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לכבוד
הפנים שר
ירושלים

השר, אדוני

לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני
הקודם, המפכ"ל של שירותו בתקופת דן עלידי, נחתם כי אף זה, דו''ח .1979

תבורי. ח. רבניצב

הנדונה: בתקופה המשטרה פעילות את המשקפות העיקריות הנקודות להלן

,(1979 (מרץ בישראל קארטר הנשיא ביקור מיוחדים: ואירוח אבטחה מיבצעי 
 המצריות הוועדות שיחות ,(1979 (מאי בישראל סאדאת הנשיא ביקור

.(1979 (מאייולי האוטונומיה בנושא ישראליות
במרץ 30) האדמה'' "יום הציבורי: והביטחון הסדר בתחום ואירועים מיבצעים 
עצרת ,(1979 מרץ משתתפים, אלף (כ0ו< עכשיו" ''שלום עצרת ,(1979
(מיבצע רמלה כלא בורחי לכידת העצמאות, יום אירועי במאי, 1 ותהלוכה

.(1979 ינואר "סוגר''

שיעור כאשר ,1978 שנה לעומת 1979 בשנת של%8.1 גידול חל חקירה בתיקי 
החקירה, תיקי סה"כ מתוך ל%2.5 מגיע חמורה בפשיעה הדנים החקירה תיקי
סה''כ מתוך הגלויים התיקים באחת מה שיפור חל .1978 בשנת 2.10/0 לעומת

.1978 בשנת 29.20/0 לעומת 29.80/0  החקירה תיקי

בעבירות מואשמים נגד נפתחו תיקים 2,8^1 בסמים. בטיפול החשיפה הועמקה 
ייבוא נסחר, הואשמו מהנ"ל איש 561 .1978 בשנת 2,168 לעומת סמים,

.1978 בשנת 427 לעומת סמים וייצוא

חלה הדרכים תאונות בסה"כ לטובה. משמעותי שינוי חל דרכים בתאונות 
ההרוגים ובמספר ,1 **.%5 של ירידה חלה הנפגעים במספר .1**.%3 של ירידה
לשייך ניתן .(1978 בשנת 615 לעומת 1979 בשנת 565) 8.10/0 של ירידה 
של כוללת לפעילות דרכים, מתאונות ובנפגעים הדרכים בתאונות זו ירידה
בפעילות ורצופה, מקיפה הסברה בפעילות בעיקר שהתבטאה שונים, גורמים
וכד'), מצלמות מדימהירות, (רכב, חדשים אמצעים בהפעלת מוגברת, אכיפה

ארגוניים. ובשינויים בהיערכות

שנת לעומת 850/0 של משמעותית עלייה חלה פנים בבטחון המשטרה בפעילות 
מקרים. אלף בכ60 לטפל הוזעקו המשטרה חבלני .1978



(גידול לפועל להודאה שנתקבלו המאסר לפקודות הבקשות במספר עלייה חלה 
המשטרה ידי על שבוצעו משפט לבתי ההזמנות במספר גידול חל כן .(%4.3 של
לעומת היותם, הזמנות 468,000 1979 בשנת נתקבלו (גידולשל%4.ו1).סה"כ

.1978 בשנת תווים הזמנות 438,503

של האדם כוח מצבת היתר, 1978 בינואר נוספת. יתדה חלה האדם כוח במצבת 
אף 1979 ביולי איש. 16,562  1979 ובינואר איש, 17,251  ישראל משטרת
תקציבי מקיצוץ הן נבעה אדם בכוח הירידה איש. ל16.362 המצבה ירדה

גיוס. מקשיי והן

ביותר, קשים בתנאים משימותיה עם להתמודד כדי רבות עושה ישראל משטרת
לאומית. העדפה ומהעדר משאבים מחוסר הנובעים קשיים

רב, בכבוד

רבניצב שפיר, הרצל
הכללי המפקח תש''ם בסיוון י"ט ירושלים,

1980 באוגוסט, 31



מגמת על מורה קודמות לשנים הנתיבים השוואת
בסימן השנה שעמדה הפליליים, התיקים במספר עלייה
בהשוואה 1979 בשנת של%8.1 (עלייה יחסית החרפה של
לשנה בהשוואה 1978 כשנת העלייה כאשר ,1978 לשנת
בהשוואה 1977 ובשנת %4.6 של בשיעור היתה לה שקדמה

■ .(%7.6 של בשיעור 1976 לשנת
שנחקרו, הפליליים התיקים במספר העלייה עם בבד כד
במספרים הן העבריין. בהם שנתגלה התיקים מספר עלה
התיקים למספר ביחס ב1979 %10.1 של (עלייה מוחלטים
בשנת %5.6 של לעלייה ובהשוואה ב1978, הגלויים
מתוך הגלויים התיקים בשיעור והז (1977 לעומת 1978

בשנת %29.2 לעומת 1979 בשנת %29.8) התיקים כל סך
.(1978

שנתגלה התיקים במספר הגידול אול במיוחד לציין יש
(עלייה דירה לבתי התפרצות  בתחומים העבריין בהם
גניבת כולל וגניבות, (1978 לשנת בהשוואה %14.4 של
בגילויים). %11.7 של (עלייה רכב מתוך וגניבה רכב חלקי
הראה רכשיעורם הגלויים התיקים במספר הגידול
53,261  שהואשמו העבריינים במספר גם אותותיו
בשנת מואשמים 49,587 לעומת 1979 בשנת מואשמים

.1978
(ללא העבירות במםפר העלייה נמשכה 1979 בשנת
בעבירות לדוגמא: המשטרה. ידי על שנחשפו מתלונן)
בקבלת ;%4.8 של עלייה חלה מסוכנים בסמים שימוש
 גנוב רכוש בהחזקת ;%57.8 של עלייה חלה גנוב רכוש
אלה נתונים .4.7*'0  ועושק מרמה ,%1.6  סחיטה ;%8.7
מוגבר משטרתי מאמץ הכוונת של מדיניות על מצביעים
להסיק, אין מתלונן. אין שלגביהן עבירות לחשיפת
ניתן אלא, גברה. אלה בתחומים שהעבריינות בהכרה,
נחשף הקיימת מהעבריינות גדול יותר שחלק לומר,

המשטרה. של יזומה בפעילות
אדם שבין העכירות בתחומי  ומוסר מין עבירות
(עבירות ל1978 בהשוואה עלייה 1979 ב*נת תלה לחברו
של גופו כלפי עבירות ,%9.4 של עלייה  אדם היי כלפי
חלה ומוסר מין בעבירות רק .(%9 של עלייה  אדם
היתה המין עבירות בתחום קודמת. לשנה יחסית ירידה
בעבירות היריזיה בולטת במיוחד .%5.2 של ירידה השנה
מגונה מעשה ;(%23.6) כחוק שלא ובעילה אונס של
עכירות ;(%6.2) באיומים או בכוח אונס ;(%13.1) בכוח
בפומבי מגונים ומעשים (%4.5) הטבע כדרך שלא מין

.(%1.9)

הפלילית הפעילות

מ8

ב230,622 ישראל משטרת טיפלה 1979 שנת במהלך
 רכוש עבירות אלה: פעילות בתחומי פליליים תיקים
עבירות ;%7.3  הציבורי הסדר כלפי עבירות ;%78.8
 אדם של גופו כלפי עבירות ;%0.1  אדם חיי כלפי
;%1.3  מוסר עבירות ;%5.4  מרמה עבירות :%5.4

 המדינה בטחון כלפי עבירות ;%0.9  מין עבירות
העבירות שאר ;%0.1  וכלכליות מנהליות עבירות ;%0.3

.%0.4 



המשטרה על המקובלת המדיניות סמים עבירות
בהפניית היא הסמים עבריינות בנגע הלוחמה בתחום
הסמים בשוק ההיצע לצמצום המשטרתית הפעילות עיקר
תקיפת באמצעות זאת, השגתו. בדרכי מכשולים ולהצבת
אתר החיפוש וההפצה. הסחר במערך מרכזיים יעדים
זו מדיניות למימוש חדשות לוחמה ושיטות אמצעים
תקפו אשר המרחביות, היחידות בפעולת במיוחד ניכר
זו בשיטה באזורן. הסם של וההפצה השיווק מערכות את
ביטוי בעבר. כמותה נודעה שלא גבוהה הצלחה הושגה
סחר על שנפתחו התיקים במספר החדה בעלייה יש לכך
בשנת תיקים 383 לעומת 1979 בשנת תיקים 970  בסמים

.153"/ של עלייה 1978
לעומת סמים בעבירות תיקים 2,844 נפתחו 1979 בשנת
אלה בתיקים .%31.2 של עלייה  שעברה בשנה 2,168
השנה לעומת %12.5 של עלייה  אנשים 2,808 הואשמו

שחלפה.
תפיסות של הרבשנתית התמונה היא במיוחד מעניינת
במצרך ההרואין הופיע שבה השנה ,1976 בשנת ההרואין:
הרואין; גרם 215 נתפסו בישראל, הסמים בשוק קבוע
גרם; 172  1978 ובשנת גרם 442 נתפסו 1977 בשנת
בתפיסת העלייה הרואין. גרם 3,275 נתפסו 1979 בשנת
בתחליף דומה בעלייה גם מלווה 1979 בשנת הרואין
מסוג רפואה (סמי האדולן כדורי  להרואין הסינטטי
13,200 לעומת כדורים 3,110 נתפסו 1978 בשנת המתדון).

.1979 בשנת

של ירידה השנה היתה המוסר, נגד העבירות בתחום
ב1978. אלה בעבירות התיקים למספר בהשוואה %28.8

היינו הרכוש כלפי העבירות בתחום  רכוש עבירות
העלייה בולטת במיוחד .8.30/0 של לעלייה השנה עדים
גניבת ,(21.2"/ של (עלייה ארנקים חטיפת של בעבירות
(עלייה הצתות ,(%25.7 של (עלייה רכב מתוך חלקים
לרכוש נזק גרימת של בעבירות גם עליות היו .(%16.6 של
אופניים גניבת ,(%4.3) שוד ,(9.10/0 של (עלייה בזדון

.(%5.7)

במספר ירידה של מגמה מסתמנת האחרונות בשנתיים
ירידה  1977/1978) ומוסדות עסק לבתי ההתפרצויות
עלייה לעומת (%4.3 של ירידה  1978/1979 ,1.8"/0 של
,%5.7 של עלייה  1977/1978) דירה לבתי בהתפרצות
 רכב גניבות לגבי .(14.4/0 של עלייה  1978/1979
הרכב כלי במספר ירידה חלה ל978ו, בהשוואה השנה,
ירידה  ב1979 ל16,354 ב1978 (מ16,740 שנגנבו
כלי גניבת בנושא הגלויים התיקים שיעור .(2.3"/ של
אשתקד. ל%13.5 בהשוואה 14.5></0 על השנה עמד רכב
מגמת ממשיכה הרכוש עבירות שבתחום לומר ניתן ככלל,
התיקים שיעור כאשר השנים, לאורך בפשיעה העלייה
העבירה מבצעי את לגלות המשטרה מצליחה שבהם
הגלויים התיקים שיעור (השנה עלייה. של במגמה נמצא
בשנה ל16.20/0 בהשוואה %16.5  רבוש בעבירות

הקודמת).



מורכ היחידה  פשעים לחקירת הארצית היחידה
מפלגים: מחמישה בת

סביב התמקדה פעולתו  מיוחדות חקירות מפלג א.
הפשע כאנשי שהוגדרו אנשים של האישית פעילותם
בנושאים חקירות נערכו כן ישראל. נוסח המאורגן
מעמד. בעלי אישים כלפי שהועלו בחשדות או רגישים
התעוררו כאשר חקירות ערך  פנים חקירות מפלג ב.
פליליות. עבירות שעברו משטרה אנשי כלפי חשדות
לקיחת  המפלג אנשי בידי שנבדקו החשדות עיקר
אנשי של מעמדם וניצול גניבות באימון, מעילה שוחד,

משטרה.
בנושאים חקירות ניהל  חמורים פשעים חקירות מפלג ג.

החקירות עלמחוזי. אופי בעלי חמורים, פליליים
בחר'ל. וחלקן בארץ, בוצעו

ובילוש מודיעין שירותי הגיש  ומודיעין בילוש מפלג ד.
מפלג ליעדי בהתייחס במיוחד המפלגים, שאר לעבודת.

מיוחדות. חקירות
כנגד בחקירות התרכז  הנאצים פשעי חקירות מפלג ה.

ובגרמניה. בארה''ב המתגוררים חשודים
במטרה עדויות, ונאספו עדים אותרו החקירות במהלך
פליליים תיקים 465 המואשמים. של להרשעתם להביא

.1979 במרוצת היחידה ע''י נחקרו
ה במסגרת  הונאה לחקירות הארצית היחידה
מפלג ב. הונאה. מפלג א. מפלגים: שלשה פועלים יחידה

ובילוש. מודיעין מפלג ג. חברות.
היו: 1979 בשנת היחידה של העיקריים יעדיה

או ארצי בהיקף הונאה עבירות וחקירת גילוי חשיפה, א.
המדינה. לגבולות מחוץ

בנושאי חשדות נגדם שהועלו מדינה, עובדי חקירות ב,

הונאה.
הונאה. עבירות למנוע בהן שיש פעולות ייזום ג.

ומגמותיה. הכלכלית הפשיעה אודות מצב תמונת גיבוש ד.

עיבוד כלכלית, עבריינות בענייני ידיעות איסוף ה.
והערכתן. הידיעות

המטפלים שונים, גופים עם פעולה ושיתוף קשר קיום ו.
הנוגעים כלכליים בנושאים או כלכליות בעבירות

המשטרה. לעבודת
המרחביות וליחידות הארצי המטה למחלקות ייעוץ ז.

ההונאה. עבירות בתחום מקצועיים בנושאים
הושלמה 1979 בשנת  ותביעות חקירות מחלקת
בעקבות מטה, כמחלקת החקירות מחלקת היערכות
מעורבות הוגברה השנה במרוצת שימתן. ועדת המלצות

ומודיעין חקירות

בפשיעה הלחימה זרוע יחידות פעלו 1979 בשנת
עיקריים: יעדים שני להשגת

שבהם הפליליים התיקים שיעור העלאת  גילוי
התיקים מספר העלאת  וחשיפה העבריין, התגלה
(המדובר מתלוננים היו לא שלגביהם והעבריינים
דמי סחיטת גנוב, ברכוש סחר סמים, כגון: בעבירות
הוטל הראשון היעד להשגת המאמץ עיקר וכר). חסות
ברמה פונקציונליות יחידות בעוד החקירה, יחידות על
הארצי ובמטה המחחית, ברמה  אביב בתל המרחבית,

השני. היעד להשגת פועלות העלמהוזית, כרמה 
ארציות יחידות שתי השנה גם פעלו החקירות באגף

מטה. מחלקות ושלוש



מרחבי. אופי בעלי פשיעה יעדי פיצוח לצורך
עברייני נגד שונות פעולה שיטות והתמסדו הועמקו
רבי במיבצעים רבים עבריינים ונתפסו ורכוש. סמים

הדרום''). "נתיבי מיבצע (דוגמת ממדים
דוגמת ארצית, מיבצעית יחידה של הפעלתה הושלמה
לה אין אשר ארצי), מיבצעי סמים (צוות צסמ"א
במרחב או בתחנה הקיימות שונות שגרתיות מחויבויות
תרמה היחידה ארציות. פשיעה בתופעות מטפלת והיא
במישור עליהן להתגבר היה ניתן שלא עבירות לחשיפת
החולפת בשנה תרמה צסמ"א גם והמרחבי. התחנתי
הסמים בתחום בינלאומיות הברחה רשתות של לחשיפתן

הזהב. ובתחום
למיכון תשתית בהנחת הוחל בממ"ן המטה ברמת
המשטרה. מחשב באמצעות המשטרתית, המודיעין מערכת
היחידות מין הזורמים מידע פרטי של העשיר המכלול
את חחר, בהיזון ישרת, מחשב, לתוכנית יעובדו ואשר
לשם להן הנדרש מידע להן ויספק והמטה השדה יחידות

המשטרה. יעדי של מתוחכמת תקיפה
המודיעין נוהלי רוב חודשו או חוברו גם זו בשנה
השנה במשך שהוקמו החדישות למסגרות והותאמו
מודיעין נושאי וגיבוש פיתוח על דגש הושם החולפת.
מודיעין תוכנית קביעת מודיעין, הערכת כגון: בסיסיים,

ועוד.
פלילי". "זיהוי פרק ראה  פלילי לזיהוי המחלקה

לב תשומת וניתנה חקיקה, כנושאי החקירות מחלקת
את לציין יש במיוחד פסיקה. עקרונות ויישום ללימוד
מודיעין ומחלקת החקירות מחלקת ביוזמת שהושג השינוי
מהעבירות חלק נקבעו שם הסמים, בפקודת ובילוש
ציבורי נזק הגורמות עבירות לגבי העונש והוחמר בעוונות

קטינים). והפעלת בסמים סהר (כגון רב
האזנת חוק ניסוח בשלבי שותפה החקירות מחלקת
לניסוח עשתה למשטרה שמחוץ גורמים עם ויחד סתר,

לחוק. המתייחסות התקנות
בתיקוני בדיונים ומשתתפת מעקב מקיימת המחלקה
מין בעבירות סיוע דרישת (ביטול הראיות בתחום חקיקה
במשרד חקיקה גורמי עם הדוק קשר ומקיימת ואחרות)

הנוגעות. ובוועדות המשפטים
חקירה בנוהלי קווים המתווים עקרוניים דין פסקי
המחלקה של המקצועיות בהוראות ויושמו נלמדו
באמצעים שימוש חקירה, משכי ביניהם רכים, בנושאים

מומחים. דעת חוות וניסוח לחקירה נלווים
עם בתיאום מעצר, כהארכות לטיפול כללים גובשו
עבודה נוהלי ונקבעו לממשלה, המשפטי היועץ לשכת
זה. בנושא לטיפול הנדרשים הזמן משכי לקיצור סדירים
1979 שנת  (ממ"ז) ולביליש למודיעין המחלקה
הוקמו שימרון. ועדת מימצאי ליישום היערכות שנת היתה
בתוכן שילבו אשר מרחב, בכל (ימ''רים) מרכזיות יחידות
והחקירות, הבילוש המודיעין, במקצועות מיומן אדם כוח
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העב בקרב יתר ותחכום בהעמקה ב. מלא. באופן זה
מחצית מתרכזת הקודמת, כבשנה הצעירים. ריינים
בקבתה .1816 בגילאי הצעירים העבריינים מאוכלוסיית
ביותר. והמקצועיים הקשוחים הגוער עברייני מצויים זו

בקטינים תביעה אי של בדרך לטיפול המגמה נמשכה
מהם לחסוך בכדי ערך, וקלות מקריות עבירות שביצעו
לדין. והבאה פלילי תיק בפתיחת הכרוכים ההליכים את
מכלל ש%95 נמצא במשטרה השנה שנערך במחקר
אלא עבירה בגין פלילי תיק נפתח לא שנגדם הקטינים
{במשך עבירות לבצע חזרו לא איתביעה, של הליך ננקט

העבירה). ביצוע לאחר שנתיים
המטפלים הגופים כל את רבות השנה שהעסיק נושא
הוא והמשטרה, החינוך מערכת את ובעיקר בנוער,
בנושא הציבורית ההתעניינות ספר. בבתי האלימות
לשיתוף הביאו הבעיה עם ביעילות להתמודד והרצון
חינוך מוסדות הספר. בתי לסגל המשטרה בין פעולה
לסייע שנקראו משטרה, אנשי בפני "נפתחו" רבים
אחרות. פליליות ועבירות אלימות בריונות, של במקרים
גם נמשכו נוער עבריינות למניעת השונות הפעולות
בטיפול העוסקים קהילתיים גופים עם בשיתוף השנה,
רכוש לשמירת בפעולות השתתפו תלמידים מאות בנוער.
לענייני חוגים הוקמו רכוש"; "נאמני במסגרת הספר בית
מניעת קציני שולי; נוער למשטרה לקרב במטרה משטרה,
בפעולות השתלבו הגדולות הערים בשלוש נוער עבריינות
בנושאי הסברה פעולות ומועדונים; ספר בבתי הסברה
עובדי ידי על הארץ רחבי בכל נערכו ומשטרה אזרחות
נערכו הקיץ בחופשת אחרים, משטרה ואנשי נוער
בחופי (בסחנה, חופים'' "משמרות והוקמו רחוב קייטנות
בין הגומלין יחסי המשטרה. בחסות בשפלה) רחצה
טובים הם בקהילה טיפוליים שירותים לבין המשטרה
עם היומיומית בעבודה הן ביטוי לידי בא הדבר ומלאים.
פקידי עם הנוער, חסות רשות עם לנוער, המבחן שירות
ועם המקומידת ברשויות הנוער אגפי עובדי עם סעד,
ארציות בוועדות והן והרווחה, החינוך מערכות אנשי
בישראל. הנוער עבריינות מצב שיפור שעניינן ומקומיות,
נוער עם ייחודית לעבודה שוטרים להכשיר במגמה
הנוער, עובד של המקצועית רמתו את ולהעלות עבריין
מגמת  חקירות סמלי קורם השלישית, הפעם זו נערך,
מקצועי לקורס בנוסף בשפרעם. הארצי הספר בבית נוער
וארציים. מרחביים עיון וימי השתלמויות נערכים זה, בכיר

נוער עבריינות

ה במספר ב%4 של בשיעור ירידה חלה השנה
ירידה להסביר אפשר .(1813 (גילאי הקטינים מואשמים
שנים. ל13 מ9 הפלילית האחריות גיל בהעלאת א. זו.

בנושא החוק להפעלת הראשונה השנה היתה 1979 שנת
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האדם ובכוח פיזיים משאבים בהקצאת הקפאה שחלה
לצמצום הכרעה פעם מדי נתבעת המחלקה, לרשות העומד
חיזוק תרצאת זוהי מסוימת במידה הניתנים. השירותים
החוקרים מודעות והגברת ביחידות הזיהוי טכנאי מערך

קרימינליסטיים. לנושאים
חדשה פונקציה בהקמת היה זו בשנה לציון ראוי שינוי
הקמת עבירות. מניעת קצין  פלילי לזיהוי במחלקה
כתחום אקטיבית גישה אימוץ משמעותה זו פונקציה
שפונקצית הקצר בזמן בפשיעה. הלחימה במערך המניעה
הוחל לפעולתה שהוקצו המצומצמים ובמשאבים קיימת זו
משולבת קהילתית פעולה ביניהם  אחדים בפרוייקטים
ושכונת בירושלים הכרם בית שכונת  מקומות בשני
המטרה רכוש. עבירות ממכת הסובלים  פיתוח הרצליה
בפעילות השכונות תושבי אזרחים לשתף היא זאת כפעולה
הוא נוסף הדרגתי שינוי רכוש. עבירות בתחום מונעת
פעו של הכובד מרכז העברת של המדיניות יישום בהמשך
המתבטא המרחביות, הזיהוי ליחידות שונות זיהוי לות
נייד, עבריינים ואלבום מקומי עבריינים אלבום בהפעלת
הפעלתם אצבעות, טביעות של מקומיים אוספים בהקמת
מעוד להצלחות זכתה זו שיטה וכד'. ובתחנות במרחבים

נוסתה. בהם במקומות דות
נושאים שלושה נמנים החקירה בשיטות החידושים עם

אלה. קרימינליסטיים
הלחימה למערך המוגשים טכני, למעקב אמצעים ריבוי א.
במחלקה האלקטרונית המעבדה ידי על בפשיעה

פלילי. לזיהוי
מוכמנים חקירה פרטי נוצלו בהם במקרים גידול ב.
המעבדה בסיוע מכריעים, חקירה בשלבי (פח"מ)

מדעי. לתשאול
לשחזרו כדי פלילי, אירוע של בסימולציה שימוש ג.

במקום ששררו התנאים על מסקנות ממנו ולהסיק
המקורי. האירוע בעת

במעבדות העבודה משקפת ספציפיים תחומים בכמה
בדיקות כמו מוגדר בנושא המשטרתית הפעילות כלל את
מעבדת מנתוני מסוכנים. סמים ובדיקות ותחמושת נשק
בשימוש העלייה נמשכה השנה במהלך כי עולה הנשק
הימצאותם שכיחות ועלתה פליליות למטרות חס בנשק

אזרחים. בידי ירייה כלי של
ירידה מסתמנת כי נראה הסמים מעבדת מנתוני
מ40 הרואין: בצריכת תלולה ועלייה אופיום בצריכת
מ250 למעלה עד 1977 בשנת הרואין בדיקת של תיקים
הקוקאין, שכיחות .1979 בשנת זה בסם העוסקים תיקים

פלילי זיהוי

הרחבת בנושא בפרט המחלקה, יעדי בהשגת ההצלחה
במשאבים ההגבלות מפאת השנה חלקית היתה פעולותיה,
הדרישות ומספר והעומס גיסא, מחד שהוקצו החומריים
מיגוון גדל השנה במהלך זאת, עם גיסא. מאידך שגדל
של חיזוקן נמשך והמשרדים. המעבדות של הפעילות
קצין של הפונקציה והוקמה המרתביות הזיהוי יחידות
העבודה בכמות המתמדת העלייה נוכח עבירות. מניעת
בזמן המשטרה, מיחידות פלילי לזיהוי למחלקה הזורמת
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הגופות כל חללים. זיהוי בעניין מטה), אחריות לו ראית
קבורתן. בטרם זוהו המשטרה בטיפול והיו שנמצאו
הערכה שירות במתן החקירה ליחידות מיוחד סיוע 
רכוש זיהוי משרד ע"י מקרקעין ובשומת גנוב לרכוש
שמאי איגוד עם בשיתוף פלילי, לזיהוי במחלקה

הביטוח.

עם בקשרים השנה החלה במז''פ הביולוגית המעבדה 
כדי מין, עבירות לנפגעי סיעודית כוננות מרכזי

מוצגים. איסוף נוהלי לשפר
המורחב העבריינים אלבום של למחשב ההסבה השלמת 
אוטומאטי, נתונים לעיבוד המחלקה עם בשיתוף
נתון. חתך לפי מהאלבום מידע שליפת לאפשר כדי
בעיבוד וחומרים לסימנים המעבדה עבודת שיפור 
ציוד באמצעות העבירה, מזירת מיקרוסקופיות ראיות

וחדיש. מתוחכם

שכלול בעלייה. היא אף נמצאת בארה"ב, אופנתי סם
יחידות בתחומי הפעילות והרחבת העבודה שיטות
פלילי לזיהוי המחלקה פעילות מסממני הם החקירה

לציון. ראויים כמובן .1979 בשנת
כדי האנליטית, במעבדה שפותחו בדיקה שיטות 
מאפייני יסוד על מקורם ולקבוע סמים מדגמי להשוות

אליו. שנלוו והאבזרים אריזתו הסם,
(המוגשים הקלטה סרטי מהימנות לקביעת ניסויים 
כעזרת הקול במעבדת הנעשים מש9ט) בבית כמוצגים

לאלקטרוניקה. המעבדה
בוצעו שבהן רב, מוקד אורך בעלות עצמיות רכישת 
בעת ממרחק עצמים זיהוי יכולת בהגברת ניסויים

צילום.
במחלקה הנעדרים משרד בין הפעולה שיתוף הגברת 
אח משפטית(שמז"פ לרפואה המכון לבין פלילי לזיהוי
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שחלקן וחירום. רגיעה בעיתות העורף ובטחון פנים בטחון
פקודות הוצאו כן וצה"ל. ישראל למשטרת משותפות
1979 בשנת והתרגילים. המיבצעים בתחומי משותפות
יחידות תורגלו שבהם תרגילים, 3,587 במשטרה בוצעו
ייעודיים. משטרה ובנושאי 0ג.י0 בטחון בנושאי המשטרה
המשטרה. ביחידות יושמו אלו בתרגילים שהופקו הלקחים
בשנת שאירעו פיגועים 102 לעומת  החבלה מערך
פיגועים 329 אירעו 1979 בשנת הירוק, הקו בתחום 1978
20 נהרגו אלה בפעילויות והשטחים. הירוק הקו בתחום
הפיגועים מספר אירע שבו החודש .380 ונפצעו אנשים
פיגועים). 45) מאי חודש היה 1979 בשנת ביותר הרב
בה  בירושלים השנה גם התמקדה המחבלים פעילות
בתחומי שהונחו והתבערה החבלה ממטעני %45.2 הונחו

הירוק. הקו
היו: 1979 בשנת לפיגועים הנבחרים היעדים

ציבורי. רבב א.
וחנויות. שווקים הסעה, תחנות ב.

הומים. ומקומות ראשיים רחובות ג.

תיירות. אתרי ד.

במהלך והתחזק גדל ישראל במשטרת החבלה מערך
לשירות והוכנס מקצועי אדם כוח נקלט החולפת. השנה
הפעולה בשיטות השכלול על לענות שנועד משוכלל ציוד

באיזורנו. הפועלים המחבלים ארגוני של
לטפל 1979 שנת במהלך נקראו ישראל משטרת חבלני
,1978 בשנת 26,668 לעומת חשודים, חפצים ב45,231
בשנת 5,456 לעומת חשודים רכב כלי 14,290 ובדקו
לעומת יזומות, בטחוניות בדיקות 15,755 נערכו כן .1978

.1978 בשנת 6,667

בפעילות והעומס הפיגועים בהיקף הגידול למרות
חבלני של הצלחתם גברה לעיל, שנסקרה השגרתית
טופלו השנה החבלה. במטעני בטיפול ישראל משטרת
137 מתוך 3.8.796 ישראל משטרת חבלני ע"י ונוטרלו
הירוק. הקו בתחום שהונחו והתבערה החבלה מטעני
חבלני ע"י ונוטרלו טופלו ,1978 בשנת זאת, לעומת
והתבערה החבלה מטעני 92 מתוך 36.90/0 ישראל משטרת

הירוק. הקו בתחום שהונחו
מתוחכמים היו 1979 כשנת שהונחו החבלה מטעני
של רב ובמספר בכ%85 עלה המטענים מספר יותר.
קצר השהייה זמן בהפרש מטענים שני הונחו מקרים
שהצלחתם יצוין המתקהלים. את לקטול במגמה מזה, זה
אליהם, שנקראו מטענים בנטרול המשטרה חבלני של

.96.2''/ לכדי הגיעה

פנים בטחון

המיבצעית, הפעילות הוגכרה 1979 בשנת  מיבצעים
במהלך המשטרה. לרשות העומדים הכוחות כל מיצוי תוך
נוספים, כוחות בסיוע המשטרה, יחידות הופעלו השנה
צפויים. בלתי היו הגדול שבחלקם מיבצעים, ב121
סדר אבטחה, אירועי וכללו מגוונים היו המיבצעים נושאי
"נאה" מיבצע כגון: אישים, ואבטחת והפגנות) (שביתות
(ביקור אורחים" ''בית מיבצע ארה"ב); נשיא (ביקור
(ביקור "3 "שער מיבצע שבע); בבאר סאדאת הנשיא
אוטונו (שיחות "1 "יהב מיבצע בחיפה); סאדאת הנשיא
בירושלים); (האירוויזיון ותמר" "אמנון מיבצע מיה);
(לכידת "סוגר" מיכצע הפועל), (כינוס לענה" "בת מיבצע
(יום "מגהץ" מיבצע רמלה); מכלא שברחו האסירים

חגים. ומיבצעי האדמה)
לאבטחת מתמדת מונעת פעילות בוצעה  אבטחה
והגז, הנפט משק בטחון על דגש הושם המדינה. מרחב
אלקטרוניות. מערכות וניסוי פיתוח רעילים, חומרים
נהלים הוצאו ביטחון, לקציני וקורסים כנסים קוימו
לצורך במיתקנים, ביקורים וקוימו לאבטחה מקצועיים

ובקרה. פיקוח
בנושאי פקודות הופצו השנה במהלך  וכוננות ארגון
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ב769 אורגנו מתנדבים התרחב. הכוננות מערך 
להפעלה ניתנים והם נשק כשברשותם כוננות, יחידות
למסגרות נחלקות הכוננות יחידות קצר. זמן תוך
כיתות 12 שכונתיות, לילה כוננות כיתות 515 הבאות;
במוסדות יום כוננות כיתות 213 עירוניות, לילה כוננות
עם כרובים המצוידים צלפים, יחידות ו29 ובמפעלים,
משא"ז לחברי רובים חולקו כן כמו מיוחד. ציוד

בשכונותיהם. קיצוניים בבתים המתגוררים
שכללו למתנדבים, אימין פעילויות 76,641 נערכו 
כוננות כיתות אימוני למתנדב, ומטווחים בנשק אימון
כן נוספים. בתחומים אימונים וכן צלפים, ויחידות

שונות. ברמות מיבצעיים תרגילים 727 נערכו
הפיכת כגון ההפעלה, שיטות את לגוון מאמץ נעשה 
כוללים כשהם לרבתכליתיים, הממונעיםי הסיורים
סגירת פתע, מחסומי הקמת גם רבות פעמים בתוכם
וביקורת רגישים, במקומות ותצפית אבטחה שטחים,

מיעוטים. בבי אכסניות
פועלים בדיקת (בעיקר הבוקר פעילויות הוגברו
ומקומות חינוך מוסדות וסדיקת בישראל לעבוד הבאים
האדם כוח במסגרת  אחרות יום ופעילויות רגישים)

היום. בשעות לנצלו שניתן המועט
חברים 87,600 1979 שנת בסוף מנה האזרחי המשמר
41,921 הפעילים ממצבת נגרעו השנה כמשך פעילים.
תלמידי כגון: מתחלפת, אוכלוסייה מהם (רבים איש
עולים באוניברסיטאות, השומרים סטודנטים היכון,
פעילותם את חידשו איש 40,064 וכד'); קליטה במרכזי
מנתונים גיוס. מאמצי בעקבות כחדשים הצטרפו אן
כלל של הארצי כמספר יציבות על ללמוד ניתן אלה
גרעין קיים במקביל, גבוהה. תחלופה כדי תוך החברים,
הפעילים ומסורים. ותיקים מתנדבים רבבות של יציב

שנים. במשך
430 כאמצעית למשימותיהם הופעלו משא"ז חברי
כלי 158 לרשותם ועמדו הארץ, ככל שכונתיים בסיסים

וג'יפים). (מיניבוסים מיבעעיים רכב
מרשימים להישגים זו בשנה גם הגיעו משא''ז מתנדבי
במאות  ורכוש נפשות והצלת עבריינות מניעת בתחום

ו

תפקידם מילוי כדי תוך שנעשו השנה, במשך מקרים
מיוחדות יחידות יישובים במספר פעלו כן בשטח. הבטחוני
למניעת יזומות בפעולות חלק שנטלו מתנדבים, של
אנ?וי עם פעולה בשיתוף מגוריהם, באזור עבריינות

המשטרה.

האזרחי המשמר

המשמר של הבטתונית הפעילות הורחבה 1979 בשנת
כדלהלן: האזרחי

בטחוניות פעילויות 931,893 בללה השוטפת הפעילות 
בפעילותו מוגדרת "פעילות' כאשר משא"ז, חברי של
הבאים: בתחומים אחת, משמרת במשך אחד, אדם של
המגורים (בשכונות רגליים או ממונעים סיורים
אבטחת ביקורת; מחסומי הקמת רגישים); ובמקומות
בבסיסים מבצעית תורנות קיום ציבוריים; אירועים
או כוננות מצבי בעת מיוחדות פעילויות ובמפקדות;
מתוכננים, מיוחדים אירועים כעת פיגוע. בעקבות
האירועים במוקדי הן חלקם את משא"ז חברי תרמו
שוטרים להפנות המאפשרים תפקידים כממלאי והן

יותר. מורכבות למשימות
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מתוכננים למיבצעים כוה היוו המשטרה, מחוזות
השגרתיים. התפקידים על בנוסף צפויים, בלתי ואירועים
ממלכתיים באירועים אמת באבטחת! פעיל חלק לקה החיל
הנ'ל האירועים מן בחלק ארצי. מידה בקנה ובמיבצעים
ובחלק מיבצע מפקדות של פיקודן תחת מג"ב כוחות פעלו
הגבול. משמר מפקדת על משימתית אחריות הוטלה
במגזר סיור צורתי 11 של הקמתם השנה הושלמה כן
במרחבי חקלאית תוצרת בגניבות ללחימה החקלאי,

הירוק. הקו בתחום המדינה
בגבול צה''ל של פיקח תחת הפועלות מג"ב יחידות
פועלן על בהערכה זוכות ושומרון וביהודה הלבנון
הממונות. צה"ל מפקדות מצד הסיוע מלוא את ומקבלות
הרמות עם הדוק קשר מקיימת המיוחדת היחידה
מערכת הדדית. לתועלת מביא בצה"ל'והדבר המקבילות
פגישות ומתקיימות לסיוע, זוכה היא אף היישובים
ההדרכה מערכת משותפים. נושאים לתיאום מתמידות
הפיקוד סגל בהכשרת החיל בידי מסייעת צה"ל של

המקצועי. והסגל
הגורמים עם וההדוקים המסורתיים הקשרים נמשכו
החקלאי, המרכז מג"ב: יחידות את המאמצים הציבוריים
השונות, האיזוריות המועצות האיזורלתז, המועצות ארגון

השוטר. למען והאגודה החייל למען האגודה
המשמר מתנדבי את הפעילה היישובים משמר מערכת
ואימונם ביישובים השמירה בארגון הכפרי במגזר האזרחי
העימות קו ביישובי החיל, שבאחריות המתנדבים של

העורף. וביישובי
הכשרה מסלולי חייבה החיל של המגוונת פעילותו
בקורסים חלק לקחו החיל אנשי מגוונים. והדרכה
ישראל משטרת הגבול, משמר במסגרת והשתלמויות
אימונים בסיס מהווה מג"ב של האימונים בסיס רצה"ל.
והשת חיליות השלמות קורסים, להעברת חילי מרכזי
של לקורסים והכנות חילי בחתך המגזרים לכל למויות

, צה"ל.
היישובים משמר סגל רוכז החיל הקמת מאז לראשונה
מג"ב, של ההדרכה בבסיס יישובים) מפקדי (רב"שים,
מיומנות להם להקנות במטרה ספציפיים, אימונים לביצוע
הצורך, 'במקרה התגובות בסדר ואחידות עיסוקם בתחום
קיימה (ימ''מ) בטרור ללוחמה המיוחדת היחידה
של גבוה לחימה כושר ושמירת לשיפור אימון מסגרות
היחידות מיוצאי חדשים מגויסים ולהכשרת לוחמיה

צה"ל. של המובחרות

הגבול משמר

סיוע היה 1979 בשנת הגבול משמר של פעילותו עיקר
בהתגברות הפנים, בטחון בתחום משימות במילוי למשטרה
בחברה החיים איכות על ובשמירה הפשיעה מוקדי על
של פיקודם תחת הפועלות מג"ב יחידות הישראלית.
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בכ410,000 הםיור אנשי טיפלו 1979 שנת במשך
מאסר פקודות כ240,000 לפועל הוציאו שונים; אירועים
צווי כ28,000 ביצעו מזונות; או קנס חוב, איתשלום על
בהחזקתם עסקו המשפט; לבתי הזמנות וכ30.000 הבאה
744.000 של הארי חלק את ורשמו עצורים. כ35,000 של
זאת, כל זו. בשנה שנערכו התעבורה עבירות על דו"חרת
עלידי שהושקעו עבודה שעות של רבות רבבות על בנוסף
הסדר על בשמירה פרז'ע, למניעת בפעילות הסיור אנשי
ספורט תחרויות חגיגות, הפגנות, אישים, ביקורי בעת
מיבצעים באלה וכיוצא בקטנים, גדולים בידור ומופעי

הציבורי. הסדר על בשמירה הקשורים ופעילויות
של פעילותם מלוא את משקפים אינם אלה נתונים
רבים בתפקידים עוסקים הסיור אנשי הםיור. כוחות
מניעת בגון: סטאטיסטי, דיווח עליהם שאין נוספים,
בשטח חריגים מצבים גילוי עבריינים, והרתעת עבריינות
בעבירות חקירה שוטטות, תנועה בבעיות טיפול ובדיקתם,
נעדרים אחרי חיפוש ורכב, אנשים  חשודים בדיקת רחוב,
זקיפויות, יומן, תפקידי וליוויים, עצורים על שמירה
אסון. של במקרים לציבור עזרה רישוי, חוקי אכיפת
וכללי משטרתי מידע מסירת שריפה. או שיטפון כגון
 תפקידם בביצוע אחרות ולרשויות לצה"ל סיוע לציבור,
אתר בכל הסיור עלידי הניתנים שירותים באלה וכיוצא

רגע. ובכל
השדה ליחידות לעזור התקשתה אשר הםיור. מחלקת
מאמצים הנסקרת השנה במשך עשתה האדם, כוח במצוקת
 בשטח בעיותיהן בפתרון להן לסייע כדי מירביים
אמנם, נעשה, זה דבר כאחד. ומקצועיות תפעוליות
עקרונות של ופרסומם הגדרתם באמצעות פורמאלית,
בעיקר מעשי ביטוי לידי בא אך  עבודה ונוהלי הפעלה
אותם כמעט. יוםיומי הדוק, ובקשר בסיוע בהנהייה,
במקביל בשטח. הפועלות היחידות עם המחלקה קיימה
מקצועיים מגעים הסיור מחלקת קיימה אלה לקשרים
מדע, מוסדות ביניהם  חוץ גורמי עם פעולה ושיתפה
המיגון אמצעי ולשיפור הםיור אמצעי לשיפור הנוגע בכל
שלהם שונים, וארגונים מוסדות ועם עבירות, למניעת
הבנקים, איגוד בגון: הםיור, שבתחום בנושאים עניין
מקומייות, ורשויות ממשלה משרדי הביטוח, חברות איגוד
הנהלת צה"ל, הדלק, חברות היהלומים, על המפקח

ובו'. המשפט בתי

סיור
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אומנו, התנועה שוטרי בכבישים. רכב תקינות לבדיקת
לשכות 3 נפתחו הציוד. את להפעיל מכו והרס הוכשרו
התנועה לשכות של הפיקוח סיירי אביב. בתל תנועה
עם בשילוב הגדולות, ובערים השדה בערי לפעולה הוכנסו

התחנות.

סמוי; מרכב אכיפה מתוחכמות: עבודה שיטות הופעלו
ובאוטובוסים במוניות אזרחי בלבוש שוטרים הצבת
ידי על המבוצעות תנועה עבירות על סמוי לפיקוח
אחר. מתוחכם וציוד בתנועה רדאר הפעלת נהגיהם;
משקיפי צבאית, משטרה באכיפה: שונים גורמים שותפו

ואחרים. אזרחים מתנדבים תנועה,
(פעילות פת"ם מבצע החל הנסקרת השנה סוף לקראת
(לרבות שוטרים 2,500 בו שהשתתפו מוגברת), תנועה

שונות. בדרגות מג''ב) שוטרי
הגדלת התנועה, בנושאי והסברה הדרכה כלל המיבצע
לצורכי לערים מאורגנת ויציאה השוטרים, של המודעות
עבירות על דו'חות נרשמו המיבצע במסגרת אכיפה.
מיוחד. לטיפול זכה הרגל הולכי ונושא בתנועה, שונות
בנושא חקיקה בשינוי השתתפה התנועה מחלקת
מיוחדות סמכויות וחוקנו הענישה. רמת לרבות התנועה,

האכיפה. ייעול לצורכי למשטרה,
(עתונות, התקשורת אמצעי כל נרתמו הנסקרת בשנה
משטרת עם בשילוב הסברה, למיבצעי וטלוויזיה) רדיו
למניעת הלאומית והמועצה התחבורה משרד ישראל,
זה "לי צה"ל, בגלי הזה"ב'י ימי כמו תוכניות תאונות,
ישראל'' ר'מר בטלויזיה די! ישראל, בשידורי יקרה" לא

בציבור. רב להד זכו וכר, אחרונות בידיעות
בחקיקה, השינוי על מידע לציבור נמסר אלו במיבצעים
ישראל, משטרת של האכיפה שיטות על הענישה, רמות על
בעיית ועל הדרכים מתאונות ההימנעות שיטות על

בכלל. התאונות
בתאונות, המטפלים הגורמים כל הפעולות,לדעת כל סך
תאונות בכמות כירידה ורישומיהן אותותיהן נתנו
ההגה אוחזי של ההתנהגות נורמות ובשינוי הדרכים

בארץ. הרגל והולכי
16,821 לעומת תאונות 14,413 נרשמו 1979 בשנת
מאז הראשונה השנה זו .%14.3 של ירידה  1978 בשנת
(בשנת תאונות של יתםית נמוד מספר נרשם בה 1970
הנפגעים מספר גם .(14,781 היה התאונות מספר 1971

לעומת איש, 20,630 נפגעו סה'יכ  יותר נמוך היה
ההרוגים מספר .%14.6 של ירידה  1978 בשנת 24,150

של%8.1. ירידה  הקודמת בשנה 615 לעומת 565 היה

בדרכים התעבורה

ר,1,

 י  . .וי ■

בפרט, ישראל ובמשטרת בכלל במדינה התנועה נושא
הפעלתה החלה זו בשנה דרך. לפריצת הנסקרת בשנה זכה
הדרכים. בתאונות למלחמה רבשנתית תוכנית של
תבורי, רבניצב למפכ''ל 1978 כשלהי שהוגשה התוכנית,
לנדאו. ח. מר התחבורה שר ולתמיכת לתמיכתו זכתה
ענישה אכיפה, של מערכתי שילוב הוא התוכנית עיקר
תאונות %80  בדרכים התאונות למוקדי בהתאם והסברה,

עירוניות. הבין בדרכים  ר%20 בערים
אדם. בכוח התנועה מערך תוגבר זו, תוכנית במסגרת
וציוד מתוחכם מכשור מיוחד, רכב כגון אמצעים נרכשו
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אשר התנועה, בתחום המשטרה של והשימור האכיפה
ושיטור, אכיפה כוחות להקצאת מודל בניית יכלול

עירוני. ובין עירוני באזור לפעולה והתאמתו
מחקר השנה הושלם  והציבור המשטרה יחסי בתחום
הציבור בתלונות ישראל משטרת של הטיפול דרכי על
המערכת. ולייעול לשיפור המלצות והוגשו שוטרים, כלפי
ידי על השוטר תדמית תפיסת על מחקר נמצא בביצוע
באשר השוטר מן לציפיות התייחסות תוך הציבור,

לציבור, וליחסו להתנהגותו להופעתו,
חלק ופיתוח למחקר היחידה נטלה החולפת בשנה
המשטרה. של ובקרה שליטה מערך בדיקת בפרוייקט
נערך למשטרה, מצוות שומרי גיוס עידוד לצורך
בשבת המשטרה פעילות על קדםמחקר שעברה בשנה
קדם המלצות בניסוי הוחל ובעקבותיו ההלכה, לאור
שימוש לתנועה, נוגעות ההמלצות הסיור. בתחום המחקר
אם בשבת. באירועים וטיפול המשמרות ארגון בקשר,
של נוספים לתחומים יורחב הוא להצלחה, הניסוי יזכה

המשטרה. עבודת

לגילוי המחקר נמשך  הסוהר בתי שירות כנושאי
לשיפרר ארגוני כלי בניית לצורך אלימות, של פרמטרים
המבנה בדיקת הושלמה הסוהר. בבתי הבטחונית המערבת
האפסנאית המערכת בבדיקת והוחל בשב''ס, הארגוני
למחקר היחידה תיפקודה. את לשפר כדי הסוהר, בתי של
אדם כוח מול אמצעים בפרוייקט גם שותפה ופיתוח
טכנולוגי פתרון לתת שמטרתו הסוהר, בתי בשירות
חיסכון לאפשר ובכך הכלא, בתי של הבטחוניות לבעיות

אדם. בכוח
הקהילה מעורבות בנושאי במחקרים היחידה עסקה כן
החוק. באכיפת אדם כוח מול וטכנולוגיה פשיעה במניעת
היחידה ביצעה עבודתה במסגרת  ניסויים עריכת
בלתי באמצעים ניסויים החולפת בשנה ופיתוח למחקר
בטרור, ללחימה אמצעים ציבורי, סדר להשלטת קטלניים
בדם. אלכוהול לגילוי שיטות אישית, הגנה סמוי, סימון
מחקר של לפרוייקטים נוסף  וטכנולוגי מדעי ייעוץ
חוץ, גורמי ידי על או המשטרה, בתוך המבוצעים ופיתוח
בייעוץ היחידה עוסקת ופיתוח, למחקר היחידה במימון

השונים. בתחומים המשטרה ליחידות
הפעולה שיתוף נמשך השנה גם  בינלאומיים קשרים
ובמוסדות האקדמית בקהיליה ופיתוח מחקר גופי עם
לצורך היחידה, עוסקת בהם הנושאים נכל מקבילים,
המדעי הידע רמת ולהעלאת המשטרה עבודת קידום

החיל. אנשי של והטכנולוגי

ופיתוח מחקר

ופיתוח למחקר היחידה עסקה החולפת בשנה  מחקר
הבאים: בנושאים במחקר

הושלם  הפנים ובטחון הציבורי הסדר שמירת בתחום
לטווחים מדמיע גז לפיזור אמצעים מספר של תכנון
בניית הושלמה בייצורם. להתחיל ועומדים גדולים,
לעצירה משוכללים כביש מחסומי של ראשוניים דגמים
נייד מיכל בבניית הוחל השנה רכב. כלי של מוחלטת
בנוי. משטח חבלה, במטעני החשודים חפצים, לסילוק
הושלם וכן חבלה, מיתקני לגילוי מכשיר בפיתוח הוחל
ההקפאה. בשיטת חבלה מטעני לניטררל מערכת תכנון
מחקר השנה להסתיים בנגשיעהעומד הלחימה בתחום
פנים. התרעת מערכות בנושא שנים, מספר זה הנמשך
בנקים בספות של אבטחה למערכות תקנלם הוצאו כה עד
של אבטחה למערכות מיפרט יפורסם והשנה ומלטשות,
לאמצעי תקן להוציא מתוכנן כן כמו וחנויות. בתים
משופרות שיטות על המחקרים נמשכו רכב. אבטחת
לזיהוי שיטה ועל נייר, על סמויות אצבע טביעות לפיתות
לקביעת אפשרות שבדק מחקר הושלם דם. כתם לפי אדם
פותחה הגופה. בשרירי אנזימטית פעילות עפ"י מוות זמן
אפשרויות ונלמדו חפצים של סמוי לסימון משופרת שיטה
סימון לגילוי חיים) (בעלי ביולוגיים בגלאים לשימוש

סמוי.
את ישקף אשר ארצי, קרבנות סקר בעריכת הוחל
ויקיף מדווחת, והבלתי המדווחת הפשיעה שיעורי
הסתיימה כה עד דיור. יחידות כ7,500 של אוכלוסייה
הנתונים. עיבוד מתבצע זה ובשלב המרואיינים, פקידת
התחמ על מחקר סיום בשלבי נמצא  התנועה בתחום
לפתח שמטרתו תעבורה, חוקי מנורמות ממוסדת קות
כן נהגים. על התנועה חוקי אכיפת לייעול איסטרטגיות
שיטות לשיפור אמצעים על נוסף במחקר השנה הוחל
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השתלמו סה''כ וכוי). תנועה (סיור, מקצועותיהם לפי
וסמלים. שוטרים 3,682

מתוכם שונים, בקורסים שוטרים 430 השתתפו בצה"ל
הדרכה במוסדות קצינים. שאינם ו345 קצינים 85

שוטרים. 100 הוכשרו אחרים חיצוניים
טירוני 270 הכשרתם סיימו מג"ב של ההדרכה בבסיס
איש. 550 השתתפו המרוכז האימון במסגרת מג"ב.

איש. 242 השתתפו המיתקנים שוטרי בהשתלמויות
איש 26 ההדרכה מחלקת ע"י הוכשרו זו בשנה

הקיים. לכות תוספת  תעופה שדות כמאבטחי
באוניברסיטאות האקדמאיים הלימודים במסגרת
עלתיכוניים וקורסים בהשתלמויות שוטרים. 96 השתתפו
בגרות בחינות לקראת השכלה ברכישת שוטרים. 39 למדו
1,831 שפות. למדו שוטרים ו20 שוטרים, 1,035 למדו
ימים, 3 שנמשכו חינוך, סדרות ב61 חלק נטלו שוטרים

ואקטואליה. חברה יהדות, ציונות, בנושאי ועסקו
תודעת הגברת על דגש הושם החינוך כמערכת
השכלה לרכישת ועידודם השוטרים כקרב הלימודים
לבגרות, מרוכזות כיתות של הפרוייקט נמשך נוספת.

"אורט". עם בשיתוף
ישראל משטרת עתון את ערכה ההסברה חוליית
של 2 מם' חוברת את וכן לחודש, אחת היוצא "מראות",
בנושאים הסברה דפי גם ערכה היחידה וחברה''. "משטרה

פנימיים. משטרתיים

עריכה, בעבודות עסקה והפרסומים העריכה חוליית
קבועים פרסומים של לאור והוצאה שרטוט גרפיקה,
נכללים לאור המוצאים הקבועים הפרסומים בין ואחרים.
הקבע, פקודות ועדכוני הארצי" המטה "הודעות גליונות
אסירים, נעדרים,  החקירות אגף של מיוחדים חחרים
פלילי. לזיהוי המחלקה של הדרכה ופרסומי וכד' נמלטים
הדרכה פרסומי נכללים קבועים הלא הפרסומים בין
ישראל"; במשטרת הגופני "האימון כמו; תורתיים,
טפסים  המשטרתית "החקירה החוקר"; לעזרת "המחשב

ועוד. ודוחות",
ההדרכה, מחלקת במסגרת שפועל חיים בעלי מדור
בשירות הן חדשים, כלבים נוהגי בהכשרת השנה עסק
צה"ל כמו אחרים בטחוניים במוסדות והן המשטרה
חדשים. פרשים ל5 קורם נערך הסוהר. בתי ושירות
סמים, לגילוי פעולות ב1,621 הופעלו השירות כלבי
אופיום של נוספות וכמויות חשיש ק''ג כ20 בהן שנתפסו
גישוש, פעולות ל292 הכלבים הוזמנו כן כמו והרואין.

זיהוי. פעולות ול8 נפץ תומרי לגילוי פעולות ל347

הדרכה

קורסים, 1979 בשנת הקיף במשטרה ההדרכה מערך
חיצוניות, לימוד ומסגרות שבועיים שיעורים השתלמויות,

אזרחיים. הכשרה ומכוני מוסדות צה"ל, כמו:
הקניית על מופקד שפרעם שליד הארצי הספר בית
בסיסיים, בקורסים לשוטרים הבסיסית המשטרה תורת
לשוטרים ההכשרה מגמות לסמלים. יותר מתקדמת ותורה
פלילי, זיהוי החקירות, המיבצעים, את הקיפו ולסמלים
הוכשרו סה''כ נוער. וחוקרי מודיעין תנועה, בוחני
גם סמלים). ו389 שוטרים 519) וסמלים שוטרים 908

ובמסגרתו הארצי, הספר בית במיתקני נעזרו אחרים גופים
הטבע שמורות פקחי 50 תיב''ה, בנות 155 השתלמו

מצ"ח. חוקרי ו55
ליד שב"נעורים" משטרה לקציני המכללה במסגרת
 198 בסיסית, במגמה  26 קצינים: 368 הוכשרו נתניה
א', שלב בכירים קצינים בקורס  69 ייעודית, כמגמה
מודיעין, קציני 33 ב', שלב בכירים קצינים בקורס  23

קצינים 189  הקצינים 368 מתוך אדם. כוח קציני 19

גוריון בן התעופה בנמל לומדים. עדיין שונות, במגמות
שוטרים, 22 מהם: איש, 90 גבולות לבקרי קורסים סיימו

הנמלים. מרשות איש 30 שמ"מים, 38

קורס שוטרים 40 סיימו ברמלה לקשר הספר בבית
25 השתתפו קשר בנושאי ובהשתלמויות קשר, מפעילי

שוטרים.

תלאביב בטבריה, הממוקמים המחוזיים הספר בבתי
שוטרים, קבוצות שבועיות השתלמויות סיימו וירושלים
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ובאופן מקרוב בעיות לבחון כדי רבים ביקורים ביצוע ע''י
בשטח המפקדות לשחרור רבות נעשה אמצעי. בלתי
מיוחדים, במיבצעים הלוגיסטי לתחום הדאגה מנטל
הוקמה ייעודיים. פעולה בתחומי להתמקד שתוכלנה כדי
שתפקידה מיוחדים, למיבצעים קדמית לוגיסטית מפקדה
ולתת מקרוב אחריו לעקוב אירוע, בזירת להתמקם
קצר, זמן בפרק עקרוניות והחלטות לוגיסטיים פתרונות

הנתון. המצב לתנאי בהתאם
שהוקצו התקציבים היו השנה גם הקודמת, כבשנה
וחייבו הדרישות, כלל את מלספק רחוקים למשטרה
עם והתמודדות תוכניות הקפאת מתמידים, שינויים
כתוצאה נוצרו הקשיים צפויים. בלתי קשים, מצבים
לירידת במקביל המימון, יכולת והקטנת התקציב מקיצוצי
מחירים ועליות האזרחי הכלכלי במשק המטבע ערך

דרסטיות.
שנת לסוף נטו, המעודכן, הרגיל התקציב  תקציב
תקציב ל"י: מיליארד ב5.379 הסתכם 1979/80 הכספים
והוא ל"י מיליארד ב4.286 הסתכם נטו, המעודכן, השכר
עדכוני את כולל זה סכום התקציב. מכלל כ%80 מהווה
לשכרם השוטרים שכר מהשוואת שנבעו השוטרים, שכר
במהלך ששולמו היוקר ומתוספות הקבע צבא חיילי של

התקציב. שנת
1.093 של בסך נטו, המעודכן, הפעולות תקציב
וכולל הרגיל התקציב מן כ20/0 מהווה ל"י, מיליארד
המשטרתי. הקשר מערך פיתוח לתוכנית ל''י מיליון 50

חדשות פעולות למימון תקציב תוספות כולל זה סכום
ותוספות ל"י, מיליון 125 בסך קיימות, פעולות לתגבור או
הפעולות בביצוע שחלו ההתייקרויות לכיסוי שניתנו
להתייק התוספת למרות ישראל. משטרת של השוטפות
לא המקורי, התקציב לעומת כ0/"29 של בשיעור ויות 1

וחלה התקציב, שנת במשך שחלו ההתייקרויות כל כוסו
המשטרה. של הרגיל כתקציב ריאלית ירידה

וכלל ל"י מיליון ב93.38 הסתכם הפיתוח תקציב
ל"י. מיליון 14.4 בסך הקודמת התקציב משנת עודפים
ולשיפוצים תחנות לבניית מעצר, לבתי יועד זה תקציב

שונים.

וה הנשק תקני חלקית הושלמו זו בשנה  חימוש
תקציביות. בעיות עקב נמנעה המלאה ההשלמה תחמושת.
על האימונים, תחמושת לצמצום הביאו תקציביים קשיים
האוביי התקציביים האילוצים למרות מכך. המשתמע כל
של נאותה תחזוקה רמת לשמירת מאמץ נעשה קטיביים

מיבצעית. בכוננות להחזיקם כדי הנשק, כלי

מנהלה

המנהלה לגבי מפנה נקודת היוותה הנסקרת השנה
בתכלית, שונו מקובלים עבודה הליכי ישראל. במשטרת
גובשה לראשונה חדשניים. ניהול סגנונות אימוץ בצד
בסיס ששימשה שנתית, עבודה תוכנית זו בשנה ופורסמה
ובכך ישראל, במשטרת הלוגיסטית הזרוע לפעילות
צריכה הצטיידות, לתכנן הייעודיות ליחידות איפשרה
הורחב תשתית. פעולות לביצוע עדיפויות סדרי וקביעת
השטח, מפקדות לבין המנהלה מטה בין הפעולה שיתוף

21



משטרה אנשי 1,372 הקשר בנושאי הודרכו השנה
ב3 חדשים קשר מפעילי 34 והוכשרו השונות, ביחידות

זה. לצורך שהתקיימו קורסים
מברקים. מיליון כ2.6 הועברו במברקות

אינטנסיבי באופן טופל הנסקרת השנה בינויבמהלך
הארץ. ברחבי לקטינים מעצר אגפי ובניית תכנון נושא
הוקמה בטרור. ללוחמה המיוחדת ליחידה בסיס הוקם
כן לוד. לתחנת חדש ומבנה סיני בנאות משטרה תחנת
המש ובמיתקני ביחידות אחרים רבים פרוייקטים בוצעו
דגש הושם המשטרה, ומיתקני מבני של מצבם עקב טרה.
מז"פ מעבדות הוכשרו השוטפת, האחזקה על מיוחד
לשיפור קיימים. מעצר תאי ושופצו הארץ ברחבי ביחידות
מזגני 90 לחימום, גז תנורי 240 הותקנו העבודה תנאי
נמשך אחרים. ומתקציבים עידוד מפרסי זאת כל אויר,
הדירות הטייגרט. בבנייני השירות דירות פינוי תהליך
המאמצים במסגרת ייעודיים. מיתקנים להיות הפכו שפונו
סולאריות מים חימום מערכות הותקנו באנרגיה לחיסכון
תצרוכת להפחתת מאמצים נעשו ובמקביל ביחידות,
תודעת להחדרת הסברתית פעילות ידי על החשמל

באנרגיה. החיסכון
ל22,575 דרישות 3,934 וטופלו רכישותנתקבלו
196 פומבי לפרסום והוצאו הזמנות 8,772 בוצעו פריטים.
נשק, וביניהם: שונים, טובין בחו"ל נרכשו מכרזים.
חלפי חבלה, ציוד לרכב, חלפים מעבדות, ציוד תחמושת,
על מיוחד דגש הושם ככלל, ואחר. אישי ציוד ספינות,
השוואת כולל ומדוקדק, מפורט שווקים סקר עריכת
מתשומה מירבית תפוקה להשיג כדי ועלויות, מחירים
בזמן טיב ביקורת על דגש הושם הכרחית. מינימלית
למפרט יתאים המוגמר שהמוצר לוודא כדי הטובין, ייצור

ישראל. משטרת ידי על שנדרש

מערך שהשלימו חדשים, מטבחים 3 נפתחו  כלבלה
לנפק בניסיון הוחל הארץ. ברחבי משטרה מטבחי 75 של
בלבד. אוכל חדרי קיימים בהן ליחידות תעשייתי מזון
ארוחות ל5 במיבצעים ליום שנופקו המנות מספר הוגדל

. שופרה. המזון איכות ארוזות. חלקן חמות,
יחידות לכלל משקי ציוד תקני בבניית הוחל  צייד
הסוגים, מכל ציוד רכישות בוצעו השנה במהלך המשטרה.
המשטרתי הדפוס בית מתאימה. מלאי רמת יצירת לצורך
המדפים באמצעות מבוצעות הדפוס פעולות וכל .נסגר,
אקלים לאיזורי מיוחדים מארב מעילי נופקו הממשלתי.
תמורת מג"ב, לאנשי נוספת דגמ"ח חליפת נופקה וכן קר

הלבשה. נקודות
הוחלפו רכב, כלי 45 נוספו התקציב בשנת  תחבורה
בתום אחת. מנוע סירת וכן שונים מסוגים רכב כלי 320

גמא זה צי רכב. כלי 2,325 הרכב צי מנה הכספים שנת
. 99,000,000 לעומת ק"מ כ110,000,000 השנה במהלך
מופעלים המשטרה בשירות כ%11. של עלייה  אשתקד
בבתי "זודיאק". מדגם גומי סירות ושתי שיט כלי 9

ואביז מנועים וביניהם פריטים כ4,800 שופצו המלאכה
השנה במרוצת הסוגים. מכל הרכב לכלי המיועדים רים
רשיונות כ1,800 והוצאו נהיגה מבחני כ2,800 נערכו
בעלי כ9,800 של מערך שהשלימו חדשים, נהיגה

ישראל. במשטרת נהיגה רשיונות
משטרת של הקשר במערכת חלו רבים שיפורים קשר
אוטו מרכזיות הותקנו טלפון, מרכזיות הוחלפו ישראל.
וכן ערד, ובתחנת לוד בתחנת ירושלים, במרחב מטיות
ללוחמה המיוחדת ליחידה אלקטרוניות מרכזיות הותקנו
תכנית במסגרת משטרה. לקציני ולמכללה (ימ''מ) בטרור
ציוד הוזמן והבקרה, השליטה מערכת לשיפור "אסנת'',
במהלך אביב. תל מתח במרחבי ההתקנות להתחלת חדיש
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והצטיינו פעלו אשר צוותים, ול27 שוטרים ל11 הוענקו
בצוותים. או כבודדים ביחידותיהם

כוח קצין של תפקיד הונהג השנה  אדם כוח קציני
תפקיד בפרט. הטיפול את לשפר במטרה במרחבים, אדם
ראשון קורס קוים השנה הגבול. במשמר גם הונהג זה

לתפקיד. מנכ"א קציני להכשרת
לכ200,ו מבדקים נערכו 1979 בשנת  מיון מבדקי
התאמה מבדקי 750 קצונה, מבדקי 200 משטרה: אנשי
לקורס מבדקים כ200 חבלה, לקורס מבדקים 30 לגיוס,
אמות לו ונקבעו לקורס המבדק שבוטל עד סמלים,

אחרות. מידה
כתחליף קצונה, במבדקי נוסף מיון מבחן הונהג השנה
ראשון מיון מבדק קוים כן קצינים. למיון לוועדות

במז"פ, הניידת למעבדה לגיוס למועמדים
פי על פרישה לקראת טופלו איש כ500  רווחה
תש''ל משולב) (נוסח (גמלאות) המדינה שירות "חוק
ומשפ משטרה אנשי כ2,500 של זכויות מומשו .''1970
תשט''ו ונספים, נכים  המשטרה חוק פי על נפטרים חות

.1955
נוספים שוטרים וכ240 דיור, בעיות כ240 נפתרו
כ טופלו כן חדר. ושכר דירה בשכר השתתפות קיבלו
כ600 וניתנו שונים ממקורות להלוואות בקשות 2,700

כספית. למצוקה שנקלעו לשוטרים מענקים
ביחידות מועדונים 5 עוד הוקמו האחרונה בשנה
בסיוע מועדונים, 53 כיום פועלים ובסה"כ המשטרה,
המקומי. השלטון מרכז עם בתיאום השוטר, למען הועד
על שעמדו איש 1,800 עם ראיונות קוימו  פנסיונרים
איש, ל650 עבודה מקום באיתור סיוע ניתן פרישה. סף

איש. ל300 וכללי סוציאלי וטיפול
בתחום השופט קצין עבור כיס פנקס הוכן  משמעת
דן על החלות ברורות, שפיטה הוראות עם המשמעת,
טעויות, ולמנוע השיפוט רמת את להעלות במטרה יחיד,
הובאו השנה לתיקון. ניתנות ואינן בנשפטים הפוגעות
3,075 משטרה. אנשי 3,431 יחיד דן בפני משמעתי לדין
76 למשפט הובאו למשמעת הדין בבית הורשעו. מתוכם
אנשי כנגד פליליים תיקים 203 נפתחו כן נאשמים.

משטרה.
ו235 לגיוס מועמדים כ5,000 נבדקו  רפואי טיגול
דם מנות 3,850 רפואיות. ועדות בפני עמדו משטרה אנשי
הטיפול המשטרה. ביחידות התרמה במיבצעי נתרמו
ישראל למשטרת הועבר הגבול משמר של החובה בשוטרי

מומחה). רופא של וטיפול שיניים מריפוי (לבד

אדם כוח

,16,456 המשטרה אנשי מספר היה 1979 שנת בסוף
המניין. מן שוטרים 14,149 מהם

שוטרים 1,250 מהם איש, 2,136 למשטרה גויסו זו בשנה
השנה. עלתה למשטרה המתגייסים רמת המניין. מן
%10  ירידה השנה חלה המצבה מן היורדים במספר
עלייה חלה כן הקודמת. בשנה 15"/ לעומת 1979 בשנת
חזרו שוטרים 100  לשירות החוזרים השוטרים במספר
1979 בשנת הוקפאו זאת, עם במשטרה. לשרת זו בשנה
(סטו השמ"מים גיוס הופסק מכך כתוצאה תקנים. 880

ובמקומם סיור, תפקידי מילאו אשר משרה), בחצי דנטים
לתפקידי הגיוס סיור. לתפקידי השוטרים גיוס הוגבר
של פער היה 1979 שנת בסוף כליל. כמעט הוקפא מנהלה
אדם בכוח המחסור ועיקר למצבה התקן בין איש כ800
נוהלי קובץ הוצא השנה הייעודיים. בתפקידים הורגש
הגיוס. הליכי את ולקצר לפשט המאמצים ונמשכים גיוס
והונהג מחשב, מסופי נקלטו אדם כוח לרישום ביחידה
באמצעותם, האדם כוח קובץ מפרטי חלק של ישיר עדכון

ניקוב. של בדרך במקום
תנאי להשוואת הפעילות נמשכה השנה  שכר תנאי
פעילות ובמסגרת לצה"ל, במשטרה המשרתים של השכר
מועדפים; למקצועות תמריץ תוספת היתר: בין אושרו זו
השומרים שכר עדכון בכירים; לקצינים חבלה תוספת
לשכרם באילת המשרתים של שכרם השוואת ביישובים;
הרו שכר סיכום דומים; בתנאים בצה"ל המשרתים של
השוטרים; לכלל וכלכלה טלפון הוצאות תשלום פאים;
בשירות להכרה מיבצע נערך כן ועוד. כוננות תוספת
קודם כשירות גמלאות. לצורכי משטרה אנשי של קודם
פעילות בחו''ל, ומחתרתית ציונית פעילות גם הוכרה
בצה''ל. חובה ושירות הבריטי ובצבא בהגנה בנוטרות,
לסיווג המיבצע הסתיים 1979 בשנת  מקצועות סיווג
כ2,500 ושל משטרה אנשי כ15,000 של מקצועות

פנסיונרים.
שנות 30  נוסף ותק אות הונהג השנה  ותק אות

במשטרה. שירות
אחד כל ל"י מ400 למעלה של בשווי כספיים פרסים
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(מענ"א) אוטומאטי נתונים לעיבוד המחלקה בפעילות
להקמת התשתית הרחבת על הדגש הושם 1979 בשנת
יחידות בכל מסופים התקנת שתאפשר תקשורת רשת
בעל לקיים, נוסף מחשב, נרכש זה לצורך המשטרה.
קיצור תאפשר זו עוצמה קודמו. של מזו כפולה עוצמה
לכמות בוזמנית שירות ומתן המחשב של התגובה זמן
הוותיק המחשב בכ30ו. המוערכת הצפויה, המסופים
ניסויים, לביצוע ישמש וכן הקיים למחשב כגיבוי ישמש
הוותיק המחשב השוטף. בתפעול תקלות יימנעו כך וע"י
זיכרון. תאי מיליון ,שהיקפו 1. 6. 1\/!. 370/148 מחשב הוא
4 של זיכרון שלו , _1£ח 7031 מחשב הוא החדש המחשב

תאים. מיליון
לרשת שלבים בשני פריסה תוכנית הוכנה השנה
בכ30 התקנה מתוכננת הראשון כשלשלב המסופים,
הנותרים. המסופים כ100 הוספת  השני ובשלב יחידות
בממוצע שאילתות כ350,000 בוצעו 1979 בשנת

חודשי.
לבסיס ישיר עדכון מערכת לראשונה הופעלה השנה
יחידת ע''י מתבצע העדכון ותקן. אדם כוח של נתונים

במנכ"א. קלט/פלט
אירועי על נתונים של ושליפה לאגירה מערכת הוקמה
חופשי במלל אינפורמציה הזנת מאפשרת המערכת פח"ע.
קריטריונים לפי ושליפה בקידוד) הצורך את (המבטל
הפעלת מפתח. מלות ע''י המאופיינים ומורכבים, מגוונים
חבלנים צוות ע''י מסופים, באמצעות מתבצעת המערכת
גורם כל של מעורבות ללא הארצי, החבלה קצין ביחידת

מורשים. בלתי משתמשים בפני מוגנת המערכת אחר.
נסיונית, מודיעין מערכת בפיתוח הוחל השנה
אמורה המערכת הסמים. בנושא מצומצמת, לאוכלוסייה
כללי. משטרתי למודיעין והרחבה לתכנון בסיס לשמש
לזיהוי המחלקה אלבום הסבת הושלמה 1979 בשנת
ושליפת סלקציה מאפשרת זו מערכת (הארצי). פלילי
מאפיינים לפי באלבום, המופיעים עבריינים של תמונות
סימנים עיניים, שער, צבע (כגון; העבריין את המתארים
מופעלת המערכת וכוי). משקל גיל, תחומי מיוחדים,
הארצי, במטה פלילי לזיהוי במחלקה האלבום יחידת ע''י

ביחידה. המותקן מסוף באמצעות
תוכניות פיתוח המאפשרת מערכת הופעלה במענ"א
קצב את תשפר זו מערכת מסופים. באמצעות מחשב

ואמינותן. התוכניות פיתוח
האחזקה לעבודת במקביל בוצעו שפורטו, הפיתוחים כל

הוותיקות. המערכות ושיפור השוטפת

אוטומאטי נתונים עיבוד
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עריכת ומעצר, שחרור בענייני רובן  המשטרה נגד
השנה ופיטורין. עסקים רישוי ותהלוכות, הפגנות
השוטרים. איגוד יזמי שהגישו העתירה במיוחד בלטה
וכלפיה. המשטרה של לתביעות הנוגע החומר הכנת 
בוועדות הכנסת, בוועדות המשטרה וייצוג השתתפות 

בינמשרדיות. ובוועדות שרים
המדינה להשתתפות הוועדה בפני המשטרה אנשי ייצוג 
לדין שהועמדו עובדיה, של הםניגוריה בהוצאות
תוך ידם על שנעשו מעשים בגין משמעתי או פלילי
ובהגשתו החומר בהכנת וכן תפקידם, מילוי ועקב כדי

לוועדה.
עניין בהם שיש חוקים מספר הכנסת קיבלה השנה

ביניהם: ישראל, למשטרת מיוחד
938 ס.ח. פורסם: .1979  תשל"ט סתר, האזנת חוק א.

2.7.79ו. מיום
עפ"י שלא סתר האזנת כי קובע בעיקרו, זה, חוק
להוראות בניגוד שהוקלטו דברים אסורה.  כדין היתר
המשפט. בבית כראיה לשמש קבילים יהיו לא  החוק
ולגלות עבירות למנוע מנת ועל האמור האיסור לאור
המשפט בית נשיא את החוק הסמיך העבריינים, את
משטרה קצין לבקשת סתר, האזנת בצו להתיר המחוזי
בקבלת סיפק אין כאשר  דחופים במקרים מוסמך.
להתיר הכללי המפקח מוסמך  המשפט מבית היתר

ההאזנה. את בכתב
 הרבים ברשות לשיחה סתר האזנת כי לציין יש
משטרה קצין ע"י לכך שהוסמך מי בידי נעשתה אם
 עבריינים לגלות או עבירות למנוע ובמטרה מוסמך,

היתר. טעונה ואינה מותרת
 תשל"ט ,(6 (מסי המשטרה פקודת לתיקון חוק ב.

.3.8.79 מיום 941 ס.ח. פורסם: .1979
בעתירתם לצדק הגבוה המשפט בית החלטת בעקבות
התיקון, את הכנסת קיבלה השוטרים, איגוד יזמי של
לקיומו, פעולות וכל שוטרים בארגון חכרות פיו שעל

אסורות.  כאמור ארגון של וניהולו הקמתו
ציבורית, מועצה להקים הפנים שר את הסמיך החוק
לרווחת הנוגעיב בעניינים לו לייעץ יהיה שמתפקידה

השוטרים.
לאור למעשה, החלה זו לחקיקה הראשונית היוזמה
לבית השוטרים איגוד יזמי לפניית שקדמו האירועים
אותה הגשת עם נפסקה זו יוזמה לצדק. הגבוה המשפט
המשפט. בית כבוד לצדק,בשל הגבוה המשפט לבית עתירה
ההת איסור שלפיה המשפט, בית החלטת משנתקבלה

משפטי ייעוץ

תחיקה הליכי להפעלת עושה המשפטית היועצת לשכת
תפקידיה למילוי בהם עניין למשטרה שיש בתחומים
השוטרים, של העבודה לתנאי הנוגעים ובנושאים כארגון,

הבאים: בתפקידים הלשכה עוסקת כן כפרטים.
ליחידות וייעוץ הארצי במטה שוטף משפטי ייעוץ מתן 
ביצוע אגב המתעוררות משפטיות בשאלות המשטרה,

פעילותן.
בעבודת כללים המגדירים ונהלים פקודות בהכנת סיוע 

המשטרה.
והת לחובות הנוגעים המשפטיים בהליכים טיפול 

המשטרה. ושל למשטרה חייבויות
שהוגשו לעתירות הנוגע החומר והכנת עמדות גיבוש 
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.29.11.79 מיום 948 ס.ח. פורסם:
של בתותעה להילחם הרצון מובח זה תיקון ביסוד
או מעדותם, בהם לחזור לחץ, כדרכי עדים על השפעה
האימרה מסירת שבין בתקופה ממסירתה להימנע

המשפט. בבית העדות מסירת לבין במשטרה
המשפט לבית מחוץ עד שנתן אימרה  התיקון בעקבות
בהליך תוכנה אמיתות הוכחת לשם כראיה קבילה תהא

מסוימים. תנאים בהתמלא פלילי,
ככתב שניתנו אימרות הגשת בנוסף, מאפשר התיקון
 מעיד) אינו האימרה כשמוסר (גם המשפט לבית מחוץ
שנוי אינו האימרה וכשתוכן הצדדים בהסכמת וזאת
שיסופח תצהיר באמצעות אימרה הגשת וכן במחלוקת,

מסירתה. במעמד נוכח שהיה מי בידי חתום ויהא לה

על שהוצא (חוק ראשית בחקיקה שיהא צריך ארגנות
חודשה  קבע מפקודת להבדיל דווקא, הכנסת) ידי

החקיקה. יוזמת
.1979  תשל"ט המסוכנים, הסמים פקודת לתיקון חוק ג.

8.79.נ. מיוס ו94 ס.ח, פורסם:
בכל ולחפש להיכנס סמכות לשוטר ניתנה זה בתיקון
להניח יסוד לו יש אם חיפוש, צו בלא מקום, או בית
עפ"י כלשהי עבירה מקרוב זה בעברה או שם שנעברה

עוון. מסוג עבירה לרכות הסמים, פקודת .

הסם כי החזקה את סם, החזקת לעניין התיקון, קובע עוד
ועליו המחזיק, של העצמית צריכתו לצורך שלא מוחזק

לסתוראותה. הראיה
:1979  תש"מ (4 (מס' הראיות פקודת לתיקון חוק ד.
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פנימית ביקורת הציבור בתלונות הטיפול

את לבצע לביקורת היחידה המשיכה הנסקרת בשנה
ביקורות באמצעות המשטרה, ביחידות משימותיה
וביקורות מעקב ביקורות פתע, ביקורות מתוכננות,

תקופתיות.
המעקב וביקורות המתוכננות הביקורות מועדי על
בסוף היחידה פירסמה קודמות, שנים של דר'חות לגבי

.1979 לשנת שנתית תוכנית 1978 שנת
במלואן, בוצעו 1979 לשנת שהוצבו והשיטה המטלות
השעה. לצורכי בהתאם נוספות ביקורות נערכו ואף

לפי ביקורות, 11 היחידה ביצעה הנסקרת בשנה
;47  פתע ;20  מעקב ;46  מתוכננות הבא: הפירוט

.8 תקופתיות
אלה: בנושאים המשטרה פעילות את הקיפו הביקורות
משק ניהול, תנועה, ומיבצעים, סיור ומודיעין, חקירות

ומשא''ז. מג"ב של מיבצעית פעילות ושירותים,
בחקירה, השהיות של מקרים נתגלו חקירות בנושאי
בלתי החלטות תיקים, בסגירת נכונים בלתי שיקולים

במוצגים. לקוי וטיפול חקירה חומר בגניזת נכונות
נבעו שבחלקם ליקויים, נמצאו המיבצעיים בנושאים
את לבצע איפשרו שלא ובאמצעים, אדם בכוח ממגבלות

שתוכננו. המשימות
לנושאי בעיקר נגעו שנתגלו, הטכניים הליקויים
חקירות לנושאי אף קטן ובחלק ושירותים משק ניהול,

ומודיעין.
המתקנות שהפעולות כך על הצביעו המעקב ביקורות
שיפור וחל ברובן, בוצעו המשטרה, יחידות ע"י שנערכו
שנערכו הביקורות לעומת מהנושאים, בחלק בטיפול מה

הקודמות. בשנים
השתתפו זו, יחידה של המתוכננות למשימות בנוסף
נכסים, לסילוק ועדות ב8 כחברים היחידה אנשי

אחרים. שונים ובמיבצעים

תלונות ועל הביקורת על הממונה בלשכת נפתחו השנה
בשנת תיקים 2,858 לעומת תלונות, תיקי 2,546 הציבור
בהן שהטיפול תלונות 741 .%10.9 של ירידה זוהי .1978
413 מהן כמוצדקות; נקבעו ,28.90/0 שהן הסתיים,
תלונות 1,325 בחלקן. מוצדקות ו328 בעיקרן מוצדקות
נסגרו, תלונות תיקי 159 .(51.70/0) מוצדקות כלתי נמצאו
ו188 הוכחו) (לא לא או מוצדקות הן אם שנקבע בלא
הופעת אי כגון שונות, מסיבות תום עד הובררו לא
התלונה, לבירור פעולה לשתף סירובו לבירור, המתלונן

ידו. על התלונה ביטול או
שעניינן 1,108 היו הסתיים בהן שהטיפול התלונות בין
כ22.30/0, תלונות,שהן 248 המשטרה. ידי על בכוח שימוש
2.7"/0 של ירידה חלה בחלקן. או בעיקרן מוצדקות נמצאו
לעומת בחלקן, או בעיקרן המוצדקות התלונות במספר

שעברה. השנה
ונהלים הוראות והוצאו מתלונות, לקחים הופקו
במועד, לבעליהם והחזרתם במוצגים טיפול המסדירים:
הוכו; כי שטענו למתלוננים רפואיות בדיקות ביצוע
במקרה חדשות מינוי תעודות בהנפקת הטיפול זירוז
הזמנות במסירת הדנות ההוראות תוקנו כן אובדן. של
איש הופעת עניין והוסדר משטרה אנשי שהם לעדים
תשלום. ללא בחופשה היותו בעת במשפט כעד משטרה
 היום לסדר ובהצעות בשאילתות הטיפול
וב55 שאילתות ב191 היחידה טיפלה 1979 בשנת
חברי ידי על הפנים לשר שהוגשו היום, לסדר הצעות

למשטרה. הנוגעים בנושאים שונים, כנסת
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האוטונומיה שיחות האירוויזיון, בישראל, קארטר הנשיא
מערכת בישראל. שלו ההגנה ושר מצרים נשיא וביקורי
הדרוש המידע כל את התקשורת לכלי סיפקה הדוברות
וסייעה אלה באירועים המשטרתית הפעילות בתחום

נאמנה. מלאכתם לבצע התקשורת לאנשי
אף ננקטו התקשורת, לכלי שוטף מידע למתן בנוסף
שידורים ובהפעלת וטלויזיה רדיו בהפקות יזומות פעולות
את להוסיף אף יש צה"ל. לגלי הארצי המטה מן ישירים
דרכים תאונות של יומי בפרסום הדוברות מערכת פעולת
של כללי הסברה במסע השתלבה זו פעולה ונפגעים.
למסע הדרכים. תאונות לבלימת בארץ, שונים גורמים
מספר בהורדת מההישגים ניכר חלק זוקפים זה הסברה

.1979 בשנת ונפגעיהם הדרכים תאונות
השנה טיפל ציבור ויחסי הסברה מדור  ציבור יחסי
כן הארץ. ברחבי שונים גופים בפני הרצאות ב126
עשרות ושל מחר'ל אישים של בביקוריהם המדור טיפל

המשטרה. במיתקני ואזרחים משטרה אנשי
ולתלמידים, לסטודנטים המדור באמצעות ניתן סיוע
סמינריוניות עבודות כתיבת לצורך כתוב חומר בהגשת

שנתיות. ועבודות

חברות לעשרות סיוע ניתן והתיאטרון הקולנוע בתחום
המשטרה לסיוע שנזקקו ובינלאומיות, ישראליות סרטים

הסרטים. הפקת לצורך
למניעת שירות תשדירי 7 הופקו האחרונה בשנה
באמצעות בחודש פעמים מספר משודרים והם פיגועים,

הטלויזיה.
בודדים של רבות בפניות גם טיפל ציבור ליחסי המדור

נושאים. של רחב מחו"ל,במיגוון וגופים
על המבוסס נרחב, הסברה במיבצע אף הוחל השנה
במקומות משטרה אנשי עם האזרחים ציבור של מפגשים
המשטרה תזמורת משתלבת אלה במפגשים ציבוריים.

טובה. אזרחות שגילו לאזרחים פרסים מוענקים וכן
משטרת תזמורת פעלה השנה גם  המשטרה תזמורת
ערכה סה''כ המשטרה. של קרנה להעלאת רבות ישראל
המשטרה בתוך הופעות 35 מתוכן הופעות, 157 התזמורת
בתי ,(31) הציבור בפני ,(26) בצה"ל הופעות והיתר
שגרירים ע"י אמנה כתבי הגשת טכסי בעת ,(11) ספר

ועוד. לנשיא, שונים
השנה הופק המשטרה תזמורת של הראשון התקליט
המדור של רב בסיוע הבינלאומי, השוטרים ארגון ידי על
שהושקעה הרבה העבודה את לציין יש ציבור. ליחסי

רבה. להצלחה זכה אשר התקליט, בהקלטת

דוברות

הפעילות בתחומי אירועים רבת שנה היתה 1979 שנת
בתחום המשטרתית הפעילות היקף גדל המשטרתית.
מערכת פעילות גברה כך עם ויחד הפלילית הפשיעה
התקשורת. לכלי זה בתחום מידע של עיקרי כספק הדוברות
המשטרה פעילות את ציינו זו שוטפת לפעילות בנוסף
ביקור כמו נרחב, היקף בעלי מיבצעים 1979 בשנת
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במשטרת! התגבשו הבינלאומי, הפשע בתופעת להילחם
משותפות, חקירות בניהול הדדי לסיוע דפוסים העולם
בלחימה גנוב, ורכוש נעדרים מבוקשים, עבריינים באיתור
עבירות של וגילוי ובמניעת מסוכנים בסמים בסחר
על משתרעים והשפעתן ביצוען תכנונן, אשר פליליות

ויבשות. מדינות פני
מרבית עם ישירים מגעים קוימו הנסקרת בתקופה
ישיר מגע אין איתן אשר מדינות מספר בארגון. החברות
של הכללית המזכירות באמצעות לישראל, הן גם פנו

האינטרפול.
בארץ ביקרה מצרים, עם השלום שיחות במסגרת
קשר ליצור מנת על מצרים, משטרת מטעם משלחת
נושאים והועלו מצרים, ומשטרת ישראל משטרת בין ישיר

הצדדים. שני את המעניינים מיוחדים
פניות 7,693 הנסקרת בשנה התקבלו ביחידה
נציגינו באמצעות האינטרפול, באמצעות זרות, ממשטרות
משטרת חוק. אוכפות אחרות, סוכנויות ובאמצעות בחו''ל

זרות. למשטרות פניות כ5,250 הוציאה ישראל
האיזורית האסיאנית בועידה השתתפו ישראל נציגי
הארגון של הכללית ובעצרת בקוריאה שהתקיימה
לקציני בסמינר השתתפה היחידה ראש בקניה. שהתקיימה
הארגון של הכללית במזכירות שהתקיים אינטרפול,

בפריז.

( 1. ?./\.  (איפ"א הבינלאומי השוטרים אתון
חברים כ7,000 כיום מונה הבינלאומי השוטרים ארגון
ספטמבר מחודש לגימלאות. שפרשו שוטרים גם ובהם
הגימלאים. מקרב חדשים חברים כ300 נוספו 1979

בהיכל ארצי רעים מפגש נערך השנה גם שנה, כבכל
הפנים שר המדינה, נשיא בהשתתפות אביב בתל התרבות
ורעיותיהם. הארגון חברי נכחוכ2,700 במפגש והמפכ"ל.
מסיבות חברתיים, באירועים התבטאה בסניפים הפעילות
ולבני לילדים חג מסיבת משפחותיהם, ולבני לחברים

שונים. ומפגשים מאורגנים טיולים גוער,
מאורגנות קבוצות מספר בארץ ביקרו השנה במשך
איפ"א חברי עשרות וכן שונות מארצות איפ"א חברי של
חברי ידי על נתקבלו המבקרים כל כבודדים. שהגיעו
איפ"א בדירת התארחו אחדים אורחים הישראלי. הסניף

אביב. בתל
הישראלי הסניף מבין חברים 22 בת אחת קבוצה
איפ"א, של הבינלאומי ה9 הכנס בפתיחת השתתפה
ב4 סיירה שניה וקבוצה שבאיטליה, בפרוג'ה שנערך

בחו"ל. ארצות

בינלאומיים יחסים

ישראל משטרת  חוץ לקשרי היחידה אינטרפול,
ארגון באמצעות בעולם אחרות משטרות עם קשר מקיימת
ללחימה בינלאומי פעולה שיתוף שמטרתו האינטרפול,
ישירים קשרים ישראל משטרת מקיימת כן כמו בפשיעה.
שונות, בארצות בפשיעה הלחימה על הממונים גופים עם
כדי המודיעין. במחלקת חוץ לקשרי היחידה באמצעות
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המשטרתית הפעילות היקף

השינוי19781979
באחוזים

110121+10.0
3,954,6005,720,642+44.6

25,18829,833+18.4

17,13520,404+19.1

213,357230,622+8.1

57,90052,8748.7

2,2392,454+9.5

7,0486,16312.5
3.י25,03524,211
1,1821,2636.8

16,82114,41314.3
870,0321,103,530+ 26.8

83,73587,195+4.1

151,734169,075+11.4

234,566237,101+1.1

19791978 אחדים, במימרים המשטרתית הפעילות היקף  1 לוח

הפעילות סוג

הציבורי* הסדר לאבטחת גדול בהיקף מיבצעים
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים בדיקת
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות טיפול

במעבדות מוצגים בדיקת
חקירה תיקי  ן

תביעה אי  ועוונות םשעים
משונות מיתות

נעדרים
חטאים
דליקות

דרכים תאונות
תעבורה דו"חות
ומציאות אבידות

משפט לבתי הזמנות
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

בכוחות המחוזות תוגברו בו מלבצע הוא גדול בהיקף 8יבצע .
הארצי. במטה המיבצעיס מחלקת ידי על שהוקצו נ.וס6ים

1979 המשטרה, אנשי לשיעור בהשוואה  והעבריינות המורשים הרכב כלי האוכלוסייה,  2 לוח

רכבהאוכלוסייההשנה כלי
מורשים
ל1000
תושבים

ועוונות פשעים
ל1000
תושבים

תעבורה עבירות
ל1000
תושבים

שוטרים
המניין מן
ל1000
תושבים

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהפספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינוי המספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזיס)

השינוי המספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

3.13.1ז.19703,000,000+2.887.4+6.669.1+5.8150.96

19713,090,000+3.095.9. +9.768.50.9179.2+18.73.03.2

19723,200,500+3.6103.2+7.669.1+0.9178.80.23.0

19733,304,442+3.2119.9+ 16.261.411.1175.71.73.0

19743,382,643+2.412 0.7+0.766.4+8.1181.0+3.03.2+ 6.7

19753,488,100+ 3.1122.4+1.469.8+5.1241.6+33.53.5+ 9.4

19763,556,800+2.0123.8+ 1.170.8+1.4242.9+0.53.8+8.6

19773,650,000+2.6122.90.771.3+0.7266.9+9.83.8

19783,733,000+ 1.9123.7+0.672.9+2.2234.012.33.72.6

19793,831,200+2.6122.51.074.0+ 1.5290.0+23.94.1+ 11.1
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בישראל העבריינות

19791976 ועוונות) (פשעים חקירה תיקי לפי העבריינות בהיקף הגידול  3 לוח

(באחוזים) לשנה משנה השינויים

78/9 77/8 76/7

חקירה תיקי הכל סך

1979 1978 1977 1976

+8.1 +4.6 +7.6 230,622 213,357 203.912 189,552

גילויים
(באחוזים)

*19791978 עבירות של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים  4 לוח

תיקים הכל טן עבירות השינויקבוצות
1979 1978
(באחוזים)

1979 1978 1979 1978

המדינה 674765+13.589.191.0כטחח

הציבורי 16,32516.937+3.774,777.0הסדר

אדם 3.ג255279+9.451.85חיי
אדם של 11,37312,395+9.081.685.1גו0ו

2,1502,0385.270.369.1מיו

29921328.884.986.8מוסר

2,1682,844+31.285.382.7סמים
167,767181,628+8.316.216.5רכוש

11,05212,522+13.374.075.9מירמה

135144+6.792.694.4כלכליות
1839647.590.289.6מינהליות

(עוונות) 60746623.289.891.6רישוי
36929520.170.474.9אחרות
הכל 213,357230,622+8.129.229.8סי

.37,36,35 בלוחות ניתן המלא הפירוט *

19791978 מועדפים), (בנושאים יזומה משטרתית פעילות עקב התיקים בבמות השינויים  5 לוח

19791978שנפתחוהתיקיםהנושא השינוי
(באחוזים)19781979

בושת בתי 413514.6ניהול
בסמים 1,7781,862+4.7שימוש
בסמים **+383970סחר

וייצוא ייבוא ייצור,
+712סמים <!*

אווחיס. מאות **
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השינויסךהכל
19791978תיקים
(באחוזים)1979

238+17.2
218.7

574+0.5
93+14.8

11,015+8.9

32013.1
1955.3

19791978 הפלילית בעבריינות מגמות  6 לוח

העבירות קבוצות

אדם חיי כלפי עבירות
לתנה וניסיון רצח

רצח איומי

אדם של גופו כלפי עבירות
חמורה גופנית חבלה
וכד' כ0ייה חטיפת,

תקיפות

מיז עבירות
בכות מגונה מעשה

באיומים או בכוח אונס

סחיטות

רכוש עבירות
הסוגיס) (כל 7!וד
ארנקים חטיפת

ולמוסדות עסק לבתי התפרצות
דירה לבתי התפרצות

הבעלים רשות ללא ברכב שימוש
וכד' רכב חלקי גניבת

אופניים גניבת
אחרות גניבות

לרכוש נזק גרימת
הצתות

מירמה עבירות
ועושק מירמה

כיסוי ללא שיק משיכת

+1.6 320

390+4.3
508+21.2

24,3284.3
30,135+ 14.4
16,3542.3
34,748+25.7
7.035+ 5.7

45,493+3.4
14,072+9.1

625+16.6

3,975+4.7
6,864+22.8
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שנתפסו כלים

כלי
הזרקה

57

כלי
עישון

564

1979 סמים, בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת  7 לוח

שנתפסו סם כמויות

ל.ס.ד. ברביטור
(יחידות) טים

(גלולות)

מתאדון
(גלולות)

27 2,603 13.186.5

אמפת קוקאיז הירואין אופיום צמחי חשיש
מינים (גרם; (גרם) (גרם) קנביס (גרםן
(גלולות) (מריחואנה)

(גרס)

126 9.162 3.275.1 64.768.0 2.503.1 89,1220

סמים עבירות

סמים ותפיסות תיקים

תפיסות
שזוהו
כסם,

באחוזים
הכל מסך

90.7

תפיסות
שזוהו
כסס

2,571

הכל סר
תיקים
שנפתחו

2,844

568

1979 בתיקים, הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים  8 לוח

המואשמים* בתיקי הטיפול תוצאות
הבאתסיבותסר לדיןלאי הכלהנאשם מחכיםסן
לבירורתיקיםהכל

משפטםשנסגרוסיבותחוטרמותחוסרחוסרנש*טו
אחרותענייןהנאשםהוכחותאשמה
לציבורפלילית

ייצוראוסחר
יםםמ

מתוכםמספר
נשפטומואשמים

463 17 18ו 31 113 561

ושימוש אחזקה הכל סך
בסמים מואשמים

בעבירות
מתוכם מספר (כולל סמים
נשפטו מיאשמים שפוטים)

304 2,247 2.808

וכר. יצרנים סוחרים, משתמשים,  הסמים עברייני כל את ומקיפים לתיקים, ולא לאנשים מתייחסיס כלוח הנתונים

1979 ומין**, גיל לפי סמים בעבירות מואשמים*  9 לוח

0%

נשים

1816251825

1797100
41324

1614 14 עד

גברים711ג3ירה

14 16141816251825עד

בסמים 246189936742שימוש
סמים וייבוא ייצור 1532221233סחר,

שפוטים. כולל
המין. דווח לא שבהם מקרים 28  בסמים סחר הסין. דווח לא שבהט מקרים 109  בסמים שימוש כולל: לא *.



דירה: לבתי התפרצויות
+31.20/0  1974 לעומת 1975
+13.50/0  1975 לעומת 1976
5.2/0  1976 לעומת 1977
+5.7"/  1977 לעומת 1978
+14.4/0  1978 לעומת 1979

רכוש עבירות

ב. ומוסדות: עסק לבתי התפרצויות א.
+%2.0  1974 לעומת 1975

+10.7"/0  1975 לעומת 1976
+16.9/0 1976 לעומת 1977
%1.8  1977 לעומת 1978
4.3"/  1978 לעומת 1979

לכתי בהתפרצויות הירידה ממשיכה 1979 בשנת
חינוך. במוסדות אירעו מההתפרצויות %18 עסק.
0/'י7.6 וקיוסקים. שווקים בחנויות, אירעו %29
כ0/"50 אלה מקומות מהווים ביחד שונים. במשרדים

הפריצה. ממקומות

1979 שנגנב, הרכוש ערך לפי  התפרצויות  10 לוח

דיווחלא ל"יעדאין ל''י5,000 ל"י10,000 סך20,000
ערךנגנב הכלומעלהעדעד5,000על
ל"יל"יהרכושדבר ל"י10,000 מקרים20,000

המקרים 4,59619,86012,4884,9704,4148,13554,463מספר
8.436.522.99.18.114.9100.0באחוזים

התוצרת) (לפי לגניבה ביותר המועדות המכוניות  12 לוח
1979 1978

גנוב רכב

חלקים וגניבת רכב מתוך גנינות רכב, גנינות  1 ו לוח
1979  1972 רכב* של

1979 1978 התוצרת* שנפתחו תיקים הכל סך השנה

ברכב מתוןשימוש הסוגים)גניבות (כל 2,6442,897פורד
רשות וגניבתללא ישראלרכב  אוטוקרס
רכבהבעלים 2,3552,134(סוסיתא/כרמל)חלקי

1,080991סובארו
739798פיאט197213,45714,661
7011,044פיג'ו197311,84611,566
672694קונטסה197415,31016,774
515617אודי197512,27720,566
197613,81722,491
הנ''ל197716,01125,269 מהתוצרת המכוניות מכלל. ג%0$ מהוות
שנגנבו.197816,74027,640 המכוניות

197916,35434,748

בלבד. מנועי רכב *
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19791978 הרכב). סוג (לפי  רכב* מתוך וגניבות רכב גניבות  13 לוח

שנגנבו רכב כלי הכל רכבסך מתוך וגניבתגניבות
סוגים רכבנוספים)(כולל חלקי

השינויהשנההשינויהשנה

1979 הכל1978 1979סך הכל1978 סך
ב%ב%

16,157 16,7403.514.748 27.640495 ר

וקטנועים אופנועים מסחרירת מכוניות נוסעים מבונירת

השינוי
הכל סך
ב'ל

השנה

1979 1978

השינוי השנה השינוי השנה

16.2 1,393 1.663

הכל סך 1979 1978 הכל סך 1979 1978

14.4 2.586 3.022 +0.7 11.799 11,715

בלבד. מנועי רכב

1979 רכב*, מתוך שנגנבו פריטים  14 לוח

הכל סך אחי רכב חלקי כסףומסמכים מצלמות עבודה כלי לבוש דברי רשמקולים רדיו מכשירי

""" כמות א"ח מי" אה" ימ"ו אי'" כמיי' " "" "" מסל"כל "י" ^"הכל "י" מ£"מבל "י" מסרהכל "יי'
924 3.8 1.339 5.2 1,817 18.2 6.337

הכל מסר

100.0 34,748

. . הכל מסר הכל מסר הכל מסר

20.5 7,138 21.3 7,399 269 9'367 2י 427 26

בלבד. מנועי רכב

1979 שנגנבו*, רכב חלקי  15 לחל

מצברינ זיהוי לוחיות רבב גלגלי רכב פנסי

רכב חלקי ^אחרים " ^... מי  ^  ,^.~ ,".  ;.  .. ■" ^ י10"

",. ,.,,, . ". ,3 ,, ... " " " "י "י יי "י י" "" " "יי
בלבד. מנועי יככ



אובייקטים לפי  נזק גרימת בנושא חקירה תיקי  17 לוח
19791978

השינוי
19791978
(באחוזים)

+47.9
13.1
+7.6

12.1

+49.0

2.8
12.6
+61.0

2.4
+8.3

+ 14.7

שנפתחו תיקים
1979 1978

401
146

1,150
333

386

1,062
132

2,541

1,358
1,897

646

271
168

1,069
379

259

1.093
151

1,578

1,392
1,752

563

הנושא

בתי חרושת, בתי
מוסכים מלאכה,
דוכנים קיוסקים,
חינוך מוסדות
צינור מוסדות
ריקוד מקומות
ושעשועים

מסחר, מקומית
ושווקים חנויות
בריאות מוסדות

רכב כלי
יערות ציבוריים, גנים
מכבים) (כולל ושתת

מגורים בתי
ומבנים מחסנים

אחרים

והצתות נזק גרימת

אובייקטים לפי  הצתה כמקרי חקירה תיקי  16 לוח
1979  1978

השינוי שנפתחו תיקים
19791978 1979 1978
(באחוזים)

+2.3

5.3

+35.7

+58.1
+15.1

+3.4
+30.4

94

36

57

68

61

30
90

הנושא

מגורים 92בתי

בתי וזרושת, בתי
מוסכים 38מלאכה,

מסחר, מקומות
ושווקים 42חנויות

ומבנים מחסנים
43אחרים

מטעים שדות, 53יערות.
ריקוז מקומות
29ושעשועים

מנועיים רכב 69כלי

חקירה,19791977 עברייניםותיקי לוח18

החוק ואכיפת עבריינים

חקירההשנה עבריינים*תיקי

הגלמבוגריםקטיניםאחוזתיקיםנפתחו םן
עברייניםנקנהזברנקבהזכרהגילוייםשנתגלו

1977203,91259,06929.010,10285836,1335,23552,328

1978213,35762,25729.29,72878334,0385,03849,587

1979230,62268,63829.88,30670038,3265,92853,260

שנ.ה. נאותה '8בי<נע החמורה הענייה ל8י  ה'*נה נמשד בלבד אחת 6עס א07 כל נמנה זה כלוח .

19791977 המואשמים, מכלל קטינים של חלקם  19 לוח

המואשמים כלל מתוך הקטינים אחח שהואשמו עבריינים הכל סד

תיקי תיקיבתיקיבכלל בתיקינכלל
התפרצויותהחקירההתפרצויותהחקירה

52,3283,99920.932.1

49,5874,01221.255.1

53,2603,90516.955.4

השנה

1977
1978
1979
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19791977 התגלו, שמבצעיהן עבירות תיקי  20 לוח

הכלהשנה מואשמיםתיקיםסך
שהורשעו

מואשמים
שזוכו

הועברושנסגרותיקים
לפרקליטות

התביעה בטיפול
המשטרתית

הסתייס טרס
בתיקים הטיפול

אחוזכמות

מסך
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסך
הכל

אחוז כמות
מסך התיקים
הכל

אחוזכמות
מטך
הכל

אחוז כמות
מסר
הכל

אחוזכמות
מסך
הכל

אחוזכמות
מסך
הכל

197759,069100.010,86518.40.4 20812,04620.44.2 2,50612,76521.620,67935.0
197862,257100.07,13911.50.2 1169,22214.84.0 2,46812,73520.530,57749.1
197968.638100.06.3019.20.1 858,50012.43.5 י2,436 3,92720.337.38954.5

חטאים

19791978 "חטאים", בנושא החוק לאכיפת הפעילות  21 לוח

שארענירותעישוןעבירותעבירותעבירותעבירותשריפתהקמתגרימתעבירותרוכלותסרהשנה
חוקהמתייקחניםרעשמכשילרישויללאהכל החםאיםהמתייבבתיהמתייהמתייעל

חסותשעשועיםחסותחסותלימודחסותברשותעסקיםרישיון
לתעודתלנשקלבעליחובהלדוארהרבים

זהותחייםולטלגרף

197825,0352,4136,4551,13731818239511,06369910,3831242,133
197924,21 1,7889,1781.06628245212921,0275538,3771291,471י

0

19791978 סילוקם,  חטאים  22 לוח
הכל סילוקסך שלבי

שנרשמו בדיןתיקים בדיןחיייבו למשפטזוכו מהכיס
חקירה) (כולל

או במשטרה בוטלו
משפט בבית

הרשויות לטיפול הועברו
המקומיות

העבריין
לאנמצא

25.03510,242749,0581,4333.899323

24.2119,663338,0692.0455,007392

השנה

1978

1979



לפועל הוצאה

19791977 מאסר, פקודות של לפועל הוצאה 23 לוח

לפועל הוצאו טרם

1979 1978 1977

לפועל הוצאו

1979 1978 1977

משפט מבתי נתקבלו

1979 1978 1977

מאסר פקודות

42,916 76,948 79,039 237,101 234,566 236,069 287,498 266,051 264,292 י'73" סי
44,443 36,144 36,874 103,238 99,939 107,909 120,333 110,685 115,243 פליליות מאסר פקידות
44,418 38,586 39,827 106,338 106,375 102,379 127,234 126,505 121,655 חונ איתשלום על מאסר פקודות
4,055 2,218 2,338 27,525 28,252 25,781 39,931 28,861 27,394 למיניהן הבאה פקודות

19791978 משפט, לבתי הזמנות של לפועל הוצאה  24 לוח

(באחוזים) השינוי
19791978

לפועל הוצאו
1979 1978

(באחוזים) השינוי
19791978

נתקבלו
1979 1978

+11.4 169,075 151,734 +10.9 190,507 172,145

19791978 ומציאות, אבידות  25 לוח

ומציאות אבידות

(באחוזים) השינוי
19791978

מציאות

1979 1978

(באחוזים) השינוי
19791978

אבידות

1979 1978

*0.5 37,440 37,267 + 5.9 49,755 46,968
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19791970 ואוכלוסייה, נפגעים  דרכים תאונות  26 לוח
בדרכים התעבורה

ונפגעים תאונות
תושבים ל100,000
הנפגעים התאונות

האוכלוסייה מספר קלות
הנפגעים

קשות קטלניות הכל סן
תאונות

השנה

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
197715,9345532,67212,70922,9073,650,000436627
197816,8215423,04713,23224,1503.733,000452649
1979*14,4134872,81011,11620,6303,831,200380540

הצבאי. המימשל נשטחי הנטות כולל השנה, 3ל לאורך ונמשכה ,79 אסריל בחודש ההלה הדרכים בתאונות ירידה מגמת

19791978 המורשים, הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות  27 לוח

השינוי19781979
19791978
(באחוזים)

16,82114.41314.3
3,733,0003,831.200+2.6
459,900469,290+2.0

363113.9

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) מורשים רכב כלי
(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר

1979 עירונית, לא ונדרך עירונית בזרך  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי  28 לוח

כלי הכל הרכבסך דרכיהמעורביםכלי בתאונות
מורשים רכב
הכל(מנועיים) לאדרוסד דרך

עירוניתעירונית

355,76112,0579,5972,460
77,1365,0133,3831,630
5,149966746220
6,4191,8251,584241
10,69470164061
2,08019416628
7,62320519114
632665412

3,79654531

469,29021,08116,4144.667
1,01093278
634320

הרכב כלי סוג

פרטיות מכוניות
משא מכוניות

מוניות
אוטובוסים
קטנועים
אופנועים

מנוע עם אופניים
תלתאופנועים

סירה עט (מנועיים) שונים אופנועים
מנועיים רכג כלי הכל 0ד
ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות
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19791970 ואוכלוסייה, נפגעים  דרכים תאונות  26 לוח
בדרכים התעבורה

ונפגעים תאונות
תושבים ל100,000
הנפגעים התאוגות

האוכלוסייה מספר קלות
הנפגעים

קשות קטלניות הכל סך
תאונות

השנה

197013,4434822,43710,52319,5923,000,000448653

197114,7815862,87811,31721,1083,090,000478683

197215,3335782,86611,88922,0863.200,500479690
197314,7775892,59611,59821,9113,304,422447663

197414,8506232,47611,73121,7103,382,643439642

197514,4855712,47411,44021,0783,488,100415604
197614,5055282,53811,43921.0293,556,800408591

197713,9345532,67212,70922,9073,650,000436627
197816,8215423,04713,23224,1503,733,000452649
1979*14,4134872,81011,11620.6303,831,200380540

הצבאי. המיגישל בשטחי הנ$ות כולל השנה, כל לאורך ונמשכה ,79 אפריל נחרוש החלה הדרכים נתאונות מגמתירידה

19791978 המורשים, הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות  27 לוח

השינוי19781979
19791978
(באחוזים)

16,82114,41314.3
3,733,0003,831,200*2.6

459,900469,290+2.0
363113.9

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) מירשים רכב כלי
(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר

1979 עירונית, לא ונדרך עירונית נדרו  דרכים בתאונות המעורבים רכנ כלי  28 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי
לא ידו דרו הכל סר
עירונית

2,460
1,630
220
241

61

28
14

12
ו

4,667

78
20

עירתית

9,597
3,383
746

1,584
640
166
191
54
53

16,414

932

43

12,057

5,013
966

1.825
701
194
205
66
54

21.081

1,010
נ6

כלי הכל סך
מורשים רכב
(מנועיים)

355,761
77,136
5,149
6,419
10,694
2,080
7,623
632

3,796

469,290

הרבב כלי סוג

פרטית! מכוניות
משא מכוניות

מוניות
אוטובוסים
קטנועים
אופנועים

מנוע עם אופניים
תלתאופנועים

סירה עם (מנועיים) שונים אופנועים
מנועיים רכב כלי הכל סך

ותלתאופניים אופניים
לבהמות רתומות עגלות
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1979 התאונות, סיבות התפלגות 29 לוח

אחוזמספרהסיבות
מתוךהסיבות*

הכל סך

3,94726.5מתירות
עקיפות פניות, 1,84312.4סטיות,

איתות 760.5סיגוור,
מכאניים 2011.4ליקויים

350.2מטעו
רגל הולכי 2,69618.1התנהגות

רגל להולך זכות 1,4779.8אימתן
לרמזור או לתמרור 2,09014.0איציות

590.4שכרות
כחוק שלא בדרך 4433.0שימוש
אופניים רוכבי 4703.2עבירות

רגילה 300.2חנייה
נסיעה כדי תוך קלות 5813.8עביירת

הסיבות 9756.5שאר

100.0 14,923 הכל סך

19791978 לסוגיהן, דרבים תאונות  30 לוח
התאונות. מס0ר לביז לתאונות שגרמו הסיגות מס8ר 3ק הנדל יש

באחוזים הכל סך
1979 1978 1979 1978

47.7 47.8 6,882 8,044

0.5 0.9 78 148

0.1 0.3

2.8 2.6

52

410 447

34.7 34.6 5,004 5,831

5.3 4.3 762 725

5.7 5.1 822 855

0.5 0.6 69 98

2.6 3.7 377 621

100,0 100.0 14,413 16,821

התאונות סוג

עם התנגשות
נע רכב

רכב עם התנגשות
חונה

רכב עם התנגשות
לשם שלא שנעצר

חניה

עצם עם התנגשות
דומם

פגיעה או דריסה
רגל בהולך

בתוך בנוסע פגיעה
רכב כלי

התהפכות

החלקה

אחר

הכל סך
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19791977 וילדים, מבוגרים  לסוגיהן דרכיס תאונות נפגעי  31 לוח

קלקשהפצועיםהרוגיםסרהשנה פצועים
הכל
נפגעים

רגלסר רגלטוונהגיםנוטעיםהולכי רגלסרונהגיםנוסעיםהולכי ונהגיםנוסעיםהולכי
ואחריםהכלואחריםהכלואחריםהכל

ילדים ילדיסילדיסמבוגריםמבוגרים ילדיםילדיםמבוגריםמבוגרים ילדיםמבוגריםמבוגרים

197722,90764070 246301233,454419 8562,00817118,8131,458 3,00813.2311,116
197824,15061567 213313223,937510 9502,28019719,5981,563 3,02213,9151,097
197920,63056563 199284193,644458 82 42,19716516,4211,194 2,57611.776875

הזמן

לילה

3,703 10,710

יום

1979 והזמן, המקום הפגיעה, חומרת לפי דרכים תאונות  32 לוח

המקום

בצומת מהו לאעירונית דרר בצומת מהו עירונית דרר

709 2,884 4,854 11,529

הפגיעה חומרת

קלה קשה קטלנית

11,114 2,810 487

הכל סך
תאונות
דרכים

14,413
■1י

הכל סך
נפגעים

1979 הפגיעה, חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי  33 לוח

קלה

הפגיעה חומרת

קשה קטלנית

סוג
הנפגעים

5,260
8,009
5,436
885
966
74

20,630

3,717
6,643
4,513
723
772
53

16,421

1,282
1,212
804
156
170

20

3,644

261
154
119
6

24
1

65$

רגל הולכי
גוסעים

מכוניות נוהגי
אופנועים נוהגי
אופניים נוהגי

אחרים

הבל טו



התעבורה בתחום החוק אכיפת

בדרכים התעגורה חוקי על עבירות  34 לוח
1979 שגרשמו, דו"חות לפי

לסוגיהן אחוזסךהעבירות
תחהכל מ

סר
הכל

מופרזת 41,0673.7מהירות
עקיפות פניות, 32,9363.0סטיות,

איתות 26,9832.4סינוור,
מכאניים 15,5441.4ליקויים
מטען 10,8421.0עבירות

רגל הולכי 28,9832.6התנהגות
רגל להולך זכות 1,7180.1אימתן

לרמזור או לתמרור 74,7666.8איציות
_19שכרות

כחוק שלא גדרר 25,3082.3שימוש
אופניים רוכבי 1,0530.1עבירות

נסיעה כדי תוך קלות 36,6593.3עבירות
טכניות 39,2688.1עבירות
העבירות 44,2224.0שאר

תנועה כדי תור עבירות הכל 429,41838.9סר

אסורה 286,35725.9חניה
מחמירים בתנאים 336,81430.5חניה

מוגבל בתחום 50,9414.6חניה
חניה עבירות הכל 674,11261.1סר

עבירות הכל 1,103,530100.0סר
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1979 1977 העבירות, סוגי לפי וגילויים תיקים 35 לוח
מסכמים לוחות

באחוזי הפער
הגילויים

1978/9 1977/8

הגילויים אחוז

1979 1978 1977

שבהם תיקים
עבריינים נתגלו

1979 1978 1977 1979

חקירה תיקי

978ו 1977

העבירה סוג

746746100.0100.0100.0
108796590.075.071.415.03.6

22522221021321920394.798.696.7+3.91.9
28212927192996.490.5100.05.9+9.5
28415450 066.7100.0*16.7+33.3

+4744981.984.488.2?נ38141109$31 2.5+3.8

ג.2ו+23348521298391.385.397.66.0
5263385373.183.3100.0+ 10.2+16.7

1.8502,0272.0801,7301,9172,00193.594.696.2+1.1+ 1.6
2,6622,7503.1161,5801,6701.83459.460.758.9'1.31.8

522194815692.371.466.720.94.7

3.8603.2122.8333.1752,5382.34 382.379.082.73.3+3.7
2.0752.6043.1071.8532.3412,90389.389.993.4+0.6+3.5
22824730421323830193.496.499.0+3.0+ 2.6
3130192321774.270.036.84.233.2
18824619016122118185.689.395.3+3.7*6.0
43105121419210695.387.687.67.7

1,5402.0222.19120047561813.023.528.2+ 10.5+4.7
53621032849618131192.586.294.86.3+8.6
52241038548933132593.780.784.413.0+3.7

1.17481954499666347684.880.787.54.1+6.8
1,4781,5821,6221.4041,4651.54395.092.695.12.4+ 2.5

53595843403881.167.865.513.32.3
14614418082658356.245.146.111.1+1.0
141014981364.380.092.9+15.7♦ ז 2.9
1249175.025.050.0

46232197819.630.438.1+10.8+7.7
115611473.366.76.6

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודית
הביטחון כלפי אחרות עבירות

התאגדות או התקהלות
גיבור במוטדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

עיבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלסי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד

המשפחה כלפי עבירות
דרך חסימת רעש. מטרד,

הביטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הביטחוז כלפי עבירות

הציבורי הסדר כל0י אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

רצח

לרצח ניסיון
הריגה

ברשלנות מוות גרימת
והריגה יצח איומי

אדס חיי כלפי אחרות עבירות

5 "
י2 3
3 פ*. 11

=י3

:1 ק

£0

35

הבא) בעמוד (המשך



(המשך) 1979 1977 העבירות. סוגי לפי  וגילויים תיקים  35 לוח

שבהםחקירהתיקי הגילוייםתיקים באחוזיאחוז הפער
העבירה עברייניסוג הגילוייםסנתגלו

8/9י1977197819791977197819791977197819791977/8

חמורה גדפנית +50757157439343444277.576.077.01.5חבלה 1.0

ציבור עובד 4.3*1914136429533089.292.596.8+3.3נ408תקיפת

ןניכור) עובד (למעט 9.0529.79810,6747,5368,0929,17783.382.686.00.7+3.4תקיפה

פלילית ופחזנות 63960371043340118$67.866.573.01.3+6.5רשלנות

שוא ומאסר כפייה 61819342617268.975.377.4+6.4+2.1חטיפה.

אדס של גופו כלפי אחרות 50.0*21311350.0100.0100.0עבירות
י

כאיומים או בכוח 3078.078.276.9+0.21.3ל12720819599163אונס
כחוק שלא ובעילה +6.3+ג.23616512619414611582.288.591אונס 2.8

הטבע כדרר שלא מיו 42908638807390.588.984.91.64.0עבירות
בכוח מגונה 37036832025824220569.765.864.13.91.7מעשה

בכוח שלא מגונה 87088789254960158263.167.765.2+4.62.5מעשה

בפומבי מגגנה 36041740920627227757,265.267.7+8.0+2.5מעשה

מין מחלות 4141100.0100.0הפצת

אחרות מין 1194636.466.730.3עבירות

לזנות 374634373928100.084.882.415.22.4סרסרות

בזנית לעסוק 1911111611984.2100.081.8+15.818.2שידול

זנות למעשה 9514684861186690.580.878.69.72.2שידול
החזקתו או בושת בית 1434135130413590.9100.0100.0+9.1ניהול

ושידולס קטינים 69344144264163.876.5100.0+12.723.5פיתוי

תועבה דברי 151351212380.092.360.0+12.332.3פרסום

זנות למטרת 462432100.083.3100.016.716.7שוטטות

מסוכנים בממי0 1.5801.7781.8621,3381,4951.59884.784.165.80.6+1.7שימוש

מסובנים כסמים 32538397030735674794.593.077.01.516.0סחר

וייבואס סמים 1071264760.057.158.32.9+1.2ייצור

המוסר כלפי עבירות 121121100.0100.0100.0שאר

חמורות בנסיבות 12611214548577238.150.949.7+12.81.2שוד
נשק) (בלי 25226224511513011445.649.646.5+4.03.1שוד

פשע ביצוע לשם 31421466.7100.0100.0+33.3חימוש

גניבה לשם 19013715244505323.236.534.9+13.31.6תקיפה
30131532021623423771.874.274.1+2.40.1סחיטה

למוסד או עסק לבית +25,87225.41124.3283.8794.1744.12415.016.417.0התפרצות 1.4+0.6

3£
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(המשך) 19791977 העבירות, סוגי לפי  וגילויים תיקים  35 לוח

באחוזי הפער
הגילויים

1978/9 1977/8

הגילויים אחוז

1979 1978 1977

שבהם תיקיס
עבריינים נתגלו

1979 1978 1977

חקירה תיקי

1979 1978 1977

העבירה סוג

24.92626.34330.1352.3892.8363.1439.610.810.4+1.20.4

12913923412112722293.891.494.92.4+3.5

621345193483.386.7100.0+3.4+13.3

4745621,05839449897783.188.592.3+ 5.4+3.8
16,03016.74016.3542.0912.2562,37913.013.514.50.5+1.0

25,41127.64034.7486256541.3222.52.43.80.1+1.4

6,0646.6587,0352061021863.41.52.61.9+1.1
1.9192.4052,42549491302.62.05.40.6+3.4

41.53144.01445,4938.5799,6439,86220.721.921.71.202
48155887943249779689.889.090.60.8+1.6

2.3212.3282,5312.0082.1062,32186.590.591.7+4.0+1.2

52553662517116318132.630.429.02.21.4

11.87212,90114,0723.7393,3543,40031.526.024.25.51.8
35521225631819724989.692.997.3+3.3+4.4
75534744151758.728.336.230.4+7.9

40441950847747011.617.713.8+6.13.9

69281233251125436.237.923.2+1.714.7

9211,1191,29352373884350.866.065.2+9.20.8

3.7733.7973,9752.1122.3542,71056.061.968.2+5.9+6.3
5.7825.5916,8644.0604.7925,78270.285.784.2+ 15.51.5

24626415718818711576.471.473.25.0+ 1.8

58513213955812213295.492.495.03.0+2.6

1523142393.3100.0100.0**.7

20122011100.0100.050.0
50.0

10325925590.078.1100.011.9<21.9

11815191931408178.892.789.0+13.93.7

27030234124028032488.992.795.0+3.8+2.3
531123610167.990.950.0 23.040.9+י
12322968902075673.290.482.4+17.28.0
67655554484680.673.483.67.2<10.2

38236929524226022164.970.574.95.6+ 4.4

203.912213,357230,62259.06962.25768.63829.029.229.80.2+0.6

0 1

13

דירה לבית התפרצות
פריצה כלי החזקת

גיבור עובד ע"י גניבה ביצוע
ועובדים מובנים ע"י גניבה ביצוע

רשות ללא ברכב שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה

אופניים גניבת
כייסות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

התפרצות אי גניבה לשם שוטטות
הרכוש כלפי אחרות עבירות

ארנקים חטיפת

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים *ייח ן; 3

ועושק מרמה 5 .י
כיסוי ללא שיק משיכת **

אחרות מרמה עבירות

כלכליות עבירות 3 3
פיסקאליית עבירות ** {ך

אחרות5י עבירות

עירונייםנ; עזר חוקי
3
אחרות13 מינהליות עבירות

נפץ וחומרי תחמושת נשק.
וטלוויזיה3.3 רדיו
ועסקים! תעשיות מלאביח,

אחרות רישוי עבירות

עבירות שאר
הכל 10

00



התיקים מספר
תושבים 100,000 ל

1979 1978 1977

0.20.10.2

0.30.20.2

6.26.05.5

0.80.50.7

0.10.10.1

10.411.013.3

0.60.92.2

1.40.10.1

50.754.554.3

72.973.981.3

1.40.50.2
105.786.474.0
56.869.781.1
6.26.67.9

0.80.80.$
5.26.35.0
1.22.83.1

42.254.457.2

14.75.68.6

14.311.010.0
32.221.814.2

40.542.6423

1.51.61.5

4.03.94.7

0.40.30.4
0.30.1
1.30.60.5

0.40.2

באחוזים השינוי

1978/9 1977/8

^979 1977 חקירה תיקי 36 לוח

חקירה תיקי

1979 1>178 1977

42.8*50.0
2.5ו20.0

1.35.4

25.0+ 38.1
50.0

*7.9+ 2 3.8

+47.8+ * *

88.550.0
+ 9.6+2.6
+3.3+13.3
59.657.2
16.811.8
+ 25.5+ 19.3
+ 8.3+23.1

3.236.7
+30.822.8

+ 144.2+ 15.2

+31.3+8.4
60.8+56.2
21.56.1

31.032.8

+7.0+ 2.5

+11.31.7

+1.4+25.0
28.6*40.0
66.7

50.08.7
60.0

746

1087

225222210
262129

284

381411509

233485

5263

1.8502.0272.080
116.ג2.6622.750

52219

3.8603.2122,833
2,0752.6043,107
228247304

019נ31

188246190
43105121

1.5402,0222,191

536210328

522410385

1.174810544

1,4781.5821,622

535958
146144180
141014

124

462321

1156

העבירה סוג

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הביטחון כלפי אחרות עבירות

התאגדות <וי התקהלות
ציבור כמוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

צינור עובד הכשלת
איומיס

המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עכירות

שוחד
המשפחה כלפי עבירות

דרך חסימת רעש. מטרד.
הביטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עכירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

רצח
לרצח ניסיון

הריגה

נרשלנות מו1ת גרימת
והריגה רצח איומי

אדם חי* כלפי אחרות עבירות

3*
ב ב
3 155*

03 6 .*
3 ו:צ 
ו. ו

גי

הבא) בעמוד (המשך
מאותאחיויס. ~* *



(המשך) 19791977 חקירה תיקי  36 לוח

התיקים מספר
תושבים לם100,00

באחוזים השינוי חקירה תיקי

1979 1978 1977

13.915.315.0
11.28.68.9

248.0263.5278.7
17.516.218.5

1.72.22.4

0.10.1

3.55.55.1

6.54.43.3
1.12.42.2

10.19.98.4
23.823.82 3.3
9.911.210.7

0.1

0.30.2

1.01.20.9
0.50.30.3
2.63.92.2

3.91.10,9
1.90.91.1
0.40.30.1

0.10.10.1

43.347.848.6
8.910.325.3
0.30.20.3

3.53.03.8

6.97.06.4
0.10.1
5.23.74.0
8.28.48.3

708.8683.4435.2
682.9708.5786.8

1978/9 1977/8

+12.6+0.5
21.8+6.9
+8.2+8.9
5.6+17.7

+32.8+14.8

+63.86.2
30.123.6

+ 114.34.5
0.513.1
+ 1.9+0.6

+15.81.9

18.2

+24.326.1
42.1

+53.742.5
71.314.6
50.7+20.6
13.361.5
+50.066.7
+12.5+4.7
+ 17.8+**
30.0+71.4

11.1+ 29.5
+4.06.5
66.7

27.9+10.9
+4.6+1.6
1.84.3
+5.7+14.4

1979 1978 1977

507571574

408319341

9.0529.79810.674
639603710
618193

213

127208195
236165126

429086
370368320
870887892
360417409

41

119

374634
191111
9514684
1434135

693441
15135

462

1.5801.7781.862
325383970

10712

121

126112145

252262245
314

190137152

301315320
25.87225.41124.328
24.92626.34330.135

העבירה סוג

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שווא ומאסר בפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

ובאיומים בכוח אונס
כחוק שלא ובעילה אונס

הטבע כדרך שלא מין .עבירות
ככוח מגונה מעשה

ככוח שלא מגונה מעשה
בפומבי מגונה מעשה

מין מחלות הפצת
אחרות מין עבירות

לזנות סרסרות
בזנות לעסוק שידול
זנות למע,שה שידזל

החזקתו או בושת בית גיהול
ושידולם קטינים סיתוי
תועבה דברי סרסוס
זנות למטרת שוטטות

מסוכנים בסמים שימוש
מסוכנים כסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסת כלפי עבירות שאר

חמורות בנסיבות שוד
נשק) (בלי שוד

פשע ביצוע לשם חימוש
גניבה לשם תקיפה

סחיטה
למוסד או עסק לבית התפרצות

דירה לבית התפרצות

3 "

£ >5

□

11

0

8י

0

6י13

הבא) בעמוד (המשך אחוזים. מאות יי



התיקים מספר
תושבים 100.000 ל

(המשך) 19791977 חקירה תיקי  36 לוח

באחוזים השינוי חקירה תיקי

1979

6.1
0.9

27.6
427.0
907.2
183.7
63.3

1.187.8
22.9
66.1

16.3
367.4
6.7
1.2

13.3

6.1
33.7

103.8
179.2

4.1

3.6
0.1
0.1

0.1

2.4

8.9
0.1
1.8
1.4

7.7

1978

3.7
0.4

14.9

450.2
743.4
179.1
64.7

1.183.3
14.9
62.6
14.4

346.9
5.7
1.4

11.3

7.3

30.1
101.8
150.4
7.0

3.6

0.9
4.1

8.1

0.3
6.1

1.7

12.6

1977

3.5
0.2
13.0

439.2

696.2
166.1
52.6

1.137.8
13.2
63.6

14.4

325.3
9.7
2.0
11.1

1.9
25.2

103.4
158.4
6.7

16.0
0.4
0.5

0.3

3.2

7.4
1.4

3.4
1.8

10.5

1978/9 1977/8

6.021.5 5,738.4 5,586.6

+ 7.7+68.3
+ א *+61.9

+ 18.6+ 88.2
+4.42.3

+8.8+2 5.7
+ 9.8+5.7

+25.3+0.8
+ 6.0+3.4

+15.8+57.8
0.3+ 8.7
+2.1+ 16.6
+8.7+9.1
40.3+ 20.7

29.311.3
+3.7+21.2

+ **18.0
+21.5+ 15.5
+ 0.6+4.7
3.3+22.8
+7.340.5

77.3+5.3
86.7+50.0
95.0

+**84.4
+ 28.039.7

+ 11.9+12.9
79.381.8
+86.270.3
3.015.4

+3.420.1

+ 4.64'** 1

1979 1978 1977

129139234
62134

058,י474562
16.03016.74016,354
25.41127,64034.748
6,0646.6587,035
1.9192.4052.425

41.53144.01445,493
481557879

2.3212.3282,531
525536625

11.87212.90114.072
355212256
755347

404419508

69284233
9211,1191.293

3.7733.7973.975
5,7825.5916.864
246264157

585132139
1523
2012

10325
11815191

270302341
53112
12322968
676555

295 369 382

230.622 213,357 203.912

העבירה סוג

פריעה כלי החזקת
ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גניבוז ביציע
רשות ללא ברכב שימוש

חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה
אופניים גניבת

כייסות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה

כזדון לרכוש נזק גרימת
התפרצות או גניבה לשם שוטטות

רכוש כלפי אחרות עבירות
ארנקים חטיפת

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים זיוף

ועושק מרמה
כיסוי ללא שיק משיכת
אחרות מרמה עבירות

כלכליות עבירות
פיסקאליות עבירות

אחרות עבירות

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות עבירות

נפץ וחומרי תחסושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

עבירות שאר

הכל סך

אחוזים. מאות " *

0

11

11

*5

1ב 9□ 1

3 פ

£* 15

=י5

6 ג
* 5<י



1979 ועבריינים, עבירות  שנתי סיכום 37 לוח

הכל סר
עבריינים

6

6
397

32

446

עבריינים*
מבוגרים

נקבה זכר

5

5

343
29

14

ו

19 374

23835361

22

2,203/5843.215
1.2864, 3611,890

314

1,633/ 2121,966
1.401/ 3481.925
65133724

8213
71679

47/ 3990

/ן223 151405

17816233
2078215
40132505

1.0301/ 1891.352

58* 264

$85105

12114

4_5

45

קטינים
נקבהזכר

1

1

373

2

503

6622

35870
21924

11011

13343

40

3

2

22
238

354

634

11518

4

132

1_

חקירה תיקי העבירה סוג
אחוז נתגלו בהס נפתחו

הגילויים עבריינים

100.0 6 6 רריגיל בגידה
71.4 5 7 למרד והסתה מרד
96.7 203 210 חוקיחרוס
100.0 29 29 הסתננות
100.0 4 4 רשמייס סודות
88.2 449 509 הביטחון כלפי אחרות עבירות

97.6 83 85 התאגדות או התקהלות
100.0 3 3 ציבור במוסדות והפרעת קטטה
96.2 2,001 2,080 ברחוב והפרעה קנוטה
58.9 1,834 3,116 גבול הסגת
66.7 6 9 ציבור עובד הכשלת
82.7 2,343 2,833 איומים
934 2,903 3,107 המשסט כלפי עבירות
99.0 301 304 והימורים משחקים
36.8 7 19 הדת כלפי עבירות
95.3 181 190 שוחד
87.6 106 121 המשפחה כלפי עבירות
28.2 618 2,191 דרך חסימת רעש. מטרד.
94.8 311 328 הביטחון שירות כלפי עבירות
84.4 325 385 ציוד  הביטחון כלפי עכירות
87.5 476 544 הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
95.1 1,543 1.622 והכשלתו שוטר תקיפת

65.5 38 58 רצח
46.1 83 180 לרצח גיםיון
92.9 13 14 הריגה

  ברשלנות מוות גרימת
38.1 8 21 והריגה רצו! איומי
66.7 4 6 אדם חיי כלפי אחרות עבירות

נ: >

!*53 \/
נ:5* **

0

3^
* 3 \/

הבא) בעמוד (המשך שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה. במשר אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח
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עבריינים*
הכלמבוגריסקטינים סך

עברייניטנקבהזכרנקבהזכר

78742033538
13325056322

8911146.817\/ 1.2079.029
43241125481

562471
33

141362152
1763■ 181

224971

431251169

7523404421
191544177

11

ג21

118423
369
124? 1742
/י1117 3554
427132
44

252261,772>/ 1972.247
3834711/ 35548

210113

20_912113
5611142173

55
143145
1859224ג27

1.15191,1712.350
554189491.555
21126_147

חקירה תיקי
נתגלונ*תחו אחוזבהם

הגילוייםעבריינים

57444277.0

34133096.8
10.6749.17786.0

0.ג7105187

937277.4

33100.0

19515076.9

12611591.3
867384.9
32020564.1
89282$65.2
40927767.7

11100.0
9666.7

342882.4
11961.8
846678.6
3535100.0
4141100.0
60.0נ5
22100.0

1,8621.59885.8
97074777.0
12758.3
11100.0

1457249.7
24511446.5

44100.0
1525334.9
32023774.1

24.3284,12417.0
30,1353.14310.4

23422294.9

העבירה סוג

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שווא ומאסר כפייה חטיפה.
אדס של גופו בלפי אחרות עבירות

באיומים אי בכית אונס

כחוק שלא ובעילה אונס
טבעיות בלתי מין עבירות

בכוח מגונה מעשה
בכות שלא מגונה מעשה

בפומבי מגונה מעשה
מיז מלולות הפצת
אחרות מיו עבירות

לזנות סרסרות
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או גושת בית ניהול
ושידולס קטינים פיתוי

תועבה דברי טרסוט
זנות למטרות שוטטות

פסיכנים בסמים שימיש
מסוכנים נסמיס סחר
ויינואם סמים ייצור

המוסר בלפי עבירות שאר

חמורות בנסיבות שוד
נשק) (בלי שוד

סשע ביצוע לשס חימוש
גניבה לשם תקיפה

סחיטה
למוסד או עסק לבית התפרצות

דירה לבית התפרצות
פריצה כלי החזקת

ם 6
 11

£ 5%

ם

\./*

פ /י
11
5<י

1/1

1 \/
6י

15
3י

הבא) בעמוד (המשך שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשר אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח
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עבריינים*
הכלמבוגריםקטינים סן

עברייניםנקנהזכרנקבהזכר
1515
64736462497

76819836^' 251.648
1241962322

331952

21517

1.6972064,427> 8147.144
71453638649

12781.259"' 1011.495

4541556210
537201.945/ 2182,720
2611244155

15410
1422844

1_9111

38533361437
6781,0311631,269
251.965" 6282.600

12_71386

35

■י,

גג
23421461

1327311297

4949
35053

131189.13216

8.30670038.3265.92853.260

1 37 57לוח  שנתי וענסיכום :בירות

העבירה חקירהסוג תיקי
נתגלונפתחו אחוזבהם

הגילוייםעבריינים
עיבור עיבד ע"י גניבה 3434100.0ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גגיבה 1,05897792.3ביצוע
רשות ללא ברכב 16.3542,37914.5שימוש

חלקים גניבת או רכב מתור 34,7481,3223.8גניבה

אופניים 7,0351862.6גניבת
2.42כייסות/_ 51305.4

אחרות15 45,4939,86221.7גניבות
0 \1
2 גביב3 רכוש 87979690.6קבלת

גנוב רכוש 2,5312,32191.7החזקת

62518129.0הצתה

בזדון לרכוש נזק 14.0723,40024.2גרימת
התפרצות או גניבה לשם 25624997.3שוטטות

הרכוש כלפי אחרות 471736.2עבירות
ארנקים 5087013.8חטיפת

דבילים פסן> 2זיון* 33542 3.2
והפצתם מסמכים 1,29384365.2זיוף

ק ועושקו. 3,9752,71068.2מרמה

כיסוי ללא שיק 6.8645,78284.2משיכת
אחרות מרמה 15711573.2עבירות

כלכליות 13913295.0עבירות
פיסיקאליות3^ 33100.0עכירות
יי £.0 אחרותג* 2150.0עבירות

עירונייםפ? עזר 55100.0חוקי
אחרות מינהליות 918189.0עכירות

נפץ וחומרי תחמושת 34132495.0נשק. וטלוויזיה3| 2150.0רדיו
ועסקים תעשיות 685682.4מלאכות.

אחרות רישוי 554683.6עבירות

העבירות 29522174.9שאר

הכל 68,638סר 230,62229.8

1/

0''

שביצע. ביותר החמורה העבירה לטי השנה כמשר אחת 0עט נמנה אדם כל זה כלוח



הצבאי המימשל שטחי

226 19,524

1979 הנפות, לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים  38 לוח

העבירות עזהבפתנפתסךקבוצות הגולןנפת רמת
סינייהודהשומרוןהכל וצפון

חקירהו תיקי  18,0395,7333,5178,563226ן
ועוונות איתביעהוןוסשעים  14743299946

משונות 30946117146מיתות

4281955354נעדרים

14,3406333,36310,344חטאים

_118133471דליקות

7,185 6,773 33,708 הכל סר

הגולן רמת

1979

19791978 הנפות, לפי  וגילויים חקירה תיקי  39 לוח

עזה נפת
מיני וצפון

יהודה נפת

1978 1979 1978 1979 1978

שומרון נפת הכל סך

1979 1978 1979 1978

226 193 8,563 8,279 3,517 3,637 5,733 5,507 18,039 17,616
133 106 7,735 7,558 2,806 3,158 5,313 5,040 15,987 15,862
588 54.9 90.3 91.3 79.8 86.8 92.7 91.5 88.6 90.0

חקירה תיקי
עבריינים נתגלו בהם תיקים

הגילויים אחוז

19791978 הנפות, ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי  40 לוה

העבירות הכלקבוצות שומרוןהשינויתיקיסך הגולןרמתעזהנפתיהודהנפתנפת
19791978 סיניוצפוןחקירה
באחוזים

1978197919781979197819791978197919781979

המדינה 3,6063,5182.54464046795612,4642,5301723בטחון

הציבורי 3,1253,524+12.81,1861,2457425831,1821,6651531הסדר

אדם 2552453.9705962591231252חיי

אדם של 4,3024,0096.82,0452,0538537391,3761,1952822גופו

131138+5.345454733385911מיו

+221264מוסר 19.4336314251721762

4,1914,569+9.01,3931,3909441,2291,7451,818107132רכוש

37926629.811810277661799157מירמה

ופיסקאליות 4631333481*<>+3987כלכליות

161195+21.12817371411501מינהליות

53946114.5902831076933810742רישוי

העבירות 667763+14.473756483518599126שאר

הכל 17,61618,039+2.45,5075,7333,6373,5178,2798,563193226סך

מאותאחווים. **
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1979 הצבאי), הממשל (בשטחי סמיט בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת  41 לוח

שנתפסובלים

כליכליל.ס.ד.
הזרקהעישון(יחידות)

שנתפסו סם כמויות

53

ברביטורטים מתאדון אמפתמיגיט קוקאין
(גלולות) (גלולות) (גלולות) (גרמ)

10

קנביסחשיש הירואיןאופיוםצמחי
(גר0<(גרם)(מריחואנה)(גרם)

(גרם)

37.392.3318.669.7

סמים ותפיסות תיקים

תפיסות תפיסות הכל סר
כסם שזוהו שזוהו תיקים
באחוזים כסם שנפתחו
הכל מ0ך

93.2 259 278

1979 הצבאי), הממשל (בשטחי בתיקים הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים  42 לוח

מחכים הכל סד
לבירור תיקים
משפטם שנסגרו

המואשמים בתיקי הטיפול תוצאות
לדין הנאשם הבאת לאי סיבות

101 36

סד
הכל

סיבות חוסר מות חוסר חוסר נשפטו
אחרות עניין הנאשם הוכחות אשמה

לציבור פלילית

56

ייצור או סהר
סמים

ושימוש אחזקה
בסמים

הבל סך
מואשמים
בעבירות

מתוכם מספר מתוכם מספר (כולל סמים
נשפטו מואשמים נשפטו מואשמים שפוטים)

43 55 204 247

ויצרניס. סוחרים משתמשים,  הסגויס עברייני כל את ומקיפים לתיקים. ולא לאנשים מתייחסים בלוח הנתונים

+ 25 2518

2

1979 הצבאי). הממשל (בשטחי ומין** גיל לפי  סמים בעבירות מואשמים*  43 לוח

נשים גברים

1816 1614 14 עד +25 2518 1816 1614 14 עד

115
28

61
9

11
1

העבירה

בסמים שימוש
סמים וייבוא ייצור סחר,

שסיטימ. כולל .
המין. דווח לא שבהם מקרים 9  בסמיס שימוש כולל. לא **



1979 הנפות, לפי  הפגיעה חומרת לפי דרכימ תאונות  44 לוח

עזהנפתנפת סךרמתנפת
סינייהודהשומרון הכלהגולןוצפו?

3342851161קטלנית
169119261$1564קשה
2261861669587קלה

1,312 25 512 347 428 הכל סר

1979 הנפות, לפי  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי  45 לוח

עזהנפתנפת סררמתנפת
סינייהודהשומרון הכלהגולןוצפון

3643915175קטלנית
20816332420715קשה
364367331221,084קלה

1,974 47 746 573 608 הכל 0ד
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ישראל משטרת
מה"דוקח"ר

ומורשת חינוך מדור



צ ד א ה  ט ם ו

בביבה

מאת

כללי המפקד


