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המדינה נשיא אצל ישראל משטרת של הבכיר הפיקוד סגל ביקור



לכבוד
3ווג יוסף הד"ר

הפנ>ם שר
ירושלים

השר, אדוני
הבעייתיות הגברת לאור .1983 לשנת ישראל משטרת פעילות על השנתי הדו"ח את לך להגיש מתכבד הנני
שמנע התקציב קשיי אף ועל השנה, בראשית כבר ניכרו שאותותיה הפשיעה, ובמצב הכלכליחברתי בתחום
היכולת הסד''כ. ולפיתוח הפשיעה לבלימת המאמצים להגברת תוקף משנה ניתן המשטרה, סד"כ פיתוח
תפקידי ביטול העיקרייהיה שביטויה מ"י יחידות של פנימית להתייעלות הודות התאפשרה זה בכיוון לפעול
לאפשר כדי השטח. ליחידות שהתפנו התקנים והעברת חוץ מגורמי שירותים קניית ושירותים, מנהלה

הקיימים. האמצעים מחדש והוקצו העדיפויות סדרי שונו מ"י, משימות כל של ביצוען
כדלקמן: היו ,1983 לשנת ישראל משטרת במדיניות העיקריות המגמות

והן הביצוע, מזרועות חלק של ותגבור חיזוק מחדש, ארגון ידי על הן בפשיעה ללחימה מיוחד דגש מתן 
גנוב ברכוש סחר בסמים, סחר התפרצויות, רכוש, עבירות ובעיקר: עבירות לבלימת כוחות הפניית ידי על

חמורים. ופשעים
הגדלת ידי על נעשתה הציבור, ביטחון תחושת את לחזק במגמה בשטח, המשטרתית הנוכחות הגברת 

במחוזות. השכונות קציני פרויקט ומיסוד המיבצעיים, במגזרים הכוחות סדר
יחידות הקמת ידי על זאת בדרכים. בקטל הלחימה מאמצי וחיזוק התנועה על הפיקוח שיפור המשך 
חוקי לאכיפת בטיחות סיירות מיסוד בינעירוניים, בכבישים דרכים בתאונות ללחימה מחוזיות טקטיות

התנועה. חוקי ולאכיפת להסברה מיוחדים מיבצעים וקיום .עירוניים, בתחומים התנועה
הציבורי, הסדר ולשמירת בפשיעה ללחימה המשטרתי במערך ושילובו הנבול משמר של חיזוקו המשך 

השגרתיים. לתפקידיו נוסף
עבודתו. ותנאי שלו הביצוע רמת האדם, כוח של איכותו טיפוח 

פעילות המשך לצד המשטרתיים הפעילות בתחומי והפעלתם משא"ז מתנדבי לגיוס המאמצים הגברת 
המסורתיים. בתפקידיו המשא''ז

למשטרה. הקהילה בין הקשר וטיפוח חיזוק 

הבאים: בנושאים בפעילות ביטוי לידי באה זו מדיניות

של (ירידה שעברה השנה לעומת ,1983 השנה, נרשמה ,%7.5 בת בפשיעה, כללית עלייה  הפשיעה בלימת
עבירות בתחום בפשיעה). ירידה היתה שבה 1973 מאז הראשונה השנה שהיתה ,1981 שנת לעומת 1.50/0

העלייה מגמת .{\98\ שנת לעומת ירידה 1.\%) %7 של עלייה חלה העבירות, מכלל כ800/0 המהוות הרכוש,
ניתנה כך ובעקבות ,1983 שנת בראשית כבר הסתמנה במדינה, החברתיכלכלי מהמצב חלק שהיא בפשיעה,
מבחינת והן בשטח הפריסה מבחינת הן מ"י, של המיבצעיות ליחידות הקשורות הפעילויות לפיתוח עדיפות

שלהלן: לנושאים דגש מתן תוך זאת העבודה. שיטות שינוי
יחידות הקמת ידי ועל המיבצעיים במגזרים הסד"כ הגדלת ע"י בשטח, המשטרתית הנוכחות הגברת 

חדשות.
שתי והקמת השוטף, הביטחון על לשמירה פלוגות שתי הקמת ידי על בשטחים מג"ב נוכחות תגבור 

בפשיעה. ללחימה המשטרתי למערך לסיוע מג"ב סיירות
רכוש. בעבירות החקירה שיטות בחינת המאפשר (פע"ר), הרכוש עבירות פרויקט הרחבת 

היקף. רחבות סמים ובהברחות בסמים במסחר הלחימה הגברת 
חדשים. בתחומים סוכנים והפעלת המודיעין מחשוב כולל המודיעין, פיתוח המשך 

נגד משפטים של בזירוז וכן המשפטיים, ההליכים תום עד נאשמים מעצר בתחום רבים מאמצים השקעת 
קלים. עונשים על וערעורים מועדים עבריינים

מ"י של כ"א שיאי סה"כ של ריאלית הורדה למרות למ"י, חדש סד"כ נבנה 1983 בשנת  כוחות סדר בניית
לשטח, המשאבים מרב והעברת מ"י של פנימית להתייעלות הודות התאפשרה זה סד"כ בניית האוצר. ידי על

היו: העיקריות הפעולות וסיוע. מנהלה תפקידי חשבון על
השכונות. ותחנת יפו תחנת הקמת איילון, רחב מ הקמת כולל ת"א, מחוז מרחבי של מחדש ארגון 



בקצוין. משטרה נקודת הקמת 
בירושלים. הקדושים במקומות האבטחה מערך וארגון כתחנה העתיקה העיר יחידת ארגון 

תלשבע. נקודת הקמת 
מאושרים. שיאים פי על במ"י התקנים של מחדש ארגון 

המרכז. במחוז עיקוב יחידת הקמת 

בתחום המשטרה. עבודת של יותר יעיל ביצוע שיאפשרו האמצעים, וחוגברו ייעודי ציוד נרכש  לוגיסטיקה
הבאות: הפעולות נעשו זה

הפגנות. ולפיזור פיגועים למניעת התנועה, על לפיקוח לסיוד, ייעודי ציוד לרכישת משאבים הקצאת 
באופנועים. התנועה מערך תגבור 

קשר. מכשירי לרכישת תקציב והקצאת ישנים קשר מכשירי 300 החלפת 
"אסנת". תכנית לפי חדשות במרכזיות ההצטיידות המשך 

הסתיים. שטרם תהליך  חדשים רכב כלי 43 של ורכישה רכב כלי 366 של החלפה 
לימ"רים. וציוד מודיעין ציוד למז"פ, מתוחכם ציוד של רכישה המשך 

"הדס". תכנית עפ''י המשטרה, ביחידות המחשבים לפריסת תכנית פיתוח המשך 
דגש השנה הושם עבודתו, ותנאי תפקודו אופן בחיל, האדם כוח איכות את להעלות כדי  אדם גנות טיפול

הבאים: הנושאים על
הקורסים הארכת ובמכללה, בבא"ר הקיבולת הגדלת וההשתלמויות, הקורסים מערך פיתוח המשך 

אדם. כוח ולקציני מודיעין לקציני קורסים והכנת
אימון. עזרי של ושיפור רכישה 
בגרות. ללימודי כיתות פתיחת 

באוניברסיטה. משטרה לימודי למיסוד ופעילות לשוטרים אקדמיים ללימודים תקציב הקצאת 
דגש תוך המשטרה, אל הנוער, ובמיוחד הקהילה לקירוב המאמצים נמשכו  הקהילה ע0 מעולה שיתוף

שלהלן: לנושאים מיוחד
הייעודיים. תפקידיה במילוי למשטרה בסיוע מתנדבים הפעלת 

עבודתה. ודרכי פעולתה תחומי כגון: משטרה בנושאי נוער בני הדרכת 
משטרה. בנושאי לציבור והסברה הדרכה פעולות ביצוע 

לרשותה שעמדו משאבים באותם הרבים, תפקידיה את למלא מ"י של מאמציה נמשכו 1983 בשנת לסיכום,
הליכי שיפור ידי על זאת (משא"ז). המתנדבים לבין מג"ב) (משטרה, המגויסים מגזריה בין פעולה שיתוף תוך

בפשיעה הלחימה והמשך בשטח והבולטות הנוכחות הגברת המשאבים, של מחדש ויסות העבודה,
במטרה הכפיים, וניקיון המידות טוהר החוק, על קפדנית שמירה תוך ובהתמדה כנאמנות לפעול נמשך

המדינה. של לחוסנה בכך ולתרום יעדינו את להגשים
בתחומי למשטרה שנתנו הרב הסיוע ועל הפעולה שיתוף על המשטרה, ולאגף הפנים למשרד נתונה תודתי

השונים. פעילותה
בברכה,

רבניצב א*בצן, אריה
הכללי המפקח



חקירות מחלקת
ותכיעות הפעילותהפלילית

בהנחיה ב983ו התבטא המחלקה של המטה עבודת עיקר
השונות ליחידות מקצועיות הנחיות ובפרסום תפקידית תוך
עבודה ונוהלי קבע פקודות של וכתיבה בתיקון האח"ק, במנזר
יחידות של עבודתן לגבי ובקרה פיקוח בהכוונה, וכן אחידים,

הנוער. ועברייגות התביעות החקירות,
בחקירה, תרשומת בנושאי הנחיות פורסמו השנה במהלך
חמור, פשע בזירת טיפול חשוד, נגד החקירה משך הגבלת

ועוד. והאשמתם משטרה אנשי חקירת בעצורים, טיפול
ראיות בנושאי המשפט בתי והלכות עקרוניים דין פסקי
המחלקה, של מקצועיות בהוראות יושמו משפט והליכי
ראיה וקבלת למעצר כנימוק פוליגרף בדיקות כגון: בתחומים

פסול. באמצעי שהושגה
ותכננה המחלקה יזמה ההדרכה, בתחום פעילויות במסגרת
הארץ, בכל חקירות לקציני שבועות שלושה בת השתלמות
ולפתח לקדם במטרה זאת רצח. וחקירת צח"מ ניהול בנושא
עתודת ולהכשיר החקירות קציני של המקצועית היכולת את

בעתיד. צח''מ של ולארגון לניהול קצינים
עבירות לנושא המחלקה נתנה המשטרתי בטיפול עדיפות
בעבירות בטיפול הונחו והתביעה החקירה יחידות בריונות.
מהיר שיפוט ימי זה בנושא קוימו המחלקה בפיקוח כאלה.

הארץ. בכל
בין בוועדות המשטרה בייצוג חלק נטלו המחלקה אנשי
במגזר נוער עבריינות מיסטיות, כיתות בנושאי משרדיות
גניבות בסמים, שימוש בנושא החוק אכיפת מדיניות הערבי,
בחקירה המשטרה ומדיניות חשאיים, סוכנים כלבו, מבתי
סיכומי כיסוי. ללא שיקים בהפצת חשודים של ותביעה

היחידות. להנחיית בסיס שימשו הוועדות
ביחידות ופיקוח לבקרה השנה ניתנה מיוחדת לב תשומת
ברמות החוקרים עבודת על הפיקוח דרכי ולבחינת החקירה,
חקירה יחידות עשרות בוקרו כך לצורך השונות. המקצועיות
חוקרים) ומאגרי תשאול מפלגי מחלקים, חקירה, (משרדי

עבודתן. שיטות ונבחנו
המלצות בהגשת אופרטיביות, בחקירות עסקה המחלקה
להגיש שלא החלטות על כערערים הליכים, לעיכוב בבקשות
שהופנו לחנינה, בבקשות דעת חוות ובהכנת אישום כתבי
וגופים ציבור של בפניות המחלקה טיפלה כן המדינה. לנשיא
מהמרשם מידע קבלת בנושא זרות, שגרירויות לרבות שונים,
ומבתי המשטרה מיחידות דין לחיקור ובבקשות הפלילי

בחר'ל. משפט

זוהי תיקים. 239,830 ישראל במשטרת נפתחו 1983 בשנת
1981 לשנת בהשוואה 982ל. שנת לעומת %7.5 של עלייה

.%1.5 של ירידה קיימת עדיין
השונים: הפשיעה תחומי לפי (באחוזים) התיקים חלוקת להלן
אדם של גופו %ו.7; ציבורי סדר ;%79.2 רכוש עבירות סה"כ
המדינה ביטחון ;%0.9 מין ;%1.9 מוסר ;%5.7 מרמה %ו.4;
העבירות שאר ;%0.1 אדם חיי %ו.0; כלכליות עבירות ;%0.4
עבירות של בחלקן עלייה חלה 1982 לשנת בהשוואה .%0.5
כל סך מתוך רכוש, עבירות של בחלקן מועטה וירידה מרמה

העבירות.
הבא: הפירוט פי על ,%23.0  1983 בשנת הגילויים אחוזי
לבית התפרצויות ;12.196  עלייה  דירה לבית התפרצויות
 עלייה  רשות ללא ברכב שימוש ;%7.4  ירידה  עסק
בסמים,.ייצוא סחר ;%16.0  עלייה  רכב מתוך גניבות ;%3.9
.%28.1  עלייה  בסמים שימוש ;%1.6  ירידה  וייבוא

כי מגלה, 1983 בשנת הארצית הפשיעה במפת התבוננות
מגמת חזרה ירדה, ואף הפשיעה נבלמה בה תקופה לאחר
%3.7 של בשיעור מתונה עלייה אם נם בפשיעה, העלייה
סוף של לתקופה ביחס נמוכה, עדיין הפשיעה רמת בלבד.
לעומת ב1983 חקירה תיקי 239,830  השבעים שנות
היא בפשיעה זו מתונה עלייה ב980ו. חקירה תיקי 247,015
גם לב בשים זאת החקירות, בתחום ניכרים מאמצים תוצאת

המדינה. באוכלוסיית המתמשך לגידול
בעבירות הגדולה העלייה היא השנה לציון הראויה תופעה
של תוצר הם שנפתחו, התיקים מן ניכר חלק והסמים. המרמה
היה שלא עבירות של ביצוען לגילוי שהביאה חשיפה עבודת

מתלונן. לגביהן
התייע ע"ח החקירות מערך לבניית המאמצים נמשכו השנה
המרחבים בכל חוקרים מאגרי הוקמו זו בדרך פנימית. לות

ישראל. משטרת של הכפריים
רבות, סבוכות פרשיות של בחקירתן עסקו הארציות היחידות
פעולה נדרשה שבהן מתלונן, ללא עבירות גם כללו אשר
הושלמה רבים במקרים העבירה. ביצוע לחשיפת מוקדמת
ומרמה, שוחד בעבירות  אישום כתבי הוגשו ואף החקירה
ובזיופי גנוב ברכוש בסחר גדול, בהיקף סמים סחר בעבירות

רכב.

החקירות נופי עם הפעולה ושיתוף הקשר הועמקו השנה
המסים. ומערכות המכס של והמודיעין



מ1דיעץ ענר"נותנ1עו

כאשר הקבועה, במתכונתה השטח עבודת בוצעה ב1983
עכרייניים יעדים של מודיעיני לכיסוי הופנו המאמצים מרב
לעלייה הביא במערכת, פנויים תקנים לאיוש מאמץ בכירים.
איסוף להגברת דגש ניתן חיים. ממקורות מידע בהפקת
הועמדו שונות יחידות של לרשותן טכניים. בכלים המידע
בתחום העוסק האדם כוח הגדלת ומתוכננת חדשים אמצעים

זה.

נכנסה חשאיים, סוכנים הפעלת ידי על בעבריינות המלחמה
בהפעלת שהצטבר הרב הניסיון השביעית. לשנתה ב983ו
הסמים, בתחום בעיקר רבים, יעדים לפיצוח הביא השיטה,
הורחב עבריינים. ידי על שננקטו הזהירות אמצעי למרות
עלה השנה שהופעלו הסוכנים ומספר בשיטה, השימוש

הקודמת. השנה לעומת ב%50

הפשיעה את שהגדילה אשתקד, לבנון עם הגבול פתיחת
האיסוף הגברת חייבה סמים, של וסחר הברחה בתחום

הגליל. במרחב ובמיוחד רבות ביחידות המודיעיני
שוטף באופן עסקה מטה, במחלקת המודיעין, מחלקת
שבהם התחומים מן כמה ובקרה. הנחיה הדרכה, בפיקוח,
כדלהלן: משמעותית, לתנופה השנה זכו המחלקה, עוסקת
פורום הוקם שב"ס; עם המודיעיני הפעולה שיתוף הוגבר
ונופים צי"ם הנמלים, רשות המכס, המשטרה, של משותף
עם בהתמודדות המושקע המאמץ איחוד לצורך אחרים,
מעשיים, לשלבים נכנס המודיעין מיכון בנמלים; העבריינות
הממו למערכת המרחביים המודיעין מוקדי של קישורם עם
הושלם במוקדים; הנאסף המידע של הזנתו ותחילת כנת
נכנס הרשב''נ ומיכון הגבולות, ביקורת כרטסת של מיכונה
הפנים משרד מ"י, של משותפת בפעילות מתקדמים, לשלבים
מחוזות, בשלושה קב"טים תקני אוישו המשטרה; ואגף
השימוש הרחבת תוך הביטחוני הסינון מערכת הועמקה
במחוזות השדה ביטחון מערך לפריסת והתכנית במחשב,

ביצוע. לשלבי הגיעה

ייחודי באופן מטפלים ישראל במשטרת הנוער עובדי
מעוננת זו עובדה במדינה. (18 גיל (עד הקטינים באוכלוסיית
ובנח בהנחיות המשטרתיות, הקבע בפקודות שונים, בחוקים
תחומים לשלושה מתחלקת העבודה המשטרתיים. לים
בשלושתם נוער. עבריינות ומניעת פקחגות חקירות, עיקריים:
במידת לצמצם, שמגמתה המקצועית האתיקה מודגשת
הפלילי ותיוגם העבריינות למעגל קטינים כניסת האפשר,
עוון מסוג עבירה למבצע חקירה תיק מפתיחת הימנעות (כגון
קריטריונים על העונה עבירה למבצע או הראשונה, בפעם
הנוער יחידות תביעה). אי בהליך והסתפקות שנקבעו, שונים
שירות כגון טיפול רשויות עם שוטפים עבודה קשרי מקיימות
לנוער. משפט ובתי חסות מעונות סעד, פקידי לנוער, המבחן
איתור כגון: בנושאים התמקדה העבריינות מניעת פעילות
הטיפול לסוכנויות והפנייתם להידרדרות) (מועדים קטינים
במס עבריינות למניעת נוער בני קבוצות הפעלת ההולמות;
לענייני וחוגים החופים" ''משמרות רכוש", כ"נאמני גרת
המיבצעים שונות. מקומיות בוועדות השתתפות משטרה;
המשא''ז, ויחידות המקומיות הרשויות עם בשיתוף שנערכו

במיוחד. פגיעות אוכלוסיות בקרב גם התמקדו
%13.5  קטינים 9,151 פליליות, בעבירות הואשמו השנה

.1982 לעומת ירידה זוהי המואשמים. מכלל
דרכי בתחום מדיניות בגיבוש המשיך נוער לעבריינות המדור
גורמים עם שוטף קשר קיום תוך וזאת נוער, עם עבודה
עבודה קשרי התקיימו הסמים בנושא למשטרה. שמחוץ
בני לשימוש הנוגע בכל החינוך, משרד עם עבודה נוהלי ונקבעו
נוער בני בקרב ההסברתית הפעילות הורחבה בסמים. גוער
החוקיים ההיבטים בנושא שונות, חינוכיות במסגרות

המסוכנים. הסמים בעיית עם בהתמודדות משטרתיים
והוסמ הודרכו הנוער. לעובדי שוטפת מקצועית הנחיה ניתנה
נעשה כן והשתלמויות. קורסים ונערכו חדשים, נוער עובדי כו
המשטרתיים הקורסים במסגרת הנוער נושא לימוד להרחבת
עם המשטרה עבודת בתחומי ומחקרים סקרים נערכו השונים.
בתי של דין מרי לפשיעה, קטינים מועדות סקר בהם נוער, בני

הפלילית. ה"קריירה" על והשפעותיהם לנוער משפט
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המרכז. ובמחוז הדרומי במחוז חדשות, ניידות מעבדות

השנה נקלטו בעולם, מהמתקדמים מתוחכמים, אמצעים שני
האנלי במעבדה פירות. להניב החלו וכבר המחלקה בעבודת
לזהות המאפשר חדיש, מאסות ספקטרומטר הופעל טית
וחומרים רעלים סמים, נפץ, חומרי של ביותר זעירות כמויות
חיצוני, גורם עם בשילוב פיתח, מז"פ של צוות מתלקחים.
אצבע לטביעות במעבדה העבודה לשיפור ממוחשבת מערכת
טלוויזיה מסך על להציג ניתן באמצעותה (ה"וידיאודסק").
השוואהמהירה לשם האוסף, מתוך נבחרות אצבע טביעות
הטביעות באוסף המערכת בניסוי העבירה. מזירת טביעות עם

פורצים. שמונה חודשיים תוך זוהו השפלה, מרחב של

בכיר מקצוע איש הוזמן ישראל, במשטרת לראשונה השנה,
מז"פ אנשי את להדריך הבריטית, המשטרה ממעבדות
טכנאי את האורח לימד שבוע במשך חדשות. עבודה בשיטות
טביעות לפיתוח חדישות שיטות המעבדות ואנשי הזיהוי

שונים. ממשטחים סמויות אצבע

בהצלחה הוכתר ומכשור, עבודה שיטות של הפיתוח בתחום
ייבחרו הבא בשלב גנובים. שיקים של האוסף למחשוב ניסוי
שפותחה שיטה מיבצעית. לעבודה האופטימליים המאפיינים
חוקרי על להקל אמורה שדה, בתנאי דלק אדי לדגימת
חומרי עקבות לזיהוי שדה ערכת שופרה בעבודתם. ההצתות
מסוגלת היא שכיום באופן ישראל, במשטרת שפותחה נפץ

הארץ. מתוצרת נפץ חומר לגלות
■יי"ק*!*)! נ**196§!*₪*

אינטרפול

 הדוקים גומלין קשרי קיימה בממ"ן/אח"ק, האינטרפול יחידת
בלחימה העוסקים אחרים וגופים זרות משטרות עם ביותר

בפשיעה.

חקירות לניהול מידע; של הדדית להעברה סייעו: אלה קשרים
ללחימה משותפים; מודיעיניים מיבצעיו: לקיום משותפות;
עבריינים גנוב, רכוש נעדרים, לאיתור מסוכנים; סמים בסחר

עבירות. למניעת לחקירה; ודרושים נמלטים
בינלאומיים. משטרתיים וכנסים בוועידות השתתפו מ''י נציגי

פלילי זיהוי

כיום כוללת היא מחדש. ארגון של תהליך ב983ו עברה מז"פ
סיוע וחומרים; סימנים כימיהביולוגיה; מדורים: חמישה

בממ"ן). (הממוקם וטכנולוגיה הנדסה התנהגות; מרחבי;
המחלקה, שערכה הבדיקות במספר ניכר גידול חל השנה
האנלי במעבדה הדבר בלט במיוחד התחומים. בכל כמעט
והחומרים הסמים בדיקות במספר שיא נרשם שבה טית,
אשר הלאומי, השירות מתנדבות כה. עד שנערכו המתלקחים

במעט לא סייעו האזרחי, המשמר במסגרת למז"פ צורפו
העיקרית תרומתן זה. בתחום העבודה עומס את להקטין

חשיש. בזיהוי היתה

בשנה מיומנים עובדים מנשירת סבלה אשר הסימנים מעבדת
את בהצלחה ולחדש הפיגורים את להדביק הצליחה שעברה,
והמנעולים הפריצה כלי באוסף המיקרוסקופיות הבדיקות

השבורים.

השנה היו אצבעות, טביעות פי על חשודים של זיהוי בתחום
(השיא כמוהו גבוה היה שטרם שיא, מספר גילויים, 1,631
העיקרית התרומה .(1982 בשנת היה גילויים, 1,617 הקודם,
הרכוש זיהוי בתחום המקומיים. מהאוספים באה לגילויים

ממוכנת. מערכת בפיתוח הוחל
הדבר השנה. גם נמשך לשטח, המעבדות בין הזיקה הידוק
ידי על מומחה דעת חוות מתן של פעילות בהרחבת התבטא
פריצה כלי בקביעת חשיש, בזיהוי בשטח, הזיהוי טכנאי
שתי בהקמת הוחל כן רכב. בכלי מחוקים מספרים ובשחזור



1 ■

וביטחון שיטור

כ"א של ומתואם יעיל ניצול ותוך התגובתיים, לסיורים
מועדו כנושא זה תחום נקבע מ983ו החל ואמצעים.

הרמות. בכל הסיור לטיפול
ת"א, במחוז שכונות קציני של ניסיוני פרויקט הפעלת 
שיתוו יתר ולהשיג בשטח הפריסה את להרחיב במגמה
הוחל החיוביות הניסוי תוצאות לאור הציבור. עם פעולה

המחתות. ביתר דומה לפריסה בהתארגנות

כה הסיור, יחידות פעילות של נתונים בריכוז הוחל השנה
וכמות. סוג מבחינת הפעולות מדידת לאפשר

בשיתוף אינטנסיבי לטיפול זכתה מעצר בבתי העומס בעיית
ליווי, חוליות הופעלו ובקישון שפלה במרחב שב''ס. עם

התחנות. על להקל בניסיון

וכוננות ארגון
השנה הועמקה  ופתע מתוכננות  ביחידות ביקורות עריכת
של אחידות לבחינת נועדו הביקורות התחנה. רמת עד
המחוזיות הפקודות יישום ולבדיקת והנהלים הפקודות

התחנות. ע"י והמרחביות

אסון ציבורי, סדר פח"ע, בנושא תרגילים והנחה ריכז המדור
שת"נ נמשך המחח. רמת עד התחנה מרמת  והטיפה המוני
העורף הכנת בתחום צה"ל, עם תרגילים של וביצוע בתכנון
הראשוניות הפעולות נעשו צה"ל. של חירום וגיוס למלחמה
לטיפול מ"י היערכות רעילים. בחומרים הטיפול בתחום
עם עמ"ט נעשתה מקצועי. מטה בגורם מותנית כזה באירוע
ובעדכון משותף בתרגול עמו הקשר והודק הארצי מל"ח מטה

נהלים.
עם ושת"פ הפנים ביטחון בתחום חדשות פקודות הופצו
שת"פ ממדי, רב אסון שלהלן: בנושאים אזרחיים גורמים
ומית חיוניים מיתקנים ואבטחת ממלכתיות, הלוויות מד"א,
הלקחים סמך על לצה"ל סיוע פקודות מחדש נבחנו מים. קני

משותפים. תרגילים מקיום שהופקו

בניסי התעבורה, חוקי באכיפת השנה הושקע המאמץ עיקר
לשמירת אינטנסיבית בפעילות בדרכים, הקטל להפחתת ונות
פתרונות במציאת והערבי, היהודי במגזרים הציבורי הסדר
תגבור כוחות בהפעלת המעצר, בבתי הצפיפות לבעיית
חדשות דרכים בחיפוש הארץ, בכבישי פשיעה למניעת וסיירת
הציבור עם השת"פ בהידוק פח"ע, למניעת שגרתיות ובלתי
וייעוץ שירותים במתן והרישוי, המיגון האבטחה, בתחומי
רחבה בפריסה ולצה"ל, המודיעין לקהיליית החבלה בתחום
בגבול המעברים פתיחת עקב המשטרתי המערך של יותר
הקשר ומערכות השליטה אמצעי בשיפור לבנון, ישראל

הימי. השיטור ובייעול

מיבצעים
כל של היעילה הפעלתם את דרש ב1983 האירועים ריבוי
ואירועים, מיבצעים של רחב במגוון האפשריים הכוחות
היתה הפעילות צפויים. בלתי וחלקם ויזומים צפויים חלקם
לחימה פנים, ביטחון עבודה, סכסוכי הציבורי, הסדר בתחומי
במיבצעי עזרה אר"מים, וליווי אישים אבטחת בפשיעה,
יחידות של הפעלתן והמשך ולשב"כ, לצה"ל סיוע תנועה,
המיבצ של"נ. מלחמת בעקבות בלבנון, ומז"פ חבלה מג"ב,
יום המולד, חג ישראל, חגי האדמה, יום היו: העיקריים עים
שונים, סדר הפרות ואירועי ושתילה סברה לאירועי השנה

בירושלים. חרדים ע"י בעיקר

ששוטרים בעת גם נמשכה והשגרתית המיבצעית הפעילות
היקף. רבי במיבצעים יחידות לתגבור הוקצו רבים

המיבצעים בתחומי ונהלים פקודות וחודשו הוצאו השנה
השונים.

סיור
שמירת  הקלסי השיטור בפעילות המשיכו הסיור יחידות
 ועוד מחסומים ויזומים, תגובתיים סיורים הציבורי, הסדר
נעדרים. וחיפוש מידע מתן כגון: לציבור, עזרה בפעילות כמו
תוך זאת וכיו"ב. הוצל"פ למעצרים, ניכר זמן הקדישו כן

בכ''א. מתמיד מחסור

נבחנו בשטח הסיור נוכחות להגברת המאמצים במסגרת
הבאים: הפתרונות

ומעלולי הפשיעה מיפוי ניתוח בסיס על הסיור הפעלת 
במקביל יזומים סיורים של מוקדם תכנון תוך המשטרה,
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מטעני והנחת פיגועים) 66) הצתה פיגועים), 102) תבערה
בהשוואה עלייה חלה אלה פיגועים בסוגי פיגועים). 86) סרק
חבלה. מטעני בהנחת ירידה הסתמנה זאת, לעומת ל982ו.

אשתקד. 74 לעומת חבלה, מטעני ו5 הונחו השנה
נמשכה ועזה, שומרון יהודה, באזורי בפיגועים העלייה מגמת

הפיגועים. מכלל %74.6  השנה גם
שנעו הביטחון, כוחות אנשי היו הפח"ע לפיגועי העיקרי היעד

וממונעים. רגליים בסיורים
ו50 הרוגים 3 לעומת ,79 ונפצעו אנשים 11 נהרגו 1983 בשנת
תוצאת הם השנה, שאירעו ההרג מקרי כל אשתקד. פצועים
5 נהרגו בנגב, מוקשים שני בהתפוצצות הפיגועים: מן שניים
בירוש באוטובוס חבלה מטען בהתפוצצות ;4 ונפצעו אנשים

.45 ונפצעו אנשים 6 נהרגו לים,
חשודים חפצים ב39,873 לטפל נקראו המשטרה חבלני
בדיקות 138,249 ערכו הם חשודים. רכב כלי 14,006 ולבדוק

אשתקד. 85,898 לעומת ביטחוניות,
רקע על חבלה בפיגועי גם שוטף באופן טיפלו המשטרה חבלני
189 לעומת פלילי, רקע על פיגועים 261 בוצעו השנה פלילי.
מקרי ו60 רסס רימוני השלכת פיגועי 96 בוצעו כן אשתקד.
,1982 לעומת עלייה חלה אלה בפיגועים חבלה. מטעני הנחת
חבלה. מטעני ו32 רסס רימוני השלכת פיגועי 46 היו שבה
הביאה יותר, המסוכנים שהם הללו, הפיגועים בכמות העלייה
,107 ונפצעו אנשים 6 נהרגו השנה  הנפגעים במספר לעלייה

אשתקד. פצועים ו24 אחד הרוג לעומת
מלחמת עקב ופעילותו פריסתו את הרחיב החבלה מערך
ובדיקת ללבנון ישראל בין הגבול מעברי של פתיחתם של"ג,

לישראל. מלבנון הנכנסים רכב כלי

ימי שיטור
שירות ספינות שתי ב1983 נוספו הימי השיטור למערך
ישראל, במספנות שנבנו אחת, כל טון 23 של בנפח ופטרול
הזירה, מבחינת ישראל במשטרת לשירות מותאמות הספינות
דגם. מאותו שלישית פינה ע. הוזמנה וכוי. האוויר מזג תנאי

 הצלה היו: 1983 בשנת הימי המערך של העיקריות הפעולות
;1,582  שיט כלי של חובה בטיחות וציוד רישוי בדיקת ;170
אחר חיפוש ;254  בים עזרה ומתן ספורט באירועי סיוע
;2,883  ואחרים חשודים שיט כלי בדיקות ;81  נעדרים

.216  נוסעים אניות אבטחת

ורישוי מיתקנים אבטחה,
מקצועי ייעוץ מתן כלהלן: המדור פעל והרישוי המיגון בתחום
והפצת עבריינים של ביצוע שיטות אחר מעקב שונים, לגופים
שוד אירועי בעקבות תחקירים עריכת במשטרה, המידע
כמכון חוץ גורמי עם מקצועיות בוועדות השתתפות ופריצה,
חוק במסגרת נוספים עסקים והכללת והטכניון, התקנים
רישיונות נושאי כל של הפלילי הרישום נבדק עסקים. רישוי
עבר בעלי כ250 של רישיונם חידוש אי על והומלץ נשק

פלילי.
האבט תקציבי ואושרו נבדקו והמיתקנים, האבטחה בתחום
למיתקנים אבטחה מערכי ותוכננו המאובטחים, לגופים חה
ביטחוני סיווג בדיקות ונערכו חדשים קב''טים מונו חדשים.
אוגדן נכתב מסווגים. ובמיתקנים האבטחה במערך לעובדים
המקצוע ולקצינים המונחים לגופים והופץ האבטחה'' "תורת
לקב"טים והשתלמויות קורסים התקיימו במשטרה. יים
בגופים ותרגילים ביקורות נערכו והרישוי. האבטחה ולקציני

המונחים.

חיים בעלי
ק"ג 32 נתגלו שבהן פעולות ב2,539 כלבים הפעיל המדור
הסמים חיפוש פעולות הרואין. של קטנות וכמויות חשיש
כן בארץ. ובמחסומים בצפון גבול במעברי בנתב"ג, התמקדו
פליליים, באירועים וחשודים נעדרים לגילוי כלבים הופעלו
זיהוי במסדרי הופעלו כלבים רצח. קרבנות של גוויות ולאיתור

ט.נ.ט. ק"נ 1 נתפס שבהן נפץ, חומר לגילוי ובסריקות
לוחמי 24 הוכשרו שבהם קורסים שני התקיימו השנה במהלך
הופץ בכלבים בטיפול העוסק ספר סיור. כלבי בהפעלת מג"ב
פעולה דרכי גיבוש בתהליך המדור נמצא כיום ביחידות.

מ"י. של הייעודיות למשימותיה חדשות,

ארצי בטיחות קצין
ייעוץ ומתן בטיחות בדיקות 131 ב: עסק ארצי בטיחות קצץ
הצעות בניין; תכניות של בדיקות 70 מורשים; בעסקים
עם בשיתוף הציבור, בטיחות בנושא תקנות ולשינוי לחקיקה
לשוטרים הרצאות מקומיות; ורשויות אש מכבי הפנים, משרד
היערכות מחייבת הפעילות התרחבות ברישוי. העוסקים
מ"י. דרישות ע''פ הציבור שלום אבטחת שתאפשר מקצועית

ערובה בני לאירועי מו"מ צוות
הורחב שונים. פליליים באירועים פעיל באופן השתתף הצוות
שהתמקדו תרגילים נערכו חו"ל. וגורמי צה"ל עם השת"פ
קבע גרעין תקנון בנושא עמ''ט ופח"עית. פלילית בחטיפה

פרי. נשאה טרם מר'מ, לצוות

החבלה מערך
300 לעומת פח"ע, פיגועי 340 הארץ ברחבי בוצעו ב1983

.%13 בת עלייה  ב1982 פח"ע פיגועי
בקבוקי השלכת מסוג: היו הפיגועים רוב שעברה, כבשנה
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משמר של הכפרי המגזר במסגרת השנה הוקם מודיעין מערך
החקלאיות בגניבות בלחימה לסייע מטרתו במג"ב. היישובים

הלאום. אדמות ובגזל
מיתקן נוסף מג"ב ע''י המאובטחים המיתקנים למערך

"לשם".

מ''י של השוטפת בפעילות הימ"מ השתלבה השנה במשך
שוטרי מיומנות ביטוי לידי באו שבהם באירועים, חלק ונטלה

המיוחד. ואופיה היחידה

טירוני בהכשרת המשיך חורון בבית החילי האימונים בסיס
והשתלמויות קורסים נערכו בבסיס בחיל. לשירותם מג"ב
ניתן כן המשטרה. זרועות מכל ושוטרים סמלים לקצינים,

צה''ל. ליחידות בהדרכה סיוע

מ"> במסגרת שנערכו חינוך בסדרות השתתפו מג"ב שוטרי
עיון, בימי השכלתם את והרחיבו צה"ל, של ההסברה ויחידות

בידה"א. וסיורים הרצאות

באליפות מג"ב של החבל משיכת נבחרת השתתפה השנה
בקליעה, צה''ל באליפות ראשון במקום זכה מג"ב אירופה.

קרבי. בכושר  שני ובמקום
מג"ב הציג שונות, בערים שהתקיימו משטרה קהילה בימי
במסגרת נערכה מיוחדת תצוגה יחידותיו. שבשימוש אמצעים

במטא''ר. המדינה נשיא ביקור בעת המשטרה תערוכת
שאירעה בצור, מג"ב בבסיס תופת מכונית בהתפוצצות
מג"ב, שוטרי מאנשיו. עשר שישה מג"ב שכל ב4.11.83,
במתכונתה והפלוגה שנספו, חבריהם במקום באו מתנדבים,

צור. לעיר שבה החדשה,

הגבול משמר

נדרשים כשאנשיו ובעורף, בחזית לפעול המשיך הגבול משמר
תפקי מגוון מילוי תוך בעייתיים עבודה תנאי עם להתמודד
ומעבר הירוק הקו בתחומי הציבורי הסדר משמירת החל דים,
צור בגזרות צה''ל, במסגרת ביטחוניות משימות מילוי ועד לו

וצידון.

ענפה משטרתית בפעילות השתלב מג"ב של המיבצעי הכוח
לסייע המשיך מג''ב בנגעהסמים. ובמלחמה הפשיעה לבלימת
קני (איתור ובצידון, בצור בט"ש בפעילות בלבנון לצה"ל

נתונות. בגזרות וסדר חוק ובהשלטת וכו') מחבלים

בהליכי כך. לשם שהוקמה חדשה פלוגה בחברון הוצבה השנה
שתי הוקמו כן לעזה. המיועדת הפלוגה נמצאת התארגנות
החוק, אכיפת במערך להשתלב שנועדו חדשות סיירות

ובצפון. במרכז המשטרה במחוזות

גלי לבלימת לעשות המשיכו היישובים משמר גזרות בכל
הגופים בין ותיאום שילוב תוך החקלאי, במגזר הפשיעה
בלחימה העוסקים הגופים לבין החקלאית לתוצרת האחראים
לתושבי מקיפה הסברה ניתנה הלאום. אדמות גזל בנגע
גניבות למניעת רכושם וסימון בתיהם מיגון בנושא היישובים

ופריצות.
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למניעת יחידות של ולפעילותו להקמתן תנופה ניתנה השנה
כ250,ן ובהן כאלה יחידות כ45 קיימות כיום עבריינות.
לנתוני בהתאם ומודיעין, בבילוש בנושאים שפעלו מתנדבים
שגר ביטחונית בפעילות העוסקים המשא"ז סיורי הפשיעה.
עבריינות. מבחינת רגישים לאזורים הם גם הופנו תית,

מיוחדים. משטרתיים במיבצעים השתתפו המתנדבים

תנועה, יחידות 33 במסגרת הפועלים מתנדבים, כ350,ו
רגל, והולכי לנהגים והסברה בהדרכה תנועה, בהכוונת עסקו
דרכים. תאונות למניעת ובמיבצעים החוק לאכיפת בפעילות
150 ובהן במדים המתנדבים יחידות הן השנה שהונהג חידוש
עברי ובלימת התנועה בתחומי במלים, פעילותם מתנדבים.

בשטח. הבולטות בהגברת למשטרה סייעה ינות,

לקהילה סיוע בתחום פעילות
כאחת, מתנדבים ושוטרים אזרחים הם המשא''ז מתנדבי
נפרד בלתי חלק המשטרה היות את בהתנדבותם הממחישים
והקהילה, המשטרה קשרי בטיפוח עוסקים הם מהקהילה.
והסברה מיגון אמצעי התקנת רכוש, סימון כגון בנושאים
במשא"ז לראות המשטרה החליטה זאת לאור לקשישים.
המטא"ר ברמת ילק"מ לנושאי ומתאמת ארגונית מסגרת
מטה לקצינ'1 גם המשא"ז מפקדי הפכו השנה במהלך ובשטח.
האזרחי המשמר מתנדבי משטרה. קהילה בנושאי מקצועיים
ליחידות סיוע תוך בקהילה, משטרתיים בפרויקטים השתתפו
העבודה לתכנית ובהתאם פועלים, הם שבמסגרתן המשטרה

הילק"מ. של השנתית

והדרכה אימונים
שכללו: למתנדבים, אימון פעילויות 60,000 התקיימו השנה
כוננות כיתות אימון מטווחים; וביצוע בנשק שימוש הדרכת
פיקוד לתפקידי מתנדבים והכשרת ובמפעלים, בשכונות
הכשרה חירום; מערך תרגיל צלפים; יחידות אימון וסיוע;
בלימת בתחום  המיוחדות ביחידות למתנדבים מיוחדת

ותנועה. בפשיעה לחימה עבריינות,
ואילו במחוזות, השנה נעשה והסגל המתנדבים מהכשרת חלק
עם אוחדה חדשים סגל לאנשי משטרה בנושאי ההכשרה
השתלבו אימון מחזורי ב30 הבסיסית. המפקדים השתלמות
נערכו הארציות ההשתלמויות ומתנדבים. סגל אנשי כ750
השתתפו סגל אנשי עשרות מג"ב. של האימונים בבסיס
נטלו מתנדבים אלפי שונות. ברמות משטרתיים בקורסים
עם ובשילוב המשא"ז במסגרת מיבצעיים, בתרגילים חלק
בעת נכונה להתנהגות ספר בתי תלמידי הדרכת החלה מ"י.

חשודים. חפצים גילוי

האזרחי המשמר

מקרית המדינה, ברחבי פרוסות האזרחי המשמר יחידות
מקומיות רשויות ב83 בדרום, אילת ועד בצפון וקצרין שמונה
אחת בכל עיר מפקדת כוללות אלה יחידות עירוניות.

שכונתיים. הפעלה בסיסי כ450 ועוד מהרשויות
בהם איש כ78,000 המתנדבים מצבת מנתה ,1983 שנת בסוף
פי על כוננות, ביחידות מאורגנים חלקם ונוער. נשים גברים,

הבא. הפירוט
שבמפקדות לילה כוננות כיתות בכ440 איש ב6,500 
נשק מחזיקים הם השכונתיים. ההפעלה ובבסיסי הערים

הלילה. בשעות לפעולה ומוכנים בביתם
ומקר במוסדות יום כוננות כיתות בכ200 איש כ3,000 

היום. בשעות להפעילם ניתן עבודה. מות
ביחידות המשולבות צלפים יחידות ב28 איש כ230 

מיוחדים. ואימונים הכשרה עוברים הם הכוננות.
אנשיו. עם קשר ולשמירת הכוננות מערך להרחבת נעשה

הם מתנדב. סגל אנשי הם 350 במשא"ז, הסגל אנשי מתוך
מקצועיות. יחידות על פיקוד כולל שונים, תפקידים ממלאים
הביטחון בתחומי מתנדבים כ2,500 מופעלים יממה מדי
כ900,000 השנה ביצעו המשא"ז מתנדבי למשטרה. והסיוע
אדם של שעות 43 בת משמרת היא (כש"פעילות" פעילויות

אחד).
והן לאומי בשירות דתיות בנות 50 המשא"ז קלט השנה

רחב. נושאים במגוון עוסקות

ביטחונית פעילות
מחסו ורגליים; ממונעים סיורים כללה: הביטחונית הפעילות
בתחנות סריקות תצפיות; בדיקות; אירועים; אבטחת מים;
ביקו חינוך; ובמוסדות בשווקים בטרמפיאדות, אוטובוסים,
מיבצע תורנויות מיעוטים; בני שוכנים שבהן באכסניות רות
שעות 24 משך התקיימה היא ובמפקדות. בבסיסים יות
הפעילות היום. בשעות הגברתה היא כשהמגמה ביממה
משמעות תאריכים בחגים, הקשורים כוננות במצבי הוגברה
המשא"ז מודיעיניות. התראות פי על או חריגים ואירועים יים
תוך העירוני, במגזר חינוך מוסדות 9,000 אבטחת על פיקח

ופינוי. ערנות ותרגילי ביקורות עריכת

עבירות במניעת למשטרה סיו>1
עבריינות לבלימת המשטרה בפעילויות השתלבו המתנדבים

דרכים. תאונות ומניעת תעבורה חוקי באכיפת ומניעתה,
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בדרכים התעבורה

ואלקטרוניקה קשר

הבאים: בתחומים הקשר עבודת התמקדה ב983ו

מברקה
מברקים. מיליון כ2.9 עברו הטלפרינטרים במערכת

קווי קשר
הותקנ התחומים. בכל הקווי הקשר לשינוי מאמץ נעשה
קש קווי ונוספו קוויות, רב ומערכות חדשות טלפון מרכזיות
,2 מחט"ב ביחידות: אלקטרוניות מרכזיות הותקנו חיוג. וקווי
נפת הגליל, מרחב פ"ת, תחנת השרון, מרחב איילון, מרחב
רפיח, מסוף אילת, תחנת מעונה, תחנת שומרון, נפת עזה,
תחנת ביחידות: ידניות מרכזיות הותקנו קדימה. נקודת

קלקיליה. ומג''ב יריחו תחנת כרמיאל,

רבו ב983ו עוצמתה. בכל נמשכה הדרכים בתאונות המלחמה
נעשה לא אך החדשים, הנהגים מספר וגדל הרכב כלי מאוד
1982 לעומת הכבישים. רשת תשתית בפיתוח מהותי שיפור
מספר הדרכים. תאונות במספר 8.70/0 בת תלולה, עלייה חלה

ב%13.  ההרוגים ומספר ב50.80/0 עלה הנפגעים
עם בשיתוף לציבור. והדרכה הסברה לפעולות דגש ניתן השנה
להגביר שמטרתן רדיו, תכניות ושודרו הוכנו השידור, רשות
נורמות לשינוי ולהביאם בכביש למתרחש הנהגים מודעות את

בדרכים. הבטיחות שיפור למען בנהיגה,
בהקמת התבטא התנועה מערך פריסת בתחום בתפיסה שינוי
המשטרתית הנוכחות להגברת מחוזיות, טקטיות יחידות
משא"ז של התנועה ויחידות הבטיחות סיירות בכבישים.
בערים החוק ובאכיפת התנועה בהזרמת לסייע הופעלו
התבססו התנועה יחידות הפעלת לגבי ההחלטות הגדולות.

תנועה. ונפחי דרכים תאונות ניתוח על
בכבי תורפה במקומות וסמויה, גלויה אכיפה מיבצעי נערכו
שנקבעו. עבירות קבוצות ע"פ ובינעירוניים, עירוניים שים
עקיפות, מהירות, כגון: תנועה, כדי תוך לעבירות ניתן דגש
זכות מתן אי ורמזורים, לתמרורים ציות אי סטיות, פניות,
בצד מכניים. וליקויים רגל, הולכי עבירות רגל, להולכי קדימה
מה עליית חלה 982ו, לעומת באכיפה מסוימת עלייה
עבירות באכיפת גם חלה עלייה תנועה. תוך עבירות באכיפת
צירי לחסימת הגורם הרכב, כלי ריבוי בשל בערים, חניה

תנועה.
הוכנסו התנועה. ביחידות הרכב מצי חלק הוחלף השנה
והוגדל "2,000 "סיירה מסוג בינעירוני לפיקוח ניידות לשירות
של הפעולה שיתוף נמשך התנועה. לפיקוח האופנועים מספר
לנושאי המערכתית" "הגישה גורמי יתר עם ישראל משטרת
למניעת הלאומית המועצה מע''צ, התחבורה, משרד התנועה:
בפעילות שילובם וכר. בדרכים בטיחות צה"ל/ענף תאונות,
סמכו ומתן תאונות למניעת הלאומית המועצה מתנדבי של
לסייע נועדו המשא"ז, של התנועה יחידות לאנשי שוטר יות
נוער בני בקרב ההסברה ובהרחבת בערים מ"י בפעילות

וקשישים.
החלה וכבר משפט, ברירת שיטת לפעולה הוכנסה השנה
לפקודת 17 מס' תיקון בכנסת אושר עצמה. את להוכיח
חניה עברייני בקרב ההרתעה את להגביר במטרה התעבורה,
בגרירת לעסוק הוסמכו המקומיות הרשויות תנועה. ועברייני
האדם כוח מקצת לשחרר כדי גלגלים, ובנעילת מחניה רכב
באכיפה. יתר ולעיסוק בדרכים נוכחות להפגנת המשטרתי
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הדרכה

קשר עבודות
לביצוע במקביל הקיים, הקשר מערך לשיפור פעילות נעשתה
הקשר שופר הבאות: הפעולות נעשו זו במסגרת אסנת. תכנית
עזה, תחנת צפת, תחנת עזה, נפת ,3 מחט"ב מג"ב, במטה
קשר מכשירי הותקנו לחם; בית מג"ב יהודה, נפת מטה
קשר לשיפור ממסרים הותקנו המשטרה; בספינות חדשים

בארץ. שונים באזורים

של מקצועית להכשרה ההדרכה, מערכת פעלה ,1983 בשנת
בקור הכללית, השכלתם ולהרחבת וקצינים סמלים שוטרים,
חוץ, ובמוסדות המשטרתיים הספר בבתי מקצועיים, סים

גבוהה. והשכלה בגרות בלימודי

הארצי הספר בית
בקורסים השתתפו שוטרים 467 שוראים. 622 בו הוכשרו
בהשתלמויות סמלים. בקורסי ו494 ומקצועיים, בסיסיים
צה''ל. חיילי מתוכם 135 איש, 820 הוכשרו אחרות מקצועיות
 101 מתוכם: הזוטרים, הקצינים קורסי את סיימו איש 254
 38 מקוצר, בקורס  48 במודיעין,  25 הייעודי, במגזר
איש 125 לקצונה. הכנה בקורס ו42 לקצונה הסמכה בקורס
ב להסתיים המיועד קצינים, בקורס הכשרתם את החלו

.1984

משטרה לקציני המכללה
25 לומדים נוסף ובמחזור ומטה פיקוד קורס סיימו קצינים 26
ובמחזור לקצינים ייעודי מתקדם קורס סיימו איש 53 איש.
מקוצר מתקדם קורס סיימו איש 23 איש. 37 לומדים נוסף
השתתפו קצינים 134 איש. 16 לומדים נוסף ובמחזור לקצינים

שונות. בהשתלמויות

הגבול משמר של הספר בית
באימוני איש 4,147 השתתפו חותן, בבית הספר, בבית
 750 בקורסים,  893 מג"ב: שוטרי שונים. הכשרה
קורסים חניכי 772 יחידות. באימון  1,064 בהשתלמויות,
בהכשרת  איש 149 פנים. ביטחון באימוני  כוננות כיתות
 243 משא"ז. לסגל בהשתלמויות  276 משטרה. חבלני

צה''ל. לחיילי בהשתלמויות

אסנת תכנית
טלפ אלחוט, עיקריים: נושאים בארבעה התרכזה הפעילות
מערכת הותקנה ניידים. וחפ"קים מרד"מים מיבצעיים, ונים
ומרד"מ המרחבי המרד"מ הופעל שפלה. במרחב חדשה קשר
הופעל למרד"מים. פיקוד ולוחות שולחנות ונבנו לציון, ראשון
המרכז מחוז עבור אלחוט ציוד נרכש לכיש. במרחב מרד"מ
יחידות עבור תכנונים בוצעו בהתקנות. והוחל ירושלים ומרחב

אלחוטי. קשר ציוד ברכישת והוחל הצפוני תמחה

הדרכה
קורס. לסיים עומדים אחרים ו24 קשר קורס סיימו איש 17

שונות. במסגרות משטרה אנשי לכ2,600 קשר הדרכת ניתנה

מיבצעי לכושר הספר בית
שבועות. 53 בני בקורסים איש 923 הוכשרו בבסכ"מ

משטרתית לנהיגה ספר בית
בקור משטרתית, ובנהיגה מונעת בנהיגה השתלמו איש 516

ימים. 9 בני סים

15



התנ"ר חידון
תנ" חידון בה נערך המשטרה, בתולדות לראשונה השנה,
בנו בירושלים, בכר'' "ז'ראר באולם התקיים הסופי השלב

רב. קהל חות

ספר בתי לתלמידי הסברה .
ב363 ובד"א, משטרה קציני בידי נעשתה ההדרכה פעילות
למדריכ השתלמויות ספר. בתי ב670 י"ב י' ז' כיתות

במחוזות. התקיימו

הסברה
''מראוח ישראל, משטרת עתון את ערכה ההסברה חוליית
מיוחדי גיליונות שני פורסמו השנה חודש. מדי לאור היוצא

בערבית. והשני בעברית האחד צור, אסון לזכר

הפעלה תורת
להשתלמויות* הדרכה תכניות בגיבוש עסק הפעלה תורת מדור
השיעוריו ובבדיקות קיימות תכניות בעדכון וקורסים,
בנועו* קטלוגים בהכנת הוחל ביחידות. הנערכים השבועיים
מקצועיות תורות של לאור והוצאה כתיבה ובפיתוח, הדרכה

ופרסומים עריכה
והוצאו גרפי ביצוע בעריכה, עסקה ופרסומים עריכה חוליית
מ"8 מ''י שת"פ נוהלי חוברת שונים: פרסומים של לאור
הסברון דפי באקדח; והירי מטה עבודת כגון הדרכה חוברות

המשטרתיות. הקבע פקודות עדכוני אח"ק; חוזרי

ספרייה
ולועזיינ עבריים עת כתבי והתקבלו ספרים 315 נרכשו
186 על מנויה (הספרייה ומשפטיים ממשלתיים ופרסומים

כנ"ל). פרסומים ו400 עת כתבי

המחוזיים הספר בתי
 891 איש: 3,059 והשתלמו התאמנו המחוזיים הספר בבתי
ו840, ת"א, המחוזי בביה"ס 1,328 הצפוני, המחוזי בביה"ס

הדרומי. המחוזי בביה''ס  המרכז מחוז אנשי כולל

בןגוריון התעופה גמל
שוטרים. 49 הוכשרו גבולות, בקרי במגמת בנתב''ג, בקורסים

שומרון ונפת עזה נפת
בקורס  21 ו לשוטרים בסיסי בקורס איש 20 הוכשרו

לסמלים.

אחרים הכשרה מוסדות
בקורסים 480 בצה"ל, בקורסים 222 איש: 1,110 בהם הוכשרו
מהם 234) אזרחית במסגרת נהיגה בלימוד ו408 אזרחיים

נהיגה). רישיון קיבלו

והשכלה חינוך
711 ללמוד החלו ערב מרוכזות בכיתות בגרות: לימודי
החלו בוקר בכיתות ממשיכים; 41 ו סיימו 390  שוטרים
156 למדו פרטית במסגרת ;133 וסיימו שוטרים 137 ללמוד
באוניברסיט למדו שוטרים 116 גבוהה: השכלה לימודי איש.
193 שפות: לימודי הפתוחה. באוניברסיטה  ו32 שונות אות
שוטרים 13 ;63 ממשיכים מרוכזות, בכיתות למדו שוטרים
בירושלים שנערכו חינוך סדרות ב23 פרטית. במסגרת למדו
בקורסים שנערכו חינוך, סדרות ב25 שוטרים. 659 השתתפו

שוטרים. 692 השתתפו משטרתיים,
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ושחרור גיוס
,1,596 מהשירות ושוחררו המניין מן שוטרים 1,454 גויסו
מסיבות ושוחררו 486 לגמלאות יצאו ,981 התפטרו מתוכם

.129 ופטירה בפיטורין אחרות
השחרורים, לסה''כ הגיוסים סה"כ בין השלילי הפער למרות
מספר על המגויסים מספר עלה המיבצעי במנזר הרי
והשנה התפטרויות למנוע מאמצים הושקעו המשתחררים.

.1982 לעומת המתפטרים, מספר ירד

אדם כוח

ומשמעת משטר
יחיד, דן בפני שפיטה בנושאי הדרכה כלהלן: פעל המדור
ובשוט משטר בנושאי טיפול בודקות; וועדות בודקים קצינים
ופליליות; משמעתיות עבירות בגין ומפוטרים מושעים רים
נוסף משמעת חוליית למשימות לטכסים. באחריות נשיאה
ב36 שוטרים. נהגים על תנועה חוקי באכיפת למרחבים סיוע
היועמ"ש עם מגעים קיים המדור איש. 45 נשפטו דין בתי
בחלק שוטרים. של משמעתית שפיטה בנושא לממשלה
בבימ"ש פלילי לדין שוטרים להעמיד הוחלט מהמקרים

אזרחי.

וגמלאות רווחה
המאמצים במסגרת השיכון משרד עם הפעולה שיתוף נמשך
מקרן הלוואות קיבלו שוטרים 1,956 דיור. בבעיות לסיוע
קיבלו איש 6,057 שקל. מיליון 40 של כולל בסך לדיור, "יהב"
הוגשו הנפגעים. מספר עלה השנה דירה. בשכר השתתפות
למשרד הוגשו תפקיד. בגין 1,960 מהם חבלה, דו"חות 2,151
להכרה תביעות ו24 בנכות להכרה תביעות 472 הביטחון
משטרה אנשי 17 נהרגו השנה שאירע צור באסון בשארים.
לטפל נערך הנוגעים הגורמים כל בסיוע מג"ב .19 ונפצעו
 לגמלאות פרשו איש 487 ובפצועים. החללים במשפחות
כנס פיטורין. בגין ו65 בריאות מסיבות 237 גיל, מסיבות 184
למען הוועד בנעורים. ימים 3 במשך נערך לפרישה הכנה

שוטרים. לילדי מלגות חילק והסוהר השוטר

גמלאים
אלמנות, ר819 נמלאים ב4,441 טיפלה הפנסיונרים יחידת
ובמציאת זכויותיהם במימוש האפשר, ככל להם סייעה
זכויות להחלת השק"ם עם הסכם נערך תעסוקה. מקומות
בכל נערכו השנה ואלמנות. גמלאים על גם השק"ם מועדון
מפקדי בנוכחות לגמלאים, שנתיים חד כנסים המחוזות

המחוז. וסגל המחוזות

דת
השו ורווחת רוחנית הדרכה בתחומי פעלה המשטרה רבנות
כמו ובנושאים יהודית בתודעה עיון ימי הרצאות; טר:
ליהדות סמינר בשילוב נופש ומצוות; שבת בישראל, המשפחה

המשך עיקריים: נושאים במספר התמקדה אכ"א פעילות
העמקת משופרים; עבודה הליכי וארגון הפנימית ההתייעלות
הקשור המגע תחומי בכל השדה יחידות עם הפעולה שיתוף
קצינים וקידום הכשרה לגיוס, הפקודה הפצת אכ"א; בטיפולי

היחידות. בקרב והסברתה

אדם כוח תכנון
הכנת להסתיים עומדת לקצינים. הקידום פקודת פורסמה
בתחום קבע פקודות ונכתבו עודכנו לבד"א. הקידום פקודת
תורת פורסמה לראשונה אכ"א. הודעות פרסום ושופר כ"א,
במגמה כ"א, מערכות מיכון לפיתוח הפעולות נמשכו אכ"א.
נושאי טופלו כ"א. בנושאי והטיפול המידע זרימת את לייעל
בנושאים טיפלה המחלקה תוצאות. הושגו ואף רבים שכר
מצב תמונת הנותנים סטטיסטיים דו"חות מיסוד כגון:
השכלה השוראים; מסלול בדיקת כ"א; בנושאי מעודכנת

משטרה. לאנשי גבוהה

שוראים קליטת
על הקפדה תוך השוראים במסלול שוטרים קליטת נמשכה
השנה יחידותיו. לתגבור אח''ק, למסלול גיוס החל הכשרתם.

.369 בשירות ממשיכים מהם שוראים 391 גויסו

בפרט וטיפול אדם כוח ויסות
ההתייעלות, ממדיניות כתוצאה כ"א בויסות הטיפול הוגבר
בתי (אזרוח השירותים וביחידות במטות תקנים ומצמצום
בהתא מאמצים הושקעו הכב"ג). ביטול וים, בת"א השוטר
הורחבו זכויותיו. מיצוי תוך הפרט בשיבוץ מרבית מה
הסיווג בתחום בעיות לאתר במגמה ביחידות הביקורים

רס''רים. ל68 רס"ב דרגות אושרו והקידום.

קצונה
ונעשתה לקצינים, וקידום הכשרה גיוס, פקודת הופעלה
לקצינים הערכות דיוני נערכו ביחידות. מתאימה הסברה
מחשב במיקח שימוש לאפשרות היערכות נעשתה במחוזות.

קצינים. וקידום הכשרה בשיבוץ, הטיפול בתחום
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ארגון תכנון
ממוכן ומידע

כשעיקר רבים ארגוניים שינויים במ"י בוצעו !983 בשנת
זו פעילות המיבצעי. המנזר של ובנייתו חיזוקו על הושם הדגש
מ"י, יחידות של פנימית להתייעלות הודות התאפשרה
ושירותים, מנהלה תפקידי ביטול המשך היה העיקרי שביטויה
אלה תקנים והעברת חוץ גורמי באמצעות שירותים קניית

השטח. יחידות לטובת
תלשבע נקודות מיסוד הבאים: השינויים נעשו זו במקנרת
מרחב הקמת הגולן; ברמת משטרה שירותי ארגון וקדימה;
ארבע על אופרטיבית האחראי כפרי מרחב שהוא איילון
חדשות, תחנות שתי הקמת  ובמסגרתו משטרה, תחנות

השכונות. ותחנת יפו תחנת
תנועה יחידות שלוש והוקמו והחקירות הסיור מערכי חוזקו

הבינעירוניים. בכבישים התנועה חוקי לאכיפת

וארגון תכנון
לביצוע הבסיס הינן במנת"א, המתבצעות התכנון עבודות
32 הוכנו השגה חדשות. יחידות ולהקמת הארגוניים השינויים
ארנון לפקודות תורגמו אף שחלקן היקף, רחבות מטה עבודות

והחלטה. דיון בפני עדיין עומדות וחלקן
הקמת הם: השנה וימומשו מטה בעבודות שפותחו נושאים
הקמת אילת; נמל תגבור הפשיעה; לבלימת  מנ"ב סיירות
החבלה מערך תקני איחוד המרכז; למחוז עיקוב יחידת
ילק"מ שילוב ;309 למתקן אבטחה יחידת הקמת בנתב"ג;
מרד"מ מוקד ארגון במ"י; מסמכים צמצום משא''ז; במסגרת
ויסות קישון; מעצר בבית הנוער אגף בינוי תכנון ת"א; במחוז
פסיכולוגיה; מדור ארגון ארציים; מדדים פי על התנועה תקני
מיסוד מאושרים; שיאים פי על במ"י התקנים של מחדש ארגון
תנועה סיירת ארגון במ"י; עבודה אסירי העסקת של תקני
מערך ארגון לבנון; עם הגבול מעברי של קבע מיסוד מחוזית;
נווה נקודת מיסוד בירושלים; הקדושים במקומות האבטחה
הקמת בכוח; שימוש על תלונות לבירור היחידה תגבור זוהר,

תחנותיו. על איילון מרחב
בפני עומדות או סיום בשלבי נמצאות נוספות מטה עבודות
איחוד במג"ב; וי"ד רי פלוגות הקמת ביניהן: וסיכום. דיון
רב פריסה תכנית ולמשטרה; למג"ב משותפים מטבחים
,4 מחט"ב מבת"צ, של מחדש ארגון ירושלים; באזור שנתיח
הסדנאות מערך הנפות, של מחדש ארנון מס"מ; מה"ד,

המשפט. בבתי והשמירה
קיימות, יחידות של מחדש וארגונן החרשות היחידות הקמת
השוואת כגון: ואמצעים אדם כוח בנושאי תקינה עבודת חייבו
כ"א; בתקני המרות המאושר; לשיא המפורסם כ"א תקן

בכל מצוות" ''עול מיבצעי המרכז; ולמחוז הצפוני למחוז
התקיימה מזוזות. ברכישת מאמץ הושקע ובמג"ב. המחוזות
ל"נאמני השתלמויות כשרות, ביקורות כגון: שוטפת פעילות
ומנהגי "דיני חוברת הופצה ואזכרות. לוויות חתונות, כשרות",
לרכישת הנחה אישורי וניתנו אישות בעיות טופלו אבלות''.

קדושה. תשמישי

רפואה
חדשה. במתכונת להתארגן הרפואי המערך המשיך השנה
שבהם האירועים בכל פעיל חלק לקחו הרפואיים הכוחות
באנשי לטפל הרפואי המערך נאלץ השנה גם מ"י. השתתפה
כלל הטיפול צור. באסון שנפגעו הכחולה והמשטרה מג"ב
החללים למשפחות הודעות מסירת ופינוי, בחילוץ סיוע

בהלוויות. רפואית עזרה והגשת
בשוטרים המשטרה מרפאות טיפלו הרופאים, שביתת במהלך
השתתפו והחובשים הרופאים דבר. לכל טיפוליות במרפאות

ספציפיים). עיון וימי בתי"ח (תאג"ד, בהשתלמויות
הרכב כלי לכל ראשונה עזרה ארגזי הכנת מיבצע הסתיים
תקופת לבדיקות במרכז בדיקה עברו שוטרים כ300 במ"י.

צה"ל. עם השילוב במסגרת יות,

ארכיון
השונים. בתיקיונים חדשים תיקים אלפי נפתחו ב1983
תיקים אלפי בחדשים. הוחלפו אכ"א של האישיים התיקים
המדינה. בגנזך והופקדו במגנזה בוערו הסתיים, בהם שהטיפול

פסיכולוגיה

המערך את למסד במגמה פסיכולוגיה מדור הוקם ב1983
בגיבוש המדור קציני התמקדו השנה במהלך במ"י. הפסיכולוגי
נבנו אדם. כוח של ולהערכה למיון מערכות של וביצוע
ובכירה. זוטרה לקצונה למועמדים חדשות מיון מערכות
השנה במשך למועמדים. נשלחו למבדקים הכנה חוברות
זוטרה, לקצונה א' שלב במבחני מועמדים כ500 השתתפו
במבדקים  וכ250 הייעודי במגזר ב' שלב במבחני  כ250
מקצועיים לתפקידים המבחנים שופרו בכירה. לקצונה
ההדרכה בבסיסי איש. כ150 בהם ונבחנו כחבלה, ספציפיים
ההתנהגות. מדעי מתחום בנושאים ההנחיה פעילות נמשכה

במ"י. הפסיכולוגים עבודת את לתאם ניסיון נעשה
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אוטומטי נתונים עיבוד
התקשורת רשת ופיתוח ההרחבה מגמת נמשכה 1983 בשנת
תודעת החדרת שאפשר דבר במ"י, הממוכנות המערכות של
המשתמשים אוכלוסיית והרחבת השונים למגזרים המיכון

מענ"א. של השונות במערכות
פנימיים תקשורת קווי הוספת כלל: התקשורת רשת פיתוח
המסופים כמות הכפלת המסופים; לחיבור המשטרה, ביחידות
במקביל בעתיד. נוספת להרחבה תשתית הקמת ביחידות;
ימי למפעיל, הדרכה חוברות (קורסים, הדרכה מערכת פותחה
משתמשים של יותר רב מספר להכשיר במגמה וכד'), עיון

המערכות. של עצמאית להפעלה
הפיקוח מערכת המודיעין, מערכת של בהפעלתן הוחל השנה
בתחום קנס לעבירות משפט ברירת ומערכת התקציב על
אלה. מערכות של ופיתוחן ביסוסן נמשכו כן התעבורה.
בפיתוח והוחל מ"י של רכב לתקן ממוכנת מערכת הוקמה
פיתוח נמשך הלוגיסטית. והמערכת צל"מ תקן מערכת
חבלה, מערכת כ"א, מערכת ביניהן: הקיימות. המערכות
אפשרו ונוספו שיפורים בהן הוכנסו וכו'. הפלילית המערכת

בעבר. היו שלא יות
נתונים עיבוד במערכות השימוש להרחבת מהמגמה כחלק
והתארגנות בדיקה השנה בוצע הממוחשב, המשרד בתחום
מחשבים במיקרו ושימוש תמלילים עיבודי מערכות לקליטת
ונפחי המחשבים עצמת הוגדלה מקומיות. מערכות לפיתוח
הנתונים נפח של הטבעי לגידול להתאימם מנת על האחסון,
לאפשר ובמגמה במערכות המשתמשים וריבוי המצטבר
המערכת. של התגובה זמני ושיפור נוספים נושאים קליטת

ותקן כוננות תקן ופרסום למשטרה חדש רכב תקן פרסום
לדרישות בהתאם מבוקר) לחימה (ציוד לצל"מ רבשנתי
התקן ולהמרות התקן לעדכוני נוסף זאת כל המיבצעיות.

השגרתיים.
לפרוגרמות וייחודיים כלליים מודלים במנת"א הוכנו השנה
עבודה תהליכי לשפר במגמה או"ש בדיקות ובוצעו לבינוי
הרישום יחידת סטטיסטיקה, מדור תנועה, לשכות בנושאים:
פקודת במנת"א פורסמו זו בשנה וכו'. בירושלים הפלילי
לשנים מ"י של הרבשנתית לתכנית וטיוטה השנתית העבודה
עשר הייעול. לוועדת השנה הוגשו הצעות 35 .19901985

כספי. בפרס ממגישיהן חלק וזיכו התקבלו מהן
לביקורי נוסף המשטרה, ביחידות מנת"א קציני סיורי נמשכו
יחידות עם הקשר את להדק במגמה זאת המתוכננים. המטה
ולנסות מנת"א שבטיפול בנושאים בעיות ולאתר השטח

אותן. לפתור

מערכות וניתוח ביצועים חקר
העיקריים העיסוק בתחומי הפעילות התרחבה 1983 בשנת
עבודתה כשעיקר מערכות, וניתוח ביצועים לחקר היחידה של
.19901985 לשנים הרבשנתית התכנית בהכנת התמקד
אינטגרטיביים עקרונות גיבוש מהווה הרבשנתית התכנית
עבודה שיטות לפיתוח בסיס שישמשו המשטרה, להפעלת

כ"א. ולהכשרת להדרכה תכניות ולפיתוח
גורמים עם שילוב תוך פרויקטים, בתכנון השתתפה היחידה
הסדנאות פרויקט ביניהם: לה. ומחוצה במשטרה שונים
פרויקט המשטרה; של הרכב בסדנאות ותקינה ארגון שעיקרו

הקשר. במחסן מלאי אחזקת פרויקט שכונות; קציני
ארגון בחינת כגון: ארגוניות, בדיקות בביצוע עסקה היחידה
עצורים; ליווי מערך בחינת במ"י, התנועה מערך של מחדש

הגבולות. בקרי מערך בחינת

חשבות

של הכספי המינהל ארגון הוא המשטרה חשבות של ייעודה
המשטרה חשבות התקין. ביצועו על ופיקוח המשטרה כלל
תשלום משטרה, לאנשי שכר תשלום הבאים: בתחומים פעלה
המשטרה לאנשי הסברה לגמלאים, פרישה ומענקי פנסיה
עבור לספקים תשלום וגמלאות, שכר בנושאי ולגמלאים
המשטרה לפיקוד מידע והעברת דיווח ושירותים, סחורות

האוצר. במשרד הכללי ולחשב
בהתאם חשבונות, מערכת ניהול בעזרת בוצעו אלה משימות
על פיקוח ובאמצעות האוצר משרד ע"י הנקבעים לנהלים

התקציב. חוק פי על המאושר התקציב ביצוע
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לייעול פוסקים בלתי במאמצים המשיך משכורות מדור
ומחשוב פיתוח בנושא חלוץ היה ואף העבודה שיטוח
פרט בנושאי ידניים דיווח הליכי נחסכו זו במסגרת מתקדם.
משרדי, למיכון במרכו השכר קובץ עדכון ידי על שונים,

האכ"אי. מהקובץ שהופקו מגנטיים סרטים באמצעות
משכו במדור פותחו השכר, תשלום בהליכי לשיפורים נוסף
הן חיוניים, נתונים להפקת ממוחשבות מידע מערכות רות

שכר. בנושא תקציב להכנת והן החלטות קבלת לצורך

המחוזיות הכספים יחידות
החשבות שלוחות את מהוות המחתיות הכספים יחידות
שוט בנושאים ומיידית מהירה פעילות ומאפשרות במחוזות,
ובגביית שונים אישיים תשלומים בביצוע ודחופים, פים

בשכר. שוטרים המעסיקים מגורמים הכנסות

תקציב

הכספים לשנת ישראל משטרת של המקורי המאושר התקציב
מיליון 7ו5,וו מתוכם שקל, מיליון בו3,27ו הסתכם 1983
משרדי  חוץ גורמי במימון והיתרה ישיר במימון שקל
וכף. מאובטחים גורמים השטחים, תקציב אחרים, ממשלה

פיתוח. בתקציב שקל מיליון 437 אושרו לכך נוסף

בתקציב ושימושים מקורות
של המקורי הרגיל בתקציב והשימושים המקורות פירוט להלן

שקלים}. (במיליוני 1983 לשנת המשטרה

גזברות
חדשה מרכזית חשבונות הנהלת מערכת הופעלה ב983ו
הפעלה בעתיד שתאפשר מערכת ספקים, חשבונות לניהול
שולמו השנה חיצוניים. שירותים בנותני תלות ללא עצמית
מכ שנתקבלו חשבוניות כ31,000 ושירותים טובין לספקי
מתוכם שקלים, מיליארדי כ3.5 של בסכום ספקים, 2,000

מחו"ל. סחורות עבור חוץ במטבע תשלומים כ300

לרכוש נזק בגין הביטוח לחברת תביעות כ3,000 הוגשו
ו8ו ממשלה משרדי 15 עם התחשבנות נוהלה המשטרה.
של סך נגבה שת"מים. כ250 העסקת בדבר ציבור, מוסדות

חייבים. מכ1,200 שקלים מיליוני כ250
משטרתיים בקורסים שהופיעו מרצים לכ250 שכר שולם
חוץ במוסדות ללימודים מלגות כ500 בתשלום טופל שונים.

שונים.

והכנסות הוצאות
על לפיקוח ממוחשבת מערכת במדור הופעלה מ1.4.83 החל
מופעלת שנים כשלוש במשך שתוכננה המערכת התקציב.
כל על מעודכן מידע במהירות לקבל בכך ומאפשרת במקוון,
הרשאה תקציבי ופיתוח, רגיל (תקציב התקציב היבטי
תקציבי/ חתך בכל ועוד), הזמנות ביצוע, יתרות להתחייב,
חשבוניות, של מהיר איתור מאפשרת המערכת רצוי. ארגוני
מונעת וכן שהתבצעה אחרת כספית פעולה וכל יומן, פקודות
מקדמה, הקטנת לספקים, תשלום כפול, חשבון (הזנת טעויות

ועוד). הזמנה ללא חשבון

אושרו שכנגדן דרישות כ1,500 בחשבות אושרו השנה
מחלקתיות. הזמנות כ7,500 ועוד מרכזיות הזמנות כ1,500
התקבלו שמתוכן תקציב, לאישורי פניות בכ90 טיפל המדור
דיווח חודש מדי האוצר. ממשרד תקציביים אישורים כ30
בצירוף המשטרה, מחלקות לכל התקציב מצב אודות המדור
תקציבי. סעיף בכל והדרישות ההתחייבויות מצב על דו"ח
המשטרה ע"י המאובטחים לגורמים חשבונות במדור נערכו

ההכנסות. ונגבו

כ9,700 של: והעברתן בבדיקתן טיפלה החשבות קופת
ידניות המחאות כ9,000 הזכאים, לידי ממוכנות המחאות
ממשלתיים. למשרדים העברה פקודות וכ1,500 הזכאים לידי
נשלחו שכנגדן המחאות כ3,500 הופקדו החשבות בקופת

קבלות. כ3,500

השימושינו
סה"כהרנההוצאותהוצאותהמקורות

שימושיםלהתייקלקניותלשנו
חיות

ישיר במימון 7,7322,6331,15211,517תקציב
ג''ת במימון 6693331,202תקציב

לפעילות המשטרה תקציב
עזה ובחבל 39410355552ביו"ש

מקורות 8,9953,0691,20713,271קה"כ

משכורות
לכ נלוות ותוספות שכר בתשלום המדור טיפל ב1983
גמלאות בתשלום פעיל, בשירות משטרה אנשי 18,000
שינויים כ13,000 ובעדכון גמלאים לכ4,000 פרישה ומענקי
המדור נדרש האינפלציה, התגברות עם שונים. חודשיים
בגין תכופים. קיבוציים שכר בשינויי לעמוד האחרונות בשנים
עדכוני ובגין הביטחון ובמערכת המדינה בשירות שכר הסכמי

חודשיים. תלת יוקר תוספת
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ו 983 בתקציב העיקריות המגמות
ואמצעים ציוד לרכישת שקל מיליון 16.5 הוקצו 1983 בשנת
רמזור מצלמות מהירות, מכמונות כגון התנועה, חוקי לאכיפת
סיירות שלוש בהקמת 1983 שנת בסוף הוחל כאמור וכו'.
הבטי סיירת וכתגבור שבע ובאר חיפה בירושלים, בטיחות

אביב. בתל חות
צי לחידוש גדולים משאבים הוקצו האחרונות השנים בשלוש
ל1,900 קרוב חודשו השנים שלוש במהלך המשטרתי. הרכב
התכנית יישום המשטרתי. הרכב מצי כ800/0 שהם רכב כלי
המשטרה של הניידות רמת לשיפור רבות תרם רכב להחלפת
1983 בשנת אפקטיביות. רכב שעות אלפי עשרות והוסיף
מיליון כ408 של בעלות רכב, כלי כ400 החלפת תוכננה

שקל.
שנת במהלך שהוזמנו הספינות שתי התקבלו 1983 בשנת
דולר. אלף כ430 של בעלות שלישית ספינה והתמנה 1982

.1984 שנת במהלך תתקבל השלישית הספינה

הקשר נושאי לקידום רבים משאבים הוקצו 1983 בשנת
מיליון 264 הוקצו הקשר לנושא ישראל. במשטרת והשליטה
ו139 "אסנת" תכנית להמשך שקל מיליון 125 מהם שקל,

ומרכזיות. קשר ציוד של ואחזקה לחידוש שקל מיליון

וציוד סיור ציוד לרכישת שקל מיליון 13 הוקצו 1983 בשנת
פלילי לזיהוי ציוד לרכישת שקל מיליון 22.7 הפגנות, לפיזור
המרחב וליחידות למודיעין ציוד לרכישת שקל מיליון ו15.5

יות.

של העבודה תנאי לשיפור שקל מיליון 50 הוקצו 1983 בשנת
משרדי, ציוד ברכישת מדובר המשטרה; בתחנות השוטרים
בעבודתו. השוטר רווחת לשיפור וכו' מזגנים חימום תנורי

וכן המיכון מערך לאחזקת שקל מיליון 74 הוקצו 1983 בשנת
מיכון. בנושאי פיתוח תכניות לביצוע שקל מיליון 24 הוקצו
שקל מיליון כ15 הוקצו המשטרה של הפיתוח בתכנית
אגף ולבניית כביר באבו לקטינים המעצר בית להשלמת
לשיפוץ שקל מיליון כ200 בירושלים, המעצר בבית לקטינים
תחנת של והרחבה שיפוץ כגון: חדשים מבנים של ולבניה
מטות של הבינוי השלמת השרון, רמת תחנת הקמת נתניה,
הארצי, הספר בבית ביתנים שיפוץ ולכיש, איילון המרחבים

וכר. מעצר תאי שיפוץ

מטווחים בניית להמשך שקל מיליון כ19 הוקצו כן כמו
פלילי. לזיהוי הירי ובמעבדת איילון במשמר בשפרעם,

בתקציב שינויים
הציבורית ההוצאה הפחתת על הממשלה החלטות במסגרת
לעומת .1983 שנת במהלך פעמיים מ"י תקציב קוצץ ב1983
ההתייקרויות עבור כפיצוי נוספים תקציבים אושרו זאת

.1983 בשנת
:1983 בשנת מ"י של הישיר בתקציב השינויים פירוט להלן

תקציבסה"כהוצאותהוצאותהמקורות
פיתוחתקציבלקניותהשכר

וגיל

ישיר מקורי 8,5912,92611,517437תקציב

1 מס' ()42(<קיצוץ 42>)6
2 מס' ()קיצוץ 19() 19() 50

התייקרויות עבור 2,1487002,848103פיצוי

שינויו על תקציב 10720358414304484סה"כ

ישראל משטרת של המקורי בתקציב המאושר אדם כוח שיא
ישראליים, לשוטרים משרות ב17,190 הסתכם 1983 לשנת
משרות 902 ועוד צמיתה בלתי בעבודה שוטרים משרות 12

עזה. וחבל שומרון ביהודה, מקומיים לשוטרים
משרות ב275 הופחת 1983 מקורי בתקציב אדם כוח שיא

להלן: כמפורט והשירותים. האחזקה ממגזר מרביתם

משרות 140 ומחסנאים בניין אחזקת תחזוקה, עובדי 
משרות 43 קנטינה עובדי 
משרות 14 מצרים עם הגבול למעברי שהוקצו שוטרים 
משרות 40 המשטרה בסדנאות שוליות 
משרות 38 בישובים שומרים 
משרות 275 סה"כ

חוץ. מגורמי ייקנו אלו שירותים
למ"י משרות 150 הוחזרו לעיל שפורטו המקורות מתוך

המיבצעי. המגזר לחיזוק נוספים אמצעים בתוספת
משרות ב17,179 הסתכם 1983 שנת לסוף נכון אדם כוח שיא
ו229 מקומיים לשוטרים משרות 902 ישראליים, לשוטרים

צמיתה. בלתי בעבודה שוטרים
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סדנאות אוחדו המחלקה, של הפריסה לתכנית בהמשך
פעולות 32,307 בוצעו חדשות. שירות תחנות ונפתחו המשנה
המזרח בסדנאות פעזלות 22,031 הצפון, בסדנאות תיקון

הדרום. בסדנאות פעולות ו34,733

עיוניים, מבחנים ו068,ו מעשיים נהיגה מבחני 671 נערכו
10,854 ישנם כיום חדשים. נהיגה רישיונות ו ,200 והוצאו

משטרתיים. נהיגה רישיונות בעלי

אפסנאות

בינוי
לקטינים המעצר בית של: בנייתם הושלמה השנה, במרוצת
לכיש; מרחב מטה בחולון; איילון, מרחב מטה באבוכביר;
ים. במטא"ר ניידת מעבדת ים; במטא"ר מורחב מחשב חדר
שיפוץ שבהן: והבולטות במבנים, שיפור עבודות 68 הושלמו
זיפות ושירותים; מקלחות שיפוץ וביוב; חשמל מים, מערכות
למסר צנרת התקנת מיתקנים; ומיגון סורגים התקנת גגות;
לשטי מכונה התקנת חדשות; למרכזיות תשתית הכנת פים;

בת"א. רכב, כלי פת
משטרה מיתקני ב300 בוצעו השוטפת, התחזוקה במסגרת
נגרות, עבודות ונעשו והביוב המים החשמל, במערכות עבודות

וכו'. צבעות מסגרות,

רכישות
ובהש הרכישה, שיטות ושופרו תמורות חלו הנסקרת בשנה
האספקה. מועדי וקוצרו העדיפויות סדרי גם שונו השוק פעת
פריטים 3,592 לרכישת דרישות 805 למרו"מ הוגשו זו בשנה
חשבוניות ר7,787 הזמנות 3,244 טופלו מכתים. 358 ופורסמו
ליש"ט. ר3,594 דולר 25,388 שקל, 999,965,660 של בסכום
530,956,81 של כולל בסכום מארה"ב רכש הזמנות 81 בוצעו
מ"ג. 1,724,763 של בסכום מאירופה רכש הזמנות ר96 דולר
וקבלני ספקים עם הסכמים 50 נחתמו השנה במרוצת
אחזקת ניקיון, טיסות, רכב, גרירת כגון: בנושאים שירותים,

ועוד. לרכב מכללים שיפוצי השוטר, בתי

מטה שירותי
משקיים שירותים השנה, נם הגיש, מטה שירותי מדור
טיפול כגון: שונים, בתחומים המטא"ר, ליחידות ומינהליים
מיתקני אבטחת בנכסים, משקי טיפול אדם, בכוח מינהלי
הפעלת המטה, יחידות לכלל תחבורה שירותי מתן המטא"ר,
הדרכה פעולות קיום ויפו, ים במטא"ר והקנטינות המטבחים
לתגבו המטא"ריים הכוננות כוחות לארגון ואחריות וספורט,

שונים. רים

בפני במשטרה הלוג^סטית המערכת עמדה 1983 בשנת גם
 האוצר משרד ע"י שהוטלו ההגבלות עקב רבים, קשיים
גורמי עם התקשרויות והקפאת ההתחייבויות היקף צמצום
המדד עליית הרכישות, בתקציב הקיצוצים ועקב חוץ,
כדי מאמצים הושקעו זאת, עם נוספים. כלכליים וגורמים
ייפגעו לא המשטרה, ליחידות הניתנים והשירות שהסיוע

ישופרו. ואף ברמתם

אספקה
העבודה, תנאי שיפור שמגמתן התכניות רוב מומשו השנה
תגורי מאווררים, ליחידות נופקו זו במסגרת השוטר. לרווחת
וחרקים, זבובים קוטלי לילה, מנורות קטנים, מקררים חשמל,
לחדרי ריהוט למשרדים, וילונות חדיש, משרדי ריהוט וכן

ועוד. מנוחה

הוכנה וכן נצרך, משרדי לציוד ליחידות, הניקוד מכסות הוגדלו
מגזרי פי על השוטר זכויות את הקובעת חדשה קבע פקודת

השונים. העיסוק

הקיימים, התקנים וניצול אדם בכוח חיסכון של מגמה מתוך
קבלנים לידי השוטר, בתי של השוטפת הפעלתם נמסרה

אזרחיים.

פותחו השוטרים. לכל הכלכלה זכאות הורחבה השנה
(מנות וה"ארוזיות" חמה) צהריים (ארוחת ה"חמגשיות"
להצלחה זכו ואשר במיבצעים, לשוטרים המוגשות ארוזות)
ביחידות. מודרני מטבחי מכשור להכנסת המגמה נמשכת רבה.

שונים. חימוש ואביזרי נשק כלי ונופקו נרכשו ב1983

תחבורה
רכב כלי 82 השנה נוספו ישראל משטרת של הרכב לצי
אופנועים (כולל רכב כלי 373 והוחלפו שונים, מסוגים
2,631 על במשטרה הרכב מצבת עומדת והיום וקטנועים),

רכב. כלי

בנזין, ליטר 12,364,448 המשטרתי הרכב צרך זו בשנה
שמן. טון ו130 נפט ליטר 142,649 סולר, ליטר 972,128

ציוד ייצור של עבודות 391 ביצעה המחלקה מסגריית
החוליה לרכב. חילוף חלקי שיפוץ וכן הרכב, בכלי והתקנתו
תיקון. פעולות 2,476 ביצעה ואביזרים מנועים לחידוש

פריטים. סוגי 12,391 כיום מצויים התחבורה במחסן
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הייעוץ יחידת טיפלה השנה  משנה וחקיקת ראשית חקיקה
שביו תיקונים ובהם חקיקה, לתיקוני הצעות ב45 המשפטי
אחר, ממשלתי משרד שביוזמת תיקונים המשטרה, זמת

שלהלן: הפעולות את כלל הטיפול פרטיות. חוק והצעות
הפצת המוצעות; ההוראות ניסוח המשטרה; עמדת גיבוש
ועדת בדיוני השתתפות הממשלה; למשרדי התיקון הצעת
הדנה הכנסת ועדת בדיוני השתתפות לחקיקה; השרים
הייעוץ יחידת אחר. שר עם ההתייעצות חובת קיום בהצעה;
בהרשאות שוטר, סמכויות בהענקת גם טיפלה המשפטי
בסמכו תפקידים בעלי ובהסמכת משפטיות, פעולות לביצוע

חוק. פי על יות
ו 07 המשפטי הייעוץ בטיפול היו השנה  ונהלים קבע פקודות

כלל: הטיפול ונהלים. קבע פקודות

וחידושי בדין שינויים לאור לתיקון, הצעות של וניסוח ייזום
היועמ''ש עם דיונים בעקבות או המשפט, בתי של פסיקה
פי על או אחרים, ציבוריים תנ'קידים בעלי עם או לממשלה
של בדרך דעה חיווי היחידה. עבודת במהלך שהופקו הלקחים
ע"י שהוצעו לתיקונים נוסח הצעת של בדרך או הערות

אחרים.

 המשטרה וליחידות הארצי המטה לאגפי משפטי ייעלץ
בשאלות דעת חוות 450 נתנה המשפטי הייעוץ יחידת
וזכויות כ"א ובנושאי המשטרה, תפקידי לביצוע הקשורות

המשטרה. איש

בעקבות או המשפטי, לייעוץ פנייה בעקבות ניתנו הדעת חוות
המשפטי היועץ של דעת חוות פסיקה, חידושי בדין, שינויים
במהלך שהופקו ומסקנות לקחים בעקבות או לממשלה,

העבודה.

תיקים 28 בדקה היחידה  בודקים וקצינים בודקות ועדות
איש ע"י ירייה בכלי משימוש כתוצאה בגוף פגיעה שנושאם
תפקידם, ביצוע עקב לשוטרים חבלה גרימת או משטרה,

למסקנות. באשר דעת חוות וניתנו

וסיוע ושיפוטים מינהליים צווים באכיפת המשטרה סיוע
ב45 היחידה טיפלה השנה  במקרקעין זכויות על בהגנה

לסיוע. פניות

עם התכתבות המסמכים, בדיקת המידע, איסוף כלל: הטיפול
היחידות והנחיית המשטרה עמדת גיבוש הסיוע, מבקשי

הסיוע. מתן בשאלת

הייעוץ נציגי  להם צד שהמשטרה והסכמים מכרזים
לפטור ובוועדות המכרזים בוועדות חברים היו המשפטי
הסכ ב120 טיפל המשפטי הייעוץ השנה. שהתכנסו ממכרז
אלה בנושאים הטיפול מכרז). לאחר שנקשרו (חלקם מים
השתת למכרז; שיצורפו המסמכים וניסוח המידע ריכוז כלל:
ממכרז; לפטור הוועדה ובדיוני המכרזים ועדת בדיוני פות
הצד עם במו"מ חלק נטילת לרבות ההסכם, נוסח הכנת

בהסכם. המתקשר

משפטי "ע1ץ

המשטרה לפעילות הבסיס הם המשפט בית ופסיקת החוק
המשפטיות הנורמות קביעת במסגרת השוטר. ולסמכויות
הייעוץ עלידי נעשות המשטרה, עבודת מבוססת שעליהן

הבאות: הפעולות המשפטי
המשטרה וייצוג הארצי במטה בדיונים חלק נטילת 
בינמשרדיות. ובישיבות הכנסת בוועדות שרים, בוועדות
המשט וליחידות הארצי המטה לאגפי משפטי ייעוץ מתן 

תפקידיהם. בביצוע רה

הם: זח, בהקשר הלשכה טיפלה שבהם המרכזיים הנושאים
עסקים רישוי סתר,. האזנת במוצגים, טיפול וחיפוש, מעצר
אבידות ותהלוכות, הפגנות בנושא וטיפול רישוי ירייה, וכלי
סיוע במקרקעין, זכויות על בהגנה המשטרה סיוע ומציאות,
מידע מסירת ושיפוטיים, מינהליים צווים באכיפת המשטרה
סמכויות הענקת חסיון, תעודות הכנת הפלילי, מהמרשם
בודקים קצינים תיקי בדיקת אחרים, לגופים משטרתיות

בודקות. וועדות

מיוחדות חובות חלות המדינה של כרשות המשטרה על
המשפטי הייעוץ טיפל זה בהקשר זה. ממעמדה הנובעות
ובמתן ושירותים, טובין להספקת במכתים לבג"צ, בעתירות

המשטרה. שברשות במסמכים עיון רשות

ולתבוע בהסכמים להתחייב הרשאי משפטי גוף היא המשטרה
שנגרמו ורכוש גוף נזקי בגין להיתבע והניתן ופיצויים, חובות
הייעוץ טיפל זה בהקשר אנשיו. ופעולות פעולותיו עקב
נגד נזיקין בתביעות להם, צד שהמשטרה בהסכמים המשפטי
ביצוע אי בשל אזרחים נגד המשטרה בתביעות המשטרה,
סיוע ובמתן בנזיקין, עוולות בשל או חובות בשל הסכמים,

המשטרה. נכסי בניהול משפטי וייעוץ

בקביעת עבודה, שכר בתשלום חייבת כמעבידה המשטרה
החוק פי על המשטרה, אנשי זכויות ובשמירת העבודה תנאי
הייעוץ נטל זה בהקשר במשטרה. החלים הכללים פי ועל
השוטרים, לזכויות הנוגעים הכללים בקביעת חלק המשפטי
וגמלאות. פיצויים שכר בנושאי משטרה אנשי תביעות טופלו
ובאשר המשמעתי, והדיון המשמעת בנושאי דעת חוות ניתנו
של עתירות טופלו מינהליים. משמעת אמצעי לנקיטת
שהואשמו משטרה אנשי של ייצוגם והוסדר בבג"צ, שוטרים
המשטרה את ייצג המשפטי הייעוץ נציג תנועה. בעבירות
אנשי של סנגוריה בהוצאות המדינה להשתתפות בוועדה
שנגרמו נזקים בגין משטרה אנשי לפיצוי ובוועדה משטרה,
בוועדה המשפטי הייעוץ נציג השתתף כן הפרטי. לרכושם

מהמשטרה. שפוטרו למי וגמלה פיטורין לפיצויי
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מיושמים אשר לקחים ונלמדו ניסיון הצטבר אלה שנים בעשר
הציבור בתלונות הטיפול היחידה. של בעבודה למעשה הלכה

עיקריים. נושאים בכמה מתרכז משטרה אנשי נגד

המשטרה, של פעולתה שטחי לכל הנוגעות אזרחים תלונות
או סביר, לא בכוח בשימוש וכלה מנומסות לא מפניות החל
שימוש על תלונות כי להדגיש יש זה בעניין מוצדק. בלתי
מטופלות המשטרה, במשמורת היותם בעת אזרחים נגד בכוח

מיוחדת. ארצית חוליה במסגרת כשנתיים זה

המדינה מבקר מטעם הפועלת הציבור תלונות מנציבות פניות
הפנים. וממשרד המשפטים ממשרד פניות וכן

המשטרה, לעבודת הנוגעות ושאילתות היום לסדר הצעות
הפנים. לשר והמופנות

תיקי 2,238 הציבור לתלונות ביחידה נפתחו 1983 בשנת
זו בשנה .60/0 של עלייה  982ו בשנת 2,098 לעומת תלונות

תלונות. 481 הארצית החוליה לטיפול הועברו

נמצאו 434  הסתיים בהן שהטיפול תלונות 1,927 מתוך
ב982ו), 0/"6.ו2 לעומת %22.5) בחלקן או בעיקרן מוצדקות
נסגרו תלונות תיקי 199 מוצדקות. לא נמצאו תלונות ר1,133
כגון שונות, מסיבות תום עד הובררו לא ר99 הוכחות מחוסר

ידו. על התלונה ביטול או לבירור המתלונן הופעת אי

שימוש שעניינן ו ,238 היו הסתיים בהן שהטיפול התלונות בין
או בעיקרן מוצדקות נמצאו (14.7"/0) מתוכן 183 בכוח.

בחלקן.

מעצרים בנושא המודעות העמקת על דגש הושם השנה גם
מוצדקים. ובלתי חוקיים בלתי

פנימית ביקורת

יחידת  המשטרה של ותביעות המשטרה כנגד תביעות
תביעות כלהלן: תביעות ב565 טיפלה המשפטי הייעוץ
בביצוע להם שנגרמו לנזקים בקשר המשטרה נגד אזרחים
המשטרה ותביעות המשטרה נגד אזרחים תביעות פעולותיה;
שהיו מי או שוטרים תביעות חוזים; לביצוע בקשר אזרחים נגד

וזכויות עבודה שכר לתשלום בקשר המשטרה, נגד שוטרים
בקשר שוטרים שהיו מי נגד המשטרה של ותביעות אחרות,
חברות נגד המשטרה של תביעות למשטרה; כספיים לחובות

גוף. נזקי להטבת ביטוח
כלל: זה בהקשר הטיפול

לאזרחים מענה מתן המשטרה; עמדת וגיבוש המידע איסוף
ניסוח לפרקליטות; המשטרה עמדת העברת או התובעים
הנחיה בהסכם; מתקשרים לצדדים או לחייבים אזהרה מכתבי
בהכנת לפרקליטות סיוע הסכמים; באכיפת לטיפול והכוונה
לדיון; התיק ובהכנת התביעה כתב בהכנת או ההגנה כתב
ועדה הקמת ייזום ציבור; עובד ותעודות תצהירים הכנת

ויתור. כתבי ניסוח בה; והשתתפות בינמשרדית

יחידת בדקה השנה  למשמעת הדין בית של דין פסקי אישור
חוות וניתנה ב983ו, שניתנו דין פסקי 37 המשפטי הייעוץ

דין. גזרי לאישור לסמכותו בקשר הכללי למפקח דעת

הכינה השנה  למשמעת הדין בית של הדין פסקי פרסום
הדין בית של דין פסקי 50 של תקצירים לפרסום היחידה

.1983 ר 1982 בשנים שניתנו למשמעת,

 משטרה אנשי כנגד מינהליים משמעת אמצעי נקיטת
אנשי ל0ח באשר והמלצות דעת חוות נתנה היחידה

משטרה.

היחידה  ובפיצויים הגנה בהוצאות המדינה השתתפות
המדינה להשתתפות לוועדה שהוגשו בקשות ב88 טיפלה
משטרה אנשי לפיצוי לוועדה שוטרים, של סנגוריה בהוצאות
נזקים לפיצוי ולוועדה הפרטי, לרכושם שנגרמו נזקים בגין

החוק. באכיפת למסייעים

עמדת גיבוש והמסמכים, המידע ריכוז כלל: היחידה טיפול
בוועדות. המשטרה וייצוג המשטרה

את שהקיפו ביקורות 137 הביקורת יחידת ערכה 1983 בשנה
המיבצעיים בנושאים בעיקר והתמקדה המשטרה, יחידות רוב
שלוחותיהם. כל על ואג"מ אה"ק העיקריים המגזרים בשני

כדי מסוים, בנושא המטפלים הדרגים כל את כללה הבדיקה
ברמות תיקונו תהליך ועל הליקוי גורם על מקרוב לעמוד

השונות.

מיוחדת לב תשומת הוקדשה הציבורית הרגישות לאור
מוצגים, מעצרים, כלהלן: היבטיהם, כל על אחדים, לנושאים

אדם. כוח וניצול תנועה

הטיפול
הציבור כתלונות

היחידה של פעולה שנות עשר הסתיימו 1983 שנת סיום עם
משטרה. אנשי נגד הציבור בתלונות המטפלת
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ציוד על מחקר במסגרת חבויים. נפץ חומרי לגילוי טכנולוגיות
ציוד. תחזוקת של העלות לניתוח מודל הוגש קשר

הניתוח הסתיים משטרתי, ברכב דרכים תאונות על במחקר
ניתוח והחל לתאונה, כגורם הרכב מהיבט התאונות של

הנהג. אישיות של מההיבט התאונות

.1981 שנת נתוני על ארצי קרבנות סקר הסתיים השנה
%33 של עלייה חלה ו 981 בשנת כי מראים הממצאים
בעלייה מוסברת מחציתה העלייה, רכב. נגד הרכוש בעבירות
בישראל, האוכלוסייה ובגידול המינוע ברמת המשמעותית
בעבי הפשיעה. בשיעורי בהחמרה מוסברת האחרת ומחציתה
ממנה כשליש כ170/0. של עלייה חלה דירות נגד רכוש רות
הפשי בשיעורי בהחמרה והשאר האוכלוסייה בגידול מוסבר

עה.

למשטרה. דווחו לא 1981 ב שבוצעו העבירות מכלל כ580/0
ההיערכות, לשיפור והדרכים הלקחים נלמדים הדו"ח בעקבות

מתלונן. בהן שיש בעבירות והטיפול המניעה בתחומי

הטיפול את להעריך שמטרתו מקיף מחקר מושלם אלה בימים
אליה. הפונים ובסוהרים בשוטרים הקבילות, נציבות של
ולמערך לפרט ותרומתה הנציבות תפקוד את בוחן המחקר
המחקר ותוצאותיה. הקבילה השפעת על עומד וכן הארגוני,
לאתר וינסה אחרות בדרכים שהוגשו תלונות נם בעתיד יבחן

מלהגישן. נמנעו ששוטרים תלונות ולבדוק

זרות משטרות בין מכובד מדעי מעמד רכישת בעקבות
יחידת השנה גם נתבקשה הבינלאומית, המדעית ובקהיליה
כן אפריקה. לארצות משטרתית הדרכה במתן לסייע המו"פ
ובחו"ל. בארץ מקצועיים עת בכתבי מדעיים מאמרים פורסמו

להסתפק לא למטרה הביקורת יחידת לה שמה הפעם גם
המבוקרים. את ולהנחות להדריך גם אלא לשמה, בביקורת
ההוראות החוק, ברוח הליקוי, תיקון שמלבד כדי זאת
ככל להביא, וכדי דומים, ליקויים הישנות תימנע והנהלים,

המשטרה. בעבודת לאחידות האפשר,

תוקנו הביקורת, הצביעה שעליהם והחריגים הליקויים מרבית
להפיק כוונה מתוך יותר, מאוחר וחלקם הבדיקה במהלך

הישנותם. למניעת הדרושים הצעדים את ולנקוט לקחים

ופיתוח מחקר
המשיכה המצומצמת במתכונתה ופיתוח, למחקר היחידה
מדעייםטכנולוגיים בנושאים ופיתוח מחקר בפעילות השנה

המשטרה. עבודת בתחומי וחברתיים,

מחקר נעשה סמויות אצבע טביעות של הפיתוח בתחום
טביעות לפיתוח זוהרים כימיים בחומרים השימוש על ממצה,
חדישים ריאגנטים הוכנו כן מנייר. עשויים מוצרים על אצבע
אצבע טביעות לפתח העשויים נינהידרין) של (אנלוגים אחרים

סמויות.

אצבע טביעות של ולהנצחתן לגילוין חדשה שיטה פותחה
באמצ ופליז, נחושת כגון שונים, מסוגים מתכת על סמויות
תרמילי גבי על היתכנות בדיקת ובוצעה קרה, פלסמה עות
בלייזר השימוש אפשרויות על מחקר הסתיים זה בשלב ירי.
הלייזר של ייחודו את הוכיח אשר פותסיות, למטרות נחושת
טכניקה בשום מתגלות שאינן סמויות אצבע טביעות בגילוי
משופר. מדגם מכשיר באספקת מותנה השיטה ניסוי אחרת.
בתחום גרעינית מגנטית בתהודה השימוש אפשרויות נבדקו

סמים. בזיהוי בעיקר הפלילי, הזיהוי

כי העלה, פלילי לזיהוי הקשורים דין פססקי על מחקר
עדות של משקלה או קבילותה בדבר השופטים החלטות
דעת חוות של המקצועית ברמתה רק לא תלויות מומחים,
את ולהרשים לשכנע המומחה ביכולת גם אלא המומחה
בתי מצד ברורה מגמה מסתמנת האחרונות בשנים השופט.
ע"י מוצגות שהן כפי מדעיות, למסקנות להיזקק המשפט
עדים של ראייה עדויות על אף אותן ולהעדיף מז"פ, מומחי
בזירת המומחים של מעמדם את מחזקת זו מגמה לעבירה.

הפלילי. המשפט
היד כתבי את שתנתח מחשב, לתכנית תשתית בניית לצורך
שמטרתה המחשב בתכנית שיפור נערך המחאות, זייפני של
תוכנה פותחה היד. שבכתבי הייחודים המרכיבים את לזהות
הושם כשהדגש מחשב, בעזרת ולחידודן תמונות לשיפור

אצבע. טביעות של תמונות על בעיקר השנה
לחיפוש מערכת לבניית שתשמש חומרה בפיתוח הוחל השנה
לריכוז שיטה בפיתוח הוחל כן ירי. שרידי אחר אוטומטי
במיקרוסקופ בדיקה לצורך קטן, בשטח ירי שרידי של דגימות

הסורק. האלקטרוני
קשר מערכת נבחרה החבלנים, עבודת על להקל במאמץ
שיטות על סקר נערך החבלן. קסדת בתוך להתקנה המתאימה
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עסקים "סיירת רכוש''; "נאמני בתחומי: הופעלו התלמידים
סי1י  ספורט סיירת דרכים; תאונות למניעת תלמידים
חופים סיירת ומשחקים; ספורט מגרשי על בשמירה

בודדיו קשישים אימוץ הקיץ; בעונת רחצה חופי על לשמירה
שנתיו עבודה תכנית ע"פ וזאת תיקונים. בסיירת ופעילות
שכונוו קציני המשא"ז, ע"י בשטח יושמה אשר הילק"מ של

הגבול. ומשמר שונים ממגזרים משטרה אנשי
אוכלוסי* במגזרי קהילתיים פרויקטים בוצעו 1983 בשנת
עירוני* ביישובים עבירות. מניעת בתחום ופרויקטים שונים
דירוו  רכוש לסימון פעולות 27,143 נעשו החקלאי ובמגזר
ניידוו כ240 הופעלו ועוד. עסקים בתי אופניים, מכוניות,
בודדי! קשישים בבתי ביקורים 3,593 נערכו שכונתיות.
מיג אמצעי על והדרכה ושרשראות עיניות התקנת שכללו
ברח1 קשיש וימי קהילהמשטרה ימי 49 התקיימו ואבטחה.
הסבו דפדפות כ50,000 חולקו הקיץ בחודשי הארץ.

יותר". בטוחה "חופשה מיבצע במסגרת

ביטח מינון, קהילהמשטרה, כיחסי בנושאים הרצאות 530
קשישיו לתלמידים, במחוזות ניתנו פריצות, ומניעת הקשיש
אזרחי במחוזות התארחו ביקורים ב90 וכר. מורים חיילים,
האח ובביה"ס הארצי במטה שונים. אוכלוסייה ממגזרי

לקשרי היחידה
קהילהמשטרה

לבין הקהילה בין היחסים לשיפור בפעולותיה המשיכה ילק"מ
ולהקטין ההדדי הפעולה שיתוף את להגביר במגמה המשטרה
בין הקשר לטיפוח עשתה היחידה שביניהן. הקונפליקט את
היעדים למשטרה. חיובית תדמית ולבניית לשוטרים אזרחים
על הקהילה אל המשטרה קירוב הם: הילק"מ של העיקריים
להם דורשת שהקהילה בעייתיים נושאים של ואיתור זיהוי ידי
לנושא המודעות והגברת רכושו במיגון לציבור סיוע פתרון;
ובאמצעים, אדם בכוח נרחבת תשתית הכנת עבירות; מניעת
תלמי שילוב קהילהמשטרה; יחסי בתחום פרויקטים לביצוע
האישית", "המחויבות במסגרת קהילתיים בפרויקטים דים
אל המחר של המבוגרים דור את לקרב שמגמתה פעילות

המשטרה.

/
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דוברות

קבלת לצורך לחודש, אחת מ"י דוברי כל התכנסו השנה
בעיות של ופתרון הצגה מידע, החלפת מקצועיות, הנחיות
הדוברים פורום מיסוד וכוי. המשטרתית הדוברות מערכת
את והגביר הדוברים בין יומי ויום הדוק פעולה לשיתוף הביא
דוברים של הטריטוריאלי בתחום למתרחש הדוברים ערנות

אחרים.

עם קבועים מגעים לקיום הקשור בכל הדובר לתפקידי נוסף
יזום ואמין, מוסמך מידע והעברת התקשורת כלי נציגי
שונים, לפרסומים תגובות למתן דגש השנה ניתן ותגובתי,
לכלי תגובות מתן לצורך דיוקם. על דברים להעמיד במטרה
דובר, הודעות כגון שונים בכלים שימוש נעשה התקשורת

למערכת. ומכתבים מקצועיים קצינים התראיינות

במשטרה, הדוברות בנושא חדשה קבע לפקודת הצעה הוכנה
ואת הדוברות מערכת של והארגון המטרה את המציגה
סוכמה. טרם ההצעה דובר. כל של והסמכויות התפקידים

^(, ו# !,ן;ן^^"11   ו0נ11£|*180*0א!0!^0£א**14זחו1*!1]*1.

ביקורים. ב86 איש 3,643 התארחו בשפרעם
למגזרים המשטרה בין הפעולה שיתוף וחיזוק הקשר להידוק
אזרחים ל2,300 עיון ימי כ24 הילק"מ ארגנה בציבור השונים
אזרחים 717 השתתפו שבהם סמינרים 9 וכן שוטרים, ו600

שוטרים. ו500
את הגבירו שירות, ותשדירי הסברה סרטי רדיו, תכניות
נערכו וכד'. רכב על שמירה מיגון, בנושאי הציבור מודעות
בשא אזרחים פונים שבמסגרתם לציבור" פתוח "קו מיבצעי
למפקד פתוחה "דלת ומיבצעי המשטרתי לפיקוד לות
לאיכות וועדות ותשובות שאלות ערבי והתקיימו המשטרה",
דפדפות עלונים, של עותקים מיליוני כ2 ומשטרה. חיים
משטרה תערוכת הכינה היחידה בציבור. הופצו ופוסטרים
בכל ספר ובבתי בשכונות המשטרה, פעילות להצגת ניידת

הארץ. רחבי
המלצות בעקבות המשטרה פיקוד החליט 1983 שנת במהלך
מתאמת ארגונית מסגרת האזרחי במשמר לראות קופל ועדת
מטה לקציני גם הפכו בשטח המשא"ז מפקדי ילק"מ. לנושאי

משטרה. קהילה בנושאי מקצועיים

המשטרה תזמורת
התזמורת הופעות. כ150 ישראל משטרת לתזמורת היו השנה
והשתת חדשים, ועולים ספר בתי כתלמידי ציבור בפני ניגנה
השתלבה התזמורת ומשטרתיים. ממלכתיים בטכסים פה
קשיש כימי משטרה, קהילה לקשרי היחידה של בפרויקטים
המשטרה בין הקשר להידוק תרמה ובכך משטרה, וימי

לקהילה.
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*7*3
ארגוני תרשים
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לוחות
הפעילות היקף
המשטרתית

ו לוח
אחדים במגזרים המשטרתית הפעילות היקף

ו983198ו

הפעילות באחחיס198119821983סוג השינוי
1981/821982/83

הציבורי" הסדר לאבטחת גדול בהיקף 27830043.3+7.9+44.3מיבצעים
המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים +4,738,7104,389,6414,845,5007.4בדיקת 10.4

אישי לנשק רישיונות לקבלת בבקשות .12,180טיפול 9,2767,78623.816.1
חקירה תיקי 

י י ועוונות 243,406220,817239,8309.3+8.6פשעים
תביעה אי 57,36356,47954,1811.54.1

משונות +2,9683,0492,428מיתות 2.7.20.4
5,5134,8804,65911.54.5נעדרים
24,50940,98543,504+67.2+6.1חטאים
+1,1941,4231,503דליקות 19.2+5.6

דרכים 13,15512,73613,8423.2+8.7תאונות
תעבורה +012,1573.3,ו883,808854.466דו"חות 18.4

מאסר פקודות של לפועל +276,250240,733294,02512.9הוצאה 22.1

הארצי. תמיבצעיםבמטה מחלקת ידי על שהוקצו נוספים, בכוחות תוגברוהמחוזות שבו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע

29



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

!9831974

מוושימהאוכלוסייההשנה דכג כלי
תושבים ל000,ו

ועוונות פשעים
תושבים ל1,000

תענווה עבירות
תושבים ל000,ו

השינויהמסגר
נושנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמספר
משנה
לשנה

(באחוזים)

השינויהמקפו
משנה
לשנה

(באחווים)

השינויהמספד
משנה
לשנה

(באחוזים)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

 1981
1982

3,382,643
3,488,100
3,556,800
3,650,000
3,733,000
3,831,200
3,885,135
3,977,000
4,060,000

+ 2.4
+ 3.1

+ 2.0
+ 2.6
+ 1.9
+ 2.6
+ 1.4
+ 2 ..3

+ 2.1

120.7
122.4
123.8
122.9
123.7
122.5
134.2
150.8
162.6

+0.7
+ 1.4
+ 1.1
0.7
+0.6
1.0
+9.5
+ 12.4
+ 7.8

66.4
69.8
70.8
71.3
72.9
74.0
78.3
75.6
68.3

+8.1
+5.1
+ 1.4
+0.7
+ 2.2
+ 1.5
+ 5.8
3.4
9.7

81.0ו
241.6
242.9
266.9
234.0
290.0
282.0
222.3
210.5

+ 3.0
+ 33.5
+0.5
+ 9.8
12.3
+ 23.9
2.7
21.2
5.3

19834,150,000+2.2178.3+9.670.8+ 3.7243.9+ 5.9ו

3 לוח
עבירות* של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים

ו98ו983ו

עבירות תיקיםקבוצות הכל באחוזיםהשינויסך באחתים גילויים
19811982. 19821983ו98ו982/83ו82/ז98ו1983

המדינה +8241,013901ביטחון 22.911.174.271.473.0
הציבורי +18,28216,42717,05410.1הסדר 3.867.969.669.9

אדם +2652622871.1חיי 9.547.556.963.4
אדם של 10,84210,0849,9607.01.270.571.475.2גופו

+1,9582,1722,074מיו 10.94.555.256.058.5
+1541501652.6מוסר 10.063.064.063.6
+3,6783,7074,326+0.8סמים 16.765.261.177.8
+194,051177,398189,9688.6רכוש 7.112.412.211.9
12,2818,21113,67941.3+66.648.553.047.6מרמה

+308310263כלכליות 0.615.281.586.581.4
+8713898מינהליות 58.6.29.056.360.168.4

(עוונות) +417671778+60.9רישוי 15.975.578.779.2
+259274282אחרות 5.8+ 2.969.566.164.5
הכל 243,406220,817239,8309.3+8.622.722.723.0סך

22,21,20 בלוחות ניחן המלא הפירוט .
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4 לוח
ומין גיל לפי סמימ בעבירות מואשמים*

1983

נשיםגבויםהעגיוה

14 171518+1914עד 171518עד .+19

בסמים שימוש
סמים וייבוא ייצור סחר,

21
6

280
119

173
73

2411
1130

2

2

29
13

13 

3

233
94

כוללשפוטים

5 לוח
הרכב) סוג (לפי רכב* מתוך וגניבות רכנ גניבות

ו98ו983ו

מכוניתהשנה
נוסעים

מכוניות
מקחריות

אופנועים
וקטנועים

כלי הכל סך
שנגנבו רכב

רכב מחול גניבות
וגב חלקי וגניבות

1981
1982

12,750
12,295

2,411
1,926

877
804

16,088
15,042

37,178
37,461

198310,4481,9951,09516,64443,485

בלבד מנועי רכב י

ו3



עבריינים
החוק ואכיפת

6 לוח
חקירה ותיקי עבריינים

1983 1980

חקירההשנה עבריינים*תיקי

היקיטנפתחו
שנהם
נתגלו

ענר"נימ

אחוז
הגילויים

הגלמבוגריםקטינים קן

נקנהזכרנקנהזנר
עבר"גים

1980
1981
1982

247,015
243,406
220,817

57,318
55,159
50,096

23.2
22.7
22.7

8,820
9,375
6,757

547
820
483

38,003
35,658
35,442

5,550
5,839
5,703

52,920
51,692
48,385

48038,5986,00451,253[7ר,1983239,83055,09023.06

שנה באותה שביצע החמודה העבירה לפי  השנה במשך בלבד אחת פעם אדם כל נמנה זה בלוח *

7 לוח
העבריינים מכלל קטינים של חלקם

19831980

עברייניםהשגה הכל מתוךסן הקטינים אחוז
העבריינים כלל

תיקי בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

היקי נכלל
החקירה

בהיקי
התפרצויות

1980
1981
1982

52,920
51,692
48,385

4,181
3,650
3,199

17.7
19.7
15.0

45.0
47.3
37.1

198351,2534,01013.021.8
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8 לוח
ע3ר"נ*ם בתיקי הטיפול התפתחות

19831980

הכלהשנה סן
תיקים

מואשמים
שהורשעו

מואשמים
שזוכו

תיקים
שנסגרו

והועברו תיקים
לפרקליטות

תיקים
התביעה שבטיפול

המשטרתית

שטים תיקים
הטיפול הסת"מ

בהם

כמות
התיקים

אחוז
מסו
הכל

כמות
התיקים

אחוז
מסד
הגל

כמות
התיקים

אחת
מסן
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסך
הכל

כמות
התיקים

אחת
מסך
הכל

כמלת
התיקים

אחלז
מסן
הכל

1980
1981
1982

57,318
55,159
50,096

100.0
100.0
100.0

4,866
2,657
3,548

8.5
4.8
7.1

65
71
57

0.1
0.1
0.1

7,641
7,072
7,200

13.3
12.8
14.4

1,981
1,658
ו ,659

3.5
3.0
3.3

12.574
11,879
11,229

21.9
5.ו2
22.4

ו9ו,30
31,822
26.403

52.7
57.7
52.7

198355,090100.04,4988.2960.27,67913.92.1914.011,38920.729,23753.0

9 לוח
מאסר פקודות של לפועל הוצאה

ו98ו983ו

מאסר משפטפקודות מבתי לפועלנתקבלו לפועלהוצאו התגאו טרם
19811982198319811982;1985198119821983

הכל 276,250240,733294,025270,211261,585298,90287,10666,51360,264סך
פליליות מאסר פקודות

חוב איתשלום על מאסר פקודות
למיניהן הבאה פקודות

94,549
155,085
26,616

72,350
142,362
26,021

75,973
183,577
34,475

95,090
148,341
26,780

74,497
164,145
22,943

79,707
184,732
34,463

32,967
51.976
2,153

23,279
39,576
3,658

79,238
38,873
2,153 ליו

יין



גדרכימ התעבורה

10 לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

19831974

הכלהשנה סן
תאונות

תאונות
קטלניות

תאונות
קשות

תאונות
קלות

מספר
הנפגעים

ונפגעיםהאוכלוסייה תאונות
תושבים ל00,000ו

הננגע'טהתאונות

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1982

14,850
14,485
14,505
15,934
16,821
14,413
12,833
13,193
12,736

623
571
528
553
542
487
389
366
339

2,476
2,474
2,538
2,672
3,047
2,810
2,624
2,604
2,434

11,751
11,440
11,439
12,709
13,232
11,116
9,820
10,223
9,963

21,710
21,078
21,029
22,907
24,150
20,630
17,994
18,592
18,461

3,382,643
3,488,100
3,556,800
3,650,000
3,773,000
3,831,200
3,885,135
3,977,000
4,060,000

439
415
408
436
452
380
330
332
314

642
604
591

627
649
540
463
467
455

198313,8423862,86110,59519,948333481

1ו לוח
הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

המורשים
982ו983ו

השינוי19621993
באחוזים

דרכים 12,73613,842+8.7תאונות
+4,060,0004,150,000האוכלוסייה 2.2

מורשים רכב כלי
+660,000740,000(מנועיים)* 12.1

התאונות מספר
ל1,000כלי
מורשים רכב
1919(מנועיים)

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לפי אומדן מורשים, רכב כלי *
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13 לוח
לתאונות הסיבות התפלגות

1983

מחוךמספדהסיבות אחוז
הכלהסיבות* סן

3,14421.5מהירות
עקיפות פניות, 2,13014.6סטיות,

איתות 410.3סנוור,
מכניים 1581.1ליקויים

190.2מטען
רגל הולכי 1,79812.3התנהגות

רגל להולך זכות 1,72011.8אימתן
לרמזור או לתמרור 2,37516.2איציות

940.6שכרות
כחוק שלא בדרך 5103.5שימוש
אופניים רוכבי 3212.2עבירות

רגילה 950.7חניה
נסיעה כדי תוך קלות 6864.7עבירות

הסיבות 1,50910.3שאר

14,610100.0סךהכל
התאונות מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יעו .

12 לוח
דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי

1983

הרכב כלי המעורביםסוג הרכב כלי
דוכיס בתאונות

■ הכל מתוןסן אחוז
הכל סך

פרטיות 13,40660.0מכוניות
משא. 3,99717.9מכוניות

7463.3מוניות
1,5086.7אוטובוסים

אופנועים 1,2905.8קטנועים,
אחרים מנועיים רכב 3701.6כלי
אופניים ותלת 9814.4אופניים
לבהמות רתומות 430.2עגלות

המעורבים הרכב כלי 22,341100.0סה"כ

14 לוח
לסוגיהן דרכים תאונות

19831982

התאונות באחוזיםהכלסוסוג
1982198319821983

התנגשות
נע 6,3777,12350.151.5ברכב
התנגשות

רזונה 1401661.11.2ברכב
מהכביש 1151220.90.9ירידה

התנגשות
דומם 4354163.43.0בעצם

רגל הולך דריסת
בו פגיעה 3,9874,35431.331.4או
בנוסע פגיעה

רכב כלי 6725975.34.3בתוך
6727075.35.1התהפכות
59680.50.5החלקה

2792892.221אחר

הכל 12,73613,842100.0100.0סך
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15 לוח
וילדים מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי

19831980

0י
*0

קשההרוגיםסוהשנה קלפצועים פצועים
הכל
נפגעים

18
נוסעיםדגלהולכיהכל

ונהגים
סן
הכל

נוסעיםוגלהולפי
ונהגים

סר
הכל

נוסעיםוגלהולכי
ונהגים

ילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיסמבוגריםילד*ממבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

1980
1981
1982

17,994
18,592
18,461

433
440
386

157
131
124

66
48
43

198
246
202

12
15
17

3,281
3,329
3,138

757
701
644

471
442
413

1,895
2,015
1,92 ו

158
171

160

14,280
14,823
14,937

2,189
2,163
1,962

ו12,ו
1,104
1,101

י,10 49
10.654
10.946

821
902
928

03011,748967,ו73,5787804392,17418515,9342,189ן198319,94843615748214

6ו לוח
הדרך סוג לפי והרוגים קטלניות תאונות

הדין סוג
הרוגיםתאונות

צומתצומת יגלנהגיםנוסעים0ה"3לא סה"כאחריםהולבי

ביום עירונית
בלילה עירונית
ביום בינעירונית

בלילה בינעירונית

32
25
8
10

86
64
89
72

118
89
97
82

13
13
45
37

22
13
47
34

85
67
22
31

1

1

2

3

121
94
116
105

.. 753113861081162057436סה"כ



17 לוח
גיל קבוצות לפי  ונוסעים רגל חולני  שנפגעו ילדים

19831980

הנפגעים הכלשנהסוג סן
נפגעים

וגל ונהגים*מלכי נוסעים
הכל הכל45ו40סל ו40סן 45

הנפגעים כל
1980
1981
1982

2,649
2,682
2,662

1,658
1,594
1,557

226
162
251

1,429
1,432
1,306

993
1,088
1,105

161
174
254

833
914
ו85

19832,6861,5171681,3491,169204965

הרוגים
1980
1981
1982

78
63
60

66
48
43

20
9

20

46
39
23

12
15
17

1

5

5

11

10
12

19836548153317215

קשה פצועים
1980
1981
1982

629
613
573

471
442
413

63
52
74

408
390
339

158
171

160

21
15
28

137
156
132

19836244394739218522163

קל פצועים
1980
1981
1982

1,942
2,006
2,029

1,121
1,104
1,101

143
101
157

975
1,003
944

821
902
928

139
154
221

685
748
707

19831,9971,030106924967180787

אופניים רוכבי בעיקר .
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8ו לוח
הפגיעה חומרת למי דרכים תאונות נפגע*

1983

הפגיעהסוג הכלחומות סן
נמנעיםקלהקשהקטלניתהנפגעים

רגל 94,643ו2051,2193,2הולמ
1061,0936,0097,208נוסעים

מכוניות 848204,8505,754נוהגי
אופנועים 91488701,027נוהגי
אופניים 9181716916ונוהגי

13117270400אחרים
הכל 4363,57815,93419,948סך

19 לוח
לפי בדרכים התעבורה חוק* על עבירות

שנרשמו דו"חות
ו 983

לסוגיהן הכלהעניוות מתוןסן אחח
הכל סך

מופרזת 54,9215.4מהירות
עקיפות פניות, 33,6853.3סטיות,

איתות 40,3014.0סנוור,
מכניים 26,9422.7ליקויים
מטען 10,3601.0עבירות

רגל הולכי 33,4013.3התנהגות
רגל להולך זכות 2,6990.3אימתן

לרמזור או לתמרור 75,0547.4איציות
58שכרות

כחוק שלא בדרך 40,1114.0שימוש
אופניים רוכבי 7590.1עבירות

נסיעה כדי תוך קלות 46,9844.6עבירות
טכניות 113,91611.2עבירות
העבירות 46,6624.6שאר

תנועה כדי תוך עבירות הכל 525,85352.0סך
אסורה 189,62818.7חניה

מחמירים בתנאים 232,51923.0חניה
מוגבל בתחום 64,1576.3חניה

חניה עבירות הכל .48.0|_486,304סך
עבירות הכל 1,012,157100.0סך
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מסמכים לוחות
20 לוח

העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים
19831981

הענייה חקירהסוג שנהנזתיקי באחוזיאתחהגילוייסתיקים הפעי
ענוייניס הגילו"סתגלו

19811982198}19811982!9831981198219831981/821982/83

התאגדות או 4513441381193684.488.887.6+4.41.0התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה 531511100.033.3100.066.7+66.7קטטה

ברחוב והפרעה 1,2361,0201,0281,01384590282.082.887.7+0.8+4.9קטטה
גבול +2,7522,3902,1941,5711,4101,35457.159.061.7הסגת 1.9+2.7

ציבור עובד +15201614191693.395.0100.0הכשלת 1.7+5.0
4,6264,2444,3483,6823,2293,29579.676.175.83.50.3איומים

34
המשפט כלפי +3,2893,1613,2752,4652,4202,52474.976.677.1עבירות 1.7+0.5
והימורים 17112816515410415090.181.390.98.8+9.6משחקים 3 הדת3 כלפי 131217651146.241.764.74.5+23.0עבירות | 1541281331118610272.167.276.74.9+9.5שוחד5

המשפחה כלפי 92868159635964.173.372.8+9.20.5עבירות
דרך חסימת רעש, 1,9891,4531,59940538937020.426.823.1+6.43.7מטרד,

שירותהביטחון כלפי 50840663138929451076.672.480.84.28.4עבירות
ציוד  הביטחון כלפי +60065961033637928356.057.546.4עכירות 1.511.1

הציבורי הסדר כלפי אחרות 92267989062645657567.967.264.60.72.6עבירות
והכשלתו שוטר +1,8651,9042,0251,5421,6191,72782.785.085.3תקיפת 2.3+0.3

84747556474566.763.560.03.23.5רצח

לרצח$3 +14213411652666636.649.356.9ניסיון 12.7+ 7.6

+1410171061371.460.076.511.4הרינה1* 16.5

והריגה§3 רצח +132410319,523.179.250.0איומי 56.129.2
אדם חיי כלפי אחרות +1220195111241.755.063.2עבירות 13.3+8.2

חמורה גופנית 69768576248947054070.268.670,91.6+2.3חבלה
ציבור עובד 31634041829229536592.486.887.35.6+0.5תקיפת

ציבור) עובד (למעט +9,0508,3007,9096,3415,9445,99470.171.675.8תקיפה 1.5+4.2 פליליתג! ופחזנות 66364873243741648565.964.266.31.7+2.1רשלנות
שווא ומאסר כפייה, 115111139887710476.569.474.87.1+5.4חטיפה,

אדם של גופו כלפי אחרות 1עבירות

באיומים או בכוח 27720024418213016865.765.068.90.7+3.9אונס
כחוק שלא ובעילה 11110310586848277.581.678.1+4.13.5אונס

הטבע כדרך שלא מין +75649457517376.079.777.7עכירות 3.72.0
בכוח מגונה 37132231220419318455.059.959.0+4.90.9מעשה

בכוח1 שלא 77197985939152248550.753.356.5+2.6+3.2מעשהמגונה
בפומבי מגונה +34349145215522821645.246.447.8מעשה 1.2+ 1.4
מין מחלות +431325.0100.0הפצת 75.0

אחרות מין 610845666.750.075.016.7+25.0עבירות

לזנות 92080.667.971.412.73.5\36282829סרסרות
בזנות3 לעסוק 67444466.757.1100.09.6+42.9שידול
זנותמ למעשה +26332118171969.281.890.5שידול 12.6+8.7

אחזקתו/ או בושת בית +16161414131487.581.3100.06.2ניהול 18.7

ושידולם קטינים 64598829284145.347.546.62.20.9פיתוי
תועבה דברי +55723440.060.057.5פרסום 20.02.9
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(המשך) 20 לוח

הענייה תקיוהס1ג שנהםתיקי הגילו"סזיקים נאחחיאוזח הנעו
עגויינים הנילו"ס.תגלו

1981198219831961198219851981/621962/83נ8*198119821

זנות למטרת ישוטטות 22100.0

מסוכנים ב0מים 2,4962,2032,8451,6731,4812,18367.067.276.7+0.2+9,5שימוש
מסוכנים בסמים +1,1821,4931,4747257761,17961.352.080.80.3סחר 28.8

~ וייבואםו סמים +1178672.785.7"צוד ו 3.0

כלפיהמוסר עבירות ■12שאד 121100.0100.0100.0■\י:י:י

חמורות בנסיבות 207202221919710044.048.045.2+4.02,8שוד
נשק) (בלי 36335635213213212236.437.134.7+0.72.4שוד

פשע ביצוע לשם .6101166חימוש 7100.060.063.640.0+3.6
גניבה לשם +1411088542263629.824.142.45.7תקיפה 18.3

+44840344130327630867.668.569.8+0.9סחיטת 1.3
למוסד או עסק לבית +21,99120,53619,0292,7382,6432,74612.512.914.4+0.4התפרצות 1.5

דירה לבית 36,56629,97933,6132,6832,2182,4957.37.47.4+0.1התפרצות

פריצה כלי 39834036531226828478.478.877.8+0.41.0החזקת

 ציבור3 עובד ע"י גניבה +29275025203986.274.178.012.1ביצוע 3.9

ועובדיםצ סוכנים ע"י גניבה +80074391458857869673.577.876.1ביצוע 4.31.7
רשות ללא ברכב 0.61.3+ו.1נ16,08815,04215,6491,8991,8691,74411.812.4שימוש

חלקים11 גניבת או רכב מתוך 37,17837,46143,4859068511,2622.42.32.90.1+0.6גניבה אופנייםן 7,6097,2977,3491201001571.61.42.10.2+0.7גניבת
+411.32.62.1■2,1882,0041,9462952כייסות 1.30.5

אחרות 49,52243,01443,4257,6186,4186,21315.414.914.30.50.6גניבות
גנוב רכוש +75578198462357579782.573.681.08.9קבלת 7.4
גנוב רכוש +2,4132,0351,7361,6401,3961,22668.068.670.6+0.6החזקת 2.0

+8221,1131,47315522623018.920.315.6הצתה 1.44.7
בזדון לרכוש נזק 15,49515,09618,0063,8853,6923,89525.124.521.60.62.9גרימת

התפרצות או גניבה לשם 117718595627381.287.365.9+6.11.4שוטטות
הרכוש כלפי אחרות 58524185613.89.614.64.2+5.0עבירות

ארנקים +857728713130869415.211.813.23.4חטיפת 1.4

ובולים כסף 153919626162117.017.6219+0.6+4.3זיוף
והפצתם מסמכים ו2,1232,3115,6261,1201,023זיוף ,99452.844.335.48.08.9

9 ועושקב +3,4931,8102,4701,3729691,19939.353.548.5מרמה 14.25.0
כיסוי ללא שיק +6,3073,7094,9993,2812,0952,91052.056.558.2+4.5משיכת 1.7
אחרות מרמה 20529048316226538679.085.579.9+6.55.6עבירות

כלכליות 30530925624926820981.686.781.6+5.05.1עבירות
פיסיקליות 480.0__15עבירות אחרות 322166.750.0עבירות

עירוניים עזר 521360.0חוקי
אחרות מינהליות 821369746836756.161.069.1+4.9+8.1עבירות

נפץ וחומרי תחמושת +21547558318240750984.785.787.3נשק, 1.0+ 1.6 ^ וטלוויזיהג: .2521רדיו 2010151140.071.455.0+31.416.4
^ ועסקיםגי תעשיות 68856050512773.560.045.013.515.0מלאכות,

אחרות רישוי 1099011573556967.061.160.05.91.1עבירות

עבירות 25927428218018118269.566.164.53.41.6שאר

הכל* 243,406סך
ו י  1

220,817
ו __1239,830"

1 1

55,15950,09655,09022.722.723.0+0.3
המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות מספר את גם כוללים הנתונים .

ד ת  ברשלנות מוות גרימת את נם כוללים הנתונים .י
40



21 לוח
חקירה תיקי
19831981

העבירה חקיוהסוג באחוזיםתיקי התיקיםהשינוי מק8י
תושביםל100,000

19811982198)1981/811982/83198119821983

התאגדות או 451344169.41.1.3.31.0התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה ■53קטטה , ;. 1 40.066.7_0.1

ברחוב והפרעה ו1,2361,020קטטה ,02817.5+0.831.125.124.8
גבול 2,7522,3902,19413.18.269.258.952.9הסגת

ציבור עובד 152016+33.320.00.40.50.4הכשלת
4,6264,2444,3488.3+2.4116.3104.5104.8איומים

י המשפט£ כלפי 3,2893,1613,2753.9+3.682.777.978.9עבירות
/ והימורים? 17112816525.1+28.94.33.14.0משחקי
[ דת3 כלפי 1312177.7+41.70.30.30.4עבירות

15412813316.9+3.93.93.13.2שוחד
המשפחה כלפי ו9286816.55.82.32.1עבירות .9

דרך חסימת רעש, +1,9891,4531,59926.9מטרד, 10.050.035.838.5
הביטחון כלפישירות 50840663120.1+55.412.810.015.2עבירות
ציוד  הביטחון כלפי 600659610+9.87.415.116.214.7עבירות

הציבורי הסדר בלפי אחרות 92267989026.4+31.123.216.721.4עבירות
ותכשלחו שוטר +1,8651,9042,025תקיפת 2.1+6.346.946.948.8

+84747511.9רצח 1.32.11.81.8
לרצח 1421341165.613.43.63.32.8ניסיון * 3

*1
14101728.6+70.00.30.20.4הריגה

והרינה רצח 132410+84.658.30.30.60.2איומי
אדם חיי כלפי אחרות 122019+66.75.00.30.50.4עבירות

תמורה גופנית +6976857621.7תבלה 11.217.516.918.4

3 ציבור5 עובד +316340418+7.6תקיפת 22.97.98.410.1

^ י 4$

ציבור) עובד (למעט 9,0508,3007,9098.34.7227.6204.4190.6תקיפה
פלילית ופחונות +6636487322.3רשלנות 13.016.716.017.6

שווא ומאסר כפיה 115111139+3.5+25.22.92.73.3חטיפה,
אדם של נופו אחרותכלפי .1עבירות 

באיומים או בכוח 27720024427.8+22.07.04.95.9אונס
כחוק שלא ובעילה +1111031057.2אונס 1.92.82.52.5

הטבע3 כדרך שלא מין 75649414.7+46.91.91.62.3עבירות
11

1
בכוח מגונה 37132231213.23.19.37.97.5מעשה

בכוח שלא מגונה 771979859+27.012.319.424.120.7מעשה
בפומבי מגונה 0.9ו343491452+43.17.98.612.1מעשה
מין מתלות .■43הפצת 25.00.10.1_

אחרות מין 610+66.720.00.20.20.2עבירות

לזנות 36282822.20.90.70.7סרסרות
בזנות לעסוק +674שידול 16.742.90.20.20.1
זנות למעשה +263321שידול 26.936.40.60.80.5

החזקתו3 או בושת בית 16161412.50.40.40.3ניהול

ושידולם! קטינים 6459887.8+49.11.61.42.1פיתוי
תועבה דברי 557+40.00.20.10.2פרסום

זנוח למטרת _2שוטטות

מסוכנים בסמים 7+29.162.854.368.5.וו2,4962,2032,845שימוש
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(המשך) 21 לוח

העניוה חקירהסוג באחוזימתיקי התיקיםהשינוי מספד
תועונ ל100,000

ו19811982 9831981/821982/831981!7821983

מסוכנים בקמים +1,1821,4931,474סחר 26.31.329.736.835.5

ויימאס סמים 11736.40.30.2ייצור

המוסר כלפי עבירות +ל12שאר 100.050.0

תמורות בנסיבות 2072022212.4+9.45.25.05.3שוד

נשק) (בלי 3633563521.91.19.18.80.5שוד

פשע ביצוע לשם +61011+66.7חימוש 10.00.20.20.3

גניבה לשם 1411088523.421.33.62.72.0תקיפה

44840344110.0+9.411.39.910.6סיחיטה

למוסד או עסק לבית 21,99120,53619,0296.67.3552.9505.8458.5התפרצות

י דירה לבית +36,56629,97933,61318.0התפרצות 12.1919.4738.4809.9
פריצה כלי 39834036514.6+7.310.08.48.8החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה 2927506.9+85.20.70.71.2ביצוע

ועובדיםצ סוכנים ע''י גניבה 8007439147.1+23.020.118.322.0ביצוע

רשות ללא ברכב 16,08815,04215,6446.5+4.0404.5370.5377.0שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך +37,17837,46143,485+0.8גניבה 16.1934.8922.71,047.8

אופניים1 +7,6097,2977,3494.1גניבת 0.7191.3179.7177.1

2,1882,0041,9468.42.955.049.446.9כייסות
אחדות 49,52243,01443,42513.1+0.91,245.21,059.51,046.4גניבות

גנוב רכוש +755781984+3.4קבלת 26.019.019.223.7

גנוב רכוש 2,4132,0351,73615.714.760.750.141.8החזקת
+8221,1131,473הצתה 35.4+32.320.727.435.5

בזדון לרכוש נזק +15,49515,09618,0062.6גרימת 19.3389.6371.8433.9
התפרצות או גניבה לשם .11771שוטטות 8539.3+ 19.72.91.72.0

רכוש כלפי אחרות 58524110.321.21.51.31.0עבירו
ארנקים 85772871315.02.121.517.917.2חטיפת

ובולים כסף 153919640.5+5.53.82.22.3זיוף

צ והפצתם3 מסמכים 53.456.9135.6*2,1232,3115,626+8.9זיוף
ועושק +3,4931,8102,47048.2מרמה 36.587.844.659.5

כיסוי ללא שיק 6,3073,7094,99941.2+34.8158.691.3120.4משיכת
אחרות מרמה 205290483+41.5+66.55.17.111.6עבירות

כלכליות 305309256+1.317.27.77.66.2עבירות
פיסקליות 0.1__15עבירות

אחרות .320.1עבירות 

!1
עירוניים עזר _52160.050.00.2חוקי

אחרות מינהליות 8213697+65.828.72.13.32.3עבירות

נפץ וחומרי תחמושת 215475נשק, 583*+22.75.411.714.0
וטלוויזיה 25212016.04.80.60.50.5רדט

ועסקים תעשיות 688560+25.029.41.72.11.4מלאכות,
אחרות רישוי +1517.4ו10990עבירות 27.82.72.22.8

עבירות +232274282שאר 18.1+2.95.86.76.8

9.3+8.66,120.35,438.85,779.0..243,406220,817239,830סךהכל*

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

ת.ד.  ברשלנות מוות גרימת את גם כוללים הנתונים . .
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21 לוח
ועגריינימ עבירות  שנתי סיכום

ו 983

הענייה חקיררסוג ענר"ניס*תיק*

שנהםזזיקים הגלמבינתם?טי1יסואחתתיקים סך
ענר"ניסהגילוייםנתגלועונפתחו

נקנהזכינקנהזכרענרייניט

התאגדות או 413687.833314017193התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה 11100.0קטטה

ברחוב והפרעה ו1,02890287.8113231,188277קטטה ,601
גבול 2,1941,35461.7140149912611,406הסגת

ציבור עובד 1616100.014216הכשלת
4,3483,29575.813392,5583853,085איומים

!.*
המשפט כלפי 3,2752,52477.1130341,4283541,946עבירות
והימורים 45211477ו16515090.913משחקים הדתן| כלפי ן[171164.7281עבירות

13310276.7281285שוחד
המשפחה כלפי 815972.81322760עבירות

דרך חסימת רעש, 1,59937023.12213157105197מטרד,
הביטחון שירות כלפי 44512465ו63151080.87עבירות
ציוד  הביטחון כלפי 61028346.452418254עבירות

הציבורי הסדר בלפי אחרות 89057564.670351938630עבירות
והכשלחו שוטר 2,0251,72785.379181,3442351,676תקיפת

78288ו754560.07רצת לרצח|§ 1166656.92251397173ניסיון

ו*
171376.5220224הריגה

והריגה רצח 10550.02215איומי

אדם חיי כלפי אחרות 191263.21221134עבירול

חמורה גופנית 76254070.9159678644995חבלה

ציבור"3 עובד 41836587.323428559371תקיפת
(למעטעובדציבור) 7,9095,99475.8580654,6538786,176תקיפה

פלילית11 ופחזנות 73248566.322140662491רשלנות
שווא ומאסר כפייה 13910474.069126123חטיפה,

אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

באיומים או בכוח 24416868.91711865209אונס
כחוק שלא ובעילה 1058278.1135972אונס

טבעיות בלתי מין 947377.7264672עבירות

בכוח מגונה 31218459.0231542179מעשה
בכוח מגונהשלא 85948556.57423261403מעשה
בפומבי מגונה 45221647.8181654187מעשה

מין מחלות הפצת

אחרות מין 8675.055עבירות

לזנות 282071.4117119סרסרות

בזנות לעסוק 44100.0314שידול

זנות3 למעשה 211990.516512שידול
החזקתו19 או בושת בית 1414100.051621ניהול

ושידולםו קטינים 884146.622628פיתוי

תועבה דברי 7457.144פרסום

זנות למטרת 22100.01שוטטות
1

מסוכנים בסמים 2,8452,18376.7301312,5842463,162שימוש
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(המשך) 22 לוח

הענייה חקירהקוג עבריינים*תיקי

סןהנלמבתריםקטיניםאחתתיקיםשנהםתיקים
הגילוייםנתגלושנפתחו

ענו"ויםנקנהזכרנקנהזנו
ענר"נים

מסוכנים בסמים 1,4741,17980.8125151,194991,433סחר

וייבואם סמים 7685.777ייצור

המוסר כלפי עבירות 11100.011שאר

חמורות בנסיבות 22110045.2391602201שוד

נשק) (בלי 35212234.7411259175שוד

פשע ביצוע לשם 11763.6134חימוש

גניבה לשם 853642.49127340תקיפה

44130869.85129119361סחיטה

למוסד או עסק לבית 51,866ז19,0292,74614.485813980התפרצות

דירה לבית 33,6132,4957.432217965451,349התפרצות

פריצה כלי 212ן36528477.8411169החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה 503978.0233439ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גניבה 91469676.1709548128755ביצוע

רשות ללא ברכב 15,6441,74411.154716684261,273שימוש

חלקים גניבת או רכב מתוך 43,4851,2622.916634497625גניבה
אופניים 7,3491572.15421268גניבת

1,946412.1919120כייסות5

אחרות 43,4256,21314.38611093,3408425,152גניבות
גנוב. רכוש 98479781.0996891651,061קבלת

גנוב רכוש 1,7361,22670.66274263867החזקת
1,47323015.6502669325הצתה

בזדון לרכוש נזק 18,0063,89521.6489322,9244843,929גרימת
התפרצות או גניבה לשם 32137_857385.94שוטטות

רכוש כלפי אחרות 41614.6517215עבירות

ארנקים 7139413.21925448חטיפת

ובולים כסף 962121.95115526זיוף
והפצתם מסמכים 5,6261,99435.439147941671,014זיוף

ועושק3.1 2,4701,19948.5143625139781מרמה
כיסוי ללא שיק 4,9992,91058.2141,5456432,193משיכת
אחרות מרמה 48338679.915216316196עבירות

כלכליות 16516183_25620981.62עבירות

0 גי
פיסקליות 22__5480.0עבירות

אחרות 50.011ו2עבירות

3
עירוניים\ עזר __1חוקי

/
1

אחרות מינהליות 976769.1379385עביתת

נפץ וחומרי תחמושת 58350987.37146413485נשק,
וטלוויזיה 16ן15_201155.0רדיו

ועסקים תעשיות 28129_602745.0מלאכות,
אחרות רישוי 1156960.0660167עבירות

עבירות 28218264.5318313199שאר

הכל*. 239,83055,09023.06,17148038,5986,00451,253סן

שביצע ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם כלאדם נמנה זה בלוח .
ת.ד. ברשלנות מוות גרימת עבירות את ונם המדינה, ביטחון נגד העבירותשבוצעו מספר את גם כוללים הנתונים ..
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שומרון, נפות
ועזה יהודה

23 לוח
הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם אירועים

983ו

העבירות שומרוןסןהנלקבוצת יהודהנפת עזהנפת נפה

חקירה תיקי ועוונות פשעים
תביעה אי

משונות מיתות
נעדרים
חטאים
דליקות

17,131
610
293
269

23,058
127

6,221
550
76
30
591
57

4,226
59
ו 09
36

2,692
23

6,684
1

108

203

19,775
47

41,4887,5257,14526,818סךהכל

24 לוח
הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי

19831982

הכל שומרוןסך יהודהנפת עזהנמת נפת

9831982198319821983ו198219831981

חקירה תיקי
נתגלו שבהם תיקים

עבריינים
הגילויים אחוז

17,506

11,334
64.7

ו 7,1 ת

12,149
70.9

6,114

3,097
50.7

6,22 ו

3,897
62.6

4,074

2,598
63.8

4,?26

2,683
63.5

7,318

5,639
77.1

6,684

5,569
83.3
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25 לוח
הנמלה ולפי העכירות קבוצות ל*י  חקירה תיקי

19831981

העניוות שומרוןהשינוי■הכלסזקבוצות יהודהנפת עזהגנפת מת
982ז983וחקיוהחיק

198219831982198319821983באתחים19821983

הציבורי 3,3472,91912.81,3921,1937476981,2081,028הסדר
אדם +279295חיי 5.757927973.143130

אדם של 2,8992,8202.71,5311,421430507938892גופו
1081043.7474036412523מיו

+405472מוסר 16.5436387. 57275352
5,5525,4172.41,7621,828רכוש 1,7681,8532,0221,736
+289320מרמה 10.799145748611689

ופיסקליות +342405כלכליות 18.4414915072151284
403610.01061052025מינהליות

+9\4106רישוי 51.01733287477163214
העבירות 544669+23.090130158151296388שאר

;;■■;..... 6,1146,2214,0744,2267,3186,684וי2:::17,50617,131..;.;קרהכל*.*..;.

המדינה ביטחון נגד שבוצעו העבירות כל סך את גם כוללים הנתונים * .

27 לוח
 הפגיעה חומרת לפ* דרכים תאונות נפגעי

הנפות לפי
1983

16 לוח
 הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות

הנפות לפי
1983

נפת
שומרון

נפת
יהודה

נפת
עזה

סו
הכל

קטלנית
קעןה
קלה

33
195
279

43
223
346

59
244
280

135

662
905

הכל 5076125831,702סך

נפת
שומחן

נפת
יהודה

נ*ת
עזה

קר
הכל

קטלנית
קשה
קלה

29
152
94

37
171
131

55
193
130

121

516
355

הכל 275339378992סך
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