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י. י . י : ■ ., " י . יו

וןארו3י> המטה י1*

המבנה. (א)
הדריו! בשנו; גם וסגנו. הכללי המפקח של בראשותו הארצי' המטה עומד החיל בראש
וקביעת הדרכה המרחבים. פעולות של ותיאומן ריכוזן  שתפקידם לאגפים, מחולק המטה היה
האגפים, של הרכבם ברט' לענפיה, עבודתם. של היעיל ביצועה על פיקוח וכן קווייסוד,

..;, .;,.■.'.; ,., ■ ■■.■..: ניכרים. נשתנרשינויים סמכויותיהםיוא1?ןשמותיהם
 כדלקמן: בגוי הארצי המטה היה הדו"ח שנת תום עם

הכללי המפקח לשכת ו.
המנהלה אגף וו.

פשעים) חקירת אגף של במקומו (בא רות קי הזז ווו.,אגף
ההדרכה) אגף במקום. (שהוקם הארגון אגף .17

השנה. בסוף שהוקמה המטה, מזכירות .\/

תפקידי חלוקת בדבר העקרוניות ההשקפות על מיו*ד המטה של המחודש אתונו
חוץ. שבארצות המשטרה ארגוני ומלימוד הנםיון מן כתוצאה שנתגבשו האגפים, בין המשטרה
הברית, בארצות (בעיקר המטה.בחוץלארץ אנשי של ביקוריהם שימשו זה ללימוד י יסוד

י. !■" ; ■."■■■■■■ : ובהלוויציה). בצרפת באנגליה,
סמכויותיו והעמדת המנהלה אגף של היקפו צמצום  היתר, הראשונות התוצאות אחת
בכללו, התכנון הארגון, סמכויות תשלומים). אפסנאות, (תחבורה, ושירותים כיחאדם ענייני
הקשר ענייני כן בדרגים התענורה ענייני המבצעים,, המניעה, ל^וד,4כנונ7ישל..יפעולות
הקשר ענייני ההדרכה. בענייני גם לטפל שהמשיך ארגון, אגף המש|!ץויי^ז^עבר3^םמכותו:.של
מניעה. לסידורי המיוחדת ונגייעתם  המיוחד אופיים מחמת י יהאחרים הן^דו^מ^"השיתתים
הפלילית, המחלקה בחלקות: שלוש בו הוקמו הוא. אף נשתנה החקירות 1ל^ י,.1,^אל^נו
נסתעפו הם אך מהותי, שינוי נשתנו לא האגף תפקידי הכלכלית. ל?מחלקדז.ה(;ללי;ת^מחלקה
י י " י : ,.י י ,.י י י... . ." ^^?מיךוג;ניכח1.

"לימזכירותדוגןטה.^ "י■ייי י י יי■ .. י י י , "■ , . ■ י ■ ■. *^"^י {{! ל'.>^ ^"/0,1./

■.;■*.■..■!■ :>;.. ■■■:■■;■ . ■■■■■ ■ ■■ י.. .■..■ ■■■ ■.■■■■ :/ .■ ^*7*0*^0
. "■■■"■■ : ■ : הארצי. שבמטה והלשכות האגפים ייי^ואלד.יתפקי4הם:של יי

מדיניותה עם בתיאום החיל מדיניות את קובעת הכללי המפקח לשכת ו.

■.'..■,".■■ יי: י.. . האגפים. פעולותשלושת ומנחהאת ^מתאמת ;?^שלז^3(של^י! £ ■

ענייניכוחהאדמ המנהלתיות,את הפעולות את (מרכז "ייי^י'^יי"י^ו""^^ף^המנהלה ^

.תחבורהותשלומים. אפסנאות, כוחאדם'  מחלקותיו המשטרה. של ^^^תי'שירותייהעזר <;''

החיל, יחידות בין; בגיוס;השוטרים,בחלוקתם מטפלת <. נ7חלק%>1ח^ז1דם £?>1<1

בריאות, סעד, המשטרה? אנשי של ברווחתם הקשורים העניינים ובכל משמעתי *^ענ^ני; <;;י

.■>,;:.■:,. ^1. י\ ■;.■: ...... ■■ ייי? י ..."■■ י  חופשו^זכ^.■ י*יי*7
.החיל, של. בשיבוט מטפלת המשטרה. למשק. ז^זראית ■  ?;;!י3!יח;לק!^^:3סנז4ות
\\:^^;יי"י^: יי■■.■■:י,:!\ ^■■■^■■■■. ובחימוש!/ בהלבשתו י)>^י£%ןך%ואכלתו;
$לידי.רכיעות^כלי,וגפןןללק החיל דואגוגיליניע;ותושל ■ $ן^בורה ^<^£1ך%0

"..%■■.>■\;^.: ■?:! ',;.:.ןג.:.,.. ויעיל. תקין במצב הבלים החזקת ידי ועל
ובתשלומים בחשבונות המשטרה, בתקציב מטפלת  התשלומים מחלקת
ל: ■ן; ?*חתת), והוצאות (משכורת

למיניהן.: החקירהגע3ירות.שבוצעו יתפקןידי ^מרמי^ת י;^יו:ן,^^^;.חק.ירו1'[; ?■^^^
הגלכליוו:;^וקפ!;.^חן1ש והמחלקה הכללית המחלקת הפלילית, המחלקה '. מחלקותיו

,; /■  } . י ] _י, ,.,",_.",,,",,  י^".,"גנ



היסו^ לאחר1 שהועברו*למשטרה1 הכלכלי הפיקוח בפעולות טיפול לשם הירח בשנתי
במאסף פיקוחן' העגירותשבגדר1 בחקירתי מטפלות המחלקות והאספקה). הקיצוני משרד
בתפיסון זרים' ועל חשודים % עובריחוק^ על בפיקוח לדין, ובהבאתם עבריינים
או נמצא אבה שנגנב' והרכוש העבריינים' רישום1 את מנהל האגף שנמלטו. עבריינים
האצבעלתצלומים ביעות ט אוסף באמצעות בעיקר עבריינים, בזיהוי מטפל הוא הוחרם?
המדינה* במישרץיאובאמצעות:פרקלייט משפטיות, תביעות בהכנת עוסק באגף. הנגנזים
ידיעות אוסף אותה; ומתאם עליה מפקח הפלילים, בשטח המרחבים עבודת את מרמ

: המסקנות. את מהן ומסיק אותן מנפה העבריינות, בדבר

הצדדים את המשטרה; שלי המניעה תפקידי את מרכז ארגון אגף /ץן.

אגף .עם פעולה (בשיתוף בהסתננות המלחמה ושל הגבולות שמירת של המשטרתיים
בהכשרתם מטפל הוא המשטרתיים? צדדיה לכל התעבורה בענייני עוסק האגף החקירות).
את המשטרה, בעיות את חוקר האגף1 הטירונים? ושל המשטרה אנשי של והדרכתם
והפטטיסטיקה המחקר את ומרכז עורך לשיפורן? הדרכים ואת העבודה שיטות

והתכנון. המחקר יסוד על שנתקבלו ההחלטות1 על1!ביצוע ושוקד המשטרתית
.., " הן,? ארגון, אגף של מחלקותיו

וגבולות תחנות סטטיסטיקה,.תמנון מחקר,  שתפקידיה ~ התכנון.. מחלקת,
רישוי' מניעה, פעולות על פיקוח וביךמחוזיים, מיוחדים מבצעים מיפוי' מרחבים,

.,,,... המקצועית. הספריה החזקת
של המקצועית והעלאת.רמתו הטירונים. בהכשרת. מטפלת.  ההדרכה מ.חלק.ת~
הבחינות. תרבות.וספורט',בעריכת. להדרכה',בפעולות חומר בפרסום הקיים' השוטרים. סגל ,

השייכים. החייט. בעלי של ובאימונם בהכשרתם. השונות' הדרגות לאנשי המקצועיות
כלבים). (סוסים' למשטרה

למניעת*התאונות פעולה נוקטת בדרכים' התעבורה על מפקחת  התנועה מחלקתי
על עבירות מגלה לאחישארעו>; בחקירתהתאונות מטפלת לציבור' גורמיהן ולהסברת

העבריינים. את לדין ותובעת התעבורה חוקי

המשטרה: של הקשר עורקי את במצב.תקין ומחזיקת מקימת  הקשר מחלקת
ודואר. טלפונים נייד' אלחוט ומורס)' (דיבור יציב אלחוט

מזכירות של הרגילים התפקידים על נוסף עוסקת'  המט.ה מ.זכ.י.רות .\/
נגד תלונות בירורי (עתונות' ציבור ביחסי  מכתבים) הנהלת רישום' ארכיון; (תיוק,
של לאור בהוצאתם ובן הארצי המטה של.עובדי עבודתם על בפיקוח המשטרה)' אנשי
§ "/.. המשטרה. פרסומי

. ■ . . וחטיבות* מרחגימ .2
 .י ■ . /

מחולק' שהיה המשטרה' ח>ל שלי הטריטוריאלי בארגון שינויים חלו ל$ הדר'ח בשנת
המדיניות את המבצעים פיקוד;יוח0; (בסולם ונקודות תחנות נפות' למחוזות' הקודמות, כבשנים
שאינן (בתלאביביפו) הקבוצתי השיטור1 נפות זה מכלל יוצאות המטה. ידי על שהותוותה
רצופה' טריטוריאלית יחידה שאינה מיוחדת' חטיבה קיימת. כך על נוסף! לתחנות. מחולקות
 ובאוויר בים ביבשה, הגבול; ונקודות הנמלים נתונים לפיקוחה וגבולות, חופים חטיבת היא
אחת בחטיבה לרכז ש,ליהפ1לדהוזו; מטרתה המחוזות' שלל בשטחיהם נמצאים שהם פיי עלי אף
יעילות לשם החופים ולהגטמתי הגבולות על לפיקוח ■ הנוגעים העניינים בכל הטיפול את

: י ."■"■יי זרי עבודה של ביצועה
הטריטוריאלית החלוקה אחרים. למחוזות חוברו ונפותיו! הדרום' מחה! פורק הדף'ח בשנת

י.יי ■,.■.. ,.., ."~:.יי.י"....: . ■./.■:■■ ./י. .. .יי". \ היתה.כ1י.ל1ק9נן:4 החיל של



■ י. ;יי.י ■ :.:י.  ■■■■■■."..■?.;'■: .■<.<;■<. ;.;■■ .ו...>!ומ.1ו.;.,יר1שלימ(1; ,..

י,; ..;■.. ,..../,■ .י י .. ■*.■■. , נפותיו:.נפת.הבית"
הכפרים, נפת ,

. הנג3). (כולל השפלה נפת
י ,, , תלאביב; מחוז וו..

■..,■.. . . , , הצפונית' הנפה נפותיו
י . ,. . . הדרומית, הנפה ..

פתחתקוה. נפת
י .... 1 . חיפה? מחוז ווו.

חיפה, העיר נפת  נפותיו
. .. זנולון' נפת .., ., ,,

. . התיבה ,נפת
. , . טבריהןי מחת '/\ו. 

, צטת. לנפת פרט הדר'ח' בשנת לנפות מחולק היה לזג זה
וגבולות? חופימ חטיבת ,1

הנקרה)' ראש (כוללת חיפה' הנמלים יחידת יחידותיה
מגדלבאום מעבר לוה התעופה, שדה (כוללת תלאביב' הנמלים יחידת ;

■ : וכוי), בירושלים ■■ ■ 1

י ■ . הימיה. יחידת
מהנהגת כתוצאה נסגרו תחנות מספר ונקודות. תחנות 78 המדינה בשטח היו הדרת בשנת
כבניני החדשות. השיטור בנפות רוכזו ותפקידיהן תלאביביפו. בערים הקבוצתי השיטור שיטת

שונים. משטרתיים ומשרדים מתקנים שוכנו שנסגרו התחנות

, . . . ■.■ ■ . המצבה. (ג)
5 519501949 בשנות המשטרה מצבת את המראה טבלה להלן

יי 1 טגלה
1949^1950  המשטרה מצבת

ה. נ ר 7 ה
המצבה

31.12.5031.12.49

הכללי המפקח
הכללי המפקח סגן
הכללי המפקח עוזר

מחוזי מפקח
. " יממלקז? ראש

מחמי מפקח סגן
מחוזי מ8קח עתר
תשון(ה) מפקח(ת)
שגי(ה) מפקח(ת)

סמל רכ
ראשו%) סמל(ת)

^ני(ד") סמל(ת) ■;.,■

; שוטר(ת) 

1

1

1

6
■; ■ . ■ 6 .■ : .■

. .;, ל1. י:: י

38
108 ו

75
י //
314

425
2551

י, .; , .ג
י יי 1 י

 ... ז

18

, 25 ■ .,

72,;י .■■■■■

80
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■% כוללים הנ"ל המספרים

2 3סבלה טבלה
מיעוטיםשוטרות

הדרגה
המצבה

ת ג ר ז ת
הנזצבה

19501949 |19501949

1 ראשונה ראשוןמפקחת מפקח. 1■■"/ י 1

 שניה .שני3מפקחת 1מפקח ■., ;~י

2 ראשונה ראשון3סמלת ...,8ממל 9 "

28 שניה קני10סמלת 519סמל

254 ■/ 165149שוטר200שוטרת .

285 הכל 216180סך הכל 178סך

בשנת שרתו כך על נוסף המיעוטים. מבני שהנם מן.המנץ שוטרים מופיעים 3 מס' בטבלה .■■.■:

בכפרי הועסקו אלה מוספים שוטרים המיעוטים. מבני זמניים מוספים שוטרים 30 הדו''ה
■ הירדן. עבר עם הנשק שביתת חתה בתוקף ישראל למדינת שסופחו השטחים

■ (נוטרים)' המנץ מן שלא שוטרים של ניכר מספר להעסיק הכרח היה הדו"ח בשנת גם ■■'"■

שוטרים הנם הנוטרים תקציביים. ומטעמים המשטרה סובלת שממנה כוחהאדם מצוקת מחמת
הסוכנות (כגון, מסויימים וממשלתיים ציבוריים מוסדות של בשירותם מיוחד לתפקיד שנתמנו
על וכיו"ב), הדר פרי לשיווק המועצה הבטחון, משרד נפקדים, לנכסי האפוטרופוס היהודית'
מדיהם' מחיר ואת הנוטרים של משכורתם את המשטרה, באמצעות משלמים, המוסדות חשבונם? ,

נהנים הנוטרים בפיקוחו. ועובדים המשטרה לחיל הם כפופים וארגונית מבחינה,משמעתית ■אך
החוק. לפי לשוגזרים שהוענקו המשטרתיות הסמכויות ממלוא

מדים.. או שכר מקבלים; שאינם מתנדבים' שוטרים של בשירותיהם גם נעזרת המשטרה
המתנדבים השוטרים לפיהחוק. מלאות משטרתיות סמכויות ביתנו המתנדבים לשוטרים גם
וכן והסביבה) (רמתגן דן גוש באיזור בייחוד מטעים, ובשטחי בישובים בשמירה עוסקים
..,,■■., ■ , .■ . .■ י . . . ובשומרון. בשרון

,. 5. .?זבלה
מתנדבים. שוטרים..

י: \הדרגה הנזצבה
1950 .1949 .

""קצינים 5 ■2

תגשוניפ 5סמלים י
, שניים ,.י11סמלים ל.

■;,■■....... שוטרים .397240.

הכל 255;;;418מן י

טגלה;4
נוטרים

הכינין) מן שלא (שוטרים ,
הגזצבההדרגה .

. 1950... 1949

רנרסמל

ראשון סמל

שני סמל

שוטר.
י :י יי .

1

י £...
.362.

1

338
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מטיביםמוחגים: ל^י החיל': חלוקת, א0 המראה טבלה להלן
■/.. , , 6 38לה , ■ ...■.;
ומרחבים חטיבות לפי ~ המצבה י .■'.

בםה''כ בסיס
הגגיגזונלנר!

י חטיבת
זוופינז

וג,בו7ות>

. מחוז
הדרוס!

.1.

מחוז י

טבריוו ן
מחוז
יזיפת

מחוז
ירושלים

נזחח
ת^אפיג

המטח
האדצי הדרגה

1
(1950[1949[195011949[1950[194911950|1949(195011960(19451194311950119491195011949|>9501949

הכללי יה*סקח 11<י11

כללי המפקחת .סגן 1111
הכללי המ3' 11עוזר

מחוזי 7"6'1111י24111מפקח

מחלקה 8י611ראש
מחוזי. מפקח 6721414413111718סגן

כחוזי מפקח .1811624433עוזר 221232$325
ראשון 322016814529171061231,4310872מ*קוז

שגי 292212151261914771052147580מפקח
*.ין*

ראשון י836775524830524821192720סמל 171510314270
שני 24:4416163422425334;9371100657341775132ממל
368303535445.4562285784882212142462021651911342551.2223שוטר

הגל 75562729527334324920225317635563034|6445097475896131315סן

מהאות. תתגורר.) הארצי:".קשה המטהל של און:עוגדי.המיתקניםי כוללת הארצי* המטה מצגת א; הןןרווד:"
■, . . ". . י , .וכויןל ניתדגון האימונים בקיפ. , ,..■:.■
. ■ , זו. בטנלה נכללו לא ומנייפ טוספימ שוטרים כ. 

,. ■  . ■ . ■ ג' פרקי , : ...:/ .  ■,. ..י . .<

פ או 5וז1
י^. ... . :■ .■...■.■.■■ ..■:■■. כוחי'ארמ.". 1.:יגעיזת§

במידה עלרזומגט המצגת מספרי מצוקה. בדי ער בשנתהדו"ח החריפה . האדם כוחי בעיית י א.
השוטרימ' 0גל" . 'של ברמתו ? באיכות מקביל; שיפור; נתלווה לא בכמות' לעליה אד מסויימית;
החוששים למשטרה. חמורה דאגה מקור זויהנה תופעה ירידתמה. אף מלה הטירונים. של וביחוד
שוקלימ המרחבים ומפקדי המשטרה מטה החיל. של העתידה לדמותו סכנה ממנה נשקפת שמא
 התופעה של סיבותיה וקשים. רבים במכשולים נתקלים נ*מציהפ אך המצג, תיקון על

 מהן: אחדות נפרט במשטרה. ואינן'תלויות אובייקטיביותבעיקר
היתה החברתית.והמקצועית התרבותית' שרמתם ותיקים. שוטרים .של המרכזי הגרעין ■ ■;■■.

ישראל..^ובם #שטרת של והבינוני הנמוך הפיקודי המגל ליצ?רת מקור שימש גבוההלמדי..
ההברה.. את עמו זוךגהל דבר וקצינים' סמלים לדרגת הועלו הוותיקים. השוטרים של; המכריע:

בשורות. שנתפנו המקומות את; באו מקרוב שזה באנשים למלא
גבלל/שאין נתקגלה, מלחמה, שנות שהיו ישראל, משטרת של הראשונות קיומה בשנות
מגעת בארץ, אז שנמצא האנושי החומר מיטב בבחירת הקדימה שזכות ההנחה' עוררין. עליו
הארץ בחיי מעורים שהי1 רבים אנשים למשטרה נתגייסו כן פי על אף לישראל. ההגנה לצבא
הללו האנשים מן ביבר חלק היישוב. של. דמותו את הלמה האינטלקטואלית וציבו%ושרמתם:
שרשיטבמשטרר"בעיקר הכה ורבערך חשוב חלק אולט שעת'החיחם' שחלפה התפטוילאחר
;;^..."...; יי; .■■?..:/.; .'.ל י . בתנקייי©יקוד..ובמקצנעות^טבגיימ.
איר) י .■. . יי . ^ יי י . ^  י י י י.

י : ,. לל. י י י . י י יי8( .יי.■ לללל . . ■■ . :■



.והחברתייםזשטצתו^מדי^חוטשךלות הכלכליים הדו?ח.וז!תגאים בשנת; והשתנה ממצב .י.,, ב.
ןאקריט ובמקצועות ;בתעשי71 ^הפרטית,במסחר, בתעסוקה והצייבור, המדינה בשירות הרבות
השכלתית בהכשרה והמצויידים ..ובשפתה בדרכיה י 'הארץ' בחיי; הבקיאים אנשים בפני שנפתחו
תרבותה. ואת חייה אוחזות את לעצמם שסיגלו וותיקיה, הארץ שילידי כך לידי הביאו מספקת,
בחיילים קזנתלו הרבות התקווה הכלל.) למן יוצאים ממעטום ^חוץ למשטרה, מלהתגייס נמנעים
להוטים אינם המשוחררים החיילים והוגיו. המשטרה אתזשורות למלא שיבואו המשוחררים
במדים שירות מפני נוסף:הרתיעה זה,גורם פועל>קכיוון ו8צלם למשטרה, התגייסות אחרי
הכללית ירידתו אף הצבא. ממשמעת אף .מםויימות מבחינות חמודה שהנה משמעת ובתנאי

הכאובה. בבעייה אותותיה את נתנה ביישוב ההתנדבות רוח ושל החלוצי המתח של

שחלו יגל,;השיפורים שעם .המשטרה, .משכורת . :זה עניינים .''למצב העיקרי ■■ הנגרם > , 1ג.

ועלייאחת החפשי, בשוק העבודה שכר עם בהתחרות לעמוד היכולת מן רחוקה עודנה בה,
,;המאומצת העבודה  שני. גורם אחרות. מפרנסות המופקים הרווחים .עם וכמה ■כמד,:
שאם נוסף, וגורם ישראל, משטרת של הקשים בתנאיה השוטר מן הנדרשת ^האינטנסיבית
;מסביב שנוצרה נוחה הבלתי האווירה  איתן משקלו זאת בבל הרי המרי, או גשמי אינו. כי
::.:.■;.": ,..■;■..■■■■.  _ למשטרה. ,

חשובים חלקים .של ומעברם מאופיים נובעות מקצתן רבות: סיבותיו זה אחרון גורם , '

של האדם. בכוח' שתלו בשינויים להסביר יש ומקצתן מדיניות; מקצתן החדשה: העלייה ■,מן;
....,.י:^,: . .י.. .■ י. . . .. י : , ,,.■,,. ^ ■■,. המשטרה.

בשנת למשטרה המתגייסים לבוא: אחרו לא זו נסיבות. של,.השתלשלות ..תוצאותיה ■ד.)
להתגייסות< המתי,יצבים' המזרח. מארצות עולים ובעיקר חדשים עולים המכריע' ברובם היו, הדו"ח
ביניהם יש רצון. משביעים אינם המגוייסים רוב אףעלפיכן בקפדנות; ונבחרים ינגקנים
והוצאה מסויים מאמץ דורש הדבר טובים? לשוטרים להפכם.במרוצת.הזמן ■;ול3יטשאפשר
,בכללט המתגייסים יש,בין נאותה? השכלה בעלי אגשים. ועיראק, מצרים ביןעולי ■ובפרט

של;המתייסימ רובם שגם, היא הצרה המשטרה. לצרבי להכשרתם ומרץ זמן כסף, של מוגברת
.ברוב.המקרים חיים? מפעל או קאריירה מקצוע, ולעשותה להשתקע,בה למשטרה בא ■.ה^לואינו
.עתר. נוח.ומכניס להם,.סידור יימצא אשר עד ארעיי מקלט מקום .אלא במשטרה רואים הם אין
יעבור.;ןעמ? מחסהעד למצו^ שבו,אפשר נ^קלט רק אינה,בשבילם המשטרה כן, על יתר
.אלחוטנות. (נהגות' שונים מקצועות וללמוד המדינה שפת את גם לרכוש אפשר. במנטרה
ללימח<:תנאי אחרים' עבודה במקומות כמותן שמעטות הזדמנויות, בה ויש וביו"ב), פקידות
מהם,(בהזדמנות רבים מתפטרים, הללו, האפשרויות את מנצלים .לאחר,שהם ואנשיה. הארץ
במשטרה. ס בעדם. מעכבת אינה המשטרה אמתלה. בלי ואפילו שהיא כל באמתלה הראשונה,

י ייי בעלכרחם.י המשרתים באנשים תועלת אין אחר, במקום מאשר יותר
אינם החדשים השוטרים המשטרה: בפעולת רבים וסיבוכים קשיים יוצר זה מצב
למשל' ואם, כפרנסתקבע, נאת,השיתת,.במשטרה .'רואים כראוי'.אונם תפקידם את מחשיבים
"חן י1שא שלא למקום ייזעב אם או המשמעת' הפרת על קל עונש זה מסוג שוטר על יוטל
הוא הרי  בעיניו חן .נושאים אינם הגדולות לערים שמחוץ ■■ויוכ"המקומות בעיניו
הטירונות תקופת תור שפוטרו האנשים של מספרם גם רב גף על נוסף היסוס. לל$3  מתפטר 

. י בשירגת. להמשיר מתאימים הם אין ייני שנמצא ;משום הדשימ)'; (ששה
הנימוקימ:יד1סטיריאוטיפיי13: משני באחד התפטרותמ את מנמקים המתפטרים רוב

המשטרה*. בשירות עתיד ילעצמי רואה ואינני או אינה^מספקת"' "המשכורת
662 המשרה מן הורת תקופת ואותה איש? 1166 למשטרה ^^.^ו^"^זןותץן^נתגייטו
ע3?רות בגלל או לשרות התאימו שלא משום פוטרו ו187 ,462 . ד^פטרו .שמהם ,א?ש,

בלבי. 8חת שנה במשך המצרה מן איפוא הורד המתגייסים מספר של 60/0ר משמעתיות;



.%

מספרי עם הגיוסים מספרי א* נשווה ג*שר ביתרי,בהורות תופיע המצג חומרת ■

:" ;. ; < , "" ^ ,  ישראל? משטרת. של קיומה שנות בשלוש השחרורים
 גוהם מן הורדו

. י התפטרו המצבה גויסו הטנה

40
447
462

949

309

586
662

1557

2120
1827

1166

5113

היורדים מספר עלה. כן המתגייסים מספר ירד אשר שככל אנו למדים זו מטבלה 1

; המצבה. מן

אינה המשטרה של האדם כוח שכמות בלבד זו לא ביותר. רב נזקה . זו "תופעה ו.
של במשקלו גם לזלזל אין איכותו. גם יורדת בך על שנוסף אלא הצרכים? במידת עולה
להכשרתו שהוצאה ההשקעה את התפטרות, כל עם כליל, מפסידה המשטרה הכספי:. הגורם
, כלל קיימת" שאינה או רבה' אינה עבודתו תפוקת שבה בתקופה האת הטירון, של ולהבנתו
ברם, ניכר. פחת בה חל כליל7 אובדת אינה כי אם ציודו' ועל הלבשתו ע,ל שהוצאה ההשקעה
וליעילותו החיל של לרוחו גורם זה התפטרויות שזרם כנזק רעה פגיעתם אין אלה הפסדים
.....:■ . ממושכת.למדי. תקופה במשך מבראשית להכשרה זקוק חדש טירת המקצועית?
שעוד לחשוש ויש הדו"ה שנת סוף לקראת והלכו גברו לעיל שתוארו התהליכים כל

.1951 בשנת יחריפו
הקשים המכשולים אחד מתאים. אנושי בחומך מיידית לתגבורת זקוקה המשטרה ז.

שאין בה' העבודה ותנאי המשטרה של משכורתה  זו תגבורת של לרכישתה בדרך ביותר
ולעולים וחניכיה' ילידיה הארץ' לבני בלומה אנשים' של המתאים לסוג משיכה, כוח בהם
מספיק אינו המשטרה של הנוכחי כוחה נאותה. וציבורית תרבותית מספקת הכשרה בעלי
שנוספו התפקידים מן אחדים רק להזכיר די השונים. לשטחיה עבודתה של היעיל לארגונה
המצוקה חומרת היקפה במלוא שתופיע כדי  בעבריינות המלחמה  הרגילה לעבודתה
ובמטעים, בפרדסים פרי גנבות השחור, השוק הגבול, ושמירת בהטתננות המלחמה הנוכחית;
: אדם. בכוה גדולה תוספת מצריכים לבדם אלה כל  וכר, ההפגנות ריבוי
. . כוחח^רפ* 2.■■■;חו*מ5ו*ל

של האדם כוח הרכב של העיקריים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות לז^לן .

 / .  בעיותיו; ושל המשטרה

7 טבלה .

.*...■.■:,■ י. .■■■■!.■■;■;..י,. ■ הגיל לפי:  האדם כוחי הרכב : .:.;.' ■■.'. ; .'.= .■■*■.

., ;., י:ל ג ח ■ .;.■:. ::■;
נוספר

■האנשים:1

ם ה ^
ז הכולל,. האחוז

07וסריסי■קצינייסי מוזלים

שנים 25 ,.■■יי1076עד 1076 ..,.,.; ■ ^י י%30,3י ;■■

שנד. 30 ער 26 ,,.1125351090

1 40 עד 31. 1000140860■_■. ....,.,;,;. .28^%1 ■; ,.

ומעלה 41 ■,., .. ,;355; 80275/. ,., ■...■: ,10'%0;

בני שלהקציניםיהמ תבס ברט; ומטהו שלושים מאנשיהשגילם מורכב האדם טח "של $61/51
■<,(..{ ,י1גי*.■ יי < 4'

10
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י. י:.:י . ■■ . ט3ל.הי8 ;י ><:.>■.; ■;/;'. :■

המוצא ארץ לפי  האדם כוח הלבב
3

הכולל האחוז
מהם

ושוטרים סמלים קצינים
מספר
שים האנ המוצא ארץ

81734.78323אףךישדאל %
. %1'2828"2875אסיה
2634259אפריקה %7,4י
2178212196661,20/0אירופה

111100,30/0אמריקה

כוח הרכב
טבלה

 האדם
, . ■ . 9

ההשכלה לפי

מספרההשוכלהדרגת
קציניםהאנשים

ם ה נז
הכוללהאחוז

ושוטרים סנולים

180324עממית ■■1779%50,7
תיכונית 25114236%7,0חגי

12451391106%35,0תיכונית
גבוהה, %0'14327116.4חצי י

/11551643,30גבוהה

האדםהרכב כוח
טבלה
לפי

10

יבארץהשהותתקופת ■■"■ ■..

מספרתקופת
האנשים

מהם
■.;.האחוז י. הכולל בארץ השהות ושוטריםסמלקצינים■ ים

הארץ 8173478323ילידי "/0

ומעלה שנים 10116321195232,70/0

שנים 10 עד 522242186<20/0

שנים 5 עד 2469\46813,20/0

שנים 2 עד 17675, 762,, %21,6

משנה _118פחות 118■■■■■.;..... י%3'3

למעלה באריו הנמצאים אנשים או הארץ ילידי איפוא' הם< הקצינים של %97 כמעט
יי והשוטרים. הסמלים ממספר %52 אצל רק למצוא יש זה שוותק בשעה שנים> 10)0

וי1' י.י י ן ^ ■ ■ . 
11 טבלה

במשטרה הוותק לפי  האדם כוח הרכב
המנרט) בנגשטרוז שירות (כולל ."...

הכולל האחוז
מתם

שוטרים סמלים קצינים
נוספר.
האנשים הוותק

שגה מעשרים 722632142,למעלה %
עשרים עד 4718254מחמשעשרה י  ,1,3"/

חמשעשרה עד %9<31772169768מעשר

שנים עשר עד 112146ל*275מחמש ;7,70/0

ש1ים חמש .■ער ■41. 31331י /1,30י;:;"

שנימ ארגע :.עד י82420 58 ,. ...;2'30/0

ערשלוששגימ י3356985181, %9,5

 שגתילמ 1468עד ,_, ■ . 3? .. ,2321204%41,3

אחת שגה .\ו913143886עד 25,77.

11



יי\י

£$*

₪$:

 ו%67 שניט, משלוש שחיוו .ממשטרה משיתקט המשטח; אנשי מ3ל %76,5
■ י . ; י משנתיים.. פחות

■.■■■/^■■ל"" ■■■יי י י י .. :י יי י י " 12 טבלה י י■ י"" ■'■■■". י י י ; י ,;■. "
 המשפחתי המצב לפי  האדם כוח הרכב

הסוג.
; או

נשוירווקיםהמצבה
בלי
ילדים

ילדים ע0 גרושנשואים
בלי,
ילדים'

.גרו©
■גננו

ולדים

אלמן
בלי
ילדים

טם אלםן
ילדים

. .הדרגה |*3ו | י10|1ו3|49

סה''פ
קצינים

יהודים ושוטרים סמלים
ערבים ושוטרים ממלים

3556
252

3096
208

985
14

900
71

537
38

483

16

891

74

790
27

707

87

599
21

227
34

177

16

99
4
78
17

40

20

20

20
1

13

6

14

10

4

6

3

3

3

1

2

5

3
2

2

2

י 1

1

15

14

1

1

1

1
<

2

12

י■ י .... . טירתיפ. של גזץינח.לדוגמת: .3
ביתר.שאת .מתבטאים האדם בוזז דלעיל*של בבחינה המתבלטים והקווים הנטיות , ,

בסיס *ת הררית בשנת שעברו טירונים 525 של חלוקתם את המראות הבאות, בטבלות
. יי הארצי: האימונים

14 טבלה
טירונים .. ארץ,המוצא. ..לפי

8115,40/0ארץישראל

9618,20/0אסיה

290איחסה .55,20/0

 ,.57אפריקה %10,8■י
%4'0אמריקה

525 :סד."כ ,100 %
^ יי *^^

1

13מבלה

 הגיללפיטירונים

24 גיל אישעי "'ל14926,3

"..3025,..שגל, 26750,90/0

4031" 9918,80/0

ומעלה 41" 10

100 0/0 525 סה"כ

16 טבלה
בארץ השהות לפיתקופת.  טירונים

. . י משנה פחות י
שנתיים /עד משנה

5שינים *עד משנתיים 'ילמעלה
62 שניט 10 ועד שנים מחמש למעלה

ומעלה שנים 10

י ייי י הארץ ילידי י

%100 525 י"*ה'יכ ■■■"...■ , , /""

15 טבלה .

ההשכלה לפי  טירונים
. 156,90/0

12022,8"/
15726,2"/0
6211,80/0

9016,90/0

81%15,4

63<%6' י334י .■■

35,60/0 187

0;8^0 י4יי.■■■ .י

100. %  525 סה''כ

יעמימית

תיכונית

גבוהה

17 טבלה
המשפחתי :המצב לפי  טירונים

%ל,38 203

1^%9 . 78 .
!|%6,4 244

100 % 525 סה''כ

רווקים

ילדים ללא נשואים

ילדים עמ; נשואים

£1

1131^ 1^



השנה של לטירונים המתייחםיפי הנתונים עט והשוואתם האלה הנתונים של ניתוחם
5 אופייניים ושינויים אופי קווי נטיות' מבליטים שעברה

ל10/0'36. פר%3'45 *רד והתיכונית הגבוהה ההשכלה בעלי אחוז א.
מ30/0'72 ירד, אירופה ילידי מספר ל40/0'15. מ90/0'18 ירד הארץ ילידי מספר ב.
עלה לפריקה ילידי מספר ל%18,2. "מ0/?5,2 אסיה,עלה ילידי מספר ל20/0'55י

: לל%10,8. מ60/0'3

: גור*ימ* שגי "בח^גון להביא יש אלה בהשוואות עיון בשעת
מתייח8יט 1949 שנת שנתוני בשעה ל525יאיש, מתייחסים 1950 שנת של הנתונים א.

בלבד. איש ל142
זהה אינו המתגייסים מבין ביותר הטובים נשלחים שאליו האמונים בבסיס המצב ב.

המתגייסים. מבחינת בחוץ הכללי המצב עם

■<■... ^ * המתרפים. וחלוקת ונייפ .4
ולחטיבית ליחידות חלוקתם ואת לסוגיהם המתגייסים מספר ז2ת המראה טבלה להלן

■ . ... .,...... הדו"ח. בשנת
. 18 טבלה

י וליחידות לחטיבות נשלחו ■  ■ גיוס

הארצי 202למטה

תלאביג 255למחוז

ירושליט 409למחוז

; חיפה 226למחוז 

טבחה 135למחוז

וגגולות זזופימ 133לחטיגת

האתי האמוניט 93לבסיס

1451 גסה''כ

10קצינימ

ושוטרים 918סמלים

74שוטרות

המיעוטים מבני ושוטרים 66ניטלים

מפקידות הועברו
קצינים  המשטרה אנשי 5למעמד .

.... ושוטרים 38סמלים

ונוטריפ חניכים
המגיין מן כשוטרים 8שגויסו

, , אזרחיים 17פקידים

: 284גומרים
... ,. 19הנינים

זמניים 12עוברים

1451 סה"כ

ן$ליוני8. גןציניפ  והעלאות מינוייפ .5
הדךח; בשנת נדרגהי שעלו העליונים הקצינים רשימת ליילל

חגזיגוי תארין הדרגה השם

. . סתוי הכללינעמן המפקח עוזר .15.2.50

בןגוריגן הכלליעמוס המםקת 1.7.50עוזר

קרן מחוזייקותיאל 127.50.מפקח
זלינגר מחוזיאברהם 15.7.50מפקח

גורדין מחלקהמיכאל ראש 1.8.50

פרומקין מחלקהידין יראש :1.8.50
צור מחלקהאלכסנדר ראש ■14.56

. שלט זאב מחלקת;וילי 1.8.50ראש
שפי יששכר י))1.8.5ראשמחלקה
כהן מחלקהימקנזים 12.8.50ראש

י נש מחלקהיעקב 12.8.50ראש
... י ייגיהקזין

.■ :.. מחלקה! ^ראש ....1.9.50

^



: השם יהדרגח,; . ," י !י,י. י המינוי/יי" ייותארין ■■..■"

, שור מפקחאריה סגן 1.2.50גחווי:

מור "אזרח 11.3.50

, דקל אלי .,// #//15.3.50

כזופר '<שלמה .<■//1.4.50

; גיא יהודה //י %1.4.50ו9.

סלע 15.4.50מתתיהו

.. .' ■ .■. .,. מיבר. ישראל ■

. 1 015.6.50

, . מאיי.נוכיק . ,
*1 1.10.50י/4*

אריאל >>יצחק *<15.11.50

בוגה 1יהודה "1.12.50

ביום ע.מ.מ. לדרגת 15.2.50)(נתמה

קופל מפקחליאו 15.2.50מחוזיעוזר

כרמי 20.2.50/הצבי

גוטליב שמעון 1.3.50/וד''ר

אידלוביץ 1.4.50>{ננשד.

גרפונקל 1.4.50//יצחק

מלץ '*יעקכ "//1.4.50

באור אביגדור : .
*נ 1.4.50/ו11

בתר וושמואל 191.4.50וו

חין חרפאל 15.4.50//וו

זלצמן אביגדור י
וו >>//1.6.50

רויטלמן 21אריה 11/.*1.6.50

קנר חיעקב 15.6.50זג11

רודין ווצבי 15.6.50*{וו
גייר 11לליג 1.7.50ו*11

דורי ווטוביה 191.7.50וו

מרגלית #זאב וו ,1/1.8.50
קובלנץ עזריאל ק 111915.8.50

שכטר שלוט .
# #$11.9.50

קרמר 1.10.50אהרון

שלוש 1.10.50י/אהרון
. . שטינברג 11יצחק 111111.11.50

פיגקל זאב . ■ וו. י 1.12.50וו

ושינוייפ. תנועה י6,

והשינוייב התנועה את המר8ה טבלה האדםלהלן בכוח בשגת\ המשטרה הדו"ח:של
19טבלה

ושינויים תנועה
השינוי קציניםמתות ,.

. נווז'יכשוטרים.סמליםמפקחיםעליונים

.11נהרגו 2 ■■

המשטרה מפקודת (7)18 סעיף לפי 112פוטרו

המשטרה מפקודת (3) 7 סעיף לפי יפוטרו י 28385י

המשטרה מפקודת (1) 9 מעיף לפי ^י8וטרו ■ _ .100 ".100

51163383התפטרו ..462
בריווח...' מטעמי ■■_שוחררו :.4.י. ."י ,4

אחרות ממשלתיות למחלקות ,1עברו י י י.: ■■1

הסוהר בתי לשירות ■הועברו '1י 2.\3

לצבא ...1הועברו 2.. ::;■■3

בדרגה 3891293422,,עלו

.< בדרגה .117הורדו ■9

4ב



השנה במשך נפטרו דלקמן המשטרה אנשי
24.1.50.בהתפוצצות ביום נהרג המשטרה) (חבלן קריגר דניאל א' סמם 2076 מם'

בארשבע. בסביבת מוקש
תפקידו. מילוי בשעת 21.6.50 ביום נהרג בכר יצחק שוטר 1680 מם'

בריאות, .7
של הממוצע המספר .1950 בשנת במקצת הורע המשטרה אנשי של בריאותם מצב
יש זו להרעה הגורמים בין הקודמת. בשנה ימים 6 לעומת 11 הדו"ח בשנת היה מחלה ימי
החיל אנשי מאת שנדרש הרב הגופני המאמץ ואת נורמלי הבלתי העבודה קצב את למנות

לילה. במארבי בעיקר המתבטאת במסתננים, המלחמה הגברת בגלל
במספל רק שחלו? משטרה באנשי מלטפל הממשלתי הבריאות משרד פסק הדר'ח בשנת
שחלו בשוטרים ומטפל המתגייסים בבדיקת הבריאות משרד ממשיך מרחבים של מצומצם
גם טיפל הבריאות משרד לשרות. מתאימים עודם אם לקבוע כדי שנפצעו' או קשה במחלה
שונות מחלות נגד חיסון זריקות המשטרה. בבניני שארעו מידבקות מחלות של במקרים

הבריאות.' משרד כיום.על.ידי גם נעשות
השוגון החולים בקופות להרשם המשטרה אנשי את אילצה הממשלתי הטיפול הפסקת

. ■ י■ המקביל. המס את עבורם משלמת והממשלה

החולים. לקופות השתייכותם לפי המשטרה אנשי רשימת להלן
3367  העברים העובדים של הכללית ההסתדרות של חולים קופת
13  ■ הכלליים הציונים של קופ"ח
15  .  המכבי הסתדרות של קופ"ח .

ר 24  . י י עממית קופ"ח :.

37 הלאומית העובדים הסתדרות של קופ"ח

100  . השתייכותם הובררה לא

גושמעת. .8
של וטיבו הקשים העבודה תנאי אף על השנה, גם טובה היתה המשטרה משמעת
התרשלות מקרי כגון קלות, המכריע ברובן היו המשמעת על העבירות החדש. האדם כוח
(תלקי משטרתי ציוד אבדן ל ע הוטל. העונשין מן ניכר חלק וביוי'ב. איחורים לאחמורימ,

מתור.רשלנות. המשטרה לרכוש קלים נזקים גרימת על או וכר) תלבושת

אחת.. משנה פחות המשרתים טירונים נגד הוגשי המשמעתיים המשפטים רוב

. ■ למשמעת. דין בבתי משפטים 16 הדו''חהתקיימו בשנת

....■;■.■■ ., :, ■ ... ■ .,. ,. . 20 טבלה, , .. ■1
. למשמעת דין בתי

.;,.שוטריםסמליםקצינים //: . .. ,סה*כ

מספר,האנשים יי .■ .%■שהואשמו, י ■, י 4■1824

למאסר נידונו יי ■77

או לקנס נידונו  אחריי ■■■■■■לעונש 21912

י י יי יזוכו 3 25י

^;



31 סגלה ■. . ■■ ■.■ ■ ■■■. . ■

.עו*טים,משמעתיים ■. י'. ''.■:,!  אחרים.■:.'■■>..
סמל | ושוטריםהעונש נוטריםים

משמעתית מפעולת י כתו8ז*ה .163פוטרו
בדרגה 2הורדו

3קסרק9ין 1115עצח
הופקעה שמשכורתם או סו 84062נקנ

ויפת 27616נ

<.■' אחריק 5ונשימ. ..■.;.■19423

הקנסות כספי רשלנות. מתון משטרתי ציוד מאבדן בתוצאה הוטלו הקנס :עונשי רוב
מתפקידים שנעדרו משטרה אנשי נענשים משכורת בהפקעת המשטרה. לקרן מופרשים

המדינה. לאוצר נזקפים ההפקעות* מספקת.דמי לל*3.פימ;

פקידות, ■*9
י, ן ,

88 במשטרה שרתו הדו''ח תקופת שונים.גסוף טכניים בתפקידים אזרחיים פקידים
לפי הפקידים השבצת את המראה טבלת הדרגות!להלן

13הגיגים

זג' ...דרגה ■■ .■
ג' 3דרגה
ג' 17דרגה

ד 14דרגה
וחצי די דתה . , :■1

ה' 20דרגה
ר 10דרגה

ז' 6דרגה
ח' 3דרגה
ט' דרגה
י' /דתה י י 1 : י 

88 טה"כ

יומיים. פועלים 112 המשטרה ידי על ר הועסק גד על נוסף

משטרה, אנשי של למעמד אזרחיים פקידים 43 הדו"ח בשנת הועברו לעיל שהזכרנו כפיי
פיקוד של וביומווו הפגןידים של בהסכמתם נעשה זה דבר קצינ?מ. לדרגת נתמנוחמישה מהם
הפקידים של 8חרים שירות ובתנאי . ובמשטרתמ בדירוגם הבולט ההבדל מחמת המשטרה'

תרעומות. ועורר מוצדק בלתי שהיה הבךל שני' מצד המשטרה אנשי ושל אחד 8צד

. ■ ... . . ■ ...... י י . י ■■ מ*גורח. .10

. . ושוטרים. סמלים ט3קחים. א,
שחלו לאחר וגס רצון' משביע פתרת ללא הדו"ח בשנת גט נותרת המשכורת בעיית

.;■■■ האנושי דיחומר המשטרהאת לשירות למשוך כדי בה שיש לרמה עלתה ל8 שיפורים בה
י מתחילה היסוד דתמ ושוטרים. סמלים למפקחים, אחידה נשארה דרגת,המשכורת המתאים'

י ל*י 12 של יסוד משכורת האימונים חדשי בארבעת קבלו (הטירונים לחודש ל"י ב18
< משפחתיות' מקצועיות, הענקות ובן ראשון. מפקח ועד שניי מסמל דתה ונוספות נקבעו לחודש),.

■0:/;ל יי י.":י .י ;. י ^ ■. . ■ . ■ ■■■

ף.:,::^ ;\י/;/.י^.>י/יי■:■;■■ י '...י. .■.. . .■.■ ■.. ■■■ ■■ י . י ■/ יי ■ ■■■■■"■■ ■■■■■■■■■■י ייי " ■■■ י



זה בתאריך ,1.8.50 יום עד בתקפה נשארה זו משכורת דרגת יוקר. ותוספת דיור הענקות
משוט החדש בסולם שיש ספק אין סמלים,ושוטרים. למפקחים, חדשה .משמרת .דרגת הונהגה
ל"י של כסף עולה והמשכורת לחודש ל"י ב21 מתחילה היסוד דרגת קדימה? השוב צעד
אימונם חדשי ארבעה במשך (הטירונים ל"י 33 של לסך הגיעה עד שיחת ,שנת לכל אחת
 כדלקמן.: דרגה תוספת משתלמת כך נוסף,על יסוד). כמשכורת ^חוךש ל'יי 15 מקבלים

. , י. , . ., ל"י 6 ; . שני ,לסמל
, ., ,. . . יי 9  ראשון לסמל

,■■■■ ;..:, " 12  לרבסמל
...,■;.,.. ...;. ■:.■ ,18  שני למפקח

" 23  ראשון למפקח
ותק מתשלומי נהנים ביניים הפסקת בלי המנדט ממשטרת לחיל שעברו השוטרים
נוסף המנדט), בתקופת שירות שנות מ12 יותר לא (אך הקודמות שירותם לשנות בהתאם
שוטרים ל"י; שש של למכסימום ע,ד לנפש וחצי ל"י בסך משפחה הענקת משתלמת כך על
ל?י, 2.500 ובסך הגדולות הערים בשלוש ל"י 3.500 בסך דיור הענקת מקבלים נשואים
יי ייי ■>■■■ % י ובמושבות. הערים בשאר
ל"י בסך עברית)  המיעוטים (לאנשי הערבית השפה ידיעת על חדשית הענקה
מיוחדת. בבחינה שעמדו לאנשים שולמה פרוטות 500 בסך  אתת אירופית ולשפה אחת'
מדריכים אירופית. ■ בשפה להיבחן ניתן בערבית או בעברית בהצלחה שנבחנו לאנשים רק
 ב' סוג ל"י' 6  א' סוג סוגים? משלושה הענקות קבלו טכניים בשטחים מקצוע ובעלי
; .  . המקובלת. היוקר תוספת עולמה כך על נוסף ל"י. 3  ג' מוג ל"י' 4.500
שכר קיבלו משטרה ותפקידי נוהל חוק, בענייני מיוחדות בבחינות שעמדו שוטרים
/■■"■:י מקצועית/אחרת. מהענקה נהנו כן אם אלא לחודש' אחת ל"י בסך הצטיינות
ממשפחותיהם בנפרד לגור אותם אילצו עבודתם שתנאי בעלימשפחות' משטרה אנשי

ליום. פרוטות מ340 יותר לא של בסך כלכלה דמי של הענקה קבלו

; ■ . עליונים,. קצינים ב.
בת.שיפורים שהונהגו לפני לקויה.ביותר היתה העליונים הקצינים של משכורתם
בתפקי,דימ ששרתו לה, ומחוצה במשטרה פקידים של דירוגם לעומת ביחוד הדו"ח, בשנת
הקצינים קיבלו המשכורות' סולם שתוקן לאחר פחותה. ואף מקבילה באחריות, ונשאו מקבילים

 דלקמן הטבלה לפי שכרם את העליונים
ש ..סולם הים,ו7 כר

< הדרגה


הסולםהסולםלתתחי סוף

הכללי המפקח , :ל"י88. ,:..,,, 'ל"י 102
הכללי המפקח ייח,82סגן. ■ יי . י י... ''"96 .

ייי אגף ואש י7619יי : :■/ ■ 96'יי:; .
י מחוזי יי72פיפקח "י יי יי י:■ ייי *86 ' י
.: ,: ... .מחלקה .י.:66.ראש ....... .:■.* 80 " ■

ן מחור מפקח ח60סגן
■:.■■■■.:■ ,.. :■ '' 2ל .

מחוזי מפקח "54עוזר 66

לקצינים ייצוג דמי אושת כך ..על ,העליוניםט*ף  כללקמן:
.המפקח/הכלל . .. , . .300../...י . לשנה. ל"י

הכללי המפקח סגן .;.■■.  ..:..■240# /ו

יחמו:אגן!נ; " .,. ..■.< .;.180*■. *■.

■ ו■180ו;:י 1>1 ;
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.המפקח/ עתר כן* לפני קיימוה חיו שלא שתי!ז^רגותי נוספובמשטרה ■הדו"ח גשנת 1 .

■מסויימות." וחטיבות מחלקות לראשי  (רמ"ח) מחלקה וראש אגפים) (לראשי הכללי
. הענקת לקבל  קודם) ממנה נהנו (שלא הזכות העליונים לקצינים הוענקה כל על נוסף י י .

כן לפני חינם. מדים לקבל ובן המשטרה, אנשי לשאר המשתלמת ההענקה בשיעורי דיור,
;50 בסך חדפןימית הענקה  מפקח) מדרגת שהועלו לקצינים (פרטי עליונים קיבלוקצינים
מינויים) לאחר שנה (כעבור המדים לחידוש חדשית הענקה קיבלו העליונים הקצינים וכל ל"י,

■ יי לחודש. ל"י 2.500 בסך
עם בטל והוא הדרגות, לאחת מינויים עם מהדש מתחיל העליונים הקצינים של הוותק

יותר. גבוהה לדרגה הקצין העלאת

י,. ;■</■ ■..> ■.>■.. י. י.:!;; , פעי* 11
החומל של אופיו מחמת מרובד* במידה עלתה בחיל הסעד פעולות של. חשיבותן
בין במשטרה. המשכורת ותנאי במדינה הכלכלי המצב ונוכח למשטרה המתגייס האנושי
התנהגו הסעד פעולות בארץ. והתערו נתבםסו החדשים.שטרם העולים מספר רב המתגייסים
קונסטרוקטיבית עזרה הגשת  הפעולות עיקר התקציב. בתחומי ההיקף.האפשרי במלוא

ולמשפחתו. לשוטר
הדיור' בעיית היא השוטרים של סידורם על המקשה העיקרית הבעייה  דיור א.
העבודה, של היעיל ארגונה על גם מכבידה היא ואישיים: פרטיים קשיים רק; הגורמת.לא
המחסור בגלל עיקר, כל קלה אינה עבודתם למקומות האנשים של. והצבתם והעברתם הואיל..
לשלושים דיור מקומות להשיג המשטרה הצליחה הדו"ח בשנת מתאימים. דיור במקומות

 הפיתוח מתקציב מסויימים סכומים הקצבת עם לעין נראתה פתרון .התחלת אולם בלבד, איש
הוחל כבר אחת. כל הדרים שני של דיור יחידות 250 כוללת הבניה .תכנית דירות. לבניית
..הנותרות, היחידות הקמת על קבלנים עם ומתן משא והתנהל הללו היחידות מן חלק בהקמת

וכוי. העבודה יוקר בנין, בחומרי המחסור מחמת בקביים, נתקל. התכנית ביצוע אך
המיוחד אופיה ולנוכח הקיימים התזונה בתנאי  נוספים מ מצרכי הספקת ב.
בהסכמת המשטרה לאנשי הניתנת המיוחדת לתוספת יתר השיבות נודעת המשטרה, עבודת של
משוט בה יש זאת בכל הרי פעוטה, שהיא פי על אף זה תוספת המזונות. על המפקח
: : קשה. בעבודה העןסקיט פועלים כשל הוא התוספת שעור השוטר. חיי על הקלה
סניף עם בחיפה בטבריה, צרכניות קיימות, היו הדו"ח בשנת  צלבניות ג.
השנה במשך, ובפתתתקוה. ברחובות בירושלים' הארצי, במטה תללאביב, מחה במטה בחדרה),

, שונים. במקומות צרכניות כמה נוספו
לאנשי ליום ארוחות שלוש המספקים מטבחים,  ומזנונים מטבחים ד. ;

במטה תלאביב, מחוז מטה עכו, חיפה, בטבריה, קיימים נפש, לכל השווה במחיר המשטרה,
דגץ, בית האימונים בבסיס בשפרעם, האימונים בבסיס ביפו, התחבורה ;בסדנת הארצי,

. . התחנות. ברוב קיימים ומזנונים קנטינות וברמלה. בירושלים
שביניהם, החדשים לעולים ובייחוד: המשטרה לאנשי עזרה ניתנה  ריהוט ה.

קשה. כיום שהשגתם ,,לכל'<, רהיטי בקניית
הבראה. מוסד שכירת, י. הקודמות בשנים קיים שהיה ההסדר לאלו .הב ו;

. החזקת לא.הצליח.;בשנת,.הדו"ח.ן לנופש הזקוקים בולאנשיהמשטרה המקומות ומסילת
;, באמצעות נופש מקומות עזרה..בהשגת ניתנת; להבראה לזקוקים גרעון. הביאה ההבראה ביה,
מראש ההבראה דמי את לשלם ההכרח מחמת בקשיים נתקל זה הסדר אולם חולים, קופת

י איש. מאות לחמש. הבראה; מקומות, הדו"ח בשנת הושגו כן פי על אף ובמזומנים.
הפעולות של השיבותם את במדינה,העלו השוררים יהאישפוז תנאי אישפוז* ז.

■■ ■ . ■ י . \ י ■$■ ■ י . י  י



במקרההצורן. משפתותיהם, ולבני המשטרה לאנשי חולים בבתי מקומות בסידור הקשיתי*
■;■■■ ■...■ לב. ובנדיבות טובה ברוח לדרישות נענו החולים ובתי בהצלחה התנהלו אלה 3(עולות
התעריף הועלה שהשנה לציין יש ריפויי לצרכי הנחותבביטוח ח. ■

משני הכללית ההסתדרות של חולים בקופת חברים שהנם השוטרים על המוטל המיוחד
■ .\י :."■. אחוזים. לשלושה  המשכורת מן אחוזים

אשראי. ממוסדות נוחים בתנאים הלוואות בהשגת עזרה ניתנה  הלוואות .ט. יי

; י לכך. שנזקקו משטרה לאנשי מםויימים
בכך' המעוניינים המשטרה לאנשי, עזר משקי בהקמת עזרה ניתנה  עזר משקי י.
. ... .■ חקלאית. הדרכה וע"י זרעים ולקניית ללולים רשיונות השגת ידי על
מוסדות ידי על המשטרה לאנשי הוענקו הדו"ח בשנת גם  שונות הנחות יא.
(נסיעה ציבוריים באוטובוסים נסיעה בדמי שונות: הנחות מוסכם' הסדר באמצעות שונים
הספר בבתי לימוד, שכר בתשלום הביןעירונית), בתחבורה  500/0 ובניכוי בערים חפשית
י עבריים. ספרים ברכישת וכן ובקונצרטים', בתיאטראות הקולנוע' בבתי הילדים? ובגני

המשטרה אנשי שוחררו שלפיו המקומיות המועצות חבר עם הסבם הושג ומתן משא לאחר
מה הסבם הושג טרם מהם. המגיעים העירוניים המסים סכומי של שלישים שני מתשלום

זו. הנחה של חשיבותה ביותר רבה בה אשר תלאביב' עירית עט
הסיגריות מנות על ובלו מכם מתשלומי המשטרה את לשחרר הסכימו המכס שלטונות 1

המותרווז ומס המכס בתשלום הקלות ניתנו כן ובמזנונים. כצרכניות הנמכרות והמשקאות
כצרכניות. הנמכרים מםויימיט מצרכים ועל המשטרה לאנשי הנשלחות החבילות על

איש) מאות (כארבע שוטרים של רב למספר ניתן משפטי סעדי  משפטי סעד יב.
בהם' מעורבים היו הטירונים; ובפרט שהשוטרים' וכר דירות ענייני אזרחיים, עניינים עם בקשר
לגונח בייחוד מרובה, חשיבותו  זה סעד למשטרה. כניסתם מלפני עוד רוב פי על
והמשפט החוק בסדרי בקיאים שאינם חדשים' עולים  לו הנזקקים מן שרבים העובדה
/■■■■■"■■ ■■■.■ . . : . י ,. בארץ.
לאנשים ניתנה ובטיפול בהמלצה בעצה' ועזרה אישי סעד  י ש י א ד ע ס יג.

■ ■" להט. הזקוקים
דיור מקומות להשיג המאמצים את ביהוד ולהגביר הסעך פעולות את להרחיב יש .

אין ארעיים; דיור ובמקומות במעברותי מתגורר עודנו מהם שחלק המשטרה' לאנשי ושיכון
אותטילהשתקע ויעודד המשטרה אל הטירונים של הקשר ואת הזיקה את יחזק זה שדבר ספק
ע י . בה. ולהשתרש

"■■ייי"י י . יי גי ;פרק 

.. ,.. והדרכה .הכשרה
: : '. . . הטירוניפ* 4יחנשרת
;;;■■ ■■; :. . . ■ . . ; הדרכה. א..בעיות
הטירונים של הכשרתם שאלת היא המשטרה בפני העומדות המרכזיות הבעיות אחת
בדרבי להסתפק שאין נתברר בשנת,הדו"ח יותר. המשטרה,הוותיקים אנשי של והדרכתם
תפקידי לימוד החוק, הקניית.יסודות אחרות? ובמשמרות ישראל במשטרת המקובלים הכשרה
המשטרה אל הבאים החזאים הטירונים מן רבים ציבורי. וחינוך הכשרת!גופנית המשטרה,
חייה' ארחות את הארץ' שפתי את יודעים הם אין הללו: הנושאים לקליטת הבסיס את חסרים
ויסודות פשוטים ארחות;:חיים;תךבותיינז ואפילו ומוסדותיה: מבנה.המדינה'שלטונותיה את

רבים. במקרים הם חסרים אזרחות של אלמנטריים
ב03ימ ואפילו ומצומצמות, מוגבלות זו מבחינה המשטרה של י אפשרויותיה ברם,



הנוכחית,; תקופתהאימונים את להאריך איאפשר הקיימים בתנאים מרובות. הן האימוגינןאין
מקיפות ומשפטיות מקצועיות יריעות אימוניו אמנםבתקופת רוכש החינוך חדשים. ארבעה
קורס לחניך ניתן 1?הם בימים המנדט. משטרת בימי לטירון שניתנו, מאלה יותר ומפורטות,
ניתנת כיוס מדר. לתרגולי ורק אך הוקדשו אימוניו שעות יתר כל אך, הפליל?' בךוק מרוכז
שלמרות המדאיבה העובדה את לציין יש כן פי על אף יותר; ומעמיקה מגוונת הכשרה בבסיס

1£ ידי על שנרכשו מאלו פחות וכושר ידיעות הממוצע החניך רוכש באיכות,ההדרכה השיפורים
ייי מבחינת .המתגייסים מוגי שני בין הבולט ההבדל  לכך הסיבה ההם. בימים העברים החניכים

האינטלקטואלית. והרמה ההשכלה

■; .  הארצי. האימונים בסיס ב..
הארגוניים דפוסיו ואת המגובשת צורתו את קיבל 1949 בשנת שנוסד האימונים בסיס.
הוכשר המדריכים ומגל קבע בצורת נקבעו האימונים ושיטות תכניות הדו"ח. בשנת והחינוכיים

. . . . , כראוי. ואורגן לתפקידו
הדרכה של מכסימום שתאפשר השיטה ברירת היתה שמטרתם וניסויים' בחינות לאחר
הקנןית על הבנויה המעשית'/ העבודה ."שיטת נקבעה כיום' המקובלת האימונים בתקופת
המדריכים מעשית. עבודה ידי על והדגמתם ומקצוע' מקצוע כל של התיאורטיים היסודות
שהשוטר השאלות ואת המצבים את המדגימות מבויימות' בעיות בפני החניך את מעמידים
החומר יסוד על עצמאי באופן הבעייה את לפתור נדרש והוא היומיומית' בעבודתו בהם נתקל
תחת מעשית, לעבודה לתקופות.מסויימות החניך נשלח כך על נוסף שהוקנה.לו. התיאורטי
מדריכים מלמדים התיאורטיים היסודות את הבסיס. שבקרבת במרחבים והדרכה, פיקוח
שיטות לפי ובו/ סדר תרגילי בנשק, אימון כן' כמו מקבל' החניך הרצאות. באמצעות ומומחים
כושרו את להעלות  שמטרתו הגופני האימון תופס הלימודים בתכנית חשוב מקום צ,ה,ל.
השוטר של מעבודתו ד. נפר בלתי דן>ק שהנן הקשות לקתאמצוינת להכשירו הפיסית', ודריכותו .

ומסוכנים. צפויים בלתי במצבים מהירה ולאוריינטציה להתמצאות ולהרגילו
להנמיך צורך יהיה שמא חשש מעורר החניכים מן חלק של המוגבל הקליטה :כושר :

\ בלבד. אלמנטריים יסודות הקניית על ולהעמידה כיום הניתנת ההדרכה רמת את במידתמה
*■ , לעיל. המתואר חומרת;המצב, את: מגדיל, האימונים: בסי9., ^ל ממצומצט קיבולו כוו! ,..

במרחב לעבודת לשלחו ההכרח מן ולפיכך גיוסו' עט מיד בבסיס טירון; כל לאמן אפשרות אין
התפטחיות של הגבוה המחזור בבסיס. מקום בשבילו יימצא עך/אמל; מוקו#^, גלי:;,הגשרה
מוקדמת הכשרה בלי העובדים האנשים שמספר משום יותר' עוד המצב את מסבך והתגייסויות
אגשימ, של התפטרותמ ידי על למשטרה הנגרמיםי הקשים ההפסדים על נוסף וזאת וגדל, הולך

.וזמן. כסף',"מלץ אוצרות בוזבזו ולאימונם שלהכשרתם
אישן 360 הבל בסך השתתפו שבהט לטירונים, קורסים שלושה התקיימו הדו"ח בשנת
קשר (בלי איש 59  לחוקרים קורסים שני י, איש 89 השתתפו שבהם לסמלים' קורסים שלושה
הכל בסך איש. 17 השתתפי שבו לעברית קורס התקיים כן להלן). הנזכרות החוקרים בחינות עם
105) שונות הורחקו.מסיבות יתרם חניכים. 630 מתוך איש, 525 הקורסים את בהצלחה עברו

 כדלקמן5 מתחלקות אימוניהם האנשימאת לא;סיימו שבגללן ;8יש);■יציבות
32 ; וכי') שטוחות רגליים לקויה, (ראיה .סיבות.רפואיות \,:יי :"■.■■; ■::.,י;:;...י

5 ; ; המשטרה מפקודת (3)7 9עיף פוטרו,^םי ; ■..■
);;ן1 .. , המשטרה מפקודת 9(1<ן סעיף .לפי פוטרו י ."■. ■י.

י *9/ /■ " ; ,./..[■[ / .: י .■ יי התפטרו;";/" י י ; " . י .
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.■ <;:;_ .. '■. , ,..; י,■ י, ,. . .." ._  . ], . מחוויימ. .ספר בתי .ג. ■
ואימונים לבסיס להישלח תורו הגיע. שטרם לטירון של הכשרתו לבעיית חלקי פתרון
לבועות. 6~4 הנמשך מרוכז קורס לטירונים ניתן שבהם מהחיים' ספר בתי בהקמת נמצא.
ספר בית כל ובתפקידייה. המשטרה בעבודת אלמנטריות ימוד ידיעות לטירון מקנים זה בקורס
הסקר בבתי הניתנות שהידיעות פי על אף איש. 6030  אחד קורס לתקופת קולט זה מסוג
מחמי* בעיקר הארצי, האימונים בבסיס הניתנת להכשרה תחליף לשמש יכולות אינן המחחיים
בסיס יצירת ידי על וחיוני דוחק צורך הם ממלאים זאת בבל הרי מוסמכים, במדריכים המחסור

באפלה. כמגשש לתפקיד יוצא היה שבלעדיו הטירון, לעבודת מינימלי
בלבד,? החירום שעת ולצרכי שעה כהוראת המחוזיים הספר בתי על הוטל זה תפקיד
לבסי8 להתקבל יוכל טירון, שכל כף, האימונים בסיס של הקיבול כוח בעיית תפתר אשר עד

 השתלמותט לצרכי המחוזיים ההדרכה בסיסי ישמשו זו מטרה שתושג לאחר גיוסו. עפ מיד י .

התפתחו!? עם ידיעותיהם, וחידוש ועבודתם תפקידיהם ייעול לשם הוותיקים' השוטרים של
. . ■ המעשיים. הסמינרים שיטת לפי המשטרה, ומדע החוק

ו

הדרכה. חומר *2

' עומד. בעינו העברית בלשון המשטרה ובמדע הפלילי במשפט הדרכה בחומר המחסור
המחסור, את למלא כדי אלה. במקצועות מוסמכים לימוד ספרי בארץ נתפרסמו לא הדו"ח בשנת
לחוק ותמציתיים קצרים מדריכים ופורסמו הוכנו משלה. הדרכה חומר לפרסם המשטרה החלה
בעלי משטרה קציני ידי על שנכתבו הפלילית, ולפרוצדורה הפלילי לחוק הפליליות, הראיות
המכילה השוטר", "מדריד של הראשונה החוברת לדפוס הוכנה כן משפטית. השכלה ובעלי נסיון
הפלילית הפרוצדורה פקודת את וסמכויותיו, החיל פעולת מבוססת שעליה המשטרה פקודת את
חלקי ואת המשטרה. " של האופרטיביות לסמכויות העיקרי הבסיס שהנה וחיפושים)  (מאסר
ושווה מפורטת הסברה צורפה הפקודות לנוסח ובהתקהלויות. באספות הדנים הפלילי המשפט
נושאים, על שבועיים הדרכה חוזרי לפרסם הדו"ח בשנת המשטרה המשיכה כן נפש. לכל
דו"חוו*' עריכת ותיאורם, אנשים זהוי (זהויים, המשטרה תפסידי כגון ומקצועיים, משפטיים
ביקור במוצגים' הטיפול גישוש, בכלבי (השימוש פליליות חקירות תאונה), במקום פעולות
ועל חוץ) נציגי בהן שמעורבים בעבירות טיפול כלכליות, עבירות חקירת הפשע, במקום

את'■. הקובעות הפקודות של קבצים פורסמו כו המשפט). לתורת כללי (מבוא משפטיים נושאים
וכיו''ב. חקירות בעניניי המשטרתי הנוהל

,:■■"■"■ הרר3ה* *3

יבבטיס והניתנים חדשים ארבעה הנמשכים המרוכזים לקורסים נוטף  סמלים א.
נערכים זה, .מסוג קורס עברו שטרם ולסמלים להעלאה במועמדים שנבחרו לשוטרים האימונים
בעיות נידונות אלה עיון בימי שבמרחב. הסמלים משתתפים בהם חדשיים, עיון ימי במחוזות,
ונלמדיםהתפק>!דיםי'המשטרתיים מתלבנים וכן המדינה, מחיי שונים ונושאים שונות משטרתיות

הסמלים. לעסוק עלולים או עוסקים שבהם השונים

, כוח מבחינת והן ה^טח מבחינת הן המשטרה, של והתרחבותה התפתחותה  קצינים 7 ב.
שמספר לכך' גרמו והסתעפותם, המשטרה על התפקידים:.המוטלים עומס הגדלת וביחוך האדם,
צריך לפיכך מספיק. בלתי נמצא בה, והבקיאים המשטרה המעורים,בעבודת הוותיקים הקצינים
ה*חםור אך לעיל' הוזכר שכבר כפי קצינים. לדרגת ושוטרים סמלים של רב מספר להעלות היה
הקמת המשטרה תיכננה כך משום חוסל. לא רגילים משטרה תפקידי .למילוי נמוכים גקצינימ
שוטרים יישלחו ואליו חדשים 98 ימשך זה קורס האימונים. .בסיס לקציניס.במסגרת קורס.
מטר^ בקפדנות. שייבחרו למשטרה' מחת מועמדים וכן לבך* מוכשרים שיימצאו וסמלימ

:י;;;יי יי ■ י # י י



$םדר< ויכולת כושר שהוכיחו מתאימה בעליהשכלה משטרה לאנשי אפשרות לתת.  הקולט.
הארץ. צעירי מבין אנושי^מתאימ חומר החוץ מזי למשוך וכן בשיחת' להתקדם

למסגור שירותה ולהפעלת עבודתה .לצרכי נזקקה המשטרה  מקצועי אימון ג.
מנהלי בנין* פועלי ימאים, הימאים, צלמים' תחבורה' אנשי קשרים'  מקצוע בעלי. של ר ניב
מקבלים מקצועות שבעלי הגבוה השכר בגלל, וכוי. .שונים מלאכת בעלי מכונאים,, חשבונות,
נזגלצה ולפיכך החוץ' מן הללו במקצועות מומחים להביא יכולה המשטרה אין בשוק,החפשי
בהן העומדים את המזכות בחינות עריכת ידי ועל המקצועות לימוד ידי על אנשים להכשיר

■ הענקות. בתשלום

:. י י גון. ד בית נים האימ כסיס. ד>.,
לכלבי אילוף בית (2 כלבים! לנוהגי ספר בית (1 משמש? דגון, .האימונים'בית בסיס ■ .; :

לנהגותי ספר בית (5 משטרה; לסוסי אילוף בית (4 לרוכבים! ספר בית (3 ן משטרה
. וכוי). תלאביב ממחוז לטירונים (אלחוטאים, שונים לקורסים בסיס (6

כלבים. שירות ..1

שני על1 נמנים הכלבים המשטרה. לעבודת חשוב עזר אמצעי מעומשים המשטרה כלבי .■.

(מאולפים סיור כלבי 21 גבםיס■ ■ נמצאו הדו"ח בשנת גישוש. וכלבי סיור סוגים?.כלבי
נוהגיהם גם התאמנו הגישוש כלבי עם ובהכשרה). (מאולפים גישוש כלבי 6 ובהכשרה),וכן
ויצאו הדו"ח בשנת אילופם את גמרו גישוש כלבי שני ושוטר). סמלים ארבעה אחד, (מפקח
גישוש כלבי הוחלפו השנה. במשך שונים. פשעים מע,שי עם בקשר גישוש לעבודות ןנתצלחה
במרחבים נמצאו שבבסיס הכלבים על נוסף. הארץ. בתנאי לעבודה התאימו שלא' ;משומ אחדים'
הדו"ח גשנת נקנו כלבים 22 .פרטיים. לאנשים ואילוף לטיפול נמסרו ו15 סיור כלבי 21

כלבים ו3 כלבים, 5 גודלו בארץ.. שונים ממקורות נתקבלו כלבים 16 ובחוץלאךץ. בארץ
.... . המשטרה. לצרכי התאימו. שלא משום נמכרו

חשודים. בשטחים ובםריקות במארבים ולילה, יום בסיורי הסיורמועסקים כלבי ,

, . חקירות. מקרי ב36 הועסקו הגישוש כלבי
.י. . . כלב. לכל לחודש ל"י 6 בממוצע עולים זהטיפול ה*וון

כנוהגימ שאו^פו שוטרים 24 השתתפו שבהם קורסים שלושה התנהלו הדו"ח, בשנת ..

:, , . מוסמכים. נוהגים ו23 סמל במרחבים שרתו הדו"ח שנת בסוף. מיוה כלבי של
המשטרה כלבי של בריאותם על המפקח קצין, בדרגת וטרינרי רופא גט נמצא בבסיס
.,:,■ .,■....,,■:/ .... וםוסיה.י

.יי.  . י, ■ . . . לרוכבים; הספר בית .2

בראשוךלציון> נמצא הספר סוסים\בית ולאילוף לרכיבת הספר בית הדף'חנפתח בשנת
.התקייט הדו"ח בשנת דגון. בביח, האימונים לבסיס אדמיניסטרטיבית מבחינה משתייר הוא אך
י■■■■■\::7יי י ■ ; י; ;; ;  שוטרים. 8 בהשתתפות אח1, קורס בו

י י. ■.;■ י ■ י י י \ . /ץ' י : יי י \
. יי . . . לנהגות. הספר בית .3

לגהגי להקנות  מטרתו המשטרה. של לנהגות הספר בית בבסיס נפתח 1.9.50 ביום \

שישמשו מעולים' דרכים נימוסי ללמדם המשטרה' במכוניות הנהיגה ידיעת את המשטרה
.וכף. ראשונה בעזרה אלמנטרית, במכונאות ידיעות להם להקנות אזרחים' לנהגים דוגמה

ההדרכה; יסודות את למדו שבו בשפרעם, הארצי בבסיס הוכשרו הספרי בית מדריכי
כבדה* משא ומכונית טנדרים ששה אחת' נוסעים מכונית הועמדו: הספר בית לרשות ■
(בלמיפ לל.ימוד במיוחד מותאמות מכוניות העויר ■. ההודאה נתקלה שבו, מיוחד קושי
יי;;: י:""יי י י ■ י י "י. י" "■ " יי : י י יייי י י כפוליבו). ומ*ימז*
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בהצלחה עברו מהם חניכים. 49 השתתפו שגהם קורסים שני התקיימו הת"ח בשנת .
אחרים. ליקויים או בריאות מטעמי הקורס מתוך הוצאו הנותרים איש. 38 בנהגים והוסמכו

שלהם. הפנאי בשעות שלמדו לקצינים מיוחדים קורסים גם התנהלו . .

נהיגת .או; להעלות שמטרתם. מתקדמים, לנהגים מקיפים לקורסים תכנית עובדה
הספר. ביו! של ציודו יחודש אשר עד לביצוע ניתן אינו זה דבר ביותר. הגבוהה לרמה המשטרה
בשמונה מהן מספר, תאוגות החניכים עלידי נגרמו הספר בית של פעולתו .בתחילת *
משטרתי לרכוש  ובתשעה למשטרה' שמחוץ אנשים של לרכושם קל נזק נגרם מקרים 4

התאונות. פסקו מועט זמן לאחר בלבד. .

: במרחבים. ההדרכה ה.

קצינים  השונות הדרגות לאנשי במרחבים הדרכה תבנית עובדה הדו"ח בשנת
התכנית מטרת אחרים; ושוטרים סמלים וכן חוקרים, ושוטרים סמלים מפקחים, עליונים,
במשך תדירה הדרכה ע"י ידיעותיהם את ולחדש המשטרה אנשי עבודת את לייעל  היתד.
על המוטל הכבד העבודה עומס מחמת בקשיים נתקל התבנית של ביצועה השנה. ימות בל
בחלקה רק לפיכך, בוצעה, התכנית להדרכה. מספיקים כוחות חוסר ומחמת המרחבים אנשי

מרוכזים. מרחביים בקורסים בעיקר הצטמצמה במרחבים ההדרכה ופעולת
עליון קצין שכל לבחינות הכנתם לשם עליונים לקצינים מרוכזים קורסים שני נעלבו
עליונים. קצינים 45 השתתפו אלה בקורסים. מינויו. מיום חדשים 18 תוך בהן לעמוד חייב
איש ,40 איש! 300 השתתפו שבהם החוקרים, לבחינות מכינים קורסים שני נערכו
ומשפט! חוק לסדרי הממשלתי בקורס השתתפו קצינים 20 מכשירים: באמצעות בבבאות אומנו
נשקים לעוזרי בקורס איש ו12 לנשקים השתלמות של קורסים בשניי השתתפו איש 24

בתלאביב ולכלכלה למשפט הגבוה הספר בית ע"י שאורגן לחוק בקורס השתלמו איש 50
כחבלנים. צ.ה.ל. ע"י אומנו המשטרה אנשי 7

מאתיים איש. שבעים . השתתפו שבהט פשעים לחקירת קורסים שלושה התקיימו כן
שבועיים. שנמשכו בקורסים מרוכזת אלמנטרית הדרכה קיבלו חדשים מגוייסים וחמישים
■<

;  י;; . .. י. י י . ■ בחיגות* .4
עליונים, לקצינים בחינות נערכו השונים, ותפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
ומדע המשטרה תפקידי החוק, במקצועות  לחוקרים ז'משטרת! ותפקידי החוק במקצועות
הכנת לשם שפות:וכוי. לידיעתי מצטיינים: לשוטרים מקצוע: לבעלי בחינות וכן המשטרה?

שונים. קורמים נערכו אלה לבחינות האנשים

,; י עליונים. קצינים א.
להכשיר הרוצה אחרת דרגה בעל איש וכל עליון קצין כל חייב שנקבע להסדרי בהתאם *

הראיות, בדיני הפלילי' בדיון הפלילי, בחוק בבחינות לעמוד עליון ,קצין לדרגת עצמו
; " ' כספיות. בתקנות וכן המטה, ובפקודות המשטרה. בתפקידי

■ שחל נחשבון (י^^הגיזג הנושאים לפי הבחינות תוצאות את המראה טבלה להלן
שנים); או אחד רקיבנושא  וחלק נושאים, של יותר רב לבחינות:במספר עמד הנבחנים מן

נבחנו י י י הנושא
..... ■ . הפלילי 24החוק

הפלילי 27הדיון
הראיות^ 34דיני

הארצי המטה ופקודות המשטרה 16תפקידי
כספיות 15תקנות
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לחוקרים. הכשרה בחינות ב.

סמלים מפקחים, מדרגת מקומח? לאנשי מיוחדת הענקה תשלום נקבע הדו"ח בשנת :

העומד איש שרק מיוחדות בחינות נקבעו פליליות. בחקירות קבע דרך העוסקים ושוטרים
מאומנים חוקרים סגל להכשיר  הבחינות מטרת הנ"ל. ההענקה את לקבל זכאי בהצלחה בהן
המכסימלית. המקצועית ביעילות פלילית עבירה בכל לחקור מסוגלים יהיו אשר ומוכשרים'
וכן פלילית, בפרוצדורה הראיות, בחוק צדדיו, לבל הפלילי בחוק מבחנים כוללות הבחינות

ופקודותיה.. המשטרה הוראות זבידיעת הפשעים חקירת במדע
: דלהלן: לטבלה בהתאם משטרה אנשי לבחינות נגשו השנה

, בבחינה עמדו נבחנו הנושא
הפלילי 299223החוק
הפלילי 296224הדיון
הראיות 269190דיני

פשעים 329חקירת ,247
הארצי המטה 9327230קודות

משום נושא, בכל הם שונים לבחינות שנגשו האנשים שמספרי בחשבון להביא יש
בבתאחת. הבחינות לבל לגשת חייב החוקר שאין

הצטיינות לשכר בחינות ג.
ושעמדו דופי בל ללא היתה שהתנהגותם לשוטרים הצטיינות שכר נקבע הדו"ח בשנת,
בדיני שונות), ותקנות (פקודות בחוק ממבחנים מורכבות היו הבחינות מיוחדות.. בבחינות

וחשבון). (עברית כלליות בידיעות וכן במדינה, והמשפט השלטון ובסדרי הראיות
,38  הכלליים. ובמקצועות ,31 החוק במקצוע עברו שמהם שוטרים, 51 נגשו זו לבחינה

נכשלו. שבו במקצוע שוב להיבחן רשאים הנכשלים

י ■ ; ■  שפות\ לידיעת בחינות ד.
שפות. לידיעת בבחינות העומדים לשוטרים מיוחדת הענקה נקבעה הדר'ח בשנת
ואנשי בערבית  (יהודים המיעוט בשפת או המדינה בשפת קודם להיבחן חייבים הנבחנים
 דלקמן: האירופיות השפות מן באחת להיבחן הם רשאים לאחר,מכן בעברית). המיעוטים

י גרמנית* או רוסית צרפתית, אנגלית,
__;,.,.. * בהצלחה בהן עמדו המועמדים שכל הבחינות, תוצאות להלן

■■.,;■■, , איש 12  עברית
' 154  ערבית

,י * 43  . אנגלית ■ .

*. , * י * 41  צרפתית . י .... .. .

; ; * 1  גרמנית

, , :, .■ להשתלטות. ,.ה?1ו1יפ :לבוגיףי בחיגוות. ה.
זןספר בבית משטרה אנשי בשביל שנערך להשתלמות הקורס לבוגרי בחינות נערכו

כדלקמן* היו התוצאות ולכלכלה. למשפט הגבוה

; בבחינה עמדו , , נבחנו  הנושא
הפלילי החוק
הפלילי הדיון
הראיות דיני
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לל איקועברי! ,10
"/ו 48
**. 14
"י* 6

"* 45

. . י מקצועיות, כחינות ו.
כדלקמן! מקצועיות בחינות נערכו

אצבע טביעות לבוחני
תאונות לבוחני

לנשקים
■ " לחבלנים

וכוי)' מחסנאים נגרים, (חשמלאים, אחרים למקצועות

. .. ■ . ■ תרבות. פעולות .5
הצורן מפאת1 הדו"ח> בשנת; עלתה ישראל במשטרת התרבות. פעולות, של חשיבותן
היסודות את. להם ולהקנות הקיים השוטרים עעציבור החדשים המתגייסים את. למזג הדחוף
נסתכמו התרבות פעולות המדינה. של וההכרתיים הציבוריים בחיים להתערות הדרושים

;. ' . דלקמן: בסעיפים השגה

משרר עלידי שסופקו מורים בעזרת המשטרה מהתות י:כל שאורגנו ערב שיעורי א.
העברית. השפה  אלה בשיעורים העיקרי הלימוד נושא החינוך.

אנשי של התיכונית השכלתם להשלמת נוחות אפשרויות ניתנו כללית. השכלה ב.
הקלות השגות ועלידי הקורספונדנציה בדרך כלליים קורסים עלידי לדרגותיהם, המשטרה

ובגרות. לבחינותאכסטרנים בגישה
בעזרתם ל7000> עלה המשטרה בספריות הכרכים מספר הכללית. הספריה ג.
ספריות ■ הכללית; ההסתדרות של הפועל הוועד ושל והתרבות החינוך משרד של הפעילה
ניידות ספריות5 קיימות כן וטבריה* חיפה ירושלים, תלאביב, במחוזות קיימות מרכזיות
ביהוד רבה שבשבילם והמבודדות, המרוחקות בתחנות המשרתים האנשים1 של לשימושם

י ר התרבות. פעולות של חשיבותן
הספקת עלידי חדריניפש, וצויידו הוקמו המשטרה תחנות ברוב נופש. חדרי ד.

וכר. משחקים קריאה, חומר ריהוט,
והמבודדות. המרוחקות התחנות אנשי את בעיקר משמש זה מוסד גם נייד. קולנוע ה.
בהנחה לשימוש למשטרה ניתנים הסרטים שפרעם. האימונים, לבסיס קולנוע מכשיר סופק 3ן

■ י .50^0 של
לשמש  מטרתם וחיפה. ירושלים בתלאביב, הוקמו שוטרים מועדוני מועדונים. ו.
שוכנים שבו תרבותי מרכז ולשמש הצוות רוח את לפתח המשטרה, אנשי מיזוג של אמצעי

וכוי; הספריות1 הערב, שיעורי
ערכם מומחים. בהדרכת ולמשפחותיהם המשטרה לאנשי טיולים אורגנו טיולים. ז.
יבין אישיים יחסים נוצרים הטיולים בשעת ביותר. רב הללו הטיולים של והחברתי התרבותי

: נופהיוהישגיד" הארץ, על ידיעת* גם שעה הרוכשים'אותה המשתתפים,
חברתי תפקיד ממלאות חגיגיות בהזדמנויות■ המתארגנות המסיבות גם מסיבות. ח.
י. ; ; " אישיים: יחסים וביצירת ^חיד לגוף המשטרה אנשי במיזוג וניכר

המשטרה י, לאנשי לעזור .מאמצים נע^וו והעתונים הספרים., התייקרות נוכח נחות. ה ט..

בהשגת ובן עתונים ובהספקת; ספרים בקניית1 הנחות. הושגו התרבותיים. צרכיהמ בסיפוק
יי ,.,....י ולקולנוע. לקונצרטינ! כרטיסים

:.:. /;,,.,/";;;. _]י;:י י "" י■ יייי ייי"י , // : ; " שיףוריפ. .6
*פינוז לשידור ^ו^י6; מז^ קועת; הצי להפריש" הסכים הישראלי השידור שירות
הש1גי8, 33(רמביטי שלו? ההווי דפנן הפשטני מחיי הקלטות . השידורים עיקר השוטר".



מכוונים השידורים ציבורי. עניין בעלי פליליים מקרים על המיוסדים תסכיתים גיוט וכן
" ■  י .■■ י הרחב. לקהל גם אם כי השוטרים לציבור רק לא

. המשטרה. תזמורת .7
קבע' באורח והשתתפה נכרת אמנותית לרמה הדו"ח בשנת הגיעה המשטרה תזמורת
הראשון הפסטיבל של בקונצרטים הופיעה כן לגולה". ציון ו"קול ישראל" "קול בשידורי
בהזדמנויות נגנה התזמורת בירושלים. התנ"כי הבלט ובהצגות בירושלים י יהודית למוסיקה
צ,ה.ל. יחידות בפני וניגנה בבתיחולים הופיעה וט, ביובלות' בקבלותפנים' בטקסים' שונות

■■ . . פעם. 150 הציבור בפני התזמורת הופיעה בסךהכל ובמעבדות.
אדם בכוח המחסור מחמת זמנית התזמורת פורקה ספטמבר) (בחודש 1950 שנת בסוף
שהתאימו במידה השונות' וביחידות בתחנות רגילים לתפקידים נשלחו ואנשיה במשטרה'
תחודש התזמורת והתפטרו. רגילות בעבודות לעבוד הסכימו לא האנשים של מקצתם לכך.

; .1951 בשנת

. ■ , . . ישראל/ ,,שוטר, .8
אולם המשטרה' אנשי בטאון ישראל'/ "שוטר של אחת חוברת יצאה הדו"ח בשנת
איש שיימצא לאחר תחודש הופעתו הוצאתו. 5המשכת נתאפשרה העבודה.לא עומס מפאת

, . בעריכתו. לטיפול זמנו את להקדיש שיוכל
/י

■ .. . . ,/ י,■ . ..... י ■... . פ9ורמ*■■ *9

הדריכות הצוות' רוח לטיפוח מרובה חשיבותם במשטרה והספורט הגופני האימון
המרחבים, של ובפרט המשטרה' של ץהקשימ העבודה תנאי ברם' העצמית. והשליטה הפיסית
בממדים הספורט פעולות פיתוח. את מונעים לנופש' רבות שעות להם מניחים אינם שתפקידיהם

, האפשרות. במידת הספורטיביות הפעולות השנה אורגנו אףעלפיכן הרצויים.

השתתפו שבו למדריכים ומרוכז. קצר קורם בעריכת החל הספורט פעולות אירגון
.אורגנה בארץ. הספורט בשדה הפעילים מומחים' עלידי ניתנת ההדרכה אנשים. תשעה
הליגה .פעולת קבוצות. שבע משתתפות שבת המשטרתיות' הכדורגל קבוצות של ארצית ליגה '

. .1951 בשנת תתחיל
של הישגיה יופגנו שבו ארצי' ספורט יום לאירגון הפעולה גם החלה הדו"ח בשנת
■.■■■■■ ...., . ענפיו.. לכל בספורט \,משטרה
כבדה. ואתלטיקה כדורגל קלה' לאתלטיקה מינימלי בציוד צוידו והחטיבות המחוזות

ץ . י . . י: ^... יי י המקצועית, המטייחי י .10
ומספר התקציביות, האפשרויות במידת השנה במשך התפתחה המקצועית הס9ריה "
ומדעיים משפטיים מקצועיים' כתביעת בספריה נמצאים כף על נוסף, לאלף. הגיעה ספריה
י קןרימינליסטיקה קרימנולוגיה' ספרי שונה' משפטית מפרות חוק' ספרי  הספרים ניכר. במספר
בארצות המשטרתי והנוהל האירגון בעניני הכללית' האדמיניסטרציה בתורת מדריכים ומדע',
המספרי,1 את המפרטים ביבליוגרפיים עלונים המשטרה מוציאה מדי;פעם,בפע3ר וכיו"ב. שונות
העיקר; הספר.;;העיכוב של והערכה התוכן של; תמצית ונותנינן "במשטרה בלו שנתק י הוזדשים
לארץ. מחוץ ספרים לרכישת הדרוש חוץ במטבע המחסור הספריה של התפתחותה בדרך
.הארוך'' התיר שיימנע כדי טפסים, של ניכר מספר מהם לרכוש היה שראוי ספרים יש
להעשות גיתן אינו זה דבר אולם■ וכללי' מקצועי ערך בעלי. ספרלט כיום':לקבלת הקי$ י :

\ ." י 3מט!נע,יזר. זה מסו;י של,ד/ספרים בגלל/ייוקלמ
יי. .. ■. ■ י ■.■.. }■. ■ }
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./■■ ר גו צי ה עם יחפים

. , הקהל. עם יחפים .1

שלגימספר, במציאותם. שנתקלו החדשה' :1*עללה מן■ חלקים .של המיוחדות תכונותיהם
של: ביחסם הרעתמה לידי גרמו משטרתית' ומסורת נסיון מחוסרים שהיו חדשים שוטרים

■ י המשטרה. כלפי הציבור של מסויימים חלקים

הן,. נרדפות מלים ונוגש שוטר שבהן מארצות המכריע' ברובם באו, החדשים העולים
הישראלי השוטר שבין בהבדל הבחינו טרם אלה עולים היהודי., .הוא לנגישות העיקרי והקרבן
חלקים של הנמוכה התרבותית רמתם ואת החם מזגם את להוסיף יש לכך הזר. הנוגש ובין
חייהם אתתנאי נדודיהם; ובדרך מוצאם בארצות שרכשו האנטיםוציאליים ההרגלים את מהם:
הארץ תנאי את הולמת שאינה הכלכלית פעילותם על שהוטלו וההגבלות האיסורים ואת הקשים
כהתרת  כראוי שלא  ידם על הובן והנגישה הפחד מכבלי ששחרורם גם יש והתקופה?

ע*. כל ובפריקת הרצועה
של מגרעותיהם עם התנגשות לידי באות הן כאשר ביותר מתבלטות אלו מגרעות
ונתאמנו נתנסו וטרם אוירה מאותה יצאו זה אך עצמם הם שלפעמים טירונים,  שוטרים

צרכם. די
בשמירת תפקידה ומילוי המשטרה של החוקית שפעולתה הרוח מורת את להוסיף יש .לכך
עם ביותר' הקלה זו ותהא התנגשות' לידי הבאים רבים, אנשים של בלבם מעוררים הסדר
במחציףה.השניה הוטל, שביצועו הכלכלי הפיקוח בימי שכן וכל שכתיקונם, בימים אף החוק,
המדיניים, המניעים את גם לשכוח אין המשטרה. שכם על ניכרת במידה הדו"ח, שנת של
מתמיד.. הקהל אנשי עם השוטרים של מגעם המשטרה. את לתקוף שונים אנשים הממריצים
את הקהל בעיני מגלמת והמשטרה אחר, ומדיני ממשלתי גוף כל של מגעו מאשר יותר ותדיר

אחר. וציבורי ממשלתי גוף מכל יותר פגיעה גם כך משום והנה השלטון

הטירונים של היומיומיים וחינוכם הדרכתם בשעת בחשבון הובאו הללו הגורמים כל
פניות ובחוסר רוח באורך בהתאפקות, נאות, ובהליכות בנימוס ההכרח כאחד. והוותיקים
מפקדיהם ידי על המשטרה אנשי באזני יוםיום הושמעו שהן, כל אחרות או כיתתיות מדיניות,

המשטרה. בתורת וראשוני ראשון כעקרון
לכל החוק את לדעת חייבים שהם ההכרה את אנשיה ללבות להחדיר גם דאגה המשטרה

. וכרוחה כלשונו ככתבו' החוק' לאור פעולותיהם כל ואת ידיהם מעשי את ולהדריך פרטיו
נימוסיהם פעולותיהם' בכל לאזרחים דוגמה לשמש נתבעו המשטרה אנשי לו. ומחוצה בתפקיד

.. להתאפקות לנימוס, לחוקיות' לחנך התפקיד כובד שלמרות בסיפוק, וישילציין והליכותיהם'
הוכתרו זשונר": מגוון. כה ומסורתם חינוכם שרקע אנשים של גדול ציבור נאות ולהליכות
ץ . המקרים. של המכריע ברובם בהצלחה, זה בכיוון המשטרה של מאמציה

. . ,ג _ ,( . ,; , המשטרה. אנשי נגף תלונות *2

בין משטרה, אנשי נגד ישהוגשו התלונות של היחסי מיעוטן  לכך מובהקת הוכחה
הממשלה, ראש משרד או המשטרה משרד באמצעות ובין ליחידותיה או המשטרה למטה במישרין.
אנשי;,משטרה נגד, וספיציפיות;. מםויימות תלונות בה שנשמעו .במידה העתונות, אריעל.עמודי

.י ,.,,.. , סתמית. או כללית ביקורת ולא וידועים, מסויימים
עליון קצין;: הציבור מאנשי י איש ידי על תלונהשהוגשה בכל חוקר, שנקבע,. הנוהל לפי :;.;.
,המכ0ומ?5ית'; במהירות נחקרות התלונות חוקר. דין בית  חמורים ובמקרים במיוחד, המתמנה



מועברות החקירה תוצאות האזרחים. ולבדים למתלוננים טרחה של מינימום הגורמת ובדרך
החקירה מתוך מתגלה אם קפדנית. בדיקה, נבדקות שהן מקום הארצי' למטה ולאישור לעיון
המשטרה איש נגד נאותה משמעתית פעולה ננקטת שתסמוך' מה על לה יש שהתלונה
%.<:.,$.... ... ■. . אשם. שנמצא

.,■.:■. י, ז תוצאותיהן ושל שהוגשו התלונות של ניתוח ה*ראה טג^לת להלן

;..;;/.:, ....י.,י .י. ,, 22 טבלה
המשטרה אנשי נגד תלונות

ג ■■ 191 . שהוגשו התלונות מספר ■■■■■"

29 , משמעתית פעולה וגררו צודקות נמצאו , :

;...... 151 מקפת חקירה לאחר מבוססות בלתי נמצאו
, , 7 המגישים ע''י בוטלו

% הוכחות מחוסר בוטלו :

2 הדו"ח תקופת בסוף סופית התבררו טרם

191 הכל סף

לעיל. האמור לאור להפתיע כדי בו אין מבוססות בלתי שנמצאו התלונות של הרב מספרן
קצינים לוועדות ניתן זה שם חוקר. דין בית ידי על חמורות תלונות נחקרות כאמוה
לשם גם מתמנים אלה דין בתי המחוזות. מפקדי ידי על או הארצי1 המטה ידי על המתמנות
במקרים" משמרה' אנשי פציעת. של במקרים משטרתי' או אזרחי לרכוש נזק בעניני חקירה יייי

.. י . י וכיו"ב. רשלנות של רציניים.
י חוקרים. דין בתי 362 הדרה בשנת התנהלו הכל בוטן

. , במעבחת. 3,...מטיפול
לאפוטרופסותה. שנמסרו במעברות המשטרה. לפעולת נודע רב וציבורי חינוכי ערך
.אנשי עם במגע שבאו לעולים והן בה, שעסקו המשטרה לאנשי הן רב ערכה  הפעולה'

וסעד. עזרה המגישים ויועצים ידידים כעם אלא החוק' שומרי כעם לא המשטרה' 1
כדוגמא מעבןלות', לשתי הדאגה ואת הטיפול את עצמה על המשטרה. קיבלה הדו."ח בשנת! ... י
מעבר^ . המשטרה לטיפול שנמסרו המעברות לישראל. ההגנה; צבא; ידי על שנעשתה הפעולה,
והשומרות השוטרים נפש). מאות (כשלוש הרטוב נפש).ומעברת (שמנתה.,כאלפיים: גלי מגדל
בילו/ המשטרה אנשי מתנדבים. ברובם היו שוטרות) ושש שוטרים .17) זו בפעולה ,שהשתתפו
בעזךה; התבטא הטיפול. בצריפונים.. והשומרות באהלים השוטרים  במעברות החורף את
וספורטיבית תרבותית. בפעולה העולים', לבריאות בדאגה הילדים;: וגן, יהתינוקות בית לניהול
(שימוש בטחוני בחינוך תרבות)' חדרי אירגון לעברית' שעורים מסיבות' (טיולים' הנוער בין
גם< שונות. טכניות ובעבודות בסעד והיגיינה' לנקיון בחינוך יעילה), שמירה דרכי בנשק,

זה, לתפקיד, הוצמדה משטרתית מכוניה.
וממקורות שוטרים של מתרומות נצטרף הסכום זו. בפעולה' הוצא ל^'י 500 של סכום :;;:■

ולתהומי ילל)י ;80) הילדים: לגן ריהוט להספקת לילדים; מסיבות לאיתון הוצא והוא אווריט*
 : , : בהרטוב, הג^טבח

נמשכים והם המרוכזת;; הפעולה סיוט: לאחר אף פסקו לא. תמעבחת עפאנשי הקשרים 4י

:י..^;.>י . ,; ..,■■:..:■■; ..,■ , . <.. .. .;■/....■..;.:. עך.^יהזה.
■ 1.. ■ י ■  . .ןיוי



,י. .,.,,■ יי י י ל .. \ ,. לי . פוקח' יי"... י., י. ,י ל י,.."..

ילי;:.ללי י ., ל . יי...; ושרותיה מגחלה יל . י. י"..יל... לילל
,ללל; יי יל.יל .ליל;" ללי י , ל יי י ל י י ל ל י, 8פ6נאות. ,1
והלמש הציוד מלאי אפסנאית. מבחינה גם קשיים בפני המשטרה הועמדה הדףח בשנת
מחמת בעיקר בארץ' הכלכלי המצב מפאת לחדשו היה וקשה אזל, המנדט ממשלתי מימי שנשאר
יהעמידו; יובהחובתט בנינים ה בבדק הדחוף והצורך הקיים הציוד מלאי גלם. בחמרי המחסור
..של. בציורה גם פגעו המזון מנות וצמצום וההנעלה ההלבשה קיצוב חריפותה. בכל השאלה את
זר מטבע של מסויימימ סכומים הקצבת ע"י במידתמה הוקלה זו מצוקה ובכלכלתה. המשטרה

העולם. מלחמת מעודפי המרים לקניית
למסגרת הספר חיל העברת עקב גדלו ובתלבושת בריהוט' בבנינים, המשטרה שלי צרכיה
מסויימימ, לישובים הגנה לספק המשטרה עלי שהוטל לאחר גדלו בחימוש הצרכים גם המשטרה.

ל האפשרות. במידת סופקו אלה צרכים
 דלקמן? הבניניפ. המשטרה ע"י הוחזקו הדו"ח בשנת בנינים. א.

38  ■ .,.,,.. טיגארט בניני
10  אחרים' ממשלתיים בנינים
65  ■ שכורים בנינים

113  בסה"כ
חדשה. בנייה עבודות ובביצוע בתיקונים הבנינים' החזקת בשטח רבותי עבודות בוצעו
ובמחיריפ במהירות עצמם הבניינים מדור אנשי ידי על ברובן העבודות בוצעו1 דחיפותן מפאת
תקופת בגמר■ שהוזנחו1. האנינים, מן חלק כולם. זופתו פגומים, שהיו התחנות' גגות נוהים.
לתחנות: הוכנסו ומים חשמלי וציבוע. סיוד ידי על שופץ המדינה, של קיומה: ובתחילת המנדט
בגון.התקנת מיוחדות. עבודות גט בוצעו בן. לפני קיימים אלה סידורים היו לא שבהן מספר
חופים של1 נקודה הקמת ובירושלים' ביפו הנפות למטות בנינים התאמת בירושלים' הכלא בית
שוטרי בטיס ושל הגבול משמר לאנשי המחנות של והחזקתם הכנתם וכן הבנרת' על וגבולות
הפיתוח מתקציב סכומים הקצבת אן תקציביים' מטעמים תחילה צומצמה הבנייה תכנית הרכבת.
הארצי האימונים בסיס בהרחבת בעיןגב, משטרה תחנת בהקמת העבודה התחלת את איפשרה

" י המשטרה., לאנשי דיור יחידות. 250 ובבנין
רווקים, מאית ובארבע משפחות מאות משלוש למעלה השנה גרו המשטרה בבטני

: לנוטריט הישובים. לידי שנמסר הנשק על הפיקוח נוסף המשטרה תפקידי על ש. ו מ י ח ב.
וכן, ובתיקונו* תקינותו על בשמירה המשטרה' שבידיי החימוש בבדיקת עסקו הנשקים ובו'.
ל . ,. ., , בשוק. להשיגם אפשר שאי ומכשירים אביזרים בייצור
.: . פליליים. משפטים לצרכי מוצגים 34 מומחים ע"י נבדקו הנשקים בסדנת

■ מוקשיםשנותרי מאות שפינו המשטרה' בשרות החבלנים ע"י נעשתה וקשה רבה עבודה
אל מצאי החבלנים מן אחד מתמדת. סכנה תוך השחרור, מלחמת מימי בארץ שונים במקומות

; ■ . ל , מוקש.. פינוי. בשעת. מותו
האפסגאות. מחלקת של החשבונות ומשרדי הארצי המחסן: נאות. ס אי.פ שרותי ; ג.
הדפו© בית. בתלאביב. הארצי המטה בבנין להם הספיק לא שהמקום משום לרמלה הועברו
טפסיפי '1949 לשנת השנתי הדף'ח הארצי, המטה פקודות בו הודפסו ובשנת,הדו"ח הורחב
ה0נךל1יו?.; נסגרה. מאידך חדשות.}; מכונות. הכנסת. ע"י ושוכללה הוגדלה הנגדית וכיו"ב. שוגים
.,!..:יל...:.ל. י:',.,,.,.,...,,..:. ...;;.......י יי נשתלמה. לא שהחזקתה
חמרי:עזרה'ת1שוגר." למנטרה סופקןו אדומ'י דוד "מגן הנהלת עם ומתן משא לאחר
8י9ק^ הכללית ההסתדרות של. חוליט קופת המשטרה? של הראשונה העזרה לשימושבתחנות
^■■.■י,"...:.;..:■,■...;.; ■■. ל הצורך. בשעת המשטרה. אנשי של לשימושם המרים



בסוסים השימוש של ונרחבת מפורטת סקירה לפועל הוצאה הדו"ח בשנת מ. נוי כוו ;1

שברשות הסוסים מספר להרחיבו. זה.ואף שימועו לבטל שלא והוחלט המשטרה לעבודת
סוסים 73 לרשותה שהועברו לאחר הדו"ח, בשנת ל96 1949 בשנת מ23 עלה המשטרה

יי .■"י לחודש. ל"י 13 בממוצע עולה סוס כל כלכלת הגבולות. שמירת לצרכי מצ,ה.ל,,

להגיע שקשה 18 משובשות, הדרכים שבהם במקומות בסיורים בהצלחה מועסקים ...."הסוסים
יי; . י ' ברגל. או רכב בכלי אליהם

תחגורה* .2

; י . י י הרכב. כלי מצבת א.
 כדלקמן: האמריקני המלווה מכספי רכב כלי 158 המשטרה ע"י נרכשו הדו"ח בשנת

וואגוךמכוניות5 "סטישן
נוסעים.מכוניות30
טנדרים.90
4*4.טנדרים18
סגורים.טנדרים20
משאמכוניות21
דל1 ק.מיכל

"לנדרובר'/ אחת ומכונית ג'יפים 5 נוסעים, מכונית נקנו: כך על נוסף
ממשלת מימי שנותרו הנושנות המכוניות המצבה מן הורדו הללו המכוניות קבלת לאחר ,

בשימוש נמצאים כיום לשימוש. ראויים בלתי כלים שברי אלא היו לא אלה מכוניות המנדט,!
משלוח של, לבואו מחכים טנדרים. ו18 נוסעים מכוניות עשר של עתודה וקיימת רכב כלי 341
כושר הגדלת לשם שהוזמנו' זה מסוג המכוניות 65 מתוך י"לנדחבר" מכוניות 35 של ראשון

הגבולות. שמירת ולצרכי התנועה מחלקת פעולתה,של
שלישי. צד בוטחו,בביטוח הרכב כלי כל

23 טבלה
31.12.1950  הרכב כלי מצבת
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הגיעה הדלק תצרוכת המשטרד* של המיכל מכוניות ע"י נעשות לתחנות הדלק הספקת ;
.20,5  גאלוןדלק ללל הקילומטרים מספר .1950 בדצמבר כלי"רכב ל341 גאלוןי ל44000

■" י פרוטות. 71,25  בנזין גאלון כל עבור ששולם המחיר
.;/ , ^ ■ , 24 טבלה 

וחטיבות מרחבים  דלק ואיכול קילומטראזי
| היחידה |שם הקילונזטראד בגלונים. דלק יאיכול התצרוכתהמלית אחוז 1

. הארצי המטה .162802179375.917,75

ירושלים מחוזי ■153025669931.715,61

תלאביב 1739305מהוו .76979.017,17
חיפה יי2445416מחוז 117665.626,24

טבריה 108111955645.812,41מחוז

חו"ג 20667312243.02,82חטיבת

האמונים 365183בסיס .19272.94,29

מונות  25731316813.63,71שחתים

9253276448177.51000/0סה"כ

ומחסנים. סדנות ג.
פריון את המעלה חדיש ציוד נרכש ושופרו. הוגדלו הקיימות התחבורה סדנות ארבע ,

כלליים,,. לתיקונים. מחלקה והולכת מוקמת ובהוצאות. אדם בכוח חסכון לידי ומביא העבודה
של אבטלתן ואת השהייתן את שתמנע עיקריים, חלקים של מהירה החלפה  שתפקידה
ישנים חלקים וממיינת המפרקת מוחזר' לציוד מחלקה הוקמה לתיקון. המובאות המכוניות
,. . , מחדש. ניצולם לשם
חדשות. תחנות שלוש נוספו כן לפני קיימות שהיו ולדלק לשרות התחנות ארבע על

ניכרת.. במידה ושוכללה הוגדלה חדש, למקום הועברה בתלאביב התחנה
. נהגים. ד.

בכללותו. האדם בכוח המחסור כסיבות  וסיבותיו בעינו, עומד בנהגים המחסור
האחריות.^מלאה. את עליו ולהטיל מכונית לכל קבוע נהג למנות אפשרות היתד, לא השנה גם

.1 . המכוניות. משק סובל ^מכך כתוצאה ולמצבה. לתקינותה
; , . , .. משטרתי. רכב כלי תאונות ה..
כלי מעורבים היו שבהן התאונות במספר השתקפו הקודם בסעיף שהוזכרו המגרעות ..
התאונותהללו, את המפרטת טבלה להלן .277  ניכר היה התאונות מספר משטרתיים. רבב

. . התוצאות. ולפי המרחבים לפי
25 ה ל ב ט "

,:.■.ר משטרתיים, רכב לכלי תאונות
תאונותתאונות י

התאונההנזקסכום,ירכושנזק בעקב פעולות
נפגעו נשבהן טרגבלכליבלבדפגעושבהן ה ד י ח י ה

נ: 6משטרתייםנ:יםאזרחשוטרים)=
%2 ם

^ ',

.י יי י .■■ ■* :; ,.■■.■ .
.קלחמורקלחמור

!3
8
5ם ,פרוטה3 ב;ל"י ב:

ו. 313ו_ו 3
(כולל הארציי המטה

73 ביתדגון) בסיס _256177504324512214

7  114 תלאביב ■5118529774997791718מחוז ,

17 ירושלים 1מחוז 117196215

65 חו"ג) חטיבת (כולל 17מחוזחיפה 654111681498>■:/
8 טבריה, 2מחוז 2 ■587401611: 

27 2 "277 יסה''כ ■6132234625223714181372930

1?ן



י.יי, , , / ; מספנתהמשטרה. ו.
של הישירה לאחריותה התחבורה מחלקת של מסמכותה יולי בחודש הועברה. המספנה

והגבולות. החופים חטיבת

;;.:■.. ....י:1 קשר, .3

אלחוט. א.
ציודה את ושיפצה חדש ציוד רכשה פעולותיה' את ושיפרה הרחיבה הקשר מחלקת
ודיבור* מורס תחנות 31  מהן יציבות' אלחוט תחנות 43 קיימות היו הדו"ח שנת בסוף הישן.
מוקדים וארבעה מאד גבוה בתכף דיבור תחנות ארבע גבוה' תכף בעלות דיבור תחנות 4

תחנות. חמש נסגרו זאת לעומת חדשות' אלחוט תחנות עשר נפתחו לניידות.
השוגים, במטות תג"מ מתקני 16 ביקורת, תחנות 3 נייד, אלחוט תחנות 46 פעלו בחיל י

בשעות המשטרה יחידות שאר בין אלחוטי קשר כך.קיים על נוסף ביממה? שעות 24 הפועלים
הנפתיים. המטות ידי על מועברות אלה לשעות מחוץ ושיחות בלבד, המשרד

שהם ל236182, המשטרה של הקשר ברשת שעברו המברקים מספר הגיע הדו"ח בשנת
מרובה. במידה המברק לתנועת הממוצע הזמן עלה לא כן פי על אף מלים. 6988848

השיטור שיטת הנהגת עם הקשר מחלקת ע"י בהצלחה בוצע ומסובך קשה מבצע
וטלפוני; אלחוטי יעיל, וקשר ניידות  העיקריים מיסודותיה שאחד להלן), (ראה הקבוצתי
רבים טלפון קווי נקבעו ובירושלים. בתלאביב מוקדים הוקמו הקבוצתי השיטור לצרבי
לצרכי בערים שונים במקומות טלפון תאי וכן הניידות, במכוניות אלחוט מכשירי והותקנו1
במספר קריאה כל לשחרר הסכימה הדואר הנהלת המבצעים. חדר עם השיטור אנשי של הקשר

מתשלום. 999י

עבודתם. ולייעול אלחוטאים להכשרת קורסים סודרו

:. ; . . , טלפונים. ב.

חוץ'.. טלפון מרכזיות 40 מרכזיות); (בולל טלפונים 905 במשטרה היו הדו''ח !בשנתי
טלפון של פנימיים ענפים 383 חיצוניים* ענפים 51 חוץ' קווי 161 פנימי, טלפון מרכזיות 10

וקווים טלפונים בהעברת רבות עבודות בוצעו פנימיים. טלפון ענפי 282 טלפון, תאי 28 חח'
מסויימ במספר הטלפונים התקנת את מנעו ותקציב ציוד. שבחוסר הקשיים ובהתקנתט. שונים
לרשת המדינה של הטלפונים מ השיחות עומס את להפנות מאמצים נעשו ונקודות. תחנות שלי

בממוצע. ב%35 הוקטן והעומס בהצלחה הוכתרו אלה מאמצים המשטרתי. האלחוט

.■■.■■■ . דואר. ג.
ולהחיש. היחידות ובין המטות בין הקשר את לייעל הצליחה המשטרה של הדואר רשת;
שהיה (ההסדר צרורות ב145449 טיפל המשטרה; דואר ניכרת. במידה המאורגנות: הפעולות את
"רשמי או המדינה" "בשרות כתובת עם. בולים, בלי רשמיים מכתבים שליחת  כן לפני קיים
הדואר. משרדי ידי ועל המשטרה ידי על בספירת;המכתבים התאמה אי בוטל,.מחמת בלבד"

רישום). ולאחר בול עם עכשיו נשלח משטרה ליחידות מחוץ היוצא מכתב כל

י יי . ; תשלומיה .4

י: ץ תקציביות. הוצאות א.

(1950) האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מראיםי להלן הניתנים המספרים
שלמות); (בלירות 1949/50 התקציב לשנתי ולא



מח"כ

3,052,216
2,931,838

אחרות הוצאות משכורת

641,500

514,100

2,410,716 חיכוייפ) החזרות (כולל 1950 לשנת התקציב
2,417,730 התקציב ע"ח הוצאות

<<1950/51 הכספים לשנת הממשי התקציב להלן ניתן הדרכה לשם
ל"י 2,431,590 משכורת ■
ל"י 615,770 והשקעות החזקה ארגוניות, הוצאות יי

ל"י 3,047,360 הכל סך

משנה. חשבונות ב.,

הסעיף
ביום יתרה
31.12.49

הכנסות
1950

הכנסותנזה" 1950כ לזכותהוצאות יתרה

יפריל"יפר' ליי.פר'ל"יפר'ל"י ל"יפר'■י:

9921348080219789379421137400219216279219212נוטרים

728965979920202527298629531088851418973פקדוגות

הכנסות ■15019869150198620171613319853

פנימיות לתות 1148521023170221632554711283375054216י

59256 004 231404 683 293660 687 269667 853 * 23992 634 סה"כ

ללא שנשאר ורכוש מוצגים מכירת פדיון המשטרה, קרן כספי הם: הפקדונות
מקומיות. ומועצות עיריות של ופקדונות עזבונות ,י בעלים

תשלוט מגביית המחסנים' .מן ומיותרות משומשות סחורות ממכירת באות ההכנסות
מקנסות שהוחרם, זר ממטבע המשטרה, כבניני הדירה משכר שאבד, משטרתי ציוד עבור

וכיו"ב. ומהחרמות

קרן ותרבות, סעד קרן ישראל", "שוטר קרן הארצי' המטה מחנה קרן הן: הקרנות
ההלואות. ו?ןרן שק"ם קרן העליונים, הקצינים קרן ולמשפחתו, לשוטר הטעד

מהכנסות מורכבת המשטרה, פקודת הוראות על מיוסדת שפעולתה המשטרה' קרן
של הזבל ממכירת ושוטרים' סמלים על שהוטלו הקנסות מדמי בעלים' לו שאין רכוש ממכירת
יקרו למימון הוצאו הקרן כספי הציבור. מאנשי שנתקבלו הוקרה מתרומות וכן המשטרה, סוסי
ולמסיבות התזמורת כלי להחזקת ספורט, לאביזרי נופש, חדרי לציוד ולמשפחתו' לשוטר הסעד

. האימונים. בבסיס טיום
י י. ■ . י י

יעבור המשטרה אנשי של תשלומים  דלקמן! ההכנסות מן ,מורכבת 'המיע<ד קרן
קרן ■ רווחי תוספתהמצרכים.ן ממכירת. רווחים המשטרה,; מקרן שהועברו סכומים הבראה?
ללא להלוואות .? הבראה בתי להחזקת הוצאו הכספים הוקרה. ותרומות מכס תגמולי שק"ם;

פיצוייהן. ע"ח שנהרגו, שוטרים של לאלמנותיהמ למפרעות ובן שונות להענקות רבית.;

בעליונים הקצינים של חדשיים תשלומים ע"י ממומנת העליונים הקצינים קרן
השרות? מן פרישתם עם לקצינים וכן הציבור, מאנשי למוזמנים מסיבות לעריבת משמשת והיא
.. . , י .:■ הצורך. יבמקרה לקצינים' מיוחדת ולעזרה נשואין למתנות
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י יי ■■ ■■ , יי ." י .. ו' פרק . . ".י .■■ י" י .י ..■.

;. ומגצעיט שיטור מגיעיין, 

■ ומניעתה, ווע*ריינוו* געיות ♦!'
עלידי הוצגה העבריין' ומהענשת הפשעים מחקירת נפרד כתפקיד העבריינות' מניעת
התפשטותה מגיעת בפשע. במלחמתה החברה של פעולותיה בראש בימינו הקרימינולוגי המדע
זו השקפה החברה, בגוף שפרצה לאחר מריפוייה יותר, לא אם פחות, לא השובה המחלה של
בגלל רבות. בארצות המשטרה חילות של איתונם על גם והולכת גדלה במידה משפיעה
סיורים ע"י מניעה ופעולת בעיקר, פשעים בחקירת להסתפק המשטרה נאלצת האנשים מיעוט
כמעט התרבות' ארצות בכל מקובל שהדבר כפי גדולים' כוחות ע"י וברכב ברגל קבועים

אצלנו. קיים קזאינו
בתחום נמצא יואינו סוציאלית עבורה של אופי נושא המניעה פעולות של הארי חלק
בבעיותיהם הטיפול  לכך מובהקת דוגמה כיום. מאורגנת שהיא כפי המשטרה, של פעולותיה
ניכר חלק העבריינות מגייסת שמביניהם משפחתי' וטיפול השגחה חסרי עוליימים " של
עבריינים של שיקומם עניני וארעיות' מתמידות וחינוכיות כלכליות בעיות וכן מטירוניה,
לכלול נטייה קיימת המתקדמות בארצות לאמועדימ. עבריינים של ומבחנם עוונם את שריצו

למחצה. משטרתיים ציבוריים גופים של או המשטרה של פעולותיה בתחום אלה תפקידים
רחבתממדימ, וכלכלית חברתית מהפכה של בתהליך הנמצאת ישראל/ מדינת בתנאי
המשטרה מידי הוצא בהם הטיפול ברם לעיל' המכרים לגורמים ראשונית חשיבות נודעת
* טהורים משטרתיים באמצעים מצטמצמות המשטרה של המניעה פעולות הסעד. למשרד ונמסר
ולמשימתה והזמן המקום לתנאי ולםגלם הללו האמצעים את לייעל דרכים מבקשת אף.המשטרה

המדינה. של
שנתגלו התופעות מחמת החריףוהלך המניעה פעולות שבהגברת והדחיפות ההכרח
תקדים לה שאין עליה הקולטת למדינה מקצתן.מיוחדות  ישראל מדינת של .הקמתה מאז
התופעון. מ? אחדות כאז נמנה מלחמה. תקופת עליה שעברה ארץ לכל אופיניות  ומקצתן

■ ■  הללו
 סיבותיה מאז. וידועה שכיחה תופעה < מלחמה לאחר העבריינות התגברות א.
רכישת ;5 העילאי והנפשי הגופני המאמץ לאחר כפורקן המופיעה מסויימת מוסרית התרופפות
החיים למסלול שבחדרה הקושי שלום? בימי אזרחית בחברה מהלכין להט שאין הרגלים

.. . ■ . , .: . .. . והתנינים. הרגילים
בין לברור האפשרות בחוסר שיסודה העלית, זרם לתוך פליליים יסודות חדירת ב.
זעזועים עברו האלה האנשים מן רבים על רצויים. הבלתי של כניסתם את ולמנוע הניצולים
במחנות נדודיהם ובשעת המלחמה שבתקופת האימים שלטון תחת קשים ומוסריים חברתיים.
גאו אחרים עוליפ העבודה.. הרגל ואת העבודה כושר אתי איבדו רבים שונות. ובארצות
ומשום בהן, נפוץ אינו ומרצון הכרה מתוך לחוק הציות ושהרגל ירודה שתרבותן מארצות
לכאן שהיא. כל וחובה עול לפרוק כהיתר  הכפית וחוסר החופש משטר בעיניהם נראה כך
:, ■ י י.■■;■ העולים. מן רבים בהם שנתקלים הקליטה.וההסתגלות קשיי את להוסיף יש
של במציאותם ושכבותיו?.  ישראל מדינת שבין ביחסים שמקורה ההסתגנות, ■ בעיית .■■. ג.י
והנתונים ביותר גרועים כלכליים בתנאים המדינה לגבולות סמוך היושבים הערבים הפליטים
לדם' נהיריפ ושביליה הארץ שדרכי אלה, פליטים מתמדת. איבה תעמולת של להשפעתה
א!/ הערביות. י המדינות שלטונות של יגתמיגתם נהנים והם מחבוא מקומות למצוא יודעים
מסויגים אנשים של. מעזךתט וכן זה, כשלטון רשמי מעמד בעלי אנשים של הפחות, ..;..;.;.לכל י " י.ייייי. המדינה. גבולות: בתוך

י, 31 , "יי



המופרזים, הרווחים של והגבלי* פיקותכלכלי ו בעקבותיי " שגרר בארץ כלכלי ה המצב י... ד.
. השבוז על י בשפע לזכות אחרים אנשים של בנסיונותיהם מלחמה  שני ומצד אחה מצד

■ י אחרים. של מחסורם

לחיי נסחף הוא ופיקוח טיפוח מחוסר אשר הפרברים' של טיפול.בנוער כל העדר , ה.
צעירים. כפושעים שלהם הקאריירה את התחילו הארץ מבני המסוכנים הפושעים מרבית פשע.

והחדש הוותיק בישוב,, והמוסרי. החלוצי המתח בירידת מסתייעים הללו הגורמים כל
תרבותיים, וגורמים המוגבר המאמץ שלאחר עייפות  העיקרי שמקורה. ירידה. כאחד,

.,■.....". .י אחרים. ומדיניים כלכליים

י . : י י תיגנון, .2

מובן בלבד. משטרתיימי מניעה בדרכי להשתמש אלא המשטרה בידי אין לעיל, כאמור
אלהמדים של; והענשתם שנתפסו■. עבריינים של לדין הבאתם שבוצעו, הפשעים שגילוי מאליו
מטרה אותה הם גם .משמשים הפשעים וגילוי החקירה כלומר י. בדינם חייבים שנמצאו
:לו הדומים ועל עליו ולהטיל יותר .קצרה, או ארובה לתקופה החברה מן העבריין את לבודד
העבריינות מניעת בעיקר איפוא, היא, מטרתם גם לסורם. יחזרו שלא בדי החוק, אימת את
את לחברה, ולחסוך .הרעה פניי את לקדם כדי נעשות האחרות המניעה פעולות אולם לעתיד.
.,, ... י. . הסוהר. .בבית והחזקתו .שפיטתו העבריין, הכרוכות.בתפיסת ההוצאות ואת הטורח
■..,.,, דלקמן: בדרכים המשטרה משתמשת, כך לשם ■

היוצריםאת התנאים את ולתופעותיה, לסוגיה העבריינות גורמי את לומדת היא א.
בהם, המלחמה של היעילות הדרכים ואת החוק עוברי ושל הפושעים של שיטותיהם את העבריין,
שיטור; יעילותי^ל שיטות המשטרה בונה הנזכרת בדרך שהושגו הנתונים סמך על ב.

.. לפורענות. המיועדים במקומות משמרות ושל שמירה של

המסתננים העבריינים של לפעולותיהם המתייחסים הנתונים את ומרכזת אוספת המשטרה י ג.
על ולשמור החדירה דרכי את בפניהם לחסום שמטרתן שיטות ומעבדת החוץ מן למדינה

■■■"■" "י י י י לפגיעותיהם. י.מטרה המשמשים הרכוש ועל המיתקנים
המטרות השגת את לאפשר כדי התכנון, פעולות לפיכך, ופותחו, הורחבו הדו"ח בשנת.
.■ : ." ■ " י יי י.. י : לעיל. שתוארו
הנתונים י את להשיג שמטרתה פליליים, בענינים דיווח ש^י חדשה שיטה עובדה
"" :" ■ חקירות. בעניניי והן מניעה בעניני הן אופרטיבי' לתכנון הדרושים הסטטיסטיים
שבמצבה משום קרימינולוגיים, או סוציולוגיים נתונים שעה, לפי מספקת, אינה זו שיטה
במטה, מעובדים אלה.יהדר'חות לצרכים החומר בעיבוד לטפל המשטרה שלי בכוחה אין הנוכחי
שונים ובימקומות בתקופות לסוגיהם הפשעים הארעןת את סטטיסטית בדרן1 מראים והם
מספר עבירה, של סוג בכל מעורבים שהיו האנשים מספרי1 כגון* אחרים, נתונים מספר וכן

, שלביהחקירה בכלי התיקים תנועת למיניהן, בעבירות מעורבים שהיו הימים עולי העבריינים
. בדרך חיסולהתיקים העבריינים?אופני ויחידותיהבגילוי המשטרה הישגי המשפטי, והטיפול

התאבדויותובמלונות רגילים, י בלתי מוות מקרי בדבר מספרים וכן. אחרת? בדרך או המשפט
.■■ :■ אחרים. נתונים ומספר מסוכנים, סמים ושל מוברח רכוש של החרמות שרפות, להתאבד,
מקווהשכאשר המשטרה אך .בפניה, שהועמדו המוגבלות למשימות הותאמה השיטה .

את.הנתונים גם שתכלול כדי הסטטיסטית, פעולתה את .להרחיב תוכל המסיבות תרשיבה
מדוקדקת ובחינה העבריינות גורמי של מעמיק לימוד שיאפשרו והקרימינולוגיים הסוציולוגיים

,..■ , י י ייייייי יייי"י יי" י י י\ ]יייי יי י ■ יי " י ■ יי" ■ יי יי; העבריינים. סוגי של
לפי הוכן כבר; 1950 שנת של שנתי סיכום אולם ,1951 שנת מתחילת תונהג השיטה י

;השיטר"1החד^ה1 על מיוסד הפשעים לחקירת הרן בפרק הניתן הסטטיסטי החומר זו, שיטה

■■:■,/■"■■ ■■ י " 35י ■ ■



הקודמות, השנים מספרי עם הללו המספריפ! של מדוייקות .השוואות לתת איאפשר הפעם אך
המנדט משטרח. מימי עוד קיימת שהיתר, שיטה לפי ■המשטרתית הסטטיסטיקה התנהלה שנהן
_ ; . . עבריינות., סוגי של מוגבל מספר בדבר ביותר סכימתייםי סיבומים ושנתנה

ניתנים שבהם דרגים. תאונות בדבר דו"חות הגשת של חדשה שיטה גם הונהגה השנה
הסטטיסטיקה עובדי עלידי מעובד זה חומר בארץ. שאירעה תאונה כל בדבר מפורטים נתונים

הממשלה. ראש במשרד המרכזית הסטטיסטית ללשכה נוסף לעיבוד נמסר והוא במטה.
מיפוי לשם מפות. חדרי אחרות מסויימות וביחידות הארצי במטה הוקמו כך על נוסף :

ושל העבירות של תכפן של התורפה, מקומות של לימודם ולשם בארץ מקום כל בדבר נתונים
" יי דרכים. לתאונות המועדים המקומות

, ומניןןח* שיטור .3

בערים. הקבוצתי השיטור שיטת א.
שימוש ולפעמים מספיק, שימוש להשתמש ניתן לא במשטרה האדם כוח מצוקת בתנאי
כדי בהם שיהיה במידה נעים ומשמרות רגליים פטרולים של המקובלות בשיטות גלשהו.
למנות שאפשר אלה, שיטות. הערים. ברחובות העבריינים של החפשית תנועתם את למנוע
והפכו בתדירות הופעלו לא ישראל משטרת שבתנאי בלבד זו לא מעטות, לא מעלות בהן
אין בהן אחרות, בארצות גם מספיקות בלתי נמצאו הן 5 כן'' מורץ ואין "הלכה מה במידת
באזור ארוכה 1?קופה משך יוםיום המבוצע הרגיל הפטרול כך. כל חמורה האדם כוח שאלת
בו ימוצא אינו לאזורי, מתרגל שהשוטר משום יעילותו, את ומאבד לשיגרה הופך מסויימ
לפי והקבוצתי השיטור שיטת בתלאביב הונהגהי לפיכך בו. להשתעמם ומתחיל חידוש

באנגליה. מסויימות בערים בהצלחה שהופעלה דוגמתהשיטה
קשר ועל" בעין האדם כוח של מכסימלית ניידות על בנויה הקבוצתי השיטור שיטת
הנפה. היא הקבוצתי השיטור יחידת ברחובות. והשוטרים המוקדים בין וטלפוני אלחוטי
מצויירות במכוניות לרחובותהעיר הוצאו ושוטריהן .נתחסלו, הנפה בשטח שפעלו התחנות
סמל, שבראשה שוטרים' בקבוצת קשורה מכונית כל ושידור. קליטה  אלחוט במכשירי
ואנשי והלילה, היום שעות כל במשך הנפה בשטח לה באזור,שהוקצה מסיירת המכונית
לבם לתשומת שהובאו אחר תפקיד או מבצע תלונה, עבירה, מקרה בכל מטפלים הקבוצה
השוטרים יוצאים .בפעם פעם מדי ניידת. .תחנה היו באילו המוקה באמצעות או. .אזרחים עלידי

הצורף. אחרת'.לפי או .ברגל,בגיזרה,זו קצרים לסיורים המכונית מתוך
רבים. משטרתייפ טלפוניפ בעיר שונים במקומות הותקנו השיטה הפעלת ■לצרפי
נמצאות ■המכוניות שבנפה. המיבצעים, חדר ובין המכוניות שוטרי יבין קשר אמצעי המשמשים
לעזרת .הזקוקים .אזרחים של קריאותיהם מגיעות שאליו המוקה עם נפסק בלתי בקשר

. ■ . . הנמצאותבתנועה. למכוניות הוראות נמסרות ושבאמצעותו המשטרה,
.. . :: .... .■...■■■ ......■. ■ הקבוצתי.':' .השיטור שיגזת 'של מעלותיה ואלה
למטרות הנפה שברשות המילואים במרביתגוזז ומלא יעיל שימוש מאפשרת היא (1)

.מעשה באפס יושבים ה8 ו8ין ובפעולה, יבתנועה תדיר נמצאים אלה כוחות ושיטור. מניעה
. ■/■:;....■ ;■■■<.■._ . .י '.■■ ■   . ■; . ■■ ■.;.■■■:■■ ■ ■.■■ בתחנות*
ותפקידיה? המשטרה עבודות בל ביצוע של יעילותו ואת מהירותו את מעלה היא (2)

. , ביותר?. המהירה ובדרך דיחוי בלי לאזרח עזרה הגשת מאפשרת היא (3)

התמחותו מ א ומאדרת בלבד ומיוחד אחד לתפקיד בשוטר השימוש את מונעת היא (4)

ומעודדת עמדתו".^עוילת מגוונת,.את המשטרה' ש.ל, פעולתה שבגדר השונים השטחים במל
י,,:;. *.!".. ,י.יי. ..". ,.י...,.^.י1". , ,.. .^. להשתעמם..." לו מניחה .ואינה .בה .התעניינותו את
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משחרות הואשהשיטה הרגיל* האזרח של השקפתו מנקודת זו' שבשיטה היתרון.העיקרי:
מזמנו; ם; לאבד; אף* ולפעמים המשטרה, לתחנת וללכת רגליו את הטרחה,,לכתת מן. אותו
האזרח' אל את,המשטרה מביאה השיטור שיטת פעוט. ואם חשוב אם מקרה, כל עם בקשר

. לעזרה, וקרא ,999 למספר בטלפון שצלצל לאחר המכסימלית' במהירות
שיגרה מניעת  והיא נוספת' חשובה מעלה לשיטה יש משטרתית השקפה מנקודת, .

את העבריינים מן שולל זה דבר המשטרה.. לפעולות. ההפתעה יסוד. והכנסת, בתלם, והליכה
בידיעה והלילה" היום בשעות המשטרה אנשי של המצאמ ומקום תנועותיהם בדבר הידיעה
,. . בפעולותיהם. הפו*עים נעזרים שבה

ישראל. משטרת בתנאי .חיוני שהנו חשוב, יתרון זו בשיטה יש האדם בומ מבחינת
בנפות מתרכזים השונות' התחנות בין מפוצלים שהיו והחקירות, המנהלה תפקידי שכל והוא,
מטר" מטפל המנהלה עניני בכל מנהלתיים. בתפקידים רב חסכון משום :זו בדרך יש השיטור.
ובו/ אסירים בליווי ובמציאות, באבירות הטיפול את החטאים, עניני את גם המרכז הנפה,
השיטור וקציני בחקירות הקשורים הענינים בכל במרוכז עוסקת האחידה החקירות לשכת

והמבצעים.. המשמרות השיטור, פעולות בכל עוסקים
בסמכות נשארו הניידות ומוקד דרכים בתאונות הטיפול המשפט, בתי בפני התביעות .

■: .■■■. .י. י המחוז. מטה
את .שכללה. בתללאביב, הצפונית בנפה הקבוצתי השיטור שיטת הופעלה 1.7.50 ביום
כללי. לשיטור ניידות 9 הופעלו הנפה בשטח ואפ"ק.. הצפון המרכזית, לשעבר: התחנות אזורי

; הפלילי. הענף של אחת וניידת תעבורה לעניני ניידות 7
יפו שטח את הכוללת תלאביב, הדרומית, בנפה גם 1.11.50 ביום הופעלה השיטה ,

:1: . . וידאליהו. נוהשאנן לשעבר המשטרה תחנות שטחי ואת בשלמותו
בשעת מועדים עבריינים מספר תפיסת עם ניכרת בהצלחה מיד הוכתרה השיטה הפעלת י

השיטור, שיטת הנהגת מאז שחלף הקצר הזמן מפאת הביצוע. לאחר מיד או פשעיהם ביצוע
המניעה. בשטח אתתו'צאותיה בפרוטרוט לבדוק ניתן טרם הקבוצתי,

שבה. לחידוש מהרה עד והסתגל בסיפוק הקבוצתי השיטור שיטת את קיבל הציבור
~ : י  % דלקמן לטבלה בהתאם המוקה אל הפניות במספר התבטא זה דבר

. .י  ,. ■ 
26 טבלה

1950  הניידות ומפרקי קריאות  הקבוצתי השיטור שיטת
הניידות מברקי
התנוננת >ונף

 הניידות מברקי החידות מברקי
הדרומית הנפח הצפונית חנפה

בטלפון קריאות 1 שם
999 מם' 1 החודש

126 
243 . 
,,253 ■■ . , 
254 
240 1056
260 1052

793יו?י ..,..1211

11661268אוגוסט

13841222ספטמבר

12971147אוקטובר

2291935נובמבר

. 2399927דצמבר

.,..■., .,1376 י  2108 6710 9330 סה"כ

בירושלים הקבוצתי השיטור שיטת להנהגת ההכנות והלכו נשלמו הדו"ח תקופת סיומי עם
■י"■.■ ייי"יי "■ יי" ■ \ " : ובחיפה..

^:י ;., ■ ;: לערים. מדווץ ומניעה שיטור פעולות ב.
טרם גה עד גדולות, עירוניות יהירות של לצרבים מותאמת הקבוצתי השיטור שיטת
מאוכלסים שאינם למחצה, עירוניים ובשטחים כפריים בשטחים נסיונותלהפעלתה נעשו
לתל^אבלב.^ פרט גכלהלקיעהארז' בתקפה אי*וא, נשארה, שיטו1.התחגות 1בצ9י3ות. גםניפות

.■ .;. י י . ■■ . . #



השיטות וגו'.,לפי מארבים נעים, משמרות סיורימ'י השזיטור.;'באמצעות כ?בוצע התזונות נשטחי
בכר. הצורף הותש שגהם שטחים על שחלשו חדשות ונקודות תחטת הוקמו המקובלות

הרכבת. קווי על שמירה הוקמה הורחבו, הצפוני הגבול תחנות .של פעולותיהן
שביצעו אנשים של ובריחתם נסיגתם למניעת דרכים' של לחסימה שיטות עובדו
תחנות ובין ■ פגיעים מקומות בין אזעקה מכשירי של מערכות הוקמו כן חמורים. פשעים
בספינות ימיים ופטרולים, מארבים סיורים' הופעלו והמבריחים המסתננים נגד. המשטרה.
הלגיון של המקומיים השלטונות עם קשרים הוקמו אחרים מניעה אמצעי גם ננקטו המשטרה..
וההברחות' ההכותננות למניעת פעולה שיתוף לשם האחרות הערביות המדינות .ושל הירדני
ישראל משטרת של מעורבים פטרולים של אפשרות גם נידונה וכיו"ב. שנגנב רכוש להחזרת

לפועל. זה הסדר יצא לא שונות מסיבות אולם האף'ם, אנשי בתיווך הירדני הלגיון עם
במספר המתמדת והעליה שבהסתננות הנזק את מה במידת הפחיתו אלת .פעולות .

נבלמה. הבהמות גניבות
החדירה את המסתננים על מקשה היהודית. ההתיישבות עם הספר פני ששינוי. לציין יש
רחוקה ההסתננות שאלת ברם, לפניהם. וגלויים ידועים היו כן שלפני במקומות התנועה ואת
הדרכיט מציאת על שוקדת המשטרה למחצה.. והצבאי המדיני אופיר. מחמת ביהוד מפתרון*

זה. בנגע למלחמה ביותר היעילות

י שןנימ. שיטור תסקירי .4
למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונימ התפקידים בין '■

ערים בנין מודעות, חריפים' השקאות כגון שונות, פקודות. על (עבירות שונים חטאים של
פקודות של לפועל הוצאה ותחמושת? נשק החרמת בדרכים). התעבורה לפקודת פרט וכו''
יי ■"■"■" יי■ יי י  מאסר.

' י  י אלה בתפקידים יהטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן
י י ■■ ■ .  י, 27 טבלה

, ., . .חטאים
1949

ו
1950 תיקים ו נז ש ר נ

תיקים 86107625נרשמו
בוץ 74136440נתחייבו

8168זוכו

למשפטם 459491מחכים

נללע ל0 64י_,העבריין

המשסט בבית או במשטרה 730407בוטלו
החנינה מן 55_נהגו

28 טבלה
ותחמושת נשק החרמת

? סךהכל
הכמות

הוחרס נמצא
הנשק נ סו

י95רובים 70■.: ■■ ;, 165
מקלעים ; ,. .. .י3 . . 1 .■■■,.■י , ..■■■■ ,4.

.י31תתמקלעימ 2657

, 53116169אקלמיפ
ופגזים רימונים ,.99957פצצות, ; 1056
וחלקי,מוקשים /12412מוקשים . 136

ציד ירובי יי14 ,י י":י:.19 י. : י 43
(כדורים) ולאקדחים לרומם תחמושתי י יי יי1542211975 ;27397י:;יי

.,; י ואחרות) מחסניות;(סטן .,..■133129■.:%/:: ,י262 ■.■■

■ (קןליגי^____ נ9ץ ק"ג/חמרי. ק?'ג4,120 32,450,^.^?36,560
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הוצאו ,

מגלה /■

של לפועל
29

מאסר פקודות
'. ■■;.■■■; .>י<.~ ;י'■■■■

מאסר פקודות
פליליות

מאסר פקודות
חוב איתשלום על

1950194919501949

מבתי נתקבלו
לפועל הוצאו

19186המשפט
17426

8639

7605

. 2355
2189

;.;.,...■ 1479

1390

■. י. ,י ■■ ■ י  מבצעימ. .5

מקצתם נרחביט, ממדים בעלי מבצעים של ניכר מספר המשטרה ביצעה הדו"ח בשנת
לעיריות, בבחירות צ.ה.ל., בתמרוני הקשורים המבצעים כגון פעמיים, חד ומקצתם ממושכים
שנותרו המוקשים פינוי השחור. השוק נגד לפעולה מיוחדים, ומבצעים העצמאות יום בחגיגות
ויומיומית. שגרתית במעט. לפעולת ממבצע הפך השחרור מלחמת מימי בארץ שונים במקומות

:: : , וגבולות* 6.'דוופי6
באניות בביקורת התעופה, ושדות הנמלים בבטחון מטפלת והגבולות החופים חטיבת
והזרים הישראליים השייט כלי של הצוותות על בפיקוח בה, החונים ובמטוסים בארץ העוגנות
הים, בדרכי ההסתננות במניעת ומתוכה, הארץ. אל חוקית בלתי ויציאה כניסה במניעת
הארץ. מן והיוצאים הנכנסים האנשים ברישום וכן הים, על עזרה ובהגשת הדייג על בפיקוח
הגםיונות וכספים, סחורות להבריח והנסיונות ההברחות "והאחרות, הכלכליות העבירות

, נכללו החטיבה אנשי עלידי שנחקרו העבירות ושאר חוקית ■ בלתי בדרך הארץ מן לצאתי
; חדשים ועולים וותיקים תושבים מעורבים היו הללו בעבירות הפליליות. בחקירות הדן בפרק
ן  ושיטור. מניעת תפקידי הם החטיבה תפקידי שאר שווה. במידה כמעט
1 מחלקת של סמכותה בתחום נמצאה הדו"ח שנת מחצית. שעד המשטרה מםפנת
) השגה בסוף כללה החטיבה של הימית החטיבה. #ל לאחריותה 1950 ביולי הועברה התחבורה,

נרכשו הדו"ח בשנת תחנה. סירות ושתי משמר סירות של,וש החופים' למשמר ספינות שתי
כנרת. בים העוגנות משמר סירות שתי

דיג). וספינות מנוע ספינות משא, (נוסעים, שונות אניות 1617 בארץ עגנו הדו"ח בשנת
215650 נכנסו התעופה ושדות הנמלים דרך שונים. אוירונים 2256 חנו התעופה בשדות
55983  ויצאו דיפלומטים) ו1124 תיירים 27704 עולים, 168470 תושבים, 18352) נוסעים
נכנסו ביבשה ה*עבריט דרך דיפלומטים). 1051 ו תושבים 29686 תיירים, 25246) אנשים

.9532 היו נוסעיטראנזיט .26613 ויצאו נוסעים 26251

ז' פיק

פליליות חקירות . . ■

.;. . ■ . .... . החקירות פעולות איתון. .1
הפלילים ■ מחלקות שלוש בו הוקמו החקירות. אגף של ארגונו נתחדש הדו"ח בשנת
פעולות ל ש וריכוזן ולתיאומן העבריינות של השונים בסוגים לטיפול והכלכלית.. הכללית
בענפים הן מקביל, אירגון החקירות עבודת אורגנה במרחבים גפ הללו. י ם"בשטחים "המרחבי

;:;:;■■ ,,; .■...■. : ■...;..■ ;. ;;, . הנפתיות, בלשכות והן המחוזיים.

י0



■ :  הפלילית. המחלקה .**

פלילי. ךויחקף לזהוי ומדור ולקביעות לחקירות מדור כוללת במטה הפלילית המחלקה

ולתביעות. לחקירות המדור (1)

חורגת אם ביחול, בהם. התביעה ובניהול! ומסובכים קשים י מקרים בחקירת עוסק
ענין בהן שיש .או מרובה שחשיבותן בחקירות המדור עוסק כן אחד. מחוז מתחומי החקירה
למשטרה הבינלאומית הועדה ע"י ישראל' משטרת נתבקשת שבהם ובתיקימ מיוחד ציבורי
זרות' מדינות של שלטונותיהמ גשם הדיפלומטיים נציגינו ע"י או החוץ משרד ע"י או פלילית
ל .. .  עזרתה.1 את להגיש

וחוות עצה מתן לשם המרחבים ע"י אליהם המועברים בוניקים מטפלים המדור אנשי
התיקים מספר הגיע הדו"ח בתקופת פלילים. בעניני ביךמשרדיימ בדיונים ומשתתפים דעת.

מאות. לארבע; הפלילית המחלקה. טיפלת שבהם
■ ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית החוק על העבירות חקירת  חקירות של אחד סוג
עתיות. להשיג היה קשה הללו, המקרים מן ברבים הפלילית. המחלקה בידי גולו רומ
פעם לא אותם העבירו שסבלותיהם לשעבר' המחנות שוכני שבין היחסים מחמת מהימנות'
והאיבה הדמיון האמת' בערבוביה לפרקים משמשים אלה אנשים של בדבריהם דעתם. על
המשטרה אנשי לעיני בנחקרים' לרעה לפגוע המתלוננים העדים ניסו רבות פעמים האישית.
ללא נקבע שבהם המקרים הם מעטים לא המשפט. ובבתי המשטרה במשרדי והשופטים'
שהיו אלא מפשע' חפים שהיו בלבד זו לא ושהנאשמים מבוססות בלתי היו שהאשמות ספק

המחנות. אסירי של להגנתם ופעלו בכפם נפשם ששמו אנשים ביניהם
חוץ ארצות של שלטונותיהן בקשת פי על גם נגבו זה ממין עבירות בדבר עדויות

■ י בארץ. הנמצאים עדים מפי מסויימות
צארץ. הדין בתי לפני הובא כבר אלה בעבירות הדנים התיקים מן ניכר מספר
ומספרם זה' מסוג תיקים 107 המשטרה של בטיפולה נמצאו עדיין הדו"ח תקופת סיום עם

.. י י , ורב. הולד
"טלה") (מבצע השחור השוק נגד במבצע גם פעיל באופן השתתפה הפלילית המחלקה
בחקירות הועסקו המחלקת אנשי למדי. ממושכת תקופה המשטרה יחידות כל את שהעסיק

רבים. שבועות משך זה מיבצע מתוך שנבעו
ביצעו וכן ומסובכים' קשים, מקרים בחקירת לעזור למרחבים נשלחו המחלקה יקציני

הפליליות. ובלשכות החקירות במשרדי ומדוקדקות1 מפורטות בקרות
עניני תיאומ לש8 המחתות פרקליטי ועם המדינה פרקליט עם פעולה שיתפה המחלקה

י , המשפט. בבתי התביעות

פלילי. ולחקר לזהוי המדור (2)

לשם מוצגים של בדיקות מבצע וחפצים' אנשים של ובזהויים ברישומם עוסק המדור
וביו"ב. החימי הרכבם או אמיתותם זהותם' קביעת

עבריינים? של קודמות הרשעות ולבירור טביעות1יי^נבע למיון משרד כולל: המדור
רישום עבירות? בוצעו שבהם במקומות שנמצאו בודדות. אצבע טביעות לבדיקת משרד

".■" " י מעבדות! ורכוש? אנשים של מרכזי
גדלה במידה ומעבדותיו המדור של לעזרתו נזקקים במרחבים החקירות עובדי
הידיעות ה9?2ת ועם החוקרים של התמחותם עם כיום. גם מספקת בלתי אך והולכת,
זה וד^ך המעמיד" של המדעיים העזר לאמצעי הזדקקותם ותלו תגדל ביניהם המקצועיות

למדור. אדם כוח תוספת יחייב
מש8טי.41;,ציוד"פ;עיבד11:רו,ג;י:ל;01 לרפואה המכון הופעל הדו"ח נשנת



עליהם והשגחה פיקוח לצרכי מועדים עבריינים רישום הונהג מרובה. במידה שופר
שנידונו חדשים עולים של רישום לפועל הוצא פעולתם.כן ואופני שיטותיהם לימוד ולשם

■ ." ינים. המ מכל תחמושת של אוסף הוקם לארץ. בחוץ בעודם פליליות עבירות על
יי ,י: . י ■:■■■ :יי: . ■ 9

 ובכרטיסיתו תיקים, 350 ל000 קרוב גנוזים אצבע ביעות ט ל במשרד"
:, , פליליים. במשפטים שהורשעו. לאנשים המתייחסים שמיים, כרטיסים כ500,006

63702 נעשו ובדיקה. השוואה לשם אצבע טביעות טופסי 18760 נתקבלו הדוח בשנת
אנשים 4503. גילי הבדיקות וכר. יושר יציאה,.תעודות היתרי לצרכי:מתן בכרטיסיה, בדיקות

; פלילי. עבר בעלי
אצבע טביעות ומזהה משווה בודדות אצבע טביעות לבדיקת המשרד
טביעות מ8000 למעלה נמצאות זה במשרד עבירים. בוצעו שבהם ממקומות שהועתקו
סמך ועל עבירה, מקומות ב397 ביקרו המשרד אנשי יד. כפות של טביעות ו7000 בודדות
נאסרו אלה עבריינים כן. לפני נודעו שלא עבריינים 41 של זהותם נקבעה בדיקותיהם

■ . ■ לדין. והובאו
אצבע, טביעות גילוי לשם פשע מקומות לבדיקת הדר'ח בשנת הוכשרו אנשים עשרה

. ,י י י להגדילו. ויש מספיק אינו זה מספר אולם
עבריינים בדבר ההודעות את ומפרסם מרכז ורכוש אנשים לרישום המשרד
למשטרה הבינלאומית. הועדה (באמצעות אחרות למשמרות או ישראל למשטרת הנדרשים
קשורות שאינן סיבות בגלל אחריהם שמחפשים או מביתם שנעדרו אנשים בדבר ובן פלילית),

% " י שנגנב. רכוש ושל מציאות של ובזהויין ברישומן המשרד עוסק 'כן בעבירות.
למדי, ניכר משפחותיהם בני עלידי המבוקשים והקרובים הנעדרים מספר

רב. אדם וכוח זמן דורשים אחריהם והחיפושים
מבוקשים אנשים של ותצלומיהם. תיאוריהם את המכיל שבועי חוזרי מפרסם המדור
נמצא. או נתפס אבה שנגנב, חפץ כל של תאורו את וכן עבריינים, על אחרות וידיעות
שנדרשו, אנשים ו439 שנמלטו עבריינים. 295 בדבר פרטים נתפרסמו הדו"ח בשנת י .

תיאוריהם אנשים. 24 נתפסו המשרד להודעות הודות פליליות. עבירות עם בקשר לחקירה
שנתגלו לאחר בוטלו הודעות 140 ישראל": "קול שידורי באמצעות הופצו נעדרים 149 של

הרישום. משרד של ההודעות סמך על נמצאו נעדרים 7 הנעדרים; של עקבותיהם
היו.: שנבדקו. החפצים תיקים. ב549 קשורים שהיו מוצגים 2987 'בדקה המעבדה
יריה, כלי של פעולתם, בושר לקביעות בדיקות (מלבד ותחמושת נשק יה וכתבי תעודות
שערות, גוף, הפרשות ומטבעות, כסף שטרות מסוכנים, סמים החימוש), מדור עלידי שבוצעו
התצלומים מעבדת וכוי. שונות ומטאלורגיות חימיות בדיקות גם נעשו 5 רגליים וטביעות בגדים
צילומי 208 "לייקה"וכן צילומי ו208 ניגטיבים 1717 הדפסות, 37487 הגדלות, 16239 הכינה
חשודים, לאנשים מועדים עבריינים תצלומי של אלפי.העתקים כוללים אלה מספרים "רפלקס".

זהויים. או, תפיסתי לשם שהופצו
במעבדה נעשוי טוכםיקולוגיות בדיקות בלבה קרימינלימטיות טיןלה^זייקות המעבדה
בביתהחולים המשטרה. של המומחה. הפתולוג טיפל גופות בניתוחי בירושלמי הממשלתית

. '' בתלאביב. "הדסה" העירוני
רבימ. במקרים ידםי על ונעזרו וטכנאים מדע אנשי עם קיימויקןעןרים המשטרה1 אנשי :. יי

זיו,מבון מכון ויצמן, מכון את לתזכיר יש ערך רבת למשטרה'^זרה שהגישו המוסדות בין
במקרה בציודם.;■ "להשתמש^ המעבדה. לאנשי הרשו כף יעל שנוסף ועוה בתלאביב התקנים
מתאים, ציוד חוסר עלידי שנגרמו חמורים קשיים על המעבדה התגברה זו בדרך הצורך.
ניבריט; למרחבים ולטעמים למקום,. .ממקוט. .המוצגים של .העברתם; גורמת מאידך,' אולמ,

.■■ יי . י .■ . ■. ■ י .■ .41



חמורות עבירות של הביצוע במקומות שתבקר ניידת מעגדה להקים רצוי. אחרות. תקלות
לעבריינים. לגילוי החשובים והסימנים המוצגים את בהם ותאסוף

... . י הכללית. המחלקה ב,
שונות ודרישות בחקירות וכן חשודים ועל זרים על בפיקוח מטפלת זו מהלקה
בעלי של לנשק' רשיונות מחזיקי של מהימנותם: קביעת כגון כבטחון, הקשורים בעניינים
בקביעת גם עוסקת המחלקת וכיו"ב. דייגים דרך, מורי רדיו? חובבי לתחנות רשיונות
לצרכים או נסיעה אשרות השגת לשם יושר תעודות המבקשים אנשים של מהימנותם
יד שעל המיעצת הועדה כגון' שונות' ממשלתיות בועדות משתתפים המחלקה אנשי אחרים.
לרשיונות הועדה היציאה, היתרי ועדת עליה' הועדות,לעניני נפקדים' לנכסי האפוטרופוס

.... י . וכיד'ב. זמניים מגורים
משתפי חשודים, או רצויים ■ בלתי זרים של פעולותיהם בדבר חקירות מנהלת המחלקה
בלתי זרים 15 וכו'. בארץ העוגנות זרות או'מספינות מצה"ל עריקים הנאצים' עם פעולה

אלה. מפעולות כתוצאה הארץ מן שולחו רצויים

להינגס רשות שביקשו המיעוטים בני של וקשריהם מהימנותם בדבר חקרה המחלקה
, ,■ . י הפליטים. משפחות לאיחוד ההסדר במסגרת ממנה לצאת או לארץ

וגף.. שוד רצח, ריגול' כגון חמורים, פשעים מקרי בחקירת סייעו המחלקה עובדי

1;;: י : , , הכלכלית. המחלקה ג.
מדור הזגרצי במטה קיים היה כן לפני השנה. צאת עם רק הוקמה הכלכלית המחלקה
שהמשטרה המעטים הכלכלה בעניני המרחבים של עבודתם את ומרכז מפקח שהיה כלכלי

: י המכס, חוקי ועל והמטבע הכספים תקנות על עבירות כגון בהם; טיפלה
פיקוח בעניני גם לטפל אנשי.המדור החלו השחור השוק לביעור פתיחת,המבצע; עם
בעבירות,הקשורות וכן השערים' הפקעת של ובמניעתה השו"ותים ועל המלאי על המזון, על

כספים. ובזיוף מסוכנים סמים בעניני
שחרגו מקרים בחקירת גם המדור אנשי עסקו המרחבים עבודות על הפיקוח על נוסף
על בוצע מתמיד פיקוח ארצי. היקף או מיוחדת חשיבות בעלי שהיו או אחד, פנחוז מתחומי
המזמור אנשי הכלכלה. בשטחי מועדים כעבריינים ידועים י שהיו אנשים של פעולותיהם
זה5 מטילי (שעונים, מוברחות סחורות ושל זהב של חוץ' מטבע של ניכרים סכומים החרימו

..... וניו"ב).
בידיעות ומצוייר מאומן אדם בכוח המחסור מורגש הכלכליות החקירות בשטח גם :

והמרים' י הוצאות בחישוב יצור, בתהליכי וייצוא' יבוא בסדרי כגון מקצועיות, כלכליות
.יי ;; י  וגו'. פנקסים בהנהלת

<י:ייייי:י י : . י. ■ ■ . ■ ז^גףיי^ מצג ,2

. .:■ ":,.. י ../■■;. .  : י ■ י: ...... החישוב. שיטות א.
החדשה הסטטיסטית השיטה על מיוסדים להלן הניתנים 1950 לשנת המספרים,
העבירות :שבהם.רוכזו. סוגים, לחמישים העבירות כל חולקו זו שיטה לפי השנה. בסוף שהונהגה
סוג כגון: הצורך, לפי היכר'אחרים' סימני לפי גם אם כי המשפטית, הגדרתן לפי רק לא

, וכיו"ב.. הנפגעים סוג העבירה, גיצוע שנפרצו'זמן סוגי.הבנינים שנגנב, הרכוש
עם סעיףסעיף,: מדויקת, להשוואה תמיד ניתנים אינם1 הללו המספרים ברם'
כה עד, .שהיתה.נהוגה הסטטיסטית השיטה שלפי משום .הקודמת, בשנה .שבוצעו. העבירות
את:.ההשוואות ,לתיג לפיכרנאלצנו בלבה סוגים עשר לשנים מחולקות העבירות היו,גל



מבחינה או החוקית ההגדרה מבחינת קרבה ביניהן שיש עבירות רומו שבהן קבוצות, לסי
העבירות פתטי גם ניתן הסקירה של האנליטי בחלק ההשוואה. אפשרית ושבהן קרימינולוגית,

.:■'; בלבד. 1950 לשנת מתייחסים אלו מספריט אולם החדשה' השיטה לפי
אמיתיים", "תיקים שנקראו התיקים מספר לפי נעשה 1949 שנת של החישוב כן, על יתר
כדין י^לה תיקים של (הוצאתם ליחידה מיחידה שהועברו מאלה חוץ התיקים כל כלומר,
שנסגרו התיקים וכן פעמיים), הופיעו כלומר יחידות, בשתי רשמו שהם משוט נעשתה,
בדי בהן אין שהעובדות שנתברר משום או ציבורי, עניין בהן נמצא שלא משום במשטרה

. ; וכיו"ב. פלילית אשמה לבסס
של ומדויקת נכונה תמונה מראה אינה בלבד "האמיתיים" התיקים מספרי הצגת
פירושו אין אמיתיים" "תיקים המוסכם במונח השימוש המשטרה. .עבודת ושל העבריינות
הצגת לעיל). כמוסבר שהועברו, לתיקים (פח* מדומים או כוזבים הם האחרים שהתיקים
מספר הסטטיסטיים בלוחות המופיעים המספרים מכלל מוציאה בלבד "האמיתיים" התיקים
הרי המשטרה, באמצעות משפט שלי לשלב הגיעו לא דבר של בסופו בי שאם מקרים, של רב
וקשה ממושכת עבודה בהם השקיעה שלפעמים המשטרה, של נמצאובטיפולה זאת בכל
שהיתה הברורה העובדה אף על אמיתיים" ל"בלתי נחשבו רבים תיקים כן, על יתר למדי.
לסמכויות בהתאם המשטרה, קבעה חקירה שלאחר אלא ממש, פלילית אשמה בהם קיימת
ציבורי עניין שאין השלום)' שופטי שיפונו מפקודת 19 (סעיף החוק עלידי לה שהוענקו
אם פרטית, תביעה להגיש רשאי ושהמתלונן המשטרה, באמצעות למשפט התביעה בהגשת
המתלוננים מצד תרעומת לפרקים מעורר אלה בתלונות לטפל שהסירוב אףעלפי בכך; ירצה
פעוטות המכריע ברובן היותן אף שעל משום בכולן, לטפל המשטרה של באפשרותה אין
הטיפול מן יותר ממושך ולפעמים ממושך, טיפול רוב פי על דורשות הן הרי ומעוטותערך,
העובדות על מאפילה הצדדים שבין ההדדית והטינה האיבה חמורות: פליליות . באשמות
תביעות הגשת שכן וכל אלה, בתלונות מלא משטרתי טיפול בירורן. את ומקשר, הנכונות
פליליות אשמות לחקירת הדרוש הזמן חשבון על, אלא ליעשות יכולים אינם בהן, משפטיות
תלונה לכל נפתח הסירוב אף על מלא. ומשפטי משטרתי טיפול בהן לטפל ההכרח שמן
תיקים (להוציא שנרשמו כפי התיקים של המספרים להלן ניתנים לפיכך תיק. זן; מסוג
:את המראים "האמיתיים" התיקים מספרי גם ניתנים זאת ועם ליחידה), מיחידה שהועברו
:. :י ■ גמירא. עד מלא טיפול המשטרה טיפלה שבהם התיקים מספרי

י. י ■/ י י ' העבריינות. ב.
8319 בי וכן ועוון פשע מסוג עבירות 2 4 8 5 4 ב ישראל משטרת טיפלה הח"ח בשנת
פעוטים וסכסוכים1 תקיפות בעניני תלונות 6.34 6 הוגשו בך על נוסף חטא. מסוג עבירות
הללו המספרים מתוך שבידה. החוקיות לסמכויות בהתאם בהן, לטפל מרבה שהמשטרה
עלה "האמיתיות" העבירות מספר ועוון. פשע מסוג עבירות 21979 "אמיתיות" נמצאו
אוכלוסית עלתה זמן, פרק באותו .1949 בשנת הסוגים מאותם העבירות לעומת ב%30 איפוא
העבירות? במספר הריבוי מן איפוא גדולה הפשעים במספר העלית בערך. ב250/0 המדינה
הרבות הכלכליות העבירות את בחשבון נביא לא אם אף הקודם. בפרק נידונו לכך הסיבות
נרשמו לא ושכמותן (1136. "אמיתיים" מהם שנרשמו, תיקים 1819) הדרה בשנת שנרשמו
הריי מועטת, במידה אלא אלה בעבירות אז טיפלת לא שהמשטרה משום הקודמת, בשנה

;; ' ■■■ . ביותר> גדול היה הפשעים במספר שהריבוי נמצא זאת בכל
לכלל מגיע אינו עבירות של ניכר שמספר בחשבון. להביא יש העבריינות עלי בדיון
עבירות שייכות. זה לסוג תלונה* בהגשת מעונינים אינם שהנפגעים משום המשטרה, לידיעת
גטבארצות זושכיחה תופעה. למדי.. ניבי, במספר ואחרות. .עבירותלמיניות ואף רבות כלכליות
לפרקיט מבוצעות: החדשיפ העולים ובישובי במעברות יותר. קטנים בממדים אולם אחרות,
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להתפשר ג^כריט: שהצדדים משום .המשטרה." אל מגיעה אודותיהן הידיעה שאין עבירות
י ■■■"■■ :יי ./י ■■■. ., . עךתם. מנהגי לפי כיניהמ
קיבלה שהמשטרה העבירות רק בחשבון הובאו להלן הניתנים שבניתוחימ מאליו מובז

. תלונות. או רשמיות ידיעות עליהן
ההתפרצויות השוה לרצח' והנסיון הרצח בסעיפי ביהוד העבירות, מבין ביותר רב הקיק

וחוזרים המדינה לתחומי החודרים המסתננים של לפעולותיהם לייחס יש הבהמות וגניבת
בכל אחריהם רודפת המשטרה מעשיהם. את שביצעו לאחר מיד לגבול שמעבר מושבם למקום
נוספות. משטרתיות לפעוליפעולות בידה אין המדינה לגבול משהגיעה אך שבידה, האמצעים
בפרק נידונו נגדה שננקטו הדיפלומטיות והדרכים ההפתעות בלימת ע''י המניעה אמצעי

. . . . הקודם.
מ ורק\כתוצאה אך בא, הפשעים שרבוי הציבור מן מסויימים בחוגים הרווחתי הדעה
העולים מבין העבריינים שאחוז לדעה יסוד יש שתשען. מה על לה אין החדשה העליה
ידועים בסוגים כי אף יותר, הוותיקים הארץ תושבל שבין זה אחוז על עולה אינו החדשים
תגרות הפרדסים, מן פיחת בגניבת למשל, חדשים, עולים ורק אך כמעט מעורבים עבירות של

קלות. סדר והפרות
שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים לסוגיהן העבירות מספרי את המראה טבלה להלן
עם ,1949 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדרה, בשנת בהן טיפלה
10.000 לבל סוג בכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים, הירידה או הריבוי ציון

י " < י . הנידונות. בשנים תושבים

: " 30 טבלה ■

1 11 ו/$*.'1 1^/1.11 /*שן  ט1מ**ק1וון

הסוג
שנרשמו "אמיתיים*תיק:ם תיקים

הריבוי אחוז*
הירידה או
1950 בטנת

,נםנרשנזו) (תיקים.

הנזקריס נוספר
תושבים 10.000 (בל

1950 ;,, 1949,1950, 19491950. 19*9

,505050תה 47■. 0,40,5
לרצח +55355332גסיון 57,10,440/35

וגרט ן*דם הריגת
בשוגג +15410514796מווו! 46,73,231,05

י22971634תקיפות 18431334+ 40,618,416,34
לשוד ונסיון י208202199196שיו + 02'1,72י3י.
פריצה ע''י +4148336641073330גניבות 23,233,233,66

בהמות ■662656635גניבת 624+ י:1;0,9 5,36,56
גניבות ■■<9072704684976633שאר +:28,7;72,6:■70*46

מיניות +412306316253עבירות 34,6,/, .,,313 ,.3,06

נינזוכגיט נזמימ 1061.08103108עבירות 1,90,851,68
ומטבעות בנקנוטימ }זיוף : י.24י יי122112 +100,00,20,12

 ,. העבירות +:7666497860104312שאר 46,7 "445,78^58י

184,98 198,8 + 34,4 16982 21979 18498 24854 העבירות כל

תיקיממשוט נפתחו לא שבהן ולתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף 

שבחלקם גנקרים,' ,של: אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהם, לטפל סרבה.. שהמשטרה
משפיעים/על:יבטו1וז שהם אךיעל'פי בלל פליליים אינפ עבירה,ובחלקם לגלות עלולים הם
מברוזות; דליקות, פתאומיים), או דגילימ בלתי מוות (נזקרי משונות למיתות הכוונה הציבור.
;;ל: ;. ל' , ;; ;  , .. להתאבד.. ונסיונות התאגדות, מקרי

■$י: 1י#^



הדו"ה בשנת ד.משטח? עלידי ;שנחקרו למיניהם התיקים כל טבלה,של להלן
■.:."■" י <■. :י י■י^ייי יי י :ייי י ■ י לשנת"1949.^ והשוואתם

■ י י 31 ה ל יטיב ;

המשטרה יידי על שנחקרו תיקים

ק י ת ה א ש ו נ
הגידולבתיקיםמספר

באחוזים19501949

ועוונות) (פשעים פליליים 248541849834,4תיקים

8610762513,0חטאים

שסווגו 6346387214,8..תלונות

משונות 98083117,8מיתות

50643112,2דליקות

התאבדות 13311416,6מקרי

16341383.10,9הברחות

הפליליים) בתיקים (נכללו להתאבר 13810432,7נסיונות

,4306332774בסה"כ 31,4:,,;.

בשליש. כמעט הדו"ח בשנת איפוא עלה בהם טיפלה שהמשטרה המקרים מספר

והמקרים, י העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח. ונםיון רצח (1)

חלה לרצח הנסיון בסעיף הקודמת. השנה לעומת שינוי כל דול לא הרצח בסעיף
האמיתיים. בתיקים .%65 של ועליה שנרשמו בתיקים אחת 57'1 של עליה

בוצעו ידוע שלהם המניע שאין או שוד בהם שהמניעים לרצח והנסיון הרצח מקרי רוב
הרצח מעשי בל של אחוז מחמשים למעלה כוללים אלה מניע סוגי שני מסתננים. על"ידי י

יי י  / הדו"ח. בשנת שבוצעו לרצח והנסיון
שיטת;הביצוע ולפי לפי.ממניע לרצח והגסיון הרצח מקרי את המנתחות טבלות להלן

ן הקודמת ובשנה, הדו"ח בשנת.
■ י . ... . 32 ^טבלה

המניע לפי  לרצח והנםיון הרצח מעשי בחינת

המניע
ר.צוז .. ■נסיין■ . לרצח .

1950■ 194919501949

דפ ,221גאולת ,2.

לבינת שביגו 893עניגים ,6

קרקעית סכסוגי , ,,.,1. ., 

1913226שוד

יי . ;ירושה ,סקםוכי ,,; , , ..;■ ■.... 11 1
■■■■ ■■■ טניעיםיאחרים .. ■  .;■; 14.■■■■; 17>16■ יי : 12 : י
י ידוע איבו■ יהמניע ■■ יי : י;: י. י 69■.■ ■ \ .? ■

.. ■; י ■.. ו . . \.י,,.... 1

■■ ,. סה"כ,, . ...  . 
50,:;47,.53...:.■,; ■%■■:

4§^ .



■;■ , .■ ■ ■ ,.. 33 מכלה ■■.■.■. ..::..
הביצוע שיטת לפי  לרצח והנסיון הרצח מקרי בחינת

הביצוע שיטת
לרצדונסיוןרצח

1949195019501949

32יריות 374221

6דקירות 356
, 5הכאות 312
הרעלה 2 ■,. 

,חניקה ., י_2 

אחרים 4אמצעים 353

47סה"כ 505332

 בשוגג. מוות וגרם אדם (2)הריגת
ארעו המקרים 148 מתוך מקרים 130 "אמיתיים/ 148 מהם תיקים, 157 נרשמו
(534אחוז). 1949 שנת לעומת ניכרת עליה חלה זה בסעיף דרכים. מתאונות כתוצאה

בדרכים. בתעבורה המצב את המשקפת

לשוד. ונםיון שוד (3)

בלימת את .1949 נשנת 196 לעומת "אמיתיים'*, 199 מהם תיקים' 208 נרשמו
4 המסתננים. נגד שננקטו לפעולות לייחס יש השוד מקרי במספר העלית

...  כדלקמן מתחלקים השוד מקרי

"אמיתיים") 87 (מהם 89  בבתים לשוד ונסיון שוד
"אמיתיים") 71 (מהם 78  בדרכים לשוד ונסיון שוד

ל "אמיתיים*). (כולם 41  לשודבהמות ונסיון שוד

בוצעו'' בבתים השוד מקרי של מאד ניכר וחלק הבהמות שוד מקרי של המכריע "'רובם
המסתננים. עלידי המשוער' כפי

פריצה. עי'י גניבות (4)

כדלקמן:~ המתחלקים "אמיתיים"' 4107 מהם התפרצות' מקרי 4148 נרשמו הדדית בשנת
ו

"אמיתיים" 1169 מהם 1176  ■ בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

נודע■ לא מגוריםהזמן לבתי התפרצות
בלילה עסק לבתי התפרצות

: ביום עסק לבתי התפרצות
ובחגים בשבתות עסק לבתי. התפרצות

ואופנועים מכוניות גניבת
. התפרצויות שאר

התפרצויות של מועט לזו ומספר בהמות נגנבו שבהם התפרצה מקרי }של המכריע רובם
אריזה, בתי למחסנימ, ההתפרצויות נבללו (שבו התפרצויות'' "שאר, בסעיף ביהוד אחרות'
בתל בוצעו ההתפרצויות כל של ל%65 קרוב מסתננים. עלידי בוצעו  וכוי) מים בארות
זלריגוי תלאביב, במחוז ששרד אדם בכוח החריף למחסור י לייחס יש זו תופעה אביב.

' זו. עיר ב ופורצים גנבים של לפעולותיהם מטרה לשמש העלולים המקומות

וו631"642

>>231וו237 ,

וו828וו832

וו92וו96

וו205וו209

"אמיתיים^161מהמ199
"אמיתייט"647מהם652



.,■"■. . .... . '....: (5).שאר.גניבות.
המתחלקימ "אמיתיים/ 9132 מהם שונות. גניבות. מקרי 9734 ה4ו"ח"נרשמו אבשנת

; . .י, י ._ . . ■ ■, ,. .. י  כדלקמן:
., ,. '"אנןיוולים", 161 מהם 199. ואופנועים מכוניות גניבת

" 199 " 204 . מלון מבתי גניבות
581 " 590 מכוניות, חלקי וגניבת מכוניות מתוך גניבות

" 908 * 1060 אופניים גניבות
" 1107 " 1151 כיס גניבות
" 635 " 662 , בהמות גניבת
" 5541 " 5868 ,. ... , גניבות שאך

מועטת ןגליה. חלה זה בסעיף למסתננים. לייחס יש הבהמות גניבות של המכריע רובן את
הקודם, בפרק התכת לכך הסיבות הקודמת). בשנה 624 לעומת: "אמיתיים" מקרים ביותר.(635

המשטרה. לפעולות הודות הוחזרו  שנגנבו וצאן בקר ראשי 136 ש לציין יש
חקלאי יבול וגניבת הפרדסים מן הפרי גניבות מספר ביותר רב שונות" "גניבות בסעיף
לעורר כדי בהם שיש לממדים הגיע אלה של מספרן ומעבדות. עולים מחנות בסביבות אחר
בגניבת ש הנזק על נוסף האדם. כוח של הנוכחי במצב השורש מן לעקרן אפשרות ואין דאגה,

 . עצמם. ולמטעים לעצים נזק הגנבים ע"י נגרם עצמו הפרי
^ מקרים. ב48 העבריינים נתגלו "אמיתיות") 161 (מהן רכב כלי של גניבות 199 מתוך .

מתוך מקרים. ב94 העבריינים נתגלו "אמיתיים") מקרים 908) אופניים גניבות 1060 מתוך
כרגיל, פעל, האופניים בגניבות מקרים. 87 נתגלו "אמיתיים") מקרים 1107) כיס גניבות 1151

ברחוב. השגחה בלי האופניים השארת ש^ המסייע הגורם

מיניות. עבירות (6)

//אמיתיים"). מקרים 316 (מהן מיניות עבירות על תלונות 412 למשטרה הובאו. הכל בסך
. כדלקמן; המתחלקות

16/אמיתיים" מהם 30 לאונס ונסיון אונס
.י כחוק שלא בעילה ■ ■

זכר משכב
וילדות ילדים אונס

במבוגרים מגונים מעשים
ובילדות בילדים מגונים מעשים

מיניות עבירות שאר

ממש. בכוח התוקף השתמש שבהם המקרים נכללו לאונס והנטיון האונס, בסעיפי
בעילת למשל חוקית, שאינה אך בכוח. שימוש בלי בעילה פירושה  כחוק שלא בעילה

. ההסכמה. לגיל הגיעה שלא נערה
האמיתיים. המקרים מספר עם השנת שנחקרו האמיתיים המקרים מספר של. ההשוואה
העליה לעומת אחוז. ב4'22 השנת עלו המיניות שהעבירות מראה (258) 1949 בשנת שאירעו
1949 בשנת שגרמה הנגע, שהתפתחות נראה  אחוז 309  הקודמת שבשנה המבהילה
המיניות העבירות שמספר משום נחמה, משום בכך אין ברם, נבלמה.  בישוב לבהלה
בשנים :העטל.י. בישוב שנרשמו. ו(מקביליט המספרים לעומת ביחוד למדי, גבוה הנו כשלעצמו

* ,,.1949 לשנת שקדמו
היו האמיתיים" המקרים1 ושל שהוגשו שלי;התלונות המספרים מהשוואת שברור כפי
י ; /.../:::...;.  י ■ . ■ ■ יין;. שווא. תלונות  התלונות מן רבות

" 2517

" 108
" .1611.
" 7661

" 167128
" ■ 8875

0



לפי ?לד3ט^גיל'גר. נפגעו שבהן המיניות העבירות בעיית היא במינה מיוחדת בעיית
ולהשפיע הדגוי עלול ;שממם1 במקרים הנאשמים נגד תביעות להגיש *5ין ו.הוהאות.?היועץהמשפטי

ימספר פסיכיאטר. רופא עם התייעצות לאחר אלא שנפגעו, הילדים של הפסיכיקה על לרעה
עונש.; מכל זו בדרך נחלץ ימועדים מיניים עבריינים של מסוייט

■.; י .: י י י י  תקיפות. (7)

1843 ?שנהשמו.(מהם מקריט 2297 על נוסף ביותר. 'ולב השנה התקיפות!היה מספר
תקיפות' 36861' ישסורבו האשמות בין נכללו  0/0ל3 .של עליה שישנבהמ "אמיתיים")' מקרים
הם הללו המקרים מן מאוד רבים הקודמת. השנה לעומת %62 עליה'של מראות הן שגם
עצמם. לבין שכנים ובין ודיירים" שכנים בין בתים' ובעלי .שכנים גץ סכסוכים של ;תוצאה
והעצבנות המשותפים' ובמטבתים בדיור הצפיפות  הללו העבירות בריבוי יחשוב גורם

מהן. הנובעות והמינות

שיכרות, (8)

מן בחלקים ;.מקו3ל משכרים ;במש.קאות השימוש .גמועט. היה השיכרות מקרי מספר
בעיהמשטרתית. להוותי כדי בה שיש במידה לא אולם החדשים' העולים שבין השונות העדות

מסוננים. סמים (9)

עלו.  שהוחרמו הפ8י3 כמויות אולם ירידה' חלה זה בסעיף שנרשמו העבירות במספר

ישראל מדינת תקומת לאחר הראשונות בשנים בארץ בסמים בשימוש שחלה הירידה
הצרכנים יציאת ועלידי ערב' ארצות של י גבולותיהן סגירת ע"י שנגרמה טבעית, ירידה היתה
מספר אין חנראה" כפי ברם' בארץ. שגרו המצרים וביחוד העירוניים הערבים  העיקריים
נפוץ מסוכנים בסמים השימוש צרכה. די החדשה המצגאות את משקןף השגה שנרשמו התיקים
מראה והמאסרים התפיסות במספר והירידה המזרח, מארצות העליה של מסריטים בחלקים

; . זה. גנגע הלחימה: בדרכי מחדש לעז'ץ צורך שיש

;.■ , י ו הם שנתפסו הסמים
%194■ 1950 .

קילוגרם 217;5 קילוגרם 323'7 חשיש ג

* 0,3 * 12,3 אופיום

/ * 0,415 גרם 8 : קוקאין י

.., ,; :  ...,. " 440 אחרים .. 

:./ : להתאבד. ו?רואבדויות:'ונפ.י?ו;נות (10)
:.י , .. י.■ ■■:. ■ ■ י 1

להתאגד. נסיח מקרי ו108 התאבדויות מקרי 141 במדינה אירעו הדו"ח בשנת

. .  הללו? המקרים מנותחים שגה טבלה להלן "



נב<

ים:
<ם

■ י. ■■ יי י ■■■ ■ , י ;:

יו
■■

. {

01

00

*..0<

11111 1א 1£1111!

טי^ ■ , י
ו

?ו0י;;

11111א:יע1^ : ■, :
הו■***

4111111גש ^^א^11א 0^_3$

1111^1! ?15[<1140

01

^* 111(11 נ1€111)

^011110)61111. 11104א

(10011^1^1801111
*■> ■

00

>0 !1111א 10*11

.11^י ;11(1 1(4

►"**.

י*01
ם

:001

00

01]

8"
6
■יו^

^111 *11([
*.*

.%",

י 11411:410)ל3

93 ג0"111041

■><;

15^51' :■"■!

£5240
<*
ו*.

91*310

(11!^!81 .

0גא;00

י!;|:1010^]יו
6
ם^א5ם ,00 י

11£
6

1)^011]ני

וט.

01
.ו

ו" יי. י י. ■,,■,■■■■ י ■ ".

^*

וו

ו
תו

4 ו:

1%./

0

=1.
ך;
4,

11)^א 1נ1א

0111511~171

סגי1ק1סג)

<1

>41ק^נ1
נ>
ח.

:3
%11111 1א 1^111019\

!511ע

11115 ■ ■

0

1:4111 111(111

[1ס;1ם 11^נ1אי

1114111111 11א£11א ^441
ב
1)

011411 ^51111

ו.
'!(1)110 ^15110

11101 (1^111■

י
00011 0(0 511111 0)111א

0€0111.1 €(14 .*1111קא1

נ1סי1א [(:11:11<■*01

4111סים .>>זו111 ייתוי

נ.
!1]011:ז 10א^

0011[1! (1141001
□
51^סי

€((1^8,8..
4111ס|ז' 11.1(18..

11100 £1111!
01
0031

[0141ו; '11101 ■3י

95 ;100411

>א5.5ג*9.
<.■■

נ^ו

98^02 ■

ו
■■*ש

0\

9142 י ■
<**
^1

^■
י'1ק

^ ^4 81 י ו0י,

/נ
'י*)111010א4

***

0\;

5?.11

3
ם1]40א1;3

^*

11
1!114!;0

,3

!1€!4זט /:.;/",. .

_ו10 , .8
14

8י *
ו

3

1^

1ג

ו:

8

49



עליה שנענשים פלילית לעבירה להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק שלפי פי על אף
על משפטיות תביעות מהגשת המשפטי' היועץ של הוראותיו לפי המשטרה' נמנעה החוק' לפי

. הכלל. מן יוצאים למקרים פרט אלה' עבירות

ומטבעות. כסף* שטרות זיון? (11)

שמקורם ל"י, 10 של מזוייפים כסף שטרות המדינה בשטח נתגלו הדו"ח שנת בשלהי
מארצות שהובאו מזוייפים' אמריקניים דולארים של ניכרת כמות נתפסה כן השכנות. בארצות

מזוייפיט. שהשטרות העולים ידעו לא רבים במקרים עולים' עלידי אירופה

דליקות. (12)

שאת הצתות, 37 וביניהן קלות' ברובן דליקות' 500 המדינה בשטח אירעו הדף'ח "בשנת ■

מכוניות והציתה ובתלאביב בירושלים שפעלה דת קנאי חבורת של לפעולותיה לייחס יש רובן.
ונאסרו העבריינים נתגלו הללו המקרים מן ב8 השבת. בחילול מלחמה לשם אחר ורכוש

.■. . י . איש.. 12

הברחות. (13)

שעברה, בשנה מקרים 1383 לעומת ל1634 תשנה עלה שנתגלו ההברחה מקרי מספר
ותכשיטים. יהלומים זהב'  20 טכסטיל' סחורות  422 וסיגריות' טבק הברחות היו מהן 360
שעונים. חלקי של תריסרים 5929  אחרים מקרים ובשני שעונים 959 נתפסו מקרים ב35

. לגבולות. מעבר המסתננים  המבריחים של הארי ח,לק

המכס. שלטונות עלידי שנתפסו ההברחות מקרי את כמובן' כוללים' אינם אלה מספרים ,

י פליליות* חקירות .3

וחוקרים. חקירות א.
י . יי

שבתפ. בעוד החקירה' במקצועות במיוחד הורגש, ומנוסה מאומן אדם בכוח המחסור
' לא הרי בקושי),; כי (אם החוץ מן מקצועיים כוחות להביא לפעמים היה אפשר טכניים קירים
חוקרים.* של ניכר מספר ועיקר. כלל משטרתי נסיון בעלי או חוקרים המתגייסים בין נמצאו
היו ישראל משטרת של קיומה בתחילת שפוטרו האנשים וגם;בין התפטר ומנוסים מאומנים
ב34453 איפו#, טיפלו' הדו"ח בשנת אחרים; מטעמים רצוי היה לא ששרותם מנוסים' חוקרים
המומחים נכללו זה במספר חקירות. אנשי 639  זה) מכלל הוצאו (החטאים השונות החקירות
אחד חוקר .506 היו בחקירות ממש.שעסקו חוקרים וכוי. המשרדים רשמי אצבע, לטביעות
החוקרים בהם שטיפלו התיקים שמספר מאליו מובן לשנה. חקירות ב66 בממוצע איפוא עסק
בישובים החוקרים עלידי שנחקרו התיקים ממספרי גבוהים היו מסויימימ ובמחוזות בערים
הממוצע).י מן נמוך תיקים מספר. אלת חקרו מסויימימ (במקרים אחרים במחוזות או כפריים

.לגבולות מעבר שבאו העבריינים .של ובמאסרם .שבגילויים הקשיים נוספו. כך על .:

" זהותם. נודעה אם אפילו המשטרה יד השיגתם לא רוב פי על המדינה;

אין כן פי על אף הגיבויים. במספר ופגעו החקירות עובדי על הכבידו אלה גורמים
י ויאומן שיוכשר מנת על שנעשו המאמצים חוץ. ארצות שברוב הגילויים מאחת נופל זה מספר

הלארחוק שבעתיד" לקוות ויש במרץ נמשכים מוסמכים חוקרים של מגל האפשרית במהירות
יותר. גבוהה לרמה הגילויים אחוז ואת החקירה עבודת את להעלות המשטרה תצליח

ותנועותיהם עקבותיהם על חוקריםהמתחקים של מיוחדות קבוצות הוקמו הדף'ח בשנת
._,: , ..... , _.;^, וכיו"ב. גנוב רכוש מחפשים מועדים, שהעבריינים

:י"\ . י ;:50 .י , . . , ■



לעבירות ר מספ י לפי ההשוואות ניתנות העבריינים" גילוי  שנושאן דלהלן' בטבלאות
ברובם הנם אמיתיים" "הבלתי התיקים שנרשמו: התיקים מספר לפי ולא "האמיתיות*.
הנאשמים לבקשאוזרי צורך אין שבהם או מלכתחילה' העבריין נודע שבהם תיקים המכריע

כוזבות. שהאשמות או פלילית אשמה בהם שאין העלתה שהחקירה משום כלל
עם.העבירות בהשוואה שנתגלו העבירות של הכולל המספר את המראה טבלה להלן

* , י  לה שקדמה ובשנה הדו"ח בשנתי "האמיתיות*' העבירות ועם שנרשמו

עבריינים. ומאסר גילויים ב.
36 טבלה

וגילויין עבירות
ונויונןהעבירות

ו
19501949 1

שנרשמו 2985418498.עודגות)(פשעיםהעבירות

שנמצאו 2197916982''אמיתיות"העבירות

העבריינים נודעו שבהן 108557756ר,עבירות

הגילויים 49,445,7אחוו

עלה העבירות ריבוי אף ב3,7איפואעל אחתים.אחוז,הגילויים

37 טבלה
עבריינים גילויי הנפש■ נגד עבירות 

הגנבירה סוג
נרש^זו

. תיקים
1950 בשנת

,, נתגלוהעבריינאמיתיים"תיקים 1ים זגילוייםאחוז

195019491950194919501950

505047242248,046,8ו"גת

לרצח 555332292054,772,5נסיין

154 בשוגג מות אדםוגרם 147961439297,395,8הריגת

הבלנית 229717161.3341642124895,693,5תקיפה

מיניות 2'ז41231625829322592,78עבירות

סה''כ ,■2968228217672131; 160793,390,9■

של זה סוג צויין לא הקודמות שבשנים משום זו בטבלה נכללה לא פשוטה תקיפה ■

הפשוטות התקיפות מספר כן/ על נוסף עבירות". "שאר בסעיף נכלל אם כי לחוד, עבירות
זה. מסוג תלונות סורבו רוב פי על כי ךב' אינו בהן טיפלה שהמשטרה

"■:.:■; . ■; . ... . 38 טבלה י י י .■;.■■■ ; .. ■
. הרכוש נגד עבירות  עבריינים גילוי

תגנבירה סוג
נרשנוו
תיקים

1950 בשנת

י, נתגלוהננבריינינאמיתיים*תיקים ו1 זגילוייננאחוז.

1950194919501949,19501949 ,

לשוד ובמיון. 208199196686334,2שור

עיי.טריצה ..■■ל**.414841073330521346גניבה
10,4

בהמות .66263562438386,0גנ'בת 6,0

גניבות 9072849766392272161826,724,4שאר

21,6.194,.14090134381078328992065מה'כ

;51



החזרו^רפוש* ג,
מגלה.39. :

והוחזר שנגנב. רכוש

19501949

ערף
ערך ,

ערד 
אחוז

הרכוש
הרכוש
הרכוש
הרכוש

,,י שנגנב
והוחזר י שנתפס הגנוב:

שנמצא
והוחזר שנגנב

לבעליו
908.144.
312.617.
87.934.

23'50/0

ל"י
/וי י

//

. ל"י ,873.095
264:211יי

701
■.■ !30;2%

ו

40טבלה

החיים בעל מוג
הראשיםהראשיםנזספר י אחת 1

שהוחזרו הוחזרונגנבו ,

פרות י

ופרדות סוסים
חמורים

צאן

167

343

357
817

56
69

81

57

.;■ 3315,

.20,1
22,7
6,9

בגניבות נגנבו אוי נשדדו התפרצות' עלידי שנגנבו חיים בעליי נכללו דלעיל בטבלה
פשוטות.

' . " ומשפשט* אשמות חיפול .3
שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את המראות טבלאות ניתנות להלן, .

ד*שפט בתי לפני הנאשמים את ומביאה בתיקיה החקירות את מחסלת. המשטרה חיסולם.
עומס מחמת ביותר, אטי הנו הדין בבתי במשפטים הטיפול ברם'י האפשרית? במהיחתי
רג נמשכיםז$ן המשפטים הפלילית, הפרוצידורה של דרישותיה ומחמת עליהם המוטל העבודה
משוט בערבות,  ומסוכנים מועדים עבריינים וביניהם . הנאשמים יוצאים בינתיים ביותר,
הרץ פסקי מזה. יותר ואפילו בחדשים הנמדדות תקופות משך במעצר להחזיקם שאיאפשר
בינתיים המונעת. השפעתם מרבית ת א מאבדים המשפט הגשת לאחר כך כל רב זמן המוצאים
המג. ולבסוף: חדשות" אשמות. על ושוב, שוב למשפטם. המחכים העבריינים לפעמים נתפסים
תג פי ועלי הראשון, המשפט הגשת י מאז עליהן שנאסרו העבירות כל על בבתאחת נידונים
;של בעטיין המשטרה לעבודת נגרם.. רב נזק העבירות. כל על אחד עונש, גם להם נפס"ק

ייייי: : : יי יי:י/ י י. י " י יי :י , .■■ י תופעותיאלה,

^ י: .;,. ■ י י;"/ ■ .■■ י, ,; ■■■ יי 41 טכלה , ..י!,
י המשפט ותוצאות מאסרים

הירידה או הריבוי
19491950 באחוזים

המקרים נוספר

1948 1949 1950
הנזטפטיים השלבים

ועוונות בפשעים והואשמו1 י10885מזמרוי 7756יי ■יי; :,5528 :.* %40,3 ף

לוין: /י3456707?10הובאו ":3452,+ 32,6^/0

\64134345הורשעי ;3113■;":(■ י%7,6^ ■

י401272זוכו 339 %47,4י+
המקופל ■■בבית ועומדים יי3420תלוייט 41471 '!2076■■?■.. ■..י;1^8*13^

במשטרה. .בחקירה גווע"1049^538 %5£2י:ל14.^לא .

המשפטשהגיעה בבתי ועומדים התלויים התיקים העליתבמספר אתי לציין יש
^;;2,^,:;,..: .....י;.^::..;.,... .;יג...י.... יי... ■ .:".,,,., ;./:,:;... אחוז; ל5^13

132



;:;... ^ ,;]:ט^. ..;....■.■; ■...■■ ; ■.  טג,לה42, ד ..■:■.■.;■.:■,■■■ ■י>5:.^7.י:^:י,:י:.י;:י

. ,.1950 עבירותיה של.■ מםויינזים בסוגים' ותוצאות;חמשפט ■ טאטרים .

י; עבריינים
שנמלטו .

האנשים) ;נזספר
בחקירת

תלויים .
ועומדים ■

בביהנז"ש

בוטלו
בביהמ''ש זוכו הורשעו ■ הואשמו ,העביךת יסונ

...... :רצה, . ,.41,....,,,.4 .;5191311

י ;לךצו1/י יינכיון י "'י46 יי; ן י7 2 172010י

וגרט אדם ..;:הריגת .....
^ יי י י ; י .

בשר 1642272117161מוות

קשול וגסיון 147:18שור. ,163., .57.., .53'43 : ■.

פריצה ע"י 933489גניבה ,.2410370 .4040
בהמות י,גניבת. 53.....42 . ,4._343 .".,

י גניבות 253123031334394211019שאר

נייניות 2931296169413עבירות . ;

כלכליות .י:11393052226971134עבירית :■

43 טבלה
צעירים עבריינים

",". ." י, יי ■."■■ ■

19501949 /

ממפר
מספר ..... . . . ..
מספר

העבריינים
העבריינים,
העבריינים

שהואשמו הצעירים
לדין שתוב*ו הצעירים,
בדין שהורשעו הצעירים

1540

1051
941

1433
.1137

641

. ■  ■■;.:.. ' חי פרק .  ■

תגיעה

דר3י9. תאונות ,1
לעומת 6406) ב%3<36 המדינה בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה הדו"ח בשנת
*14'%73 . והאוכלוטיה הרכב.ב%34 כלי מספר עלה זמן פרק באותו .(1949 4699<יבשנת
כלי שצפיפות הנחה קיימת מקבילה. במידה הורחבה לא בארץ הכבישים שרשת להוסיף יש
לא אם  הגבוהות מן היא כביש) של לקילומטר הרבב כלי (מספר המדינה בכבישי הרכב

י . .. .. . .; . . בעולם.  הגבוהה,ביותר
המכריע רובם של התנהגותם אחר: מחמיר גורם נוסף הללו האובייקטיביים הגורמים על
בחוקי רק לא מזלזלים בו" נוהגים. שהם הרכב סוג הבדל בלי הנהגים, כל כמעט הנהגים. של
ממודרת.רבה לניהול..תנועה שחשיבותם הדרכים, בנימוסי  ובייחוד  גם אם .התעבורה,,כי
כל דרכים תרבות חסרים הרגל, הולכי  יותר עןד רבה ובמידה הנהגים, של רובם ביותר.
להם ואין בכלל, ממונעים הרכב כלי בתנועת רגילים אינם החדשים העולים מן רבים ■ שהיא.

אלה. סכנות נגד בהם לנקוט שיש הזהירות אמצעי ובדבר בדרכים הסכנות בדבר מושג
המשטרה? של סמכותה בגדר הדו"ח בשנת היו לא התעבורה בשטח ההסברה פעולות
מנהיגה.לקויה לו הצפויות הסכנות את לקהל להסביר .הכרח המשטרה ראתה כן פי על אף
הרצאות הרצו המשטרה אנשי האלמנטריים. הזהירות באמצעי ולהדריכו מרושלת ומהליכה
?דרכי העולים ואת. הילדיג! את; והדריכו וכר עולים במחנות ספר, 1בתי נושאים,.אלה על
. ..,,...",.,,...;. ..א.י,.;..,.... ■...;י.,..... ...^י.... ....,■■...,.... ..מזו^ות^וו^מיי^^מפנן^יסכנת,.,!?^!1!^

#3. ■



התאנות מספר גם אך בלבה לרכוש מק זבגוים שאירעו התאונות מספר ממחצית .ביותר
ע"י יו^^י^ 1הו8^ שבהן
■■^."יך'^'י'''י^;. ■■■■■"  י" ■■ ■. ץל1ים:" יז^נ^'ייונ^יז*^ע^וזזיניך ^9$8ו^
בפיקוח,בולל גם ו3חקירתן'ונ1סף.יעליכר; תאונות .במני'עת: 'שטיפל |;אגמ ל2יין;שכ#ז !י#ז .■

139' 'על עלה יל'א ^דין, ובהבאתן התנועה,ביישומן חוקי ע^ יעבירות ובמניעת לתעבורה ;על
,$נש בדלנים לפיקוח בתפקידי יכו'; הלשמים התובעים, החייקרים, זה^כללר במספר איש,
מנ^ד^מנ^ט גט אם כי התעבורה, על יומיומי פיקוח רק לא כולל תפקידם איש. 65 עסקו
ן$ףב. נג3ז?י5 אורחים ליווי וחגיגות, טקסים התנועה;;בשעת % פיקוח כגון ;מיבצעים' של
^המקומי השלנוון מו*דות ועט אחמם ממאתיים גורמים עם פעולה ^תפה המשטרה ייי

חקיקה'■^יותיטכניות';הסיומת בדרכים, שיפוויט התעבורה: בתחנון הקשורים בכ^יהעניינם
במחסור;בתמרים.;ו4תקציביכ1;.^,/זק(או הכתבות סיבות ו|מושבות.,.בגלל בערים התנועה
קתקגת מסויגמש, כמשים (קרחבת למשטרה ע,לידי שהוצעו הטכניגם השיפו1ל?ם כל לפג^ל

■ <■;;..■ ..■■.■;,■;.. ■...■■■.■ ^ י ..: ■■. ■..■.<. י וכיי'ב). רמזורים
. המטפילימ"בעניגי צ.רו.יל.י קויימויין^םישלטונות ביותר וקשרים"הדוקים פעולה "■"""""שיתוף"
מצד תנועה עבירות ולמניעת צבאיים ירכב ילנלי תאונות למניעת הפעולות צבאית. תנועה

■ . ■ בהצלחה. והוכתרו נעשובמשותף הצבא נהגי

,...,. . . ..44 טבלה ■■■■* ; .:.■■""..,. .. . ......., ...
י"י: . ^לפי"ח1מרתן לסוגיהן האונות ■'■

!יה!חא סוג '■.■■/7/./ ■ו .'.?9*19ין ;ן '.1950■.

מוות נגרם שבהן תאונות
חמורים פצעים נגרמו י "
קליט " " " "

כלבו לרכוש :זק נגרב "

174 217
429, 818

1523 2097

2573 3274

התאונות כל 1 4699;;:יי 6406

התאונות
.. 45 ;1.טיבלה.;

והזמן המקום לפי  לסוגיהן
הונוןהנזקום ;

ה. לה<111.נ ■

וי ; ■.  י ■.:;■■ י

התאונות כל באזורים י

■ ע*רוני?ם ■
י .באזורים

,[:.ביוםי:כפרץם י בלילה

6406י 1950.1■

4699' 1949 . ן . ,
2882,"
3747 ■

1י3524

952

;(; , 991 . , 5415/■'
692. 4007

. 1 לכפריטיי:'כעיתניימ,ו>להו8ר. כיום הנחשבים שטחים נחשבו 1949 שבשנת לציין יש הערה:
ייי ,יי ייי י"י י י 46 טבילה י י י י :;

י. ;י:: ■  ■:יי"י■ המעורבים הרכב כלי דרכים תאונות י! י י _ י י

הרכב כלי נזספר
1949 1950

י.י >3תאונה המעורב י תליהרגב ■ייסוג

<י.,יי

0י י

/יןי ..■■(■.■."■.■:./■■

3שא. 45172971.מכוניות

נוסעים י.מכוניות ומוניות) 30014186(פרטיות 

י9$8"אוטובוסים *י613ייי י .■..

. :.#3גו?ימ<:: . ,■ י. יי. ח505י.6875■■ ..י;

'■. ,■?. ■■.^א1פביי^ "::.:<?544י;01.ר
אמיים, וכו,').כליגיולקב עגלות^גןיפיט .(נגררים, 494'■353,. ■ ..

,,. ■,,;.<.7173י,,,,,..,■..; " 1044^. סה"כ



ט*נלה/י**;; .

כלי השתייכות לפז,, .התא!^ |סוג , הנו(1ורב;0 ._הרכיב 1950 ,""■ ., י" ;■ |
1

1949

' ;בלבד אזרחים
ו

5238 : .3475
ואודחוים גבאייט ,. .11681224

, ■ ..פמלכ: .;■■. <(6405.

48 טיפלה ■■■" .

כ*רייקנ ואזורים עירוניים אזורים  דרכים תאונות
ו נזייכאנ"נ!■,. רכבי כלי

נגררים
ע?י

בהנוות
■ש1נו.ת.#31ג.יינ1

.סמ"נ
תאונות

הנפגעים
....... ת.א1נר 1ו3'...ננ.ו.ג..

נוסעים
. אוטו
ביסים

סכ'
משא

אופ^
"הרוגיםנועים י3צון1ינו

1585 56 7503 171 653 135 ■ 552 2969 763 2261 1950, , עירוניים אזורים
2074 >138 5091 115 466 107 404 1981 460, 1558 .....,1949. .,,.,.,"...,,

2062 112 2938 154 101 35 135 1548 225 740 1950
,. ,, כפריים אזורים

1949628,1539901012778104208148534

רסה"
19503001 י7175.4ג5884517687,/ .324104412283647

19492186 .6132971505134544219*י 71721862608

.3875  נפגעים סה"כ ;10441  אורבים רכב כלי סה"כ 56406  תאונות הכל סך :1950 שנת

. .. 49 טבלה :■

י נפגעים  דרכים תאונות

קשה■ט.הררג 3צגגניס.קלפצועים ,
הסנה

נוםתימ
רגלתולוכ יי

נוסעים. הולגי. תלי:
י נוס'קנים. _.

הולגי ינוחתל. יכ

ילדימבוגרי ילךיםנזבוגרים11נו ילדיםנובוגרים1

3875

7294

287

175

868 ■ ■ 1663 115 336

663י 12281  68 220

438 י

253

62

31 . 65

93

50

1950

1949

.. י . ,..י .

; ■ י)
י1950 1949

/יי. ..;228התגיט■ 186
יי■ י ,יי יי■ י

קשה ,.י889541בצועים .... ■:.

!"1 י■ /
1 '.1 י י

קל 9צ(עים י2758. ,206 יל יי ייייי ■ י

ז . י . .,י ■  י ■■ ■■ יי .^מה"כ.\.,י. .""י""2794,;3875 . ,;י . .י

055;



י }■.}■ . י . טגלה!.50?
הכ*וןיים .ובאזורים, הגדולות בעלים, תאונות

." התאונות ;;מספר
שנים"" תו 1606 לגל

""יי הנפגעים ■

פצועים נזות

נזספר
התאונות

מספר
המכוניות
בעיר
ובמחוזה

מספר
התושבים העיר. טס

1950ירושלים

1949
119.000

. 100.000

2330

1718

280

226

11

8
190/

, .131

._■ 3^35 ,

2,26

1950תלאביב

1949
330.000
300.000

21519
15841

1839
1834

23
22

952
722

57*5.י;ל ■■
6,11

1950חיפה
1949

122,000

114,000

8857

6807

763

569 .

22

14

443

256

6,25

5,00

מקומות
אחרים

1950
1949

787.000
670.000:3524

2070
172
142

2062
1499

4,47
3,09

סה''נ;
1950

1949
1,358.000
1,184.000

32706

24366

6406

4699

228

186
3647
2608

■■■■■ 4,71

3,97

51 לה כ ט
הסיבות פירוט  תאונות

1949 1950 לסוגיהן העבירות

גינזוכנת 46893056נסיעה

מופרזת מהירות .1.278109

. מסוכנת נסיעה ,2169211

דרכים ובפרשת בסינות זהירות חומר ,31071672
מכוניות עקיפת .4614408

מולת איהתחשמת .5499513
ורשלנות לב תשומת חוסר .61^181143

אחורנית נסיעה י"7355. _;י
פתאומית עצירה .8167

שמאל מצד חניה .9187

המדרכה על עלה רכב כלי .10136

.... הפוך בכוון 1125.נסיעה

רגל הולכי של 1081664......שגיאות
חלשים או זקנים אנשים ".124214,

ממגר או לביתהספר הולכים ילדים .13 ■:5416

. . נחןוב מ*חקימ ילדם ,14...:,., "0ר..:""נ:ייי:107
... \ י י ןטזרים ילדים /.......י15. י..78.:י.".;■"..."52/. .. ,.י

רחוב, חוצים 16200>מכתרים 274,,י
רכב בכלי עולים או יורדים מבוגרים .17134,59

נטיעה בשעת מהמכונית נפילה י1869. יי יי _
אחרים הולכי;רגל יט*י/19. י ■1 י 153:

 מיכאגיים 360.246ליקויים

 ז "י יתר עומס ,י20. .:}*.*■: 2!\י.
: <?■:.■ ;;^.גלמימפגומימיז |115. י:,. 57

...... 22.הגר.,,פגום
■ יי ;?.;■.:12

, " . ^יכאנייט)אזזריט טגמיט 383ג.

 * ■ י : ...; אורותי0גוטי6; י24. יי.29י.
י י : ■■יייייי ; יי
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■ "י ■ י לסוגיה 19501949הסיבות

תאורה חוסו .25 2132י
מסנוורים אורותי .267143

נו^ת כ ו ס מ כים ..■■■דר 197118

רטובים 'או חלקלקים ,77כבישים .54 .

משנבשים ,כבישים , 2524

ן בדרבים 20י30מכשולים
הרכבת 6520שער

לי210שונות 109

הנהג של ומבוכה נסיון 17176חוסר

שכרות ..■■י 1113

השגחה י בלי חיים ■■■28בעלי 20
1

כל ךה ,65374193ס

תנועה* עגיירות ■ ,2

35331 לעומת תנועה, עבירות 64489 התנועה שוטרי עלידי נרשמו הדו"וז בשנת
המשפטים את חיסלו אלה בעבירות שטיפלו הדין בתי מ%82). למעלה של (עליה 1949 בשנת
חלה נתחםלוי שלא רבים משפטים תחילה הצטברו שבה בתלאביב, גם רצון. משביע בקצב
קלים היו. תנועה עברייני על שהוטלו העונשים הדו"ח. שנת. בסוף זה בנידון ניכרת הטבה

יחסי. באופן

14

52 טבלה
הסוגים לפי  התעבורה חוקי על עבירות

לסוגיהן ת ו ב י 01949)95והנו

רישוי 146118137עבירות

מופרזת 31022726מהירות

המכונית לגוף מחוץ 5821376נוסעים

מיותרים נוסעים הסעת .5515 ,725

מסוכן במקום 110864527חניה

זהירה בלתי 60671789נהיגה

שוטר להוראות 469איציותי 388

דרכים לתמרורי 71371998איציות

תאורה, י53092655עבירות

אחרות 1061111010עבירות

הכל 6448935331סך

5*!':



53 סבלה
ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

|הפעולה 19501949

רוחות 4780037140גרשמו

עבירות) (35331)(64489)(שהם

למשפט 3938123510הובאו

3597221765נידונו)

3549621227נקנםו

ואומדים 123148953תלויים

התביעה ע''י 451180בוטלו

1114686.הוזהרו

" י ■ לצבא 51213הועברו

הנאשם איהופעת על מאסר פקודת 100371הוצאה

שהוטלו קנסות הכל ל"יסך ל"י117,063.000 59,699,455

הממוצע ל"יד.ק:0 ל"י3.030 2.813

8הו (חתום):י,
הכללי. המפקח
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