
11^!§₪

י^1^5*111

./1?ג.1. ■"*. י?



נוססרת

1 9 52

(תשף"בתשי"3)
18

תלאביב
1953 ר תקזי' . ./ ':



:/:י~>\:!:: י י י י (.' 1

.% י וי

לכבוד

המשטרה שר

הקריה

אדוני,

פעולת על וחשבון דין בזה לך להמציא מתכבד אני
,1952 לשנת המשטרה

הכבוד בכל

ר ה ם י.

הכללי המפקח
17.11.53



שנת>>£19(תשי?בתשי"ג<י וחשבון דץ

אי פלק 1 ... ■

■■ . . ■ . . ■ ■ ג'.ו.ן אד .■...... . . ■

. ■ והמצפה הארגון התקן,! .1

.... . ל . .... לי " י התקןי" א.
כוחהאדט בעיות את לפתור נתכוונה הנסקרת, לתקופה, שקדמה בשנה שהוכנה התקן הצעת
ותפקידיה המיידיים צרכיה בחשבון הסתפקה לא ההצעה למדי. ממושך זמן לפרק המשטרה של
למרחוק צופה  ותכנונם דינאמית היתה התקן מביני של השקפתם המשטרה: של בלבד השוטפים
תקינים פעולה תנאי לחיל להבטיח  הדחופה למשימה נוסף עמה עיניהם לנגד ולאורךימים.
עם בדבבד כוחה ולהגברת המשטרה של העתיד לפיתוחה מקום להותיר הצורך  ונורמליים
נתגבשו טרם החמישית ,,בשנתה גם אכן כי ופעולותיה. תפקידיה. של והתרחבותם התפתחותם
ארגוניים. מיבנה שינויי לה נכונו שעוד לחשוב יסוד ויש סופי, גיבוש ישראל משטרת של דפוסיה
וממשימותיה; מאופיה בלתינמנעת תוצאה אלא שאינם המציאות, מחוייבי שינויים ופונקציונליים,
בדרכים עצמה את להתאים ישראל משטרת גם מבקשת כולה, כמדינה הצעירה. ישראל מדינת של

צורה.י ופושטים צורה הלובשים ולצרכינו המהפכנית למציאותנו ביותר הנאותות
נתונה שבהם האובייקטיביים התנאים מחמת והלכו רבו המשטרה של וצרכיה פעולותיה
תנאים המותקפים! בגבולות פרוע מצב. העבריינות? של ורחבממדים מתמיד ריבוי המדינה:
ומצבתה התקן, של מילויו הדוח בשנת נתאפשר לא כן פי על אף המדינה.' בתוך קשים כלכליים
המשטרה; שהוצע. התקן מן בערך, ל%70, אלא הדוח שנת סוף עם הגיעה לא המשטרה של .

יקומו אשר עד לתקן, זמני כתחליף שננקטה המיכסות, שיטת לגפי השנה, גם לנהוג, הוכרחה
אנשים, של מכסימליות מיכסות יחידה לכל הוקצו זו שיטה לפי הסופי. לאישורו הנאותים התנאים
גמיש שימוש איפוא מאפשרת השיטה ,י המשנה יחידות בתוך המתייקת1 חלוקתם שתפורט מבלי

! > ליחידה. שהוקצב בכוחהאדם
אפשרויותיה תקציביים. גורמים של בעטיים ובעיקר, כל קודם נמנע, הונקן של מילויו ..

■ "■ המדינה. של הכספיים קשייה החמרת קב ע צומצמו המשטרה של ואמצעיה

■, ■ . . .■ . .."■■ .."■..■. הארגון יב.
עדיין אין כאמור, יציבות. של מסויימת מידה לידי המשטרה של ארגונה הגיע הדוח. בשנת י

בהן מעט לא  וסיבותיו הארגוניות, הצורות של גיבושןהסופי על להעיד כדי זה ייצוב בידי
בהסתכנות, הלחימה שיטות של בארגונן שינויים בתכנון היוחל הדוח בשנת החולף. ומן הארעי מן
המשטרה של והטריטוריאליים האדמיניסטרטיביים המרחבים של גבולותיהם. להתאמת בהכנות וכן
בחלוקת השינויים ביצוע הממשלה.. מוסדות . לשאר האדמיניסטרטיבית;המשותפת לחלוקה
היעילות את ולהגביר האדמיניסטרטיבית בחלוקה אחידות לידי להביא  שמטר'תם המרחבים,
יתחיל הצבא, ושל המחוזי הממשל של המקבילות היחידות ובין המשטרה יחידות בין בקשרים

.; ; י = .י . ■. ::,. ". ;:., י , י ; בשנת;1953.
: המשטרה של הזעום מכוחהאדמ להפריש הצורך מחמת בקשיים, כרוך הללו השינויים ביצוע
מספר במציאת כרוכה החדשים המטות הקמת הארגוניים. השינויים להפעלת שיספיק אנשים מספר
ואין והאחראיים,'; המגוונים תפקידיהם. לביצוע1 ומנוסיםיי י מאומנים משטרה אנשי של לאמבוטל
.של ניכר מספר מהן יוצאו אם להיפגע: עשויה, שפעולתן הקיימות* יחידות ב אלא אלה אנשים למצוא
שייגרם מבלי זה ממינימום לגויות ואין כוחאדם, של במינימום פועלותהן כיום כבר עובדים:
: ביותר. קלהי אינה החדשים המטות של שיכונם לשאלת פתרון מציאת גם פעולתן. לכושר זעזוע



",' \:# '1

/ י
השתבשות 'בהכרח עמו! תגרור החדשה האדמיניסטרטיבית החלוקה '. נוספת תוצאתאגב י■

למדי. ממושכת תקופה משך גש שתה והסטטיםטיקח, הדיווח בפעולות מסויימת
המחלקה של ביטולה  היו הדוח בשנת המשטרה של בארגונה. חלו ש העיקריים1 השינויים . ,

לפיקוח המתייחסים זו מחלקה של תפקידיה (רוב שלוחותיה"במרחבים ושל החקירות באגף, הכלאית
ולמחלקה פלילי לזיהוי למחלקה הועברו וכירב, ויושר מהימנות לבירורי חשודים,, ועל זרים על
כפוף שהיה עצמאי מדור בתור כן לפני שפעלה פלילי, לזיהוי המחלקה של והקמתה הפלילית)

:: פלילי". ולחקר לזיהוי "המדור ושנקרא החקירות אגף לראש
מיוחדים. לתפקידים קצין נתמנה הכללי המפקח בלשכת
 : כדלקמן מאורגן המשטרה חיל היה הדוח בשנת

הארצי המטה (1)
, , המבנה (א)

את קובע הכללי המפקח וסגנו. הכללי המפקח של בראשותו הארצי, המטה עמד החיל בראש
והחטיבות. ■ האגפים פעולות את ומתאם. מנחה הממשלה, מדיניות עם בתיאום החיל של מדיניותו
בין הקשר את המקיים מיוחדים, לתפקידים קצין נספח הכללי המפקח ללשכת הטריטוריאליות.

השונים. והבטחוניים הצבאיים המוסדות ובין המשטרה
;■ לקבוע להדריכם, המרחבים, פעולות את ולתאם לרכז  שמתפקידם* לאגפים, מחולק המטה

לענפיה. עבודתם ביצוע על ולפקח לפעולתם קווייסוד
. . ■■■■ ■. כדלקמן: בנוי הארצי המטה היה הדוח שנת תום ..עם

.,: 'י המנהלה, אגף ו.

הארגון, אגף וו.

.י ' החקירות, אגף ווו. י
הארצי). המטה מחנה מפקדת ואת הכללי המפקח לשכת את (כוללת הכללית המזכירות )\ו. י

/ הכללית., המחלקה של לפירוקה כאמור, פרט, ניכרים, שינויים חלו לא האגפים של בארגונם

, י , ■ , התפקיןים (ב) .

, הארצי: במטה האגפים של תפקידיהם .ואלה
^טפל. לכך נוסף למיניהן. ובפעולות.מנהליות בשירותים בכוחאדם, מטפל המנהלה אגף ו.

והמגוון המרובה הציוד ברכישת במרוכז העוסק הקניות, מדור יעל. ובבעיות משקי בפיקוח הוא
■ משקי, לפיקוח המדור לו כן,כפוף האגף. לראש הדוח.במישרין בשנת כפוף היה המשטרה, של

היעל. ועל המשק על יעילה השגחה לביצוע האחראי
. ■■'' י מחלקות: ארבע המנהלה לאגף

רשומותיהם בניהול ליחידות, לחלוקתם החיל, אנשי בגיוס העוסקת האדם כוח מחלקת ,

: ; ■/ וכיו"ב. חופשות בריאות, סעד, בענייני וכן המשמעת, על בפיקוח האישיות, ■ , .

/י של ובהחזקתו והלבשתה, ציודה בחימושה, המשטרה, בבנייני האפסנאות:.עוסקת מחלקת
:,■ י : ויעיל. תקין במצב המשטרה רכוש .■■.■ י:

:, ו ובניהול המשכורות בתשלום המשטרה, של בתקציבה מטפלת התשלומים מחלקת י

: ■" י החשבונות. :

: ודואגת ויעיל תקין במצב המשטרה של כליהרכב משק את מחזיקה התחבורה מחלקת
,ן , ■ :  ;...■■ , ., החיל. של ליניעותו

: המשטרתיים הצדדים את יימשטרו^, של והמניעה המבצעים תפקידי מרכזאת הארגון אגף ;,וו. לכל בדרכים, התנועה בענייני עוסק האגף בהסתננות. המלוןמה. ושל הגבולות שמירת של
י ; הטירונים; ושל המשטרה אנשיי של: בהכשרתם,,ובהדרכתם מטפל הוא הימשטרתיים; צדדיה .

;  את ומרכז עורך לשיפורן? הדרכים ואת העבודה שיטות את המשטרה, בעיות את חוקר האגף
המחקר יסוד על שנתקבלו ההחלטות ביצוע על ושוקד הסטטיסטיקה.המשטרתית ואת המחקר

. { ,,,,י ...י.;., , . והתכנון.
/ י  הן: הארגון אגף של מחלקותיו

^\ המרחבים, וגבולות תחנות בתכנון בסטטיסטיקה, במחקר, העוסקת התכנון> מחלקת ■ :
ובכל ברישוי המניעה, פעולות על בפיקוח וביףמחחיים, מיוחדים במבצעים במיפוי,



שהוא באנשים, אינדיבידואלי לטיפול י(פרט ולארגונה המשטרה לתקן הנוגעים .ובניינים
י  . . כוחהאדם). מחלקת של מסמכותה
סגל של המקצועית, ,למתו ובהעלאת הטחובים בהכשרתי המטפלת ההדרכה, מחלקת

תרבות,., ובפעולות המקצועית הספרית בהחזקת דרכה, ה חומר בפרסום הקיים, השוטרים
של',; ואילופם ובהכשרתם השונות הדרגות לאנשי המקצועיות, הבחינות בעריכת וספורט,
■, : ,", ;. סוסים). (כלבים, למשטרה השייכים בעליהחיים .,,

; התאונות למניעת פעולה נוקטת בדרכים, התעבורה על המפקחת התנועה, מחלקת
על עבירות מגלה שאירעו, לאחר התאונות בחקירת מטפלת לציבור, גורמיהן ולהסברת

העבריינים. את לדין ותובעת התעבורה חוקי ו

אלחוט המשטרה: של הקשר עורקי את תקין במצב והמחזיקה המקימה הקשר מחלקת
/ : . ודואר. טלפונים נייד, אלחוט ומורס), (דיבור יציב,

היו; מחלקותיו למיניהן. שבוצעו בעבירות החקירה תפקידי את מרכז החקירות אגף .111

פלילי. לזיהוי והמחלקה הכלכלית המחלקה הפלילית, המחלקה הדוח: בשנת
לדין> ובהבאתם עבריינים במאסר פיקוחן, שבגדר הפליליות בעבירות מטפלות המחלקות
החקירות ייעול לשם וכיו"ב. שנמלטו עבריינים וחשודים,בתפיסת עובריחוק על בפיקוח
רישום, המשטרה; מדע של לרשותו העומדים הטכניים האמצעים בכל המשטרה נעזרת
לכתבי: חימית, (פתולוגית, מעבדות פושעים), אלבום אצבע, (טביעות ורכוש עבריינים
פעולות ולשיחזורים). לשירטוטיט ותחמושת, כלייריה להשוואת לצילום, יד,פיסיולוגית,

פלילי. לזיהוי החדשה המחלקה בידי הדוח בשנת רוכזו אלו ץ

מתחומי חורגים, שהם או מרובה שחשיבותם מקרים בחקירות עוסקת הפלילית המחלקה
, . החקירה. ליחידות ומקצועי משפטי בייעוץ וכן אחד, מחוז

וכן הברחות, ובענייני המטבע חוקי על עבירות בחקירת עוסקת הכלכלית /המחלקה לידיעתה. המובאות אחרות כלכליות בעבירות

ארכיון, (תיוק, מזכירות ש,ל הרגילים התפקידים על נוסף עוסקת, הכללית המזכירות ,ו\\

המשטרה) אנשי נגד תלונות בירור (עתונות,' בייחסיציבור גם מכתבים), הנהלת רישום,
המשטרה. פרסומי של לאור בהוצאתם וכן הארצי המטה עובדי של עבודתם על ובפיקוח

י ■ י וחטיבות מרחבים (2)
מחולק, שהיה המשטרה, חיל של הטיריטוריאלי בארגון חשובים שינויים חלו לא הדוח בשנת
המדיניות את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם ונקודות תחנות נפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים
הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות זה מכלל יוצאןת הארצי. המטה עלידי שהותוותה
נוסף לנפות. הדוח בשנת מחולק היה הלמנו חלק שרק! טבריה ומחוז לתחנות, מחולקות1 שאינן
חטיבת היא רצופה, טיריטוריאלית חטיבה שאינה מיוחדת, חטיבה הדוח בשנת קיימת יתה ה כך על
פי על אף ובאוויר), בים (ביבשה, הגבול ונקודות הנמלים נתונים שלפיקוחה וגבולות, חופימי
החטיבה של בתכנוןפירוקה הוחל הדוח תקופת גמר עם המחוזות. של בשטחיהם נמצאים שהם

. י נמצאות. הן שבשטחם המרחבים של לסמכותם יחידותיה ומסירת
כדלקמן: איפוא, היה, החייל של הטיריטוריאלי המבנה

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

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

פתחתקוה. גפת הדרומית, הנ*ה הנפההצפונית,  נפותיו תלאביב, מחוז
י, טבריה. ותתנפת העמקים, נפת צפת, נפת  נפותיו טבריה, מחוז

הארצי? למטה במישריןי אדמיניסטרטיבית, מבחינה המשתייכת, . הנגב, נפת י .

יי ■;.■■■ י השפלה; לנפת זו פה נ כפופה פלילית מבחינה
דרום? הנמלים, יחידת צפון: הנמלים, יחידת  יחידותיה וגבולות, חופים חטיבת

יי י . י ■ י החופים. משמר י ,, .

עט ופועלות. חונות הן שבתוכן למרחבים בשנתהדוח גם השתייכו; הגבולות משמר יחידות
.1953 בשנת לתוקפו שייכנס הגבולות, משמר של מחדש בארגונו מטפלים הדוח תוםשנת



י 'י ^.■י/המצבה
ניתנת להלן הממוצע. התקן של בעלו, ל%70, אלא הדוח בשנת המצבה הגיעה לא כאמור, י וי. הקודמות: השנים למצבת בהשוואה הדוח לשנת המצבה את המראה טבלה

1 טבל.ה י ,  ; ; י. ■יו;.
 י י 19491952  ם ד א ה ח ו כ מצבת

הררנה
7י/י הט!יינ

1952 .195119501949

הכללי ..1111למפקח

הכללי המפקח 1111סגן

הכללי המפקח 21עוזר

מחתי 4567מפקח

. . מחלקה .17128ראש 

מחוזי מפקח 22221718סגן

מחוזי מפקח 8067עוזר , .3825

ראשון י,08ג144115מנוקה 72

שני .109118מפקח 7580

1210113רבסמל

ואשון(ה) 0481365314270מל(ת)

שני(ה) 669572426334סמל(ת)

י . . שוטר ..2816רב 

3804348525512223שיוטר(ת)

הכל 5375479135563034בסך

, הדרכים תאונות העבירות, במספרי העלייה נוכח ובייחוד לעיל, האמור מן, שבתל כפי
הצרכים את ועיקר כלל מספקת במצבה.(%12.2) הקלה העלייה אין המסתננים, של ופעולותיהם
■  ;, . . . . והולכים. הגדלים

 כוללים: 1 בטבלה הניתנים המספרים
2 3טבלה טבלה
םשוטרות י י.ע.ןט מ

ת נ הדר
המצבה

תרדנה
הגונבת

1952195119521951 .1950

ראשונה מפקחת

שניה מפקחת

ראשונה סמלת

. שניה סמלת

שוטרת

1

. 11 . .
47

356

7

38

375

ראשון מפקח

שני מפקח

סמל,ראשון

.. שני.■ סמל

שוטר רב

שוטר

3

1 י

14

25

8

279

2

1

י1 

16 ,

247

...!'
1

 .8

■■■ 5

165

גסןהכל
.■. ■ ;, 415■ 420.. 330,278בסןהכל :180.

"י,י ■..■<

■..}■..:";. ■■■■"■■■:



י 1.4'

יזמני^לביצוע;^י|*ותיעזר; מוספים1 מספרישוטרים מחדשי לגייס הכרח *ךוח)היו* בשנת ;י■::
י " פעילים.; משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר מנת על במרחבים,

ע?1 ך,  י1 ■■ : י  : י ■    ייי י "  י אסירותיי על בשמירה וכן משרדיות,; עבודות קשר, גגון, שונות> בעבודות עסקות
יי :/■■■; ■ :. ייי " .יי יי י י■ יי. . .. ■■■■ יי " " : ■ ,שים.
שוטרים). המניין שלאמן שוטרים של ניכר מספר להעסיק המשטרה נאלצה וח
בשנה 514 (לעומת נוטרים 375 הועסקו הכל ובמו הנוטרים, של מספרם במקצת

י, . דלקמן: לוקה

הנוטרים ממגזר
(31.12.52) המעסיק שמ

, נפקדים לנכסי .האפוטרופוס 7

הדר פרי שיווק על לפיקוח 90המועצה

6שק"פ

הראשית .הרבנות 4

"אש"ד" 1הנהלת

והאפוטרופוס^ תלאביב (עירית הפיתוח 1רשות , :. 25

עולים) (מחנות היהודית הסוכנות
!

| 79 ,

הרכבות) (מנהל התחבורה \משרד . יי 20

.יי■!1"תנובה" י 1

ביניינים) (שמירת היהודית 2הסוכנות

. י הממשלתי ■המדפיס 4

(גיוס) הבטחון 10משרד

(שיקום) בטחון ה ■■■;.משלד 7

בע"מ אבן מוצרי 2חבלת

הקריה לשכת "מנהל י 82
אזרחית) לתעופה (המחלקה התחבורה 9משרד

הירדן 9מפעל

אוויר) לשילותי כללי (מינהל התחבורה יימשרד  . . י 4 ■ י

הממשלתי הדפוס 3בית

הסוציאלית) (המחלקה ירושלים "ייעירית י 1

"נובתא"מחצבות 3חברת

לנעליים, הירושלמי1 /ביהח"ר י. י
"איתנים" רדיו תחנת  התחבורה 5משרד

375 הכל כיסך

השוטרות
אצל ובחיפושים
בשנת גם

ירד| הדוח בשנת
לפי הקודמת),

.יי. מחירמדיהם,1, ואת משכורתם את המשטרה באמצעות משלמים וטריפ הנ את המעסיקים המוסדות : ;■■

.י> בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים כפופים ומשמעתית ארגונית .מבחינה או
י:/י ■■.;■ ■י י. :■ , יי ' י וזחוק. עלידי לשוטרים שהוענקו "
;': גם מדים. שכר".יי מקבלים שאינם מתנדבים שלשוטרים בשירותיהם גם נעזרת למשטרה /■ .:
יי רוב המניין. מן השוטרים י של החוקיות הסמכויות, ממלוא נהנים בתפקיד, בהיותם אלה, שוטרים י ■■,/::',, ■■ י. . י י יי , גושדן. באזור פועלים המתנדבים השוטיים "■;,

יי ;■ .; 1  ומרחבים: חטיבות לפי החייל חלוקת את המראה טבלה להלן, ,■/. , י

5



■:,.;;4 טבלה

ה נ ר ר זז
המטה
הארצי

ירושליםמחוז
כוחו!

ת?אביכ
מתת
חיפה

מחוז
טבריה

חופים תחטיבת נכןי?ן ן
נפת
הננב

בםים
טונים

האי
הארצי

האימו בםימ
ביתדגוז נים

תכלמר

19521951195219511952195119521951195219511952195119521951195219511951 195219521951

הכללי 11המפקח 1% . 1

הכללי המפקח ■11סגן י
 11

'ץ
הכללי המפקד! ,■32עוזך


 ן32

..; . מחוזי '111111111מפקח 



__ 45

: מחלקה 1211ראש


1121


1
: 2ב17

מחוזי מפקח 34511י96453סגן


12  .2222

מחוזי מפקח ^333411עתר 9 1071096344141 18067

ראשון. /4334221629173327101155124מפקח י~~ 144115.

; ; שני .,.31391721192311151489831מפקח י43 \109:118

י ■■רבסמל 4 :311 .221.4' 4. ■ 1210

 .. י ראשון 153סמל י106734710488715725182216512132 481365לז

; .,". שני 160134סמל 108110146131131.10444273823 .1062437669572
■" שוטר ירבי ■■י: 7117514■ י■

. . _  .■ .28י 16
■ /. 410265261220784764195).519738711955809817719"467שוטר 1438043485~

הכל 9178919749211277109010889445263343402779756125278קר 3153754791

האימונים בטיס במצבת במרחבים. הקשר עובדי כל זו בטבלה נכללו בז ובו'. סדנאות תחבורה, קשר, המטה: של המיתקנים עובדי את כי55ת הארצי המטה מצבת  ת: ו ר ,ע ה
הנבול. במשמר רק קיימת רב'טוטד דרנת שעה. אותה בבסיס שהיו החניכים את נם כולל 1951 לשנת שהמספר בשעה בלבד, הסגל השנה נכלל הארעי י. ■■



במצבת. יש^עלכןלזכורכי למרחבים. גויולמדיבייחס וואר4:י שסגל#המטו! וושט להתקב:^ ע^יל י

מלאכה, בתי סדנאות, כולו: החיל את המשרתים המיתקנים כל עובדי נכללו הארצי ;המטה
הנמנים אנשים של רב מספר וכן וכיו"ב, אצבע טביעות: .עובדי שונים, מומחים, מעבדות, מחסנים,
במרחבים משרתים הם דבר של שלאמיתו בשעה גרידה, פורמלי הארצי,באורח המטה מצבת על

. הקשר). עובדי (למשל,
לתפקידיו מיוחדת חשיבות נודעת, ישראל במשטרת שבחיל בחשבון להביא יש מאידך, 
ולהכשירו החיל את לגבש  שמטרתם האתי, המטה של וההדרכתיימ המינהלייט הפיקודיים,

■ ■ י משימותיו. למילוי מלאה הכשרה
 התפקידים; לפי המשטה של כוחהאדם חלוקת את המראה טבלה להלן

5 טבלו?
התפקידים לפי  המצבה

מכל המשטרה אנשי כוסםר המועסקים. הורגות
התפקיד סונ

1952 שנת י0!ף /1951 שנת סוף

67פיקוד
הגבולות) משמר (כולל 19201990מניעה

853724חקירה
300תנועה 278

,תחבורה 610347
210216קשר

87101הדרכה
948945מנהלה
.תזמורת 2726
353164קורסימ

הכל 53754791סך

י . _ . אזרחיים עובדיט ד.■ .
■ הבאות: בדרגות אזרחיים פקידים 55 במשטרה שירתו הדוח תקופת סיום עם

19חניכים

17 1דרגה 
16 0דרגה ,
14 1דרגה ,

■ 12 1דרגה 
11 1.דרגה 
10 13דרגה . 
9 11דרגה ;

8 3דרגה 
7 דרגה
5 1דרגה 

, כוללת במשכורת עובדיט

55 . . , סה"כ.

נקיון,,. (פועלי שונים בשירותים עובדים 156 כך, על נוסף שירתו, הדוח שנת סיום עם י

■■ ,י , . \ ■ י , . ,. י י. (בסדנאות)... וכן29שוליות וכיו"ב), טבחים
סמלים, של; בדרגות משטרה אנשי של למעמד אזרחיים עובדים 25 הועברו הדוח. בשנת י
י יי' \ שנים). 18 להן: מלאו בטרם שגוייסו. החניכות מבין (בעיקר ושוטרות שוטרים

11



:י;^ \:;'.■■ .כזחא1ים:/",\יי/;:יי^, ■/. '■ ■■.■__ ;■■; .■.■;.■. . ■ .

ייי\יי : י . כודדחאדמ געיות .1

מספיקים^ בלתי בממדים כי אם המשטרה, של כוחהאדם של מה..באופיו ייצוב חל הדוח בשנת ■ י

אמנם שהיא ירידה התפטרויות, במספר הירידה  זו אתחלתייצוב לידי שהביא העיקרי הגורם
מספר לא.ירד זאת, עם לעתידלבוא. לשיפור. ותקווה סימן משום אולי, בה, יש מיצערה,יאך
על גיסא, מחד המעיד, י הפיטורים, ריבוי  לכך הסיבה מועטת? במידה אלא המצבה מן ההורדות
לפיקוד.המשטרה שניתנו יותר הנוחות האפשרויות על י ומאידך כוחהאדם, של באיכותו ירידה
שיימצא לקוות שיש בחומר המפוטרים את ולהחליף לגיוס המתייצבים מבין לו הרצוי את לבור

י .י יותר. מעולה
במידה כוחהאדם מצבת את להגדיל אפשרות נמצאה שלא לכך כאמור, גרמו, תקציביות סיבות ,
את למלא כדי שנדרשו האנשים מספר על במעט אך עלה החדשים המגוייסים ומספר הדרושה, יו

והמפוטרים. המתפטרים של מקומם. י

האפשרויות, את שצמצם בארץ, הכלכלי המצב מחמת הנראה, כפי נבלמה, ההתפטרויות מגפת
הקלה. עשוייה הכלכל,יים התגאינו שיפור עם אמנם, למשטרה. מחוץ וסידור לתעסוקה הנרחבות .■

שבאו האנשים מן מקצת וישתרשו יסתגלו שבינתיים הנמנע מן זה אין אך להתערעה זו פורתא 1

■ לשמה. בה לשרת ויישארו לשמה שלא למשטרה
מיד המשטרה. משורות מוצאים (אלה המפוטרים של"הטירונים"בין חלקם רב הדברים מטבע
של באיצטלא לשמש ראויים הם שאין או שרשים בה להכות מסוגלים הם אין כי שנתברר לאחר

. ■  המצבה: מן המורדים של ותקם את המראה ,6 מסי בטבלה מודגמת זו עובדה שוטר).

6 טבלה ■

י בשירות ותקם לפי  המצבה מן היורדים
ש ה ר יריתר

הררנה
ערחמשארבעשליששנהפחות 30שש ער 1\ . שניטשניםשניםשניםאז/ה.משנה 10, שגת

51קצינים י. 371. 5 ;22
5.,.5128212222סמלים ,

77
14רבשוטלים ■

5
,4131308367שוטרים 2.96740

הכל 42414692915951116844סך 

שנה של ותק בעלי היו %17.3 משנה. חות פ במשטרה שירתו המצבה מן היורדים של מחציתם
המכריע רובם שנים: שלוש של ותק בעלי גם זה וכמספר שנתיים של ותק בעלי  %10.8 אחת. /■ ■

המצבה מן היורדים מבין אי,ש 27 רק שנים. מחמש פחות במשטה שירתו (844 מתוך י 817) ", /.,
. יי■■", . י" ■י ■ י . ומעלה. שנים חמש במשטרה שירתו ל:.י,
האנשים מבין המצבה שההורדותמן משום כחיובית,. זו תופעה לראות אפשר לכאורה, י י"
שעודם, האנשים מספרם,של לעודד; כדי בה שאין יוכיח נוסף עיון ברם, בייחס. מעטות המאומנים י ! י
של: בייחס הקטן המספר ואפילו מועט,  שנים שש על, עולה ושוותקם במשטרה משרתים ;■

חומרתה" אך (קרוב:ל%7). הכולל ממספרם ניכר אחוז מהווה  איש 27  מביניהם המתפטרים ■■;■.. .י

שיוכלו אנשים ולאמן לחנך  הדחוף הצורך בחשבון יובא כאשר כראוי תובן זו עובדה של ■.*/.:
צאתם מחמת ויפחת, ממפרט יילד הטבע שבדרך הקשישים, המשטרה עובדי של מקומם את י;"..למלא י
;: יי בריאותם. מצב או גילם בגלל שירותם הפסקת או .לפנסיה ;>>:ץ
התחליף: ליצירת הסיכויים את מפחית דווקא החדשים האנשים מבין הנשירה של גבוה האחוזה '' ' ■.. .;;; ■.

שכפי עלסכנה, להעיד כדי שישבה והמדאיגה, אתהיעובדרץהמצערת להוסיף לש. לכך הדרוש.. : ■ :■■ ;

או:ענייןי: רצון חוסר על; היא מעידה שכן בארץ, הכלכלי המצב שיפור ותחמיר"עם תגדל הנראה י::: ■;<;

 וכמה כמה אחת ימים,:יועל לאורך זה במקצוע המשטרה,ולבחור בשורות ולהשתזר להתאזרח ■■■:..::יי

גיין. עךיץע י מראים אינם ישראל, מדינת של קיומה בשנות שנתגיייסו ךהשוטרים מ רבים לצמיתות: ,,. .;■

אנשים :.אף. ישנם בדתה. העלאה בהן כרוכה אםי אפילו המקצוע, וברכישת אחריותי בקבלת :::(:ל0

:^,:\ז0י י;..;.....:■.■■■■> ■..■■! ■ : 12 ■■ :י י יי י י . י י י ■■ .■■ ..^<;

1 י , , י , י , > י >< *!!01



:להישאר;בתפקידים:. .הם.ימבכרים המקצוע. את באוזריות.או..לרכוש .הכרוך תפקיד לקבל ן?מס^בים .;■■,

 להם ,:מבצעיהם>:י!!וניחא/י עלי אחריות,. מטילים .■. ואינם התמחות שאינם.,דורשים, ;שגרו1יים,\ .

יותרבנ*שך.: אוי פחות מיכאנית בעבודה. כרוך שביצועם והפשוטים הקלים התפקידים את למלא
שלא ובלבד וכדומה), חירום, הכלל,.שעת מן יוצאים למקייים (פרט וקבועות מסויימות .שעות :י
מעניינים. הם אם. אפילו1 אחריות,, והמטילים יותר ארוכות שעות הדורשים בתפקידים לעסוק .

להכחיש אין זאת, עם למשל. החקירה, כמקצוע ולהתמחות, להתקדמות הזדמנויות ונותנים
אחריות לקבל המוכנים המשטרה מביןאנשי אלה על כובדם במלוא המוטלים הללו שהתפקידים
י משום והן עבודה, בכללותה המשטרה ידי עמוסות הנוכחי שבמצב משום הן וקשים, רבים .

חבריהם,, על ועבודה אחריות משנה מעמיסה המשטרה מאנשי. חלק של המתוארת שהעמדה. 

:  ■ . ובמסירות. ברצון מלאכתם את העושים
מבין וותיקיה,, הארץ ילידי של גיוסם בעיית היא פתרונה שטרםמצאה,את נוספת בעייה .

י. בארץ ששהו אנשים היו מי%67 למעלה הארץ? ילידי %14.3 רק היו הדוח בשנת המתגייסים
מ%29 למעלה נמצאו הארץ ילידי המתגייסים 198 שמתוך להוסיף יש כך על שנים. מחמש פחות.
בעמדה המשטרה נתקלה כאן גם הועילו. לא המרובות וההתראות ההתרעות המיעוטים. ).מבני י יי '  . . להתגייס. סירוב  כסירוב שכמוה
המתוארות, התופעות ידי על למשטרה הנגרם הנזק חומרת על להעמידנו דיו לעיל האמור . י

חמרי,'הנובע.מתוך נזק ישראל: משטרת של קיומה שנות כל במשך הפרק מעל יורדות \שאינן
מן. שהוריד או להתפטר האיש במקום טירוןשגוייס שלכל ובציודו בהכשרתו מחדש להתחיל ההכרח
והוכשרו; שאומנו אנשים של ההפסד ידי על הנגרם החיל, של המקצועית להכשרתו נזק המצבה;
בשנות לראותם, אפשר מהם שרבים אנשים הוספת  שסיבתו החיל, של ולמשמעתו לרוחו נזק .
או. ברצונם, תלויות הן אין המקרים שברוב ..אובייקטיביות, סיבות ומתוך הראשונות, שירותם
לא אלאלאחר.זמן פירות תביא שלא בלתיפרודוקטיבית, כהשקעה ואחריות, בנטל באישיותם,

.יי"י ■ ולאמנם. לסגלם שנים, הנמשכים מאמצים, ולאחר קצר
; עליהם נוסיף רקיכאשר במלואה תובן חומרתם אך ומדאיגים, חמורים כשלעצמם, אלה, דברים

י ■ \ י  הקודמות: בשנים הנ"ל ההתפתחות של המצטברות התוצאות את ,

^ : : : ^

ר,הפט1ן\אחן//ן^^ני1^םנה מהם המצבה מן תגרת טייטג השנה

ן19482120309 4014.6 0/0■

1949182758644732.10/0
19501186662462%55.8
1951215488774241.20/0
1952138384462561.00/0 י

37.80/0 2316 3288 8670 הכל .סך

שגוייםו המשטרה אנשי מכל1 %37.8 המצבה מן הורדו שצויינו שבשנים אנו למדים זו מטבלה
דלהלן. 16 בטבלה משתקפת הוותק על המצבה מן ההורדות השפעת השנים. באותן

של גידולו הפסקת בעינה: איפוא, שנשארה, בלבד זו לא בוחהאדמ של טיבו שיפור בעייתי
זו, בעייה של דחיפותה ואת חשיבותה את בהרבהי מעלה המצבה, הקפאת ידי על הנגרמת הכוח,
לחינוך. דרכים למצוא הצורך את פנים, לשתי שאינהמשתמעת בצורה המשטרה, בפני ומעמידה '

את יירש או המשטרה עבודת התרחבות של העומס את. עליו יקבל אשר שוטרים של חדש, דור
לפנסיה. ת לצא עתם בבוא הוותיקים, של מקומם .

פוודהאדפ חרככ .2 !. ■
המשטרה של כוחהאדם הרכב של היסודיים קוויהאופי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן י

■, . י, בעיותיו. ושל
ותקופת הוותק המוצא, ארץ ההשכלה, רמת המשפחתי, המצב לפי הגיל, לפי נותח כוחהאדם
,1951 שנת של הכל הסך עם 1952 שנת של הכל סך של השוואה ניתנת טבלה כל ב בארץ; השהות

 שנת עמ 1952 שנת בהשוואת כאן (גם השנתי הכל בסך מהווה וסוג סוג שכל האחוזים ניתנים וכן
■■ יי ■; . :. /יי יי ■ "י :  ■ י  ,(1951

בשנת המתגייסים מספר של מקביל ניתוח ניתן הנזכרות הטבלות טבלהמן. לכל; ■מתחת
השוואת הדוח). שנת: מספרי רק ניתנים שבה 8 לטבלה (פרט 1951 '^זנת נתוני עם והשוואתו 1952

. ■ *■ יי . יי■ י. י י יי י ן■ י "יי  יי י ■■■.

יי ,, .י .;■ , ■■ .■"■■■ י:13  ..■ .;1י;.. . .. : י ;.■■::■■



1
שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו מלמז;ת החיל; של הכוללים לספרים עם הלל!* המספרים י

מסעיף חוץ שנמנולעיל' פ*קיםי ראשי לפי הוא גם נותח זה חומר הקרוב. בעתיד להן. ולצפות
י י י ./. . לטירונים. בייחס קיימי שאינו הוותק,

,>■.■. .. י . ■ י .  י■ ■ ו;: " ■"■ י.

■ :  המשטרה שלאנשי גילם א.
7 טבלה . .

■<.,..■.'...;■■.,■1 ( 1 עוון■1/ .". 1 י1 /1

במההבוללהטנזפרושוטריםסמליםקגייגיגז השנתיהאחור "כ
הביל ■:.:

19521951195219511952195119521951

שניט 25 קד
שנה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

9
48

219
105

2
34
198
109

1789
1603
1271
331

1581
1370
1115
382

1798
1651
,1490
436

1583
1404
1313
491

: 33.30/
%30.7,,
27.7/
8.1%

%83.1
29.30/
27.4%
10.2%

הכל .סך. 381 ...3434994444853754791100/ /ס100

8 טבלה
הגיל לפי 1952 מגויי*ים האדם כוח הרכב

קטיניםהגיל ושוטרים. הכוללםכוליבו המספר ,
האחת

השנתי במה"כ

שנימ 22 עד
שנה 27 עד 23
שנה 31 עד. 28
שנה 42 עד 32

ומעלה 42

3

5

3
1

491
503
243
127
7

491
506
248
130
8

35.6"/
35.90/0
18.50/0
י 9.4%
0.60/0

 הכל /12137113831000סך

כל של נ1י%90 למעלה החיל. אנשי של ממוצע יה בגילם שינויים חלו לא הנסקרת בשנה
של המכריע רובם משלושים? למטה  %64.2 מארבעים? למטה  גילם המשטרה, אנשי
,1952 שנת מגוייסי בין שונה המצב אין שלושיב). מגיל למעלה הם מ%85) (למעלה הקצינים
למשמר צעירים של מגיוסם כתוצאה הקצינימ,עלה גם ובתוכם יותר, הצעירים של שמספרם אלא

י , ._. הגבולות.

. ■ ;■   המשטרה אנשי של מוצאם ארצות יכ,.

■. ■ י . י / 9 ;טבלה ■ י ■ ■'■.■■■י
המוצא ארץ לפי  1951 1952  כוחיהאדם הרכב

המכפרושוטריםטטליטלגינים ג0היהבולל■ השגתיד,אהו יכ
ך,מתא אוץ

1952195119521951■  19521;95119521951

ישראל י59ארץ 439709281029. 971 /%19.220.37
..אסיה 7 ■ ..8. 933646940654 /%17.4%13.7

. /6774555782561■8אפריקה;
25941י

 %ר.\14.60/01
305285230123092806%48.5אירופה :54.10/
י}"21161018אמריקה. %0.3

הכל 381...טל ..343499444485375479](
1

%100י,%100

4ג



ו ■ יי.';''יי י

:).)
"..■■ י. י.י יי י:":י:י י///; /;י;/;י, 10 טב'^ה יי "יי1.יי; יי .יי; .י; .;".■. ""/י^י/י י):
צאי ו מ יה ץ פיאר ל 1^51 19^2  מ יס:י גוי מ ל ם אד ה ח,ל ו כ הרכב י ץ ;

המוצא ארץ
בסה"הכץללהמספרבשוטריםםמליםקצינים השנתיהאחת כי

19521951195219511952195119521951

ישראל ארץ
אסיה

אפריקה
אירופה
אמריקה

5

6
1

4
3

19

193
351
253
570

י 4

י 327
555
460
781

5

198
351
253
576
5

331
558
460
800
5

%15.1
23.40/
18.40/0 '
41.70/
0.40/0

15.40/0
25.9%
21.40/
37.10/0
0.2%

הכל %100/122613712128138321541000סך

לגיאוגרפיה שלפ כמדריך נראית המשטרה אנשי באו שמהן הארצות ותשע ארבעים רשימת
 מוצאם: ארצות לפי המשטרה אנשי של מספרי בפירוט גם עניין יש העולם. של

 מרוקו 5348  מצרים !496  עיראק !663  רומניה !820  פולין ?1092  ישראל
!132  רוסיה !145  הונגריה 1195  תורכיה !207  צ'כוסלובקיה ?240  גרמניה !284
!55  ליטא !58  פרס !67 תימן !73  סוריה !79  אוסטריה !89  לוב ?124  בולגריה
!17  יוגוסלביה ?17  ספד !20  לטביה !26  צרפת !26  יוון !31 לבנון ?44  תוניס
בראזיל !6  הברית ארצות ?6  אפגניסטן !8  הודו !9  בלגיה ?13  איטליה ?16  אלג'יר
שוודיה, שווייץ, ?2  ארגנטינה !2  קולומביה ?2  'הירדן עב ?2  קובה ?3  אנגליה ?4

כ"א. 1  ונורבגיה סעודיה דרוםאפריקו?, קפריסין, מכסיקו, לוכסמבורג, סין, מלאיה, בורמה,
המיעוטים. מאנשי 303  9 בטבלה נכללו בארץ שנולדו האנשים שבמספר בחשבון להביא יש
למעלה איפוא הם המיעוטים בני מיעוטים. אנשי 48 נמצאים (10 (טבלה החדשים המגויייסים בין
והם הקודמת) השנה לעומת אחד באחוז (ירידה במשטרה הימשרתים האיץ ילידי מכל ■מ%29.4

.(15.296 של (ירידה 1952 בשנת למשטרה שנתגייסו הארץ מילידי %92.4 גם
מבין ו%43.8 המשטרה אנשי כל של %32 הם הארץ) ילידי (להוציא ואפריקה אסיה ילידי

: . . הקודמת. בשנה ו%47.3 %25.4 לעומת ,1952 מתגייסי

המשטרה אנשי של השכלתם ג.
11 טבלה

ההשכלה לפי 1951 1952 כוחהאדם הרכב
האחוז הבץלל המספר ץש\טריב םמלים קטינים

1952 1951 1951 1952 1951 1952 1951 1952
ההשכלה דרגת

%58.0
6.3%

30.2%
3.0"/
2.5%

4.5/
57.0%
3.5%

31.20/0
0.30/
3.5%

2780
302
1445
144
120

. 240
3066
186
1677

18
188

 240
2734 3014
293 175
1257 1450
110 14
54 101

46
9

188
34
66

52
11
227
4
87

מעממית, פחות
עממית,

תיכונית חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה

הכל :/"3813434994444853754791100סך %100

הרכב ■ מגויכוחהאדם■
ה טבל
 יסיט

12

1951 ש1952 ה ה י פ ל כלה

ההשכלה דרגת
שיניבו הכוללהמםפוגשץטריםסמלים. האחוז1

19521951195219511952195119511952

72:.%8
9.4%

15.70/
;1;0%
..1>10/0,

%5.4
67.9%
4.4%
21.1%
0.2%
1.00/0

1568
203
339
21
23

75
939
62
291
3
13

1566
203
330
18
11

75
938
61
285
3
9

9
3
12

,%100 1000/0 2154 1383 2128 1371 26

1

1

6

4

12

מעממית .פחות
עממית

תיכוניתיי חצי
תיכונית

גבוהה חצי
גבוהה

הכל סך

15



חלו^ינוייפןעיקריי^^יך לא המשטרה שכלתם^כלל,אנשי ה לדרגת המתייחסים במספרים : ,)■.,
בשנה■ 72.89^ לעומת $67.9). העממיתי. .ההשכלה בעליי מספרי במקצת יוד הדוח שנת מגוייסי. ,

י י; . י .(15.790 לעומת 21.170) התיכונית ההשכלה בעלי מספר ועלה הקודמת)
ממספר 5.470) מעממית פחות השכלה בעלי . והיא מדאיגה תופעה מופיעה זאת לעומת
י . ■. .,■ ■ . י,  מגוייסיהשנה).

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ..ד.

י 13 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי 1951 1952 כוחהאדם הרכב

כארי! ה*הות תקופה
'המספרושוטריםסמליםקצינים .גזכרלל האהה

1952 1951.195219511952195119521951

הארץ "'ילידי /"970928102997119.30/020.3י5943

ומעלה שנים 102782799419211219120022.80/,25.00/

שנים 10 עד שנים 5128416419428427_ 7.5"/8.9"/

שנים 5 עד שנים 22541885 ■11011910: 110535.60/02 3.1"/

שנתיים עד .6שנה . 9775 829781י יי 838%14.617.5 % י

משנה .7,250..1פחות . 8250%0.2,.  י %5.2

הכל 381סר ■34349944448537547911000/01000/,

14 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי 19511952 מגוייסים  כוחהאדם הרכב

בארץ. השהות תקופה
7,אז/ההכו??המםפוושוטויטיסמליםזציניסג

1951 195219521951 "1952 :195119521951

הארץ ■%15.4;193327198331%14.1■54ילידי

ומעלה שנים 105147814183155%6.0%7.2

שנים 10 עד שנים. י5 3100134.100. 1377.10/".; %4!6.י י

שנים 5 עד שנים 2;1 .1!693631694632%51.0;; %29.3

י שנתיים עד שנה  ■430150230150621.3 0/0 י;,י 23.5"/

משנה .16פחות 3937393%0.518.20/

הכל /1000/"12261371212813832154100סך

חדשים עולים המשטרה מאנשי 50.470 היו 1952 בשנת כי מוכיחה דלעיל הטבלות בחינת !

.(1950 בשנת 3870) הקודמת בשנה 45.870 לעומת שנים, מחמש פחות בארץ שהותם שתקופת
ממספר כ9070 זאת לעומת ל53.670! החדשים העולים מספר מגיע והשוטרים הסמלים בין 

;■;.■■. . . : ; בה; נולדו או שנים מעשר למעלה בארץ נמצאים הקצינים
;72.8701952 שנת מגוייסי בין משנתיים, פחות בארץ נמצאים המשטרה אנשי ממספר 14.870 י
::;,::.\: . :: י \ משנתימ,■ ,פחות ו%21.8 שנים, מחמש פחות בארץ הנמצאים אנשים

16
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ילדים וימ אלמנים נרושיב ברושים
~  * ... בלי עם בלי

■ ילדים ילדים ילדים

המשפחתי המצב ה.
15 ה ל ב ט

המשפחתי צב מ ה י פ ל  1952  ם ד א ה  ח ו כ ב כ ל ד.

.3. 2

4:4 9

13 11 10 9 8

גז י ר ל י עם ים

7 6 5

נשוי
בלי רווקים המצבה

ילדים זדרנ

  2  1         5 8 50 146 103 48 24 381 , קצינים
' י ■ י י ■ ■ י, סמלים

4 4 6 3 2.5 19  2 3 2 .7 12 .24 71 108 355 853 1174 695 1251 4668 יהודיים ושוטרים.
 "  ושוטרים סמלים  1.  . ב  1  1  1 5 15 22 24 30 40 51 35 99 326 מיעוטים בני

27 19 4 2 8 17 39 98 190 435 1033 1328 778 1374 5375 הכל בסך

עם נשויים ?%14.5  ילדים בלי בשריים ;%26  ילדים) בלי וגרושגם אלמנים (כולל רווקים
מאנשי %74 כלומר 5 %6.7  ומעלה ילדים, ארבעה י עט נשויים ;%52 ילדים 3 ילדים,עד

. משפחה. בעלי הם המשטרה



,י .,■:.יייי _■■: :י.1\

המנ1ט);: שירות;במקטרת (כולל במשטרה הוותק י ו.

■ 16 טבלה
במשטרה הוותק לפי  1951 1952  ם ד א ה  ח ו כ הרכב

הוותק
;אד.י!הכו??1המספרושוטריםממליםקצינים

195219511952.19511952195119521951

שנה מ20 3628565292801.70/02.00/0למעלה

20 עד 65מ15 437855138982.50/1.30/0

15 עד 0/ס8.9/"59792362152952945.5מן10

10 עד 10231602011702243.10/7.70/0מ5

שנים 5 110437947489519.10/1.30/0עד

שניט 4 64339661211020154%19.3%2.3עד

שנים 3 %9.5/"156869377070883813.2עד

שנתיים /14451364135713781402%25.641.30עד

אחת שנה 025.77יל820106716301075165020.0ע7

. הכלי /"100/"3813434994444853654791100בסך

מארבע פחות  %78.1 שנים? מחמש פחות במשטרה משרתים המשטרה אנשי מכל %87.2
המשטרה אנשי מכל וחמישית משנתיים! פחות  45<#6< ? שנים משלוש פחות  %68.8 י, שנים

... . ■. . . משנה. פחות
מלהשביע הוא רחוק עדיין הרי במצב, שיפורמה זו טבלה מראה הקודמת השנה לעומת כי אם
החדשה, במדינתנו טבעית לראותה היה אפשר שנים) מחמש (פחות מועט של.ותק התופעה רצון.
שנתגייסו אנשים תוספת ידי על רק לא מועט ותק בעליי שלי הגבוה האחוז נגרם שראינו, כפי אולם,
גבוה ותק בעלי של נשירתם ידי על מאוד, ניכרת ובמידה גם, אלא המדינה, של קיומה בשנות

שלילית תופעה כמובן, הנו, זה ומחזור האדם, בכוח מתמיד למחזור הגורמת יותר,

י . המתגייסים וחלוקת גיוס .3

ולחטיבות: ליחידות חלוקתם ואת למיניהם המתגייסים מספר את המראה טבלה להלן

17טבלו>

וחלומגויי ים 1952ס  קתמ

גלטזירגתנוייםן לוזטיבגוז ■נשלחו

.  1 הארצי 195למטה _ ; ■, 12קצינים
הארצי האימונים 45לבסיס

דגון15סמלים ביונ האימונים 5לבסיס

ושומרות טבריה1308שוטרים 266למהוז

המיעוטיםי מבני ושוטרים ,48סמלים חיפה למחוז .243

י אזרחיים ■.פקידים 30,,. ■ תלאביב 373למחוז

שירותים ■■.;88עובדי , ■. ירושלים למחוז ..221

י .. הנגב 28לנפת
(נוטרים) המניין מן שלא 3שוטרים

■: ■  וגבולות חופים 128.לחטיבת

. < , הכל ,1504בסן הכל■ בסן
"י ו יי .1504י

18



." ושינוייט תנועה י .4
י ., 18 טבלה:

1952  המצבה מן הורדות

ההורדה קעי1י0סיבת
שץטוימסמליםמפסחיםעליץנים .י םה"כ

בתפקיד 11נהרגו 136

22:נפטרו

51570535625התפטרו
(1) 9 סעיף לפי פוטרו
המשטרה מפקודת ■9191

(3) 7 סעיף לפי פוטרו
המשטרה 4104108מפקודת

(7) 18 סעיף לפי פוטרו
המשטרה 21012מפקודת

הכל 61677745844סך

15.7.52 ביום
30.7.52 ביום
1.3.52 ביום

24.6.52 ביום
3.7.52 ביום
6.9.52 ביום

,10.11.52 ביום
9.12.52 ביום

דלקמן: המשטרה אנשי נפטרו הדוח בשנת
טבעית מיתה מת דורני, יוסף השוטר 144

טבעית מיתה מת אורפלי, יוסף השוטר 1930

דרכים בתאונת נהרג שכטה שלום מ. מ. ע. י
האוייב בפעולות נהרג לוי, אברהם שני מפקח

דרכים בתאונת נהרג פדידה, שאול השוטר 5009

דרכים בתאונת נהרג אופנהיימה מאיר השוטר 3117
תפקיד במילוי נהרג דהאן, דוד ב' סמל 3547 .■■;

תפקיד במילוי נהת כליה סבוי השוטר 7470 .

ההתפטרויות נימוקי א..
אף להתפטרות. בקשות שהגישו המשטרה אנשי ידי על. שניתנו הנימוקים של להלןניתוח ■.;

יש זאת בכל הרי המקרים, בכל לאשורם הדברים את כמגלים הפורמליים הנימוקים את לקבל אין כי
בשנה. שניתנו אלה עם השנה שניתנו הנימוקים השוואת המתפטרים: מפי הנשמעות בטענות עניין

כולה. במדינה אף ואולי במשטרה, הרוחות שינוי על מעניינת ערות בהם יש הקודמת

1951 
.19 טבלה

1952  ההתפטחויות נימוקי
וי

האז/ההמתניםמקפך
הנינוח

19521951195211951 ,

ותנאי מספקת אינה המשמרת
י מדי קשים הם 254השירות י541%40.7י 72.9 %

, משפחתיות .סיבות 15486■%2.4.711.60/0
.. ■ . לקוייה 5033בריאות %4.5/ס8.0.

להשתלם המתפטר %2.4/7181.10כוונת
אחר ממשלתי למשרד %2.0/11151.7העברה
יציאה לצה"ל, (גיוס שונות

או לחו"ל) נסיעה להתיישבות,
■,,. כלל נימוקים ניתנו שלא

. י. י .... .■ . . , . , ו...
149 .%6י.492.3.80/06■■:

.■. ■...... ■■ ■■ יי הכל'7 י625בסר %100י742%100

19
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*~££*^^*~*>*ג*4ו4*

ו;. ■:"■

:\.■.■.'■■■.■..(■,,,;/■. .י';/;1',

^.^יי: י ;'■;■.י: י יי ■ י ,*:י .י :י; /.":;; ;. ,י/::./ י .י ,;\:\ י\ ;■■■ ,■ בדרגה ,הע7יאות ב.

 : איש 674 בדתה המ*ו הלוח בשנת
האנשים מםפו , י לדרגת

הכללי המפקח 1עוזר
מחלקה 4ראש

מחוזי מפקח 6סגן
מחוזי מפקח 20עוזר

וןאשון 55מפקח
שני 49מפקח
4רבסמל.

ראשון. 165סמל
שני 334סמל
36רבשוטר 1

674 הכל גםך

:, בדרגה הורדות ג.
 ויתרם משמעתיים, מטעמים  14 מהם משטרה'. אנשי 47 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה
קצינים. 4 היו בדתה המורדים בין וכיו"ב). בדתה הועלו שלמענו התפקיד (סיום אחרים מטעמים

. ■ גריאות .5 1
לאיש> 6.2 בממוצע היו המחלה ימי נוסף. שיפור השנה חל המשטרה אנשי של בריאותם במצב
לאיש, מחלה ימי 9 היו שבה 1951 שנת לעומת השתפר שהמצב מוכיח זה מספר .1949 כבשנת

" לאיש). 11) מחלה ימי במספר שנת.השיא ,1950 לעומת ובייחוד ■
בעד גם חולים קופת ממם חלק לשלט עצמה על הממשלה קיבלה1 1952 יוני מחודש החל
הקודמות בשנים האחרות הדרגות אנשי של מסיהם רוב את ששילמה כשם העליונים, הקצינים

החולים). לקופות המשטרה אנשי ידי המשתלמים,על המשכורת אחוזי שייושת מתור (שניים
התומכת, מחלה, למקרי לסיוע המשטרתית בקרן המשטרה אנשי כל נכללו הנסקרת בשנה
י; המחלה ימי בתקופת ההגבלה (מחמת תשלום ללא מחלה בחופשת הנמצאים המשטרה באנשי
ל: . החוק). ידי על שנקבעה מלא, בתשלום
העובדים, הסתדרות של חולינ^ בקופת חברים רשומים משטרה אנשי 5177 היו 31.12.52 ביום 

חולים, בקופת  22 הלאומיים, של.העובדים חולים בקופת  23 עממית, חולים בקופת  איש 24
לחברים נרשמו טרם יתרם הכלליים! הציונים הסתדרות של חולים בקופת  13 "המכבי", של
י . ■ .. ..  ■. י ... ■■ . י . חולים. בקופת
■■■'.. י ■..,/..; . ■. י ■ . ■ , יי . /

: משמעת .6
^.. ■■■.■■..'■ , עונשין א.

בעבודת הצורך די התערו ולא נתאמנו ^ולא מאנשים ברובו המורכב כוחהאדם של טיבו
מאידך, המשטרה, מאנשי חלק של המשמעת ברמת לירידתמה טבעית, כתוצאה, גרם, המשטרה,
שלפעמים' בחשבון להביא. יש הקודמת) בשנה 3662 לעומת 4222) עלה האנשים מספר כי אם
המכריע רובם עבירות. במספר הואשם אם למשל; מספר, עונשים אחד במשפט אחד. איש על הוטלו

ו ואך המשטרתי, ..הנוהל, ועל הפנימי הסדר על עבירות בגלל הוגשו המשמעתייםי "של,המשפטים
והעונשים הקנסות הקהל; המשטרה"לאנשי אנשי בין היחסים מן העבירות נובעות מצומצמת במידה
איחורים,. משטרתית ציוד אבדן על רשות, נטילת ללא היעדרות על בעיקר, הוטלו, באחרים
בעונשיהם. ■ביותר מחמירים המפקדיםהשופטיט וביריב. ברשלנות המשטרה. לרכוש נזק גרימת
בשנתי עלתה העונשים חומרת משטרתיים. לכלירכב נזק ברשלנות ה'גורמים, המשטרה אנשי של
הנאשם, לפיטורי. המלצה הגשת לידי המשמעתי המשפט הביא מקרים ושלושה בשלושים הדוח.
פייארבעה!? גדל והפקעות,השכר הקנסות מספר בדרגה. הורדה על הומלץ ובא"בעהעשו^מקרים
חייבים איש:שנמצאו שלושהעשר פוטרו כך על נוסף עלייה. הלה בקסרקטין המעצרים במספר ,גם

ג המשמעת; וע^י הטוב הסדר על חמוירות בעבירות המטפלים החיל, של למשמעת דין בתי ידי על
במשטרה.ומקצתם■ שירותם בשעת מקצתם אזרחיים, בתיידין ידי על נידונו משטרה אנשי 10 יי
■;. .:. .■.;'. . . ן ... ■  .י.... ■.. .. ;....■■■/.. .... .... ; .■;.■.■■ ■
■;<יר ■■ ■. : יי. .,■■ 20 ■יי:

:!■^.



ו^ונלנ! היותנו. ^וג^ש^ש לישרות כניסתם. לפני בוצעו ש עבירות על ו!מצבה, מןי ^הוירדו ;לאחר ■'■';' 0; יי י " י קלות.., תעבורה עבירות על שנידונו לשלושה פיט פוטרו,

20 טבלה
למשמעת דין בתי

בםה"כ שץטויט סטליבו קגיניט

 שהואשמו האנשיפ 41115מספר
 ■ י למאסר 3811נידונו
 לקנס. 22נידונו
 . 112זוגו
 למשפטם מחכים ,



21 טבלה
אחרים משמעתיים עונשים

מכופר.האנשים תטנש ■
1307 נזיפות
2280 שכר והפקעות קנסות
209 . קסרקטין מעצר

■ 426 אהרים אנשים

4222 הכל סך

יי י י ודברישבח פרסים ב.
יי י ^ י. יי

המשמעת רמת של להעלאתה חיוביות פעולות המשטרה, נקטה. העונשין לפעולות נוסף יי
על שבחים מתן וכן מצויים שירות ועל בתפקיד הצטיינות על כספיים פרסים הונהגו והיעילות.
הדוח בשנת הארצי.. המטה בפקודות פרסום בדרך או מיוחדים במכתבים הכללי, המפקח ידי
פרסום ידי על  בכתב'וא"בעה שבחים קיבלו אנשים 15 אנשים, לשבעה כספיים פרסים ניתנו

. המטה. בפקודות

י ,. . י י י ■ י .חולייתהמשמעתי ג.
אנשי של. התנהגותם ועל משמעתם על מפקחת 1951 שנת שהוקמה,בסוף המשמעת, חוליית ;

פקודיהם. בין הטוב והסדר המשמעת בהשלטת והחטיבות המרחבים מפקדי בידי ומסייעת המשטרה ;

של החיצונית ובהופעתם בהתנהגותם שיפור לידי והביאה בהצלחה הדוח בשנת פעלה החולייה
המשטרתי. הרכב של הנהייגה ובצורת המשטרה אנשי

'  משכורת .7 . . ■ ■ ■ : ■■■■■. י .

י ושוטרים סמלים מפקחים, :א.י
.ההענקה במקצת תוקנה המשטרה. אנשי. של המשכורת בדרגת חלו.שינויים לא בשנתהדוח י!;',.;...;

זו. המשטרה,:.הענקה לבנייני מחוץ הגרים משטרה לאנשי המשתלמת ומאור, מים .^שיכ.ון,
בתל שגרו משטרה לאנשי רק זה סכום שולם כן לפני מקבליו!: לכל לחודש ל"י 7 לסר. הועלתה 1

. בלבד. ל"י 5. .של סך שולם והמושבות הערים שבשאר בשעה וחיפה, ירושלים אביב, ■. 7

ולשוטרים, לסמלים  לירות לארבע וחצי מלירה  הוגדלה אזרחית לתלבושת ההענקה  .'!■

■..,,. : ... לקצינים.  לחמש י ליי /.ומשלוש י
ל"י מתחילה^ב32 היסוד דרגת ושוטרים. סמליטי למפקחים, אחידה המשיכורתנשארה דרגת :■■": .

בן אלא.אם של.25ל"י,לחודש, יסוד משכורת אימונם חדשי בארבעת (טירוניםמקבלים ■לחודש
עולה המשכורת טירונותם), בתקופת מקצועית בהענקה זכו אם או דרגה כנושאי גוייסומלכתחילה י;

:■ השביעית. השירות בשנת ל"י ל44 הגיעה עד נוספת, שירות שנת בכל לחודש ל"י שתי של בסר
של!1,. היסודי של,משכורת המכסימום נשאר מפקח, או לדרגתסמל זו תקופה תוך השוטר עלה לא אם :

יי1, ■ י . יי 1 י .;■■■. י . . י . ( _ י . . י י ;'. ...;:
:■ ■ ■;. :,. ■ י; ■ יי ■.י ■■■; ■■. ,,..י יי 21 י ,■: ■. : י . י י■ יגי;....::י■



ע1 לחודש, ל"י 3 של ותק תו*פת ד^מיניו*, בשנ^ ד;חל מקבלים, וסמלים מפקחים לץ. ^י44 :

ותם). לשי השלושעשרח שנת (בתחילת ל"י 62 של למכסימום
.  ראשון לסמל לחודש; ל"י 4  שני לסמל  כדלקמן: דרגה תוספת משתלמת כל; על נוסף

./ י.■■,■.; ל"י. 24  ראשון למפקח ל"י, 18 שני למפקח ל"י, 12  לרבטמל ל"י, 8
."■■■. , י .. , , הצטיינות. שכר הענקת  דרגה תוספת מקום ב מקבל רבשוטר
המשתלמות.. הנ"ל התוספות בשיעור המשטריה לאנשי משתלמת המשפחה והענקת היוקר תוספת
יןי:ייי  י י י, ■ . י המדינה. עובדי לכל
/ אחת, ל"י של בסך עברית),  המיעוטים (לאנשי הערבית השפה ידיעת על חדשית הענקה .י

: אנשים רק מיוחדת, בבחינה שעמדו לאנשים שולמה פרוטות, 500 של בסך אחת אירופית ולשפה
י  י יי י אירופית. בשפה להיבחן הורשו בערבית או בעברית בהצלחה שנבחנו

בקבוצות שונים סוגים לפי מקצועיות הענקות קיבלו טכניים בשטחים מקצוע ובעלי מדריכים
המקצוע לפי הכל ל"י, 18 ל"י, 12 ל"י, 9 ל"י, 6 ל"י, 4500 ל"י, 3 ל"י, 2  דלקמן: בשיעורים שונות,
;י י י . בו. המומחיות דרגת ולפי

י הצטיינות שכר קיבלו המשטמה, ותפקידי נוהל חוק, בענייני מיוחדות בבחינות שעמדו שוטרים
י ■ אחרת. מקצועית מהענקה נהנו כן אם אלא לחודש, אחת ל"י של בסר

: י י. . י ■ . עליונים קצינים ב.,
מעמדם את הולמת היא ואין עיקר, כל שופרה לא היא אף העליונים הקצינים של משכורתם
לפי האזרחית הפקידות לדרגות הותאמה העליונים הקצינים משכורת הקצינים. של תפקידם ואת

.■; . , ... . .  דלקמן: ההקבלה

22טבלה

הררנחהדרגה
המקבילה

שכר ,פולט הייסור

הסרלם וזטץלמתחילת פג\ז

■ל"י ץ יי"

. הכללי 1122178המפקח
הכללי המפקח ■2111סגן 155
הכללי המפקח 3101137עוזר

מחוזי ,492מפקח 123
, מחלקה ■5ראש ■ . 84. 112
מחוזי מפקח 676102סגן

 מחוזי מפקח .76993עתר

למפקחים, הניתן בשיעור ומים מאור שיכון, מהענקת העליונים הקצינים נים נח כך על נוסף
:■ ^ י ■ ~  ושוטרים. סמלים
העלאת עם בטל והוא הדרגות, לאחת מינויים עם מחדש מתחיל העליונים ד,קצינים של הוותק
7 ,: י : ■" י י י י / י יותר.; גבוהה לדרגה הקצין

;;';;.,■■ י ■ / . : . . י. ■ י י  כלליי ג.
המשטרה! אנשי של מצבם את החמירה המתמדת ההתייקרות מחמת הריאלי השכר של ירידתו
כדי לא,הספיקה ההתייקרות לפני שגם המשכורת, כן. לפני אף רצון להשביע כדי בו היה שלא
דאגו)ת המשטמה: איש ?ול רוחו על לרעה משפיעה המשטרה, עובדים'אל למשיכת גורם להוות .

לירידה ללאספק; גורמים, הכלכלי לתכנון.קיומו וממחשבתו ממרצו חלק למסור והצורר הפתקה
. ■ ^ ■. י ■ ■ " . ■ י , .י : ■ י : ביעילותו. ;

■/ י /;■■■ ,י ■■ ■ .י... י

:■■■^.^ ■■■■■,.י:י .■■■■■.". : . ■ " י 8..ן8עד י ■ י י י .■ ■.:

בו שמרובים במשטרה, כוחהאדם של ואופיו הדוח בשנת ששררו הקשים הכלכליים התנאים
פעולות של י חשיבותן את העלו בארץ, שרשים ולהכות להתערות. הספיקו שטרם החדשים העולים .

חשיבות נודעת שלפתלונן ומסובכות, קשות וחברתיות כלכליות בעיות עוררו אלה תנאים הסעד. י

עזרה בהגשת התרכזו הסעד פעולות רוחו. ובהעלאת חיל ה של, דמותו בקביעת .■ראשונית
■  משפחתו.1 ולבני לשוטר .קונסטרוקטיבית

22 . . .י 



דיור א.

הייה ההלרח מן כולו: לחיל גם אלא בלבד, לשוטרי* קיא מיובה חשיבותה  הדיור ..שאלת
למקום,,י, ממקום משטרה אנשי של והעברתם הצבתם על הקשתה שר א זו, לשאלה פתרון. למצוא ■■י

, אלה ודיורם7של משפחה, בעלי המשטרההם אנשי של המכריע רובם בדיור. המחסור מהמתי
י ,י , י ," י : ביותר. קלי אינו הרווקים של שיכונם גם ברם, הרווקים? של מדיורם כמובן, קשה, ■

250 הושלמו פתרוןףלבעיה. של אתחלה בו שיש רב, מעשה זה בשטח נעשה בשנת^הדוח
, מרוכזים שיכונים הוקמו ובחיפה בתלאביב הפיתוח). מתקציב כוסו הקמתן (הוצאות דירות
חלוקת השונות. המשטרה לתחנות סמוך נבנו הדירות יתר .6.4 בחיפה דירות, 84 בתלאביב ;

/ הדוח. שנת בסוף החלו לתוכן המשפחות והעברת לדורשיהן הדירות ■

ובסביבתה. בתלאביב רובן. .נוספות, דירות 100 להקמתי בתכנון הוחל זה. שלב השלמת לאחר
הוכשר השכורים הבניינים מן חלק המשטרה. אנשי של לשיכונם הושגו דירות.שכורות מספר . . ■... י . י .,  רווקים.. שוטרים של לשיכונם

' המינהלי באמצעות חשבונם,.. על המשטרה, אנשי של לרשותם הועמדו דיור יחידות 136
. דיורם. שאלת הועמדה. הדחיפות מבחינת במעלה ראשונה כבעייה היהודית. והסוכנות .המחוזי
בעיית. נפתרה טרם אףעלפיכן, ביותר. ירודים בתנאים או במעברות הג"ים אנשי.המשטרה של

י ; זו. לשאלה הפתרון למציאת נוספים קשים ודרושיםימאמצים רבים, משטרה אנשי שיכונם,של

■,  י ■ י ו ■ י  . ■ יי י . ■ ■ י . /י
■.. .י ■ . ףטק"ם נוספים מצרכים הספקת ,ב.

7 והמפרכת, הקשה עבודתם של המיוחד אופייה בגלל המשטרה לאנשי שניתנו הנוספות, המנות
אנשי של שיתופם עם לגמרי הופסקה זו הספקה הדוח. שנת בתחילת מינימליים לממדים צומצמו
סחורות לקבל הזכות המשטרה לאנשי הוענקה הדוח שנת בטוף "שק"ם". משירותי בהנאה המשטרה

צעד,;, מוקצבים). למצ'כים (פרט הקבע צבא לאנשי הניתנים בתנאים השק"ם במפעלי ומצרכים,
י.: הגיע. לשק"מ המשטרה אנשי של צירופם ברם, ומועילה; חשובה הפסיכולוגית השפעתו זה
7 ליהנות יכולים שאינם מהם רבים ויש נתמעטו, והכספיות הכלכליות שאפשרויותיהם בשעה דווקא
: ■ מצומצמת. במידה אלא אלה משירותים ..

.י צרכניות ג.י

; ל"י. ל300,000 הגיע ומחזורן ל4400 בשנת/הדוח עלה המשטרה כצרכניות החברים מספר ,

7 שחבריהן הוותיקות, לשלוש פרט הצרכניות, כל, חוסלו המשטרה לאנשי שק"ם קירותי מתן עם
.ל: ובמטה בתלאביב, בירושלים, הצרכניות הן המוקצבים, ואספקתם מצרכיהם את גם בהן מקבלים
■..■■ .. . ,. י : . טבריה. מחוז

■■■:■■■■ן: ■■  .■■■■..' ומזנונים ך..מטבחים
■; . מחוז. במטה הגבול. משמר יחידות ושל התחנות של צרכיהם מספקים.את ומזנונים מטבחים 1

: פרטיים. בקבלנות,לאנשים המטבחים נמסרו מסויימות בתחנות של,שק"ם! קנטינה הוקמה חיפה
^: מספר..; ולמזנונים למטבחים הקציב המזונות על המפקח נוחים. במחירים ארוחות לאנ,שיהן ..;■■;,;.,המספקים הכלא.. בבתי האסירים להזנת המשמשות ל750מנות נוסף מנות,

^/ ., י.:; ... י י: ,י. ,.;, יריהוטבקיצובי ה.
::/ ושל. "לכל'' רהיטי של כמויות להשגת פעולות ננקטו וכלים, ריהוט שבהשגת הקשיים לנוכח ■:

חשמליים^;:;: מקררים 4  דלקמן: הפירוט לפי להם, הזקוקים המשטרה לאנשי אחרים ומצרכים כלים
: : 70 ו"דיו, מקלטי 55 ריהוט, יחידות 156 לתינוקות, עגלות 124 "לכל'', מקררי 485 הגרלה), (לפי
%./.. ; ■. ,... ניילון. גרבי זוגות 229 וכן ארונות 9 צלחות; 521 תנורייגז, 10 לתינוקות, אמבטיות

^},^: יי , י ,_ יי , י ;י י. . יי י . .י י ונופש הבראה ;יו,
1:7 שהוקצבו:; המקומות וצמצום. עלייתהמחירים הבראה'מחמת למקומות הביקוש ירד הדוח בשנת י;י. ■י
7 של;16.ימים,;:.:. ינופש למחזורי בנצרת, המשטרה של ההבראה פתיחת;בית קופתחולים. עלייך ■;

:777 תקופתהדוה גמר ע? זה. מנופשיבביתיהבראה נהנו איש ו350 המעוניינים, מטפר את העלתה
:\י/"/י;:י."~^: ■:. . :,1.: ■/. .■■  /■■ ■ י ■̂ ■ י ■■.. י ;. . . ..■ 
י717 /.//7::ד/:י י . . י ■ 23 ■. , ■ ;



גורלץף.; "בית המשטרה של ו'בראה לבית שישמ?*ו חנקרה, ברא^ הבגיי1 של וציודו /נ*עןשיפוצו
המחלקה של, הבטחון אגף את ניהל ז"ל,.אשר גורדוו יהושע שם על בקרא אשר זה, הבראה בית
כדי בו יהיה הימנדט, ממשלת בימי י הליגלי לבטחון היסוד ממניחי היהודית, ה6וכנות של המדינית .

לאנשי העניקה העובדים הסתדרות ל ש החולים קופת המשטרה. לאנשי ההבראה בעיית את לפתור
חושגה כן כמו לה. השייכים הבראה בבתי אחוזים עשרה של הנחה אדיבותה, ברוב המשטרה,

.' . יי ל'יי). 1.100 במקום פרוטה, 800) טבריה חמי במחחצאות בתשלום הנחה

::י; י ;  .■ אישפוז ז.

המוסדות של החולים בבתי משפחותיהם ולבני המשטרה לאנשי אישפח מקומות להשגת נוסף ■
תפקידם, במילוי שנפגעו בשוטרים גם המשטרה טיפלה יפה), בעין נענו (ואלה השונים הרפואיים
משפחות... בארבע המשטרה טיפלה מרבן הסעד. שירות באמצעות חולים, בבתי בטיפול והםינמצאים
י חולים. לבתי דם תרמו רבים שוטרים תפקידם. במילוי חללים שנפלו משטרה אנשי של
יי . " . ■ י 1(■

■■ . ,  . . ... הלוואות ח.
ההלוואות של וסכומיהן מספרן על"ידי מוחשית בצורה מודגם המשטרה אנשי של הכספי מצבם 

בשנת הסעד. שירות באמצעות שונים בבנקים הושגו הלוואות ה המשטרה. אנשי נזקקו להן אשר
פינאנסיים. ומוסדות בנקים ידי על ל"י 94,035 בסך הלוואות 871 משטרה לאנשי ניתנו הדוח
המשטרה. של והסעד ההלוואות מקרן ל"י 45,390 של כולל בסך הלוואות 483 ניתנו כך על נוסף

יי אנשים. לעשרה ניתנו ל"י 950 בסך חוזרות בלתי הענקות

... .:. ■ עירוניים מסים, בתשלום הנחות ט.
החוק הצעת מקומיות. ומועצות עיריות מספר ידי על ניתנו עירוניים מסים בתשלום הנחות
העירוניים, המסים מן חלק מתשלום השוטרים ואת הקבע בצבא החיילים את הנכים, את ו?משחרר.

, " הדוח. בשנת נתאשרה טרם

.. .■  י . ■ שונות הנחות י.
מוסדות1 ידי על המשטרה לאנשי מוסכם, הסדר באמצעות השנה, גם הוענקו שונות הנחות
הקולנוע כרטיסי במחיר הנחות ילדים! ובגני ספ'1 בבתי לימוד שכר בתשלום הנחות שונים:
הקווים. כל לנוסעי אחת 50 של הנחה "אשד": בקווי הנחות "דף, בקווי חינם נסיעה והתיאטראות,
כן מגוריהם. ומקומות עבודתם מקומות בין לקשר הזקוקים לאנשים כרטיסיחינם מאות שלוש
אינו: בו הנסיעה שמחיר קו בכל המשטרה אנשי את נסיעה דמי מתשלום לשחרר "אשד" הואיל

. . . ■ פרוטות. 125 על עולה
. : , אחרים. עבריים ספרים ולרוכשי העברית האנציקלופדיה על לחותמים גם ניתנה הנחה
י . י י .  ■ ■ ■
י ,. י , , . סעד.משפטי. יא.\

\ עם בקשר 'משפטי, לסעד הנזקקים החדשים, המגוייסים מבין המשטרה, אנשי רבים עדיין
עוד זו התערבות הדורשים הסכסוכים של סיבותיהם נעוצות רבים במקרים אזרחיים. 'עניינים
יי י למשטרה. גיוסם לפני הנזקקים, של האזרחיים בחייהם
המשפטי היועץ ידי על המשטרה לאנשי משפטי סעד למתן הסדר הושג הדוח שנת סוף עם
;.,,,■■..,/ בירושלים. המשטרה לאנשי ביחס דומה הסכם בהשגת מטפלים בחיפה. הסעד משרד של
£.? ■■■■.. י יי י י ■. י י ■ ■. . יי י _ י

*■■■;.;"""■ י.י י \, .■ י יי ■ י םעד"אישי. יב,
י י.1 /■. להם. הנזקקים המשטרה לאנשי ניתן ובטיפול, בהמלצות ובעצה, בעזרה אישי סעד .

,;.;,;■ ■ '.. י._,.■■■ ," \ ,. . יי י י ייג.:שונות
החקלאות111 מרכז הוקמו,בעזרת הכל בסך עזר. משקי בהקמת עזרה קיבלו אנשימשטרה
לבקר. אנשי;המשטרה יוכלו שלפיו החייל, למען הוועד עם הסדר הושג עזר. משקי של יחידות
שי חבילות נתקבלו: .וכיו"ב. חתונות לעריכתי אולמות ולהשיג זה ועד עלידי הנערכות בהצגות
:■ ,■ ; י  מירושלים. לויךאפשטיין שלהגב' שבראשותה ועד באמצעות השוטרים לילדי

י/':';;;!^ ■■■,..: י "■■■ ■.■■..:.■ ■י:;24! ■■ . י י ...י ■■'. . ,

/:/...



. גי 6רק
,' והדרכה הכשרה י

* י

י ,, י הכשרה .1

1. . ;. , ; י . . .■ .. .■ , ההדרכה בעיות א.. ,.

יי צעירה למשטרה. שכן ומכל משטרה, חיל לכל חיונית המשטרה אנשי של והדרכתם הכשרתם " ;
ושמספר בעבר, משטרתיי במיון כל ללא מאנשים מורכב המכריע שרובה! ישראל, כמשטרת וחדשה
ת א בחשב,ץ: להביא יש ופוחת. הולך והוא מועט, משטרתי נסיון ורכשו שהתמחו בה האנשים
מספר אין זו מארץ (ודווקא הברית לארצות פרט העולם, במשטרות משרתים שיהודיםאינם העובדה
מבחינהזו כבדה מעמסה מטיל והתגייסויות התפטרויות של הגדול המחזור גם מרובה). העולים
.של התפטרותו עם מתבזבזים נמצאים וההדרכה ההכשרה בשטח מאמציה שכן המשטרה, שכם על
נוסף. לתפקידם. החדשים האנשים את להכשיר הצורך מחמת תדיר, להכפילם ויש מאומן, אישי
ואת המשטרתיים ההכשרה מיתקני של המצומצם הקליטה כושר את בחשבון להביא יש כך על
ההדרכה תפקיד הולך לעיל), (שציינוה הממוצע המתגייס של ההשכלהי רמת ירידת שעם העובדה,
גם ויומיומית רגילה משטרה לעבודת ולהכשיר לאמן שאפשרי ספק אין אמנם," יותר. ונעשהיקשה
יותר, הרבה קשה כמובן, הנה, זה מסוג אנשים של הכשרתם אולם יותר, נמוכה שהשכלתם אנשים
., .■"■.. . . נוסף. וממון מרץ זמן, דורשת והיא
דרגת דורש שאימונם וכיו"ב, חוקרים כגון: במשטרה, המקצוע בעלי של הכשרתם שאלת גם

תפקידו..; במילוי יעילות אכן,.גם רצון. משביע פתרון ללא אלה, בתנאים נשארת יותר גבוהה השכלה
השוטר כי אינטליגנציה, ושל שכלית התפתחות של למדי גבוהה ברמה מותנית ה"גיל השוטר של
בעיות ומיידית, דחופה ובצורה והדרכה; עצה בלי לבדו, לפתור לפרקים נאלץ ביותר הפשוט

י . ■ י , למדי. מסובכות ומעשיות משפטיות
ואימונם ולהדרכתם טירונים של המתאימיה להכשרתם רבים מאמצים המשטרה מקדישה הלכך
יעילותם את להגביר מקצועית, מבחינה להכשירם מגמה מתוך יותר, הוותיקים אנשיה של התדיר
י ■ " ' י ." האפשר. במידת רמתם את ולהעלות
המגוייסים של אימונם כלומר, הכשרה, (1)  סוגים: משלושה איפוא, הם, ההכשרה תפקידי
,(2) תפקידםכשוטרים. למילוי שיוכשרו מנת על לה, סמוך או לתפקיד כניסתם לפני החדשים
מיוחדת ידיעה הדורשים לתפקידים להעלאה האנשים ולהכנת מקצועית הכשרה להקניית אימון, י

יפסידו שלא מנת על התפקיד, ביצוע תור שוטפת, הדרכה (3) יותר. גדולה באחריות הכרוכים או .
מקצועית כוננות של במצב להחזקתם הדרושות הידיעות אתי לרכוש ושימשיכו מכושרם, האנשים י
;,, ן י  . . ' י י עדכנית..

האובייקטיביים בתנאים האפשרית המכסימלית, במידה הדוח בשנת בוצעו1 אלה תפקידים . ,

./ . /■ . ' יי הקיימים. ;■

שבשירות החיים בעלי של ואימונם החזקתם את גם ההדרכה תפקידי כוללים כך על נוסף
בחיל;,. הספורט פעולות של והסדרתן ארגונן את .בהם; המטפלים המשטרה אנשי ושל המשטרה ■■

של הכללית רמתם.התרבותית העלאת ואת החיל; אנשי של התרבותיים בצרכיהם הטיפול את
■י י /י י י ".. ■ .  ,י י האנשים.

י ■.■ . . ■ בסיסית הכשרה ■■■ב..

יי : .■■■■■■.יי.  . לטירונים בסיסיים קורסים (1) <: י

: רוב ואתי אליה המתגייסים האנשים, את.כל לתפקידם להכשיר למטרה לה העמידה המשטרה י י

אין,: הצער, למרבית הארצי. האימונים בבסיס לטירונים קורסים ידי על בתוכה, הנמצאים האנשים .

האנשים את שכן ומכל הטירונים, כל את לקלוט מצומצם, קיבולו שכוח הבסיס, של באפשרותו
; . בסיסי. קורס תחילה שיעברו מבלי במישרין, שנתקבלו בחיל, כבר .הנמצאים
היסודיות .הידיעות את לטירון לתת  מטרתו , חודשים נמשךלארבעה האימונים בבסיס הקורם : ■
כך, על נוסף המשטרתית. הכשרתו את נוספת, הדרכה ידי ועל הנסיון מתוך לבנות, יוכל שעליהן ■"

;, את לו להנחיל השקפותיו ואת אופיו את זו, מצומצמת בתקופה האפשר ככל לגבש, מאמצים נעשים ",.
■: \ בבסיס;מטפחים שהותו בתקופת תפקידו. במילוי משטרה מאיש הנתבעת ההתנהגות עקרונות
י להכיר אותו ומחנכים .בצוותא. וכשרוןלעבודה לצוות מסירות אותו מלמדים המשמעת, אתרוח בו
י: :י ." יי /. \,י י ■■ י והיישוב. העם ערכי ואת הארץ את ולאהוב. ;

י במידה, הללו, המשימות ,של מילויין ולמטרת. לצרכיםאלה. הותאמו בבסיס שיטותיהעבודה: י ■י:

תנויסתם, :לנ;וח: לב ובשים, י לעיל האמורה המצומצמת הזמן אפשרית:יבתקופת ה ת המכסימלי

.25;■■ י" ..■■■■ ' י " י ". ■■; ■■■■■■; "■י:י;:/י

י, ■ יי . י , י ■ ■ :.:■■."*■., :י":י. ^.^^^!^י..י./ג\י



חהדרכ1ד5: שלובה הנהוגחיבבסיס הו^ד'רכד* בשייטת החניכינ*. של. והשכלתם המיוחדות לתכונותיר!ט
ומבויימת, מודגמת מעשית בעבודה משטרתיים, נושאים על יסודיות מהרצאות. המורכבת העיונית,
יעלול; הוא שבהם המצבים, ואת להיתקל עשוי הוא שבהן הבעיות את הטירון בפני הממחישה

■ , ■ ■ ... י. עבודתו. בשעת להימצא
סיפוחוי;: ידי על ממשית, משטרה עבודת של. בתנאים הטירון את מעמידים ההכנה תקופת לאחר
שהוכנו הרצאות תקצירי ידי על נעזרים המדריכים מסויימת. לתקופה קרוב, משטרתי למרחב
החניכים שרמת למחלקות, מחולק הקורס החניכים. של הממוצעות ולידיעותיהם לרמתם והותאמו
המשתייכים החניכים של לרמתם מותאמות מחלקה בכל ההדרכה דרכי האפשר! ככל אחידה, בהן

,■...■■■■.■.:י , ו אלין?.
נרשמות והצלחותיו התפתחותו אינדיבידואלית. לב ותשומת אישי טיפול ניתן חניך לכל
מוקדשות הקורס שעות שא'1 \ המשטרה ותפקידי החוק ללימוד מוקדשת הזמן כמחצית בדיוק.
העברית לשונם לשיפור ניתנה רבה. לב תשומת דומים. ולנושאים מדר לתרגילי בנשק, לאימון
במקצועיהמשטרה./ ראשונית חשיבות להם שנודעת הגופני, ולחישולם להכשרתם וכן החניכים, של

וחמישה שבעים .272 בהצלחה סיימו מהם טירונים, 357 אלה לקורסים נתקבלו הדוח בשנת '

; . .,. י .  דלקמן: הטעמים מן הורחקו, איש

3 ' המשטרה מפקודת (3) 7 סעיף לפי פוטרו
3 המשטרה מפקודת (1) 9 סעיף לפי פוטרו

( 13 בריאות מטעמי שוחררו
10 ■ התפטרו
,44 למחוזותיהם הוחזרו . י

, ,, _2_ , י הגבולי למשמר עברו
( 75 . הכל סך

הגבולות משמר לשוטרי בסיסיים קורסים (2) '
הגבולות משמר של תפקידו את בחשבון המביאה מיוחדת, תכנית לפי נוהלו האלה הקורסים

בהצלחה. סיימוהו זה קורס מחניכי %80 לאנשים. הדרושות התכונות ואת
א  , מחוזיים קלט קורסי (3)

להכשיר הצורף לידי השנה גם בהכרח, הביא, הארצי האימונים בסיס של המצומצם קיבולו כוח
לעבודה ייצאו שלא כדי הבסיסיים, לקורסים נתקבלו שלא המתגייסים את גם אלמנטרית הכשרה
וחיפו!/ ירושלים תלאביב, במחוזות מחוזיים קלט קורסי אורגנו לפיכך שהוא. אימון כל בחוסר
האימון של היסודיים באלמנטים שבועות ששה משך אומנו והם איש, 497 השתתפו אלה ב^סים
תכניות לפי ובהדרכתם, הם בכוחותיהם המרחבים עלידי התנהלו אלה קורסים המשטרתי.

<: \י ■ . י : י . הארצי. המטה של והנחיות
י,.י; י י י .""■■ ■ .י י. י ■ י .

חריכה חומר .2

; המשיכה המשטרה השנה. גם נתמלא לא והימשפט המשטרה הדרכהיבמקצועות בחומר המחסור
ראשונה,.חוקי: עזרה (פטרולים, שונים: ומשטרתיים משפטיים נושאים על הדרכה חוזרי בפרסום
פשעים של תוארוחקירותיהם בהן חוברות פרסמה המשטרה ומוסדותיה). המדינה התעבורה,
נמצאי הדוח שנת גמר עם מהן. המתבקשות המסקנות והוסקו המדינה בשטח שבוצעו מפורסמים
מדריך לפי האימונים בבסיס שעה לפי נלמד זה מקצוע החקירות. במקצוע מדריך הכנה של בשלב

■ ■■ ' . המדריכים. הקצינים אחד ידי על שחובר מקוצר

.מיתקני'הררגה .3 י ■■ י
מתנהלים שבו בשפרעם, הארצי האימונים בבסיס בעיקר נעשית וההדרכה ההכשרה א.
בית נוספו: הבסיס לבנייני איש. 136 הבסיס בסגל היו הדוח בשנת והממושכים. היסודיים הקורסים
בנייני הבנייה בשלב נמצאים כן כמו וחדרמורים. שירות חדרי ששה,אולמות, ובו הרצאות

' י ■ . . סניטאציה. ויחידת איש למאה מגורים
בפעולות השתתפו והחניכים הסגל. איש. 613 שונים, בקורסים הבסיס, איכטן הדוח במשך
ן הבסיס) מאנשי 38 (שבו/נפצעו "כנסת" מבצע כגון: המשטרה, יחידות לעזרת שונים, ובמבצעים
וכן וכיו"ב) הכסף שטרות החלפת (הזמריה, אחרות או חגיגיות בהזדמנויות הסדר שמירת

הנשיא. והשבעת הראשון הלוויית.הנשיא העצמאות, יום מצעדי כגון, שונים, בטקסים

■;.... . , . ■.■ 26 ■.■ ". י ■■■ י י .■■■■. ■.■■■.. יי.; :

^\ יייייייי



כלבי^י לנוד/גי ו?ד1ייכ4>:ןכן לבעלי ד(זירלה כ1ב:כ1יכ1 דיגוהימ^מ^.בעי^ר1 די"איימונייכו,ביילנ ב6יכ1■ ב; ; ,
קשר, ;קצרזים;י(לא1:שי קורסים בו נערכים כך על נוסו1 חיים. לבעלי המזיור גם: מרוכז בו ■ולרוכבים.1

ן '.. .■■.■■.■■■:,.■;.:■ ,.■.;.■.■■.■ י :", י■ . , יי י ■■"■■ י י וכף). ולנזקים לצלמים
י ;:. < ; אי^; בו234 שהתנהלו בקורסים עברו הדוח בשנת איש. 66  בביורדגון הבסיס סגל

■ י. . למרחביהם. כפופים  ירושלים חיפה, אייל,  המחוזיים הבסיסים ■.■

י ■.";/" י,.";.:1; י י;' י;:י י . אימון .4 ." יי י.

: .■ ולרוכבימ.1,;. כלבים לנוהגי למדריכים, לחוקרים, לקצינים, קורסים נתקיימו הדוח בשנת

יי , .יי ■ י ,. : י . לקצינים הקורם א.
 הכשרה להכשיר  מטרתו חדשים. תשעה נמשך 1951 שנת בסוף שנפתח לקצינים הקורס * :.

בחוק יסודית הכשרה מקבלים החניכים (מפקחים), קציניםי לשמש שנבחרו האנשים את יסודית
אחת מנהלתית. ובפרוצדורה בנוהל המשטרה, בתפקידי פשעים, בחקירת שלוחותיו, לכל .הפלילי
להקניית מוקדשת מיוחדת לב תשומת החניך. של והתנהגותו אופיו גיבוש  הקורס של המטרות
שיטת ?>ישי. טיפול ניתן חניך לכל (מנהיגות.). הדדיים ויחסים פיקוד בענייני נכונים מושגים
המדינה,וכירב) שלטונות המשטרה, משפט,,מבנה העיוניים: (במקצועות הרצאות  העבודה
המוגשת. דיסרטציה) (מעין מחקר עבודת ובהכנת הצבאיים) (במקצועות אישית בעבודה שלובות
' שיטת לפי התנהלו והתרגילים הלימודים יתר לו. שהוקצה בנושא חניך כל ידי על הקורס בסוף

; (םינדיקטילימוד). הקבוצתית, העבודה
לומד לפיכך במשטרה. תפקיד כל למילוי החניך את להכשיר כוונתו לקצינים בקורסים האימון 
.המשפטית ההדרכה ארגונה. סוגי לכל המשטרה, יחידות כל של והנוהל העבודה שיטות את הוא
ובנסיון בידיעות ולציידו והתביעה החקירות עבודת ניהול את לחניך לאפשר מגמה מתוך ניתנת
יסודית הכשרה עורךדין. עם להתמודד דין, בבית כתובע הופעתו בשעת הצורך, במקרה יוכל שבהם
מיוחדת לב תשומת כיתה. כמפקדי חניך כל הוכשר כך על נוסף הפשעים. חקירת במקצוע ניתנת

7 הרצאות של ניכר הרוחני./מספר אופקו ולהרחבת החניך של הכללית השכלתו להעשרת הוקדשה
^ המדינה, למבנה וכן וכיו"ב, השכנות הארצות של המדינית להסטוריה הארץ, לידיעת הוקדש
. . י י , י י י ומוסדותיה. הממשלה
מעשית לעבודה השונים, למרחבים שבועיים של לתקופה הקורס, תום לפני סופחו, החניכים
; י.יייי ;. : . סופחו. אליה אשר התחנה של מבעיותיה בבעייהי מחקר עבודת עליהם הוטלה
בלתי נ*צאו שלושה התפטר, אחד נכשל, אחד :34 סיימו איש? 40 לקורס נכנסו בסךהכל

ן; ■ . . לבקשתו. בהתאם הוחזר אחד ליחידותיהם! והוחזרו מתאימים
בכללו, זה בקורס איש. 52 משתתפים ובו 1.12.52 ביום נפתח הקצינים קורס של השני המחזור

לפי.התכנית■■/ העיקריים, בקוויו הוא, גם מתנהל, זה קורס מפקחים. 19 גם והסמלים, השוטרים בין
;;< \ ■:,, ■. ■ הקורס.הראשון. של ביסודו שהונחו העקרונות ולפי לעיל המתוארת
י , ■■■ 1י י י י י, ■  

■■■ ייי"י  23 טבלה
■■., 1952 י) (מחזורישנ ט לקציני ר0 ו ק ה . י 9 ת ת ש מ  כוחהאדפ ניתוח
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<ל:ייל:.>: "/,;,; יי"''י^ יי;: :\יי>יייך■י י \יי ."■.■"■■/ י"1; ;;ל: .;■■■■..■ לחוקרים: .;ב;יליקורסים
מתקבלים .לקורט1 מקצוע. בעלי חוקרים להכשיר ומטרתוי חדשים 'שלושה משך נ זה קורס ,

במרכז. החקירה. לתפקידי כניסתם מאפשריםאת ונסיונם וש1.כשרתם טירונות, מכלל שיצאו אנשים
פרוצידורה המעשיים, באספקטים המשפטיים והמקצועות הפשעים חקירת מקצוע עומד הקורס
נשלחים ואנשיו והדגמה; הרצאה  דרכים בשתי מתנהל זה קורס גם וכף. העדויות חוק משפטית,1
בחינת, כרמת שרמתה' בחינה הקורס של בסיומו עובר החניך משטרה. ליחידת התמחות לתקופת י

בחיל. המקובלת החוקרים
 נכשלו ,84  בהצלחה עברו איש. 96 השתתפו ובהם מחזורים שלושה התקיימו הדוח בשנת
לחישולם הקורס בתקופת מוקדשת מיוחדת תשומתלב שונות. מסיבות ליחידותיהם חזרו יתרם ,4
י , . . ' החניכים. של הגופני

י , למדריכים. קורסים ג.
החיל, מן. או הבסיס מסגל שיצאו למדריכים מקום ממלאי להכין נועדו למדריכים הקורסים
של י המקצועית רנ!תו את להעלות  נוספת מטרה הגבולות. משמר למחלקות מדריכים ולהכשיר
מדריכים גם הוכשרו אלה בקורסים נוספים. לאנשיומקצועות ולהנחיל הקיים המדריכים סגל

המרחביים. המיתקנים לצרבי 13 מהם איש, 50 בהם השתתפו מרחביים.
■■■.■. /

ולנוהגיהם לכלבים קורסים ד.
לנוהגיהם. ואימון הכשרה ולהנחיל סיור וכלבי גישוש כלבי. לאלף  אלה קורסים של מטרתם ...

הדרכתם , לו המיוחד ולכלבו נוהג לכל ומיוחדים אישיים  הגישוש כלבי של והאימון ההדךכה
; .. איש. 1512 של בקבוצות ונוהגיהםמתנהלת סיור כלבי של ואימונם

סיימו איש 32 סיור. וכלבי נוהגים ,41 וכן ונוהגיהם, גישוש שניכקיבי אומנו הדוח בשנת
; הללו. הקורסים. את בהצלחה

מוצבים הם שבעה.  כיום במשטרה המשרתים נוהגיהם ושל הגישוש כלבי של הכולל המספר
. כלביהגישוש ל ש עבודתם תוצאות פעמים. 331. לגישוש הכלבים ו יצא הדוח בשנת שונים. במרחבים
מדינת: בין הגבולות של בעטיים יקים. לפ נכשלות פעולותיהם אך ביותר, רבים במקרים חיוביות  ,י

של רבים סיכויים להן. שיש פעולות של להפסקתן קרובות לעתים הגורמים ערב, ומדינות ישראל '

י .י■ י . י . י . הצלחה.
למארבים1 לסיורי.לילה, יום, (לסיורי פעמים 4449 לפעולות ייצאו 37..הם  הסיור כלבי מי8פר

! . קבועה). ולשמירה

ל .■ ■  לרוכבים קורסים ה.
' בכל חדשים, שלושה בממוצע נמשך לרוכבים. הקורס איש. 34 השתתפו לרוכבים בקורסים
: איש. 1512 השתתפו מחזור ;

י . . י ~; ן מקצועי, אימון ו. .

לצלמים קורס איש)? 29  למתחילים {מורס קשר לאנשי קורסים שני התקיימו הדוח בשנת .

■ , איש, 17  נשקים ויקורסל איש) 19)
' איש. 89 השתתפו לציפון בקורס ,י איש 504 בהשתתפות דיבור, לאלחוט קורסים 29 נתקיימו כן

: . י. ./ " , . ,  כללית השכלה ./[
בתל וכלכלה למשפט הגבוה הספר בבית משתלמים ושוטרים סמלים קצינים, של ניכר מספר

, '_ . ■ \ י\ . .אביב.
ן:יי י. : ; . ■ ■■ ■  י  יי יי ■ . ■,.י

;■,■, ■■ ■ ■ י ■■■. .■... ; הדרכה .5 ■י

ןןמרו^ביט אנשי על המוטל הכבד העבודה עומס מחמת בקשיים נתקלת השוטפת ההדרכה
:: שיעורים מתקיימים כן, פי על אף מזמנם.להדרכה. להפריש בבואם בו נתקלים שהמפקדים והקושי
■ העניינים דיונים.על ומתקיימים ובנוהג בנוהל שינויים השוטרים לידיעת מובאים ו'בהם ..שבועיים, .
:; . י. י י. ■; יי י " . / במרחב. השוטפים

והדרכה.1 עיון וימי סמינריונים מקיימים התנועה ומחלקת ה?ןשר מחלקת החקירות, גף א

:.4י;י.::;.;^ ■/. י;. 28 :...י י : .■.■,י . .י ;;יי".



של פיגורם ^נגצים.,לקייםאת:קעולות!הן?ד1יכוו.ב*רח^^^שבלעךיוה/ק^והןל^ב^יאת .י/■■נעשים ■

שעובדה במרחבים ההדרכה תכנית והמדע.: החוק של המתמדת ההתפתחות אחרי המשטה אנשי .
על להתגבר מאמצים ננקטו: אך לעיל, המנויות הסיבות מחמתי לפועל הוצאה לא הקודמות בשנים ■■■

. . . , .ץ י ., ההדרכה. היקף את ולהרחיב אלה /מכשולים
י ייי י יי יי/ י' : ■ ■'■■.■

.:■■> ■ י *.יי■ .  . י ■ י יי ■ י יי■ י■ י /

.■.■.■■. ■■ ■■■■■■■■■. :  בחינות .6 י . י1. י ;■

לחוקרים, עליונים, לקצינים בחינות נערכו השונים, ותפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
שונים. מקצועות ולבעלי מצטיינים לשוטרים

מקצועיות. בבחינות בעמידה מותנים מקצועית הענקה כל ותשלום בדרגה העלאה כל

> י , . . עליונים קצינים א. ,
חייב עליון, קצין לדרגת לעליה עצמו להכשיר הרוצה מפקח, וכל נבחן שטלם, עליון קצין כל
המטה, ובפקודות המשטרה בתפקידי ראיות, בדיני הפלילי, בדיון הפלילי, בחוק בבחינות לעמוד

כספיות. בתקנות וכן
עמדו שמהם קצינים, 24 נבחנו אחת.' פעם עליונים לקצינים הבחינות נערכו הדוח בשנת

.7  המקצועות) ן מ (בחלק חלקית ובהצלחה איש, 17  בהצלחה בבחינות

לחוקרים הכשרה בחינות ב.
פליליות, בחקירות קבע דרך העוסקים ושוטרים, סמלים מפקחים, בדרגת המשטרה אנשי
זכאים זה לצורך, שנקבעו בבחינות בהצלחה שעמדו אנשים רק מיוחדת. הענקה מתשלום נהניםי
מסוגלים יהיו אשר ומוכשרים, מאומנים חוקרים סגל להכשיר  הבחינות מטרת ההענקה. מן ליהנות
צדדיו, לכל הפלילי בחוק מבחנים כוללות הבחינות ביעילותהמכסימלית. פלילית עבירה בכל לחקור
הוראותיה הימשטרה, נוהל ובידיעת הפשעים חקירת במדע וכן הפלילית, בפ*וצידורה הראיות, בחוק
לחוקרים בבחינות עמך כן אם אלא מפקח, לדרגת לעלות יכול איש שאין נקבע ופקודותיה.

בחלקן. טכני, מקצוע בעל הוא האיש אם או, בשלמותן,
או בכולן  במבחן עמדו מהם איש? 280 השתתפו בהן בחינות, שתי נתקיימו הדוח בשנת ,

, איש. 236  בחלקן

הצטיינות לשכר בחינות ג.
הצטיינות. שכר לקבל זכאים מיוחדות, בבחינות ושעמדו דופי ללא שהתנהגותם שוטרים
(עברית כלליות■ ידיעות וכן ומשפט שלטון סדרי הראיות, דיני הפלילי, החוק  הבחינות נושאי

וחשבון).
.15  במקצתם ו המקצועותא בכל, עברו מהם איש, 16 אלה לבחינות נגשו הדוח בשנת

י. ועברו, אישי* 11 השתתפו לרוכבים,.שבהן מיוחדות הצטיינות בחינות התקיימו כך נוסף,על :

..2 בהצלחה ועברו איש 10 השתתפו שבהן לנהגים, הצטיינות בחינות וכן 9ו  בהצלחה

שפות בידיעת בחינות ד,
להיבחן חייבים המועמדים שפות. לידיעת בבחינות שעמדו לשוטרים ניתנת מיוחדת הענקה
רשאים מכן לאחר ? בעברית)  המיעוטים אנשי ובערבית, (יהודים בערבית או בעברית קודם
משטרה אנשי 128 רוסית. צרפתית"או אנגלית,  ;י דלקמן האירופיות השפות מן באחת להיבחן הם

יי הדוח. בשנת אלה לבחינות נגשו

. ,. . מקצועיות בחינות ה.
י,י  יי דלקמן המקצועיות הבחינות נערכו הנסקרת בשנה ,

נכשלג חלקית הצלחת בהצלחת ע0ר1 המועמדים מספר המקצ1ע

/■[ ■,

חשבונות .■■■■38306מנהלי 2
■ תאונות ■בוחני 18873

..;קשר 46■1626.:.  4 .■
מכונאים ,59נהגים 47 ./12 "

אצבע טביעות ;:.עובדי '. ■. 8 ■■: 2 ;■■<■6 1י .■

,29
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משכנותיו; שכבה שלכל ליציבור^השוטרים'י ש המכוונותלמיזוגו, המשטרה של התרבות ""פעולות ^■./.י
; רמת' את הולמות התרבותית ורמתו שהשקפותיו אחיה לגוף ,לגבשו משלו, תרבותי רקע השונות ■,;
של ביותר החשובות המטרות אחת אחיד. ותרבותי לאומי צביון לו ולהקנות במרינה הציבור ■

בהתערותם החיל, אל באו מקרוב זה שאך ולאלה, החדשים למתגייסים לעזור  הללו הפעולות
■ ■ ., . ■ : ■ השוטרים. ובציבור בארץ

..,.,., דלקמן: בסעיפים התרבות פעולות נסתכמו. הדוח בשנת : ■■ ■

.■■■■■....■ י י שיעוריםילעבזיית■ א. . \ ."■

המשטרה ידי על סופקו המורים ובבסיסים. בקרחבים מתקיימים השפה ללימוד שיעורים
להתערותם זו פעולה, שלי חשיבותה והתרבות. החינוך משרד של הלשון להנהלת המחלקה ידי ועל :,.. ■:

. י, . ראשונית.  ובארץ בחיל המשטרה אנשי של ' 7
■ ■ , השכלה.כללית ב. ■.■.:■;,

, השכלתם, להשלמת נוחות אפשרויות לקבל בכך, מעוניינים שהיו לשוטרים, עזרה המשטרה ■י,
לומדי לבחינות בגישה הקלות השגת ידי ועל מכתבים חליפת בדרך קורסים ידי על הכללית, ■■■;.

. ', ' . ... חוץ. . ...

י . ■< ;. .... המפריד.הכללית ג. :.. :

י יוקרם מחמת הקיימות, הספריות את להגדיל האפשרות למשט"ה ניתנה לא הדוח בשנת ;;.
תלאביב,. ירושלים, במחוזות; קיימות ספריות נאות. תקציב של והיעדרו שלהספרים המאמיר £■/;
המשטרה נמצאיםיבספריות הכל בסך שפרעם. האימונים, ובבסיס הארצי במטה. וכן טבריה, חיפה, ■.יי

■ . . ' . לספריות. נזקקים המשטרה מאנשי רבים כרכים. 7490 ■
שבשבילם והמבודדות, המרוחקות התחנות אנשי של לשימושם ניידות ספייות קיימות במחתות : :■■;

■/.■■■ ■ ■ התרבות. פעולות של חשיבותן ביותר רבה ..■■

י :..":"" . נייד קולנוע ד. י [

וטבריה. חיפה במחוזות הגבול בתחנות בעיקר הנסקרת בשנה התרכזו הנייד הקולנוע פעולות
כן כמו השנה. בסוף רק שתוקנה במכונה, קלקול מחמת הסרטים, בהצגת עיכוב חל השנה במשך ■■:"

בשפרעם, האימונים בבסיס יציב קולנוע קיים :;

\. ■ י . . , ;. ■ . . . ■ ...... . נופש. חדרי יי ה: . .

במשחקים,: בריהוט, צויידו הנופש חדרי י התחנות. בכל כמעט השנה קיימים היו נופש חדרי
: ■ . י י . ;.■ ■ וכיו"ב. רדיו במקלטי ג. י.;.,

יי\{י י _■■< י. ■.■■■..■■■■.  ■;'.■;.■. ■ טיולים ■ל/;ו..

י. מדריכים בהנהלת .ומשפחותיהם, רה המשט השתתפו..אנשי שבהם טיולים נערכו השנת. יגם :<\
י י, המשתתפים בין אישיים יחסים ליצירת מסייעים שהם משום רבה, אלה טיולים של חשיבותם מומחים. ;■; י

■,.■..■ והישגיה. נופה הארץ, על ידיעות מקור להם ומשמשים ,/,
■,,.■■.,,...,: ,; ..■■.■, ,.; . . ■. "  מםיבותיונשפים >\ז. ;/;

שלי במיזוגם ניכר תרבותי תפקיד ממלאוו? חגיגיות, בהזדמנויות המתארגנות המסיבות, %:.

,...■■ .; ■ י": ■■■"■■■ ■ ביניהם. אישיים יחסים וביצירת אחיד לגוף המשטרה אנשי י;

י ■י .  י ■■ <.י ■..■ 1
י י . שונות הנחות ח.י ■;,

צרכיהם בסיפוק המשטרה לאנשי לעזור מאמצים נעשו והעתונים, הספרים התייקרות ..."...נוכח י ■ .

ברכישת; הנחות הושגו כן התחנות, לכל סופקןו שונים עו^נ יומיים.וכתבי עתונים התרבותיים. ^,;
;., וקונצרטים הצגות גטי אורגנו וכיו"ב. לקונצרטים וקולנוע, תיאטרון .להצגות וכרטיסים ספרים ■י:.
?,>.;■■■;, ■.■■■..■...... ■■;" י...;.■■...■"... ל.':,; ■■..■■■■..■■... המשטרה; לאנשי מיוחןיים ■/;

א.^::. י :י : .;■;. ■■*■.■ ■■"....:■ י :/ ■ *4?:^י.



התזמורת .6 , י , 1
חמישה מנגנים. וששה ומעשרים מחוזי מפקח עוזר בדרגת ממנצח מורכבת המשטרה תזמורת
י; ■■■■ ■ ■ י \ מרכזיים,התפטרו. אמני.כלים מהם מנגנים,
השתתפה היא פעמים. 106  וחוליותיה פעמים, 158 המלא בהרכבה הופיעה התזמורת
צבאיות חגיגות העצמאות, יום חגיגות הנשיא, השבעת טקס כגון, חגיגיות ובהזדמנויות בטקסים
האוניברסיטה לישראל, הקיימת הקרן (כגון, ציבור מוסדות של שונים, ממשלה משרדי של וחגיגות

נוער. ובארגוני ספר בבתי צבא, במחנות חולים, בבתי ניגנה התזמורת וכיו"ב).
התזמורת של הופעתה את לציין יש מיתרים. בכלי לנגינה גם התזמורת התארגנה הדוח בשנת

עולים. וביישובי במעברות חדשים, עולים בקרב המשטרה של ההסברה פעולות בשעת

ס*ורט .9

והשליטה הפיסית הדריכות הצוות, רוח לטיפוח המשטרה באימוני נודעת רבה חשיבות '., ■■■

ותנאיה העבודה עומסי ברם, הספורט. של הגופני האימון של חשיבותם מרובה לפיכך העצמית.
הספורט פעולות פיתוח את מאפשרים אינם מוגבלות, בהם הנופש שעות שאפילו במרחבים, הקשים
 הרצויים. בממדים
שלא משום ספורט, פעולות אחרי להוטים אינם המשטרה 'אנשי מבין שרבים לציין יש "

למשפחותיהם. החפשי זמנם את להקדיש רבים מעדיפים וכן מוצאם! בארצות לכך הורגלו
המקצועות ובייחוד בבסיסים, האנשים של ובהדרכתם בהכשרתם חשוב מקום תופס הספורט ■
העברת שדה, ריצות מכשולים, עבירת ג'ודו, כגון: המשטרה, לעבודת חשיבותי להם1 שנודעת

, . י ואיגרוף. פצועים
ממסגרת האנשים של צאתם לאחר אותותיו, את לתת מתחיל והםפורטיבי הפיסי המתח רפיון '..
מה המתקיימים המרחביים, הקורסים העבודה. עומס בגלל בעיקר במרחבים, והאימונים, ההכשרה
לפעולות מדריכים חסרים שבמרחבים לציין יש מה. במידת זו מגרעת עכשיו מתקנים בפעם, פעם
ספורט,' סמל מונה מחוז בכל מרובה. במידה הספורטיביות הפעולות הורחבו אףעלפי"כן אלה.

הארצי. במטה הספורט קצין של הוראותיו לפי הפעולות את המבצע
קבוצות ש3ע ובה הכללי), המפקח גביע (על לכדורגל ליגה פועלת המשטה במסגרת 

חיפה. מחוז קבוצת בגביע זכתה השנה גם משחקים. ואחד בעשרים שהשתתפו
במשחקי בתים. בשני המאורגנת קבוצות), שבע (ובה לכדורסל ליגה גם הוקמה; השנה י

. תלאביב. מחוז קבוצת את בשפרעם האימונים בסיס קבוצת ניצחה הגמר י

זה במאורע הארצי? הספורט ביום המשטרה ספורטאי של הישגיהם הופגנו 29.10.52 ביום
קלה, באתלטיקה תחרויות התקיימו ושוטרות. שוטרים 450 שהכילו קבוצות שמונה השתתפו
השוטרים. ילדי השתתפו שבה בריצה תחרות התקיימה כן חבל. ובמשיכת בתס"ח סדר, בתרגילי
וושוטרותי . ונבחרת שפרעם, האימונים, בסיס של השוטרים נבחרת  המנצחות הקבוצות ■

, משטרתיים. קןיאים 11 נקבעו .רצון: משביעי הישגים הושגו הארצי. המטה של
ובינן עצמן לבין בינן ידידותיות, בתחרויות בהצלחה השתתפו משטרתיות ספורט קבוצות
השולחן. וטניס כדורסל כדורעף, הכדורגל, במקצועות שונות, וצבאיות אזרחיות קבוצות לביו
העשירית, הפעם זו זה במבחן עמד השוטרים אחד הספורט. אות במבחן עברו שוטרים כמאתיים :■

י . . מזהב. הספורט אות לו וניתן
ובתחנות העיר מן המרוחקות המשטרה בנקןודות רצו( משבעת במידה מתפתח הספורט
עצמם, בכוחות אלה, בתחנות הקימו השוטרים האנשים. לבידור גם משמש שהספורט מקום ..הגבול,

;■"■■■ ■■.■. י .י ■ ספורט. מגרשי
והתבות החינוך משרד של גופנית להכשרה המחלקה עם הדוק קשר מקיימת המשטרה
' י . . י זה. משרד ידי על המתארגנים בקורסים משתתפים ואנשיה

ועם, בישראל הספורט התאחדות עם אזרחיים, ספורט מוסחת עם תדיר מגע מקיימת המשטרה
■ 'ו , . .: צבאיים. ספורט מוסדות עם קשרים גם הוקמו שונות. ספורט אגודות

: . ,, '. . . ■■■ חמקצועיית ,ח35ריה .10 ; , ■. ■...■■.■. ;; ;■

נמצאיט כיום המקצועית. הספריה של הנאותה התרחבותה את ותקציב'מנעו מטבע .;.קשיי '■

מתרכזות; החדשות הרכישות מקצועית. משטרתית ספרות  מהם ינילר שחלק כרכים, כ4000, בה
וגכתגיעת הטהור, המקצועי אופיים מפאת אחרות, בספריות להשיגם שאין בספרים געיקר
,י ■.■ , ■\ .■ י .י .■■ ■ יי ■ יי ■.■ . ./...<■
,י. ■■■, :./ . ■■. . ■ ■ .. ■ . י■ י י ■. .■ ■.
::■■ . ;■<■ ■■■■■■. ;■  .■.,..■ 31 ,. ■ יי,1 .. :י. יי ■ ■■.■■ י. .■■!■■.



. המאמרים: גם,קטלוג.של הכוללת מדמית כרטיסיה הוכנה מחזש! נון: :הש אורגנה מקצועיים.:הספריה
גם .המקצועית הספריה של לטיפולה רה עב השנה סוף עם השונים. המקצועיים' העת ■שבכתבי
החומרוכיו"ב,;הספריות הזמנת מבחינת כפופות. המרכזית החיל,לספריה הכללית'של הספריה

המרחביות.

■.,:> . .,/ . / . . . רי פרק ■..■■;■
\י יי י י ■ הציבור עם יחסים

הקהל עפ יחמי? .1

פרשיות שתי של חיסולן י ניכר. שיפור הדוח בשנת חל הציבור ובין המשטרה בין ביחסים
מן חלקים בין. היחסים את במידתמה והעביר למתיחות גרם מסויימים .גורמים בידי .ניצולן (אשר
ליחסים היסוד וחוזק חודש האווירה. את טיהר טריפוס) ומשפט ג'למי. מקרה המשטרה: ובין הקהל

אותו. המשרת הממטרה חיל ובין הציבור בין נאותים
של,הכנסת; פעולתה ידי על קץ הושם מתפרעים יסודות ידי על שוטרים תקיפת של למגיפה
להכשיל או להפריע כדי בהם שיש ולמעשים שוטרים לתוקפי עונשמינימום הקובע חוק שחקקה
נשאו החדשים, העולים בציבור ובפרט בציבור, המתמדת וההטפה ההסברה בעבודתו. השוטר את
אופנה, למעין מםויימים בחוגים הפכה הקודמת שבשנה בשוטרים, ההתגרות של הפסקתה פרי.,

 ; ^ האווירה. לטיהור תרומתה את ותרמה ההדדיים היחסים את היא אף .שיפרה
שמשננים היומיומי השינון למשטרה? הניתנים טובה לאזרחות והחינוך המקצועית ההדרכה י

את האזרח,לכבד אל ובהתאפקות בנימוס להתייחס והחובה הצורך בדבר אנשיהם באזני המפקדים
בלתי וחלק אבר הוא המשטרה שאיש ההכרה טיפוח וברצון? באמונה הציבור את ולשרת זכויותיו
נודע, אלה לכל  זה לגוף ומעל מחוץ העומד נוגש ולא האומה, ושל הציבור של מגופם נפרד
שטוהר ההכרה בציבור וגברה מאידך^חלכה לעיל. כמתואר היחסים בייצוב חשוב תפקיד ספק, ללא
אחרות או מעמדלות פוליטיות, פניות  שבפעולותיה הפנייות ישראל,חוסר משטרת של מידותיה
ראויים  הציבור כלפי אנשיה ביחסי והתנשאות יהירות של גמור העדר שהוא, מין ,מכל
את מעריך שהציבור ספק אין והמשטרה. השוטר כלפי וידידות אהדה של לייחס לעידוד, להערכה,
יוללא, ליאות ללא נפש, במסירות הפנימי הבטחון בעול הנושאים המשטרה אנשי של עבודתם
 ביותר קשים בתנאים  מכוחותיהם למעלה אף ולפעמים  רב במרץ בנוחיותם, התחשבות
באחיות לשאת אץ .השוטרים.שאיננו מיעוט גם ירודים. כלכליים ותנאים עבודה,קשים תנאי
תפקידו,,באמונה בתוקף עליו המוטלת עבודתו, את ממלא ,(1 סימן ב', בפרק (כמתואר נוספת
■/■ י בשבילו.. ערכם ומה שוטריו הם מי ומעריך רואה שהציבור ספק אין רצון. משבעת ובצורה
או אידיאלי, שהוא וחושבת במצב מסתפקת המשטרה כי לעיל האמור מן ולהסיק לטעות אין
במשטרה אפילו היחסים; של נוסף טיפוח על לוותר שאפשר או נוספים לשיפורים מקום שאין
למנוע, שתפקידו חיל כך, על נוסף פגמים. תמיד יימצאו ביותר והמנוסה הוותיקה המשוכללת,
יעורר שלא הוא הנמנע מן  להצניעם מעוניינים שעושיהם מעשים ועונש. גילוי לידי להביא לרסן,
לעורר ירבה כן בתפקידו, החיל יצליח אשר ככל (אדרבא, וטרוניות תלונות טינות, טענות,
הטוב^ ולשמה המשטרה להצלחת הציבור הערכתי כי התפארות, ללא לומר, אפשר ברם, טינות)!
;ל :" . ■ אליה. ביחסו משתקפת
ולקצץ לכרות ישיאל משטרת של לנבואתה גם לייחס יש האווירה בטיהור חשוב חלק
שהיה בעבירות אשמים שנמצאו הבודדים האנשים מגופה. אבר.נגוע רחמים.כל וללא היסוס ללא
למשמעת דין בתי ידי על; נידונו  ובחוק במוסר או באנשיו או בציבור פגיעה משום בהן

י \ופוטרו.

./ : ■ ■.■■ ; ציגור. יח*יי ;2 , .. .. .

:י המביעים הגורמים עם נאותים יחסים לטיפוח נמרצות פעולות המשטרה נקטה אלה, כל על נוסף י,

ולהמחיש לידיעתו להביא ופעולותיה מעשיה את לקהל ולבאר להסביר ודאגה הציבור דעת את ]
כקצין; נתמנה העתונות:,(לצורך.זה עם הדוקים יחסים הוקמו והישגיה. קשייה לבטיה, את לפניו
ידיעות בקביעות ניתנו לעתונאים והעתונווג). הציבור, בחיי המעורה סופר, ציבור וליחסי לעתונות י

■יאי; ■ ■ ■ ,יי ■■ . ; , יי: ■. . . 32 : : יי ■: ;: ..■ י, י  י  . י.>י"י



■. נתו;יטע.סטטיס,ט^םץ1^ינפל>גןטיבייב1;.י; המשיט/ל^/זוסב^ותיבךב^י'מבצעיה^ ■ של .החוטפים ■.^../ענייניה יי.

הראיונות; אנשידןעתונות.. עם יזומות פגישות התקיימו בה> אמצעי:.הלחימה תיועל ויינו העב על
הרצאות ,/רבותי,:העתונות", שידורי"התכנית במסגרת הכללי המפקח ועם המשטרה שר עם י שנערכו

י י העיתונות קצין הכללי, המפקח (בתוכם משטרה אנשי ושל המשטרה שר של השתתפותם משודרות,
 .את הציבור לידיעת להביא הועילו אחיות. ופעולות שונות בערים החיים" ואחרים):'ב"עתונים
היחסים. לקשירת סייעה הגדול שברובה העתונות, משכנעת. בצורה קשייה המשטהיואת בעיות

.. שוטפת.צעדים ואינפורמציה צילומים ריפורטאז'ות, פרסום על,ידי לצרכים ולטיפוחם,,נענתה ,
מוחשיותן שיעילותו, אינפורמציה, של אחר אמצעי של עזרתו את להשיג כדי גם ננקטו .דומים
.מחיי ומאורעות מבצעים1 והציגו שצילמו הקולנוע, יומני מרובות: הרחב הציבור על והשפעתו :

., י , המש*רה.
נוער במועדוני וכן במעברות, העולים, ביישובי הסברה של מסע לקיים גם שקדה .המשטרה :

הנושאים המשטרה. תזמורת בהשתתפות לפרקים ומסיבות, שיחות הרצאות, נערכו הספ1.. ובבתי
פרי גניבת דלקמן; הדוגמות ידי על יומחש וטיבם ומגוונים, שונים היו אלה בפגישות שנידונו
המשטרה עזוב, נוער ותאונות, תנועה בעיות 'מוקשים, מפני זהירות זרים, לרשות פלישות הדהי ,

סוציאליים עובדים תקיפת הרכוש^ על שמירה ונזקיו, השחור השוק ההסתננות, בעיית והציבור,
של טיבה המשטרה, של החלוציות משימותיה התקהלות, בשעת החוק על שמירה במעברות,

 י י. עבריינות.

משטרה אנשי נגד תלונות .3

התנהגותם1 על הציבור אנשי ידי על המוגשת תלונה לכל רבה לב תשומת מקדישה .המשטרה
שהוא כל ממשלתי משרד, באמצאות ובין במישרין בין המוגשות, התלונות המשטרה. אנשי של
זו היתה (אם העתונות באמצעות .או המשפטים), משרד הממשלה, ראש משרד המשטרה, (משרד
ידי על ומלאה קפדנית חקירה נחקרות  סתמית}, ביקורת ולא מסויים איש נגד ספציפית תלונה
(ועדות: חוקרים י דין בתי ידי על או לחקירתן,. במיוחד המתמנים גבוהה דרגה בעלי קצינים
 י ...יי חמחה.י. התלונה היתה אם במיוחד), שנתמנו מקצינים המורכבות
תובן זך עלייה .(1951 בשנת 303 לעומת 348) התלונות במספר קלה עלייה חלה הדוח בשנתי .

ברם, מנוסים. הבלתי האנשים בו שרבים כוחהאדם של טיבו את בחשבון נביא; אם עלנקלה
הוכחות מחוסרות או יסוד, כל משוללות שנמצאו התלונות של ביותר הגבוה המספר את גם לציין יש .

;: י יי . . י ., .%71.2
סירובה נגד הקודמות בשנים שהוגשו הרבות התלונות ניכר. שינוי חל התלונות של בטיבן ,
יש הפרק.; מן ירדו י פעוטים שכנים בסכסוכי לטפל ציבורי) עניין חוסר (מחמת המשטרה של
המשטרה שביחידות הפליליות שבלשכות בעובדה הללו התלונות במספר הירידה את להסביר
ידי, על הסכסוכים את לחסל שמתפקידם שכנוע, וכוח נסיון בעלי מיוחדים, משטרה אנשי נתמנו
שאץ המשטרה, של המתמדת הסברתה ביניהם. שלום והשכנת המסוכסכים הצדדים בין תיווך

...!  פרי. היא גם נשאה שיסורבו, דורשת הציבור ושתועלת הללו התלונות בכל לטפל באפשרותה
, לא המתלוננים דעת לפי אשר משטרתי טיפול על נסבו הדוח בשנת. שהוגשו י התלונות רוב
ובמקרים במשטרה, תלוי היה לא שהפיגור נתברר המקרים ביוב פיגורים. בו או.שחלו נאות היה
י. י■ י י העניין,לדין. להבאת מספיקות הוכחות היו שלא  אחרים
יי ; . י ■ תוצאותיהן: ושל שהוגשו התלונות של הניתוח המרא טבלה להלן ~ י

י.;., י י י : י 24 טבלה  ., 'יי י י .
.■י משטרה... אנשי נגד .תלונות, . . . , . .;■■,

"■,. ~. 19521951יי

שהתשץ התאונות מספד י ■י.

303

ו

משמעתית פעולה וגררו מבוססות 4452נמצאו
מקפת חקירה לאחר מבוססות בילתי, 232190נמצאו

המגישים יהי על ..בוטלו 2310
הוכחות מחוסר, 1617בוטלו

נתבררו /טרם י 3334

303 348 . ■ הכל סך

. .... 33 :י ■ . י ■ .



■דומיפ חפצים של' עבודה:או כלי' של עיכובםבמשטרה עלי תלונות כגון, מסויימות, .,תלונות; ■י

את שתיקנו. מיוחדות: הוראות פרסום לידי הביאו המשפט,: בבית כמוצגים, הגשתם לצורך שנדרשו
■.■,■■. ■■■.;■..■■■■. ,.;.....■■. . ., ■■■ מתאים. נוהל וקבעו המגרעות
שמחמת מאנשים או דמיוניות) היו (וחלונותיהם חולים מאנשים הגיעו התלונות מן רבות
במקרים אחרים. ממשלתיים למשרדים התייחסה שהתלונה בשעה המשטרה, אל פנו ידיעה חוסר
... : . המתאימה! לכתובת הופנה שהמתלונן או, הנאות, למשרד התלונות אלהיהועברו
על ארבע מהם מקרים! ב44 משטרה אנשי נגד התלונות ננקטה.בעקבות משמעתית פעולה
תפקיד), מילוי בשעת (שלא תור ללא לאוטובוס על.כניסה שלוש הכרח? ללא בכוח שימוש
עונשים נענשו אשמיט שנמצאו האנשים חיפושים. בשעת נאותה בלתי התנהגות על  .ארבע
; א . . . . חמורים.
מקורט שאין עניינים גם החוקרים הדין בתי ידי על מתבררים החמורות התלונות על נוסף
שבהן נסיבות אזרחי, או משטרתי לרכוש נזק כגון והבהרה, בירור דורשים שהם אלא בתלונות,
.דין בתי 258 הדוח בשנת התנהלו ^הכל בסך וכיו"ב. רציניים רשלנות מקרי משטרה, אנשי נפצעו

' ■ י  . ■ ! חוקרים.

י ■■ . ■ ו!י פר?

ושירותים מנהלה
ומשריי מנהלתי ייעולוחסכון .1

המטות עובדי של תפוקתם ולהגברת לייעולם אמצעים בהצלחה והוכתרו ננקטו הדוח בשנת
.. מספקת. סיבה ללא והיעדרות איתורים נמנעו והמשרדים.

משטרתיים., בכלירכב הכרחי שאינו שימוש למניעת ננקטו ביותר חמורים חסכון אמצעי
זה צעד המטה. של השונות המחלקות ושל האגפים של הנפרדות המזכירויות בוטלו הדוח בשנת
המטה, של השלוחות ל כ את המשמש האחיד, התיק שיטת ובציוד. אדם בכוח ניכר חסכון לידי הביא
משלוח במקום הפנימית: המכתבים בחליפת חסכון!ניכר לידי הביאה הקודמת בשנה שהונהגה

המעוניינת. למחלקה מועבר והתיק התיק, ביומן המחלקות של הערותיהן נרשמות מכתבים
עליו שנמצא נייר משרד. ומכשירי נייר כולל המשק, ענפי בכל חמור חסכון של משטר הונהג .
שרוכים, התיקים, עטיפות הפנוי? בצדו מכתבים.ודוחות לכתיבת משמש  האחד בצדו כתב
י, יי. . ושוב." שוב ומשמשים נשמר'ים  ומהדקים סיכות
או; לתקנו לנקותו, א*שר אם בקפדנות. וממיינים בודקים י למחסנים המוחזר הציוד את י

מפרקיה  המקורי לשימושו שוב להכשירו שאיאפשר ציוד כן. עושים  נוסף לשימוש להתקינו ,

המכנסיים; מאריג כובעים יוצרו למשל, כך,: אחר. ציוד לייצור בפסולתו או בחלקיו ומשתמשים אותו
חדשים? כובעים לייצור משמשים ישנים כובעים של הפנימיים חלקיהם המשומשים? הכחולים
שיצאו: חאקי י ומכנס חולצות רצפות? לשטיפת ומטליות לכלבים שמיכות עושים שבלו משמיכות
למגבות נהפכו ישנים וכירב?סדינים לסדנאות סמרטוטים אבק, של למטליות נגזרים שימוש מכלל
לכיבוי לחול, כלים עושים נוזלים להחזקת ראויים שאינם מדליים כרים? של ולציפיות מטבח של
מזרונים בו ומרפדים אותו ומנקים מעבדים העשב, את מוציאים הישנים המזרונים שריפות?.מן

■■■ י  ..;■.■:.. חדשים./
והגופים הגורמים כל של פעולתם ייעול לשם הקודמת בשנה, שהוקמה המ*ק, ביקורת חוליית
חדוחיו^צאות בשנת החיל,.השיגה של המסועף המשק על מתמידוא*קטיבי פיקוח ולשם "המשקיים
המחוזיים, המטות נחשבים זה לצורך (כיחידות יחידות עשרה בשתים בקרות ערכה החולייה רצויות.
ושמירתו הנהלתו בענייני מתרכזת הביקורת ,(37  הכולל ומספרן הראשיים, והמחסנים הנפות
פקודות: ביצוע על בביקורת בחמריםובכוחאדם, לחסכון האפשרויות בבירור המשטרה, רכוש של
המדינה. ולמבקר המנהלה אגף לראש הכללי, למפקח מוגשים הדוחות הנוהל. שמירת ועל המטה
המבוקרת,: ליחידה נשלח המנהלה, אגף ראש מאת והוראות הערות בצירוף הביקורת, מדוח העתק
וממשיכה המלאי של. כללית בספירה פותחת הביקורת הדרושים. התיקונים, ולהנהגת לפעולה
עורכת הביקורת על נוסף המבוקרת. שביחידה הפנקסים רישומי עם הרישום תוצאות של בהשוואה
תקינותו קביעתי (לצרכי בכבישים המשטרתיים הרכב כלי של בדיקות כגון פתע, בדיקות היחידה
ייעול לענייני רבה לב תשומת מקדישה הביקורת חוליית הנסיעה).. של וחוקיותה. הרכב כלי של

■:, י./■■.■\ :יי ■■■... :; . 34: י." י ■■.. י : ■ .:, ■■■:



;■ להנהגת ל^יקורו^ מקוטי להניחו במקוינ* ה*צב תיקון לידי הביאו* זהי בנידון המלצותיהי ^וחסכון.1
:;/: ■ ■.■■יייי ל העבודה; פריון הגדלת כוחהאדםוליך ובניצול יבחמרים חסכון אמצעי ■

■■";.■.■■.■ ■ י . . ■ ■. אפסנאות1 *2 ■.■■ י ■ . י י יי. \ , י י:
הנהגת המשטרה: לצרכי וציוד חמרים לרכישת המתייחס בכל שיפורים חלו לא הנסקרת בשנה
הנהגת לאחר בייחוד שהורגשה המצרכים, במחירי העליה. מחמת הנמנעת מן היתד. שיפורים
במקצת כדי,להקל בו היה מסויימים מצרכים על הפיקוח ביטול למטבעחוץ. החדשים השערים ■י..

ניתן היה תמיד שלא דבר במזומנים, מיידי לתשלום הספקים רוב של דרישתם אלמלא המצב, יעל
תמיד לא כי אם לה, הדרוש הציוד רוב את להשיג משטרה ה ווצליחה כן פי על אף ליעשות.

,/ . י ,. : ייי ■בכמויותלספיקות.
..,,... ■ ... . ■ הקניות מדור א.

המשטרה, מחלקות כל עבור לה ומחוצה בארץ המשטרה של הקניות כל את ריכז הקניות מדור
האדמיניסטרטיבי. בטיפול ופיצול כפילות מנע זה סידור וחטיבותיה. יחידותיה ■

בניינים ב. .
: דלקמן הפירוט לפי ל154, מ119 המשטרה ידי על המוחזקים הבניינים * מספ עלה הדוח בשנת , ,

., 38 טיגארט בנייני ; !■ ■ ■
41 אחרים ממשלתיים בניינים

, . 75 ... שכורים בניינים

154 הכל בסך

אחרים. ומיתקנים מגורים מקומות סדנאות, בסיסים, נקודות, תחנות, מטות, משמשים הבניינים
של. הציבוריות העבודות מחלקת ידי על הוקמו (סעד) 8 בי, בפרק שהוזכרו הדיור יחידות י

הדוח. שנת בסוף המשטרה של לרשותה והועברו העבודה משרד
ובכל הארצי במטה פעלו הבניינים, של ולשיפוצם להחזקתם משטרתיות, עבודה חוליות ■

י רצונה ולשביעת בהצלחה הללו החוליות עובדי ידי על בוצעובמישרין רבות עבודות המחוזות.
הקמת המטות, בבנייני הדרים הוספת כללו: אלה עבודות הציבוריות. העבודות מחלקת של
התאמת. י ובבסיסים!; כלא בבתי יסודיים שינויים השונות, בסדנאות המיתקנים הרחבת מחסנים,■
מסודרת), משטרה לתחנת חרב בניין של הפיכתו זה (ובכלל משטרה תחנות הקמת לצרכי בניינים
שלמה.. תחנה בניית ואפילו סיגה, תחנות אורוות, בניין שונים, במקומות ומאור מים מיתקני התקנת 1
אוכל חדרי חדרימגורים, הציבוריות העבודות מחלקת ידי על הוקמו בשפרעם האימונים בבסיס

." ■ ^ ■. הרצאות. ואולמי
. החלפת הסניטארית, האינסטלציה תיקוני כגון רבות, שיפוץ עבודות בוצעו כך על נוסף
התקנת גגות, זיפותי חשמל, מיתקני מים, מכונות וכוח, מאור יחידות התקנת בחלונות, רשתות.
......_., . ■' וסיוד. צביעה עבודות ביוב, סידורי ברזל, שבכות :

;...... .י .י . ....' . > ..  ■ ימוש ח ג,
י של ותקינותו שלימותו על והשגחה בפיקוח גם נשקה, החזקת. יעל מטפלת,נוסף .■המשטרה
למאות.:מספר מגיע שמספרם אחרים, מורשים וגורמיחוץ כפרים יישובים, בידי הנמצא הנשק י
בנשק תיקונים אלפי בוצעו למאות. הוא אף הגיע אלה רשויות בידי הנמצא הנשק ל ע ;הבקרות
472);;, שהוחרם הנשק של ובבדיקתו באחסונו המשטרה טיפלה כך על נוסף והיישובי. יהמשט''תי
; ן. ; ' במשפט. עדויות לצרכי מוצגים 32  מומחים בבדיקות נבדקו כן כמו פליט).

י עד,היום לפליטה נותר מהם רב שמספר ובמוקשים בפגזים המשטרה חבלני טיפלו השנה גם :;

. . מלחמתהשחיור. מאז הזה
של המשרדיות ובמכונות הכתיבה במכונות גם הנשק, על נוסף מטפלת, ....■סדנתהנשקים

, ;:■ : י ■,.■■ . י  . , ., , . .: .. ■■■ המשטץן.
י. . .,...י י ■■ ^י ■" יי1... ■ יי ■ י . : י ,י :.יי <י. ".

י י;.;.(י.י ■ '. .. י  י. י. י ..י " ... ,,י.י .י ."...,. אפסנאות :יד;'ישירותי
המחסנים, של הקמתם: ידי על הוקלו והמ,לאי הציוד שלי היעילה ושמירתו המחסנים .עבודת
; ,;■/,": .,י.י י: .■■;.■ י. יי.:.;. :.^.■. :>י .■.■/: .■■י יי יי,.. ברמלה, החדשים

;^י.;:י::ל .י י ■ י , י י י ;.. י ■■■■ ..35■"■ .; ; : . ■. י ■■■■■■■.■ . ■י^י.י.::



בהךפסתטי:של: הדפוס^עוסקי בית וחדשו!;. .מכו^הי..גדולה. ישל.7 התקנתה נגמרה /בבית,הדפוס י י ;

טפסים לצרכיעבודתה*^נת^דוחה(ךפפו210 להם זקוקה והמסובכיםשהמשטרה הרבים הטפסים ;

הרנטביליות את הוכיחה הממשלתי ידיהמדפיס על שנערכה. ביקורת העתקים. 4,950,000 של בכמות , י

על; המנדט: י מימי שנותרו משומשים וטפסים נייר של המלאי גם מנוצל בו אשר הדפוס, בית של :י:,
לפנקסיםיאת תופרים בה .כריכיה גם טפסים,חדשים.,נפתחה מדפיסים מכתב, הפנוי השני, צדם
והפסקים הרשומות" גליונות ואת המשטרה לספריות השייכים הספרים את וכורכים המשטרה טופסי

יאיי: :י :י ,.י " יי. י:. י, ./, "י ;י. ■" יי י א ,. . י . י ■יכיוי"ב. ■
לצרכי:.השווא" המשמשת מרכזלת, כרטסת ושל משטרתי ה הציוד של מלא קטלוג בהכנת הוחל
/.גיאא י.;. י. :יי אאא;.י. א . י ...י.;.. החשבון;" יחידות של רישומיה1 עם המחסן רישומי של
כמתואראבםימן .ופסולת, חפרים של השיקום את (המבצע מוחזר לציוד, והמדור המלאכה בתי ■

מנ?חנהא,מע#יהף. אסירים בעבודת גם המשטרה, עובדי של עבודתם על נוסף נעזרו, זה) בפרק נ
בעיית: את פותר שהוא לו יתירה ומעלה במחסנים, כוחהאדם בעיית פתרון על מקל זה סידור
;. . י ■■■::,.: הסוהר. בתי שירות בה שמתלבט האסירים, של תעסוקתם

* . . תחבורה .3

, הרכב כלי מצבת א,
מכוניות עשרה ארבע 33אופנועים^.3.8. התנועה בענפי לשימוש והוכנסו נתקבלו הדוח בשנת
עבודת לצרכי יותלי המתאימות הסגורים, הטנדרים מסוג מכוניות בעשר הוחלפו רובר" "לנד מטיפוס

. י המשטרה.
 :1952 לשנתי הרכב כלי מצבת את המראה טבלה להלן
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הארצי 8.■24המטה י22153.366י: .5י
ירושליט 7137מחוז 1י2511 ,,"י \יי1166 5.
תלאביב 2■1411.8291מחוז :18 י..83. .20

חיפה ;11141044מחוז 212 י 21910512י
יי טבריה 31242112מחת 1 ■ 549י.

וגבולות חופים 114חטיבת
■ \■6■: 6

האימונים. בסים
. בשפרעס 2הארצי .4ל■.3. . ;.1.ייי,,9י

 הנגב :52■נפת
■.. י י  י,1י :9י2י י

וסדנאות 1.שירותים יי, י611'. . .י ; יי2 42. י■17

בשימוש 731.15511103*606סה"כ 2460410

.■■■■. י. ■ י . . ■ י ■ , י  . . . ו

.2 34  2 . '1.;,  ._■ ^י ,  8 1 15 7 / לחלוקה \
60 '444 י 60 6. 4 2 7 10 11 163 32 82 67 המצבה
:^ 33, 33 .:.י . ■■■*.,... :.■   ■.■ .'^. ...:..  הדוח,, בשנת יינרכשו . י י ... , .,■ י ■."... נמכרו או .חוסלו ,י ■ 22 יי6"; י ■ י: י י2  " י :  ■  14 .  הדוח בישנת י. .יא

יי .י דלק ב. .
הדוח בשנת המשטרה, של המיכל מכוניות ידי על .נעשית הדלק לתחנות הבנזין ,/הספקת ■
תצרוכת המיכל. מכוניות בנסיעת חסכון שיושג מנת על הדלק, של התתקרקעיים הקיבול בתי הוגדלו
הקילומטראז' גאלונימ. 643,674  שהם ליטרים, 2,896,533  הדוח בשנת היתה הכוללת .הדלק

,, פרוטות. 188.6  היה.21.3קילומטרלגאלובדלקיימחירושלהגאלון הממוצע
י \ , י . יי.

36 י י"י י:; י. ■■ .י . .■■■■."■ ייי



.. ■■ *,";■ י
;י1;ייי.ייעיי ;". ;ייי; יי:ייי(י:":::ייטג>!ה>\יי.יייי :י:י*י:יי/.י"ייייי י
;. 1952 זה. יב חט ים/ו רח;ב מ  לק ד ל ו איב ו זי ט'רא מ ו ל י גן .

ייי י, יהין/ירה וז>!יל\מטראוישם י■ רל9 איבגל ■

בנאלגנים
.אחת■

הכללית התצרץנת
1

, . הארצי המטה .199534496762.55 .15.00'

. ירושלים ימחוז 403650$108515.60.. 16.86 "/0

תלאביב מחוז .27 26075120403.7018.67 0/0

חיפה 3542211162943.6025.32מחוז 0/0

טבריה 164841179703.6012.39מחוז %

. וגבולות חופים 24657112020.80%1,87חטיבת

הארצי האימונים /*44974822480.003.50בסיס

. לנהגות ספר 875553906.10%0.61בית

וסדנאות 32459123803.203.700/0שירותים,

■ הנגב 31936413136.302.040/0נפת

הכל. 13743520643674.851000/0בסך

ע5 בנויים
; י ..  .1952 יוני הודע! בסון* נסגר לנהגות הספר בית א. הערה:
המשטרה סל ד%לק משאבות טל שהמורדים משום בגאלתים, ד5עי5:ניתנ'ים המספרים" ב.

הגא5ו|. מידת

. .: , , ומחסנים סדנאות ג. ; .;

נעשה השירות יעילותם. את הוכיחו התחבורה בסדנאות הקודמת בשנה שהונהגו השיפורים ,

מאפשרת עיכובים, בלי נעשית היא שאף החילוף, חלקי והספקת ביותר רבה ובדייקנות במהירות
;י י , ■ י בסדנאות. השהייתם את ומונעת הרכב כלי של מהיר תיקון ■

ידי.: על ומונעים קלים תיקונים המתקנים מכונאים מונו הסדנאות מן המרוחקים הנפתיים .יבמטות , לסדנאות. הרכב את להעביר הצורך את כך

::י; ■■.■/■■■■ ■;'. י י יי  . . נהגים ד.

ולמניעת המכוניות בתנועת החסכון להגברת הדוח בשנת ננקטו ביותר חמורים אמצעים , 

;: שאין מ'ינימום. על. הועמד הצמודות המכוניות מספר המשטרתי. ברכב הכרחי שאיננו שימוש ,

הרכבן.'; כלי הזמנת סדרי המחוזות). ומפקדי, האגפים ראשי וסגנו, הכללי (המפקח ממנו לגרוע
■ יחיד, נהג מינוי כדי מספיק איננו המשטרה ידי על המועסקים הנהגים מספר הוחמרו. לשימוש ,
של ולשלמותן לתקינותו האחריות את עליו להטיל יהיה שאפשר מנת על רכב, כלי לכל מיוחד
;>; ■ מהירה. בלייה לידי בהכרח מביאה ליד מיד הרכב כלי של העברתו הרכב.
: אלה אמצעים של מטרתם מצטיינים. לנהגים כספיים פרסים ומתן לשבח ציונים .נקבעו ■■■

י מן כתוצאה; לשיפורניכר :לקוות: ויש הנהגים של וההופעה ההתנהגות הנהיגה, ר^ת את להעלות ■
;.. י"יייי . .,: . ■ ; האמורים.. הסידורים

, , \, ■ , משטרתייםי רכב לכלי תאונות ה.' :

בשנת 426) בלבד קלה עלייה חלה משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות במספר ;.:,■,

המשטרתי/■ שהנהג נתברר (%55.6' שהם ,237) המקרים של ברובם .(1951 בשנת ,405 הדוחלעומתי ■..,
.; את,הנזק לשלם חוייבו: הנהגים מבין ורבים חמורים עונשים, הוטלו ביתרם בתאונה, אשם היה לא ,
יי\<:[ י"^יייייייייי, \י י "■ ; ,■ " בחלקו. או בשלמותו המשטרה, למכונית שנגרם י.
! ;.; ■ יי וההוצאות; היחידות לפי התאונות את המפרטת טבלה להלן יי
:.י,י ,■■.■. י : ■ י יי " ■, .י ■ י".!*,1 , יי . .■.י

^■■,^1י) ■ י:. ■■ :.  ■.■.<, ..■■*■■;■■. ■;;.:■:■.. ■■ ;; . ■.. :,::;ל.;./;,
י"^'.: /יי■.■י./ י\יי^;/.:/ ייי/,:::■■■י.1.. ,:~י:(י.יי י:\:~\■■..■י■.":■:. ~.:,,;{יי:י!.:י\י י.;:;:;.^■: :/<{:>■,;<\>,<יי."
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יי" .■ ..; י ■ , \  ■ <■ יי ■ י י.יי י ■ . ■■ ..^אלחוט ■

ניידות ותחנות טלפרינטרים דיבור, (מורס,. מאלחוט מורכבת המשטרתי הקשר מערכת יי.י
הן המשטרתיות האלחוט תחנות ממספר %52.2 משטרתי. ומדואר מטלפונים ובסירות), במכוניותי
שפעלו המורס תחנות יציבות. תחנות  יתרן ובאוויחן); בסירות (במכוניות, ניידות תחנות
פועלות, במטות התחנה. תורני ידי על המופעל דיבור, באלחוט הוחלפו המשטרה ^(כתחנות

מיוחדים. קשרים ידי על המופעלות מורס תחנות גם הדיבור, באמצעות הקשר על נוסף
(אינטרפול) הפלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת ■

יש לפרקים נוספות. פעמים גם הוא מוקם הצורך ובעת ביום, פעמיים מתנהל זה 2שר יבפריז.
אובייקטיביים וקשיים אקלימיים תנאים מחמת אחרות, תחנות באמצעות הקשר את להעביר .הכרח

ולונדון. רומא אוטרכט, בציריך, התחנות משמשות זה לצורך אחרים. ,

באמצעות האינטרפול. עם הקשר בהחזקת רב "ך ע היה ולעזרתן יפה בעין נענו אלה תחנות
תנועת הסתכמה בסךהכל אחרות. בארצות האינטרפול סניפי עם גם הקשר הוחזק הללו התחנות

יוצאים. ו66 נכנסים 664 מהם מברקים, ב730 הדוח בשנת אינטרפול מברקי
בשנת עלתה המברקים תנועת המשטרתי. ברדיוטלפון שיחות 61669 התקיימו הדוח בשנת
שהם ועוברים), יוצאים נכנסים,  זה (בכלל מבדקים ל501,542 הגיע ומספרם ב~%31, הדוח
עומס העברת היא הטלפוניות ובשיחות המביקים במספר לעליה הסיבות אחת מלים. 14,226,007

המיוחדת. המשטרתית לרשת המדינה של הטלפון מרשת המשטרתי הקשר
במספר צמצום לידי הביאו להדרכתם שהוצאו וההוראות המברקים למחברי שניתנה ההדרכה
המברק,. בתנועת הממוצע הזמן במקצת עלה המוגדל העומס מחמת למברק. המלים של הממוצע

מועטת. במידה כי אם
השוט,ים של המקצועית רמתם להעלאת הקשר, בתפקידי העובדים לסגל ניתנת הדרכה
באלחוטדיבוהקציני לשימוש להכשרתם שיטור, במכוניות כקשרים או תחנה כתורני המועסקים

. ובחיבור. בציפון הודרכו המטות

טלפונים ב. .

מספר .54 על והועמד עלה הדואר מרכזיות מספר הטלפונים. מערכת הורחבה הדוח בשנת
המשטרה אנשי אתי המשמשים הטלפון בתאי 114 מהם ,1021  החוץ טלפון וענפי הקווים
נמשכו השנה גם ענפים. 357 עם פנימיות מרכזיות י 15 גם המשטרה של לרשותה שיטור. בתפקידי
המשטרה, של הפנימית הקשר רשת אל הטלפונים מן המשטרתי הקשר עומס את להעביר המאמצים
הקשר תהליך יוחש  ומאידך המדינה, של הטלפון רשת על המוטלת המעמסה שתוקל מנת על

בערך. אחוזים בעשרה ירד הכללית ברשת הטלפוניות החוץ שיחות מספר המשטרתי.

, , דואר, ג.
בשטח הכלולות תלאביב, שבעיר לנפות (פרט המטות בכל פועלים משט"תיים דואר משרדי
בהזדמנויות). או רצים ידי על הדואר את שמסרה הנגב, ולנפת הארצי, קמטה דואר של פעולתו
מכוניות של נסיעתן קווי על הנמצאות מסויימות ובתחנות הארצי האימונים בבסיס הדואר פועל כן
חמי^ה קיימים וחגים, לשבתות פרט השבוע, ימות כל ראשפינה). נצרת, ביתשאן, (כגון, הדואר
 ירושלים חיפה,  הארצי המטר, ירושלים,  הארצי (המטה משטרתי דואר של קוויקבע
וחיפהצפתטבריה). במסלול טבריהעפולהחיפה.וחזרה הארצי, חיפההנגטה הארצי, המטה י
בדואר צרורות 145443 עברו כך על נוסף צרורות. 490550 הדוח בשנת עברו המשטרתי בדואר ו

,,, , , וכר). לאמשטרתיים למוסדות פרטיים, (לאנשים המדינה .

/, : ■ תשלומיפ .5 ; . . ■  .
[[יי , . ; . ... . . ■;. ...י תקציביות,5 הוצאות .א.
גצדם .1952 האזרחית לשנה החשבונות ואת. התקציב את מראים להלן הניתנים המספרים ;■ ■:'

 שלמות). (בלירות 1952/53 התקציב לשנת הממשי .התקציב גם הדרכה, לשם ניתן,
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, המעיים התקציב,;; ,י עלי., יתא/ת ."ן ■ .

התקציב חשביו ■: .
י:י:.י י י יי

<■ יי ה\בוז לשנו?יתרת התקציב
1952/53 הכספימ '.

י משכורת
אחרות הוצאות

7,047,650
1,273,360

7,515,896
1,243,600

י .138/186י ;8,110,000
.1,377,480

הכל. י8,321.0108,759,496בסך 438,486■; 9,487,480

קופת במם הממשלה השתתפות ל'י 118,559. של סר כולל "הוצאות" בטור המשכורת סעיוי .1 הערות:
■ , . י ,■ ■ .  חולים.

., , . תוםפת.היוקר. אינרכס עליית עקב נגרם המשכורת בסעיף הגירעון .2 .

' : .■. , מפוטרים. לעובדים פיצויים הוצאות ל"י 19,485  סד כולל אחרות" ל,,הוצאות התקציב .3 .
את משקפות ה! ואי! האזרחית' השנה בסוף המצב את מראות ולחובה לזכות היתרות .4

י ■ .1952/03 הכספים לשנת הסופיות התוצאות

 %65 לסמלים,  %23 לקצינים,  %9 ~ כדלקמן: ההוצאה מתחלקת המשכורת בסעיף
.. אזרחיים! לעובדים  אחוזים ושלושה לשוטרים

משנה .חשבונות ב.י

י הפעיף
יתרה
.52

ביום
1.1

הכנסות
בסת"ב1.131.12.52 הוצאות

1.131.12.52
ביום, היתרה

31.12.52 ;.

יפר.ל"יפר.?,,,יפר.,ק"יייפר.ל"יפר. ."?

. . .93852,918396נוטרים 706,806334759,725277659,222057100,503

אחריט פקדונות
מקדמות
הכנסות

399
241

99,028
35,350

539
433
706

779,961
127,615
97,496

938
674
706

878,989
162,965
97,496

561
593
786

731,366
91,824

21

.377
081
920

147,623
71,141
97,474

פנימיות 94118,206688237,561629255,768463241,10616614,662קרנות

. הכל 519205,5047621,949,4412812,154,9466701,729,541619431,404בסך

העלייה מחמת ב%95, עלתה משכורתם ב%25,'יאך ירד הנוטרים מספר י נוטרים:
■ ירד. עלידם המועסקים, של הממוצע המספר אך עלה, .המעסיקים מספר המחיה. יוקר באינדכס

. ; , . השנה.. שהורגשה העובדים, מספר את לצמצם המגמה את משקף זה מצב
..בעלים, ללא שנשאר ורכוש מוצגים מבירת פדיון .המשטרה, קרן כספי  הם; הפקדונות
..י>! ■. ... ואחרים.
תשלומים מגביית■ המחסנים, מן ומיותרות משומשות סחורות ממכירת  באות: ההכנסות
של.אנשי משכורתם ומהפקעות והחרמות מקנסות שהוחרם, ממטבעזר שאבד, משטרתי ציוד עבור

■. . . .. מספקת. סיבה ללא משטרה'שנעדרו
ל"י ל97,496 1951 בשנת ל"י מ45,500 עלו משטרתיים ממקורות המדינה לאוצר ■ההכנסות
י; . י י 'ץ . ■■■ י ; י.:. י בשנתהדוח..
קרן ישראל)', "שוטר קרן ההלוואות, קרן ולמשפחתו, לשוטר הסעד קרן  הן: הקרנות

■: י"ייי . ■■■■ מחלה. למקרי סיועי וקרן שק"ם קרן העליונים,1 הקצינים גורדון,:קרן
פקודת על, מיוסדת (שפעולתה הקרן של הכנסותיה היו 'הדוח בשנת  המשטרה: קח

ע,?1,, שהוטלו מקנסות היומורכבות ההכנסות ל"י. 31,472  והוצאותיה ל"י 29,449  המשטרה)
ל"ייי 18,288  בטו ללאבעליפ רכוש מכירת ומפדיון ל"י 6380 בסך הדוח, בשנת וסמלים שוטרים

/;■■ המשטרתיים. הכלכלה מפעלי ידי על שסולקו ההלוואות הקרן בהכנסות נכללו כן ועוד.
$ הארצי) הספורט יום (כולל ל"י 3718  ספורט ופעולות ציוד  כדלקמן: הוצאו הקרן כספי
העברות ל"י! 255  הצטיינות,בתפקיד על כספיים פרסים ל"י, 440  התזמורת כלי החזקת
ל"י 3500  המשטרה של כלכלה למפעלי הלוואות ל"י! 22000  המשטרה של לקרןההלוואות

י יי. י .[■ . י י■ ;... . ..,.;' ן; וגוף.
השנהיתרה;.: בתחילת עמדה הקרן לרשות כי גירעון, על מראה אינו ההכנסה .?1ל ההוצאה עודף
חשובה,. כפעולתסעד רבה ברכתה  ההלוואות לקרן שניתנה ל"י .22,000 בסך ההלוואה .

.■■.;.;''■'■■ '■,"■■■; .;." ■■■■.... י י  / המשטרה. אנשי של רוחם את המעלה
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(גבול משטרה אנשי של תשלומים דלקמן: ההכגטות מן1 מורג!בו1 ומשפחתו לשוטר הםעד קר1
שק"ם? קרן רווחי המצרכים! תוספת ממכירת ;'ל1;וחים המשטרה מלןרן שהועברו לסכומים הבראה
להלוואות ההבראה, בתי להחזקת הוצאו הכספימ וממוסדות. הוקרהמאישים מכסותאומות תגמולי.

והוצאותיה~י>ל ל"י, 51,361 היתר. הדוח בשנת הקרן של וכיו"ב.הכנסתה חדפעמיותללארבית
מצד הערכה להוכיח שבאו הציבור, מאנשי הוקרה תרומות נכללו הקרן בהכנסות /ל"י. 52,997
ממוסדות פרסים כללו ל"י, 1778  בסך אלה, תרומות המשטרה. של פעולותיה על האזרחים
וכן מבוטח, הרכוש היה שבהן ביטוח ומחברות המשטרה, ידי על והוחזר נגנב ושם שרב ומאישים

■ המשטרה. אנשי של הכללית ההתנהגות על התורמים של הוקרתם את להביע שבאו תרומות י

ההכנסה ל"י. ל47,934 והוצאותיה ל"י ל53,594 השנה הגיעו הכנסותיה ההלוואות קרן.
■■ / ; פנימיים. ממקורות כולה באה

תשלום ללא מחלה בחופשת לאנשיםיהנמצאים סיוע למתן מיועדת מחלה למקרי הסיוע קרן
המשטרה). פקודת לפי המותרת התקופה על עולה שתקופתה ממושכת, מחלה של (במקרים
הד.וח בשנת לדרגותיהם. המשטרה מאנשי הנגבות ^דשיות מתרומות באו הקרן של הכנסותיה
.. יי י ... ל"י. 2153  בסך הענקות זו מקרן ניתנו
ידי על שהורמה ל"י 3735 בסך מתרומה נתהוותה ז"ל) גורדון יהושע שם (על גורדון קרן 
להקים.  הקרן מטרת ספרים. 1300 כמוכן תרמה הוועדה המנוח, של להנצחת;שמו שהוקמה ועדה
וכדי הדוח, בשנת, ושלם ה .טרם ההבראה ובית הואיל המנוח. של שמו על לשוטרים הבראה בית
י_ ולמשפחתו. לשוטר הסעד לקרן ל"י 3000 של סך זמנית הועבר ניצול, ללא הסכום יישאר שלא
והיא. העליונים, הקצינים של חדשיים תשלומים ידי על ממומנת העליונים הקצינים ,קרן
השירות, מן פרישתם עם לקצינים וכן הציבור י מאנשי למוזמנים מסיבות לעריכת משמשת
ל"י 170. ד של סף רק נוצל הדוח בשנת בשעתהצורך. לקצינים מיוחדת ולעזרה למתנותנישואין

. . י לגדול. ממשיכה והיא הקרן מכספי

;  .. . וי פרק

ומבצעים שיטור מניעה, .

, י■ .■ \י ומגיעתן עבריינות' ח געיות ,1

הוסי*ו לא העבריינות ממדי עלתה? אף ואולי השנה, פחתה לא המניעה בעיות של חשיבותן
הפעם, גם עלייה בהם חלה זאת, בכל הקודמות,.אך, בשנים גדלו בה המהירות באותה לגדול אמנם
אחת ובעונה ובעת ברוחב, הגידול בלימת שעם לחשוש יש מאידך, יותר. ומצומצמת אטית כי אם
להאשים אין בכך. שמלאכתם עבריינים של מעמד ונוצר הולך בלומר, בעומק, התפתחות חלה עמה,
של בחוגיםמסריטים ניכרת הפרופסיונלית העבריינות תופעת בלבד; החדשה העלייה את בכך
לבן, ע יתר החדשים. העולים בין מאשר יותר, רבה לא אם פחותה, שאינה במידה הוותיק היישוב
(וממשיכים ירדו העלייה, גל עם שחדרו הפרופסיונליים, העבריינים מן שמקצת השערה קיימת
ישראל. מדינת של הראשונות קיומה בשנות נהנו שממנה הגיאות תקופת עםגמר הארץ מן לרדת)
עמוקות. ופסיכולוגיות י סוציאליות מונחותסיבות הארץ את שהציף העבריינות ל ג של ביסודו
שגרמו לסיבות אך השניה, העולם מלחמת ימי מאז העבריינות ממדי ועלו :קפצו העולם בכל
ובתלאות המיוחדות בנסיבותינו י הקשורות מיוחדות, סיבות אצלנו נוספו אחרות בארצות לכך
ובאו שנתרגשו הגדולים .הזעזועים שנות הקרוב. והמזרח אירופה יהדות על שעברו המיוחדות
הציבור בנפש עקבותיהם את הותירו דורות שני כימי כמעט זה ויישובה הארץ ועל היהדות ■על
חייהם אורח ממסלול הוצאו המונים עמוקה. מהפכה חלה הפרט בחיי גם כן הכלל, כבחיי כולו.
חרתו, אלה וממשיות פיסיות תופעות וההשמדות. המלחמות הנדידות, המהפיכות, ידי על הרגילים
ובפרט במישרין, נפגעו שלא אלה גם דורנו, יהודי כל  דורנו יהודי בנפשםשל עמוקים סימנים

. י,  ■ ■ ■■■! י שביניהם. הצעירים של
המלחמה וחומר החוק;קל ולשמירת למוסריות ספר בית היתה, לא פעם ואף איננה, המלחמה
לעודד כדי בו יש באלימות, שימוש של עזים גילויים המלווה מהפכני, מאבק החדישה. הטוטאלית
קשה, הלגיטימית. המטרה לכיוון דויד כברת הם מוליכים ובמקומם בזמנם אם שאפילו יצרים,
והמסורתיים היציבים החיים דפוסי מתוך החריגה העת. בבוא כליל להרדימם כלל, איאפשר ואולי
בחיים גם. אותותיהן את נותנות המסלול, מן שיצאו הצעירים אצל המתפתחת להרפתקנות, והחיבה
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■" בגז4מוש^ /האדם,הצעיר .של ד*תי|ומ3?רתי את גם כך על להוסיף ה*ערו^יש שול ,לאחל ^אזרחיים .'

אל.; אותו דוחפת במוס," שונים קנימידה שני של מקיומם הטבעית סלידתו המוסרית: היחסיות
: לשם ציבורית, או נעלה מטרה לשם רע דגר לעשות מותי שאם והפשוטה הפשטנית המסקנה
מעצורים; והולסים הרבה סכרים פורצים והמהפכה המלחמה הוא. לצרכיו גם לעשותו לו מותר הכלל,
האלימות. מעשי במספר בלתימרוסנת בעלייה המיניות, העבירות בריבוי משתקף זה דבר חיוניים* ;

בזכויותיהם ובפרט אחרים, של זכויותיהם כלפי זלזול של בייחס אלה? מעשים של אופיים ובהחרמת
,ייי . ■ ■ . . הממוניות. .

ובמהפכה.בא במלחמה להשגת,הנצחון הדרוש הענקי המאמץ שבעקבות להוסיף יש לכך
(הממשית.או צניעותם  והשניה עייפות,  הראשונה  אכזבה,,.שסיבתה של רגש תמיד
מתבטאת, זו אכזבה והתקוות. האידיאלים המאמץ, של וזהרם גודלם לעומת ההישגים, של המדומה)
המוסר", ב"מטיפי זלזול של ביחס אנוכית' עצמית לדאגה בפרישה בציניות, רוב, פי על
שכחו ולא לאכזבה נכנעו לא אשר אלה כל נכללים זה (במונח מליצות" "באנשי ב"פטפטנים"
גנאי. של כשם "ציונות" רבהחן הביטוי את שיצר הרוח הלך בקיצור, י, המקוריים} האידיאלים את
הדוגל את להביא עלול זו ו"אידיאולוגית" "תיאורטית" שלעמדה ומסקני קיצוני מעשי גילוי

רגילים. פליליים בפשעים וגמור שחור בשוק בהתעסקות החל הרצועה, להתרת בה
של שאופייה בעובדה■ יסודו זו, מעין בתקופה המשטרה בפני העומד העיקרי, הקושי
מיניות, עבירות אלימות, עמהן שיש עבירות דהיינו, הללו, הרוח הלכי בעקבות הבאה העבריינות
משטרתיים, באמצעים למניעה כלל י ניתנות אינן  כלכליות עביחת ואפילו מדיניות עבירות ■

נגד עבירות של מניעתן מאידך, בלתינמנעות". "עבירות בשם המשטרה במדע הן ידועות ואכן
שאפשר עבריינות של סוג בכלל בנמצא אין כי (אם יותר רבה במידה כלל, בדרך אפשרית, הרכוש
המניעה על המקשים מיוחדים, גורמים אצלנו פועלים כאן גם אולם אחוז)! במאה למנעו
המחסור בגלל  הראשון: הגורם לגמרי. אפשרותה את מונעים אף ולפעמים האפקטיבית,
תופעת, העיקרי: ואולי השני, הגורם סיורים. של בלתיחדירה רשת להקים איאפשר בכוחאדם
המשמשות המדינות ובין ישראל שבין.מדינת הגבולות למנעה. מאוד קשה זו ההסתעות.תופעה
לכל אפקטיבית שמירה עליהם לשמור אפשרות כל ואין ומפותלים ארוכים  להסתננות .בסיס
ואת. הגישה דרכי את היטב מכירים לשעבר, "פלשתינאים" שרובם המסתננים, עת? בכל ארכם

, ביצוע לאחר מיד ולהימלט הגבול את לעבור המקרים של ברוברובם מצליחים והם הנסיגה, דרכי
הנפגעים שהספיקו לפני אף מאוד רבים ובמקרים להשיגם, המשטרה יד שתספיק לפני העבירה,

המקרה. על הודעה למשטרה למסור
י י שלטונות אחריהם. הרודפים בפני ביותר יעיל ומעצור לעבריינים בטוח משמש.מחסה הגבול
במניעת פעולה לשתף מבטיחים הם כאשר שאפילו רב^ת בהזדמנויות הוכיחו השכנות המדינות ..

מראש, הבטחותכזב או ולחוץ השפה מן דברים אלא אלה אין מבצעיה, בהענשת או ההסתננות
. . . . , . י. :, שלא.ביודעין. ביודעין,או
הפעילות של. התוודשותה עקב נתעוררה ביותר, קשה שמניעתה העבריינות, של שניה בעייה ■

כקדם. נעוריה את לחדיש יתירה, הצלחה ללא כה עד המנסה, המחתרתית,
טירוניה את ובפרט כוחותיה, את מגייסת לסוגיה שהעבריינות העובדה. ביותר מדאיגה
הטירונים העבריינים בין כי י^גמרי, פשוטה התופעה אין הלב. לדאבון הנוער! בין בעיקר החדשים,
משמשים הכלכליים חייהם שתנאי האנשים וכלל.לסוג כלל שייכים שאינם נערים גם נמצאים

■ סבלו אחרים במקרים פסיכולוגיים.קשים? סיבוכים יש,כאן רבים במקרים פשע. דחיפה.לחיי
או המשפחה בחיכוכים;בתוך שמקורם לעיל), שתוארו לאלה (נוסף זעזועים האלה הנערים

. ;..■ . . ' . החברתית. הסתגלותם בכושר ליקויים מתגלים לפעמים בהייסתה?
אירצון, אכזבה, רחשי זריעת ן הנפשי ובמתח החלוציות ברוח כולל שפל  אלה כל ועל

י קבוצות ידי ועל עויינים אינטרסים או אידיאלוגיות חוגים:בעלי ידי על ומרי ייאוש אמונה, חוסר
וב"מעשיות""^ ב"עסקיות" שהשתלבה ל"תורה", אצלם הפך והלאומי הסוציאלי המוסרי, שהניהיליזם
:י ; ■ י . . י, י קליט. לרווחים כסות אלא שאינה
אינם הסוציאליים הלחימה אמצעי האלה. בכל'התופעות למלחמה מכשירים נטולה המשטרה יי
נותרו לא אחרות. רשויות בידי מסורים כיום הקיימים המעטים המכשירים ואף בידיה, מרוכזים
המשטרה נוקטת אלה באמצעים העונשין. ופעולות המסורתיים המשטרתיים המניעה אמצעי אלא
יעילה, מניעה פעולת היא. עונשין 6עולת שגם לזכור יש אכן, בידה. הנתונות האפשרויות במלוא
.המניעה פעולות יותר. או פחות ארוכה י תקופח למשך פעולתו משלה העבריין את המרחיקה

הנגעים1 ריפוי ברם, לאמועטת. במדה העבריינות ממדי אתי להקטין מצליחות המשטרתיות
י: נודעת כאן ולאומיים.; מדיניים כלכליים, חינוכיים, אחרים, גורמים של ומםמכותם הוא.מתפקידם
כל.! כלפי והאדיש קל) לגלוג מלווה הוא (אפילו הסלחני היחס להפסקת ביותר מרובה חשיבות
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לושפל. חלוף'תקןו*ת עם שהוא. ומין סוג: מגל אלימות//אידיאולוגית'/. ובפרט גילוייהאלימות י
 והזעזועימ הנגעים ריפוי עם יותר, אינטגרלית חבלה והקמת הגלויות מיזוג עם והמוסרי, הכלכלי.
הבעיות רוב בוודאי תמצאנה האחרונות, השנים מוראות שיישכחו לאחר לאט) כי (אם לבוא שסופו '

\^<,/: ■■ . , . , ■■,. , ■.■ פתרונן. את בהן; שנגענו"

■■. י. ; , , , י תכנון .2 י ■ י ..

הלחימה ודרגי שיטותיה העבריינות, דרכי בלימוד הדוח בשנת התרכז המשטרתי התכנון
ולגילוי בהסתננות המלחמה לתכנון הוקדש המתכננים של הגיגיהכן ושל מרצם של הארי חלק בה.
לתוך הימסתננים של אפשרויות,החדירה את המכסימלית במידה יפחיתו אשר מניעה דרכי

.■ ... הגבול. את,קווי לחצות שהצליחו מהם באלה ומהיר יעיל טיפול ויאפשרו גבולות,הארץ
על המצומצם,, בכוחהאדם לשימוש והמכוניות עילות. י דרכים למציאת כוונו התכנון פעולות .

הקקת ואפקטיבי. מלא ניצול לנצלו אפשר וש^הם ביותר דרוש הוא שבהם למקומות הטלתו ידי
ובהתאם אוכלוסייתו ושל מקום כל של לצרכיו בהתאם תוכננה החדשות והנקודות והתחנות

. האוכלוסיה. פיזור למגמת
המחקר הסטאטיסטי. המכשיר הוא התכנון צרכי את המשמשים העיקריים המכשירים אחד :
עלי: ובדוקים מדוייקים מספרים להשיג ביעילות הדוח בשנת פעל המשטרה של הסטאטיסטי
ברורה אופירטיבית תמונה נותנים אלה מספרים במדינה. הדרכים ותאונות העבירות התארעות
סוציולוגיים נתונים משיגה המשטרתית הסטאטיסטיקה אין ופעולותיה. צרכיה המשטרה, בעיות של
העבריינים של גילם בדבר נתונים רק להשיג ניתן שעה לפי מועטת. במידה אלא וקרימינולוגיים
בעבריינות בעיקר מתרכזת הסטאטיסטיקה נשים). או (גברים ומינם עוליימים) או (מבוגרים
גם.לידי. בעתיד להגיע בדעתה יש אך בכך, להסתפק המשטרה מוכרחה שעה לפי בעבריינים. ולא
המשטרה של הסטאטיסטית פעולתה תוצאות העבריינים. של וקרימינולוגית סוציולוגית בחינה
וכל.תאונות עבריינות של מסויימים סוגים נותחו שבהם חודשיים אנליטיים בפסומים השתפקו
גם זה. בדוח המופיעים הסטאטיסטיים ב*יכומים משתקן^ זו פעולה של ניכר חלק הדרכים.
המשטרה בענייני הדנים הממשלה, ראש לשכת יד על המרכזית הסטאטיסטית הלשכה של הפרסומים ,

המשטרה. ידי על שקובצו נתונים על כולם מיוסדים והעבריינות,
בעבריינות. חלקם ושל המסתננים פעולות של סטאטיסטי דיווח של שיטה עובדה הדוח בשנת 1
י ■ ■■ י .1953 שנת בתחילת הנתונים להשגת תופעל זו שיטה

 וביחידות; הארצי במטה המשטרה. ידי על הנעשית המיפוי פעולת היא נוספת תכנון פעולת י

והן היחידה, של פעולתה שטח. את מפורט תיאור מתארות המפות מפות. חדרי קיימים אחרות
י באיזול, העבירות של תוכ*ן התורפה, מקומות בדבר נתונים המכילים הסברה קונטרסי מלוות
. כל להכרת ושונים רבים נתונים הקונטיסים מכילים כן דרכים! לתאונות המועדים והמקומות

יעיל. לצרכישיטור הדרושים האחרים ופרטיהם מוסדותיהם על ארץ, ב ■1היישובים י י . .

.. , ..י ," . ; נוהגונוחל תכנון .3 ,

והנוהג הנוהל את הקובעות מאלה רבות והוראות פקודות מחדש ועובדו רוכזו הדוח בשנת
■■ נוהל הקובעות הפקודות נאספו שבו המטה, פקודות אוסף פורסם פברואר בחודש המשטג'יתי.
י בשבת רבות. פקודות וחודשו תוקנו זו בהזדמנות קיומה. בשנות המשטרה של נסיונה פ*י מגובש,

.,, לדפוס נמסרו אלה פקודות ותיה. ונקוד המשטרה לתחנות הקבע פקודות של הכנתן הושלמה הדוח
תפקידי שלכל מנת על תדיר. נמשכת ונוהל נוהג של התכנון עבודת .1953 שנת בתחילת ותופענה
באימפרר צורך יהיה שלא כדי ומפורטות, ברורות הוראות תיקבענה מראש לחזות שניתן .ומקרה
במצבים;. לפועל המוציאים המשטרה אנשי של העמדתם האפשר ככלי שתימנע וכדי ביזציות ■

;.■■" /י . להם. ומוחוורים נהירים שאינם

י ■ ■ ומניעה שיטור .4 ■. ■■■ י

;. ' י י ~ . הקבוצתי השיטור ת, שיט א.;
יי שיטתי לפי הדוח בשנת פעלו ובחיפה) אביב בתל (בירושלים, הגדולות העירונית הנפוו!
ולמשטרה לאזרח שמעלותיה זו, שיטה הקודמים). בדוחות הוסבוןה (שמהותה הקבוצתי השיטור

מכסימלית, במידה לה נזקק והקהל בהצלחה לה פע מרובות, כאחד
31,250 התנועה) וענף הדרומית הנפה הצפונית, (הנפה תלאביב למוקד הגיעו הדוח בשנת ■ י
לעזרתה), הזקוק האזרח אל המשטרה את מביא ,שחיוגו הטלפון מספר הוא 999) "999,, קריאות
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לריאות■אחויוו^ ו^קופו?י15,062יק|ר^ות;"^9"ו£149 $אותו> י'יו כלויפו* אתרלת, ק!^אות 819 לגנו
נ י; :: ; ■;■■■".■■.<.■■.;.' ", ;■;;■' י אחרות; קריאות :,999"ר1978 קריאות בירושלים13,267
.הקריאות מספר (היחס,שבין יחסי באופן עולה בתלאביב, הקריאות שמספר 'מעניין.לציין. , ;:

הקריאות מספר בתלאביב רבתי: בלונדון הקריאות! מספר על חמש פי כמעט האוכלוסין?) ומספר
י . : .206 על עולה הוא אין שבלונדון בשעה 914 הוא תושבים ל16,000

.י . ., =■ י לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.
מחוץ צפוף. יישוב של ובמקומות הגדולות בערים לשיטור מותאמת הקבוצתי השיטור שיטת
המשטרה. רכשה. הדוח ניידים.[בשנת פטרולים באמצעות השיטור שיטות פועלות ובמושבות לערים
.בידי: המוטס המשטרה, מטוס לפעולה הוכנס בעבריינות: ומלחמה שיטור ליצרכי חדש מכשיר
קבוצות,של, ושל■ שלאנשים תנועותיהם, את לגלות המטוס^ של, תפקידו. מפקח., בדרגת טייס
המשטרה יחידות ולהנחות.את בהמות) גונבי של הפשע~(ובפרט ממקום המסתלקים עבריינים
...,■, י י , . . העבריינים. אחרי בחיפושיהן
שאורגנו הגבול משמר פלוגות באמצעות הוגברה בהמתגנות במלחמתה המשטרה של פעולתה י .;

■■ ,, . ביישובים. השמירה להגברת אמצעים ננקטו זה. תפקיד לצרכי במיוחד ואומנו

■. . .■. שונוט שיטור תפקידי .5 . . לי
של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשקאות פקודת כגון שונות, ופקודות חוקים על קלות עבירות הם (החטאים שונים חטאים
ותחמושת נשק החרמת בדרכים)! התעבורה לפקודת פרט וכוי ערים בניין המודעות, החריפים,
הטיפול, תוצאות את המראות טבלות להלן מאסר. פקודות שלי לפועל הוצא רשיון! ללא שהוחזקו

...>.■■ . י ■ אלה: בתפקידים
י י י י . י יי יי י 28 טבלה
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י!'■..;■:"■."■;..■.■,"■ :■■ ■■/,■■. ■■■:■■.■■ י.■.,.■ .'....■ י?.., :,■::.;■:. .■"..>■■.■:■■.. :■■■■ ,./■■.:■■■. ■■/■/.■ י]ץיו.י ■■■■יי

ממלכים;ןימ^תמ/חד מקצתם מבצעי!}, של ניכר במספר; המשטלה הועסקה הדוח בשנת ,; :

;קפלךז?ק אליעזר השרים (הנשיא'הראשון, המדינה, גלולי של בפטירתם פעמיים,.מהט..הקשורים
,(יום;העצמאות. בחגיגות הנשיא), של האמונים. הצהרת טקס (בגון מהםבטקסים ז"ל), פנקס ה !וצ.
ואחרים), לי טריגבה מר מאונטבטן, לורד רוזבלט, (הגב' בעלישם אורחים בביקורי הזמריה),
נגד הפגנות. כטף, ו. שטרות החלפתי כגון ביטחוניים, במבצעיםי. ה המשטר י הועסקה כר עלי נוסף

, ■ חמורים. פצעים מהם רבים, שוטרים נפצעו הכנסת יד על שנערכה בהפגנה השילומים.

י י י \יי,י י:  י■ : " י. "וגבולות חו5יפ .7 י : י י .'■■.■. ■ .י . ■ י י . ,.

התעופה שדות ■הנמלים, בטחון על" בשמירה והגבולות החופים חטיבת טיפלה הדוח בשנת
שהגיעו האחרים הרכב וכלי הטייס כלי השייט, כלי על בביקורת בגבולות! המעבר ונקודות
במניעת כחוק, שלא, ומתוכה לארץ ויציאה כניסה במניעת זרות, צוותות על בפיקוח ? מחוץלארץ
במצוקה הנמצאים ולאנשים שייט לכלי עזרה בהגשת על.הדייג, בפיקוח .הסתננות.ובדרך:הים,
בשטחי שונים ושיטור מניעה בתפקידי וכן לארץ .■והנכנסים היוצאים .'האנשים ברישום ■בים,
,. . ■ ... פעולתה.
לצאת הנסיונות וכספים, והנסיונותלהבריחסחו"ות ההברחות והאחרות, הכלכליות ■■.■..■■.העבירות

הדן נכללו.בפרק החטיבה אנשי ירי על שנחקרו העבירות ושאר בלתיחוקית בדרך ■מןהארץ
:■, . י;......: . .. .. . ליליות. פ בחקירות
.ג.. . ,■. ושיטור. מניעה תפקידי הם החטיבה תפקידי שאר
אבדה אבידה^קשה החטיבה.. של השייט את:כלי לחדש אפשרות היתה הדוח.ילא בשנת .

היו לא בשעת.סערה. יפו, 12",בנמל ח. החופים.,,מ. משמר ספינת של היטרפח .ילמשטה,עם.
. . ולציודה.הפנימי,,אבדהכליל... ■אבידותבנפש,אףהספינה,פרטלמנועיה

לתפקיד להכניסן איאפשר נוספות,.ברם ספינות שתי רכשה:המשטרה הדוח שנת בסוף .■■

י : , י . .1953 שנת בראשית שיושלמו ושיפוץ הכנה אלאלאחר
צורך היה.גם אך המשטרה, במספנת ברובם נעשים השייט כלי להחזקת הדרושים התיקונים .

.. המשטרה. למסגרת שמחוץ מלאכה לבתי עבודות ממאז? למעלה למסור

 ■ י י י י ■ . י זי ק ך פ  "■...■.■■■י ■

. י.י. פליליות חקירות , ■ . "■
. . _. ....■.,. י , ו ,;. : י..■ י. י
, ."■../ .■; י :. החקירות פעולות. אתוןי .1 . י . .י ., .:

ל3: מתחלק האגף החקירות. אגף של הכללית המחלקה כאמור, בוטלה, הדוח שנת בתחילת
המחלקה של סמכויותיה של ניכר חלק פלילי. לזיהוי והמחלקה הכלכלית הפלילית, "מחלקות,
בסמכויותיהך המטה. של .אחרות. מחלקות בין חולקו ויתרן הפלילי הזיהוי למחלקת הועבר הכללית,
:■■ ;■■ . ; , ., ניכרים. השנהשינויים חלו לא והכלכלית הפלילית המחלקה '.של י .■ " ., י ■ ; * י . י . ■ . י ■ ■ י

.. . : . ., הפלילית המחלקה ■א:..
. . ■.■■■.■ הם: הפלילית שלהמחלקה העיקריים תפקידיה , .

מתנהל זה פיקוח ם. י ב ח מר ב יו.ת; יד ק ח ה בעבודות והדרכה פייקוח (1)
המחלקה אנשי השונות. החקירות ליחידות ועזרה הדרכה הוראות, מתן  האחת דרכים: בשתי

 חמורים, או מסובכים קשים, מקרים של לחקירתם הנוגע בכל המרחבים עט קבוע מגע מקיימים
ייעוץ ידי על לה ומסייעים והמשכתה ניהולה על הוראות מוסרים החקירות, מהלך את 'בודקים
היא בקשתם ולפי במרחבים, החקירות נוהל של. אחידותו על שוקדת המחלקה ומקצועי. משפטי
פיקוח. של השניה הדרך ופרוצידורליים. משפטיים בעניינים עצות מתן ידי על להם מסייעת
י המחלקה מן עליונים קצינים ידי ,על נחלות מת אלה בקרות החקירות. יחידות בכל קבועות בקרות
עם דנים הרישום.הפלילי, ואת החקירות תיקי את בודקים ליחידה, מיחידה העוברים הפלילית,
לראש:המחלקו!,: דוחות ומגישים הערותיהם את מעירים השאלותשנתעוררו, בכל ב*קוים האנשים

■.■:יי;.י:י.;;:י . ... י" ; ::, ..45 י .יי /■ .■■ ■■■ :■.■ . .■. .■■■■/:י ,



^מתח^תמיה^לסיייעילשיתןוף^ כוננות של במ^ב המרחבים: את להחזיק אלה^ בקרות של מטרת)1 י

שלבעיווזהמתייחסות;לעבוו^>שנתעוףףו.; יליב:ון ידי.דית על להם ולעזור המרחבים■ פעולהבלן
יי".י.יי/ ■.י/■>"".,">י ייי.:"יי "י:" /"{."■■■ ;■■,.■/■! :י י י; "■■■ ..: /בשעת,הבקרה,1,
ו>חקירות וניתוח חשובות חקירות שתי שבהן,תוארו חוברות שתי הדוח בשנת פיסמה המחלקה י.י.,

י .,;י , :; ■ '  מהן.. ללמוד שאפשר והלקח הללו החקירות מתוך הנובעות
המרחב ידי על המחלקה נתבקשה שבהם במקרים ממש, בפועל בחקירות, טיפול (2)
הפלילית ראשהמחלקה או החקירות. אגף. ראש של. דעתו כשלפי או לידיה, החקירה את לקבל
סודיות דורשת עבירות,שחקירתן שייכות זה לג^ג המטה. אנשי ידי על תתנהל שהחקירה ראוי
משרד■ של תלונה או דרישה לפי שהיא.מתנהלת או אחד, מחוז מגבולות חורגת שהיא או מיוחדת,

חוץ. של.משטרות בקשתן לפי נעשית שהיא או המשפטי, היועץ של או ;ממשלתי ■■

ממשלה, פקידי נגד חמורות בהאשמות חקירות ניהול  המחלקה על המוטלים התפקידים אחד .

. . ■ י ■. י תפקידם. במילוי ביצוע.עבירות על
הסודות פקודות על בעבירות טיפלו מהם שלושה תיקים: 110 במישרין חקרה המחלקה
במעילה או בהתרשלות 4 שוחד, בהאשמות  16 ברמאות,  5 זיוף, במקרי  36 הרשמיים?
של תיקים נחקרו כן הנאצים. עם פעולה שייתוף על בהאשמות עסקו תיקים 6 ממשלה. פקידי של

, י / "..יי  יי " . .". וביגאמיה. אונס רצח,
שיתוף זרים. חילותמשטרה ועם הפלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה עם הקשר קיום (3) .

ולמרכז, החוץ שטרות למ והן ישראל למשטרת הן רצויות;1 תוצאות הביא אלה יהפעולהיעםימוםדות
בשנת וכיו"ב. בארץ. הנמצאים עדים מפי הוכחות חומר ישראל משטרת אספה הבינלאומי,שעבודם

.. הסגרה בקשות שתי ב ישראל משטרת, טיפלה מכך וכתוצאה צרפת, עם ההסגרה חוזה אושר הדוח
יי : י , . זו. מארץ

בכל המדינה פרקליט ושל המשפטי היועץ של לשכתו עם מתמיד קשר מקיימת המחלקה (4). /
מטפלת כן וכיו"ב. והמשטרה התביעה בין הסדרים קביעת ומסובכות, קשות תביעות להגשת .הנוגע

י מעצר ובהארכת ממשלחי פקידי של לדין להעמדתם המשפטי היועץ של הרשאות בהשגת המחלקה
הנוגע בכל המשפט בתי מנהל עם הדוקים קשרים מקיימת המחלקה ימים. חודש על עולה שתקופתו
הטיפול נמסר שלידו הסעה משרד עם מגע קיים כן השונים. הדין ובתי המשטרה בין ליחסים
לשפיטתם המתייחסים החוקים בתיקון שדנה בוועדה השתתף המחלקה ראש עוליימים. בעבריינים

י ,י  : י צעירים. עבריינים של
בארץ. המבוצעות העבירות בדבר הדיווח את מרכזת המחלקה (5)

. ■ פלילי לזיהוי המחלקה ■ב.
בשם'. אז עד קיים שהיה בסיס על יוני) (בחודש הדוח בשנת הוקמה פלילי לזיהוי המחלקה ,
החקירות של המדעיים הצדדים כל את לרכז  המחלקה של תפקידה פלילי". ולחקר לזיהוי "מדור
פעולתו; ודרכי הורחבו המדור של ממדיו וכיו"ב. מומחים של בדיקות זיהוי, רישום, הפליליות:
להכרתם להחדיר מאמץ מתוך המרחבים, עם מתמיד בקשר עומדת המחלקה רבה. במידה שופרו
של ובסיועם בשירותיהם הצורך ואת הפשעים בחקירת המדעיות השיטות של חשיבותן את

. ., ■ ., . . , , מומחים.,
■ וטכני. מדעי ולייעוץ במרחבים החקירות עובדי של להדרכתם לב תשומת מקדישה; המחלקה .

ורשמים,! חוקרים של כנסים נערכים האימונים, בבסיסי הניתנת ההדרכה את להשלים וכדי כה ,לשם
בןבדיקות, עבודתה לצךכי תפקידו. במילוי במגע אתה הבא חוקר לכל ב1!צה ועוזרת מדריכה והמחלקה
הבריאות," משרך של המעבדות עם המחלקה,קשר מקיימת מומחים ועדות אכםפרטיזה מדעיות,
"מלון, כגון, לאממשלתיים מדעיים מוסדות עם וכן לישראל, ההגנה וצבא החקלאות משרד

היקר1;. ציודם את העמידו ואף הבדיקות לביצוע אדיבותט ברוב הנזכרים.סייעו המוסדות וייצמך. .
ציוד:מתאים;.■ המשטרה ברשות .נמצא לא שבהם במקרים המשטרה, לרשות .^משוכלל
משטרה קציני פני ב והרצה בינלאומי, בעל"שם מומחה סדרמן, ה. בארץ,הפרופסור ביקר הדוח ^בשנת
,... . ■■■■יי. הפליליות. החקירות של המדעי הצד על ה המחלק ועובדי

המדור;שלידיו; רכוש. ושל אנשים וזיהוי.של מיון רישום,  המחלקה של הפונקציה,הראשונה :

י של טביעות:אצבע של ובהשוואתן במיונן קודמות? ה1שעות ברישום עוסק זאת פונקציה נמסרה
ריכוש; ברישום משם? והועתקו הפשע במקומות שנשארו אצבע טביעות בזיהויין,של עבריינים!:
ברישום ונעדרים? לחקירה הנדרשים אנשים שנמלטו, עבריינים ברישום נמצא? או נגנב שאבד,
? עבריינים של אלבום באיסוף ? אופרנדי") ("מודוס הביצוע'" "דרך שיטת לפי ועדים. מ עבריינים ■

בשם שבועיים חוזרים: מפרסמת המחלקה, יושר. תעודות ומתן מהימנות קביעת לשם בבירורים
ירה,: גנאשמים^ו,להק למשטרה הדרושים; אנשים של תיאוריהם בהםמתפיסמים אח"ק/ "חוזרי .

■ ■■■■ יי■ ■.■;■:■■ י י יי י ■ :, י י י ■ י / ■י
י",.:י::■■■ . . י ■ י י . .. י . . 46:■ ■■: יי .■■ י ; .י י.■ .יי ■...:■■■■"



לידיעתם המשטרה יחידות בכל מופץ זה חוזר בגנב. או נמצא שאבה רכוש ושל נעדרים של
ו המשטרה. אנשי כל של ולהדרכתם

בחקירת הקשורות המדעיות הבדיקות את ולבצע לרכז  המחלקה של ■ השנית הפונקציה
כימית, מעבדה לצילום, מעבדות זו, פונקציה. נמסרה שלידו המדור, מקיים כך לשם פליליות. עבירות
כתבייד לבדיקת מעבדה ולהשוואתם, יריהותחמושת כלי לבדיקת מעבדה פיסיקלית, מעבדה
י ■";" ■ " י ולשרטוטים. לשחזורים מעבדה וזיופים,
יושר, ותעודות יציאה שביקשו,היתרי אנשים של מהימנותם את בדק פלילי לזיהוי המדור י ,.יי
מועמדים ושל ולעמילות לדייגות לרכב, רשיון מבקשי של שונים, בשירותים לעבודה מועמדים של
אחרים, ממשלה משרדי של בקשתם לפי גם לפועל הוצאו שונות חקירות המסחרי. בצי לשירות
קיימה המחלקה זרות. משטרות ושל בישראל, חוץ נציגויות ושל לארץ בחוץ ישראל נציגויות של
ארצות של הפדראלית המשטרה עם בפיס, פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה עם הדוק מגע
משטרתיים וגופים קנדה של הממלכתית הץכבים משטרת ניויורק, משטרת ,(?.3.1.) הברית
לבקשות גם נענה המדור ואוסטרליה. נורבגיה לוקםנבורג, בלגיה, הולנד, צרפת, באורוגוואי,
,, ; בארץ. קרוביהם את לחפש חוץ תושבי של
ל32,681 ולמיון לבירור שנשלחו האצבעי טביעות טופסי מספר עלה הדוח בשנת ; ..

אנשים. 5,744 של הקודמות הרשעותיהט נתגלו בבדיקות הקודמת). בשנה 27,725 (לעומת
110,137 נעשו למשטרה. ידועים היו לא כן שלפני לעבריינים ביחס חדשים תיקים 9,500 נפתחו ,

בו המתקבלות אצבע טביעות של הבדיקה ותוצאות יועלה במשרד העבודה בכרטסת. בדיקות
במקומות שנמצאו טביעות 5,775 הדוח, בשנת נבדקו, כן, כמו שעות. 24 תוך לשולחים ניתנות 
במשמרות המקובלת היחידה, האצבע שיטת לפי נעשו אלה בדיקות עבירות. בוצעו בהם אשר
למשטרה שנודעו אנשים 44 היו שמהם עבייינים, 169 של טביעות העלו והן ויעילות, מתקדמות

..;., . ■ לדין. ולהביאם לאסרםי המשטרה הצליחה זו בדרך כן, מלפני
והוא אנשים, 1,127 של בטביעותיהם השנה נתעשר היחידה" האצבע. "טביעת של האוסף
5,105 של טביעותיהם ובו ידיים כפות של אוסף קיים כך על נוסף טביעות. 9,610 עכשיו מכיל

: : . . ידיים; כפות של זוגות
שוד מכוניות, גניבת זיופים, התפרצויות, עבירות: של ניכר מספר נתגלה אצבע טביעות באמצעות
וכיו"ב. מסמכים רהיטים, זגוגיות, מכונית',על של הגה על ברזל, קופות על נמצאו הטביעות ואחרות.
ידי על זוהתי. אחד במקרה וצמיגים, רגליים עקבות של בבדיקות גם נתקבלו טובות תוצאות

ההתפרצות. ממקום גנובה סחורה הועברה ה ב אשר מכונית צמיגית עקבות
;3,715 חפצימ,מהם 32,843 של תיאוריהם חדוח בשנת נרשמו רגוש לרישום בכרטסתיהמשרד

; הרישומים סמך על הגנבים. מידי המשטרה1 ידי על שהוחרם' רכוש של תפיסות ו398 מציאות
283יבשנה (לעומת שנתפסו וחפצים מציאות 841 של בעליהן נתגלו בעקבותיהם שבאו והפרסומים
נתפס שנגנב, רכוש ושל שנגנבו ואופניים רכב כלי של תיאורים בתדירות■ מפיץ המשרד הקודמת).
, .,.■ י י ■ י נמצא. או ~

; לתצלומיהם נוסף המכיל, הפושעים", "אלבום של הראשון החלק של הכנתו נסתיימה הדוח בשנת
יי פעולתם שיטות תיאור ואת המפורטים תיאוריהם את למשטרה, ידועה זהותם אשר של.עבריינים
באוסף ונפות) (מחוזות יחידות 12 צויידו הדוח בשנת וזיהוי). היכר סימן היא גם (המשמשת

י האלבום אל תצלומים. 1600 הדוח תקופת בגמר כלל זה אוסף תיאוריהם. בליווי תצלומים של אחיד
את להחזיק כדי נעשית תדירה פעולה וכתובתו. העבריין. תיאור את המכילה כרטסת מצורפת

.■■ עבורייניט של ותיאוריהם תצלומיהם את למטר, המרחבים שולחים כך לשם עדכני. במצב האלבום
אנשים של תיאורים) (בלוויית תצלומים 25,000 המחלקה הפיצה כך על נוסף ידם. על שנתפסו מועדים
7 י י י המשטרד!. ידי על הנדרשים שונים

יי של כרטסת להפעיל ניתן טרם שעה לפיי נמשכות. הביצוע דרך של הרישום י/הכנותולהנהגת /
מנהלת":, משטרה ה מספיק. זמני תחליף לה משמשים והרישום האלבום אך הביצוע, י דרך ןשייטת
תצלומיהם.. גם ולעתים תיאוריהם, שנעדרו. או לחקירה דרושים שהם או שנמלטו אנשים של .רישום
של;;47י; י תפיסתם לידי הביאה המשטרה של פעולתה אח"ק, בחוזרי מתפרסמים ישנם) (אם
תיאורים;. 460 יפורסמו הדוח בשנת גופות. 2 של לזיהויין וכן נעדרים, ושל17 שנמלטו לעבריינים
;: ל;; :י ■■■" } , נעדרים. של ר273 לחקירה, הדרושים אנשיים 405של שנמלטו, שלעבריינים
.4)618 וכן יושר תעודות מבקשי 12,772 יציאה, היתר מבקשי ל30,444 ביחס בירורים בוצעו ■

,. ניתנת יציאה להיתר לבקשה והתשובה הבדיקות, את ולזרז לשפר אמצעים ננקטו אחרים. בירורים
 מעשרה יותר לא תוך לתעודתה נשלחת יושר תעודת הגשתה. לאחרי שעות יאוחרמ72 לא לפיכך
.י: י .;;■;. ; י י . י יי ■". י המשטרה. לתחנת הבקשה מיוםהגשת ימים
■; נוסף פליליים., מקרים ל856 המתייחסים מוצגים 6,270 הדוח בשנת בדקו המשטרה /מעבדות . ■י

נ י■ י.. ..י י  .י \
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ואחרות; כ;ימי1ית7 טוכסיקולוגי1ת,; בריקות מכזפר ובבת>>חולימ ממשלתיות' בוצעו.יבמעבדות; .^לי.:ג!ן::
115 לפועל /כתביהיד!::הוצאו). ילבחינת ימסמכים,, 355 נבדקו פתולוגיות. לבדיקות. גופות ניתוחי י

כסף;יומטבעות,י,23.: ישטרות של  147 ? מסוכנים סמים של  119 .ותחמושת* נשק של:, .בדיקות
נעליים,1 .של.עקבות 15 וכן שריפות* עט בקשר כימיות,.16בדיקות  "ל1 מטלורגיות, בדיקות
כלי של. 3 והפרשותגוף, שערות של בדיקותי 7 ו. ביצע המומחים בגדים. של  .6 וצמיגים, רגליים
בדיקות מומהיה ידי על ערכה המשטרה .856 הכל בסך אחרות! בדיקות ו33 ועבודה פריצה
המשטרה מומחי של. המדעית הפעולה תוצאות בקשתה. לפי הצבאית, המשטרהי בשביל גם מספ,"
המשגזרה. אין הציוד של הנוכחי במצב המעבדתי. הציוד של נוסף שיפור דרוש אך רצון, משביעות
הכרח היה ולכן חמרים, של זעומות כמויות של בדיקות כגון מסויימות, בדיקות לבצע יכולה
המשטרה,\ מומחי לרשות ציודם את אדיבותם, ברוב שהעמידו, מדעיים מוסדות של לעזרתם ■להזדקק.

י. , . ברחובות. וייצמך "מכון במיוחד לטובה וייזכר
ממקומות שנאספה תחמושת של אוסף אורגן הדוח בשנת בליסטיות. בדיקות 210 בוצעו
כתוצאה הממויין. האוסף עם להשוואה למעבדה נשלחה פשע במקום שנמצאה תחמושת כל הפשע.
בשנת הארץ בדרום שנורה שנשק נקבע אחד ובמקרה מקיים, ב8 הנשק זוהו? האלה מהשוואות
קלעים המכיל קטלוגי אוסף הוקם כך על נוסף .1948 בשנת בצפון רצח לביצוע שימש 1952
של ההמתה בושר בקביעת נסיוגות בוצעו בארץ. למצאם שאפשר הנשק סוגי כל של ותרמילים
... י ; .. העולמית.י הקרימינליסטית בספרות דבר עליו למצוא שאין נושא אוויר, רובה
י ב147 דפוס, או בתביד של זויהוי לצרכי מוצגים י2904 נבדקו פליליים תיקים ב355 ן

תלושי,הלבשהי ר15,000,000 מזון תלושי 13,978 כן.נבדקו כסף. ושטרי מטבעות נבדקו תיקים
של. דוגמות ובהכנת כתיבה של.מכונות כתב של דוגמאות באיסוף הוחל כמזוייפים. שנחשדו
. כתבידו זוהה שבו במקרה הושגה לציינה שיש. מיוחדת הצלחה בארץ. הנמצאים הדיו סוגי
הבודקים ברשות שלא.היה אףלעלפי זוהה הכתב עברי: בכתב שהשתמש ערבי עבריין של
שעליההודפסו דפוס מכונת גילוי ^ אחרים מקרים בעברית. העבריין ידי על שנכתב1 השוואה חומר .

. אנגליים שטרלינג לירות 5 בני שטרות הדפסתי של חדשה זיון* שיטת וגילוי מזויפים בשר תלושי

. . י . ' , י הבינלאומית. המשטרה למרכז נמסרו שתוצאותיה
שבהם במקומות שנמצא חומר. י מקרים ב21 נבדק. כן כמו מקרים. ב159 נעשו כימיות בדיקות
הנכות בבית אמנות חפצי גניבת של במקרה נתקבלו וחשובות מעניינות תוצאות שריפות. פרצו.
נוסף מעניין מקדה שריפה). פרצה (שבהם ביפו הסוכנות מחסני של המנעול ובבדיקת "בצלאל"
מומחי זהותם. וגילוי טיפס, עליו הבניין טיח עם חשוד של נעליו על טיח שרידי השוואת 
עקבות; וצמיגיםולזהות מתכת מחפצי נמחקו או זיהוי.שטושטשו מספרי לגלות המשטרההצליחו

; . , , ".. י" . , . . מכשיריפריצה. של
.. צילום לפועל המשטרה מוציאה .זיהוי ילצרכי לצילום נוסף צילום. מעבדות מקיימת11 המשטרה י ■...

, י ,■ המשפט). בבית הצגה (לשם מדעיים בריקה תהליכי של וצילומים מיקרוסקופי"של.מוצגים
בשנת וצויידה אורגנה הקודמת, בשנה שתחילתה ולשחזורים לשרטוטים המיוחדת המעבדה
; אלה תבניות פשע. מקומות של נמלץ, בדיוק אך בזעיראנפין תבניות, מכינה המעבדה הדוח.

, ממןזישות כיהן במשפט, העדות של נאותה להצגה והן והעדים, המקרים לחקירת הן רבה, תועלתו
במקום השופטים בביקורי ואף ארוכים בהסברים הצורך את ומונעות הביצוע מקום של .הופעתו את
י.;י; י ■"■ ,. ■ .י . ; י .י י ■  יי .  י הפשע.
החוקרים, ובהדרכת ר,במקצועותיהםי מחק בעבודות גם עסקו המשטרה של המדעיים העובדים י\
/.::, .י המומחים. של פעולתם לבין עבודתם בין מלא תיאום שיושג מנת על
המתייחסים מוצגים 914 המשטרה בשביל בדקה בירושלים הבריאות משרד של .המעבדה י;

מעובדי כימאי ודם. זרע בדיקות ו136 רעלים) (של טוכםיקולוגיות בדיקות 46 תיקים? ל268
מוצגי.המשטרה, של הבדיקות החשת לשם חודשים שלושה של לתקופה זו למעבדה סופח המשטרה
הרופאהפתולוג גופות. ולניתוח לפתולוגיה מיוחד מכון להקים. המשטרה של באפשרותה אין

■ ולוג פת בתל"אביב; ""הדסה" העירוני החולים בבית גופות ניתוחי מבצע: המשטרה ידי על .המועסק
הניתוחים נעשו בלבד) הארץ (במרכזי מקרים ב341 גופות. 166 של ניתוחים לפועל הוציא זה
קשיים, גורם זה, דבר קופ"ח). צה"ל, הבריאות, משרד (של אחרים חולים בבתי רופאים ידי על
החדשן החוק חקיקת שעם לקוות יש גופות. ניתוחי 842 בוצעו הכל בסך השהיה. בו כרוכה ולעתים
?; י ; ■ זו. לבעיה פתרון יימצא רפואי לצרכילימוד גופות ניתוח #ל

... הכלכלית המחלקה :.?..

מטבעי: בענייני המטפלת;עכשיו המחלקה;הכלכלית, של פעולתה בתחומי שינויים שחלו לאחר
גמישרין מתנהלת, הכלכלית העבריינות. בשטח והפעולה שבנפול שלוחותיה בוטלו בלבד, והברחה

י.:^" .ייץי:,., \ י ■ ■ .■ ,.י 48 . ■ ;. ."■..יי 'יי ■. .<.: ■... י ■
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ובחיפה. בתלאביב גירושלים, המחוזיים הענפים ירי הארציועל שבמטה המחוקה: אנשי ידי ייעל י

' ; התחנות. הנגב ובנפת הפלילי, הענף ז>1לה בעניינים בטבךיהיעוסק
סכומים אחרות) בדרכים האוצר למשרד להעביר (או לתפוס הדוח בשנת הצליחה המחלק!* .י.:

קאראט 2000< וכן אחר, זר ומטבע זהב מטבעות 2500 שוויצריים, פרנקים 150,000 על העולים
רבים; מוברחים נתפסו הברחות. תיקי ר2000 פליליים תיקים מ1000 יותר נפתחו יהלומים.
חשמליים, מקררים של רב מספר מזונות, של טונות ואריגים,עשרות בד מטר יותר;מ20,000

אחרות. וסחורות ניילון גרבי רדיו, מקלקי
י בתחבורה מחירים בהפקעת הטיפול המחלקה של סמכויותיה על הוסף 1952 בספטמבר .

של פעולתה זה. מסוג עבירות על פליליים משפטים מי150 ץיותר הוגשו (מוניות). הציבורית י

מומחיות דורש בייחוד מטבע בענייני הטיפול מאומן. כוחאדם של העדר מחמת סובלת המחלקה
, . , רבה.

מצב"העברייגות .2 י י ■ ■

■ , החישוב שיטת א. ו

לידיעת שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנליטיים והניתוחים הנתונים של ביסודם
החשבון מן שהורדתמ ליחידה, מיחידה שהועברו התיקים מן חוץ בפנקסיה, ונרשמו המשטרה

, מופיעים, מספרים של נוספת בסדרה מדומה. קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמו שכן הכרחית,
מטעמים במשטרה שנסגרו התיקים בניכוי שנרשמו, המקרים כל כלומר ה"אמיתיים", התיקים
יש וכדומה. פלילית אשמה לבסס כדי בהן אין כשהעובדות או ציבורי, עניין חוסר למשל, שונים,.
הם 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
וכלל) כלל קטן אינו אלה של (ומספרם "אמיתיים" שאינם כלל..התיקים בדרך אפסי  ממש כוזבת
באמצעות משפטי בירור של לשלב דבר, של מגיעים,בסופו הם אין כי שאם מקרים אלא אינם
מאשר יותר אף לעתים וממושכת, קשה עבודה המשטרה בהם השקיעה זאת בכל הרי המשטרה,
ולסכסוכי לתקיפות המתייחסים התיקים את נזכיר לדוגמה וחמורות. קשות עבירות של בתיקים

., העובדה עלאף "לאאמיתיים", כתיקים הם מופיעים ולפיכך לטפלבהם, סירבה שהמשטרה דירות
י קבעה, שהמשטרה אלא ממש, של פלילית אשמה קיימת היתח האלה המקרים מן הברורה.שברבים
ידי על לה שהוזנקו לסמכויות ובהתאם  באמור למדי, וממושכת קשה לפעמים  חקירה לאחר
ידי על לדין י התביעה בהגשת ציבורי עניין שאין השלום) שופטי שיפוט מפקודת 19 (סעיף החוק

בכך. ירצה אם פרטית, תביעה להגיש רשאי ושהמתלונן המשטרה,
י הסכסוכים לפתרון שכנוע, וכוח נםיון ותק, בעלי שוטרים מםויימות ביחידות נתמנו הדוח בשנת
הצדדים את להניע אלה אנשים מצליחים תמיד לא בים, שלום. להשכנת ומתן משא של בדרך הללו
תלונות כי גמירא, עד נוסף טיפול בסכסוך ^לטפל לסרב ההכרח מן ולפיכך פשרה, של הסדר לקבל ,

יסוד, כל אף,משוללות רבים ובמקרים ערך, ומעוטות פעוטות המכריע, ברובן חיותן, אף על אלה,
שבין ההדדית והטינה האיבה חשיבותן: כלפי יחס בשום עומד שאינו וזמן מרץ השקעת דורשות
הגשת וכלשכן אלה, בתלונות המשטרתי הטיפול בירורן. על ומקשה העובדות על מאפילה הצדדים
אשמות לחקירת הנדרש הזמן חשבון על אלא להיעשות יכולים אינם בהן, משפטיות תביעות
תלונה לכל תיק נפתח הסירוב אף שעל להדגיש, יש להן. יאה המשטרתי הטיפול שרק פליליות
גמ שהיועברו) תיקים (להוציא שנרשמו התיקים למספרי נוסף בטבלות, ניתנים לפיכך זה. מסוג

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

העבריינות ב.
,1951 בשנת 35,950 ועוון.לעומת פשע מסוג עבירות ב41,070 המשטרה טיפלה הדוח בשנת .

במצב מסויים שיפור שהתחולל מוכיח עליה, בו שיש פי על אף זה, אחוז .%14.2 של עליה כלומר,
עבירות ב12,987 המשטרה טיפלה כן ל%44.6. הגיעה כשהעליה ,1950/51 שנת של זה לעומת
בענייני תלונות 9078 נתקבלו כך על נוטף .(6.6>70 של (עליה 1951 בשנת 12,184 לעומת חטא, מסוג
(בשנת שבידה החוקיות לסמכויות בהתאם בהן, לטפל סירבה פעוטים,שהמשטרה וסכסוכים תקיפות
"אמיתיות". נמצאו ועוון פשע מסוג עבירות 37,934 זה). מסוג תלונות 6607 נתקבלו 1951
לעומת ניכר שיפור כאן, ויש ,1951 שנת לעומת ב%131 איפוז* עלה העבירותיהאמיתיות מספר

 היה זמן פרק באותו לי%52.1. ה"אמיתיים" התיקים במספר העליה הגיעה שבה הקודמת השנה
הנה'יבכל האטתה, אף על העבירות, במספר ה/גליה בלבד. %3.3 האוכלוסיה של הממוצע גידולה

. לכל שנרשמו התיקיםי במספר אולם .? האוכלוסיה של: המקביל מגידולה ארבעה גדולהפי 1את,
י: ■ . . הקודמת. בשנה %21.3 לעומת בלבד, %10.5 של עליה חלה תושבים 100,000 ■

י ! י י י י . . .* ..■.■י
י : י, י^ ;י יי. 49 , י." י ■.■■■■ .;■ . .י .י:.



/■;■:■:,■.■.;..\י;1י(.יי: , \טכלה;31;/:. ... י. :, /י.\:.י;. י:..■■;."■■■; ;
יה לוס האוב , ל ו, ד לגי בהשוואה, העבריינות גידול

שנרשמו. התיקים מנזפר ■ . התיקים יכל ,

תושבים ל10.000 שנרשמו ה^וכלוםיה
<^

252
228

/ס10.5

41070
35950
14.2%

1.629.000
1.577.060

3.3"/0

1952
1951

באחוזים הגידול

ירד שמספרן הכלכליות, העבירות אמ חשבון מכלל נוציא אם ניכר שינוי תשתנה התמונה ברם, ,

מספר שנרשמו): הכלכליות העבירות במספ* שיא שנת היתה 1951 (שנת ב%77 הדוח בשנת
.והעוונות' הפשעים מספר ל29,178. 1951 ובשנת ל542'39, יירד 1952 בשנת שנרשמו התיקים.

. ■ ב%35. איפוא עלה כלכליות עבירות שאינם
לידיעתי כלל מגיע אינו עבירות שמספר העובדה את בחשבון להביא יש העבריינות על. בדיון
מבוצעות עולים וביישובי. במעברות תלונה. בהגשת מעוניינים אינם שהנפגעים משוט המשטרה
מבכרים,להתפשר שהצדדים משום המשטרה אל מגיעהי אודותיהן הידיעה שאין עבירות לפרקים
שבניתוחים מאליו מובן משטרה. תחנת בקרבתם נפתחה שטרם משום או עדתם מנהגל לפי ביניהם
תלונות. או רשמיות ידיעות עליהן קיבלה שהמשטרה העבירות רק בחשבון הובאו להלן הניתנים

. , 32 טבלה

1951  1952 אמיתיימי תיקים  שנרשמו תיקים
שנרשמו אמיתייםתיקים תיקינו

אן הרבוי וזרב\יהתיקיםמספראחו; אהה
אישהירידה19521951 היריד?1952,1951ל10.000 א>

+י
19521951+

העבירות 410703595014.2252228379343355413.1כל

0.40.46161י.6262רצח
לרצח 1117940,50.70.51097643.4נסיון
ארם 2885.7י522885.7.0.30.252הריגת

■ . בשוגג מוות 15113710.20.90.91391297.8גרם
ופשוטה חבלנית 20.217.82845'32832809/16.9תקיפת י2458■ 15.6
, זהירות מחוסר 26019235.41.61.219016018.7חבלה

לשוד ונסיון :1611747.511.1157165שוד  4.8י
מגורים לבתי 3007248221.118.515.72981246021.2התפרצות
עסק לבתי 1799122047.5117.71778121146.8התפרצות

בהמות וגניבת ..333311■3333117.122התפרצות 7.1
התפרצויות 118380547.07.35.1116979946.3שאר

ן ואופנועים מכוניות 21915442,21.3117613134,4גניבתי
וחלקי מכוניות מתוך 'גניבות , י.

142275887.68.74.81397738.89.3מכוניות
אופניים 1525130416.99.48.31386114720.8גניבת
כיס 22761590גניבות '43.11410.12224154444

■■ בהמות 81267819.854.375665116.1גניבת
וממטעים מפרדסים פרי גניבת

גניבות שאר
688

107648869 129.14.2
66.156.2664

102378563 |27,3

"ביודעין גנוב רכוש .קבלת 24217538.31.51.122616537
כגנוב חשוד רכוש .831691,20.35.14,4724607/19,3החזקת

לאונס ובמיון 704845.80.40.3392934.5אונס
מיניות עבירות 529377.40.33.22.440729338.9שאר

■ שחור שוק ן/1528677277.49.442.913506412עבירות ■78.9
עבירות 9762623556.659.939.58534,541657.6שאר

/

וגניבות ההתפרצויות השוד, לרצח, והנסיוך רצח בסעיפי בייחוד העבירות, מבין רב /לולק :

למקוםימושבם וחוזרים המדינה לתחומי החודרים המסתננים, של לפעולותיהם לייחס יש הבהמות
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שבידה, האמצעים בכל אחריהם רודפת המשטרה מעשיהם. את שביצעו לאחר ד מי לגבול ^מעבי:
נוספות. משטרתיות פעולות לפעול בידה אין המדינה לגבול משהגיעה או 1

יש מיסודה. מופרכת החדשה העליה מן כתוצאה ורק אך בא הפשעים שריבוי הרווחת, הדעה : ;:■
י"י הארץ תושגי שבין זה אחוז על עולה אינו החדשים העולים מבין העבריינים שאחוז לדעה ■יסוד

י^ן חדשים, עולים ורק אך כמעט מעורבים עבירות של מסויימים בסוגים כי אף; יותר, הוותיקים
י , קלות. סדר ובהפרעות בתגרות וכן מפרדסים, פרי בגניבות למשל

טיפלה שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה דלעיל 32 הטבלה
או הריבוי ציון עם ,1951 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם ם והשוואת הדוח, בהן^בשנת
הנידונות. בשנים תושבים 10,000 לכל סוג בכל המקרים מספ" זו בטבלה ניתן כן באחוזים. היריד"
שהמשטרה משום תיקים נפתחו לא שבהן ותלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
יעבירה לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהן, לטפל סירבה
למיתות הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם
ונםיונות התאבדוייות מקרי הברחות, דליקות, פתאומיים) או רגילים בלתי מוות (מקרי משונות

...... י י / להתאבד.
לשנות והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם המקיים של טבלה להלן .

, 1 ו1950.. 1951

33 טבלה

ידשנחקרתיקים על המשטרהו .י

הרינו* %
19521950 הירידה1951 א!

1951/52

ועוונות) (פשעים פליליים 4107024854היקים 35950+ 14.2
תקיפות 1 51843686אשמות 4626+ 12.1
אחרות י 38942660שסורבו 1981+ 96.6

משונות 1211980מיתות 1159+ 4.5.
התאבדויות 110141מקרי 134 17.9

בתיקי (נכללו להתאבד פליליים)נסיונות 233108■ם 210+ 11.0
'2108הברחות. 1634 1765+ 19.4 1

129878313חטאים 12184+ 6.6
836506דליקות 709,+ 17.9

■ המקרים 6763342882כל 58718+ 15.2

התיקיםלהלן אק המראה חלוקהשנרשמוטבלה לפי ועוונות) (פשעים מחוזית:

34 וטבלה

ש ר נ ש ם י ק יי ת 19511952  ו זמ הו מ יתחלוקה

טחגו שנרשמו התיקים כל תלאביבירושליט, חיפהנוחת מח\ו

19521952 1951195119521951, 19521951

410707207 3595070231719215255117429052 ■

/

100"/■ 17.5/0 1000/0%19.541.80/042.40/0%28.625.20/0

'
■

מהוו  ונבץלץח■.. חופים חטיבת ( !טבריה הנגב נפה מטא"ך1 הכלכלית, .מחלקת,

19521952 195119511952 1951/ י 19521951

3189812 3509577778442;;. 15092
%7:8 %2.0י . %9.81,6"/1.90/0/.. %1.2%0.4%0.3

(לפי בהן טיפלה שהמשטרה העבירות של מפורטת מחוזית חלוקה 35.ניתנת בטבלה להלן,
. :.:■;■..",..■ ..:,<,■;■ : ..■.,;,.■■. ■ .(32 שבטבלה הסוגים
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35 טבלה
יכת ק שנרי ר מ 19511952ש

/  .' . מחוזחלוק:■ תד, ^"י

: ■ ירושלים:י מחת י . :תלאביב.. היפהימחת טבריהטהוז הגפים0הח הטיבת
הכלכליתהנגבנפתגביגלץץז המחלקה

■,; הארצי המטה

19521951
. 4 ■י

19521951+ב19521951%ב19521951%ב% +
19521951ב%

ז

_ .

>+■■;.19521951+ב19521951% ב% 

העבירות כל +72077023י 2.61719215255+ 12.7117429052+, 29.731893509 9.1812577+ 40.7778442+ 76150463 , 92

1518 16.71412+ 16.71519 21.1 96+ 5097+ 28.6.■ ■ .

לרצח +14925סיו7 9610103234 5.9168+ +82י50 300■■_.::
אלם 26הריגת 66.7323+ 966.7913 30.854+ 251■ 32+ 50 ■:י

בשוגג +4028גרימתמוות 42.92643 53.57347+ 55.31513+ 15.4■36 יי]50 .
חבלנית .תקיפה

+570463ופשוטה 23.11165866+ 34.5113548+ 19.7332464 28.43233 3.04935+ 40. י.י. _;.,
זהיויות מחוסר +4419+131,612194זזבלה 28.76841+ 65.92130 3038 י32.53 ;< י.

לשוד ונסיון 1920שוד 5.4849 2.6272 13.92730 י10 ■■ 53+ 66.7■ ,0 ■:"
לבתי התפרצות

320394מגורים 18.819631563+ 25.6567413+ 37.38979+ 12.762+ 2006231+ 100.■".■ ^י ■■

עמק לבתי +306277התפרצות 10.5849599+ 41.7526252+ 108.78363+ י32ד31.73 29+ :10.3.■
■ _■",

וגניבת התפרצות
146168בהמות 13.17755+ 40.8980+ 11.2143.+ י366.7 7.5+ 40 ■. ;; י

התפרצויות 198210.שאר 5.7713461+ 54.713190+ 45.611243+ 160.54251+ 24.00■/.:

יי מכוניות :גניבת י ! ..יי*
: ואופנועים .1015 33.3168104+ 61.53532+ י.■9.43321 יי"י

מכוניות מתוך גניבות
מכוניות +134105ותלקי 27.6953500+ 90.6289126+ 129.43418+ 88.92109+ י11.1

אופניים .5ני3ת 60101 40.613221094+ 20.8129101+ 27.7104+ 15044.. י. ; . /  ■

 " כימ יל.97ך*ךז 308144+ 113.914021216+ 15.3502189+ 165.65437+ 45.972+ 25032+ 50. :  ; יל7;

בהמות בגניבת 239256, 6.6194126+ 54.£25216+ 16.79055+ 63.63725+ ./:י*48 ,

מפרדסים פרי יייגניבת : י." *.."

וממטעים ■■י

גניבות ,:ישאר
348
23512006 |+ 34.5

127
445839371+ 16,5130

287019791+ 51.683
634636 |+ 12.7255213+ 19.719497+ 10021+100

גנוב 1כוש קבלת :■.

ביודעין י* ,7060+ 16.76648+ 37.57354+ 35.2199+ י111.181+7006 3+ 100:,
חשוד רכוש ..';^*החזקת 248162+ 53.1 280190+ 47,4219238_ 8 5977י 23.41113 15.41411+ 2.7.3.

■ לאונס ונסיון +1311.אונס 18.217172910+ 19065+ 20,1,3 66.742+ 100:'<*7"

מיניות עבירות +8665שאר 32.3192167+ 15.224115+ _ 7.82022 9.152+ 15026 66.7 ,._:~. י י_1   *' ■

שחור שוק 1991543לעבירות י87.15822047 71.63512274 ., 84.664753 91.519919+ 947.4■ 7.62 88.7126.74+..7073
..  י. שאר"עבירותי :1432;927+.54.524192054+ 17,839321709+ נ130.11394 147+ 21.5269277 2.9294104+ 182.72217,:+:.29.4



וינהרו! בשניו! שנחפרו המקןרינוילמיניהט ;כל של המחוזית החלוקה את טבקיו!תמלאו* להלן י י ;.

ייייייי י י י , '. ::."י: יי~.יייי: , ..1956/1951 לשנת בהשוואתם

, י 36 טבלה י י ■י
 י . ■■ /

". : משטרה ה ידי על ו חקר נ ש למיניהמ ט י ר מק ; .
ת י ז ו ח מ ה ק ו ל ח 1950  1951  1952 י , . י

שנהמספד הנלהאחוזקריהתיקים השנתיבסך

,1952 19511950195219511950

ירושלים 104079568698815.416.316.3מחוז

תלאביב 29494271132160143.646.250.4מחוז

חו"ג) (כולל חיפה 21214161451114931.427.526.0מחוז

טבריה 5416521427708.08.96.4מחוז

הנגב 9525842931.40.90.7נפת

מטא"ר הכלכליית' 15094810.20.20.2המחלקה

הכל %100%100/"676335871842882100בסך

%36.9 לעומת ב70י15.2, הדוח בשנת עלה בהם טיפלה שהמשטרה המקרים תיקי מספר
י , הקודמת. בשנה
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י סוגים של תנועתם ופירוט התיקים תנועת,כל דיאגרמאטית בצורה ניתנת ר38 37 בטבלות
.■■,.'; ■.  ■■ השנה. חודשי לפי ,1951/52 בשנות עבירות של מ*ויימים
.■'■ ■. (פשעיםיועוונות שנרשמו התיקים1 של המחוזית החלוקה גראפית בצורה מוצגת 39 מס' בטבלה י

;/^י,>;: י ; י / ,: ■/;.■■ ; . י י י : .195152 בשנת בלבד)
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"לאל שהוסברו;(ת!$!ז. ,תי?ןינ1 כולל; שנר^ו, ;התיקים כל מל*ותי%ן(י#6רי י^ו^למוו! ■/■
:/.:יי],י?]::2י י י■ : י י י " ■ יי י,"יי . ■" י י"י / . אמיתיים".

 יי , ■ , י והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג. י

 , ' לרצח ובמיון רצח (1)
נרשמו השנה הקודמת..גם השנה לעומת שינוי כל חל לא "אמיתיים") (תיקים הרצח בסעיף
שבשנה העליה (כשיעור 43.470 של עליה חלה לרצח הנסיון בסעיף הקודמת. כבשנה רצח מקרי 61
■ י ,■ . י הקודמת),
בוצעו, ידוע, שלהםי המניע שאין או שוד  בהם שהמניע לרצח' והנסיון הרצח מקרי רוב
לרצח ..הנסיון. ממעשי ו28 ה.צח ממעשי 9 בוצעו לכך נוסף מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב
טירוריזם). כמעשי דלהלן בטבלה (צויינו נוספת מטרה כל ובלי בלבד רצח לשם מסתננים, ידי על
הנסיונות כל של מ0יל66 ולמעלה הרצח מעשי מכל מ%50 למעלה כוללים אלה מניע סוגי שלושת

■ ■■ , " הדוח. בשנת לרצח

, . 40 מס' טבלה

המניע לפי לרצח והנסיון הרצח מעשי בחינת ■י

לר!יתרצח נסיין
המניע

195219511950195219511950

דם ■52214גאולת 21

.לבינה שבינו 58423עניינים
קרקעות 1121סכסוכי

14191935שוד י: . 2122
ירושה 12סכסוכי .1

אחרים 201914182816נ?ניעים
ידוע אינו 31909219המניע

מסתנינים של טרוריזם ,י928, ך

הכל י.6161בסך 501097653

. 41 מם' טבלה

הביצוע שיטת לפי  לרצח והנסיון הרצח מעשי בחינת
לגגחרצח נמיין

"ביציע שיטת
195219511950195219311050

32363786.5742יריות
. .611319דקירות י12 ::י5

.■7333הכאות 1
י ל.י12הרעלה י ■ ;.■,■2י  

. 62חניקה ,1_ י

אחרים .9531.אמצעים י4 ;..5■

6161סה"כ 50.י ,109\ 76■" ;53

:; ; . בשוגג וגרםמוות אדם (2)הריגת 

"אמיתיים").; 139 (מהם בשוגג גרםמוות מקרי ו151 "אמיתיים") (כולם הריגה מקרי 52 נרשמו
גרםנ?וות. של ה"אמיתיים" במקרים הקודמת. השנה לעומת %85.7 של עליה חלה ההריגה במקרי
הקטלניות במספר.התאונות! גם הדרכים* בתאונות המצב משתקף כאן %7.8 עליה חלה בשוגג

יחסית. קלה, עליה השנה חלה

.י : לשוד יון נס ו שוד (3) 1
כלומר החולפת, בשנה אמיתיים) 165) 174 לעומת "אמיתיים"' 157 מהם מקרים, 161 נרשמו :

האמיתיים. התיקים במספר %4.8 ושל הכולל במספר %7.5 של ירידה1 חלה

.' ■ . ■■ : .י 55 ; י ■.. ..., ■ ■ י: "
! י י * י י.י י : יי יי■ י .. ..

י . \ ., ■. ■■, ,■■ ,■./■■.. :,...■ ■■/ :/.., י:;,:;: י יי ;, ;_י:י:::,;{;.;■



^ח[ ^לנ^תהנעליהכו להגברת:וושמייר^נ^ז^מטתגניינ), הנראה, ן|יר>ידר(;לפ'יי את ^יחס ייש ■'.. ■י

וחבלה רצח במעשי יותר עכשיו מטרות'ההסתננות,,המתרכזת לשינוי גפי ומאידך, השוה מעשי
י:י \י ■.■■"■י:; י : ; י:י : ■ ■  ■, יי יי י \ ., י י יי בגניבות.■ ■מאשר

 לשור: והנסיון השוו מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן 

ד ו ש
42 טבלה
ן ו י ס נ לשודו

העלית"אטטזייטנךשמו אהה
הירידה או
("אמיתיים".) 1952195119521951

. בבתים לשוד. ונםיון שוד,

בדרכים לשוד ונסיון שוד

בהמות לשוד ונסיון שוד

41

81

39

58

85

31

41

80

36

.57

77

31

 28.10/0

+ 3.90/0

+ 16.10/

שוד מקרי הכל 161174157165סך 4.80/0

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

, י , פריצה ידי על גניבות (4)

*%30.9 של עליה שהם  "אמיתיים") 6261 (מהם התפרצות מקרי 6322 נרשמו הדוח בשנת :

 ההתפרצות: מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

..,.■■■. 43 טבלה
1951  1952  פ,ריצה ידי על גניבות ■ ;.■_.■.

\ ■ י . ■■ י ■ ■
העבירה 0ת \ ,

נרשמו הריבוי"אמיתיים". אהה
הירידה א!
(,,אמוית"ם") 1יץ19521951195219

בלילה מגוריט לבתי +1508139915021392התפרצות 7.9 %

ביום מגורים לבתי +11739231162913התפרצות 27.30/0 ,
ידוע איגד הזמו  מגורים לבתי ת התפרצו ..326160317155.+ 104.5"/'

בלילה עסק לבתי התפרצות ■11208231113821+ 35.6"/

ביום עסק לבתי +1528714882התפרצות 80.5"/

ובחג בשבת עסק לבתי +.527310517308התפרצות 67.9 %

, בהמות וגניבת +333311333311התפרצות 7.%1

התפרצויות .+.11838061169799שאר 46.3"/

הכל סך ,6322481862614781 + 31.%

בהמות, גניבת מלוות שהיו ההתפרצויות מך חוץ  ניכרת עליה חלה ההתפרצויות סוגי בכל "
..,;■. .■.■■ ו י ,,.!. י ביותר. גדולה אינה בהן שהעליה
אחרות של.התפרצויות ניכר ומספר בהמות נגנבו שבהם ההתפרצות מעשי של המכריע רובם
מים ובארות בתיאריזה, למחסנים, ההתפרצויות נכללו שבו התפרצויות", "שאר בסעיף (ביחוד
.יי 'י [ מסתננים. עי'י לוודאי, קרוב בוצעו, .וכיו"ב)
השמירה מחמת המסתננים"בפעולותיהם1 נתקלים שבו י הקיש משתקף. בהמות" "גניבת בסעיף.
י;י%% יי ■" ■.■ .■ ...■. י יי ייי :■ ■■ .. ..■...;■. , .■ ■■■.:.; יותר. הקפדנית יו

■■.:. ; ■■". ■■ ..;: ■:■. . ■ . . ■י.56יי> י . י. ■ י . ".< יי



יי ו ■

ץ;;י:;, לפי^מלזוזות: בלבד) ("אמיתיים" המראהאו*מספל.מ^הת*רצויות לה^טנ^ה

. , ./ . י . .יי . 44 טבלה ..■.■. י ■ י

המחוזות לפי  1952  ידי.פריצה על, גניבות

מוזגו נפההטיבהמוות1מחהמהווי
 נטבריהתי5תץזלאביבירושלים11 הנגבה!"

י ■
בלילה מגורים לבתי 881133229181331502התפרצות
ביום מגורים לבתי 153690274321121162התפרצות

נודע לא הזמן  מגורים לבתי 751275737417317התפרצות
בלילה עסק לבתי 16654531360291113התפרצות
ביום עסק לבתי1 235656121148התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי .1112461489התפרצות 12517
נהמות וגניבת 1467789147333התפרצות

התפרצויות. 1947051301114251169שאו

הכל 956סך ,35791296% 293111266261

הכל בסך המחוזי /"%100.%4.7%0.22/"%15.3%57.220.6האחוז

מחוז צועד, אחריו *%37.2  המכריע החלק את תלאביב מחוז נטל ההתפרצויות במקרי
התפרצויות הם תלאביב במחוז ההתפרצויות מקרי כל של %54.5 ירושלים.  ואחריו חיפה,
עם והתפרצויות אחרות" "התפרצויות  21.8 עסק, לבתי התפרצויות  %23.7 מגורים, לבתי
,31.4^%0,33.1  ירושלים  כדלקמן: הם האחרים במחוזות המקבילים המספרים בהמות. גניבת
%25.4 ,%49.2 הנגב: %26.6,י%42.7. ,%29.7 טבריה: .%17.4 ,,%39.4 ,%43.2 חיפה: %35.5

.%24 ,%28.4 ,%47.6 הם: המקבילים המספרים הארצי הכל בסד .25.4%
לייחסם יש הימכריע שברובם לסוגים שייר בישראל שבוצעו ההתפרצויות מכל רבע כמעט ■

המסתננים. לפעולות

גניבות (5).שאר
12,774 מהן 13,353 (לעומת "אמיתיות" 16,840 מהן שונות, גניבות 17,706 נרשמו הדוח בשנת

.(1951 בשנת "אמיתיות"
 הגניבות: מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן !

,, , . 45 טבלה

1952  גניבות שאר

.."אנויתייט"נרשמו הריבוי % .

וזעבירה הירידהסוג או
ן"אמיתיימ")1952195119521951

ואופנועים מכוניות ;219154176131גניבת + %34.4
,  מלון מבתי +276252269247גניבות %9.9

מכוניות חלקי וגניבת מכוניות מתוך ■14227581397גניבות 738; + %89.3
אופניים +1525130413861147גניבת %20.8

ביס., +2276159022241544גניבות %44.0
בהמות +812678756651גניבת %16.1,
גניבות .שאר 111768617106348316 + 27.30/0

177061335316840םךד^ל ■12774+,31.80/0,

המסתננים, של לפעולותיהם לוודאי, קרוב לייחס, יש הבהמות גניבת מקרי של המכריע רובם את . :

יח/המשטרה, על הוחזרו שנגנבו הבהמות מכל %26.6 .%16.1 עליהישל חלה זה בסעיף
1951 בשנת הקודמת). בשנה %37.7 (לעומת %27.3 של עליה חלה גניבות" "שאר בסעיף
מסוג מקים 664 נרשמו הדוח בשנת < הפרדסים מן הפרי גניבת תיקי של נפרדת ספירה התנהלה לא
כתוצאה ניכרת ירידה בו שחלה נראה גניבות של זה לסוג בייחס הדיווח מן להסיק כפי.שיש זה.
אחת. ובעונה בעת המשטרה עליידי שננקטו העולים ביישובי ההסברה ופעולות העונשין מפעולות

. 57
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הג!י0ו 'ש\רובב4 '^והליי6^> להאמיןי ייסוד ^ש בללרר!. עליה דושנה גכ* חלה הכיב* גניבות ג*מפי :■ '

השערה מקומיים. תלמידים של דור להעמיד הספיקו ישראל/ מדינת של קיומה בשנות לארץ מחוץ
שנאסרו הימיםי עולי הכיס גונבי במספרי שחלה (!%126.5) ביותה הגדולה בעליה אישור מוצאת זו

; . , ., ■ הדוח. בשנת
מכוניות., ובגניבת מכוניות מתוך בגניבות  ביותר הגדולה עליה: חלה הגניבות סוגי בכל
עם להשוואה מספר חוסר מחמת הפרי, גניבות גם נכללו (שבו הגניבות" "שאר מסעיף גדול הלק
אינם כלל, בדרך שמבצעיהן, ("אופורטוניסטיות'י) "הזדמנות" של גניבות הן הקודמת) השנה
בלי האופניים שבהשארת הגורםהמסייע כרגיל, פעל, אופניים" "גניבת בסעיף מיצועיים. גנבים
שנים זה בקהל המתנהלת המתמדת ההסברה אף על ועומד, קיים שנשאר מנהג יביחוב, השגחה
.,; ,  , : . רבות.
טבלה להלן הקודמת). בשנה %39.7 (לעומת %24 של עליה חלה הגניבות של הכולל במספר

 המחוזות: לפי בלבד) ("אמיתיות" הגניבות מקלי אתמספר המראה

46 טבלה

שא גניבות ר ותמחוזלפיה1952

מחת
ירושלינ י

. מחת
תלאביב

מחת
חיפה

מחת
הנגבטבריה נפת

חטיבת
הופים
וגבולות

הכל סך

ואופנועים מכוניות 176>1013129312גניבת
מלון מבתי 1228793269■48גניבות

חלקי וגניבת מכוניות מתוך 131גניבות 939284311021397מבונייו'ת
אופניים יגניבת 5412001181,041386
כים 303137448751362224גניבות
בהמות 2301862238037756גניבת

וממעיט מכרדסיט פרי 34112312476גניבת ■664
גניבות 2221413226395781862129968שאר

הכל 333882073991838בסך 24022616840

המחוזי %1.4%100/"%19.9%48.723.50/0%5.05.0האחוז

חלקה רב הגניבות."בייחוד מכל כמעט"מחצית תלאביב,בחלקה1 נטלה הגניבות במספר גם .

שבוצעו הגניבות בל של %65 יחד המהוות מכוניות, מתוך ובגניבות אופניים בגניבת כיס ■בגניבות
.: , ■ . . . בחיפה. ר%22 בירושלים %14 לעומת זו, בעיר
את משקף זה דבר  גניבות" "שאר של מסוג הן הגניבות כל כמעט וגבולות חופים בחטיבת י

הזדמנות". של "גניבות ככולן, רובן שהנן, בנמלים, הגניבות של אופיין

■_. ■> ■ מיניות עבירות (6)
..;; ; "אמיתיים". מקרים 446 מהן מיניות, עבירות על תלונות 559 למשטרה הובאו הדוח בשנת
.: ::, י:,  המיניות: העבירות מקרי של חלוקתם את המאה טבלה להלן

47 טבלה

1952יעבירות 1951מיניות 

%"אמיתייטיינרשמו הריבוי %
העבירה סוג ,. הירידה.

ן"אמיתייפ")1952195119521951 .

בכוח לאונס ונסיון י53אונס . 402724.:.■■ .+, 12.5
כחוק שלא ^25בעילה 33\ 1321 38.1 י

זכר ).20משכב . 141814+ 28.6
בכוח וילדות ילדים 178אונס ..125,;+ 140.0 .
במבוגרים מגונים .878667מעשים. 67■,■■■■■.. . .יי .

וילדות בילדים מגונים ..+;:..;.17813412693מעשים 35.5
מיתת עבירות י219110183שאר 867:+!;י98 "

י, , . הכל יי599ס ■. :425 446322,;:+.: 38.9 ,' ■

:58 .■



ז*ת אנוינשווה בפרט ביותר מזלאיג (%38.9).דברזר. עליה שוב \£#בט*^וי;העבירותהמייניות:חלה
נשאר שנה; (אותה יי לגמר העלייה נבלמה כאילו היה נראה שבה הקודמת, ז1,,שבשנה עם המצב
המצב.ביישוב לעומת ובייחוד לה) שקדמה השנה לעומת שהוא כל שינוי ללא המקרים מספרי

, : .:■. ייי י י , .1949 שלפני בשנים העברי
בעילה ממש. בכוח התוקף השתמש שבהם המקריים כל נכללו לאונס והנמען בסעיפי.האונס י,;
שלא נערה. בעילת למשל, חוקית, שאינה אך בכוח, שימושי בלי בעילה פירושה  כחוק שלא :..,..., ההסכמה. לגיל |.היגיעה

■: . י וילדות: בילדים המיניות הפגיעות מספר שוב עלה שהשנה בצער לציין ישי . ' \|
בעטיו הוכחות, מחוסר נסגר ובילדות בילדים מגונים מעשים על תלונות תיקי של. ניכר מספר . יי

מין. בהתקפות שנפגעו הילדים של לעדויותיהם מסייעת עדות הדורש הקיים, החוק ^ל
יש נמצאו."לאאמיתיות"י! שנרשמו מיניות עבירות על התלונות מכל ש%25 לציין יש  י

כוזבת הודעה עם "לאאמיתית" שלעבירה המושג עלפירוב, זוהה, עבירות של זה שבסוג לזכור
בכוח בילדים האונס ממעשי ר%29.5 כחוק שלא הבעילה ממעשי %48 האונס, תלונות מכל ר%52
. "לאאמיתיים". נמצאו

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

. . ■ , גנוב: שהוא לחשוד יסוד שהיה

יי 48 טבלה 
.;! . ,, 1951  1952 גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש ת ל ב ק .

העבירה םונ
וו"אמיתיים1נרשמו

, העלית %
הירידה א! 2>ז1952195119

ביודעין גנוב רכוש קבלת
גנוב שהוא לחשוד יסוד שהיה רכוש החזקת

242
831

175
691

226
724

165
607

+ 37.00/
+ 19.30/

, הכל +1073866950772סך 23.10/

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

תקיפות (8)
49 טבלה

י"אטיתייפיינרשמו הריבוי %
הירידה א1
("אמטזיינזי/) 1952195119521951

עד בהו טיפלה שהמשטרה תקיפות
לטפל שהמשטרה"סירבה תקיפות

גמירא
בהן

3283
5184

2809
4626

2854,2458+ 15.6%

,, הכל .84677435סך 28542458+ %6.ס1

פלילית גבול והסגת בזדון לרכוש נזקים (9)

50 טבלה
פליליות גבול והםגות בזדון נזקים,לרכושי

נרשמויי . . . הריבוי"אמיתיים"■ %
:, הירידה אן י י .

("אמיתיים")" ו1952 195119521951

הצתה
לרכוש נזק
גבול הסגת

בזדון
ופלישות

83
1352
542

41
953
471

80
1201
399

40
850
358

+ 100."/
■ + "■ 41.0"/
::■+ 11,50/

 ; ;סךהכל 1977 , ■./■■+146516801248י 34.60/0

0י>



::;\1$$ ^יבנררכגיב*\באלימות.:,טסנ*לן!עמ1י לרכוש ונזקים הנקלטות  אלה עבירות1 סוגי 'שני ■:
שבהן תקיפות המזריע, ברובן הנן, גמירא ער בהן טיפלה שהמשטרה התקיפות מתמדת. עליה
מקריי:. ברובם,הגדול, הנם, שסורבו ביותר.המקרים קלה שאינה גופנית חבלה לנתקף נגרמה
: אפסית. כמעט היא החבלהי שבהם מקרים  ובמיעוטם לנתקף, חבלה כל נגרמה לא שבהם תקיפה
'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 נמשכת הזולת רכוש כלפי בעבירות גם
(שהמשטרה התקיפות וביתר 15.690 של עליה "האמיתיות" התקיפות במספר חלה הדוח בשנת
את עליהם נוסיף אם יותר, עוד יעלו 50 שבטבלה המספרים .%12 של עליה בהן) לטפל סירבה

%\ אלימות, למעשי ברובן מתייחמות אלה עבירות גם תקיפות). (להוציא שסורבו העבירות מספר
זה מסוג מקרים ב3894 לטפל המשטרה סירבה בשנתהדוח ערך. וקלי פעוטים אמנם, שהנם,

הקודמת). בשנה 1981 (לעומת
ממש.; מאיימים ממדים אלימות בהם שכרוכה העבירות במספר העליה קיבלה הדוח בשנת
ביותר' ניכרת עליה אלא בלבד, באחוזים עליה אין וכאן ב%100, עלה ההצתה מקרי מספר

מאוד. חמור מספר  הצתות 80 האבסולוטי. במספר
גבוה הוא האבסולוטי המספר כאן וגם ,%41 של עליה חלה בזדון הנזק,לרכוש מקרי במספר
הסגת על שבחלונות לציין יש כאן .%11.5 של עליה חלה והפלישות הגבול הסגות במספר ביותר.

י ... .%27  אמיתיים שאינם המקרים אחוז רב ופלישות גבול
של תוצאה הם להצתות) (פרט האחרים הנזק מקרי של ורוברובם התקיפות מקרי רוב
מפאת החמירו אלה סכסוכים זה. עם וזה עצמם לבין בינם בתים, ובעלי דיירים שכנים, סכסוכי
ומביאים המחלוקת סלע1 המשמשים המשותפים, המטבחים של בעטיים ובייחוד שבדיור הצפיפות

", . בכוח. ושימוש עצבנות רוגז, לידי
ורמאות זיופים (10)

51 טבלה
1951 1952  ורמאות זיופים

מוג.העבירה
הריבוי"אכויתייט"נרשמו %

הירידה או
, (,,8טיתיים1י1 1952195119521951

זיוף
רמאות

218
323

141
165

187
277

127
149

+ %47.2
.+%85.9

/"68.1+,541306464276בסי.הכל

העליה את לציין יש בייחוד השנה. במשך ביותר גדולה עליה חלה והרמאות הזיופים במקרי
תחבולות "בעלי הנקרא הסוג מן רמאים של במציאותם כרוכהי זו עליה רמאות. במעשי %85 של
לאו (וכאן רבים אנשים של בלהיטותם1  ומאידך מאירופה, העליה עם לארץ שהגיעו האימוך
אחרים סוגים של וטיפשותם בורותם  נוסף קלים.,גורם רווחים אחרי בלבד) חדשים עולים דוקא
רבים ועדיין הועילו, לא האזהרות וכל בעתונות הפרסומים כל הרמאים: של קובנותיהם מבין

בחכה. הנתפסים וה"חכמים" התמימים
!■,■..■ . .. י ובנקנוטים מטבעות זיופי (11) ;
שנרשמוהשנה* ומטבעות בנקנוטים זיוף של המקרים במספר חלה  %66.4  גדולה .ירידה :י
הנסיון> של כשלונו על מעידה זו ירידה הקודמת. 134יבשנה לעומת מקרים, 4 5 נרשמו יהכל בסד
מאךור. ישראליים, מזוייפים בנקנוטים להפיץ הערביות, המדינות אחת של גבולותיה בתוך שנעשה
של; המכריע העיקריים.,רובם המפיצים מבין אחדים נתפסו כן כמו לביצועו. סמוך נתגלה שהזיוף
■:., ■. ממש. זיופים ולא מזוייפים, ושטרות מטבעות הפצת מקרי הם הרשומים המקרים

י . : ■ ' ■ י > כלכליות עבירות (12)
רגיל,,לא פלילי טיפול בהט טיפלה שהמשטרה למקרים מתייחסים להלן הניתנים /המספרים
מרצון. בהעברתם מאד רבים במקרים שנסתיימו הכלכלית, המחלקה של המניעה פעולות בה נכללו
/ י .■.■.. בארץ... או לארץ בחוץ בעליהם ידי על לאוצר, זר שלסכומימטבע
לא כמובן, משקפת, מטבע, לעבירות פרט הכלכליות, העבירות סוגי בכל מאד הגדולה הירידה ,

י. \ י י י ו "יי ; י' ■■ ■■ . ■ י ■■ ■ .יי

: 1 י ■ ■ ■י:.::יי1 0$ י י י ■■ .י ^ י י ''■.■.■ ■ .י



.בעבירות הטיפול סמכויות בחלוקת את'השינויילשחל אלא הכלגליות,י העבירות מספרי ירידת ■$■
אחרותי ממשלתיות סמכויות אשר הכלכליות העבירות על מספרים לתת המשטרה בידי אין אלה.
■/:..■;■ ■: .■:■ ■ ■; י י ■ ■ ■ יי \ י ".. י בהו. טיפלו
ן .! . ■ ■  ■ ■ 52 טבלה " י .  . ■ .■■ י

 1951 1952 כלכליות עבירות י ; ■ ■

וזריבגי"אמיתייםנגשמ\ %
הירידה אן

. ("אמיתיים") 1952195119521951

מזון עבירות
מלאי עבירות
מטבע עבירות . ■ ■ . .

שירותים עבירות

80
272
1020
156

3647
740
528
1857

70
259
871
150

3477
685
469
1781
/

98.00/
%62.2
+85.70/
91.60/

הכל /152867721350641278.90סף

. "הברחות (13) 

המשטרה גילתה הכל בסך הברחות. תפיסת בשטח בוצעה המשטרה של אחרת כלכלית פעולה
טכסטילים, הברחת של מקרים, 934 ן (1951 בשנת 1,765 (לעומת הברחות מקרי 2108 הדוח בשנת
.10 וכן תכשיטים, 539 נתפסו מקרים ב18 מטרים. 38,206 על נוסף חתיכות, 6,562 נתפסו שבהט
250) בהמות של תפיסות 54 קילוגרם); 22,703) מזון של תפיסות 527 !היו (מתכת) כסף קילוגרם
(501;צמיגים),13 צמיגים של תפיסות 4 חפצים)! 112)  שעונים של תפיסות 43 ראש)ן
קילוגרם) 311) טבק של תפיסות 94 כי'א)! חתיכות 35) רדיו מכשירי של ו29 שלישטיחים תפיסות י

י י י י ועוד..

שכרות (14)
הדבר אין האחרונות, בשנים ניכרת במידה התגברה ששתייתיהמשקאותהחריפים פי על אף ,
תביעות, לידי הביאו בורדים מקרים ויק ביותה זעומה במידה אלא פליליים במעשים משתקף
התייקרותם בוודאי, היא, לכך נוספת (סיבה בארץ בעיה כיום גם מהווה אינה ות השכר משפטיות.

; , החריפים). המשקאות של

מסוכנים סמים 15) ,■ .

בשנת שנתפסו הסמים רשימת להלן .%10 של ירידה "אמיתיים'/ 94 שמהם מקרים, 98 ■נתגלו
 : הקודמת ובשנה החח .

53 טבלה

יי. י מסוכנים סמים . .  י 
1951 1952 י . ■ ■..י.

נ■"נ יו"

44192
י 5.72,5

0.09
0.00.3

חשיש
אופיום
קוקאין
אחרים

המצב את משקפת אינה שהוחרמו, הסמים בכמויות והן המקרים במספר הן שחלה, הירידה . י

מסויימיםי בחלקים במידתמה נפוץ החשיש, עישון הרגלי ובעיקר בסמים, השימוש כי לאשורו,
ממדי ת א משיג אינו התפיסות שמספר לחשוש יש המז"ח. עולי בין ובייחוד החדשות, העליות של
אנטינרקוטית. למלחמה מיוחדת חוליה והוקמה הוגברו, זו בתופעה המלחמה אמצעי בסמים. השימוש
חשיש לגילוי במיוחד שאומן כלב ידי המשטרהעל נעזרת .המסוכנים הסמים בגילוי בפעולותיה
,; ■■  ■ ;: , .י . .4 . ריחו). (לפי ■

/ / להתאבד ונסיונות התאבדויות (16)
מקרי 137 (לעומת להתאבד מקרינסיון ר233 התאבדות מקרי 110 במדינה אירעו הדוח בשנת .:;:
1<תאבדות במעשי חמורה עליה על שהופצו הידיעות הקודמת). שבשנה הנסיונות ר201 ההתאבדות
טבלות,'בהן 2 להלן ירידה. אף חלה ההתאבדויות מקרי במספר מוגזמות. להתאבד ובנסיונות
.).^/■■." י , ■ ~: .י :. י .■.■; ■■ הללו. חמקריט ניתוח ניתך

יי: י יי . י ■ .  ! י יי . י . 1 י■ י■ יי

.■:.■... ^ י"י 61.■■■...■ י ייי:^/ :■■.;<../;■/.



1951 
54 טבלה 1

1952  התאבדות מקרי
המשפחתיהמין בארץזזנילהמגיב הטנוריםרת? ,מקום , ■האמצעיהסיבה י ,
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ג<
1%.
15

^/
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1952 .1
1951 ,2

י זכר .3
נקבה .4

מחוז
ירושלים י

מחוז
תלאביב

מחוז
חיפה

מחוז
טבריה

הטיבת
י הו"ג

■ י נפת
< . ,;הנגב

64
77

64

10

26

19

4

3

2

46
60

46

12

17

14

3

53
66

32
21

3
5

14
8

11
7

3
1

27.
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המי1, 5פי ב5בד, 1952 שנת נתוני מפורטים ו4 3 ב'טורות  : הערה



/יי
בוצעו שהצליחו ההתאבדויות של מבוטל לא וחלק להתאבד הנסיונות שרוב העובדה לנוכח
סמי ובתוכם רעל, סמי מכירת על הפיקוח את להחמיר דרסטיים אמצעים ננקטו הרעלה' .באמצעות

טוכסית. השפעה בעלי שינה
האשמות בפנקסי הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנסיונות מספר
ן פיג על אף בתעונשין. .פלילית לעביר* להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
אלה, עבירות על משפטיות תביעות הגשת, מ המשפטי, של,היועץ הוראותיו לפי המשטרה, נמנעה

\ ■ . ; הכלל. מן יוצאים למקרים פרט .

ל . , . , ./ י :   ' דליקות■ (17)
של, עליה כלומר שעברה) בשנה 709 (לעומת דליקות 836 המדינה בשטח אירעו הדוח ■בשנת
./ מתוך נגרמו רבות דליקות הצתה. מקרי 80 גם ביניהן היו אד קלות, היו השריפות רוב .%17.9
וגורמים תבואה לשדות סיגריות ובללי גפרורים הזורקים מכוניות ונוסעי אורח עוברי של רשלנותם

לחקלאות. עצומים נזקים .

י ץ > משונות מיתות (18).
רצח, הרוגי טבעי: בלתי או פתאומי מוות מקרי 1,211 המדינה בשטח אירעו הדוח' בשנת
בבתי או רוח לחולי חולים בבתי שמתו האנשים כל וכן אחרות, ותאונות דרכים תאונת חללי
בפני והובאו המשטר* ידי על נחקלו הללו המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת או היסוהי,

[ \ ... י י י , , ^ , משונות., למיתות החוקרים
■ 7 י י . . עבירות שאר (19)

החזקת של מקרים 166 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
הבטחון, שירות חוק על עבירות 510 חוקית, בלתי התקהלות של מקרים 13 רשיון, בלי ידיה כלי
המספרים כל הכלכליות). העבירות במספרי נכללו (שלא חירום חוקי על עביץת של מקרם 2872

. " .■ . . . בלבד. ה"אמיתיים" המקרים את מציינים הללו ..■',

י . ;.■ פליליות חקירות 3
, . י. . .  . וחוקרים חקירות א.

הרף ללא הנעשים המאמצים אף על מאומנים, חקירה בעובדי מחסור הורגש הדוח בשנת גם
את להכשיר מספקת איננה בלבד תיאורטית שהבנה לזכור .יש מיוחדים בקויסים חוקרים להכשיר
לחוקרים פרט הממושכת. ההתמחות ומן הנמיון לומן בא יעילותו ועיקר למומחה, ולעשותו החוקי

.{ מספר על עולה שנסיונם חוקרים במשטרה אין המנדט, ממשטרת ישראל למשטרת שעברו הימעטימ יי

המקצוע אתי לרכוש וממשיכים רכשו והם וגדלה, הולכת אלה של התמחותם בייחס. מועטות שנים ■

מן מומחים להביא איאפשר שכאן היא והצרה מספיק, אינו מספרם ברם, רצון. משבעת בצורה ■■

>:. הארץ, ביריעת יינתק בל קשר קשורה החוקר של שמומחיותו משום ראשית, אחר, ממקום המוכן י
חוקרים■■. שאין י כמעט חרךלארץ יהודי בין שגם משום ושנית המיוחדים, ומנהגיה תנאיה חוקיה,
; חריף המחסור אין מאידך, רבים). עולים אין כידוע, וממנה, הברית, לארצות (פרט מקצוע בעלי
משבעתי רמה בעלי מומחים עובדים ובמעבדותיה המשטמה ובמטה למומחים, הנוגע בכל מידה באותה

]י .■:■" ■ , , י , לארץ. בחוץ אקדמית משטרתית השכלה שקיבלו שניים ובכללם רצון' ■

מומחים כגון: טכנאים, זה ובגלל איש, 699 החקירות בעבודות הועסקו הדוח שנת בסוף
{ ב54,413 אלה,טיפלו חקירות עובדי וכיו"ב. החקירות משרד של רשמים צלמים, אצבע, לטביעות
עובד,■■ כל העוונות). במניין המופיעים להתאבד, הנסיונות וכן החטאים, הוצאו זה (מכלל שונים מקרים ■

: שלפניה.; בשנה ר66 הקודמת בשנה 71 לעומת לשנה, חקירות ב75 בממוצע איפוא, טיפל, חקירות
שונה החקירות עובדי ידי. על הנחקרים התיקים ומספר ארצי ממוצע אלא כמובן, אינו, זה מספר יי :

; ל"אביב ת במחוז 118 הנגב, בנפת 119 ירושלים, במחוז תיקים 66 בין מתנודד והוא שונים במחוזות
:י /■./,י:.;./■..,,,■ י"■ ."י יי.י י.■ . , י טבריה. במחוז ו126
מ $?{■עברייני ותנועותיהם עקבותיהם על מתחקים השונים במחוזות חוקרים של מיוחדות קבוצות

י, ;;...'. ,/■■■■.  .י י וכיו"ב. גנוב רכוש מחפשים מועדים,
ז?,,אמיתיים המקרים מספרי לפי, .ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות

נודעי; שבהם תיקים ככולם, רובם הים, אמיתיים" ה"בלתי התיקים שנרשמו. התיקים לפייימספר ולא י

אשמה; חקירתם העלתה לא שכן הנאשם, אחרי לבקש צורך אין שבהם או מלכתחילה," ■,;:,העבריין . ; ■ .; ■ כוזבות. היו שהאשמות שנתגלה או פלילית ■

ל.; ליל.; ,: י י. . ■■.■ ■<■ ■ ; .י עבריינים^■ ומאסר גילויים ב.י : ל
עבירות עט בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן דעבירות של הכולל המספר את' המראה טבלה להלן

ו1950). 1951) הקודמות ובשנים הדוח בשנת ה"אמיתיות" העבירות ועם שנרשמו

יי,' 64



56 טבלה ,
ריין ל וגי עבירות

1950 1951 1952 ומיינו העבירות

24,8,54 35,950
22,062 33,554
נ 0,855 18,687
49.20/0  55.7"/

41,070 ועוונות) (פשעים שינרשמו עבירות
37,934 "אמיתיות" עבירות
18,716 העבריינים נודעו בהן עבירות
0/ס49.3 הגילויים אחוז

נודעו שבהן מהן אלה ואת "האמיתיות" הכלכליות העבירות את חשבון מכלל נוציא ■אם
י, , ל%45.9. 1952 שנת של הגילויים אחוז יירד העבריינים,

'  57 טבלה
■ , הנפש נגד עבירות  עבריינים גילוי

תיקים נרשמו
"אמיתיים"י**"נת נתגלו^, והעבריינים גילוייםאהה

העבירה סוג 1/י

195219511951 1952195219511952. 1951

626261612927,47.544.3רצח
לרצח 1117910976413537.646.1נסיין
אדם הריגת 5228522852. 27100.096.4

בשגגה מוות 15113713912913312795.798.4גרם
ופשוטה חבלנית 32832809284524582688229094.593.2תקיפת
זהירות מחוסר חבלה /26019219016016014684.291.2

בכוח לאונסי ונסיון 53402724231985.279.2אונס
כחוק שלא י253313211020בעילה 76.995.2

זכר 201418141811100.078.6משכב
בכוח וילדות ילדים אונס .178> 11491.780.0נ!12
במבוגרים ניגונים ;.5257.77.6ל8786676מעשים 85.1

ובילדות בילדים מגונים 1781341מעשים 126921026781.072.0
מיניות עבירות שאר .; ,219110! 183£91779096.7■ 91.8

הכלי בסר 451837321יי 3842323^3496292091.0: 90,3

1 £5טבלה

עב גילוי י... נ י י ער  1ם ות ר י הרכושב :גד

תיגןיםי נרשמו
נתגלו"אמיתיים"ישנת הגילוייםהעבריינים אחת

רה העני מוג  .■

19521951195219511952195119521951

בבתים לשוד ונסיון שור 41584157251961.033.3י
בדרבים לשוד ונסיון 81858077403750.048.1שוד
בהמות לשוד ונסיון .3931363118"שוו 1036.132.3 '

בלילה מגורים לבתי התפרצות .■150813991502139215115410.111.1
ביום' מגורים לבתי 1173923116291319216816.518.4/התפרצות

נודע לו זמן מגורים' לבתי התפרצות 326160317י ,155411912.912.3
. בלילה עסק לבתי התפרצות ■1120823111382118912917.0,15.7
ביום עסק לבתי התפרצות , ,152871488241 ,2227.7■ 26.8

ובחג בשבת עסק .לבתי התפרצות :527310' 5173081055320.317.2
.  בהמות וגניבת התפרצות יי13333113333112016.0 0.3 י

יי... י . 'התפרצויות שאר ! *118380511697991707914.59.9
" ואופנועים י מכוניות. 219154176131522929.522.1./גניבת

מלון מבתי .276252269247836130.9גניבות 24.7י ■
מכוניות וחלקי מכוניות מתוך :14227581397גניבות  7 381486910.69.3

אופניים ,'גניבתי 1525130413861147.8868,:6.35.9
י . י כיס .גניבות 11.1:י227615902224154434218015.4■י

בהמות גניבת ■812... 678756 י. 651; 64, 308:54.6
וממטעימ מפרדסים פרי גניבת .

גניבות שאר
688

1048886171[ ; 664 '

[ 99688316 י
584
2870

*

26781:88,0
י28.8 32.2{

הכל. 21.5;2418918345232581772052183806.22.4^/כסך

.05



! י י 'יי , / 1 .
נ י > / י. י

,50 טבלה

אחרות עבירות  עבריינים גילוי
תיקים ,נרשמ\

י"אמיתיים"בשנת העבריינים
7,גילייםנתגלץ א!/ח.

,. ויי ע4* 11 11 י** .
י.1952 1951195219511952195119521951

ביודעין גנוב רכוש 24217522616522316598.7100.0קבלת
כגנוב חשוד רכוש 831החזקת ■69172460771160298.299.2

37.3;83418040251531.2הצתה
בזדון לרכוש י13529531201850נזק 78755365.565.1

21814118712716912090.494.5זיוף
ומטבעות בנקנוטים ,67173זיוף 45 .134144831.135.8

.323165רמאות 2771491879.767.565.1
רשיון בלי יריד, כלי 19115816613816213797.699.3החזקת

חוקית בלתי 15321328122792.396.4התקהלות
ופלישות גבול 54247139935837434593.796.4הסגת

מסוכנים יסמים ,9810994107עבירות 9310598.998.1■
שחור.מזון שוק 80עבירות י3647 703477703472100.099.9

מלאי  שחור שוק 272עבירות: .740, י259685 25868299.699.6
מטבע שחור שוק י1020528871469870469עבירות 99.9100.0

שירותים  שחור שוק ;עבירות 15618571501781149177799.899.8
חירום חוקי על אחרות 299711942872112028711117100.099.7עבירות
בטחון שירות חוק על 573226510201510198100.098.5עבירות

 העבירות 33032572269021642517203293.693.9שאר

הכל 1236313873בסך :1083412600100021196192.394.9

60 קןבנק^רל

. 19511952 וגלוייו עבירות
הר\תפר3בויות ככי הג1ב;ירות בנ{

1951

,. 478'(

1952

6264

גו3גג\ר תיקים

909
625

626.)

4781

31 ./י

^952
(951.

העליה
באחתינז

''?52
19 51
הגגליה
באחוזים

גתג^ו
16י187'

18687

תיקים
+ל9'ל?
5,5 5 ?4

(?,(%

\951

■54;7ג

55,7./

'(952

7795+

^////)י נטינהנגג^ ל*יי;>0 ,ןגנ1יז^ייט* ז1י7;ים פפם

66



61 ט/בקיוז

^9^^952 ו וגלויי .עבירות
בשוגג כלות וגרימת אדם הריגת

1951

157

^

8$,>,>

1952 גרנגלו תיקינו

'191

185

154.

*(////^ טוני*ג.'71 וגילינו

.> ו'.9

157

2(,7 /.

1 952
1 9 51

הגנ>זיה
■ננגגחוזינו

'> 9 52
1 9 5 '1

הנג1!יה
באחוזים!

גרנגגיו

, 29

תיקים

6(

רצת

195) 1952

.51

44'3;>

61

*7,5"

,ן*ע?יח;>ימי 7ז,יקימ כפם

62 ק1/בכורז

^95^^952 וגלויין עבירות
מיניות ננביוזת
>951

322

1952 , נתג^ו תיקים

£44

68/12

593
266

!2222 ט1ינ.תג.ל> דביקים

446.
322
53,90

>992

1951

העליח
באחוזים

1952

19?4
הירידה
באחוזים

לשוד עןודונסיון

בונגלו

,76

66

תיקים
15 7

'169

%4,6

4951

465

/י

1992

157

"*מ לריקים 1 1
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■:.י63י: ק1ב:3יו7

^3^זגלויי1:';.^ו^^
הגבביררת גטאר

1951

^ןנןוי

'1952 נתגכיו תיקינו

78ו!?א

*(////* גט7:לז,ג.ג!7 7נ'קיע1

)ע28ו

'(4452

(?978
^.29?א
8,6 ./.

( 952
ויי 9 51

הירידה
באחוזים

1 9 5 2

>9 ?'(
הננסית
באחוזים

נתגגיו
42?(

5'>5

תיקים
'16840

4?ד42

51,8 ./.

הגביברת ככ1

)951

2+, 4../

(952

1(840

./.ו,5ג
17///

"ז4מיתיימ" לז.יקימ בכם

1951

299.207
149.707
18.7%

רכוש החזרת ג.
64 טבלה

י והוחזר. שנג'נב רכוש
1952

1,604.274 3,990.770

1,021.340
256.094
25.6%

ש1גגב הרכוש ערך
שנתפס הגנוב הרכוש ערך

לבעליו והוחזר
שנמצא .הרכוש ערך

והוחזר הרכוש.שנגנב אחוז

אחרות. משטרות של הישגיהן עם יפה משתווה שנגנב לאחר שהוחזר הרכוש אחוז

.65 טבלה

גנבבעלי שיג והוחיים חזרוו

. הראשיים הראשיםאחוזמספר
, שהיתורץהוחזרו""נגנבוי ן .

640220/0.34.4פרות
564121/021.5ופרדותסוםיט
:חמורים ו268 49% 18.3י

יצאן ,339י1280 26.5
81גמלים 2: 25.

26.5 % 731 2760 הכל בסך

 $§



ן*0(טו# $/גנ#נ%*מ7; נ^לד!1 הת*רצ^, ייי . על ^נגנבו חייב! עלי ב נכ^ו דלעיל 1טב^ה . ■

על. אףי, להחזירם. ביותר קשו! כך ומשום מסתננים, ידי נגנבו.על החיים בעלי של "רובםהמכריע ,
לאמבוטל.\ כאןהישג ויש ל>%26.5 לבעליהם והוחזרו שנתפסו הגנובים החיים בעלי אחוז עולה כו יפי

.י ..  ומשפטים האשמות חיםול ,1
שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את מראות להלן הניתנות הטבלות
יי  . בנאשמים. בהם מעורבים שהיו האנשים מספדי גם ניתנו לכך נוסף חיסולם. "■"

נאה הישג שהוגשו, המשפטים מכל ל%2.7 אלא מגיע ואינו ביותר מועט הזיכויים מספר /י
מחסלת■■ המשטרה אחוזים. לעשרות הזיכויים מספר מגיע רבות,/שבהן חוץ משטרות עם בהשוואה
נפתרה לא השנה גם אך האפשרית, במהירות המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את
איטי, בהכרח הוא המשפט בבתי השיפוט קצב המהיר. וחיסולם המשפטים החשת של החמורה .הבעיה
התיקונים למרות אשר הפלילית, הפרוצדורה בגלל והן המשפט, בתי על המוטל הרב העומס מחמת הן
אשמה. כתב לפי המוגשים במשפטים בייחוד למדי, אטית כיום, הנה,.גם הדוח בשנת בה שהוכנסו
עבריינים:; וביניהם הנאשמים, יוצאים קרובות לעתים רבות. עודן והדחיות רב זמן נמשכים המשפטים
אי הסוהר: בבתי המתמדת הצפיפות בגלל והן צדק, של מטעמים הן בערבות, ומסוכנים, מועדים

; מזה. יותר ואפילו בחדשים, הנמדדות ארוכות, תקופות במאסר הנאשמים את להחזיק אפשר 

והשפעתו המונע כוחו רב, זמן לאחר המוצא הדין שפסק משום אלה בדחיות כרוך קשה נזק
שהכן' בשעהי חדשות, עבירות על הללו הנאשמים נתפסים קרובות לעתים מועטים.  המתקנת
אחת, ובעונה בעת האשמות כל על נדונים הם למשפט ובהגיעם למשפטם, ומחכים בערבות נמצאים ,■

אלה בתופעות הכרוך המשטרה ולעבודת לציבור הנזק העבירות. כל על להם נפסק אחד עונש וגם
■ י■■ י י .רב.

,1952 משנת תיקים 6,050 עלי נוסף המשפט, בבתי ועומדים תלויים היו הדוח. שנת בסוף
מספרגו ;1949 משנת עוד ועומדים תלויים היו תיקים 509.1951 משנת חוסלו שטרם תיקים 2.829 גם
4950 בתחילת אלא הונהגה לא הנוכחית הסטאטיסטית שהשיטה מפני בדיוק, ידוע אינו אלה של

;■■ ■ ■ י 66 טבלה ■ ■ " . ■
,/ 1950  1951  1952 המשפט ותוצאות מאמרים

השלבים

הנאשנזים נאםלץ שבתם תיקים
שנאםרץ האנשים באוזחיב1מ0פר הידידה א! .■;.הריבוי ."■■

19521951המשפטיים ..195019511952: ; 19511950 ■■.

,תיקיםאנשיםתיקיםאנשיםתיקיםיאנשיםתיקיםאנשיםתיקים אנשיט
והואשמו ינאסרו

ובעוונות 18716302691868728931בפשעים
י

1085516443+ %0.2+ %4.6+.72.1"/+ 0/ס75.9,

לוין +176302866516773.259221031715643הוב1או %5.1+10.60/0+ ,%62.6:; + ^%65.7

+109241683274981086164139242חוייבו.; %45.7.+ 55,00/0+ %16.9¥ 17.694

+770■'4951065321674401זוכו 54.20/0+ 58.00/0 19.9"/'12.5 %

בביהמ"ש +16159610339983250בוטלו, 56.3/<49.40/0+ %24.1:+ %59.6

ועומדים +/131.60/027.3?605010172885113988342053תלויים 158.8 0/+ 160.00/0

+%46.7/108616041914300953880043.30בחקירה 255,80/1+;276.10/0
,"יי י ,■■  ■

.\ :'.
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67 טבלה . ...:.■
1951  1952 עבירות של מםויימים ם. וגי ס ב המשפט ותוצאות מאסרים

(אנשים)

;הואשמו (כויחוייבו בוטלוז
בביהכו"ש

ועומריפ תלויים
עברייבימבחקירהבביהמ"ש

שנמלטו,

1952 : או1951. הריבוי
ב% 195219511952195119521951195219511952195119521951הירידה

. המאסרים +3026928931כל י4.616832108611065674596399101721398816043009342 220

+6346"רצח 37,01. 1159301168

לרצח_ נמיין ■8950+ 78.0 .55238652791347

אדם .הריגתי 6435+ 82.9442■■ י 532358_ 

ל, בשוגג 152166גרםמוות 15232711נ8.481251111115

ופשוטה חבלנית 422735501תקיפה 19.1 197415061559379601865"16171542742416

זהירות מחוסר 192חגלה +174>י 10.3736561123957316221

לשוד ונסיון +173139שוד 24.5222010611226919431835

פריצה ידי ע,ל ...1526963גניבה + 58.56303413518148743527104693214

בהמות +12466גניבת 79.758411051;. 5017562

גניבות +63904831שאר 32.3/ 38622590264148$971180416373623856955

בזדון לרכוש +1129890נזק 26.958738436281511452344391235

מיניות +518367.עבירות 41.1188123.272359250150486233

ופלישות גבול +818767הסגת 6.638627924 .212426.3493864155  , 1

כלכליות 17438867עבירות 1ג80.3.75514582266207574662272001041

עבירות +130618017שאר י2.9$82854033466241328134 3404274657886318279.



יי . . ■ .  , _ . ._ . ... . ■■_ . ,■,:;. ■.../. ..: . ;\; ,0 .:.■ ...: ימים,, עולי עבריינים; ../7
הימים)י (עולי האנשים י מספ* ניתנוי בטבלה לה. שקדמה ובשנה הנסקרת בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים עולי .העבריינים בדבר מספרים ניתנים /להלן

.ץי י . : . ■. . לעיל. שניתנו הכוללות בטבלות הופיעו העבירות ידם: על שבוצעו העבירות מספ'רי ולא בהם, טיפלה .שהמשטרה

. / 68 טבלה "■ ■■  : ,, <:/"
1951  1952  ניים י י עול עבריינים

אש ו וה מ

19521951
או הריבוי

העבירה תיאור
בכליל ימימהםעבריינים אחוז■פעולי

הימים עולי
הכל בסר

עבריינים
בכלל

מהם
עולי

במספר הימיםהירידה עולי
וכיחוייבו1951/1952 תלוייםו

ובמדים

וסת"כ נקבהםה"כנקבהוכר יכליםעברייניםזכר
1952.19511952195119521951

: רצח 63 57611%1.6463 2ג%1.66.7
לרצח 8987222:גםיון .%2.2502 22
אדם יי6463133%4.735הריגת י. 1י:

.. הנפש 1ג1 עבירות שאר
נל'נירת) עבירית +4571408448720317924%4.43890179(להוציא %13.49037146695

. לשתי ונסיון י173173שוד . י 88%4.6 .1392+ 300.0 %513

מגורים לבתי 5195091077.71614.80/0424109התפרצות 2 %9.4, 40341628
עסק לבתי +375158/"6326257268265342.4התפרצות %69.61266364 11273

בהמות וגניבת .והתפרצות יי3737 .■~^2__■ך^

התפרצויות %117.18829+338322161651069%48.816276שאר 5347 39.י
ואופנועים מכוניות 92גניבת .92121213.00/453+ 300.0 %31 ג6
מכוניות מתור .;''.יגניבות ?

מכוניות חלקי 235234142וגניבת 42%17.99120+ %110.02611187
,. אופניים 10310121716116.50/07927גניבת. %37.011112211

כיס +412397151201119%29.121653גניבות 126.4%66185 ;3530
יי בהמות נגניבת 2411959_ י%200.0213+693^97.3 1

וממטעים מפרדסים פרי 11459452002381974120נניבת %844001161+ 90 י) "/15348862450507
: גניבות 440338555481162102913326.40/80133153שאל

ביודעין גנוב רכוש ,.■29528114662.00/0216633קנית 33
כגנוב חשוד רכוש 77552'92383390383264.15החזקת 26.9"/1619. 121325
בכוח לאונס ונמיון 303011%3.330111אןנס
בכוח וילדות ילדים .י116.2/4■י1616אונס  ■  ■1

..?. זכר 0226יל22224418.2משבב 22י%38.3

במבוגרים מגונים. ;7272מעשים 1334.20/778 62.50/0315
ובילדות בילדים מגונים +1041043131%29.87016מעשים %93.766175

מיניות עכירות י274126שאר י148642 %2.2 164 י9.  %33.33 .51
כלכליות 174314622816510.30/8867עבירות 332י %98.2131:24224

עבירות 183.4+.48683440ל13790123391451124711471009.0שאר %. 82516038.15241173 .

.  ■ . הכל +3026926985328436703335335%12.1289312666בסר %37.72242919102607951264



^'ה<::;.^^;:;^:.י;:^^^'^ל ■'>י1:>*.:ל1!/: :; ■ ;::" ;/^י:: ■ ■ י :■■■ : ...■■/יי"י ' ■י.י;י

■■■■■ייי יי,>י;;:■ .ייגיי ■■■■ ■■.... .:יי1יי. ■,<■ י ■;. : , יי .י ! . ■. .■..י,י. .■ ... י ■.. ■ .....■■■.■,:. '.יי י  ■ .. ■
ייל"^:י'::^:£: י  ■.""■* \;י תנועה . . י;י.<י\ י . / ., ^י"
י./:■■,■ יי. "\:;;יי ;, י, , ררכיפ תאונות .1 ...

:■■.8,300 ל?!ומת 10,659) ■ ב%28.4 המדינה בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה הדוח בשנת ,

: ■. .  .', ב%33.  והאוכלוסיה ב%11.5 הרכב כלי מספר עלה זמן פרק הקודמת).באותו בשנה ,.

.לנוסעי1 פצעים נגרמו ב,%34.6 .;(%63.4) בלבד לרכוש נזקן נגרם שליהתאונות המכ"יע רובן ב
י■ התאונות של מספרן הנפגעים. של במותם התאונות נגמרו וב%2 להולכירגל, או המכוניות
:: של עליה חלה קלים פצעים נגרמו שבהן התאונות במספר ב~%6.1. השנה עלה מוות נגרם שבהן ,,

במספרי... ב,%6.1 קשים פצעים נגרמו :שבהן התאונות מספר ירד זאת לעומת %9.2.י
י  זו תופעה לייחס יש ברם, ? %48.1 כדי עד גדולה, עליה חלה לרכוש נזק נגרם בהן התאונות
 פעולה ננקטה לא ושבהן בלבד, שנרשמו הנזק מקרי גם נכללו אלה שבתאונות לעובדה 1חלקה
, ידי/ על, מסתדרים כן לפני היו אלה מקיים לצדדים. הפרטים ולמסירת לרישומן פרט נוספת
■% האינטרסים מבחינת הן חשוב, ערף נודע לרישומן המשטרה. התערבות בלי עצמם, הצדדים ,

. יש התורפה. מקומות ושל התאונות התארעות של המחקר מבחינת והו הביטוח) (בענייני הצדדים
" בערים) .התנועה תנאי משתקפים כאן עירוניים. באיזורים ברובן, אירעו, הללו שהתאונות לציין
;. חשוב מסייע גורם הם שהולכיהרגל לציין יש וכיו"ב. חניה מקומות העדר ברחובות, הצפיפות
חוקי:,; בענייני הגמורה ובורותם בערכים הליכה בשעה זהירותם חוסר בגלל התאונות, בהתארעות
,> יש התאונות. מאחריות.לגל הנהגים את לפטור כדי לעיל באמור שאין מאליו מובן התנועה.
ינ ב:זולת ההתחשבות ואי דרכים, ונימוסי דרכים תרבות חסרים הרגל הולכי וגם הנהגים שגם לציין
,,■ ; .. (. ובקשייה. התנועה במצב עיקרי גורם מהווה קותה
■/.. אחריהן ,(%39.4) המשא מכוניות תופסות ידן) על שנגרמו התאונות מספר (לפי בראש מקום ,

אוטובוסים.■■■/..■, מעורבים היו המקרים מכל ב%12 .(%35) ומוניות פרטיות  הנוסעים מכוניות
^ בנפש: היפגיעה היא וחמורה קשה יותר ביותר,■אךעוד רב התאונות ידי על שנגרם החומרי הנזק

; י בין ,(4,539 (לעומת. 4,804 ונפצעו הקודמת), בשנה 212 ולעומת איש 228 נספו הדוח בשנת
גםבין.,:,^ היו רבים ילדים שקדמהלה). ובשנה הקודמת בשנה (כמספרם ילדים 61 היו ההרוגים
י}%;/: , , /! קלים).י ר409פצעים (224נפצעו,פצעיםקשים הפצועים
%$^45י..י;י;י בתאונות; מעורבים היו בארץ שנרשמו המורשים הרכב כלי מכל ש%41 לציין יש
.;■.■■■ האוטובוסים, הגיעו לשיא אך ומוניות). (פרטיות הנוסעים: מכוניות מכל ו%44.4 המשא מכוניות מכל ;

;, תאונות ב1.3י בממוצע מעורב היה אוטובוס כל כלומר, תאונות, ה כל מספר ב(%130 מעורבים שהיו
■ י; מכל %13 נפלו האוטובוסים של בחלקם תאונות). ב2,180 מעורבים היו הרשומים אוטובוסים 1,677)

. : ■נוסעים. מכוניות  וב0^38 משא, מעורבותמכוניות היו ב%427 ן ;התאונות
: י,: ,, , ■ גראפית. בצורה דלעיל המספרים את מציגות (דלהלן) ר73 72 הטבלות
). ובהבאתן: ביישומן התנועה, חוקי על עבירות ובמניעת תעבורה ה על בפיקוח עסקה המשטרה י1.." .

י עלה; לא אלה בתפקידים שעסקו האנשים מספר וחקירתן. תאונות מניעת על נוסף זאת לדין!
ליווי,י כגון שונים; על;מבצעים (נוסף בדרכים ממש בפיקוח עסקו איש.ימיעיוטם 300 על בממוצע
יכווזל.;;1., קשיי  לכך הסיבה ובתביעות. ברישום תאונות, בחקירת ורובם חגיגות^וטקטים), אורחים,
^]: ; . : ■ .■ . י .י יי; \ _ אדם.

י. שלי$: תמכה.בפעולותיהם המשטרה הספר. ובבתי עולים ביישובי הסברהבערים, פעולות נערכו .
' הנהגים" יבין להפיץ היתה שמטרתו הסברה מבצע נערך אותם. והדריכה לילדים הבטחון משמרות
^ זכה המבצע הדרכים". "אביר תואר ניתן ביותר והזהירים האדיבים לנהגים הדרכים: נימוסי ,את
;■^ ב"קול ותסכיתים הרצאות נערכו כך על נוסף והקהל;בכללו. הנהגים ציבור מצד רבה להתעניינות
;:י; .■יג^יי \ ' ,. .י הזהירות.,..:: ואמצעי הדרכים תאונות גורמי להםברת ישראלי/. ,

י"!י י,ייי■ י י■ יי יי י י. ■ ,י , י י י יי■ י י ■ ,י י .י' י יי , י■   י ■ ■■

■":^.::^\:^י ■■■ ■■■".■. ■:/^.::;.^,:י/72:,:י/י./^::/ ■.;■ ■■■■":" :יי■:■:.■■



וכיו"ב) מקומחות לשויות צה"ל, התחבורה, (משלו' שוניט גורמים עם פעולה שית*ד. דומשטרז?
שיפורים ובהצעת אזהרה ושלטי תמרורים הצבת בתכנון פעיל חלק ונטלה ולתכנונה התנועה להסדר

שונים. הנדסיים
14,000 השנה בסוף ועומדים תלויים נשארו כן פי על אף ., התקדם המשפט בבתי התביעות בירור
לציין יש הישג^ משום בו יש הקודמת השנה עם בהשוואה אך למדי, גדול זה מספר תנועה. תיקי
מקרים, ב61 רק הוטל הנהיגה רשיון ביטול של עונש קנס.ן הוטל לדין שהובאו המקרים בכל שכמעט
עכשיו גם הרי ל%50, בקרוב עלה הממוצע הקנס גובה כי אם מקרים. ב136 רק  מאסר ועונשי ■

ירושלים. ובמחוז הנגב בנפת היתד. הממוצע הקנס בגובה ביותר הגדולה העליה למדי. נמוד הוא
בתלאביב. נרשם ביותר הנמוך הממוצע הקנס

69 טבלה

1951 1952 חומרתן לפי לסוגיהן דרכים תאונות

התאונה ,אר:ד,<1יךך,101952.1951נ העליה
כאחוזים

מוות נגרם שבהן תאונות
קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
פצעים*קלים נגרמו שבהן תאונות

בלבו. לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות
.בלבד) שנרשמו נזק מקרי (מהן

210
1093 

2689
.6767
(3176)

2. %
10.30/0
24.3"/
63.4%

198
1164
2370
4568
(1220)

%1
%

כ /0
/0

2.'
.14
28.1
.55

+ל %6.1
 %6.1
,¥■ 9.20/
+י 48.10/0 ■
( + %160.3)

. . +/"8300100/"10659100כלהתאונות 29.40/0

70 טבלה

1951  1952 והזמן המקום לפי לסוגיהן דרכים תאונות
המקום הימן.י

נל. 

כאי/ו7י0התאוטה
עיתגיינז.

באיוחים
כ?^ד,כפריים גט י ב

195210659823824211557 9102 .
, 1951,8300604622541237 . 7063■

הירידה או +/28.40+;.באחוזיםהעליה %36.3 :+ %7.4%25.9  + 28.90/0

71 טבלה

/י י ■■* ,

תאונות ורכים. 1952  מחוזית .1951חלוקה

המחחג י■ כאהחים19521951 י העליה

ירושלים.. ,127912מחוז י1209%14.51/" + %5.8 י

תלאביב 50/04654!666262מחוז +%56,1י 43.1"/ י

. .  חיפה .226921.3702093מחוז 25.270, ;+., %8.4
טבריה .:345%3.2330%4.0מחוז + %4.5 .....

, ■..... הנגב 14/"1.0;104נ3ת ,. .יי/"0.2 +.%642.8.;

הכל 10659בסר .100י■'■..;. י.י/0;8300100/" + ,%28:4.;. : ?,.":
:י/■■:'■.■ !1.  ,,:.:,.,....■

73



.■ 5'? ח. כי ב 13

1 952 דרכים תאונות.
000 גייכיח דילז יים

הג1גברל ורזז^נ1\י הוג'ין ^טי1

, דרכים תאלנות
להמיחחייטי
219י3ןאר

.!7

1112יר1
#י6נ

1.1)דפי^י

זריוגי

. יולי
619אוגוסט
711*סעטכיני.
0414אוקטובר
?י187ב1במג1
4נג7ז*זוגמגר
02טה"כ

./.8,ן8

ן 86,;./■

88,2^

ן 8 ;,4■/.

1 5,2 5..

815,8/.

8 4,8?'.

78,?*

.י!?,^?

/

כיה:י2^ יטיב

דרכים תאונות
הדמל לקי ריס: המק !' נ

קטלניים מקרים

^1̂ו 1 ^0

₪י1נ

10^

(50

!0

74 1 רו בל ט

נ822י *!51

המחוזות לפי לסוגיהן תאונות
19581952 1152

יזמורטחז ?ל,

מוז! 1

יוון* ן| ■<

. 1000 

 800 

 {00 

ו 400 

1778^81 1*1 
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75 טבלה 7 .

1951  1952, המעורבים1 הרכב י ל ..כ ורכים" תאונות;
כלי .טמפו . ...ייהרכב ■

בחיאץנה הט^גרב הרבב כלי םץג ,
היתרה או העליה

כאחוזים 1952., 1951

, משא 6826מכוניות י לי 5664+ 26.5"/
. ומוניות) (פרטיות נוסעים "6383מכוניות 3734.:. +70.070

/"59.4+,1368י2180אוטובוסים
כי.1063אופנועים ..יי787 +35.10/0

/ "1025אופניים 820■■: .+25.00/0 י. .
בהמות ידי על. 401£נגררים 288■.; +39.20/0

י342שונים .95264.10/0

הכל +1822013633בסך 33,6"/

76 . טבלה
הנ?11?ד1:רם הרכב דרכיםכלי תאונות

ק א/ע/.//*.' ם "7.5 א?

. ,■

א/ט/נ/סיק

.ייןי ■.■. " . י : י!/! יי /י..,.,: .... ;,, ,> ::י.\ ,..,טבלה77 .
המעורבים יהרכבי כלי  תאונות . י

;19511952  המורשים ב הרב כלי מספר עם הש.וואה

גוססים #שא. מכ/גץת
: נות זשיו

הרכב כלי
המורשים

בתאונותכלי המעורבים תרכב

.כזגג י .

:■ אהודבמספריםיכליהרכב
בי;

המעורבים
, המוראים

^. 195219311952195119521951

ינוסעימ'י;!,: מכוניות
,■":, ■ .. אוטובוסים
משא.,". מכוניות"

■■ אופנועים;..,;:.^"

14370
1677
15659 ,
9225 .■;.:.

12499
1505

^14332
;8:385 ■י

6383
,2180
7168

,,. ^1063גי,

3754
1368
6616
, 78.7

%44.4,י;
■■■\'118040/0י
■■■%45.8י;1

30.00/0י יל.
90.9"/ !

%46.2 י

■א:.י:;^9;:1'
הכל %34.1.40931,367211679412525%41.0בסך

וי .י



כ^ייחרכ* מ00ר
1'סג1ויגי11ג11מ>גלת

^  *8 ובבכיה. ., י ,
. יי . 

דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי בין 1?גטריאה
הסוגים מאותם המורשים הרכב כלי ובין חרבג ג^י מ00י ין * באיץ.■ הגזייטויס י )

^ 95 2
ס1גי
3 הרפ

כליחיכג
המיישימ

הוכג: המעורביםכלי .

במחוזימ

9441י16י40971גוח,"כ %

ושןניס ./.6,*71684סשע
{14בוכזנגיבו 7044,4;!
^1.5')(06א225?טוטנולגינז
50).2150?67(איטלגיטים 5'.

^

. {000

הרכב קלי חיוקת
בתאונות המעורבים
(באחוזים) לסמיהס

<50*

*>י ^^

.ג$7. נ'1בלה
בתאונות המעורבים הרכב כלי י

!ג ס מכל הרכב כלי סה"כ עם 8

■■. . ,■;■. ..". "1ך

הרכב כלי חלוקת
לסוגיהם (באחוזים)המותניים

:^^

המ11ורביט הרכב כלי אתוז
רכ1 נלי קהכ 011 בה11\1ו11ה

קו* מכל

^(,%5

4^,4 .ץ

49,8 ;;

/

?



י/.

80 טבלה
1951 1952 גפרייט ואיזורים עירוניים ם י ר ו ז י א דרבים תאווות

האיוור םונ
ממונעכלי נגרריםיבזרכב

י ע"
בהמות

ם יי ופג הכליא בפר
■ א וזגפנעימ

. אוטובוסיםג.>סעי0 משא י.וזרוגימשוניםאופנועיםמכי פגועים

■'£*! 4523ברעייתי
3074

1752
1012

4810
3732

925
661

228
629

297
196

919
710

14354
10004

90
94

3003
י2931

■ 19^ }^ כפרי איזור
960
680

428
356

2016
1942

138
126 יי

114
323

104
92

106
 110

3866
3629

138
118

. יי 1801 
1808

י 1952 1 ■ ■

1951/ . 6383סיהמי
3754

2180
13 68

6826
5664

1063
787

342
932

401
י 288

1025
820

 18220
13633

228
212

4804
: 453י 9

:

81 טבלה
1952 ינוח יתא פגעי נ

^ו^נייגז רוכבי נפנעיט

כפרי איוור עירוני איזור

*■ופיגוע רוכבי נמנעים
כפרי איוור עירוני איזור

0כוני1ת נוסעי נפגעים
בפרי איוור עירוני איז1ד י

רנקי . הולכי נפנעיכו
כפרי י^יוור עירוני איוור

םוז"כ ,

פ5יועיגז הרוגים
.מוותפ5יועיםמתתפגועיםמוותפגועיםמתת פג"ועיב מוות מוותפגועימ,מתת^פ4ועי0. פגיועיםמתה.פ!יועיגז

י2284804701426.6445311 753661165
.יי

3. 380699644484



. "..■ ;: . .:83 ניבלה י י:::\:יי.י:י "'י.1■■ י :יי, . . ■:י י ■.".■, , ■; יי
ם וכי יד תאונות ■.■■■■ /■.■

1952  ת ו י ר ק י ע ה ת ו ג ? ס ה .■■!.

;:, 82 טבלה

י1 דרבים תאונות
1952  הפגיעה סוגי 

הפגיעה י .מגג :במספרים הגזאץנתכאחוזים נא!/הי0במסמרים"סיבת

דריסה
התנגשות
התהפכות
גלישה

2863
7300

.; 391 .
103

26.90/0

68.5"/
3.6"/
1. %

מסוכנת נסיעה
רגל שגיאות.הולכי
מיכאניים ליקויים .
מסוכנות.■ ורכיםי 

שונות

7867
1109
682
295
1930

66.2"/
9.30/
5.7"/
/0י5.£
%16.3

הכל .10659100בסך %.■, הכל■ בסך .11883100. 0/

84 טבלה
1951  1952  הסיבות פירוט  דרכים תאונות

1951

5738

1952

7867
679310
17171835

: 18471166
13241019
823577
34140
788536
302215

13
32

4235

11091164

58■ 70
2\
3537

367348
375325
411
176283
, 5798

682490

12173
214144
3841

13699
21122
995
536

295317
ן יי י י

18733
1512

. 93272\

19301028
131133
511

: 10418
. 1690866

לס\עטז\ חםיבץת

8737 11883

■; ת נ כ ו ם מ ה ע סי נ א.

מופרות מהירות .1
מסוכנת נסיעה, י .2

ורכים' ובפרשת בפ"גות י זהירות חוסר .3
מכוניות עקיפת ,4

בזולת איהתחשבות ,5.

ורשלנות לב תשומת חוסר .6
אחורנית נסיעה .7

■ פתאומית עצירה .8
שמאל מצר מניה ,9■

המדרכה ע,ל רכב כלי ..10
הפוך בכיוון נסיעה .11 ,

רגל הולכי שגיאות ב.
■. חלשים או זקנים אנשים ;12

ממנו או לביתהספר הולכים ילדים .13
■ ברחוב משחקים ילדים .14

אחרים ילדים .15
רחוב חוצים מבוגרים .16

(חונה) רכב בכלי יורדים או עולים מבוגרים .17
הנסיעה בשעת מהמכונית נפילה .18

■ . אחרים רגל הולכי .19

אחרים נייכאגייים ליקויים ג.
■" , י יתר■ עומס .20 ■■■■

פגומים בלמים .21
פגום הגה .22

אחרים מיכאניים פגמים .23
.  פגומים אורות .24

, ■ ' תאורה חוסר .25 .
." ■ מסנוורים :/26..:אורות

י י .■■, ; ■ד.ידרכ:ים.,מסוכ'נות
י ץ רטובים או חלקלקים בבישים .27
י יייי. .. ; ,; כבישים.משובשים .28

;.: ...  י בדרכים מכשולים ,29

. ;.\1י ' ,' י _" ■■. ח.ןש.ונו"ת■
■■ . ייי . שלהנהג, ומבוכה נסיון חוסר *30.

■ ■;. ■ י .י שכרות .31
■ ": :!■ .; השגחה. בלי חיים בעלי .32
. ■■.<'_,.. ■. . : 33,,שוות

..■ . : . ,■ ,. ,/.. יי: ~: הכל כסך

78(



65. לה שב

7367

התאונות סיבות
/1952
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,;■■  ;ל .:\7; ,י.י ■ 7^ ■/<." י . טבלה"'86::,. .■■■. י; ;. :^ י. ,י ■. ■ י יי .

19511952 ו! השנ ,ודש"י; ח פי ל  כים דר ת ג.ו תאו
. ■התגרש .יי .1^ .■■.,951\!י.'.י;.;ל" ; 

939574'ינואר
924600פברואר

885מרץ ' . 609י
'.אפריל 785601
796628מאי
854יוני 653י

. 823יולי . 1796
928786אוגוסט
882694םפטמבר ,
945685אוקטובר
927814נובמבר
971860דצמבר

כל ה ך ס .106.59ב 8300
ן

67. לה ב 13

ה"ןגה חלשי ונפגעיםלפי .תאונות
4

952
6 י

ו

זו 4ו//44

1951
ג ל 619 11וי

>י$1 ■

\/ןי,

/
ץ\''''.\)

\
\4/\;

 ייי

/
י,\

יי*
//\י/

414
י""

\
■\
\

השגתי (השיא
,;במסנוהו1א1נ1ת ל

תאונותו
השנתי השיא ץ .

/גמ30ר1זנ3געיס \?
נפגעים . .^..4

. י. " י \ י י . י. ■

ןץי .;■ '■ ; ■̂ 88 טבלה
1951  1952 הכפריים ובאיזורים הגדולות דרכיםבערים תאונות

העיר מכופרהשנהשם
התושבים

תכונתיעגו ?ם9ר
ובמחווה בעיר

מספר
התאונות

התאונותהנפגעים מספר
■■ י/;^ 1000 ,לכל
.,■ תגשביט פצץעינז,כויגת

. ■■■■, , /

ירושלים;
1

1952
1951

139000
136000

. 2802
2634

726. ■■

444
19

■ ך .

289
288

./יץ ,5.2 . ,'
:3.3יל';ל;

' ,. תל^ביב
}■:

1952
1951

350000
340000

27713
24564

6070
3459

47
35

2014
1463

■:■..:. 17.3; .

י;1 10.8

, ; . . ,1חיפה
1952
1951

150000
140000 

10416
9523

1403
870

23
29

535
616

.;■■ , 9.4
■■1גי 16.2י

אחרים;:: מקומות
1

1952
1951

990000
961000

2460
3527 '

139י
141

1966
2172

<:■. י 2.5
:^י י 37

% .הכל גנזך
1

1952
1951

1629000
1577000

40931
36 ?21

10659
8300

228
212

4804
4539

6.5
;י,;/ ';,,5.3



 89 טבלה

הבפרייט ובאיזורים גדולות ה י ם י ר ע ב ט כי וו ת אונו ת
1951  1952  מ י ז ו ת א ב רה רי הי יו א הי העלי .. 

הקריירה א! העלית י ■ אי תעליה ■■■■■ :

הירידה או ה^יה הנפגעים במספר או העלית הירידה י 7י/;7ייד!!יי
לכלי התאונות במספר ;ך; במספר היתרה במספר ,""", ■ העיר שט.
00".?^ביט... פצועים ,0הת ההאתןה ב^כי^ויז הת?שביס : י.. י :

■ ; י :■ ■■ ■ .,... : : וין■
+ ;57,10/0 + 0.3"/ + 171.4 % + 63.50/0 + %6.4 + 0/ס2.2 י יחשלים. !;

.. +69.60/0 .י + 37.7"/ +■. 34.30/  + 75.50/0 .■■+ 12.8"/ + 2.90/0 תליאביב
+ 51.60/ ■ 13.1 %  20.7"/ +61.30/ + %9.4 + 7,1"/ חיפה
32.4"/  §.%5  1,40/ %30.3  .+%3.0 ריפ אח ת ■מקומו ■

+ 22.6"/ + 5.80/ + 7.50/0 + 28.4"/ + 11.50/ + 3.3"/" הכל בסך

האחוזים בע1פח 88 הטבלה מספרי את מבטאה זו טב5ה : הערה

90 טבלה .

1952  והזמן השנה י ש ד ח י פ ל קטלניות תאונות
ההרוגיםמספר מספר ■.טקןםי . . ומן

. החורש
רגלהתאונות ■התאונהנץםעיםהץלכי התאונה..

מתםאנשיטהאונות19521951ו
תאונותילרים אחוזאנשימ. איוגר

בפרי >!0?>7>נ> לילה,

ו '.241717176ינואר י710 1014168 .

54ג191011113811811פברואר\
.8197721144מרץ 71

171413139458917אפריל

15מאי, "119105689612. 3

'2114141497יוני 10912192

. ■21241313יולי. '68912919י 2
67411123ך151899אוגוסט

.■ 16196611012511115ספטמבר
151212499615192■21אוקטובר
:142111,114337713נובמבר 1

, .1916.1111.58דצמבר 961310 :9

2101981331346177948812217040בסךיהכל

91 טבלה . ■ .
1952  מחוזית חלוקה  התאונה סוגי  קטלניות ■תאונות

י ■תמתוו התאונות מספר
התאונהסוג

, ההרוגים מספר
התהפכותהתנגשותדריכה גלישה■

ירושלים מחוז
תלאביב מחוז

חיפה מחוז
טבריה מחוז

. הנגב נפת

, 51
י 67 ,

י ' י 68
20
4

37
54

: 44
14
2

. . 7
10
14

.. 2 '
1

7
2
9

4יי.
1

1
יי .■■ ;55 י

69
■■■!.. 74' י

22
.". י 8

הכל :בסך י 210151;34;; :;י 232 :".יי .י ,228
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?2 .י ה 17 1ב

קטלניות, תאונות
'1 9 52

6).<0

יגל נוסעים.ןיוילגי
ה3ג\נגת סוגי

53רי עירוכי
ים 1 ו 7 י ט

יום 1 לילה
ן ני ז י יל

ת הת8וגי גי ו ט
■".י

11.9 '''.

■ ■46,1./.

)..<*6וו1~ק

גליטודוהתהפכות.התנגשות.זריסהי

ווו. הגנקוי הסיבות ,

11118,57.
1 *<

רגלגסיטת ת51כי
לזוים
גזכגיים

ירכימ
םס1ב3ות

גלתי
ידועות

,. ."י. , 1טבלה>94 ..

:■ 1950. 1951 . 1952  ם י ע ג פ נ ה י; ם .גף ר 1 תאונות
קשוזהרוגיט קלפגץעימ פצועיט

יתשגזז .
נוסעים

רגל הגלני
.טנועיט .

י\זגלכי רגל
נץס1ויט

מר.רגלה\לכי
הכל

ילרימ ילרינזמבוגריםמבוגריה ילריממבוגריםי

1952

951גי

1950

94

י 95

93

61 73

61 56

62 .': 73

688

698 /

438

376 י

,427
336 י

224 1

211

115

2237

1950
<

1603

870

834

868

409

419

287

5032

4751

3875

■/
 .. 195219511950

. .■ ■."';.

הרוגים ■

ק10ה פצועים

קלי פצועים , י
■

228

1?88

; 351§

212

1336

3203

228

889

2738

1



: , הכל בסך
י.. ■ .■ .'503247613875

..:\

$■



... ■ ■;י י 95 טבלה
1951  1952  בלבד) רגל (הולכי שנפגעו ילדים  דרכים תאונות

או העליה
כאחוזה הירידה 1951 1952 הפגיעה .סוגי

. +6.27
2.47

61
211
419

61
224
409

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

+0.47 691 694 הכל בסך

96 טבלה

1952  השנה חודשי לפי הם יי לסוג אונות תי נפגעי
מהם

רגלהחירש הילדיטהגלני אחה
ילדיםמבוגרים

1681264225.00/0ינואר
18513649%26.5פברואר ■

14810147%31.8מרץ
150935738.07אפריל
1621026037.07מאי
1681046438.170יוני
יולי 1831137038.30/0

.209אוגוסט 1258440.270
155965938.10/0ספטמבר
1761086838.670אוקטובר
.15911544נובמבר 217"/
1501005033.370דצמבר

הכל 20131319694%34.5בסך

טבלה.97
תאונות נפגעי

לכפירים גבירונייכו יגיזירים ^
■ .> 9 ל 2

 11

ו

3 015

1496ו

13
ו13
ו

וגומעים רג.?1 הוכיכי
1950 *'5ק*' 2?ק<

83



י 96 . ה טביל
195019511952 תאתות (פגעי

קל כצוו±ים
1950

2758

'1951

?20?

1992

??16
0"ן> 

י ?000 

*!.. 

. 1040 

"ז< 

מ>4 

11$ 

8

קשה פצו/1ים
1950

669

1951

4??6

1952

'1288

הרוגים
1950

228

1951

212

1952

228

09נ4

1010

 409

 600

400

~ 110

מסגר
הילדים

99 טבלה
 אתאונות  ומיהוכלנפגעים

מם5ו
התאונות

מם5ר
האוכלימיתחנמגעיט התאונות. מכו*ר

100,000 לכל
מס6ר
תושבים

הנפגעים

1952
1951

10.659
8.300

5.032
4.751 ,.

1.629.000
1.577.000

654
526

309
301

תגחןה אבירות .2

בשנת 67.365 לעומת תנועה, עבירות 96,001 התנועה שוטרי ידי על נרשמו הדוח בשנת
גם יפה! כוווו התאונות חיסול בדבר בדרכים התאונות בסעיף האמור ,(%42.5 של (עליה 1951

התעבורה. חוקי על לעבירות בייחס
100 טבלה

1951  1952  התעבורה חוקי על עבירות
לסוגיהן 19521951עבירות

רישוי 2064115433עבירות
... מופרזת ■מהירות 72784065

המכונית. לגוף מחוץ 821518נוסעים
הנהג מיותרים.במושב נוסעים ■הסעית 45574245

■ אסור במקום 146159805חניה
 ; ורשלנית זהירה בלתי 77117630נהיגה

השוטר להוראות 556488איציות
כלי.רכב^ תאורת ,7097עבירות 5175
הדרכ?ם לתמרורי ציות .אי 100384569

מספרימ שלטי 31321903עבירות
מטען 14101498עינירות

אופניים .874עבירות 322
אחרות 1727111714עבירות

הכל 9600167365בסך

84



101 טבלה ,.

1951  1952  .ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות
1952א7ע>םה"כ

ה*וןולה
מחגומחוזמחתמדזץי

יתלאביבירץשלימ בטבריהוזיפה וזננ י

דוחות 733785082,511206353001855370801239נרשמו
המשטרה ידי על 150514326506861011742הוזהרו

תלויים שהיו תיקים (כולל למשפט הובאו
הקודמת) השנה מן 674545867910075287442052869121195ועומדים

.. 639555375810112287441703468751190נידונו
62021525999915274401669168251150בקנסו
1221962133849196421ווכו

נהיגה רשיונות 617450101בוטלו

מאסר עונשי 136.12392819737הוטלו

לצבא שהועברו 10111234166התיקים
ועומדים .143447586946107432382תלויים 23637

בל"י קנסות הכל 404290235674737801631821110584514311127סך
בל"י הממוצע, .הקנס 65204.4807.4405.9506.6606.6109.680

פחי י. (חתום)
הכללי. המפקח

'102. ת, ל ב גן
*1י0י'י

/$7^/7$^*0$#
. ■"ם

נ!

"1

1

11ביר1ו

,12000

1000(י.

*0000

9000

3000

7000

6000

1_ ?י 000

 4000

_ ?000

, 2000

, 4 000
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