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לכבוד
בורג יוסף הדייר

הפנים שר
ירושלים

השר, אדוני

שנת לקראת .1981 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני
את קבעה אשר כוללת, שנתית עבודה פקודת ישראל, במשטרת לראשונה הוכנה, 1981
התבססה זו תכנית לרשותה. העומדים המשאבים ואת ישראל משטרת בפני הניצבות המשימות
בהתחשב חדשות, משימות והוספת עדיפויות שינוי תוך "תירוש", שנתית, הרב התכנית על

לרשותנו. שעמדו ובמשאבים בצרכים
כדלהלן: היו 1981 לשנת ישראל משטרת של העיקריות המגמות

הפרט, של האישי ביטחונו תחושת את לחזק במגמה בשטח, המשטרתית הנוכחות הגברת
הארץ. במרכז בעיקר שנתרופפה,

ועסקים, דירות לבתי התפרצויות רכוש, עבירות ובעיקר עבירות לבלימת מיוחד דגש מתן
חמורים. ופשעים גנוב ברכוש סחר חסות, דמי סחיטת

יחידות לתגבור דגש מתן תוך המשטרה, של השונים המיבצעיים המגזרים של הכוחות הגדלת
והמרכז. אביב תל במחוז המשטרה

ליחידות שוטרים לגיוס התקנים את ולהפנות לצמצם במטרה במטות, פנימית התייעלות
השדה.

ומשימותיה. המשטרה ליעדי המותאמות ההכשרה, ותכנית ההפעלה תורת פיתוח המשך
רמת ואת איכותו את להעלות במגמה המיבצעי, כושרו ושיפור האדם כוח של והכשרה אימון

שלו. הביצוע
שביניהן. המגע תחומי בכל המשטרה, לבין הקהילה בין הקשר של וחיזוקו טיפוחו

= כדלקמן היה הביצוע
העבירות. מכלל כ800/0 המהוות הרכוש עבירות לבלימת דגש ניתן  הפשיעה בלימת
בשנים העליות לעומת רכוש בעבירות 1.10/0 של ירידה חלה המדינה קום מאז לראשונה

.1980 בשנת 120/0 של בעלייה לשיאן שהגיעו הקודמות,
= מישורים בשני התקיימה הרכוש בעבירות הלחימה

בשטח. והנוכחות הפעילות הגברת 
ולגילוי החקירה לייעול להגיע במטרה מודל, יחידות ב6 שונות חקירה שיטות ניסוי 

ביותר. הגדולה במהירות העבריינים
חמורים פשעים לחקירות הארצית היחידה לחיזוק פעולות נעשו החמורה הפשיעה בתחום
ח"כ רצח וגילוי ההירואין בסם סוחרים חשיפת כגון: שונות הצלחות נחלה זו יחידה (יח"פ).

אבורביע.
משטרת של לחיזוקה נוספים, משאבים להקצות דאג הפנים משרד  כוחות סדר בניית
הופנו רכב, כלי כ80 ועוד אדם כוח שיאי 650 השאר, בין כללו, אשר אלה, משאבים ישראל.
המופעלות הגבול משמר יחידות כולל חדשות, מיבצעיות משטרה יחידות להקמת במלואם

הכפרי. ובמגזר העירוני במגזר



ומוטת כמעמסה איזון ולאפשר בפשיעה הלחימה את לייעל כדי  טריטוריאלית חלוקה
לכיש. ומרחב המרכז מחוז הקמת תוך הטריטוריאלית, החלוקה מחדש אורגנה נכונה, שליטה
קיצוצים ידי על בעיקר הקיימות, היחידות מתוך נלקחו אלה, למיפקדות והמשאבים האדם כוח

משאבים, תוספת ללא המינהלתי, במגזר
את להעמיד במגמה מהותיים, ארגוניים שינויים עברה ישראל משטרת  פנימית התייעלות
במגזר אדם כוח תקני כ300 בוטלו זה לצורך המיבצעיות. היחידות לצורכי המשאבים מרב

השטח. ליחידות והועברו המינהלתי
מחדש אורגנה ההדרכה מערכת שכל בכך אופיינה 1981 שנת  הכשרה (מערן הפעלה תורת

השונים. למגזרים אחידים הכשרה מסלולי ונקבעו שופרו, ההדרכה תכניות והורחבה.
המשטרה של שיכולתה ספק, של צל כל ללא הוברר,  הקהילה עמ פעולה ושיתוף מעורבות
שיפור פעולה. עמה לשתף ובנכונותם אליה האזרחים ביחס במעט לא תלויה יעדיה, את להגשים
הם, הפרט, ביטחון תחושת של וחיזוקה לעבודתה הבנה יצירת הציבור, בעיני המשטרה תדמית
 קהילה לקשרי יחידה במשטרה הוקמה כך, לשם עליהם. שוקדת שהמשטרה נושאים לכן,
התק באמצעי שימוש כולל הסברה, פעולות עריכת הבאים: בתחומים פעלה אשר משטרה,
השתתפות המשטרה; פעילות ועל הפשיעה מצב על עובדות הציבור לידיעת להביא כדי שורת,
אזרחי קירוב במשטרה; הקשורים בתחומים שונים, קהילתיים וגופים ועדות של בפעילות
משטרתיים, בנושאים שיעורים ומתן הדרכה ידי על המשטרה, אל היום, של הנוער בני העתיד,
על השמירה לדרכי הקשור בכל הציבור מודעות הגברת יוזמת; שהמשטרה בפעילויות ושילובם

רכוש. ורישום סימון של נרחבת פעילות באמצעות השאר בין רכושו,

המשאבים במסגרת תכניותיה, את ומימשה רבות ישראל משטרת פעלה 1981 בשנת לסיכום,
בכל האפשר, ככל מהירה תגובה ידי על בשטח, ובולטות נוכחות ידי על זאת לרשותה. שעמדו

ולשירותיה. למשטרה הנזקק לאזרח סיוע ידי ועל אירוע,
וניקיון המידות טוהר על החוק, על קפדנית שמירה תוך ובהתמדה, כנאמנות לפעול נמשיך אנו
משטרת של הישגיה לשיפור לעשות נמשיך העיקרי. יעדנו היא בפשיעה כשהמלחמה הכפיים,
ובכך הציבורי, המגזר של אחרות מערכות עם פעולה ושיתוף מתמדת התייעלות תוך ישראל,

הציבור. של הפנימי לחוסנו לתרום
שניתן הרב, הסיוע ועל הפעולה שיתוף על המשטרה, ולאגף הפנים למשרד נתונה תודתי

השונים. פעילותה בתחומי למשטרה

רב, בכבוד

רבנלצכ איבצן, אריה
הכללי המפקח



ובילוש מודיעין חקירות,
במשטרת הקדימויות סדר שיטי בסימן עמדה 1981 שנת
החקירות באגף רכוש. בעבירות הטיפול והעדפת ישראל,
ארצית יחידה חקירות: בנושאי העוסקות יחידות שלוש
ומחלקת הונאה, לחקירות ארצית יחידה פשעים, לחקירות
בפי בהנחיה, העוסקת מטה יחידת שהיא ותביעות, חקירות
החקירות, של שונים מקצועיים כתחומים ובבקרה קוח
נמצא אח"ק לראש בכפיפות נוער. ועבריינות תביעות כולל

פנים. חקירות מפלג גם

פשעים לחקירת ארצית יחידה
חמו פליליים אירועים בחקירת השנה התמקדה היחידה
ואירועים עלמחוזי אופי בעלי פליליים אירועים רים,
בנושאים חקירות נערכו כן כחו"ל. לעבריינים הקשורים

מעמד. בעלי אישים כלפי שהועלו בחשדות או רגישים
המחו עם פעולה בשיתוף ליחידות מודיעיניים יעדים נקבעו
ובילוש מודיעין ממחלקת הועבר הארצי הסמים צוות זות.
ובי מודיעין מפלג במסגרת ושולב פשעים לחקירת ליחידה

היחידה. של לוש
הובאו ושברובן השנה שנערכו מיוחדות חקירות להלן
חקירת דולרים; של והפצה זיוף חקירת לדין: החשודים
צבאית משטרה קצין ארבל, חקירת אבורביע; ח"כ רצח
דלק גניבת חקירת שוחד; בקבלת שנחשד לשעבר, ראשי
יהלו שוד חקירת חידוש אזרחיים; נהגים ידי על מצה"ל,
רשת פיצוח גנובים; תורה ספרי 37 תפיסת ברעננה; מים

ארצה. מתורכיה סמים להעברת שפעלה
חפ"נ אנשי ע"י נחקרו 1981 כשנת  נאצים פשעי חקירת
המפלג נאצים. לפשעי הנוגעים תיקים 3 נפתחו עדים. 416
טיפל כן בארץ. משפט בבתי הופיעו אשר עדים ב46 טיפל
34 מהן בחו''ל, משפט בבתי עדים הופעות כ41 המפלג

בגרמניה. והיתר בארה"ב

הונאה לחקירות ארצית יחידה
בעלות הונאה עבירות ולגלות לחשוף לחקור, היחידה יעדי
עבירות בחו"ל, אף או בישראל בוצעו אשר לציבור, עניין
ועבי מדינה ועובדי ציבור עובדי ידי על בוצעו אשר הונאה
יוצא כפועל ישראל. מדינת מוסדות כלפי בוצעו אשר רות
למנוע מטרתן אשר פעולות היחידה יוזמת זו, מפעילות
הכלכלית הפשיעה לגבי מצב תמונת ומגבשת הונאה עבירות
חומר ועיבוד איסוף באמצעות זאת ומטרותיה. סוגיה על

חקירה. ובפעולות מודיעיני
הונאה, מפלג מפלגים: 3 היחידה מפעילה הללו לצרכים
נעזרת לכך, פרט ובילוש. מודיעין ומפלג חברות מפלג
הכנסה ומס המכס שלטונות כגון נוספים, בגורמים היחידה
מייעץ גורם גם משמשת היחידה פעולה. עמם ומשתפת

הונאה. חקירות בנושא האחרות המשטרה ליחידות
מקרים במספר היחידה טיפלה קודמות, כבשנים השנה,
תיקים, 681 נפתחו ציבור. נבחרי מעורבים היו בהם אשר
בין המבהירה, (עובדה ומסובכות מורכבות בפרשיות חלקם
1980 לעומת שנפתחו התיקים במספר הירידה את גם היתר,

תיקים). 1,215 

הפלילית הפעילות

תיקים 243,406 ישראל משטרת ידי על נפתחו 1981 בשנת
שנפתחו התיקים מספר לעומת ב0/ק1.5 ירידה  פליליים
במספר עלייה בסימן עמדו כן שלפני השנים (כאשר ב1980
ב7.10/0 התיקים מספר עלה ב1980 שנפתחו: התיקים
בהשוואה 8.10/0 של עלייה היתה שבה ל1979, בהשוואה
.(1977 לשנת בהשוואה %4.6 של עלייה היתה שכה ל1978,
לעומת 1981 בשנת בפשיעה גידול על דובר שבו הצפי לנוכח
והקטנת בפשיעה העלייה בבלימת ההצלחה בולטת ,1980

אשתקד. לעומת היקפה,
עבירות כלהלן: מתפלגים נפתחו אשר הפליליים התיקים
;7.50/0  הציבורי הסדר כלפי עבירות ;79.7/0  רכוש
 האדם גוף כלפי עבירות ;0.10/0  אדם חיי כלפי עכירות
;1.50/0  המוסר נגד עבירות 0.80/0ן  מין עבירות ;4.50/0
 המדינה ביטחון נגד עבירות ,%5.1  מרמה עבירות
.0.3/0  עבירות שאר ;%0.2  כלכליות עבירות 0/נ0.4;
דומה השונים לתחומים התיקים של היחסית ההתפלגות
גילוי של הכללי האחוז גם ב1980. להתפלגותם מאוד
.%25  1980 כבשנת נשאר השונים, בתיקים העבריינים
ירידה השנה חלה הגלויים, בתיקים העבירות מבצעי במספר
העבר של חלקם כאשר ,(69,068) 1980 לעומת איש) 67,163)
נ חלקם לעומת ב10.50/0 עולה בעכירות הצעירים יינים
ב5.60/0 יורד הבוגרים העבריינים של חלקם ואילו ,1980

.1980 לעומת

רכוש עבירות
שבוצעו העבירות, כל סך לבין הרכוש עבירות בין היחס
לעומת 1.10/0 של ירידה  במלואו כמעט נשמר ב1980,
משמעו ירידה ל1980. מ1979 8.10/0 של משמעותית עלייה
הסתמנה עסק. לבתי בהתפרצויות חלה 12.60/0 בת תית,
העבירות ובמספר דירה לבתי ההתפרצויות במספר יציבות
הגניבות במספר עלייה ונמצאה רשות, ללא בנשק שימוש של

.%5.5  רכב מתוך

סמים עבירות
סמים וייצוא ייבוא סחר, בנושאי שנפתחו התיקים מספר
מאוד קטנה (ירידה שינוי ללא כמעט נשאר בסמים, ושימוש
שימוש בתיקי קטנה ועלייה  0.50/0  סחר בתיקי

.(1.30/0  בסמים

■/ ,י



מעבדה בדיקות
18,560 ובהם בדיקה תיקי 10,467 במז"פ נפתחו 1981 בשנת

.(1980 לעומת תיקיס בכ800 (ירידה מוצגים
(של צילינדרים של ארצי באיסוף הוחל סימנים במעבדת
(גיבקות), לפיתה כלי ידי על שנשברו דלתות), מנעולי
ופורצים. פריצה שיטות של ולזיהוי להשוואה כאמצעי
התפרצויות. ל20 לפיתה כלי 8 קושרו האוסף באמצעות
הערכה ירי. חורי לזיהוי שדה ערכת פותחה גם זו במעבדה

קליע. ידי על נגרם החור אס לקבוע מאפשרת
בנפגעי לטיפול בפרויקט בי1981 עסקו הביולוגית במעבדה
לטיפול חולים בתי ב15 שהוקמו מרכזים מין. עבירות
ידי על והוכנו שתוכננו בערכות, צוידו מין, עבירות בנפגעי
מין. עבירות בנפגעי הקשורים מוצגים לדיגום המשטרה,
מהי זיהוי טכנאי מספר השנה הוכשרו האנליטית במעבדה
להגיש והוסמכו חשיש, בדיקות לבצע המרחביות, חידות

משפט. לבתי מקצועיות דעת חוות
נוספים. ואמצעים חדיש מכשור נקלט טכני מעקב במעבדת
ובשינוי מחשב בהפעלת המעבדה עבודת התאפיינה השנה
הטכני המעקב יחידות של מעורבותן הגברת של בכיוון גישה

מראש. החקירה בתכנון
זיופים בבדיקת השאר בין השנה עסקו מסמכים במעבדת
בבדיקת וכן ואירן תורכיה מסוריה, נהיגה רישיתות של
בחודשים המועצות. מברית תעודות של חדשים זיוף סוגי
לבחירות. שנגשו המפלגות תומכי רשימות נבדקו מאייוני

מזויפות. חתימות 6,066 נתגלו
עבריי לצילום חדשה שיטה השנה פיתחו ציללס במעבדת
ורכישת צילום אולפני להקמת בהוצאות החוסכת נים,

ציוד.

מז"פ מחשב
לחשוד שיוחסו בבדיקות בעיקר המחלקה התרכזה בעבר
לבין חפציו בין או בינו השוואה בדיקות ונעשו שנתפס,
בעבודת חשוב חלק זאת, עם העבירה. מזירת מוצגים
השוו מחייב זה נושא שיפור העבריין. איתור הוא החקירה
פוטנציאליים בעבריינים הקשורים ממצאים של רבות אות
חתימות אצבעות, טביעות של שונים מאוספים נתונים עם
של וההתאמה החיפוש וכד'. ותרמילים קליעים יד, וכתבי
באופן נעשו עוד כל קשות הוגבלו אלה מאוספים נתונים
בהסבת השנה הוחל ולייעלה העבודה על להקל במגמה ידני.

למחשב. והאוספים הנתונים

חללים סעד פינוי
חלליס בזיהוי לסייע מז"פ על הוטל פס"ח תכנית במסגרת
חירום לשעת מינוי כתבי הוצאו חירום. בשעת אזרחיים
שיוצמדו חללים, לזיהוי חוליות של ארצי מערך והוקם
מורכב המערך המקומיות. ברשויות חלליס ריכוז לתחנות

אזרחיים. שיניים ומרופאי משטרה מאנשי

פלילי זיהוי

לסיוע ועזרים אמצעים מרכזת פלילי לזיהוי המחלקה
ראיות של ופענוח עיבוד איסוף, גילוי, ידי על אח"ק לעבודת
בתחום משפט. לבית הגשתן או והכנתן בחקירה, הנאספות
אנליטית, ביולוגית, (סימנים, מקצועיות מעבדות אחריותה
ופוליגרף) אצבעות טביעת צילום, מסמכים, טכני, מעקב
ביחידות המוצבים פלילי זיהוי אנשי של מקצועית והנחיה

השונות. אח"ק

אדם בני זיהוי
טבי באמצעות עבריינים, בגילוי העלייה נמשכה השנה גם
גילויים, 1,347 היו העבירה. בזירת שנתגלו אצבעות עות

.1980 בשנת 1,327 לעומת
צילומים באמצעות זיהוי מסדרי 7,105 נערכו השנה במהלך
(קלסתרו דיוקנים 273 הורכבו עבריינים. 1,215 זוהו ובהם

עבריינים. 45 זוהו ובעזרתם נים),

רכוש זיהוי
את לזהות בגסותה בקשיים, אחת לא נתקלת המשטרה
השיטות הורחבו כך, לצורך שנתפס. גנוב רכוש של הבעלים
חברות שברשות במידע הסתייעות כולל רכוש, לזיהוי
ביתיים. למכשירים אחזקה שירותי המספקות פרטיות,

ביחידות פלילי זיהוי טכנאי מעוך
השנה החקירה. ליחידות טכני סיוע מספקים הזיהוי טכנאי
מיתק מספר ושופצו ומעבדות צילום אולפני מספר הוקמו
השתלמויות וכן זיהוי לטכנאי קורס נערך ישנים. נים
שונים פלילי זיהוי בתחומי המקצועית, הרמה להעלאת
העבירה זירת של תרשים יצירת צילום, אצבעות, (טביעות

וכדי).
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חלוקת לצורך היחידות בין תיאומים ובוצעו וביקורת פיקוח
השונים. התפקידים בביצוע הנטל

גורמים עם פעולה ושיתוף תיאום בקשרי המשיכה המחלקה
הסוהר, בתי שירות צה"ל, כגון: ואחרים, ממלכתיים
הכדורסל, איגוד הכדורגל, התאחדות המשפט, בתי הנהלת
ביצוע לצורך זאת ישראל. מקרקעי מינהל ישראל, בנק
שמירת בפשיעה, הלחימה דרכי שיפור שמטרתן מטלות,

והסביבה. החיים איכות ושיפור הציבורי, הסדר

וכוננות ארגון
פנים, ביטחון בנושאי לפקודות, ועדכונים פקודות הופצו
נעשה והבקרה, הפיקוח בתחום וחירום. רגיעה בעתות
שבדר ביחידות המיבצעיים, והנהלים הפקודות להאחדת

השונים. גיס
על שמירה שמטרתם הפנים, ביטחון כתחום לתרגילים נוסף
בנוש הפלילי, בתחום תרגילים נערכו נאותה, כוננות רמת
על ערובה בני ותפיסת כחול") ("סרבל ילד חטיפת כגון: אים

ודרישה"). ("חקירה בבנק שודדים ידי
ומיבצעי דיווח (מרכזי מרד"מים להקמת תכניות נקבעו
ידי על שנקבע מודל פי על תחנות, ב12 שליטה ם)ומרכזי

ארצי. צוות

אבטחה
המדינה, ברחבי מיתקנים לאבטחת מונעת פעילות בוצעה
המשיך במטא"ר האבטחה מדור אבטחה. לתכנוני בהתאם
רמת קיום המשך על דגש שימת תוך המיתקנים, בתרגול
ומקצו משלימים נהלים הוצאו בהם. המתחייבת האבטחה
ערך הארצי הדרג ולאחרים. המאובטחים לגופים עיים
עיון ימי נערכו במיתקנים, פתע וביקורי מתוכננים ביקורים
להע במטרה המחוזות, במסגרת ביטחון, לקציני וכנסים
ולהג האנשים בין היכרות לערוך המקצועי, הידע את מיק
ימים, 3 בת השתלמות נערכה כן הפעולה. שיתוף את ביר

משטרה. לקציני במכללה ארציים, ביטחון לקציני
חיים בעלי

מחלקת במסגרת השנה בתחילת פעל חיים בעלי מדור
ומי סיור למחלקת השנה, סוף לקראת והועבר, ההדרכה,
השנה ישראל. במשטרת היחידות לכלל סייע המדור בצעיס.
ק"ג 88 לגילוי שהביאו סמים, פעולות 1,771 המדור ביצע
297 ואופיום; הרואין של קטנות כמויות ולגילוי חשיש
9 ■, נעדרים ואנשים גנוב רכוש לגילוי שהביאו גישוש, פעולות
גוויית לגילוי השאר, בין שהביאו, גוויות, לאיתור פעולות
חומרי לגילוי פעולות 127 ביתשאן; באזור נעדר עבריין
מטעני לסילוק פעולות 45 כלבים; עם זיהוי מסדרי 7 נפץ;

כלבים. בעזרת פח"ע
ימי שיטלר

בכינרת חיפה, בנמל מצויים הימי השיטור ספינות בסיסי
גבולות. ביקורת נקודת גס המהווה אביב, בתל ובמרינה
עכו. מעגן את  ואחרת אילת חוף את משרתת אחת סירה
ידי על ישראל, משטרת של הימי השיטור הורחב 1981 בשנת
ארצות תוצרת חדשות, מהירות, סיור סירות ארבע הפעלת
מהוות ושתיים ישנות סירות מחליפות מהן שתיים הברית.
שהופעלה הללו, הסירות אחת הכוחות. לסדר תוספת
על בתלונות משמעותית להפחתה הביאה אילת, במפרץ

המתרחצים. וסיכון השיט כללי הפרת
החוק אכיפת כגון. משימות מילאו והסירות הספינות

פנים ביטחון
מיבצעים

מרבי ניצול תוך המיבצעית, הפעילות הוגברה 1981 בשנת
יחידות ישראל. משטרת לרשות העומדים הכוחות כל של
מורכ חלקם ואירועים, מיבצעיס במאות הופעלו המשטרה
הציבורי, הסדר הפנים, ביטחון בתחומי וחריגים, בים
מיוחדים. ליווי ומיבצעי אישים אבטחת בפשיעה, הלחימה
בנוש לסיוע ומטוסים מסוקים שולבו שבהם מיבצעים היו
רכב כלי ואיתור נעדרים איתור תנועה, פיקוח כגון: אים

גנובים.
"מועד היו: 1981 בשנת המרכזיים והאירועים המיבצעים
האו שיחות ה11, המכבייה ה10), לכנסת (הבחירות "81
הנשיא (ביקור מוסכמות" ו"דעות והנורמליזציה טונומיה
מיבצע שהוא זיעה" ב"אגלי הוחל השנה באופירה). סאדאת
ובמקומות בערים המשטרתית הנוכחות לתגבור ארצי
בפשיעה. הלחימה את לחזק במטרה קהל, ריכוז יש שבהם
רחבי ומיבצעים התנועה חוקי לאכיפת מיבצעים נערכו
העצמ ביום וכעיקר בחגים, הציבורי, הסדר בתחום היקף,
במרץ ב30 ירושלים, ויום ירושלים צעדת קיום בעת אות,
חרדים ובהפגנות יסיף כפר באירועי "מגה"צ", מיבצע 

בירושלים.
נהלים, רועננו חדשות, מיבצעיות פקודות הוצאו 1981 בשנת
צה"ל. עם הפעולה שיתוף והודק ביחידות ביקורות נערכו
ביט גורמי עם ובתיאום בשילוב בוצעו המשטרה משימות
האח לתחומי בהתאם ושב"כ), (צה"ל במדינה אחרים חון

הגופים. מן אחד כל של ריות
סיור

הערים, ברחובות הסיור שוטרי של נוכחותם הוגברה השנה
בפשיעה במלחמתם המשטרה כוחות את לחזק במטרה
היחי תוגברו זה לצורך למיניהן. הרחוב ובעבירות הפלילית
והמטות, המינהלה מיחידות שוטרים במאות בשטח דות

זיעה". "אגלי מיבצע במסגרת
שגרתיים תפקידים של רחב מגוון מילאו הסיור אנשי
היממה. שעות ובכל השנה ימות בכל שבוצעו ומיוחדים,
שלכ900,000 רישום אירועים; ב390,000 טיפול ביניהם:
הזמנות 75,000 מעצרים, 40,000 ביצוע תנועה; דו"חות
עלעצורי,ם שמירה מאסר; פקודות ו270,000 משפט לבתי
התנועה; הכוונת למיניהם; זקיפות תפקידי מילוי וליווים;
מודיעין, כגון: רבים בנושאים הרחב לציבור סיוע הגשת
עזרה ומתן במצוקה מטיילים וחילוץ איתור נעדרים, חיפוש
הסיור אנשי בנפש. או בגוף לנפגעים מיידית רפואית
וממונעיס, רגליים בסיורים עבודה שעות רבבות השקיעו
מניעת לצורך  ואנשים רכב כלי לבדיקות במחסומים
בטיפול עוינת), חבלנית (פעילות ופח"עית פלילית פעילות
ממלכתיים ואירועים חגיגות כעת ציבורי סדר באירועי
בהתקהלויות הציבורי הסדר על ובשמירה ואחרים

ובהפגנות.
סיירי להפעלת ניסוי בתכנון פעיל חלק נטלה הסיור מחלקת
וכן הניסוי על ופיקוח במעקב תלאכיב, במחוז קטע,
חיו היו הניסוי תוצאות המלצות. ומתן מסקנות בהוצאת
הקטע סיירי תכנית את להפעיל הוחלט ולפיכך ביותר ביות

האפשרי. בהקדם תלאביב, במחוז
היחידות עם הקשר להידוק זו בשנה המחלקה עשתה כן
הוצאו זו במסגרת תפקידיהן. בביצוע להן לסייע כדי בשטח,
הדרכה, פעולות נעשו קיימים, נהלים ועודכנו עבודה נוהלי
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הגבול משמי
מדינת של ולרוחבה לאורכה פרוסות הגבול משמר יחידות
בשפלה, בירושלים, ושומרון, ביהודה הגולן, ברמת ישראל,

ובאילת. הארץ במרכז
לטי המיומן מיבצעי, כוח הגבול במשמר לראות ההחלטה
אותו את נתנה ממלכתיים, ובאירועים ביטחון באירועי פול
את הגדיל החיל .1981 בשנת שנעשתה בהתארגנות תיה
קיצוץ חשבון על היישובים, במשמר בעיקר המיבצעי, כוחו

מינהלתיים. בתקנים נוסף
ביטחון, על אחראי הגבול משמר של המיבצעי הכוח
באזו הפשיעה, לבלימת ובפעולות שיטור בפעולות ומשתתף
משטרת בידי היא אלה לנושאים האחריות שבהם רים
בידי היא אלה לנושאים האחריות שבהם בשטחים ישראל.
והביטחון. השיטור פעולות עול בעיקר מג"ב נושא צה''ל,
בקו פעילותה את הפסיקה לבנון, בגבול שישבה הפלוגה
היישו גזרות ואת הצפוני המחוז את לתגבר והחלה הגבול
ביהודה האזרחי המינהל הקמת לאור הגולן. ורמת בים
וקיבלה מהצפון נוספת פלוגה ממקומה הועברה ושומרון,
השיטור בתחום וחברון, לחס בית הערים על אחריות
ביטויה, את המיבצעית הפעילות מוצאת כך והביטחון.

ושומרון. ביהודה ולביטחון לשיטור באחריות
המשטרה, שבאחריות הארץ חלקי בכל החקלאי, במגזר
גל של לבלימתו לעשות היישובים משמר גזרות המשיכו
הפסיקו המוצלחת, לפעילותן והודות האדיר, הפשיעה
תוגבר החקלאי המגזר הפקר. להיות החקלאים שטחי
ומטפלת ובאופקים, גת בקרית יושבת אשר במחלקה
והנגב, לכיש אזור של החקלאיים בשטחים הפשיעה בבעיות
"ירקון", נוספת, גזרה הוקמה צה"ל. באחריות הנמצאים

גוריון. בן התעופה בנמל זה בשלב ששוכנה
הגבול למשמר החקלאית הקהילה בין האמיצים הקשרים
לבלימת לחיל, להתגייס ממשיכים המושבים ובני התהדקו,
האחריות את קיבל היישובים משמר החקלאית. הפשיעה
הלאום, אדמות בגזל העוסקים השונים הגופים בין לתיאום

במטרה. דבקות תוך המסיבית, להפעלתם ומביא
למשמר הוכפפו הביטחון מערכת של חדשים מיתקנים
יאבטח בעתיד לאבטחתם. האחריות את שקיבל הגבול,
יישארו ואשדוד אילת הנמלים נוספים. מיתקנים מג''ב

הבאה. בשנה גם הגבול משמר באחריות
הפעילות צורכי על שיענה כך אורגן החילי האימונים כסיס
מיתקן של בנייתו ונשלמת הולכת בו. הנעשית ההדרכתית
משוכלל, מטווחים שטח בתוכו המכיל קבוע, אימונים
מינהל שירותים ומיתקני בטרור לחימה לאימוני מיתקן
אנשי לאמן המשיך האימונים בסיס גבוהה. ברמה תיים
פנים, בביטחון העוסקים האזרחי, המשמר ואנשי משטרה
כ7,000 בבסיס התאמנו שחלפה בשנה מצה''ל. נציגים וכן

ושוטרים. סמלים קצינים,
נוספת גזרה הגולן ברמת להקים מתכננים הבאה בשנה
ההתיישבו לאוכלוסייה שירותים שיתנו משטרה, ותחנת
שתתמקס סיור מחלקת להקים מתכננים כן שם. תית
הארץ. בדרום החקלאי המגזר בבעיות ותעסוק באשקלון

נפשות הצלת במצוקה, לסירות עזרה הגשת השיט, בתחום
נוס אניות אבטחת וטובעים, נעדרים אחר חיפוש ורכוש,
והסתננויות הברחות מניעת סמים, בהחדרת לחימה עים,
רחצה. עלחופי ופיקוח ספורט באירועי סיוע והחוצה, פנימה
והוסדרו הים, חיל עם ההדוק הפעולה שיתוף נמשך השנה

וגובלים. חופפים אחריות תחומי
לכפיפות הועברה והיא רהארגון נעשה המשטרה במספנת
הפעלתה נתאפשרה בכך ימי. שיטור קצין  מטא"ר/אג"מ

יתר. וביעילות רחב בהיקף
החבלה מערן

פח"עייס פיגועים 183 הארץ ברחבי בוצעו 1981 בשנת
חבלה פיגועי 253 לעומת זאת עוינת). חבלנית (פעילות
קטן החבלה מפיגועי הנפגעים מספר גם .1980 בשנת שבוצעו
מפיגועי נהרגו 1981 בשנת אשתקד. לעומת 1981 בשנת
10 נהרגו 1980 בשנת ואילו ,97 ונפצעו אנשים 8 חבלה
הנפגעים הפח"עובמספר בהיקף הירידה .121 ונפצעו אנשים
קטלניות חוליות הביטחון כוחות חשפו שהשנה מכך, נובעת
המתי בשל המחבלים נחלשו כן שלהן. הלחימה אמצעי על

ובלבנון. הארץ בצפון חות
בשט ,1980 כבשנת זו, בשנה התמקדה המחבלים פעילות
הסיבה הפיגועים). מכלל 555/0) ועזה שומרון יהודה, חים:
הקו לשטח מטעניהם עם להיכנס המחבלים קשיי היא לכך
הביטחון כוחות והצלחת הציבור ערנות כשל הירוק,
לפעול למחבלים יותר קל זאת, לעומת החוליות. בחשיפת
הפיגועים מכלל 15"/0 להם. המוכרים במקומות בשטחים,
הקו שבתחומי השטחים בשאר  ו0/=30 בירושלים, בוצעו
והאזר הביטחון כוחות של רכבם כלי בעיקר: נפגעו הירוק.
הציבורית, התחבורה כלי בשטחים; בעיקר שנסעו חים,

לחיילים. הסעה ותחנות אוטובוסים תחנות
לטפלב39,521 המשטרה חבלני נקראו 1981 שנת במהלך
נערכו חשודים. רכב כלי 7,885 ולבדוק חשודים חפצים

.1980 בשנת 21,749 לעומת ביטחוניות בדיקות 49,756
שרקעו חבלה בפעולות גם לטפל נקראו המשטרה חבלני
כלל בדרך הס פלילי רקע על החבלה פיגועי מבצעי פלילי.
השגת לשם החבלני הפיגוע בשיטת המשתמשים עבריינים,
כלל: בדרך הוא חבלה פיגועי לביצוע הרקע מטרותיהם.
סחיטת ומעשי הפחדה ניסיונות עבריינים, בין סכסוכים
במספר נפץ. חומרי בעזרת כספות פריצת וכן חסות דמי
עבריינים, לא אזרחים, המבצעים היו השנה אירועים
משפחה בני עם אישי סכסוך רקע על חבלה פיגועי שביצעו
מיעו בכפרי המצויים הלחימה אמצעי קרובים. ידידים או
בשל חבלה, פיגועי לביצוע שימשו בגליל, בעיקר טים,
כפי דם, נקמת של רקע על או הכפרים בתוך חמולות סכסוכי

.14.4.81 ב יסיף בכפר שאירע
הציבור, של שונות שכבות בידי מצויים רבים לחימה אמצעי
לכךי הסיבה כנראה זוהי צה"ל. הוא להם העיקרי והמקור
שבשנה לזה דומה היה פלילי, רקע על החבלה פיגועי שהיקף
מספר כ1980. 186 לעומת ב1981 פיגועים 178  שעברה במקצת השנה קטן פלילי רקע על חבלה מפיגועי הנפגעים
פצועים ו47 הרוגים 9 לעומת פצועים, ו42 הרוגים 6

ב1980.
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הביטחונית הפעילות
לסייע שמטרתן הפנים, ביטחון בתחום השוטפות המשימות
כוללות: עוינת, חבלנית פעילות של וסיכול הרתעה במניעה,
אירו אבטחת מחסומים, ממונעים, סיורים רגליים, סיורים
לחיילים הסעה כתחנות סריקות ביצוע ציבוריים, עים

חינוך. ובמוסדות
בגזרת האזרחי המשמר מתנדבי הופעלו השנה במהלך
ליישובים רבות ותרמו ביטחוניות, פעילויות במגוון הצפון
ההפגזות בתקופת לאוכלוסייה, והסיוע הביטחון בתחומי

הקשה.

לקהילה וסיוע עבירות למניעת פעילות
אדם בכוח קבוע ומחסור יחסית השפיר הביטחוני המצב
במניעת המשא"ז לפעילות מתאימה קרקע יצרו משטרתי,
למתנדבים, עניין רב גורס המהווה זה, בתחום עבירות.
נעשיתבשלוש הפעילות המשא"ז. של חלקו כיום וגובר הולך

ארגוניות: מסגרות
בתד דגש ניתן השוטפת, הביטחונית הפעילות במסגרת 
עבי מניעת בתחום המודעות להגברת המתנדבים רוך
רבות הצלחות המתנדבים לזכות נרשמו השנה וגם רות,
ובמניעת גנוב רכוש בתפיסת עבריינות, מעשי במניעת

וברכוש. בנפש פגיעות
שיטור פעולות כגון: מתוכננים, מיוחדים במיבצעים 
תאונות למניעת מיבצעים עבריינות, למניעת מיוחדות
היחידה עם בשיתוף ניסיוניים פרויקטים דרכים,
סימון שכונתיות, ניידות קהילהמשטרה, לקשרי
וייעוץ הדרכה והסברה, מיגון, אמצעי התקנת רכוש,

לקשישים.
לצורך רבים, ביישובים שהוקמו מיוחדות, ביחידות 
בפעולות המשטרה לכוחות יותר ומקצועי רצוף סיוע
שהביעו מתנדבים על מבוססות היחידות מתוכננות.
והו לה מתאימים נמצאו זו, בפעילות לעסוק רצונם
המונות כאלה, יחידות כ70 יש כיום לקראתה. כשרו

מתנדבים. מ1,000 למעלה

והדרכה אימונים
אימונים שבועות, 34 כמשך המשא"ז, קייס השנה במהלך
ייעו בנושאים ומתנדבים סגל להדרכת ארציים, מרוכזים
הוקמו המשא"ז, על החדשות המשימות הטלת עם דיים.
את שתרגמו בשטח, המשא"ז יחידות מפקדי מקרב צוותים
ההשת רוב בהדרכה. השתתפו ואף שיעור למערכי המטלות
כ69,000 הגבול. משמר של האימונים בבסיס נערכו למויות
אימוני כללו ב1981, שנערכו למתנדבים, אימון פעילויות
ואי משלימים אימונים וותיקים, חדשים למתנדבים נשק
12,500 השתתפו כן צלפים. ויחידות כוננות כיתות מון
עצמ במסגרת שונות, ברמות תרגילים ב1,054 מתנדבים

ישראל. משטרת עם ובשילוב אית

האזרחי המשמר

ובתחומי הארגוני בתחום מהותיים שינויים חלו 1981 בשנת
המשמר יחידות האזרחי. המשמר של השוטפת הפעילות
שחל הארגוני לשינוי כשטח, פריסתן את התאימו האזרחי
במחוז אזרחי משמר מיפקדות והוקמו ישראל, במשטרת
הארגו והשינויים המיפקדות הקמת לכיש. ובמרחב המרכז
משרות תוספת ללא הקייס, הכוחות סדר מתוך נעשו ניים
היי האזרחי המשמר לאחריות הועבר השנה אמצעים. או
ירושלים. מרחב משא"ז ידי על המופעל ציון, מבשרת שוב
איש, 81,000 מעל המתנדבים מצבת מנתה 1981 שנת בסוף
מקומיות, רשויות ב82 בסיסים 450 באמצעות שפעלו
1981 בשנת כדרום. אילת ועד בצפון וקצרין שמונה מקרית
המסיימים נוער (כני איש 35,000 הפעילים ממצבת נגרעו
סטודנטים קליטה, במרכזי עולים שעייפו, ותיקים תיכון,
31,500 והצטרפו וכוי) לימודיהם במוסדות השומרים
שהגיעו פעילותם), שחידשו פורשים (חלקם חדשים חברים
לתח במקביל הגיוס. בתחום שהושקעו מאמצים בעקבות
ותיקים מתנדבים רבבות של יציב גרעין קיום זו, לופה

אחדות. שנים זה בפעילותם, המתמידים ומסורים
כ80,000 האזרחי המשמר מתנדבי ביצעו השנה כמשך
בממוצע פעילויות וכ2,600 לחודש בממוצע פעילויות
לפעילותו הכוונה ב"פעילות" בחודש). יום 30 פי (על ליממה

שעות. 43 בת משמרת במשך אחד, אדם של
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ואלקטרוניקה קשר בדרמם התעבורה

מברקה
מברקים, 2,913,770 הקשר במערכת עברו 1981 בשנת
שעברו השאילתות כמות הקודמת. בשנה 2,886 .159 לעומת
175,677 לעומת ,134,454 היא 1981 בשנת בטלפרינטרים
מסו מהוספת נובעת השאילתות בכמות הירידה אשתקד.

הקשר. במשרדי פיס

קווי קשר
ידניות מרכזיות הוחלפו הקווי, הקשר שופר השנה במהלך
ונצרת חנה פרדס רפיח, המחנות, חאןיונס, בתיס, בתחנות
ביחי אלקטרוניות או אוטומטיות מרכזיות הותקנו עלית;
לכיש, מרחב השפלה, מרחב המרכז, מחוז הכאות: דית
או התקנה בשלבי שמונה; קרית ותחנת לציון ראשון תחנת
ירקון, מרחב הבאות; כיחידות מרכזיות נמצאות החלפה
הטלפון מרכזיית אשדוד; ותחנת גבעתיים תחנת ,3 מחט"כ

שיפוץ. עברה אביב תל מחוז של

קשר עבודות
כיחידות ושליטה קשר מערכות הותקנו החולפת בשנה
תחנת לכיש, מרחב השפלה, מרחב המרכז, מחוז החדשות;
הארצי; הספר בכית ניידת ותחנה העין ראש תחנת רהט,
במרחב מפקדים, זימון לרשת נוסף שידור מוקד הוקס
לעייבוד המרכז מסופי עבור תקשורת ציוד הותקן הנגב;
מרחב גליל, מרחב של. הקשר במשרדי אוטומטי, נתונים
ותחנת סבא כפר תחנת שרון, מרחב זבולון, תחנת חיפה,

חדרה.

"אסנת" תכנית
"אסנת". תכנית של אי שלב ונשלם הולך אביב תל במחוז
העברת המחוז, במטה הכינוי עבודות השלמת כולל זה שלב
קשר ציוד והתקנת החדש למקומו המחוזי הקשר משרד

המחוז. מרחבי במטות חדיש

הדרכה
לבית מרמלה הועבר חדשה, במתכונת לקשר, הספר בית
מפעילי קורס בהצלחה סיימו שוטרים ו31 הארצי, הספר
בשנה הספר. בית של הראשונים המחזורים בשני קשר,
משטרה, אנשי ל2,227 קשר הדרכת ניתנה החולפת
המחו הספר בבתי הארצי, הספר בבית קורסים במסגרת

שונות. וביחידות זיים

בתחום החוק אכיפת לשילוב המשטרה פעלה 1981 בשנת
עירוניים, הלא בכבישים השגרתית הפעילות עם העירוני
זו פעילות העירוניים. בכבישים הפעילות על דגש שימת תוך
בתוך הרב התאונות למספר חלקית, ולו תשובה, לתת באה

התאונות). מכלל (כ830/0 הערים
ומספר חניה, בעבירות האכיפה פעילות הצטמצמה השנה
לעומת שנרשמו, הדו"חות מכלל ל42/0 ירד החניה דו"חות
פעילות גברה זאת לעומת ב1977. ו730/0 ב1980 49.5"/0
פעילות דרכים. תאונות שבמוקדי תנועה בעבירות האכיפה
על הערים, בתוך גס הדרכים, תאונות ניתוח על התבססה זו
דגש ניתן התנועה. ועומס חומרתן התרחשותן, מקומות פי
אי עקיפות, מהירות, כגון: תנועה, כדי תוך לעבירות בעיקר

ומי. רגל הולכי עבירות ותמרורים, לרמזורים ציות
בחודש אשדוד, בצומת המחרידה, הדרכים תאונת כעקבות
בכלל הקהל דעת התעוררה אדם, בני 24 נהרגו שבה אוגוסט,
התחבורה במשרד והוקם בפרט, בנושא העוסקים והגופים
העוסקים הגופים כל בין לתאם שתפקידו לבטיחות, מינהל
הפעילות התרחבה כן הבטיחות. ובנושא בדרכים בתעבורה
העוס שונים גורמים של התקשורת, באמצעי ההסברתית
לבטי המודעות להגברת תורמת ספק, ללא וזו, בנושא, קים

בהגה. האוחזים כקרב ובעיקר הציבור כקרב חות
תאונות במספר בלבד 0/ס2.5 של עלייה חלה 1981 בשנת
הגי למרות זאת, .1980 לעומת נפגעים, בהן שהיו הדרכים
מתונה ועלייה, רכב) כלי (כ60,000 הרכב בצי הרב דול
במספר 0/ס6.7 של ירידה חלה הנסיעה. בקילומטר אמנם,

.1980 לעומת הקטלניות, הדרכים תאונות
.1980 בשנת מאשר רגל, הולכי פחות 3.80/0 נפגעו 1981 בשנת
בתאונות רגל, הולכי בהיפגעות ביותר המשמעותית הירידה
ב מאשר פחות 18.60/0  ההרוגים כמספר היא דרכים,

.1980
עדיפ סדרי לקביעת מדדים בפיתוח הוחל הנסקרת בשנה
על עירוניים, הלא ובכבישים בערים המשטרה, בפריסת ויות
זה תהליך המשטרה. מחשב באמצעות נתונים עיבוד סמך
המשטרה פעילות בנושאי מודלים, לבניית להביא אמור

תעבורה. דיני באכיפת
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משמעו*
קצינים תיקי 535 ממצאי הובאו ומשמעת משטר מדור בפני
שפיטה גליונות ו3,426 בודקות ועדות תיקי 105 בודקים,
אנשי 76 הובאו למשמעת הדין בית בפני יחיד. דן ידי על
עורכת השנה, שהוקמה ארצית, משמעת חוליית משטרה.

ישראל. משטרת ביחידות ביקורות
וגמלאות רווחה

באמצ חריגות, דיור בעיות בפיתרון הטיפול הועמק השנה
משרד של עליונה ערעורים וועדת השוטר למען הוועד עות
הוגדלו כן פיתוח. לערי שוטרים הכוונת ידי על השיכון
להקלת ונעשה השונות, מהקרנות לדיור ההלוואות סכומי
ונספים/ נכים ב'חוק שינוי בעקבות לקבלתן. הקריטריונים
חבלות) רק (ולא מחלה בגין גם תביעות להגיש עתה ניתן
השנה ל437. התביעות מספר עלה כך עקב השירות. בעת
הפעילות. בהם והוגברה השוטר מועדוני רשת הורחבה
הוועד מטעם מלגות, 251 וסוהרים, שוטרים לבני חולקו

סורקיס. מר של בראשותו השוטר, למען
גמלאים

לגמלאות, הפורשים בשוטרים הטיפול הועמק 1981 בשנת
ידי על השאר בין הגמלאים, עם הקשר להידוק נעשה וכן
בירורים תעסוקה, אפשרויות איתור שק"ם, פנקסי ניפוק
וחובו לזכויותיהם ביחס הגמלאים עדכון פנסיה, בנושאי

ואלמנות. גמלאים 4,917 טופלו השנה ועוד. תיהם
דת

בבתי שוטף לטיפול דאג ישראל משטרת של הרבנות מערך
במטבחי כשרות ביקורות לביצוע ופעל ביחידות, הכנסת
הרצאות, באמצעות היהודית, התודעה ולטיפוח המשטרה
ונערכו מזוזות נקבעו חגים. לקראת עיון וימי מסיבות
הרבנות שוטרים. של ובנות לבנים מצוות" "עול מיבצעי
לאנשי חתומת לעריכת הקשור בכל מטפלת המשטרתית
ואזכרות. הלוויות  ולהבדיל משפחותיהם, ובני משטרה

ובריאות רפואה
הרפואה, מערך של חדשה בהיערכות הוחל 1981 בשנת
תעסוקתית מרפואה הדגש העברת  מגמתה שעיקר
תקני ונקבעו חדשות מרפאות נפתחו טיפולית. לרפואה
מעל המשטרה במרפאות טיפול קיבלו השנה במהלך ציוד.
בתרגי השתתפו וחובשיה המשטרה רופאי שוטרים. 10,000
ימי ובמסגרת חולים בבתי השתלמו הם ובמיבצעים. לים
בן ראשונה עזרה קורס עברו מיבצעיים שוטרים כ500 עיון.
השנה דרכים. ותאונות פח"ע בנפגעי לטיפול שעות, 25
בנושא נמ"ט משטרתיות. רפואיות ועדות כ400 התקיימו
הועבר מנת"א, עם בשיתוף שנערך הרפואי, המערך ארגון
בנושא הצעה הוגשה הביצוע. שלבי לקביעת  לספ"ק
תקופתיות בדיקות וביצוע המשטרה לאנשי שיניים טיפול

.40 גיל שמעל לאנשים
העזר מערך פיתוח

הארכיון תפקוד לשיפור בדיקה צוותי הוקמו השנה במרוצת
עתה נמצאות ואלה המלצותיהם הגישו הצוותים והספרייה.

יישום. של בשלב

אדם כוח
אדם. כוח אגף של היערכותו הושלמה 1981 שנת במרוצת
הליכי את ולייעל לשפר היא החדש, מבנהו על האגף, מגמת
תחומי על מיוחד דגש שימת תוך משטרה, באנשי הטיפול

והקידום. השיבוץ הקליטה התכנון,
להלן: כמפורט משנה, יחידות וארבע מחלקות שלוש באגף
על ואחראית השנה במהלך הוקמה  התכנון מחלקת
סיווג אדם, כוח בנושאי והנחייתי תורתי חומר גיבוש
אחר  הסגל מחלקת האדם. כוח פריסת ותכנון מקצועי
וטי קידומם משטרה, אנשי שיבוץ מגויסים, לקליטת אית
הספר בתי לרבות  ההדרכה מחלקת בהם. פרטני פול
 וגמלאות רווחה מדור .18 עמוד ראה  המשטרתיים
יחידות ולרווחת משפחתם ובני השוטרים לרווחת אחראי
ועדכון לקביעה אחראי  ומשמעת משטר מדור המשטרה.
בנושאים משמעת לאכיפת וכן ומשמעת, משטר הוראות של
והוועדות הבודקים הקצינים נושא את ומרכז נבחרים,
באנשי לטיפול אחראית  הפנסיונרים יחידת הבודקות.
 ראשי רפואה קצין יחידת לגמלאות. שפרשו משטרה

במשטרה. והבריאות הרפואה למערך אחראית
ופרשו שוטרים, כ2,150 למשטרה, גויסו השנה במהלך
בריאות. או גיל מטעמי לגמלאות פרשו מתוכם 405 .1,715

אכ''א תורת
שמטרתו תורתי, חומר לכתיבת מפורטת תכנית הותוותה
לתכ הקשור בכל האדם כוח וקציני המפקדים את להנחות
והטיפול השונים בדרגים האדם כוח של יעיל ניהול נון,

.1983 מרץ חודש עד יופץ זה חומר בפרט.

השוראימ קליטת
השוראים'י. "מסלול פי על שוטרים בגיוס הוחל מאי בחודש
השטח, יחידות שוטרי אל מצטרפים החדשים המגויסים
הס שבמהלכה מסוימת, לתקופה צמודה, חניכה בשיטת
ומג יסודיים משטרתיים בתפקידים והתנסות ידע רוכשים
שוראים. כ300 נקלטו השנה החיל. עם הזדהותם את בירים

אדם כוח ויסות
בהתאם האדם, כוח לויסות המאמץ נמשך 1981 במהלך
לכיש, ומרחב המרכז מחוז (הקמת המשטרה עבודת לצורכי
להתחשב ניסיון תוך וכו'), שלמה מרחב יחידת פירוק
שוטרים של בפניותיהם גם טיפול נעשה הפרט. בצורכי

העברה. מבקשי
הכשרה

.18 בעמוד ההדרכה פרק ראה
מיכון

של הממוכנת המערכת לשיפור בדיקה צוות הוקם השנה
של אפשרות הצוות בדק השאר בין האדם. כוח נתוני קובץ
הצוות מהמלצות חלק המשכורות. קובץ עם הקובץ שילוב

הבאה. בשנה ייושמו והשאר השנה, במהלך יושמו

עיטורים
מופת עיטורי 3  עיטורים 14 משטרה לאנשי הוענקו השנה

שירות. עיטורי ו11
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במת משטרתיים קורסים למשתתפי שונות, ברמות למויות
המחוזיים הספר בבתי לקצינים, במכללה הארצי, הספר
ייעוץ הוא החוליה שפיתחה נוסף תחום בשטח. וביחידות
כדי תפקיד, מילוי כדי תוך וליחידות, למפקדים והדרכה
במטרה זאת, האנושי. בגורם הקשורות ארגון בבעיות לטפל
כיחידות, מורל סקרי ערכה החוליה העבודה. רמת את לשפר
זיעה" "אגלי מיבצע כלפי השוטרים עמדות את הבודק סקר

פרישה. מניעי לבדיקת וסקר

חינוך
שוטרים, 974 למדו במשטרה לחינוך הפעילות במסגרת
ו152 שפות, לומדים שוטרים 54 הבגרות. בחינות לקראת
ובאוניברסיטאות. עלתיכונייס במוסדות לומדים שוטרים
1,9321981 בשנת השתתפו המשטרה, של החינוך בסדרות
מחזורים, ב35 תפקיד, תוך  מהם איש 1,077 שוטרים.
סדרות. ב27 הקורסיאלית, המערכת במסגרת  ו855

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

פנימיים. תיים

הפעלה תורת
הבאים. בנושאים 1981 בשנת עסק ההפעלה תורת מדור
יחידות של ההפעלה תורות של וריכוז ארגון תכנון,
המטה; מחלקות עם בתיאום ובחירום, בשגרה המשטרה,
כתיבת המקצועיים; הגורמים עם תורות בפיתוח השתתפות
במטא"ר, המקצועיות המחלקות עם בשיתוף תורתי, חומר
ערובה, בני באירוע הטיפול פנים, ביטחון .. כגון בנושאים
מולו אטומית, לחימה בפני התגוננות אמצעי הפגנות, פיזור
לקורסים תכניות עריכת החקירות, תורת כימית; גית,
והמחוזיים. הארציים הספר בתי עם בשיתוף והשתלמויות,

ופרסומים עריכה
והוצאה עריכה בעבודות עסקה והפרסומים העריכה חוליית
משטר פרסומים של ושרטוט גרפיקה בעבודות וכן לאור
תור הדרכה פרסומי לאור הוצאו השאר בין שונים. תייס
וחוברת הזיהוי לטכנאי אצבעות טביעות מדריך כגון תיים
החקי אגף של מיוחדים חוזרים פנים, בביטחון העוסקת
פרסו גנובי, ורכוש נמלטים אסירים נעדרים, בנושאי רות,
למחקר המחלקה ושל פלילי לזיהוי המחלקה של מים
הסברה. ודפי המשטרה של הקבע פקודות עדכוני וכן ופיתוח

ספרייה
כ1,200  והדרכתי מקצועי חומר וניפקה רכשה הספרייה
ולועזיים עבריים עת לכתבי מנויים כ200 חדשים, ספרים
זין. ופסקי ממשלתיות והודעות לרשומות מנויים וכ'400
ושל עדכונים מ1,500 יותר של בהפצה עסקה הספרייה
ניתן שאינו אחר וחומר מצולמים מאמרים עשרות
של פניות פי על רבים, בירורים הספרייה ערכה כן להשאלה.
בספרייה הנמצא כתוב לחומר הקשורים בנושאים שוטרים,

לה. ומחוץ

הדרפת
אנשי בהכשרת ההדרכה מערכת עסקה 1981 בשנת
והשת בקורסים  וקצינים סמלים שוטרים,  המשטרה
למנזריהם חוץ, ובמוסדות החיליים הספר בבתי למויות
במשטרת להכשיר החלו זו בשנה והמינהלייס. המקצועיים
אשר חדשים, משטרה אנשי הם שוראים שוראים. ישראל
בבית הכשרה שבועיים, משך עוברים, והשכעתם, גיוסם עם
ביחי חודשים ל53 מוצבים מכן ולאחר הארצי, הספר
משטרה אנשי  ל"חונכים" מתלווים הס שבהן דות,

ותיקים.

הארצי הספר בית
בקורסים השתתפו שוטרים 625 שוראים. 371 בו הוכשרו
בהשתלמ סמלים. בקורס  ו529 ומקצועיים, בסיסיים
167 שמתוכם איש, 1,171 הוכשרו אחרות מקצועיות ויות
הזוטרים הקצינים קורסי אזרחים.  צה"לו14 חיילי היו
בהם הכשרתם את החלו כה ועד לבא"ר, 1981 בשנת עברו

ייעודיים. קצינים 101

משטרה לקציני המכללה
קצינים קורס היא: כשהחלוקה קצינים, 215 בה הוכשרו
קורס איש, 36  בסיסי קצינים קורס איש, 100  ייעודי
איש 60  ומטה פיקוד קורס איש, 67  לקצינים מתקדם

איש. 52  מקוצר בסיסי קצינים וקורס

הגבול משמר של הספר בית
הכשרה אימוני איש 3,218 עברו חותן, בבית הספר, בבית
איש, 235  טירונות הבאה: לחלוקה בהתאם שונים,
מיבצ לפלוגות מרוכז אימון איש, 475  שונים קורסים
מיתק אנשי ואימון שונות השתלמויות איש, 732  עיות

איש. 1,776  נים

מיבצעי לכושר הספר בית
שבועות. 54 בני בקורסים איש, 1,169 בו הוכשרו

משטרתית לנהיגה הספר בית
ימים. 9 בני בקורסים איש, 422 בו הוכשרו

המחוזיים הספר בתי
הוכשרו ותלאביב, הדרומי הצפוני, שבמחוזות הספר בבתי
מקצועיות, והשתלמויות באימונים המרכז, מחוז אנשי גם

איש. 2,521 בהם הוכשרו וסה"כ

אחרים הכשרה מוסדות
שונים בקורסים  מתוכם איש 446 איש. 724 בהם הוכשרו
אזרחיים. ובקורסים בהשתלמויות  איש ו278 בצה"ל

ארגוני וייעוץ הנחיה
בנושאי מפקדים בהכשרת השנה במשך עסקה החוליה
והשת סדנאות נערכו החלטות. וקבלת תקשורת מנהיגות,
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הצעות, 35 בוועדה נדונו זה זמן במרוצת .1981 בשנת
כספי. בפרס מגישיהן את שזיכו ,14 התקבלו ומתוכן

מערכות וניתוח ביצועים חקר
היחידה פעילותה. תחומי את היחידה הרחיבה 1981 בשנת

מרכזיים: תחומים בשלושה פועלת
משאבים הקצאת לצורכי כמותיים במודלים שימוש 
עבודות ב1981 נעשו זה בנושא השונות. למשימות
והתחבורה. התנועה הנוער, חקירות החקירות, בתחום
זה בתחום ותפקודן. יחידות של ארגוניות בדיקות 
ומכירות, רכישות במחלקת עבודות 1981 בשנת התבצעו
וביחי הארצי המטה בארכיון גבולות, ביקורת ביחידות

מודיעין. במחלקת שונות דות
בשנת בוצעו זה בתחום מיוחדים. בפרויקטים טיפול 
בתלאביב, קטע שוטרי ניסוי במסגרת עבודות 1981
קשיח לתקן הצעה מיבצעי, לכושר הספר בית תכנית

סטודנטים. עבודות של והנחיה באח"ק,

אוטומטי נתונים עיבוד
נתונים לעיבוד במרכז המאמצים רוכזו 1981 בשנת
מהמ הניתנים השירותים של והרחבה לביסוס אוטומטי,
לראשונה, התאפשר, זו במסגרת החדשה. הפלילית ערכת
לקבל כדי "אירועים1', נתונים לבסיס שאילתות ביצוע
על האינפורמציה את לקבל ומהם חקירה תיקי על פרטים
של אפשרות קיימת זו שאילתות במערכת בתיק. המעורבים
''אירועים" תתהמערכת בין דוסטריות שאילתות ביצוע
שולב זו, להרחבה נוסף "אישים/עבריינים". לתתהמערכת
זה שילוב ירייה. כלי לאחזקת המורשים קובץ במערכת
 לחילופין או הכלי, פרטי לפי הבעלים, איתור אפשר
מבוצעת שלגביו אדם שברשות הנשק כלי על הפרטים קבלת
עבירה ביצוע על מדווח שבו מקרה בכל לכך, נוסף שאילתה.
אוטומטית, התרעה מופעלת ירייה, לכלי רישיון בעל ידי על

הרישיון. לשלילת מקום יש אם בדיקה לצורך
מערכת בהקמת הוחל חדשות, מערכות של הפיתוח במסגרת
,1982 התקציב בשנת תופעל זו מערכת התקציב. על לפיקוח
ישראל. משטרת של הלוגיסטית מהמערכת חלק ותהווה
סטטיסטית מערכת פותחה אדםתקן", "כוח במערכת
מבוצ הסטטיסטיים החתכים בתקשורת. מיידית להפקה

התקן. ונתוני אדם כוח נתוני על עים
האפשרויות והושלמו המודיעין מערכת פיתוח נמשך
"בדוקאים". תתהמערכת נתוני של וקיטוע עדכון לקליטה,
נמשך כן כמו הבדוקאים. תיקי של חלקית בהסבה הוחל
בשלבי נמצאת זו מערכת "ידיעות". תתהמערכת פיתוח
הפלילית, החבלה מערכת תושלם הקרובים בימים ניסוי.
המופעלת הפח"עית, החבלה מערכת של הרחבה המהווה

כשנתיים. זה בהצלחה
הפלי בנושאים החודשיים הסטטיסטיים הדו"חות שופרו
אינפו הוספת ידי על והן בצורתם הן והתעבורתיים, ליים

מצב. הערכת לצורך השוואתית, רמציה
התשתית, ופותחה התקשורת, רשת של הפריסה הורחבה
אפשרויות הכוללת הפריסה, של נוספת הרחבה שתאפשר

תקלות. על והתגברות גיבוי

ממונן ומידע ארגון תפנון,
היקף, רחבי ארגוניים בשינויים אופיינה 1981 שנת
אופן את לשפר כדי הן באו אלה שינויים ישראל. במשטרת
לצר להיענות כדי והן ישראל משטרת יחידות של התפקוד
הרבשנתית בתכנית כבר נכללו מקצתם גרמם. שהזמן כים
הדינמית. המציאות ידי על הוכתבו ומקצתם "תירוש"

וארגון תכנון
מטה, בעבודות כרוך היה הארגוניים השינויים ביצוע
נשק רכב, אדם, כוח ותקנון ארגון לפקודות תורגמו שבחלקן
והחלטה. דיון בשלבי נמצאות ובחלקן אחרים, ואמצעים
הארגון, פקודות ולפרסום אלו מטה לעבודות האחריות

וארגון. תכנון מחלקת על מוטלת
ארגון. לפקודות שתורגמו מטה, עבודות 44 בוצעו בסה''כ
הבין הגבולות ושינוי המרכז מחוז הקמת בהן: העיקריות
יחידות של מחדש ארגון לכיש; מרחב הקמת מחוזיים;
כוח אגף של מחדש ארגון ■, הרמות בכל והמיבצעים, הסיור
"כחולה", במשטרה מג''ב החלפת הארצי; במטה האדם
והאוויר; הים בנמלי "זבולון'' יחידות הקמת חיפה; בנמל
הארצי; הספר בית של מחדש ארגון רהט; נקודת הקמת
פתיחת מג''ב; של החילי האימונים בסיס של מחדש ארגון
מערך תגבור ■, ואשקלון קישון מעצר בבתי הנוער אגפי
שגרירות אבטחת והים; האוויר בנמלי הגבולות ביקורת

משטרה. לקציני במכללה השירותים, אזרוח מצרים;
טרם חלקן שלגבי רבות, מטה עבודות בוצעו 1981 בשנת
ביניהן: הוקפאו. וחלקן נדונו טרם חלקן החלטה, נתקבלה
גבול מעברי הקמת באריאל, אזורית משטרה תחנת הקמת
ארגון תלפיות, מבסיס יחידות העברת למצרים, ישראל בין
מערך של מחדש וארגון הגולן ברמת המשטרה של מחדש

הרפואה.
והמ תקנים עדכוני בוצעו קיימות, מערכות לייעל במטרה
הארגון, פקודות מפרסום המתחייבים לאלה נוסף רות,
תקן פרסום ישראל, למשטרת חדש רכב תקן פרסום כגון:
לרג;ב ערכות תקני פרסום האזרחי, למשמר חדש אדם כוח
המאושר. התקציבי לשיא אדם כוח תקן והתאמת ייעודי
כוח בתקן ומלאה יעילה שליטה לאפשר כדי לכך, נוסף
אשר ממוכן, לתקן הידני התקן הסבת הסתיימה האדם,
הוכנו ישראל, במשטרת לראשונה, מ1.1.82. החל יופעל

הסד''כ. וספר השנתית העבודה פקודת ופורסמו
המטה, מעבודות המתחייבות האו''ש, לבדיקות נוסף
ולפשט לשפר במטרה בדיקות, כ25 בוצעו לעיל, שפורטו
בדיקת ביניהן: השונים. הפעילות בתחומי עבודה, תהליכי
משרד פעילות בדיקת במענ"א, תעבורתי מידע מדור פעילות

הפוליגרף. מערך פעילות ובדיקת במז''פ המוצגים
חדשים, למבנים פונקציונליים תכנונים נעשו 1981 בשנת

המשטרה. יחידות יפרסו שבהם
כללה הפעילות טפסים. והזמנת תכנון נושאי טופלו כן כמו
טפסים 21 של ואיחוד מיזוג חדשים, טפסים 99 תכנון
של חדשה טפסים מערכת תוכננה כן טפסים. 147 וביטול
משפט. לברירת העתידי המעבר בעקבות תנועה, דו''חות
שהתקבלו ייעול, הצעות 43 טופלו הייעול, ועדת במסגרת
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חשבונות באמצעות לארעיים, לתשלום תכנית הוכנה 
.1982 פברואר חודש ממשכורת החל בנקים,

באמצעות מג"כ, לחיילי תשלום לביצוע תכנית הוכנה 
לנהל החובה לשוטרי יאפשר ההסדר בנקים. חשבונות
הבנקים ידי על המתנות להטבות נוקף חינם, בנק חשבון

חשבון. לבעלי
למיכון כמרכז הקליטה" שלמות "דו''ח תכנית פותחה 
חומר, קליטת על יעיל פיקוח המאפשרת משרדי,

טפסים. באמצעות למחשב שהועבר
מעובדת אוטומטי, נתונים לעיבוד המרכז עם בשיתוף 
לקובץ האכ"אי הקובץ בין בשלבים לאינטגרציה שיטה
תאפשר זו שיטה מגנטיים. סרטים באמצעות השכר,
המשכורת, לתלוש אכ"א מקובץ שוטפים נתונים הזרמת
לביצוע מאכ"א האישור בין הזמן פער את ותצמצם
מגנטיים, סרטים באמצעות מועברת זה בשלב בחשבות.
ויחידותשיתת. כתובות שלעדכון בנושאים אינפורמציה
באמצעות עבודה שיטת לקראת נערך משכורת מדור 
המסופים משרדי. למיכון למרכז הקשורים מסופים
ייתר מאוחר כמועד חודשיים דיווחים לקלוט יוכלו
גילוין, מידעם שגיאות תיקון ויאפשרו כיוס, מהמקובל

המשכורת. תשלום לפני עוד

והכנסות הוצאות
לפיקוח ממוכנת מערכת בתכנון המדור עסק 1981 בשנת
ואשר ,1982 התקציב בשנת צפויה הפעלתה אשר תקציבי,
ועד לרכישה הדרישה משלב התקציב, על פיקוח תאפשר
דרישות 1,530 תקציבית אושרו השנה עבורה. התשלום
לשינוי פניות ב74 טיפל המדור הזמנות. בכ5,000 וטופל

תקציביים. אישורים 20 נתקבלו ומתוכן תקציבי,
את חייבה השנה, שחלה ,1010/0 של ממוצעת התייקרות
רזרבות לשמירת ולפעול הזמנות לשערוך להיערך המדור
האינפלציה. לקצב הביצוע את להתאים מנת על תקציביות,
מיוחדי מקושי התקציבי הפיקוח מערכת סבלה 1981 בשנת
(מכרזים. הזמנות הקפאת בדבר האוצר משרד הוראות עקב
והמדור, החריגים, ועדת הוקמה מההקפאה, שחרור לצורך
לקראת הכינו חומר, אסף המשטרה, אגפי כל עם בתיאום
הוועדה אישורי את ולהפיץ לרכז ודאג הוועדה, ישיבות

בהתאם. התקציבי הפיקוח מערכת את ולעדכן

חשבות

של הכספי המינהל ארגון הוא ישראל משטרת חשבות ייעוד
מילאה 1981 בשנת התקין. ביצועו על ופיקוח המשטרה כלל
שכר תשלום להלן: המפורטים התפקידים את החשבות
לגמלאים; פרישה ומענק פנסיה תשלום ,. המשטרה לאנשי
והגמל השכר בנושא ולגמלאים המשטרה לאנשי הסברה
כספים גביית ושירותים; סחורות לספקי תשלומים אות;
לפיקוד מידע והעברת דיווח מהמשטרה; שירותים ממקבלי

האוצר. במשרד הכללי ולחשב המשטרה
חשבו הנהלת מערכת ניהול בעזרת מבוצעות אלה משימות
ובאמצ האוצר משרד ידי על הנקבעים לנהלים בהתאם נות,
התקציב. חוק פי על המאושר התקציב ביצוע על פיקוח עות

גזברות
חשבו כ30,000 ישראל משטרת לספקי שולמו 1981 בשנת
אנשי לכ2,500 חולקו שקל. מילילן כ~25{ של בסן ניות
שקל. מיליון כ105 של בסך בשק''ס, קנייה תווי משטרה
ולאלמנות לגמלאים גם בשק''ם קנייה תווי בחלוקת הוחל
ממשלה משרדי 13 עם התחשבנות נוהלה משטרה. אנשי
טופלו שת"מים. 259 העסקת בגין ציבור, מוסדות ו15
במהלך ג'. צד תביעות וכ100 ותאונות נזק תביעות כ1,100
ומעקב לניהול ממוכנת מערכת והופעלה תוכננה 1981 שנת
ונערכה כספיים, ודו''חות מאזנים הוכנו חייבים, של
הכספים יחידות של הכספיות פעולותיהן על ביקורת

המחוזיות.

המחוזיות הכספים יחידות
החשבות שלוחות את מהוות המחוזיות הכספים יחידות
כנושאים ומיידית מהירה פעילות לאפשר מנת על במחוזות,
ובג שונים, אישיים תשלומים בביצוע ודחופים, שוטפים

כשכר. שוטרים המעסיקים מגורמים הכנסות ביית
במתן מיידי צורך נוצר זו, בשנה המרכז, מחוז כינון עם
יחידת תוקם בו למועד עד החדש. למחוז אלה שירותים
על זמנית, המטלות, השנה בוצעו זה, למחוז נפרדת כספים

הדרומי. במחוז הכספים יחידת ידי

משכורות
שיטות ולייעול השירות לשיפור המדור פעל 1981 בשנת

כלהלן. התשלום, ביצוע
גמלאי לכ4,500 התשלום ביצוע הועבר אפריל בחודש 
לידי האוצר במשרד הגמלאות ממחלקת המשטרה,
מאפשר זה שינוי משכורת. המשטרה/מדור חשבות
מרכיבי של שוטף ועדכון הפרישה ביום המענק תשלום
למשר התשלום עס זמנית בו לגמלאים, שאושרו שכר

בחיל. תים
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תקציב

מתוספות חלק למעשה, הלכה מומשו, 1981 שנת במהלך
מהן ב1980, שאושרו  וברכב אדם בכוח  האמצעים
למשי  והשאר "תירוש" לתכנית כמקדמה משרות, 400
במצפים. ושומרים לקטינים מעצר בתי כגון חדשות, מות
על האוצר עם סוכם התקציב, סגירת עם ,1981 במרץ
למשימות ישראל, למשטרת נוספות משרות 250 של תוספת
ובא בטבריה לקטינים המעצר בתי הפעלת ביניהן: שונות.
הקמת בנמלים, ומודיעין בילוש יחידת הפעלת שקלון,
מערך ותגבור שבנגב רהט הבדואים ביישוב משטרה נקודת
טרםי אלה למשימות המשאבים המשטרתי. המודיעין
חלקי. באורח התכניות מופעלות ולפיכך במלואם, הועברו
כלי כ900 להחלפת שקל מיליון 220 יועדג 1981 בתקציב

ב1980. בו שהוחל תהליך  קטנועים ו280 רכב
הפיתוח בתקציב ההדרכה. לנושא דגש ניתן 1981 בתקציב
הארצי הספר בבית התפוסה להרחבת משאבים יועדו
מג"ב של החילי האימונים ובבסיס מקומות, ב90 בשפרעם
בכ0/0י30 ריאלית גדל ההדרכה תקציב מקומות. ב50 

.1980 לעומת
לקטינים מעצר בתי לבינוי משאבים יועדו הפיתוח בתקציב
מרח ומטות משטרה תחנות לבניית ובטבריה, אביב בתל

ישראל. משטרת של הפריסה תכנית פי על ביים,
התקציב, מסעיפי באחדים שאותרו התקציביים הקשיים
בחודשים הממשלה החלטת פי על ההתקשרויות, הקפאת
 המשטרה על שהוטל והקיצוץ ,1981 ספטמברדצמבר
במרבית פנימיים שינויים והכנסת חדשה היערכות חייבו

המקורי. התקציב סעיפי
הסתכמה בתקציב הפנימיות וההעברות השינויים תכנית
את האפשר, ככל להקטין, נועדה והיא שקל, מיליון בכ100
ישראל, משטרת של סדירה פעילות ולאפשר למערכת הנזק

הכספים. שנת תום עד

הכספים לשנת ישראל, למשטרת שאושר המקורי התקציב
מיל 2,823 מתוכם שקלים, מיליוני ב3,299 הסתכם ,1981
נוסף חוץ. גורמי במימון והיתרה ישיר במימון שקלים יוני
פיתוח. כתקציב שקלים מיליוני 64 למשטרה אושרו לכך

המשטרה בתקציב והשימושים המקורות פירוט להלן
שקלים): (במיליוני ל1981 המאושר המקורי

השימושים

סה"כ הוצאות הוצאות
שימושים לקניות לשכר המקורות

2,823 754 2,069
 ישיר במימון תקציב

נטו תקציב

170 70
 חוץ גורמי במימון תקציב

100 בהכנסה מותנית הוצאה

משרדי של השתתפויות
אחרים 23967306ממשלה

מקורות 2,4088913,299סה''כ
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תחבורה
ו20 מכוניות 52 המשטרה של הרכב לצי נוספו השנה
רכב כלי 2,485 הרכב מצבת מונה שכעת כן קטנלעים,
קטנועים, וכ80 מכוניות כ500 הוחלפו שונים. מסוגים
קשיי עקב השנה, בתחילת שאושרה מזו הקטנה כמות
ליטר 13.545.736 המשטרתי הרכב צרך השנה תקציב.
ו121.421 נפט ליטר 118.212 סולר, ליטר 973.660 בנזין,

שונים. מסוגים שמן ק"ג
תיקון פעולות 11,984 בוצעו התחבורה של המלאכה בבתי
עבודה שעות כ150 והושקעו שונים ואביזרים למכללים
מועס שכהן הרכב, בסדנאות מוחזר. מרכב פריטים בפירוק
הושקעו כן תיקון. פעולות אלף כ91 בוצעו חניכים, גס קים
מ ולמעלה משטרה גדרות באחזקת עבודה שעות 315

חדש. רכב בהכשרת עבודה שעות 10,000
ריש 1,310 הוצאו שבעקבותיהם נהיגה מבחני 1,554 נערכו
אזרחיים. נהיגה רישיונות ו288 משטרתיים נהיגה יונות
נהיגה. רישיונות בעלי 10,169 ישראל במשטרת ישנם כיום

בינוי
חדשים, משטרה מיתקני בבניית היה הפעילות עיקר
בוצעו ישראל. משטרת של המחודשת הפריסה במסגרת
ומטות המרכז מחוז מטה להקמת נרחבות בינוי עבודות
עבו נעשו כן הטריטוריאלית. אחריותו שבתחומי המרחבים
הגבול. משמר ובמיתקני הארצי הספר בבית בינוי דות
וברהט. העין בראש לניסיון, ניידות, משטרה תחנות נרכשו
לשיפור ונעשה רבות, משטרה בתחנות מעצר תאי שופצו
פרי לשימוש הוכנסו וחזותם. קיימים מיתקנים תחזוקת
דלתות, נעילת התאורה, בתחום ומשופרים חדשים טים
לקטינים המעצר בבתי העבודות הושלמו וכוי. קירות ציפוי
של בנייתו בקרוב. מתוכננת ומסירתם ובטבריה כאשקלון
בשלבים נמצאת באבוכביר המעצר בבית הנוער אגף
לסוף מתוכננת הסוהר בתי לשירות ומסירתו מתקדמים

.1982 שנת

רכישות
4,685הזמ הוצאו פריטים. ל12,579 דרישות 2,525 הוגשו
טופל שןנים. בנושאים פומביים מכרזים 243 ונוהלו נות
מיליון כי417.2 של כילל בסך חשבונות ב13,705 שוטפת
בהיקף ובחו"ל, בצה"ל רכישות בוצעו דולר. אלף ו288 שקל
ייבוא הוצאות ללא דולר, מיליון ו1.9 שקל מיליון 1.5 של

נלוות.

מטה שירותי
זה ובכלל הארצי המטה לאנשי והשתלמויות הדרכות בוצעו
השתלמויות בגרות, לבחינות הכנה כיתות בנשק, אימון
המנוהלים לקורסים נציגים ושיגור לקצינים מיוחדות
רווחה פעולות נעשו אזרחיים. השכלה ובמוסדות בצה"ל
גורמים עם פעולה בשיתוף אף לנזקקים, כספי סיוע וניתן
אנשי מקרב תגבור כוחות אורגנו רלוונטיים. אזרחיים
למטרת או האופרטיביות ליחידות כסיוע שהוקצו המטה,

שונים. ארציים מיבצעים במסגרת משימות ביצוע

אפסנאות

במשטרת הלוגיסטי המערך של היערכותו נמשכה השנה
"תירוש''. בתכנית שהוצגה החדשה התפיסה פי על ישראל,
כך ובתוך האוצר, משרד שהתווה הכלכלית המדיניות
והת חודשים ששה במשך החוזיות ההתקשרויות הקפאת
האפסנאי המשק על הקשו האזרחי, בשוק המחירים ייקרות
הרכש הפיתוח, ההצטיידות, בתחומי במיוחד במשטרה,
צמצומים בוצעו השונים. בפריטים מלאי רמות ויצירת
לגייס הותר לא ובמקביל האגף, של האדם כוח בתקני
בתחום הבעיות שהתפנו. תקניות למשרות חדשים כוחות
הלו המערך פעילות היקף על השפיעו והרכש, התקציב
שירו של נאותה רמה על לשמור מאמצים נעשו אך גיסטי,
נדחו רבות חיוניות משימות השדה. ליחידות וסיוע תים
את לאמוד ניתן וטרם הקרובה העבודה בשנת לביצוע

כך. עקב שנגרמה הפגיעה

אספקה
האספקה בבסיסי המחסנים במערך יסודי רהארגון בוצע
2,391 בוצעו השנה במהלך משופרים. אחסנה כללי ונקבעו
משקיות, וביקורות (צל"מ) מבוקר לחימה ציוד ביקורות
המחסור רקע על אמין. ורישום תקין מינהל קיום לוודא כדי
השנה זו האישי, הציוד בתחום המשטרה את שפקד החמור
אותרו שבמהלכה מקפת, מטה עבודת נעשתה השנייה,
עקרונות סוכמו המתקצבים, הגורמים עם ובשיתוף צרכים,
בתחום אספקה. ומועדי מלאי רמות בנושאי וקריטריונים
עקב אך בלאי, תחלופת בביצוע הוחל המשרדי המכשור
הכספים לשנת הביצוע המשך נדחה תקציביים אילוצים

הקרובה.

כלכלה
לאפשר במגמה שונים, משטרה למטבחי חדש מכשור הוכנס
המטבחים. תפעול על ולהקל מזון של מקסימלי ניצול
מכלל ל930/0 כיוס מגיע והוא המתכלכלים מעגל הורחב
לילה ארוחת הונהגה אשתקד. 730/0 לעומת המשטרה, אנשי
לעצו הכלכלה תנאי גם שופרו גי. משמרת עובדי מערך לכל
ביום חמות אתחות 3 מקבלים מהם כו%60 וכעת רים,
ארוחת בשבוע פעמים 53 לפחות מקבלים וכ0/ק30
כיום מסוגלת הקיימת הכלכלה תשתית חמה. צהרייס

ובחירום. במיבצעים הכלכלה צורכי על לענות

חימוש
תקניים. לא ואביזרים נשק כלי כ3,000 משימוש הוצאו
יחידות בקרב חדש אופטי וציוד בצל"מ הצטיידות בוצעה
בוצע מגי'ב. חיילי לכל חדיש קרב אפוד בניפוק והוחל מג"ב,
תחמושת לרכוש מאמצים ונעשים ביחידות תחמושת רענון

מלאי. ליצור כדי בארה"ב,
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לסכן העלולה בצורה או חוק, אותו פי על שניתן שבהיתר,
של אישור טעונה חבלה, קצין של כזו סמכות ככלל אדם. חיי
במק אולם ערעור, ועדת לפני לערעור ונתונה עבודה מפקח
ביצוע על להורות החבלה קצין רשאי מיידית סכנה של רים

מפקח. באישור צורך ללא לאלתר, כאמור, פעולה

 תשמ"א1981, ,(15 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק
התיקון, .9.4.81 מיום 1019 החוקים בספר פורסם החוק
חלק ו נטלהב שהמשטרה נוקב, ציבורי ויכוח אחרי שנתקבל

הבאים: השינויים את היתר, בין עמו, מביא פעיל,
כך העצור, זכויות על ההגנה את מרחיב התיקון 
גם תכלול דינו, לעורך או לקרוביו מעצרו, על שההודעה
המשטרה תחנת על הממונה הימצאו. מקום על הודעה
להגיעו סמוך לעצור, להודיע התיקון, פי על מחויב,
האפשרי, בהקדם שתימסר, לבקש זכותו על לתחנה,

הימצאו. מקום ועל מעצרו על הודעה
עצור של זכותו בדבר העיקרון את בחוק מעגן התיקון 
מכיר גיסא מאידך אך בו. ולהיוועץ דין עורך עם להיפגש
בשני זו, פגישה של קיומה את לדחות בצורך החוק
מופיע הדין שעורך בשעה כאשר  האחד מקרים.
לסכל עלולה שהפסקתם חקירה בהליכי העצור נמצא
נוספים חשודים של מעצרם את לשבש או החקירה את
הפגישה את לדחות ניתן כזה במקרה עניין. באותו
לשם דרושה כשהדחייה  השני ספורות. בשעות
לצורך או אדם, חיי על המדינה, ביטחון על שמירה
שעות 48 על תעלה לא אלה מסיבות דחייה פשע. סיכול
להתקבל צריכה לגביה וההחלטה המעצר, משעת
רבפקד בדרגת קצין ידי על בכתב, מנומקת ולהיות
החשוד עצור של במקרה חל לא זה הסדר ומעלה.
ניתן כזה במקרה המדינה. בביטחון חמורה בפגיעה
תעלה שלא לתקופה הדין, עורך עם הפגישה את לדחות

יום. 15 על
מעצרו על פיצוי סמכות המשפט לבית קובע התיקון 
שהוגש בלא ושוחרר שנעצר אדם, של הגנתו והוצאות
לחייב משפט, לבית התיקון מאפשר כן אישום. כתב נגדו
אדם, של הגנתו והוצאות מעצרו על פיצוי לשלם מתלונן
סרק, כתלונת שנתבררה תלונה, אותה בעקבות שנעצר

לב. בתום שלא הוגשה אשר

 תשמ''א1981 השבים, יתקנו! הפלילי המרשם חוק
משלב זה חוק .16.6.81 מיום 1031 בס.ח. פורסם החוק
הפלילי, המרשם ה"ח קודמות: חוק הצעות שתי בתוכו
.1979 תשל"ט השבים, תקנת וה"ח 1975  תשל"ה
פלילי, מרשם לנהל החובה את המשטרה על מטיל החוק
לקבלו לזכאים אלא ממנו, מידע יימסר ושלא חסוי שיהיה
את החוק מאמץ כן בהן. האמור ולאור החוק הוראות מכוח
 הכלל מן יוצאים למקרים פרט כי הבסיסי, העיקרון
לאפשר ויש ימיו, כל חטאו את לו לזכור אין שהורשע, אדם
החברה. בחיי מלאה השתלבות ולהשתלב להשתקם לו
לפעול נכונה שתהא מנת על להיערך המשטרה שעל מאחר
ליום לתוקף כניסתו נדחתה החוק, להוראות בצמידות

.1.7.83

משפטי ייעוץ

הבאים: התפקידים את ממלאת המשפטית היועצת לשכת
שלמשטרה בתחומים תחיקה בהליכי ומשתתפת יוזמת 
שהוטלו תפקידים הממלא כארגון הן בהם, עניין יש
של והשכר העבודה לתנאי הקשור בכל והן בחוק, עליו

בחיל. המשרתים
בעלות בשאלות המשטרה, יחידות את ומנחה מייעצת 

פעולות. ביצוע אגב המתעוררות משפטי, היבט
כללים המגדירים ונהלים, קבע פקודות בהכנת מסייעת 

המשטרה. בעבודת
והתח לחובות הנוגעים המשפטיים בהליכים מטפלת 
של לתביעות) הנוגע חומר הכנת (לרבות ייבויות

וכלפיה. המשטרה
לעתירות הנוגע בכל עמדות, וגיבוש חומר בהכנת עוסקת 
עניינן ברובן, אלה, עתירות המשטרה. נגד המוגשות
רישוי ותהלוכות, הפגנות עריכת ומעצר, שחרור נושאי

ועוד. פיטורין עסקים,
שרים בוועדות הכנסת, בוועדות המשטרה את מייצגת 

בינמשרדיות. ובוועדות
עניין בהם שיש חוקים מספר הכנסת קיבלה השנה

ביניהם; למשטרה. מיוחד
החוק  תשמ"א1981 ,(13 מס' (תיקון המשפט בתי חוק
המלצת בעקבות .28.1.81 מיום 1001 החוקים בספר פורסם
הוועדה בחנה בישראל, הפשיעה נושא לבירור שימרון ועדת
לבית סמכות הענקת של הנושא את הפלילי הדין לסדר
חושש העד כאשר  סגורות בדלתיים עדים לשמוע משפט
הצורך מול  באולם הנוכחים של מאיומים ומפחד להעיד
פומביות של בעיקרון הפגיעה את האפשר ככל לצמצם
זה, בתיקון עוגנה הוועדה, הגיעה שאליה המסקנה הדיון.
בעניין לדון דעתו, שיקול פי על המשפט, לבית המאפשר
הדיון כאשר סגורות, בדלתיים מקצתו, או כולו מסוים,
מלהעיד או חופשית עדות מלהעיד עד להרתיע עלול הפומבי

בכלל.

החוק  תשמ"א1981 ,(3 מס' (תיקון נפץ חומרי חוק
מסמיך זה חוק .12.3.81 מיום 1012 החוקים בספר פורסם
תפקיד הממלא ומעלה, משנה מפקח בדרגת משטרה קצין
של השמדה או החרמה על להורות משטרתי, חבלה קצין של
מובילים או אותו מאחסנים בו, שמשתמשים נפץ, חומר
לסייג או לתנאי או נפץ חומרי חוק להוראות בניגוד אותו,
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פנימית ביקורת הציבור בתלונות הטיפול

המשטרה, פעילויות כל את הביקורת הקיפה 1981 כשנת
פקדה הביקורת המשקי. ובתחום המיבצעי כתחום כולל
והוגשו אחת, מפעם יותר חלקן במשטרה, שתות יחידות

ביקורת. זו"חות 144
התפעו בנושאים מעמיקות, מתוכננות, ביקורות 40 נערכו
שבוקרו ביחידות נערכו במספר, 36 מעקב, ביקורות לייס.
פעולות חייכו אשר ליקויים נמצאו ושבהן הקודמת, בשנה
הליקויים תוקנו אמנם אם לוודא באה הביקורת מתקנות.

הלקחים. הופקו ואם
זו ביקורת היחידה). ידיעת (ללא פסיחה ביקורות 32 נערכו
ננקטו אם ובודקת מכבר זה שבוקרו יחידות אותן אל מגיעה

שנתגלו. הליקויים לתיקון צעדים
פי על שונות, ביחידות מיוחדות, ביקורות 36 נערכו כן
על מקרוב לעמוד כדי השעה, צורכי ולפי המפכ"ל הנחיית
על המטה, הנחיות ושל מסוימים חוקים של היישום דרכי
כל המשטרה. כעבודת האחידות מידת ועל העבודה שיטות
לני כעבודה, לאחידות נהלים, לתיקון להביא במגמה זאת

וכוי. האדם כוח של נכון צול
וחריגות, ליקויים נמצאו השנה אף ביקורת, בכל כמו
מאוחר  והשאר והדרכה ביקורת תוך תוקנו שחלקם

יותר.

תלונות מבררת ישראל במשטרת הציבור לתלונות היחידה
ביצוע במסגרת אשר משטרה, אנשי נגד אזרחים שהגישו
התנהגות ידי על בסמכויותיהם, לרעה שימוש עשו תפקידם
פגיעה למעט אחרת, דרך בכל או בכוח שימוש נאותה, כלתי

אחרת. משטרה יחידת מטפלת שבה המידות בטוהר
תלונות ועל הביקורת על הממונה לשכת משמשת לכך נוסף
גורמי לבין ישראל משטרת בין ומקשר מתאם גורס הציבור
מבקר כגון אזרחים, בתלונות המטפלים אחרים ציבור
הממשלה ומשרדי הציבור תלונות כנציב בפועלו המדינה
נגד אזרחים תלונות אפוא, מתנקזות, הלשכה אל השונים.
טיפול עיסוקם אשר הגורמים מכל המגיעות המשטרה,

הציבור. בתלונות
תלונות ועל הביקורת על הממונה בלשכת נפתחו השנה
זוהי .1980 בשנת 2,220 לעומת תלונות תיקי 2,281 הציבור
ישירות לפנות הציבור העדיף ככלל %2.7 של עלייה
1981 בשנת הגיעו אשר התלונות, כלל מתוך 640/0 למשטרה.
הופנו אשר כאלה היו הציבור, תלונות על הממונה ללשכת
מבקר  אחרים ממקורות הגיעו יתרן למשטרה. ישירות

ועוד. צה"ל ממשלה, משרדי המדינה,
נמצאו 541 הסתיים, בהן שהטיפול תלונות 2,210 מתוך
מוצדקות ו207 בעיקרן מוצדקות 334 מהן  מוצדקות
תלונות תיקי 94 מוצדקות. לא נמצאו ו1,439 ~ בחלקן
מסיבות תום עד הובררו לא ו55 הוכחות, מחוסר נסגרו
על התלונה ביטול או לבירור המתלונן הופעת אי כגון שונות,
התלונות בשיעור ירידה חלה הקודמת, השנה לעומת ידו.
בהן שהטיפול התלונות מכלל 27.70/0 ב1980, המוצדקות.

.%24.5  וב1981 מוצדקות, נמצאו הסתיים
שעניינן 1,139 היו הסתיים, בהן שהטיפול התלונות בין
מוצדקות נמצאו מתוכן 190 שוטרים. ידי על בכוח שימוש

בחלקן. או בעיקרן
מתן המסדירות: הנחיות והופצו מהתלונות לקחים הופקו
כספי עירבון החזרת ממנו, תלונה קבלת על למתלונן אישור
מצדיקות הנסיכות כאשר משפט, בבית שהפקידו לחשוד
שוטר ידי על הנרשם נזק דו''ח של והצגתו העירבון, החזרת
קיצור נושאי טופלו כן כחוק. שלא החונה רכב גרירת לפני
של התערבותה ושאלת החקירה בתיקי הטיפול משך
לשמירת משטרתי ליווי נדרש שבהם במקרים, המשטרה
או לפועל הוצאה כגון רשמיים, גופים ולאבטחת בלבד הסדר
של הזמנתו את המסדירות ההוראות הובהרו הכנסה. מס
שחקירתם באופן משטרה, איש נגד בתלונה עד, או קובל
או מגוריהם למקום הקרובה משטרה בתחנת תבוצע

הקובל. בבית אף מיוחד במקרה
1981 בשנת  היום לסדר ובהצעות בשאילתית הטיפול
היום, לסדר הצעות וב33 שאילתות ב64 היחידה טיפלה
בנושאים שונים כנסת חברי ידי על הפנים לשר שהוגשו

למשטרה. הנוגעים
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אחדות שיטות פותחו  תורה ספרי של סמוי סימון
מתוך ארבעה על זיהוי. לצורך תורה, ספרי של סמוי לסימון
ניתן אינו הסימון כיום, המקובלים הקלף סוגי חמשת

החמישי. הסוג את גם לסמן דרך מחפשים למחיקה.
נחתם  ורכב פרטיים לבתים ומנעולים אזעקה מערכות
השנה .1974 משנת הנמשך המחקר, של האחרון לשלב חוזה
למער ו2 1 תקנים ותיקון עדכון הבאים: השלבים יבוצעו
בכל לצרכן, מדריך והכנת בשעתו, שפורסמו אזעקה, כות

הסוגים. מכל ביתיות אזעקה למערכות הקשור
המעבדה ביוזמת  אונס מקרי לבדיקות ערכה פיתוח
ולפיתוח, למחקר היחידה ובהשתתפות הביולוגית/מז"פ
מז"פ את תשרת אשר אונס, מקרי לבדיקת ערכה פותחה
אונס מקרי בדיקות באמצעות פליליות, ראיות באיסוף
לשיפור חוזה נחתם האזוריים. החולים בבתי הנערכות

המסחרי. ולייצורה הערכה
הטכניון שערך מחקר במסגרת  בתגועה אכיפה שיטות
ביחידות הופץ אשר מקיף, ספרות סקר הושלם זה, בנושא
חוקי לאכיפת תאורטי למודל הצעה הוגשה המשטרה.
אופרטיבי מודל יוגש בקרוב המשטרה. ידי על התנועה

חיפה. מרחב של אמת נתוני על המבוסס
נמצא ביצוע בשלבי  1981  בית משקי קורבנות סקר
ממנו ראשונים שנתונים ,1981 בית משקי קורבנות סקר
השוואה תיערך הנתונים, קבלת עם .1982 במחצית צפויים
שנערך הסקר מן שהתקבלו הכוללת, הפשיעה נתוני בין

.1981 של מהסקר שיתקבלו אלה לבין ב1979,
הודעות מסירת על מחקר נערך  מוות על הודעות מסירת
משטרה. אנשי ידי על אזרחים, של למשפחות מוות, על

היחידות. למפקדי הועברו המחקר המלצות
(ארכיטק כולל סביבתי תכנון באמצעות פשיעה מניעת
במבנים, מוגנים חללים בנושא ספרות סקר הוכן  טורה)
סביבתי. תכנון באמצעות עבירות למניעת מגישה כחלק
יבוצעו זו ובמסגרת בטכניון הנושא בהוראת יוחל השנה

לארכיטקטורה. סטודנטים ידי על פרויקטים
מחקר בדקה ולפיתוח למחקר היחידה  קטעים סיירי
הכוונה בעקבות בארה"ב. שנערך קטעים, סיירי בנושא
בתכנון היחידה סייעה אביב, תל באזור דומה ניסוי לערוך
הניסוי אזורי קביעת כולל השונים, היבטיו על הניסוי,
לפרויקט, הערכה תכנית גיבשה היחידה הביקורת. ואזורי

הניסוי. לפני מצב תמונת קבלת גם שתכלול
ולפיתוח למחקר היחידה  האזרחי המשמר פעילות
עבודת דרכי על מחקר של: ביצועם את אלה בימים משלימה
הבסי תפקוד להערכת קריטריונים לקביעת סקר המשא"ז;
הסי סקר המשא"ז; של סגל לתחלופת הסיבות סקר סים;
מחקרים לצורך במשא"ז. מפעילות מתנדבים לפרישת בות
מתנד ל150 שאלון שאלונים: סוגי שני היחידה עיבדה אלה
האחרו החודשים ב24 שפרשו סגל, אנשי ל60 ושאלון בים
מן התרשמה משא"ז, בסיסי בכ20 היחידה ביקרה כן נים.

ומתנדבים. מפעילים וראיינה בהם המתרחש
שירות עבור שונים מחקרים ביצעה היחידה  הסוהר בתי

הסוהר. בתי

ופיתוח מחקר
אמצ בפיתוח ולפיתוח למחקר היחידה עסקה 1981 בשנת
עבודת תחומי בכל וניסויים, מחקרים ובעריכת עים
המשטרה ליחידות שוטף ייעוץ היחידה נתנה כן המשטרה.
השלטת פנים, ביטחון סיור, בנושאים: אחרים, ולגופים
יחסי פשיעה, מניעת תנועה, בטרור, לחימה הציבורי, הסדר
בתי עבודת בתחום נושאים ומגוון קהילה משטרה

הסוהר.
פרויקטים; פירוט להלן

 אצבעות טביעות בין להשוואה אוטומטיות שיטות
בעולם, הקיימות האוטומטיות, השיטות של סקר הסתיים
הביצו זה שבשלב מסתבר אצבעות. טביעות בין להשוואה
מערכות של אלה על עולים מז"פ, מעבדות של הידניים עים
ההתפתח אחר לעקוב להמשיך הומלץ בחו"ל. אוטומטיות
שיפור של האפשרות את ולבדוק ביפן) (בעיקר בעולם ויות
על הטביעות אוסף אחסון ידי על הידנית, בעבודה נוסף

וידיאודיסק.
א' שלב הסתיים  נינהידרין  אצבעות טביעות פיתוח
נינהידרין. באמצעות אצבעות טביעות לפיתוח המחקר של
טבי לפיתוח שנועדו חדשים כימיים חומרים מספר פותחו
הנמצא החומר פני על עדיף נמצא מהם אחד אצבעות. עות
משט על אצבעות טביעות פיתוח של במקרה כיום, בשימוש
הזיהוי. טכנאי לשימוש בעתיד יוכן זה חומר צבועים. חים

מחקר הסתיים  קול משתיקי אפיון  בליסטיקה
קול משתיק זיהוי לצורך ירי, חורי לאפיון שיטה לפיתוח
בעבודה נקלטה השיטה עבירה. ביצוע בעת בו שהשתמשו

מיבצעית.
שפותחה מדמיע, וגז מים להתזת קטנה מכונית  מכת"ז
הציבורי, הסדר השלטת בתחום משימות לצורך בעבר,
המערכת לניסוי הניסוי. תוצאות סמך על ושופרה נוסתה,
קומנדקר. על להרכיבה יש מיבצעיים, בתנאים השלמה

היחידה  גנוב רכב של וזיהיי לגילוי מהירות שיטות
באינטרפול, החברות המדינות כל אל פנתה ולפיתוח למחקר
זה. בתחום אצלן הנהוגות השיטות על מידע לקבלת
משתמ אירופה משטרות כי עולה, כה עד שנאסף מהמידע
המוקד אל בקשר פנייה  דהיינו לשלנו, דומה בשיטה שות
של באנגליה, שפותחה השיטה חשוד. רכב פרטי לבירור
בעורקי הנעים רכב כלי לצילום טלוויזיה כמצלמות שימוש
בקנדה מיבצעי. לשימוש מוכנה איננה עדיין ראשיים, תנועה
ממשיכה היחידה ניידים. במסופים זו, למטרה משתמשים

ובניתוחו. חומר באיסוף
אמצעים פותחו  בטרור ללחימה ליחידה עבודה אמצעי
האמצעים בטרור. ללחימה המיוחדת ביחידה לעבודה

מיבצעית. בעבודה נקלטו
פותחה  ב'") ("דור וחפצים אדם בני של סמוי סימון
ולגילוי וחפצים אדם בני של סמוי (במרסס) לסימון שיטה
הפלילי, הזיהוי בתחום לשימוש הוכנסה והיא אלה, סימנים .
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רכב גניבות לבלימת תכנית וכנסיות; ממוזיאונים אמנות,
רכוש; נאמני תכניות לאזרח; ומידע קשר לשכות ומרכב;
תאונות למניעת מתנדבים תלמידים עסקים; סיירת
"יוצאים מיבצע אזרחים, כבתי רכוש סימון דרכים;

לחופשה".
הוצאה ידי על השאר, בין שוטרים. בהדרכת עסקה ילק"מ
בנוש למפקדים, לסייע המיועדים אוגדנים, שני של לאור
היא הכוונה הציבור. עם פעולה בשיתוף הקשורים אים
עבודתם במהלך אשר האפשר, ככל רבים לשוטרים להגיע

הציבור. עם במגע באים היומיומית
פרסומים 25 לאור הוצאו לציבור ההסברה פעולות במסגרת
בנושאי ניידות תערוכות הוכנו לאזרחים; שחולקו שונים
שירות ותשדירי הסברה סרטי נערכו ותנועה; עבירות מניעת
וטלו רדיו בתכניות המשטרה לשילוב ונעשה מיגון, בנושאי
לגורמים הרצאות וניתנו עיון וימי סמינרים קוימו ויזיה;

שונים.

המשטרה תזמורת הוכפפה מאז  המשטרה תזמורת
בפרויק השתלבותה גדלה קהילהמשטרה, לקשרי ליחידה
והתרחב למשטרה, הציבור בין הקשר הידוק שמטרתם טים
לתזמורת היו 1981 בשנת מנגנת. היא שאותו הרפרטואר
ובאי ממלכתיים בטכסיס השתתפות ביניהן: הופעות, 157
בכל לקהל נגינה ישראל, ובמועדי בחגים הקשורים רועים

ספר. בתי לתלמידי מוסברים וקונצרטים הארץ רחבי

הספר בתי לתלמידי הסברה
את לפתח נועד החינוך, במערכת המשטרה נושא שילוב
מודעות את ולהגביר לקהילה המשטרה בין הגומלין יחסי
התנה ידי על החיים, לאיכות אזרח כל לתרומת התלמידים

עבירות. למניעת פעילה גות
הספר בבתי שנערכו הניסיוניות, ההדרכה פעולות בעקבות
להמשיך שהופקו, הלקחים סמך על הוחלט, שעברה, בשנה
ספר, בתי ב1,086 יותר. נרחב בהיקף ב1981, בפעילות
י' זי, כיתות תלמידי את משטרה, קציני כ800 הדריכו
דמוקרטית בחברה והשוטרי המשטרה בנושאים: וי"ב,
"הכר החוברת עבירות. למניעת האזרח התנהגות ובקהילה;
בבתי המורים. בקרב הופצה ופעולותיה", המשטרה את

משטרה". ''ימי נערכו הספר

דיברות
במטה הדוברות, בתחום פעילות התקיימה 1981 בשנת
כלומר, אישית, דוברות זוהי ובמרחבים. במחוזות הארצי,
על נקבעת משטרתית, פעילות על מידע מתן לגבי המדיניות
מבחינה בידם מסייעים כשהדוברים המפקדים, ידי

מקצועית.
בעתונות המשטרה. כתבי עם הקשר להידולז פעלו הדוברים
מסיבות וארגנו ובטלוויזיה, ברדיו והמקומית, הארצית
הפרויקטים במסגרת פעילותם, את הרחיבו הס עתונאים.

הקהילתיים.

קהילהמשטרה קשרי

קהילהמשטרה לקשרי היחידה
קהילהמשטרה לקשרי היחידה הוקמה 1981 בשנת
הציבור, עם המשטרה יחסי את לטפח מגמה מתוך (ילק'ימ),
הקונפליק את ולהקטין ההדדי הפעולה שיתוף את להגביר
הציבור. בקרב המשטרה דימוי את לשפר וכן ביניהם, טים
כתחום בעיות איתור הם: ילק"מ של העיקריים יעדיה
בעיות אל המשטרה את לקרב כדי והציבורי, האנושי
על עבירות, מניעת לנושא הציבור מודעות טיפוח הקהילה;
להגביר במטרה  השאר בין רכושו, על להגנה חינוכו ידי
ובכוח באמצעים נרחבת תשתית הכנת הפרט; ביטחון את
קהילהמשטרה; יחסי בנושאי פרויקטים להפעלת אדם
ייזום המשטרתיים; הספר בבתי הדרכה מערך פיתוח

פרויקטים. והפעלת
ילק"מ, ביוזמת המשטרה, יחידות ידי על בוצעו 1981 בשנת
קהילהמ בנושאי שנערכו, הפרויקטים פרויקטים. כ380
האזרחים פונים שבמסגרתו לציבור, פתוח קו הם: שטרה,
המשטרה  שכונתית ניידת המשטרתי; לפיקוד בשאלות
"יום ניידת; משטרה תחנת מעין המהווה האזרח, למען
ביחי אזרחים של ביקורים ובשכונות; ספר בבתי משטרה1'
שאלות ערבי ומשטרה; חיים לאיכות ועדות משטרה; דות
בנוש ארציות תחרויות בודדים; קשישים אימוץ ותשובות;

פשיעה. על ומחקר עמדות סקרי שונים; אים
שונים בנושאים עבירות, מניעת בתחום פרויקטים נערכו כן
לטיפול תכנית ביניהם. שונים. אוכלוסייה ובמגזרי
תשמישי גניבות לבלימת פרויקט הזקן; בביטחון המשטרה
אוספי של גניבות לבלימת תכנית כנסת; מבתי קדושה
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בינלאומיים יחסים

הבינלאומי השוטרים ארגון
סניף הבינלאומי, השוטרים לארגון הצטרפו 1981 בשנת
לגמלאות, שפרשו שוטרים ביניהם חדשים, חברים ישראל,

ל8,525. היוס מגיע הכולל ומספרם
ומסיבות חברתיים אירועים ארגנו המקומיים הסניפים
וכן ולנוער לילדים מסיבות משפחותיהם, ובני לחברים

שונים. ומפגשים בארץ טיולים
לימודי לסיור חברים 35 בת קבוצה שיגר ישראל סניף
שבהן הארצות סניפי ידי על נתקבלה זו קבוצה בחו"ל.
בבלגיה הארגון במפגש השתתפו צעירים חברים 2 כיקרה.

באוסטריה. למפגש נסעו חברים ו4
שוט צעירים, שוטרים של אחדות קבוצות לארץ הגיעו כן
סקו משוויץ,  איפ"א חברי  ונודדים מבוגרים, רים
אנגליה, גרמניה, הולנד, צרפת, בלגיה, איטליה, טלנד,

ודנמרק. אוסטריה
ב''היכל ארצי רעים מפגש השנה גם נערך השנים, כבכל
רחבי מכל חברים כ2,500 חלק לקחו זה במפגש התרבות".
וחברים גמלאים לשעבר, המפכ"לים ביניהם הארץ,

מהמניין.

חוץ קשרי  האינטרפול יחידת
שיתוף שמטרתו האינטרפול, בארגון חברה ישראל משטרת
זו יחידה באמצעות בפשיעה. ללחימה בינלאומי פעולה
אחרות משטרות עם קשרים ישראל משטרת מקיימת
משטרת מקיימת כן, כמו בארגון. הן גם החברות בעולם,
גופים עם גם ישירים קשרים היחידה, באמצעות ישראל,

שונות. בארצות בפשיעה הלחימה על הממונים
במשטרות התגבשו הבינלאומי הפשע בתופעות להילחם כדי
משותפות, חקירות בניהול הדדי לסיוע דפוסים העולם
בלחימה גנוב, ורכוש נעדרים מבוקשים, עבריינים באיתור
פליליות, עבירות של וגילוי ובמניעה מסוכנים סמים בסחר
מדינות פני על משתרעים והשפעתן ביצוען תכנונן, אשר

ויבשות.
ממשטרות פניות 7,445 השנה התקבלו חוץ לקשרי ביחידה
השו למשטרות פניות 4,770 הגישה ישראל משטרת זרות.

נות.
כדלקמן: וכנסים בוועידות השנה השתתפו ישראל נציגי
הבינ"ל הוועידה בצרפת;  הארגון של הכללית העצרת
חמורה לפשיעה ועידה בהולנד;  מיוחד משטרתי לציוד
מז"פ סימפוזיון בצרפת;  לסמים אירופי כנס בצרפת, 
 ובקרה שליטה מערכות בנושא סימפוזיון בצרפת; 

בצרפת.
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ארגוני תרשים

וזנללי הס0ק\ז

1ו/|וו/

חשכ
המשטרה

היחידה
למחלןר

היועץ
המשפטי
למשטרה

דובר
ד<כמ*טדר'

על הססונה
ועל הבקורת
הצבור תליי

הדין גית
לסשסעי*

חיחידה
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קה>לר.
משטרה
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1

ו !ו וו1
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ן
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לחקירותהארצית
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מיבצעי
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לגהיגת

משטרתית

ע''ש ביה'יס
רבניצכ
ו"ל סל>>

המכללה
לקגיני
משטרה



לוחות

המשטרתית הפעילות היקף

1 לוח
אחדים במגזרים המשטרתית הפעילות היקף

19811979

המעילות 19791980סיג
 באחוזיםי^,  השיגוי

1980/81ן* | 1979/80

הציבורי* הסדר לאבטחת גדול בהיקף 121191+45.5מיבצעים +57.8
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים +5,720,6424,065,8424,738,710בדיקת 16.5 28.9
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות ,'12^29,83319,376טיפול 18037.2 35.0

חקירה תיקי ^ אי _ ועוונות 230,622פשעים
52,874

247,015
57,261

 " £243,40

..י #57**
1.5 +7,1
+0.2 +8.3

משונות י2,4542,471מיתות ,י 2<968+20.1 +0.7
י6,1634,185נעדרים .,5,513+31.7 32.1
,י24,21131,476חטאים 24,509 22.1 +30.0
י1,263955דליקות "4,194,+25.0 24.4

דרכים י14,41312,833תאונות 13,155+2.5 11.1
תעבורה 1,103,5301,095,73788,3,30819.4דו"חות 0.7

מאסר פקודות של לפועל 276,2504.1.;;237,101287,959הוצאה +21.4

הארצי. במטה המיבצעיס מחלקת ידי על שהוקצו נוספים בכוחות המחוזות תוגברו בו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע

29



2 לוח
המורשיס הרכב כלי ולמספר האוכלוסין למספר בהשוואה בישראל העבריינות היקף

1981 1972

מורשיסהאוכלוסייההשנה רכב כלי
תושבים ל1000

ועוינות פשעים
תושבים ל1000

תעבורה עבירות
תושבים ל1000

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמסמר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמסטר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

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+11.178.3+ 5.8282.00.7

21.2 222.3 ^8;0; ;75:^ +11,2  150.8 +2.3. 3,977,000 1981

3 לוח
עבירות של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנמתחו תיקים

19811979

עבירות תיקיםקבוצות הגל באחוזיםהשינויגאחוזיססן גילויים
1980 197919811980/81 1979/80197919801981

המדינה 753ביטחון 765824+ 9.4 1.691.084.385.6
הציבורי 17,319הסדר 16,93713,282+ 5.5 +2.377.077.277.0

אדס 256חיי 279265+3.5 8.252.358.257.4
אדס של 11,768גופו 12,395' 10,8429.2 5.185.182.281.7

1,802מין 2,0381,95818.6 11.669.166.162.9
193מוסר 213■ 154 20.2 9.486.885.675.8
3,650סמים 2,8443,678+0.7 +28.382.783.582.8
196,309רכוש 181,628194,0511.2 +8.116.514.714.2
$1,863מרמה 12,52212,28111.5 +10.775.974.073.2

296כלכליות 114308 4.0+י +105.694.497.097.7
133מינהליות 96,8734.6 +38.589.691.080.5

(עוונות) 423רישוי 466417 ■1.5 9.291.688.989.2
227אחרות 295259+ 14.1 23.074.975.879.9

.  הכל 247,015,סך 230,622243,4061.5 ..+7.129.827.727.0
.25 ,24 ,23 בלוחות ניתן המלא הפירוט
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4 לוח
ומין גיל לפי סמים פעגירות מואשמיט*

1981

נשיםםגבר*הענייה
14 161418161825+2514עד 161418162518+25עד

בסמים שימוש

וייבוא ייצור סחר,
14

1 סמים

97

24

246

62

,180

339

1659

267

617

1

31

3

110

30

92

24

שפוטים. מלל

5 לוח
הרכב) סוג (לפי רכב* מתון וגניבות רגב גניבות

19811979

מכוניותהשנה
נוסעים

מכוניות
מסחריות

אופנועים
וקטנועים

כלי הגל סן
שנגנבו רכב

יכב מתיד גניבות
רכנ חלקי וגניבות

1979

1980

11,799

12,045

2,586

2,282

1,393

932

16,157

16,118

34,748

35,247

13,0682,471 89916,08837,178י

בלבד. מנועי רכב
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החתן ואמפת עבריינים

6 לוח
חקירה ותיקי עבריינים

1981  1978

הכל סן
עבריינים

עבריינים*
מבוגרים

נקבה זכר

קטינים
נקבה זכר

חקירה תיקי

אחוז
הגילויים

תיקים
שבהם
נתגלו

עבריינים
נפתחו

השגה

,728978334,038,0385,58749

,306870038,326,9285,26053

,820854738,003,5505,92052

29.2 62,257 213,357

29.8 68,638 230,622

27.7 68,465 247,015

1978

1979

1980

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

7 לוח
העבריינים מכלל קטינים של חלקם

19811978

מתון הקטינים אחוז
העבריינים כלל
בתיקי

התפרצויות
תיקי בכלל
החקירה

עבריינים הכל סן

בתיקי
התפרצויות

תיקי בכלל
החקירה

השנה

19785874?,,0124.22155.1

197926053,,9053.91655.4

198092052,,1814.71745.0

ו$03^^§^^ן
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חטאים

10 'לוח
בנושא החוק לאכיפת הפעילות

19811979
"חטאים"

סןהשנה
הכל

תוכםמ
רוכלות
ללא

רישיון

עבירות
רישיי
עסקים

גרימת
מכשול
גרשית
הרבים

עבירות
המתייחסות

לבעלי
חיים

עבירות
המתייחסות

לנשק

עישון
בבתי

שעשועיט

1979
1980

24,211
31,476

9,178 1,788
9,102 1,837

1,066
1,029

1,027
943

553
373

8,377
12,149

 י1981 , 24,5097,674 ... , 2,414 588 ,8562048,306

11 לוח
סילוקם  חטאים

19811979

הכלהשנה סילוקשלביסן
תיקים
שנרשמו

בדין בדיןחויבו למשפטזוכו מחכים
חקירה) (כולל

גמשטרה בוטלו
משפט בבית או

לטיפול הועברו
המקומיות הישויות

העבריין
(מצא לא

1979
1980

24,211
31,476

9,663
9,925

33
91

8,069
9,194

2,045
2,241

5,007
9,683

392
342

198124,509 10;432:■' 313 :■. . 8,364 ,2,15* 3,007239.י,
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בדינים התעבורה

12 לוח
ואוכלוסייה גפגעיכז  דרכים תאונות

19811972

ונפגעים תאונות
תושבים ל100,000

הנפגעים התאונות

האוכלוסייה מספר
הנפגעים

קלות קשות קטלניות הכל סן
תאונות

השנה

197215,3335782,86611,88922,086,200,5003479690
197314,7775892,59611,59821,911,304,4223447663
197414,8506232,47611,75121,710,382,6433439642
197514,4855712,47411,44021,078,488,1003415604
197614,5055282,53811,43921,029,556,8003408591
197715,9345532,67212,70922,907,650,0003436627
197816,8215423,04713,23224,150,773,0003452649
197914,4134872,81011,11620,630,831,2003380540
198012,8333892,6249,82017,994,885,1353330463

י:465;^ . ,,ל'3$1'',י 3,977,000 38,479.י <;: ,10,206/2,586" ^<363/ {. 13,155 1981
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15 לוח
התאונות סיבות התפלגות

1981

מתין אחיו
הנל סך

מספר
הסיבות*

הסיבות

641326.5,מהירות
עקיפות פניות, 780113.0,סטיות,

איתות 570.4סנוור,
מכאניים 1721.3ליקויים

290.2מטען
רגל הולכי 287216.6,התנהגות

רגל להולך זכות 11318.1,אימתן
לרמזור או לתמרור 008214.6,איציות

870.6שכרות
כחוק שלא בדרך 3812.8שימוש
אופניים רוכבי 5363.9עבירות

רגילה 420.3חניה
נסיעה כדי תוך קלות 6714.9עבירות

הסיבות 9396.8שאר

מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יש *

התאוטה

16 לוח
לסוגיהן דרכים תאונות

19811980

התאונות באיווזיםהכלסןסוג
1980;19311980!981

עם התנגשות
נע 51148.049;*6,164רכב 5

עם התנגשות
חונה י124רכב 1071.008

מהכביש 931050.70.8ירידה
עם התנגשות
דומם 3582.83.0עצם

פגיעה או ■ודריסה

רגל 4,4674,26634,832בהולך 4
בתוך בנוסע פגיעה

רכב *7117795.55כלי
6304.952התהפכות
75840.60.6החלקה
1.618?21123אחר

. 00.01000ב12,83315,155ןטן/חגל

13 לוח
המורשים הרכב וגלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

19801979

י1980 השינוי1991.
באחוזים

דרכים ",83312,תאונות 13,155.+2.5

1353,8853,977,000+2.4,האוכלוסייה

מורשים רכב כלי
429521600,000+15.1,(מנועיים)*

התאונות מספר
כלי ל1,000
מורשים רכב

י25(מנועיים)   2212.0

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לפי אומדן מורשים, רכב כלי

14 לוח
בדרן  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי

עירונית לא ובדרן עירונית
1981

המעיינים הרכג גלי
דרכים בתאונות

לא דון
עייוגית

דיד
עירונית

סד
הכל

הרגב נלי סוג

פרטיות 11,4679,3572,110מכוניות
משא 4,0322,8431,189מכוניות

857719138מוניות
1,6261,472154אוטובוסים
62558045קטנועים
25222923אופנועים

34286תלתאופנועים

שונים אופנועים
סירה עם 44431(מנועיים)

אחר 494356138מנועי
מנועיים רכב כלי הכל 19,64315,8283,815סך

אופניים ותלת 1,2661,166100אופנים
לבהמות רתומות 344014עגלות
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19 לוח
גיל קבוצות לפי  ונוסעים רגל הולכי  שנפגעו ילדים

19811978

הנפגעים הכלשנהסוג רגלסן וגהגים*ואחריםהולכי וסעים
נפגעיפ

הכל 40סן |145 הכל| 4014סן  5

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

19802,6491,6582261,429993161833
19812,6701,5891611,4281,081174907

197889*672442*22815
19798263135019217הרוגים

19807866204612111
198162489391459

19787075108842219726171
קשה 19796234584741116520145פצועים

19806294716340815821137
19816104395138817115156

19782,6601,5621761,2861,098272826
קל 19792,0691,1941321,062875187פצועים

19801,9421,121143975821139685
198119981,1021011,001896154742

אופניים רוכבי בעיקר

38



21 לוח
דו"חות לפי בדרכים התעבורה חוקי על עבירות

שנרשמו
1981

20 לוח
הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

1981

מתון אחוז
הגל סן

סן
הכל

לסוגיהן העבירות
הפגיעהסוג הכלחומות סן

נפגעיםקלהקשהקטלניתהגפגעים

רגל מופרזת179,1251,20734,511הולכי 59,73511.6מהירות

עקיפות113,0521,75856,923נוסעים פניות, 25,4645.0סטיות,
איתות 30,7666.0סנוור,

מכוניות מכאניים101681,12044,902נוהגי 18,3913.6ליקויים

אופנועים מטען10157712879נוהגי 8,9251,7עבירות
רגל הולכי 48,9559.5התנהגות

אופניים רגל172409361,193נוהגי להולך זכות 3,5340.7אימתן

לרמזור155671אחרים או לתמרור 64,03212.5איציות

הבג 3י20271/8014*טך שכרות9י*
כחוק שלא בדרך שימוש

21
27,8205.4

אופניים רוכבי 1,2860.2עבירות
נסיעה כדי תוך קלות 38,5537.5עבירות

טכניות 144,06028.0עכירות
העבירות 42,3408.2שאר

תנועה513,882י0.04ס1:?.:^ תוךכדי ן^ך:יהכל.עביר1ת
471 174,202 אסורה חניה
44.1 163,337 מחמירים בתנאים חניה
8.7 32,387 מוגבל בתחום חניה

39



מספמימ לוחות
22 לוח

העבירות סיגי לפי וגילייים תיקים
19811979

תקיוה שבהםתיקי הגילוייםתיקים באחוזיאחוז הפער העבירה עברייניםסוג הגילוייםגתגלי

9791980119811979198019811980/81נג19791980$19 1979/80

התאגדות או 85714583683997.695.886.7התקהלות 1.8

1
9.1

}
ציבור במוסדות והפרעה י32532קטטה ,5100.000.000.0

ברחוב והפרעה 2,0801,7071,2562,0011.5901,14496.293.192.43.15קטטה 0
גבול 1,8341,7891,73758.960.;52?,3,1162,9742הסגת 263.1+1.3+ <.9 י..

*

ציבור עובד 9415641566.700.060.033.3הכשלת
2,8333,8524.626איומים1 2,3433,2804,01682.785.386.8+2.6+ 1.5 המשפט!! כלפי 3,1073,0943,2892.9032.7602,93193.489עכירות 289.1.4.20.1  והימורים 30419217130118316099.095.395.63.71.7משחקים

 £

הדת כלפי ך.78גג..1914עבירות £20.33.3.36.857.153י 4
19016015שוחד 418114414795.390.095.5 ■5.3+ 5.5 המשפחה כלפי ן121115עבירות 92106105"7387.691.379.3+ 3.712 0

*" ז
דרך חסימת רעש, 2,1911,908.198961856448528.229.624.4+1.4מטרד. 5.2 הביטחוןן שירות כלפי 32833950831131946594.894.191.50.7עבירות 2.5

/

ציוד הביטחון כלפי ,385695עבירות 60032555345184.479.675.24.8י 4.4
י~ * 1)

הציבור> הסדר כלפי אחרות ,544500עבירות 92247640769287.581.475,16.1 6.3
והכשלתו/: שוטר 1,6221,6921,8651,5431.5961,71795.194.392.10.82.2תקיפת

58808438566165.570.072.6רצח +י 45+ 2.6 31
ג4
%

לרצח 46.148.950.0+2.8+1.1'180135142836671ניסיון ;,1414הריגה ,1413131092.992.971.4_21.5 והריגה רצח יי2116איומי ;1588338.150.023.1+11.9 26.9 אדם חיי כלפי אחרות י611עבירות 1246, 766.754.5,58.312.2+ 3.8 

, חמורהן גופנית 57460369744245253277.075.076.3חבלה 2.0+ 1.3 ציבור עובד ,341292תקיפת ( 31633027830596895.296.51.6+ 1.3 ציבור) עץבד (למעט 10,67410,1029,0509.1778,3657,41086תקיפה 082.881.9 32 0.9
פלילית$§ ופחזנות י710673663518498רשלנות *1173.074.077.1+1.0+3.1 שווא ומאסר כפייה 9397,11572749977,476.386.11.1,0חטיפה, 0 \ .יי .<

אדם של גופו כלפי אחרות ,י31עבירות י 131_.100.0100.0
*7,0

באיומים או בכוח י195192אונס 17715014120976.973.475.5 3 5+ 2.1 כחוק שלא ובעילה יי126115אונס 1111151029991,388.749.2 2.6+0.5
הטבע'3 כדרך שלא מין /8660757352עבירות 6284.986.782.7+ 8.24.0 בכוח מגונה יי320353371205219מעשה 24264.162.065.2 2.1+3.2 בכוח שלא מגונה 89277077158249145565.263.859.0כ?עשה 1.4 4.8 בפומבי מגונה 27718317967.759.852.2*4ג409306מעשה 7.9 7.6

< י
מין מחלות י.י11הפצת 25.0י100.0100.0;411 75.0

י,

 וץ"י
,**/

אחרות מין י,95663עבירות 466.760.066.76.7+6.7
לזנות//:, ,3446362844סרסרות י82.495.7*ג 94.4+ 13.3 1.3
יי בזנות1 לעסוק .'114שידול 694481.8100.0667+ 18.2 33.3 זנות למעשה ,8459שידול ,266648. י 2178.681.480.8+ 2.8 0.6 החזקתו או בושת בית '3522ניהול י'163521 14100.095.587.5 4.5 8.0 ישידולם קטינים ■4146פיתוי י 644134100.073.960.926.1 13.0 תועבה דברי .י;.510פרסום ' 510160.0100.040,0+40.060.0
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22 ליח
העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים

(המשן) 19811979

חקירה שנהםתיקי הגילו"םתיקים באחוזיאחוז הפער
הענייה עברייניםסיג הגילוייםתגלי

19791980198119791780198119791980 1*811979/801980/81

2 זנות למטרות .1שוטטות י2,100.0. ,

251,862 מסוכנים בסמים י2,464שימוש 2,496"1.5982,0581,9*085 883.5*8.12.35,4

!:970 מסוכנים כסמים 1,1827471,0671,09577י1,186סחר +י92.6?090.0 13.0+2.6

12 וייבואם סמים ;4ייצור יי*58.375.0י1,;73'_ ~י ,+ 16 7

1 המוסר כלפי עבירות יי1שאר /;111
י 100י1,י 0100.0100 0

 * 1145 חמורות בנסיבות י209שוד י7296;201 9649 745.946,43 8+0.5

,1245 נשק) (כלי י53114169*';'386שוד 14946.543.841.02 72.8
!,!4 פשע ביצוע לשם י5חימוש י 6456100.0100.0401*0

* 1 1152 גניבה לשם .י1851415376תקיפה 4834 י941.1 34.0+6 27.1
320/■י 422סחיטה 448237332*5374 178.7+4 6+0.1

24,328 למוסד או עסק לבית 25,15121,99114,1243,7783,03017התפרצות 015.0, 13,8201.2

30,135/י דירה לבית 1.10?36,29636,5663,1433,2062,8התפרצות 48.8. 7.911 60.9
ך * 234יי 0ריצה כלי ..287החזקת 39822226735*94.993.089.41.93.6

34 ציבור עובד ע"י גניבה י18293416ביצוע 611י96י28100.088.9 1+7.7
1,058ו* ועובדים סוכנים ע"י גניבה ;777ביצוע 86.9541ג.80097767568292 6

16,354 רשות ללא ברכב 16.11816,0882,3791,8372,06314שימוש י511.4 $11 3 1+ 1.4
34,748 חלקים גניבת או רכב מתוך 35,2473711781,3229821,1043גניבה 82.8' }.010+0,2

7,035 אופניים "8,6457,6091861971822.62.3גניבת י 2.4.'0.3+ 0.1

2,425 5י9גי1,9732,18813035כייסות י41.8 1.8י; *36

*5,493 אחרות 51,15349,5229,86210,3618,67321.720317,9גניבות 1 42.4
879 גנוב רכוש ,713755796642קבלת 70*90 690.093.206+3.2

2,531 גנוב רכוש 2,8492,4132,3212,5612.02091.789.983.7החזקת 1.8 63

625 71382218118318629הצתה 025.722,63.33.1
14,072י בזדון לרכוש טק 1.1+5.3י*.*2י14,09215.4953,4003,2534,40624.223.1גרימת

256 התפרצות או גניבה לשם 165117249148108שוטטות 97י 89.792,3ג  7 6+ 2.6

147 הרכוש כלפי אחרות יי39עבירות 58171021.36י 225.6, 36.2 10.6+10.6י

'508 ארנקים 3668577085חטיפת 13613.89.8.15.9 :40+6.1

233 ובולים כסף ,238זיוף 153543843,23 216.028 +רד1 12.1

1,293 והפצתם מסמכים י1,681זיוף 65ג2,1238431,1521,55 268.5,,6*3,7+ 3 34.8
93
**!

3,795 ועושק 663.3;3י58'יי4,9433,4932,7103,0472,03868.261.6מרמה
6,864 כיסוי ללא שיק 84.286.0■6,8396,3075,7825,8815,372משיכת 85,2+ 1.80,#

יי 1147 אחרות מרמה <162עבירות +י205.115142178.73.287.786,8 14 50.9

139 כלכליות .286עבירות ".365.13227929995.097.6*98.02.6+0.4

3 פיסקאליות 100י635עבירות 083.3..._!" יי 16.7
2 אחרות ,4עבירות י 313. . 250 י075.0 667 2508.3+י

.*נ
5 עירוניים עזר ^,2חוקי 5^51 4100 80.020.0ן00.0;0

91 אחרות מינהליות 131,8281119עבירות
■, 1,

89.090.8, 805 .+ 1.810.3

5341 נפץ וחומרי תחמושת י238נשק, 215324221. 19795.092.991.62 11.3
2>3יג: וטלוויזיה ,,8רדיו .25 .17י 2050.087.580.0+37 57.5

68יל? ועסקים תעשיות 95£מלאכות, 685685' י 6282 489.5' +2+71יג9 1.7

, 1
55 אחרות רישוי .82עבירות 1694663, 9ייי 83.676.885.36.8+8.5י3

■) 4

295ץ/1 עבירות 2501שאר ;ל2221195י23 18274 978.078.4+ 3.1+0.4

0#ך 7[, ;2,1 ,7.7*^,27,0יי י 29 8 65,624 י 68,445 68,638 243,406 247,015 230,622 הכל* סך,
המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים
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23 לוח
חקירה תיק*
19811979

העביוהו חקירו1וזוג נאחיזים7יקי התיקיםהשינוי מספר
תושבים ל100,000

1979198019811979/801980/8119791980

התאגדות או 857145התקהלות 16.536.72.21.81.1

ציבור במוסדות והפרעה 3250.1קטטה

ברחוב והפרעה 2,0801,7071,236קטטה 17.927654.343.931.1

גבול 3,1162,9741,7524.67.581.376.549,2הסגת

ציבור עובד +.0.20.10*1555.6"94הכשלת
+2,8333,8524,626+36.1איומים 20.074.099.1116.3

!{
המשפט כל0י 3,289,;3,1073,094עכירות .0.4+6.318.179.6י 82.7
והימורים 304192171משחקים 36.811.07.94.94.3 "

הדת כלפי ■19141326.37.20.50.40.3עבירות

19016015415.83.85.04.13.9שוחד
המשפחה כלפי 121115925.120.03.13.12.3עבירות

דרך חסימת רעש, 2,1911,9081,98912.9+4.257.249.150.0מטרד,
הביטחון שירות כלפי 328339508+3.5+49.88.68.712.8עבירות

 ציוד הביטחון כלפי י385695עבירות 600+80.513.710.017.9■ 15.1
הציבורי הסדר כלפי אחרות 5445009228.1+84.414.212.923.2עבירות

והכשלתו שוטר +ג.1,6221,6921,865+4תקיפת 10.242.343.546.9

+588084רצח 37.9+ 501.52.0.  2.1
לרצח 18013514225.0+5.24.73.53.6ניסיון

1414140.40.40.3הריגה
והרינה רצח ■2116איומי 13 .23.818.80.50.40.3

אדס חיי כלפי אחרות 611.12+83.3+9.10.20.303עבירות

חמורה גופנית 574603697חבלה .+5.0+15.615.015.517.5

ציבור31 עובד 34129231614.4+8.28.97.57.9תקיפת
ציבור) עובד (למעט 5.410.5278.7260.0227.6^10,67410,1029,05תקיפה

פלילית ופחזנות 7106736635.21.518.517.314.7רשלנות
שווא ומאסר כפייה י9397חטיפה, 115+4.3+18.52.42.52.9

אדם של גופו כלפי אחרות .3110.1עבירות

ובאיומים בכוח 195192277אונס .1.5+44.35.14.9■  7.0
כחוק שלא ובעילה 2.8נ.1261151118.73.53.33אונס

הטבע כדרך שלא מין 86607530.2+25.02.21.51.9עבירות

בכוח! מגונה 320353371+10.3+5.18.49.19.3מעשה
בכוח שלא מגונה 89277077113.7+0.123.319.819.4מעשה

בפומבי מגונה 40930634325,2+12.110.77.98.6מעשה
מין מחלות 114הפצת _

_0.1
אחרות מין 95644.4+20.00.20.102עבירות

לזנות י3446סרסרות 0י36+35.321.80.91.2 9
בזנות. לעסוק 663,6+50.00.30.10.2'114שידול

זנות למעשה 84592629.856.02.21.50.6שידול

:1
החזקתו או בושת בית 352216ניהול ,37.127.30.90.60.4 .

ושידולס קטינים י414664+12.2+39.11.11.2פיתוי י, 1.6 י
תועבה דברי .510פרסום 5 \100.050.00.10.20.1+יי

זנות למטרת י21שוטטות ."_0.1
מסוכנים בסמים 2,496+32.3+1.348.663.442.8'1,8622,464שימוש
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22לוח

ח> זירה,תיקי
(המשן)19811979

העבירה חקירוסוג באחוזיםתיקי התיקיסולשינוי מטפי
תושבים ל100,000

1979198019811979/801980/8119791980

מסוכנים בסמים 22.30.430.5+.1,182^*9701,186סחר 25.3
וייבואם סמים 12466.70.1ייצור 0.3

^ ' ' / המוסר כלפי עבירות י11שאר י1

י"?"1 'ללייי
חמורות בנסיבות 44.11.05.4+"7י14520926שוד 3.8

נשק) (בלי י245386שוד 57.56.09.9+ג*3 6.4
פשע ביצוע לשם 6+25.0+20.00.1*451חימוש 0.1

\ גניבהן לשם 141;152185תקיפה .+21.723.84.8 4.0
448+31.9+6.210.9^320422סחיטה \<,י8.3 12.3

למוסד או עסק לבית +991^24,32825,15121התפרצות 3.412.6647 4 635.2% 552.9י
דירה לבית 30,13536,29636,564+20.4+0.7934.2התפרצות 786.8
פריצה כלי 234287398החזקת 22.6+38.77+י* 4 6.1

ציבור עובד ע"י גניבה 3418ביצוע 29 47.1+61.10.5 /י.,י0.9 י 0.7
ועובדים סוכנים ע"י גניבה 1,058777ביצוע  8 00 >26.6+ 3019.1 27.6;/ '"20,1 יי

רשות ללא ברכב 16,35416,11816,089שימוש . 1.40.2414.9 427.0
חלקים גניבת או רכב מתוך 34,74835,24737.1781.4+5.5907.2גניבה 907.2

אופניים 7,0358,6457,409גניבת 22.912.0222+ז 5 *ינ183.7 ; 191.3'
"יי ז$" 2,4251,9732,188כייסות17/ 18.6+10.950.8י 63.3

3
אחרות 45,49351,15349,522גניבות ,+ 12.43.21,316 6 1,187.8

גנוב1""ז רכוש י879713קבלת 75 18.9+5.918י5 3 22.9; >י 19.0

גנוב!'*' רכוש +2,5312,8492,413החזקת 12.6 15.373.3 י0.7>"^|66.1
ך625713הצתה1/ 822+ 14.1+15.318 3 16.3
"", *>'
.!*■ _/!

בזדון לרכוש נזק 0.1+10.0362.7+יי14,07214,09215,495גרימת 367.4 \ £ ן *

/'. יי''!
התפרצות או גניבה לשם יי256165שוטטות 117 יי 35.529.14 2 6.7

* י ?32 ? י 1 * רכושי כלפי אחרות יי4739עבירות 5517.0+48.710 1.2
ארנקים ,508866חטיפת 857+ 70.52.011.1 13.3

ובולים¥י כסף '233238זיוף 153+2.135.361 *י6.1 > 1 י5.י3 ,

והפצתם מסמכים +".123(1,2931,6812זיוף 30.0+ 26.343.3 33.7

ועושק// 3,9754,943.3.493+24.329.4127.2מרמה *^י103.8 . 87.8'3
יוי? 7 .0/

כיסוי ללא שיק 0.17.8176.0^/6,8646,8394,307משיכת 179.2£ י, 15*6 י

אחרות מרמה '157162עבירות 205,.+3.2+26.54.2 *גג4.1 5:1 ,

כלכליותי4*י, 05+5.8+6.674?.'139286עבירות 3.611 ",,7 71
י);1 יי ~ י פיסקאליות12 '36עכירות ,.+ 100.00.1 0.1

אחרות _';24עבירות 325.00.1 יי0.1 י . 0.1'

עירוניים|€ עזר י/52חוקי 560.0* י0.10.2
אחרות מינהליות .91131עבירות ,82..

<, ;.
+44.137.43.4 י2.4 י ,¥

יי נפץ11* וחומרי תחמושת 341238215%נשק, 30.29.76.1י ייי,8.9 9.'1■
וטלוויזיה /26רדיו >+ 0*י* 2 י:,,0.1 0.4 י

ועסקים תעשיות +6895168מלאכות, 39.7;28.524 1.8
י ?

י, <' 1.7 .

אחרות רישוי י55821עבירות 109+49.1+32.92.1 1.4* י 27

עכירות|3י 15.2716.4{295250,23שאר 7.7;;> י .יי
"י,  71+י403,י?4ן230,622247,015סן'הק;*". ,15^*,1201 '6,357 9 י 6,021.5

אחוזים מאות 0.
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גס כוללים הנתונים ■
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24 לוח
ועברייגים ענירות  שגתי סיכום

1981

הענייה חקירהוזוג עברייניםתיקי

נתגלונ*תחו הנלמבוגריםקטיניםאחו!בהם סן
נקבהוגוהגילוייםעבריינים נקבהזגי| עבריינים|

התאגדות או 453986.732910312156התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 55100.077קטטה

ברחוב והפרעה 1,2361,14492.6224411,1262951,687קטטה
גבול 2,7511,73763.12753010382971640הסגת

ציבור עובד 1515100.01212הכשלת

4,6264,01686.8251272,8404123,533איומים
המשפט כלפי 3,2892,93189.1198591,3473171,921עבירות

והימורים 171משחקים 16093.634453124,99

הדת כלפי 13753.8336עבירות
15414795.5259566שוחד

המשפחה כלפי 927379.31273159עבירות
ג,. דרך\י חסימת רעש, 1,98948524.42013168128329מטרד,

הביטחון שירות כלי 50846591.54562908349עבירות
הביטחוןציוד כלפי 60045175.252765286עבירות

הציבורי{" הסדר כלפי אחרות 92269275.11501753332732עבירות
והכשלתונ שוטר 1,865:7.1792.1171321,0612201,485תקיפת

846172.61921082134רצח
לרצח 1427150.032671100ניסיון

141071.4217423הריגה

והריגה/*י רצח 13323.111איומי
אדםד חיי כלפי אחרות 12758.32417עבירות

חמורה1 גופנית 69753276.3193654936786חבלה

^י ר.

ציבור עובד 31630596.510120454279תקיפת
ציבור) עובד (למעט 9,0507,41081.9824884,6239076,450תקיפה
פלילית ופחונות 66351177.142337531451רשלנות

שווא ומאסר כפייה 1159986.11449911128חטיפה,
אדם של גופו כלפי אחרות 1עבירות

באיומים או בכוח 27720975.5361743213אונס
כחוק שלא ובעילה 1119989.222172499אונס טבעיותן, בלתי מין 4168_756282.727עבירות

ככוח מגונה 37124265.24311383185מעשה
בכוח שלא מגונה 266330_77145559.064מעשה

בפוממ1 מגונה 972114_34317952.215מעשה
^ יי* מין/ מחלות 22__4125.0הפצת

אחרות1^1 מין 6466.744עבירות

לזנות!יי'< 19122_363494.42סרסרות

ן< /י:
בזנות לעסוק 6466.733שידול
זנות למעשה 7816ג_262180.8שידול החזקתו!"'.;' או בושת בית 91423_161487.5ניהול

ושידולסן'י קטינים 641960.92123פיתוי
תועבה דברי _5140.02פרסום

2 וי"

ג*'*

זנות למטרות __שוטטות

מסוכנים בסמים 2,4961,95078.1357541,7762022,390שימוש
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24 לוח
ועבריינים עבירות  שנתי סיכום

{המשל) 1981

העבירה חקיידסוג עבריינים*תיקי
נתגלונפתחו הנלמבוגריםקטיניםאחו*בהם סן

נקבההגיליייסעבריינים נקבתזכר עברייניםוכר

?*?$.'

מסוכנים בסמים 1,1821,09592.64סחר 8754 606751

וייבואם סמים ייצור _ _

המוסר כלפי עבירות 11100.0שאר  11

1 * יל.

חמורות בנסיבות 2079646.4שוד 723 113188
נשק) (בלי 36314941.02שוד 742 121199

פשע ביצוע לשם 66100.0חימוש 1 67

גניבה לשם 1414834.0תקיפה 132 2237

£?
.'" י

44835378.81סחיטה 7415 281371

למוסד או עסק לבית 21,9913,03013.817התפרצות 1,13818 8452,018

דירהי!** לבית 36,5662,8917.923התפרצות 54734 1,0281,632
פריצה כלי 39835689.42החזקת 593 178242

ציבור1 עובד ע"י גניבה 292896.62ביצוע 1921

ועובדים סוכנים ע"י גניבה 80068285.315ביצוע 8488 440627

רשות7$ ללא ברכב 16,0882,06312.815שימוש 76916 5271,327
חלקים גניבת או רכב מתוך 37,1781,1043.03גניבה 1695 286463

אופניים 7,6091822.4גניבת 42 2062
^ 2,188391.8כייסות}£***.■. 72 1221

אחרות 49,5228,87317.9192גניבות 1,679813 4,0446,728

גנוב*.?. רכוש 75570493.28קבלת 12946 611794

גנוב':■.$ רכוש 2,4132,02083.713החזקת 13270 8951,110
82218622.63הצתה 6712 124206

1"יי בזדון* לרכוש נזק 15,4954,40628.458גרימת 733484 2,8974,172

התפרצותייריי או גניבה לשם 11710892.3שוטטות 16 3349
הרכוש כלפי אחרות 582136.2עכירות 2 911

ארנקים£י 85713615.9חטיפת 182 3656

ובולים.^ כסף 1534328.11זיוף 41 3238
והפצתם מסמכים 2,1231,35363.716זיוף 47117 552732

ועושק 3,4932,03858.311מרמה 44217 7691,041

כיסוי ללא שיק 6,3075,37285.224משיכת 14677 1,6872,402
אחרות מרמה 20517886.82עבירות 3211 129174

כלכליות 30529998.0עבירות 232 91125

1
פיסקאליות עבירות  

אחרות 3266.7עבירות  

עירוניים4'£י1 עזר 5480.0חוקי 
3נ

:■!/
אחרות מינהליות 826680.5עבירות 51 5258

נפץ וחומרי תחמושת 21519791.6נשק, 173 156176
* £(
3£8'י

וטלוויזיה 252080.0רדיו  99
ועסקיםי3י תעשיות 686291.2מלאכות, 37 3444

אחרות רישוי 1099385.3עבירות 45 91100
העבירות 23218278.4שאר 53 138146

1■
שביצע. ביותר החמורה

המדינה.
העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם גמגה אדם כל זה בלוח
ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גס כוללים הנתינים
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הצבאי הממשל שטחי

25 לוח

הנפות לפי שנחקרו לסוגיהם מקרים
1981

העבירות הכלקבוצות (פתסך
שומרון

נפת
יהודה

עזה נפת
סיני וצפון

הגולן רמת

חקירה תיקי
ועוונות פשעים

תביעה אי

17,322

563

5,671

424

3,746

91

7,576

48

329

משונות 30469130105מיתות

3982739332נעדרים

חטאים

דליקות
17,698

168

67

22

4,599

57

13,032

89



הכל 36,4536,2808,66221,182329סך

26 לוח

הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי
19811980

עזה נפת הכל שומרוןסד יהודהנפת סינינפת הגולןוצפון רמת
1980198119801981198019811980198119801981

חקירה 17,89917,3225,4825,6713,8863,7468,2857,576246329תיקי
נתגלו שבהם תיקים

15,13514,3774,8814,9213,0212,9367,0976,309136211עבריינים
הגילויים 84.583.089.086.877.178.485.783.355.364.1אחוז
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27 לוח

הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי
19801979

חקירה תיקי

העבירות הכלקגוצת סד
חקירה תיקי

השינוי
19811980
באחוזים

שומרון יהודהנפת עזהנפת נפת
סיני יצפין

הגולןרמת

19801981 19801981198019811980;198119801981

הציבורי 3,217הסדר 2,974+8.21,1911,2686216201,1461,3001629

אדם יחיי 226 257 12.149, 557466134;1041

אדם של 3,357גופו י3,7169.71,7951,6596296101,2651,05727 31

'102מין י,97+5.2485921 2426. י182 .1
מוסר 295 283+4.256563440■1921991

5,354רכוש י5,4581.91,4801,6121,4651,4492,3482,152165 141
*

356מרמה 322+10.610210985; 80135,150.17
ופיסקאליות :267כלכליות 189+41.38239111090134

70מינהליות י12644.411 3236.92529

440רישוי י4828.7219149150114111 17423

העבירות 654שאר 619+5.758136116105439365654

329 2467,576 8,285 3,746 3,886 5,671 5,482 3.2 .י 17,322 17,899 טק*
המדינה. ביטחון נגד שבוצעו העבירות כל סך את גם כוללים הנתונים *

29 לוח
לפי  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי

הנפות
1981

סד
הכל

2,270;

רמת
הגולן

עזה נ0ת
סיני וצפון

גפת
יהודה

נפת
שומריו

4652622161קטלנית

20925428423770קשה

,377496430343371קלה

28 לוח
הנפות לפני  הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות

1981

סד
הכל

רמת
הגולן

עזה נפת
סיגי יצפין

נפת
יהודה

נפת
שומרון

4045612148קטלנית

16817423024586קשה

16823324111653קלה

,59 777
ו י
ן*ו^ל,^.*.1 .""וי ■.:■<; ■: %*/ 8%%%*%80
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"שטית*שיאל
י מה"יוקח"


