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לכבוד
בורג יוסף הד"ר

הפנים שר
ירושלים

השר, אדוני

.1980 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו''ח את לך להגיש מתכבד הנני
יחידות עלידי רב מאמץ הושקע שבה "תירוש'', תוכנית הוכנה תקופה באותה
עדיין חומש, בתוכנית שהמדובר מאחר דאז. הכללי והמפקח הפיקוד סגל המשטרה,
אדם בכוח ניכרות בתוספות כרוך שמימושה גם מה השלכותיה, את לאמוד מוקדם

ובתקציב.

לפני השנה מחצית ,1981 שנת בראשית המשטרה על הפיקוד את שקיבל כמי
מסגרת להוות תמשיך זו תוכנית כי להדגיש הריני זה, דו"ח הכנת שהסתיימה
נוספות ותוכניות חדשות עדיפויות קביעת תוך זאת, המשטרה. לעבודת כוללת
זה בכלל לרשותנו. שהועמדו המשאבים והיקף בשטח הצרכים מהערכת הנובעות
לנו להקצות דאג הפנים שמשרד חדשים, רכב כלי ו64 אדם כוח שיאי 650 תוספת

התקציביים. הקיצוצים למרות

,1980 בשנת גם נמשכה המדינה, הקמת מאז הקיימת בפשיעה, העלייה מגמת
אחוז, 12.5 של ניכרת, ובעלייה הפשיעה בכלל אחת 7.1 של בגידול והתבטאה
הקרובות, בשנים הצפוי לגבי המצב הערכת הקודמת. השנה לעומת בהתפרצויות,
הפשיעה, להחמרת בעבר שפעלו גורמים אותם כל אופטימית. הייתה לא היא אף
בעיקר מואצים, להיות עלולים תהליכים מספר מזאת, יתרה וקיימים. תקפים עדיין
וגוברת ההולכת האלימות אווירת ובגלל יציב הבלתי והכלכלי החברתי בתחום
ריתוקם ותחייב כנראה, תימשך, החבלנית הפעילות גם כולה. האוכלוסייה בקרב

ביטחוניים. לתפקידים רבים שוטרים של

בפשיעה, הלחימה שיטות לגבי מתמיד ריענון מחייבת אלה משימות עם התמודדות
פקודת שברשותנו. האדם כוח של ונכון מירבי וניצול נכונים, עדיפות סדרי קביעת
העקרונות על מבוססת אפריל), עד (מאפריל 19812 לשנת לך שהגשתי העבודה
הפרט של הביטחון תחושת את ולחזק בפשיעה העלייה את להקטין מגמתה הללו.

שקבענו: הדגשים הארץ. במרכז בעיקר שהתרופפה,

כוח תקני והעברת במטות בקיצוץ הוחל  האדם כוח של מירבי וניצול התייעלות
מבצעיות. ליחידות אדם

הדברים  עבירות בלימת על דגש ושימת ברחוב המשטרתית הנוכחות הגברת
המטה. אנשי כולל השוטרים, כל חלק נוטלים שבה מיוחדת, בפעילות אמורים

סוגי של ומעמיק מדוקדק ניתוח על המבוסס גמיש, בתכנון מבוצעת זו פעילות
הפעולה. באזור הפשיעה

בפשיעה המטפלות היחידות ריארגון  והמודיעין החקירות מערך ותחכום שיפור
הוחל כבר למחשב. והעברתו המודיעיני המידע איסוף תהליכי שיפור החמורה,

זו. תוכנית בביצוע



הפוג מן הינו הפשיעה של זה תחום  רכוש בעבירות ללחימה מחודשת היערכות
אחוז בשל והן העבירות) מכלל 80"/0) היקפו מבחינת הן באזרח, ביותר עים
מישו בשני בעיקר לפעול התחלנו ובעולם. בארץ אותו המאפיין הנמוך הגילויים
תודעת והגברת גנוב, רכוש סוחרי נגד במיוחד ויזומה, מתוכננת פעילות רים:
הערכת רכושו. על להגן יכולתו בדבר נרחבת, הסברה פעילות באמצעות האזרח,
עד ,1981 שנת של הראשונה השנה מחצית לגבי לערוך שהספקנו ראשונית מצב
ממש של ירידה מסתמנת לראשונה ניכרים. הישגים על מלמדת זה, דו"ח לחתימת
עסק לבתי בהתפרצויות לדוגמה: ישראל. משטרת של הקמתה מאז אלה בעבירות
השנה במחצית אחוז 5.7 של עלייה לעומת אחוז, 11.5 של ירידה זו בתקופה חלה
בשוד אחוז. 3.1 של עלייה לעומת אחוז 4.3 של ירידה חלה בכייסויות שעברה.
לדירות ובהתפרצויות אחוז, 54.8 של עלייה לעומת אחוז 21.2 של ירידה  חמור
של עלייה נרשמה ,1981 יוני  ובינואר אחוז, 18.2 של הגדולה העלייה נבלמה

אחוז. 7.9

משופרות הדרכה תוכניות באמצעות זאת,  ביצועו וכושר האדם כוח רמת שיפור
ביחידות. תפקידיה תוך והכשרה

מלחמתה את לשפר המשטרה של יכולתה  הקהילה עם הפעולה שיתוף העמקת
פעולה. לשתף ובנכונותם אליה האזרחים של ביחסם מעט לא תלויה בפשע,
פעילות במערכת פתחנו ממנה. כוחם את ושואבים הקהילה בתוך פועלים השוטרים
של יחסו שיפור ברחוב, הנוכחות בהגברת החל זו. מטרה לקדם שנועדה מתוכננת
למניעת והדרכתם הקהילתיים הארגונים עם קשרים יצירת לאזרח, השוטר
קשרים בפיתוח וכלה בארץ החינוך מוסדות בכל בבתיהספר, הסברה מתן עבירות,

התקשורת. כלי עם

כדי הקרובה, בשנה יותר ומתוכנן יותר קשה תעבוד ישראל משטרת לסיכום,
יעדיה. את להשיג

שבה משולבת, כמערכת בפשיעה, המלחמה את לראות נמשיך זאת, עם יחד
והאזרח החינוך מערכת בתיהמשפט, מערכת הכנסת, הממשלה, חלק נוטלים
המשטרה, על הממונה הפנים, משרד ועם עמך הפורה הפעולה שיתוף כפרט.

בעתיד. גם אותנו תנחה אשר זו, תפיסה לגיבוש רבות מסייע

ולצעוד בפשע להילחם יכולתנו את משמעותית בצורה לשפר נוכל כך רק
במדינה. החיים איכות בשיפור קדימה צעדים מספר

רב, בכבוד

אייג'*/^^.
רבניצב איבצן, אריה

הכללי המפקח ירושלים
תשמ"א אב,

1981 אוגוסט,



עלייה של מגמה מראה הקודמת לשנה נתונים השוואת
בהשוואה %ר.7 של (עלייה הפליליים התיקים במספר
החמורות בעבירות במיוחד בולטת העלייה ל1979).
עלייה  (רצח מחמירות בנסיבות ושוד רצח והאלימות:
על ומעידה (31.70/0  מחמירות בנסיבות שוד ;37.10/0 של

אלימותן. ובמידת העבירות באופי החמרה

המשטרה, שבטיפול החקירה תיקי במספר העלייה חרף
עובדה ממשי. שינוי ללא הגלויים התיקים מספר נשאר
מ27.20/0 כירידה הגילויים אחוז בנתוני משתקפת זו
חלה שהואשמו הבוגרים העבריינים במספר ל25.10/0.
עלייה 1980 בשנת חלה זאת לעומת אך מה, ירידת
הצעירים העבריינים במספר ,1979 שנת לעומת מסוימת

.(3.30/0 של (עלייה שהואשמו

שנחשפו מתלונן) (ללא העבירות במספר העלייה נמשכה
עלייה חלה סחיטה, בעבירות לדוגמה: המשטרה. ידי על
מסוכנים בסמים וסחר של.שימוש עבירות בגילוי ;7.20/0 של
אינו הדבר .%3.5 של עלייה חלה מרמה בעבירות וכן
אלא גדלה, החשיפה בתחומי שהעבריינות כך על מצביע
פעילות ידי על עבריינות של יותר גדול חלק שנחשף
המשטרתי המאמץ עקב המשטרה, של ויזומה מכוונת
ולשיפור מתלונן ללא עבירות לחשיפת שנעשה המוגבר

החיים. איכות

משמעו ירידה חלה המין עבירות בתחום  מין עבירות
.(%11.6 של (ירידה 1979 לעומת 1980 בשנת תית

השנה היתה רכוש עבירות בתחום  רכוש עבירות
העלייה בולטת במיוחד .1979 שנת לעומת 8.10/0 של עלייה
של עלייה  בהצתות ,20.40/0  דירה לבתי בהתפרצויות
מסתמנת האחרונות בשנים .12.40/0  ובגניבות 14.1"/0
או וירידה דירה, לבתי בהתפרצויות עלייה של מגמה

עסק. לבתי בהתפרצויות  יציבות

הפלילית הפעילות

בעבריינות, עלייה של מגמה השנים לאורך קיימת ככלל,
שבהם התיקים, שיעור הרכוש. עבירות בתחום במיוחד
נמצא העבירות, מבצעי את לגלות המשטרה מצליחה
אם גם הריאליים, המספרים מבחינת עלייה, של במגמה
בגלל זאת, הגילויים. באחוז הדבר מתבטא תמיד לא

התיקים. של הכולל במספר העלייה

זה בתחום השנה נקטה המשטרה  סמים עבירות
המחוזית הארצית, ברמה מיבצעים וערכה מיוחדת יהמה
גדול מספר לחשיפת הביאו אלה מיבצעים והמרחבית.
הבילוש יחידות ולמעצרם. בסמים ומשתמשים סוחרים של
לכך וביטוי הסמים, של וההפצה ההברחה מערך את תקפו
1,190  בסמים סחר בגין שנפתחו התיקים במספר ניתן
תיקים 2,464  וכן ;1979 בשנת 982 לעומת ,1980 בשנת
1,862 לעומת ,1980 בשנת בסמים שימוש בגין שנפתחו
שנפתחו התיקים כל בסך %28.5 של (עלייה 1979 בשנת

.5 בלוח  שנתפסו הסמים כמויות פירוט .(1980 בשנת

ב247,015 1980 שנת במהלך טיפלה ישראל משטרת
הבאה: החלוקה לפי פליליים תיקים

הציבורי; הסדר כלפי עבירות  %7 רכוש; עבירות  79.40/0
מרמה; עבירות  %5.6 אדם; חיי כלפי עבירות  0.1"/0
עבירות  0.3"/0 מין; עבירות  0.70/0 מוסר; עבירות  1.50/0

מינהליות עבירות  0.1></0 המדינה; ביטחון כלפי
עבירות. שאר  0.20/0 וכלכליות,



כלכליות בעבירות המטפלים שונים גופים עם פעולה
ייעוץ המשטרה; לעבודת הנוגעים כלכליים בנושאים או
בנושאים המרחביות וליחידות הארצי המטה למחלקות
שהיחידה לציין יש ההונאה. עבירות בתחום מקצועיים

רב. ציבורי לעניין שזכו פרשיות במספר זו בשנה עסקה

ומודיעין חקירות

פעיל חלק נטלה המחלקה  ותביעות חקירות מחלקת
ויישום ללימוד מיוחדת לב תשומת ונתנה החקיקה בנושאי
בתיקוני בדיונים משתתפת המחלקה פסיקה. עקרונות
גורמי עם הדוק קשר ומקיימת הראיות בתחום חקיקה
דין פסקי הנוגעות. ובוועדות המשפטים במשרד חקיקה
של המקצועיות בהוראות ויושמו נלמדו עקרוניים
השנה במשך המחלקה נתנה מיוחדת לב תשומת המחלקה.
השתלמויות ע"י החוקרים של המקצועית הרמה להעלאת
בשיתוף בהם פעיל חלק נטלה או שיזמה שונים, וקורסים
ולקחי הנחיות של הפצה ע"י וכן ההדרכה, גורמי עם
בקרה בפעילות עסקה המחלקה ובקרה. פסיקה חקירה,
מצב, תמונת לקבלת כבסיס החקירה, ביחידות שוטפת

תוךתפקידית. והדרכה ליקויים שיפור

עמדה 1980 שנת  ולבילוש למודיעין המחלקה
במסגרת המודיעין מינהלת לארגון תוכניות גיבוש בסימן
התחנה. ברמת וכלה המטה ברמת החל החקירות, אגף
מינהלת שלפיה התפיסה, עומדת התוכנית ביסוד
איסוף באמצעות מודיעין, שירותי מספקת המודיעין
בלחימה העוסקות ליחידות הן ואגירתו, הערכתו מידע,
הפנים. וביטחון ציבורי בסדר העוסקות לאלו והן בפשיעה
המסגרות היתר, בין בתוכנית, הותוו הארצי המטה ברמת

דלקמן:
מדור המיעוטים, מדור הסמים, (מדור ההערכה גופי ריכוז
מדור הקמת אחד; גג תחת המחקר) ויחידת וביטחון שיטור
המידע במיכון הטיפול את ויכוון שירכז בסיסי, מודיעין
של הפעילות הרחבת במשטרה; המודיעין במאגרי המצוי
עד מטופלים שאינם נוספים, לתחומים שדה ביטחון מערך
המקצועי הקידום ההנחייה, ההדרכה, נושאי ריכוז כה;
דגש הושם השטח יחידות ברמת אחד. גג תחת והמנהלה
על וכן מודיעין מוקד בכל מודיעין קצין תקני השלמת על
ובתחנות. במרחבים פנים איסוף קצין פונקציית כינון
הוקצה שנדרשו האדם כוח משאבי של הארי החלק
שיטת והורחבה הועמקה השנה במהלך השטח. ליחידות
כנגד בעיקר שהופעלו סוכנים באמצעות בפשיעה הלחימה
דמי וסחיטת רכוש עברייני כנגד גם אך סמים, עברייני
להילחם במגמה היקף, רבי מיבצעים מספר נערכו חסות.
מיבצע זה בהקשר יוזכר ארציות. פשיעה בתופעות
סוחרים של למעצרם להביא שנועד "אשפתות",
ומיבצע ראייה" "חד מיבצע מסוכנים; בסמים ומשתמשים
מבעליהם שנגנבו רכב כלי לאתר שנועדו "פוקד",
שנועד "אריה", ומיבצע וזיופם, פירוקם לצורך החוקיים
נמשך כן, כמו כחוק. שלא המוחזקים נשק כלי לאתר
את לשרת שתכליתו הממוכן, המודיעין קובץ של פיתוחו
ברמת והן המטה ברמת הן במשטרה, המודיעין מערך

השטח.

להשגת בפשיעה ללחימה הזרוע יחידות פעלו 1980 בשנת
שבהם הפליליים התיקים שיעור העלאת יעדים: שני
עבירות של הגילויים מספר והעלאת העבריין התגלה
כגון עבירות בעיקר מתלוננים, אין שלגביהם ועבריינים

וכר. סחיטה גנוב, ברכוש סחר בסמים, ושימוש סחר

בילוש יחידות החקירות. זרוע על הוטל הראשון היעד
פעלו והארצית המחוזית המרחבית, ברמה ומודיעין
,1980 בשנת גם פעלו, החקירות באגף השני. היעד להשגת

מטה. מחלקות ושלוש ארציות יחידות שתי

השנה עסקה  פשעים לחקירת הארצית היחידה
הבאים. בנושאים

פרשיות חקירת  וזמורימ ופשעים מיוחדות חקירות
בהן שמעורבים כאלה או במורכבותן מיוחדות פשיעה
בתחום אינן העבירות (כאשר בכירים ציבור אישי
הרצח פרשת לציון השנה ראויה זה במכלול הכלכלי).

הכפול.
אנשי כלפי שהתעוררו חשדות חקירת  פנים חקירות
שנבדקו החשדות עיקר פליליות, עבירות שעברו משטרה,
של מעמדם וניצול באמון מעילה שוחד, לקיחת היה:

משטרה. אנשי
אנשי ע"י נחקרו 1980 בשנת  הנאצים פשעי חקירות
554 נאצים, בפשעי חשודים נגד בחקירות העוסק המפלג,
לפושעים הנוגעים 3 מהם חקירה, תיקי 6 ונפתחו עדים
כן כמו באנגליה. 1  ו בגרמניה 2 בארה"ב, המתגוררים
המשפט בבתי הופיעו אשר עדים ב76 המפלג אנשי טיפלו

בארץ.

היחידה במסגרת  הונאה לחקירות הארצית היחידה
ומפלג חברות מפלג הונאה, מפלג מפלגים: שלושה פועלים
1980 בשנת היחידה של העיקריים יעדיה ובילוש. מודיעין
ארצי בהיקף הונאה עבירות וחקירת גילוי חשיפה, היו:
שהועלו מדינה עובדי חקירות המדינה; לגבולות מחוץ או
בהן שיש פעולות ייזום הונאה, בנושאי חשדות נגדם
הפשיעה אודות מצב תמונת גיבוש הונאה, עבירות למנוע
עבריינות בענייני ידיעות איסוף ומגמותיה; הכלכלית
ושיתוף קשר קיום והערכתן, הידיעות עיבוד כלכלית,



לטיפול והפנייתם במצוקה קטינים איתור לפעולות בנוסף
הנוער בקרב ההסברה ולפעולות האזרחיות לרשויות
יזמו ובמועדונים, קהילתייים במרכזים הספר, שבבתי
קיץ, מפעלי שני המשטרה שביחידה! המניעה עובדי
הזמן את למלא במטרה המקומיות, הרשויות עם בשיתוף
יוליאוגוסט: בחודשים הנערים לרשות העומד הפנוי
בשמירה נערים להפעלת  החופים" "משמרות מיבצע
"קייטנות ומפעל ותקיפות, גניבות מפני המתרחצים על
ביוזמת המקומיות, הרשויות ידי על המופעלות  רחוב"
דאגה ישראל משטרת בו. משתלבים גם אשר הנוער, עובדי
את למסד החופים'', ל"משמרות המתנדבים את לבטח
והתרבות, החינוך משרד באמצעות רכוש" "נאמני נושא

למתנדבים. הוקרה תעודות ולהנפיק

קלות עבירות שעברו קטינים לגבי איתביעה מגמת
13,942 מתוך קודמות. לשנים ביחס השנה גברה ומקריות,
המהווים  קטינים 4,596 לגבי עבירות שביצעו קטינים
ההליכים נמנעו  עבירות שביצעו הקטינים מכלל כ330/0
המשטרתית הפעולה לדין. ובהבאה בחקירה הכרוכים
הנוער לשירותי לטיפול והפניה באזהרה הסתכמה לגביהם
10,540 נפתחו שהואשמו, קטינים ל9,373 האזרחיים.
52.470/0 היווה 1816 גילאי של חלקם פליליים. תיקים

הקטינים. המואשמים מכלל

של יותר גדולה מעורבות של מגמה הסתמנה השנה
הקטינות מכלל ל42.830/0 רכוש. בעבירות קטינות
כי לציין יש רכוש. עבירות בגין תיקים נפתחו שהואשמו,
1816 בנות של חלקן בלט המואשמות הקטינות בקרב גם

הקטינות. המואשמות מכלל 58.080/0 מהוות והן

הקטינים המואשמים באחוז קלה ירידה מסתמנת השנה
מהווים הם אולם ,1979 שנת לעומת המיעוטים, מבני
מסתמנת עלייה הקטינים. המואשמים מכלל כ400/0 עדיין
ביחס סמים בעבירות המעורבים הקטינים במספר
בשנת קטינים 377 הואשמו בסמים בשימוש לאשתקד:
הואשמו בסמים בסחר שעברה; בשנה 263 לעומת ,1980

שעברה. בשנה 42 לעומת קטינים 56

נוער לעובדי וקורסים השתלמויות נערכו השנה הדרכה
הנוער. ליחידות הצטרפו מקרוב שזה ולאלה ותיקים
המכון עם בשיתוף בכירים, נוער עובדי 30 הוכשרו
קוימו בירושלים. העברית באוניברסיטה לקרימינולוגיה
החקירות משרדי ולראשי מרחביים אח''ק לקציני עיון ימי
המדור קציני הופיעו הקורסים במסגרת בתחנות.
אנשי של קבוצות 35 בפני הארצי במטה נוער לעבריינות

משטרה.

בנושא סקרים 2 נערכו השנה  וסקרים מחקרים
האוני עם בשיתוף שנערך מחקר הסתיים קטינים. מעצרי
האחריות גיל "העלאת בנושא בירושלים העברית ברסיטה
על מחקר בעריכת המשטרה מסייעת כן כמו הפלילית".

בכלא. אסירים עם נערים מפגש  רמלה כלא פרויקט

נוער עבריינות

עסקה לדין, והעמדתם צעירים עבריינים מתפיסת לבד
מניעה. בפעולות הנוער, עבריינות בתחום ישראל, משטרת
חדפעמיות או מקריות מזדמנות, עבירות שביצעו קטינים
אזרחיות. טיפוליות לרשויות והופנו הוזהרו עוון, מסוג
החינוך, משרד של מניעה בפעולות גם השתלבה המשטרה
ויזמה המקומיות, והרשויות והרווחה העבודה משרד
והלא הפורמאלי החינוך במסגרת והדרכה הסברה פעולות
בוועדות המשטרה מעורבות חוזקה השנה פורמאלי.

ובתחיקה. נוער עבריינות למניעת

הועמקה נוער עם ומקצועית ייחודית לעבודה התשתית
נוספים תקנים והוקצו הארץ ברחבי הנוער יחידות בכל
בהתאם הפנימיים, הנהלים שונו בתחנות. נוער לעובדי
שינוי ונעשה הפלילית, האחריות גיל מהעלאת לנדרש

הנוער. יחידות במבנה פונקציונאלי

בנוער, המטפלים הגופים כל את רבות שהעסיק הנושא
השנה גם היה והמשטרה, החינוך מערכת את ובעיקר
בנושא הציבורית ההתעניינות הספר. בבתי האלימות
לשיתוף הביאו הבעיה, עם ביעילות להתמודד והרצון
מיבצעים נערכו הספר. בתי לסגל המשטרה בין פעולה
מפני ספרם בית רכוש על בשמירה תלמידים להפעלת
סביב המשטרתיים הסיורים ותוגברו נזק וגרימת גניבות

הספר. בתי



.(1979 בשנת 350 מתוך זיהויים 26 (לעומת 48 זוהו ומהם
המחשב. תוכנית בעזרת זוהו קלסתרונים 5

רכוש וזיהוי רישום משרד של תפקידו  רכוש זיהוי
ולקשר הארץ בכל המשטרה מיחידות דיווח לקבל במז"פ
נמצא. או שנתפס רכוש לבין אבד או שנגנב רכוש בין
הדבר הרכוש: ובתיאור הדיווח ברמת שיפור ניכר השנה
טופלו שלא גניבה, על ההודעות במספר בירידה מתבטא
40,000 לעומת השנה 24,963) זיהוי מאפייני חוסר בגלל
גנוב, רכוש לתאר הכושר את לשפר במגמה .(1979 בשנת
ומדריך תכשיטים לתיאור מדריך כגון עזר, אמצעי פותחו
שטיחים. לתיאור מדריך נמצא בהכנה תורה. ספרי לתיאור

בשלושה פועלת  במז"פ עבירות למניעת היחידה
הדרכה ייעוץ, מתן חקיקה, ייזום מידע, איסוף תחומים.
ייעוץ מיבצע נערך אלה פעולות במסגרת לציבור. והסברה
אחת ובשכונה בירושלים אחת בשכונה לציבור והדרכה
נכנסו עבירות מניעת קצין ביוזמת תלאביב. באזור
רכוש על מזהים פרטים רישום המחייבות תקנות לתוקפן

.(1.9.80) ביטוח בפוליסות

11,200 במז"פ נפתחו 1980 בשנת  מעבדה בדיקות
במעבדות שנתקבלו מוצגים, 19,353 ובהם בדיקות, תיקי
הבדיקות במספר ניכרת עלייה היתה החקירות. מיחידות
(כגון קשים סמים ותחמושת, בנשק הקשורות המעבדתיות
וסימנים עקבות מסמכים, מתלקחים, חומרים הרואין),

ירי. ושרידי העבירה, מזירת

פותח קליעים. ופגיעות ירי חורי לקביעת ערכה פותחה
ביד נשק החזקת עקבות לגילוי (פרופרינט) חדש תכשיר
הביולוגית למעבדה חדש ציוד הוכנס ביחידות. הופץ אשר
פריצה סימני אוסף בהכנת הוחל סימנים. ולמעבדת
לזיהוי טכניקה פותחה (ג'בקה). פליירפטנט באמצעות
שיטה פותחה במעבדה. מאולתרים נפץ חומר מרכיבי

פלואוראצטאמיד. לזיהוי חדשה

 ז"ל שור א. ניצב ע"ש מדעי לתשאול במעבדה
במספר וירידה בפועל הבדיקות במספר עלייה נרשמה
בהתמדה עולה ייעול. אמצעי נקיטת עקב הביטולים,
(רצח חמורה בפשיעה חקירה תיקי של היחסי השיעור
הפוליגרף ועדת בפוליגרף. לבדיקה המגיעים וכר)
והגישה עבודתה סיימה המשפטים, שר ידי על שמונתה
דעתה נתנה חקיקה לענייני השרים ועדת מסקנותיה.

מחייבות. תקנות במסגרת בהיפנוזה השימוש להסדרת

ומעשי) (עיוני תורתי חומר הוכן  והדרכה הנחיה
נמשך אצבעות, וטביעות צילום בנושאי זיהוי לטכנאי
אתה ו"האם מז"פ" שירותי את "הכר הסדרות פרסום
הסברתי חומר הופץ כן וכמו מז"פ?" בשירותי נעזר

עבירות. מניעת בנושאי

11/70.ק.ס.ו מחשב לקליטת הכנות נעשו  מז"פ מחשב
.1981 בשנת לשימוש שייכנס במז"פ,

פלילי זיהוי

היה פלילי לזיהוי המחלקה של המרכזיים היעדים אחד
הפשיעה במגזר הגילויים אחוז את להעלות השנה
גייסה זו למטרה לסוגיהן. רכוש עבירות קרי המאסיבית.
אדם בני לזיהוי והטכנולוגיה המדע בתחום אמצעים מז"פ

רכוש. ולזיהוי

במספר ניכרת עלייה היתה השנה  אדם בני זיהוי
1,327 היו 1980 בשנת אצבעות. טביעות פי על הגילויים
העבירה בזירת שנמצאו אצבעות טביעות פי על גילויים,
היו מתוכם .(46.30/0 של עלייה ,1979 בשנת 907 (לעומת
מאוספים 413 ;(1979 בשנת 330) מז''פ מאוסף 433
היחידה הצעת לפי 481 ;(1979 בשנת 348) מקומיים

.(1979 בשנת 229)

בני זיהוי נושא על מופקד במז"פ וקלסתרון אלבום משרד
ודיוקני עבריינים תצלומי שהם חזותיים, באמצעים אדם
האלבומים הקלסתרן. בעזרת שהורכבו אלמונים
זיהוי מסדרי לעריכת משמשים ביחידות המופעלים
תוכנית מעשי לשימוש נכנסה האחרונה בשנה תצלומים.
בהתאם המורחב, האלבום תצלומי מיון המאפשרת מחשב,
תצלומים, זיהוי מסדר! 1160 המתקבלים. התיאור לפרטי
743 (לעומת השנה נערכו חיוביות, תוצאות היו שבהם
קלסתרונים 359 השנה הורכבו הכל בסך שעברה). בשנה
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בחשיפת הביטחון כוחות הצלחת עקב  החבלה מערך
פיגועי במספר ירידה 1980 בשנת חלה ובמעצרים, חוליות
באירועים הנפגעים במספר גם התבטאה הירידה החבלה.

אלה.
מגורים בתי היו: 1980 בשנת לפיגועים הנבחרים היעדים
הומים; ומקומות ראשיים רחובות אזרחיים; רכב וכלי

ממלכתיים. ומוסדות בנקים
של החבלה מערך טיפל פח"ע, רקע על החבלה פיגועי לצד
מבצעי פלילי. רקע על חבלה בפיגועי גם ישראל משטרת
עבר ללא אזרחים גם ולעיתים עבריינים, הם אלה פיגועים
שונים לחימה ואמצעי נפץ בחומרי המשתמשים פלילי,
בין נקמות חשבונות", "חיסול כגון: מטרות להשיג כדי
חסות, דמי בסחיטת הכרובים איומים מימוש עבריינים,
פיצוח פלילית, לפעילות מחיה" "שטחי על השתלטות
ואף עבריינים) בין לא (גם אישיים סכסוכים כספות,
הוא הללו הפיגועים מרבית את המאפיין לשמה. בריונות
מסוים. קרבן של ברכושו לפגוע או לפצוע להרוג, הרצון
פיגועי 186  זה פשיעה בסוג עלייה היתה 1980 בשנת
.1979 בשנת פיגועים 155 לעומת פלילי רקע על חבלה
באופיים. החמרה גם חלה האירועים במספר העלייה לצד
מטעני הנחת שיטות בשכלול התבטאה להרוג הכוונה
רימוני ובהשלכת ברכב) (בעיקר הממולכדים החבלה
חבלה באירועי הנפגעים מספר עלה מכך כתוצאה רסס.
,47 ונפצעו אנשים 9 נהרגו 1980 בשנת פלילי: רקע על

.1979 בשנת פצועים ו6 הרוגים 2 לעומת
בחפצים לטפל הציבור בקריאות ירידה חלה 1980 בשנת
זו לירידה הסיבות אחת חשודים. רכב ובכלי חשודים
היזומות. הפעולות את הגביר החבלה שמערך בכך נעוצה
ובמחוזות במרחבים שבוצעו היזומים התרגילים מספר גם

.1980 בשנת עלה
החבלה מערך הקדיש והיזומה, השוטפת לפעילות במקביל
אדם. כוח בתחום והשתכללות להתבססות 1980 שנת את
אדם כוח ידי על אויש שחלקם נוספים, תקנים אושרו
קצין (ביחידת האמצעים פיתוח מדור מתאים. מקצועי
בציוד נוספים פריטים של פיתוחם סיים ארצי) חבלה
תשתית הוקמה לכך במקביל החבלן. של הייעודי
מערך של הייעודי בציוד לטיפול מיוחדת תחזוקתית

החבלה.
הקשור בכל החבלה מערך את משרתת  החבלה מעבדת
כוללת: המעבדה עבודת ההתרחשות. לאחר לאירוע,
זירת וצילום תיעוד ממצאים, איסוף האירוע, בזירת טיפול
לגבי מסקנות והוצאת שנאספו הממצאים ניתוח האירוע,
באירוע. שהתפוצץ החבלה מטען של והמבנה ההרכב
ומהווים המשטרה חבלני להדרכת משמשים אלה נתונים
מעבדת מומחי מסייעים כן כמו החוקרות. ליחידות סיוע
לגבי דעת חוות במתן המשפטיים לגורמים החבלה

והמוצגים. האירועים
בשני פעל החבלה מערך של ההדרכה צוות  הדרכה
ישראל משטרת לחבלני ואימון הדרכה עיקריים: כיוונים
החבלה. בנושאי החבלה למערך מחוץ גופנים והדרכת
החבלה קציני עם בשיתוף נעשו השונות ההדרכה פעולות

ובמרחבים. במחוזות

פנים ביטחון

המבצעית הפעילות התבססה 1980 בשנת  מיבצעים
השונות ברמות ויחידות זרועות על והמיוחדת השוטפת
מיבצעים ב166 הופעלו היחידות ומשא"ז). מג"ב (כולל
התייחסו המיבצעים ובעייתיים. מורכבים מהם ואירועים,
הייעודיות המשטרה משימות של השוטפת לפעילות
אישים, אבטחת הציבורי, הסדר הפנים, ביטחון בתחומי
מיבצעי כסיוע מסוקים הפעלת מיוחדים, ליווי מיבצעי
חריגים מיבצעים וכן וכר, נעדרים ולאיתור תנועה לפיקוח

שונים.
העצמאות, יום היו: המרכזיים והאירועים המיבצעים
אורון הילד חטיפת המימונה, חגיגות האוטונומיה, שיחות
צעדת חוקית, בלתי בנייה להריסת סיוע ז"ל, ירדן
מיבצעי וכן ישראל), משטרת אחריות (בתחומי ירושלים
בפרשת העצורים ליווי ומיוחדים, שוטפים לפועל הוצאה
שלא המוחזק נשק (חיפוש "אריה" מיבצע הכפול, הרצח
הנערה (כגון: נעדרים חיפוש האזרחי), במגזר כדין
לאבטחת (ההיערכות "מגביר" מיבצע האוטיסטית),
מיבצעים וכן ירושלים) במחוז החשמל חברת מיתקני

החגים. בימי מיוחדים
נהלים, רענון מיבצעיים, תכנונים בדיקת על דגש הושם
משימות צה"ל. עם פעולה שיתוף ונושאי ביקורות
גורמי ובשיתוף בשילוב הדדי, בסיוע בוצעו המשטרה
לתחומי בהתאם שב"כ), (צה"ל, במדינה אחרים ביטחון

ישראל. ממשלת ידי על שנקבעו כפי האחריות,
פנים ביטחון בנושאי פקודות הופצו  וכוננות ארגון
ישראל למשטרת משותפות חלקן וחירום, רגיעה בעיתות
גם פקודות הוצאו קיימות. פקודות ועודכנו וצה"ל,
המשטרה יחידות של והתרגילים המיבצעים בתחומי
מטרת ייעודיים. משטרה ובנושאי פנים ביטחון בנושאי
היחידות של והכוננות הידע את להעמיק היתה התרגילים
מצב" "הקפאת לנושא ניתן מיוחד דגש אלה. בנושאים
(פיגוע ערובה בני נלקחו שבהם חמורים פיגוע במקרי

מיקוח).
מיתקנים לאבטחת מונעת פעילות בוצעה  אבטחה
האבטחה, מערך אבטחה. לתכנוני בהתאם המדינה, ברחבי
המיתקנים, בתרגול התמקד המאובטחים, הגופים כולל
חינוך. מוסדות אבטחת תרגול על מיוחד דגש שימת תוך
ובמקביל אבטחה תורת בגיבוש הוחל התורתי בתחום
והאחרים. המאובטחים לגופים מקצועיים נהלים הוצאו
מתוכננים ביקורים ערך הארצי הדרג  ובקרה פיקוח
לקציני וכנסים עיון ימי נערכו במיתקנים. פתע וביקורי
הידע את להעמיק במטרה המחוזות, במסגרת ביטחון

הפעולה. שיתוף את ולהגביר היכרות לערוך המקצועי,
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בבסיסים מיבצעיות תורנויות פיגוע; בעקבות או כוננות
לרבתכליתיים נעשו הממונעים הסיורים ובמפקדות.
סגירת פתע, מחסומי הקמת גם רבות פעמים וכללו יותר
(תחנות רגישים במקומות ותצפית אבטחה שטחים,

מיעוטים. בני וביקורת וכד'), שווקים אוטובוס,

לצרכים האפשר, ככל הותאמו, ואופיה הפעילות שעות
רבים במקומות הוגברו כן השונים. באזורים הביטחוניים
לעבוד הבאים פועלים בדיקת בעיקר הבוקר, פעילויות
רגישים. ומקומות חינוך מוסדות וסריקת בישראל
של פעולה ומשיטות מפיגועים מיבצעיים לקחים
היום בשעות הסיורים גם בשטח. ויושמו הופקו המחבלים
שניתן המתנדב האדם כוח לאפשרויות בהתאם הוגברו,

וגימלאים). תלמידים (בעיקר אלה בשעות לנצלו

המשיכו המשא"ז מתנדבי  הקהילה בקרב פעילות
מניעת בתחום מרשימים להישגים להגיע השנה גם
בשטח פעילותם כדי תוך ורכוש, נפשות והצלת העבריינות
לכידת היו: השכיחים האירועים סוגי הביטחוני. בתפקידם
פריצות כלל (בדרך עבירה ביצוע בשעת עבריינים
רכוש תפיסת נוסעיו; ומעצר גנוב רכב תפיסת ובריונות);
אנשים וחילוץ שריפות איתור נעדרים, חיפוש גנוב,
אנשים והצלת פינוי דרכים; בתאונות וחילוץ סיוע מהאש;

במצוקה.

המיוחדות ביחידות המשטרה עם הפעולה שיתוף הורחב
יחידות ומתוכננות. יזומות בפעולות המשא"ז, מתנדבי של
ממתנד מורכבות והן יישובים, במספר היום פועלות אלה
הרגילה לתורנותם בנוסף בכך, לעסוק נכונות שהביעו בים
בשטח פועלים אלה מתנדבים השוטף. הביטחון בתחום
ועברו מתאימים שנמצאו לאחר המשטרה, אנשי עם יחד
גם למשטרה סיוע מגישים המשא''ז מתנדבי הכשרה.
גם השנה החלו כן כמו דרכים. תאונות מניעת בתחום
בתחום הן  בקשישים בטיפול למשטרה סיוע במתן

מניעה. בפעולות והן ההסברתי

כ69,000 נערכו 1980 בשנת  והדרכה אימונים
המתנדב הדרכת שכללו: למתנדבים, אימון פעילויות
מטווח יסוד, מושגי הקניית הנשק, והכרת (אימון החדש
בנשק, חוזר (אימון משלימה הדרכה שונות); והנחיות
עזרה פרקי משטרתי; ברכב לנהיגה הסמכה נוסף, מטווח
סיור; וצוותי כוננות יחידות חברי אימון וכר); ראשונה
עברו במדינה, הקלעים מטובי איש, (כ250 צלפים אימון
אימון אופטי); ציוד עם צלפים ברובה מיוחדים ירי אימוני
שהיו או הגדנ"ע במסגרת התאמנו לא (אשר נוער בני
חלק נטלו משא"ז אנשי אלפי נוסף). באימון חייבים
של עצמאית במסגרת הן מיבצעיים, תרגילים במאות
וגורמי ישראל משטרת עם בשילוב והן המשא"ז
בהשתלמויות השתתפו סגל אנשי עשרות נוספים. ביטחון
ובהשתלמויות משטרתיים בקורסים האזרחי, המשמר של
התחומים על דגש הושם במשא"ז ההכשרה בנושאי חוץ.
נושאים גיוס; שיטות אנוש; ויחסי במתנדב טיפול הבאים:

משטרתיים. נושאים וארגון; מינהל נושאי מיבצעיים;

האזרחי המשמר

המשמר של המיבצעית המערכת שופרה 1980 בשנת
מערך הורחב בשטח. הביטחונית הפעילות וגוונה האזרחי
שיתוף נמשך עבריינות; במניעת ישראל למשטרת הסיוע
מערך הורחב המקומיות, והרשויות הקהילה עם הפעולה
המנהלית. המערכת וחוזקה ולמתנדבים, לסגל ההדרכה

ביחס הפועלים החברים מספר יציבות על שמר המשא"ז
פעילים, חברים כ86,000 שעברה: בשנה למספרם
מקומיות רשויות ב81 שכונתיים, בסיסים 439 באמצעות
בשנת בדרום. אילת ועד בצפון וקריתשמונה מקצרין 
והצטרפו איש 43,434 הפעילים ממצבת נגרעו 1980
חברים היו הנגרעים מרבית חדשים. חברים 42,255
לומדים, הם שבו במוסד השומרים סטודנטים זמניים:
מימשו לא אשר חדשים מתנדבים קליטה, במרכזי עולים
הינם המצטרפים שפרשו. ותיקים וכן הצטרפותם, את
סגל של הגיוס מאמצי בעקבות שבאו חדשים, מתגייסים
את שחידשו חברים וכן מתנדבים, בסיוע המשא"ז

פעילותם.

כ20,000 של וקבוע יציב גרעין קיים זו לתחלופה במקביל
שנים 5 בפעילותם המתמידים ומסורים, ותיקים מתנדבים
וכן שנים, ל5 3 בין הפעילים איש כ17,000 ומעלה,

שנים. ל3 שנה בין הפעילים נוספים, רבים אלפים

משא"ז חברי כ2,600 לילה, מדי הארץ, בכל פעלו ב1980
בממוצע.

חברי ביצעו 1980 בשנת  הביטחונית הפעילות
כש''פעילות'' ביטחוניות, פעילויות 950,952 המשא"ז
אחת, משמרת במשך אחד, אדם של בפעילותו מוגדרת
(בשכונות רגליים או ממונעים סיורים הבאים: בתחומים
ביקורת; מחסומי הקמת רגישים); ובמקומות המגורים
במצבי מיוחדות פעולות ציבוריים, אירועים אבטחת
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סיור הגבול משמר

ביצעו אירועים, בכ406,000 השנה טיפלו הסיור שוטרי
לבתימשפט, הזמנות ו61,000 מאסר, פקודות כ250,000

תנועה. עבירות על דו"חות כ250,000 והגישו

הסיור מחלקת של הפעילות תחומי הרחבת במסגרת
עבריינים תפיסת פשעים, מניעת בנושאי הסיור ויחידות
שנת את אפיינה אשר וביטחונו הציבור שלום ושמירת
קשישים אלפי בקרב מקיפות הסברה פעולות נערכו ,1980
שיש האמצעים בנושא תידרוך ניתן בהן הארץ, רחבי בכל
גורם שימשה גם המשטרה שוד. מעשי נגד כהגנה לנקוט
הנוטלים והממלכתיים, האזרחיים הגופים כלל בין מתאם

נמשכת. £דיין שפעילותו במיבצע חלק

שונים, במיבצעים הסיור אנשי עסקו זאת מלבד
שבוצעו צבאי רכוש החזרת מיבצעי היו ביניהם שהבולטים
או נתפסו הוחזרו, אלו במיבצעים צה"ל. עם בשיתוף
כ2.1 של בערך צבאי, ציוד פריטי כ10,600 הוחרמו

שקלים. מיליון

מיגוון בביצוע הושקעו סיירים של עבודה שעות רבבות
מחסומים הצבת כגון: שגרתיים, תפקידים של ביותר נרחב
להרתעת מניעה סיורי ואנשים; רכב כלי ובדיקות
ובשמירת סדר בהפרות טיפול פח"ע; ולמניעת עבריינים
ואירועי חגיגות הפגנות, התקהלויות, בעת הציבורי הסדר
חריגים במקרים לציבור סיוע הגשת למיניהם; ספורט
נעדרים; אחר חיפוש מודיעין; שירותי מתן אסון, ובמקרי
באלה וכיוצא למיניהן, זקיפויות עצורים, על שמירה
היממה. שעות ובכל השנה ימות בכל שניתנו שירותים

עבודה נוהלי בהוצאת זו בשנה עסקה הסיור מחלקת
ביקורת, בפעולות הקיימים, הנהלים ובעדכון חדשים
כדי היחידות, עם ישיר קשר בקיום וכן והדרכה פיקוח
השנה ואחרות. מקצועיות בעיות בפתרון להן לסייע
מהות את המגדירה הסיור", "תורת לראשונה נכתבה
ועקרונותיו, אחריותו תחומי תפקידיו, מטרותיו, הסיור,
זה תורתי חומר ושיטותיו. הסיור פעולות את והמפרטת
ויהווה בשטח התפקידים לביצוע מנחה תורה ישמש
המשטרתיים הספר בבתי סיור בנושאי להדרכה בסיס
המשיכה במקביל, הפיקוד. רמות בכל השונים ובקורסים
עם פעולה ושיתוף הדוקים קשרים בקיום הסיור מחלקת
ביצוע לצורך וצבאיים, ממלכתיים אזרחיים, גורמים
ודרכי האמצעים שיפור שמטרתן משותפות מטלות
ורשויות ממשלה משרדי הם: אלה גופים בפשיעה. הלחימה
חברות איגוד לאומי, לביטוח המוסד צה"ל, מקומיות,
ההתאחדות המשפט, בתי הנהלת הבנקים, ואיגוד הביטוח

ועוד. ישראל מקרקעי מינהל לכדורגל,

כוח, ממצודת המדינה, של לאורכה פרוסות מג"ב פלוגות
באחריות ביטויה מוצאת הפעילות מלחתא. לתל ועד
פיקוד תחת ושומרון, ויהודה לבנון בגבול וביטחון לשיטור
לבלימת בסיורים בירושלים; ושיטור ביטחון בסיורי צה"ל;
היתה 1980 שנת הנמלים. ובהבטחת ישראל בערי הפשיעה
ובהתעצ בהתארגנותו הגבול, משמר בפעילות מפנה שנת
תקנים קיצוץ תוך מחודשת, היערכות נעשתה מותו.
תקנים 225 המיבצעי. למגזר המינהלי מהמגזר והעברתם
והדבר מיבצעיים לתפקידים הועברו מינהלה עובדי של
ישראל משטרת ושל מג"ב של המיבצעי הכוח את הגדיל
הגזרות ארצית. עתודה המשמשת מיבצעית בפלוגה
על נטלו שהוכפלו, היישובים משמר ויחידות תקנים קיבלו
אבטחת לארגון הקשור בכל ישנותחדשות, משימות עצמן
הלאום אדמות על חוקית בלתי השתלטות היישובים,

החקלאי. במגזר החקלאיות הגניבות ובלימת

הקהילה עם והאמיצים המסורתיים הקשרים נמשכו
ככוחות המשא"ז מתנדבי במערך שילובה תוך החקלאית,
נערך שנים מזה לראשונה התחומים. בכל וסיוע תגבור
ממערך בחלק העובדת ההתיישבות בני של מאסיבי גיוס
ובדבקות בדינמיקה ביטויו נותן זה ודבר ישראל, משטרת
בפשיעה היומיומית בהתמודדות היישובים משמר של

הגוברת. החקלאית

מיבצעי כוח הגבול משמר ביחידות לראות ההחלטה
ובאירועים פנים ביטחון באירועי לטיפול ומיומן
בתחום גם מאסיבית התארגנות חייבה ממלכתיים,
קרב בנוהל התארגן החילי האימונים בסיס ההדרכה.
והמקצועיות התורתיות המשמעויות ליישום חפוז,
ישראל. משטרת ממערך ולחלק מג"ב שוטרי לכל והנחלתן
החילי, האימונים בבסיס אימון עברו החולפת בשנה
סמלים שוטרים, ל1,000 קרוב מג"ב, לשוטרי בנוסף

והמשא''ז. השונות המשטרה מיחידות וקצינים

להעתיק חיפה, נמל פלוגת עשויה הבאה, השנה לקראת
על אחריות יקבל מג"ב עזה; לרצועת פעילותה את
תחנות לפריסת צעדים ויינקטו חדשים לאומיים מיתקנים
לתת כדי מג"ב, כוחות עם בשילוב ובשומרון, ביהודה

המתיישבת. לאוכלוסייה יותר נאותים משטרה שירותי
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חניה. עבירות באכיפת משמעותית הפחתה היתה תנועה,
מסך 730/0 חניה עבירות אכיפת היוותה 1977 בשנת אם
החניה דו"חות היוו הנסקרת שבשנה הרי האכיפה,
10 והופעלו נקלטו הנסקרת השנה במשך בלבד. 49.50/0
מצלמות, עם אלקטרוניים מהירות (מדי ממא"לים

מרובה. בהצלחה בערים שהופעלו

נרחבת. הסברה פעילות נערכה האכיפה, לפעולות במקביל
שנערכה ההסברה ופעילות המשטרתית ההסברה פעילות
והמועצה התחבורה משרד המשטרה, עם בשיתוף
בכל הוגברה ואף המשיכה תאונות, למניעת הלאומית
המועצה מתנדבי שילוב הוגבר כן התקשורת. אמצעי
ובני קשישים בקרב שנערכו ההסברה בפעולות הלאומית
אלה האוכלוסייה: שכבות לכל כוונו אלה פעולות נוער.
מסוגלים שאינם אלה התעבורה, תקנות את יודעים שאינם
ואלה המקובלים הכללים על לשמור כלשהי מסיבה

לקיימם. רוצים שאינם

לטובה בשינוי לחוש ניתן כי היא בציבור הרווחת הדעה
מסקר בדרך. המשתמשים של ההתנהגות בנורמות שחל
הנסיעה מהירות כי לדוגמה, עולה, הטכניון ידי על שבוצע
,1978 בשנת היתה חיפה,  גבעתאולגה בכביש הממוצעת
הממוצעת המהירות ירדה הנסקרת בשנה ואילו קמ"ש 97
קמ"ש). 90 היא זה בכביש המותרת (המהירות קמ''ש ל88
שלפעילות מדעית, בצורה להוכיח מסוים קושי קיים
הדרכים. תאונות עקומת על ישירה השפעה היתה הנזכרת
והאוני הטכניון מדעני לרבות בדבר, הנוגעים כל אולם,
בקרב הגבירה ההסברה פעילות כי גורסים ברסיטאות,
חדישים אכיפה אמצעי הפעלת וכי המודעות את הציבור
מרכז כי יצוין מרתיע. גורם היוו אכן בענישה והחמרה
סיבות לחקר בפרוייקט עוסק בטכניון, בדרכים הבטיחות
להלן .1980  1979 בשנים הדרכים בתאונות הירידה
מגמת נמשכה הנסקרת בשנה גם כי המוכיחים נתונים
סה"כ :1979 שנת לעומת הדרכים בתאונות הירידה
 נפגעים סה"כ ;%11 של ירידה  נפגעים עם תאונות
סה"כ ;23.40/0 של ירידה  הרוגים סה"כ ;12.80/0 של ירידה
הולכי מבין הרוגים ;9.80/0 של ירידה  נפגעים רגל הולכי
גיל עד נפגעים ילדים בקרב גם .%15.1 של ירידה  הרגל
.(21  13 בלוחות ראה (פירוט משמעותית ירידה היתה 14

 התאונות עקומת על היא גם השפיעה הדלק התייקרות
למרחקים בעיקר הנסיעות, פחתו התנועה, ספירות לפי
הורגשה לא בערים ובדרום. שבצפון הקיט ולאתרי ארוכים
ניתן התאונות ומנתוני מיוחד, באופן בנסיעות הירידה
82.30/0 התאונות: מספר עלה העירוני בתחום כי להסיק

.1979 בשנת 800/0 לעומת ,1980 בשנת התאונות מכלל

הדרכים, בתאונות ירידה היתה העירוני בתחום גם אמנם,
הביך בתחום לתאונות יחסית קטנה, היתה זו ירידה אולם
 הבינעירוני ובתחום ,8.50/0 של ירידה  (בערים עירוני
הירידה היתה קטלניות, בתאונות .(19.70/0 של ירידה
בינעירוניים בכבישים שאירעו בתאונות יותר משמעותית

בערים). %5.8 לעומת 33.90/0)

בדרכים התעבורה

בצורה עוצמתה בכל נמשכה הדרכים בתאונות המלחמה
עם הפעולה שיתוף הנסקרת. השנה במשך גם עקבית
השימוש הועמק והתהדק. התמסד הצבאית המשטרה
אופרטיביות, מסקנות הוצאו הדרכים, תאונות על בנתונים
לאכיפה מועדפים ונושאים אכיפה מיבצעי . נקבעו
מדיניות התאונות. לגורמי ובהתאם התורפה במקומות
עבירות תנועה: כדי תוך בעבירות בעיקר הוגברה האכיפה
רגל, להולכי זכות מתן אי רגל, הולכי עבירות מהירות,
ליקויים יתר, בעומסי הובלה ורמזורים, לתמרורים ציות אי
כדי תוך בעבירות האכיפה הגברת לעומת וכר. מכניים
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לפי רכב כלי סיווג הכולל רכב, כלי לזיהוי אלבום הוכן
חלונות, דלתות, צורה, כגון: מרכיבים, ולפי הרכב סוג
מיוחדים. וסימנים שלטים הרכב, פנים צבע, פנסים,
כלי מהימן באופן לתאר ראייה לעדי לעזור האלבום מטרת

בעבירה. מעורב שהיה רכב
פלילי: לזיהוי המעבדות עבודת במיכון הוחל  מיכון
במעב הנערכות שונות, בדיקות של בתוצאות הוזן המחשב
של שונים עיבודים תאפשר תוכנה מערכת מז"פ. דות

הפלילי. הזיהוי הליכי שיפור לצורך אלו, בדיקות
במשרדים וההדפסה המזכירות עבודת על להקל במטרה
לעיבוד ממוכנת מערכת של בפרוייקט הוחל השונים,
הרגילים. ולתיוק להדפסה תחליף תהווה אשר תמלילים,

מבחינת הסתיים ביצועם אשר הנ"ל, למחקרים נוסף
מתכוננת המשטרתית המערכת ואשר והפיתוח, המחקר
השלב גם השנה הסתיים וליישומם, לקליטתם עתה
מאז שנמשך פנים, התרעת מערכות מחקר של הראשון
לצורך הפרוייקט, של השני חלקו יוחל הבאה בשנה .1975
בבתים ומנעולים התרעה מערכות של תקנים פרסום

פרטיים.
חלק  הסתיים טרם שביצועם נוספים פרוייקטים
עזר אמצעי לפיתוח הוקדש מו"פ, ביחידת העבודה של ניכר
פרוייקטים נפץ. חומרי לגילוי ושיטות החבלנים לעבודת
כמו ביטחוני. סיווג של מסיבות לפירוט ניתנים אינם אלה
שונים ובילוש עיקוב אמצעי פיתוח על העבודה נמשכה כן
הלחימה בתחום המודיעין. לעבודת לסייע שמטרתם
וכן דם כתם פי על אדם לזיהוי המחקר נמשך בפשיעה,
טביעות של הפיתוח שיפור בנושאי המחקרים נמשכו
שיטות לשיפור המחקר נמשך התנועה בנושא אצבע.
הצעה והוגשה ישראל, משטרת של והשיטור האכיפה

משטרה. כוחות הקצאת למודל
מצוות שומרי שוטרים לעבודת טכניים אמצעים ניסוי
הורחב הסיור, בתחום הקודמת בשנה שבוצע בשבת,
בנושא הזיהוי. וטכנאי החבלנים עבודת לתחום גם השנה
סופי, עיבוד בשלבי נמצאים  והציבור המשטרה יחסי
בתחום עבודתם.. לגבי שוטרים בקרב עמדות סקר מימצאי
שוטריס, בקרב שנערך מחקר הושלם  אדם וכוח הארגון
מטרת נפגעים. למשפחות מוות על הודעה דרכי על
ולקבוע מוות באירועי לטיפול נהלים לגבש היא המחקר
החל שעברה בשנה זה. בנושא לשוטרים הדרכה מערך
קול. של אוטומטי לזיהוי מחקר בןגוריון באוניברסיטת
כן, כמו הגדול. בחלקו הסתיים זה במחקר התוכנה פיתוח
פשיעה, למניעת בארכיטקטורה, היתכנות בדיקת נעשתה

בנושא. יותר רחב מחקר ביצוע לקראת
שונים, אמצעים ניסוי היווה החולפת בשנה גם ניסויים
ביטחון בנושאי בעיקר היחידה, בעבודת חשוב מרכיב
אישי. ומיגון ציבורי סדר השלטת החבלנים, ועבודת פנים
התבטא ופיתוח, מחקר של לפרוייקטים נוסף  ייעוץ
טכנולוגי מדעי ייעוץ במתן שחלפה, בשנה הפעילות, עיקר
עימה. הקשורים ביטחוניים ולגופים המשטרה ליחידות
בלתי אמצעים היו: ייעוץ בהם שניתן העיקריים הנושאים
לגופים התרעה מערכות אישית, להגנה קטלניים

בגוף. חבויים סמים גילוי מאובטחים;

ופיתוח מחקר

בפעילות ופיתוח למחקר היחידה המשיכה החולפת בשנה
המשטרה: עבודת תחומי בכל והניסויים, הייעוץ המחקר,
ובילוש, עיקוב הציבורי, הסדר שמירת פנים, ביטחון
עם המשטרה יחסי אדם, וכוח ארגון בפשיעה, לחימה

המרכזיים: הפרוייקטים להלן מיכון. הציבור,
תותח של ראשוני דגם פותח  הציבורי הסדר השלטת
שלו, והטיווח הניידות כושר התמרון, כושר אשר מים,
יותר מותאם והוא הקיים, הכלי של מאלו בהרבה גדולים
שהיה המים תותח מאשר קטן, מים נפח של יעיל לניצול
סילון לשגר המסוגל אישי, כלי פותח כה. עד בשימוש
של לגג או מטרים 14 עד של לטווח מדמיעה, תמיסה של
דומים, אמצעים שני נבדקו במקביל, תלתקומתי. מבנה
תתקבל בקרוב ובארה"ב. בשוויץ לאחרונה פותחו אשר
לשימוש המכשירים מן אחד הכנסת לגבי החלטה
יעיל שהינו כביש, מחסום של פיתוח הושלם במשטרה.

במשטרה. הקיים מהמחסום יותר
של סמוי לסימון חדש מרסס פותח  בפשיעה הלחימה
נפגעי בנושא ארצי סקר הושלם אדם. ובני חפצים
לקבל היתה הסקר של העיקרית המטרה עבריינות.
הבית משקי אוכלוסיית של הפשיעה היקף על תמונה
ולהרחיב ,1979 שנת של החודשים 12 במשך בישראל,
הכללת ידי על הפשיעה, היקף על הקיים המידע את
קורבנות בנושא מחקר נערך כן מדווחת. הבלתי הפשיעה
אותרה המחקר לצורך עבריינות. למעשי קשישים
המשטרה תיקי מתוך קשישים, קורבנות אוכלוסיית

תלאביב. מחוז של הפעילים
בנושא קהל דעת סקר נערך  והציבור המשטרה יחסי
העמדות מהן נבדק ובמסגרתו והמצוי הרצוי השוטר
איש של המשטרתיות המטלות לגבי הציבור שנוקט
המטלות בין בפועל. ביצוען רמת על דעתו ומה המשטרה
הפונקציות שלוש צוינו כמקובלות, הנשאלים ע"י שנמנו
ועזרה סיוע ידי על לאזרח שירות כמרכזיות: הבאות
החוק שמירת וקהילתיים; חברתיים אישיים, בנושאים

עבריינים. ותפיסת בפשיעה לחימה הציבורי; והסדר
עם שנערך מחקר הסתיים 1980 בשנת  תנועה
תקנות אכיפת מדיניות בקביעת לסייע במטרה הטכניון,
המאמץ את לבסס יש כי העלו, המחקר תוצאות התעבורה.

הנפוצות. העבירות תקיפת של העיקרון על המשטרתי
מיפוי בצורת משטרתי, מידע מסירת של תוכנה, פותחה
הבינ הכבישים מערכת גבי על גיאוגרפיסטטיםטי,
בתחום ראשון, בשלב תיושם, זו תוכנה בארץ. עירוניים
מפת כגון: בנתונים, המחשב יוזן התוכנית, לפי התנועה.
לפי הדרכים תאונות מספר הבינעירוניים, הכבישים
נפגעיס חול/מועד, יום/לילה, כגון: שונים, נושאים
גרפית בצורה שתכלול מפה יפיק המחשב וכוי. קל/קשה
המפה הדרושים. העיבודים עם לו, שנמסר המידע כל את
עזר כלי התנועה, וללשכות התנועה למחלקת תשמש
ולמלחמה בינעירוניים בכבישים התנועה להזרמת חשוב

נוספות. למטרות וכן דרכים בתאונות
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השנה במשך עסקה  ארגוני וייעוץ הנחיה חוליית
וקבלת תקשורת מנהיגות, בנושאי מפקדים בהכשרת
לכל שונות ברמות והשתלמויות סדנאות נערכו החלטות.
קצינים בקורס החל המשטרתיים. הקורסים משתתפי
887 הכשרה קיבלו סה"כ שוטרים. בקורס וכלה בכירים
והדרכה ייעוץ הוא החולייה שפיתחה נוסף תחום שוטרים.
זאת, תפקידם. מילוי כדי תוך בשטח. וליחידות למפקדים
טיפול ידי על העבודה. ביצוע רמת את לשפר במטרה

האנושי. בגורם הקשורות ארגון בבעיות
1,923 למדו היחידה במסגרת  החינוך יחידת
ואילו סיימו מתוכם 700 הבגרות. בחינות לקראת שוטרים
שוטרים 25 לומדים כן כמו . לומדים עדיין שוטרים 1,223
ובאוני עלתיכוניים במוסדות לומדים שוטרים 112 שפות,
בשנת השתתפו המשטרה של החינוך בסדרות ברסיטאות.

מחזורים. ב65 שוטרים 2,104 1980

ישראל משטרת עיתון את ערכה  ההסברה חוליית
הסברה דפי וכן לחודש, אחת לאור היוצא "מראות",

פנימיים. משטרתיים בנושאים

ההדרכה מחלקת  הספר בתי לתלמידי הסברה
שהחל האזרחיים, הספר בבתי הסברה מבצע ארגנה
ברחבי נבחר הפעולה לצורך נמשך. ועדיין 1980 בדצמבר
2,430 הכוללים ספר, בתי 150 של מורחב מדגם הארץ,
הלקחים לאור הפעילות את להמשיך כשהמטרה כיתות,
בבתיהספר ההסברה פעולות אלה. ספר מבתי שייתקבלו
והקהילה, המשטרה בין הגומלין יחסי את להגביר נועדו
וליצור החינוך, במערכת המשטרה נושא שילוב ידי על
בכלל הציבור בקרב למשטרה ואוהדת חיובית תשתית

בפרט. הצעיר הדור ובקרב

בעבודות עסקה  והפרסומים העריכה חוליית
של ושרטוט גרפיקה בעבודות וכן לאור והוצאה עריכה
שהוצאו הפרסומים בין משטרה. בנושאי שונים פרסומים
המשטרה את "הכר הספר בבתי למורים חוברת לאור:
 תשמ"א לשנת העיטורים מקבלי חוברת ופעולותיה";
תור הדרכה פרסומי ואזרחים); משטרה (אנשי 1980
ו"מדריך הזיהוי" לטכנאי צילום "מדריך כמו: תיים
מולטנובה דגם  (ממא"ל) אלקטרוני מהירות מד להפעלת
החקירות אגף של מיוחדים חוזרים לאור הוצאו כן ."5
פרסומי גנוב, רכוש נמלטים, אסירים נעדרים, בנושאי
הקבע פקודות עדכוני פלילי, לזיהוי המחלקה של הדרכה

ועוד. המשטרה של

ההדרכה מחלקת במסגרת פועל  חיים בעלי מדור
במשטרה. המיבצעיות היחידות לכלל בשירותיו ומסייע
שבהם אירועים, ב2,051 המדור אנשי השתתפו השנה
266 סמים, לגילוי פעולות 1,606 מתוכם. כלבים, שולבו
פעולות 18 נפץ; חומרי לגילוי פעולות 149 גישוש, פעולות
מפעילות כתוצאה גופות. לגילוי פעולות 12 זיהוי;
גרם 7.2 אופיום, ק"ג 2 חשיש, ק"ג 37 נתגלו: הכלבים

הירואין.

הדרכה

אנשי בהכשרת ההדרכה מערכת עסקה 1980 בשנת
בקורסים הן  וקצינים סמלים שוטרים,  המשטרה
חוץ, במוסדות והן החיליים הספר בבתי והשתלמויות
היתה 1980 שנת והמינהליים. המקצועיים למגזריהם
בין הדנה, "תירוש", תוכנית את ליישם החלו שבה השנה
ובדרגות, בתפקידים השוטר של קידומו במסלול השאר,
לעבודתו כבסיס הן לו, הניתנת להכשרה בהתאם

בחיל. לקידומו כבסיס והן הייעודית

וסמלים, שוטרים 1,144 הוכשרו  הארצי הספר בית
 סמלים קורס ;332  שוטרים קורם היא: כשהחלוקה

איש. 525  אחרות מקצועיות השתלמויות ;287

קצינים, 255 הוכשרו  משטרה לקציני מכללה
בקורס איש; 92  ייעודי קצינים בקורס היא: כשהחלוקה
איש, 27  מודיעין קציני בקורס איש, 33  בסיסי קצינים
ומטה לפיקוד ובקורס איש; 64  לקצינים מתקדם בקורס

איש. 39

עברו חורון בבית  הגבול משמר של הספר בית
הבאה: לחלוקה בהתאם שונים, הכשרה אימוני איש 3,846
אימון איש, 446  שונים קורסים איש; 200  טירונות
שונות השתלמויות איש, 997  מיבצעיות לפלוגות מרוכז.
איש; 982  ויישובים מיתקנים אנשי אימון איש; 1,120

איש. 101  חוץ גורמי .אימון

חדשים: ספר בתי 2 הוקמו השנה

"בית ליד בשרון, הוקם  מבצעי לכושר הספר בית
חודש של הראשונה במחצית שעריו את ופתח יערי'',
של במסגרות משטרה אנשי בו מתאמנים .1980 אוקטובר

חדיומית. ובמסגרת קורסים

בית בתחנת הוקם  משטרתית לנהיגה הספר בית
חודש במחצית שוטף לאימון שעריו את ופתח שמש

.1980 דצמבר

משטרת של המחוזות בשלושת  המחוזיים הספר בתי
איש. 2,333 מקצועיות בהשתלמויות אומנו ישראל,

הכשרה, קיבלו איש 620  אחרים הכשרה מוסדות
איש ו220 בצה"ל שונים בקורסים איש 400 מתוכם

אזרחיים. בקורסים
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בראשותו השוטר, למען הוועד פעילות הורחבה ב1980
3 הקמת והושלמה מלגות 175 חולקו סורקים, מר של
היא גם השוטר, לרווחת מועצה הוקמה נוספים. מועדונים
והוקמו ציבור אישי כ25 המונה םורקיס, מר של בראשותו
לשוטר הסיוע בתחום הפעולות להגדרת משנה ועדות

ולמשפחתו.
בעיות לפתרון אמצעים לאיתור ייעשה הקרובה בשנה
להלוואות הקרנות ולהגדלת משטרה, אנשי של דיור

ולמענקים.
קציני שיבוץ תוכניות נושא פותח השנה  סגל
שלושת קציני של שיבוץ תוכניות והוכנו עובדו המשטרה.
קובעות התוכניות בקרוב. להתפרסם צפויות והן המחוזות
תוך שנים, 3 למשך קצינים לשיבוץ וחלופות תפקידים
להדרכה לקורסים, יציאה קידום, עיתוי קביעת
במבדקי משוקלל ציון פותח המבדקים בתחום וללימודים.
למרכיבים יחסי משקל נותן המשוקלל הציון הקצונה.
(השכלה קב"א  הפסיכולוגי המבדק מרכיב על נוספים
זו בדרך סוציומטרי. וציון מפקד הערכות עברית), דפ"ר,
עלפי החלטה ונמנעת האחרים למרכיבים ערך ניתן

בלבד. הפסיכולוגי המבחן מרכיב
הספר בית מיבצעי, לכושר הספר בית הקמת עם  גיוס
ביקורת מערך ותגבור סיני נאות תחנת מיבצעית, לנהיגה
אנשים ולהעברת לגיוס מאסיבית פעולה נעשתה הגבולות,

החדשות. המשרות לאיוש
למשטרה, להתגייס הפונים של קפדני מיון נעשה זו בשנה
בשירות. הנקלט האדם כוח איכות את לשפר במטרה
לא כדי הגיוס, הליכי משך לקיצור נעשה במקביל,
הפרישה תחזית פי על פוטנציאליים. מועמדים להרחיק
פנויות, משרות לאייש והצורך שונים מטעמים מהמשטרה
זו עובדה איש. כ1,750 לגייס צורך ,1981 בשנת יהיה
בגיוס המטפלים הגורמים של מתאימה היערכות תחייב

במשטרה. ובשיבוץ
כלפי המשטרה את מייצגת היחידה  פנסיונרים
של הגמלאים איגוד עם קשר (באמצעות הגמלאים
במציאת גמלאים לכ550 סייעה ישראל).היחידה משטרת
וניתן גמלאים 1,050 רואיינו פרישתם, לאחר תעסוקה
היחידה נוספים. גמלאים ל325 שונים מסוגים טיפול
בדבר אותם מעדכנת הגמלאים, עם קשר על שומרת
עיתון את שולחת הגמלה, בנושאי וחובותיהם זכויותיהם
אישורים שק"ם, פנקסי ברכה, כרטיסי "מראות", המשטרה

ועוד. עירוניים מסים למטרות
נגד חיסון דם, להתרמת מיבצעים קויימו  רפואה
חדש, אמבולנס נרכש המשטרה. בבסיסי והדברה שפעת,
הוקמה גם שם  מיבצעי לכושר הספר בבית שהוצב
פיסיוטר אחות, ברופא, ומאוישת היטב מצוידת מרפאה
ראשונה עזרה בנושא הדרכה ציוד הוזמן וחובש. פיסטית
צוות יוקם הדרכה לצורך במשטרה. המיבצעיות ליחידות
לאנשי תקופתיות בדיקות לביצוע הצעות הוגשו מיוחד.
מלא שיניים טיפול ולביצוע ומעלה 40 בגילאי משטרה
משטרה אנשי 295 הופיעו השנה במהלך משטרה. לאנשי
כשירים בלתי נמצאו מהם 225 רפואיות. ועדות בפני
הוגבלו משטרה אנשי 60 בריאות. מטעמי במשטרה לשרת

בקביעות. או זמנית בעבודתם,

אדם כוח

שינויים. 1980 שנת במהלך עבר אדם כוח מינהל מבנה
ובכך אדם כוח אגף להיות המטה אגף הפך בספטמבר
המטפל הגורם את ולטפח לחזק להחלטה נוסף ביטוי ניתן
יחידות ולצידה סגל מחלקת הוקמה החדש באגף אדם. בכוח
סופית. גובש טרם שלהן שהמבנה אדם, כוח מינהל
באנשי הטיפול לייעול יכולתו ככל עשה המינהל
השיבוץ, הגיוס, נוהלי שיפור ידי על הן המשטרה,
עם ישיר קשר בטיפוח הן ואמצעיהם, הליכיהם  והקידום
על ובקרה פיקוח אמצעי בפיתוח והן המשטרה אנשי

זה. בתחום וההוראות הנהלים ביצוע
משרות לכ1,250 אנשים למשטרה גויסו השנה במהלך
או גיל מטעמי לגמלאות 511 פרשו מתוכם כ1,300, ופרשו
אנשי יותר כ500/0 פרשו 1980 שבשנת יצוין בריאות.

.1979 בשנת מאשר לגמלאות משטרה
בסיווג שינויים כ5,000 נעשו  מקצועות סיווג
העברות, השתלמויות, קורסים, סיום עקב מקצועות,

וכר. גיוסים
וכ830 קצונה מבדקי כ350 קוימו  מיון מבדקי
מקצועיים לתחומים (פסיכולוגיים) התאמה מבדקי

שונים.
בשירות הכרה מיבצע הושלם  שירות ותנאי שלישות
ואושרה והופעלה משטרה אנשי לכ12,000 בצה"ל חובה

משטרה. אנשי לכ3,100 פעילות ותק תוספת
אדם כוח נושאי של הממוכן הרישום שופר  מיכון
הכספים מחלקת ממנו. המופקים והדו''חות במשטרה
להפצת אדם כוח של הממוכן בקובץ שימוש לעשות החלה

המשכורות. תלושי
נתונים הממוכן בקובץ לכלול מתוכנן הקרובה בתקופה
פז''מים חופשות, המשטרה, אנשי של שכר דירוגי כמו
הרישום את לשפר וכן תקופתיות, והערכות לקידום

ומשמעת. השכלה קורסים, בנושאי
ושירות מופת אומץ, עיטורי הוענקו השנה  עיטורים

ואזרחים. משטרה אנשי ל24
בטיפול הפעילות התמקדה השנה  וגמלאות רווחה
הלוואות, משבר, בשעת סיוע ובמתן ובמשפחתו בפרט
בנפגעים טיפול וכן דירה, בשכר השתתפות סיוע, מענקי
למשרד בנכות להכרה תביעות 390 חבלות, 2,500)
להענקת לוועדה תביעות 262 השיקום, אגף  הביטחון

נכים). זכויות
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ביניהם: שהחשובים שונים, נושאים כללו מטה עבודות מב?רכ7 ונ?י>לע ארגול תכנלןי ל, ד7 ינ 73
הגבול משמר הוצאת בנגב; פנים לביטחון אחריות קבלת
מחוז הקמת המשטרה; לטיפול הנמל והעברת חיפה מנמל
שינוי המיבצעים; אגף של מחדש ארגון במשטרה; רביעי
הארגון פקודות ועוד. הדרומי ובמחוז הצפוני במחוז גבול
מיבצעי; לכושר הספר בית הקמת את השאר, בין כללו,
האזרחי; המשמר של כולל ארגון הגבול; משמר ארגון

הארצי. הספר בית של מחדש ארגון

בשיתוף או"ש. בדיקות 16 בוצעו ושיטות, ארגון בתחום
מבני של פונקציונאלי תכנון מבוצע ייעוץ, חברת עם
לבנייה, מודלים לקבוע במגמה ומטות), (תחנות משטרה

פריסתן. והיקף היחידות סוגי לפי

לחקר היחידה  מערכות וניתוח ביצועים חקר
מחקרים לערוך שתפקידה מערכות, וניתוח ביצועים
ובהתווית כמותיות בשיטות היעזרות בנושאי וסקרים
הבאים: הנושאים את בעיקר השנה בחנה המיכון, מדיניות
הסיור, למקצועות אדם כוח להקצאת ומודלים מדדים
המועד "תירוש"; תוכנית במסגרת והחקירות התנועה
אב תוכנית המשטרתיים; הרכב כלי להחלפת האופטימלי
ישראל; משטרת עבור עדיפויות סדרי וקביעת למיכון
צורכי במשטרה; הרכב צי ניהול הדלק; מערך מיכון
מיבצעי; לכושר הספר בית של הקבע ומיקום הבינוי

הגבולות. ביקורת מערך

1980 שנת תחילת  אוטומאטי נתונים עיבוד
פעילות ע"י אופיינה האוטומאטי הנתונים עיבוד בתחום
שלקחו הגורמים לכל סטאטיםטיים נתונים בהפקת מואצת
עיבודים, אלפי בוצעו זו במסגרת "תירוש". בתוכנית חלק
ביותר. קצרים תגובה זמני ותוך מזדמנות דרישות לפי
הבאים: הנושאים על הדגש הושם המערכות פיתוח בתחום
כולל חדשה, למערכת הפלילית המערכת של ההסבה סיום
חודשים מספר במשך המערכות שתי של במקביל הרצה
הוחל בלבד); החדשה המערכת הופעלה 1980 (מנובמבר
ראשון בשלב המשטרתי. המודיעין מערכת בפיתוח
ולתכנון הבדוקאים תתמערכת להקמת התוכניות הושלמו
בסיס יהוו אלה תתמערכות שתי הידיעות. תתמערכת
המערכות שאר עם המשולבת המודיעין למערכת
אירוע במהלך אוטומאטי. נתונים לעיבוד שבמחלקה
לאיסוף מערכת הוקמה ז"ל, ירדן אורון של החטיפה
במודל כחלק ושולבה שוכללה זו מערכת ידיעות, וקיטוע
על נתונים לקליטת תוכניות הוכנו כן, כמו חטיפה. אירוע
אוטומאטית, מוזנת המערכת דלק. וצריכת ניפוק
מערכת לנהגים. שחולקו הדלקומטים כרטיסי באמצעות
התדלוק בתחנות הידני הרישום את להחליף אמורה זו

הבודד. הרכב של הדלק צריכת על בקרה ולאפשר

מסופים הוספת ע"י התקשורת רשת הורחבה 1980 בשנת
לעומת ב1000/0 גדלה החודשית השאילתות כמות ביחידות.
המשך שיאפשר ציוד והוזמן נרכש התחזיות, לאור .1979
הנתונים תחולת בנפח גידול המחשב, עוצמת של הפיתוח

התקשורת. רשת ופיתוח הנאגרים

1980 לנובמבר ב1 הוקם "תירוש", סיכומי בעקבות
המינהל להקמת הרקע (מנת"א). וארגון תכנון מינהל
באופן תתבסס מ"י שפעילות השאיפה כפול: היה החדש
להגיע והמגמה שנתי; ותכנון רבשנתי תכנון על קבוע
ומוסדרת, מתואמת מטה עבודת בסיס על החלטות לקבלת
בדבר. הנוגעים המשטרה גורמי כל את במהלכה המשתפת
ופונקציות, יחידות אחת גג קורת תחת מרכז מנת"א
הארצי. המטה באגפי מפוזרות המינהל להקמת עד שהיו
ולהקצאת לתקצוב לתכנון, ניטרלי גוף מהווה המינהל
הארגוני, בתחום המטה עבודת את ומתאם משאבים,
משאביה, שלה, האדם כוח ישראל, משטרת פיתוח לצורך

ותקציבה. אמצעיה ..

יחידה (תוא"ר), וארגון תכנון ממחלקת בנוי מנת"א
לעיבוד ומרכז (יח"נ) מערכות וניתוח ביצועים לחקר
את המינהל מתאם בנוסף, (מענ"א). אוטומאטי נתונים
מדור ואת התקציבי התכנון מבחינת הכספים מחלקת

הפנים. שבמשרד המשטרה באגף המשטרה תקציבי

הוא וארגון תכנון מחלקת של תפקידה  וארגון תכנון
יחידותיה על משטרתישראל של הארגוני המבנה בניית
מתבטאת זו פעילות מטה. עבודת ביצוע בסים על השונות,
פקודות בהכנת הפיקוד, להחלטת מטה ביירות בהגשת
אמצעי ובהקצאת אדם כוח תקני בקביעת ופרסומן, ארגון

וקשר. רכב

(או"ש), ושיטות ארגון בדיקות גם מבצעת וומחלקה
השונים. הפעילות בתחומי עבודה תהליכי ופישוט לשיפור
העבודה, בתהליכי שינויים מוצעים אלה בדיקות לאור
43 בוצעו השנה האמצעים? ובהקצאת הארגוני במבנה
ארגון פקודות 29 ופורסמו הוכנו מטה, עבודות

ואמצעים. אדם כוח תקני נקבעו ובעקבותיהן
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תקציב חשבות

ע"י שאושר ,1980 הכספים לשנת ישראל משטרת תקציב
688.6  מתוכם שקלים, מיליון ב839.2 הסתכם הכנסת,
שנת בראשית המעודכן. השכר תקציב  שקלים מיליון
החליטה המורים) עם השכר הסכם (בעקבות הכספים
תקציב קוצץ זו במסגרת מהתקציב. %2 לקצץ הממשלה
מתקציב שקלים מיליון 9 שקלים: מיליון בכ12 המשטרה

הפיתוח. מתקציב שקלים מיליון ו3 הקניות
התוכנית הכנת את המשטרה השלימה זו בשנה
נדונה התוכנית "תירוש".  ופריסה לארגון שנתית
הוקצו השנה במהלך והממשלה. הפנים שר ע"י ואושרה
נוספו זו במסגרת שקלים. מיליון 40 התוכנית ליישום
לקידום נעשה וכן רכב תקני ו64 אדם כוח תקני 400

הבאים: הנושאים

החקירות מערך חיזוק מיבצעי; לכושר הספר בית הפעלת
יחידות תגבור ההדרכה; מערך חיזוק בתחנות; והסיור
שוטרי של ניסויית הפעלה בנמלים; הגבולות ביקורת
אדם בכוח החבלה מערך תגבור תלאביב, במחוז קטע
החשת קישון; המעצר בבית הנוער אגף הפעלת ואמצעים;
בינוי "אסנת"; והשליטה הקשר תוכנית של הביצוע קצב
הפריסה, תוכנית עפ''י חפר עמק ותחנת איילון מרחב
משאבים למשטרה הוקצו כן המצרית. השגרירות אבטחת
המצפים ולאבטחת סיני בנאות הנוסעים מסוף להפעלת

בגליל. שהוקמו החדשים והיישובים

המשטרה. בתקציב הבלאי סעיף נשחק האחרונות בשנים
ובלתי ישן רכב עם המשטרה פעלה 1980 שנת בראשית
דעת על אושרה הכספים שנת של השנייה במחצית אמין.
לפי ישראל. במשטרת רכב להחלפת התוכנית האוצר
הרכב שהות את האפשר ככל להקטין שנועדה זו, תוכנית
יוחלף לתעסוקה, רכב שעות אלפי לתרום ובכך בסדנאות
מיליון 26.3 של סכום הוקצה השנה שנים. ל3 אחת הרכב
לתוכנית הכולל כשהתקציב מכוניות, 500 להחלפת שקלים
שקלים. מיליון בכ70 מסתכם ,1980 לשנת ההחלפה
מכוניות 700 החלפת ל1980 התכנית תקיף התכנון עפ"י

קטנועים. ו280 נוספות
התייקרויות עבור פיצוי המשטרה קיבלה 1980 בשנת
הסתכם הפיצוי היקף ושירותים. מוצרים ובמחירי בשכר
שקלים מיליון 80 שכר, בסעיפי שקלים מיליון ב293.4

הפיתוח. בתקציב שקלים מיליון ר1.4 קניות בסעיפי

הפיתוח, תקציב הסתכם 1981 לשנת  הפיתוח תקציב
"תירוש", לתכנית ותוספת התייקרויות פיצויי לרבות
לפרוייקטים הופנה הפיתוח תקציב שקלים. מיליון ב16.5
בתלאביב, המעצר בבתי נוער אגפי בינוי המשך הבאים:
וברמת בבתים משטרה תחנות הקמת ובאשקלון; בטבריה
ללוחמה המיוחדת היחידה לבסיס הבינוי המשך השרון;
הארצי הספר בבית התפוסה להרחבת בינוי עבודות בטרור;

מג"ב. של החילי האימונים ובבסיס בשפרעם

משקל בעל גורם מהווה החשבות תפקידי של יעיל ביצוע
משום ישראל, משטרת של התקינה הפעילות בקידום
ומחיר כספיות עלויות ישנן הקיימות הפעילויות שלמרבית
פעילות על הכספיות ההשלכות חשיבות אלטרנטיבי.

גבוהים. האינפלציה כששיעורי במיוחד בולט המשטרה

בשיטת שינוי השנה הוכנס בשכר, ההעסקה בנושא
שהועסקו לשוטרים התשלום את המזרז העבודה,

שונים. באירועים

ספקים לכ2,000 תשלומים בוצעו  הגזברות מדיר
פעילים חייבים כרטיסי ב260 טיפול נערך פעילים,
יישובים. 250 של הביטחונית התאורה הוצאות ושולמו
מוסדות ו13 ממשלה משרדי 15 עם התחשבנות נוהלה
מדור טיפל כן, כמו שת"מים. 250 העסקת בגין ציבור,
לרבות המשטרה לרכוש נזק בגין בתביעות, הגזברות

דרכים. תאונות עקב שנגרמו נזקים

ממוכנת מערכת תוכננה  והכנסות הוצאות מדור
יהיה ניתן שבאמצעותה התקציב, על הפיקוח להעמקת
לשלב ועד הדרישה משלב החל התקציב על לפקח
למקבלי אמין מידע העברת תאפשר זו מערכת התשלום.
נתן 1980/81 התקציב שנת במשך במערכת. ההחלטות
נבדקו כן כמו הזמנות. לכ8,500 תקציבי אישור המדור

תקציב. לשינוי אישורים כ30 וטופלו

19



הייעול למגמת בהמשך כן, כמו ישראל. במשטרת
תחנות בכל דלקומטים להרכבת תשתית הוכנה והחיסכון,
לייעל במגמה כוללת, התוכנית המשטרתיות. התדלוק
כשליש כבר פועלים מהם דלקומטים, 33 הרכבת  ולחסוך

מתקדמים. הרכבה בשלבי נמצאים והיתר

שוטפת. החזקה על מיוחד דגש הושם השנה  בינוי
ידי על שופרו שונים במקומות השוטרים של העבודה תנאי
וסדנאות, רווקיות מועדונים, שירותים, משרדים, שיפוץ
בוצעו גז. על חימום ותנורי אוויר מזגני התקנת ידי על וכן
חשמל, מערכות והותקנו גדול, בהיקף במבנים שיפוצים
הספר בתי גם הוכשרו כן הארצי. הספר בבית ומים ביוב
חדרי צילום, ומעבדות פוליגרף מעבדות המחוזיים,

מעצר. ותאי חקירות

הארציות, והיחידות הארצי המטה פריסת במסגרת
התקציב קשיי אף ועל ''תירוש", מתוכנית כמתחייב
והקמת לקטינים מעצר בתי הקמת הסתיימה המרובים,
תוכננו כן במו בטרור. ללוחמה המיוחדת ליחידה בסיס
פינוי תהליך ונמשך למיניהם משטרה ומתקני תחנות
למיתקנים והפיכתם טיגרט בבנייני השירות דירות

ייעודיים.

ל23,218 דרישות ב1,535 טיפול נעשה  רכישות
221 והוצאו הזמנות 7,937 בוצעו שונים. פריטים סוגי
דולר ב57,000 הסתכמו בחו''ל הטובין רכישות מכרזים.
צילום, צורכי מעבדה, ציוד תחמושת, נשק, היתר: בין וכללו
ציוד ספינות, חלפי חבלה, ציוד לרכב, חלפים סוללות,
בארץ הרכישות ועוד. מקצועית רמזורים,ספרות ציוד קשר,

שקל. מיליון בכ8.5 הסתכמו

2,886,139 הקשר במערכת עברו 1980 בשנת קשר
מכשירי מצבת הקודמת. בשנה 2,621,076 לעומת מברקים
ונישאים ניידים נייחים, מכשירים ונוספו הוגדלה הקשר
בתחנת ידניות מרכזות הוחלפו שופר. הקווי והקשר
אוטומטית מרכזייה הותקנה טולכרם, ובמג''ב בתים
המחוז במטה המרכזת חיפה, גולני", חטיבת ב"דרך
אשקלון בתחנת סופיים; התקנה בשלבי נמצאת הצפוני
אלקטרוניות; מרכזיות הותקנו בחיפה התנועה ובלשכת
הגליל, מרחב במטה חדרה, בתחנת המרכזיות שופצו
"אסנת" תוכנית במסגרת רחובות. ובתחנת עפולה בתחנת
הוזמן תלאביב; במחוז החדש הקשר מערך בהתקנת הוחל
ובמרחב השרון במרחב הקשר מערכות לשיפור קשר ציוד
ארבעה עם מפקדים לזימון מערכת הופעלה ירושלים;
וחולקו צפת תלאביב, חיפה, ירושלים, קריאה. מוקדי

זימון. מקלטי

משטרה אנשי ל2,337 ניתנה קשר בנושאי כללית הדרכה
בנושאי עיון ימי התקיימו קשר לאנשי השונות. ביחידות
הפלילי המערך והפעלת אלקטרוני טלפרינטר הפעלת
למפעילים פנימיים מקצועיים מבחנים נערכו מענ"א. של
בצה"ל מקצועיים לקורסים טכנאים ונשלחו ולטכנאים

"מוטורולה". ובחברת

אפסנאות

ישראל במשטרת השנה הוקמו חדשות ומסגרות יחידות
הורחבה מכך כתוצאה "תירוש". תוכנית יישום בעקבות
קפדנית דגש שימת תוך במשטרה, הלוגיסטית הפעילות
במקביל ובאמצעים. במשאבים מירביים וחיסכון ייעול על
הריאליות ובהוצאות בתקנים משמעותיים צמצומים בוצעו
מתמידים שינויים חייב והדבר המשק ממצב כמתחייב

צפויים. ובלתי קשים מצבים עם והתמודדות

המחזיקים חוץ, וגורמי המשטרה יחידות בכל  חימוש
המאמץ ובמסגרת ביקורות, בוצעו משטרתי, בנשק
4,679 בוצעו הנשק, כלי של נאותה אחזקה רמת לשמירת

תיקונים.

מוצרי רכישת וגדלה המתכלכלים מעגל הורחב  מזון
מזון ביקורת בנושאי הדרכה בוצעה כן מצה"ל. מזון
בהכנות והוחל המטבחים, והפעלת התזונה לשיפור

במטבחים. קשות מנות רישום נוהל להוצאת

כתוצאה %3.4 של גידול רכב, כלי 82 נוספו  תחבורה
שונים, מסוגים רכב כלי כ10 הוחלפו התקציב; מהקפאת

רכב. כלי 2,410 הרכב מצבת מונה שעתה כך

926 ביניהם פריטים, סוגי כ10,500 שופצו המלאכה בבתי
אחרות. ומערכות מכללים הילוכים, תיבת שונים, מנועים
נהיגה רשיונות 1,535 והוצאו נהיגה מבחני 2,303 נערכו
נהיגה רשיונות בעלי 9,940 של מערך שהשלימו חדשים,
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בישראל הפשיעה לבירור הוועדה בהמלצותיה כבר עמדה
ולנציב הציבור תלונות לנציב בדומה שימרון). (ועדת
שוטרים קבילות לנציב הוענקו בצה"ל, חיילים קבילות
קבילה, של בירורה לצורך לו הדרושות נרחבות, סמכויות
שיהיה ומבלי שיראה, דרך בכל כן לעשות רשאי והוא
מזו, יתרה ראיות. בדיני או דין שבסדר להוראה קשור
שוטרים קבילות נציב על אין תפקידו, למילוי הנוגע בכל

הדין. של מרותו זולת מרות, כל

 1980 תש"ם, טרור, מניעת פקודת לתיקון חוק
תש"ם, באב כ"ג מיום ,980 החוקים בספר פורסם החוק
מניעת בפקודת שינויים להכניס בא זה תיקון .5.8.80
הזמנית), המדינה מועצת בזמנו (שחוקקה טרור
המדינה את המטרידים הטרור מעשי לאופי ולהתאימה
של העבירה הורחבה התיקון, בעקבות הנוכחית. במציאות
הזדהות דברי פרסום לגבי גם טרוריסטי, בארגון תמיכה
שייעשו יכול אלה כשמעשים טרוריסטי, ארגון עם ואהדה
או הימנון בהשמעת סיסמה, או סמל בהצגת דגל, בהנפת
הזדהות בבירור המגלה דומה, גלוי מעשה בכל או סיסמה,
הצדקה עוד אין וכיום מאחר כזה. ארגון עם אהדה או
בידי פקודה, אותה עפ"י בעבירות, הטיפול את להפקיד
שהמשטרה, כך הפקודה תוקנה הצבאיים, השלטונות
לטפל המוסמכים הם הרגילים, המשפט ובתי הפרקליטות
אחרת. עבירה בכל טיפולם לדרך בהתאם  עבירות באותן
התיקון עפ"י הכללי למפקח שהוקנו הסמכויות בין
טרוריסטי, ארגון של רכוש להחרים הסמכות לפקודה:
ארגון של לפעולתו המשמשים מקומות לסגור וכן,

חבריו. לפעילות או טרוריסטי

וביטול עדים (אזהרת  הראיות דיני לתיקון חוק
,982 החוקים בספר פורסם  1980, תש''ם שבועה),
ההוראות את מבטל זה חוק .8.8.80 תש''ם, באב כ"ו מיום
עדות מתן בעניין לתוקף, כניסתו ערב קיימות שהיו
העד אזהרת חובת כיום באה כשבמקומה דווקא, בשבועה
להבינה. מסוגל העד אשר ובשפה בצורה השופט, ידי על
חוק הוראות לעניין שבועה, כדין דינה כאמור, אזהרה

שקר. עדות מתן בדבר העונשין

 1981 תשמ"א, ונספים) (נכים המשטרה חוק
בא זה חוק .3.4.81 מיום ,1015 החוקים בספר פורסם
.1955  תשט"ו ונספים), (נכים המשטרה חוק את להחליף
של ההעסקה תנאי את להשוות המגמה במסגרת זאת
מעתה יהיה זה חוק בעקבות החייל. של לאלו השוטר
שאירעו מוות או נכות בשל שוטר, של בעניינו הטיפול
שירותו, ועקב כדי תוך השוטר בה שלקה ממחלה כתוצאה
מתן על המופקד התגמולים קצין בידי  מהחמרתה או
קיימת התגמולים קצין החלטת על לחיילים. תגמולים
ההתיישנות תקופת בוטלה כן כמו לערער. אפשרות
ולגבי הנכה לגבי הקודם בחוק קבועה שהיתה המיוחדת,
מתן מאפשר החדש החוק ולבסוף, הנספה. משפחת
חובה), שוטר (להוציא בשירות שעדיין לשוטר, תגמולים

בצה"ל. הקבע משרתי לגבי למקובל במקביל

משפטי ייעוץ

התחיקה, הליכי להפעלת עושה המשפטית היועצת לשכת
שמתפקידו כארגון הן עניין, למשטרה יש שבהם בתחומים
והן גיסא, מחד חוק עפ"י עליו שהוטלו מטלות למלא
מאידך השוטרים, של עבודתם לתנאי הנוגע בכל כפרטים,

הבאים: בתפקידים הלשכה עוסקת כן גיסא.

המשטרה, וליחידות הארצי למטה משפטי ייעוץ 
אגב המתעוררות משפטי, אספקט בעלות בשאלות

פעילות. ביצוע

כללים המגדירים ונהלים קבע פקודות בהכנת סיוע 
המשטרה. בעבודת

והתחייבו לחובות הנוגעים המשפטיים בהליכים טיפול 
המשטרה. ושל למשטרה יות

שהוגשו לעתירות הנוגע חומר והכנת עמדות גיבוש 
בנושאי עניינן ברובן, אלה, עתירות המשטרה. נגד
עסקים, רישוי ותהלוכות, הפגנות עריכת ומעצר, שחרור

ועוד. פיטורין

וכלפיה. המשטרה של לתביעות הנוגע חומר הכנת 

בוועדות הכנסת, בוועדות המשטרה וייצוג השתתפות 
בינמשרדיות. ובוועדות שרים

המדינה להשתתפות הוועדה בפני המשטרה אנשי ייצוג 
פלילי לדין שהועמדו עובדיה, של הסנגוריה בהוצאות
ובקשר במהלך שנעשו מעשים בגין משמעתי, או

תפקידם. למילוי

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

 תש"ם ,(7 (מם' המשטרה פקודת לתיקון חוק
י"א מיום ,962 החוקים בספר פורסם החוק  1980
את במשטרה כונן זה תיקון .28.2.81  תש"ם באדר
בו הצורך על אשר שוטרים", קבילות "נציב של המוסד
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פנימית ביקורת הציבור בתלונות הטיפול

הייעודיים, בתחומים התפעולית הבדיקה במסגרת
הבאים. בנושאים הביקורת, עבודת השנה התמקדה

מוצ בלתי תשתיות תיקים; סגירת  ומודיעין חקירות
שיתוף החוק; את שנגדו וכליאה מעצרים בחקירה; דקות
והטיפול מוצגים אחזקת המשטרה; יחידות בין פעולה

יעדים. וכיסוי מקורות הפעלת בהם;

פריסת הסיור; פעילות תכנון  ומיבצעים סיור
קיום לפועל; הוצאה פקודות בביצוע פיגורים מחסומים,

באבידות. והדרכה;טיפול אימונים

למשרדי או לבעליהם נהיגה רשיונות החזרת  תנועה
על נזק הערכות העברת מינהלית; פסילה בתום הרישוי
נהגים קובץ עדכון התנועה; ללשכות הסדנאות ידי

אוטומאטי. נתונים לעיבוד המחלקה של פסולים

בפלוגות. מיבצעית פעילות  הגבול משמר

מתנדבים בבתי לאחסון נשק חלוקת  האזרחי המשמר
מספר על קיצוניים);דיווח בבתים ותושבים כוננות (כיתות
ביישובים. חירום לשעת תוכניות קיום ופעילויות; פעילים

בתפקידים אדם כוח הצבת  ושירותים משק ניהול,
חימוש אפסניה, מחסנים; ניהול שנקבע; התקן פי על שלא
לגוביינא; הוצגו שלא בהמחאות הטיפול מאש; ובטיחות
ואחזקתו. ברכב הטיפול וגיהות; בטיחות המבנים, תקינות

מתוכ ביקורות 45 הכל סך נערכו הנוכחית העבודה בשנת
נטלו בנוסף, פתע. ביקורות ו27 מעקב, ביקורות 28 ננות,
מיוחד דגש נכסים. לסילוק ועדות ב12 חלק היחידה אנשי
ביצוע לוודא במגמה המעקב, ביקורות להעמקת ניתן
מיוחדות ביקורות נערכו השנה בעבר. שניתנו ההמלצות
לצורכי בהתאם המפכ"ל, הנחיית לפי השונות, ביחידות
רכב שהיית בנושאים. ישראל, משטרת של השעה
עובדים לינת לאזרח; השירות שיפור המשטרה; בסדנאות
שיגרת פומביות, מכירות סדרי בישראל; המימשל משטחי

הציבור. בתלונות והטיפול מחוזיים ספר בתי מטה;

התלונות תיקי במספר 12.80/0 של ירידה חלה השנה
הציבור תלונות ועל הביקורת על הממונה ללשכת שהגיעו
.1979 בשנת תיקים 2,546 לעומת תיקים 2,220 ונפתחו
אלה מתלונות %27.7 הסתיים. הטיפול תלונות ב2,104
בחלקן). ו229 בעיקרן מוצדקות 354) כמוצדקות נקבעו
נסגרו תלונות 138 .(1,168) מוצדקות בלתי נמצאו 55.50/0
לא 120 הוכחו). (לא לא או מוצדקות היו אם שנקבע בלא
המתלונן הופעת אי כגון שונות, מסיבות תום עד הובררו
ביטול או התלונה, לבירור פעולה לשתף סירוב לבירור,
שהתלונה נמצא תיקים ב24 המתלונן. ידי על התלונה
אחרים תיקים עם מוזגו תיקים 44 המשטרה. נגד איננה
אחרות ליחידות לטיפול הועברו תיקים 21 עניין, באותו
עניין. באותו פלילי תיק פתיחת בעקבות נסגרו תיקים ו6
תלונות 1,014 היו הסתיים, בהן שהטיפול התלונות בין
שהן תלונות, 208 המשטרה. ידי על בכוח שימוש שעניינן
של ירידה חלה בחלקן. או בעיקרן מוצדקות נמצאו ,20.50/0
בחלקן או בעיקרן המוצדקות התלונות במספר 1.8"/0

שעברה. השנה לעומת

ונהלים, הוראות והוצאו מתלונות לקחים הופקו
ידי על עצורים של רפואיות בדיקות עריכת המסדירים
תוך מז"פ, טכנאי של בואם בדבר הנחיות רופאים.ניתנו
דו"חות רישום בדבר הנחיות שנפרצו; למקומות סביר, זמן
יושר; תעודות קבלת לבקשות הנוגעות הנחיות תנועה,
ניתנו תעבורה; בעבירות אישום נוסחי חוברת עודכנה
פרסום שבהם במקרים חשודים, מעצר בעניין הנחיות
נהלים הוסדרו כן הביטחון. גורמי ידי על נאסר שמם
המוגבל השטח אל באמבולנס חולים העברת בנושא
למשרד לדווח יש לפיהן הנחיות והוצאו וממנו בנתב"ג
מקרים על הפנים במשרד הנשק רישוי ולפקיד הבריאות

התאבדות. נסיונות של

טיפלה 1980 בשנת  היום לסדר והצעות שאילתות
היום, לסדר הצעות וב53 שאילתות ב154 היחידה
בנושאים שונים, כנסת חברי ידי על הפנים לשר שהוגשו

למשטרה. הנוגעים
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בינלאומיים יחסים דוברות

קיימה השנה גם  חוץ לקשרי היחידה אינטרפול,
בעולם, אחרות משטרות עם קשר ישראל משטרת
פעולה שיתוף שמטרתו האינטרפול, ארגון באמצעות
ישראל משטרת קיימה כן כמו בפשיעה. ללחימה בינלאומי
בפשיעה הלחימה על הממונים גופים עם ישירים קשרים
במחלקת חוץ לקשרי היחידה באמצעות שונות, בארצות
הבינלאומי, הפשע בתופעת להילחם כדי המודיעין.
בניהול הדדי לסיוע דפוסים העולם במשטרות התגבשו
נעדרים מבוקשים, עבריינים באיתור משותפות, חקירות
ובמניעת מסוכנים בסמים בסחר בלחימה גנוב, ורכוש
והשפעתן ביצוען תכנונן, אשר פליליות, עבירות של וגילוי

ויבשות. מדינות פני על משתרעים

פניות 9,185 הנסקרת בשנה התקבלו חוץ לקשרי ביחידה
נציגינו באמצעות האינטרפול, דרך זרות, ממשטרות
משטרת אחרות. חוק אוכפות סוכנויות ובאמצעות בחו"ל

זרות. למשמרות פניות 7,863 הגישה ישראל

האינטרפול של הכללית בעצרת השתתפו ישראל נציגי
במנילה, שהתקיימו האזורית האסיאנית ובוועידת

הפיליפינים.

הצטרפו החולפת בשנה  הבינלאומי השוטרים ארגון
ומספרם חדשים חברים הבינלאומי השוטרים לארגון
שוטרים גם בתוכם חברים, ל8,000 בערך כיום מגיע
באירועים התבטאה בסניפים הפעילות לגמלאות. שפרשו
מסיבות משפחותיהם, ולבני לחברים מסיבות חברתיים,
שונים. ומפגשים מאורגנים טיולים נוער, ולבני לילדים חג
של מאורגנות קבוצות מספר בארץ ביקרו השנה במשך
בדירת שהתארחו בודדים, וכן שונות מארצות איפ"א חברי
והן לחו"ל, קבוצות 3 שיגר הישראלי הסניף בת"א. איפ"א

ביקרו. שבהן הארצות סניפי ע"י נתקבלו

הפעם ארצי, רעים מפגש השנה גם נערף השנים, כבכל
מירב את לשתף כדי אליהו, ביד הספורט" ב"היכל
הארץ, מרחבי חברים כ6,000 השתתפו במפגש החברים.
המניין. מן וחברים פנסיונרים לשעבר, מפכ"לים ביניהם

ילדי בתלאביב. התערוכה בגני נערך הארצי" הילד "יום
כולו שהוקדש יום לבלות באו הארץ רחבי מכל שוטרים

ילדים. כ10,000 השתתפו באירוע למענם.

כמערך ישראל במשטרת הדוברות נתכוננה 1980 בשנת
ושלוחותיו הארצי במטה שמרכזו אינטגרלי, מקצועי
כקציני הוכרו רמה בכל הדוברים התחנה. רמת עד מגיעות
 ומקצועית למפקד, פיקודית הכפופים מקצועיים, מטה
חדשה, דוברות פקודת אושרה הממונה. הרמה לדובר
ואת האחריות את המשימות, את במדויק שהגדירה
מדיניות וקבעה רמה, בכל הדובר ושל המערך של הסמכות
מידע, לקבל ניתן היממה שעות בכל אחידה. דוברות

התקשורת. אמצעי על המקל דבר

מידע למתן האזרחי, ולמשמר הגבול למשמר דוברים מונו
פעלו שבהם בנושאים למעט החילות, שני פעולות על
המפקד פיקוד תחת טריטוריאלית, במסגרת יחידותיהם
ידי על לפעילות ביטוי ניתן אלו במקרים הטריטוריאלי.
הפעילות השתקפות שופרה בכך המרחב. או המחוז דובר

עלתה. ויוקרתם התקשורת בכלי אלה חילות של

הפעי הגברת במסגרת  הציבור עם המשטרה קשרי
עם המפכ"ל של רבים מפגשים נערכו זה, בשטח לות
רשויות ראשי דין, עורכי שופטים, כגון מיוחדים, ציבורים
העובדת. ההתיישבות עם וכן ונבחריהן, ואזוריות מקומיות
קציני נתנו צה"ל, של ראשי חינוך קצין עם בתיאום
משטרה בנושאי הרצאות מאות שונות, בדרגות משטרה
אנשי ידי על ניתנו נוספות רבות הרצאות הצבא. ביחידות

שונים. לציבורים משטרה

עקרונות נקבעו השנה במשך  המשטרה תזמורת
בחיי התזמורת שילוב את להגביר במגמה חדשים,
הופעות. 145 לתזמורת היו 1980 בשנת והציבור. המשטרה
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המשטרתית הפעילות היקף

השינוי
באחוזים

1980  1979 אחדים, במיגזרים המשטרתית הפעילות היקף  1 לוח

1980 1979 הפעילות סוג

121166+37.2

5,720,642
29,83319,37635.0
230,622247,015+ 7,1

52,87457,261+ 8.3
2,4542,471+ 0.7
6,1634,18532.1

24,21131,476+30.0

1,26395524.4

14,41312,83311.1
1,103,5301,095,737 0.7

237,101287,959+21.4

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

חקירה תיקי 1
ועוונות פשעים

תביעה אי 
משונות מיתות

נעדרים
חטאים
דליקות

דרכים תאונות
תעבורה דו"חות

מאסר פקודות של לפועל הוצאה

בכוחות המחוזות תוגברו בו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע *

הארצי במטה המיבצעים מחלקת ידי על שהוקצו נוספים

1980  1971 המורשים הרכב כלי ולמספר האוכלוסין למספר בהשוואה בישראל העבריינות היקף  2 לוח

ועוונותרכב♦כליהאוכלוסייההשנה תעבורופשעים עבירות
ל1000ל1000מורשים
תושביםתושביםל1000
תושבים

השינויהמספוהשינויהמספרהשינויהמספר השינויהמספו■ ■

משנהמשנהמשנהמשנה
לשנהלשנהלשנהלשנה

(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)

19713,090,000+3.095.9+9.768.50.9179.2+18.7
19723,200,500+3.6103.2+7.669.1+0.9178.80.2
19733,304,442+3.2119.9+16.261.411.1175.71.7
19743,382,643+2.4120,7+0.766.4+8.1181.0+3.0
19753,488,100+3.1122.4+1.469.8+5.1241.6+33.5

19763,556,800+2.0123.8+1.170.8+1.4242.9+0.5

19773,650,000+2.6122.90.771.3+0.7266.9+9.8
19783,733,000+1.9123.7+0.672.9+2.2234.012.3
19793,831,200+2.6122.51.074.0+1.5290.0+23.9
19803,885,135+1.4134.2+11.170.04.5282.00.7
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*1980 1979 עבירות של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים  3 לוח

גילויים
(באחוזים)

1980

27.7

1979

91.084.3
77.077.2
52.358.2
85.182.2
69.166.1

. 86.885.6
82.783.5
16.514.7
75.974.0
94.497.0
89.691.0
91.688.9
74.975.8

29.8

השינוי
(באחוזים)

+7.1

תיקים הכל סך

1980 1979

עבירות קבוצות

המדינה 7657531.6בטחון
הציבורי +16,93717,319הסדר 2.3

אדם 279256חיי 8.2
אדם של 12,39511,768גופו 5.1

2,0381,802מין 11.6
2131939.4מוסר
+2,8443,650סמים 28.3
181,628196,309+8.1רכוש
+12,52213,863מירמה 10.7

144296+105.6כלכליות
96133+38.5מינהליות

(עוונות) 46642רישוי 39.2
29522723.0אחרות

247,015 230,622 הכל 0ר
25,24,23 בלוחות ניתן המלא ה6ירוט *

1980 ומין**, גיל לפי סמים בעבירות מואשמים*  4 לוח

נשים גברים

+25 2518 1816 1614 14 עד +25 2518 1816 1614 14 עד

העבירה

87 105 27
14 17 2

803 1,235 258 64
235 263 36 15

5 בסמים שימוש
1 סמים וייבוא ייצור סחר,

שפוטים כולל *

המין. דווח לא מקרים.שבהם 35  בסמים סחר המין. דווח לא שבהם מקרים 96  בסמים שימוש כולל: לא **
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1980  1979 סמים, בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת  5 לוח

שנתפסו כלים

כלי כלי ל.ס.ד.
עישוז עישון (יחידות)

שנתפסו סם כמויות

ברביטור מתאדון אמפת קוקאין הירואין
טיפ (גלולות) מינים (גרם) (גרם)

(גלולות) (גלולות)

ממים ותפיסות תיקים

אופיום צמחי חשיש תפיסות תפיסות הכל סר השנה
(גרם) קנביס (גרם) שזוהו שזוהו תיקים

(מריחואנה) ב0/0 כסם כסם שנפתחו
(גרם) הכל מסך

57 564 27 2,603 13,186.5

18 460***2,341.5 **23,296.6 18,120.25

126 91.62 3,275.1 *64,768.0 2,503.1 89,122.0 90.7 2,571 2,844 1979

24 42.64 32,666.5 23.03 1,437.1 304,975.4 96.1 3,873 4,029 1980

גרם. 64,500 של אחת תפיסה היתה הסה"כ, מתור *

גלולות. 23,200 של אחת תפיסה היתה הסה"כ, מתור **

יחידות. 2,325 של אחת תפיסה היתה הםה''כ, מתור ***

י3
1^/

19801979 הרכב), סוג (לפי רכב* מתוך וגניבות רכב גניבות  6 לוח

וגניבות רכב מתוך גניבות שנגנבו רכב כלי הכל סך וקטנועים אופנועים מסחריות מכוניות
רכב חלקי נוספים) סוגים (כולל

השינוי השנה השינוי השנה השינוי השנה השינוי השנה

נוסעים מכוניות

השינוי השנה

הכל סר 1980 1979 הכל סד 1980 1979 הכל סר 1980 1979 הכל סר 1980 1979 הכל סר 1980 1979
ב/ ב/ ב/ ב% ב~%

+ 1.4 35,247 34,748 0.2 16,118 16,157 33.0 932 1,393 11.7 2,282 2,586 +2.0 12,045 11,799

בלבד מנועי רכב *



החוק ואכיפת עבריינים

19801978 חקירה, ותיקי עבריינים  7 לוח

עבריינים* חקירה תיקי

מבוגרים קטינים

השנה

הכלנקבהזכרנקבהזכראחוזתיקיםנפתחו סד
עברייניםהגילוייםשנתגלו

1978213,35762,25729.29,72878334,0385,03849,587
1979230,62268,63829.88,30670038,3265,92853,260
1980247,01568,46527.78,82054738,0035,55052,920

שנה. באותה שביצע החמורה העבירה לפי  השנה במשר בלבד אחת פעם אדם כל נמנה זה בלוח *

1980  1978 העבריינים, מכלל קטינים של חלקם  8 לוח

העבריינים כלל מתוך הקטינים אחוז עבריינים הכל סך

תיקי תיקיבתיקיבכלל בתיקיבכלל
התפרצויותהחקירההתפרצויותהחקירה

.49,5874,01221.255.1
53,2603,90516.955.4
52,9204,18117.745.0

השנה

1978
1979
1980

1980 1978 עבריינים, בתיקי הטיפול התפתחות  9 לוח

הסתיים טרם התביעה בטיפול הועברו שנסגרו תיקים מואשמים מואשמים
בתיקים הטיפול המשטרתית לפרקליטות שזוכו שהורשעו

תיקים הכל סך השנה

אחוז כמות אחוז

מסך מסך
הכל הכל

כמות אחוז כמות אחוז
מסר ממך
הכל הכל

כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות
מסר התיקים מסף התיקים מסר
הכל הכל הכל

49.1 30,577 20.5 12,735
54.5 37,389 20.3 13,927
60.3 41,154 18.4 12,574

197862,257.01007,139511.116 20.9,22214.8,468204.
197968,638.01006,30129.8510.8,50012.4,436253.
198068,281.01004,86617.6510.7,64111.2,981192.
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לפועל הוצאו טרם

1980 1979 1978

81,072 42,916 76,948
33,468 44,443 36,144
45,270 44,418 38,586
2,334 4,035 2,218

1980  1978 מאסר, פקודות של לפועל הוצאה  10 לוח

לפועל הוצאו משפט מבתי נתקבלו
1980 1979 1978 1980 1979 1978

284,429 237,101 234,566
113,922 103,238 99,939
142,482 106,338 106,375
28,025 27,525 28,252

287,959 287,498
105,806 120,333
153,881 127,234
28,272 39,931

מאפר פקודות

266,051 הכל סך
110,685 פליליות מאסר פקודות
126,505 חוב איתשלום על מאמר פקודות
28,861 למיניהן הבאה פקודות

19801979 "חטאים", בנושא החוק לאכיפת הפעילות  11 לוח

חטאים

שארעבירותעישוןעבירותעבירותעבירותעבירותשריפתהקמתגרימתעבירותרוכלותסךזשנה

חוקהמתייקוציםרעשמכשולרישויללאהכל החטאיםהמתייבבתיהמתייהמתייעל

חסותשעשועיםחסותחסותלימודחסותברשותעסקיםרישיון

לתעודתלנשקלבעליחובהלדוארהרבים
זהותחייםולטלגרף

197924,2111,7889,1781,06628245212921,0275538,3771291,471

198031,4761,8379,1021,029421132224494837312,149745,264

העבריין
נמצא לא

392
342

19801979 סילוקם,  חטאים  12 לוח

סילוק שלבי

הרשויות לטיפול הועברו או במשטרה נוטלי למשפט מחכים בדין זוכו
המקומיות משפט בבית חקירה) (כולל

5,007
9,683

בדין חויבו

הכל סך השנה
שנרשמו תיקים

197924,2119,663338,0692,045

198031,4769,925919,1942,241



ונפגעים תאונות
תושבים ל100,000

הנפגעים התאונות

בדרכים התעבורה
1980  1971 ואוכלוסייה, נפגעים  דרכים תאונות  13 לוח

האוכלוסייה מספר קלות קשות קטלניות
הנפגעים

הכל סך
תאונות

השנה

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
197914,4134872,81011,11620,6303,831,200380540
198012,8333892,6249,82017,9943,885,135330463

השינוי
באחוזים
11.0
+1.4

+11.1

19.4

19801979 המורשים, הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות  14 לוח

1980 1979

41314,83312,
2003,831,1353,885,
290469,429521,
3125

דרכים תאונות

האוכלוסייה
(מנועיים) מורשים רכב כלי

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

1980 עירונית, לא ובדרך עירונית בדרך  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי  15 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי כלי הכל םך
מורשים רכב
הכל(מנועיים) לאדירסר דרך

עירוניתעירונית

10,7858,9021,883
4,1772,9181,259
794640154

1,6331,462171

61756750
22519629
1621539
43358

48435
18,48414,9163,568
1,2481,15692

644123

הרכב כלי סוג
פרטיות 397,351מכוניות

משא 86,772מכוניות
5,167מוניות

6,771אוטובוסים
10,837קטנועים
2,423אופנועים

מנוע עם 7,872אופניים
576תלתאופנועים

סירה עם (מנועיים) שונים 3,660אופנועים
מנועיים רכב כלי הכל 521,429סך
ותלתאופניים אופניים

לבהמות רתומות עגלות
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1980 התאונות, סיבות התפלגות  16 לוח

אחוזמספרהסיבות
מתוךהסיבות*

הכל סך

3,44726.1מהירות
עקיפות פניות, 1,59312.1סטיות,

איתות 430.3םינוור,
מכאניים 1671.3ליקויים

250.2מטען
רגל הולכי 2,13116.2התנהגות

רגל להולך זכות 1,42110.8אימתן
לרמזור או לתמרור 1,82013.8איציות

660.5שכרות
כחוק שלא בדרך 4783.6שימוש
אופניים רוכבי 5374.1עבירות

רגילה 466.4חנייה
נסיעה כדי תוך קלות 5874.5עבירות

הסיבות 8256.3שאר
הכל 13,186100.0סר

התאונות מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יש

19801979 לסוגיהן, דרבים תאונות  17 לוח

באחוזים
1980 1979

הכל מך
1980 1979

התאונות סוג

עם התנגשות
נע 8,0446,16447.748.0רכב

רכב עם התנגשות
1481240.51.0חונה

רכב עם התנגשות
לשם שלא שנעצר

5220.1חניה

עצם עם התנגשות
4473582.82.8דומם

פגיעה או דריסה
רגל 5,8314,46734.734.8בהולך

בתור בנוסע פגיעה
רכב 7257115.35.5כלי

8556305.74.9התהפכות
98750.50.6החלקה

6213022.62.3אחר

הבל 16,82112,833100.0100.0סך
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קל פצועים

ונהגים נוסעים רגל הולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

1,097 13,916 1,563
875 11,776 1,194
821 10,149 1,121

סר
הכל

1980  1978 וילדים, מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי  18 לוח
קשה פצועים הרוגים

ונהגים נוסעים רגל הולכי
ואחרים

סר
הכל

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

ונהגים נוסעים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

הכל סך
נפגעים

רגלסר הולכי
ואחריםהכל

השנה

197824,15061521367.313223,9379505102,28019719,5983,.022

197920,63056519963284193,6448244582,19716516,4212,576
198017,99443315766198123,2817574711,89515814,2802,189

1980 והזמן, המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות  19 לוח

ההרוגים מספר מספרהתאונות

ונהגים נוסעים ואחרים רגל הולכי הכל סך הזמן המקום הכל סך החודש

1*1

ילדים

12
1

מבוגרים

198
13

8

12

8

13
16

26
31

21

18
18
14

ילדים

66
3

3

5
1

10
4
9
10
5
7
3
6

מבוגרים

157
14
15
14
10
8
7
16
14
12
15

16
16

לילהיוםדררלאדרר
עירוניתעירונית

229160270119433

1415131631

17921526

201021932

11818120

1712236,31

91518627

2819281952
232037657
211428740

1620231341

278221339

2610181837

הכל 389סך

29ינואר

26פברואר
30מרץ

19אפריל

29מאי
24יוני
47יולי

43אוגוסט
35ספטמבר

36אוקטובר
35נובמבר
36דצמבר



1980  1978 גיל, קבוצות לפי  ונוסעים רגל הולכי  שנפגעו ילדים  20 לוח

ונהגים* נוסעים

145 40 הכל סך

ואחרים רגל הולכי

145 40 הכל סך

נפגעים הכל סך שנה הנפגעים סוג

19783,4562,1393881,7501,3173061,012
הנפגעים 19792,7741,7151921,5231,059209850כל

19802,6491,6582261,429993161833

19788967*244222*815
19798263135019217הרוגים

19807866204612111

19787075108842219726171

קשה 6234584741116520145י1979פצועים
19806294716340815821137

19782,6601,5622761,2861,098272826
קל 19792,0691,1941321,062875187688פצועים

19801,9421,121143975821139685

אופניים רוכבי בעיקר

בדרכים התעבורה חוקי על עבירות  22 לוח
1980 שנרשמו, דו"חות לפי

לסוגיהן העבירות

מופרזת מהירות
עקיפות פניות, סטיות,

איתות סינוור,
מכאניים ליקויים

מטען עבירות
רגל הולכי התנהגות

רגל להולך זכות אימתן
לרמזור או לתמרור איציות

שכרות
כחוק שלא בדרך שימוש
אופניים רוכבי עבירות

נסיעה כדי תוך קלות עבירות
טכניות עבירות
העבירות שאר

תנועה כדי תוך עבירות הכל סך
אסורה חניה

מחמירים בתנאים חניה
מוגבל בתחום חניה

חניה עבירות הכל סך
עבירות הכל סך

מתוךסד אחוז
הכלהכל סך

62,3875.7
35,3393.2
34,3113.1

16,6431.5
12,0511.1

46,4814.2
5,1500.5
89,3428.2

31

33,4423.1
1,3230.1

43,2834.0
125,59511.5
44,6154.1
549,99350.2
230,05121.0
265,28524.2
50,4084.6
545,74449.8

1,095,737100.0

1980 הפגיעה, חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי  21 לוח

הכל סך
נפגעים

הפגיעה חומרת

קלה קשה קטלנית
סוג

הנפגעים

רגל 2201,2203,2494,689הולכי

921,0555,5666,713נוסעים

מכוניות 986223,7784,498נוהגי

אופנועים 6148673827נוהגי
אופניים 142289531,195נוהגי

386172אחרים

הכל 4333,28114,28017,994סר
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באחוזי הפער
הגילויים

1979/80 1978/79

1980  1978 העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים  23 לוח

הגילויים אחוז שבהם תיקים חקירה תיקי
עבריינים נתגלו

1980 1979 1978 1980 1979 1978 1980 1979 1978

מסכמים לוחות

העבירה סוג

85.397.695.8+ 12.3 1.8
83.3100.0100.0+ 16.7

94.696.293.1+ 1.6 3.1

60.758.960.2 1.8+ 1.3
71.466.7100.04.7+ 33.3
79.082.785.3+ 3.7+ 2.6
89.993.489.2+ 3.54.2
96.499.095.3+ 2.6 3.7
70.036.857.1 33.2+ 20.3

89.395.390.0+ 6.0 5.3
87.687.691.3+ 3.7

23.528.229.6+ 4.7+ 1.4
86.294.894.1+ 8.6 0.7
80.784.479.6+ 3.7 4.8
80.787.581.4+ 6.8 6.1
92.695.194.3+ 2.5 0.8

67.865.570.0 2.3+ 4.5
45.146.148.9+ 1.0+ 2.8
80.092.992.9+ 12.9

25.0

30.438.150.0+ 7.7+ 11.9
73.366.754.5 6.6 12.2

76.077.075.0+ 1.0 2.0
92.596.895.2+ 4.3 1.6
82.686.082.8+ 3.4 3.2
66.573.074.0+ 6.5+ 1.0
75.377.476.3+ 2.1 1.1
100.0100.0100.0__

298368

532

,91712,0015901,

,67011,8347891,

1564
,53822,343,2803,

,34122,9037602,

238301183
2178
221181144
92106105

475618564
181311319

331325553
663476407
,46511,5435961,

403856

658366
81313
1

788

1146

434442452
295330278
,09289,1773658,

401518498
617274

131

348571

632

, 2,0272,080,7071

2,7503,116,9742

2194

3,2122,833,8523

2,6043,107,0943

247304192
301914
246190160
105121115

2,0222,191,9081

210328339
410385695
819544500 .

1,5821,622,6921

595880
144180135
101414

4
232116
15611

571574603
319341292

9,79810,67410,102
603710673
819397
131

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד

המשפחה כלפי עבירות
דרך חסימת רעש, מטרד,

הביטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עכירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

רצח
לרצח ניסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופדוזנות רשלנות
שוא ומאסר כפייה חטיפה,

אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

\0
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(המשך) 1980  1978 העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים  23 לוח

באחוזי הפער
הגילויים

הגילויים אחוז שבהם תיקים
עבריינים נתגלו

חקירה תיקי העבירה סוג

1979/80 1978/79 1980 1979 1978 1980 1979 1978 1980 1979 1978

באיומים או בכוח 20819519216315014178.276.973.4אונס 1.3 3.5
כחוק שלא ובעילה +16512611514611510288.591.388.7אונס 2.8 2.6

הטבע כדרך שלא מיו 90866080735288.984.986.7עבירות 4.0+ 8.2
בכוח מגונה 36832035324220521965.864.162.0מעשה 1.7 2.1

בכוח שלא מגונה +88789277060158249167.765.263.8מעשה 2.5 1.4
בפומבי מגונה +41740930627227718365.267.759.8מעשה 2.57.9

מין מחלות 411411100.0100.0100.0הפצת

אחרות מין +119546336.466.760.0עבירות 30.3 6.7

לזנות 46344639284484.882.495.7סרסרות 2.4+ 13.3
בזנות לעסוק 111141194100.081.8100.0שידול 18.2+ 18.2
זנות למעשה +681.42.2,.1468459118664880.878שידול 2.8

החזקתו או בושת בית 413522413521100.0100.095.5ניהול 4.5
ושידולם קטינים +34414626413476.5100.073.9פיתוי 23.5 26.1

תועבה דברי 135101231092.360.0100.0פרסום 32.3* 40.0
זנות למטרות +6215283.3100.0שוטטות 16.7

מסוכנים בסמים +1,7781,8622,4641,4951,5982,05884.185.883.5שימוש 1.7 2.3
מסוכנים בסמים 3839701,186356747106793.077.090.0סחר 16.0+ 13.0
וייבואם סמים +712447357.158.375.0ייצור 1.2+ 16.7

המוסר כלפי עבירות 211211100.0100.0100.0שאר

חמורות בנסיבות 11214520957729650.949.745.9שוד 1.2 3.8
נשק) (בלי 2622453861שוד 3011416949.646.543.8 3.1 2.7

פשע ביצוע לשם __145145100.0100.0100.0חימוש

גניבה לשם 13715218550537636.534.941.1תקיפה 1.6+ 6.2
31532042223423733274.274.178.7סחיטה 0.1+ 4.6

למוסד או עטק לבית +25,41124,32825,1514,1744,1243,77816.417.015.0התפרצות 0.6 2.0
דירה לבית 26,34330,13536,2962,8363,1433,20610.810.48.80.41.6התפרצות
פריצה כלי +13923428712722226791.494.993.0החזקת 3.51.9

ציבור עובד ע"י גניבה 21341819341686.7100.088.9+13.311.1ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 5621,05877749897767588.592.386.9+3.85.4ביצוע

ג
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11

0
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(המשך) 1980  1978 העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים  23 לוח

באחוזי הפער
הגילויים

הגילויים אחוז שבהם תיקים
עבריינים נתגלו

חקירה תיקי העבירה סוג

1979/80 1978/79 1980 1979 1978

13.514.511.4+1.03.1
2.43.82.8+1.41.0
1.52.62.3+1.10.3
2.05.41.8+3.43.6
21.921.720.30.21.4
89.090.690.0+1.60.6
90.591.789.9+1.21.8
30.429.025.71.43.3
26.024.223.11.81.1
92.997.389.7+4.47.6
28.336.225.6+7.910.6
17.713.89.83.94.0

37.923.216.014.77.2
66.065.268.50.8+3.3

61.968.261.6+ 6.36.6
85.784.286.01.5+1.8
71.473.287.7+ 1.8+14.5

92.495.097.6+2.62.6
100.0100.083.316.7
100.050.075.050.0+25.0

78.1100.0100.0+21.9

92.789.090.83.7+1.8

92.795.092.9+ 2.32.1
90.950.087.540.9+ 37.5
90.482.489.58.0+7.1
73.483.676.8+10.26.8

70.574.978.0+4.4+3.1

29.229.827.7+0.62.1

1980

1,837
982

197
35

10,361
642

2,561
183

3,253
148

10
85

38
1,152
3,047
5,881
142

279
5

3

2

119

221

7

85
63

195

1979

2,379
1,322

186
130

9,862
796

2,321

181
3,400
249
17
70

132
3

1

5
81

324
1

56
46

221

1978

2,256
654

102
49

9,643
497

2,106
163

3,354
197
15

74

1980 1979 1978

54 112
843 738

2,710 2,354
5,782 4,792
115 187

122

2

1

25

140

280
10

207
48

260

16,74016,35411816,
27,64034,74824735,
6,6587,0356458,

2,4052,4259731,

44,01445,49315351,
558879713

2,3282,5318492,

536625713
12,90114,07209214,

212256165
534739

419508866

281233238
1,1191,2936811,
3,9753,7959434,
5,5916,8648396,

264157162

132139286
236
124

3252

15191131

302341238
1128

2296895
655582

250 295 369

רשות ללא ברכב שימוש
חלקים גניבת או רבב מתוך גניבה

אופניים גניבת
כייםות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

התפרצות או גניבה לשם שוטטות
הרכוש 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 תחמושת בשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

עבירות שאר

צ_

:± 3
11
\>4

00

3§
*3

*8

*6נ!
^3
י '
נ. ,£

68,465 68,638 62,257 247,015 230,622 213,357 הכל* סך

המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים *



התיקים מספר
תושבים 100,000 ל

1980 1979 1978

1980  1978 חקירה, תיקי  24 לוח

באחוזים השינוי חקירה תיקי

1979/80 1978/79 1980 1979 1978

העבירה סוג

0.92.21.8
0.10.1

54.554.343.9
73.981.376.5
0.50.20.1

86.474.099.1
69.781.179.6
6.67.94.9
0.80.50.4
6.35.04.1

2.83.13.1
54.457.249.1

5.68.68.7

11.010.017.9
21.814.212.9
42.642.343.5

1.61.52.0
3.94.73.5

0.30.40.4
0.1

0.60.50.4
0.40.20.3

15.315.015.5
8.68.97.5

263.5278.7260.0

16.218.517.3
2.22.42.5

0.1_

+ *16.5
50.0

+ 2.617.9
+13.34.6
57.255.6
11.8+36.1
+19.30.4
+23.136.8
36.726.3
22,815.8
+ 15.25.1
+8.412.9
+56.2+ 3.3

6.1+80.5
32.88.1
+2.5+4.3

1.7+37.9
+25.025.0
+40.0

8.723.8
60.0+83.3

+0.5+5.0
+6.914.4
+8.95.4

+ 17.75.2

+14.8+4.3

348571

632

2,0272,0801,707
2,7503,1162,974

2194

3,2122,8333,852
2,6043,1073,094
247304192
301914

246190160
105121115

2,0222,1911,908
210328339
410385695

810544500
1,5821,6221,692

595880
144180135
101414
4

232116
15611

571574603
319341292

9,79810,67410,102
603710673
819397
131

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד
המשפחה כלפי עבירות

דרך חסימת רעש, מטרד,
הביטחון שירות כלפי עבירות
הביטחוןציוד כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

רצח
לרצח ניסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי בלפי אחרות עבירות

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שווא ומאסר בפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

4 0

3 ט

הבא) בעמוד (המשר



התיקים מספר
תושבים 100,000 ל

1980 1979 1978

(המשך) 1980  1978 חקירה, תיקי  24 לוח

באחוזים השינוי חקירה תיקי

1979/80 1978/79 1980 1979 1978

העבירה סוג

5.55.14.9
4.43.33.1
2.42.21.5

9.98.49.1

23.823.319.8
11.210.77.9
0.1

0.30.20.1

1.20.91.2

0.30.30.1

3.92.21.5
1.10.90.6
0.91.11.2

0.30.10.2

0.10.1

47.848.663.4
10.325.330.5
0.20.30.1

5.4
9.9
0.1
4.8

10.9
647.4
934.2

7.4
0.5

19.1

414.9

3.8
6.4
0.1
4.0
8.3

635.2
786.8

6.1

0.9
27.6

427.0

3.0
7.0

3.7
8.4

683.4
708.5

3.7
0.4

14.9
450.2

6.21.5
23.68.7
4.530.2

13.1+10.3
+0.613.7
1.925.2

44.4 18.2

26.1+35.3
63.6

42.529.8
14.637.1
+20.6+12.2
61.5+100.0
66.7

+ 4.7+32.3
+ 0+22.3

+71.466.7

+29.5+44.1
6.5+57.5

+25.0
+10.9+21.7
+1.6+31.9
.4.3+3.4
+14.4+20.4
+68.3+ 22.6
+61.947.1
+88.226.6
2.31.4

ובאיומים בכוח 208195192אונס
כחוק שלא ובעילה 165126115אונם

הטבע כדרך שלא מין 908660עבירות
בכוח מגונה 368320353מעשה

בכוח שלא מגונה 887892770מעשה
בפומבי מגונה 417409306מעשה

מין מחלות 411הפצת

אחרות מין 1195עבירות

לזנות 463446סרסרות
בזנות לעסוק 11114שידול
זנות למעשה 1468459שידול

החזקתו או בושת בית 413522ניהול
ושידולם קטינים 344146פיתוי

תועבה דברי 13510פרסום
זנות למטרת 621שוטטות

מסוכנים בסמים 1,7781,8622,464שימוש
מסובנים בסמים 3839701,18.6סחר
וייבואם סמים 7124ייצור

המוסר כלפי עבירות 211שאר

חמורות בנסיבות 112145209שוד
נשק) (בלי 262245386שוד

פשע ביצוע לשם 145חימוש

גניבה לשם 137152185תקיפה
315320422סחיטה

למוסד או עסק לבית 25,41124,32825,151התפרצות
דירה לבית 26,34330,13536,296התפרצות
פריצה כלי 139234287החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה 213418ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 5621,058777ביצוע

רשות ללא ברכב 16,74016,35416,118שימוש

ט
ג:
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התיקים מספר
תושבים 100,000 ל

1980 1979 1978

743.4907.2907.2
179.1183.7222.5
64.763.350.8

1,183.31,187.81,316.6
14.922.918.3
62.666.173.3
14.416.318.3

346.9367.4362.7
5.76.74.2
1.41.21.0

11.313.322.2

7.36.16.1

30.133.743.3
101.8103.8127.2
150.4179.2176.0
7.04.14.2

3.63.67.4
0.10.1
0.10.1

0.90.1_

4.12.43.4

8.18.96.1

0.30.10.2
6.11.82.4
1.71.42.1

12.67.76.4

(המשך) 1980  1978 חקירה, תיקי  24 לוח
באחוזים השינוי חקירה תיקי

1979/80 1978/79

+25.7+ 1.4
+5.7+22.9
+0.818.6
+3.4+12.4
+57.818.9
+8.7+ 12.6

+ 16.6+ 14.1

+9.1+0.1

+20.735.5
11.317,0
+21.2+70.5

18.0+2.1

+15.5+30.0
+4.7+24.3

+22.80.1
40.5+3.2

+5.3+5.8
+50.0100.0

84.460.0
39.7+44.1

+12.930.2
81.8+ <*

70.3+39.7
15.4+49.1
20.115.2

1980 1979 1978

העבירה סוג

6,357.9 6,021.5 5,738.4 +7.1 +8.1

חלקים גניבת או רכב מתוך 27,64034,74835,247גניבה
אופניים 6,6587,0358,645גניבת

£(
2,4052,4251,973כייסות

אחרות 44,01445,49351,153גניבות
גנוב0 רכוש 557879713קבלת

גנוב רכוש 2,3282,5312,849החזקת
536625713הצתה/1/\

בזדון לרכוש נזק 12,90114,07214,092גרימת
התפרצות או גניבה לשם 212256165שוטטות

רכושג* כלפי אחרות 534739עבירות
ארנקים 419508866חטיפת

ובולים כסף 284233238זיוף
והפצתם מסמכים 1,1191,2931,681זיוף

צו
ועושק>_ 3,7973,9754,943מרמה
כיסויצ! ללא שיק 5,5916,8646,839משיכת

אחרות מרמה 264157162עבירות

כלכליותכ:פ 132139286עבירות
ו_

1/
**

פיסקאליות11 236עבירות
\1
אחרות/1 124עבירות

עירוניים3: עזר 3252חוקי
אחרות1כ מינהליות 15191131עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 302341238נשק,
וטלוויזיה 1128רדיו

11
ועסקים§11 תעשיות 2296895מלאכות,

אחרות רישוי 655582עבירות
עבירות 369295250שאר

הכל* 47,015!213,357230,622סך

אחוזים מאות *א
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים **



1980 ,*0 #מיודו 25 לתו

סדהכל
עברייניט

348

עבריינים*

מבוגריס קניינים
נקבה זכר נקבה זכר

34 278

421,8064352,604
261,2042791,771

1214
262,3263152,856
211,3133271,803
43228477
1111

65270
2583293
6269132453
32265251
3517361

327317363
201,0252031,354

158269
60470
12116

516
55

239934541

219553266

805,8331,0257,805
238529442
691183
_11

33

321

262

189
142
17

3

1

46
17
3

70
106

106
16

867
26
3

חקירה תיקי

נתגלונ6תחו אחו!בהס
הגילוייםעבריינים

716895.8
22100.0

1,7071,59093.1

2,9.741,78960.2
44100.0

3,8523,28685.3
3,0942,76089.2
19218395.3
14857.1

16014490.0
11510591.3

1,90856429.6
33931994.1
69555379.6
50040781.4

1,6921,59694.3

805670.0
1356648.9
141392.9

16850.0
11654.5

60345275.0
29227895.2

10,1028,36582.8
67349874.0
977476.3

11100.0

העבירה סוג

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי עכירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד
המשפחה בלפי עבירות

דרך חסימת רעש, מטרד,
הביטחון שירות בלפי עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

רצח
לרצח ניסיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות

שווא ומאסר כפייה חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

3*13

ט
#3
* 3
='"

*5

?3

הבא) בעמוד (המשך



(המשך) 1980 ועבריינים*, עבירות  שנתי סיכום  25 לוח

הכל סד
עבריינים

147
81

44
173

357
123

2

5

22

2

42

36
23

13

2,687
615

182
232

8

48

305
2,469
1,712
183
16

560
1,210
342

* עבריינים

מבוגרים קטינים
נקבה

1

1

12

25
1

192
30

1

זכר נקבה

124
62

19
135
275
101

21
1

24
11
15
13

342,118
2529

3

זכר

23

18

24
38
81
18

343
54

531245

6821566

44

14304

59123411

1,235151,19425
619111,03646
351417

124
35645069

626856016

11512215

חקירה תיקי
נתגלו,פתחו אחחבהם

הגילוייםעבריינים

19214173.4
11510288.7
605286.7
35321962.0

77049163.8
30618359.8

11100.0
5360.0

464495.7
44100.0
594881.4
222195.5
463473.9
1010100.0
10.0

2,4642,05883.5
1,1861,06790.0

4375.0
11100.0

2099645.9
38616943.8
55100.0

1857641.1
42233278.7

25,1513,77815.0
36,2963,2068.8

28726793.0
181688.9

77767586.9

16,1181,83711.4
35,2479822.8

העבירה סוג

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

בכוח מגונה מעשה
בכוח שלא מגונה מעשה

בפומבי מגונה מעשה
מין מחלות הפצת

אחרות מין עבירות

לזנות סרסרות
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או בושת בית ניהול
ושידולם קטינים פיתוי

תועבה דברי פרסום
זנות למטרות שוטטות
מסוכנים בסמים שימוש
מסוכנים בסמים סחר
וייבואס סמים ייצור

המוסר 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
פריצה כלי החזקת

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

רשות ללא ברכב שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה

ט
נל
1/

5י

2

11
גי

.3
1*

הבא) בעמוד (המשך



(המשך) 1980 ועבריינימ*, עבירות  שנתי סיכום  25 לוח

י עבריינים

הכלסר
עבריינים

65
15

7787,

589
6181,

180
6862,

86
4

39

19
608
1431,

8262,
105

51

3

1

מבוגרים קטינים

110

נקבה

869
32
115

1

231
1

7
81

95
610
10

זכר נקבה

96

1895203
415

66268
67578

14010159

38,0035,55052,920

זכר

4718
618

1,9981674,744
652490

16821,333
561122

500181,937
1768
13

1326

_12

408479
3619993
742,205
6188

_47
3

1

חקירה תיקי

אחוז נתגלו בהם
הגילויים עבריינים

נפתחו

38,003 547 8,820

2.3
1.8
20.3
90.0
89.9
25.7
23.1

89.7
25.6
9.8

16.0
68.5
61.6
86.0

87.7

97.6
83.3
75.0

100.0
90.8

92.9
87.5
89.5
76.8

78.0

27.7

8,645197
1,97335

51,15310,361

713642
2,8492,561

713183
14,0923,253

165148
3910

86685

23838
1,6811,152
4,9433,407
6,8395,881

162142

286279
65

43

22

131119

238221
87

9585

8263

250195

247,01568,465

1/

~3
5י

העבירה סוג

אופניים גניבת
כייסות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

התפרצות או גניבה לשם שוטטות
הרכוש כלפי אחרות עבירות

ארנקים חטיפת

ובולים כסף זיוף
והפצתם מסמכים זיוף ., 3

ועושק מרמה 3 5י

כיסוי ללא שיק משיכת ט *י
אחרות מרמה עבירות

כלכליות עבירות 3 ב:

אחרות עבירות " *י

3:,
עירוניים עזר חיק!י .!. ;5

אחרות מינהליות עבירות 215
ט

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו ^ §

? 15
ועסקים5* תעשיות מלאכות, ו.

אחרות רישוי עבירות

העבירות שאר

הכל** סך

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

המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים **



הצבאי המימשל שטחי

הגולן רמת

246

246

עזה נפת
מיני וצפון

8,285

30
136
404

10,557
80

19,492

1980 הנפות, לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים  26 לוח

הכף נפתסך
יהודה

3,886

131

137
34

3,242
52

7,482

נפת
שומרון

5,482

268
53
18
255
14

6,090

17,899

429
326
456

14,054
146

33,310

העבירות קבוצות

ועוונות פשעים

משונות מיתות
נעדרים
חטאים
דליקות
הכל סר

הגולן רמת עזה נפת
סינ* וצפון

19801979 הנפות, לפי  וגילויים חקירה תיקי  27 לוח
יהודה נפת שומרון נפת הכל סך

1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979

246 226
136 133
55.3 58.8

8,285 8,563
7,097 7,735
85.7 90.3

3,886 3,517
3,021 2,806
77.7 79.8

5,482 5,733
4,881 5,313
89.0 92.7

17,899 18,039
15,135 15,987

84.5 88.6

חקירה תיקי
עבריינים נתגלו בהם תיקים

הגילויים אחר!

19801979 הנפות, ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי  28 לוח

העבירות הכלקבוצות שומרוןהשינויתיקיסך יהודהנפת הגולןרמתעזהנפתנפת
סיניוצפון19801979חקירה

באחוזים
1979198019791980197919801979198019791980

הציבורי 3,5242,97415.61,2451,1915836211,6651,1463116הסדר
אדם 245257+4.9594959741251342חיי

אדם של 4,0093,7167.32,0531,7957396291,1951,2652227גופו
1389729.745483321592612מין

264283+7.2635625341761921מוסר

4,5695,458+19.41,3901,4801,2291,4651,8182,348132165רכוש
266322+21.01021026685911357מירמה

ופיסקאליות 87189+17.26833914890כלכליות

19512635.4811372315092מינהליות
461482+4.52832196915010711122רישוי

העבירות 76361918.975588311659943966שאר

246 226 8,285 8,563 3,886 3,517 5,482 5,733 0.8 17,899 18,039 הבל* סל
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות כל סר את גם כוללים הנתונים *

45



^^י4
למיידי7

1980 הנפות, לפני  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות  29 לוח
יקה מזירוזמר'"ל

עזהנפתנפת סךרמתנפת
סינייהודהשומרון הכלהגולןוצפון

3346794162קטלנית
1991452539606קשה
2101702385623קלה

הכל 442361570181,391סד

1980 הנפות, לפי  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי  30 לוח

עזהנפתנפת םררמתנפת
סינייהודהשומרון הכלהגולןוצפון

4249794174קטלנית
24519129118745קשה
366367386231,142קלה

הכל 653607756452,061סר
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