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(תשי'ץנתשי"ב). שנתי"1951 וחשבון דין

אי פרק

ארגון

בהתפתחותם והמצבה הארגון התקן, .1

התיקן א.
הדוח, בשנת גם סופית נפתרה לא ישראל למשטרת ומגובש מוגדר תקן של קביעתו בעית
ועדת של עבודתה סיום עם הונח פתרון של לאתחלה היסוד ברם, החיל. של הרביעית שבתו היא
הצרכים הפונקציות, את ויסודית קפדנית בדיקה בדקה זו ועדה .1950 שנת בשלהי שמונתה התקן,
במטה וגמור בנקודות החל וחטיבותיה, המשטרה יחידות בכל התפקידים כל של הביצוע ודרכי
צרכיה את לבטא כדי בו שיש לתקן, הצעה הוועדה הכינה ובחינותיה בדיקותיה סמך על הארצי.
אלא החיל, של המיידיים הצרכים רק לא בחשבון הובאו בהצעה דינאמית: בצורה המשטרה של
התמורות את להדביק יוכל לא שבלעדיהן המתמדת, ובהתרחבותו שבהתפתחותו ההכרח גם
בסיסשל להקים אחת: שהן רבות מטרות היו התקן מכיני של לעיניהם במדינה. התדירות
תכנון לאפשר ? ותקינה סדירה לעבודה היסוד את להניח $ המשטרה של ולפעולתה לאתונה קיימא
ניצול תוך ביחידות, נורמאליים עבודה תנאי ליצור עתידות? התפתחויות לקראת אורךימים של
המכשירים את המשטרה בידי זה באורח ולתת האדם, כוחי של מופרז ובלתי צודק אך וחסכוני, יעיל

שכמה. על שתוטל משימה כל ולביצוע הפנימי הבטחון בשטח המזיעה של צרכיה למילוי
ונבדקות נידונות השגה צאת ועם ,1951 שנת בסוף המשטרה לפיקוד הוגש הוועדה של הדוח 0

התקן של בערך ל%65 אלא מגיעה אינה המשטרה של הנוכחית מצבתה בפרוטרוט. ההצעות
ליחידות נקבעות שלפיה המיכסות, שיטת הונהגה התקן, של הסופי לאישורו ועד שעה' לפי המוצע.
שהוקצו האנשים של הכולל המספר את המגדירות מכסימליות, מיכסות ולחטיבותיה המשטרה
יחידות ובתוך האנשים.בתוך,היחידה של המתייקת חלוקתם את במפורש לקבוע מבלי ליחידה,
של דרגותיהם קביעת ב ליחידה. שהוקצה האדם בכוח גמיש שימוש מאפשר זה דבר שלה. המשנה.

גמר. לידי מתקרבת  שבדיקתו התקן, הצעת על מתבססים האנשים

הארגון ב,
ונבחנו נבדקו הארגון שיטות החיל. של ארגונו בשיטות הדוק קשר קשורה. התקן בעית
התפקידים על והשפעתם ואפשרויותיה, תנאיה המדינה, של צרכיה לאור וקפדנית מעמיקה בדיקה

, החיל. על המוטלים
הכלכליימ, המדיניים, התנאים הארץ. של התפתחותה עפ בבד בד והלכו נתרבו אלה תפקידים
שטרם בלבד זו שלא ערנות' מדינות בין ומעמדה מצבה ן במדינה שנוצרו והתרבותיים החברתיים
איבה פעולות לפרקים מבצעים שלטונותיהן, ואף שתושביהן, אלא נורמליים, יחסים אתה קשרו
במבניה, אותותיהם את נתנו אלה כל  והסוציאלי המוסרי הכלכלי, המשבר של תוצאותיו ן נגדה
למציאות דפוסיה את ולסגל להתאים היה ההכרח מן ישראל. משטרת של פעולתה ודרכי הרכבה

י . אחריה. יפגרו שלא כדי המשתנית,
והומגשיה המסחר משרד של הפיקוח אגף ובין המשטרה בין ותוחמו הוגדרו הדוח בשנת
לסמכותה נמסרו המטבע על והפיקוח בהברחות המלחמה הכלכלית. העבריינות בענייני הסמכויות
המשטרה אין ברם, הפיקוח? לאגף הוקצו המלאי ועל המזון על הפיקוח המשטךהז של הבלעדית

לידיעתה. המגיעה זה מסוג עבירה בכל פעולות מלנקוט נמנעת

^ , י, ,>5 יי יי



פעולתה שבתחום והמטרידות 1ז.קשות הבעיות אחת להיות הוסיפה ל)מ,סתננים של פעילותם
המשטרה. של השגרתית

כי אפ ייצוב, של מרובה מידה לידי המשטרה של והארגון המבגה דפוסי הגיעו הדוח בשנת
על שהקשו הארץ, בחיי התמותה של בעטיין אלה שינויים נגרמו כאמור, סופית. נתגבשו טרם

., סופיות. ארגון צורות קביעת
 כדלקמן: מאורגן המשטרה חיל היה הדוח בשנת

. י צ ר א ר. ה ט מ ה (1)

המבנה (א)
לאגפים, מחולק המטה וסגנו. הכללי המפקח של בראשותו הארצי, המטה עומד החיל בראש
על ולפקח יסוד קווי. להם לקבוע להדריכם, המרחבים, פעולות את ולתאם לרכז  שמתפקידם כדלקמן: בנוי הארצי המטה היה הדוח שנת תום עם לענפיה. עבודתם של ביצועה

המנהלה אגף .1

החקירות אגף .11

הארגון אגף .111

הכללי) המפקח לשכת את (כוללת הכללית, המזכירות ,¥1
המנהלה, באגף הקניות מדור של להקמתו פרט ניכרים, שינויים חלו לא האגפים של בארגונם
לביקורת החולייה כוננה כן החיל. של והמחלקות האגפים כל של הציוד קניות את לבצע שמתפקידו

להלן. יפורטו ושתפקידיה המנהלה לאגף במישרין היא גם המסונפת המשק,
מבניה בדיקת לאור החקירות. שבאגף הכלכלית המחלקה של תפקידיה מחדש הוגדרו כאמור,
החקירות אגף שבמסגרת הכללית המחלקה את לפרק שראוי הדעה נתגבשה המשטרה של. הארגוני

.1952 בשנת יבוצע המחלקה של פירוקה החיל. של אחרות מחלקות בין תפקידיה את ולחלק

התפקידים. (ב)
הארצי: במטה האגפים של תפקידיהם ואלה

של העזר שירותי ואת האדם כוח ענייני את המנהלתיות, הפעולות את מרכז המנהלה אגף .1
. הן: מחלקותיו המשטרה.

בענייני החיל, יחידות בין1 ובחלוקתם השוטרים, בגיוס המטפלת האדם, כוח מחלקת
חופשות תרבות, בריאות, סעד,  המשטרה: אנשי של ברווחתם הקשור דבר ובכל משמעת .

וכיף'ב.
להלבשתו לכלכלתו, לציודו, לשיכונו, המשטרה, למשק האחראית האפסנאות, מחלקת

החיל. של ולחימושו .

מחלקות לכל הדרוש הציוד ברכישת העוסק הקניות מדור במישרין מסונף האגף אל
 ויחידותיה. המשטרה
המלאי את המחסנים, את מבקרת לאגף, במישרין היא גם המסונפת המשק, ביקורת חוליית
הנהלת את בהם? השימוש ואת איחסונם את שמירתם, אופן את סוגיו? לכל הציוד ואת
פריון ואת האדם כוח ניצול דרכי את הבניינים? ואת המיתקנים את החשבונות? ■ספרי
המשטרה. למשק הנוגעות ההוראות כל של ביצוען מידת את וכן ? המשק בענפי העבודה

ויעיל. תקין במצב הכלים החזקת ידי על החיל, של ליניעותו דואגת התחבורה מחלקת
ובתשלומים בחשבונות המשטרה, בתקציב מטפלת התשלומים מחלקח

המחלקה מחלקותיו: למיניהן. שבוצעו בעבירות החקירה תפקידי את מרכז החקירות אגף .11
הכלכלית, והמחלקה הכללית המחלקה הפלילית,

לדין? ובהבאתם עבריינים במאסר פיקוחן, שבגדר העבירות בחקירת מטפלות המחלקות
את מנהל האגף שנמלטו. עבריינים בתפיסת זרים? ועל חשודים על עובריחוק, על בפיקוח
בעיקר עבריינים, בזיהוי מטפל הוא ? הוחרם או נמצא אבד, שנגנב, והרכוש העבריינים רישום
משפטיות תביעות בהכנת עוסק באגף? הנגנזים והתצלומיט האצבע טביעות אוסף באמצעות
מפקח הפלילים, בשטח המרחבים עבודת את מרכז המדינה? פרקליט באמצעות או. במישרין
המסקנות. את מהן ומסיק אותן מנפה העבריינות, בדבר ידיעות אוסף אותה? ומתאם עליה



שמילת 'של המשטרתיים הצדדים את המש10רון, של המניעה תפקידי את מרכז ארגון אגף ,111
צדדיה לכל בדרכים התנועה ^בענייני עוסק האגף בהסתננות. המלחמה ושל הגבולות ;

חוקר האגף הטירונים. ושל .אגשיהמשטרה של ובהדרכתם בהכשרתם מטפל הוא ן המשטרתיים
ואת המחקר את ומרכז עורך ו לשיפורן הדרכים ואת העבודה שיטות את המשטרה, בעיות את
י והתכנון. המחקר יסוד על שנתקבלו ההחלטות ביצוע על ושוקד המשטרתית הסטטיסטיקה הן: הארגון אגף של מחלקותיו
מיפוי מרחבים, וגבולות תחנות תכנון סטטיסטיקה, מחקה  שתפקידיה התכנון, מחלקת

רישוי. המניעה, פעולות על פיקוח וביןמחוזיים, מיוחדים מבצעים
סגל של המקצועית רמתו ובהעלאת הטירונים בהכשרת המטפלת ההדרכה, מחלקת
תרבות ובפעולות המקצועית הספריה בהחזקת הדרכה, חומר בפרסום הקיים, ■השוטרים
של ובאילופם בהכשרתם השונות, הדרגות לאנשי המקצועיות הבחינות בעריכת וספורט,

כלבים). (סוסים, למשטרה השייכים החיים בעלי
ולהסברת התאונות למניעת פעולה נוקטת בדרכים, התעבורה על המפקחת התנועה, מחלקת
התעבורה חוקי על עבירות מגלה שארעו, לאחר התאונות בחקירת מטפלת לציבור, גורמיהן

העבריינים. את לדין ותובעת
אלחוט  המשטרה: של הקשר עורקי את תקין במצב והמחזיקה המקימה הקשר, מחלקת

ודואר. טלפונים נייד, אלחוט ומורם), (דיבור יציב

ארכיון, (תיוק, מזכירות של הרגילים התפקידים על נוסף עוסקת, הכללית המזכירות י'ת.
ובפיקוח המשטרה) אנשי נגד תלונות בירור (עתונות, ביחםיציבור גם מכתבים) הנהלת רישום,

המשטרה. פרסומי של לאור בהוצאתם וכן הארצי, המטה עובדי של עבודתם על

וחטיבות מרחבים (2)
מחולק,1 שהיה המשטרה, חיל של הטיריטוריאלי בארגון קלים שינויים חלו הדוח בשנת
המדיניות את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם ונקודות תחנות נפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים
שאינן הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות זה מכלל יוצאות הארצי. המטה ידי על שהותוותה
חטיבה קיימת כך על נוסף לנפות. מחולק הימנו חלק שרק טבריה, ומחוז ? לתחנות מחולקות
הנמלים נמוגים שלפיקוחה וגבולות, חופים חטיבת היא רצופה, טריטוריאלית חטיבה שאינה מיוחדת
מטרתה המחוזות. של בשטחיהם נמצאים שהם אףעלפי ובאייר), בים (ביבשה, הגבול ונקודות
הגבולות על לפיקוח הנוגעים העניינים בכל הטיפול את אחת בחטיבה לרכז  זו הפרדה של

זו. עבודה של ביצועה יעילות לשם החופים, ולהבטחת
למטה^ במישרין הכפופה עצמאית נפה והפך ירושלים ממחוז הנגב אזור נותק הדוח בשנת

חדשה. חלוקה חולקה וגבולות חופים וחטיבת טבריה, במחוז העמקים נפת הוקמה כן הארצי.
 כדלקמן: איפוא, היה, החיל של הטיריטוריאלי המבנה

השפלה. נפת הכפרים, נפת הבירה, נפת  נפותיו ירושלים, מחוז .1

התיכון. נפת זבולון, נפת חיפה, העיר נפת  נפותיו חיפה, מחוז .11

, פתחתקוה. נפת הדרומית, הנפה הצפונית, נפותיוהנפה תלאביב, מחוז .111
חולקו, טרם המחוז של שטחיו יתר העמקים. ונפת צפת נפת  נפותיו טבריה, מחוז <1^

המחוז. למטה במישרין כפופים והם השנה, סוף עם
. , הנגב נפת .^

ן דרום הנמלים, יחידת צפון! הנמלים, יחידת  יחידותיה וגבולות, חו5ים חטיבת 7ז.
:. . החופים משמר

הארצי במטה פועלות. הן שבתוכם למרחבים משתייכות הגבולות משמר יחידות
היחידות של והאימון הנוהל הנוהג, בתיאום. המטפל הגבולות משמר לענייני מטה קצין נמצא

השונות.

■ , המצבה ג.
ניתנת להלן המוצע. התקן של בערך ל%65 אלא הדוח בשנת המצבה הגיעה לא כאמור

■ הקודמות: השנים למצבת בהשוואה הדוח בשנת המצבה את המראה טבלה
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הררנת

הכללי המפקח

הכללי המפקח סגן

הכללי המפקח עוזר
מחוזי מפקח

מחלקה ראש

מחוזי מפקח טגן

מחוזי מפקח עוזר
ראשון מפקח

שני מפקח

רבסמל

ראשון(ה) 0מל(ת)

שני(ה) םמל(ת)

רבשוטר

שוטר(ו1)

3034 3556 4791 . הכל בסך

הגבולות. נמ'טמר רק קיימת השנה, שהונהגה רבשוטר, דרגת י רה ע ה

לעי? האמור מן שברור כפי הצרכים, את ועיקר כלל מספקת אינה (%34) במצבה העליה
בתקן. הדן בסעיף

 כוללים: 1 בטבלה הניתנים המספרים

.  3 טנ5ה . 2 טנ?ה
0שץטרץת > 0 < ע < מ

הדרגה
המציבההמצבה

19511950195119510

ראשונה ראשון1מפקחת 21מפקח

שניה שנימפקחת 11מפקח

ראשונה ראשון72סמלת 128סמל

שניה שני3828סמלת 165סמל

247165שוטר375254שוטרת

הכל הכל0420285ך .0ך £27180

למדינה שסופחו הכפרים בשטחי שהועסקו הזמניים, המוספים השוטרים הועברו 1.4.51 ביום ■י

התארין מאז המניין. מן שוטרים של למעמד הירדן, עבר עם שביתתהנשק חוזה בתוקף ישראל
זמניים. מוספים שוטרים במדינה הועסקו לא הנ"ל

על בשמירה וכן וכף, במשרדים בקשר, כגון, שונות, משטרה בעבודות מועסקות השוטרות
י . .. .. נשים. אצל ובחיפושים אסירות
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י(נוטלים). המניין מן שלא שוטריה של ניכל מטפל להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גט
דלקמן: החלוקה לפי (1950 בשנת 365 (לעומת נוטלים 514 הועסקו הדוח בשנת

המעסיק הנ\טויםשט מספר
(31.12.51)

נפקדיט לניכסי 13האפוטרופוס

בע"מ החשמל 9חברת

פריהדר על הפיקוח 84מועצת

ישק"ם 8

הראשית 3הרבנות

"אגד1" 1הנהלת

הגרמניים לנכסי 2האפוטרופוס

והאפוטרופוס) (עון"א הפיתוח 64רשות

עולים) (מחנות היהודית 195הסוכנות

הרכבות) (מנהל התחבורה 16משרד

1"תנובה"

(הבניינים) לשמירת היהודית 10הסוכנות

הממשלתי 7המדפיס

(גיוס) הבטחון 10משרד

(שיקום) הבטחון 5משרד
תלאביב 1עירית

בע"מ אבן מוצרי 3חברת

ירושלים "אז"ע" 1חבירת

הקריה לשכת 73מניהל

אזרחית) לתעופה (מח' התחבורה 8משרד

514

מחיל ואת משכולתם את המשטלה באמצעות משלמים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
 וסמכויותיהם המשטלה לחיל הנוטלים כפופים ומשמעתית אלגונית מבחינה אך מדיהם,

החוק ידי על שוטרים ל שהוענקו בסמכויות
גם מדים. או שכר מקבלים שאינם מתנדבים, שוטרים של בשירותיהם גם נעזדה המשטרה
להלן המניין. מן שוטלים של החוקיות הסמכויות ממלוא נהנים בתפקיד בהיותם אלה שוטלימ

המתנדבים: השוטלים מצבת

4 ה 5 ב ט

מתנדבים שוטרים

הדרגה
המצבה
31.12,51

2מפקחי

ראשון 4סמל

שני 10סמל

229שוטר

. ■ הכל 245מך

/■■<.



: ומרחבים חטלבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
5 טנ5ה

(31.12.51) ומרחבים חטיבות לפי  המצבה
האיגוגניסנפיזהופיטחטיבתמחוזמתץזביח\;םחחהמטה בסים

\זבלסרהארציהנבבונכרותטבריהחיפהירושליםתלאביבהארציהדרגה

1951195019511950195119501951195019511950195119501950 19511951195019511950
הכללי ד__.11המפקח

הכללי המפקח ךו^.11מגן
הכללי המפקח _21עוזר _2

מחוזי 12111111115£מפקח
מחלקה 11611112ראש מחוזי מפקח 6632545411:22217סגן מחוזי מפקח 34187694933242136738עוזר ראשון 3432171616142729111053מפקח 144115108 שני מפקח

רבסמל
39
3

29
4

231221
1

12
1

15
2

9
2

8785 13
4

1
4

118
10

75
11 ראשון 1068388754748575218211620סמל 13215365314 שבי 13493131100110731047727322316סמל 63734572425

16^.115רבשוטר 519368809535711456719578265221220202שוטר 4719519134852551

הכל 8916441090747921613944755334295277249סך 5627825347913556

עובדי כל זו במצבה נכללו כן ובו'. ביתרנוו האימונים בסים סדנאות. החכירה, קשי, המטה: של המיתקנים עובדי את כו55ת הארצי המטה מצבת הערות:
..,. . במרחבים. חק'*ר

כבסיס. (31.12.51 (ביום שעה אותה שנמצאו החניכים נם הסנ5, על נוסף נכללו, האמונים בסים במצבת



: התפקידים לפי המשטרה של האדם כוח חלוקת את המראה טבלה להלן
, 6 טג5ה'
התפקידימ לפי  המצנה

המשטרה אנשי מםמר
המץעםקים הררנ\ת מכל חיופקיר 0ת

(1951 שנת (םג\*

מניעה 1990תפקידי
724חקירות
278תנועה

347תחבורה
216קשר

101הדרכה
945מנהלה
164קורסים
26תזמורת

4791 הכל סך

אזרחיים. עובדים 226 דלעיל; המספרים על נוסף מועסקים, מנהלה בעבודת
אזרחיים עובדים ד.

הבאות; בדרגות אזרחיים פקידים 72 במשטרה שירתו הדוח תקופת סיום עם

25  חניכים
2  16 דרגה
5  14 דרגה
5  12 דרגה
1  11 דרגה
16  10 דרגה
11 9 דרגה
3  8 דרגה
1  7 דרגה
1  5 דרגה
2  כוללת במשכורת עובדים
72  בסה"כ

שוליות ר24 טבחים) בקירו, (פועלי שונים בשירותים עובדים 154 שירתו כך על נוסף
, (בסדנאות).

בדרגות  3 קצינים, של בדרגות המשטרה לשירות אזרחיים עובדים 6 הועברו הדוח בשנת
להם מלאו בטרם שגויסו החניכים מבין (בעיקר ושוטרות שוטרים של בדרגות 15 וכן סמלים של

שנים). 18

ב' פרק

אדם כוח
חאר8 3וח געיות .1

מספרי עלו הנסקרת בשנה הדוח. בשנת גם הטבה חלה לא המשטרה של האדם כוח בבעית
ברם, .(1950 בשנת 1186 לעומת 2154) ניכרת עליה אף חלה המתגייסים ובמספר המצבה,
מבחינות עלתה: שלא בלבד זו לא השוטרים סגל של ורמתו נשתפרה, לא המתגייסים של איכותם

ירידה. אף בה חלה מסויימות
משטרת של לשירות ועברו המנדט במשטרת ששירתו אלה הן  הוותיקים המשטרה אנשי
מכן לאחר ונשארו הראשונה בשנתה שורותיה את שמילאו אלה והן המדינה, תקומת עם ישראל
למלא היה ההכרח מן בינוניות. או נמוכות פיקודיות לדרגות ברובם עלו  בשירותה
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: לשמש החדשים המתגייסים בידיי שאין בצער לציין ויש שנת*נו, המקומות את וו1ש בחומר
לחיל שהצטרפו החדשים, הטירונים מן שרבים העובדה היא לכף העיקרית הסיבה נאות. תחליף
בשירותה. נשארים ואינם במשטרה משתרשים אינט הקודמות, בשנים שנתגייסו אלה ואף השנה,
אפשר רובם ואת משטרתי, לשירות הדרושים הנתונים בכל שנחונו האנשים רביפ המתפטרים בין
לב$, את מושכים בחוץ העבודה שוק פיתויי המשטרה תפקידי כל של יעיל למילוי להכשיר
המשכורת  החיים: יוקר ומחמת הללו הקשיים מחמת דווקא ואולי הכלכליים, הקשיים למרות
אף העבודה בשוק שנכונו הרווחים עם בהשוואה עומדת אינה לאנשיה משלמת המשטרהי אשר

ויזמה. השכלה בעלי לאנשים שכן וכל בלתימקצועיים, לעובדים
,, ילידי של סירובם ולומר, להרחיק ואפשר התעניינותם, חוסר  הוא ביותר המדאיג הדבר

אחר, גורם גם לעיל, שהוזכרו הגורמים על נוסף הנראה, כפי פעל, כאן להתגייס. וחניכיה הארץ
. מסביב שנוצרה נוחה הבלתי האווירה  משקלו רב זאת בכל הרי חמרי, או גשמי אינו כי שאם
מבין מ%10 יותר לא הארץ ילידי היו הדוח בשנת הנסקרת. בשנה לשיאה ושהגיעה למשטרה
במשטרה. המשרתים השוטרים כלל מבין מ%20.7 יותר ולא שוטר, בדרגת היהודים המתגייסים
שבעיות ספק אין ישורן מי ותוצאותיה בעולם המשטרה ימי בדברי תקדים ללא היא זו תופעה
דווקא חמור משקל להשפעתן אך במדינה, אחרים ומקצועות מוסדות בפני גם עומדות דומות

במשטרה.
הכנת עם קצינים. להכשרת הקורס סביב העניינים השתלשלות תשמש המצב לחומרת דוגמה
בקריירה הנדירהלהתחיל ההזדמנות מתאימים נתונים ובעלי השכלה בעלי לצעירים ניתנה הקורס
אך מועמדותם את הציעו  זו לאפשרות שניתנה הפרסומת אף על הקצונה. בדרגות משטרתית
התיכוניים הספר בתי בוגרי  הוותיקים הארץ בני היו מביניהם מספר מתי ורק בורדים, אזרחים
להשתתף מתאימים נמצאו לא אלה מעטים מועמדים גם ברם, לישראל. ההגנה צבא ומשוחררי

בקורס.
בחלקים גם אחז ההתפטרויות שבולמוס בדאגה לציין ויש השנה, עלה שוב המתפטרים מספר
ואפילו סמלים על גם מסויימת, במידה פסח, ולא יותר, הוותיקים המשטרה אנשי מבין מסויימים
שגעשו הטענות אותן את להתפטרות בבקשותיהם לטעון ממשיכים המתפטרים רוב קצינים. על
כי אם ברם, במשטרה'/ לעצמי עתיד רואה "איני או מספקת" אינה "המשכורת שיגרה: מעין
השני הנימוק הרי ומוחשית, ממשית בעובדה יסודה הראשונה שהטענה להניח יש המקרים ברוב
לאחר שיתפטרו .מנת על מלכתחילה למשטרה נכנסו האנשים  בעלמא: אמתלה אלא אינו
מעבדה מעין להם משמשת המשטרה בשפתה: או הארץ בחיי ידיעה או מקצוע נסיון, להם שירכשו1

אחרים. עבודה במקומות לרכוש קשה שכמותה מצויינת, הכשרה י הכשרה ומקום
אינה המשטרה, של האדם כוח כמות  ביותר: וקשה מרובה זה עניינים מצב של נזקו הטירון להכשרת שהוצאה ההשקעה שכל בלבד זו לא יורדת. ואיכותו הצרכים, את מדביקה
והשקעה נוספת הכשרה דורש החדש הטירון כולה: מתבזבזת  ממש וממון מרץ מאמצים,
נסיון, מחוטר מסויימת, תקופה במשך זאת, בכל הנו, ההכשרה את לו שרכש לאחר ואף הדשה>
בפגיעה מתבטא ההפסד עיקר ברם, ניכר. פחת חל המתפטר של בציודו גם מועטת. ותפוקתו

וכשרו. החיל של רוחו שנפגעים
ך156 ,1998 החוץ. מן גויסו מהם ן חדשים משטרה אנשי 2154 המצבה על נוספו הדוח בשנת
742 התפטרו זמן פרק, באותו והנוטרים. הפקידים מבין המשטרה אנשי של למעמד הועברו
על נפטר). (אחד איש 887 המצבה הורדומן הכל בסך משטרה. אנשי 144 שונות מסיבות ופוטרו
ממספר ל>$41 המצבה מן המורדים מספר איפוא, הגיע, הנסקרת בשנה המתגייסים ריבוי אף

. משירות הועברו רק (הנותרים ממש החדשים המגוייסימ את בחשבון נביא ואם המתגייסים,
ל%45.3. המצבה מן היורדים אחוז יעלה המשטרה), חיל בתור לשירות

המשטרה של קיומה שנות בארבע השחרורים מספרי עם הגיוסים מספר של דלהלן ההשוואה
המצב: חמור מה מוכיחה

המצבהגוייסץהשנת מן הת*טתהגות טהט ■

הט!ובת הייררימימז אחיו
הכותגייטיט ?עו0ת

1948
1949
1950 י

1951

2120
1827
1186
2154

809
586
662
887

40
447
462
742

%14.6
%32.1 

55.8%
. 41.2%

הגל 728724441691%33.5טל
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אנשיהמשטרה כל של %33.5 המצבה מן הורידו הנ"ל השנים שבמשך למדים. אנו זו מטבלה
יובן המתפטרים, של ותקט את בחשבון נביא אט מהשליש. למעלה כלומר השנים, באותן שגוייםו
בטבלה משתקפת הממוצע הוותק על ההתפטרויות השפעת למשטרה* הנגרם הנזק חומרתו במלוא

דלהלן. 19
הנובע אדם, כוח בתוספת והצורך ישראל משטרת של והולכים המסתעפים תפקידיה
כוח להוסיף ההכרח מן התקן של אישורו לפני אף ברם, < התקן בהצעת התבטאו זז, מהסתעפות
התרבותית שרמתם העולים ומבין וותיקיה הארץ בני מבין בייחוד נאותה, רמה בעל אדם
הנהוגים העבודה ובתנאי המשכורת שבתנאי לחשוש יש המשטרה. לצרבי מתאימה והציבורית

זו. מטרה להשיג יקשה כיום

חאימ 5וח. הלככ .2 . י .
המשטרה של האדם כוח הרכב של היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן

בעיותיו* ושל
המוצא, ארץ במשטרה, הוותק ההשכלה, רמת המשפחתי, המצב הגיל, לפי נותח האדם כוח
של הכול הסך עם 1951 שנת של הכול סך של השוואה ניתנת טבלה בכל בארץ. השהות תקופת
שנת בהשוואת כאן (גם השנתי הכל בסך מהווה וסוג סוג שכל האחוזים ניתנים וכן ,1950 שנת

$(1950 שנת עם 1951
1951 בשנת המתגייסים, מספר של מקביל ניתוח ניתן דלעיל הטבלות מן טבלה לכל מתחת
בעתיד לה לצפות שיש הנטיה על תלמדנו הכוללים המספרים עם הללו המספרים השוואת בלבד.
בייחס קיים שאינו הוותק, מסעיף חוץ לעיל, שנמנו הפרקים ראשי לפי נותח זה חומר הקרוב.

לטירונים.
לחניכי המתייחס החומר נותח שבה שלישית, טבלה הללו, לטבלות סמוך ניתנת, כך על נוסף
מצומצם אנשים למספר מתייחסים האלה שהנתונים בחשבון להביא יש הארצי. האימונים בסיס
המתגייסים. שבין והמובחרימ הטובים מן הם לבסיס הנשלחים שהאנשים העובדה את וכן ביותר,

המשטרה אנשי של גילם א.

ד מגלת
הגיל לפי  1951 אדם1950 ה כוח הרכב

השנתי במת"ב
1950 1951 1950 1951

ממליט
ןשץטריט

1950 1951 1950 1951
הגי?

80.3^0 %33.1
%81.6 29.30/0
28.10/0 27.40/0
%10.0 10.20/0

1076 1583
1125 1404
1000 1313
355 491

1076 1581
1090 1370
860 1115
275 382

35
140
80

2
34
198
109

שניט 25 עד
שנה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

%100.0 $100.0, 3556 4791 3301 4448 255 343 הכל סך

^ ז
ו?■■"

 !
<

יי" ו

י (י

;>■יי:

£ ! 5
% ו

~ י.

ל; /.4

8 טב?ה
הגיל לפי  1951 מגוייטימ האדט כוח הרכב

בםת"כ האוו\ייט הטטפר ממליט
..השנתי הםלל גש\טרימ

100.0 %

קציניט

311841187%55.1
0'ל860661428.5
7279286%13.3
859673.10/0

2154 2128 26

הגיל

שניט 25 עד
שנה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

בסה"ג

13



! 0 טב9וו
הגיל. לפי 1951 הארצי האימונים בסיס חניכי  האדם כוח הרכב

התניניםהגיל מספיר

שנים 25 עד
שנה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

80
306
440

9.70/0
37.0^0
53.30/0

הכל 0^826100.0סן

כל של %90 מ למעלה של גילם הנסקרת. בשנה נשתנה לא החיל אנשי של הממוצע הגיל
של המכריע שרובם בשעה משלושים, למטה  %64 ושל מארבעים למטה היה המשטרה אנשי
.1951 לשנת המגריסים בטבלת גם אנו מוצאים אלה אחוזים ומעלה. ארבעים בני  הקצינים

שנה* ארבעים עד 30 בני  שונים) קורסים (כולל הבסיס חניכי של רובם היו זאת לעומת

המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.
10 טב5ח

המוצא ארץ לפי 1951 1930 האדם כוח הרכב
השנתי בסה"כ האחת . הכולל המס1 ושוטרים םמליט קציניס

19511950195119501951195019511950

ישראל /"433492878397181720.30/023.0ארץ
85646282654287%13.7%8.1אסיה

64555260561264%11.7%7.4אפריקה
/"2852112309196625942177%54.161.2אירופה
0.30/0/"11101011110.2אמריקה

100.0 % 100.0"/ 3556 4791 3301 4448 255 343 הכל 0ך

11 טב5ה
המוצא ארץ לפי 1951 מגוייסיט האדם כוח הרכב

ה*חוו י^י 0*%£ קטינים המוצא ארץ

ישראל 4827331%15.4ארץ
/"355555825.9אסיה

/"46046021.4אפריקה
19781800%37.1אירופה
550.20/0אמריקה

100.0"/ 2154 21£3 26 הכל סל

12 טכ5ה
האימונים בסיס חניכי  המוצא ארץ לפי האדם כוח הרכב

1951  י צ ר א ה

ה*ת1ז מםפי ד*ת* החניכיםאח

ישראל 131%15.9ארץ
0^30036.3אסיה

13916.80/0אפריקה
אירופה .25530.90/0
1%0.1אמריקה

100.0% 826 הכל סך



מבניהמיעוטים,. 27810 בטבלה נכללו בארץ שנולדו האנשים שבמספר בחשבון להביא יש
נמנו (12 (טבלה החניכים בין המיעוטים; מבני 146 נמצאים (11 (טבלה החדשים המגוייסים בין
המשרתים הארץ ילידי מכל %30.03 איפוא, הם, המיעוטים בני .המיעוטים, מבני איש 61
שהתחנכו הארץ מילידי ו%46.5 למשטרה השנה שנתגייסו הארץ מילידי %44.6 במשטרה!

. בבסיס.
שגת מגוייסי בין %47.3 ן המשטרה של האדם כוח כל של %25.4 הם ואפריקה אסיה ילידי

האימונים. בסיס חניכי בין ר%53 1951

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

13 טבלה
ההשכלה לפי 19511950 האדם כוח הרכב

ההשכלה דרגת
חאהחהכוללהמסמרושוטרים.ממליםקצינים

19511950195119501951195019511950

4624273417792780180358.00/060.70/0עממית
תיכונית 9142932363022506.30/0%7.0חצי

188139125711061445124530.20/0%35.0תיכונית
גבוהה 34271101161441433.00/04.00/0חצי

66515464120115%2.5%3.3גבוהה

%100.0 100.0 0/0 3556 4791 3301 4448 255 343 הכל סך

14 טבלה
ההשכלה 1951לפי מגוייסי האדמ כוח הרכב

ההשכלה ושוטריםקציניטדרגת המספרםטליט
האחחהמלל .

0'ל21566156872.8עממית
תיכונית 2032039.40/0חצי

933033915.70/0תיכונית
גבוהה 318211.00/0חצי

121123%1.1גבוהה

100.0 0/0 2154 2128 26 הכל סך

15 טבלה
ההשכלה לפי 1951 הארצי האימוניים ב0י0 חניכי  האדם כוח הרכב

ה*וזת טסטר
החניכים ההשכלה דרגת

73.40/0
25.2%
0'ל1.4

606
208
12

עממית
תיכונית
גבוהה

100.0 0/0 826 הכל 0ך

וירידה עממית השכלה בעלי של הכולל במספר ניכרת עליה מראה דלעיל המספרים בחינת
לעומת החדשים: המגוייסים בין בייחוד גיכר זה דבר יותר. גבוהה שהשכלתם האנשים באחוז
המשטרה, אנשי כלל שמבין (1951 (בשנת ר%58 (1950 (בשנת עממית השכלה בעלי %50.7
בבדיקת גם חוזרת זו והופעה עממית, השכלה בעלי %72.8 השנה מגוייסי בין אנו מוצאים

האימונים. בסיס חניכי

15



המשטרה. אנשי של בארץ שהותם תקופת ד,
16 טבלה

בארץ השהות תקופת 1951לפי 1950 האדם כוח הרכב
השהגת ך,אז/ההבוללהמספרושיטדיטפובזליבזשיניבותקופת.

19511950195119501951195019511950נאוץ

הארץ 0^4334928783971817%20.323.0ילידי
ומעלה שניט 1027921192195212001163%25.0%32.7
שנים 10 עד 5844192184272228;%9%6.2
שנים 5 עד 24111014681105469%23.113.20/0

שנתיים עד 9582976283876717.50/0%21.6שנה
משנה 2501182501185.20/03.30/0פחות

הכל 3432554448330147913556100.0סך 0?0100.0'ל

17 ט53ה
בארץ השהות תקופת לפי 1951 מגוייסי  האדם כוח הרכבי

ה*תוז המםפר
הכולל

ממליט
ושוטרים קןייגיט השהות תקופת

כאח

432733115.470
14141155 '%7,2
31341376.40/0
ס/163163229.30

4502506%23.5
393393 .%18.2

הארץ ילידי
ומעלה שניט 10
שנים 10 עד 5

שנים 5 עד 2
עד.שנתיים שנה

משנה 0חות

100.0 0/0 2154 2128 26 הכל סך

18 טב?ה
 1951 הארצי האימונים בסים יחניכי  האדם. כוח הרכב

לטיתקופתהשהותבארץ

האתת ממגזר
התנינים

השתות תקופת
כאח

הארץ 13115.90/0ילידי
ומעלה שנים 10536.40/0
שנים 10 עד 5688.20/0
שנים 5 עד 2345%41.7

שנתיים עד. 207%25.1שנה
משנה 222.70/0פחות

100.0^0 826 הכל בפך

חדשים עוליט המשטרה מאנשי %45.8 היוו 1951 שבשנת מוכיחה דלעיל הטבלות בחינת
בארץ נמצאים %22.7 .(1950 בשנת %38 (לעומת שגים מחמש פחות  בארץ שחותם שתקופת

.(1950 בשנת %24.9 (לעומת שנתיים עד משנה
מחמש פחות בארץ נמצאים מהם %71 החדשים: המגוייסים בין ביותר בולטת זו תופעה
י: י .■ משנה. פחות  ו%18.2 משנתיים, פחות  %41.7 שנים,
ר%8;7ג שנים, מחמש פחות בארץ הנמצאים אנשים הם האימונים בסיס מחניכי %69.5

: י : : י י משנתיים. פחות
. ילידה> או בארץ ותיקים הם הקצינים ממספר %96.2 זאת לעומת

$1

..י:י$$£$



המשפחתי המצב ה.

19 ה 5 ב ט

המשפחה? המצב לפי  1951  האדם כוח 7!רכב

ילריפ עם 4ימניט אלמנים גרושים גדודים
 ■ בלי 9ם בלי

ילדים ילדים ילדים

ילדים 1ום נשגיים

3 2 1 11 10 9

נשגי
בלי

1 ילדים
רץץקים המצבה הדרגה

, ך ך

2 2 3  14 

 . 1

3 1

1  3 2

37 121 97 57

10 19 34 93 229 671 906 890

6 20 20 23 31 35 69

34322קצינים
טמלים

ושוטרים
41301247יהודיים
סמלים

ושוטרים
מיעוטים 31897בני

2 2 4 16 7 3 7 14 25 54 120 289 823 1038 1016 1366 4791 הכל בסל



נשויים ילדים%21.2ן גלי נשויייט *%28.6 ילדים) בלי וגרושים אלמנים (כולל רווקים יי
מאנשי %71.4 כלומר ,%4.8  ומעלה ילדים ארבעה עט נשויים ?%45.4  ילדים,.עד3ילדים עפ

■ משפחה בעלי הם המשטרה

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ו.
. 20 ה 5 ב ט

במשטרה הוותק לפי  1951  1950 האדם כוח הרכב

הוותק
סמליםקצינים

האחההכוללהטם1ושוטרים.
19511950195119501951195010511950

שנה מעשריט 282652468072%1.72.00/0למעלה
20 עד 431855299847%2.0%1.3מ15
15 עד 0%8.9'ל79722152452943176.1מ10

עשר עד 2582242754.7נ231720מחמש 707.770
שנים חמש 4347445147%1.11.30/0עד
שנים ארבע 33412178154823.270%2.3עד
שנים שלוש 686977026683833517.50/09.50/0עד

שנתיים 4532135714361402146829.3עד 041.30/0'ל
אחת שנה י20141630עד 8991650913%34.425.70/0

הכל 3432554448330147913556100.070100.070ביסך

משנתיים, פחות  63.%7 ן שנים משלוש פחות בחיל משרתים המשטרה אנשי מכל %81.2
אחת* משנה פחות בחיל נמצאים המשטרה אנשי כל של משליש ויותר

המתגייפייפ וחלוקת גיופ .3
ולחטיבות* ליחידות חלוקתם ואת למיניהם המתגייסים מספר את המראה טבלה להלן

21 מב5ה
. לחטיבותגוייםו וליחידותנשלחו

הארצי26קצינים 313למטה
הארצי33סמלים האימונים 352לבסיס

ושומרות טבריה1949שוטרים 189למחוז
המיעוטים מבני וחוטרים חיפה146סמלים 450למחוז

אזרחיים 611למחוזתלאביב97פקידים
שירותים ירושלים80עובדי 622למחוז
מן שלא הנגבשוטרים ילנפת 38
(נוטרים) וגבולות482המניין חופים 238לחטיבת

הכל 28132813בסך

ושינויים תנועה .4
22 טב?ה

1951 המצבה מן הורדות
קצינים

םה"כ שוטרים 0^00 מ^יייט עליונים ההווחז טיבת

1

742

77

64

3

887

1

648

76

63

791

   . . נפטרו
79 13 2 התפטרו

מפקודת (1) 9 סעיף לפי פוטרו
1  ,  המשטרה

מפקודת (3) 7 סעיף לפי פוטרו
1 .   המשטרה

מפקודת (7) 18 סעיף לפי פוטרו
   המשטרה

81 13 2  , הכל סך

18



1;^< י.,.;; ;:.,י,.",.,/.:,. י.1:...;. ; ■■ י :י;:,■ ■ ■■■ ■.. . נימוגןיההתפטרויות א,
אף להתפטרות. בקשות שהגישו המשטרה אנשי ידי על, שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן
בטענות עניין יש זאת בכל הרי גרידא, אמתלה אלא הפורמלי הנימוק אין רבים במקרים כי
■ ■ המתפטרים: מפי הנשמעות

וטםטן

ריאחן!חנימץל הטיעניט

ותנאי מספקת אינה המשכורת
מדי קשים הם 54172.970השירות

משפחתיות 8611.60/0סיבות
לקויה 334.50/0בריאות

להשתלם המתפטר 182.4בדעת %
אחר ממשלתי למשרד 15%2.0העברה

להתיישבות, יציאה לצה"ל, (גיוס שונות
ניתנו שלא או להו"ל) נסיעה

כלל 496.670נימוקים

742100.0בסה"כ %

בדרגה העלאות ב,
איש: 69;; בדרגה הועלו הדוח בשנת

ה*נשיטלדרגת טם6ו

הכללי המפקח 1עוזר
מחלקה 3ראש

מחוזי מפקח 9סגן
מחוזי מפקח 37עוזר

ראשון 49מפקח
שני 70מפקח
7רבסמל

ראשון 159סמל
שני 335ספל
שוטר 21רב

601בסה"כ

בדרגה הורדות ג.
 וחמשה משמעתיים מטעמים  12 מהם משטרה, אנשי 17 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה

בדרגה, הועלו שלשמו התפקיד מיום מחמת

גייאוו* .5
של הממוצע המספר *1950 שנת לעומת מסויים שיפור חל המשטרה אנשי של בריאותם במצב
לקדמותה חזרה טרפ הבריאות רמת ברם, .1950 בשנת 11 לעומת ,9  הדוח בשנת היה מחלה ימי

.(1949 בשנת מחלה ימי 6 של (ממוצע
עליהם הוטלה זו השתייכות לבחירתם* בהתאם לקופות.חולים, משתייכים המשטרה אנשי כל
החליטה הדוח שנת סיום עם הציבור. בעובדי הממשלתי הרפואי הטיפול שהופסק לאחר כחובה,
בכלל). (ועד מפקח לדרגת ועד שוטר מדרגת המשטרה באנשי הרפואי הטיפול את ליחדש הממשלה
החבירות דמי דוב תשלום את עצמה על הממשלה קבלה לכד' הדרוש המנגנון יוקם אשר עד

הנ"ל. בדרגות הרווקים המשטרה אנשי על המוטלים החולים, בקופות

. משמעת .6 .
טבעית וכתוצאה בהכרח עמה, הביאה השניה, השנה זו הנמשכת האדם, טח ברמת הירידה ;

וראשוגה בראש מתייחס. זה דבר ברם, החיל. מאנשיי חלקים של המשמעת ברמת גט ירידתמה למדי

9ו



לעביחית בלתי מצומצמת במידה ואך המשטרה, של הפנימי הנוהל סדרי עלי לעבירות ובעיקר,
אנשי הוטלו;.על המשמעתיים הענשים הציבור. ואנשי המשטרה אנשי בין היחסים מתוך הנובעות
עלמקרי מספקת, טיבה ללא ואיחורים היעדרות מקרי בגלל בעיקר מפקדיהם ידי על משטרה
רכב לכלי נזק (בעיקר רשלנות מתוך המשטרה לרכוש נזק גרימת על או ברשלנות ציוד של אבדן
המפקדים מחמירים עבירות של זה אחרון בסוג התעבורה)* חוקי על מעבירות כתוצאה משטרתיים
משמעתיים ענשים 3662 הוטלו הכל בסך בדינם. חייבים שנמצאו הנאשמים של בענשם השופטים
שטרפ טירונים הם משמעתיים במשפטים הנאשמים של רובם הקודמת). בשנה 1339 (לעומת

המשטרתית. המשמעת של החמורה לרמה כראוי הסתגלו
חמורות בעבירות המטפלים החיל, של למשמעת דין בתי בפני איש 25 הובאו הדוח בשנת

.(1950 בשנת 24 (לעומת והמשמעת הטוב הסדר על

24 טב5ה 23 טב5ה
אחרים משמעתיים ענשים למשמעת דין בתי

העץנשיםהויגנש000 טם5ג
1./
1485

>5
נזיפות

שכר והפקעות קנסות
קסרקטין מעצר
.אחרים ענשימ

1832

שהואשמו האנשים מספר
למאסר נידונו
לקנס נידונו1

זוכו
. למשפטם מחכים

1

1

4
1

1
1
1

20
20
5
5

25
11
6
7
1

571

175

1083

3662סה"כ

משכורת בהפקעת רשלנות. מתור משטרתי ציוד מאבדן כתוצאה הוטלו הקנס ענשי רוב
המשמעתיים המשפטים בעקבות מספקת. סיבה ללא מתפקידיהם שנעדרו משטרה אנשי נענשים
הדין בתי ידי על בדינם חייבים שנמצאו המשטרה אנשי  המפוטרים בין משטרה. אנשי 44 פוטרו
בלתי שנמצאו או אזרחיים, דין בתי ידי על שנידונו משטרה אנשי 19 פוטרו כך על נוסף למשמעת.

שיורשעו. מבלי משטרתי, לשירות מתאימים
אנשי של והתנהגותם משמעתם על שתפקח משמעת חוליית להקים הוחלט השנה בסוף

פקודיהם. בין הטוב והסדר המשמעת בהשלטת והחטיבות המרחבים למפקדי ותסייע המשטרה

משגורת .7
 ■ . . ושוטרים סמלים מפקחים, א.
ל"י ב21 החלה שלה היסוד שדרגת משכורת המשטרה לאנשי שולמה הדוח שנת בתחילת
ל"י, 23 עד מ6 דרגה תוספות שולמו כך על נוסף ל"י. ל33 עד שירות לשנת ל"י בסר ועלתה

ואחרות. מקצועיות הענקות
בקביעת שטיפלה הוועדה של להמלצותיה בהתאם חדשה, משפורת דרגת הונהגה 1.4.51 ביום

. . המדינה. עובדי של שכרם
המפקחים, של הקודמת משכורתם לעומת התקדמות משום אמנם בו שיש זה, משכורת סולם
אלם כוח משיכת.  המשטרה בפני העומדת העיקרית הבעיה את פתר לא והשוטרים, הסמלים
קיום המשטרה לאיש לאפשר כדי בה אין הקיימת המשכורת דרגת ההתפטרויות. והפסקת מתאים
להתגייס: באים אנשים אין הקיימת המשכורת שבתנאי בלבד זו לא לפיכך, פרנסה. דאגת ללא

י ההתפטרויות. לרוב גט גורמים אלה תנאים
ב32 מתחילה; י היסוד דרגת ושוטרים. סמליםי למפקחים, אחידה נשארה המשכורת דרגת
אם אלא לחודש, ל"י 25 של יסוד משכורת האימונים חדשי בארבעת מקבלים (הטירונים לחודש ל"י
2 של בסך עולה המשכורת מקצועית). בהענקה זכו אם או דרגה כנושאי מלכתחילה גויסו כן 

עלה לא אם השביעית, השירות בשנת ל"י ל44 הגיעה עד. נוספת שירות שנת לכל לחודש ל"י
44  שלו היסוד משכורת של המכסימום נשאר מפקח, או סמל לדרגת זו תקופה תור השוטר
למכסימום לחודש.'עד ל"י 3 של ותק תוספת השמינית, בשנה החל מקבלים, וסמלים מפקחים ל"י.
:  לשירותם). עשרה השלוש השנה (בתחילת ל"י 62 של
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י ראשון לסמל ל"ילחודש, 4  שני לסמל כדלקמן: דרגה, ונוספת משתלמת כך על נוסף
ל"י. 24 ראשון ולמפקח ל"י 18  שני למפקח ל"י, 12  סמל לרב ל"י, 8

הצטיינות. שכר דרגה,.הענקת תוספת במקום מקבל, הנסקרת) בשנה שנוצרה (דרגה חדשוטר ■

הנ"ל התוספות בשיעור המשטרה לאנשי משתלמת המשפחה והענקת היוקר תוספת
■  המדינה. עובדי לכל המשתלמות

הענקת הדוח בשנת קיבלו חינם, משטרתי דיור מקבלים שאינם נשרים, משטרה אנשי
הערים בשאר  ל"י 5 של ובסך הגדולות הערים בשלוש ל"י 7 של בסך ומים מאור שיכון,

והמושבות.
ל"י של בסך עברית) המיעוטים (לאנשי הערבית השפה ידיעת על חדשית הענקה
מיוחדת. בבחינה שעמדו לאנשים שולמה פרוטות 500 של בסך  אחת אירופית ולשפה אחת,

י. אירופית. בשפה להיבחן ניתן בערבית או בעברית בהצלחה שנבחנו לאנשים רק
וקבוצות שונים סוגים לפי מקצועיות הענקות קבלו טכניים בשטחים מקצוע ובעלי מדריכים
לפי הכל ל"י, 18 ל"י, 12 ל"י, 9 ל"י, 6 ל"י, 4,500 ל"י, 3 ל"י, 2  דלקמן: שונות,.בשיעורים

בו. המומחיות דרגת ולפי המקצוע
הצטיינות שכר קיבלו משטרה, ותפקידי נוהל חוק, בענייני מיוחדות בבחינות שעמדו שוטרים,
לעבוד הנאלצים משטרה אנשי אחרת. מקצועית מהענקה נהנו כן אם אלא לחודש, אחת ל"י בסך
לחודש, ל"י 3 בסך ומפקחים .עליונים (קצינים אזרחיים בגדים הענקת קיבלו אזרחי בלבוש

ל"י). 1,500 בסך ושוטרים סמלים

.■ . עליונים קצינים ב.
אלא לעיל, הנזכרת הוועדה להמלצות בהתאם היא גם תוקנה העליונים הקצינים של משכורתם .
המשטח? אנשי של משכורתם שופרה שבה במידה אף שיפחה לא בה שחלו שהתיקונים
סגן מדרגת הקצינים נהנו שמהם הייצוג דמי תשלומי כל בוטלו המשכורת סולם תיקון עם האחרים.
ההקבלה לפי האזרחית, הפקידות לדרגות הותאמה העליונים לקצינים המשכורת ומעלה. מחוזי מפקח

: דלקמן
■ 25 טבלה

תיסגר שבר סגלט הךרנד.
הטןלטהדרגה 0ןף 1ן0,?0 תןזילת המקבילה

, . ל"י 178 5"י 122 1 י הכללי המפקח
,, 155 '' 111 2 הכללי המפקח סגן
* 137 " 101 8 הכללי המפקח עוזר
" 123 . 92 4 מחוזי מפקח
י, 112 " 84 5 מחלקה ראש
.. 102 " 76 6 מחוזי מפקח סגן .

 ;: .. 93 .. 69 ך מפקח.מחוזי עוזר

למפקחים, הניתן בשיעור ומים מאור שיכון, מהענקת העליונים הקצינים נהנים כך על נוסף
י: :  ושוטרים" סמלים

העלאת עם בטל. והוא הדרגות לאחת מינויים עם מחדש מתחיל העליונים הקצינים של הוותק
יותר. גבוהה לדרגה הקצין

::: י: ■■■" פער .8

המתגייסים של רובם נרחבות. סעד פעולות מחייב למשטרה המתגייס האדם כוח של אופיו
מעוררת וזווויל הארץ בחיי שהתערותם חדשים, עולים  הקודמות השנים ממגוייטי ניכר וחלק
עליהן להתגבר יכולים האנשים שאין פתרון, קשות ולפעמים מסובכות, וחברתיות כלכליות בעיות
לשוטר קונסטרוקטיבית עזרה הגשת  הסעד פעולות עיקר ונסיון. סמכות בעל גוף עזרת בלי
■ ■:.■■.■■...■. משפחתה ולבני

;.., ;:;■.■ "..■■'. .. ': . : .■ ■  דיור א.
היא כולו, לחיל גם אם כי פרט, בתורת לשוטר רק לא ומרכזית ראשונית שחשיבותה שאלה,
בקשיים.. לפרקים נתקלת עבודתם .■למקומות שוטרים של הצבתם המשטרה* אנשי של דיורם שאלת
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לזכול (לש 1יותל. ל* לדיור הזקוקים השוטליב) של נ^רם נ^ינ1. חוסל1ייול בגלל 1(*1יליכ!
על להקל הצליחה המשטרה משפחה). בעלי המ ~ %71.4 המשטרה אנשי של המכריע שרובם
ישם ל המשטרה, בקשת לפי השלטונות, ידי על הופקעו וחדרים דירות 60 זעומה: במידה רק מציקתם
פעולת לאחר קיבלו, במעברות שגרו שוטרים עשרים דיור? מחוסרי משטרה אנשי של שיכונמ
יחידות הקמת היא הדיור מצוקת להקלת העיקרית הפעוטה קבע. לשיכון עדיפות זכות הסעד, שירות
מסויימיט סכומים הקצבת עם שנתאפשרה זו, תכנית אחת. כל חדרים שני בנות משטרתיות, דיור

העבידה. נמשכת וביתרן מהן 36 הושלמו הדוח בשנת יחידות. 250 כוללת הפיתוח, מתקציב

נוספים מצרכים הספקת י ב.
הקשה עבודתם של המיוחד אופיה בגלל המשטרה לאנשי הניתנות הנוספות, המנות של כמותן
משום הנוספות, המנות להספקת רבה חשיבות נודעת אףעלפיכן והלכה* נצטמצמה והמפרכת,
חח את המעלה פסיכולוגית השפעה היא העיקרית השפעתן אך השוטר; חיי על מקלות שהן

האנשים.

צרכניות ג.
חדשות. צרכניות שלוש כן, לפני קיימות שהיו הצרכניות, שמונה עלי נוספו הנסקרת בשנה
הכספי ומחזורן 3000 עד עלה חבריהן מספר שבמרחביהן. בתחנות סניפים פתחו הצרכניות

ל"י. אלף במאה נסתכם

ומזנונים מטבחים ד,
החדשות התחנות של צרכיהן את לספק כדי הדוח בשנת נפתחו נוסקים ומזנונים מטבחים
האימונים בסיס ולאנשי הגבול למשמר הקציב המזונות על המפקח הגבולות. משמר יחידות ושל

■■ . . . מיוחדות. מנות הארצי

ריהוט ה.
של ניכרת כמות להשגת פעולה הסעד שירות נקט וכלים, ריהוט שבהשגת הקשיים לנוכח

דלקמן: הפירוט לפי להם, הזקוקים המשטרה אנשי בשביל אחרים כלים ושל "לכל" רהיטי
"לכל" מקררי 985
רדיו מקלטי 72

כסאות) מיטות, ילדים, (עגלות לתינוקות ריהוט יחידות 88 .
אמבטיות. 61

ונופש הבראה ו.

ובמוסדות הכללית ההסתדרות של חולים קופת של ההבראה בבתי סודרו הבראה מקומות
ביותר, רב היה המבקשים מספר ולהבךאה. לנופש זקוקים שהיו משטרה אנשי למספר פרטיים,
בחורף. ר154 הקיץ בימות 200 מהם בלבד, אנשים ל354 מקומות להשיג הצליחה המשטרה אולם
בהם במקרים השוטרים, לילדי ובפנימיות סגורים במוסדות מקומות מספר גם השיג הסער שירות

. הוריהם. של או הילדים של מחלתם מחמת כן לעשות הכרח היה

אישפוז ז.
הרפואיים המוסדות משפחותיהם. ולבני המשטרה ל"אנשי אישפוז מקומות הושגו הצורך בשעת

יפה. בעין נענו

הלוואות ח.
נזקקו שלהן ההלוואות מספר ידי על מוחשי באופן מודגם המשטרה אנשי של החמרי מצבם
במוסדות הסעד שירות באמצעות שסודרו הלוואות קיבלו משטרה אנשי 680  השנה: במשך
הסעד קח מכספי ל"י 7000 של מולל בסך הלוואות 102 ניתנו כך על נוסף שונים. פיננסיים

השוטר. למשפחת

י ■/ ■ י עירוניים מסים בתשלום הנחות ט.
שלישים שני מתשלום מקומיות ומועצות עיריות במספר המשטרה אנשי שוחררו טיפול לאחר
החוק, הצעת תלאביב. עירית עם גם זה ממין הסכם הושג הדוח תקופת גמל עפ העיריה; מסי של
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גתאשרוז טרפ העיריה, :מ6י מהשלום ל)ש1טרינ1 ואת בצג*הקנע החיילים את הגכיב4, את וו*שוויי 1\ \:"יי: יייי ;■ ■. ■. . ■"■ ■ _■■ י ... : ■■■■■:. . . . ..■■■ ;■. ■■■ . בכנסת* ■|
י . עוינות הנחות י.: /

מוסדות ידי על משטרה, לאנשי מוסכם, הסדר באמצעות השנה, גם הוענקו שונות הנחות ■. י

הבינ בקווים %50 של מהנחה המשטרה אנשי נהנו הציבוריים התחבורה בשירותי  שונים: ■■!

וקולנוע. תיאטרון כרטיסי בקניית הנחות ניתנו העירוניים, בקוחיט חינם ומנסיעה עירוניים ,!

הנחות ניתנו כן שק"ם. בתנאי לשוטרים ונמכרו. בלו מתשלום שוחררו חריפים ומשקאות סיגריות ;

עבריים, ספרים וברכישת ילדים ובגני ספר בבתי לימוד שכר בתשלום מסויימות ■

משפטי סעד יא. ;

כגון אזרחיים, עניינים עט בקשרי משפטי לסעד נזקקים החדשים המשטרה מאנשי רבים ;

הסעד למשטרה. האנשים שהתגייסו לפני עוד נתעוררו רבים שבמקרים וכיר'ב, דירות ענייני
מסוג במשפטים הטיפול כל את להעביר  שנעשה הנסיון עורכידין. באמצעות מוגש המשפטי ן

המוטל הרב .העבודה עומס מחמת יפה, עלה לא  משפטית השכלה בעלי משטרה קציני לידי זה ן

הרגילים. תפקידיהם עם בקשר הללו הקצינים על ]

אישי סעד יב. /
לו. הזקוקים לאנשים ניתן ובטיפול בהמלצות ובעצה. בעזרה אישי סעד /

לאנשי ושינון דיור ליהשגת הפעולות את בייחוד ולהגביר הסעד שירותי את להרחיב ראוי /
הפוגעים קשים, בתנאים ארעיים, דיור ובמקומות במעברות מתגורר עודנו מהם שחלק משטרה, /

ויעודדנו החיל אל הטירון של הזיקה את ספק, ללא יגביר, משטרתי דיור מתן וברוחם. ביעילותם /

שרשים. בו >להכות בשירות להישאר יי

;י . ■■ . , ג' פרק

והדרכה הכשרה
הכשרה .1

■ . . י ההדרכה בעיות א. .
הכשרה למתן חשיבות משנה משווים למשטרה המתגייס החדש האדם כוח של ואופיו טיבו
נופלת אינה יותר הוותיקים המשטרה אנשי של הדרכתם שאלת גט ברם, ן לטירונים מתאימה
הכשרה במתן להצטמצם שלא המשטרה נאלצת הגלויות קיבוץ בתקופת בחשיבותה. ממנה
מבחינה והן לאומית מבחינה הן מבראשית, ממש לפעמים להתחיל עליה גרידא: משטרתית
המשטרה של אפשרויותיה מאידך' תרבותיים. חיים ואורחות נימוסיו מבחינת אף ולפעמים חברתית,
לארגן קשה יותר עוד האימונים. בסיסי של המצומצם קיבולם כוח מחמת מוגבלות, זה בנידון
האנשים שכמי על המוטל השוטפת העבודה של הכבד העומס במרחבים: ההדרכה את כראוי

בתורה. לעסוק פנאי להם מניח אינו כמעט
(בבסיס) חדשים ארבעה בת האימונים תקופת את להאריך המשטרה בידי אין הקיימים בתנאים
תשומת והקדישה גיוונו, ועל החומר ריכוז על ההדרכה, דרכי ייעול על המשטרה שקדה לפיכך
עלול שבהם המצבים הדגמת ושל מעשית עבודה של בדרך לתפקידיו החניך להכנת יתירה לב

עבודתו. תוך להיתקל הוא
מחשבה דרכי ועל הרגלים על השפה, איידיעת על להתגבר ההדרכה כוחות על היה מוטל
הבחירה אף על במדינת.ישראל. החיים לאורחות להסתגל הספיקו טרם החניכים, לבים.מן זרים.
בדעתם ושיש המתגייסים, מטובי שהם הנחה מתוך לבסיס הנשלחים החניכים,, של הקפדנית
כדי מספקת במידה גבוה שאינו קליטה בכושר לפרקים המדריכים נתקלים במשטרה, להישאר
ולהעמידה ההדרכה רמת את מה במידת להנמיך הוכרחו כך משום יותר. הקשים הנושאים עיכול
: בלבד. אלמנטריים יסודות על
ידי על שנתאפשרה .,(330 עד למחזור. איש (מ"180 הבסיס של קיבולו כושר הכפלת אף על
טירון כל לאמן אפשרות ואין מספיק> זה קיבול כושר אין עדיין חדשים, בניינים מספר הקמת
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1!מלו!בינ* לעבודה האנשים את לשלוח ההכרח המבליט, ברוב קייכ!, לפיכך גיוסה עפ טיל 6*052
פג?עה פוגע זד, שדבר מאליו מובן בבסיס* מקום להם יימצא אשר עד מוקדמת, הכשרה בלי
המספר ידי * על מסתבך זה מצב הצורף. די מאומנים אינם ששוטריה המשטרה, בעבודת חמורה
לאחל וזאת ולב, הולך מאומנים הבלתי האנשים מספר  וההתפטרויות: ההתגייסויות של הרב
כהפסד אלא בחשבון מופיעים אינם דבר של שבסופו אנשים, להכשרת וזמן מרץ ממון, שבוזבז

. גמור.
החיל* בהדרכת. ניכרת התקדמות הנסקרת בשנה חלה כן פי על אף

הארצי האימונים בסים ב. .

לסמלים, לטירונים, קורסים שפרעם, הארצי, האימונים בבסיס נתקיימו הדוח בשנת (1)
בסך לקצינים. יסודי קורס וכן ולמדריכים, הגבול משמר לאנשי דרכים, תאונות לבוחני לחוקרים,
איש, 140 שונים, טעמים תוך השנה, במשך הורחקו שמהם איש, 826 אלה בקורסים השתתפו הכל

 דלקמן: הפירוט לפי
1 המשטרה מפקודת (3) 7 סעיף לפי .פוטרו .

13 המשטרה מפקודת (1) 9 סעיף לפי פוטרו
,. 42 . . ■ בריאות מטעמי שוחררו

37 התפטרו
42 למחוזותיהם הוחזרו
5 הבסיס לסגל הועברו

140 . הכל סך
מקובצים, מחזורים של שיטה בבסיס נהוגה היתה הדוח לשנת עד לטירונים. קורסים (א)
מתחילת אחת, ובעונה ובעת בצוותא רבות מחליקות מסויימת, תקופה משך התאמנו, שבהם
כלומר הרוטאציה, בשיטת זו שיטה הוחלפה הנסקרת השנה של השניה במחציתה סופו. ועד הקורס
שי?1ה זו. עם זו קשר בלי מצומצמות, במחלקות המתאמנים נפרדים, מחלקתיים מחזורים של שיטה

* הבסיס. של הנוכחי למבנהו יותר מתאימה והיא למרחבים יותר נוחה זו
לב תשומת החניכים. של קליטתם ולכושר לרמתם הותאמו האימון ותכניות ההדרכה חומר
המעשית, העבודה שיטת נוהגת שבהם המשטרה, ותפקידי החוק מקצועות ללימוד הוקדשה מיוחדת
עבודה ידי על הדגמתם ועל ומקצוע מקצוע כל של התיאורטיים היסודות הקניית על הבנויה
השאלות ואת המצבים את המתארות מבויימות בעיות בפגי החניך את מעמידים המדריכים מעשית.
יסוד על עצמאי באופן הבעיה את לפתור נדרש והוא היומיומית, בעבודתו בהם נתקל ששוטר

לו? שהוקנה התיאורטי החומר
חוברות במקום שבאו שיעורים תקצירי של הנהגתם לאחר הוקלה הללו בנושאים ההדרכה
אינה ששוב פדגוגית ובשיטה ובפרוטרוט באריכות בנושאיהן שדנו מאחר שנתיישנו, ההדרכה
החניכים, ידי על יתר בקלות להיקלט ועשויים יותר פשוטים התקצירים העניינים למצב מתאימה
ולהשמיט הוספות עליהם להוסיף לתקנם, יותר ושנוח יותר, זולה שהכנתם להם, יתירה ומעלה

השמטה. הטעון את מתוכפ
חניכים. 326 שהן מחלקות, עשר לטירונים, לקורסים האימונים, לבסיס נתקבלו הדוח בשנת
לשירות, התאימו שלא משום הורחקו שניים בבחינות, נכשלו עשרים בהצלחה, הקורס את סיימו 248

באו. שמהם למרחבים הוחזרו 22^1 התפטרו 13 בריאות, מטעמי שוחררו 21

להכשיר שמטרתו לסמלים קורס של אחד מחזור נתקיים הדוח בתקופת לסמלים. קורס (ב)
לקצינים הקורס הקמת עם המשטרה. יחידות של הנמוך הפיקודי הסגל לדרגות להעלאה שוטרים

לסמלים. הקורסים שעה, לפי הופסקו, להלן) ידובר (שעליו
ממנו למחוז הוחזרו ושניים התפטר אחד ,25 בהצלחה סיימוהו שמהם איש, 28 השתתפו בקורס

נשלחו*
חוק יודעי ומוסמכים, מאומנים חוקרים להכנת משמשים אלה קורסים לחוקרים. קורסים (ג)
המעשית, העבודה בשיטת המשתתפים הודרכו אלה בקורסים המשטרה. ובמדע בנוהל ובקיאים
תקיימו נ הדוח בשנת ביומו. יום מידי בהן נתקל1 שהחוקר בבעיות לטפל שיידעו מגת על בעיקר,
איש, 146 בהצלחה סיימו מהמי חניכים. 192 השתתפו ובהם לחוקרים, הקורס של מחזורים חמישה
נכשלו.בבחינות, ר14 למחוזותיהם,; הוחזרו ששה התפטרו, ששה בליאות, מטעמי שוחררו עשרה
שבמטה התנועה. מחלקתי (בהשתתפות נתקיים הדוח בשנת תאונות. לבוחני■ הקורס (ד)
התעבורה, בחגקי במיכאניקה, יסוד ידיעות הונחלו לבוחנימ, דרכים, תאונות לבוחני קורס הארצי)
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שבועות, שמלגה שבמשך ב?(ורס, רגערריות. ובחייו תרשימים בשיטוט וות*וגות, חק*ר1( נעל,ג
היתה וההדרכה ההגיגים רמת לישראל. ההגנה צבא של הצבאית המשטרה מאנשי גם .השתתפו
שניים עשה חמישה בהצלחה סיימו מהם משטרה, אנשי 21 השתתפו בקורס ביותה גבוהה

נכשלו, וארבעה למחוזות הוחזרו
הוד החניכים הללו. הקורסים של מחזורים שלושה נתקיימו הגבולות. משמר לאנשי קורסים (ן!)
אלה בקורסים החניכים הגבולות. על יעילה לשמירה הדרושים ובמקצועות המשטרה בתפקידי רכו
ממשתתפי %65 הקליטה תהליכי כל את עברו וכאן לפלוגות אורגנו בו לבסיס, במישרין גויסו

למרחבים. ונשלחו בהצלחה סיימוהו הקורס
של ארגונם וכן החיל, מן שהתפטרו מדריכים, מספר של שחרורם למדריכים, קורסים (ו)
של חדש מגל בהכשרת הצורך את עוררו הגבול, משמר פלוגות של ובייחוד נוספים, קורסים
הספר בתי מדריכי של הפדגוגית הכשרתם ואת ידיעותיהם את לשפר צורך היה כן מדריכים.
רמת את לייעל היתה שמטרתם ומרוכזים, קצרים קורסים באמצעות הושגה זו מטרה המחוזיים.
למרחבים. ויתרם הגבולות למשמר 15 האימונים, לבסיס עשרה מהם איש, .36 הוכשרו המדריכים.
לקצינים, הקורס .היה הדוח בשנת האימונים בסיס של חדש מפעל לקצינים, הקורם (ז)
תכניות ושל הארגוניות המסגרות של ויסודי ממושך תכנון לאחר ,23.10.51 ביום שנפתח
שיימשך הקורס, חניכי תמימה. שנה כמעט תכנונו נמשך זה שבקורס החידוש מחמת האימונים
ויחידותיה, מרחביה המשטרה, מבנה על ויסודיות מפורטות ידיעות רוכשים חדשים, תשעה
ענפיו, כל על הפלילי החוק בהרחבה נלמד בקורס היחידות? בכל העבודה .ושיטות התפקידים
החניכים דיה ועורכי פרקליטים שופטים, וכן משפטית השכלה בעלי משטרה אנשי בהדרכת
השלטון מבנה בדבר יסודיות ידיעות רוכשים החדישים, הישגיה על הפשעים חקירת את לומדים
.ודברי יישוביה הארץ, בידיעת הדרכה מקבלים וכן וההדרכה, הפיקוד בתורת מתאמנים במדינה.
לרכישת לב תשומת מוקדשת כן השכנות. לארצות בייחס גם ידם על נרכשות דומות ידיעות ימיה.

נאות. וגופני צבאי אימון גם ניתן לחניכים נאה סגנון
כל בתחנות. מעשי אימון תקופת באמצעות גובשו החניכים של התיאורטיות ידיעותיהם

לו. שיוקצה נושא על מחקר עבודת הקורס, סיום עם להגיש, חייב חניך
בהשגחת המתנהלים הסימינריוניט, או הסינדיקטיט שיטת בעיקר היא בקורס העבודה שיטת
חניך שלכל ולתפיסתו להתנהגותו להישגיו, ומיוחדת אישית לב תשומת המקדישים המדריכים,
שוחררו* ושניים נכשלו שלושה < חמישה ממנו יצאו. בתחילתו איש. 40 משתתפים בקורס וחניה

בקורס* המשתתפים של האדם כוח של ניתוח המראה טבלה להלן

26 ה ב? ט
1951. לקצינים הקורס משתתפי האדט כוח ניתוח

הגיל ההשכלהלפי לפי במשטרה. 7,ו!הק לפי
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שנעשו?, הנסיון השונות. והחטיבות המרחבים מן משטרה אנשי כולם. הט הקורם חגיגי
המועמדים, מן ואיש לקריאה נענו מעטים רק בהצלחה: הוכתר לא מבחוץ, אזרחים חניכים להביא
<"■■; . שנקבעו. במבחנים עמד לא

החניכים: באו שמהם והחטיבות המרחבים רשימת להלן
הארצי 3המטה 
ירושלים 5מחוז 
תלאביב 12מחוז 
■ חיפה 5מחוז 
טבריה מחוז

האימונימ 4בסיס 
חו"ג חטיבת

. 40  הכל סך

העצמאות ביום הסדר שמירת כגון שונים, במבצעים השתתפו האימונים בסיס אנשי (2)
בימי הצלה פעולות שריפות, כיבוי שאבדו, ילדים חיפושי בארץ, שהתקיימו השונות ובהפגנות

משטרתי. נסיון לרכוש בידם סייעה זו השתתפות < וכיו"ב השטפונות

^ המחוזיים הספר בתי ג.
בעיית פתרון לשם 1950 בשנת הוקמו ובמוהידירץשלים^ תלאביב במחוז המחוזיים, הספר בתי
בבסיס להכשרה לשלחו האפשרות נמצא בטרם לעבודה ונשלח שגויימ הטירון של אימונו
שבועות, ששה הנמשכים ומרוכזים* קצרים קורסים מקיימים המחוזיים הספר בתי האימונימ.
אין שבלעדיהן המשטרה, בעבודת יסוד ידיעות רוכשים החניכים איש. 6030 בהם ושמשתתפים
המחוזיים הספר בבתי הניתנת ההכשרה של,יעילות. מספקת במידה תפקידם את למלא יכולים הם
לאפשר כדי בה יש אולם האימונים, בבסיס החניך ידי על הנרכשת להכשרה תחליף משמשת אינה

האימונים. בבסיס מקום לו יימצא אשר עד יתירות. תקלות בלי העיקריים תפקידיו מילוי את
מספר שבועות. לששה אחת טירונים של קורסים המחוזיים הספר בבתי נתקיימו הדוח בשנת

האלמנטרית. ההכשרה את זו בדרך קיבל טירונים של ניכר

דורר5ה חומר .2

הדוח בשנת המשטרה* מדע ובענייני חוק בענייני הדרכה בחומר מחסור הורגש השנה גם
לפרסם המשיכה המשטרה העברית, בשפה חשוב משפטי נושא על אחד ספר רק בארץ פורסם
והולכות נרשמות הקצינים קורס בפני הניתנות ההרצאות זה, מחסור למילוי משלה הדרכה חומר
השבועיים ההדרכה חוזרי בפרסום המשיכה המשטרה הקורס. סיום עם הדרכה כחומר תפורסמנה והן
מסוכנים, סמים עדויות, גביית המשפט, לתורת (מבוא שונים ומשטרתיים משפטיים נושאים על

■ ברחוב). השוטר חיפושים,

, ,. י. הררגד! .3
מקצועי אימון א.

משטרה אנשי לכתבניות. קורס ביניהם שונים, מקצועיים קורסים התקיימו הדוח בשנת
טופוגרפיה, למדריכי קורס לחובשים, קורס כגון, לישראל, ההגנה צבא של שונים בקורסים שותפו

צבא. לקציני קורט
איש. 27 השתתפו שבו לבילוש קורס נתקיים

להכנת קורמים נתקיימו משטרה; אנשי של רב למספר ניתנה קשר בענייני הדרכה
שרבים המאומנים, האלחוטנים של מקומותיהם את שימלאו והטירונים השוטרים מבין אלחוטנים
ואנשי התחנות תורני הוותיקים. האלחוטנימ של המקצועית הרמה להעלאת קורסים התפטרו* מהם
ופיענוח. ציפת בעבודת אומנו שונים מטה ק^יני אלחוטי? דיבור בתהליכי אומנו אחרים משטרה

ישירות את המאומנים האלחוטנימ מן רבים עזבו הנסקרת השנה של השניה במחצית
עולי (בעיקר הטלגרף בעבודת נסיון בעלי רבים אנשים היו לגיוס המועמדים בין המשטרה.
וגסיונם, אופיים גילם, מבחינת לעבודה התאימו אלה אנשים לשעבר). הרכבות מעובדי עיראק,
אנשים מביניהם גויסו קפדנית בדיקה לאחר המדינה. בשפת שהיא כל ידיעה להם חסרה אולם העיקרית ומטרתה מקוצרת, היתה הקורס תכנית למורס. מזורז קורס למענם והוקם מספר

■;::■■. י..  . . 26 י , י י ■.
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11דחתו! כך משונ! האפשר, ככל ק$ר ז*ן נטל? העגןףיח, גשפה אלמנטרית ידיעה הנחלת
ויתערו בעבודה ייקלטו אשר עד ומשטרתיים, טכניים במקצועות אלה אנשים של השתלמותם
, .. / ■: : " . , ■ . * "י י י .. י ■■.;■■.. י בה.;
בהצלחה סיימו מהם איש. 382 השתתפו שבהם לאלחוטנים, קורסים 29 התקיימו הכל בסך

0 ,373

ידי על שהוצא שבכתב, חומר באמצעות הקשר מחלקת לאנשי הדרכה ניתנה כך על נוסף
המחלקה.

כללית, השכלה
ולכלכלה למשפט הגבוה הספר בבית משתלמים ושוטרים סמלים קצינים, של ניכר מספר

אביב. בתל

דגון בית האימונים, בסיס ב.
י משמש דגון בבית האימונים בסיס ...

כלבים ולאילוף כלבים לנוהגי ספר בית (1)

, , לרוכבים ספר בית (2)

לנהיגה ספר בית (3)

קשר לעבודות ספר בית (4)

 וכר). (אלחוטנים שונים לקורסים בסיס (5)

לבסיס* שנשלחו 253 מתוף חניכים 202 הנ"ל הקורסים את גמרו הדוח בשנת
למשטרה. השייכים החיים בבעלי המטפל וטרינרי רופא נמצא בבסיס

כלבים ושירות לכלבים ספר בית (1)
■ כלבי סוגים: שני על נמנים המשטרה, בעבודת חשוב עזר אמצעי המשמשים המשטרה, כלבי
סיור כלבי 35 היו כף על נוסף סיור. כלבי 36 בבסיס נמצאו הדוח בשנת גישוש. וכלבי סיור

בארץ, .נולדו גורים ר35 בשבדיה השנה נרכשו נוספים כלבים 8 בארץ* שונים במקומות
המקרים. מן ב%66 חיוביות תוצאות העלו והם רבות פעמים לפעולה יצאו הגישוש כלבי

פעמים. 1836 לפעולות יצאו הסיור כלבי

של1ישה נרכשו סוסים, 88 בשירות היו הדוח בשנת ם. ועכב* ל הספר ת י ג (2)
סיורים על נוסף עוסקים, הרוכבים השוטרים השירות. מן שהוצאו שלושה במקום נוספיםי סוסים
בפיקוח גם הספר), בשטחי (בעיקר אפשרית בלתי או קשה במכונית אליהם שהגישה בשטחים

נאות.. תוצאות הביא זה שנסיון מקום בתלאביב, התנועה על

הכל בסך מחזורים, חמישה זה ספר בבית גמרו הדוח בשנת לנהגות. הספר ת י ב (3) ,
למדו הקצינים וסמלים, קצינים גם שונים בקורסים והתאמנו השתלמו כך, על נוסף חניכים. 121

כנהגים* שהוסמכו איש 65 בהצלחה הקורסים את גמרו הכל בסך שלהם, הפנאי בשעות
דרכים נימוסי ללמדם במקצועם, מעמיקה ידיעה המשטרה לנהגי להקנות הספר בית מטרו!:
אלמנטרית, במכונאות ידיעות להם להנחיל וכן אזרחיים לנהגים דוגמה שישמשו כדי מעולים,

וביריב* ראשונה בעזרה

השתתפו שבהט קורסים, שלושה התקיימו זה הספר בבית לקשה הספר בית (4)
. בהצלחה. עברו מהם חמישים < איש ששים

במרחבים הדרכה ג.
עומס מחמת ^עצומים בקשיים נתקלת השונות הדתות לאנשי במרחבים השוטפת ההדרכה
להפריש בבואם בו נתקלים שהמפקדים הקושי ומחמת המרחבים אנשי על המוטל הכבד העבודה
לאנשי תינתן שוטפת שהדרכה כך על המשטרה פיקוד עמד כן, פי על אף להדרכה. מזמנם
אחרי יפגרו ולא תלמודם את ישכחו לא שהאנשים כדי מזומנות, ולעתים תדיר המשטרה
במלואה לבצע אפשרות היתה לא ברם, המשטרה מדע ושל החוק של המתמדת ההתפתחות

;;:.:,.:■ ■.:..■ הקודמת בשנה שנקבעה ההדרכה תכנית
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גוזינו*. .4
להסריט, עליונים, לקצינים בחינות נערכו השונים ותפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
לבחינות האנשים של הכנתם לשם וגו'. שפות לידיעת מצטיינים, לשוטרים שונים' מקצוע לבעלי

שונים. קורסים נערכו
י ■ , ■ ק

עליונים קצינים א,
חייב עליון, קצין לדרגת לעליה עצמו להכשיר הרוצה מפקח, וכל נבחן שטרם עליון קצין כל
המטה, ובפקודות המשטרה בתפקידי הראיות, בדיני הפלילי, בדיון הפלילי, בחוק בבחינות לעמוד

: י הכספיות. בתקנות וכן
בבחינות עמדו שמחט קצינים, 65 נבחנו פעמיים. עליונים לקצינים בחינות נערמו הדוח בשנת

.5  הנושאים) מן (חלק חלקית ובהצלחה איש, 59 בהצלחה

לחוקרים הכשרה בחינות ב.
פליליות, בחקירות קבע דרך העוסקים ושוטרים, סמלים מפקחים, בדרגת משטרה אנשי
זכאים זה לצורך שנקבעו בבחינות בהצלחה שעמדו אנשים רק מיוחדת. הענקה מתשלום נהנים
יהיו אשר ומוכשרים, מאומנים חוקרים סגל להכשיר  הבחינות מטרת ההענקה. מן ליהנות
הפלילי בחוק מבחנים כוללות הבחינות המכסימלית ביעילות פלילית עבירה בכל לחקור מסוגלים
הוראות ובידיעת הפשעים חקירת במדע וכן הפלילית, בפרוצדורה הראיות, בחוק צדדיו, לכל

: . ופקודותיה. המשטרה
לחוקרים בבחינות עמד כן אם אלא מפקח לדרגת לעלות יכול משטרה איש שאין נקבע

בחלקן טכני, מקצוע בעל הוא האיש אם או, בשלמותן
בחלקו484. או בכולן עמדו מהם איש. 512 השתתפו בהן בחינות, שלוש נתקיימו

הצטיינות לשכר בחינות ג.
הצטיינות. שכר לקבל זכאים מיוחדות בבחינות ושעמדו דופי ללא שהתנהגותם שוטרים
כלליות ידיעותי וכן והמשפט השלטון סדרי הראיות, דיני הפלילי, החוק  הבחינות נושאי

וחשבון). (עברית
.49  בהצלחה עברו מהם איש, 52 אלה לבחינות נגשו

: . ■ . שפות בידיעת בחינות ד.
להיבחן חייבים המועמדים שפות. לידיעת בבחינות שעמדו לשוטרים ניתנת מיוחדת הענקה
רשאים מכן לאחר בעברית).  המיעוטים אנשי בערבית,  (יהודים בערבית או בעברית קודם

רוסית, או צרפתית אנגלית, דלקמן: האירופיות השפות באחת להיבחן הם
הפירוט.דלקמן: לפי בהצלחה, בהן עמדו וכולם בשפות לבחינות ניגשו משטרה אנשי 66

4עברית 
66ערבית 
13אנגלית 
37צרפתית

מקצועיות בחינות ה.
: דלקמן מקצועיות בחינות נערכו

הולוזת עטרו מספר ,ץת ך
. וזל>זייז גהצלחח המץעטרימ

4 22 27 חשבונות מנהלי
.:/ 2 . : י ■ 2 ■ 4 . , צלמים

12 14 26 תאונות בוחני
. . 5 7 אצבע טביעות עובדי

לישראל.; ההגנה צבא מאנשי עשרה תאונות לבוחני בבחינות השתתפו כד על נוסף
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השונות שכבותיה של התרבותית ברמתן וההבדלים המשטח'! של האדם כוח של המגוון אופיו
עם החדשים המתגייסים את למזג שמטרתן במשטרה, התרבות פעולות של חשיבותן את העלו

י להם ולאפשר היישוב, לרמת המתאים וחברתי תרבותי רקע להם להקנות ו השוטרים ציבור
המדינה. של הציבוריים בחיים להתערות

: דלקמן בסעיפים התרבות פעולות נסתכמו הדוח בשנת
לעברית שיעורים א.

החינוך משרד ידי על סופקו המורים המחוזות* בכל מתקיימים השפה ללימוד שיעורים
המחוזות, אנשי על המוטל העבודה עומס אף על המשטרה. של ההדרכה מחלקת ידי ועל והתרבות
נאותה ידיעה הרוכשים שוטרים, מאות בהם משתתפים בשיעורים, סדירה תופעה עליהם המקשה

הארץ, י בשפת /

כללית השכלה ב. /

השכלתם להשלמת נוחות אפשרויות לקבל בכך מעוניינים שהיו לשוטרים עזרה המשטרה
לומדי"חוץ. לבחינות בגישה הקלות השגת ידי ועל מכתבים חליפת בדרן קורסים ע"י הכללית,

 ""^י1 , הכללית המפריח ג. :

לי1500 המשטרה שבספריות הספרים מספר עלה הספרים^ בשוק המאמיר היוקר אף על /

במטה גם ספריה נפתחה השנה האימונים. ובבסיס המחוזות בכל קיימות מרכזיות ספריות כרכים.
המרוחקות התחנות אנשי של לשימושם המחוזות בכל ניידות ספריות קיימות כך, על נוסף הארצי;

התרבות. פעולות של חשיבותן ביותר רבה שבשבילם והמבודדות,

נייד קולנוע ד.
מתפתח זה שירות אין וטבריה. חיפה במחוזות הנסקרת בשנה התרכזו הנייד הקולנוע פעולות
התחבורה, קשיי ומחמת, מסויימות גבול בתחנות חשמל סידורי העדר מחמת הרצויה, במידה

בחסכון, שמקורם

נופש חדרי ה.
צויידו הנופש חדרי ל50 מגיע ומספרם התחנות בכל כמעט השנה קיימים היו נופש חדרי

וכיו"ב, רדיו במקלטי במשחקים, בריהוט,

'מועדונים ו.
פגישה מקומות לשמש  מטרתם הגדולות* הערים בשלוש השנה גם התקיימו מועדונים
ולפתח וכף, הספריות הערב, שיעורי מתרכזים שבו תרבות, מרכז לשמש לאנשיהמשטרו?, ומיזוג

הצוות, רוח את

. י ■ . עיון ימי ז.

שונים. נושאים על החוץ מן מרצים בהשתתפות עיון ימי מתקיימים המחוזות בכל

טיולים ח.
מדריכים בהנהלת ומשפחותיהם, משטרה אנשי השתתפו שבהם טיולים" נערכו השנה גם
בין אישיים יחסים ליצירת מסייעים שהם משום רבה, אלה טיולים של מומחים.חשיבותם

והישגיה. נופה הארץ, על ידיעות מקור ומשמשים המשתתפים

.  ■ . ונשפים מסיבות ט.
אנשי של במיזוגם ניכר חברתי תפקיד ממלאות חגיגיות בהזדמנויות המתארגנות המסיבות

ביניהם. אישיים יחסים וביצירת אחיד לגוף המשטרה

שונות הנחות י.
צרכי בסיפוק המשטרה לאנשי לעזור מאמצים נעשו והעווונים הספרים התייקרות נוכח
ניתנו כן שונים. וכתביעת יומיים עתונים התחנות לכל מספק הסעד שירות שלהם. התרבות
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קומנרטים תיאטרוויגקולבחנ;.1 להצגות לרגמים1 קםרינוובהשגתי ברכישת הנחות הסעד באמצעות
..:■■ >■■■■■ ,.■■ ■ י .;, משטרה. לאנשי מיוחדים וקונצרטים הצגות גט אורגנו וכיו"ב,
■" ■■■■.■ י ■■"■ " י יי : יי י י ■ ■/, י ■ י

שירורימ .6
זה שידור לשבועיים. אחת השוטר'/ "פינת את מסויימת תקופה משך שידר ישראל" "קול
חיי המשטרה, פעולות הודגמו ובו בכללו, לציבור גם אם כי. י המשטרה, לאנשי רק לא מכוון היה

. . . וכר. אנשיה

התזמורת .7
(בדרגת מנצח  הרכבה .1951 מארס בחודש מחדש הוקמה '1950 בשנת שפורקה התזמורת,

ושוטרים). (סמלים מנגנים ר23 מחוזי) מפקח עוזר
השתתפה היא פעמים 43  וחוליותיה פעמים, 83  המלא בהרכבה הופיעה התזמורת
בארמון פנים קבלת צבאיות" חגיגות העצמאות, (יום חגיגיות בהזדמנויות עממיות, בחגיגות

נוער. ובארגוני ספר בבתי צבא, במחנות חולים, בבתי וניגנה הציוני) הקונגרס פתיחת הנשיא,
העולים בקרב המשטרה של ההסברה פעולות בשעת התזמורת, של הופעתה את לציין יש

החדשים. וביישובים במעברות החדשים,

ספורט .8

והשליטה הפיסית הדריכות הצוות, רוח לטיפוח המשטרה באימוני נודעת רבה חשיבות
ותנאי העבודה עומס ברם, הספורט ושל הגופני האימון של חשיפותם מרובה לפיכך העצמית.
פיתוח את מאפשרים אינם מוגבלות, בהם הנופש שעות שאפילו במרחבים, הקשים העבודה
מעטה. לא במידה אלה פעולות התפתחו אףעלפיכן הרצויים. בממדים המפורט פעולות
כחמש בו השתתפו *22.5.51 ביום בירושלים שהתקיים הארצי, הספורט ביום הודגמו תוצאותיהן
רצון משביעות תוצאות הושגו השונים. הספורט במקצועות משטרה, אנשי מתחרים, מאות
בסיס  המצטיינת ליחידה סדר. ובתרגילי וקפיצות) זריקות (ריצות, הקלה האתלטיקה במקצועות
המשטרתית הליגה במשחקי ז"ל. קזין דני שם על הנודד הגביע הוענק  הארצי האימונים

הכללי. המפקח בגביע חיפה מחוז זכה לכדורגל

המקצועית הספרית .9

לא לארץ, מחוץ מקצועיים ספרים בהשגת הזר) המטבע בקשיי (שמקורו הרב הקושי מחמת
מדע ספרי לאספקת התכנית במסגרת שהוזמנו ספרים מספר הרצויה. במידה הספרית התפתחה
מספקת הספריה הגיעו. טרם תרבות), ליחסי הבינלאומי (המוסר אונסקו ידי על שאורגנה
והנוהל הארגון בענייני האדמיניסטרציה, בתורת ספרים חוק, וספרי מקצועיים ספרים לדורשיה
במקצועות עת כתבי וכן וכף, קרימינולוגיים קרימינליסטינים, מדע ספרי שונות, בארצות המשטרתי
המרחבים. צרכי את ובייחוד הצרכים, את לספק הנוכחי? במצבה הספריה, בידי אין ברם, הנ"ל.
בלבד, אחד בטופס או טפסים של מועט, במספר בספריה הנמצאים לספרים מחכה ארוך תור

. .. . ד' טרק

הציבור עם יחסים
■ הקהל עפ י'ח*יפ .1

העיקרון את מאנשיה איש כל של ולחברתו ללבו להחדיר למטרה לה שמד. ישראל ^משטרת והדרכתם הכשרתם במרכז הועמדה זו משימה הציבור. של משרתו הוא שהשוטר היסודי
חובתם שראשית אותם ומלמדים לפקודיהם המשטרה מפקדי משננים יוםיום המשטרה. אנשי
ידיהם ומעשי פעולותיהם כל את ולכלכל ופרטיפרטיו פרטיו כל על החוק את לדעת  היא

. ■ . וכלשונו. ככתבו לחוקכרוחו, בהתאם ורק אך

(£)



ויתרגלו מנת; על אנשיו/ את החובהי:לחנך את גפ עיקרי כתפקיד תאה המשטרה פיקוד ; ;

מנומסת התנהגות פניט, ומשוא אפליה וללא ומעמה עמדה עדה, הבדל בלי אזרח, כל עט לנהוג
החוק את להשליט החובה את רק לא מתפקידם ושיראו.כחלק איש? לכל פנים שיאירו ומכובדת*
הזקוק איש לכל עזרה להושיט הרצון ואת הצורך את ג0 אלא העבריינים על מרותו ואת

החוק. בגדר ליעשות הדבר ניתן אם לעזרתם,
הכשרתם במרכז עומד נאות ולהליכות לנימוס רוח, לאורך לסבלנות, להתאפקות, החינוך :

מאנשי איש שכל לכך. לב הושם בייחוד כאחה והוותיקים הטירונים השוטרים, של והדרכתם
הכלל מן יוצאים למקרים פרט אזרח, נגד בכוח להשתמש שאסור היטב ויזכור יידע המשטרה
איש שכל וכן החוק, ידי על שהוצבו התחומים בתוך צרים, סייגים והוקפו בדייקנות שהוגדרו
שימוש לצמצם חובה בכוח, להשתמש נמנע בלתי הכרח קיים שאם תמיד יזכור המשטרה מאנשי

וההכרחי. האפשרי המינימום עד זה
שרובם פי על אף בהצלחה. הוכתרו זה בכיוון המשטרה של שמאמציה בסיפוק לציין יש
אך ושמרביתם מוע9, המשטרתי שנסיונם אנשים או טירונים הם המשטרה אנשי של המכריע
משבעת ספק ללא היא האזרחים ציבור כלפי התנהגותם זאת בכל הרי זרות מארצות באו מקרוב
כציבור גדול שבציבור מאליו מובן בגרות. של לאמעטה מידה על ומעידה כלל בדרך רצון
הכלל. מן ויוצאים דופן יוצאי יש כלכך, מגוונים התרבותי ורקעם אופיים שקווי השוטרים,
בהתאפקות, לנהוג המכריע ברובם למדו המשטרה ואנשי הקובעת, היא הכוללת האוירה ברם,
לתגובות ולעוררם בנסיון להעמידם להרגיזם, כדי בהם שיש במצבים אף רוח, ובאורך בנימוס

נמרצות,
* נפסד מנהג יהקהל. מאנשי: רביט מצד ומרגיזה פרובוקטיבית בהתנהגות מחסור אין ןאכן
בשגת^ הוותיק. הציבור של מסויימיט בחוגים גם אלא החדשים, העולים בין זהינפו'ז"לאיירק ג

התגרות של ביותר, הטוב במקרה או, שוטרים, תקיפת של "אופנה" מעין בפרברים פשטה יזןדויו!
יו?לו^ר..תגק בשוטר לראות אותם הרגיל לאי היישוב מבני ניכרים חלקים. של עברם בהט,
מדינת של. הקצרות קיומה שנות ורודף. נוגש כראות מוצאם בארצות הזר השוטר את בצדק, ראו,
לל^ין למדו טרט והם "אלה, אנשים של הפסיכולוגי מטענם. לפריקת הספיקו טרם ישראל
'ו*וט.ל$ל$£ת שעז עמם.* בני אלא ואינטיזריב!, נוגשים אינם ישראל ושוטרי ישראל במשטרת
.*"" "י " הפרט. שרירות מפני הכלל על ולהגן ד*יבור
ולקוחווןימטלא"ראו השחור חשוק הנהנים;מן גרמם. שהזמן מחמירים גורמים נוספו ךעל'כך
אינטרסיםניפויו ובעלי מעוניינים חוגים הנגע. ולמיגור המשטרה של פעולותיה בעין'יפהאת
אטיטיגותיהןהיוינעןצותלגגגקר זה'"אף פעולה בשדה שנעשתה מגרעת וכל טעות כל והגזימו
הגס>זיהדרוש. ~אית ילרכוש הספיקו טרם שמבצעיה שליהמשטרה, הכלכלי 'שגגש*הה*עוליו בהידוש
השחוהץל*^מ השוק לעקירת יבמלחמה מינימלית, במידה אף פעולה' שיתף ,לא ברובו וגיבויו*
יו!גריןן?עב^י1י^ שגעשח11 ^ נמרצת פעולה כל החוק. מידי להימלט לעבריינים אף"טייע^ב*תנל
^טו#מי§ חוגים ידי על תוארה השחור, השוק של התווך אלהמעמודי היו גם^אמ #כלכל?יט,

חפיטמפשע. אנשים וכרדיפה'של כנגיעה

■■■■:■■■ י ; משטח? י 8נש נגד תלונות .2 י ,
לתקן רצונה עז שסרח: משטרה איש נגד תלונה כל ובהתעניינות ברצון מקבלת המשטרה
מוצדקת תלונה לכל מלאה לב תשומת מקדישה והיא שורותיה את ולטהר תיקון הטעון כל את
משרד באמצעות ובין במישרין בין למשטרה, שהוגשה תלונה כל בעובדות. שיסודה בקורת ולכל
באמצעות או המשפטים), משרד הממשלה, ראש משרד המשטרה, (משרד שהוא כל ממשלתי
כוללת בקורת ולא מסויימ, איש נגד ומכוונת וספציפית" מסויימת תלונה זאת היתה (אט העתונות
לחקירותיהן* במיוחד שנתמנה גבוהה דרגה בעל קצין ידי על רבה בקפדנות נחקרה סתמית), או
(ועדות חוקרים דין בתי ידי על נחקרו באלימות, שימוש על תלונות ובייחוד חמורות, תלונות
. במיוחד). שנתמנו מקצינים מורכבות
את בחשבון להביא יש ברם, .(1950 בשנת 191 לעומת 303) התלונות מספר גדל הדוח בשנת
/ בקרבה הבליתימנוסיט האנשים ריבוי ואת המשטרה אנשי במספר העליה את האוכלוסייה, גידול
הכלכלי המצב את ? הכלכלית) הפעולה בשטח (בייחוד נוספים שטחים על פעולותיה התרחבות את

היישוב בתוך היחסים החרפת ואת בארץ
המשטרה ידי ע?? שקומתו מדומה קיפוח על המתלוננים קבלו שברובן מראה התלונות ניתוח .

למשטרה ואין ביותר מרובים אלה סכסוכים שכנות. או דירות בסכסוכי להתערב סירובה מחמת
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הגשת של הדרך המסתכסכים בפני פתוחה זה מסוג במקרים כן, על יתר בכולם. לטפל אפשרות
תזכה; המשטרה, ידי על התביעה תוגש שאם המוטעית בדעה מחזיקים שהם אלא פרטית' תביעו?
על: התובעים מתלוננים  בסכסוך לטפל מסרבת כשהמשטרה השופטים מצד יתר להתעניינות

המוגשות* התלונות כל של הארי חלק הן אלה תלונות קיפוח*
בפרט תפקידם, מילוי בשעת שטרה מ אנשי סי>\ התנהגותם על בקורת  תלונות של שני סוג
מצד בכוח מוצדק בלתי שימוש על הוגשו מעטות תלונות חוקיות. בלתי התקהלויות פיזור בשעת
הכללי, המפקח בפני לדין הובא שהואשם המשטרה ואיש יסוד, נמצא מהן לאחת רק משטרה. אנשי
פי על אף נאותה, כבלתי המתלוננים בעיני הנראית להתנהגות מתייחס האחרות התלונות של רובן
עבירות לתור, מחוץ כניסה באוטובוס, עישון (למשל: במישרין ידה על נפגעו לא עצמם שהם
(כגון: באזרח הפוגעים לדברים מתייחסות מעטות תלונות רק התעבורה)* חוקי על קלות

וכיו"ב). צורך ללא התערבות מוצדקים, שאינם החרמות או חיפושים אדיבוית, חוסר
הוכחד" נגדו שהתלונה משטרה איש כל נגד ננקטת משמעתיתנמרצת פעולה

: תוצאותיהן ושל שהוגשו התלונות של ניתוח המראה טבלה להלן

, ה2 גלה ט
המשטרה אנשי נגד תלונות

1951.1950
שהיגשי התלתגת טס6ו

303191

פעולה וגררו מבו*סות נמצאו
5229משמעתית

לאחר מבוססות בלתי נמצאו
מקפת 190151חקירה

המגישים ע"י 107.בוטלו
הוכחות מחו*ר 17בוטלו. .2

. . .;■■ נתבררו .טוט 342

הכל 303191סך

!ייי>;.ייי

מקורם שאין עניינים גם החוקרים הדין בתי ירי על מתבררים החמורות התלונות על נוסף ■י

שבהן נסיבות אזרחי, או משטרתי לרכוש נזק כגון והבהרה, בירור שהם,דורשים אלא בתלונות,
בתי 373 הדוח בשנת התנהלו הכל בסך וכיו"ב רציניים רשלנות מקרי משטרה, נפצעו^אנשי
^. ,,!,  . .;:■...■ ."..."/ " "" . . דין^ויים.,;

השט*ונות וגנ8געי במעגילת הטיפו?1 .3

אנשי כל של והמסורה הנמרצת פעולתם והקהל המשטרה בין היחסים לשיפור עשתה רבות
של רחבים בחוגים קשה פגיעה שפגעו השטפונות בשעת הכלל, מן יוצא ללא כמעט המשטרה,
להצלת במסירות פ^לו ושוטרים סמלים קצינים, והפרברים. המעברות בתושבי ובייחוד היישוב,
של רשמה חייהם. ואף בריאותם סיכון מתוך רבים במקרים השטפונות, נפגעי של והרכוש הנפש

■ המונים. של ובלבם בזכרונט היטב נחרת זאת פעולה
למען תועים. ילדים אחרי בחיפושיה המשטרה של פעולותיה גם עשו וחיובי רב רושם \

רב. במספר שתות מיחידות שוטרים גויסו אלה לחיפושים
שבעה אשקלון, מגדל במעברות הטיפול את לאפוטרופסותה המשטרה קיבלה השנה גם
מי500 למעלה מהן נפש, 1840) המעברות בתושבי בהתנדבות טיפלו שוטרות ועשר שוטרים
של גבוהה מידה בפעולותיהם הוכיחו והשומרות השוטרים המזרח). עדות בני רובם ן ילדים
לעזוב הסכימו החלפתם מועד שבבוא רבה כה במידה זו לעבודה ונתקשרו וחלוציות נפש מסירות

זה, בתפקידי להמשיך ביקשו ויתרם מהם, ארבעה רק המעברה את
אנשי של דיורם מתנאי נימה כמלוא נבדלו שלא דיור בתנאי גרו והשומרות השוטרים
כללי העולים את לימדו הנקיון, על השגיחו הילדים, ובגני בתינוקות, טיפלו הם עצמם. המעברות
בחולים טיפלו המצרכים, חלוקת על גם פיקחו השוטרים סניטריות לפעולות והרגילום היגיינה
מסיבות ג0 ארגנה החוליה השטפונות* בימי ואחריותם עבודתם היתה רבה ויולדות.בייחוד

המשטרה. תזמורת השתתפה מהן שבאחת
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. טרקו!' . 

ושירותים מנהלה
ומשידי מנהלתי והסטן י'י^ול .1

נעשו והמשרדים. המטות עובדי של תפוקתם ולהגברת לייעולם אמצעים ננקטו הדוח בשנת ■

חמור חסכון של משטר מספקת* סיבה ללא והיעדרות איחורים למנוע בהצלחה, שהוכתה מאמצים,
שונים. משק ובענפי משרד במכשירי בנייר, בשימוש הונהג

החשתו לשם המכתבים, ובהנהלת התיוק בשיטות הונהגו לכת ומרחיקי חשובים תיקונים
בוטלה. הארצי. במטה הכתבניות של תפוקתן לשיפור קור0 הוקם המנהלתי. הטיפול של וייעולו
אוחדו האגפים של התיקיות כל במחלקות.שונות: אחד נושא על תיקים מספר החזקת של השיטה
חומר מציאת שתתאפשר מנת על שופרו, התיקים של הגניזה שיטות אחת* מרכזית בתיקיה ורוכזו

השהיות. ללא ארכיוני
שונים* ממשלתיים גורמים ידי על שהתנהלו ליעל בקורסים שותפו משטרה אנשי

על ואפקטיבי מתמיד פיקוח ולשם המשקיים והגופים הגורמים כל של פעולתם ייעול לשם
את מבקרת זו חולייה המשקית. הביקורת חוליית הדוח בשנת הוקמה החייל, של המסועף המשק
העבודה פריון את והבניינים, המיתקנים החשבונות, את סוגיו, לכל והציוד המלאי את המחסנים, כל
של המשק ביחידות תכופות בקרות מבצעת החוליה המשק* בענפי האדם כוח ניצול דרכי ואת

המשטרה,

אפסנאות .2
המקומי ובשוק העולמי בשוק הגלם, חמרי של ובייחוד החמרים, של הכללית התייקרותם עם
והחמרים המצרכים מחירי ובחידושו. ציוד בהשגת המשטרה נתקלת שבהם הקשיים גברו
ב%97,  ריהוט ב%136,  הלבשה (צרכי מרובה במידה עלו בהם משתמשת שהמשטרה
בלתי לעובדים %28.6 של רבה עליה חלה העבודה בשכר אף ב%83).  מספוא ב%91,  נייר
במחירים אף וחמרימ עובדים להשיג היה קשה ברם, מקצועיים. לעובדים %75 ושל מקצועיים,

חדשןת* ונקודות תחנות של והקמתן החיל של הרחבתו עם גדל זה וקושי אלה,

הקנייות מדור א.
אגפיה, על למשטרה, הדרוש הציוד של הקניות ריכוז לשם הדוח בשנת הוקם זה מדור
לה. מחוצה והן בארץ הן והציוד, החמרים ברכישת מטפל המדור השונות. ויחידותיה מחלקותיה
בודק המדור בארץ. והיבואנים הספקים ומן. לארץ בחוץ היצרנים מן במישרין מתקבלות ההצעות
האשראי את או הכספיים האמצעים את משיג המחירים, ואת התוצרת טיב את בוחן ההצעות, את

אדמיניסטרטיביים. ופיצול כפילוון מונע זה סידור הסחורה. את ומזמין הדרוש

. . בניינים ב.

: דלקמן הבנייניימ המשטרה ידי על הוחזקו הדוח בשנת
38 טיגארט בנייני
10 אחרים ממשלתיים בניינים
71 שכורים בניינים

1.19  הכל בסך

אחרים* שונים ומיתקנים סדנאות מגורים, מקומות נקודות, תחנות, משמשיםימטות, הדינים
עצמיים, בכוחות, רבות ושיפוץ תיקון עבודות הבניינים החזקת בשטח ביצעה המשטרה
נוספות חוליות הוקמו הנסקרת בשנה מקצוע. בעלי משטרה מאנשי המורכבות חוליות באמצעות

ומוזילן. העבודות את מחיש הוא כי וכדאי מוצדק שקיומן ספק ללא שנתברר לאחר זה, מסוג
בתלאביב המשטרתיים הכליא בתי הארצי. ובמטה המרחבים ברוב בוצעו שונות עבודות
בוצע ן מים חיבורי מאור, יחידות אינסטלציה, סידורי הותקנו שונים בבניינים והורחבו. תוקנו

חשמל ורשתות מנועים תוקנו / טיגארט בבנייני הגגות ויפות
זו מחלקה הציבוריות* העבודות מחלקת ידי על גם המשטרה בבנייני בוצעו שונות עבודות
ששה. הוקמו שבו בשפרעם, הארצי האימונים בסיס בהרחבת וחשובה רבה עבודה לפועל הוציאה

הרצאות, אולמי ונבנו והמטבח האוכל חדרי הורחבו נוספים, קסרקטין ביתני
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העבודה, משרד שליד השיכון אגף ידי על התנהלה המשטרה לאנשי הדיור יחידות הקמת
י המשטרה. של הבניינים מדור עם פעולה בשיתוף

. י . . . חימוש ג.
ותקינותו שלמותו על והשגחה בפיקוח גם שלה, הנשקי ההזקת על נוסף מטפלת המשטרה
35 לפועל הוציאה הנשקים סדנת אחרים* חוץ וגורמי כפרים יישובים, בידי הנמצא הנשק של

, פליליים. משפטים לצרכי מוצגים של בדיקות
המפוזרים והמוקשים הפגזים במאות שטיפלו המשטרה, חבלני של והמסוכנת הקשה עבודתם

מתמדת. סכנה ותוך נפש במסירות ונמשכת נמשכה השחרור, מלחמת מימי בארץ

אפסנאות שירותי .7
פיקוחו תחת הועמד בנפרה שהתקיים הבניינים מדור ומחסן הורחבו ברמלה המשטרה מחטני
ריהוט בונה הנגריה ובמסגריה. בנגריה נוספות מכונות הותקנו? המלאכה בבתי המרכזי. המחסן של
להשיגם שקשה החוץ, מן רהיטים ברכישת הצורך את ומונעת משומשים ארגזים מעצי למשטרה
הדפסת נוספת. גדולה דפוס מכונת למענו שנרכשה לאחר הורחב, הדפוס בית גבוה. ושמחירם
בעיקר עוסק המשטרה של הדפוס ובית הממשלתי, למדפיס הועברה ונספחיו המטה פקודות1

עבודתה לצרכי בהם משתמשת שהמשטרה והמסובכים הרבים הטפסים בהכנת
הסחורות את בארץ מהם ולהכין לארץ בחוץ גלם חמרי לרכוש נסיון נעשה הדוח בשנת

זה במטבע ניכרים סכומים חסכה זו שיטה הדרושות.

תחבורה ,3

הרכב כלי מצבת א.
דודג' ומכונית טנדר מכוניות חמש אחה וג"יפ "לנדרובר'י מכוניות 95 נרכשו הדוח בשנת
לתיקון שימשו וחלקיהן פורקו אלה מכוניות קשות. בתאונות שניזוקו לאחר שימוש מכלל הוצאו
שנת סיום עם הגיעו טרם התנועה מחלקת לצרכי שהוזמנו 284 אופנועים 33 אחרות" מכוניות

הדוח.
 : 1951 לשנת הרכב כלי מצבת את המראה טבלה להלן

28 טב5ר,
הרכב3.12,951 כלי מצבת

טיכליעז

.5§ * _' ^ .. . *2 וזיוזיתז

הארצי 25922143,12675המטה
ירושלים 69725111מחוז .7575
תלאביב 141182912107520מחוז

חיפה 22,109412■1113104321מחוז
טגריה 354211112389מחוז

וגבולות חופימ 66י114חטיבת
הארצי האימונים בסיגו

111י344בשפרעם
האימונים גסים

141ביחרדגון 6י
הנגב _3216נפת

וסדנאות 1511שירותים
3116_

בשימוש הכל סך
לחלוקה

60
7

59
40

31
1

158
5

1110
1

63
1

3
1

5
1

33376
57

58
2

679632163111164463343360המצבה'

הדוח בישנת 951נרכשו
 ;י. יי96י

34



י:/,: ^;[ ■./■.■■■"/ ■.■.;.■../■ י . ■■  י:. . י / דלק ב.
הכוללת הדלק תצרוכת המשטרה. של המיכל מכוניות ידי על נעשית לתחנות הדלק הספקת
קילומטר 208 היה הממוצע הקילומטראז' גאלונים), 595.326.5) ליטר 2,705,759 היתה הדוח בשנת

פרוטות. 75.17 היה לגאלון הדלק מחיר לליטר). ק"מ 4.6) לגאלון

20 טב5ה

1951 וחטיבות מרחבים דלק ואיכול לןילומטראז'
דלק התצרוכת*ינץל אז/ה

היתירה הכלליתבנאלץניםהקילגמטד*וישס

הארצי 189270988,901.314.92המטה %
ירושלים 2189405105,316.517.69מחוז %
תלאביב 2451393114,881.2519.30מחוז %

חיפו? /"3081903141,697.123.81מר'וז
טבריה /154083776,973.712.930מחוז

וגבולות חופימ י22591010,845.5חטיבת %1.82
הארצי האימונימ 46491223,643.8%3.98בסיס

לנהגות הספר 1672088,884.2%1.49בית
וסדנאות .33980621,483.3שירותים %3.61

הנגב 602242,699.90.450/0נפת

הכל .■12414387595,326.55סד 100.00 %

.1951 בספטמבר הוקמה הנגב נפת  הערה:
טירות ע? בנויים המשטרה ש5 הר5גן משאבות ש5 שהמורדים משום בגא5ונים, ניתנים ר5עי? הטסטרים

הנא?1ז.

; ומחסנים סדנאות ג.
של לפיקוחם כן לפני נתונות שהיו השירות, תחנות ושופרו. הוגדלו התחבורה סדנאות ארבע

הסדנאות. קציני של למרותם הועברו התחבורה, קציני
מהירה החלפה  שתפקידה אביב, בתל כלליים לתיקונים המחלקה הושלמה הדוח בשנת

לתיקון. המובאות המכוניות של הבטלתן 1יאת השהייתן את שתמנע עיקריים, חלקים של
התחבורה. מחסן של סניפים בסדנאות הוקמו ובמקומם פורקו, ולחמרים חילוף לחלקי המחסנים
שבטיפול עיכובים ומונע לתיקונים הדרושים החלקים של יותר מהירה הספקה מאפשר זה הסדר

היחידות בין אדמיניסטרטיבי

נהגים ד.

אין רכב. בכלי הכרחי שאינו שימוש למניעת ביותר חמורים אמצעים ננקטו הדוח בשנת .

המינימום על והועמד הוגבל הצמודות המכוניות מספר שהוא. כל פרטי לשימוש ניתנות המכוניות
המחוזות). מפקדי ר4 האגפים ראשי 3 וסגנו, הכללי (המפקח ההכרחי

השגה גם היה איאפשר בנהגים המחסור בגלל הנהגים. מצבת על פסחו לא האדם פיח קשיי
העברתן ולשלמותה. לתקינותה המלא!? האחריות את עליו ולהטיל מכונית לכל קבוע נהג למנות
לבלייתן גורמת וכף) (קצינים מקצועיים שאינם נהגים ידי על ונהיגתן ליד מיד המכוניות של
לתיקונים לסדנאות רכב כלי נמסרים לפעמים תכופים. בתיקונים הצןרך את עמה וגוררת המהירה

הסדנה. בהשגחת או הוא בכוחותיו קושי ללא לבצעם היה יכול מקצועי שנהג
הסדנאות המשטרה לרכב תאונות של למדי ניכר מספר בעקבותיהן הביא זה דברים מצב
שבהשגת והקשיים החלקים גמלאי המחסור גם משתהים. ותיקונים המידה על יתר עבודה עמוסות

העבודות. ביצוע על מקשים המקומי בשוק ותמרים חילוף חלקי
הדן בפרק לעיל, נידונו לכך הסיבות מקצוע. בבעלי מחסור גם בסדנאות מורגש כך על נוסף

האדם. כוח בבעיות

. < משטרתיים רכב לכלי תאונות ח.
מ277 עלה זה מספר למדי* ניכר היה משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות מספר ■

בפעם פעם מדי להכשיר ההכרח  זו לתופעה העיקרית הסיבה הדוח. בשנת 405 עד 1950 בשנת
המצבה, מן והיורדים המתפטרים במקום מועט נסיון ובעלי חדשים נהגים של קאדרים
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: והתוצאות היחידות לפי התאונות את המפרטת טבלה להלן
36 ה ? ב ט ■

1951 משטרתייט רכב לכלי תאונות
לרטששבהןתאונותשבתןתאונות נזק

בלבר
סכום
לרכב

התנגנההנזק עקב מוזילות

תשלוג תלץיעונשהיתירה ?
0

\/<
יפריאזרחימשטרתיוז6/ז אתרק1"

אשם
דמי
ועומראחרמק

הארצי 318661451463143018_78המטה
ת"א 174610141212461378175217211720מחוז

ירושלים 55111424689012592110512מחוז
חיפה 63203832040119141798מחוז
טבריה 27471254585146414791מחוז
חוייג 2'66700956חטיבית

הנגב 211640261נפת

הכל 405316031125268653787253114756041בסך

קשר .4
אלחוט א,

דיבור, (מורס, מאלחוט מורכבת הקשר מערכת פעולותיה. את ושיפרה הרחיבה הקשר מחלקת
משטרתי. ומדואר מטלפונים ן ובסירות) במכוניות ניידות תחנות טלפרינטרים,

הפלילית למשטרה הבינלאומית הועדה של המרכז עם אלחוטי קשר הוקם 1951 אוגוסט בחודש
רבים שיפורי* להביא כדי בו ויש ביניים, תחנות באמצעות יומית מתקיים זה קשר בפאריז.

חוץ. משטרות עם פעולה שיתוף ידי על בעבריינות, המשטרה במלחמת
אלחוטי  יעיל וקשר ניידות על מרובה במידה (הבנוייה השיטור שיטת הופעלה הדוח בשנת

.(1951 (מיולי חיפה ובגפת (1951 (מפברואר הבירה בנפת גם וטלפוני),
שהם 381,635 לסך המשטרה של הקשר ברשת שעברו המברקים מספר הגיע הנסקרת בשנה
הזמן עלה כן פי על אף אחוז. בששים 1950 לעומת גדלה המברקים תנועת מלים. 11,365,756

. . ■ מעטה. במידה רק המברק לתנועת 'הממוצע
ברדירטלפון. שיחות 37,000 גם נתקיימו

טלפונים ב.
המרכזיות מספר הטלפונים רשת מה במידת הורחבה הציוד וחוסר התקציביים הקשיים אף על
תאי 105 מהם ,867 על  החיצוניים ווהענפים הקווים ומספר ארבעים,וחמש, על והועמד עלה
פנימיות מרכזיות 11 גט המשטרה של ברשותה הניידים, בתפקידים המשטרה אנשי לשימוש טלפון

.....■■ פנימיים. ענפים ר284
למאמץ המשטרה את המריץ המדינה של הכללית הטלפון רשת על המוטל הכבד העומס
תומס בהצלחה הוכתר זה .מאמץ לאלחוט הטלפון מן המשטרתיות השיחות נטל את להעביר

הקודמת. השנה לעומת ב%25 ירד המשטרה של הטלפוניות הגיחות
טלפון תאי אלה בערים הותקנו ובחיפה בירושלימ הקבוצתי השיטור שיטת הנהגת לצרכי

השיטור*■ אנשי של לשימושם המבצעים, לחדרי במישרין הקשורים מיוחדים,

■ . .■ ■ ■ ■ . .■ דואר ג
לנפות פרט והנפתיים), המחוזיים (הארצי, המטות ברוב פועלים משטרתיים דואר משרדי
בבסיס' דואר משרד פועל כן < הארצי המטה דואר של פעולתו בשטח הכלולות תלאביב, שבעיר
(כגץ הדואר מכוניות של נסיעתן קווי על הנמצאות מסויימות משטרה ובתחנות הארצי האימונים

י י ראשפינה). נצרת, שאן, בית
מספר מרובה: במידה השנה גדלה המשטרתי בדואר וחבילות) (מכתבים הצרורות תנועת
הדוארהמשטרתי באמצעות נשלחו הכל בסר ב%75. רשומים והבלתי ב%47 הרשומים ■המכתבים
,..■.. . .■ משטרתי. דואר צרותת 347,835 הדוח בשנת
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. ■  י תקציביות הוצאות א.
בצידם .1951 האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מלאים להלן הניתנים המספרים

שלמות), (בלירות 1951/52 התקציב לשנת הממשי התקציב גם הדרכה, לשם ניתן,
"'  1951 האזרחית לשנה התקציב

ע?התקציבהטעייה הוצאות
התקציב לזנותחשבון לשנתיתרגז התקציב

1951/52 הכםפיגז

משכורת
אחרות הוצאות

3,785,432
894,216

3,746,920
843,744

38,512
50,472

3,860,600
960,999

הכל 4,679,6484,590,66488,9844,821,599סך

חשבונות משנהב.

ביום יתרה
1.1.51

הכנסות
1.13)1.12.51

הכל הוצאותבסר
1.131.12.51

ביום היתרה
31.12.51

י,מרי יל" ל" גזרי י■ ל" ל"יפר י.פוי ליי פרי

נוטרים
פקדונות
מקדמות
הכנסות
קרנות

פנימיות

792
366
666

505

19,212
38,186
2,684

4,216

371,826 627
428,002 386
40,783 069
45,518 667

97,149 583

391,039 419
466,188 752
43,467 735
46,518 667

101,366 088

338,120 481
366,752 353
8,117 494
533 416

83,159 147

52,918 938
99,436 399
35,350 241
44,985 251

18,206 941

32964,300983,280 3321,147,580 661796,682 891260,897 770

בעלים? ללא שנשאר ורכוש מוצגים ממכירת פדיון המשטרה, קרן כספי הם; הפקדתות
. . י "4 ■ עזבונות.

תשלומים,עבור מגביית ו המחסנים מן ומיותרות משומשות סחורות ממכירת באות ההכנסות
העדרות. מחמת משכורת הפקעות והחרמות? מקנסות שהוחרם? זר ממטבע שאבד? משטרתי ציוד
. וכיו"ב. מספקת סיבה ללא
קרן הארצי, המטה מחנה קרן ההלוואות, קרן ולמשפחתו, לשוטר הסעד קרן הן: הקרנות

; מחלה. למקרי סיוע וקרן שק"ם קרן העליונים, הקצינים קרן גורדון, קרן ישראל'/ "שוטר
והוצאותיה.11,494. ל"י 12,887  הקרן של הכנסותיה היו הדוח בשנת המשטרה: קרן
שהוטלו1 מקנסות מורכבות המשטרה, פקודת הוראות על מיוסדות שפעולותיה הקרן, הכנסות ל"י.
ל"י), 7,856) בעלים ללא רכוש מכירת מפדיון ל"י), 2,173  הדוח (בשנת וסמלים שוטרים על
■,.■/■ . י .  י וכיוי"ב,
הלוואות.למפעלים ל"י? 3,847  הספורט לפעולות ציוד כדלקמן: הוצאו הקרן ■כספי
ל^'י. שונות121, ל"י? 124  התזמורת כלי החזקת ל"י! 7.400  המשטרה של הכלכליים

עבור משטרה אנשי של תשלומים דלקמן: ההכנסות מן מורכבת ולמשפחתו לשוטר הסעד קרן
שק"ט? קרן רווחי המצרכים? תוספת ממכירת רווחים המשטרה? מקרן. שהועברו סכומים הבראה?
להלוואות הבראה, בתי להחזקת הוצאו הכספים ומוסדות* אישים מאת הוקרה ותתמות מכס תגמולי

וכיו"ב. רבית ללא חדפעמיות
.מכספי: לשעבר. "שמר" קרן ומתרומת השוטרים מטבחי של הרווחים מן מורכבת ההלוואות קרן

■ ל"י. 100 ועד ל"י מ15 שונים בסכומים הלוואות 106 ניתנו הקרן
. . הדוח. בשנת חוסלה המטה מחנה קרן

ידי עלי שהורמה ל"י 3735 בסך מתרומה נתהוותה ז"ל) גורדון יהושוע שם (על גורדון קרן
להקיפ  הקרן מטרת ספרים. 1300 כן כמו. תרמה הוועדה המנוח. של שמו להנצחת שהוקמה ועדה

 ■ המנוח. של שמו על לשוטרים הבראה בית
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משמשת והיא העליונים הקצינים של חדשייםי תשלומים ידי על ממומנת העליונים הקצינים קח
נישואין, למתנות השירות, מן פרישתם עם לקצינים וכן הציבור מאנשי למוזמנים מסיבות לעריכת

■ הצורך. בשעת לקצינים מיוחדת ולעזרה
מחלה בחופשת הנמצאים לאנשים סיוע למתן הדוח בשנת נוסדה מחלה למקרי הסיוע קרן
פקודת לפי המותרת התקופה על ?גולה שתקופתה ממושכת, מחלה של (במקרים תשלום ללא
דרגותיהם. לפי המשטרה מאנשי הנגבות חדשיות מתחמות באות הקרן של הכנסותיה המשטרה)*

ו' פרק

ומבצעים שיטור מניעה,
ומ^תה חע3ריי:ות געיות ,1

המשטרה חילות של מאמציהם מיטב את והולכת גדלה במידה מרכזת העבריינות מניעת
סוגים של הופעתם המלחמה? שוך מאז הארצות רוב את והציף שגאה העבריינות גל המעולים,
בעולם זו בתקופה השוררים והחברתיים הכלכליים בתנאים שמקורם עבריינות, של חדשים
יותר העבריין, עומד ראייתן שבמרכז חדשות השקפות ומהפכות; מלחמות ידי על זועזעו שאשיותיו
ובגילוי הפשע בחקירת די שלא חדשה, שאינה הדעה, את הגבירו אלה כל  ן העבירה מאשר
אף ראשית, עצמו* העבריינות לנגע תרופה למצוא שיש אלא ביצועו, לאחר והענשתם העבריינים
שבוצעו* העבירות כל של עושיהן או* לגלות תצליח לא ביותר הפעלים ורבת המעולה המשטרה
גברה לפיכך ויפשעו שיחזרו סופם  במאסר הנענשים העבריינים שרוב ספק ללא הוכח שנית,
את מעסיקה בייחוד המניעה, לבעיות יתירה לב תשומת להקדיש הנאורות, בארצות הנטיה
ההכרה וגוברת הולכת והרגיל. המועד העבריין בעית המשפט וחכמי הסוציולוגים הקרימינולוגים,
אמצעים לרכז נטיה קיימת זאת, עם בעיקר. סוציאליים חדשים, באמצעים בעבריינות להילחם שיש

למחצה. משטרתיים או משטרתיים מוסדות בידי אלה
ומומחים מועדיה עבריינים של מעמד ונוצר הולך זו: בעיה החמירה ישראל במדינת גם
הם הזה המעמד אנשי שרוב בציבור, הרווחת הדעה תקנה. להם למצוא שקשה בכך, שמלאכתם
של מחלקם כלל נופל אינו וותיקיה הארץ בני של חלקם שתסתמך: מה על לה אין חדשים, עולים
והשגחה טיפול ללא הגדל המוזנח, הנוער בחוגי בעיקר טירוניה את מגייסת הפושעים כת העולים.
נראיט, אינם ומשפחותיהם חייהם שתנאי נערים גם זה עכור בזרם נסחפים לעתים ברם, בפרברים.
הרפתקנות מתוך פשע לחיי נמשכים אלה צעירים העבריינות. לגידולי נאותה כקרקע לכאורה,

בטלה לחיי שהרגילמ מסולף, חינוך ומתוך
שכמותם גורמים  מקצתם הארץ. על העובר העז העבריינות לגל ומגוונים רבים גורמים
למקומנו אופייניים  מקצתם * השניה העולם מלחמת מאז הארצות ברוב כאמור, מצאנו,

. ולתקופתגו.
למעשי חוגים כמה  כיום גט ומתייחסים  שהתייחסו האוהד, אף ולעתים הסלחני, היחס
שאינם מתבגרים, ושל ימים עולי של נפשם על רבה השפעה השפיעו מדיני, כאמצעי ואלימות כפייה

הפרטיים. לצרכיהם גט אלה באמצעים השימוש את לפסול סיבה רואים
תופעות המלחמה, של הפסיכולוגיות תוצאותיה של הלווי מתופעות גם כליל נשתחררנו טרם

מאז* וידועות שכיחות
שהיא, כל בחירה או ברירה בו נעשתה שלא הכביר, העלייה זרם לתוך פליליים יסודות חדירת
הקרימינולוגי. במשבר אותותיה את היא אף נתנה זה, זרם שוטף שבהם המיוחדים התנאים מחמת
בדיוקנם עמוק נחרתו שצלקותיהם וזעזועים, טלטולים לאחר לארץ הגיעו העולים מן רגים
ונחותדתה רופף הפוליטי שמבנהן ירודה, שתרבותן מארצות הגיעו עולים המוני הפסיכולוגי.
מצייתים איגמי. ושאזרחיהן חייהן, תופעות בכל נפוצה שהשחיתות או וכפיה, דיכוי על בנוי או
שלא ידם על נתפרשו בארץ השוררים הכפיה והעדר שהחופש יש ולחץ. פחד מתוך אלא לחוק
חינוכם הפקרות של כמשטר  מסויימת ובמידה רוחם על העולה ככל לעשות כהיתר כראוי,
קשיי ומחמת והדיור החיים תנאי מחמת והשהיות עיכובים בו וחלים לאיטו אך מתקדם האזרחי
פעולתם את גט חשבון מכלל להוציא אין בהם נתקלים העולים מן שרבים וההסתגלות, הקליטה
את והמנצלימ העולים בקרב וייאוש מבוכה לזרוע המתאמצים הרסניים, יסודות של המתמדת

; . למטרותיהם. קשייהם
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נענ^ע חחקירה מנ^.^?ןל, ■■■^■^.ל^סתננו^*מזיגו^ילו^מש*ל^ז^^יי* ■

פרטיה ונודעו העבירה עובדת, שנקבעה לאחו שתיפסק ההכרח מן מסתננים ידי על המבוצעות
המדינה. גבול את עברו שהמסתננים  אחרת בדרך או בעקבות, הליכה תוך  שנתברר ולאחר
פנימה המדינה שטחי תוף אל לחדור יספיקו בטרם פניהם את לקדם  במסתננים הלחימה מטרת
הניתנים והעידוד העזרה של בעטיים בייחוד וכבדים, רבים קשייה  זו משימה זממם. את, ולבצע
ידי על הפחות, לכל או שלטונותיהן, ידי על ואף ערב מדינות של תושביהן ירי על למסתננים
מסייעים, המדינה בתוך מסויימים אנשים שגם בצער לציין יש ובצבאותיהן. במנגנון משרות נושאי

המסתננים. לפעולות שונים, מטעמים
בכל היא בתלווי זו תופעה העבריינות. בריבוי חלק בארץ השוררים הכלכליים לתנאים גם
ספציפיים? עבריינות סוגי מוליד החפשי המסחר המסחר. חופש על המוטלות להגבלות מקום
הפיקוח מן המשתמטים על הנשענים עבריינות של אחרים סוגים המסחר בהגבלת כרוכים מאידך,

השחור. השוק מן הנהנים ועל
זו תופעה ביישוב. והמוסרי החלוצי המתח של ברפיונו מסתייעים לעיל שנמנו הגורמים כל

החדשה. בעלייה מאשר פחות לא הוותיק, ביישוב חותמה הטביעה
בעבריינות הטיפול המשטרה. של פעולותיה בתחום כלולים אינם הסוציאליים המניעה אמצעי
הוצאו לאמועדים עבריינים של ומבחנם עוונם את שריצו עבריינים של שיקומם עולי~ימים, של
משטרתיים מניעה באמצעי להשתמש נאלצת המשטרה הסעד. למשרד ונמסרו רה המשט מידי
יע>ואפקטיבי, מניעה אמצעי כשלעצמה הפשעים חקירת משמשת וראשונה בראש בלבד. טהורים
את מסויימת, לתקופה ממנו, ומונעת שנתפס העבריין את החברה מתוך מרחיקה שהיא משום

חוקיות. הבלתי בפעולותיו להמשיך האפשרות

תכגון :1

לתופעות שיטותיה את להתאים והשתדלה בארץ העבריינות דרכי את ולמדה חקרה המשטרה
הארגון צורות * אחרי בחיפוש גם עסק המשטרתי המחקר במדינה. הפשיעה של המיוחדות
האדם כוח של התקן לעיבוד וראשונה בראש הוקדשו התכנון פעולות זו. למשימה ביותר המתאימות
גט תיכננה המשטרה בזבוז. ובלי לעילות של במכסימום העבודה שתתנהל מנת על הציוד, ושל
ובהתאם אוכלוסייתו, ושל מקום כל של לצרכיו בהתאם החדשות, ונקודותיה תחנותיה הקמת את

האוכלוסייה פיזור של למגמה
בסוף שעובדה וסטטיסטיקה דיווח בשיטת המשטרה השתמשה הללו הבעיות לימוד לשם
המשטרה של האופרטיביים צרכיה את משרתת זו שיטה הדוח. בשנת והופעלה הקודמת השנה
נתונים אלא בה אין ברם, השונים. לצדדיה העבריינות על ונתונים מספרים באמצעותה המשיגה
המספרים העבריינות. של והקרימינולוגי הסוציולוגי הצד על כלומר, העבריינים, על מעטים
המשטרה מוכרחה בזאת זו. סטטיסטית שיטה על בנויים פשעים, בחקירת הדן בפרק להלן, הניתנים

הסוציולוגיים, הנתונים להכנת גם בעתיד לדאוג בדעתה אולם שעה, לפי להסתפק
שהונהגה התעבורה, חוקי על והעבירות הדרכים תאונות של הדיווח ושיטת זו סטטיסטית שיטה
זו, בדרך שהושגו הסטטיסטיים המספרים רצון. משביעות והוצאות הביאו הקודמת, בשנה היא גם
בסיכומים ונתפרסמו הושוו סוכמו, התעבורה, עבירות ועל התאונות על והן העבריינות על הן
על הממשלה ראש במשרד המרכזית הסטטיסטית הלשכה של פרסומיה גם אנאליטיים. שנתיים

המשטרה. בידי שקובצו הנתונים על כולם מיוסדים אלה נושאים
מלוות המפות חדשות. במפות נתעשרו אחרות ממויימות וביחידות הארצי במטה המפות חדרי
המועדים מקומות על שלעבירות, תכפן על התורפה, מקומות על נתונים המכילים הסברה, קונטרסי
, פרטיהם ועל מוסדותיהם על בארץ, היישובים כל להכרת ושונים רבים נתוניפ וכן דרכים, לתאונת

יעיל. שיטור לצרכי הדרושים האחרים
רצויים. בלתי זרים על פיקוח שיטת להקמת הכנות נעשו הדוח בשנת

ונוהל ווגגויןגוהג ,3

של במיונו! ולצרכיה. המדינה לתנאי לב בשים והולכים, מתגבשים המשטרתי והנוהל הנוהג
וחודשו רוכזו הדוח בשנת ומנוסים. וותיקים משטרה חילות של נסיונם עם נתמזג ישראל משטרת
■ : . הקודמות. בשנים המשטרה ידי על שהוצאו והפקודות ההוראות ופורסמו
חודשו: זו בהזדמנות .1952 שנת בתחילת שיופיע באוסף וקובצו נופו הארצי המטה פקודות
מפורטות קבע פקודות הוכנו ומשק. יעל בעגייני הדנות אלה ובייחוד רבות, פקודות ותוקנו
החדשים הקצינים הדרכת אך ,1952 בשנת הן גט תפורסמנה אלה פקודות משטרה. תחנת לניהול
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מנת על תדיר נמשכת ונוהל נוהג של התכנון עבודת כיוב4* כבר לפיהן נעשית ו*ימויניט *נ!5יט
תפקידיהם. כל ביצוע בדבר האפשר ככל ומפורטות דוייקות מ הוראות המשטרה לאנשי שתהיינה

ומניעה שיטור .4

. . . . , ■ הקבוצתי השיטור שיטות א.
1950 לשנת בדוח והוסברה בתלאביב, 1950 בשנת שהונהגה הקבוצתי, השיטור שיטת .\י 1.6.1951 וביום בירושלים גם 18.1.51 ביום הונהגה זו שיטה רצון משביעות תוצאות הביאה ל
תחנותיו על לשעבר הבירה נפת אזור נכלל בירושלים השיטור נפת של פעולתה בחיפה..בשטח /
בחיפה השיטור בנפת ומינפתוח) צפפה בית והמזרחית, הדרומית הצפונית, (המרכזית, ונקודותיו! י
ונקודת חיים קרית הכרמל, הדר המזרחית, התחתית, העיר (תחנות לשעבר. העיר נפת איזור נכלל

ניםנס). וואדי
מן אותו ומשחררת ביותר, המהירה ובדרך דיחוי בלי לאזרח, עזרה הגשת מאפשרת זו שיטה
מקרה, כל עם בקשר זמנו בה לאבד אף ולפעמים המשטרה לתחנת וללכת רגליו את לכתת הטרחה
לאחר המכסימלית במהירות האזרח אל המשטרה את מביאה השיטור פעוט.שיטת ואם חשוב אם

לעזרה וקרא (999 (מספר בטלפון שצלצל
 : הדוח בשנת השיטור לנפות שהגיעו הקריאות מספר להלן

28015  תל~אביב.(ינוארדצמבר)
8118  (יולידצמבר) חיפה
4325  בלבד) (אוגוסטדצמבר ירושלים

השיטור אנשי פעולות המכסימלית. במידה לה הנזקק הקהל, אהדת את רכשה השיטור שיטת
העבירה. לביצוע סמוך עבריינים כשנתפסו רבות, בהצלחות הוכתרו

לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.
עירוניים ביישובים מורגשת ויעילותה כפריים, לשטחים מתאימה אינה הקבוצתי השיטור שיטת
לפיכך, נשארה, ניידים, פטרולים באמצעות שטחיהן על החולשות התחנות, שיטת בלבה צפופים

הגדולות לערים מחוץ בתקפה
ופיזורה* האוכלוסייה גידול במידת חדשות ונקודות תחנות הוקמו הדוח בשנת

במלחמה עיקרי תפקיד מחדש* ואורגנה הוגברה בהסתננות במלחמתה המשטרה של פעולתה
ננקטו כן זה. תפקיד של לצרכיו בהתאם במיוחד ואומנו שאורגנו הגבול משמר לפלוגות נודע זו

, , , המקומיים. הגורמים בשיתוף המדינה ביישובי שונות פעולות

■ ■"." . / . שוני8. שיטור ת3קירי .5

חטאים של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
פרט וכף, ערים בנין מודעות, חריפים, משקאות כגון שונים, ופקודות1 חוקים על (עבירות שונים
פקודות של לפועל הוצאה רשיון! ללא שהוחזקו ותחמושת נשק החרמת בדרכים)? התעבורה לפקודת

: אלה: בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן מאסר.

31 ה 5 ב ט

חטאיט

19511950

תיקיט 121848610נרשמו

בדין 65467413נתחייבו

88זוכו

למשפטם בחקירה)מחכים 5095459(כולל

במשטרה ינוטלו המשפט 535או.גבית 730י
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,82. גוב?ח
1951 ותחמושת נשק וווורמת

וזתחמץשת או הנש? וזבלהוחרםנמצאסגג בסר

י53תביט 89142

246מקלעים

212950תתמקלעים

44113157אקדחים

ופגזים רימונים 30542347פצצות,

ציד 75764חגי

(כדורים) ולאקדחימ לרובים 188602250241362תחמושת

ואחרות סטן 9059149מחסניות

(בקילוגרמים) נפץ וחומר 55001965025150דינמיט

83 טבלה
פקודות של ל ע ו ס ל הי א צ ו מאסרה

מאסר מאסרפקורוה 0ק1רוה
איתשלץמיחיבפליליגת על

1950 195119501951

המשפט מבתי 19186נתקבלו 2196526662355
לפועל 17426הוצאו 1708522462189

מגצעיפ *6

חד ומקצתם ממושכים מקצתם מבצעים, של ביכר במספר המשטרה הועסקה הדוח בשנת
אנשי את.. שהעסיק השניה לכנסת והבחירות צה"ל בתמרובי הקשורים המבצעים כגון פעמיים'
של ההתייצבות ביקורת מהווה נפסק, שאינו מתמיה מבצע לאקצרה. תקופה משד המשטרה

כמעט. שגרתית לפעולה והפך השנה ימות כל נמשך המוקשים פינוי הצבא. יוצאי

. . וגגולות חו6יפ .7
העוגנות באניות בביקורת התעופה* ושרות הנמלים בבטחון מטפלת והגבולות החופים חטיבת
במניעת והזרים? הישראליים השייט כלי של. הצוותות על בפיקוח ן בה החונים ובמטוסים בארץ
על בפיקוח < הים בדרכי ההסתננות במניעת < ומתוכה הארץ אל חוקית בלתי ויציאה כניסה

הארץ. מן והיוצאים הנכנסים האנשים ברישום וכן הים* על עזרה ובהגשת הדייג
הנםיונות וכספים, סחורות להבריח והנסיונות ההברחות והאחרות, הכלכליות העבירות
הדן בפרק נכללו החטיבה אנשי ידי על שנחקרו העבירות ושאר חוקית בלתי בדרך הארץ מן לצאת

פליליות, בחקירות
ושיטור. מניעה תפקידי הם. החטיבה תפקידי שאר

בפיקוח החטיבה עסקה כן הארץ* חופי ולאורך כנרת בים סיורים ביצעו המשטרה ספינות י %
■ ולוד* חיפה תל*אביבויפו, בנמל הסדי על 1

פרט החטים?/ צרכי את המשמשות הסירות החטיבה. של בפיקוחה נמצאת המשטרה מספנת יי
משומשות הנן המנועים, החלפת ידי על שתוקנו ושתיים בהולנד קצר זמן לפני שנקנו לשתיים
חילוף חלקי חסרים כך על: נוסף מיועדות. הן שלמענן לצרכים מתאים אינו שמבניהן. או ביותר,

; רב. בקושי כרוך תיקון וכל למנועים
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פליליות חקירות

החקירה פסולות אתון .1

 והכלכלית הכללית, הפלילית,  מחלקות לשלוש מחולק החקירות אגף היה הדוח בשנת גפ
אותן. ותיאמו הללו בשטחים המרחבים פעולות את ריכזו העבריינות, של השונים בסוגים שטיפלו
במשך חלו הכלכלית המחלקה של ובייחוד השונות' המחלקות של ובתפקידיהן בהיקפן ברפ,
פונקציות של והעברתן הממשלה של הכלכלית במדיניותה ההתפתחות חשובים* שינויים השנה
שלבשה הכלכלית, המחלקה של ובסמכויותיה בארגונה נשתקפו למשרד ממשרד מסויימות כלכליות
המדור הפלילית: המחלקה של בסמטיותיה גם חל מה שינוי מספר. פעמים צורה ופשטה צורה
הדוח תקופת תום ועם ממנה, הופרד זו, מחלקה של למרותה לפנים נתון שהיה פלילי, ולחקר לזיהוי

החקירות. אגף לראש במישרין כפוף המדור היה

הפלילית המחלקה א,
מסייעת ? במרחבים החקירות תפקידי של ביצועם על מפקחת הארצי במטה הפלילית המחלקה
פעולה ושיתוף קשר מקיימת ומקצועיים? משפטיים בעניינים ועזרה עצה ובמתן בהדרכה למרחבים
בינלאומיים. בממדים הפועלים העבריינים תפיסת ולשם אינפורמציה החלפת לשם חוץ משטרות עם

מסויימות. עבירות של בחקירתן במישרין המחלקה אנשי מטפלים כל על נוסף
משפטי* לייעוץ וחולייה ולהדרכה לבקורת חולייה לחקירות, מדור  קיימים: במחלקה

קשה שחקירתם או מרובה שחשיבותם חמורים מקרים בחקירת עוסק לחקירות המדור
משרדים של בקשתם לפי חקירות מנהל המדור אחד. מתחומי.מחוז חורגת שהיא או ומסובכת,
של או הפלילית, המשטרה של הבינלאומי לארגון המשתייכות חוץ משטרות של או ממשלתיים
בעניינים הטיפול מתרכז בו דיפלומטיים? בצינורות פניותיהן את המעבירות אחרות, משטרות
המדור הסמים. מבריחי של פעולותיהם בדבר הידיעות ונאספות מסוכנים בסמים למסחר המתייחסים

הנאצים. עט פעולה בשיתוף אנשים נאשמו שבהם המקרים כל בחקירת גם עוסק
יהודים הואשמו שבהם מקרים 48 מהן חקירות? ב128 המדור אנשי טיפלו הדוח בשנת
בקשר הוגנות בלתי בפעולות אנשים נאשמו שבהם מקרים 8 המלחמה, פושעי עם פעולה בשיתוף
האשמות שתי מזוייפימ? שטרות החזקת או כסף שטרות זיוף של מקרים 13 לכנסת, הבחירות עם

וביריב. רמאות מקרי שבעה שוחד?
לתביעה. והועברו מבוססות ושתים עשרים נמצאו הנאצים עם פעולה בשיתוף האשמות מבין

יסוד* להן נמצא שלא מאחר במשטרה, נסגרו יתרן
חקירתם עצמית. יזמה מתור או בקשתם לפי למרחבים, לעזרה מומחים חוקרים שולח המדור

הארצי. למטה כולה מועברת ביותר, הקשים מן מסויימיט, תיקים של
האחרים. ובמרחבימ שבתחנות החקירות משרדי כל את מזומנות לעתים מבקרת המחלקה
האחרים והמסמכים היומנים הפנקסים, את החקירות, תיקי כל את בודקים המבקרים הקצינים
המבקרים הקצינים עבודתם? ושל החוקרים של המקצועית רמתם נידונה שבהם דוחות ומגישיםי
ובנוהג. בנוהל להנהיג שיש התיקונים ובדבר תיקון הדורשות המגרעות בדבר גם דעתם מחווים
ומקצועיים משפטיים בעניינים החלטה או עצה מתן לשם למחלקה נשלחים רבים תיקים
המשפטי, היועץ עם הדוקים קשרים מקיימת אלה בבעיות המטפלת החולייה נוהל. ובענייני
נאשם שבה חקירה כל הראשי. הצבאי הפרקליט עם וכן המחוזות פרקליטי ועם המדינה פרקליט עם

זו. חולייה של לטיפולה מועברת תפקידו בביצוע הקשורות בעבירות ממשלתי פקיד

פלילי ולחקר לזיהוי המדור ב.
במידה הורחבה ופעולתו הפלילית המחלקה מן כאמוה הופרד, פלילי ולחקר לזיהוי המדור
קביעת לשם מוצגים, של בדיקות ומבצע וחפצים אנשים של הפלילי ברישום מטפל המדור מרובה.

י י י וכיו'יב. הכימי הרכבם אמיתותם, זהותם,
עבריינים. של קודמות הרשעות ולבירור אצבע טביעות למיון המשרד עומד המדור במרכז
עבירות. בוצעו שבהט במקומות שהועתקו בודדות אצבע טביעות לבדיקת משרד קיים כך על נוסף
המעבדות זה למדור משתייכות כן המדור. שבתחומי נפרד משרד בידי נתון והרכוש האנשים רישום
■."... המשטרה. של
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של הביצוע במקומות שנמצאו יליה כלי של קלעיכדוליט אוסף בעליכת הוחל הדוח בשנת
אתחלה נעשתה להימצא. העתידים קלעים עם והשוואה בדיקה לשם נודעו' לא שמבצעיהן עבירות
בביצוע נוקטים הם שבהם השיטות לפי עבריינים כרטיסיית ותוכננה עבריינים אלבום הכנת של
רמתם של בעטייה בקשיים נתקל מדעיים עזר בא*צעי השימוש אופרנדי). (מודוס העבירות
עומס מחמת מתעכבת אלה של הכשרתם הטירונים החוקרים מן חלק של הבלתימספקת המקצועית

עליהם. המוטל הכבד העבודה
טביעות טפסי נגנזו בהן ומלאות. עשירות אצבע לטביעות המשרד של והתיקיה הכרטיסיה
על כיבושה מימי ישראל בארץ שנידונו העבריינים כל של הקודמות ההרשעות וטפסי האצבע
מחצי למעלה מכילה הכרטיסיה הזה. היום ועד תקומתה מיום  ישראל ובמדינת הבריטים ידי
שהורשעו לאנשים המתייחסים אישיים תיקים מ360.000 למעלה  והתיקיה שמיים כרטיסים מיליון
פליליים, במשפטים הנאשמים של האצבע טביעות על נוסף ובודק, בוחן המשרד פלילייפ. בתיקים
אישור לשם נדרש מהימנותם שבירור אזרחים של אצבע טביעות הוטבעו שבהם הטפסים את גם
וכוי). לנשק רשיונות יציאה, היתרי יושר, (תעודות שונים היתרים לקבלת ידם על שהוגשו הבקשות
ונעשו ,(1950 בשנת 18761 (לעומת אצבע טביעות טפסי 27725 במשרד נתקבלו הדוח בשנת

בכרטיסיה, בדיקות מ78000 למעלה
חוסר ובגלל מקצוע ובעלי מאומנים בעובדים המחסור מחמת קשיים נגרמו המשרד לעבודת .

הכרטיסיות. של נאותה לאחסנה מספיק מקום
שבהם ממקומות שהועתקו טביעות ומזהה משווה בודדות אצבע טביעות לבדיקת המשרד
מאומנים עובדים בסגל המחסור בגלל מתעכבת זה ענףחקירות של התפתחותו גם עבירות. בוצעו

עבירה. בוצעה שבו מקום בכל הטביעות כל את לגלות בכוחם שיהא
שלא עבריינים 51 של זהותם הבודדות האצבע טביעות אוסף באמצעות נקבעה הדוח בשנת

לדין. והובאו נאסרו אלה עבריינים כן. לפני נודעו
ידי (על המבוקשים העבריינים ברישום עוסק ורכוש אנשים של מרכזי לרישום המשרד
אנעים ושל נעדרים של וכן שביצעו, עבירות על חוץ) משטחת ידי על או ישראל משטרת

. חיפוש שונות, ודרישות (חקירות פליליים שאינם עניינים עם בקשר למצאם מבקשת שהמשטרה
אגף חוזר באמצעות המבוקשים האנשים של ותיאוריהם שמותיהם את מפיץ המשרד קרובים).
2576 של ופרטיהן שמותיהם ופורסמו נרשמו הדוח בשנת מזומנות. לעתים המתפרסם החקירות,
אנשים אחרי בחיפושים נעזרת, המשטרה נעדרים. ו252 שנמלטו עבריינים 255 מהם אנשים,
נתגלו המרכזי הרישום באמצעות ישראל'/ ב"קול ובשידורים בעתונות בפרסומים גם נעדרים,
חוזרים הנעדרים מן שרבים לציין יש נעדרים. שבעה ושל שנמלטו עבריינים 30 של עקבותיהם

הפרסום. לאחר הטוב, מרצונם לבתיהם
עשרה לשתים תצלומים אוספי סופקו שעה ל*י עברייניםי של אלבום בהכנת הוחל הדוח בשנת

תצלומים. כאלף מכיל הללו האוספים מן אחד כל יחידות.
בשנת הוחלט* או. נמצא אבה שנגנב, לזיהוי הניתן רכוש של ארצי רישום גם מנהל המשרד
שונים).שנתפסו וחפצים תעודות חיים, (בעלי עצמים 283 המרכזי הלישומ באמצעות זוהו הדוח

אזלחים. ידי על שנמצאו או גנבים של מידיהם המשטלה ידי על
תנאי בלם, ועבליינים, עבילות בגילוי לבה עזלה ליחידות להגיש המשטלה מעבדות בידי יש
מוצגים משליחת ולהימנע למעבדות להגישם שלאוי המוצגים את לבלול יידעו שהחוקלים לכך
ובדבל המעבדות של אפשלויותיהן בדבר לחוקרים הדדכה למתן צעדים ננקטו לפיכך עלו. חסלי

שלהן. הטכניקה
ועל ציודן על באלץ, המשטרתיות הצילום מעבדות כל על מפקחת המרכזית הצילום מעבדת
הדפסות. ו73261 הגדלות 6043 "לייקה'/ צילומי 22355 צילומים, 9837 נעשו הדוח בשנת יעילותן.
המעבדות לעשר. עכשיו מגיע שמספלן במלחבים, הצילום מעבדות על נוספו חדשות מעבדות שלוש

כאחד. עבירה ומקומות אנשים לצילום המתאים ומשוכלל, אחיד בציוד צויידו
שוכלל, הציוד כימית, מעבדה הוקמה רבות. טכניות בדיקות לפועל מוציאה המטה מעבדת
שכלול לדרגת הגיעו טרם הם אולם ושופרו, הורחבו הטכניים והשירותים הוחש ידיבדיקות קצב
מבוצעות חשובות בדיקות אחלימ. מדעיים למוסדות זיקה מכל המשטרה את לשחדל כדי בה שיהא
אלה, מוסדות הרשו ממפל במקליט ואהלים. אביב בתל התקנים מכון ויצמן' מכון ידי על לפלקים
בדיקות המשוכלל, ציודם ובעזלת במעבדותיהם בדיקות לבצע המשטלה למומחי אדיבותט, בלוב

בילושלימ, הבריאות משלד של המרכזיות המעבדות ידי על השנה גם בוצעו טוכסיקולוגיות
במידה נזקקו המלחבים תיקיםי ל777 שהתייחסו בדיקות אלפי המעבדה ביצעה הדוח בשנת
מפוקפקים, ומטבעות כסף שטרות בחינת  הבדיקות לוב המעבדה. של לשילותה והולכת גדלה
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מטלותיוו* בדיקותכימיות* נעשו כך על נוסף ותחמושת. *שק מםובנים> סמיכ* יי' וכתבי תעודות
, ■.■..■ . ■ ■ , יי ובו'.

מוסדות ידי. ועל הממשלתיים החולים בתי ידי על חקירות לצרכי נבדקים פצועים אנשימ
ניתוחי הבריאותי משרד ידי על למשטרה ניתנה זה בנידון ויעילה אדיבה עזרה אתרים. רפואיים
"הדסה" העירוני החולים בבית המשטרה של המומחה הפתולוג ידי על לפועל מוצאים גופות

אחרים. במקומות "הדסה" ושל לישראל ההגנה צבא של החולים בבתי וכן בתלאביב,
. מקרי של ביצועם למקום יוצאת זו חולייה רצח. מקרי בחקירת לסיוע טכנית חולייה הוקמה
טכנאי גייסה. המשטרה תכניות. ומשרטטת צילום הטעון את מצלמת המוצגים, את אוספת הרצח,
להצגה;בבתי. פשע שלמקומות מודלים להכין שתפקידו פלאסטיות, ולעבודות לשרטוט מומחה
, י וכיו"ב. פשעים בוצעו שבהם מקומות של ומדוייקות מפורטות תכניות לשרטט המשפט'

הכללית המחלקה ג.
בעניינים שונות ודרישות בחקירות וכן חשודים ועל זרים על בפיקוח טיפלה הכללית המחלקה
כגון ואחרים, ממשלתיים מוסדות עם קבוע במגע עומדת המחלקו! המדינה. בבטחון הקשורים

וכיו"ב. הצבא מוסדות הדתות, משרד החוץ, משרד
פעולה משתפי חשודים, רצויים, בלתי זרים של פעולותיהם בדבר חקירות ניהלה המחלקה
מן שולחו רצויים בלתי זרים שמונה בארץ העוגנות זרות ומספינות מצה"ל עריקים הנאצים, עם

אלה מפעולות כתוצאה הארץ

■ הכלכלית המחלקה ד.

.לחודש עד פעמים. שלוש הדוח בשנת נשתנו הכלכלית המחלקה של וסמכויותיה ארגונה
המקצועי הפיקוח המשטרה: ובין החקלאות משרד בין מחולקות הכלכליות הסמכויות היו אפריל
לדין.. העבריינים ובהבאת כלכליות עבירות בגילוי עסקה המשטרה החקלאות? משרד בידי היה

שתיהרשויות על שחלש פיקוח נציב פעל בה קצרה לתקופה. פרט יפה, עלה לא זה זיווג
ענייני כל החקלאות,.הועברו שבמשרד לפיקוח המחלקה פירוק עם אפריל, חודש בתחילת
שלושה. הוקמו הכלכלית במחלקה המשטרה. לידי השירותים ועל המלאי על המזון, על הפיקוח
הענפים גם לכספים.  והשלישי ולשירותים, לתעשיה למסחר,  השני למזון,  הראשון מדורים:
גט חוסלה שעה אותה אלה. קווים1 לפי כלל, אורגנו,.בדרך בנפות והלשכות במחוזות הכלכליים
למשטרה., הועברו ותפקידיה האוצר, במשרד הזר המטבע תקנות על בעבירות שטיפלה המחלקה
י, הפיקוח הוצא דצמבר בתחילת שינוי: שוב חל בפעולתה, החלה והמשטרה העבודה שאורגנה לאחר
המשטרה בידי ולתעשיה. למסחר המשרד לידי והועבר המשטרה מידי והשירותים המלאי המזון, על
תבזו ואנשיהן חוסלו בנפות הכלכליות הלשכות והתנוחות. הכספים ענייני רק איפוא, נותרו,
להברחות.י ומדור לכספים מדור  מדורים: שני הוקמו במטה המחוזיים. שבמטות הכליליים בענפים
ן כספיות ובעבירות מטבע בעבירות לטפל הרשאית במדינה היחידה' הרשות הנו לכספים המדור
ייי"י" : המכס. שלטונות גם הברחות בענייני מטפלים זאת לעומת
מאמצים נעשו המלאי ועל המזון על הפיקוח בשטח הכלכלית המחלקה של פעולתה בתקופת
ה*יבות בין מספקת* במידה פרי נשאו לא אלת מאמצים ברם, השחוה השוק על להתגבר רציניים
לדין שבהבאתם הקשיים את ובפרט השונות, הרשויות בין הבלתימספיק התיאום את למנות יש לכר
ביותו1 רב וזמן עבודה, עמוסים היו לספסרות המיוחדים הדין בתי העבריינים. של ובהענשתם
טיפלו.: הרגילים הדין בתי המשפט. שמיעת ליום עד העבריין ותפיסת העבירה ביצוע מיום עבו|
התייחס שהקהל העובדה את גם לשכוח אין ביותר. ונדירים בודדים במקרים אד כלכליות בעבירות

. השחור. בשוק במלחמתה המשטרה עם פעולה שיתף ולא הכלכלית לעבריינות באדישות ברובו
על הפיקוח חוקי על ובעבירות המטבע חוקי על בעבירות כספים, בענייני הטיפל של העברתו
תיאום ביחסי עומדת המשטרה ביצועה. עם מיד רצויות תוצאות הביאה המשטרה. לידי היהלומים

היהלומים. על המפקח ועט המטבע על המפקח עם הדוקים
סבומים' נכנסים מהן שכתוצאה מניעה פעולות הן זה בשטח המשטרה של פעולותיה עיקר
מטבע סכומי שברשותם אנשים אולם למשפט, מובאים המטבע מבריחי לאוצר, זר מטבע של ניכרים

 המחלקה בארץ. י מוסמכים לבנקים כספם את להעביר נדרשים מבריחים, שאינם לארץ, בחוץ
מסויימות% חוץ בארצות חסומים חשבונות בעלי שהנם ישראל תושבי על גם מתמיד פיקוח מקיימת
בצינורות; לארץ זה הון של הברחתו את למנוע  הפיקוח מטרת כספים. יצוא על הגבלות שהטילו
רכושם תמורת בהעברת אלה חשבונות בעלי נעזרים מאידר' חוקיים. בלתי או רשמיים בלתי
הדגוש, מוחזק שבהו המדינות ובין ישראל בין שנכרתו המסחריים החוזים במסגרת בסחורות,
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שהונם חוץ לתושבי השייכים כספים של לארץ לחוץ הברחתם במניעת גם טיפלה המחלקה
בארץ* נחסמים אלה רכוש בעלי של חשבונותיהם בארץ. נמצא

סכומים תפיסת לידי המביאות אחרות, יזומות ופעולות, סריקות המחלקה מבצעת כך, על נוסף
לחוץ הברחות למנוע כדי ביהלומים, הסחר על בקפדנות מפקחת המחלקה זר. מטבע של ניכרים

בארץ. חוקיות בלתי ועיסקות לארץ
ולתפוס הברחות למנוע האחרות, המשטרה יחידות ושל הכלכלית המחלקה של מאמציהן
מזון, חבילות מצלמות, נובעים, עטים ושונות: רבות סחורות נתפסו פרי. נשאו המבריחים, את
בהברחה, שעסקו מאורגנות כנופיות חוסלו וכף. חשמליים מקררים אריגים, רדיו, מקלטי שעונים,
המשטרה, של פעולתה בתחומי נמצאים אינם המלאי ועל המזון על הפיקוח שענייני פי על אף ■

לידיעתה. המגיעה זה מסוג עבירה בכל פעולה מלנקוט נמנעת היא אין
פעולותיה תוצאות את מספרי סיכום לסכם האפשרות נמצאה טרם זה דוח הכנת בשעת .

שיופעלו אלה פרטים לדיווח סידורים נעשו ההברחות, ועל המטבע על הפיקוח בשטח רה שלהמשט
.1952 בשנת ויפורסמו יסוכמו סטטיסטיים סיכומים .1952 בשנת

העבריינות מצג .2
החישוב שיטות א.

לידיעת שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנליטיימ והניתוחים הנתונים של ביסודם
החשבון מן שהורדתם . ליחידה, מיחידה שהועברו התיקים מן חוץ בפנקםיה, ונרשמו המשטרה
מופיעים מספרים של נוספת בסדרה מדומה. קיומם י ולפיכך פעמיים אלה נרשמו שכן הכרחית,
מטעמים במשטרה שנסגרו התיקים בניכוי שנרשמו, המקרים כל כלומר "האמיתיים", התיקים
יש וכדומה. פלילית אשמה לבסס כדי בהן אין כשהעובדות או ציבורי, עניין חוסר למשל, שונים,
האחרים התיקים שכל פירושו ואין בלבד, מוסכם מונח הוא אמיתיים" "תיקים שהביטוי לזכור
הודעה סמך על שנרשמו התיקים מספר שהועברו). לתיקים כאמור, (פרט, מדומים או כוזבים הם
כלל קטן אינו אלה של (ומספרם "אמיתיים" שאינם התיקים כלל, בדרך אפסי  ממש כוזבת
באמצעות משפטי בירור של לשלב דבר, של בסופו מגיעים, הם אין כי שאם מקרים אלא אינם וכלל)
מאשר יותר אף לעתים וממושכת, קשה עבודה המשטרה בהם השקיעה. זאת בכל הרי המשטרה,
ולסכסוכי לתקיפות המתייחסים התיקים את נזכיר לדוגמא וחמורות* קשות עבירות של בתיקים
אף על "לאאמיתיים", בחץקים הם מו*יעים ולפיכך בהם, לטפל סירבה שהמשטלוה דירות
אלא ממש, של פלילית אשמה קיימת היתד. האלה המקרים מן שברבים הברורה העובד*
לסמכויות ובהתאם  כאמור למדי, וממושכת קשה לפעמים  חקירה לאחר קבעה, שהמשטרה
בהגשת ציבורי עניין שאין השלום), שופטי שיפוט מפקודת 19 (סעיף החוק ידי על לה שהוענקו
סירובים בכך, ירצה אם פרטית, תביעה להגיש רשאי ושהמתלונן המשטרה, ידי על לדין התביעה
תלוננים מ והם מקופחים, עצמם הרואים הנפגעים, אצל תרעומת המקרים, ברוב מעוררים, אלה
ברובן היותן, אף על אלה, תלונות כי מכך, להימנע אין ברט, דלעיל)! ה' בפרק (כמוסבר ומוחים
וזמן מרץ השקעת דורשות יסוד, משוללות אף רבים ובמקרים ערך ומעוטות פעוטות המכריע,
העובדות על מאפילה הצדדים שבין ההדדית והטינה האיבה חשיבותן: כלפי יחס בשום עומד שאינו
אינם בהן, משפטיות תביעות* הגשת שכן וכל אלה, בתלונות המשטרתי ול הטיפ בירורן" על ומקשה
המשטרתי הטיפול שרק פליליות אשמות לחקירת הנדרש הזמן חשבון על אלא להיעשות יכולים

זה. מסוג תלונה לכל תיק גפתח הסירוב אף שעל להדגיש יש להן. יאה
מספרי גט שהועברו) תיקים (להוציא שנרשמו התיקים למספרי נוסף בטבלות, ניתנים לפיכך 

גמירא. עד החקירה את בהם ניהלה שהמשטרה "האמיתיים" התיקים

העבריינות ב.

'(1950 בשנת 24854 (לעומת ועוון, פשע מסוגי עבירות ב35950 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
בשנת 8610 (לעומת חטא מסוג עבירות ב12184 המשטרה טיפלה כן ?%44.6 של עליה כלומר,
סירבה שהמשטרה פעוטים, וסכסוכים תקיפות בענייני תלונות 6607 נתקבלו כך על נוסף .(1950
זה)* מסוג תלונות 6346 נתקבלו 1950 (בשנת שבידה החוקיות לסמכויות בהתאם בהם, לטפל
איפוא עלה "האמיתיות" העבירות מספר "אמיתיות". נמצאו ועוון פשע מסוגי עבירות 33554
%18.9  האוכלוסיה של הממוצע: גידולה היה זמן פרק באותו .1950 שנת לעומת ב%52.1
אם אף האוכלוסיה. במספר העליה מן שלוש פי כמעט איפוא גדולה העבירות במספר העליה בלבד.
1819 לעומת 6772) בשנת,הדוח שנרשמו הרבות הכלכליות העבירות את החשבון מכלל נוציא

האמורה. המסקנה את לשנות כדי בו שיהא במידה הריבוי אחוז ישתנה לא (1950 בשנת
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האוכלוסייה לגידול בהשוואה העבירות ריבוי

מםפרחתיקימ התי?ימ כ? ה*וג?וטיוז
תןשגימ ל10000 שנרשמו1 השנ\?י) (ח0טת/!

239 35950 1503000 1951
197 24854 1264000 1950

%21.3 %44.6 %18.9 באחחימ הגידול

מגיע אינו עבירות של ניכר שמספר העובדה את בחשבון להביא יש העבריינות על בדיון
עבירות שייכות זה לסוג תלונה. בהגשת מעוניינים אינם שהנפגעימ משום המשטרה' לידיעת כלל
אחרות, בארצות ג0 שכיחה זו תופעה ניכר, במספר ואחרות מיניות עבירות ואף רבות כלכליות
שאין עבירות לפרקים מבוצעות החדשים העולים ובישובי במעברות יותר. קטנים בממדים כי אם
מנהגי לפי ביניהם להתפשר מבכרים שהצדדים משום המשטרה אל מגיעה אודותיהן הידיעה
להלן הניתנים שבניתוחים מאליו מובן משטרה. תחנת בקרבתם נפתחה שטרם משום או עדתם

תלונות. או רשמיות ידיעות עליהן קיבלה שהמשטרה העבירות רק בחשבון הובאו
וגניבות ההתפרצויות השוה לרצח, והנסיון הרצח בסעיפי בייחוד העבירות, מבין רב חלק
מושבם למקום וחוזרים המדינה לתחומי החודרים המסתננים, של לפעולותיהם לייחס יש הבהמות,
שבידה, האמצעים בכל אחריהם רודפת המשטרה מעשיהם. את שביצעו לאחר מיד לגבול שמעבר

נוספות. משטרתיות פעולות לפעול בידה אין המדינה לגבול משהגיעה אך
מיסודה. מופרכת  החדשה העלית מן כתוצאה ורק אך בא הפשעים שריבוי הרווחת, הדעה
הארץ תושבי שבין זה אחוז על עולה אינו החדשים העולים מבין העבריינים שאחוז לדעה יסוד יש
למשל חדשים, עולים ורק אך כמעט מעורבים עבירות של מסויימים בסוגים כי אף יותר, הוותיקים

קלות. סדר ובהפרעות בתגרות וכן מפרדסים, פרי בגניבת
טיפלה שהמשטרה בלבד), ועוונות (פשעים לסוגיה העבירות מספרי את המראה טבלה להלן
או הריבוי ציון עם ,1950 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדוח, בשנת בהן
הנידונות* בשנים תושבים 10.000 לכל סוג בכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה

טב5ה85
1950  1951 גהז טיפלה שהמשטרה עבירות

הריביי אמיתייםתיקיטהתיסימממגזראחוז
העבירה תירירת19511950היאול אישאו ל10.000

19511950
או הריכו* אחוז

הירידה
_^^ +19511950ו

6250רצח 24.00.40.46150.22.0_

ללצח 7955נסיין 43.60.50.4765343.4

אדט 2819הייגת 47.40.20.2281855.6

בשוגג מות 137135גרט 1.50.91.1129130■0.8
ופשוטה חבלנית 28092297תקיפז! 22.319.018.22458186631.7

זהירות מחוסר 192135חבלה 42.21.31.116011637.9_

לשוד. ונסיון 17420816.3שוד 1.21.6165201.17.9
מגורים לבתי 24822055התפרצות 20.816.516.32460203221.7.

עט? לבתי 12201137התפרצות 7.38.19.0121111267.5■ י.

בהמות וגניבת 311304התפרצות 2.32.12.4.3113042.3._ ■

התפרצויות 805652שאר 23.55.45.179964823.3_

ואופנועים מכוניות 15419922.6גניבת 613116118.6י1.01
מכוניות מתוך גניבות

מכוניות חלקי 758590וגניבות 28.55.04.773858226.8

אופנייט 13041060גניבות 23.08.78.3114790926.2

כיס 15901151גניבות 38.110.69.11544110739.5

בהמות 678662גניבת 2.44.55.26516352.5
גנובות 88696072שאר 46.159.048.08563574849.0. .

ביודעין גנוב רכוש 175160קבלת 9.41.21.316514414.6
כגנוב החשוד רכוש 6917295.2החזקת 4.65.8607643. _.5.6

לאוניס ונטיון 4846אונס 4.30.30.42929

מינ'יות עבירות 377366שאר 3.00.33.0293293
כלכליות 67721819עבירות 272.345.014.464121143461.0
עבירות 62354953שאר 25.941,439.25416412431.3 י
העבירות 3595024854כל 44.6239197335542206262.1_.
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שהמשטרה משוט תיקים נפתחו לא שבהן ולתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהם, לטפל סירבה
למיתות הכוונה הציבור בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם עבירה ■

ונסיונות התאבדויות מקרי הברחות, דליקות, פתאומיים), או בלתירגילים מוות (מקרי משונות
להתאבד.

לשנת והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם התיקים של טבלה להלן
:1950

36 טב5ה
1950  1951 המשטרה ידי על שגחקרו תיקים
המקרים כל

הייבץי אן/ו!
הירידה אן 1950 1951

3595024854+ 44.60/0
46263686+ 25.50/0
19812660 25.5"/
1159980+ 18.3"/
134141 5.0"/

210108+ (%94.4
17651684+ %8.0י

121848313+ 46.60/
709506+ 40.10/0

אחרות שסורבו אשמות
ועוונות) (פשעים פליליים תיקים
תקיפות /

משונות מיתות
התאבדות מקרי

גם (נכללו להתאבד נ*יונות
הפליליים) בתיקים

הברחות
חטאים
דליקות

+ %36.9 42882 58718 המקרים כל

מחוזית: חלוקה לפי ועוונות), (פשעים שנרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
37 טב5ה

נלגך) ועוונות מחוזית(פשעימ חלוקה 1950 שנרשמו1951 תיקים

הטגזת
תיקים
(פשעים

בטח"שנרשטי השנתיהא7/ח ב

1951195019511950

תלאביב
וגבולות) חופים (כולל חיפה

ירושלים
טבריה

הנגב נפת
הארצי במטה הכלכלית המחלקה

15255
9629
7023
3509
442
92

11865
6678
4205
1817
210
79

42.40/0
26.80/0
19.50/0
9,8%
1.2%
0.3%

%47.7
26.9%
16.9"/
7.30/0
0.9%
0.3%

הכל 3595024854100.0%100.0%סך

הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם התיקים כל של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
: 1950 לשנת והשוואתם

38 טבלה
מחוזית חלוקה 1950 1951 רו שנתק למיניהם התיקים כל

השגתי כ0רחנ? האחח שנוזקת התיקים נום1

1951195019511950

תלאביב 2711321601%46.2%50.4מחוז
חיפה 161451114927.50/026.00/0מחוו

ירושלים 95686988%16.3%16.3מחוז
טבריה 521427708.90/6.40/0מחוז
הנגב 5842930.9/0%0.7נפת

הארצי במטה הכלכלית %0.2/94810.20המחלקה

5871842882100.0%100.0%ב6ךהכל
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. משליש, ביותר הדוח בשנת בהפעלה טיפלה שהמשטרה התיקיםי מספר

;,. . , ,  והמקרים, העבריינות מוגי ג..בחינת
, לרצח רן ונסי רצח (1)

לרצח הנסיון בסעיף "האמיתיים"). (במקרים %22 של עליה הנסקרת בשנה חלה הרצח בסעיף
<%43.4 של עליה חלה

בוצעו, ידוע, שלהם המניע שאין או שתי,  בהם שהמניע לרצח והנסיון הרצח מקרי רוב
מ%55 ולמעלה הרצח מקרי מכל %62 כוללים אלה מניע סוגי שני מסתננים ידי על לוודאי, קרוב

הדוח. בשנת לרצח הנסיונות כל >1ל

30 ה 5 ב ט

המניע לרצחלפי והנסיון הרצח מעשי בחינת
.נםין\רצח , לחית

195119501951. 1950

דם 2221גאולת
לבינה שבינו 823ענינים

קרקעות 121סכסוכי
19192122שוד

ירושה 121סכסוכי
אחרים 19142816מנ'יעיט

ידוע אינו 195219המניע

61507653בסה"כ

40 טכ5ה
הביצוע שיטת לפי לרצח והנסיון הרצח מעשי ב:חינת

לרצחנםיוורצח
י7/כיעןע שיטת

1951195019511950

36,375742יריות
113125דקירות
331הכאות

22הרעלה

621חביקה

אחרים 45^53אמצעים

הכל 61507653סך

בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)
129 (מהם בשוגג מוות גרם מקרי ר137 "אמיתיים") (כולם הריגה מקרי 28 נרשמו
זאת לעומת הקודמת. השנה לעומת מ%55 למעלה של עליה חלה ההריגה במקרי "אמיתיים").
המקרים ובמספר ,(%1.5) שנרשמו בשוגג המוות גרם מקרי במספר ביותר מועטת עליה רק חלה
המצב לנוכח. במפתיע, נראה זה דבר (0.8'70) ביותר פעוטה כי אם ירידה, אף חלה האמיתיים
ירידה חלה להלן), ת' פרק (ראה בדרכים התאונות. מקרי בחינת שמוכיחה כפי ברם, בתעבורה?

הקטלניות. התאונות מקרי במספר ניכרת

לשוד ונסיון שוד (3)
"אמיתיים") 201) שנרשמו מקרים 208 לעומת "אמיתיים"), (מהם165 מקרים 174 נרשמו
להגברת הדבר את לייחס יש השוד. מקרי במספר %17.9 של ירידה חלה כלומר, החולפת. בשנה

המסתננים. נגד הננקטות הנמרצות ולפעולות ביישובים השמירה
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לשוד: והנסיוין השח מקרי של דולוקתמ את המלאה טבלה להלן

41 טב?ה

1951 1950 לשוד וניסיון שוד

העבירה 0ת
א1"אמיתיים"נרשמו העליה אחת

("אטיתייט".)1951195019511950 היגירה

בבתים לשוד ובמיון שוד

בדרכים לשוד ובמיון שוד

בהמות לשוד ובמיון שוד

58

85

31

89

78

41

57

. 77

31

88

72

41

 35.20/0

. + %6.9

 24.470

שוד מקרי הכל 174208165201סך %17.9

לוודאי, קרוב י בוצע, בבתים השוד ממקרי ניכר וחלק הבהמות שוד מקרי של המכריע רובם
המסתננים, ידי על

פריצה ידי על (4)גניבות
מקרים. 4110 (לעומת "אמיתיים" 4781 מהם התפרצות, מקרי 4818 נרשמו הדוח בשנת

(1950 בשנת "אמיתיים

 ההתפרצות: מקרי של. חלוקתם את המראה טבלה להלן

42 טבלה

1950 1951 פריצה ידי על גביבות

העבירה 0ת
אויזייבז""אמינרשטץ הריבוי אחוו

("אמיתיימ")1951195019511950 הירידה

בלילה מגורים לבתי +1399117613921169התפרצות %19.1

ביום מגורים לבתי +923642913631התפרצות %44.7

הזמן  מגורים לבתי התפרצות
ידוע 160237155232איבו %33.2

בלילה עסק לבתי 823832821828התפרצות %0.8

ב'יום עסק לבתי י87968293התפרצות %11.8

וחגים בשבתות עסק לבתי +310209308205התפרצות 50.20/0

בהמות וגניבת +311304311304הר"פרצות 2.30/

התפרצויות +805652799648שאו 23.30/0

הכל +4818414647814110סך %16.3

אחרות התפרצויות של ניכר ומספר בהמות נגנבו שבהם ההתפרצות מעשי של המכריע רובם
מים לבארות אריזה, לבתי למחסנים, התפרצויות נכללו שבו התפרצויות'/ "שאר בסעיף (ביחוד
מועטת: עלייה אך חלה הבהמות גניבת בסעיף מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב בוצעו,  וכירב)

במסתננים. המתמדת המלחמה תוצאות את משקפת זו עובדה
לבתי בהתפרצויות המקביל הריבוי ואת עסק, לבתי ההתפרצויות באלות הירידה את לציין יש
חגים בימי דירה לבתי ההתפרצויות במספר הפתאומית הירידה גם היא מעניינת תופעה דירות.

אלד" בימים ומשרדים עסק לבתי בהתפרצויות המקבילה והעליון ושבתות,

49



: המחוזות לפי בלבד) ("אמיתיים" ההתפרצויות מקרי מספר את המלאה טבלה להלן

43 טב5ה
המחוזות יי לפ  1951 ה צ י ר פ י ד י ל ע ת ו פ י נ ג

חחמחוזמחוז נפתמחוזמ
ל5 י* דל ד/ז*

.חיפהתלאביביתשלימ ווי/הנגבטבריה טך

בלילה מגורים לבתי 21489323128261392התפרצות
ביום מגורים לבתי 124608142363913התפרצות
 מגורים לבתי התפרצות
ידוע אינו 515137142165הזמן

בלילה עסק לבתי 1893991734416821התפרצות
ביום עסק לבתי 1245156432התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 7315360139308התפרצות
בהמות וגניבת 168558035311התפרצות

התפרצויות 20845989421799שאר

הכל 10392663827186664781סך

הכל בסך המחוזי %21.7%55.7%17.3%3.9%1.4100.0/0האהוז

העלולים המקומות רבים בו אשל תלאביב, במחוז ארעו ההתפרצויות מכל ש%55.7 לציין יש
לפורצים. מטלות לשמש

 ו%19.3 עסק ולבתי לבתידירה התפרצויות הן בתלאביב ההתפרצויות מכל %80.7
הן ההתפרצויות מכל %63.8  בירושלים בהמות. גניבת עם והתפרצויות אחרות התפרצויות
התפרצויות. ושאר בהמות גניבת עם התפרצויות  ו%36.2 עסק ולבתי לבתידירה התפרצויות
בהמות גניבת עם ההתפרצויות ובין אחד, מצד עסק ולבתי דירה לבתי ההתפרצויות בין היחס
ר%9*90 בטבריה ו%242 %75.8 בחיפה, ו%20.4 %79,6י הוא: שני מצד התפרצויות ושאר

הנגב, בנפת ר%9.1
שייר ההתפרצויות מכל רבע כמעט ר%23,3 %76.7 הוא: דלעיל היחס הארצי הכל בסך

המסתננים* לפעולות לייחסם יש המכריע שברובם לסוגים

גניבות ר א ש (5)
9142 שמהן '9734 (לעומת "אמיתיות" 12,774 מדון שונות, גניבות 13,353 נרשמו הדוח בשנת

.(1950 בשנת ."אמיתיות'/
: הגניבות מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

44 ה ל ב ט

1951  ת ו ב י נ ג שאר

וזנובירדז ח1נ
"אמיתייט"נרשמו

אץ הריבוי אחוז
(אמיתיים)1951195019511950 הירידה

ואופנועים מכוניות 154199131161גנייבת 18.60/0
מלון מבתי +252204247199גניבות 24.10/0

מכוניות מתוך, .גניבות
מכוניות חלקי +758590738582וגניבת %26.8

אופניים +130410601147909גניבות %26.2
כיס +1590115115441107גניבות %39.5

בהמות +678662651635גניבת %2.5
גניבות +8617586883165549שאר 49.970

הגל +133539734127749142סך 37.70/0 

של לפעולותיהם לוודאי, קרוב לייחס, יש הבהמות גניבות מקרי של המכריע רובם את
לפעולות זה דבל לייחס יש הנראה כפי 5 (2.596) בלבד מועטת עלייה חלה זה בסעיף המסתננים.

. המשטרה. ידי על הוחזרו שנגנבו הבהמות מכל %21 המסתננים, נגד המוגברות
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אחר חקלאי יבול וגניבת הפרדסים מן הפרי גניבות מספר ביותר רב שונות'' "גניבות בסעיף
דאגה לעורר כדי בהם שיש לממדים עלה אלה של מספרן ומעברות. עולים מחנות בסביבות
הגניבות את שיעקרו ומארבים מתמידים פטרולים מאפשר אינו הנוכחי האדם כוח מצב רצינית.
לדין שהובאו רבים/ פרי גונבי ונאסרו ניכר במספר חדפעמיים מבצעים נעשו השורש. מן האלה

זה. מסוג הגניבות מספר של מדוייקת סטטיסטית לקביעה סידורים נעשו ונענשו.
האחרים בסוגים גם חלה ניכרת עליה (%39.5) מדאיגה במידה עלה הכיס גניבות מספר
כאמור, (וכן,. %18.6 של ירידה חלה שבהם והאופנועים, המכוניות לגניבות פרט הגניבות, של
של עליה חלה שבו גניבות'/ "שאר הסעיף בלבד). קלה עלייה חלה שבהן הבהמות, בגניבות
שמבצעיהן, ("אופורטוניםטיות"), הזדמנות" של "גניבות הנקראות מגניבות בחלקו מורכב ,5()>%,

"גניבת בסעיף לעיל). (כמוסבר פרי מגניבות  ובחלקו מקצועיים? גנבים אינם כלל, בדרך
ברחוב. השגחה בלי האופניים שבהשארת המסייע הגורם כרגיל, פעל, אופניים"

.(%39.7< ניכרת עלייה חלה הגניבות של הכולל במספר
המחוזות. לפי בלבד) ("אמיתיים" הגניבות מקרי מספר את המראה טבלה להלן

45 ה 5 ב ט
המחוזות לפי  1951 ת ו ב י נ ג שאר

העבירה מוזגוטוג
ירגשליט

מ1/ח
תלאביב

מוזגו
,70 ז/י

מוזגו
טבריה

נפה
הנגב

חטיבת
נ הכלוזג" סר

ואופנועים מכוניות 1485293131גניבת
מלון מבתי 46109857גניבות .

247
וגניבת מכוניות מתוך גניבות

מכוניות .103486122חלקי 189738
אופניים 95958864:41147גנייבות

כיס 144117718633221544גניבות
בהמות 2451232075224651גניבת
גניבות 190936791825605932058316שאו

הכל 255666172540722128211.12774סך

המחוזי %5.7%11.70/0%100/"19.8/"%2051.8האחוז

של המכריע רובן הגניבות. כל ממחצית יותר בחלקה תלאביב נטלה הגניבות בסעיף גם
של חלקם ביותר רב גניבות" "שאר בסעיף בתלאביב. בוצעו (1544 מתוך 1177) הכיס גניבות
מסוג הן הגניבות כל כמעט וגבולות חופים בחטיבת חפירות. מטעי רוב נמצאים שבהם המחוזות
של "גניבות ככולן, רובן שהנן, בנמלים, הגניבות של אופיין את משקף זה דבר גניבות". "שאר'

הזדמנות".

מיניות עבירות (6)
"אמיתיים"). מקרים 322  (מהן מיניות עבירות על תלונות 425 למשטרה הובאו הדוח בשנת

המיניות: העבירות מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן
40 ה ל ב ט

1950  1951 מיניות עבירות

העבירה סוגי
אג"אמיתיים"נרשמג תריבגי אן/ה

("אמיתיים")1951195019511950 וזיריחז

בכוח לאונס ונסיון ■אובמ
כחוק שלא בעילה

זכר משכב
בכוח וילדות ילדיט אונס
במבוגרים מגונימ מעשים

ובילדות בילדים מגונים מעשים
מיניות עבירות שאר

40
33
14
8

86
134
110

30
25
10
16
76
167
88

24
21
14
5
67
93
98

17
17
8
12
62
131
75

+ 41.2"/
+ 23.50/0
+ 75.0"/
 0/ס58.3
+ 8.1"/
 %29.0
+ 30.70/

הכל ^425412322322סו %0
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"האמיתיים" המקרים ובמספר ביותה קלה עלייה חלה שנרשמו המיניות העבירות במספר
השנה לעומת שינוי כל חל לא ממש) האמיתיימ המקרים עם זהה הנו עבירות של זה (שבסוג

: הקודמת
בעילה ממש. בכוח התוקף השתמש שבהם המקרים כל נכללו לאונס והנסיון האונס בסעיפי
שלא נערה בעילת למשל, חוקית, שאינה אך בכוח, שימוש בלי בעילה פירושה  כחוק שלא
; ההסכמה. לגיל הגיעה
גבות המיניות העבירות מספר עדיין אך נבלם, שנתיים לפני שגבר המיניות, העבירות גל

.1949 שלפני בשנים העברי, ביישוב שנרשמו המקבילים המספרים לעומת בייחוד למדי,
שנעשו המגונים והמעשים האונס מקרי במספר הניכרת הירידה  ביותר חשובה תופעה
של ירידה חלה וילדות ילדים של האונס מקרי במספר עשרה). משש (למטה רך בגיל בילדים
במספריט חלה זו ירידה %29 של ירידה  זה מסוג המגונים המעשים מקרי במספר ,%58.3

זה עבירות סוג של האמיתיים
והמספרית שנרשמו כחוק שלא והבעילה האונס מקרי מספר בין בהשוואה למצוא יש רב ענין
?(%60) 24 אמיתיות נמצאו אונס מקרי על תלונות מ~40 עבירות: סוגי שבאותם האמיתיים
על התלונות מן ש%40 הדבר של פירושו (%63.6) 33 מתוך 21  כחוק שלא הבעילה ממקרי

שווא* תלונות היו כחוק שלא בעילה על התלונות מן ו%.36 אונס
הוכחות, מחוסר נסגרו ובילדות בילדים מגונים מעשים על תלונות תיקי של ניכר מספר
מיניות. בהתקפות שנפגעו* הילדים של לעדויותיהם מסייעת עדות הדורש הקיים, החוק של בעטיו

רכוש.גנוב והחזקת גנוב רכוש קבלת (7)
רכושי החזקת ושל ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן

. גנוב: שהוא לחשוד יסוד שהיה

47 טב5ה

1950  1951 גנוג רכוש והחזקת גנ'וב רכוש קבלת

העבירה סוג
10"אמיתייט"נרשמו הריבוי אחח

הירידה1951195019511950

ביודעין גנוב רכוש קב?ת
לחשוד יסוד שהיה רכוש החזקת

גנוב שהוא

175

691

160 ,

729 .

165

607

144

643

+ %14.6

 %5.6

הכל 866889772787סר %1.9 ,

ריבוי על אלא העבריינות, ריבוי על לא מעיד שנתגלו ביודעין הקבלה מקרי במספר הריבוי
. . המשטרה. של פעילותה

תקיפות (8) 

או הריבוי אהוו "אמיתיות"
בלבד) ואמיתיים הירידה 1950 1951

48 טב5ה
תקיפות

נרשמו

1950 1651

בהן טיפלה שהמשטרה תקיפות
+ 31.770 1866 2458 2297 2809 גמירא עד
   3686 4626 בהן לטפל סירבה שהמשטרה תקיפות

+ %81.7■ . 1866 2458 5983 7435 הכל 0ך
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פליליות גבול להסגרת בזדון לרכוש נזקים (9)

. . 40 ה 5 ב ט

פליליות גבול ת ו ג ס ה ו בזדון לרכוש נזקים
או"אמיתיים"נרשמו אתתהריבץי

("אמיתיים").19511951019511950 הירידה

הצתה

בזדון לרכוש נזק

ופלישות גבול הפגות

41

953

471

37

827

418

40

850

358

35

684

272

+ 14.30/0

+ %24.3

+ 31.60/

הכל +146512821248991סן 25.9?'0

בסימן עמד מספרן באלימות כרוכים  לרכוש ונזקים תקיפות  אלה עבירות סוגי שני
שבהן תקיפות המכריע, ברובן הנן, גמירא עד בהן טיפלה שהמשטרה התקיפות מתמדת עליה
תקיפה מקרי הגדול, ברובם הנפ, שסורבו המקרים ביותר* קלה שאינה גופנית חבלה לנתקף נגרמה

אפסית. כמעט. היא החבלה שבהם מקרים  ובמיעוטם לנתקף, חבלה כל נגרמה לא שבהם
עניין יש ברם, "אמיתיים". הם ידה על סורבו שלא התיקים רק המשטרה שלגבי מאליו, מובן
כי אם ממש, אמיתיות הן שברובן שסורבו, תקיפות על לתלונות המתייחסים המספרים בהבאת רב

ערך. קלות
אלימות. בהם שיש באמצעים להשתמש הגוברת הנטייה ניכרת הזולת רכוש כלפי בעבירות גם
(להוציא שסורבו העבירות מספר את עליהם נוסיף אם יותר, עוד יעלו 47 שבטבלה המספרים
ערך1 וקלי פעוטים אמנם שהנם אלימות, למעשי ברובן מתייחסות אלה עבירות גם תקיפות)!
הקודמת). בשנה 2660 (לעומת זה מסוג מקרים ב*1981 לטפל המשטרה סירבה הדוח בשנת יותר.
סכסוכי של תוצאה הם להצתה) (פרט האחרים הנזק מקרי של ורוברובם התקיפות מקרי רוב
הצפיפות מפאת החמירו אלה סכסוכים זה. עם וזה עצמם לבין בינם בתים, ובעלי דיירים שכנים,
רוגז, לידי ומביאים המחלוקת סלע המשמשים המשותפים, המטבחים של בעטיים ובייחוד שבדיור

בכוח. ושימוש עצבנות

ורמאות זיופים (10)

■ ■. . . 60 טנ?ה , ■ ■

1950 1951 ורמאות פיט ו זי

העבירה טיג
א!"אמיתיים"נרשטץ הריבוי אהח

הירידה
נ?נר) יט (אמיתי 1951195019511950

זיוף

רמאות

141

165

136

229

127

149

127

180

+ %0

 17.20/0

הכל ,306בסך 365276307 %10.1

ניכרת, ירידה חלה אלה עבירות בסוגי

מ י ט נו ובנק מטבעות זיופי (11)

.(%570) ומטבעות בנקנוטים של הזיוף מקרי במספר ביותר גדולה עליה חלה זאת לעומת
.'20) שנרשמו מקרים 24 לעומת "אמיתיים") 134 (מהם זה מסוג מקרים 173 נרשמו הכל בסד
מזוייפים, ושטרות מטבעות הפצת מקרי המכריע ברובם הם אלה מקרים 4950 בשנת "אמיתיים")
מזוייפיפ דולארימ ומהם האויב, מארצות באחת כנראה, שזוייפו, ישראליים כסף שטרות מהם,

ותיירים* עולים ידי על בלאיודעין, אף ולפעמים ביודעין לפעמים לארץ, שהובאו
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. כלכליות עבירות (12)
ואינם רגיל, פלילי טיפול בהם טיפלה שהמשטרה למקרים מתייחסים להלן הניתנים המספרים
נעשו בעיקר). מניעה פעולות (שהנן מטבע בענייני הכלכלית המחלקה של פעולותיה את כוללים

.1952 בשנת שיופעל אלה, מניעה פעולות של סטאטיסטי לרישום סידורים

51 ה ב? ט

כלכליות19501951 עבירות

העבידה כת
או"אמיתיים"נרשמו הדיבגי אז/ה

("אמיתיים")1951195019511950 הירידה

מזון עבירות
מלאי עבירות
מטבע עבירות

שירותים עבירות

3647
740
528
1857

929
350
306
234

3477
685
469
1781

410
280
253
200

+ 748.0%
+ 144.6%
+ %85.4
+ 790.5 %

הכל +6772181964121143סך 4610/

הריבוי את ולא המשטרה, של פעילותה הגברת את כמובן, משקפים, דלעיל הריבוי אחוזי .

לתקופה המכריע, ברובם מתייחסים, אלה שמספרים לזכור יש הכלכלית. העבריינות של הממשי
בלבד. 1.12*51 ובין 1.4.51 שבין

בסף ההברחות. תפיסת בשטח בוצעה המשטרה של אחרת כלכלית פעולה הברחות. (13)
מקרים 662 (1950 בשנת 1634 (לעומת הברחות מקרי 1765 הדוח בשנת המשטרה גילתה הכל
וסיגריות, טבק הברחות  198 מזון, הברחות  מקרים 495 טכסטילים, הברחות מקרי היו
 המבריחים של הארי חלק וכיו"ב. בהמות, הברחת  55 ותכשיטים, שעונים הברחת  100
במקרים המדינה. נמלי דרך מחו"ל הבאים ותיירים תושבים  יתרם לגבולות; מעבר מסתננים
מזון, ק"ג 16216 צמר, ק"ג ו84 טכסטילים חתיכות 6187 טכסטילים, מטרים 18007 נתפסו הנ"ל
בהמות ראשי 155 שונים, תכשיטים ר252 שעונים 3021 סיגריות, קופסאות ר2639 טבק ק"ג 947
שתי בוצעו כן ל"י. 12,000  שנתפסה הסחורה ערך היה התכשיטים תפיסת ממקרי באחד וכו/

קאראט. 49.5  בשניה אבנים, 61 נתפסו? באחת יהלומים. של תפיסות
המכס, עובדי ידי על שבוצעו התפיסות כמובן, נכללו, לא דלעיל במספרים

בעדות ביותר נפוצה המשכרים המשקאות ששתיית העובדה אף על שיכרות. (14)
אין משפטיות. תביעות לידי שהביאו שיכרות של בודדים מקרים אלא נודעו לא מסויימות,

בארץ. רצינית בעייה מהווה השיכרות

של עלית שהם "אמיתיים", 107 שמהם מקרים, 109 נתגלו מסוכנים. סמים (15)
הקודמת: ובשנה הדוח בשנת שנתפסו הסמים רשימת להלן הקודמת. השנה לעומת %4.9

1951 1950

קילו 323.700 קילו 323.700 חשיש
12.300 " 12.535 אופיום
0.008 " 0.096 קוקאין
0.400 " 0.294 אחרים

לייחס יש שנתגלו. המקרים במספר הקל הריבוי אף על. ירידה, חלה שהוחרמו הסמים בכמויות
החשיש עישון של ההרגל ברם, למצרים. והלבנון מסוריה בטרנזיט ההברחה דרכי לחסימת זו ירידה
התפיסות שמספר לחשוש ויש המזרח, מארצות העליות של מסויימים בחלקים גם מהי במידת נפוץ

זו. בתופעה המלחמה את להגביר אמצעים ננקטו בסמים. השימוש ממדי את משיג אינו
מקרי 137 במדינה ארעו הדוח בשנת להתאבד. ת ונו י ונס התאבדויות (161
שבשנה הנסיונות 108 ו ההתאבדות מקרי 141 (לעומת להתאבד נסיון מקרי ו201 התאבדות

הקודמת).

.,... . ■  ■ 54 י.



: הללי המקרים מנותחים שבהן טבלות להלן
52 ה 5 ב ט *

1950  1951  התאבדות מקרי
הכל סר הסיבה המגגריס מקךם הג\תק

כארץ הגיל המגיב
המשפחתי המיז
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53 ה 5 ב ט
1950  1951  להתאבדות ת ו ני נסיו

הביגץע אמצעי הסיבה מנורים מקום התתק
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האשמות בפנקמי הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספרי
עליה שנענשים פלילית לעבירה להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק שלפי פי על אף המשטרה. של
על משפטיות תביעות מהגשת המשפטי, היועץ של הוראותיו לפי המשטרה' נמנעה החוק, לפי

הכלל, מן יוצאים למקרים פרט אלה, עבירות
שעברה). בשנה 500 (לעומת דליקות 709 המדינה בשטח ארעו הדוח בשנת דליקות. (17)
רשלנותם מתוך נגרמו רבות דליקות הצתה. מקרי 41 גם ביניהן היו ך א קלות. היו השריפות רוב
נזקים וגורמים תבואה לשדות סיגריות ובדלי גפרורים הזורקים מכוניות ונוסעי אורח עוברי של

לחקלאות, עצומים
פתאומי מוות מקרי 1159 המדינה בשטח ארעו הדוח בשנת משונות, מיתות (18)
בבתי שמתו האנשים כל וכן אחרות, ותאונות דרכים תאונות חללי רצח, הרוגי טבעי: בלתי או
נחקרו הללו המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת או הסוהר, בבתי או רוח לחולי חולים

משונות למיתות החוקרים בפני והובאו המשטרה ידי על
היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין עבירות. שאר (19)
עבירות 201 חוקית. בלתי התקהלות של מקרים 28 רשיון, בלי יריד. כלי החזקת של מקרים 138
העבירות במספרי נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות של מקרים 1120 בטחון, שירות חוק על

"האמיתיים" המקרים מספרי הם הללו המספרים כל הכלכליות),

פליליות חקירות .3

וחוקרים חקירות א.
למשטרת שעבודו לחוקרים פרט חריף. עודנו פשעים בחקירת ומאומן מנוסה אד8 בכוח המחסור
בין מקצוע. בעלי חקירות עובדי הדברים, מטבע במשטרה, היו לא המנדט ממשטרת ישראל
התאמצה המשטרה לחקירות שכן וכל משטרתיים למקצועות מומחים אין החדשים המתגייסים
הנחה מתוך מספקת, ידיעה בעלי חוקרים של קאדרים האפשרית במהירות לאמן לפיכך, ומתאמצת,
במשטרה עבדו לא זאת, למרות הדרושה* המומחיות ואת הנסיון את ירכשו עבודתם שבמהלך
אצבע, לטביעות מומחים כגון טכנאים, בולל זה (מספר חקירות עובדי 654 אלא הדוח בשנת
שונים מקרים. ב46534 טיפלו אלה חקירות עובדי וכיו"ב). החקירות משרדי של רשמים צלמים,
(לעומת לשנה חקירות ב71 בממוצע איפוא, טיפל, חקירות עובד כל זה), מכלל הוצאו (חטאים
ידי על הנחקרים התיקים, ומספר ארצי, ממוצע אלא כמובן, אינו, זה מספר הקודמת), בשנה 66
(במחוז לחוקר תיקים 55 של המינימום בין מתנודד והוא השונים, במחוזות שונה חקירות, עובד

הנגב בנפת ו112 תלאביב) (במחוז 80 ובין ירושלים)
של ותנועותיהם עקבותיהם על מתחקים השונים במחוזות חוקרים של מיוהדות קבוצות

וכיו"ב. שנגנב רכוש מחפשים מועדים, עבריינים
"האמיתיים", המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
נודע שבהם תיקים ככולם, רובם הם, "הבלתיאמיתיים'י התיקים שנרשמו. התיקים מספר לפי ולא
אשמה חקירתם העלתה לא שכן הנאשם, אחרי לבקש צורך אין שבהם או מלכתחילה, העבריין

כוזבות. היו שהאשמות שנתגלה או פלילית

עבריינים ומאסר גילויים ב.
העבירות עט בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר את המראה טבלה להלן

הקודמת: ובשנה הדוח בשנת "האמיתיות" העבירות ועם שנרשמו
54 ה 5 נ ט

ויין וגיל עבירות

1950 1951 ומיונו העביירות

24854 35950 ועוונות) (פשעים שנרשמו עביירות
22062 33554 "אמיתיות" עבירות
10855 18687 העבריינים נודעו בהן עבירות

49.2"/ %55.7 הגילויים אחה

ב%6.5. הגילויים אחוז איפוא, עלה, העבירות ריבוי אף על
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טב5ח,56
עבירותגילוי  1עבריינים ד ג הנפשני

העבירה 0ת
נרשמו
תיקים
בשנת

העבריינים"אמיתיים"
נתגלג

אחח
הגילץיים

1951195119501951195019511950

626150272444.30/048.070רצח

לרצח 7976533529%46.154.77נסיון

אום 94.47=/282818271796.40הריגת

נשוגג מות 13712913012712698.40/96.970גרם

ופשוטה הבלנית 2809245818662290175893.27094.27תקיפה

זהירות מחוסר 19216011614611191.27095.770חבלה

בכוח לאונס ונסיון 50/0".76/"402417191379.2אונס

כחוק שלא 332117201795.27100.0%בעילה

זכר 1414811878.60/91.70/0משכב

בכוח וילדות ילדים 851241180.00/0%91.7אונס

במביוגריט מגונים /"866762575885.10/093.5מעשים

ובילדות בילדים מגונים 134931316711372,00/086.370מעשים

מיניות עבירות 1109875907391.87097.370שאר

י'כל 3732323425552920233890.37092.30/0בסך

56 טבלה

הרכוש ניגד עבירות עבריינים
תיקים

אהההעברייניםתי?ימשנרשמ\
העבירה הגילוייםנתגלו"אמיתיים"בשנתסוג

195119511950195119501950 1951

בבתים לשוד ונסיון 585788192933.07שוד 33.370
בדרכים לשוד ונסיון 857772372940.370שוד 48.170
בהמות לשוד ונסיון 313141101024.47שוד 32.370

בלילה מגורים לבתי 139913921169154766.57התפרצות 11.170
ביום מגורים לבתי 92391363116811217.77התפרצות 18.47

נודע לא הזמן מגורים, לבתי 160155232195423.37התפרצות 12.370
בלילה עסק לבתי 82382182812912114.67התפרצות 15.770
ביום עסק לבתי 878293223133.37התפרצות 26.870

ובחג בשבת עסק לבתי 310308205635124.97התפרצות 17.270
בהמ5מ וגניבת 311311304193.070התפרצות 0.370

התפרצויות 805799648796710.37שאר 9.97
ואופנועים מכוניות 154131161294829.87גניבת %22.1

מלון מבתי 252247199614924.670גניבות 24.77
מכוניות הלקי וגניבת מכוניות מתוך 758738582695910.17גנייבות %9.3

אופניים 13041147909689410.37גניבות 5.970
כיס 159015441107180877.97גניבות 11.770

בהמות 67865163530386.07גניבות 4.67
גניבות 8617831655492678193534.97שאר 32.270

הכל .1834517720בסך 134533806 1289921.570 21.57
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אחרות עבירות עבריינים גילוי

העבירה מגג

גרשמץ
תיקים
בשגת

ה>ק*כ
"אמיתיים"

העבריינים
נתגלו1

א7/ה
הגילויים

1951195119501951195019511950

ביודעין גנוב רכוש /"175165144165144100.07100.0קבלת

כגנוב החשוד רטש /"691607643602638%99.299,2החזקת

414035158%37.522.90/0הצתה

בזדון לרכוש /"95385068455341165.1760.1נזק

14112712712012194.57095.37זיוף

ומטבעות בגקנ'וטיט /"17313420481535.8775.0זיוף

1651491809715165.1783.970רמאות

רשיון בלי יריה כלי 15813819613719199.3797.47החזקת

חוקית בלתי /"3228827896.470100.0התקהלות

ופלישות גבול 47135827234526296.47%96.3ה*גת

מסוכביט סמיט 10910710210510298.170100.070עבירות

מזון  שחור שוק 36473477410347241099.97100.0עבירות %

מלאי  שחור שוק 74068528068228099.67%100.0עבירות

מטבע  שחור שוק 528469253469252100.0799.67עבירות

שירותיט  שחור שוק %99.8.98.57~185717812001777197עבירות

חירום חוקי על אחרות /"11941120803111780299.77099.9.עבירות

הבטחון שירות חוק על 226201381983898.57100.0%עבירות

העבירות 2572216416592032156893.970%94.5שאר

הכל 1387312600605411961559894.9792.57בסך

רכוש החזרת ג,

58 טבלה

והוחזר שנגנב רכוש

1650

י ''5 908,114

'' 213,617

" 78,934

23.570

1951

?"י 1,604,274

"■ 299,207

" 149,707

18.770

שנגנב הרכוש ערן

לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

שנמצא הרכוש ערך

והוחזר שנגנב הרכוש אחוז
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69 ה גובל

חזרו ושהו שניגנבו חיים בעלי

הראשיםהראשיםמסטר אחה
והזחווווזורץננננו שר,

/3808121.30פרות

ופרדות 4468719.50/0סוסימ

/3296018,2חמורים

/"54911320.6צאן

/"18738.9גמלים

הכל /"172234820.2בסך

פשוטות. בגניבות נגנבו או בשדדו התפרצות, ירי על שנגנבו חיים בעלי בכללו דלעיל בטבלו?

ומשפטים האשמות חיסול ד.
חיסולם. שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את מראות להלן הניתנות הטבלות
מאשמים,. בהם מעורבים שהיו האנשים מספרי גם ר1950, 1951 לתיקי ביחס ביתנו, כף על נוסף
במהירות המשפט בית לפני הנאשמים את ומביאה בתיקיה החקירות את מחסלת המשטרה
לשלביהם הדין בבתי במשפטים הטיפול ברם, החקירות, במספר הניכרת העלילו אף על האפשרית,
הפרוצדורה של דרישותיה ומחמת עליהם המוטל הרב העבודה עומס מחמת ביותר, אטי  השונים
ביניהם הנאשמים, יוצאים ובינתיים רבות, פעמים ונדחים רב זמן נמשכים המשפטים הפלילית.
תקופות משך במעצר להחזיקם אפשר שאי משום בערבות, ומסוכנים, מועדים עבריינים
הגשת לאחר כך כל רב זמן המוצאים הדין, פסקי מזה. יותר ואפילו בחדשים הנמדדות
המחכים העבריינים לפעמים נתפסים בינתיים המונעת. השפעתם מרבית את מאבדים המשפט,
שנאסרו העבירות כל על בבתאחת נידונים הם ולבסוף חדשות, אשמות על ושוב שוב למשפטם
בזק העבירות. כל על אחד עונש גם להם נפסק רוב פי ועל הראשון, המשפט הגשת מאז עליהן

אלה. תופעות של בעטיין המשטרה לעבודת נגרם רב

60 ה 5 ב .ט

המשפטים ותוצאות מאסרים ^
!/>גזטקריטממטר הריבץי

באהחיםהיריות המשפטיים 195119501949194819501951השלבים

אגשיםמקריבואנשיםמקריםאנשיםמקריםאנשיםמקרים

והואשמו נאסרו
ועווגות ■1868728931108551644378005528בפשעים +72.10/0+ %75.9

לדיו +1677325922103171564361323452הובאו 62.60/0+ 65.70/0
+7498108616413924243453113הורשעו 16.90/0+ 17.5"/

321674401770272339%19.9%12.5זוכו
המשפט בבית +1033998325044בוטלו 24.1"/+ 59.670
בבית ועומדים תלויים

+8851139883420538114712076המשפט 158.8 %+ 160.0%
___619חנינה 

במשטרה נורע191430095388001049בחקירה +לא 255.0%+ %276.1

אחוז. ל158.8 שהגיעה המשפט, בבתי ועומדים התלויים התיקים במספר העליז? את לציין יש
: השנה. סוף עם בחקירה שנמצאו התיקים מספר גם מרובה במידה עלה השנה
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19501951 ת ו ר י ג ע מסויימימשל בסוגים המשפט ותוצאות מא*רינ* 

נאשמים נאסרו שבהם ברטזיכוייםברטחטביטמקרים
195119501951195019511950

הוןבירה סוג
0ק0000000000 .

/ז8/ז/ז3</ז
*:גז3553£755*

274624414435רצח
לרצח 3550294655771312נסיח
אדם 27351719444411.הריגת

בשוגג מות 1271661261451012151891156גרט
ופשוטה חבלנית 22903550175825921136150610701477329349110תקיפה

זהירות מחוסר 14617411112453654951101144חבלה
לשוד ונסיון 66139681471020111846916שוד

פריצה ידי על 6259635219332553418084898181024גניבה
בהמות 30693853154132422514גניבת
גניבות 308548312272353117922590155523036314877133שאר

בזדון לרכוש 55389041160027738425333112281638נזק
מינייות 2683672933729812312915916235154עבירות

ופלישות גבול 3457672625031462791302327211745הסגת
כלכליות 64008867113915491204145830536738662232עבירות

עבירות 46638017378657882493403325413740119241135296שאר

הכל 1868728931108551644374981086164139242321674401770בסך

61א ה 5 ב ט

19501951  עבירות של מסויימים בסוגים המשפט ותוצאות מאסרים
בוטלג

ועומדיםתלוייבבביתהמשפט המשפט1 עבגייניםווזבוזקיבבית
שנמלטו

19511950195119501951195019511950
העבירה סוג

00000000000
3/ז6וז(ז
2%'3%%?%%

2020301019716713811רצוז
לרצח 21271217815920710נסיין
אדם ,1623910782הריגת 21

בשוגג מות 1189115931071812713141גרם

ופשוטה חבלנית 172395716175698811482744766167תקיפה
זהירות מחוסר ■264735262172266חבלה

לשוד ונסיון 233692457194322533543שוד
פריצה ידי על 13321527186370406914401432גניבה

בהמות 11172326343גניבת
גניבות 17109641637562942249385681105527שאר

בזדון לרכוש 522093441271995012313273נזק
מיניות 4610215094127486213183עבירות

ופלישות גבול 82152386971973255162311הסגת

גלכליות 18244156227697982725104111315714עבירות
עבירות 30321477274688614085448631922477941שאר

הכל 1031038851139885381בסך 342019143009538800220183

■■■.., . ימים עולי עבריינים ה.
הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה עוליהימים העבריינים בדבל מספרים ניתנים להלן
מספרי ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה* שקדמה ובשנה

 לעיל* שניתנו הכוללות בטבלות הופיעו העבירות ידם. על שבוצעו העבירות
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62 טבלה
1950  1951  ימים עולי עבריינים

ימיםעילהריבויהואשמו י
או19511950

תלוייםזוכו.חויבוהירידה
וועומריב

.עבריינים
בכלל

מהם
עולי
ימים

אהח
עולי
הימים

עבריינים
בכלל

מחם
עולי
ימים

במספר
הימים עולי
19505119511950195119501950 1951

+463%6.5412רצח 50.022 לרצח +502%4.0461נסיון 100.021
אדם 19_35הריגת הנפש נגד עבירות שאר

מיניות) עבירות +3890179%4.6286170(להוציא 155.73745459516 לשוד ונסיון 1392%1.41471שוד
מגורים לבתי +424109%257363102התפרצות 6.93453646143
עסק לבתי +375158%42.1422124התפרצות 27.46376437345 בהמות וגניבת 217התפרצות

התפרצויות +16276%46.913150שאר 52 0293333915 ואופנוע מכוניות 453%6.69915גניבת 5ג80.0191 מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי י9120%22.010023וגניבות 13.0 1111712

אופניים 7927%34.211634גניבת 20.6112111112
בים +21653%24.510624גניבת 120.81819305 בהמות 693%3£533131גניבת

הגניבות +44001161%26.33110718שאר 61.74884492412507239 ביודעין רכוש +2166%2.71885קבלת 20.03233 כגנוב חשוד רכוש .החזקת 77552%6.784555 5.51932212522
בכוח לאונס ונסיון 3013.3אונס %251
בכוח וילדות ילדים 41611אונס

זכר 0147'?22627.2משכב 14.37
במבוגרים מגונים +778%10.3655מעשים 60.03233

ובילדות בילדים מגונים 7016%22.811917מעשים 5.9611■155
מיניות עביירות +1649%5.51332שאר 350.0311

כלכליות +8867332%3.7154913עבירות 2453.0311222410
עבירות +8683440%5.15858169שאר 63.6160164152017378

הכל +289312666%9.2164431540בסך 73.191994160491264514
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;; תנועה
דר5י8 תאונות ,1

בשגו 6406 לעומת 8300) ב%29.6 המדינה בדרכי שארעו התאונות מספר עלה הדוח בשנת
להוסין יש ב%16.1> והאוכלוסיה ב%12.3 הרכב כלי מספר עלה זמן פרק באותו הקודמת).
בכביש1 הרכב כלי שצפיפות סברה קיימת מקבילה. במידה הורחבה לא בארץ הכבישים שרשת

בעולם. הגבוהות מן היא כביש) של לקילומטר הרכב כלי (מספר המדינה
הנהגים של רובם רוב של התנהגותם אחר: גורם נוסף הללו האובייקטיביים הגורמים על
בחוקי וחמור גמור זלזול מזלזלים בו, נוהגים שהם הרכב סוג הבדל בלי הנהגים, כל כמעט
מסזדרו תנועה תיתכן לא שבלעדיהם בעולם, המקובלים הדרכים בנימוסי ובייחוד התעבורה'
בשלומו ואף בזכותו בנוחיותו, עיקר כל מתחשב הוא ואין בעיניו כטוב עושה נהג כל בדרכים.
הולכי יותרשל ועוד הנהגים, של המכריע רובם רגל. כהולך הזולתנהג של ובבטחונו
רכג כלי בתנועת הורגלו לא החדשים העולים מן רבים אלמנטרית: דרכים תרבות חסרים הרגל,
הזהירוה אמצעי ובדבר בדרכים להם הצפויות הסכנות בדבר מושג להם ואין בכלל, ממונעים
יד על הנגרמות התאונות לריבוי שבניגוד לציין, יש זאת לעומת אלה. סכנות נגד לנקוט שיש

במדינתנו* עיקר כל שכיח תאונות של זה סוג אין לארץ, בחוץ שיכרות
הסכנוו את להמחיש  שמטרתה נרחבת הסברה פעולת הרחב הקהל בחוגי ניהלה המשטרה
אנשי האלמנטריים. הזהירות באמצעי ולהדריכו מרושלת ומהליכה לקויה מנהיגה לו הצפויות
לילדיכ והסבירו וכף, עולים במחנות ספר, בבתי אלה נושאים על הרצאות הרצו המשטרה

התאונות* סכנת מפני והשמירה הזהירות דרכי את ולעולים
הראשון במבצע מיוחדים: מסעיתעמולה שני הדוח בשנת המשטרה ארגנה כך על נוסף
במם? להם* שהוקצו המיוחדים במעברים לעבור הרגל הולכי את להרגיל  המשימה היתה
המכשיליב המועדים, התנועה לעברייני הציבור של לבו תשומת את להפנות  המטרה היתה השני

אחראיות. בלתי או בלתיחוקיות פעולות ידי על הסדירה התנועה את
רעו שפגיעתו זה, בנזק גט לזלזל אין בלבד: לרכוש נזק נגרם התאונות מקרי מכל ב%55
בתאונוה עודיותר: חמורות ובחיים בנפש הפגיעות ברם, במטבעחוץ. המצוקה בתקופת ביותר
שנפצעו אלד. ובין ילדים, 61 היו שנהרגו הרגל הולכי בין איש. 4539 ונפצעו 212 נהרגו השונות

, . ילדים. 630
עק כולל בפיקוח גם כך על ונוסף ובחקירתן, תאונות במניעת שטיפל האדם שכוח לציין יש
234 על בממוצע עלהי לא לדין, ובהבאתן ברישומן התנועה, חוקן על עבירות ובמניעת התעבורה
עסקו ממש בדרכים פיקוח בתפקידי ובו'. .הרשמים התובעים, החוקרים, נכללו זה במספר איש.
של מועט לא מספר גט אם כי התעבורה, על יומיומי פיקוח רק לאו כולל שתפקידם איש, כי80

וכיו"ב. נכבדים אורחים ליווי וחגיגיות, טקסים בשעת התנועה על פיקוח כגון מבצעים,
בכל המקומי השלטון מוסדות ועם אחרים ממשלתיים גורמים עם פעולה שיתפה המשטרה
התנועה הסדרת טכניות, בעיות חקיקה, בדרכים, שיפורים התעבורה: בתכנון הקשורים העניינים
תנועה בענייני המטפלים צ.ה.ל. שלטונות עם קויים ביותר הדוק פעולה שיתוף ובמושבות. בערים

צבאית.
תביעות של הגשתן קצב אחר פיגר דרכים תאונות בגרימת נאשמים נגד התביעות בירור ,

בדרכי הקשה המציאות את הלמו לא שהוטלו הענשים גם ונתעכבה נשתהו רבות תביעות חדשות.
בלבה כספיים קנסות הוטלו המקרים של המכריע ברובם אך במקצת, אמנם הוחמרו הענשים הארץ.
במידה אלא עלה לא הקנסות גובה גט בודדים, במקרים רק הוטלו רשיונות והפסקת מאסר עונשי

הכסףי בערך השינוי את אף השיג ולא מועטת,

לסוג דרכינו תאומת
63 ה ב? ט
י פ ל  ן ה 19501951חומרתןי .

הת*ץנת הירידה19511950סץג או העלית
גאתתימ

מות נגרפ שגהן תאונות
קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות

בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות

198
1164
2370
4668

217
818
2097
3274

 8.80/0
+ %42.3
+ %13.0
+ 39.50/0 .

התאוות +83006406כל 29.60/0
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64 טב5ה
19501951 והזמן המקוט לפי  לסוגיהן דרלים תאונות

הומזחמקוט

באזוריםהתאונות
עירוניים

באוורים
בלילהביוםכפריים

1951
1950

8300
6406

6046
2882

2254
3524

7063
5415

י 1237
991

או העליה
הירידה
+באחוזים 29.60/0+ 109.8 % 36.00/0+ 30.4"/+ %24.8

65 טבלה
19501951 ת י ז ו ח מ חלוקה דרכים תאו'נות

באהתיט וזעליה 1950 1951. המוזוו

ירושלים +1209973מחוז 24.37
תלאביב +46543499מחוז %33.0

חיפה +20931679מחוז 24.7"/
טבריה +330255מחוז 29.4"/
הנגב 14נפת

13

+ %29.6 6406 8300 הכל בסך

66 טבלה
19501951 המעורבים הרכב כלי דרכים תאונות

כתאונה המעורב הרכב כלי םונ
כלי הירידההרכבמספר או העליה

באחוזים19511950

משא +56644517מכוניות %25.4
ומוניות) (פרטיות נוסעים +37543001מכוניות 25.10/0

+1368988אוטובוסים 38.5"/0
+787687אופנועים %14.6
+820754אופניים %8.8

בהמות ידי על +288170נגררים 69.40/0
+952324שונים 0/ס193.8

הכל +1363310441בסך 30.60/0

67 ה ? ב ט

19501951 אפריים ואיזורים ם יי עירוני איזורים  דרכים האונות

האיוור םוג
ממונעים רכב נגרריםכלי

בהמות
בםרשוניםאופניים

הכל
הנפגעיט

משאאוטובוסיםנוסעים פעתהתניםאופנועיםמכי

איזוו
עירוני

1951)
19501

3704
2261

1012
763

3722
2969

661
552

196
135

710
653

629
170

10004
7503

94
56

931
585

כפרי (1951איזור
19501

.680
740

■ 351<
225

1942
1548

126
135

92
35

110
101

323
154

3629
2938

118
172

608
062

הכל (1951סך
1950[

3754
3001

1368 

988
5664
4517

787
687

288
170

820
754

952
324

13633
10441

212
228

539
647
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09 טב?ה
הסיגות  דרגים תאונות

העיקריות1951
נאךווהם במסמרים

100.0 % ?737

ההאתד, סיבת

מסוכות 5738%65.7נסיעה
רגל הולכי 116413.80/0שגיאות
מיכאניים /4905.60ליקויים
מסוכנות ידרכים 3173.60/

102811.80/0.שוגרת

בסךהכל

:115.68 ?15

דר 1951גימתאונות הפגיעה סיגי ~

הפיגיו*ז נאן/ח*0בטםגזוימנזגגי

דריסה
התנגשות
התהפכות
גליש,;

2212
5669
326
93

26.7"/
68.3"/
3.9%
1.1"/

8300100.0%גסךהכל

70 ה / ב ט

19501951 הסיבות פירוט דרכים תאונות
^םוגיהו 19511950המיבות

גתא. 5 ו לו מ 57384689גמיעה
מופרזת מהירות ,1310278
מסוכנת נטיעה ,21835169

דרכים ובפרשת בפינות זהירות חו*ר .311661011
מכוניות עקיפת .41019614

בזולת איהתחשגות .5577499
ורשלנות לב תשומת, חוסר .6401248

אחורנית נגיעה .7536355
פתאומית עצירה .8215167
שמאל מצד חניה .93187

המדרכה על רכב כלי .102136
הפור בכוון נסיעה .113525

רגלב. הולכי 11641081שגיאות ■

חלשים או זקנים אנשים .127042
ממנו או לביתהספר הולכים ילדים .13254 י

ברחוב משחקים ילדים .1437107
אחרים ילדים .1534852

רחוב חוצים מבוגרים .16325200
(הונית) רכב בכלי יורדים או עולים מבוגרים .171134

הנסיעה בשעת מהמכונית נפילה .1828369
אחרים רגל הולכי .1998423

אחריםג. מיכאניים 490360ליקויים
יתר עומס .207339

פגומים בלמים .21144115
פגום הגה .224134

אחרים מיכאניים פגמים .239960
פגומים אורות .2412220
תאורה חוסר .25521

מסנוורים אורות .26671

ממוכנותד. 317197דרכים
רטובים או חלקלקים כבישים .278377

משובשים כבישים .281225
בדרכים מכשולים .2927230

הרכבת שער .3065
1028210שונותה.

הנהג של ומבוכה נסיון חוסר .31133171
שכרות .3211 .11

השגחה בלי חיים בעלי .331828
שוניות .34866

87376537
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71 טבלה
השנה19501951 לסיחדשי  דרכים תאוניות

1950 1951 החורש

574582
600503
609477
601494
628469
653501
796554
786644
694515
685603
814517
860547

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר

י נובמבר
דצמבר

6406 8300 בסךהכל

72 טבלה
19501951 כפריים ובאזורים הגדולות נערים דרכים תאונות

המכוניותמספרשט ך!האתההנפגעיםמםפרמםפר ממגזר
וכמתווההתושביםהשגההעיר תושביםפצועיםמותהתאונותבעיר 1000 לכל

1951ירושלים 1

/1950
136000
119000

2634
2330

444
280

7

11
288
190

3.26
2.35

1951תלאביב 1

1950 |
340000
330000

24564
21519

3459
1839

35
23

1463
952

10,17
5.57

1951חיפה 1

1950 |
140000
122000

9523
8857

870
763

29
22

616
443

6.21
6.25

מקומות
אחרים

1951 1

1950 /
961000
787000

3527
3524

141
172

2172
2062

3.67
4.47

בסך
הכל

1951 \
1950 )

1577000
1358000

36721
32706

8300
6406

212
228

4539
3647

5.26
4.72

73 טבלה

הכפריים ובאיזורימ הגדולות בערים דרכים תאונות
19511950  ם י ז ו ח א ב הירידה או יה העל

הירתז או העליה
לכל התאונות במספר

תושבים 1000 

הירירת או העליה
הנפגעים במספר או עליה הירידה א> העליה

במספר ירידה המכוניות במספר
התאונות ובמחווה בעיר

פצועים . מות

י או העליה
הירידה שט
במספר העיר
.התושביט

38.7"/ + %51.6  %36.4 + %58.6
+ 82.6"/ + %53.7 + 52.2"/ + 88.1"/
 0.60/0 %39.1 + 31,8"/ + %14.0

 17.9"/ 5.00/0  %18.0

+ 13.0"/ + 14.3"/ ירושלים
+ 14.2"/ + 3.0"/ תלאביב
+ %7.5 + %14.8 חיפה

מקומות
 % + %22.1 אחרים■

+ %11.4 + ,24.5"/  7.0"/ + 29.6"/ + 12.3"/ + 16.1"/ הכל בסך

האחוזים. בשפת 72 הטבלה טספרי את מבטאה זו טבלה הערה:

;65



74 טב?ח ■

1951 והזמן השניה, חדשי לטי קטלניות, תאונות
מספר
ההרוגהתאונות ומןהתאונהמקוםיממספר

התאונה

נוםוןימרגלזולכיוהחורש
19511950

אחת
עירוני

אחת
לילהיוםבמרי ר*הר1 ^תאונות אנשים אנשיטתאונות;

172399488107143ינואר
1014661465591פברואר

1915992101391019מרץ

141599355104104אפריל
11126625538101מאי
.14179975יוני 668131
2419131361111816204יולי

1827111110712414153אוגוסט
1914121267861319ספטמבר

15288847778132אוקטובר
211514141079129147נובמבר
1618111165579151דצמבר

הכל 198217117117.6181958711117127בסך

75 טב5ד,
1951 מחוזית חלוקה  התאונות סוגי קטלניות תאונות

התאונהסוג
התאונותהמחוז ממטר

ההרוגיםגלישההתהפכותהתנגשותדריסה

ירושלים 402775141מחוז
תלאביב 644419165מחוז

חיפה 7754128389מחוז
טבריה 16122216מחוז
הנגב 111נפת

הכל 19813740165212בסך

70 ה נ? ט
19501951 דרכיטהנפגעיט ת ו נ ו א ת

קשוהרוגים קלפצץעימ פצועיט

השנה
נוסעים

רגלהולכי
נוטעיט

רנלהולכי
נומעימ

ררגלהולכי ם
הכל

ילרינזנובוגריגוילריםמבוגרימילדיםמבוגרים

1951
1950

95
93

56
73

61
62

698
438

427
336

211
115

1950
1603

834
868

419
287

4751
3875

19511950

הרוגיט.
פצועיט
י פצועים

קשה
?ל

212
1336
3203

228
889
2758

47513875
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■ 77 טב?ה ,. . : ■

19501951 ד) ב ל ב רגל (הולכי שנפגעו דרכימילדים האונות
הפגיעה באחתים1951/1950ם\עי הירידה א! העלית

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

61
211
419

62
115
287

 %1.6
+ 83.50/0
+ 46.00/0

הכל +691464בסך %48.9

78 טב5ה
עם השוואה המעורבים רכב ה כליי תאונות

19501951 המורשים הרכב כלי מספר
הרכב המגץרבימכלי הרבב כלי

כלי מגג
הרבב

המע\רבימבמספריםהמגרשים המגרשיםאז/ה בין
1950 19511951195019511950

נוסעים מכוניות
אוטובוסים

משא מכוניות
אופנועים

10664 12499
1309 1505
13301 14332
5432 8385

3754
1368
6616
787

3001
988
4517
687

%80.0
90.9"/
46.20/0
9.40/0

28.10/
75.5%
34.0"/
9.2%

הכל 32706בסך 3672112525919314.10/28.10/0

תנועה עגירות .2

1950 בשנת 64489 לעומת תנועה, עבירות 67365 התנועה שוטרי ידי על נרשמו הדוח בשנת
התאונות. ממשפטי יותר מהיר בקצב המשפט בתי ידי על חוסלו אלה עבירות .(%4.5 של (עליה

יחסי באופן קלים היו העבריינים על שהוטלו הענשים

79 טב5ה
19501951 ה ר ו ב ע ת ה חוקי על עבירות

העבירץת
19511950לסוגיהן

רישוי 1543312050עבירות
מופחת 40653024מהירות

המכונית לגוף מחוץ 518582נוסעים
הנהג במושב מיותרים נוסעים 42455515הסעת

אסור במקום 98051086חניה
ורשלנית זהירה בלתי 76306145נהיגה

שוטר להוראות ציות 9^4884אי
רכב כלי תאורת 51755309עבירות
דרכים לתמרורי ציות 45697137אי
מספרים שלטי 19032561עבירות

מטען 14982071עבירות
אופניים 322963עבירות
אחרות 117147577עברות

6736§64489

. 7$



8 0 טג?ח
1950 1951 ותוצאות פעולות, גולה הונע חוקי על עבירות

19511950הפעולה

דוחות 5082547800נרשמו
המשטרה ידי /גל 14321114הוזהרו

שהיו תיקים (כולל למשפט הובאו
הקודמת) השנה מן ועומדימ 5867939381תלויים

5375835972נידונו
5259935496בקנסו
962348זוכו

נהיגה רשיוניות 74451בוטלו
מאסר ענשי 123100הוטלו

לצבא שהועברו 11251התיקים
ועומדים 7586תלויים .12314

בל"י קנסות הכל .235674.117063סך
בל"י הממוצע 4.4.803.030הקנס

81 טבלה
ובין העיקריות הסיבות סוגי לפי הדרכים, תאונות בין השוואה

1951 הסוגים אותם לפי שהוגשו, תעבורה משפטי
העבירה או סיב\תעכירותהםיבה

מסוכנת 39962589נסיעה
מופרזת במהירות 4065310נסיעה

דרכים ובפרשות בפינות זהירות 9791166חוסר
מכוניות 8801019עקיפת

בזולת התחשבות 5770654חוסר
מיותר 149873משא

מיכאנייט 711284ליקויים
תאורה 5175133חוסר

8חר י* (חתום)
הכללי המפקח
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