של מיצוע

בו. ברורים בלתי קטעים משלים כך ידי

אמצעים ופיתוח סקרים מחקרים,
בתחומים וסקרים מחקרים עשרות עורכת ישראל משטרת
בשיתוף נערך הללו והסקרים המחקרים של חלקם מגוונים.
הזמנתה. פי על מחקר, מוסדות עלידי או אחרים, גורמים עם
קודמות. בשנים הוחל הללו והסקרים המחקרים של בחלקם

העיקריים: והסקרים המחקרים פירוט להלן

נערך זה מחקר  ישראל במשטרת ובקרה שליטה מערכת
אישור שקיבלה אב תוכנית גובשה מחקר. חברת עם בשיתוף
המשטרה צורכי את לבדוק המחקר מטרת המשטרה. מפיקוד
בראייה והבקרה, השליטה בתחום עדיפויות סדרי ולקבוע

רחוק. לטווח

לתוצאות בהתאם  בקלסתרו דמות להגדרת מתימאטי מודל
שימושית למתמאטיקד. המחלקה עם בשיתוף שנעשה המחקר,
במחשב לשימוש הוסב בבארשבע, בןגוריון באוניברסיטת
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עם בשיתוף  ופוליטיים סיבים של אינדיווידואליזציה
שיטה לפתח שמטרתו במחקר השנה הוחל לסיבים' המכון
במז''פ. שתיושם ופולימרים סיבים של פרטיקולארית להגדרה

השנה  מניעה ודרכי טיפול רקע,  ציבורי פדר הפרות
בהמון טיפול לדרכי הקשור בכל בחר'ל הנעשה על סקר נערך
סוציופסיכולוגיות. גישות באמצעות ציבורי, סדר ובהפרות
המלצות המשטרה של ההדרכה למערך יוכנסו זה מסקר כתוצאה
המון. על לשליטה ואחרות פסיכולוגיות ושיטות אירגוניות

ראש משרד ליד מחקר מכון עם בשיתוף  נפץ חומרי זיהוי
אדם לזהות שתאפשר שיטה פיתוח על עתה עובדים הממשלה,

נפץ. בחומרי טיפל אשר

של הביצוע רמת חיזוי המאפשרים רקע משתני קביעת
לחקר המכון עם בשיתוף הנערך מחקר  וסוהרים שוטרים
זה מחקר של מטרתו העברית. באוניברסיטה ורווחה עבודה
ובשב"ס, במשטרה אדם כוח של והתאקלמות גיוס בעיות לבדוק
המלצות מתן ולצורך התפקידים של הביצוע רמת שיפור לצורך

אדם. כוח בגיוס חדשות לדרישות

זה, במחקר  נוער עם לעבודה בארץ ערים צורכי הערכת
נתונים נבדקים נוער, לעבריינות המדור עלידי הנערך
גלוייה נוער בעבריינות ביטוי לידי הבאים ואיכותיים, כמותיים

המחקר. נערך שבהם במקומות וסמוייה

עלידי הנערך זה, מחקר של מטרתו  שוטרים תקיפות
נגד לאלימות המביאים מצבים לאפיין ביצועים, לחקר המדור

שוטרים.

למניעת המשטרה עלידי המתוכננות המניעה פעולות יעילות
לעבריינות המדור ידי על הנערך זה, במחקר  נוער עבריינות
נוער, עבריינות למניעת הפעולות של יעילותן נבדקת נוער,

המשטרה. עלידי הנקוטות

הראשון חלקו הסתיים השנה  פנימיות אזעקה מערכות
הפקולטה ועם הסיור מחלקת עם בשיתוף שנערך המחקר, של
תקנים נקבעו המחקר, של זה בחלק בטכניון. מכונות להנדסת
עתה המשטרה. למוקד הקשורים למוסדות אזעקה למערכות
תקנים בקביעת העוסק המחקר, של השני בחלקו העבודה החלה
מגורים. ולבתי יותר קטן בהיקף למוסדות אזעקה למערכות

עם בשיתוף  מסוכנים סמים של פפקטראמאםות ספריית
שמטרתו במחקר, הוחל ויצמן מכון של לאיזוטופים המחלקה
החשודים חומרים של ומדוייק מהיר בזיהוי הצורך על לענות

כסמים.

בשיתוף הנערך מחקר זהו  קליעים של אוטומאטית השוואה
מכשיר לפתח מטרתו ויצמן. במכון לאלקטרוניקה המחלקה עם
בזירת שנמצאו קליעים של אוטומאטית השוואה שיאפשר
במז"פ. המצוי קודמים ממקרים הקליעים אוסף עם העבירה

נמשך, מחקר  כדורים תרמילי של אוטומאטית השוואה
בירושלים. לטכנולוגיה הגבוה הספר בית עם בשיתוף הנערך
אוטומאטי באופן להשוות שתאפשר שיטה לפתח המחקר מטרת
שבמז"פ. התרמילים אוסף עם העבירה בזירת שנמצאו תרמילים

הרקע הושלם השנה  הגדולות בערים הסיור ניידות פריסת
הסיור בתחום משאבים בהקצאת העוסק זה, לפרוייקט התיאורטי
ממוסד איסוף סמך על ייערך הפרוייקט המשך הגדולות. בערים
עד שנלמד התיאורטי הרקע בסים על וסיור. מוקד נתוני של
ירושלים במרחב משאבים הקצאת לגבי ייעוץ השנה ניתן כה,
אונו. תחנת של הצרכים בסקר הוחל וכן חולץ, ובתחנת
ציבור רצון שביעות על סקרים נעשו זה, לפרוייקט כהשלמה
ובירושלים, בחיפה הסיור יחידות מעבודת למשטרה הפונים

אונו. בתחנת גם זה סקר נערך ועתה
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משקפות בלילה, לראייה משקפות אזיקים, סבכות, סורגים' ציוד:
וכר. הסייר לשימוש פנס שונים, מסוגים חדישות

שימוש של מסוייימים היבטים לגבי .בייעוץ מו''פ עסקה כן
לחימהבנמלי אמצעי החדרת בנושא שונים. מסוגים בנשק
וכוללת הקיים המצב את המסכמת דעת חוות הוגשה  הארץ

לפעולה. המלצות

ושיטות אירגוז תכנון,
והאירגון, התקנים למחלקת הכפוף ושיטות, לאירגון המדור

נושאים: במספר השנה עסק

שונים, ביצועים וחקר המינהליות במערכות בדיקות עריכת
תהליכי בדיקת < יעילה מטה לעבודת מסגרות לעצב במגמה
לצרכים וחומרים ציוד בךקת האדמיניסטראטיבין בתחום עבודה
המשטרתית הטפסים מערכת של שוטפת תחזוקה משרדיים*

ובשיתופן. היחידות יוזמת לפי חדשים טפסים ותכנון

במז האדם; כוח במחלקת קלט/פלט ביחידת עבודה הליכי
יסודי. באופן נסקרו רכוש לרישום ובמערכת מז"פ כירות
משרדי וציוד רכב אדם, כוח תקני לקביעת מפורטות בדיקות
חקירות ובמחלקת האדם כוח מחלקת במזכירות היתר, בין נעשו,
ולאמצעים אדם לכוח קריטריונים מערכת נבדקת כן הונאה.

ישראל. במשטרת השונות במזכירויות

ועדת, ייעול. הצעות להגיש אנשיה את מעודדת המשטרה
פרס יגיע שלפיו בפה"ק, תיקון להכנסת השנה פעלה הייעול
הוגשו הייעול לוועדת ל"י. 1,500 של מירבי לסכום הייעול
נמצאות הצעות 20 * 10 נתקבלו ומהן ייעול הצעות 53 השנה

נידחו. הצעות ר23 בטיפול, עדיין

המדור עלידי שנערך מחקר  גיבוי כתלונות חומר ניויוו* ■

משמע משפטים נבדקו זה מחקר במסגרת ההתנהגות. למדעי
שנתקבלו בכוח שימוש על תלונות בעקבות שנערכו תיים

המלצות. מספר והועלו המשפטים, תוצאות נותחו מהציבור.

מחקר  נוער עכריינות בתחום כישראל הפשע מיפוי
זה מחקר במסגרת נוער. לעבריינות המדור ידי על הנערך

הגדולות. בערים קטינים עבריינים מגורי של מיפוי נעשה

עלידי הנערך מחקר  ישראל כמשטרת פרישה תכנון
השערות שתי לבדוק בא המחקר הארצית. הרווחה קצינת
במשטרת לפרישה המועמדים שלי עמדתם  האחת בסיסיות:
של מעמדו השפעת  והשנייה הפרישה, אקט לגבי ישראל
יוכלו שהמימצאים היא המטרה לפרישה. גישתו על הפורש

יותר. ויעיל ממוסד פרישה מסלול לתכנת עזר כלי לשמש

לעבריי המדור עלידי נערכו אלה, ולסקרים למחקרים נוסף
לנושאים שנגעו רבים סקרים אחרות יחידות ועלידי נוער נות

יותר. שהיקפם.מוגבל

המחקר, לעבודת בנוסף השנה, עסקה והפיתוח המחקר יחידת
בעריכת וכן שונות וערכות טכנולוגיים מכשירים בפיתוח גם
שונים. מסוגים חדיש לציוד וטכנולוגיות מיבצעיות בדיקות
יהלומים להשוואת הגימפרינט מכשיר במז"פ נקלט זו במסגרת
במכשיר שיפורים נערכו * לחץ כתב לקריאת שפותח והמכשיר
טלפון שיחות לאיתור מכשיר פותח גנוב? רכב לזיהוי "חשב"
לגילוי שדה מערכת פותחה המרכזיות/ סוגי ברוב אנונימיות
חפצים להובלת אופטימאליות שיטות ופותחו נפץ חומרי וזיהוי
פריטי למספר נערכו וטכנולוגיות מיבצעיות בדיקות חשודים.

.%"
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במדינה. האוכלוסין למספר ביחס המשטרה אנשי שיעור גדל ואףי המשטרה עובדי של המצבה גדלה 1976 בשנת
עזרו  פעילותה עקב ישראל משטרת זכתה בו החיובי והדימוי הגיוס להגברת שנעשו הפעולות כי להניח יש
הבעייה את לפתור כדי די היה לא באלה גם אולם לשורותיה; הצטרפות על להחליט וטובים רבים לאנשים

הסיור. בזרוע בשוטרים מחסור האדם: כוח מערך של המרכזית

רבות משטרות מתלבטות בה בעייה זוהי  במדים משטרה בתפקידי לשרת צעירים אנשים של אינכונותם
ניתן ביותר מפתים ושירות שכר תנאי של בעזרתם רק וכי פסיכולוגיים שורשיה כי היא הרווחת הדעה בעולם.

עמה. להתמודד אולי

ביחידות המשרתים ושל בכלל משטרה אנשי של השירות ותנאי שכרם לקידום רבות נעשה 1976 בשנת
ישראל משטרת פסוק. סוף שנעשתה בפעולה לראות אין זה בתחום ההישגים למרות ברם, בפרט; המיבצעיות

חייו. ואיכות הציבור ביטחון על השמירה במלאכת העושים אנשיה למען להיאבק תמשיך

שירתו השוטרות מן %5.6 אשתקד. 1,994 לעומת ל2,101, הגיע
ל הגיע הגברים בין הקצינים אחוז ואילו קצונה, בדרגות
ל השוטרות בין הסמלות שיעור הגיע זאת לעומת .%13.4

בלבד. ל39.90/0 הגברים ובין ,%72.6

(למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר הגיע הנסקרת בשנה
1,391 לעומת ל1,551 המוחזקים) בשטחים המקומיים השוטרים

.%11.5 של עלייה  הקודמת בשנה

איש 1,133 ,1976 שנת בתום שירתו, המוחזקים בשטחים
מקומיים משטרה אנשי מהם 792 ,(1975 בשנת 1,145 (לעומת

ישראליים. ו315

האדם כוח א.

האדם כוח מצבת .1

16,821 המשטרה של האדם כוח מצבת כללה 1976 שנת בסוף
ואולם :%12.3 של גידול  אשתקד 14,973 לעומת עובדים,
בלבד, 8.790 של גידול חל המניין מן המשטרה אנשי במספר

אשתקד. 12,302 לעומת ל13,377, השנה הגיע ומספרם

היה תושבים ל1,000 המניין מן המשטרה אנשי של המדד
לה. שקדמה בשנה 3.5 לעומת ,3.8  1976 בשנת

ומספרן השוטרות במספר %5.3 של עלייה נרשמה השנה
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תושבים* 1,000 לנל לאופלופייה, בהשוואה האדם גוח מצפון

$1971967

עופרי משקרהלל ט86ראנשימש8ויה'אנשי עופרי .ט68ו!פל
ישראלהאופלופייההשנה ..משטרת המניין זזמגייןהמשטרהמן מן ,

ןן"ושפיפ,ל1,000י

19672,775,00010,1608,7563.7, . 3.2
19682,841,00010,8199,2103.8. 3.2
19692,919,00011,0529,4083.8, 3.2
19703,000,00011,1659,4053.73.1
19713,090,00011,1339,3973.63.0
19723,200,50011,3589,6143.63.0
19733,304,42211,72210,0053.63.0
19743,382,64312,596 10,6953.73.2י
19753,488,16014,97312,3024.325
19763,556,80016,82113,3774.73.8

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי .
המוחזקים. בשטחים ישראליים שוטרים כולל **
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המניין מן משטרה אנשי  חרתו* ל$י האח: גוח מצפת
19761967

המצפה
הדרגה

1967196819691970197119721973197419751976

111111111רבניצב ., 1

י778886ניצב 89128
תתניצב .81110111415

, משנה ,242426363028304458ניצב 66
49525554637893104130146סגןניצב
108121129137145146163174277311ובפקד

214219222235233246250259438498פקד
,224226237230269303374376550מ*קח 649

משנה :144181208,221222213161196291מפקח 317
■סגןמפקח ., 78

ראשון 8001,0551,252י255470652וב*מל ;

073,|.7177748409388078189391,0081,058רבסמל
9671,0341,0751,122סמלראשון 1,8802,401'1,1971,3091,3901,434,י

שני .סמל 1,2251,2631,2901,4411,4831,5721,6611,7942,4422,669
1,38713391,6841,6511,6891,4782,0031,938.1,6181,660רבשוגזר*

3,6893,7693,6333,3312,9872,9352,2702,5472,4782,233שוטי:

 הכל 68,7569,2109,4089,4059,3979,61410,00510,69512,30213,377ד

באחוזים 15.7+5.2+2.10.1+2,3+4.1+6.9+15.0+8.7+השינוי

הסמלים. במניין ולא שוטרים, ה במניין רבישוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל

.4*53י<>
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י;1976; ובמחוזות במטההארצי המצבה

הבלהדרגה 6ף
הארצי המטה
הגבול משמר
הדרגה בפיפי

המחוז
הצפוני

מחוז
תלאביב

חמחוז
הררומי

המשמר י

האזרחי

קצינים
סמלים
שוטרים

2,089
7,395
3,893 ,

846
2,554
2,545

271

1,712
379

298
1,327
315

281
1,520
485

393 .

282
169

המניין מן המשטרה אנשי כל ן10.13,3775,9452,3621,9402,286 844 ■

489115 98392361

6445971610201";:.;..■

83_ י
.. , .י 2 י■■■." ■■;; 3

8836753335664

7922162628
62849174211194

מוגדרים בתפקידים שוטרים
זמניים מוספים שוטרים

המדורגים שירותים ועובדי פקידים
האחיד בדירוג

אחרים ופקידים יומיים שומרים
מקומיים שוטרים

שוליות שת"מימ/מ, מ''מים ש

920 3,433 2,237 2,845 7,386 16,821 המשטרה עובדי כל סך

769 2,602 2,135 2,652 6,815 14,973 ב1975 המשטרה עובדי כל סך

ונשירה קליטה .2
לתפקידי" לגיוס מועמדים מיעוט של המגמה נמשכה כאמור,
התקנים פנויים. נשארו אלה לתפקידים רבים ותקנים סיור,
הקמת בגין שנקבעו התקנים מולאו וכן מולאו החוקרים של

המיבצעים, אגף
מעקב שיאפשר קליטה מערן בבניית הוחל 1976 בשנת
זכויותיהם. קיפוח למנוע כדי ארעיים, עובדים אחרי יותר יעיל
ראויים נמצאו מועמדים של רבים אלפים מבין 3,601 רק
מן כשוטרים גוייסו מהם 2804 המשטרה. לשורות להצטרף
של הקבע לסגל גוייסו 536 רגילים* משטרה לתפקידי המניין
גוייסו איש 216 < חלקיות) למשרות (בחלקם האזרחי המשמר
30 כשוליות. ו15 זמניים או מוגדרים לתפקידים כשוטרים
המוחזקים. בשטחים המקומיות המשטרה ליחידות גוייסו אנשים
115 לעומת אקדמאים, 91 השנה היו לחיל המצטרפים בין
במשטרת שירתו הכל בסך .1974 בשנת ו164 1975 בשנת
במרוצת אקדמאים. 333  הנסקרת השגה תום עם ישראל
עמד המתפטרים מספר איש. 1,729 המצבה מן הורדו 1976

המצבה, מן היורדים כל מסר $60.89,  השנה איש 1,051 על
שקדמה בשנה ו%43.6 ,1975 בשנת מתפטרים 54.30/0 לעומת
%64.5 שהם איש, 678  השירות מן המתפטרים רוב לה.

שנים. שלוש עד של ותק בעלי אנשים היו
באופן, הדדית בשנת גדל המצבה מן שהורדו הקצינים מספר
השנה קצינים 358  האבסולוטי המספר מבחינת הן משמעותי,
המתפטרים. שיעור מבחינת והן  1975 בשנת 130 לעומת
מכל שהתפטרו~ל%72.9 הקצינים שיעור הגיע 1976 בשנת

.1975 בשנת 50.00/0 לעומת המצבה, מן שהורדו הקצינים
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האךנו976ו כנח ח$ק1נ
התפק*ד*ם ל9>

מנ>עה,9>ור*ם
48.7 1תנו'>ה%

15.1 %

<:54:.*■.

>*?■



50 לוח
19761972 המניין מן משטרה אנשי  המצנה מן ודזורתוג גיוסימ

היורריפאחוץהמתס*ויייפמגיןמהםהוריוגוייפיהשנה לןןומרג הגןונגייפיפ
המצבה המצגההרגסטוומן מן ההיגויהיורריפ אחו* > המצגת מן

19721,5121,29459245.7. + 16.8

19731,8661,08052248.3.  . + 72.8
19741,9381,24854443.6+ 55.3
19753,0811,47480054.3+ 109.0
19762,8041,7291,05160.8+ 62.2
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1976 המניין מן משטרה אנשי  גשיחיו*י ויתקפ לטי המצבה מן היוחיפ

הדתה
. הגל פד אחוו. שנה 1ער 3י;.;,  45610 ומעלה1120 21

א3אא "ג.א3אבא3א3■

בכירים קצינים
מפקחים
בד"א

152
206

1,371

92
169
790

16

25
352

15

25

168

72
138
615

68
132
478

1

. 4
104

1

3
61

6
8
76

5

8
61

4
2
55

2
1

21

53

29
169

1

.

1

. הכל 1,7291,05139320882567810965907461242512סר

1975 מספרי עם 1,4748003352637043579374776052402136השוואה

בלבד. המתפטרים  ב המגבה. מן היורדים אכל

השירות ולננסי ב*דט טיפול .3

שוטר בדרגות משטרה אנשי של שכרם  גשגר הטנות
עיקר .1.10*76 ביום החל. משמעותית בצורה עלה מפקח 
"במשכורת הנכללת הגמל, תוספת מהגדלת נובע העלייה

הקובעת".

משטרה איש המזכה הגימלאות, לחוק התיקון הופעל השנה
המשיר אם פרוגרסיבי, פרישה במענק לקיצבה, לפרוש שזכאי

.55 גיל עד לשרת

ל''י. ל60,000 הוגדל המשטרה אנשי של החיים ביטוח סכום

העברתם עקב מגורים מקום המעתיקים משטרה לאנשי
הדירה. שכר בתשלום השתתפות אושרה אחרת ליחידה

עכור כספיים בפרסים משטרה אנשי אלפי זכו השנה גם
נוסף,על ייעול. הצעות ועבור המקובל מן החורגים מעשים
לאנשי כספיים פרסים שונות מקומיות רשויות העניקו כר,

שיפוטן. בשטח בעבודתם שהצטיינו משטרה

משטרה אנשי 6,073 בדרגה הועלו 1976 בשנת  קידומ
קצונה. בדרגות מהם 730 המניין, מן
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המניין מן משטרה הטיטיתאנשי ל6י המצבה מן הוריות
1976

ההוררה קציניט0ךה5ל6י8ות
.בגיריפ:

©מלימ
ושוטרימ

הכל 1,729סד 1532091,367י

164נפטת 12

ינספו 

בתפקיד 15113פלו

בריאות מסיבות 96111273פוטרו

אחרות מסיבות 1025691פוטת

לקיצבה 143421784יצאו

1,05190169792התפטרו,

אחחת _סיבות 

או חובה סיוםשירות
לצה''ל 3164312החזרה

,^.:55; 
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שיטור למען הפעילות נמשכה 1976 בשנת ל דת שירוני
גולל האוכ^, ובחדרי במטבחים הכשרות לשמירת התנאים
השואות ביחידוג! הכנסת בתי^ שנפתחו. החדשים המטבחים
חדשים. תפילה חדרי מספר ונפתחו1 סדיר באופן הופעלו
והרצאות שבועיים שיעורים מערכת קויימה שונות ביחידות
אותנומסיבות החגים ולקראת היהודית, התודעה להגברת

; . דתי. הווי וערבי מסורתיות

ל העיקריים החגים לקראת התקיימו מיוחדים מיגצעימ
ביחידות פסח סדרי ו פסח לקראת המטבחים הכשרת מיבצע
בכל המינים ארבעת חולקו סוכות לקראת הגבול? משמר
אישיים דת שירותי השנה גם הגיש הרבנות צוות היחיוות.
לשוטרים חתונות עשרות נערכו זו ובמסגרת ומשפחתיים,
הרבניים. הדיו בבתי טיפולים עשרות  ולהבדיל ולשוטרות,
לעולמם. שהלכו משטרה אנשי של ולוויות באזכרות טופל כן

למשמעת, דין בתי 32 התקיימו 1976 בשנת  משמעת
אנשימשטרה., עלידי בוצעו אשר חמורות בעבירות שדנו

י יחידי. דן בפני משמעתי לרין הובאו אנשים 4,816

רפואה ש>תת> .4

של הרפואי השירות אנשי עלידי נבדקו 1976 שנת במשך
בפני עמדו משטרה אנשי 160 לגיוס. מועמדים 3,260 המשטרה
להמשיך מסוגלים בלתי נמצאו מתוכם 105 רפואית? ועדה

בעבודתם. הוגבלו ו40 ולשרת,

מזון לעובדי קליניות בדיקות ביצעו הרפואי השירות אנשי
משטרתיים. נהיגה רישיונות למחזיקי התרות עיניים ובדיקות
היו אשר האזרחי המשמר לאנשי עיניים בדיקות נערכו כן

תפקידם. בתוקף משטרתיים נהיגה לרישיונות זקוקים

לביקורם זכו חולים בבתי או בבתיהם ששכבו חולים שוטרים
חיסון קיבלו משטרה אנשי ל3,000 מעל וחובשים; רופאים של

שפעת. נגד

במיבצע המשטרה, אנשי עלידי השנה נתרמו דם מנות 3,400

עזרה. תרמילי כ500 אדום; דוד מגן עם בתיאום שאורגן ארצי
בביתדגן. האספקה בבסיס ואופסנו הוכנו חירום לשעת ראשונה

במיטב שצויידה חדשה, מרפאה נפתחה תלאביב במחוז
רפויאיותי בדיקות לביצוע מרפאה נפתחה כן המודרני. הציוד,
שיניים מרפאת לפתיחת הכנות נעשו החדשים. למתגייסים
הטחת אנשי עבור, חיפה, במרחב במשטרה, מסוגה ראשונה
י מגיב. מרפאות של התרופות ומלאי ציוד הושלם בן הצפוני.

י יריחו ושושנת. הכולירע. מחלות על והדרכה הסברה חומר
שונות ביחידות הגבול. ומשמר המשטרה יחידות בכל הופץ

י.  . ראשונה. לעזרה קורסים נערכו

הרווחה, קציני י מערן כמעט הושלם 1976 בשנת  תוחח
קציני של תקנים שלושה רק פנויים היו השנה תום ועם .

הנגב. ובמרחב הגליל במרחב הצפוני, במחוז  רווחה
של וחולו גדל בהיקף התבטאה הרווחח מערן של התפתחותו

הרווחה: קציני עסקו בהם טיפול תחומי

השירות עקב שנפגעו משטרה אנשי של בתביעותיהם טיפול *
כ*600 בטיפול נמצאו השנה תום עם' שירות. כדי ותוך

תביעות.

סיוע כולל משטרה, אנשי של דיור בעיות בפתרון עזרה *
לכן. לזקוקים הלוואות ובהשגת אדמיניסטראטיבי בטיפול

המתעוררות בעיות בפתרון ולמשפחותיהם לחולים סיוע *
זכויותיהם. ובמימוש מצבם עקב

זכויותיהם. אבטחת לשם ומושעימ, מפוטרים אחר מעקב *

כאשר בילדיו, או בהוריו לטיפול הנוגע בכל לשוטר עזרה ..*■

זאת. מחייבות מיוחדות בעיות

עמו. הפעולות ותיאום השוטר למען הוועד עם הקשר קיום *

הלוואות המשטרה אנשי קיבלו הנסקרת השנה במשו
מיליון כ8 לירות: מיליון כ17 של בסף שונות, למטרות
לירות מיליון וכ9 השוטרים^בע"מ קרנות חברת עלידי לירות
לזוגות עומדות הלוואות השנה אושרו כן "יהב''. קופת ידי על

ל"י. 810,000 של בסן צעירים

העובדים להכנת פועלת הפנסיונרים יחידת  גימלאוית
הפרישה. לתרבות מודעות וליצירת לגימלאות יציאתם לקראת
ועם החדש מצבו עם להתמודד לגימלאי לעזור היא המגמה

במעמדו. שחל התיפקודיהחברתי השינוי

במפגשים אישיים, בראיונות ניתן הפרישה לפני הייעוץ
זכויות בנושא בהרצאות ביחידות, קבועים בסיורים יחידתיים,
ביחידות המופצים והחרים פרסומים ובאמצעות והטבות

המשטרה.

לפרישת הקשור בכל הנהלים לשמירת עושים היחידה אנשי
האיש, פרישת עם עתידם. בתכנון ומסייעים.בידם העובדים
הוא שלהם שונים, מוסדות עם במגעיו מיעוץ סיוע לו ניתנים
המטופלים אחיי מעקב מקיימת היחידה החדש. במעמדו נזקק
תעסוקה בהשגת עזרה מוגשת בכך למעוניינים ידה; על
מתאים. סיוע £וגש רווחה לשירותי הזקוקים לגימלאים מתאימה.

איש. כ1,000 היחידה אנשי עלידי רואיינו השנה במשך
וכ30 מתאים תעסוקה מקום בהשגת סיוע איש.ניתן לכ300

■ ■ " סוציאלי. מטיפול נהנו

פרישה, לגיל בהגיעם ,1976 בשנת לגימלאות יצאו איש 185

לקוייה. בריאות של מסיבות החיל מן פרשו אנשים ו109

 ■;:56י
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אלק מיון מבחני שונים. לתפקידים חלוקה טי על למשטרה'
, לשירות. הכנסתם לפני ניסוי בשלבי עתה נמצאים

משטרתיים, עיסוקים כ200 של אנליטית בדיקה נערכו*
הדפוסים בבדיקת, והוחל העיסוקים, מכלל 750/0 המהווים
קריירה לתכנון מודל לגבש במטרה במשטרה, לקידום והגורמים
נהיגה לעידוד תוכנית הוכנה כן המשטרה. עובדי של אישית

י משטרתי. ברכב הנוהגים של זהירה

המוחזקים בשטחים האדם נוח .6

אנשי 792 המוחזקים בשטחים שירתו 1976 שנת תום עט
אנשי ו315 שעברה) בשנה 822 (לעומת מקומיים משטרה
הכל ובסך שעברה), בשנה 323 (לעומת ישראליים משטרה

איש. 1,133 שם האדם כוח מצבת כללה

(ביניהם ל13 השנה הגיע המקום מאנשי הקטינים מספר
.1975 בשנת קצינים 11 לעומת אחד), בכיר קצין

האדם כוח מצבת על קבע באורח המנויים הישראלים מלבד
משטרה אנשי עוסקים  בשטחים המשטרה יחידות של
שירותים בעיקר שונים, שירותים במתן נוספים ישראליים
המוחזקים, בשטחים פועלים כן אלה* ליחידות לוגיסטיים,

הגבול. משמר יחידות ש.יטור, בתפקידי

ההתנהגות מרעי בתהום השירותים .5

מיומנויות להקניית פעלו ההתנהגות למדעי המדור אנשי
הניהול, בתחומי משטרה לאנשי וייעוץ סיוע הגישו ו התנהגות
מערכות של והפעלה לפיתוח עשו בפרט.* והטיפול האנוש יחסי
לקורסים הפנייה ולקראת בחיל שונים תפקידים לקראת המיון
מחקרים תשתית בניית לשם נעשתה חשובה פעולה שונים.

המשטרה. אנשי להתנהגותט_של הקשור בכל

בהן לקצינים, השתלמות סדרות קויימו 1976 שנת במשך
הפסיכו מתחומי שונים נושאים התנסותית בדרן נלמדים
קרוב משטרה. קצין לעבודת הישימים והסוציולוגיה, לוגיה
מחזורים ב41 השתתפו שונות בדרגות משטרה ל550יקציני

, זו. השתלמות של

שיפור שמטרתן בפעולות השתתפו ושוטרים קצינים כ80
איבחון נערן זו פעולה במסגרת המשטרה. בתחנות תיפקוד

;  משטרה. תחנות בכ10 המוראל מצב של ראשוני
* " יי " * 1 ■' י ■ "י ■ ■■ .", 

קצונה, במבדקי הנסקרת בשנה נבחנו משטרה אנשי כ666
זיהוי לטכנאי לחבלנים, ירי, למדריכי מבחנים סמלים, מבדקי
ולתפקידים המסמכים במעבדות לתפקידים ולמועמדים פלילי

: י הקשר. בנושאי

לגיוס למועמדים חדשים מיון מבחני פותחו הנסקרת בשנה

53 לוח

1976 הנפות לפי  חמוחזקימ בשטחי* האדט כוח טצגת

,,טף נ*ונהגי :■■ טזהיהודהגפתשומרון, מיניגפו! וצפון
הגלהררנה מהםסד

ישראלים
הגל מהםסף י

ישראלים
הגל מהםמד

ישראלים
הגל מהםסף

ישראלימ

הכל 1,13334127711529088560132סך^

בטריפ יי;3029886קצינים 6 ■ .■■■.1615

, 311061410139מפקחים .

י;_ ., \י]:: ■ : 1,034255252942676951592בד"א;:/:י

מוגדרים בתפקידים שוטריה
י"י יי י יי י! ^

י,י3לי:י7יי26 3 י. 16"י "16 י
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כשהמגמה הדרכה' לקציני תקנים נקבעו המיבצעיות וביחידות
האירגונית העזרה ואת המקצועית ההנחייה את לייעל היא

המחלקה. ידי על הניתנות

ההשתלמויות ותוכנית המרחבית ההדרכה של יעילותה
דרכים.לשיפורו למצוא במטרה השנה, במשך נבדקו המקצועיות

היחידות. של דרישותיהן פי על

הידע ולהעשרת מקצועית להדרכה ניתנה מיוחדת לב תשומת
פיתוח על דגש הושם כן השונים. התפקידים בעלי ל ש הספציפי

הגופני. האימון ועל בנשק השימוש נושא

י.י .■ . ,; ■. :.■.■■■....■: "נ:ת1ונמ:;;,:י
ההדלכה מערך במבנה השינוי תהליך נמשו 1976 בשנת .

שנלמדו הלקחים ליישום פעולות נעשו ו אשתקד בו שהוחל
ומיקומה ההדרכה למערכת החדשה' הגישה עקרונות לאור
ההדרכה במערך השינויים תהליך ואולם ישראל. במשטרת
להניח יש תוצאותיו. את להעריך קשה כן ועל הושלם טרם

.1977 בשנת יותש רישומו כי

השונות, למשימות למדוריםבהתאם חולקה ההדרכה מחלקת

5455לוח לוח

1976השתלמויות1976קןורפיט

מ68רמפ6רההשתלמותהחגיכיפמ*סרממקרהקורס המחזורימ
טרפנשרוסיימו

סיימו
סף

, המשתתטימהטחזורלפהכל

בכירים ופיקודקצינים ניהול 12180סגנונות
ומטה פיקוד 113031מגמת

נוער 1עבריינות
■ ■ 17 י בכירים קצינים

ניהול תנועה)11717מגמת (לבוחני 10109צילום

אח"ק1694100קצינים 488משפחת
ניהול מגמת 23213164קצינים

הונאה 341חקירות אקדמאיים 248149קצינים

מודיעין שמירה11818קציני בכלבי 519טיפול .

משטרה 243רווחהתפקידי
מודיעין 9__19לקציני

הבטיחות■ן 236משמרות 31442161226סמלים

תנועה דרכים130232בוחני תאונות 163חקירת

זיהוי מונעת11919טכנאי נהיגה 110הדרכת
הציבורי2392564עוקבים הסדר 4111השלטת

מודיעין 12424רכזי

הפגנות39090פקחנים 10250פיזור 

נושאי 802,400חבלה12424בילוש
211,600אב"כ24444תישאול

כלבים ■151נוהגי  ■■ 6י■

גיזרתיים י19כלבנים 9__י
מטה 340עבודת

אקדח 124מדריכי משא'יז)24, (לסגל משא"ז 150נושאי

לבגרות י1מדרשה באקדח2222 117הדרכה
בסיסיי מצ"ח)455י1743619שוטרים (לאנשי 248חקירה 215י4215חיב"ה

הכל ד הכל481,240522501,542ס 1635,122סך
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אגףם  מגמות בשתי נערך הסמלים קורס פמליפ. קורפ
בלימודיהם. ממשיכים ו61 הקורס את סיימו חניכים 144 ואח"ק.

הבסיסי השוטרים קורס את סיימו איש 276 ל,ורפשוטרים.
קורס את סיימו איש 160 בלימודיהם. עריץ ממשיכים ו274

בלימודיהם. עדיין ממשיכים ו30 הבסיסי החוקרים

השתתפו תליאביב במחוז המרכזית מהיחידה איש 185

חדשות. עבודה שיטות לימוד לצורר עבורם שנערכו בקורסים
מודיעי נושאי, בילוש פקחנות, בנושאי היו שנערכו הקורסים

מודיעין). (לקציני משטרה ותפקידי מטה,

215 סיימו אותם חיב"ה, קורס של מחזורים ארבעה התקיימו
לאקדח, למדריכים תנועה, לבוחני קורסים נערכו כן חיילות.

מודיעין. ולרכזי גישוש כלבי לנוהגי

השתתפו הארצי המפר בית במסגרת שנערכו בהשתלמויות
הציבורי, הסדר השלטת הנושאים: בהן נלמדו איש. 1,027

ועוד. עבריין נוער חקירת בירי, חדשות שיטות חבלה,

22 לבגרות. במדרשה לימודיהם את סיימו משטרה אנשי 30
במדרשה. בלימודיהם ממשיכים השנה שהתחיל מחזור חניכי

במיבצעים המרחביות היחידות את תגברו הספר בית חניכי
הסתכמו אלה תגבורות רב. אדם כוח הפעלת שחייבו ובאירועים

החניכים. של עבודה ימי מ6,400 בלמעלה השנה במשו

בית את חייבו הלימודים בתוכניות והשינויים החידושים
ומערכי ההדרכה עזרי הוא. לאנשיו השתלמויות לערוך הספר
סרטי לשימוש הוכנסו כן לצרכים, והותאמו עודכנו הלימוד
י פנים. ביטחון בנושא הדרכה

..; בנירים לקצינים חפ8ר גית
בכירים, לקצינים הקורס של כ"א מחזור הסתיים 1976 בשנת
תרמו זה ממחזור. שנלמדו הלקחים חניכים. 29 השתתפו שבו
מטרותיו להגדרת ולהתאמתה הלימודים תוכנית של לבחינתה
ובו 1976 אוקטובר בחודש החלו שלימודיו כ"ב, מחזור של

חניכים. 30

ולמטלותיה המשטרה לעבודת המתייחסים הלימוד נושאי
רבה. במידה הורחבו פנים, ביטחון בנושאי לרבות השונות,
הנלמדים האקדמיים הלימודים בתוכנית גם נערכו שינויים
החניכה בדרכי גם חל חשוב מפנה תלאביב. באוניברסיטת
למקצועות בהתאם החונכים, צוות מבין מתרגלים נקבעו ל

מדעי במקצועות המתרגל, סוציולוג חונך וביניהם הנלמדים,
את ליישם נועדו התרגילים באוניברסיטה; הנלמדים ההתנהגות

. ומטה. פיקוד לנושאי הנלמד

זרועות כל יוצאי שהם הספר, בית חניכי של השונה הרקע
השונות המשטרה ביחידות להשתלמות שליחתם חייב החיל,
זהה. משטרתי רקע ניתן, שהדבר כמה עד לכולם, להקנות כדי
תחילת לפני התקיימה והיא וחצי חורש ארכה זו השתלמות

הקורס.

מישורים בכמה התבצעה וההשתלמויות הקורסים מערכת
משטרתית במסגרת נלמדו מקצועיים נושאים בעוד מקבילים!
מקצועיים, נושאים נלמדו אחרים, ביטחוניים מוסדות ובמסגרת

אזרחיים. במוסדות גם בעיקרם' מינהליים

הידע להרחבת המיועדות חינוך סדרות נערכו השנה במשו
בעילודם הושקעו רבים מאמצים המשטרה. אנשי של הכללי

ללומדים. עזרה ובמתן השכלה לרכוש החיל אנשי של

המרכזית הספרייה עלידי לקוראים הושאלו מקצועיים ספרים
שתיים בהן  הארץ שברחבי היחידתיות הספריות כל ועלידי
כיום מונה המרכזית הספרייה הארציים. הספר בבתי גדולות
כדי חדשים. ספרים 3,752 השנה שרכשה לאחר ספרים, 38,000
לקיום השאר, בין עובדיה, דואגים יעילה, תהיה שהספרייה
מתמיד לעדכון ובחו"ל, בארץ מדע מוסדות עם שוטף קשר
חודשי ביבליוגראפי דף לפירסום והמשפט, החוק ספרי 4,000 של

י מקצועיים. ולקיטלוגמאמרים

פורסם השנה במשו ההדרכה. ספרות של עדכונה נמשו
עבודת ן הציבורי הסדר השלטת אלה: בנושאים הדרכה חומר
יחידות אימון הגבול? במשמר המשטרה תפקידי הדרכת < המטה
שיטות לאימה געשה כן ראשונה. עזרה < האזרחי המשמר
אימון ובעזרי בציוד השימוש ולפיתוח מודרניות הדרכה

חדישים.

" ז"ל פלע א. רבניצב עי'ש הארצי הפפר גית
קורסים 18 במסגרת מחזורים 56? השנה למדו איש כ2,000
 מסלולים בשלושה הקורסים התקיימו שנה כמדי שונים.

מקצועית. והכשרה פיקודית הכשרה בסיסית, הכשרה

השינויים בין החדשים. לצרכים הותאמו הלימודים תוכניות
< תצ"א ן טופוגרפיה כגון אג"ם, כשרויות לימור בהן,בלט שחלו
מתקנים אבטחת ו מותקף באיזור תנועה אבטחה* נוהלי,
< הפיקודיים) (בקורסים הפגנות לפיזור הפעלה נוהלי * ואנשים

חדישים. באמצעים הפגנות פיזור קרבי; שיטות:ירי

השנה: שהתקיימו החשובים הקורסים על פרטים להלן

קורס של אחד מחזור נסתיים 1976 בשנת קצינים, קורט
כן איש. 110 סיימו זה קורס .1975 בשנת שהתחיל קצינים
חניכים. 99 ובו קצינים, קורס של נוסף מחזור השנה התחיל

החוק ובתחום המשטרה עמידת שבתחום הנושאים על נוסף
סוציר פסיכולוגיה, הנושאים!הבאים: בקורס נלמדו והמשפט
וסטאטיס פנולוגיה לןבוצתית, דינמיקה קרימינולוגיה, לוגיה,

אקדמית. ברמה מרצים מפי  טיקה

אקדמאים לקצינים הקורס של מחזורים שני התקיימו י?גשנה
איש.. 48 אותם סיימו הרבשכבתי. הגיוס במסגרת גוייסו אשר
מיבהליים. לקצינים הקורס של מחזורים שני גם התקיימו
המחזור של החניכים 32 נסתיים. חניכים 32 בן אחד מחזור

, בלימודיהם. ממשיכים הנוסף
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לימוד. שנות . 11 של השכלה תעודת מקבלים המסיימים
משטרה. אנשי 45 השנה בסוף למדו זו במסגרת

הצפוני במחוז בגרות. תעודת רכישת לקראת לימודים *
אזרחיים סמר בבתי אלה לימודים נערכים הדרומי ובמחוז
במסגרת למדו השנה משטרתי. במיתקן  תליאביב ובמחוז
לבגרות במדרשה כאלה לימודים מתקיימים כן איש. 300 זו

הארצי. הספר שבבית המשטרה של

מוסמר בוגר, של אקדמי תואר רכישת לקראת לימודים *
בעיקר  הלימחים מרבית את מממנת המשטרה דוקטור. או
השנה הלומד. של השוטפת לעבודתו זיקה להם שיש אלה

איש. 100 זאת במסגרת למדו

כשהלומדים המשטרה' חשבון על אקדמיים לימודים *
איש. 7 זאת במסגרת למדו השנה מהעבודה. משוחררים

אחרים. עלתיכוניים לימודים למדו משטרה אנשי 12

גופני ואימון קליעה
מבחינת ישראל משטרת על שהוטלה הנוספת האחריות
ולהגביר החימוש מערך את לחזק אותה חייבה הפנים, ביטחת

בנשק, בשימוש האימון את

למשא*ז למחוזות, מדריכים הוכשרו חדשים, נשק כלי נקלטו
הדרכה, וספרי אימונים תוכניות הוכנו הארצי. הספר ולבית
שעות מספר והוגדלו משופרות, ירי שיטות על דגש שימת תוך

במיטווחים. התרגילים ומספר בנשק האימון

החיל. אנשי של הגופני הכושר לטיפוח נעשה השנה במשך
הגבול משמר אנשי בספורט. ישראל משטרת אליפות נערכה
הוכשרו גופני אימון מדריכי 54 ספורט. בסדרות השתתפו

וינגייט. במכון זה לתפקידם

של ספורט באירועי 1976 בשנת השתתפה ישראל משטרת
משמר קבוצת זכתה קרבי בספורט התחרויות במסגרת צה"ל,
קבוצות שלוש חבל. משיכת כמקצוע הרמטכ"ל בגביע הגבול
ו43. ירושלים בצעדת השתתפו משטרה אנשי של מתחרות

הכנרת. במשחה שחיינים

לקצינים קורס הספר בבית נפתח 1976 דצמבר *חודש
 ישראל במשטרת מסוגו הראשון  ניהול במגמת בגירים

חניכים, 17 ובו

שבועיות השתלמויות גם מקיים בכירים לקצינים הספר ^בית
עבודת בנושא בעיקר המשטרה, של הבכירה לקצונה המיועדות
האחידות את הגדיל ל היא אלה השתלמויות של מטרתן המטה.

השונות. היחידות בין ההבנה ואת העבודה בדרכי

הטרחנית ההדרגה
המתקיימים ובהשתלמויות בקורסים הניתנת ההדרכה מלבד
המשטרה אנשי מקבלים השונים, ההדרכה ובבסיסי הספר בבתי
מתוכנית ניזונה זו מערכת.הדרכה יחידותיהם. במסגרת הדרכה
מחלקת עלידי המוצעת מרחבית, להדרכה השנתית האימה
הדרכה. וספרות אימץ עזרי ליחידות סיפקה אשר ההדרכה,

אנשי כ1,500 1976 בשנת השתתפו מחוזיות בהשתלמויות
מהחיים. השתלמות ימי 231 השנה התקיימו הכל בסן משטרה.
פיזור חבלה, ומגוונים: רבים היו ההשתלמויות נושאי
סיור, מסוף, הפעלת וניהול, מזכירות כוננות, כיתות הפגנות,

ועוד. חיב''ה שמ''מים, חוקרים, עסקים, רישוי

שניתן קל, בנשק מרוכז באימון השתתפו איש כ1,300
על נוסף ימים. ארבעה נמשך זה אימון ן ובתחנות במרחבים

שבועיים. בשיעורים המרחבים אנשי השתתפו .■כל

שעות כ240 בממוצע ביחידותיהם קיבלו הגבול משמר אנשי
מיבצעיים. בנושאים בעיקר השנה, במשך הדרכה

והשכלה חינוך
של הכללית ההשכלה להרחבת. פעולות נעשו השנה במשך
השתתפו בהם עיון, וימי חינו'ד סדרות נערכו המשטרה. אנשי
שונים בנושאים הרצאות שמעו אשר רביק, משטרה אנשי

הכללי. הידע בתחום

על השכלה החסרים לאנשיה מאפשרת ישראל משטרת
ותוך העבודה בתנאי הקלות תוך לרוכשה, פורמאלית, יסודית

כספי. סיוע מתן

אלה: במסלולים מתבצעים זו למטרה ■לימודים

תום ועט הכושר, אות למבחני חדשים סטנדרטים נקבעו החינוך משרד ידי על המאורגנת ערב, בתיכוניית לימודים *
. לאותזה^. במבחנים הוחל השנה לימוז*. שנות 98 לבעלי אלהמיועדים והתרבות.לימודים
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המעיר
הלוגיסטי

במשטרה שחלו השינויים של הנהגתם עם שהונחה המאולתרת, הלוגיסטית התשתית בוססה 1976 בשנת
במסגרת השגתם. ובמועדי האמצעים בהשגת הקשיים בשל והן המיידיים השעה צרכי בשל הן האחרונות, בשנתיים
מתוחכמים עזר ואמצעי כלים רכישת עלידי  המשטרה שבשימוש האמצעים פיתוח על מיוחד דגש הושם זו פעולה
לנצפה, מעבר מחירים ועליית בתקציב קיצוצים עלידי במקצת שובשו אלה פעולות הקיים. שכלול ועלידי

העדיפויות. סדרי של מחדש קביעתם חייבו אלה וגורמים
בתחומים לשפרה ואף המשטרה של הקיימת התיפעול רמת על לשמור הלוגיסטי למערך איפשרו שננקטו הפעולות

מסויימים.

חבלנית בפעילות למלחמה המערך את לחזק במגמה  חימוש
כן המשטרה. לחבלני שנופק ומודרני, רב ציוד נרכש עויינת,
משמר עבור שונים מסוגים נשק כלי של רב מספר נקלטו
למעלה בוצעו השנה במשך האזרחי. המשמר ועבור הגבול

נשק. ביקורות מ3000

ציוד פריטי ויוצרו ירייה כלי אלפי תוקנו החימוש בסדנאות
שונים.

האישי הציוד לשיפור לב תשומת הוקדשה השנה גם  ציוד
לציוד הניקוד הקצבת הוגדלה המשטרה. ביחידות והמשקי
ליחידות שלג חליפות של בניפוקם הוחל היתר ובין האישי,

הצפץ. בגבול המשרתות מג"ב
בשיפוץ גם עסקו והם הורחבה המלאכה בבתי הפעילות

שונים. מסוגים ציוד

ולבעלי לעצירים לשוטרים, מזון מנפק המזון מדור  מזון
לאסירים גם מזון מנות המדור מנפק אוקטובר חודש מאז חיים.

ולסוהרים.

רשת הורחבה וכן נוספים מטבחים שמונה נפתחו השנה
המשטרה. ביחידות המזנונים

הסתכם מיוחדים מיבצעים בעת לשוטרים המזון ניפוק
לעומת %8.5 של עלייה  כלכלה ימי בכ82,000 השנה

אשתקד.

המשטרה תקציב א.
הסתכם 1976/77 הכספים לשנת ישראל משטרת תקציב
הכנסות בגביית המותנים התקציבים למעט ל"י, ב788,385,000
לשנת המעודכן מהתקציב גדול זה תקציב שונים. מגורמים
כ%21. של גידול  ל"י ב136,100,000 1975/76 הכספים

הסתכם שונים, גורמים בהשתתפות מותנה שמקורו התקציב,
הוצאותיהן את לכסות נועד זה תקציב ל"י. ב105,920,000 השנה
לאבטחת ההוצאות את המוחזקים, בשטחים המשטרה יחידות של
הממשלה משרדי על ולשמירה מיתקנים לאבטחת הנמלים,
מהתקציב ל"י ב16,894,000 גדול זה תקציב ציבוריים. ומקומות

.1975/76 בשנת אלה למטרות שנועד
ל"י, ב11,400,000 הסתכם 1976/77 לשנת הפיתוח תקציב
שהסתכם ,1975/76 לשנת המעודכן הפיתוח תקציב לעומת

ל"י. ב11,125,000

הקצאתו חייב חסות, דמי בסחיטת למלחמה המערך חיזוק
של סכום הוקצה כן ל"י. 4,500,000 בסך נוסף תקציב של
6,000,000 של כולל תקציב מתוך לפועל, להוצאה ל"י 1,000,000

שנים. שלוש למשך זו, למטרה שנועד ל"י

אפסנאות ב.
האפםניה של הנאותה רמתה לשמירת מתמדת פעולה נעשתה

משטרה. לאנשי הניתן השירות ולשיפור
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סדנאות הופעלושלוש 1976 בשנת לעיל. כאמור בחדשים,
ובג'נין. בביתשאן בנז1ניה, חדשות: משנה

ו

של הנהיגה במבחני בהצלחה שעמדו המשטרה אנשי מספר .

החזיקו 1976 שנת ובתום כ1700, כאשתקד, היה, המשטרה
משטרתיים. נהיגה ברישיונות. משטרה אנשי כ8,500

ומשרד אורט ספר בית עם בשיתוף התחבורה, מחלקת
יפו בסדנת  תעשייתיים ספר בתי שני מפעילה העבודה,

, ' תלפיות. ובסדנת

ואלקטרוניקה קשר ו.

אמצעי של שכלולם על 1976 בשנת שקדה ישראל משטרת
של פיתוחם כי הנחה מתור שברשותה, והאלקטרוניקה הקשר
גם תורם באמצעותם, הניתן השירות שיפור על בנוסף אלה,

אדם. בכוח המחסור על להתגבר למאמץ

של הטלפרינטרים רשת חוברה השבה של השנייה במחצית
הארצי, המטה של למחשב והאלקטרוניקה הקשר מחלקת

המחשב. למסופי הטלפרינטר מכשירי הפכו כך ועלידי

עלייה המשטרתייםחלה הקשר בעורקי המברקים בתנועת
המתבצע האינטרפול, לבין הארצי המטה בין הקשר .%6.0 של
בין מברקה שירותי גם מספק וטלקס, מורס אותות בשיטת
בהתקשרויות ובחר'ל. בארץ אחרים לבין.מוסדות הארצי המטה

.28;00/0 של עלייה השנה חלה האינטרפול עם

מרחב במטה נוספים: קשר משרדי שלושה הוקמו השבה
מכשירי נרכשו כן גת. קרית ובתחנת עפולה בתחנת הירקון,
אשתקד), לעומת %28.7 של (תוספת נייחים שונים: קשר
.(25.40/0 של (תוספת ונישאים (%23.6 של (תוספת ניידים

חדשים קשר, מפעילי 30 של הכשרתם נסתיימה השבה במשך
נוספים.,220 מפעילים 14 הכשרה בתהליך נמצאים ועתה
וב1200 חיבה שוטרות כ100 משא"ז, קציני 47 מפעילים,
בנושאי מקצועיות השתלמויות עברו אחרים משטרה אנשי

קשר.

ונכסים בינוי ז.

כמעט הביצוע, בקצב האטה חלה בתקציב, מקיצוצים כתוצאה
שינויים וביצוע התחזוקה פעולות היקף ואף הבנייה, אתרי בכל

' ניכרת. במידה צומצם

אלה: מבנים של בנייתם 1976 בשנת הושלמה זאת בכל

זבולון. בתחנת חימוש ומחסן דלק תחנת סדנה, *
עטרות. סדנת *

יגור. המעצר בבית המנהלה ואגף הנשים אגף הנוער, אגף *

ץ/;:י^ ■..:/■■י"";..י...: ^^:;■■;.\:.י י כספים ג.:
תוספות. למתן ההסדר הרחבת במיסוי, הרפורמה: הנהגת
המשטרה אנשי של שכרם תנאי להשוואת והפעולה שכר
הכספים מחלקת את חייבו בצה"ל, הקבע משרתי של לשכרם

.■■■. , ; ; עבוידתה. סדרי לשינוי בהיערכות

שמחזורם שונים, בחשבונות המחלקה טיפלה החולפת בשנה
בשנת ל"י■ 65,000,000 (לעומת ל"י ב128,000,000 הסתכם
ב הסתכם (סילוקין) העברה בפקודות המחזור ואילו ,(1975

. אשתקד). ל"י 160,000,000 (לעומת ל"י 283,000,000

; חיים בעלי ד.

כלבים. ו212 סוסים 39 במשטרה היו הנסקרת השנה בתום
סמים בגילוי בגישוש, הכלבים של בהפעלתם ההצלחות ריבוי
כלבים של בשירותיהם מוגבר לשימוש הביא נפץ חומרי ובגילוי

מאומנים.

997 מהן גישוש, פעולות ל1299 הכלבים הוצאו השנה
אלה בפעולות ניכר: היה הצלחתם שיעור סמים. גילוי .פעולות
ונתפסו נתגלו כן אופיום. גרם וכ135 חשיש ק"ג 10.765 נתגלו

סמים. לעישון שימשו אשר עישון כלי

קבוצות בפני יכולתם את הכלבים הדגימו השנה גם כבעבר,
ואורחי צה"ל אנשי משטרתיים, קורסים חניכי שונות, נוער

צופים. .19,550 בפני הדגמות 169 בערכו חוץגהשנה

■■■■;■<■■ ,■ ■ ...א^י: ■ ;■ :</; ;^ וגבורה ה.

ב109 המשטרה של הרכב צי גדל הנסקרת, השנה במרוצת
כלי 400 השנה הכלהו^ולפו בסך .%6.0 של גידול רכב כלי; י

כלי 1944 במשטרה היו השנה תום ועם שונים, מסוגים רכב.
האופרטיביות. ליחידות בעיקר נועדה הרכב כלי תוספת רכב.

במקומן שבאו מהירות, ספינות שתי גם נרכשו 1976 בשנת
נלי מספר למכירה. הוצאו אשד מיושבות ספינות שתי של
לאחד עתה מגיע והוא השתנה, לא המשטרה בשירות השייט

י. ■■ עשר.

הרבב, צי של הפעלתו מעטעל לא השפיעו. תקציביים קשיים
צריכתו את לצמצם מאמץ נעשה הדלק התייקרות ובעקבות
י^י , התקציב. שנת גמר עד ב%5.0,
77,000,000 1976 שנת במשך עברו המשטרה של הרכב כלי

.22.0>70 של עלייה  אשתקד ק"מ 63,000,000 לעומת ק"מ,

מנועים 938 הנסקרת בשנה שופצו המשטרר7 בסדנאות
לעומת תיקון, פעולות כ86,000 ובוצעו אשתקד) 863 (לעומת

של%14.7. עלייה 1975 בשנת 75,000

לבין התיקון פעולות בין ההתאמה חוסר את לליחס יש /
ישנים רכב. כלי 400 של להחלפתם בקילומטראז', העלייה
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שונים, ופריטים שירותים עבודה, כלי רכב, ציוד, לרכישת
ל45,000. הגיע שמספרם

(לעומת ל"י בכ105,000,000 הסתכם ההזמנות של ערכן
עבור ל"י כ7,000,000 זד. ובכלל אשתקד) ל"י 83,500,000

הביטחון. ממשרד רכישות

המדור עסק כן כמו מכרזים. 207 נערכו השנה במשך
רכב כלי של ובמכירתם שימוש, מכלל שיצאו נכסים במכירת

הביטחון. משרד באמצעות

נטופה בבית  מג"ב בסיסי שני של בנייתם נמשכת כן כמו
ובעטרות.

מבנים לשיפוץ רבות בינוי פעולות נעשו השנה במשך
שיפוצו סיום אלה: ובין המשטרה, לצרכי ולהתאמתם קיימים
 בת"א הרכבת ברחוב לשעבר, הארצי המטה בניין של
במחנה הבינוי ועבודות  הירקון מרחב מטה עתה המשמש
מרחב מטה לבניין נוספים חדרים 12 נרכשו כן כמו תלפיות.

ירושלים.

הקניות מדור ח.
הזמנות כ13,000 המדור עלידי בוצעו הנסקרת בשנה
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נלשפטי ייעוץ
המחשב
נונימית ביקורת

תשל"ו1976 ,(8 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק +
הוועדה מהמלצות חלק אחדים, בשינויים מגבש, זה חוק
 העליון ביתהמשפט שופט שבראשות הפלילי הדין לסדר
נאשם שחרור אלה: בנושאים הן ההמלצות לנדוי. מ. מר
נגדו; המתנהלים המשפטיים ההליכים בניהול סחבת בגין
מומחי בעדויות משפט, בית צו פי על לעיין, התובע זכות
לגבי גם אישום, כתב לתקן המשפט בית סמכות הסניגוריה;
המשפט לבית סמכות הענקת ; בה לדון רשאי הוא שאין עבירה
בריאות; מטעמי הנאשם, בנוכחות שלא הדיון ניהול על להורות
של שלב בכל מהודאתו בו לחזור לנאשם אפשרות מתן

ממקומו. הודעה ליתן הנאשם זכות ביטול המשפט;

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

תשל"ו1976 ,(9 מס' (תיקון והכנייה התכנון חול, הצעת ♦
והבנייה התכנון שבחוק העונשים יוחמרו זו הצעה פי על
מרתיע גורם שישמשו שונים מינהליים אמצעים וייקבעו העיקרי,

הפרתו. מפני

,(16 מס' (תיקון (;ימלאות) המדינה שירות חוק הצעת *
תשל"ז1976

בכלל ושוטר  מדינה עובד כל יוכל זו, חוק הצעת לפי
קצבתו את אך שירות, שנות 10 לאחר לקצבה לפרוש  זה
מותנית 55 בגיל שוטר של (פרישתו 65 לגיל הגיעו עם יקבל
שוטר פרישת להתנות מציע החוק ואולם שירות). שנות ב25

המפכ"ל. בהסכמת כנ"ל

למשטרה; עניין בהן שיש חוק הצעות  תזכיר הצעות אלה

המשפטי הייעוץ א*
הוספת בהם שיש משום הן שונים, בחוקים עניין למשטרה
השוטרים של מצבם על השפעתם משום והן חדשות משימות
לקידום המשטרה פועלת אלה בנושאים עובדים. כציבור
והמו הפרלמנטאריים הגורמים שבידי התחיקתיות האופציות

הרשמית. התחיקתית היוזמה בעלי ניציפאליים,

גורמים עם ישירים מגעים מקיים למשטרה המשפטי היועץ
הכנסת ועדות ובדיוני שרים ועדות של בדיונים ומשתתף אלה
תחיקה ענייני על נוסף בדבר. הנוגעות חוק בהצעות הדנות
השונות, ליחידות והכוונה ייעוץ במתן המשפטי היועץ עוסק
והן הפלילי במישור תפקידן במילוי הקשורים בעניינים הן
האזרחי. במישור משפטי גוף המשטרה מהיות הנובעים בעניינים
התשובות בהכנת לפרקליטותיהמדינה המשפטי היועץ מסייע כן
למילוי פעולתה עקב המשטרה, נגד המוגשות לעתירות

תפקידיה.
מיוחד עניין בהם שיש חוקים מספר הכנסת קיבלה השנה

ישראל: למשטרת

,(2 מס' (תיקון שמירה) (הסדרת המקומיות הרשויות חוק *
תשל"ו1976

צה"ל בין השונות בגזרות לביטחון האחריות חלוקת לאור
של למעמדו מחוז משטרת מפקד של מעמדו הושווה למשטרה,
קובע, החוק השמירה. על ממונים מינוי לצורך פיקוד, אלוף
המשטרה, שבאחריות בשטח שמירה חובת הטלת לגבי כי
הביטחון. שר עם במקום המשטרה שר עם הפנים שר יתייעץ

תשל"ו1976 (תיקון), ציכוריים כמקומות הכטיחות חוק ♦
ציבוריים במקומות הבטיחות חוק הוראות כי קובע זה חוק
שבהם אחרים מקומות על או שמחה אולמות על גם יחולו
גישה הציבור לכלל שאין למרות  ושמחות טכסים נערכים

אלה. למקומות
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בערובה עצור לשחרר המשפט בית החלטת על לעדור התביעה (גיגולאות) המדינה שירות חוק הצעת  תזכיר ווצעת *
שעות. 48 למשך בערובה השחרור ביצוע השהיית לבקש, או ■ . תשל'זו;*197 (תיקון),
כאמוה בערובה, השחרור ביצוע. מושהה בהו השעות ב48 לצאת שוטר יכול בחוק.זה, שהוכנס 12 מס7 תיקץ טי על
כן המע4ך.: חישוב לעניין ומועדים שבתות בחשבון יובאו. לא בשירות שנה 25 של שירות וצבר 50 לגיל הגיע אם לגימלאות
דינו לגזור המשפט בית את להסמיך זו, תזכיר בהצעת מוצע, כאמור פרישה, במשטרה. שנה 15 לקוחות מהן  המדינה
של האשמה בירור לפני . באשמה שהודה נאשם של הצעת לפי לקיצבה. בנוסף במענק, השוטר את מזכה לעיל,
נקרא הוא אין אם גם  אחד אישום בכתב עמו הנאשמים ולשרת לחמשיר בחר אר לפרוש זכאי שהיה שוטר זה תזכיר

האחרים. הנאשמים נגד במשפט להעיד  שיצא כמי בו יראו  נפטר בחיל שירותו כדי ותור בחיל,
בכר. הכרוכות הזכויות כל על לפטירתו, מרצונו,.סמור לקצבה

(דרגי עונשין דיני לתיקון חוין הגעת * תזגיר הצעת * בחשבון תובא החובה שירות תקופת גם התזכיר הצעת לפי
תשל''ו1976 קנס), איתשלוט כשל (מאטר ענישה) שנים עשר בחיל המשרתים אלו לגבי אף גימלאות, לעניין

איתשלום בשל מאסר בעונש כי קובעת זו תזכיר הצעת מיום שנה תור ישראל במשטרת לשרת עברו אשר לפחות,
חודש עולהעל אינה הקנס איתשלום תקופת כאשר  קנס זו שזכות הוא כיום המצב בצה"ל. שלהם הקבע שירות סיום
מטעמי לקצרו, או המאסר את לבטל המשפט בית רשאי  מיום שנה תור המשטרה שורות אל המצטרפים לגבי, חלה

 הכלכלי. מצבו מחמת או המבקש של בריאות בלבד. שלהם החובה שירות סיום
*

(זווגחת' (תיקון); הראיות פקודת חוק הצעת  תזכיר הצעת * י (ברירות הפלילי הרין טרר חוק הצעת  תזגיר הצעת *
תשל"ו1976 נאשם), והודיות אמרות תשל"ו1976 משפט),

 להוכחה תינתן נאשם של אימרתו זו, תזכיר הצעת לפי תעבורה בעבירות הקנס ברירות יוחלפו זו, תזכיר הצעת לפי
שנרשמה, בעת שנכח או אותה ששמע מי של בעדותו רק לא הנאשם כאשר רק יתנהל שמשפט היא המטרה משפט. לברירות
באותו נוכח שהיה מי בידי החתום בכתב, בתצהיר גם אלא מוצע במשפט. יתבררו שהעובדות ומבקש באשמה מודה אינו
או לכר, הסכים וסניגורו מיוצג הנאשם היה אם זאת מעמד. על אלה במקרים המשפטי ההליד לקיום זיהמה את להטיל
כר. על לא.חלק  עוון או חטא בעבירות  הנאשם אם לקיימו. המבקש האדם
נאשם, הודיית גביית נסיבות הוכחת אימרתו. היא זו שאימת?
סניגורו אם וזאת ההודייה, גובה בידי חתום בתצהיר תתאפשר (עכירות הפלילי הדין פדר חוק הצעת  תזכיר הצעת *
ל שהנאשם או ההודייה, גובה חקירת על ויתר הנאשם של תשל''ו1976 וסחיטה), איומים
היתד. שההודייה כד על חלק לא  עוון או חטא בעבירות האפשרויות את לצמצם היא זו, תזכיר הצעת של מגמתה
בכתב עד הודעת כי התזכיר הצעת קובעת כן ומרצון. חופשית חסות, דמי סחיטת של בעבירות עדים על לחץ להפעלת
מעיד אינו מוסרה אם אף משפט, בבית כראיה קבילה תהיה לגרום כדי או משפט, בבית מלהעיד מהם למנוע במטרה .

היה לא ההודעה ותוכן לכד הסכימו הצדדים שני אם במשפט, במשטרה. מעדותם שיסטו לכד
רק זו הוראה תחול פלילי שבהליר ובלבד במחלוקת, שנוי

עוררדין. בידי מיוצג הנאשם היה אם הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק הצעת  תזכיר הצעת *
תשל"ו1976 פריצזז), כעבירות (סמכויות

בעבירות לדת השלום משפט בית יוסמר זו, תזכיר הצעת לפי
ב15 1976 בשנת המשפטי היועץ עסק תחיקה ענייני מלבד אלה מחמירות. בנסיבות ותקיפות חבלות ובעבירות פריצה
שגרמו אזרחים נגד המשטרה הגישה אותן כספיות, תביעות עתה נתונה בהן השיפוט שסמכות פשע, מסוג עבירות הן
עתירות ב74 * ורכוש גוף נזקי המשטרה לאנשי או למשטרה את להעביר מציעה התזכיר הצעת המחוזיים. המשפט לבתי
בענייני רובן  לצדק הגבוה הדין לבית שהוגשו המשטרה בגד השלום משפט שבית בסייג השלום, משפט לבית בהן הטיפול
ופיטורים הארץ; מן גירוש עסקים, רישוי מעצר, או שחרור מעל מאסר עונש אלה עבירות בגץ להטיל מוסמר יהא לא
המ'טגפט בית ידי על נדחו עתירות 24 שוטרים. של השעיות או * , \ י שנים. שלוש
בטיפול. עודן והיתר בוטלו עתירות 4 הסף, על אחת מהן 
היועץ טיפל כן המשטרה. נגד החלטי צו ניתן לא מקרה בשום (עניינים הפלילי הדיין פדר חוק הצעת  תזכיר הצעת *
נזיקין, בענייני אזרחיות תביעות ב135 1976 בשנת המשפטי . תשל"ו1976 שונים),

המשטרה.; נגד שהוגשו ופיטורין, גימלאות שכר, הלנות רצון על להודיע תובע כל להסמיר מציעה זו ה*עת*תזכיר
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הקבוע, בפירסומו הצורך נתבטל אלה תוכניות הפעלת עם
ליחידות שהועבר המידע החקירות. אגף חוזר של בדפוס,

המחשב. עלידי ישירות עתה מסופק זה, חוזר באמצעות

נקלטו אלה: פעולות במחשב נערכו 1976 שנת במשך
(סגירת א' 3004 וטופסי אישום) (טופס 3004 טופסי 231,608
רשימות 7,321 פליליים משפט לבתי הועברו ו דין) וגזרי תיקים
רישום העדר על תעודות 23,184 הוצאו קודמות; הרשעות של
רישיון לקבלת בקשות 60,026 נבדקו  יושר") ("תעודת פלילי
חדשים: פליליים רישומים 38,070 נפתחו וקבוצתי: אישי לנשק
פניות 117,978 נענו אצבע> טביעות טופסי 24,629 זוערו
רישומים כ200,000 הועברו לתעבורה המשפט לבתי נהגים:

קודמות. הרשעות על

הש מספר בכתב. נענו חח גורמי של שאילתות 70,603
הגיע המשטרה שביחידות המסופים באמצעות שנענו אילתות

אלפים. למאות

הודעות את במחשב לקלוט בהכנות הוחל הנסקרת בשנה
המשטרה, יחידות עלידי למתלוננים הנשלחות איהתביעה
תביעה בהגשת לציבור עניין אין כי נמצא שבהם במקרים
מתוך אחרות, תוכניות בתכנון הוחל כן המדינה. עלידי
הניתנים האופראטיביים השירותים את ולייעל להרחיב מגמה

המיבצעיות. ליחידות

המחשב ב*
היחידות שעשו השימוש ניכר באופן גדל 1976 בשנת
נתאפשר הדבר המשטרה. במחשב המרוכז במידע המרחביות
נתונים לעיבוד שבמחלקה המחשב חיבור של המלא ניצולו עם
המרכזת את המשמש הקשר, מחלקת של המחשב עם אוטומאטי
המשטרה. שבתחנות הטלפרינטרים רשת של האוטומאטית
הטלפ מכשירי כל של הפיכתם איפשר המחשבים שני חיבור
מהמחשב. ישירות מידע, לקבלת מסופים לכעין שברשת רינטר
את הן לספק יכול הטלפרינטרים שירות אין בהן ביחידות
המברקים תנועת את והן למחשב שאילתות להעברת הדרישה
עתה קיימים כאלה מסופים מיוחדים. מחשב מסופי הותקנו 
חיפה, במרחב תלאביב, מחוז במטה האדם, כוח במחלקת
שנת במשך הנגב. ובמרחב ירושלים במרחב המרכז, במרחב
שני  נוספים מסופים להתקנת תקשורת קווי הותקנו 1976

מידע במדור אוטומאטי! נתונים לעיבוד במחלקה מסופים
תל מחוז של התנועה בענף תעבורתי: מידע ובמדור פלילי
תלאביב. מחוז של לפועל) (הוצאה המשפט ובהיכל אביב

.1977 בשנת יותקנו אלה מסופים

נוספים. לקבצים תוכניות כתיבת נסתיימה הנסקרת בשנה
אלה: קבצים הופעלו השנה תום עד

פירוט ז (פלילי) עבריינים פרופיל פליליים: עבריינים
הר נמלטים! עבריינים * לחקירה דרושים ותיקים: הרשעות
רכב ו (תעבורה) עבריינים פרופיל ז תעבורה עברייני שעות
המניין. מן משטרה אנשי * נהיגה פסולי רכב; בעלות גנוב;
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הפנימית הביקו1ת ג,
ופתיחותם^ הביקורת במימצאי שנכללו וההמלצות ההערות . קבלת עקב שהוכנסו השונות המערכות של המעשית הפעלתן
אמצעים נקיטת איפשרו  המבוקרות היהירות מפקדי של מכף, שנבעו האירגוניים והשינויים הפנים לביטחון האחריות

החיל. מטרות ולקידום העשייה לשיפור ופעולות התחומים במירב הפנימית הביקורת של העמקתה את חייבו
."',. החיל. זרועות של והתפעוליים המשקיים

5 6 לוח

ה>חודות1976. נזמי הביקורת התפלגות

האיצי המסה
57 ±

הדוןמי המחוז
44

י₪ 1צנו1י48£>^ממחוז/,
מטנו ^88^

מאזות^ נזחחתלאב1!ממשהו
5...' 33■■■.■■ "■■..:■

פתע ביקורות 89 מתוכננות, ביקורות 47 נערכו 1976 בשנת
גיוס' נגעו.להליכי שנבדקו הנושאים מעקב. ביקורות ו9
בנייה, אתרי מאש' בטיחות כספיים' דיווחים ומכרזים, רכישות
תאי שונים, ציוד פריטי של מלאי עובדים,ספירות נוכחות
סדרי וסדנאות, רכב תקינות מזון, מכוניות מטבחים, מעצר,
סיור, באירועי טיפול פליליים, תיקים מוצגים, אבירות, רווחה,
58 נערכו אלה על נוסף הסטאטיסטי. והדיווח תנועה נושאי
תשלומים קציני ביקורת כללו: אשר שגרתיות ביקורות
ובקנ הכספים במחלקת הראשית, במסלקה ביקורת מחוזיים,

השק"ם. טינות

ובמיתקניו* הארצי המטה ביחידות נערכו הביקורות %27.8מן
%16.3 < הצפוני במחוז  %18.0 * הדרומי במחוז  %21.6

 יו%1.5 הגבול במשמר  %14.8 תלאביב* במחוז 
■ י האזרחי. המשמר ביחידות

שקויימו נכסים, סילוק ועדות ב9 השתתפו הביקורת אנשי
. ;: , .1976 בשנת המשטרה עלידי

בבי העוסקים לאנשים מקצועית הכשרה להקניית המאמץ
הגדול חלקם סיים הנסקרת, השנה תום ועד נמשך, קורת
למינהל. במדרשה שנערך פנימית, דושנתילביקורת סמינריון
בנושאי ניהול, בטכניקות ספציפי ידע הקיף הלימודים חומר
במישור הביקורת כללי ובלימוד לביקורת הקשורים רקע

. והמשקי. התפעולי
/
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0ו פרק

יחסים
הציבור עם
ויחסים
ביךלאומיים

העיבור עם יחסים א.
את שואבת היא ממנו הציבור של ועזרתו תמיכתו בלי כראוי, תפקידה את לבצע יכולה אינה משטרה שום
היטב מודעת ישראל משטרת לשרת. באים הם ואותו באו עמם מתור ששוטריה ישראל, משטרת שכן כל לא כוחה.
מבחינת והן השוטרים של הסובייקטיבית ההרגשה מבחינת הן  תקינים ציבור יחסי של ולחשיבותם זו לבעייה

עבודתם. יעילות על אלה ליחסים שיש ההשפעה
שהמשטרה או לו בצר למשטרה פונה אזרח  משבר של רקע על כלל בדרך הם המשטרה עם לפרט שיש המגעים
וחיכוך; מתח של יחסים צומחים כזה מצב שמתוך פלא אין ובחוקיה. בחברה שפגע חשד כשמתעורר אליו פונה
הוא שתפקידה לזכור  אובייקטיבי באופן המשטרה של מעשיה את לשקול לעתים מתקשה שנפגע האזרח

מבצעת. היא אותו החוק לשינוי לטעון במקום המשטרה על הוא מתרעם אחת לא הכלל. טובת על להגן
אפשרויותיה שמוגבלות כפי  למדי מוגבלות קרובות לעתים הן פעולותיה להסברת המשטרה של אפשרויותיה
ולבצע להמשיך שתוכל כדי להבליג, היא נאלצת פעם לא ודמותה; פעולתה את המסלפות ידיעות על להגיב
למשטרה אין כי לביקורת פתוחים מעשיה כאחת. וביעילות בנועם הציבור את לשרת רצון מתוך תפקידה את
וכל וביסודיות בקפדנות נבדקת תלונה כל אנשיה. של כשרים בלתי מעשים על לחפות עניין לה ואין להסתיר מה

הולמת. בתגובה נתקלת נכונה, בלתי פעולה או מסמכות, חריגה

לביטחון הקשורים בנושאים פלקטים ברבים הופצו כן לותיה.
עויינת. חבלנית ולפעילות

ומחוץ הארץ מן בודדים ושל מאורגנות קבוצות של ביקורים
למערכת התורם אחר גורם הם המשטרה, ביחידות לארץ
הסברים או הרצאות משולבים אלה בביקורים לציבור. ההסברה
את מקרב זה, אמצעי בלתי מפגש המשטרה. פעולות אודות
ובסופו מעשיה, את להבין לו עוזר המשטרה, לבעיות האזרח
במשך עימה. פעולה ולשיתוף תדמיתה לשיפור תורם דבר של
הארצי, במטה אלה כגון ביקורים מאות קויימו הנסקרת השנה
ובבסיסי שבמרחבים המשטרה ביחידות הארצי, הספר בבית
בביתן ,1975 בשנת שהוצגו רבים מוצגים הגבול. משמר
הארצי למטה הועברו והבטיחות, הביטחון בתערוכת המשטרה,
נמצאת זו תערוכה קבועה. משטרה לתערוכת בסיס וישמשו
פעילותה את להציג ומטרתה הקמה, של האחרונים בשלבים
הסבר, דברי בעזרת המבקרים, בפני והישגיה המשטרה של

וסרטים. שקפים שקופיות,

הציבור עם גומלין ויחסי הסברה .1

ופעולות המשטרה בתוך הסברה פעולות נעשו השנה במשך
דפי פירםום על התבססה הפנים הסברת הרחב. לציבור הסברה
על וכן למפקדים להסברה עזר ודפי השוטרים לכלל הסברה
הועברה שוטפת אינפורמאציה מיוחדים. הסברה כנסי קיום
ההסברה המשטרה". בעולם "מהמתרחש הדושבועון באמצעות
עלידי שניתנו הרצאות, של בדרך בעיקר נעשתה לציבור
צבא, יחידות : שונים פורומים בפני הופיעו אשר משטרה אנשי
וולונטריים, אירגונים של מועדונים תיכוניים, ספר בתי תלמידי
העניפה הפעילות את לציין יש במיוחד וכף. קהילתיים מרכזים
משטרה קציני צה"ל: יחידות בקרב שקויימה זה, בתחום
בגולן מהן צה"ל, ביחידות הרצאות בסדרת שבוע, מדי הופיעו,
ביחידות הרצאות 123 השנה במשך ניתנו הכל בסך ובסיני.
"מהמתרחש הדושבועון אחרים. גופים בפני הרצאות ו64 צה"ל
של רחבים חוגים בקרב הוא אף מופץ המשטרה" בעולם
ופעו המשטרה על מוסמך מידע מקור להם ומשמש הציבור
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פרסים ניתנו בהם רשמיים/ טכסים קיום עלידי השוטר* "יום
.יי י" בעבודתם. שהצטיינו לשוטרים

י מהווה שנתיים, מזה הקיים השוטר, למעך חציגורי הוועד
הוועד אנשי המשטרה. לביו הציבור /בין מקשרת חוליה.
תנאיעבודתם את השוטרים על להקל כדי ליאות, ללא פועלים
הזקוקים החיל אנשי מבין לאלה שונות בדרכים לעזור וכדי
המועדונים הקמת מיבצע הבאה בשנה להסתיים עומד כן, לכך.
הוקמו 1976 בשנת ושיפוצם. המשטרה ביחידות המנוחה וחדרי
ל34. השנה תום עם הגיע הכללי ומספרם חדשים, מועדונים 14
הוועד ראש של רעייתו סורקים, ,עדה הגברת עוסקת בעיצובם
קודמים כבתפקידים זה, שבתפקיד סורקיס, מרדכי מר הארצי,
פעילותו ואנשיה. המשטרה למען רבות פועל הוא שמילא,
במאמציו השאר, בין ניכרת שיין, יוסף מר הוועד, גזבר של
העובדת. ההתיישבות עללידי הגבול משמר יחידות לאימוץ
קרן בהקמת נוספים: נושאים בשני הוועד פעילי מטפלים כיום
ה"טייגרמ? בבנייני המתגוררים לשוטרים לדיור, הלוואות
חינוך במוסדות הלומדים שוטרים לילדי מילגות קרן ובהקמת
נועדה והיא נבון, יצחק ח"כ עומד זו קרן בראש עליסודיים.

ילדיהם. של הלימודים במימון המתקשים לשוטרים לעזור
פירסומים .2

ההסברה:, מחלקת עלידי לאור הוצאו השנה במשך
ותיקונים חדשות קבע פקודות הארצי? המטה הודעות
בעברית  1975 לשנת השנתי וחשבון הדין ; הקבע לפקודות
וב בעברית  המשטרה" בעולם "מהמתרחש ובאנגלית;
בשירותי אתה.נעזר "האם מז"פ"ן שירותי את "הכר ; ערבית
; טיפוליים" פליליים, חברתיים, היבטים'  "סמים מז"פ";
בענייניי והוראות דינים קובץ הנוער"; ועבריינות "המשטרה

5 למפקד עזר דפי הסברה; דפי הנוער; עובדי בטאון נוער;
שאילתות  "הכנסת" מיוחדים! אח"ק חוזרי שונות; כרזות

אחרים. ופירסומים ותשובותיו, בכנסת המשטרה לשר
לאור הוצאו  וחודשיים שנתיים  סטאטיסטיים פירסומים
אלה פירסומים אוטומאטי. נתונים לעיבוד המחלקה עלידי
יישובי ;1974 לעומת 1975 המשטרה, מעלולי סיכום כללו:
רכב ועבריינים, עבריינות אוכלוסייה,  המשטרה תחנות
הערים בשלוש ביןעירוניים כבישים ;1975  דרכים ותאונות
והסיבות המקום לפי נפגעים, עם תאונות  הגדולות
הגדולות הערים בשלוש רגל בהולכי פגיעות ;19751972
התפלגותלפי  1975  העבריינים גילוי אופן ;19751972
הגדולות הערים בשלוש דירה לבתי התפרצויות הגילוי; גורמי
רכב ;1974 לעומת 1975 גנוב רכב האיפיונים;  1975 
חודש*1 ;.דו"ח (ינואר) 19761968  נמצא ולא שנגנב מנועי
מחוזות (מרחבים, הפלילית העבריינות היקף על ומצטבר
ואחוזי. העבריינות היקף על ומצטבר חודשי דו"ח ~* וארצי)
תאונות על ומצטבר חודשי דו"ח המשטרה; בתחנות הגילויים
התפלגות. חקירה; בתיקי טיפול גמר על חודשי דו"ח ונפגעים;
קטעי פירוט גדולים דירהביישובים לבתי ההתפרצויות
ההתפרצויות התפלגות הפריצה^ וזמני הבעייתיים הרחובות

 המקום. סוג לפי עסק לבתי

הכרוכות הסכנות .להסברת מיוחדת פעולה נעשתה השנה
מלבד העויינת. החבלנית הפעילות של השונים, בהיבטים
הוכן הארץ, ברחבי שנתקיימו בהרצאות זה נושא העלאת
בנושא שירות", "תשדירי במסגרת ששודר טלויזיה, סרטון
לאור הוצאו וגם פיגוע, או אסון במקום מהתקהלות הימנעות
נוספות כרזות שתי לאור הוצאו כן צבעוניות. כרזות שתי
חשודים. דואר ודברי חפצים לגבי העירנות להגברת הקוראות

הארץ. חלקי בכל ציבוריים במקומות הופצו אלה כרזות
חשובה שליחות וממלאת ייצוגית זרוע היא המשטרה תזמורת
באירועים מופיעה היא המשטרה. של הציבור יחסי בתחום
הגשת של בטכסים וציבוריים, ממלכתיים ובאירועים משטרתיים
ובעיירות הערים בכיכרות צה"ל, של במסדרים האמנה, כתבי
ובפני תיירים בפני ציבוריים, בכינוסים חולים, בבתי הפיתוח,
נוער ולבני לתלמידים שניתנו הקונצרטים ספר. בתי תלמידי
כלי על והסבר הדרכה בדברי לוו ובמועדונים הספר בבתי
התזמורת הופיעה הכל בסך שהושמעו. היצירות ועל הנגינה

.1976 בשנת פעם 128

הציבור לבין המשטרה בין הקשר לייעול נעשהרבות השנה 

השנה במשך לעיתונאים. המועברת האינפורמאציה באמצעות
הונהגו המשטרה דובר בלשכת הדוברות. במערך שינויים בוצעו
השעות בין יום מדי אליה לפנות ניתן ועתה תורנויות,
מידע המחפשים העיתונאים על הקל זה הסדר .22.0(<07.00
דוברות על הושם מיוחד דגש פירסומיהם. לאמינות ותרם
מוסדה המחוזות דוברי של הפונקציה שונים. בנושאים יזומה
הסדרים שופר. המשטרה דובר לבין ביניהם והקשר רבה, במידה
העיתונאים עם המשטרה של הקשרים להידוק תרמו אלה

עבודתה. ולדרכי לפעולותיה הבנתם ולהגברת
כשאין גם ולבודדים, לגופים המשטרה מגישה אותה עזרה,
הציבור. עם יחסיה לשיפור תורמת החוק, מטע6 כן לעשות עליה
לעשרות ובעלפה בכתב מוסמך מידע סופק השנה במרוצת
לחברות סיוע ניתן במחקר; העוסקים ולגורמים סטודנטים
הסרט לעידוד הוועדה י המלצת (עלפי ומחו"ל מהארץ סרטים
על שמירה לשם לרשותן אדם כוח העמדת עלידי הישראלי)
הדו"ח בשנת וכד'. נשק מדים, רכב, השאלת ועלידי הסדר,

סרטים^והצגות. של הפקות ל35 עזרה ניתנה
להעיד יכולים הציבור עם תקינים יחסים לקיום הפעילות על
על שנשלחו וההוקרה התודה מכתבי של הרבות המאות גם
עקב אם  משטרה ליחידות או בודדים לשוטרים אזרחים ירי
שזכו סיוע עקב ואם; תפקידים ביצוע במסגרת שנעשו פעולות
הסיוע לגילויי גם מתבטאת זו יחסים רקמת מצוקה. בעת לו
לשוטרים הסעה מתן אזרחים: משטחדעלידי לאנשי הניתן
נכונות שנתקלקל, רכב בתיקון עזרה בדרכים, הממתינים
למשקה הצעות מבוקשים, אנשים או מענים באיתור להשתתף.

וכר. קרב*מי.שרב
בארץ, שונים במקומות שוטר" "ימי נתקיימו השנה גם
אלה אירועים במסגרת המוניציפאליות. הרשויות עם בשיתוף
לבין האזרחים ציבור בין ומפגשים פומביים מסדרים נערכו
את ציינו רבות מוניציפאליות רשויות המקומיים. השוטרים
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בקשותיהם. לפי אליהם נשלחים או ולבודדים, שונים לגורמים
מספר את למשטרה. מחוץ רב לביקוש זכו מהפירסומים חלק
טיפוליים", פליליים, חברתיים, "סמיםהיבטים החוברת עותקי
עקב הפצה, כדי תוך ניכרת, במידה להגדיל צורך היה למשל,

אזרחיים. חוגים בקרב זכתה לה ההתעניינות
להתעניינות הוא אף זוכה ישראל משטרת של השנתי הדו"ח
עותקים במאות מהדורתו הגדלת את המחייבת וגוברת, הולכת

שנה. מדי

תורתי וחומר הדרכה חוברות פירםמה ההדרכה מחלקת
הפגנות, פיזור הציבורי, הסדר השלטת המשטרה: במקצועות
אימון הגבול, במשמר משטרה תפקידי הדרכת מטה, עבודת

ראשונה. עזרה האזרחי, המשמר יחידות
ארצי, חבלה קצין עלידי מקצועי חומר פורסם כך על נוסף

וכר. ואירגון תקנים מחלקת הסיור, מחלקת
הפירסומים רוב בלבד. פנימי לשימוש הוא מהפירםומים חלק
המשטרה עלידי ומופצים הרחב לציבור גם מיועדים האחרים

הציבור תלונות על הממונה של בלשכתו שנתקבלו התלונות
נסבו ובמרחבים, במחוזות התלונות קציני ואצל הארצי במטה
או מחדלים על בכוח, שימוש על לקוי, משטרתי טיפול על
על בצדק, שלא או סמכות ללא פעולות על בטיפול, השהיות
משטרה. אנשי של נאותה בלתי התנהגות ועל בשיקול, טעויות
רבות היו המשטרה עלידי בכוח שימוש בדבר התלונות בין
אנשי נגד כוח הפעילו עצמם שהם אנשים עלידי שנשלחו
התנגדו חוקיות, בלתי בהפגנות שהשתתפו בעת משטרה,
מתון תלונות 27 רק ציבור. במוסדות התפרעו או למעצר

המידות. בטוהר בפגיעה נגעו שנתקבלו, תלונות כ4,000

של קטן לא מספר מצוי כבתלונות, בו שטופל החומר בין
אזרחים. של השגות או בקשות אלא אינן שבמהותן פניות,
האפשר ככל להיענות המגמה לאור נאות, לטיפול זכו אלה גם

אזרחים. של לפניותיהם

מבוססות או מבוססות נמצאו שנתקבלו, התלונות מן כשליש
אלה עם הדין למיצוי הן מתאימים, צעדים וננקטו בחלקן,
ולהפקת המעוות לתיקון והן מוצדקת נמצאה נגדם שהתלונה
הת ואת במשטרה העבודה הליכי את לשפר במגמה לקחים,

אנשיה. נהגות
לתשובה.  מקרה בכל  זוכה למשטרה תלונה המגיש אזרח
שהביאו הנימוקים בפירוט מלווה התלונה דחיית על הודעה
הממונה של קביעתו את מקבלים האזרחים של רובם לכך.
טענו את מאשרת קביעתו כשאין גם  הציבור תלונות על
ללשכת המגיעים הרבים התודה מכתבי כך על יעידו תיהם.

המתלוננים. מאת הציבור תלונות על הממונה

הציבור תלונות .3

יותר ציבורית לביקורת המשטרה חשופה הדברים מטבע
אתר בכל מורגשת נוכחותה במדינה: אחרים גופים מאשר
החיים, שטחי לכל ונוגעים לעין גלויים מעשיה עת, ובכל
במדינה, אזרח כל עם כמעט במגע אותה מביאות פעולותיה

הציבור. שכבות בכל רב עניין מעוררים עבודתה ונושאי

מבקר של התקשורת, כלי של לביקורתם פתוחה המשטרה
הפרלמנטארית ולביקורתה הציבור תלונות נציב של המדינה,
הרוצים האזרחים מרבית ואולם ועדותיה. ושל הכנסת של
ברור באופן מעדיפים משטרה, אנשי פעילות על להתלונן
זו ברורה העדפה עצמה. למשטרה תלונותיהם את להפנות
כי שונים גורמים של בטענותיהם הטעם חוסר את מוכיחה
שמשטרת העובדה גם עצמה. את לחקור צריכה המשטרה אין
הציבור תלונות של לבדיקתן מיוחד מוסד מקיימת ישראל
שהיא החשיבות על שתיים: על מעידה היא כי זאת, מוכיחה
נחישות ועל האזרח, של זכויותיו על הקפדנית לשמירה מייחסת
כבעבר, תישאר, ישראל שמשטרת עלכך לשמור החלטתה
 החוק עלפי נוהגים ושאנשיו עוררין אין יושרו שעל גוף

בזולת. והתחשבות מידות טוהר תוך

יודעים במשטרה הציבור תלונות על לממונה הפונים אזרחים
לא וכי פנים, משוא וללא תום עד ייבדקו תלונותיהם כי היטב
צודקת אכן אם  לאור תצא שצידקתם כדי מאמץ ייחסך

תלונתם.
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פליליות עבירות £ל וגילוי מניעה לשם וכן מסוכנים סמים,
מדינות פני על משתרעים והשפעתן ביצוען תכנונן, אשר
■,;י;;:;י יי;ייי  ■ .■ י; י ■■ . . ...  .י י י ויבשות. י

ההברות המשטרות מרבית עם מגעים קויימו הנסקרת בתקופה
שאיתן אחרות; מדינות ומספר ערב מדינות למעט באירגון,
באמצעות לישראל, פעם מדי פנו הן גם או ישיר, מגע קיים לא
עניינים בירור לצורך האינטרפול, של הכללית המזכירות

/■■ \ ;".■ ■ . ■■■ : .. ' ■. י " מסויימים.

705 בארץ האינטרפול בלשכת נתקבלו הנסקרת בשנה
432 אחרות לארצות ממנה ונשלחו מברקים ו1,700 פניות

פניות.

בוועידההשנתית  השנה השתתפו ישראל משטרת נציגי
אוקטובר. בחודש בגאנה שהתקיימה הכללית

הביןלאומי השוטרים אירגון .3
."'' י ■ ■י 

חברים הביןלאומי השוטרים לאירגון הצטרפו השנה גם
בעיקר התבטאה המשנה בסניפי הפעילות רבים. חדשים
משפחותיהם, ולבני לחברים מסיבות כגון חברתיים, באירועים
עם ומפגשים מאורגנים טיולים נוער, ובני לילדים חג מסיבות
בתל התרבות" ב"היכל נערו דצמבר בחודש ציבור. אנשי
ורע חברים כ3,000 בו והשתתפו השנתי, הרעים כנס אביב

יותיהמ.

חברי של מאורגנות קבוצות חמש בארץ ביקרו השנה במשך
שהגיעו איפ"א חברי עשרות וכן שונות מארצות איפ"א.
הישראלי. הסניף חברי עלידי נתקבלו המבקרים כל כבודדים.
וחלק בארץ, האירגון חברי ל ש פרטיים בבתים התארח חלקם
בתלאביב.. איפ"א בדירת התארחו הבודדים האורחים מן

גומלין לביקור אה יצ הישראלי הסניף חברי מבין קבוצה
בחו"ל.

ביןלאומיים יחסים ב,
חוץ גורמי עמ פעולה שיתוו* .1

ישראל למשטרת מגיעים שונות מארצות רבים אורחים
ולשם בה הנהוגות העבודה שיטות להכרת לימוד, למטרות
משטרת אירחה החולפת השנה במשך לעתיד. קשרים קשירת
מפקדי 3 ביניהם ובקבוצות, כבודדים שבאו איש 52 ישראל
שדה מפקד ציריך, קנטון של המשטרה שר מאסיה, משטרה
באנגליה, יורק מחוז של המשטרה מפקד ציריך, של התעופה
משטרה קציני מגרמניה, ריילנדהלץ מדינת של הפנים שר
חברת מאוסטרליה, פרלאמנט ומאפריקה'חברת מהולנד בכירים:

. ועוד. מקנדה פרלאמנט

שנבחרה שוטרת לחו"ל: יצאו ישראל משטרת אנשי גם
בחגיגות המשטרה את בהצלחה ייצגה מועמדות, עשרות מבין
בעיתונות רב לפירסום זכה והדבר ארה"ב, לעצמאות ה200
השתתפו ישראליים משטרה אנשי האמריקניות? ובטלויזיה

לארץ. בחוץ מקצועיים ובכנסים .בהשתלמויות

אפשרות במתן גם מתבטא חוץ גורמי עם הפעולה שיתוף
ספציפיים בנושאים להשתלם שונות מארצות משטרה לקציני

ישראל. משטרת של :השונות ביחידות

האינטרפול .2

בעולם אחרות משטרות לבין ישראל משטרת בין הקשר
 פלילית למשטרה הביךלאומי האירגון באמצעות מתבצע
תנועת שגדלה ככל ומתהדק הולך זה קשר ה"אינטרפול".
והכלכלה הסחר קשרי שמתרחבים וככל מדינות בין האנשים

הבץלאומיים.

להיעשות ניתנים למדינה ממדינה והמעבר הנסיעה בתקופתנו,
עלידי מנוצלת זו עובדה לעבר. בהשוואה ובקלות, במהירות
מכך כתוצאה הביןלאומי. הפשע להתפתחות ומסייעת פושעים
משותפות, חקירות בניהול ■ הדדי לסיוע דפוסים נתגבשו
בסחר לחימה גנוב, ורכוש נעדרים מבוקשים, עבריינים באיתור

./
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י"*י! ת ו /71 הל ת נ> רש*

;^8 ."■. .... 1.........;;.::^.:..:... ;1976^75 מסוימים ט גזרי גמל הפעילות הי?|ף; י
9 ........... . המשטרה אנשי לביעור והעבריינותי;;בחש!יואה המורשים ^אוכלוס^יכל/יהרכג י

:, 9 ."... .." .7". ..." 1976~1975 ת המיזוזו לפי מסויימ*ים/4 פעילות נןיגזריי

13 ;""~.... ".."■ ......"". (דיאגרמה) העבירות קבוצות לפי ,1976  חקירה תיקי
;■ 13 ......;..........;... ;. ....;.:;; .:...;....::..... .£■ 1976 והמחוזות המרחבים לפי התפרצויות■
^14 .■... ■ ■ . 19761974 המניע לפי לרצח וניסיון רצח
'15^,1;^.1."■".^ \ ...; ג1.. (דיאגרמה) המחוזות ילפי ,1976 י שנאשמו י'זוקירה תיקי

■ 15 .... . 19761971 והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת
;15 ........:...... " , .; ■■ ^ ....^..,;.^.:,..:..:..:;;:...;... 1975ל1976; התאבדויות
16 ...:...... :................ 1976 המחוזות לפי  רשות מנועי*בלי ברכב ושימוש גניבות.רכב"מנועיי
16 ..;.......,ג .... ...:...........: ... ........:;1.1976 .והמחוזות המרחבים ~'לפיי לסוגיהם חטאים

;.17 ,.................,:..........;"....... . והמחוזות.1974^1976".ג"....."..". ~.לפיהמרחבים חקירה תיקי
י^ ....■.■.■.... "" ~~> "..י......."..... והמחתות;1976 המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות
18....................... : 1976 המרחביםוהמחוזות ולפי העבירות קבוצות לפי  תיקי.חקירה
22 ..............י 19761975 קבוצתל,העבירות לפיי  נתגלוועבריינים שבהם■ חק?רה תיקי
י:73י ...".:..........: ■■ "..,.........";:........:,;... 1976 הנפות לפי שנחקרו;. .לסוגיהם מקרים
24 :........... .. .■ ב....:..:.::* 1976^1975 .לפיהנפות וגילויים חקירה תיקי
,24 ;....................".,. ■■■■ 19761975 הנפות לפי ו העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי

26. ".....;.,........., . ..:..... 19761974 שהואשמו ומבוגרים קטינים
27 ...... ■......■ . ,;...;. 19761972 1715 בגיל ונעדרות קטינים נעדרים נעדרים, הכל סד
;;27 _......,...." ■ (דיאגרמה) 1976 שהואשמו ומבוגרים קטינים

35  ■. . , . 19761974 המחוזות לפי  ומציאות אבידות 22

;35 .. ■. ..... . .. 19761974 ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש 23
36 ......... ..:..■ . 19761974 מאסר פקודות של לפועל הוצאה 24
36 . : 19761974 המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 25

מספרהנושא ■
הלוח

הפעילות והיקף ■ך"_.>אירגון ■"./.■■

יי ■■ ישראל משטרת של
]"■■■ ייי2י ייי .

;;"3 ■

. "4העבריינות
"והחקירות 5 .

6
7

8

10

יי י י ■, י י ■ " י .!
11

;12
. 13

14

15 י.
■■■■■.. ■■;  י 116

. ' ;.,_■ .  ■17
' *י .■י .■  18

19עבריינות

20הנוער
21

;38 ■ ■■.. . ■ : 1976 בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
38 ■... . .. (דיאגרמה) 19761974 שנרשמו תעבורה דוחות
39 19761967 ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
39 19761975 המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
40 1976 עירונית לא ודרו עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי
40 19761975 דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרבב כלי
41 .. 19761974 וילדים מבוגרים  לסוגיהן תאונות נפגעי
41 1976 והמחוזות המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
42 .■... י 19761975 המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות
42 1976 המחוזות ולפי הנפגע סוג לפי החומרה, לפי תאונות נפגעי
43 .'. , 1976 והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות
43 19761974 יל ג קבוצות לפי  ונוסעים רגל הולכי  שנפגעו ילדים
44 : ; 19761974 והמחוזות המרחבים לפי  תאונות נפגעי
45 ..  . : 19761974 חומרתן לפי דרכים תאונות
45 ■■■■ ■.. ."....,. ■ ; 1976 התאונות סיבות התפלגות

 התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רישיונות
46 ■ . ■ ■■.. , 19761975, המחוזות לפי
47 ■ ■■■■■■ . ■■■ 1976 וסילוקם, תעבורה דוחות
48 . ■■..■■■.. ..,..........:............ 1976 הנפות לפי  דרכים תאונות
48 *^07ו ז?ו1וות %0י _ יץ^נויוי* ייוי^זי
.48^ ".,...."..... 1976 המוחזקים בשטחים התעבורה חוקי על עבירות

26
27
28

29
30

31

32
33

34
35

36
37
38

39

40

41

42
43
44
45

מניעה
0יור

מיבצעים

התענודה
בדרכים
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חעמו!

53 ;....:."".".... 1,000.תושבים19761967 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם טח מצבת
33; ......................... 19761967 המניין מן משטרה אנשי  הדרגות לפי האדט כוח מצבת
י54,י ".""".1.... י....,,.......,.". .."."..... 1976 ובמחוז1ת האיצי במטה המצבה
54........;..,, :... : ......"....י..... .(דיאגרמה) התפקידים לפי ,1976  האום כוח חלוקת
55 ,. המניין,19761972 מו משטרה אנשי המצבה מן והורדות גיוסים
:ד.......■'.■'..55 ,!,.".".;.... 1976 המניין מן משטלה ^,אנשי בשירות ויתקם לפי המצבה מן .היןחיים
55" ...."..11....1..1...1.., 1976 במניין מן .מ?8$רה אנשי הטיבות המצבהלפי הורךות.מן
57 ...........". .י .... 1. 1976 הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם לוח מ*גבת
58 :,."...,,<....".,..",."....... , ■. *976 קורסים
58^".;.,...... .י ., ,.:". ..".;..,.," , ,.."............ 1976 השתלמויות

67 ".,......... ., (דיאגרמה),... 1976 היחידות. לפי הביקורת התפלגות

הדו"ח ב6וף "" :.19761974 חקירה תיקי  השוואה סיכום
הדו"ח בסוף 19761974 העבירות סוגי לפי וגילויים. תיקים.
הדו"ח בסוף ,.. ועבריינים.1976 עבירות  שנתי סיכום
הדו"ח בסוף י. 1976 העבירות סוגי קבוצות.גיל.ולפי לפי  שהואשמו קטינים

העבירות קבוצות לפי. עבריינים שבהם.נתגלו חקירה תיקי
הדו''ח בסוף .: ,.;....:.;..."".....;... :'1976 והמחוזות המרחבים ולפי
הדו"ח בסוף ..;..... , ......1976 הלילוק העברייניםשלבי נתגלו שבהט תיקים
הדו''ח בסוף ... 1976 לבירות בביצוע שהואשמו גאנשים הטיפול סיום
הדו> בסוף ;. .■ ,. .....: .......; :..:...:...... 19761974; בסילוקם חטאים
הדו"ח בסוף ; 19761967 הגילויים ואחוז שנתגלו תיקים חקירה, עתיקי1 65
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57לוח
19761974פיכו*■ ונייץוזלץח?  השווואה

ד!ון,יל(יפגאחוזימהשינוי ממסר
תושםטו ל100,000

העגית! 019741975וג 1976
1974/751975/76197419751976

וריגולין: "101514+50.0בגידה 6.6 0.30.40.4

למרד והסתה 5711+40.0+57.10.10.2.0.3מרד

חירום 66442423836.133.219.612.18.0חוקי
י52363230.811.11.5הסתננות 1.60.9 רשמייםן 3166.70.1יסודות

הביטחון/4 כלפי אחרות 26940246.1+49.4+14.67.911.513.0עבירות

התאגדות או 51359731.41.51.02.7התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה י0.8*263062+15.4קטטה 0.91.7

ברחוב והפרעה 2,0682,7942,327+35.116.761.180.165.4קטטה

גבול5. +2,9953,5313,483הסגת 17.9 1.388.5101.297.9
ציבור עובד 213249+52.4+53.10.60.91.4הכשלת

2,1653,9383,636+81.9איומים 7.664.0112.9102.2

המשפט כלפי +1,5041,7761,811.עבירות 18.1+ 1.944.450.950.9

והימורים +210226261משחקים 7.6+ 15.46.26.57.3
הדת כלפי 21171619.0עבירות 5.80.60;50.4

+100192223+92.0שוחד/ו י16.13.0 5.56.3

המשפחה כלפי +536337עבירות 18.941.21.61.81.0

דרך חסימת רעש, 1,1841,4561,450+23.0מטרד, 0.435.041.740.8

. הביטחון שירות כלפי +377386373עבירות 2.4 3.311.111.110.5

ציוד  הביטחון כלפי 301319481עבירות ,+ 6.0+50.78.99.113.5

הציבורי הסדר כלפי אחרות 8871,1901,118+34.2עבירות 6.026.234.131.4

והבשלתו שוטר ,8661,1231,539+29.7+37.0תקיפת 25.632.243.3

. . .רצח 49445510.225.01.41.31.5

לרצח.ו 8114098+72.830.02.44.02.8ניסיון
1/3

+121819+50.0הריגה3£ 5.50.30.50.5

ברשלנות מוות 312840גרימת 9.7+42.80.90.81.1

וחריג;! רצח 324626+43.743.40.91.30.7איומי

אדם חיי כלפי אחרות 0.1"■"4עבירות

חמורה גופנית 505476468חבלה 5.7 1.614.913.613.2
ט
ציבור13> עובד *תקיפת י330401 417+21.5+ 3.99.711.511.7

ציבור)/ עובד (למעט 7,88610,64210,023+34.9תקיפה 5.8233.1305.1281.8

, פלילית ופחזנות +612660598רשלנות 7.8 9.318.118.916.8

שואו ומאסר כפייה 65558715.4+58.11.91.62.4חטיפה,

אדם של גופו כלפי אחרות י""■123+50.0עבירות, 0.1

ובאיומים בכוח 171163150אונס 4.7. 7,9.. 4.2י5.04.7

. . כחוק שלא ובעילה 248233217.אונס 6.0 6.87.3. 6.76.1

טבעיות בלתי מין 434364+48.81.31.21.8עבירות

בכוח מגונה 259334290+28.913.17.79.68.1מעשה

בכוח שלא מגונה 975957847מעשה 1.811.428.827.423.8

בפומבי מגונה 333307329מעשה 7.8+ 7.19.88.89.2

מין מחלות הפצת .88275.00.20.20.2

אחרות מין עבירות
■ ,



1,5
0.9
2.6
3.5
2,4
2.4
0.4
0.6
28.1
4.5

1.2
0.3
2.7
4.6
3.5
0.3
0.6
43,9
3.0
0.3

1.5
0.5
2.5
0.8
3.1
0.4
0.3
31.1
4.7
0.6

+30.9
*

 4,2
22,9
30,5
+40,0
 4.7
34,8
+50.9
41.6

16.0
29.4
+ 10,5

*
+ 15.2
23.1
+75.0
+45.9
32,9
36.8

55
34
91
124
84
14
20
998
160
7

42
12
95
161
121
10
21

1,533
106
12

50
17
86
27
105
13
12

1,051
158
19
1

לזנות סרסרות
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

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

מסוכנים בסמים שימוש
מסוכנים בסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

3

חמורות) (בנסיבות +96105111שוד 9.4+ 5.72.83.0■ 3.1
נשק) (בלי 5.56.6"130193234+48.5+21.23.8שוד

פשע ביצוע לשם +_124חימוש 100.0._0.1
גניבה לשם 88130180+47.7+38.42.63.75.1תקיפה

133181343+36.1+89.53.95.29.6סחיטה
ומוסדות ע0ק לבית +19,59619,98022,128התפרצות 2.0+ 10.7579.3572.8622.1

דירה לבית +17,62923,12426,257+31.2התפרצות 13.5521.2662.9738.2
פריצה3 כלי 5676123+35.7+61.81.72.23.5החזקת
ציבורס עובד ע"י גניבה 109510.044.40.30.20.1ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גניבה +286326524ביצוע 14.060.78.49.314.7
רשות ללא ברכב +15,31012,27713,81719.8שימוש 12.5452.6352.0388.5

חלקים גניבת או רכב מתור +16,77420,56622,491+22.6גניבה 9.3495.9589.6632.3
אופניים 4,5454,5115,038גניבת 0.7+ 11.6134.4129.3141.6

, 1,8441,3651,92326.040.854.539.154.1כייסות.
אחרות5* 38,77838,17637,080גניבות 6.ג 2.81,146.41,094.51,042.5

גנוב רכוש +553571599קבלת 3.2+,4.916.316.416.8
גנוב רכוש 1,5802,2342,213+41.4החזקת 0.946.764.062.2

270326414+20.7+26.98.09.311.6הצתה
בזדון לרכוש נזק "8,093גרימת 10,02010,415+23.8+ 3.9239.2287.3292.8

הת*רצות או גניבה לשם 809993873+22.712.023.928.524.5שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 445894+31,8+62.01.31.72.6עבירות

ארנקים +162192272חטיפת 18.5+41.64.85.57.6

ובולים כסף +162930+81.2זיוף 3.40.50.80.8
והפצתם מסמכים 1,2821,168888זיוף 8.923.937.933,525.0

ועושק/ו +2,3573,0343,205+28.7מידמה 5.669.786.990.1
כיסוי ללא שיק 2,9374,1515,176+41.3+24.686.8119.0145,5משיכת
אחרות מידמה +194238248+22.7עבירות 4.25.76.87.0

כלכליות +722747796עבירות 3.5+ 6.521.321.422.4

פיסקאליות/: י15עבירות י■ י 0.1
אחרות11 י0.1*31466.7עבירות 0.1

*
עירוניים עזר 0.10.4**1513חוקי

אחרות מינהליות .עבירות 142
ו

12716510.6+29.94.23.64.6

: נפץ וחומרי תחמושת 178170271נשק, 4.5+59.45.34.97.6
וטלוויזיה 0.10.20.9**3833רדיו

ועסקים תעשיות 0.10.51.1**21738מלאכות,
אחרות רישוי 110927616.417.33.22.62.1.עבירות

עביתת 307380377+23.8שאר 0.79.110.910.6

הכל +162,051180,247189,552+11.2סך י 5.14,790.75,167.55,329.3

אחוזים. במאות  *

11^ג י
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..יויי ל6י'פוגיחקניתת ו*י9ץמוגילוייט יןו....

י
■■ ■■■  . ... . . .. .

י

1976*1974 ■י


0

הקנית* תיקימוג ■. שבלוטחקירה תיקיט
עגריינימ נתגלו

ה*עי©*חו*יהגילוייםאחוז
הגילוייט

1974197519761974197519761974197519761974/10751975/76 נ

^ וריגול*. 101514101414100.093.3100.0בגידה 6.7+ 6.7
\% \9
ו* ל*ורד*^" וח*תה ,5מרד 711141020.057.190.9+37.1+33.8

חירום 66442428365341727898.398.398.2חוקי 0.1

+52363245353086.597.293.8הסתננות 10,7 3.4

רשמיים סודות 312,66.7__+ 8.2

הביטחון כלפי אחרות +26940246123735742088.188.891.1עבירות 0.7+ 2.3

התאגדות או התקהלות .51359748348894.197.190,7+ 3.0 6,4

במוסדותציבור והפרעה קטטה ;26306220284876.993.377.4+ 16.415.9
ברחוב והפרעה +2,0682,7942,3271,9762,6772,22695.695.895.7קטטה 0.2 0,1

גבול +2,9953,5313,4831,8252,3942,48260.967.871.3הסגת 6.9+ 3.5

ציבור עובד 21324914304466.793.889.8+27.1הכשלת 4.0

+2,1653,9383,6361,7503,3002,93280.883.880.6איומים 3.0

המשפט כלפי +1,5041,7761,8111,3901,6571,67492.493.392.4עבירות 0.9 0.9

והימורים 21022626120321625596.795.697.7משחקים 1.1+ 2.1

הדת כלפי 211716107947.641.256.3עבירות 6.4+ 15.1

+1001922238617319886.090.188.8שוחד 4.1 1.3
המשפחה11 כלפי +53633752623598.198.494.6עבירות 0.3 3.8

רד ד חסימת רעש, +1,1841,4561,45015719523613.313.416.3מטרד, 0.1+ 2.9
_1_ י* יי.

הביטחון שירות כלפי +37738637334736135792.093.595.7עבירות 1.5+ 2.2
הביטחוןציוד5* כלפי 30131948126326246187.482.195.8עבירות 5.3+ 13.7

אחרות עביחת
הציבורי הסדר י4871,1901,1187691,0231,00386.786.089.7כלפי 0.7

ין ^ ,_
+ 3.7

והכשלתו שוטר +8661,1231,5398171,0761,48294.395.896.3תקיפת 1.5+ 0.5

+49445532313865.370.569.1רצח 5.2 1.4
לרצחט 811409862916376.565.064.311.5ניסיון 0.7

91.788.989.5"121819111617הריגה4 2.8+ 0.6
* נ!
ג ברשלנות1: מוות +31284027263687.192.990.0גרימת 5.8 2.9

■ י והריגה רצח +324626915928.132,634.6איומי 4.5+ 2.0

אדם חיי כלפי אחרות עבירות .■■■■ .... .4
■ ■. :   ■■*""■

*

חמורה 50547646843539738586.183.482.3.חבלה.גופנית 2.7 1.1

ציבור עובד +33040141731038138093.995.091.1תקיפת 1.1 3.9
4 ציבור).5 עובד (למעט +7,88610,64210,0236,7139,2778,67485.187.286.5תקיפה 2.1

ו . _

 0.7

פלילית ופחזנות +61266059841445540067.668.966.9רשלנות 1.3 2.0

5 יו3 שוא.> ומאסר כפייה +65558751507078.590.980.5חטיפה, 12.410.4
צ 1.. . אחרות .עבירות

אדם של גופו ,1כלפי 23113100.050.0100.050.0+50.0

באיומימ או בטח 17116315015614513491.289.089.3אונס 2.2+ 0.3

כחוק שלא ובעילה +24823321720020218180.686.783.4אונס 6.1 3.3
#
טבעיות£1. בלתי מין +43436432365574.483,785.9עבירות 9.3+ 2.2
ם

בכוח מגונה +25433429016622717564.168.060.3מעשה 3.9 7.7

בכוח שלא מגונה י97595784761663951763.2מעשה 66.861.0+ 3.6 5.8

בפומבי116 מגונה מעשה
מין מחלות הפצת

333307329205180
7

196
2

61.6
87.5

58.6
87.5

59.6
100.0

 3.0+ 1.0
+ 12.5

אחרות מין עבירות
■■■.■1■■■.

."

לזנות +50425544395488.092.998.2סרסרות 4.9+ 5.3

בזנות לעסוק 17123415103388.283,397.1שידול 4.9+13.8

. זנות למעשה +86959173898684.993.794.5שידול 8.8+ 0.8

החזקתו או בושת בית 2716112427153129100.095.086.8ניהול 5.0 1.8

ושידולם§ קטינים פיתוי
תועבה דברי פירסום
זנות למטרת שוטטות

, 105

, 13
12

121
.10
21

84
14
20

76
9

, 12

92
,8
21

55
11

19

72.4
69.2
100.0

76.0
80.0
100.0

65.5
78.6
95.0

+ 3.6
+ 10.8

10.5
י 1.4
 5.0

מסוכנים בסמים +1,0511,5339988871,35189884.488.190.0שימוש 3.7+ 1.9
. ^י^ י^^ ^י ^^^י "^ "וו ^7

מסוכנים בסמים סחר
וייגואם, סמים ייצור

158
19

106
12

160
7

156
15

105
9

153
6

98.7
78.9

99.1
75.0

95.6
85.7

+ 0.4
 3.9

 3.5
+ 10.7

. :■ יי המוסר כלפי עבירות ■■■..שאר 1 . י 1100.0

חמורות בנסיבות שוד
נשק) (בלי שוד

פשע ביצוע לשם חימוש .

גניבה לשם תקיפה
מחיטה.

96
130

1
88
133

105
193

2

130
181

111
234
4

180
343

43
73
1

34
96

50
101
2
53
127

58
134
3
58
255

44.8
56.2
100.0
38.6
72.2

47.6
52.3
100.0
40.8
70.2

52.3
57.3
75.0
32.2
74.3

+ 2.8
 3.9

+ 2.2
 2.0

+ 4.7
+ 5.0
25.0
""" 8.6
+ 4.1

למוסד או עסק לבית 19,59619,98022,1284,5044,0523,83323.020.317.3התפרצות 2.7 3.0

דירה לבית התפרצות
פריצה כלי החזקת .

ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע

17,629.
56
10

23,124
76
9

26,257
123
5

2,304
54
10

2,510
72
9

2,664
120
5

13.1
96.4
100.0

10.9
94.7
100.0

10.1
97.6
100.0

"*"" /!*/1

 1.7
 0.8
+ 2.9

:1

גניבה ביצוע .
ועובדים סוכנים ע"י

רשות ללא ברכב שימוש
286

15,310
326

12,277
524

13,817
236

2,359
284

2,136
469

2,125
82.5
15.4

87.1
17.4

89.5
15.4

+ 4.6
+ 2.0

+ 2.4
 2.0

ו
רכב מתור גניבה

חלקים גניבת או
אופניים גניבת .

י כייסות
אחרות גניבות

וייייי י*י*יי>י ינוילייו

16,774
4,545

 1,844
38,778 .

20,566
4,511
1,365
38,176

זד*

22,491
5,038
,1,923
37,080

467
138
65

10,315
37י>

652
124
78

10,825

767
169
66

9,215

2.8
3.0
3.5
26.6
07 1

3.2
2.7
5.7
28.4

3.4
3.4
3.4
24.9
£ח 0

+ 0.4
 0.3
+ 2.2
+ 1.8

+ 0.2
+ 0.7
 2.3
 3.5

>\ י

;*



למוסד או עסק לבית 19,59619,98022,1284,5044,0523,83323.020.317.3התפרצות 2.7 3.0
דירה לבית 17,62923,12426,2572,3042,5102,66413.110.910.1התפרצות 2.2 0.8

פריצה כלי 5676123547212096.494.797.6החזקת 1.7+ 2.9
ציבור עובד ע"י גניבה 10951095100.0100.0100.0ביצוע

גניבה ביצוע 

ועובדיםןי* סוכנים 28632652423628446982.587.1ע"י ■89.5+ 4.6+ 2.4
רשות..ן0. ללא ברכב +15,31012,27713,8172,3592,1362,12515.417.415.4שימוש 2.0 2.0
רכב§\ מתוך גניבה
חלקיםג: גניבת +16,77420,56622,4914676527672.83.23.4או 0.4+ 0.2

אופניים 4,5454,5115,0381381241693.02.73.4גניבת 0.3+ 0.7
+1,8441,3651,9236578663.55.73.4כייסות 2.2 2.3

אחרות +38,77838,17637,08010,31510,8259,21526.628.424.9גניבות 1.8 3.5
גנוב רכוש 55357159953755158097.196.596.8קבלת 0.6 0.3
גנוב רכוש 1,5802,2342,2131,4191,9912,01189.889.190.9החזקת 0.7+ 1.8

27032641410911216340.434.439.4הצתה 6.0+ 5.0
בזדון לרכוש נזק +8,09310,02010,4152,6253,7433,31532.437.431.8גרימת 5.0 5.6

גניבה לשם שוטטות
התפרצות +80999387372690975189.791.586.0או 1.8 5.5

הרכוש כלפי אחרות 44589425304456.851.746.8עבירות 5.1 4.9

ארנקים +16219227224365314.818.819.5חטיפת 4.0+ 0.7

ובולים כסף 1629301192268.831.073.337.8+42.3זיוף

!
והפצתם מסמכים +1,2821,16888892988561172.575.868.8זיוף 3.3 7.0

ועושק;. +2,3572,0343,2051,3992,0311,97859.466.961.7מירמה 7.5 5.2
כיסוי6 ללא שיק +2,9374,1515,1762,2953,2914,02278.179.377.7משיכת 1.2 1.6

אחרות מירמה 19423824817020019487.684.078.2עבירות 3.6 5.8

כלכליותגל +72274779670173377097.198.196.7עבירות 1.0 1.4
~3
*1
פיסקאליות14 1515100.0100.0עבירות

אחרות11 75.0~31433100.0עבירות

נ!
עירוניים עזר +15131412100.080.092.320.0חוקי 12.3 אחרות6ו מינהליות 14212716512911415290.889.892.1עבירות 1.0+ 2.3

נפץ וחומרי תחמושת 17817027115814925388.887.693.4נשק, 1.2+ 5.8
וטלוויזיה 38333427100.050.081.850.0+31.8רדיו

ועסקים3 תעשיות 217382836100.047.194.752.9+47.6מלאכות,
אחרות רישוי 110927699766990.082,690.8עבירות 7.4+ 8.2

העבירות +30738037722729628173.977.974.5שאר 4.0 3.4

הכל +162,051180,247189,55253,72764,62462,34533.235.932.9סך 2.7 3.0
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. ■. ■ ■ ■■.1 .ינינןי■,■1 .... *.....חקייה .ןן*רייניפ
הקקלרדו סוג

גו#לונסונחו קטינים**אחוזגוום פףווגלמנוגריפ■
ןןגרייגיט,נקנחזכרנקנחזכרהגילוייםענרייניט ,

וריגול 10314י1414100.01בגידה
למרד והסוטה י9;111696"טרד  "'1111 11

£!
חירום1 28327898.215241411442חוקי
323093.8125329הסתננות3

רשמיים1 ______1סודות

הביטחון כלפי אחרות ■.46142091.11340120עביתת 434

התאגדות או 343'978890.78024510התקהלות.
ציבור במוסדות והפרעה 213_.624877.4קטטה

ברחוב והפרעה 2,3272,22695.71851032,5515183,357קטטה
גבול1: 3,4832,48271.3197431,7233852,348הסגת
ציבור3 עובד _494489.81הכשלת 44247י

3,6362,93280.664232,1342442,465איומים

המשפט/ כלפי 1,8111,67492.436469491321,163עבירות
והימורים 26125597.72347813514משחקים

הדת6 כלפי 16956.311417עבירות
1063109__22319888.8שוחד$

המשפחה כלפי 373594.6עבירות :_29130
דרו חסימת רעש, 1,45023616.316913855218מטח;

הביטחון שירות ^כלפי 37335795.7161099134עבירות
ציוד.  הביטחון כלפי 48146195.831112323עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,1181,00389.72816546116706עבירות
והכשלתו שוטר 1,5391,48296.383581,2942271,662תקיפת

50757_553869.1רצחם
לרצח ■..986364.3ניסיון י4 67677

191789.52115523הריגה
ברשלנות מוות 403690.050656גרימת

והריגה רצח איומי .26934.61629
אדם חיי כלפי אחרות 4עבירות

חמורה ;46838582.347חבלה.גופנית .ן5: 38234468

ו?
ציבור עובד 41738091.15323053291תקיפת

ציבור) עובד (למעט 10,0238,674,86.55041036,6549498,210תקיפה
פלילית ופחזנות 59840066.94743146371רשלנות

שוא ומאסר כפייה .8770חטיפה, 80.531■,;: 7782
+1
אדם/1 של גופו כלפי אחרות 33עבירות 100.0. ■ : "■ :יי :■■■■■; 1,■/■■,/*:■: ■■■

באיומים או בכוח ■39;15013489אונס .**■ ■1642175
כחוק שלא ובעילה 21718183.4191147167אונס

טבעיות בלתי מין י645585.91147עבירות __58
בכוח מגונה 29017560.3241381163מעשה

בכוח שלא מגונה __84751761.0851311מעשה 397י
בפומבי מגונה _32919659.63מעשה .119__122
מין מחלות 22100.0הפצת ._22
אחרות מין _עבירות ■..  .

.

 לזנות 555498.235136סרסרות
בזנות לעיסוק 343397.1222933שידול
זנות למעשה 918694.53122035שידול

החזקתו11 או בושת בית 12412096.833568106ניהול
ושידולם קטינים 2933_845565.54פיתוי

תועבה3* דברי ,141178.612פירסום 315
■■;.■ זנות למטרות 35_**■2_1995.0שוטטות

מסוכנים בסמים 89890.026241,0761111,237!998שימוש
 ■■■. מסוכנים בסמים 16015395.6,3317910195סחר
,  סמיםוייבואם 316_7685.72ייצור

המוסרי כלפי עבירות שאר
.... י. י יי" י^,

יי י■  .

חמורות בנסיבות 1115852.31080191שוד
נשק) 1762214_■■■23413457.336שוד.(בלי

; פשע ביצוע לשם י4חימוש י 375.0__.11

גניבה לשם 1805832.211128343תקיפה
■ ; ^ 34325574.31111514167סחיטה
למוסד או עסק לבית 22,1283,83317.31,088251,351182,482התפרצות

דירה לבית 26,2572,66410.132425963371,349התפרצות
פריצה כלי 91104__12312097.613החזקת

. ציבור עובד ע"י גניבה 33___55100.0ביצוע
ועובדים סוכנים עי'י גניבה 52446989.561322942290ביצוע
: רשות ללא ברכב 13,8172,12515.4314181,178201,530שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך 249_22,4917673.4781170גניבה

אופניים 20160_5,0381693.439גניבת
;1,923כייסות 663.412291' 42

אחרות 37,0809,21524.91,662266גניבות .4,5295927,049
גנוב רכו*ז 59958096.817140022440קבלת
גנוב רכוש 2,2132,01190.95951,128.641,256החזקת



חמורות בנסיבות 1115852.31080191שוד
נשק) (בלי 23413457.3361762214שוד

פשע ביצוע לשם 11_4375.0חימוש
גניבה לשם 1805832.211128343תקיפה

34325574.31111514167סחיטה
למוסד או עסק לבית 22,1283,83317.31,088251,351182,482התפרצות

דירה לבית 26,2572,66410.132425963371,349התפרצות
פריצה כלי 12312097.61391104החזקת

ציבורצ עובד ע"י גניבה 55100.033ביצוע
ועובדים3 סוכנים ע"י גניבה 52446989.561322942290ביצוע

רשות ללא ברכב 13,8172,12515.4314181,178201,530שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך 4781170249^22,4917673גניבה

אופניים 5,0381693.43920160גניבת
1,923663.41229142כייסות11

אחרות 37,0809,21524.91,6622664,5295927,049גניבות
גנוב רכוש 59958096.817140022440קבלת
גנוב רכוש 2,2132,01190.95951,128641,256החזקת

41416339.4461124340340הצתה
בזדון לרכוש נזק 10,4153,31531.8576621,9552082,801גרימת

התפרצות או גניבה לשם 87375186.017122710255שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 944446.834750עבירות

ארנקים 2725319.55121128חטיפת

ובולים כסף 17118__302273.3זיוף

* ן <

והפצתם מסמכים 88861168.815718331236זיוף
ועושק 3,2051,97861.71514815116960מירמה

כיסוי ללא שיק 5,1764,02277.7171,8603332,201משיכת
אחרות מירמה 24819478.21111910131עבירות

כלכליות 26329298^_79677069.76עבירות
פיסקאליות .5עבירות 5100.033

אחרות 4375.0עבירות

3>
עירוניים עזר 131292.3178חוקי

אחרות מינהליות 16515292.121956104עבירות

נפץ וחומרי תחנגושת 27125393.41512113230נשק,
וטלוויזיה 332781.8רדיו 8__8י

ועסקים תעשיות 383694.7.28129מלאכות,
אחרות רישוי 766990.872274עבירות

העבירות 35927075.224920416253שאר
ידוע 181161.1233237לא

הכל 189,55262,34532.95,94995538,6364,68350,223יסך

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השגה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *

שנה. 18 גיל ער צעירה שנה; 16 גיל עד צעיר המשפטית: ההגדרה לפי קטינים, **
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העניתויג, פוגי ולגוי גיל קטצות ל6י  שהואשמו 5ןטיגי8
1976

:*<~""י;

.הגיל : , :!;י.: ■.;■'.

. ( ." העבירה 614וג 18טי עד הגל15 6ן
נקטי:זכרנלןנז?זכר

; וריגול _בגידה ;י,1. , ,:; י: 1,.. י ■
למרד והסתה י■מרד יי י.1.".,■■ ■■. 1 י: י;

חירום 5חוקי , ■ י 47254י.


:. ■.■■"■הסתננות ■_... ^/ , ,■ י;3 ., 1^ 4 ".■■■■י
רשמייםו סודות ..

הביטחון כלפי אחרות """42עבירות
42

, . התאגדות או ;'.35התקהלות 2. ■;.107■.; י 6150 י

ציבור למוסדות והפרעוו ■קטטה :.י ■ י: " """י . ,,. ■

ברחוב והפרעה 751642087598קטטה
.גבול 31934463י1019הסגת

ציבור עובד ...1הכשלת  י י.8,9. ,. ;

י10איומיםו: 3 /16420197
המשפט1. כלפי ".11עבירות . י6940■"6, 126

והימורים/ למשחקים .יי ,52: 52
הדת כלפי ...יי1עבירות , , ~12 יי ..

'שוחד. י ■י.י
2■ יי י 2 י! י" :;

המשפחה י.עבירות.כלפי י. י \ יי ......י.,;.:י; .... יי3 3 ■ . . ■
דרך חסימת רעש, 522736מטרד,

הביטחון שירות כלפי עבירות ■: 561672 ;

ציוד  הביטחון כלפי יעביתת  ,"י " י י י,י י יי

הציבורי' הסדר כלפי אחרות ...13עבירות .יי ; 1 " 451574.יי.
והכשלתו שוטר 291121147298תקיפת

יי

רצח€% י11" 1

י;//^ ,

לרצח ניסיון
הריגה

1
י __■■ ■■ י 6י

ייי"יייי4 1

 :. 7 ■■;.;;; ,.

■ :■, 5:: י'.:

ברשלנות*# מוות גרימת ■■ . 1.■ ■ _" ^ 1 ";
והריגה$#\ רצח _איומי """י" \_ " : ■■:■ 1

.■■■. י 12
אדם חיי כלפי אחרות ■.עבירות

חמורה גופנית 29152486חבלה
ציבור עובד 1תקיפת 22326י

ציבור) עובד (למעט 20424882791,189תקיפה
פלילית ופחזנות .19257רשלנות 280

1 שוא£ ומאסר כפייה ..2חטיפה, 6, '. 19
אדם של גופו כלפי אחרות 'עבירות ._ ,^~

.י
באיומיםי או: בכוחי 62228אונס
כחוק שלא ובעילה אונס 2411י 44 1■

טבעיות בלתי. מין 32225עבירות
, . בכוח מגונה ;935ימעשה . י 44 .

3
1 י בכוח שלא מגונה :4667מעשה 1. 114

בפומבי מגונה 2810.מעשה
מין מחלות .הפצת ל

י אחרות מין ■ליעבירות

, לזנות ____סירסור

בזנות לעסוק ,שידול 22
זנות למעשה 44שידול

החזקתו או בושת בית 134ניהול
ושידולם0 קטינים 156פיתוי

תועבה פירסוםדברי

זנות למטרת 22שוטטות
מסוכנים בסמים 514724176שימוש
מסוכנים בסמים 110314סחר
וייבואם סמים 22ייצור

המוסר. כלפי עבירות. שאר ..

חמורות בנסיבות 62329שוד
נשק) (בלי 7שוד ...86 93

פשע ביצוע לשם חימוש 

גניבה לשם 71917תקיפה

22125__2סחיטה
. למוסד או עסק לבית ,61816970התפרצות 91,613

.



ג!

93  86  "7 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 צ
ועובדים סוכנים ע"י גניבה ביצוע ^

רשות ללא ברכב שימוש ט
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה ץ,

אופניים גניבת 3
כייסות 11

אחרות גניבות 45
גנוב רכוש קבלת

גנוב רכוש החזקת
הצתה

בזדון לרכוש נזק גרימת
התפרצות או גניבה לשם שוטטות

ארנקים חטיפת
הרכוש כלפי אחרות עבירות

ובולים כסף זיוף

ועושק מיומה " 3
י שיק משיכת

אחרות מיומה עבירות
16  16   כלכליות עבירות 2 ג:     פיסקאליות עבירות $ 3
     אחרות עבירות "■ *5

1 1    עירוניים עזר חוקי עבירות
_3 1 2   אחרות מינהליות עבירות מינרליות
29 1 20  8 נפץ וחומרי תחמושת נשק,
_____ וטלוויזיה רדיו * *

71917
222125

6181697091,613
1491045715631

2424

11221236
54278216854
41881130
192746
31821

963851,5271812,756
652159
241255154
365586105

3511947443887
652159
28111

33

4128739
11471472
9716

10111

והפצתם מיסמכים זיוף צ !*

כיסוי ללא שיק משיכת 5 ^

ועסקים תעשיות מלאכות, _/
.%

אחרות רישוי 1717עבירות

העבירות 930948שאר

הכל 2,9442167,97074011,870סך
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1976 זהמחוזווגי ולפיהמו^בימ ד^ביתת קבוצות לפי  עברייניפ נתגז^ר שבהט חקירה תילוי

הגל המתנהפד ביטחון הציבורי. אדםהסדר אי©חיי של מופרטלזגופו

תיקי,
חקיר\! ::...

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעים

אחוז
הגילויים

, תיקי
חקירה

■. תיקים
גורעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
גורעים

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקים
נודעימ

אחוז
הגילויים

תיקי
חקירה

תיקיפ
נודעים

אחוז
הגילויים

תיקי
הקירה

תיקים
גורעים

אחוז
הגילויים

הבל 189,55262,34532.980275293.816,96313,530פד 79.824216367.411,5969/01285.5:^8991,26066.4^5871,435904

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

20,903 . 

11,114
11,309
16,554

6,559
6,503
5,960
6,576

31.4
58.5
52.7
39.7

47
117
89
90

43
113
80
82

91.5
96.6
89.9
91.1

1,927
1,845
1,709
1,855

1,493
1,705
1,514
1,465

77.5
92.4
88.6
79.0

13
26
18
42

11
22
13
28

84.6
84.6
72.2
66.7

1,344
1,327
1,189
1,361

1,052
.1,253
1,090
1,194

78.3
94.4
91.7
87.7 .

289
85
104
169

186
. .76
. 85
123

64.4
89.4
81.7
7^8

243
77
52
81

212
74
51
69

87.2
96.1
98.1
85.2

הצפתי המחוז 59,88025,59842.734331892.77,336641784.2997474.75,221^58987.96474707£645340689.6

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב!

20,693
22,446
18,844

4,992
4,915
,3,878

24.1
21.9
20;6

8
37
26

8
33
24

100.0
89.2
92.3

1,433
1,359
1,296

1,006
988
785

70.2
72.7
60.6

16
22
5

12
19
3

75.0
86.4
60.0

688
718
687

475
537
530

69.0
74.8
77.1

120
252
211

65
137
108

54.2
54.4
51.2

292
235
129

282
211
113

966
89.8 .

87.6

תלאביב 61,98313,78522.2716591.54,0882,77968.0433479.1.2,0931,5427£758331053.265660692.4מחוז,

26,2855,72035.1736690.41,6451,20373.1321134.41,2841,05782322015168.6162156963ירושליםמרחב
3123101811*26,1926,84426.1605591.71,5651,29682.8372464.91,2461,10188.42301576המרכזמרחב
.23,3719,02738.625024598.02,1271,88588.6312064.5הנגבמרחב 1,7451;61692.62171717^817315086.7
.בןגוריוןיחידת 77100.02150.01713165__.___62221434.43266.7211571.4נמל

י66,47021,80532.838636895.35,3584,39982.1100הדתמיהמחוז 5555.04,2823,78188.366948071.747542088.4

+.הונאה.מחלקת 1,2191,15794.92150.018117596.7החקירות 
. . 


 .33100.0

_ ,
■

. _. . 

העבירות שאו רישוי מינהליוינ ופיפקאליוונ כלבליות מידמה רכוש

זגזדז תיקים  תיקי
הנילוייס גודעיפ .חקירה

אחוז
הגילויים

תיקים
נודעים

תיקי
חקירה

אחוז .

הגילויים
תיקים . תיקל.
גורעים חקירה'

אחזז
הגילויים

תיקים
גודעימ

תיקי
חקירה

אחוז תיקים תיקי
הגילויים נודעים חקירה

אחוז תיקים תיקי
הגילויים נודעים חקירה

745 281 377 92.1 835 418 92.1 164 178 96.6 778 805 71.5 6,827 9,547 18.5 26,858 145,138 היל פד
79.4 27 34 87.5 42 48 0י87 20  23 96.7 59 61 71.4 756 1,059 16.8 2,658 15,815
734 36 49 97.7 42 43 85.7 12 14 93.3 14 15 89.5 497 555 38.2 2,659 6,961
58*4 31 53 923 26 28 100.0 7 7 100.0 8 8 90.7 476 525 34.3 2,579 7,527
68.9 31 45 88.5 46 52 100.0 14 14 100.0 25 25 84.6 622 735 23.8 2,877 12,085

חיפה מרחב
הגליל מרחב
העמקים מרחב
השרון מרחב .

הצפוני 10,77325.42,8742,35181.810910697.2585391.4171^388^4ל?מחוז ..15691218112569.0

הירקון מרחב
יפו מרחב
דן מרחב

15,875
18,942
15'5?9 .

1,876
2,429
1,774

11.8.
1^8
11.4

2,161
774
816

1,176
י 464
457

54.4
. 59.9
. 56.0

33
43
4

32
42
4

97.0
97.7
100.0

18
9
13

.18
9
12

100.0
100.6 
92.3

29
31
61

27
י 25

56

9^1
 80.6
91.8

20
י 24

17

15
21
12

75.0
873 
7^5

תלאביב "3966,07912.13,7512,09755.9807897.5403997.512110889.36148^50מחוז 786

6*2 28 41 94.9 37 39 89.5 17 19 98.7 75 76 80.2 674 840 18.9 2,245 11,854
810 44 53 983 57 58 89.5 17 19 96.6 28 29 74.6 562 753 15.5 3,402 22,019
87.1 34 39 9^9 26 28 90.0 36 40 92.9 39 42 83.8 699 834 23.0 4,106 17,845
10*0 1 י  1  ■_*._   100.0 58 58 69.0 29 42 18.7 88 471

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

בןגוריון גמל יחידת

ד!דרוכ8י המחוז
ו

52,1899,84118:92,469;^964.79.520520097.6787089.712512096.0 13410779.8

הונאה + החקירות י165165100.0453מחלקת 41591.641139495.922100.611100.011100.0
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.19761974 פילוקנ:  חכזאיפ

1975 1974 סילוק שלגי

י * 42,600 44,086

~ .11,313 29,280

29 21

32,356

20,967

7

תיקים נרשמו

בדיו חוייבו

בדין זוכו

% י 7,115 5,641

£■ 1,569 1,642

</
? 22,208 7,233

8,558 חקירה) (כולל למשפט מחכים

2,065 המשפט בבית או במשטרה בוטלו

494 ■/_■ : הועברו

ו. ■

.*. 366 269 265 נמצא לא העבריין
י י יי י 

יי י ~

,;'/, הגילוייפ

.65 לוח .., ■

ואחוז שנתגלז תיקים חקירה, תיקי

19761967

אחוז
הגילוייפ

חקירה תיקי שנתגלו ■תיקיפ השגה

.ן. 4' 
41.7 "*, 

^ יי ~< * י* ^
יז42.7 "'

40.9
■ .!  ';■"<;

35.5^/
£*?* י,

34.8
* י~) '

343* ■ןי

36.0

33.2
יי",ו

35.9

32.9

99,709

101,283

109,809

134,545

140,987

146,446

135,678

162,051

180,247

189,552

41,568

43,223

44,941

47,748

49,012

50,265

48,826

53,727

64,624

62,345

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

;'■' י )■: יי;;■<■ . 62 לוח ;,; י ■:■;/:
'1976 שלמי^מסילוק 4 העגרייניפ נתגלו. שבהפ תיקיפ

הע תיןכוצת ו ר גי
התיק פדמצב

הגל
ביטחון
הסריגה

הפדר .

וזציגורי
חיי

י ארם
גופו

שלאדמ
מוסרטין רכושי  כלגליותמירמה:

ופי©
יןאליות

מינ
הליות

..רישוי  שאר
העבירות;

הכל 62,28075213,5071779,9111,2551,43526,8456,782769164408275פד

 חוייבו
זוכו

7,400
135

771,511

39
12■ 1^014

28
121147

2

3,561
59

593

2
22541

1

46 52
.■■ 1

10

4

16

5

 4

2 10

118 451

231 1,465
1 3

19

124

1

<0 18 8

1

22

5

1

559

81 , 1
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891 / 11

6 1 יי

1 ■  י 500
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10 29
185 456

1 2

5 7

1 6
47 1,109

26

5

199

765

1

15

8
973

 47

 4

7

25
1

31

1

11

863

3,281
10

114

20
3,680

8

607

 15

פלילית אשמה אין
הוכחות חוסר

מסייעת עדות .חוסר
אינו הנאשם
גרעונשין
נפסר הנאשם

לציבור עניין אין
התיישנות

חביינה
שונות

 היחנץ" עיכוב
המשפטי

74

10

86

3

י 32

,92
42

513 1,501

1,047 5,688

,221
~207

104 140 48 252 62 2,946 לפרקליטות הועברו
177 ''3.173 3 4,070 153 14;752 במשטרה התביעה

124 226 76 373 3,703 12,630 696 594 3,916 104 5,623 384 28,449 פתוחים*

נשפטו ם כול ולא אחד מאדם יותר חקירה בתיק 1אשמו אם כלומר, בו; הנאשמים באחרון הטיפול לסיום עד ''פתוח' בבחינת נשאר תיק
ן "פתוח". התיק יישאר

■.■■ י ... 63 לוח

1976 עבירות בביצועי שהואשמו באנשיפ הטיפול פיום

העבירות קבוצות

שאר רישוי
העבירות

מיג *£¥ר* מירמה רכוש
ילליות קאליות

מוסר מין גופו
שלארמ

ארב חיי הסדר ביטחוןי
הציבורי המדיגה

סד
הכל
אגשים

המצב

76 118 54 114 1,218 6,925 ^509 392 2,993 29 4,459 193 1^080 הכל סד

49 58 42 82 306 2,574 194 115 1,034 14 1,794 95 ^357 נשפטו
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16
13

2
12

119
225

1

7
 563
1,899

5

7;,.",

33
256

5
1

14 29
 2

.10
1

17
1

119
3

549 1,231
12 524
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206י

2

7
1

8
38
540
3

8
4

 .. י 5
 233
13 1,130
 2

14
;11

47 1,337
. 4 .21

17
7

1,221
.50

היועץ ע"י עוכב
 21 לנ^שלה המשפטי
11 1,035 . פלילית אשמה אין
41 4,339 הוכחות חוסר
1 14 מסייעת עדות חוסר

איבו הנאשם
. 156 מ"לעובשין
 17 נפטר זעאשמ
34 4,504 לציבור עניין איז
11 ... 637 אמרת סיבה או חנינה
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3
4
ו
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