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לכבוד
הפנים שר

ירושלים

השר, אדוני

תשל"ז לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לר להגיש מתכבד הנני
בהם הטיפול ולדרך והבטחוניים הפליליים לאירועים אספקלריה מהווה זה דו"ח .1977

שעברה. בשנה המשטרה עלידי
ופעילות פשיעה בנושאי החברה של בהתמקדותה מתמיד יותר אופיינה זו שנה
ו,,ועדת בוכנר" "ועדת ועדות: שתי של בקיומן בעיקר ביטוי לידי ובאה המשטרה,
אתגרים המשטרה בפני הציבה החיוב, לצד תמיד נטתה שלא זו התעניינות שמרון".
מערכותינו כל של ומדוקדקת מחודשת בחינה הינו שבהם והחשוב הראשון רבים.
משטרת סביב שהתעוררה הציבורית שהסערה הוברר בדיעבד והתפישתיות. הארגוניות
מחדש, ארגון של מעמיק בתהליך אלא רעיונית בקפיאה אותה מצאה לא ישראל
הארצי המטה מהצעות ניכר חלק בפעולתן. הוועדות שהחלו לפני רב זמן שראשיתו
נאמנה עדות ומהוות שמרון" "ועדת בהמלצות ביטוי מצאו יישום, בתהליך כבר המצויות

זו. לעובדה
הפשיעה. עם להתמודדות ומושלמות חדמשמעיות תשובות ניתנו כי הדבר פירוש אין
שיהלמו פתרונות אחר מתמיד חיפוש מחייב חברתיות, בבעיות לחימה של זה קרב שדה
זרועות כל בשילוב שיתבצע בתנאי אפקטיבי יהיה יעיל פתרון המשתנים. המצבים את
אמיתית תמונה הציבור בפני להציג יכולתנו הוא כן, אם נוסף, אתגר והחברה. השלטון
אמורים הדברים אין שעברה. בשנה רבות בו שהתחבטנו נושא המשטרה, עבודת של
המשטרתית העבודה השתקפות של הרחב במכלול אלא ציבור, יחסי של הצר במישור
הישראלית בחברה להסתייע המשטרה של יכולתה על השלכות לכך יש הציבור. בעיני
עצמם השוטרים ובמורל לשורותיה טובים אנשים לגייס ביכולתה בעבריינות, במלחמה

הקשה. מלאכתם בביצוע
פשע מעשי של קיומם על לתלונות מען במשטרה לראות בנטייה הוא הרע שורש
יוצרת זו גישה זה. בתחום נחרצות תשובות לתת המסוגל גורם וכן סדר הפרת וגילויי
העובדה גם בהן. לעמוד מסוגלות בעולם, משטרה ושום ישראל משטרת שאין ציפיות
מתחום להתרשם לאזרח גורמת אקטואליים, בנושאים מתמקדת מטבעה העתונות כי
כוללת. מצב בתמונת נכון באורח לשבצה מתקשה והוא המשטרתית הפעילות של צר

פשיעה לבעיות מיוחדים ופתרונות עדיפויות סדרי נקבעים לא כי מכך להסיק אין
ביטוי לידי בא הדבר הציבורית. לביקורת עירנות תוך גם הרגילה. הפעילות בצד קשות
החקירה יחידות של בגידול סמים, סוחרי של בגילוים שחלה המרשימה בעלייה
מג"ב של שילובו בהמשך אחרות, ויחידות הונאה לחקירות המחלקה דוגמת המיוחדות
המשוכללים מן כיום שהם הפלילי, הזיהוי שירותי ובטיפוח האלימות נגד בלחימה

העולם. במשטרות
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בתחום יתר התמקדות אחרים. פעולה תחומי זניחת משמעותה עדיפויות, סדרי קביעת
יותר. "שגרתיים" פשיעה בתחומי פוגעת להישגים, ספק ללא המובילה מסוים, פשיעה
להצליח הלהיטות שמא המשטרתית, העבודה של ונשנית חוזרת בחינה מחייב זה מצב
החיוניות אחרות פעילויות כליל תקפח בקהל, לב תשומת ליתר הזוכה מסוים בתחום
עבודה ובשיטות יותר משוכלל בארגון הכל חזות לראות ניתן כי הסברה פחות. לא
כה הן המשטרה מתמודדת עימן הפשיעה פעילויות להטעות. כדי בה יש מבריקות,
יחידות של מחץ בהסתערויות איתן להתמודד דרך כל שאין ומורכבות, מגוונות רבות,
שתתאים כדי ויסודית, מקיפה איסוף פעילות מחייבת משפט לבית תיק הכנת קומנדו.
תיקים בכ20 ביעילות לטפל יכול חוקר אם חוק. במדינת הקפדניים הראיות לדיני
הסבר בכר יש תקופה, לאותה בממוצע תיקים 100 עד בכ50 מטפל הוא וכיום לחודש,
תקפים אלה דברים ומתרחב. ההולך הפשע בעולם ההתמודדות בזירת הכוחות" ל,,יחסי
שמגלים גבול ללא המסירות ולולא המשטרתית, העבודה של אחרים תחומים לגבי גם

יותר. קשה היתה המצב שתמונת ספק אין החיל, אנשי
ומהותית גדולה דרך פריצת המשטרה. כלפי התובעני הלחץ בהגברת רק אינו הפתרון
הלאומיים העדיפויות בסדרי המשטרה של במקומה שינוי יחול אם רק להתבצע תוכל

הציבורית. והתודעה המדינה של

המשתמע כל על במעלה, ראשון כיעד ומשימותיה המשטרה ראיית היא הדבר משמעות
לראיית מנוגדת זו תפיסה לאומי. ובגיבוי ואיכותו האדם כוח בהיקף באמצעים,  מכך
מדינות בכל מקובל שהדבר כפי החוק, אכיפת שתפקידו גרידא מקצועי כארגון המשטרה

העולם.

יהיה ניתן במדינה, והסדר החוק אכיפת גורמי כל לגבי זה שינוי שיתבצע משעה
כיום. הניתנים מאלו בפשיעה ללחימה יותר טובים פתרונות יינתנו כי לצפות

רב, בכבוד

רבניצב תבורי, חיים
הכללי המפקח 1.8.78  תשל"ח בתמוז כ"ז ירושלים,



4 י 1^1 י

הפלילית הפעילות

$י#^
או מתחרים נגד קיצוניים אמצעים לנקוט נטייתם

לפעולתם. המפריעים כאלו
תלויה זה נגע עם להתמודד המשטרה של יכולתה
זה בתחום אין הדברים מטבע נוקטת. שהיא ביוזמות
הצרכנים. מצד ולא הסוחרים מצד לא מתלוננים,
בהיקף הגידול את לכן משקפים הסטטיסטיים הנתונים
זה לנושא שניתנה עדיפות עקב המשטרתית, הפעולה
בקניינים משטרתיים סוכנים הפעלת המודיעין, בתחום
דגש בעולם. משטרות עם בינלאומי פעולה ושיתוף
כאלה ובכללם  סוחרים של ללכידתם ניתן מיוחד

מרכזיים. כיעדים המשטרה עלידי שהוגדרו
סמים סוחרי של תיקים 344 נפתחו 1977 בשנת
באותה .%115 של עלייה  1976 בשנת 160 לעומת
7 לעומת סמים ייצור על תיקים 10 נפתחו תקופה
משתמשים של תיקים 1,564 לכן. קודם שנה תיקים
 1976 בשנת 998 לעומת 1977 בשנת נפתחו בסמים

.%56.7 של עלייה
מספר הכפלת כאמור, הינו, ביותר החשוב הנתון
למרות זאת, הסמים. סוחרי נגד שנפתחו התיקים
במבחן שיעמדו ראיות במציאת כרוך שהיה הרב הקושי

המשפט. בית

הא בתופעות החמרה  האדם גוף כלפי עבירות
וחומרי נשק כלי של מהימצאותם בעיקר נובעת לימות
רישיון. ללא כאלו במיוחד האוכלוסייה, בידי חבלה
אינן נקמה ומעשי חשבונות" ,,חיסול של תופעות
בקליעי אלא ובמהלומות, במכות הרחוק כבעבר נעשות
מתופעות הנגרמת הקטל מידת חבלה. ולבנות כדורים
מאיימת השפעה ובעלת יותר גדולה כמובן הינה אלו
על באיום אמורים הדברים האוכלוסייה. על יותר
בעלי בסחיטת או במשפטים להופיע הצריכים עדים

עסקים.
באלי המלווים המקרים של הגדול מספרם
על לשליטה או מוקדם לחיזוי ניתן אינו מות

בשנת זכו בישראל הפלילית הפעילות של מאפייניה
התהליך כי נראה מבעבר. יותר מעמיק לחקר 1977
שבה, ובאלימות בפשיעה העלייה של ומתמשך ההולך
יצרו פנים, בבעיות הציבור של הגוברת והתעניינותו
ההפ תחושת יותר. ומפורט מקיף ציבורי בדיון צורך
הוועדות ממצאי לנוכח הקהל בדעת שהתעוררה תעה
יותר הנתונים, של מריכוזם נובעת בפשיעה, לחקירה

שבהם. החידוש מן מאשר
האחרונות השנים של המשטרתיים בדו''חות המעיין
במגמות יבחין החיל, מפקדי של ובהתבטאויותיהם
הפשיעה התמקצעות הפלילי: בתחום אלו עיקריות
בנשק באלימות, וגובר הולך שימוש והתארגנותה,
ביש עבריינים של בינלאומיים וקשרים נפץ, ובחומרי
הסמים. הברחת בתחום ביותר החמיר שביטוים ראל,
הסטטיסטיים הנתונים לשפת זו פעילות של תרגומה
בשנה חלה הפליליים התיקים בסךכל כי מלמדת
הקודמות. לשנים יחסית מתונה, עלייה שעברה
בשנת כ189,552 לעומת פליליים תיקים 203,888
של לעלייה בהשוואה זאת .%7.6 של עלייה  1976

.1974 שנת לעומת 1975 בשנת %11.2
שהטרידו עבירות של קבוצות מספר על סקירה להלן
סטטיסטיים נתונים במיוחד שעברה בשנה הציבור את

.31 עמ' ראה מפורטים

הקשה הפלילית הפעילות סוג זהו  סמים עבירות
בהפצת הגידול החברתיות. השלכותיו מבחינת ביותר
המדינה את המאפיין הירואין, בעיקר קשים, סמים
מסו לוואי תופעות לשתי מוביל האחרונות, בשנים
אזרחים אלפי של קבוצה יצירת הראשונה,  כנות
חברתי איתפקוד יוצרת לסמים התמכרותם אשר
במגע. עמם לבאים סכנה לעתים מהווים והם ואישי,
סמים, לרכוש כדי גדולים כסף בסכומי צורך השנייה,
גם מגבירה זו עובדה נוספים. עבריינות מוקדי היוצר
ואת זה בתחום העוסקים העבריינים של אלימותם את
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בשנת %31.2) דירה לבתי ההתפרצויות בתחום ניכרת
.(1974 לעומת 1975

הבנקים, שוד מקרי של מיעוטם את גם להזכיר יש
הבנ והנהלות המשטרה של משותפת פעולה בעקבות

יותר. יעילה לאבטחה קים
עבריין את מובילה אלו פרצות סתימת כי נראה
זה, בתחום אחרים לכיוונים מרצו להפנות הרכוש

עסק. ובתי מלטשות שוד דוגמת
נותנת ישראל שמשטרת האבטחה להנחיות נוסף
המודיעין את להפנות מאמץ נעשה העסקים, לבעלי
בעיקוב בעיקר זה. בתחום שיטתית לפעילות המשטרתי
מודיעיניים. כיעדים שהוגדרו גנוב רכוש סוחרי אחר

נלכדו. מהם כמה ואכן
הורכבו התפרצויות, של יותר יעילה חשיפה לצורך
מרשימות. לתוצאות שהביאו מיוחדים חקירה צוותי
רק כה עד מקובלת שהיתה זו, שיטה של הפעלתה
האדם כוח במצב בעייתית חמורה, פשיעה למקרי
להרחיבה מאמץ נעשה זאת למרות בחקירות. הנוכחי

ושיטתי. רחב בהיקף התפרצויות, מקרי לגבי
המשטרתית הנוכחות הגדלת הינו נוסף פתרון
אולם לפורענות, מועדים במקומות והסמויה הגלויה
הסיור כוח של מהותי בשינוי תלוי יהיה מימושו

הנוכחי.
הפעילות על נבחרים נתונים הם אלו לסיכום,
.42  11 בעמ' מופיע פירוטם .1977 בשנת הפלילית
רמת את המשווים נתונים גם מופיעים 39 בעמוד
אחרות, במדינות לנעשה המשטרה ופעילויות הפשיעה
של פעולתה להערכת נוספת ראייה זווית להציג כדי
לשאי מדד כמובן מהווה הדבר אין ישראל. משטרת
שהמש מדינות כיצד מידע לתת מיועד אלא פותינו,
לאין יותר רבים ואמצעים מסורת בעלת היא בהן טרה

הפשיעה. עם מתמודדות ישראל, ממשטרת שיעור

האחראים ביכולת טמון ההרתעה עיקר המשטרה. ידי
במהירות לדין האשמים את להביא החוק אכיפת על
של הגילויים שיעור חמורים. עונשים עליהם ולהטיל
היה אלו עבירות לגבי 1977 בשנת ישראל משטרת
במקרי %81 : בעולם אחרות למדינות יחסית אף גבוה
בארה''ב) %52) אונס במקרי 78^0 בארה"ב) %79) רצח
בארה''ב). %63) חמורה גופנית חבלה במקרי %77.5
המשטרתית בפעילות מג"ב של וגובר ההולך שילובו
אנשי של מיוחדות) שיטור (פעולות הפש"מים והפעלת
בריונות, במעשי עלייה חלה בהם במקומות הסיור

מסוימת. להרתעה הם אף תרמו
העבירות של הסטטיסטיים הנתונים כאמור, אך,
שתי להוציא מתמדת, עלייה על מצביעים זה בתחום
%23.3 של ירידה : מדויק הסבר להן שאין תופעות
ומאסר חטיפה במעשי %31 של וירידה אונס במקרי

שוא.
מקרים 55  ,,יציבות" היתה הרצח מקרי במספר
הניסיונות מקרי במספר .1976 כבשנת ,1977 בשנת
בשנה מקרים 140  עלייה זאת לעומת חלה לרצח
החבלה במקרי ב1976. מקרים 98 לעומת שעברה,
מקרים 501  %7.1 של עלייה חלה החמורה הגופנית

.1976 בשנת מקרים 468 לעומת ,1977 בשנת

המטריד הינו זה עבריינות סוג  רכוש עבירות
מקרי 25,872 היקפו: מבחינת האזרח את ביותר
378 לדירה, התפרצות מקרי 24,926 לעסק, התפרצות
רכוש נגד אחרות עבירות אלפי עשרות ועוד שוד מקרי
בנושא 1977 שנת את המייחד .(35 בעמ' פירוט (ראה
,1976 לשנת בהשוואה הירידה, הינה הרכוש עבירות
לעומת (%5.1) דירה לבתי ההתפרצויות בתחום שחלה
זה איפיון .(%16.9) עסק לבתי בהתפרצויות עלייה
עלייה היתה קודמות שבשנים מאחר לבחינה, ראוי



ומודיעין חקירות

ארוך פעולה טווח המחייבים בטיפולים הכרוך הנטל
ביחידות גם שלהן. הביצוע כושר על יקלו ובכך יותר
אשר הנדרשת, הגילויים רמת של מודל ייקבע אלה

מידה. אמת תשמש

ארציות יחידות שתי תפעלנה הארצי המטה במסגרת
לחקירות הארצית היחידה : חמורה בפשיעה ללחימה
לחקירת הארצית היחידה  חדשה ויחידה הונאה
הפשיעה בתחום פליליות בחקירות שתעסוק פשעים,
משימה, מצוותי מורכבות תהיינה היחידות החמורה.
הנדרשים המקצועות בכל משטרה אנשי הכוללים
פליליות לחקירות ביחידה תפקידים. של יעיל לביצוע
פליליות עבירות בחקירת יטפל אשר מיוחד צוות יפעל

שוטרים. עלידי שבוצעו
במתכונתה תישאר החקירות באגף החקירות מחלקת
על החקירות לנושאי מטה באחריות ותישא הנוכחית
יחידות כל את מקצועית תנחה זו מחלקה סוגיהן. כל
עדיפו סדרי חקירה, לתהליכי הקשור בכל המשטרה
התביעה ונושאי חקירה שיטות החקירות, בביצוע יות

המשטרה. על המוטלים

המחלקה את תחליף והבילוש המודיעין מחלקת
מודיעין בנושאי ורק אך ותתרכז מיוחדים לתפקידים
מעו להגברת המגמה את לחזק בא זה שינוי ובילוש.
לפני בחשיפתן או עבירות במניעת המודיעין רבות
ביסוס מעשה. לאחר בגילוי לחוקרים בסיוע וכן ביצוען
אלה. בימים מיושם המשטרתי המודיעין עקרונות
והתבססו. הורחבו הארצי במטה שהוקמו היחידות
ובמר מודיעין קציני מונו הגדולות התחנות במרבית
המיבצעיים המודיעין גופי פיתוח על דגש הושם חבים

(בילוש).

המטרות להשגת מיועד החדש הארגוני המבנה
הבאות:

בעבודת המודיעין פעילות של יותר רב שילוב *
על המקומי, ובמישור הארצי במישור החקירות,

במשטרת החקירות מערך של מחדש הארגון תוכנית
הפשיעה התמקצעות .1977 שנת בסוף התגבשה ישראל,
נשוא ללא הגדילו העכירות, במספר הגדולה והעלייה
לנהל יכולתו חוקר. כל על כיום המוטל העומס את
ובשירותי יעיל במודיעין המעוגנת מורכבת, חקירה
הח הפשיעה למקרי ורק אך הוגבלה צמודים, מז''פ
זכו זאת, לעומת ,,שגרתיות'', עבירות תיקי מורה.
הפיגור ומהיר. יעיל ופחות מעמיק פחות לטיפול
בחוקר והן הדבר נוגע להם באזרחים הן פוגע הנוצר,
מכי המתבקשות לתוצאות להגיע מסוגל אינו אשר
בהם מתאימים הבלתי החקירות חדרי גם שוריו.
ממחי חקירה, באביזרי והמחסור החוקרים, פועלים

הקשה. המצב את שים
לתקיפת יותר יעילים פתרונות למצוא דחוף צורך נוצר
דרך למצוא  ובמקביל ארציים מודיעיניים יעדים
זאת החוקרים. של יותר אפקטיבית פעולה שתאפשר
עדיפויות סדרי וקביעת העבודה שיטת שינוי עלידי

ביותר. הקטנות בתחנות אף
התחנות, לדרג עד האופראטיביות, היחידות במישור
ל,,טיפול הזרוע בצד בפשיעה", ללחימה ,,זרוע תוקם
הפונק כל איחוד  הדבר משמעות הציבורי". בסדר
: כלומר הפשיעה, ובגילוי בבלימה לטפל שתפקידן ציות
המהווה זו, תפיסה פלילי. וזיהוי מודיעין חקירות,
בתהליך כבר מצויה המשטרתית, במחשבה מהפכה
מחייבת היחידות על זו אחריות הטלת ביחידות. ביצוע
עדיפויות סדרי לגבי יותר רחב דעת שיקול בידן לתת
ובכוח באמצעים בשימוש בפשיעה, בלחימה מקומיים
וכו'). פלילי זיהוי טכנאי מודיעין, אנשי (חוקרים, אדם
עלי יותר אפקטיבית בקרה תוטל אלו, סמכויות בצד
להערכת מידה אמות וייקבעו הממונות היחידות ידי

הישגיהן.
פונקציונאליות יחידות יפעלו התחנה לרמת מעל
חסות דמי סחיטת הונאה, סמים, כגון (בנושאים
חשיפת שעיקרן אלו, יחידות וכד'). מוסר (סד''ח),
את התחנות מעל תסרנה העבריינים, וגילוי עבירות
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שתפעל אופראטיבית, ארצית סמים יחידת הקמת +
וב הארץ בכל הפועלים ומבריחים סוחרים נגד
המרחבים. בכל סמים מחלקי הקמת וכן חו''ל,

ואבטחה, שיטור לצורכי מודיעין מדור הרחבת .*
הסדר להשלטת המשטרה בפעולות שיסייע כדי
גורמי עם פעולה בשיתוף הפנים, ובטחון הציבורי

אחרים. מודיעין

המו תורת שכלול עבודה, ונוהלי שיטות פיתוח +
זה. בתחום ההדרכה והרחבת דיעין

מש עם מודיעין בנושאי הפעולה שיתוף הרחבת .$.

זרות. טרות

שדה. בטחון לנושאי דגש מתן .*

הארצית ביחידה מודיעיניות פונקציות כינון ידי
הו לחקירות הארצית וביחידה פשעים, לחקירת
עלידי בשטח, ביחידות גם יתבצע זה שילוב נאה.

אחת. במסגרת והחקירות המודיעין הפעלת

אנשי והכוונת והרחבתו, המידע איסוף העמקת *
והיעדים. ההתעניינות נושאי לגבי מודיעין

המודיעין, במחלקת מידע לניתוח יחידה הקמת ^
שישמשו למאגרים ובהזנתו המידע במיון שתעסוק

ממוכן. ארצי מידע מאגר של להקמתו בסיס
מיב כגופים משקלן והגדלת בילוש יחידות פיתוח +
והמו החקירות ליחידות בצמוד הפועלים צעיים

ובתחנות. במרחבים דיעין

■ 0^.9^ "* ***8%י



נוטר טברנות

,,£■.

מן לכן נהנו ומעטות, קלות עבירות שעברו קטינים
פלילי תיק אוטומאטי באופן לפתוח שלא המגמה

עבריין. של בתווית להכתימו לא כדי קטין, נגד
הנהלת לבין המשטרה בין הוסכם עיקרון, אותו לפי
על לממשלה) המשפטי היועץ (בגיבוי החינוך משרד
אי של מדיניות לנקוט יאפשר זה נוהל מחייב. נוהל
בחשיש שהשתמש תיכון תלמיד קטין, לגבי תביעה
שידול, בפעולות מעורב היה ולא חדפעמי, באופן
הקטין על יהיה זאת עם מסחר. או הפצה הדחה,

מתאים. פדגוגי לטיפול להסכים
על היזומות המניעה פעולות הורחבו 1977 בשנת
עצמה על המשטרה נוטלת זה בתחום המשטרה. ידי
הכרת בשל בחוק, המוגדרים לתפקידיה מעבר משימות
החינוך, למוסדות לסייע בצורך העליונה החשיבות
צפויה בו הפקר תחום באותו ההורים, ובית הקהילה

הפשע. דרך על יעלו הנער או הילד כי סכנה

יוזכרו זה בתחום והמגוונות הרבות הפעולות מבין
כמה:

בקיי נקלטו שלא ילדים ארגון  הרחוב קייטנות .*
פורמאליות. פחות קייטנות במסגרת רגילות טנות
תלאביב. במחוז בעיקר להצלחה זכתה זו פעולה

על לשמירה תלמידים ארגון  רכוש" "נאמני *
בשנת זכתה זו פעולה שלהם. הלימודים מיתקני
נוער של פלילית פעילות ומנעה רבה להצלחה 1977
זו פעולה להרחיב מגמה קיימת הספר. בבתי

המשטרה. של צמוד בפיקוח מגורים, לשכונות
בני לקרב מגמתם  משטרה לנושאי נוער חוגי *
עוינותם את ולהפחית המשטרה לעבודת נוער
זה מסוג חוגים שוליים. נוער בקרב בעיקר כלפיה,

יישובים. ב15 1977 בשנת פעלו
פעילות בעקבות  בעייתיים מועדונים אימוץ +

עם ומקצועית ייחודית לעבודה הבסיס הונח השנה
1978 משנת פרי ודאי תישא אשר פעולה  נוער
מתחנות אחת בכל נוער לעובדי תקנים הוקצו ואילך.
ביחידות האדם כוח מצבת שופרה בארץ, המשטרה
לא עדיין גם אם בתקנים, שיפור נעשה המתמחות,
היחידות. לרשות העומדים באמצעים וכן מעשי, באופן
המקצועית היחידה של ובפיקוח בבקרה גם חל שיפור
המטפלים עבודת על  נוער" לעבריינות ,,המדור 
היחי מן בכמה זאת, עם יחד ביחידות. הנוער בבעיות
הקצאה של זו מגמה מיצוי, לכלל הגיעה לא עדיין דות
וביחידות נוער, עם ייעודית לעבודה תקנים של נפרדת

במלואם. קיימים אינם התקנים אחרות
הועברו בשעתו, בכנסת הנוער חוק מקבלת כתוצאה
ב1.4.77. הנוער יחידות של לטיפולן 1817 גילאי
החקירה בתחום קשות בעיות בעקבותיו הביא השינוי
בטיפול המושקעים המאמצים עקב והלוגיסטיקה.
והחקירה, המודיעין הפיקוח, בתחום בעיקר זה, בגיל
זו משנה יותר. הצעירות הגיל מקבוצות הדגש הוסר
להפרדה דעתן את לתת היחידות תצטרכנה ואילך
בגיל קטינים : הגיל קבוצות בשתי בטיפול מסוימת
יגרום  כן לא שאם .1817 בגיל וקטינים 169
המשטרתית, המערכת של מוגבלת תגובה ליכולת הדבר
ריבוי על כך בשל וישפיע והטיפולית, המשפטית
במיוחד, הצעירים הגילאים של הפליליים המעשים

הפשיעה. למעגל תיכנס יותר רבה ואוכלוסייה
את היחידות אנשי בקרב להגביר מאמץ נעשה
קטינים של סוגים שני בין באבחנה לצורך המודעות
מבצעי או עשיר פלילי עבר בעלי קטינים : מואשמים
קלות בעבירות המואשמים וקטינים חמורות, עבירות
כדי רבים מאמצים נעשו הראשונה. העבירה להם שזו
ומח סטנדרטיים ונהלים בהוראות זו תפיסה למסד
במאמצי רבה השקעה היא זו תפיסה משמעות ייבים.
האפשר ככל רבים קטינים של ואיהכללתם שיקום

המשטרתיתמשפטית. במערכת
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התקיימו בארץ רבים במקומות  חובה לימוד
ביקור וקציני מניעה לעובדי משותפות פעולות
בעת משוטטים ילדים לאתר שתכליתם סדיר,

הלימודים. למסגרת ולהחזירם הלימודים
לטיפול המוסדות עם בתיאום נעשו אלו פעילויות
לעבר המדור רעיונות. של הדדית תרומה תוך בנוער,
בצד המניעתי הטיפול העמקת על שוקד נוער יינות
בני בקרב סקרים בוצעו זה לצורך החקירתי. הטיפול
המדור אנשי בקרב ההדרכה פעולת הוגברה נוער,

חדשות. תוכניות ונבחנו נוער לעבריינות
המשטרה פעילות של זה תחום מכסה הדברים מטבע
בנוער לטיפול הנדרשים הרבים הצרכים מן מעט רק
מוסדות עלידי להתבצע חייב הפעולה עיקר בעייתי.
המפגש את למנוע כדי והבית, הקהילה החינוך,

החוק. נציגי עם העבריין הנער של המדכא

מועדוני 1977 בשנת נפתחו הנוער מחלק אנשי
התפרעויות עקב לכן קודם סגורים שהיו נוער,

נוער. בני והטרדות בריונים

לראשונה  האזרחי במשמר בעייתי נוער שילוב *
המשמר בפעולות עברייני רקע בעלי נוער בני שולבו

תלאביב. בשכונות בעיקר האזרחי,
יישובים במספר  עבריינות למניעת ספורט ^.
ספורט. בחוגי שוליים נוער המשטרה ביוזמת אורגן
שעברה בשנה ביקרו נוער בני מאות  הסברה ^
ובמגרשי הגבול משמר בבסיסי משטרה, במיתקני
הר וקיבלו בדרכים ולבטיחות לתנועה ההדרכה

המשטרה. עבודת בנושאי צאות

חוק במסגרת הנכללים מתלמידים נשירה מניעת .¥
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פלילי זיהו1

לשימוש הוכנס השנה במשך אחרים. ומסמכים
הקיימות האופטיות למערכות עזר ציוד במעבדה

זיופים. לגילוי
המשימות אחת הושלמה אצבע לטביעות במעבדה .*
ידיים וכפות אצבעות טביעות איתור  הקשות
המעבדה טיפלה 1977 בשנת אחיד. לאוסף וריכוזם
ל עבירה, זירות מ6,237 אצבע טביעות במעתקי
היה הגילויים מספר ; 1976 בשנת 5,200 עומת

.662

לזהות המאפשרת שיטה פותחה הצילום במעבדת *
במשך להיפך. או בה, שצולם הסרט עלפי מצלמה
האמצעים ונקבעו מצלמות סוגי מספר נבדקו השנה

הסרט. או המצלמה לזיהוי
1977 בשנת נכנסה ברמזורים לטיפול המעבדה *
בתח שצולמו, בסרטים הטיפול בריכוז לתנופה
השנה במשך זו. בעבודה הכרוך ובכל הציוד זוקת
המצלמות באמצעות תנועה עבירות 3,860 נתגלו

המרומזרים. בצמתים
בכוננות נמצאת העבירה לזירת הניידת המעבדה *
שלה והצוותים ביממה, שעות 24 במשך מיבצעית
בירוש הארצי המטה : בסיסים משלושה פועלים
הצפון ושלוחת ביפו הארצי המטה שלוחת לים,
אנשי יצאו הנסקרת בשנה עפולה. בתחנת החדשה
קשו שרובן הארץ, ברחבי פעולות ל660 המעבדה
דוגמת סדר באירועי וחלקן פשעים בחקירות רות

וכוי. ,,שער" מבצע

מכשירים פותחו טכני מעקב לאמצעי במעבדה *
פעילות לצורך החשיכה בשעות ותצלום לתצפית
מובנות ושיפור בסינון גם עסקה המעבדה מיבצעית.
לבצע המאפשר מערך והורכב הקלטה, סלילי של

אנלוגיות. בשיטות הסינונים את
הנס בשנה המשיכו והקלסתרן האלבום במשרד ^
למחשב, הארצי באלבום התצלומים בהסבת קרת

פלילי, לזיהוי המחלקה עלידי הניתנים בשירותים
הת הנסקרת בשנה חלו המרחבי, ובדרג הארצי בדרג
הת העבודה, בכמות ניכרת עלייה  אחדות פתחויות
ומגמת המתקדם, המדעי המיכשור בתחום עצמות
שיפורט כפי  המרחביות הזיהוי בחוליות הרחבה

להלן:
מהמרחבים שנשלחו מוצגים הבודקות במעבדות ^
21,334 לעומת תיקים, ב17,235 1977 בשנת טיפלו

.1976 בשנת תיקים
בכ2,800 1977 בשנת טיפלו האנליטית במעבדה *
השנה לעומת כ%60 של גידול המהווים תיקים,
הפ עליית את בעיקר משקף זה גידול הקודמת.
ובפרט בסמים, הלחימה בנושא המשטרתית עילות

הקשים. בסמים
של התיקים במספר עלייה חלה הנשק במעבדת *
ובתאו פליליות בעבירות הקשורות נשק בדיקות
הש מיקרוסקופ לפעולה הוכנס זו במעבדה נות.
ראשו לבדיקות המשמש הקרנה, מסך בעל וואתי

ולהדרכה. ללימוד ניות,
הגוף נוזלי בבדיקות המטפלת הביאולוגית במעבדה ^נ.

החי, ומן הצומח מן בחומר וכן ופו') זרע (דם,
ציוד אדם, כוח ידע, מבחינת בהיערכות עסקו
לרמת המעבדה את להביא שתכליתה ומקום,
בעולם, המצויים לסטנדרטים בהתאם גבוהה ביצוע

חדשות. שיטות וליישום לפיתוח בסיס ולהכין
רבה התקדמות היתה וחומרים סימנים במעבדת +
כתוצאה מיקרוסקופיות, ראיות לבדוק ביכולת
ומיקרוא סורק אלקטרוני מיקרוסקופ מקליטת
חלקיק, כל לאפיין כיום מסוגלת המעבדה נלייזר.
והרכבו, מבנהו צורתו, מבחינת שיהיה, ככל זעיר

הרסנית. בלתי בצורה
וב כתבייד בהשוואת עוסקת המסמכים מעבדת ^
כסף שטרי תעודות, של וחיקויים זיופים בדיקת
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קורס 1977 בשנת ארגנה ולפיקוח להכוונה היחידה +
הוכשרו שבו מסוגו, השלישי העבירה, זירת טכנאי
בע המשלבים זיהוי, טכנאי הארצי הספר בבית
נערכו כן כמו העבירה. זירת חוקר תפקידי בודתם
ותיקים זיהוי לטכנאי מקצועיות השתלמויות

בהתאם. הסמכות וניתנו חדשים בנושאים

מדור של המסגרת הוקמה הנסקרת השנה במרוצת
של הפונקציות את גם כולל זה מדור ותשאול. הנחיה
לרפואה המכון עם ותיאום קרימינליסטיקה הוראת
"יסודות חוברת הכנת על עבד ההנחיה צוות משפטית.
של פרסומים בסדרת ראשון חיבור שהיא החיקור",
סדרות בהכנת וכן החקירות, בתחום תורתי חומר
קרימינליסטיים בנושאים ולקחים הדרכה פרסומי

פלילי. לזיהוי המחלקה של עיסוקה בתחום שהם
יחידות עם רבים מגע שטחי משפטית לרפואה למכון
המוות סיבת וקביעת גוויות בבדיקת הן המשטרה,

חיים. אנשים בבדיקת והן
מטה. אחריות לו אחראית פלילי לזיהוי המחלקה

הקלס עם התאמה לשם דהלהריציי, שיטת לפי
מופעלים האחיד הארצי לאלבום במקביל תרן.
הניי והאלבומים המקומיים האלבומים ביחידות
בניסוי ממשיכים והקלסתרן האלבום במשרד דים.
במק וכן השונים, הקלסתרנים סוגי של השוואתי
דיוקנים. צייר של ניסיונית בהפעלה מיוחדים, רים
הח למערך מסייע רכוש וזיהוי לרישום המשרד
על לבעליו רכוש ובהחזרת עבירות בגילוי קירות
זוהו 1977 שנת במשך לעבירה. הרכוש קשירת ידי
שנתפס רכוש סוגי 506 המשרד באמצעות בוודאות

נמצא. או

לאבחון בדיקות עורכת מדעי לתשאול המעבדה
ובמק בהיפנוזה, הזיכרון ולרענון בפוליגרף שקר
שסופחו לחוקרים בייעוץ גם סייעה אחדים רים
תרו של ההשפעה בנושא חלוץ מחקר לצח"מים.
בפוליגרף האבחון יעילות על מסוים מסוג פות
הר מהמרכז רופאים עם בשיתוף במעבדה, נערך

איכילוב. ע"ש פואי



פנים ביטחון

 מצרים נשיא ביקור  ,,שער" מיבצע דוגמת
הביקור. לפני קצר זמן ניתנה לקיומו שההתראה
מהיר מעבר חייבו צפויים והבלתי החריגים המיבצעים
כוחות ריכוז הדורש מיבצעי למצב שגרתי ממצב
המטה עבודת חוץ. גורמי עם תיאום תוך רבים,
תוך המשימה ביצוע ובעת הידיעה קבלת עם שבוצעה
המשטרה של הענפה לפעילות יישום היוותה קצר, זמן
בתרגילים השנה. במשך המיבצעי התירגול בתחום
לעבור וליכולת המטה לעבודת התשתית הונחה אלה
מוקדמת. התראה ללא גבוה כוננות למצב רגיעה ממצב
לאבטחת המיבצע את גם להזכיר המקום כאן
התשיעית, לכנסת הבחירות בעת והביטחון הסדר
ישראל. משטרת כל את כמעט למעשה, כלל שבהיקפו

החבלה מערך
ישראל במשטרת החבלה מערך גדל 1977 בשנת
משוכללים. ובאמצעים בציוד וכן ובאיכות בכמות
למשטרת גויסו מצה"ל וחבלנים קצינים של ניכר מספר
ניסיון של תוצאה משלימה, הדרכה וקיבלו ישראל
מאולתרים מטענים לגבי בעיקר במשטרה שהצטבר
מתקני כגון: יקר ציוד גם נרכש סטנדרטיים. ולא
ולפי לבדיקה אמצעים מגנטומטרים, ניידים, שיקוף
מרחוק המונחה ציוד ואף משוכלל, צילום ציוד צוץ,

חבלה. במטעני לטיפול טלוויזיה, מכשיר בעזרת
למשימו בנוסף במשטרה, החבלנים הופעלו השנה
בהם במיבצעים גם בטרור, במלחמה הרגילות תיהם
המסובכת שגרתיות. בלתי למשימות כיחידות פעלו
בירושלים מצרים נשיא ביקור היתה שבהן והמורכבת

הביקור. אחרי שהתנהלו השלום שיחות ואבטחת
נוטרלו בישראל, שהונחו המטענים 138 מתוך %30
כל את פירקו החבלנים המשטרה. חבלני עלידי

הוזעקו. אליהם המטענים
השימוש למיפוי גם מחשבה הוקדשה זו בשנה
התמקדות תוך פליליים, גורמים עלידי נפץ בחומר

ומקורותיו. הנפץ חומרי בסוגי פעולה, בשיטות
נפצע. ואחד שניים נהרגו מיבצעי בניסוי

פיגועים, 88 בישראל אירעו 1977 שנת במהלך
.%33 של עלייה  1976 בשנת פיגועים 65 לעומת
4 בהם איש, 156 אזרחים. 6 נהרגו אלה בפעילויות

תיירים. 5 נפצעו כן נפצעו. חיילים,
הפיגועים מרבית אירעו קודמות לשנים בניגוד
מל סיום עקב כנראה זאת, יונינובמבר. בחודשים
במאי  חלק המחבלים נטלו בה  לבנון חמת
שם בירושלים, התמקדה המחבלים פעילות .1977
הקו בתחום שהונחו החבלה ממטעני %48.5 הונחו

הירוק.
בהנחייתו לפעולה להיערך המשיכה ישראל משטרת
החלטת עקב הוקם זה (אגף המיבצעים. אגף של
לבטחון האחריות את המשטרה על להטיל הממשלה

פנים).
: היו זו בשנה האגף טיפל בהם העיקריים היעדים

ישראל משטרת יחידות לכל ונהלים פקודות הפצת +
בעתות העורף, בטחון לרבות פנים, בטחון בנושאי

וחירום. רגיעה
והמשמר הגבול משמר ישראל, משטרת תרגול *
פנים ובנושאי פח''ע בתקריות בטיפול האזרחי,
מיבצ תרגילים 1,324 בוצעו 1977 בשנת אחרים.
ביחידה דיון התקיים מהם אחד כל שבעקבות עיים,

לקחים. והופקו המתורגלת
גורמי עם פעולה לשיתוף עבודה נוהלי קביעת +
משותפים. בדיונים ושילובם האחרים, הביטחון

חיוניים, למיתקנים אבטחה דוקטרינת השלמת *
מוגבר ופיקוח ממלכתיים מוסדות חינוך, מוסדות
אלו. גופים של האבטחה מערך אפקטיביות על

כוחות בסיוע ישראל משטרת הופעלה 1977 במהלך
בלתי רבים בתוכם גדולים, מיבצעים ב125 אחרים
מיבצעים וכן סדר, הפרות שביתות, כהפגנות, צפויים,
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חשובה פחות לא חשובה. חינוכית משמעות בעלת
במשמר האדם כוח לאיכות הממשית תרומתם הינה
מרבית לצה"ל יגויסו בה חירום, בשעת בעיקר האזרחי,
האזרחי, המשמר מתנדבי מתוך הקרבי הכושר בעלי
התוכ לעורף. חשובה תוספת יהוו המאומנים והנערים
ומשרד הגדני'ע עם בתיאום נעשית זו לפעילות נית

החינוך.

הגבול משמר
בעל ככוח הגבול משמר של וגוברת ההולכת הפעלתו
וה הבטחוניים בנושאים המטפל גבוה ניידות כושר
משמעותית. עוצמה למשטרה מקנה יחד, גם פליליים
המיוחדת, היחידה של קיומה גם רבות לכך מסייע
או מחבלים עם מגע קרב למשימות נועדה אשר

הפלילי. בתחום מיוחדות למשימות
המשטרתית בהיערכות גם חשוב חלק הגבול למשמר
צפויה שאינה בהנחה חירום, בשעת העורף לבטחון
לפגוע אחרים ובנסיונות החבלנית בפעילות רגיעה

היישוב. בתוך
לבטחון האחריות להעברת בהחלטה היסוד תפיסת
צה"ל את לשחרר כדי חירום, בשעת גם למשטרה פנים
שהוא הגבול, משמר של בפעולתו מעוגנת למשימותיו,
הקיים הכוח שהיקף כמובן צבאי. אימון בעל כוח
הגדלתו, עדיין. מצומצם הינו המשטרה באחריות
יכולתה את תגביר הארצי, המטה לדרישת בהתאם

במשימה. המשטרה של האפקטיבית
פעי את להגביר הגבול משמר המשיך 1977 בשנת
בירושלים השונות. במשימות הבטחוני בתחום לותו
השוטף הביטחון למשימות מחטב מפקדת הוקמה
הדוק פעולה בשיתוף הפועלת בעבריינים, והלחימה
והוקמו היישובים מערך אושר ירושלים. מרחב עם
האדם כוח תקן הוגדל כן שוטף. ביטחון גזרות מפקדות

המיוחדת. ביחידה
סיועו את הגבול משמר הגדיל הפלילי בתחום

תחומים; במספר למשטרה
שיטור פעולות במסגרת בריונות לביעור פעולות .*
אש רמלה, לוד, בערים השנה שהתנהלו מיוחדות
הפ מן בחלק ובתים. חולון מלאכי, קרית קלון,

המיוחדת. היחידה גם השתתפה עולות
שני הציבורי הסדר לשמירת בפעולות השתתפות ■¥

במג'דל בבניברק, השומר ברחוב המשטרה הלה
תל מחוז בתגבור בירושלים, באירועים כרום,
ה הילדים אחר ובחיפוש השלום בהפגנת אביב

בירושלים. נעדרים

למניעה בפעולות הכפרי במגזר ענפה פעילות קיום ¥■

חקלאי. וציוד חקלאית תוצרת גניבות של ולתפיסה

האזרחי המשמר
שקד לקיומו, הרביעית השנה תחילת ,1977 בשנת
ההיקף, במלוא פעילותו קיום על האזרחי המשמר
הנושאים שיפור ועל המיבצעית היעילות הגברת על

המינהליים.
של ואיומים ביטחון אנשי של האזהרות למרות
משמעותית התעוררות חלה לא  מחבלים מנהיגי
פעיל באופן להשתתף הצורך לגבי הציבור בגישת

וההרתעה. המניעה במאמצי
חברים כ108,000 מונה כיום האזרחי המשמר
את מהרישום להוריד הוראה ניתנה ככלל, פעילים.
מסודר, באורח פעילים שאינם האזרחי המשמר חברי
אמינות גברה אולם הכללי, המספר הופחת ובכך

הדיווח.

בסיסי 546 באמצעות הופעלו האזרחי המשמר חברי
נפתחו השנה הארץ. בכל הפרוסים שכונתיים, הפעלה
הגולן. ברמת קצרין בסיס ביניהם חדשים, בסיסים
מגו שכונת בכל ליצור היא הנרחבת בפריסה המטרה
הזמן משך את לקצר כדי קטן, בטחוני מוקד רים
בפני ההתראה זמן את או המניעה לפעולת הנדרש

פיגועים.
סיורים גם בשכונות, השמירה מלבד נערכו, זה לצורך
ואבטחה בדיקות עריכת מחסומים, הצבת בשטח,
תוספת האזרחי המשמר מתנדבי היוו בכך מיוחדת.
הפורמא הביטחון לזרועות אדם כוח של משמעותית
תפקידם מילוי במסגרת בשטח, סיורם כדי תוך ליים.
בשעת עבריינים האזרחי המשמר אנשי לכדו הבטחוני,
מעורבותם להגברת תרמה זו עובדה מעשה. ביצוע
למש בכך וסייעה מגוריהם בסביבת בנעשה האישית

בפשיעה. במלחמה טרה

בשנת האזרחי המשמר הקדיש מיוחדת לב שימת
שהיא עובדה נוער, בני של השתתפותם להגברת 1977
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בדרכים התעבורה

לנוכח בעיקר הדברים, מטבע מוגבל הינו החוק, כיפת
בכבישים. השוטרים של הדלה הפריסה

608 לעומת ,1977 בשנת בדרכים נהרגו איש 640
קל נפצעו ו18,813 קשה נפצעו איש 3,454 ; אשתקד
אוכ מספר בעלת במדינה ביותר קודרת מציאות 
הרבות המלחמות מן קורבנות ושבעת קטן כה לוסין

עליה. שנכפו

יכולתה במיטב המשטרה נערכה אלה עובדות למרות
ואכיפת התנועה זרימת על בפיקוח משימותיה לביצוע
דוגמת טכני למיכשור אמצעים בהקצאת חוקיה,
לגורמים בייעוץ ומדימהירות, אלקטרוניות מצלמות
בדרכים מפגעים בחשיפת כבישים, בהנדסת המטפלים
התנועה. בנושאי מתאימה חקיקה בהכנת ובהשתתפות
על הוחלט האדם כוח מצוקת על להתגבר כדי
מיבצעים במסגרת נושאים, לפי סלקטיבית אכיפה

מיוחדים. תורפה ובמקומות בתקופות מרוכזים

רב ולניצול לייעול אמצעי פותח 1977 סוף לקראת
להפ ניסוי בהצלחה בוצע וכן מדהמהירות של יותר
בתחום החוק אכיפת על השנה הושם מיוחד דגש עלתו.
למניעת אורותיו ובדיקת ברכב המכאניים הליקויים
התח משרד של מיוחדת ניידת הנהגים. סינוור תופעת
ובדיקת רכב תקינות לבדיקת במיבצעים שותפה בורה
ב2,075 זה. פעולה שיתוף להרחיב מגמה וקיימת עשן,
חמורים, ליקויים נמצאו שנבדקו, 9,902 מתוך רכב כלי
מדאיגה תופעה  בהם השימוש את לאסור שחייבו

בישראל. הרכב של האחזקה רמת לגבי ביותר

רחבה לפריסה תוכנית הכינה התנועה מחלקת
יותר רב טכני ולמיכשור המשטרתי הכוח של יותר
התנועה הזרמת על להקל כדי בעייתיים, בצמתים
רבים מחקרים עריכת לרבות בדרכים, החוק ואכיפת
אמצעים והתאמת האכיפה שיטות את שיבחנו יותר

לכך.

ו רכב כלי כ27,500 בדרכים נוספו 1977 בשנת
בפיתוח שההתפתחות בעוד חדשים, נהגים 41,700
הולמת כבישים רשת העדר קטנה. היתה הכבישים רשת
דו הינם ק"מ 220 רק כביש של ק"מ 5,300 (מתוך
גורמים נהגים, של עצמית משמעת והעדר מסלוליים)
קור ותובעת יותר אלימה להיעשות בדרכים לתנועה
בא המצטמצם ישראל משטרת של חלקה רבים. בנות

 15 



סיור

להעברת מעודכנים נהלים נקבעו  מעצר בתי .^
בריחת של במקרים תחקירים ונערכו עצורים,
חדשים מיפרטים הוכנו הלקחים לאור עצירים.
אשר המעצר, בבתי ולסורגים למנעולים לדלתות,

יותר. כאמינים הוכחו

ופיתוח למחקר היחידה עם בשיתוף  מחסומים +
יעיל שיהיה דוקרנים מחסום של חדש דגם תוכנן

יותר. וקל
ואבטחה התרעה נוהלי והופצו נבחנו  אבטחה .*.

ובמלטשות הדלק בתחנות בבנקים, יותר משופרים
התקנים ומכון הטכניון עם בשיתוף היהלומים.
לאמצעי נוספים מיפרטים לקביעת הפעולות נמשכו

נעילה. ואמצעי אזעקה התרעה,
המשפטית היועצת עם בתיאום  עסקים רישוי +
אבטחה של ומיוחדים מוקדמים תנאים הוכנו
לצו שבתוספת וד' ב' מסוג רישוי טעוני לעסקים

עסקים. רישוי
האדם כוח תקן הוגדל ב1977  לפועל הוצאה *
כמוכן שוטרים. 157 כיום כולל והוא איש, ב22

רכב. כלי 23 ליחידה נוספו
וקצין העבודה משרד עם בשיתוף  נפץ חומרי .*
הפיקוח להגברת פעולה דרכי על סוכם ארצי חבלה
נפץ. חומרי ומאחסנים משתמשים בהם במקומות
הוכן  שמירה ושירותי פרטיים חוקרים חוק *
הש חברות על וביקורת פיקוח בדרכי הדן נוהל
נציג ובהשתתפות שופט של בראשותו ועדה מירה.
לאור הפרטיים החוקרים חוק את בוחנת המשטרה

לתוקפו. נכנס מאז שהצטברו הלקחים

משרדי עם בתיאום נעשות ואחרות אלה פעילויות
בחקיקה, פרצות לסתום במגמה האחרים הממשלה
על המקילות הקיימות, האבטחה ובדרכי בנהלים

מלאכתם. את עבריינים

מחודשת בבחינה 1977 בשנת עסקה הסיור מחלקת
זה, בנושא ישראל במשטרת הקיימות השיטות של
הנושאים בין לכך. רלוונטי מחקרי חומר איסוף תוך
מניעת תפקידי מלבד הסיור, מערך טיפל בהם הרבים
את יבהירו אשר אחדים, יוזכרו ציבורי, וסדר עבירות

זה. בתחום שצצו האקטואליות הבעיות
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ופיתוח מחקר

ראשונית מערכת פותחה  לחבלנים עזר אמצעי +
חשודים. בחפצים שעון למנגנוני מרחוק להאזנה
נפץ. חומרי להובלת מיכל לפיתוח תוכניות הוגשו
נפץ חומר עקבות לגילוי נוסף כימי חומר פותח
לב מערך בניית הושלמה חשודים. של ידיהם על

הטכניון. עם בשיתוף אזעקה מערכות דיקת
את הבוחן הטכניון, עלידי מחקר נערך  תנועה ■¥

והע (המניעה ההרתעה למערכות הציבור יחס
על סקר נערך מכך. הנובעים והלקחים נישה)
אוניברסיטת עלידי והמשטרה התנועה בעיות

תלאביב.

טכניקות ונקבעו מחקרים נערכו  פלילי זיהוי +
קליעים, השוואת יד, כתבי השוואת : אלה בנושאים
אוטו השוואה אדם, של קולו עלפי שקר גילוי
קלס של אוטומאטי וזיהוי תרמילים של מאטית

תרנים.

ארגון בנושאי מחקרים נערכו  וניהול ארגון +
השירות מיכון שיפורם, לשם חקירות תהליכי
המשטרה, כלפי קהל דעת סקרי גנוב, רכוש לזיהוי
ספרי וזיהוי וסימון (ויקטימולוגיה), קורבנות סקר

בגניבתם. הגידול עקב תורה

מערכת פותחה  1977 בשנת שהושלמו מחקרים +
מרססים פותחו דיו, סוגי בין ראשונית להבחנה
להשוואת שיטה ופותחה אצבע טביעות לפיתוח

אחרים. סיבים עם העבירה מזירת סיבים

: אלה ניסויים התקיימו 1977 בשנת  ניסויים ^
חומרי סימון נפץ, לחומר ,,מריחנים" הפעלת
אמצעים מיוחדות, למשימות כלבים הפעלת נפץ,
חם נשק ציבורי, סדר להשלטת קטלניים בלתי
מכונית קול, משתיק התרעה, מערכות משופר,
חפצים לאחסנת ומיכלים גז להתזת מחודשת

חשודים.

בפעילות 1977 בשנת עסקה ופיתוח למחקר היחידה
התחום החוק, אכיפת פנים, בטחון בנושאי מחקרית
בתי שירות עבור מחקרים וכן וניהול אירגון הפלילי,
בצה''ל מחקר, בגורמי הסתייעות תוך זאת הסוהר.
מוצאים אינם רבים נושאים אקדמיים. ובמוסדות

הבטחוני. סיווגם בשל זו בסקירה ביטוי

: בקצרה להלן יוזכרו אחרים
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הדרכה

שמגמתה אימון מסגרת  ארציות השתלמויות ■¥■

ברמות השוטרים לכל משלימים ואימון ריענון
ההש במיגוון חלק נטלו שוטרים 1,539 השונות.
מינהלה חקירות, אג"מ, בתחומי שנערכו תלמויות

מפקדים. והשתלמויות
מג"ב אנשי מ400 למעלה  חוץ השתלמויות .*
שוטרים 110 בצה''ל. בקורסים חלק נטלו ומשטרה

אזרחיים. במוסדות בקורסים השתתפו

השתלמו מצה''ל חיילים 498  חוץ גורמי הדרכת #
לאנשי קורסים נערכו כמוכן ישראל. במשטרת
וגורמי הטבע שמורות רשות התחבורה, משרד

ביטחון.

הורחבה 1977 בשנת  והנחיה הסברה חינוך, *
מנהיגות לטפח במגמה וההסברה החינוך פעולת
וכללי ערכים הקניית השונים, בדרגים משטרתית
המשטרה, משימות עם הזדהות פיתוח התנהגות,

סגלים. והכשרת הדרכה ועזרי שיטות פיתוח
השנה הוקדש רב מאמץ  פורמאלית השכלה .*
במימון פורמאליים לימודים אישור נוהלי לגיבוש
לרכוש יותר רבים משטרה אנשי ועידוד משטרתי
לי משטרה אנשי 128 למדו זו במסגרת השכלה.

תיכוניים. לימודים  ו225 אקדמיים מודים

לירחון הפך המשטרה דושבועון  בכתב הסברה *
יותר. גדולה במתכונת המופיע ,,מראות'' בשם
באירועים הופיעו העיתון של מיוחדים גליונות

למפקד. בכתב מערכים גם פורסמו גדולים.

והפרסומים העריכה חוליית  לאור הוצאה +
שונים משטרה בנושאי תורתי חומר לאור הוציאה
,,עבריינות משטרה'', בכשירויות ,,פרקים דוגמת
 הציבורי הסדר "השלטת ,,תשאול", נוער",

ועוד. הפגנות" פיזור

*£5**1)1)*י

במסגרות אימונים שוטרים 7,864 עברו 1977 בשנת
ההדרכה מערכת להרחבת הודות השונות, ההכשרה

מחוזיים. אימון מיתקני שלושה ולהקמת
ההדרכה: מערך מרכיבי

לקור מחוץ המתקיים אימון  היחידות אימון +
שונים בנושאים מרוכז אימון ניתן במסגרתו סים.
הש זו במסגרת נערכו כן וכמו המחוזי במיתקן

ייעודיים. בנושאים מקצועות לבעלי תלמויות

הארצי הספר בבית  ההדרכה בבסיסי קורסים +
שוטף, ביטחון במקצועות ההדרכה מערכת הורחבה
לצלפים קורס קל, נשק למדריכי קורס דוגמת
בכירים לקצינים הספר בבית מאבטחים. וקורס
במגמות שונה, במתכונת קורסים שני התקיימו

וניהול. פיקוד
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משלה

במקום מיבצעיים, בתפקידים שנים 3 בתום הוחלפו
1.1.78 ליום המצבה כרגיל. שירות שנות 4 בתום
כ88 1977 בשנת עברו אשר רכב, כלי 2,080 

.1976 לעומת כ%14 של עלייה ק"מ, מיליון

על מיוחד דגש הושם 1977 שנת במרוצת  קשר *
להתגבר כדי והאלקטרוניקה הקשר אמצעי שכלול
טלפון מרכזות 5 הותקנו אדם. בכוח המחסור על
מרכזיות ו9 המשטרה במיתקני אוטומאטיות
הצפוני במחוז הושלמו מיבצעים חדרי שני ידניות.
הותקנו טלפרינטרים 6 בןגוריון, התעופה ובנמל
בית שמונה, קרית נהריה, אופקים, ערד, בתחנות

ירושלים. בתלפיות, הקשר ובמשרד שאן

בתחום האטה חלה תקציב בעיות בשל  ביגוי *
ניתן מיוחדות הקצבות בסיוע החדשה. הבנייה
לזיהוי ובמעבדות מעצר בתאי שיפורים לבצע היה
מעצר בתי בתכנון הוחל שונות. בתחנות פלילי
חל השירות דירות בנושא הארץ. בכל לקטינים
הדיירים את לפנות שהוחלט לאחר מהותי, מיפנה
אחרות. דירות לרכוש להם ולסייע הטיגרט מדירות

אורגנו זו במסגרת  הארצי המטה שירותי .*
אופ ליחידות כסיוע הארצי המטה של תגבורות
כוננות. ובמיבצעי גדולים סדר באירועי ראטיביות
בכל הארצי המטה שוטרי לכל ההדרכה הורחבה
ובנושאי משטרתיים מקצועיים בנושאים הדרגות

כללית. השכלה

החברה העניקה השנה במשך  השוטרים קרנות +
כ11 של כולל בסך לשוטרים הלוואות 1,950
לשוט כספיים מענקים ניתנו כמוכן ל"י. מיליון
ללי שוטרים לילדי ומילגות לקשיים, שנקלעו רים
אלף 20 גם הוענקו ועלתיכוניים. תיכוניים מודים
ב,,נעורים". הקרנות של המרגוע בבית נופש ימי

של האופראטיביים הפעולה בתחומי ההתרחבות
העמידו המוגברות, והפיתוח הרכש ודרישות המשטרה
בעבר. דומה להם היה שלא אתגרים בפני האגף את
הביאו המטבע ערך וירידת מספק הבלתי התקציב
לבין הרכישה ואפשרויות הצרכים בין נרחב לפער
אגף נאלץ אלה עובדות לנוכח הממשית. היכולת
סדרי ולקבוע המקורי מהתכנון לחרוג המינהלה
הניתנת השירותים ברמת לפגוע שלא כדי עדיפויות,

החיוניים. בנושאים ליחידות

לשנת המשטרה של הרגיל התקציב  תקציב .*
ל"י, ב1,151,380,000 הסתכם 1977/78 הכספים
הכנסות בגביית מותנה שקיומם התקציבים למעט
תוס אושרו 1977 שנת סוף עד אחרים. מגורמים
תוספות לכיסוי לתקציב, ל"י מיליון 227 בסך פות
במשק. שחלו והתייקרויות משטרה לאנשי שכר

למשמר השנה נופקו 116ג מדגם רובים  חימוש *
נרכש כן לחיל. ביותר משמעותית תוספת  הגבול
השנה במשך המשטרה. לחבלני מתוחכם ציוד
ביחידות. נשק ביקורות מ3,000 למעלה בוצעו

נשיא ביקור  ,,שער'' מבצע בעקבות  כלכלה +
המנות נושא את לבדוק צוות מתה  מצרים
במיבצעים. משטרה לאנשי המנופקות הארחות
מטב פתיחת להחיש האוצר עם דיונים מתנהלים
בשל שנפגע חיוני נושא  השדה ביחידות חים

תקציב. העדר

באמצעות חדשות עיבוד שיטות הונהגו  כספים +
המשכורות תשלום ביצוע את לשפר כדי המחשב

משטרה. לאנשי אישיים ותשלומים

108 נוספו החולפת התקציב בשנת  תחבורה +
רכב כלי 28 של תוספת אושרה כן לתקן. רכב כלי
רכב כלי 275 הנוכחית, הכספים שנת לתחילת
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לשינוי פועל המשטרה פיקוד שכרו. לבין משקיע
וב קצונה שאינן בדרגות השכר מבנה של יסודי
מאמץ הושקע שחלפה בשנה זוטרה. קצונה דרגות
שתאפשר המקצועות, סיווג מערכת בבניית ניכר
משטרה אנשי של השכר מערכת את בעתיד לבסס
לזו דומה שכר שיטת על מפקח  שוטר בדרגות
יבוצע השכר מבנה שינוי כי צפוי בצה''ל. הנהוגה
מכנה למצוא מהקושי נבע העיכוב .1978 בשנת
הדרגות לבין במשטרה הללו הדרגות בין משותף

בצה"ל. המקבילות

הארצי במטה אדם כוח מינהל  עבודה נוהלי *
העבודה תהליכי לשיפור מאמץ זו בשנה הקדיש
בשנת הרמות. בכל משטרה באנשי הטיפול ולייעול
הקבע פקודות ועודכנו רבים נהלים פורסמו 1977
אדם. כוח וניהול שירות לתנאי המתייחסות
להגיע מאמץ ונעשה חדשים גיוס נוהלי נקבעו
שופרו יותר. מגוון רקע ובעלי רבים למועמדים
מבחנים ביצוע עלידי המועמדים, מיון תהליכי
לקליטת בלשכות אישיות ומבחני פסיכוטכניים
ויסות תהליכי בשיפור רב מאמץ הושקע אדם. כוח
לאדם ניתנת ובכך בחיל, המשרת האדם כוח
החיל. צורכי במסגרת מאווייו את למצות אפשרות
הולכת הסגל במדור  הקצינים בסגל הטיפול *
ושיבוץ קידום תכנון שתאפשר מערכת ונבנית
מידע על יתבסס הקצינים שיבוץ תכנון קצינים.
הערכת הקצין, של כישוריו מישורים: בשלושה
הקצין של וציפיותיו שאיפותיו יכולתו, את מפקדיו
שבו למצב להגיע היא המטרה הולם. לתפקיד
ולא מוקדם תכנון לפי ייעשה קצין כל של שיבוצו
להתאמה תמיד מביאים שאינם אילוצים מתוך
המידע מאגר הכנת לתפקידו. האיש של מירבית
מחייב לעיל, כאמור השיבוצים, תכנון שיאפשר
מהקצינים אחד כל על הבכיר הפיקוד עם שיחות
על הקצינים ריאיון וכן ביחידותיהם המשרתים

מן משטרה אנשי של המצבה גדלה 1977 בשנת
כל חל לא זאת לעומת ל14,023. מ13,377 המניין
לגודל בהשוואה השוטרים של היחסי במספרם שינוי
1976 בשנים  איש ל1000 שוטרים 3.8 האוכלוסייה:
את להנחות החייב הוא זה נתון כי דומה ו1977.
כדי שלה, ההתעצמות לשאיפות ביחס ישראל משטרת
בנייר בפשיעה. לגידול יותר הולמים מענים להשיב
ואשר שמרון לוועדת הארצי המטה הגיש אותו עמדה,
קריטי, הינו האדם כוח נושא כי נאמר עלידה, אומץ

: תחומים בשני בעיקר
המודיעין. ואנשי החוקרים מספר .1

בשטח. המשטרה ואנשי התחנות פריסת .2
העומס בעיית על לענות צריכים הנדרשים הפתרונות
החוקרים, כתפי על כיום המוטלים תיקים של העצום
מרבית לגבי אנונימית כיום המשטרה היות על וכן
הציבור אמון על מיידית השלכה לכך האוכלוסייה.
ההתפט היקף גם הוא מטריד נושא לסייע. ונטייתו
מגויסים 1,185  1977 בשנת ישראל ממשטרת רויות
קצרה, שירות תקופת לאחר רובם זו, בשנה התפטרו
מדאיגים, מספרים הם אלו .1976 בשנת 1,051 לעומת
את למלא המשטרה של יכולתה על השלכה להם ויש
לאנשיה מקצועית מיומנות להקנות ובמקביל השורות,
רבה חומרית השקעה גם מהיר. כה תחלופה במצב
לטמיון. יורדת ההדרכה, בבסיסי בעיקר אלה, באנשים
את לאתר שתכליתו סקר בעריכת הוחל לאחרונה
זה סקר מימצאי משטרה. אנשי להתפטרויות הסיבות
פעולות עלידי הנשירה לצמצום לפעול לפיקוד יאפשרו
ועל רצון אישביעות של מוקדים היווצרות המונעות
מגו של השתלבותם על להקל שתכליתן פעולות ידי

בחיל. חדשים יסים

המשטרה פיקוד עלידי מועלה זה נושא  השכר +
הגורמים כאחד הממשלה בפני מתמיד באורח
השוטר, של ותיסכול קיפוח לתחושת העיקריים
הוא אותה העבודה בין עצום פער קיים כי החש
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המטה ביחידות המשטרה, בתחנות  הרצאות *
הר וניתנו אורגנו הגבול משמר וביחידות הארצי
ישראל, חגי יהודית, תודעה דת, בנושאי צאות
השיעורים במסגרת באלה, וכיוצא עברי משפט

עיון. וימי השבועיים
וחדרי במטבחים הכשרות מצב שופר  כשרות *
התקינה הכשרות הבטחת ניכרת; במידה האוכל
הרבנים צוות של עקבי ופיקוח תמידי מאמץ דורשת
עובדי את ותדרך השונות ביחידות ביקר אשר

המטבחים.

מופעים אורגנו החגים לקראת  וחגים דת* הווי .*
המש של השונים ובמחוזות במרחבים מרכזיים
ההתעוררות מסע לציון ראוי הגבול. ומשמר טרה
שנערך השונות ביחידות הנוראים הימים לקראת
המש הרבנים וצוות מרצים רבנים, בהשתתפות

זה. מסע במסגרת מרכזיים כנסים וכן טרתיים,
השו ביחידות הכנסת בתי הופעלו  כנסת בתי ^
ותש ותפילה קודש בספרי הצרכים וסופקו נות,
כנסת בתי נפתחו השנה אחרים. קדושה מישי
השוטר בבית בירושלים, השוטר בבית חדשים:
הח (בזמן "נעורים'' ההבראה בבית בתלאביב,
בחברון דגון, בבית הגבול, משמר בבסיסי גים)

בצפון. כוח ובמצודת
משרד עם בשיתוף  דתי וציוד קדושה תשמישי .*
ובאמצעות קדושה, לתשמישי המחלקה  הדתות
תשמישי לרכוש וסוהר שוטר כל יכול הרב, לשכת
גדולה. בהנחה וספרים טלית תפילין, קדושה,
מזוזות של התקנות במאות מטפלת הרב לשכת

השונות. בתחנות

כמאה אורגנו זו בשנה  וחברה משפחה אישות, *
רחבי בכל השונות היחידות לאנשי נישואין טקסי
בבתי טיפולים נעשו כן משפחותיהם. ולבני הארץ
אישות בעיות בפתרון הקשורות בבעיות רבניים דין
ולנופ לנפטרים אזכרות נערכו בית. בני וסכסוכי
לוויה, טקסי נערכו השנתיים, הזיכרון בימי לים
הדרכה מתן תוך חולים, וביקור אבלים ניחומי

המשפחה. לבני נפשי ועידוד רוחנית

התקו לראיונות בנוסף אדם, כוח מינהל אנשי ידי
ביחידות. המתקיימים פתיים

לבסס, יהיה ניתן 1978 בשנת הערכתנו, למיטב
מאגר על הקצינים שיבוצי את למעשה, הלכה
שיתבסס שנתי שיבוצים תכנון ועל שחוקם המידע

זה. מידע מאגר על

ביחי הרווחה קציני פעילות  וגימלאות רווחה *
לנצל שוטר לכל לאפשר במגמה השנה הורחבה דות
הוקמו כן כמו זכויותיו. את אופטימאלי באורח
נוס מועדונים השוטר למען הוועד עלידי השנה
דירות למפוני לדיור הלוואות קרן הוקמה פים,
משטרה. אנשי לילדי חינוך מילגות קרן וכן שירות
מרפאות נפתחו 1977 במהלך  רפואי שירות *
במשטרת הרפואי השירות עלידי חדשות יחידתיות
לחוב מקצועיות השתלמויות נערכו וכן ישראל,
עזרה בנושאי משטרה לקציני הדרכה וקורסי שים
השירות עלידי חוסנו רבים משטרה אנשי ראשונה.
משטרה אנשי 4,200 שתות. מחלות נגד הרפואי
מיוח פעולות במסגרת אדום דוד למגן דם תרמו

ביחידות. שנעשו דות

להכנת פועלת זו יחידה  הפנסיונרים יחידת *
ולמציאת לגימלאות יציאתם לקראת משטרה אנשי
בראיונות מתבצע הייעוץ חדשים. ומקצוע תפקיד
המופצים ובפרסומים יחידתיים במפגשים אישיים,
רואיינו שוטרים 1,100 המשטרה. אנשי בקרב
סיוע ניתן איש ל320 זו. במסגרת השנה במשך
מטיפול נהנו וכ40 מתאים עבודה מקום בהשגת

סוציאלי.

הור הסוהר בתי ושירות המשטרה רבנות יחידת
מחדש ארגון תוכניות לאחר האחרונה, בשנה חבה
למש הראשי הרב עלידי שהוצעו הרבנות, יחידת של
פקודת הוצאה זאת לאור הסוהר. בתי ושירות טרה
יחידת של והתפקידים המבנה להגדרת אג"מ/תוא"ר
לכך בהתאם בדבר. הנוגעים כל בין והופצה הרבנות,
המשטרתית. הרבנות ביחידת החדשים התקנים אוישו

:1977 בשנת המשטרה רבנות עלידי שנערכו הפעולות
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המחשב יחידת

לשכור היתה ישראל משטרת בפני שעמדה הברירה
מחשב לשכור או הקודם למחשב נוספים זיכרון תאי
בארץ מוכר בלתי אך יחסית, וזול עוצמה בעל חדיש
הצי כל על עלה החדש המחשב שהוברר, כפי ובעולם.
והן שכירותו דמי של הנמוך למחיר ביחס הן פיות,

לביצועיו. ביחס
מיבצעי תחומים: שני משרת המשטרה מחשב
בתקליטי מרוכז מיבצעיים לשירותים המידע ומינהלי.
או המסופים לרשת ישירות נשאב הוא מהם מחשב,
מרוכז מינהליים שירותים עבור המידע הטלפרינטרים.
מתאים, עיבוד אחרי מודפס, הוא ומהם מחשב בסרטי

המחשב. במדפסת
אוטומאטי נתונים לעיבוד המחלקה את המאפיין
מהמסופים. ישירות מידע קליטת יהיה 1978 בשנת
מסך גבי על שיוקרנו טפסים באמצעות תהיה הקליטה
יהיה כך עקב גנוב. רכב יהיה הראשון הנושא המסוף.
בתחנות המדובר בארץ. המסופים רשת בהרחבת צורך
אש סבא, כפר אשדוד, נתניה, חדרה, עפולה, טבריה,

ואילת. קלון
המעצר בתי שבכל עצירים קובץ ייבנה 1978 בראשית
המשוחררים אחר למעקב מערך יוקם וכן במשטרה

בערובה.
: השנה במרוצת יעובדו והתכנות התכנון בתחום
; ובטלפרינטרים במסופים נהגים הרשעות פירוט מערך
רכב על אינפורמציה של למחשב ישירה הזנה מערך
ישירות שאילתות מערך איתביעה; מערך גנוב;
פנימיים בניסויים יוחל השנה במהלך אסירים. לקובץ

הנתונים''. ,,בנק על
לנושאים האחת  מעקב חוליות שתי תופעלנה
תבקרנה אשר  התנועה לנושאי והשנייה פליליים
לוודא במגמה המשטרה תחנות בכל בשנה פעמים שלוש

הקבצים. עדכון
עלידי תיערכנה העזר וציוד מחשב עומס בדיקות
בשנתיים הנדרש לגבי מסקנות הסקת לצורך מומחים,

הבאות. שלוש

ראשון  370/148 י.ב.מ.  ביותר חדיש מחשב
בשירות כיום הנמצאים החדישים ומן בארץ מסוגו
1977 של השנייה במחצית הוכנס כלשהי, משטרה
שלו המיוחדים המאפיינים ישראל. במשטרת לשירות
בעל מחשב זהו יחסית. הנמוך ומחירו עוצמתו הס
הקודם. במחשב 384,000 לעומת זיכרון, תאי מיליון
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משפטי .יכ1ו'ן

בהליכים ומשתתפת יוזמת המשפטית היועצת לשכת
הנוגעים בנושאים משנה וחקיקת ראשית חקיקה של
וה העבודה ולתנאי הרחב במובנן המשטרה לפעולות
בהסמכתם הלשכה מטפלת כן השוטרים. של שכר

תפקידים. בעלי של הרשמית

: הלשכה של העיקריים הפעילות תחומי

אזר לתביעות הנוגע חומר ואיסוף עמדה גיבוש ¥■

ובדרך המשפט בבית המשטרה נגד שהוגשו חיות
לבית המשטרה נגד שהוגשו לעתירות הנוגע אחרת,

לצדק. הגבוה הדין

ולהת לחובות הנוגעים המשפטיים בהליכים טיפול *
למשטרה. חייבויות

לחלוקת באשר ביןמשרדיות בוועדות השתתפות .*
השונים. הממשלה משרדי בין האחריות

פקודות בהכנת המשטרה ליחידות משפטי ייעוץ *
וכן המשטרה, בעבודת כללים המגדירים ונהלים

בשטח. בפעולותיהן ליחידות משפטי ייעוץ

לשוטרים המשפטית ההגנה למימון סיוע מתן .*
ולמינוי תפקידם, עם בקשר פלילי לדין שהועמדו
עבי עם בקשר לדין שהועמדו לשוטרים סניגורים

משטרתי. ברכב תעבורה רות

חמם לןובץ

וחטאינו רישוי גנושא*

אחרים. התחייבות וכתבי הסכמים וניסוח הכנה *

ובר הממשלה במשרדי שונים גורמים עם תיאום #
אחרים, ציבוריים גופים עם וכן המקומיות, שויות

לבינם. המשטרה בין פעולה שיתוף בדבר

 23 



הציבור תלונות
פנימית וביקורת

ששורד אסירים העסקת הודעות; רישום כיסוי; ללא
; פליליים רישומים על מידע מסירת ; חוץ לעבודות ררו
אגרה לגבות בלי פלילי רישום העדר על תעודות מתן
הת של מקרים פורסמו המשטרה אנשי בקרב ועוד.
כזו. התנהגות הישנות למנוע במגמה נאותה, לא נהגות
הקשור בכל ובהדרכה בפיקוח גם הושקע מאמץ
של ההיבט מלבד המשטרה. עלידי בכוח לשימוש
הממונה של בפעולותיו יש עיוותים, לתיקון עשייה
יחסו את לשפר כדי הציבור תלונות ועל הביקורת על
המגלים מתלוננים ישנם אכן, המשטרה. אל הציבור של
בתלונותיהם. שנתקבלו מהחלטות רצון אישביעות
זה בתחום המשטרה מאמץ את המעריכים גם יש אך

תלונותיהם. שבהערכת האובייקטיביות ואת

לביקורת היחידה
1977 לשנת לביקורת היחידה לה שהציבה המטרה
התפעוליים, בנושאים מעמיקות ביקורות לערוך היתה
במשמר מיבצעית פעילות תנועה, סיור, חקירות, כגון:
והשירותים המשק בתחומי האזרחי. ובמשמר הגבול
כספים, אדם, כוח מינהל : בנושאים הביקורות קוימו
מעצר, תאי קשר, בינוי, סדנאות, תחבורה, אפסניה,
בוצע והתכנון הושגה זו מטרה ועוד. מטבחים מזון,
את כלל, בדרך שיקפו, הביקורת דו"חות במלואו.
מש לרוב שהיו השונים, בתחומים המשטרה פעולות
במשטרה גם רחבה, מסגרת בכל כמו אולם, רצון. ביעי
חלקם  שבוקרו ביחידות וחריגים ליקויים נמצאו

לאחריה.  והיתר הביקורת, כדי תוך תוקנו
בי שנמצאו הליקויים של העיקריים המאפיינים
 כדלקמן: בנושאים היו שנבדקו, המשטרה חידות

חקירות
החוק. הוראות את שנגדו וכליאה מעצרים *.

מסו במקרים מדויקים לא אשמה סעיפי קביעת +
ימים.

לשכת של הפונקציות אוגדו 1977 שנת בראשית
הממונה לשכת ושל הפנימית הביקורת על הממונה

אחת. בלשכה הציבור, תלונות על

הציבור בתלונות הטיפול
נועדה במשטרה הציבור תלונות לבירור מערכת
בסמכויות לרעה שימוש בפני להתגונן לאזרח לסייע
תלו לבדוק תפקידיה ; ולאנשיה למשטרה המוקנות
להפיק כאלה, היו אם  עיוותים לתקן מהציבור, נות
בעיי מגע נקודות לאבחן הישנותם, למניעת לקחים
הרגשה לציבור ולתת הציבור לבין המשטרה בין תיות

נאות. לטיפול זוכות תלונותיו כי מבוססת
הביקורת על הממונה בלשכת נפתחו 1977 בשנת
2,955 לעומת תלונות תיקי 2,772 הציבור תלונות ועל

.%6.6 של ירידה  ל1976 בהשוואה תיקים
הוערכו (כ%31.8) שהתקבלו התלונות מן 838
מוצדקות ו388 בעיקרן מוצדקות 450 מהן כמוצדקות,
; (%53.4) מוצדקות לא נמצאו תלונות 1,406 בחלקן.
מוצדקות הן אם שנקבע בלא נסגרו תלונות תיקי 113
תום עד הובררו לא ו182 הוכחו") (,,לא לא או
לבירור, המתלונן איהופעת כגון: שונות, מסיבות
הת ביטול או התלונה לבירור פעולה לשתף סירובו

ידו. על לונה
880 היו הסתיים, בהן שהטיפול התלונות בין
תלו 204 ; המשטרה עלידי בכוח השימוש שעניינן
או בעיקרן מוצדקות נמצאו אחוזים, כ23 שהן נות,
בתלונות הציבור התעניינות מיקוד בעקבות בחלקן.
למדיניות ובהתאם המשטרה, עלידי בכוח שימוש על
בכוח שימוש כל שלילת בגין המשטרה של המוצהרת
הדרכתי מאמץ ונעשה הפיקוח הוגבר כדין, שלא

המשטרה. אנשי בקרב מתמיד
מהחומר לקחים בהפקת הושקע גדול מאמץ
העבודה הליכי את לשפר במגמה בתלונות, הכלול
תוקנו השנה במחצית אנשיה. והתנהגות במשטרה
שיקים על תלונות קבלת : הבאים בנושאים הוראות
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תנועה יחידות עבור טיפולים בביצוע השהיות .*
אחרות.

ושירותים משק ניהול,
היחידות. יומני של לקוי ניהול *

תקניות. לא למשרות אדם כוח הצבת *
שדווח מאלה אחרים בתפקידים אדם כוח שיבוץ *

אדם. כוח למינהל עליהם
המקנים ,300 טופסי גבי על בדיווח אידיוק .*
במש ועבודה מפוצלת עבודה עבור שכר תוספת

ובחג. בשבת מרות,

של הקבע פקודות כרכי של בחסר לוקה עדכון .*
הארצי. המטה

שנמצאו. אבירות בחיסול ליקויים .*

בתאי הכליאה ותנאי התחזוקה של ירוד מצב *
בתחנות. המעצר

אש. בטיחות בנושא ליקויים *

האזרחי המשמר

ופעילותם. המתנדבים אודות בדיווח אידיוק .?

של הירי אימוני את המשקף עדכני לא רישום *
המתנדבים.

הי ממשיכה המקצועית, הרמה את לשפר במגמה
וימי קורסים להשתלמויות, אנשיה את לשלוח חידה

לה. ומחוצה המשטרה במסגרת עיון

מחוסר תיקים לסגירת נכונים בלתי שיקולים .*
הוכחות.

חקירה, חומר גניזת על נכונות בלתי החלטות .*
לקיפוח שגרמו פלילי, תיק לפתיחת מקום כשהיה

האזרח. זכויות

לאיתור שנערכו פעולות על בכתובים ביטוי העדר #
נמלטים. ועבריינים נעדרים

עד מוצג של תפיסה מעת מוצדקות בלתי השהיות ■¥■

רישום. למשרד החוקר עלידי למסירתו
המוצגים. בחיסול סבירים בלתי עיכובים 4*

למתלוננים. איתביעה הודעות אישליחת .*

ומיבצעים סיור
בי למשמרת מטלות של סדיר תכנון חומר העדר .*

הסיור. חידות

הזעקות בעקבות לרוב בוצע הסיור אזורי כיסוי *
כלל בדרך מראש, תכנון עלידי ולא המשטרה
הסיור. ביחידות אדם בכוח מחסור של כתוצאה
בריונות, של תופעה לביעור נמרץ טיפול העדר .*

מסויימים. במקרים

תנועה
אוטו נתונים לעיבוד למחלקה בדיווח ליקויים .+
נהיגה רשיונות של למיניהם פסילות בדבר מאטי,

בתאונות. המעורבים מנהגים
דרכים. תאונות תיקי בחקירת סבירות לא השהיות ^
מד המפעילות חוליות בהצבת חודשי תכנון העדר .*

אלקטרוני. מהירות
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דוברות

עם להתמודד נאלצה הדוברות מערכת פלילית. עילות
יכולתה כמיטב ועשתה בציבור, ששררה זו אווירה
המשטרה. בעבודת החיוביים הצדדים את להאיר
פעולות נערכו ובאמצעים, אדם בכוח מחסור למרות
בנוסף הציבור. עם חיובי מגע לקיים מנת על רבות
48 הוצאו לציבור, מידע הזרמת של השוטפת לעבודה
עתו מסיבות 18 קוימו התקשורת, לכלי קומוניקטים
המטה במחלקות לעתונאים סיורים שני ונערכו נאים
התקשורת. לכלי רבים ראיונות ניתנו כמוכן הארצי.
צה"ל לגלי ישירים שידורים מתקיימים הדובר מלשכת
,,גלגלי דוגמת משטרה בנושאי אחרות ולתוכניות

צה'יל'י.

1977 באפריל בוטלה ההסברה מחלקת  ציבור יחסי
זו במסגרת הדובר. ללשכת הועבר ממשימותיה וחלק
גופים בפני משטרה קציני של הרצאות 123 תואמו
ואישים משטרה אנשי של ביקורים 26 אורגנו שונים,
ופניות תלונות טופלו וכן משטרה במיתקני מחו"ל

כלליים. בנושאים למשטרה שונות
שבועות 3 במשך הופעל בתלאביב הנוער בעיר .$.

ביקרו רבים. לשבחים זכה אשר משטרתי, ביתן
איש. כ400,000 בו

של מדגם על הציבור תלונות בנושא סקר נערך .*
היחידות. מכל משטרה אנשי 450

שהצטיינו תלמידים רשימות הנשיא ללשכת הוגשו *
הוקרה. פרסי קבלת לשם טובה אזרחות במעשי
זהירות בנושא הסברה של מקיפות פעולות נעשו *

חשודים. בחפצים וטיפול
בנושאי בולים שני הבולאי השירות עלידי הוצאו ¥

משטרה.
משרד צה"ל, עם מגעים מתקיימים האחרונה בעת
פעולות את להרחיב כדי אחרים, וגופים החינוך
המטרה וצעירים. נוער קבוצות בקרב בעיקר ההסברה,
הכרו השונות הפעילויות את לתודעתם להביא היא
לה. לסייע נכונות בהם וליצור המשטרה בעבודת כות

החב בתחומים אירועים רבת שנה היתה 1977 שנת
המשטרתית, הפעולה גידול עם יחד והמדיניים. רתיים
פרסומים בעקבות המשטרה כלפי הביקורת גם גברה
בפ מעורבים שהיו השוטרים דוגמת שונים, ואירועים
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בינלאומיים יחסים

בספטמבר בשטוקהולם, שהתקיימה הכללית השנתית
עת בכתבי מאמרים מפרסמת ישראל משטרת .1977
ממשטרות אורחים מקבלת ביןלאומיים, משטרתיים
מחק ועורכת "מקצועיים" לביקורים הבאים אחרות
ביש נערך זו בשנה שונות. משטרות עם משותפים רים
משטרות עם האינטרפול מטעם משותף מחקר ראל
של אנליזה של בנושא ואנגליה גרמניה שויץ, צרפת,

שדה. ובדיקות נפץ חמרי

הבינלאומי השוטרים ארגון
הבינלאומי השוטרים לארגון הצטרפו החולפת בשנה
לכ5,400 כיום מגיע ומספרם רבים חדשים חברים

חברים.

ב,,היכל ארצי רעים מפגש נערך השנה, גם שנה, כבכל
חברי כ3,000 בו השתתפו בתלאביב. התרבות''

ורעיותיהם. הארגון
חברתיים באירועים התבטאה בסניפים הפעילות
חג מסיבות משפחותיהם, ולבני לחברים מסיבות 
שונים. ומפגשים מאורגנים טיולים נוער, ולבני לילדים
מאורגנות קבוצות מספר בארץ ביקרו השנה במשך
חברי עשרות וכן שונות מארצות איפ''א חברי של
עלידי נתקבלו המבקרים כל כבודדים. שהגיעו איפ"א
בדירת התארחו אחדים אורחים הישראלי. הסניף חברי

בתלאביב. איפ''א
ביקרו הישראלי הסניף חברי מבין קבוצות שתי

בחו"ל.
הט''ו שנת את הישראלי הסניף יחוג 1978 בשנת
הארצית הנשיאות החליטה זה מאורע לרגל לקיומו.
ולשלבו בישראל בינלאומי מפגש לקיים הארגון של
לבואם מצפים למדינה. השלושים שנות חגיגות במסגרת

מחו''ל. אורחים כ600500 של

חוץ לקשרי היחידה  ל ו פ ר ט נ י א
אחרות משטרות לבין ישראל משטרת בין הקשר
שמטרתו האינטרפול ארגון באמצעות מתבצע בעולם
כן כמו בפשיעה. ללחימה ביןלאומי פעולה שיתוף
גופים עם ישירים קשרים ישראל משטרת מקיימת
תבל. ברחבי בארצות בפשיעה הלחימה על הממונים
היחידה  האינטרפול משרד דרך נעשה זה קשר

משטרת נציגי ידי על או הארצי במטה חוץ לקשרי
בחו"ל. ישראל

כיום הנעשים למדינה ממדינה והמעבר הנסיעה
ומסייעים הפושעים ידי על מנוצלים ובקלות, במהירות
נתגבשו מכך כתוצאה הבינלאומי. הפשע להתפתחות
חקירות בניהול הדדי לסיוע דפוסים העולם במשטרות
ורכוש נעדרים מבוקשים, עבריינים באיתור משותפות,
במניעה וכן מסוכנים בסמים בסחר בלחימה גנוב,
ביצוען תיכנונן, אשר פליליות עבירות של וגילוי

ויבשות. מדינות פני על משתרעים והשפעתן

מרבית עם מגעים בישראל קוימו הנסקרת בתקופה
מספר ערב. מדינות למעט בארגון, החברות המשטרות
הן גם פנו ישיר, מגע קיים לא שאיתן אחרות מדינות
מסויימים, עניינים בירור לצורך לישראל פעם מדי

האינטרפול. של הכללית המזכירות באמצעות
בישראל האינטרפול בלשכת נתקבלו הנסקרת בשנה
במכתבים. ו902 במברקים 2,287 מהן פניות, 3,189
ובמכ במברקים פניות 1,614 יצאו בישראל מהלשכה
שש הגישה ישראל יזומות. פניות 1,297 מהן תבים,
שמונה הגיעו ולישראל 1977 בשנת להסגרה בקשות

להסגרה. בקשות
בנושא בוועידה השנה השתתפו ישראל משטרת נציגי
ובוועדה 1977 במרץ במדריד שהתקיימה כספים זיופי
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סטטיסטיים לוחות

יגוארדצמבר החודשים נתוני הם זה בחלק המובאים הסטטיסטיים הנתונים
.1975 בשנת גם מסוימים ובמקרים ,1977 ובשנת 1976 בשנת

להלן אחרת. צוין כן אם אלא ארצי בסיס על הלוחות בכל נעשה הנתונים חישוב
: סטטיסטיים נתונים הובאו שלגביהם הנושאים

המשטרתית. הפעילות היקף .1
בישראל. העבריינות .2

חקירה. ותיקי עבריינות +
סמים, עבירות .*

נפוצות. רכוש עבירות *
אחרות. ארצות לעומת בישראל העבריינות *

החוק. ואכיפת עבריינים +
חטאים. .*

לפועל. הוצאה .3
ומציאות. אבידות .4
בדרכים. התעבורה .5

דרכים. ותאונות תנועה *
התעבורה. בתחום החוק אכיפת #

דרכים. תאונות סמים, עבירות חקירות,  המוחזקים השטחים .6
שנתקבלו מפות, גבי על המצויינים 1977 ,1976 לשנים סטטיסטיים נתונים .7

מהמחשב. כפלט
: המפות רשימת להלן

.19761977 המשטרה, תחנות לפי  דירה לבתי התפרצויות *
.19761977 המשטרה, תחנות לפי  עסק ולבתי למוסדות התפרצויות .*

.19761977 המשטרה, תחנות לפי  אלימות עבירות ¥■

.19761977 המשטרה, תחנות לפי  שהואשמו 16 גיל עד עבריינים *
.19761977 המשטרה, תחנות לפי  שהואשמו 1816 בגילים עבריינים .*
.19761977 המשטרה, תחנות לפי  שהואשמו 18 גיל מעל עבריינים .*

.19761977 המשטרה, תחנות לפי  הגילויים אחוז *
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המשטרתית הפעילות היקף

מגוון. וציוד אמצעים והשקעת רב אדם כוח
התחו ברוב המשטרה של פעילותה בהיקף העלייה
היוצרים הישירים בגורמים שחל בגידול קשורה מים
הרכב, וכלי האוכלוסייה ריבוי משטרתית: תעסוקה
הפנוי ובזמן החיים ברמת עלייה רכוש, והצטברות
חייב כי הוא טבעי העבודה, עומס על לענות כדי ועוד.
העוסק המשטרתי האדם בכלח מקביל גידול לחול
כלי האוכלוסייה, גידול שבין היחס עבודה. באותה
המניין) (מן השוטרים מספר לבין והעבריינות הרכב

.2 מס' בלוח ניתן 

מלא ביטוי נותנים אינם ,1 בלוח שלהלן, הנתונים
רבבות בהם נכללו לא ; המשטרה של פעילותה להיקף
מנע סיורי כגון: כשגרה, המבוצעות פעולות של רבות
האזרחי; המשמר ושל הגבול משמר של המשטרה, של
; והפרעות מריבות סיכסוכים,  רחוב באירועי טיפול
בדי ; לציבור עזרה הגשת ; והסדרתה תנועה הכוונת
מיתקנים שמירת מחסומים, הפעלת חשודים, קות
כגון פעילות סוגי כי לזכור יש כן, על יתר וכוי. חיוניים
וה פעולות בדרךכלל מחייבים 1 בלוח שפורטו אלה
של העסקתו מצריכים אשר ומורכבים, רבים ליכים

1 לוח

19771976 אחדים במיגזרים המשטרתית הפעילות היקף
השינוי

19771976
באחוזים

1977 1976 הפעילות סוג

656,890589,24010.3
*350*12564.3

3,032,9053,713,857+ 22.4
23,04918,59219.3
21,33417,23519.2

189,552203,888+ 7.6
54,60858,729+ 7.6
2,4162,287 5.3
6,6686,645 0.3

42,60026,75837.2
680977+ 43.7

14,50515,934+ 9.9
864,155974,246+ 12.7
72,10979,258+ 9.9
120,040168,867+ 40.7
260,382264,292+ 1.5

ועוונות פשעים

בלבד) הגדולות (בערים אלחוט למוקדי קריאות קבלת
הציבורי הסדר לאבטחת גדול בהיקף מיבצעים
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים בדיקת
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות טיפול

במעבדות מוצגים בדיקת
חקירה תיקי 

איתביעה 
משונות מיתות

נעדרים
חטאים
דליקות

דרכים תאונות
תעבורה דו"חות
ומציאות אבידות

משפט לבתי הזמנות
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

1976 שנת בין המיבצעים במספר ההבדל ולכן גדול, בהיקף
.1977 לשנת

המחוזות כוחות תוגברו בו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע *

המיבצעים. מחלקת עלידי שהוקצו באנשים
מיבצע להגדרת כקריטריון שנקבע השוטרים מספר שונה ב1977
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2 לוח

1977 המשטרה אנשי לשיעור בהשוואה  והעבריינות המורשים הרגב גלי האוכלוסייה,

רכב ועוונותכלי תעבורהפשעים שוטריםעבירות
ל1000ל1000ל1000מורשים המניין מן
תושביםתושביםתושביםל1000
תושבים

האוכלוסייה השנה

השינוי
משנה
לשנה

ט) (באחוזי
המספר

השינוי
משנה
לשנה

(באחוזים)
המספר

השינוי
משנה
לשנה

(באחוזים)
המספר

השינוי
משנה
לשנה

(באחוזים)
המספר

השינוי
משנה
לשנה

(באחוזים)
המספר

19682,841,0002.4+76.265.9151.83.2
19692,919,0002.7+82.07.6+65.30.9160.85.9+3.2

19703,000,0002.8+87.46.6+69.15.8+150.96.13.13.1

19713,090,0003.0+95.99.7+68.50.9179.2+ 18.73.03.2

19723,200,5003.6+103.27.6+69.10.9+178.80.23.0

19733,304,4423.2+119.9+ 16.261.411.1175.71.73.0

19743,382,6432.4+120.70.7+66.48.1+181.03.0+3.26.7+
19753,488,1003.1+122.41.4+69.85.1+241.6+ 33.53.59.4+
19763,556,8002.0+123.81.1+70.81.4+242.90.5+3.88.6+
19773,650,0002.6+122.90.771.30.7+266.99.8+3.8

בישראל העבריינות

חקירה ותיקי עבריינות
הגידול את ממחיש האחרונות בשנים ועוונות) (פשעים החקירה תיקי בסךכל השינוי

שלהלן. 4 ,3 לוחות ראה העבריינות, בהיקף המתמיד

3 לוח
19771974 ועוונות) (פשעים חקירה תיקי לפי העבריינות בהיקף הגידול

תיקי הכל לשנהחקירהסן משנה השינויים
(באחוזים)

197419751976197775/76 74/7576/77
162,051180,247189,552203,888+ 5.1 +11.2+ 7.6

 30 



4 לוח

לפיתיקים  באחוזים וגילויים עבירותשנפתחו של *קבוצות 19771976

סטטיסטיות הכלקבוצות גילוייםהשינויתיקיםסך
עבירות (באחוזים)19771976של

19761977(באחוזים)19761977

המדינה 80265018.993.890.3בטחון
הציבורי 16,96316,473הסדר 2.979.$78.6

אדם +242262חיי 8.367459.2
אדם של 11,59610,571גופו 8.885.584.6

+1,8992,000מין 5.366.469.7
422387מוסר 8.391.788.6
+1,1651,918סמים 64.690.788.2
+145,138159,177רכוש 9.718.517.1

ירמה +9,54710,795מ 13.171.569.5
80561323.896.695.9כלכליות
17813921.992.186.3מינהליות

(עוונות) +418530רישוי 26.892.187.4
337373אחרות 1.174.572.0
הכל +189,552203,888סך 7.632.930.5

.45 ,44 ,43 בלוחות ניתן המלא הפירוט *

היקף על נכונה מצב תמונת נותנת אינה בלבד החקירה תיקי לסךכל התייחסות
המשקפים גם בהם יש פליליות, תופעות משקפים החקירה תיקי כל לא ; העבריינות
שמגלים ככל  והזנות הסמים בנושאי למשל, פעילותה. ואת המשטרה מדיניות את
בנושא הנפתחים החקירה תיקי מספר גדל יזומה, בפעילות יותר רבים סמים עברייני
שהעבריי להסיק אין אלה, כגון במקרים וכוי. בושת בתי ניהול לגבי הדין הוא זה.
נחשף (היציבה) הקיימת מהעבריינות יותר גדול שחלק לומר, ניתן אלא גברה, נות
שניתן המסקנות מבחינת גדול הבדל כמובן, וזהו, המשטרה של יזומה בפעילות

להסיק.
כתוצאה התיקים, בכמות 1977 בשנת שחלו השינויים את מתאר שלהלן 5 לוח

יזומה. משטרתית מפעילות
כתוצאה ביטוי לידי באות שאינן ב1977 הפשיעה מגמות את מפרט שלהלן 6 לוח

המשטרה. של יזומה מפעילות
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6 לוח

19771976 הפלילית בעבריינות מגמות

הכל השינויסן
העבירות 19771976תיקיםקבוצת

(באחוזים)1977

אדם חיי כלפי עבירות
לרצח וניסיון +195רצח 27.5

רצח 45+73.1איומי

אדם של גופו כלפי עבירות
חמורה גופנית +501חבלה 7.1
וכד' כפייה 6031.0חטיפה,

9,37610.1תקיפות

מין עבירות
בכוח מגונה +383מעשה 32.1

באיומים או בכוח 11523.3אונס

29912.8סחיטות

רכוש עבירות
הסוגים) (כל +377שוד 9.3
ארנקים +400חטיפת 47.1

עסק לבתי התפרצות
+25,870ולמוסדות 16.9

דירה לבתי 25,887התפרצות 5.2

רשות ללא ברכב שימוש
16,011+15.9הבעלים

וכד' רכב חלקי +25,269גניבת 12.4
אופניים +6,016גניבת 19.4
אחרות +41,710גניבות 12.5

לרכוש נזק +11,844גרימת 13.7
+527הצתות 27.3

מירמה עבירות
ועושק +3,754מירמה 17.1

כיסוי ללא שיק +5,795משיכת 12.0

5 לוח

משטרתית פעילות עקב התיקים בכמות השינויים
מועדפים) (בנושאים יזומה

19771976

הנושא
השינוישנפתחותיקים

19771976
(באחוזים) 19761977

בושת בתי +124143ניהול 15.3
בסמים +9981,564שימוש 56.7
בסמים +160344סחר 115.0

וייצוא ייבוא ייצור,
+710סמים 42.9
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7 לוח
סמים עבירות

סמים בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת
1977

שנתפסוכמויותסמיםותפיסותתיקים שנתפסוכליםסם
תיקים
שנפתחו

תפיסות*
שזוהו
גזם כ

תפיסות
שזוהו
כסם,

באחוזים
הכל מסד

(גר0)
צמחי
קנביס

(מריחואנה)
(גרם)

אופיום
(גרם)

הירואין
(גרס)

קוקאין
(גרם)

אמפת
מיגים
(גלולות)

מתאדון
(גלולות)

ברביטור
טיט

(גלולות)

ל.ס.ד.
(יחידות)

כלי
עישון

כלי
הזרקה

1,9181,62784.860,2221,262.82,367.4442.5140.287971,4032,255.5281.5397115

כלבים יצאו בהם הפעמים מספר כמעט הוכפל האחרונה בשנה
הכלבים מפעולות כתוצאה גישוש). פעולות 1,625) סמים לגילוי

אופיום. גרם ו146.51 חשיש ק"ג כ15 נתפסו

הממצאים בדיקת לאחר מז"פ, מעבדות של רישומים על מבוססים הנתונים
סם תפיסות על היחידות נתוני לעומת בנתונים ההבדל מכאן במעבדה. שנתפסו

בזיהוי. טעות לגביהם שחלה ואפשר במעבדה נבדקו שטרם
במעבדה בבדיקה המתגלח חומר של תפיסות איפוא, הן, כסם שזוהו תפיסות

החוק. פי על כמוגדר מסוכן, כסם
ר"
10

8 לוח

בתיקים הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים
1977

** המואשמים בתיקי הטיפול תוצאות
לדין הנאשם לאיהבאת סיבות

מחכים
לבירור
משפטם

1,839

סד
הכל
תיקים
שנסגרו

מסיבות
אחרות

מחוסר
עניין
לציבור

בגלל
מות

הנאשם

מחוסר
הוכחות

349 27 16 273

מחוסר
אשמה
פלילית

30

סד
הכל
נשפטו

305

ייצור או סחר
סמים

מתוכם
נשפטו

מספר
מואשמים

40 416

ושימוש אחזקה
בסמים

מתוכם
נשפטו

מספר
מואשמים

265 2,077

הכל סד
מואשמים
בעבירות

(כולל סמ>0
שפוטים)!

2,493

יכן1> יגואנים סיחרי0' משתמשים, _ הסמים עבריינ, כל את ימק,פ,ס לתיקים, ולא לאנשים מתייחסים בלוח הנתונים הערה:



9 לוח

1977 ומין גיל לפי סמים בעבירות מואשמים*

20 128

18

נשים גברים

+ 30 3018 1816 1614 14 עד +30 3018 1816 1614 14 עד

28

העבירה

שימוש
293 1,360 206 42 6 בסמים

ייצור סחר,
81 272 18 5 1 סמים וייבוא

שפוטים). (כולל מואשמים סה"כ *



נפוצות רכוש עבירות

ל"י. ל10,000 5,000 בין  7.80/0
ל"י. ל20,000 10,000 בין  5.50/0

ל"י. 20,000 מעל  5.70/0

דירה לבתי התפרצויות
+ 31.20/0  1974 לעומת 1975
+ 13.50/0  1975 לעומת 1976
 5.20/0  1976 לעומת 1977

ההתפרצויות במספר לירידה עדים אנו 1977 בשנת
הע ולצורך התמונה, להשלמת קודמות. לשנים בניגוד
הב בעובדות להבחין עלינו התופעה, של נכונה רכה

. אות
בבחינת היו דירה לבתי ההתפרצויות מכלל 4.90/0 ¥

לדירה. חדירה ללא להתפרצות, ניסיון
דבר. נגנב לא המקרים מן ב13.90/0 .*

במעמד המתלונן ידע לא המקרים מן ב22.40/0 *
דבר. מדירתו נגנב אכן אם התלונה רישום

: ערכם לפי  שנגנבו חפצים *
ל"י. 5,000 עד  %41.7

ל"י. ל10,000 5,000 בין  10.60/0
ל"י. ל20,000 10,000 בין  6.90/0

ל"י. 20,000 מעל  4.70/0

למוסדות עסק, לבתי ההתפרצויות תופעת
דירה ולבתי

ולמוסדות עסק לבתי התפרצויות
+ 2.00/0  1974 לעומת 1975
+ 10.70/0  1975 לעומת 1976
+ 16.90/0  1976 לעומת 1977

למוס ההתפרצויות במספר ירידה חלה 1977 בשנת
וכוי). פיס סוכנויות (בנקים, בכספים המטפלים דות
אינה שפריצתם במקומות אירעו ההתפרצויות מרבית
שהם תיקים 11,153 מיוחדת. "מומחיות" מצריכה
התפרצויות על היו שנפתחו התיקים כל מסך %55.1
ותיכו יסודיים ספר בתי ילדים, גני כגון: למקומות
וכד'. מיקלטים ירקות, דוכני קיוסקים, משרדים, ניים,
התופ של נכונה הערכה ולצורך התמונה להשלמת

: הבאות בעובדות להבחין עלינו עה,
בבחינת היו עסק לבתי ההתפרצויות מכלל 4.00/0 *

להתפרצות. ניסיון
דבר. נגנב לא המקרים מן ב10.90/0 *

במעמד המתלונן ידע לא המקרים מן ב23.30/0 *
דבר. נגנב אכן אם התלונה רישום

: ערכם לפי  שנגנבו החפצים .*
ל"י. 5,000 עד  46.80/0

10 לוח

1977 שנגנב הרכוש ערן לפי  התפרצויות

סד ל"י 20,000 ל"י 10,000 ל"י 5,000 עד דיווח אין לא
הכל ומעלה עד עד 5,000 ערן על נגנב
מקרים ל"י 20,000 ל"י 10,000 ל"י הרכוש דבר

51,757

100.0

2,756

5.4

3,198

6.3

4,681

9.2

21,954

43.2

11,950

23.6

6,218

12.3

המקרים מספר

באחוזים
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גנוב רכב

של עלייה חלה הבעלים רשות ללא ברכב בשימוש
חלה כן במו .1976 שנת לעומת ,1977 בשנת 15.90/0

רכב. מתוך בגניבות 12.30/0 של עלייה

כלל בדרך מלווה הבעלים רשות ללא ברכב שימוש
מה חלקים בגניבת או הרכב מתוך חפצים בגניבת גם

רכב.

12 לוח 11 לוח

התוצרת) (לפי לגניבה ביותר המועדות המכוניות
19771976

* רכב של חלקים וגניבת רכב מתון גניבות רכב, גניבות
1977

הכל שנפתחוסן 19761977התוצרתתיקים

ברכבהשנה מתוךשימוש ישראלגניבות  אוטוקרס
רשות ללא
הבעלים

וגניבת רכב
רכב כרמל)חלקי 2,4282,341(סוסיתא

1,6451,855פורד

1,4571,215סובארו197115,29415,954

448688פיג'ו197213,45714,661
896677קונטסה197311,84611,566
518444פיאט197415,31016,774

נ.ס.או.197512,27720,566  342622אודי

197613,81722,491
197716,01125,269

הנ''ל מהתוצרת כהמכוניות מכללמהוות 500/0
רכב בלבד.* שנגנבו.מנועי המכוניות
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13 לוח
הרכב) סוג (לפי  * רכב מתון וגניבות רכב גניבות

19761977

וגניבת רכב מתון גניבות
רכב חלקי

שנגנבו רכב כלי הכל סד
נוספים) סוגים (כולל

וקטנועים אופנועים מסחריות מכוניות נוסעים מכוניות

השינוי השנה השינוי השנה השינוי השנה השינוי השנה השינוי השנה

הכל19761977 ב197619770/0ב0/0סד הכל הכל19761977סן הכל19761977ב0/0סד 1976סך הכל1977ב0/0 ב0/0סן

8,75110,602+1,851+ 21.22,4223,080+ 27.2 +6581,4171,591+ 174+ 12.313,81716,011+ 2,1942,491 +15.9,26925+ 2,778+ 12.3

(כ170/0 למיניהם ורשמקולים רדיו מכשירי הכל), מסך (כ29.30/0 ופג גלגלים הם הכל) מסך (כ0/ם60 ביותר הנגנבים הרכב חלקי
הכל). מסך ומסמכים כסף הם רכב, מתוך ביותר הנגנבים חפצים סים;

בלבד. מנועי רכב *

14 לוח
1977 * רכב מתון שנגנבו פריטים

1^
ר"

הכל סד אחר רכב חלקי ומסמכים כסף מצלמות עבודה כלי לבוש דברי רשמקולים ידיו מכשירי

אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחו? כמות
הכל מסד הכל מסן הכל מסד הכל מסד הכל מסד

אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות
הכל מסד הכל מסן הכל מסד הכל מסד

100.0 28,416 30.5 8,672 17.8 5,045 29.3 8,334 1.7 485 1.7 482 2.5 726 5.4 1,525 11.1 3,147

15 לוח
1977 שנגנבו * רכב חלקי

בלבד. מנועי רכב *

הכל סד
רכב חלקי

אחוז כמות
הכל מסד

חלקים
אחרים

אנטנות מראות מגבים מצברים זיהוי לוחיות רכב גלגלי רכב פנסי

אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז
הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד

כמות אחוז כמות אחוז כמות
הכל מסד הגל מסד

100.0 5,045 22.3 1,118 1.3 66 3.9 197 2.6 132 7.3 371 2.1 107 39.7 2,004 20.8 1,050

בלבד. מנועי רכב *



הצתות נזק גרימת

17 לוח

אובייקטים לפי  הצתה במקרי חקירה תיקי
19771976

16 לוח

אובייקטים לפי  נזק גרימת בנושא חקירה תיקי
19771976

השינוישנפתחותיקים
4 044 4 הנושא£04

השינויתיקים שנפתחו
10771976  הנושא

19761977
19771976
(באחוזים)19761977(באחוזים)

בתי חרושת, בתי
מוסכים +255297מלאכה, מגורים16.5 1037824.3בתי
דוכנים +147168קיוסקים, בתי14.3 חרושת, בתי
חינוך מוסכים771862+11.8מוסדות +3544מלאכה, 25.7
ציבור +253302מוסדות מסחר19.4 מקומות
ריקוד 421369.0ושווקיםמקומות
+241248ושעשועים ומבנים2.9 מחסנים

מסחר +3947אחריםמקומות 20.5
מטעים69719871.6ושווקים שדות, +2540יערות, 60.0

בריאות 139133מוסדות ריקוד4.3 מקומות
רכב +1725ושעשועים1,4041,21613.4כלי 47.1

יערות ציבוריים, מנועייםגנים רכב 855535.3כלי
(כולל ושדות

1,5761,572מבנים) 0.3.

מגורים את1,8151,56213.9בתי מפרט 17 לוח להצהאובייקטים* העיקריים
ומבנים 1977.מחסנים בשנת להצהאובייקטיםתות השכיחים

כבעבר.63556810.6אחרים היו תות
ו"ז*. יין

ומב מחסנים מוסכים, מלאכה, בתי חדושת, בתי
רי מקומות מטעים, שדות, יערות, אחרים, נים

ושעשועים. קוד
בח מגורים, בבתי חלה: ההצתות במספר ירידה
רכב בכלי מסחריים, ובמרכזים בשווקים נויות,

מנועיים.
מגו בתי בהצתות משמעותית ירידה אמנם חלה
ההצתות מספר אולם ,1976 לעומת ב1977 רים

גבוה. עדיין

היו 1977 בשנת לרכוש נזק לגרימת האובייקטים
ביותר. הבעייתיים האובייקטים פירוט להלן כבעבר.

ומטעים. שדות יערות, ציבוריים, גנים *
מגורים. בתי *

חלו ניפוץ בעיקר, הם, (הנזקים מנועיים רכב כלי *
בצמיגים פגיעה באנטנות, פגיעה שריטות, נות,

וכר).
בעיקר, הם, (הנזקים למיניהם חינוך מוסדות ^

וכר). דלתות שבירת שמשות, ניפוץ
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אחרות ארצות לעומת בישראל העבריינות

הסיכון" ''רמת השוואת העבריינות. מתופעות להיפגע
חי היכן השאלה על עונה חוץ, ארצות עם ישראל של
התו עם העימות מבחינת יותר רבה בביטחה האזרח

הפלילית. פעה

מהשוו ללמוד ניתן בישראל העבריינות חומרת על
הע שיעור באמצעות במערב אחרות ארצות עם אתה

תושבים. ל100,000 בירות
האזרח של הסיכון" "רמת על מצביע זה שיעור

הברית ארצות המערבית/ גרמניה לונדון, לעומת ישראל  תושבים ל100,000 עבירות שיעור

איובהלואיזינהאלבמהארצותגרמניהלונדוןישראלהעבירה
3.63.82.9הבריתהמערבית1976*1977

מ>ל*1ןמיליוןמיליון1976*1976
תושביםתושביםתושבים

וניסיון רצח
** 5.33.44.58.815.113.22.3לרצח

*** בכוח 3.22.411.326.421.726.810.7אונס
10.372.331.6195.896.0124.341.1שוד

גופנית חבלה
13.7160.980.9228.7256.9308.578.7חמורה

1,390.61,424.21,716.31,439.41,170.01,140.6827.1התפרצויות
אחרות 1,142.71,819.31,514.82,921.31,987.22,447.02,884.6גניבות

ללא ברכב שימוש
הבעלים רישום438.7593.0רשות 446.1262.3306.6206.9אין

1976 בארה"ב מסויימות מדינות

כשלון קנאה, איננו אשר משפחתי, רקע על אירעו
וכד'. נישואין

אלה נתונים לגבי השוואה לערוך היה הדין מין ***
חסר זה פרט אולם בלבד, נשים אוכלוסיית עם
לנהוג אנו נאלצים ועלכן המשטרות, בדו"חות

השוואה. לאפשר כדי כמותן,

ל1977 בחו"ל משטרות של סטטיסטיים דו"חות
אלה (את .1978 של השנייה במחצית יפורסמו

.(1977 סוף לקראת קיבלנו 1976 של
היא ארצנו כי להעיר יש רצח, למקרי בהקשר
המשפחה" "כבוד שתרבות מזרחתיכונית, מדינה
הרצח מקרי מסה"כ 33.30/0 ; בה קיימת עדיין

עבירה ממעשה להיפגע תושב של הסיכון" ש"רמת להסיק ניתן לעיל מהנתונים
שבישראל. מזה המקרים ברוב גבוהה הברית, בארצות או ,בגרמניה, בלונדון
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החוק ואכיפת עבריינים

.19 בלוח ביטוי לידי ובא
של חלקם שיעור וקטן הלך 19761974 בשנים

המואשמים. כלל מתוך הקטינים

כצעיר החדש החוק לפי "קטינים" הוגדרו ב1977
כמובן, משנה, זה דבר שנה. 18 עד שגילם צעירה או
המואשמים כלל מתוך הקטינים של חלקם שיעור את

18 לוח

19771975 חקירה ותיקי עבריינים
חקירה הכל*עברייניםתיקי סד

תיקיםנפתחוהשנה
שנתגלו

אחוז
הגילויים

קטינים
נקבהזכר**

מבוגרים
נקבה זכר**

עבריינים

1975
1976
1977

180,247
189,552
203,888

64,624
62,345
62,251

35.9
32.9
30.5

8,221
5,949

10,102

1,094
955
858

39,692
38,636
36,133

4,926
4,683
5,235

53,933
50,223
52,328

חוק בעקבות (זכרים) הגיל בקבוצות לשינויים לב לשים יש ** לפי  השנה במשך בלבד אחת פעם אדם כל נמנה זה בלוח *
החדש. הנוער שנה. באותה שביצע החמורה העבירה

19 לוח
19771975 המואשמים מכלל קטינים של חלקם

כלל מתון הקטינים אחוז
(באחוזים) המואשמים

הכל סך
שהואשמו עבריינים

בתיקי
התפרצויות

תיקי בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

תיקי בכלל
החקירה

השנה

197444,7753,87918.933.3
197550,9334,04917.331.8
197650,2233,83114.626.6
197752,3283,99920.952.1
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האחרונות. בשנים עבריינים נתגלו שבהם תיקים על נתונים מכיל שלהלן הלוח

20 לוח

19771975 עבריינים גתגלו שבהם התיקים

השנה
הכל מואשמיםתיקיםסד

שהורשעו*
מואשמים
* שזוכו

הועברושנסגרותיקים
לפרקליטות

התביעה בטיפול
המשטרתית

הסתיים טרם
בתיקים הטיפול

אחוזכמות
מסד
הכל

אחוזכמות
מסן
הכל

אחוזכמות
מסן
הכל

אחוזכמות
מסן
הכל

אחוז כמות
מסן
הכל

אחוזכמות
מסד
הכל

אחוזבמות
מסן
הכל

1975
1976
1977

64,624
62,345
62,251

100.0
100.0
100.0

10,262
7,400
10,865

15.9
11.9
17.5

291
135
208

0.5
0.2
0.3

10,130
8,605
12,046

15.7
13.8
19.4

4.9 3,174
4.7 2,946
4.0 2,506

14,879
14,752
12,765

23.0
23.7
20.5

25,888
28,507
23,861

40.0
45.7
38.3

לפי תיקים.*



חטאים

19771976 בשנים החוק לאכיפת הפעילות את מפרט שלהלן הלוח
בחוק. מוגדרים שהם כפי "חטאים", בנושא

21 לוח

19771976 חטאים

שארעבירותעישוןעבירותעבירותעבירותעבירותשרי3תהקמתגרימתעבירותרוכלותסךהשנה
חוקהמתייקוציםרעשמכשולרישויללאהכל החטאיםהמתייבבתיהמתייהמתייעל

חסותשעשועיםחסותחסותלימודחסותברשותעסקיםרישיון
לתעודתלנשקלבעליחובהלדוארהרבים

זהותחייםולטלגרף

197642,6002,9367,6211,00727720219741,05235526,129482,862
197726,7582,8997,155585246412015198332911,541352,692

/^1
1ז

22 לוח

19771976 סילוקם  חטאים
סילוק 19761977שלבי

שנרשמו תיקים הכל 42,60026,758סך
בדין 11,3139,417חוייבו
בדין 2934זוכו

חקירה) (כולל למשפט 7,1156,297מחכים
בבית או במשטרה בוטלו

1,5691,012משפט
הרשויות לטיפול הועברו

22,2089,846המקומיות
נמצא לא 366152העבריין



לפ1על הוצאה

לבתימשפט. והזמנות מאסר פקודות של בנושאים לפועל ההוצאה פעילות היקף את מפרטים ו24 23 לוחות

23 לוח

19771975 מאסר פקודות של לפועל הוצאה

משפטנתקבלוהמאסרפקודות לפועלמבת* לפועלטרםהוצאו הוצאו

197519761977197519761977197519761977

הכל סך
פקודות
פקודות
פקודות

פליליות מאסר
חוב איתשלום על מאסר

למיניהן הבאה

228,828
88,234
115,760
24,834

260,382
117,149
116,202
27,031

264,292
115,243
121,655
27,394

192,399
68,994
99,437
23,968

201,965
84,276
93,525
24,164

236,069
107,909
102,379
25,781

55,814
23,663
30,690
1,461

68,565
36,069
30,575
1,921

79,039
36,874
39,827
2,338

ב1976). 201,965 לעומת ב1977 236,069) 16.90/0 של עלייה זאת  1976 בשנת מאשר יותר פקודות 34,104 בוצעו ב1977
.(28.00/0 של (עלייה ;1976 בשנת 84,276 לעומת ב1977, 107,909 פליליות: מאסר פקודות בביצוע הסתמנה במיוחד גדולה עלייה *

.(9,50/0 של (עלייה הקודמת בשנה 93,525 לעומת ב1977, 102,379 : עלייה חלה חוב, איתשלום על מאסר פקודות בביצוע גם *

00



24 לוח
19771976 משפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

השינוי
19771976
(באחוזים)

לפועל הוצאו

1977

השינוי
19771976
(באחוזים)

נתקבלו

1976 1977 1976

+ 33.7 153,626 114,896 +40.7 168,867 120,040

ומציאות אבילות

25 לוח

19771976 ומציאות אבידות

השינוי
19771976
(באחוזים)

מציאות

1977

+ 16.9 34,674

1976

29,667

השינוי
19771976
(באחוזים)

+ 5.1

אבידות

1977

44,584

1976

42,442
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בדרכים התעבורה

קודמות. לשנים בהשוואה בהרבה
הן דרכים בתאונות המעורבים הרכב מכלי 56.30/0
המעורבים הרכב מכלי 800/0 כן, כמו פרטיות. מכוניות
עירוניות. בדרכים התאונה בעת היו דרכים בתאונות

מכלל דרכים בתאונות הנפגעים הנוסעים של חלקם
25.80/0 ל39.80/0. ומגיע ביותר גבוה הוא הנפגעים

רגל. הולכי הם מהנפגעים

דרכים ותאונות תנועה

שנרשמו הדרכים בתאונות עלייה חלה 1977 בשנת
בסך תאונות 15,934  קודמות לשנים בהשוואה
הוא הנפגעים מספר גם קודמות לשנים בהשוואה הכל.
שיעור זאת לעומת .22,907  שנרשם ביותר הגבוה
נמוך תושבים ל100,000 הנפגעים ושיעור התאונות

26 לוח

19771968 ואוכלוסייה גפגעים  דרכים תאונות

הכלהשגה ונפגעיםהאוכלוסייהמספרקלותקשותתאונותסך תאונות
תושביםל100,000הנפגעיםקטלניות

הנפגעיםהתאונות

196811,2393552,1218,76315,8182.841,000396557
196912,2844042,4169,46417,4902.919,000421599
197013,4424822,43710,52319,5923.000,000448653
197114,7815862,87811,31721,1083.090,000478683
197215,3335782,86611,88922,0863.200,500479690
197314,7775892,59611,59821,9113.304,422447663
197414,8506232,47611,75121,7103.382,643439642
197514,4855712,47411,44021,0783.488,100415604
197614,5055282,53811,43921,0293.556,800408591
197715,9345531,67112,70922,9073.650,000436627

17 לוח

19771976 המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

השינוי
19771976
(באחוזים)

1977 1976

14,50515,934+9.9
3.556,8003.650,000+ 2.6
440,189448,582+ 1.9

3335+ 6.1

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) מורשים רכב כלי
(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר
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28 לוח
1977 לאעירונית ודרן עירונית דרן  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי

הרכב כלי כליסוג הכל הרכבסך בתאונותכלי דרכיםהמעורבים
מורשים הכלרכב לאדרדסן דרן
עירוניתעירונית(מנועיים)

פרטיות 304,27613,05510,5912,464מכוניות
משא 101,6905,5553,9941,561מכוניות

5,0611,122923199מוניות
6,0791,6561,464192אוטובוסים
73866375קטנועים
21919227אופנועים

מנוע עם 28,01627025713אופניים
אופנועים 17816018וקטנועים__תלתאופנועים,
סירה עם (מנועיים) 3,46039531382שונים
מנועיים רכב כלי הכל 448,58223,18818,5574,631סך
ותלתאופניים 1,1151,03481אופניים
לבהמות רתומות 1026834עגלות

29 לוח
התאונות סיבות התפלגות
הבוחנים) ידי על שנקבעו (כפי

1977

אחוזמספרהסיבות
* מתודהסיבות

הגל סד
4,88529.7מהירות

עקיפות פניות, 1,78910.9סטיות,
איתות 180.1סינוור,

מכאניים 1340.8ליקויים
330.2מטען

רגל הולכי 2,92117.8התנהגות
רגל להולך זכות 1,81911.1אימתן

לרמזור או לתמרור 2,64316.1איציות
160.1שיכרות

כחוק שלא בדרך 4222.6שימוש
אופניים רוכבי 6624.0עבירות

רגילה 160.1חנייה
נסיעה כדי תוך קלות 5853.6עבירות

הסיבות 4802.9שאר
הכל 16,423100.0סך

ממש. התאונות מספר לבין לתאונות הסיבות מספר בין הבדל יש
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31 לוח 30 לוח
19771976 לסוגיהן דרכים דרכיםתאונות תאונות הפגיעהנפגעי חומרת לפי

התאונות יסוג באחוזים■זכלסד

1976197719761977

עם הפגיעההתנגשות סדפציעהפציעהקטלניתחומרת
נע הכלקלהקשההנפגעים6,9337,73447.848.5רכב

רכב עם התנגשות
1541401.10.1חונה

רכב עם רגלהתנגשות 3121,2484,3525,912הולכי
לשם שלא 1871,1927,7379,116נוסעיםשנעצר

מכוניות1251010.90.6חנייה 996724,9825,753נהגי
עם אופנועהתנגשות 12152787951נוהגי
דומם אופניים3373882.32.4עצם 261638411,030נוהגי

פגיעה או 427114145אחריםדריסה
רגל הכל5,0705,54635.034.8בהולך 6403,45418,81322,907סך

בתוך בנוסע פגיעה
רכב 4896313.44.0כלי
6947244.84.5התהפכות
87780.60.5החלקה

6165924.23.7אחר

הכל 14,50515,934100.0100.0סך



32 לוח

וילדים מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי
19771975

קל פצועים קשה פצועים הרוגים

ונהגים נוסעים

ילדים מבוגרים

רגל הולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים
סך
הכל

ונהגים נוסעים

ילדים מבוגרים

רגל הולגי
ואחרים

ילדים מבוגרים

סן
הכל

ונהגים נוסעים

ילדים מבוגרים

רגל חולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים

סד
הכל

סן
 הכל
נפגעים

השנה

197521,0786582486932219,3163774452,932115817,104,7442,3261,06012974
197621,0296082346428723,4193792443,009217517,002,6662,3441,97311,0191

197722,9076402467030123,4543856419,008217118,813,0083,4581,23113,1161

ו%3.1 ב1976; 2.90/0 לעומת ; 2.80/0  ב1977 מתונה ירידה
ב1975.

ב1977 היו ההרוגים הרגל הולכי כלל בתוך 14 גיל עד הילדים +
.4 גיל עד ופעוטות תינוקות היו מתוכם כשליש כ280/0.

500/0 כמעט היה הדרכים תאונות הרוגי מכלל הולכיהרגל שיעור
לעומת הולכיהרגל בקרב ההרוגים במספר ניכרת עלייה זאת 
מתוך (באחוזים הדרכים תאונות הרוגי של היחסי חלקם .1976
עם השנים, במשך יציב שהוא שיעור הוא נפגעים) הכל סך

00

33 לוח

והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
1977

הכל הפגיעהסד הזמןהמקוםחומרת
תאונות
עירוניתקלהקשהקטלניתדרכים בצומתדרך לאעירוניתמהן בצומתדרן לילהיוםמהן

15,9345532,67212,70913,0045,3822,93049812,1103,824



התעבורה בתחום החוק אכיפת

34 לוח

שנרשמו דו"חות לפי בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
1977

לסוגיהן אחוזסדהעבירות
מתוןהכל

סן
הכל

מופרזת 24,8022.5מהירות
עקיפות פניות, 20,4412.1סטיות,

איתות 17,4441.8סינוור,
מכאניים 17,2281.8ליקויים

מטען 9,4051.0עבירות
רגל הולכי 9,8761.0התנהגות

רגל להולך זכות 7500.1אימתן
לרמזור או לתמרור 34,8733.6איציות

16שכרות

כחוק שלא בדרך 12,5721.3שימוש
אופניים רוכבי 9420.1עבירות

נסיעה כדי תוך קלות 23,6802.4עבירות
טכניות 50,8255.2עבירות
העבירות 44,2824.5שאר

תנועה כדי תוד עבירות הכל 267,13627.4סן

אסורה 330,18033.9חנייה
מחמירים בתנאים 349,67535.9חנייה

מוגבל בתחום 27,2552.8חנייה

חנייה עבירות הכל 707,11072.6סן
עבירות הכל 974,246100.0סן
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דרכים תאונות סמים, עבירות חקירות,  המוחזקים השטחים

35 לוח

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
1977

העבירות עזהנפתנפתסדקבוצות הגולןנפת רמת
סינייהודהשומרוןהכל וצפון

חקירה_ 18,4305,9013,4918,821217תיקי
ועוונות 519473406איתביעהפשעים

משונות 32372108143מיתות

4892939421נעדרים

10,1564793719,306חטאים

117233262דליקות

הכל 30,0346,9774,08118,759217סך

לעו תיקים 18,430  1977 בשנת שנפתחו החקירה חקרו המוחזקים שבשטחים המשטרה יחידות
לוח (ראה 7.10/0 של ירידה  1976 בשנת 19,833 מת לעומת שונים, מקרים 30,034 הנסקרת השנה במשך

.(36 של ירידה  1976 בשנת שנחקרו מקרים 31,054
תיקי במספר מהירידה בעיקרה נובעת זו ירידה .3.40/0

36 לוח

הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי
19771976

שומרוןהכלסן נפתיהודהנפתנפת
וצפון

עזה
סיני

הגולןרמת

197619771977 1976197619771976197719761977

217 232 8,821 9,520 3,491 3,783 5,901 6,298 18,430 19,833 חקירה תיקי
נתגלו שבהם תיקים

110 149 8,327 9,024 3,006 3,251 5,424 5,744 16,867 18,168 עבריינים
50.7 64.2 94.4 94.8 86.1 85.9 91.9 91.2 91.5 91.6 הגילויים אחוז
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37 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי
19771976

 חקירה תיקי

העבירות הכלקבוצות הגולןרמתעזהנפתיהודהנפתשומרוןנפתהשינויתיקיסד
סיניוצפון19771976חקירה

באחוזים

1976197719761977197619771976197719761977

המדינה 5,8514,246ביטחון 27.45894588936194,3373,1453224
הציבורי 3,3253,191הסדר 4.01,5621,4416806501,0591,0772423

אדם 245221חיי 9.872515455119115

אדם של +4,1774,187גופו 0.22,1462,0789338441,0791,2471918
,108136מין + 25.960682841191611

+99144מוסר 45.428431216588411
+3,9764,131רכוש 3.91,5391,4149031,0591,4111,533123125

375342מירמה 8.8133152705616512579

ופיס כלכליות
126108קאליות 14.3491620105791

+162179מינהליות 10.53234101231672 .
+252545רישוי 116.339102667113936587

העבירות 1,1371,000שאר 12.0123839450906858149
הכל 19,83318,430סך 7.16,2985,9013,7833,4919,5208,821232217

ניכרת עלייה חלה כן אשתקד. המקבילה התקופה
 רישוי ובעבירות ,45.40/0  מוסר בעבירות

.1976 שנת לעומת ,116.3 0/0

ביטחון כלפי עבירות בגין שנפתחו התיקים מספר
חלה כן כמו אשתקד. לעומת ב%27.4 ירד המדינה
כלפי ובעבירות הציבורי הסדר כלפי בעבירות ירידה
לעומת 3.90/0 של עלייה חלה רכוש בעבירות אדם. חיי
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38 לוח

1977 סמים בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת
המוחזקים) (בשטחים

שנתפסו כלים
כלי

הזרקה
כלי
עישון

ל.ס.ד.
(יחידות)!

24 

גרביטורטים מתאדון
(גלולות) (גלולות)

אמפתמינים
(גלולות)

קוקאין
(גרם)

הירואין
(גיס)

אופיום
(גום)

קנביס צמחי
(מריחואנה)

(גרם)

חשיש
(גום)

תפיסות * תפיסות הכל סד
כסם שזוהו שזוהו תיקים
באחוזים כסם שנפתחו
הכל מסן

_  7.12 _ 183.5 1,653.6 58,894 93.9 140

39 לוח

149

.7 ללוח הערת ראה

1^/
ר11

111

1977 בתיקים הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים
המוחזקים) (בשטחים

המואשמים בתיקי הטיפול תוצאות
לדין הנאשם לאיהבאת סיבות

הכל מחכיםסן
לבירורתיקים
משפטםשנסגרו

מסיבות
אחרות

מחוסר
עניין
לציבור

בגלל
מות
הנאשם

מחוסר
הוכחות

מחוסר.
אשמה
פלילית

10

סן
הכל
נשפטו

33

ייצור או סחר
סמים

מתוכם
נשפטו

מספר
מואשמים

20

ושימוש אחזקה
בסמים

מתוכם
נשפטו

מספר
מואשמים

27 134

הכל סן
מואשמים
בעבירות

(כולל סמים
שפוטים)

154

וכוי. יבואנים סוחרים, משתמשים, הסמים עברייני כל את ומקיפים לתיקים, ולא לאנשים מתייחסים בלוח הנתונים הערה:



40 לוח

1977 ומין גיל לפי  סמים בעבירות * מואשמים
המוחזקים) (בשטחים

+ 11

0<*< גנריט העגירה
018נ 1816 £114 14 עד + 11 $301 1616 1614 14 ?י

4

2

48

5

66

16

בסמים שימוש

סמים וייבוא ייצור סחר,

1^1
ר/1

שפוטים). (כולל מואשמים *



41 לוח
הנפות לפי  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות

1977

סדרמתנפתנפתנפת
הכלהגולןעזהיהודהשומרון

וצפון
סיגי

4151823177קטלנית
1418117616514קשה
27519826117751קלה

הכל 457330619361,442סך

42 לוח
הנפות לפי הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

1977

סךרמתנפתנפתנפת הכלהגולןעזהיהודהשומרון
וצפון
סיני

4456845189הרוגים
פצועים
18011132633650קשה
פצועים
452463442471,305קל

הכל 676531852852,144סך

בהש 3.00/0 של עלייה חלה הדרכים תאונות במספר
תאו נפגעי במספר עלייה חלה כן כמו לאשתקד. וואה

ב1.90/0. הדרכים נות
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43 לוח
העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים

19771975

העבירה חקירהסוג שבהםתיקי תיקים
עבריינים נתגלו

הגילויים באחוזיאחוז הפער
הגילויים

1975197619771975197619771975197619771975/761976/77 :

וריגול +151471414793.3100.0100.0בגידה 6.7

*# למרד# והסתה +7119410957.190.9100.0מרד 33.8+ 9.1
3 חירום" 42428322941727822098.398.296.1חוקי 0.1 2.1
 36322835302797.293.896.4הסתננות3 3.4+ 2.6

רשמיים 3122166.750.0סודות

402 הביטחון כלפי אחרות +46137535742032388.891.186.1עבירות 2.3 5.0

התאגדות או 35972534882497.190.796.0התקהלות 6.4+ 5.3
30 ציבור במוסדות והפרעה 623128482493.377.477.415.9קטטה

ברחוב והפרעה 2,7942,3271,9172,6772,2261,82695.895.795.3קטטה 0.1 0.4

גבול +3,5313,4832,6902,3942,4821,66167.871.361.7הסגת 3.5 9.6
ציבור עובד 32495230444993.889.894.2הכשלת 4.0+ 4.4

3,9383,6363,9353,3002,9323,32383.880.684.6איומים 3.2+ 4.0
המשפט* כלפי 1,7761,8112,0791,6571,6741,91693.392.492.2עבירות 0.9 0.2

והימורים* +22626122921625522395.697.797.4משחקים 2.1 0.3

הדת כלפי +171631792441.256.377.4עבירות 15.1+ 21.1
וב

19222319117319817190.188.889.5שוחד 1.3+ 0.7
המשפחה כלפי 63374262354298.494.6100.0עבירות 3.8+ 5.4

דרך חסימת רעש, +1,4561,4501,53819523620713.416.313.5מטרד, 2.9 2.8
הביטחוןב שירות כלפי +38637355236135752193.595.794.4עבירות 2.2 1.3

ציוד  הביטחון כלפי +31948151026246148282.195.894.5עבירות 13.7 1.3
אחרות עבירות

הציבורי הסדר +1,1901,1181,1921,0231,0031,04286.089.787.4כלפי 3.7 2.3
והכשלתו שוטר +1,1231,5391,4591,0761,4821,41095.896.396.6תקיפת 0.5+ 0.3

44555531384970.569.189.1רצח 1.4+ 20.0
ט

נו לרצח.ץ. 1409814091638265.064.358.6ניסיון 0.7 5.7

+1819121617988.989.575.0הריגה3* 0.614.5
ברשלנות מוות 284092636792.990.077.8גרימת 2.912.2
והריגה רצח +462645159832.634.617.8איומי 2.016.8

אדם חיי כלפי אחרות 41עבירות

חמורה גופנית 47646850139738540783.482.381.2חבלה 1.1 1.1

ציבור!נ עובד 40141739938138037595.091.194.0תקיפת 3.9+ 2.9
ציבור) עובד (למעט 10,64210,0238,9779,1778,6747,67487.286.585.5תקיפה 0.7 1.0

פלילית3£ ופחזנות 66059863245540044368.966.970.1רשלנות 2.0+ 3.2
שוא ומאסר כפייה 55876050704390.980.571.710.4חטיפה, 8.8

אחרות עבירות
אדם של גופו +23213150.0100.050.0כלפי 50.050.0

באיומים או בכוח +1631501151451349189.089.379.1אונס 0.310.2
כחוק שלא ובעילה 23321723820218120086.783.484.0אונס 3.3+ 0.6

טבעיותט בלתי מין +43644136553883.785.992.7עבירות 2.2 ,+ 6.8
בכוח מגונה 33429038322717527768.060.372.3מעשה 7.7+12.0

בכוח שלא מגונה 95784786263951757166.861.066.2מעשה 5.8+ 5.2
בפומבי מגונה +30732936118019621758.659.660.1מעשה 1.0+ 0.5
מין מחלות 7287.5100.0+12.5הפצת

אחרות מין עבירות

לזנות +42553639543692.998.2100.0סרסרות 5.3+ 1.8
בזנות לעסוק +12341910331783.397.189.5שידול 13.8 7.6
זנות למעשה +95919889869193.794.592.9שידול 0.8 1.6

החזקתו או בושת בית 16112414315312913195.086.891.6ניהול 1.8+ 4.8
ושידולם8 קטינים +121847292555276.065.572.210.5פיתוי 6.7

תועבה דברי 1014158111280.078.680.0פירסום 1.4+ 1.4
זנות למטרת 2120321193100.095.0100.0שוטטות 5.0+ 5.0

מסוכנים בסמים +1,5339981,5641,3518981,35688.190.086.7שימוש 1.9 3.3
מסוכנים בסמים 10616034410515333199.195.696.2סחר 3.5+ 0.6
וייבואם סמים +1271096675.085.760.0ייצור 10.725.7

המוסר כלפי עבירות 11100.0שאר

חמורות בנסיבות +10511112750535447.652.342.5שוד 4.7 9.8
נשק) (בלי +19323425010113411852.357.347.2שוד 5.010.1

פשע ביצוע לשם +242232100.075.0100.025.0חימוש 25.0
גניבה לשם 13018018753584740.832.225.1תקיפה 8.6 7.1

+18134329912725521970.274.373.2סחיטה 4.1 1.1
למוסד או עסק לבית 19,98022,12825,8704,0523,8334,28720.317.316.6התפרצות 3.0 0.7

דירה לבית 23,12426,25724,8872,5102,6642,58910.910.110.4התפרצות 0.8+ 0.3
פריצה כלי +761231277212012094.797.694.5החזקת 2.9 3.1

ציבור עובד ע"י גניבה 956955100.0100.083.316.7ביצוע
גניבה ביצוע

ועובדים סוכנים +32652446728446940187.189.585.9ע"י 2.4 3.6
רשות ללא ברכב 12,27713,81716,0112,1362,1252,25217.415.414.1שימוש 2.0 1.3

רכב מתוך גניבה
חלקיםצ גניבת +20,56622,49125,2696527676143.23.42.4או 0.2 1.0
אופניים/ +5115,0386,0161241691941.73.43.2;4גניבת 0.7 0.2

1,3651,9231,9177866505.73.42.6כייסות 2.3 0.8
אחרות 38,17637,08041,71010,8259,2159,25628.424.922.2גניבות 3.5 2.7

גנוב רכוש 57159948955158046296.596.894.5קבלת 0.3 2.3
גנוב רכוש +2,2342,2132,3491,9912,0112,08589.190.988.8החזקת 1.8 2.1

+32641452711216317934.439.434.0הצתה 5.0 5.4
בזדון לרכוש נזק 10,02010,41511,8443,7433,3153,89237.431.832.9גרימת 5.6+ 1.1

גניבה לשם שוטטות
התפרצות 99387335390975132591.586.092.1או 5.5+ 6.1

הרכוש כלפי אחרות 58947030444351.746.861.4עבירות 4.9+ 14.6
ארנקים +19227240036534918.819.512.3חטיפת 0.7 7.2

ובולים כסף +2930709222631.073.337.1זיוף 42.336.2
והפצתם מסמכים 1,16888891988561156675.868.861.6זיוף 7.0 7.2 ועושק// 2,0343,2053,7542,0311,9782,23566.961.759.5מירמה 5.2 2.2

כיסוי ללא שיק 4,1515,1765,7953,2914,0224,46879.377.777.1משיכת 1.6 0.6
אחרות מירמה 23824825720019420884.078.280.8עבירות 5.8+ 2.7

כלכליות 74779658373377055898.196.795.7עבירות 1.4 1.0
1< ג,
*.■ פיסקאליותק _514514100.0100.0עבירות

1/ אחרות*י +141631675.0100.0עבירות 25.0

3 עירוניים3 עזר +513204121980.092.395.0חוקי 12.3+ 2.7

אחרות*/ מינהליות +12716511911415210189.892.184.9עבירות 2.3 7.2

נפץ וחומרי תחמושת +17027127714925325287.693.491.0נשק, 5.8 2.4
:5 3€ וטלוויזיהי +833524173750.081.871.2רדיו 31.810.6

ועסקים תעשיות +173813383611947.194.789.5מלאכות, 47.6 5.2
אחרות רישוי +92766876695582.690.880.9עבירות 8.2 9.9

העבירות 38037737319628126977.974.572.1שאר 3.4 2.4

47189.557203,88864,62462,34562,25135.932.930.5ל.ח18.... 3.0 2.4



44לוח
חקירה 19771975תיק*

התיקיט מספר
העבירה חקירהסוג תושביםבאחוזיםהשינויתיקי ל100/000

1975197619771975/761976/77197519761977

וריגול 15147בגידה 6.650.00.40.40.2

למרד והסתה +7119מרד 57.118.20.20.30.2

חירום 42423822933.2חוקי 3.812.18.06.3

36322811.112.51.00.90.8הסתננות
§ רשמיים" +31266.7סודות 100.00.10.1

הביטחון כלפי אחרות +402461375עבירות 14.618.711.513.010.3

התאגדות או 35972574.21.02.70.7התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 30623150.00.91.70.8קטטה

ברחוב והפרעה 2,7942,3271,91716.717.680.165.452.5קטטה

גבולןי 3,5513,4832,690הסגת 1.322.8101.297.973.7
_#

ציבור עובד +324952הכשלת 53.1+ 6.10.91.41.4
3,9383,6363,935איומים1:£ 7.6+ 8.2112.9102.2107.8

המשפטן כלפי +1,7761,8112,079עבירות 1.9+ 14.850.950.957.0
והימורים +226261229משחקים 15.412.36.57.36.3

הדת כלפי 171631עבירות 5.8+ 93.80.50.40.8

+192223191שוחד 16.114.35.56.35.2
המשפחה כלפי +63374241.2עבירות 13.51.81.01.2

דרך חסימת רעש, 1,4561,4501,538מטרד, 0.4+ 6.141.740.842.1

הביטחון שירות כלפי 386373552עבירות 3.3+ 48.011.110.515.1
ציוד  הביטחון כלפי +319481510עבירות 50.7+ 6.09.113.514.0

הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,1901,1181,192עבירות 6.0+ 6.634.131.432.7
והכשלתו שוטר +1,1231,5391,459תקיפת 37.0 5.232.243.340.0

1.31.51.5_44555525.0רצח

2§
* *

לרצח +1409814030.0ניסיון 42.94.02.83.8
+181912הריגה 5.536.80.50.50.3

ברשלנות מוות +28409גרימת 42.877.50.81.10.2

והריגה£3 רצח +46264543.4איומי 73.11.30.71.2
אדם חיי כלפי אחרות 4175.00.1עבירות

חמורה גופנית 476468501חבלה 1.6+ 7.113.613.213.7

//
יצ 5.

ציבור עובד +401417399תקיפת 3.9 4.311.511.710.9
ציבור) עובד (למעט 10,64210,0238,977תקיפה 5.810.4305.1281.8245.9
פלילית ופחזנות 660598632רשלנות 9.3+ 5.718.916.817.3

שוא ומאסר כפייה +558760חטיפה, 58.131.01.62.41.6
אדם של גופו כלפי אחרות +232עבירות 50.033.30.10.1

ובאיומים בכוח 163150115אונס 7.923.34.74.23.2
כחוק שלא ובעילה 233217238אונס 6.8+ 9.76.76.16.5
טבעיות בלתי מין +436441עבירות 48.835.91.21.81.1

בכוח3 מגונה +33429038313.1מעשה 32.19.68.110.5
בכוחצ שלא מגונה +95784786211.4מעשה 1.827.423.823.6

בפומבי מגונה +307329361מעשה 7.1+ 9.78.89.29.9
מין מחלות 0.20.2'8275.0הפצת

אחרות מין עבירות

לזנות +425536סרסרות 30.934.51.21.51.0
בזנות לעסוק 44.10.30.90.5*123419שידול
זנות למעשה 959198שידול 4.2+ 7.72.72.62.7

החזקתו או בושת בית +16112414322.9ניהול 15.34.63.53.9
ושידולםפ קטינים 121847230.514.33.52.42.0פיתוי
תועבהפ דברי +101415פירסום 40.0+ 7.10.32.40.4

זנות למטרת 21203שוטטות 4.785.00.60.40.1
מסוכנים בסמים +1,5339981,56434.8שימוש 56.743.90.642.8
מסוכנים בסמים +106160344סחר 50.9*3.028.19.4
וייבואם סמים +1271041.6ייצור 42.90.34.50.3

המוסר כלפי עבירות 1שאר

חמורות) (בנסיבות +105111127שוד 5.7+ 14.43.03.13.5
נשק) (בלי +193234250שוד 21.2+ 6.85.56.66.8

פשע ביצוע לשם +242חימוש 100.050.00.10.1
גניבה לשם +130180187תקיפה 38.4+ 3.93.75.15.1

+181343299סחיטה 89.512.85.29.68.2
ומוסדות עסק לבית +19,98022,12825,870התפרצות 10.7+ 16.9572.8622.1708.8

דירה לבית +23,12426,25724,887התפרצות 13.5 5.2662.9738.2681.8
פריצה כלי +76123127החזקת 61.8+ 3.32.23.53.5

ציבור עובד ע"י גניבה +95644.4ביצוע 20.00.20.10.2
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 32652446760.710.99.314.712.8ביצוע

רשות ללא ברכב +12,27713,81716,011שימוש 12.5+ 15.9352.0388.5438.7
חלקים גניבת או רכב מתוך +20,56622,49125,269גניבה 9.3+ 12.4589.6632.3692.3

אופניים +4,5115,0386,016גניבת 11.6+ 49.4129.3141.6164.8
1,3651,9231,91740.8כייסות 0.339.154.152.5

אחרות 38,17637,08041,710גניבות 2.8+ 12.51,094.51,042.51,142.7
גנוב רכוש +571599489קבלת 4.918.416.416.813.4

גנוב רכוש 2,2342,2132,349החזקת 09+ 6.164.062.264.4
+326414527הצתה 26.9+ 27.39.311.614.4

בזדון לרכוש נזק +10,02010,41511,844גרימת 3.9+ 13.7287.3292.8324.5
התפרצות או גניברז לשם 99387335312.059.628.524.59.7שוטטות

הרכוש כלפי אחרות +589470עבירות 62.025.51.72.61.9
ארנקים +192272400חטיפת 41.6+ 47.15.57.611.0

ובולים כסף +293070זיוף 3.4*0.80.81.9

8 והפצתם♦ מסמכים +1,16888891923.9זיוף 3.533.525.025.2

ועושק// +3,0343,2053,754מירמה 5.6+ 17.186.990.1102.8
כיסוי ללא שיק +4,1515,1765,795משיכת 24.6+ 12.0119.0145.5158.8
אחרות מירמה +238248257עבירות 4.2+ 3.66.87.07.0

כלכליות +747796583עבירות 6.526.821.422.416.0

1/ ,■*
פיסקאליות 0.10.4*514עבירות

0 אחרותיי 0.10.4**1416עבירות

ץ עירוניים3 עזר +*51320חוקי 53.80.10.40.5
3 "
מ *י

אחרות מינהליות +127165119עבירות 29.927.93.64.63.3

נפץ וחומרי תחמושת +170271277נשק, 59.4+ 2.24.97.67.6
ג. וטלוויזיה3 +*83352רדיו 57.60.20.91.4

ועסקים תעשיות 0.51.13.6**1738133מלאכות,
אחרות רישוי 92766817.310.52.62.11.9עבירות

עבירות 380377373שאר 0.7 1.110.910.610.2

הכל +180,247189,552203,888סך 5.1+ 7.65,167.55,329.35,586.0

אחוזים. במאות  * : הערה



45 לוח
ועבריינים עבירות  שנתי סיכום

1977

חקירה *תיקי עבריינים
הכל סך העבירה נתגלונפתחוסוג עברייניםמבוגרים.*קטיניםאחוזבהם

נקבהזכרנקבהזכרהגילוייםעבריינים

וריגול 77100.066בגידה

למרד והסתה 99100.0216119מרד

ק חרום" 6331816393?22922096.1חוקי

282796.4922132הסתננות

רשמיים 2150.0סודות

הביטחון כלפי אחרות 37532386.16429714375עבירות

התאגדות או 252496.01246967התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 312477.4134קטטה

ברחוב והפרעה 1,9171,82695.3358691,9795022,908קטטה

גבולב 2,6901,66161.7238321,0102631,543הסגת

ציבורן עובד 524994.2109423הכשלת

3,9353,32384.6226192,3503552,950איומים

המשפט}: כלפי 2,0791,91692.2108501,0861901,434עבירות
והימורים0 22922397.4295027538משחקים

הדת/ כלפי 312477.411314עבירות

19117189.5284389שוחד

המשפחה כלפי 4242100.032133עבירות

דרך חסימת רעש, 1,53820713.52159350169מטרד,

הביטחון שירות כלפי 55252194.4792219536332עבירות

ציוד  הביטחון כלפי 51048294.5136814383עבירות

1,192 הציבורי הסדר כלפי אחרות 1,04287.48719630167903עבירות

והכשלתו שוטר 1,4591,41096.6124321,0182071,381תקיפת

554989.11311156135רצח
11

לרצח 1408258.613924109ניסיון

12975.01121124הריגה

ברשלנות מוות 9777.866גרימת

והריגה רצח 45817.8110112איומי
אדם/1 חיי כלפי אחרות י1עבירות ■

חמורהם גופנית 50140781.297540323528חבלה

ציבור עובד 39937594.028225156337תקיפת

ציבור) עובד (למעט 8,9777,67485.59861255,7641,0907,965תקיפה

*י פלילית££ ופחזנות 63244370.174435012440רשלנות

שוא ומאסר כפייה 604371.7638347חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות 2150.011עבירות

באיומים או בכוח 159179.12580105אונס

כחוק שלא ובעילה 23820084.04711701219אונס
טבעיות בלתי מין 413892.7182442עבירות

בכוח9 מגונה 38327772.3711955271מעשה

בכוח/ שלא מגונה 86257166.211413262443מעשה
בפומבי מגונה 36121760.1131129143מעשה
מין מחלות הפצת

אחדות מין "~■""עבירות

לזנות 3636100.0221133סרסרות

בזנות לעסוק 191789.518615שידול

זנות למעשה 989192.91123245שידול

החזקתו או בושת בית 14313191.61232956ניהול
ושידולם קטינים 725272.223335פיתוי
תועבה דברי 151280.021113פירסום

זנות למטרות 33100.011שוטטות

מסוכנים בסמים 1,5641,35686.7253361,6441442,077שמוש
מסוכנים בסמים 34433196.223136024408סחר
וייבואם סמים 10660.0718ייצור

המוסר כלפי עבירות 11100.011שאר

חמורות בנסיבות 1275442.52683109שוד
נשק) (בלי 25011847.25611393199שוד

פשע ביצוע לשם 22100.0חימוש

גניבה לשם 1874725.11220335תקיפת
29921973.21511468170סחיטה

למוסד או עסק לבית 25,8704,28716.61,541321,129202,722התפרצות
דירה לבית 24,8872,58910.449219743231,277התפרצות
פריצה כלי 12712094.5126274החזקת

ציבורן עובד ע"י גניבה 6583.322ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גניבה 46740185.931627130338ביצוע
רשות ללא ברכב 16,0112,25214.170217786251,530שימוש

חלקים גניבת או רכב מתוך 25,2696142.41331112246גניבה
פ

אופניים 6,0161943.25922384גניבת
1,917502.621820כייסות

אחרות 41,7109,25622.22,3392463,9426577,184גניבות
גנוב רכוש 48946294.556134018415קבלת

גנוב רכוש 2,3492,08588.815621,181831,422החזקת
52717934.077115410242הצתה

בזדון לרכוש נזק 11,8443,89232.9985582,2122953,550גרימת
התפרצות או גניבה לשם 35332592.13931265173שוטטות

הרכוש כלפי אחרות 704361.452153עבירות
ארנקים 4004912.391423חטיפת

ובולים כסף 702637.121223זיוף
3 3
3 55£

והפצתם מסמכים 91956661.611718938245זיוף
ועושק 3,7542,23559.554179031371,111מירמה

כיסוי ללא שיק 5,7954,46877.1522,2515012,759משיכת
אחרות מירמה 25720880.99415518186עבירות

כלכליות 58355895.71016017187עבירות

11
פיסקאליות 1414100.055עבירות

אחרות 1616100.0111416עבירות

עירוניים?! עזר 201995.013215חוקי
אחרות מינהליות 11910184.9269475עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 27725291.0182283249נשק,
וטלוויזיה 18119_523771.2רדיו

ועסקים תעשיות 13311989.51137120מלאכות,
אחרות רישוי 685580.9967379עבירות

העבירות 37226872.026720221256שאר
ידוע 11100.0לא

הכל 203,88862,25130.510,10285836,1335,23552,328סך

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *

ועגיל ו 8 ו\ז* (טץיליח <*(\יו/*או\יור7 . רזר>(>\חר\ירז ההנדרד; ליו^י לזל\יויח. **



ישראל 11/0טררע
ארגוני תת11ים
31.12.77 ליום נ.0ן

האזרחי המ/ו1מר

מרחב

הנמקים
מרחב
הגליל

מרחב

חיפה



המשטרה תחנות לפי שהואשמו 16 גיל עד עבריינים

1977 לעומת 1976 י:

71ה 511

/("5)~177"~/
. ינריעסב

/ (86) 77 /

עירוז

3רד0חנה ו (116) 73 /.
/ (95) 90 /

חדרה

/(193) 143 י

נר. 1)1111.3

י, 1ךי(*8) /

■.

נה נהייה5לג1)

/(76) (15נ)י/51 116 /

5טו ה .131110

127 / (99) *9 /,(154)

לכרנ> יא
גנכו

/(155) 136 /
68 // (54)

.
\1ו17ז

/(296) 289 /
חיכה

.

65י"...ו1<5ועס //(412)
טבריה

/(231) 136 /
.. /(247)213 /

.

.י

!.צרת

.125 //(243)

נ*ת!וו>ז

/ (110) 93 /

נתניה

/"(04^77 /

אסודוד

/ (107) 91 /

1 "■ק?!

/(211) 21* /

הכ3ר0בא 7י הרצ

/(264) 2 09 /// (71) 28

דז
רגו! ה"

,(264) 105
/(200) 128 //(290) 115 / 

ונו. א

77 //"("120")
15■

/(341) 150 /
ג נתב"

/
/

ראש7"צ

8) 55 /

■ ז 171 ח
(1) 5 (298)//י 130

0י

...

רמ7ה

/(168) 12 4 /
רחובות

/ ("170) 87 /

1191 בית.

(78) 80 //

יליק 7.
/(869)~615 /

קיית*ז

,(165) 152 /



המשטרה תחנות ל0י שהואשם! 1816 בגילים עבריינים

1977 לעומת 1976
ו1.ה שנו ק,

..

נר. ו ריר,נגע נר,

// .(58) 371 (106) 82 /

ג03 ,י*ווו3י1.ר.
70 / (49) 31 // (84).

י*7כרה
וננו

/(152) 130 /
50 // (45)

יב1י1ן

.,(265) 225 /
חיפה

.

/

33""...<ת<ר1נ0 0 /(341)
מנייר.

/ (167) 97 /
..

י 020)1 24

*

נצרת

.(136) 92 ו(

. ינריעקב

/ (77) 50 /

0יווז

(לרדסחנה / (52)25 / .

/ (63) 50 /
ה חדר

/ (124) 83 /

ו7ה טפ

/ (168) 95 /

בית**!

/ (54) ♦♦ /

נו/ניה

/(187) 155 /

הרצ7יה כ3רסבא

/ (95)55 , /(138)128 /

דז
הירקן] ור, עת.חתק

/(302) 159
/(296)1?2 / 103(ל14)/ /

אונו

/ (116) 81 /
/(288) ל16 /

ג ב" נח
ז 171 ח

. / (7) 10 /
. /(215) 169 /

. ראוו1ל"צ

/ (92) זז /

"רג7ה

/(132)109 /
.רחובות

....

/(138) 106 /

■

..

0שדוד

./ (96)7 7 /
ינז 7111 יר

/(618) 4 89 וננון/ בית

(52) 48 //
.

ז 17 "שק

/(162) 176 /

?ר*11!!1

'(159)137 /



המשטרהמעלעבר"נים תחנות לסי שהואשם! 18 גיל
. .

.1977 לעומת 1976
ק.ש8ונר,

/ (636) *32 /

י
...

נהריה מעונה
(857) 6 86 / /(500) 35 2 /

צפת ר0וו1פ1.רו

/666) 518 /(446)272 1

נ!כו
בימיא7

/(346) 459

טנרר,

(1226) 88 3 /

71וז יב
(1622)13 06 /

חי3ה

(2861) 23?2 / . ... |31ר1!0

(1095) 988 /

. .

נצרו!

*. (1450) 8 93 /

7ה 1 11!

(1034) 878 1

. יכריגמנ
(493) 31 9 /

בי11ט1>1

(442) 351 <* עייוז ..
סרזסיינר. (380)י 239 /..

...

.

(432) 416 1

, ר. חדר

(1008)703 1

נתניה

(1435) 1376 /

. . .

הרצליה כ3רסב*

/(728)451 ן (1229)995 /

דז
הירקן? 1ר. נייחוז?

(י171) 1340 .
(3522)2797 / (1091)956 / .

, ונ1 0 .
11 .(623) 501 /

(2151) 2075 /
נהג"*

י חו7וז
. /(434)146 /.(1490) 9י11 ן

ר0ו711"צ

/(725) 586 /
רמ7ה

(1122)799 /
חונות ר

/(68=) 425 /
.

י0 ז .! יד

"^:± 370ר(4177) /י
(429) 296 /

א9דוו

/(676)495 /

...

1 |7?18*

(1029)379 /

. . . .

קיח*)

(1023) 879 /

.



הכושסרה תחנות לסי דירה לכתי התפרצויות

1977 לעומת 1976
1.ר. *15111.3

/ (119) 38 /

נהריה מטונה
/(244) 1 73/ / (61) 21 /

צפת ר1וווו3"נה

* /(129) 1 32 / (82) 96 /

עכו
כרמי*7

/(2?4) ?42 ,'
/ (12) 15 /

ן 17 י11  . . .

(986)1053 /

חיפה

... ם רע ש3
(1741)13*9 /

נצית.

/(257) 381 /

.

ע1ז71ה

י

/(209)223 /

, וכריגקג

< (80)116 /

..!* " . .ב*תווו<וז 

גיוון / ,. /(106)216 /.

פרדסחכה / (7) 5 '..
// (65)87

ה... חדר

.

/(303)332 /

וחניה

/(715) 3% /

.

הרצליה בא כגרס

(1006) 1011 / ,(441) 308 /

דז
11 רק הי ה ו חת.ק ת ג .

(2762)1^61 .
(2856)2158 / /(662)534 / .

אונו

/^92)529 /
(1794)1929 /

ג נת.ב"
, ן 171 ח
. / (0) 0 /
,(2968)3033 /

ר0ו711ייצ

/(796) 663 /
ר1>7ה

1101(841)...י /
רחובות

. ....*

. /(368)707 /

111110 1..
/(343)553 /

0* י 111 יר
ו*!<1 ת. ני

(8203)1626 /
/(126)130 /

ז 0<וק7ו

.../ (436)601 /

י*גת קר

. . .

,(233) 308/



המשטרה תרומת ל0י  עסק ולבת1 למוסדות הת0רצ1י!ת

1977 לעומת 1976 :: י

.1.11 0111.9

רר, ר, נ

/(174)1 36 /

עכו

/ (355)337 /

יגולון
(1120) 1318 /

מעונה

/ (45) *7 /

כרמי0י

/ (43)58 /

תינה
(1524)1 730 /

. יכריעגב

"/(138)139 /

/(354)515 /

ו1גרע0

/ (57)69 /

/(322)561 /

שיו7ה

/(267)311 /

עירוז

פרד0ח1.ה / (29) 30 /.
7743(ל9)~/
חירה ,

/(203)226 ז12(80)/ 1

טנויר.

/(440)604 /

/(376)335 /

■.תניד,

,(762)1061 /

ד אשדו

/(530) 780 /

בא הרצליהכנרס

(413)421 /,'(356) 509 /

דז

.

86)1009
/(755) 644 1

ונו 0

316 /,(436)
(1750)1879 /

נתב"1

/

י 71110 ר

\ ח!ל!
(5) 9 /

. (1124)1^40 1

.צ

701 //(480)
רמלה

1006 /(966)
01רו 11^

/(799) 978 /

1191 גת

/("136) 233 /

"ס 7*1 7.

(1288) 1413 /

ז *עוק7ו

(568)1129 /

!%!/. קר

/"58ז0<53)/



הבאות: העבירות נכללו האלימות העבירות במניין

המשטרה תחנות לפי אלימות עכירות
1977 לעומת 1976

ברחובקטטותנ. והפרעות

ציבורהכשלת2. עובד

דרךמטרד,3. חסימת ויעט,

הציבורי4. הסדר כלפי עבירות

והכשלתותקיפת5. שוטר

חמורהחבלה6. גופנית

בתפקידתקיפת7. ציבור עובד

ציבור)תקיפה8. עובד (למעט

ומיםאונם9. באי או בכוח

כחוקאונס10. שלא ובעילה

בכוחמעשה11. מגונה

חמורות12. בנסיבות שוד

שוד13.

גניבהתקיפה14. לשם

סחיטה15.

בזדוןגרימת16. לרכוש נזק

?.#3ונ.ר.

/ (369)298 /

נהריה

,(474) 4 39 /

1111

/(419)435 /

ריפה

(1904)1 85.4 /

ינו7ון

(1048)1014 ן

מעונה

/ (292)269 /

א? ררמי

/(145)?13 /

עפת ר0<31"(.ה

/(446)**1 /(249)2*1 /

ם שכרע

/(562) 664 / טבריה

,(642) 705 /

נצרה

(1061) 967 /

7ר, 1 311

/(620) 62 4

/357,(408)

ע"וז

/.(211) ז 9* ר.חרדס/ חנ

.

.?50 /,(275)

חדרה

/603,(703)

בית**!

א 350) 316 /

(1032)1190 /

ה 'לי הרצ

>(574) 614 /

נפר0ב^

/(751)737 /

הירקון פתחתנן1ה
(1234) 10)1

(1902) 1667 / (937) 864 /

יפו

(1346)1 416 /
ז חו7ו

. /(926) 956 /

ונ.ו 14

*402( 457 /

\ ב" נת

/ ("34) 43 /

ראש?"צ

(395) 429 /

רמ?ה

(872) 914 /
רהובות .

(540) 680 /

אווודוד

;(655) 785 /

ו*** בית

/(329) 342 /

ים 7*1 יי

(2956) 2156 /

ו *וו1ק?ו

813) 108 7 1

9רי1ז1>י!

/(679) 731 /



?,?
53
**3



ז ו ל ו זנ
/ (33) 24 '

ת חיפ

(31) 28 /

1.(?51

חנם 311

74 /

נצרי;

(55) 47 /

טבריה
/ (56)4 5 /

. ■1נ?נ

33 1/ (44)

ז עיוו

' (64) 60 ' =רדסח1.ה..

(46) 41 ו/

ה חדו


93 // (43)

לה נגנו

/ "(47) 40 /

ית.1ו<ון נ

/ (47) ג3 /

נתנ.ייו

(34)י/ 31 /

יההוצלכפר10א

/ (39) 35 י.// (19)

ד?

■יקי)
17/(20)

/ (25) 24 / י/. (24) 21

ו וג א

21 /(25)/
/ (25) 22 /

/
ח1ל1

(34) 35 /
/י.15/ (19)

ראעול"צ.

/(23) 21

ומלה
/ (28) 20 /

וח, 11 רח

18 /(22)/

ו 111110

/ (29) 22 /

0מ1] ז/. 1י

(40) 32

ו)1לי0 יו

(35) 37 /

ו אשקלו

/ (30) 27

?ות*ז.
/ (37) 6ג /

0|13)י0

/ (45) 50 /

גאווו11(נ

/(36) 2 8 /

ערד

(56) 50 /

מקרא.

1976 שנת )נתוני )
גר, 18 ד

(60) 59

וו"לת.

/ (34) 30 /


