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תשי"ד)  (ונשי"ג שנתי1953 וחשבון דין

א' סרק

י י . ארגון
והארגון המצבה התקן, .1

התקן א.
ארגונית' מטרה המשטרה בפני הציבה מיוחדת, וערה ידי על 1951 בשנת שהוכנה התקן, הצעת
בעיות את לפתור ויעילה: תקינה לפעול.פעולה החיל של כושרו מרובה במידה תלוי שבהשגתה
על המוטלים והקשים המרובים התפקידים של לביצועם מוצק יסוד שישמש פתרון כוחהאדם
להותיר זאת ועם המבצעים' של מכוחם שלמעלה מעמסות כפיית ובלי בזבוז ללא ישראל' משטרת
ותנאיה צרכיה אבן כי ,י התפקידים של וגיוונם ריפויים עם בדבבד דינאמית' להתפתחות מקום
חברתית1,1 מהפכה ושל בניין של מתמיד בתהליך הנתונה ישראל, מדינת של תדיר המשתנים
וריפורמות המשטרה' של ובדפוסיה במבניה גם מקבילה התפתחות מחייבים וכלכלית' תרבותית
התקדמות אחרי פיגור של אפשרות כל שתימנע מנת על ובשיטותיה" בארגונה מחוייבותהמציאות

ויעילות. יכולת כושר' הפסדי של סכנה וכל המדינה
כאשר מוחשית בצורה הודגמו הקשיים הנסקרת. בשנה במלואן הושגו טרם אלה מטרות
המדינה גבולות על לשמור התפקיד הוטל עליו הגבול' משמר את מחדש לארגן ההכרח נתעורר
הוגדלה, המשטרה מצבת ופגיעותיה. הסתננות מפני הייחודית לאחריותו שנמסרו מסויימות בגזרות
ביצוע כוח בכללותה למשטרה נוסף לא כך ידי שעל בלבד זו לא ברם' זהו לצורך במידתמה אמנם,
אלא, בהסתכנות), המלחמה של והמוגבלים המוגדרים לתחומים (פרט האחרים פעולתה. בשטחי
להפנות הכרח והיה אושרה, שלמענה כשלעצמה"למטרה הספיקה לא שהושגה התוספת מזה: יותר חיוני וביצועם ראשונית שחשיבותם . רגילים משטרה מתפקידי אנשים של ניכר מספר
הללו. הרגילים התפקידים ביצוע ייפגע שלא כך על לשקוד  זאת ועם הגבול! למשמר ולהעבירם
דבה: ל ש בסופו איפוא' הופחת' הרגילים תפקידיה לביצוע המשטרה לרשות העומ1 האפקטיבי הכוח
המשטרה יחידות על המוטלת המעמסה מהגדלת ל1,ימנע לפיכך, היה' ואיאפשר ממויימת, במידה

אנשיה. ועל
של הסדיר בביצוע ניכרים ובזעזועים קשה במאמץ אלה, בנסיבות כרוך, ארגוני שינוי כל
להפחית.מכוח1  (1954 בשנת לקום (העומד המרכז מחוז של ארגונו מחייב למשל' כך, י התפקידים.
איאפשר זו הפחתה בלי החדש: המחוז של לרשותו הימנו חלק ולהעביר אחרות יחידות של האדם
בדבר הממשלה החלטת לפי נעשית כשלעצמה' והמועילה הרצוייה שהפרדתו" המחוז הקמת את לבצע

! יי יי בארץ. השונות הרשויות כלשטחי של והמנהלית הטיריטוריאלית החלוקה השוואת
עלידי המשטרה בפני שהוצבו הבעיות מסבך מזעיר מעט אלא אינן לעיל שצויינו הדוגמות
הירידה שלמרות ורחבתממדים, ענפה עבריינות המדינה: נתונה שבהם האובייקטיביים התנאים
חריפה בעייה מלהיות פסקה לא ארעית)* אלא ואינה שאפשר (ירידה הנסקרת בשנה במספריה שחלה
החרפתה בעומק); מסוכנת בהתפתחות מלווה בהתרחבותה שההפוגה משום (בייחוד ביותר וקשה
של והנוחיםלפגיעה המפותלים הארוכים, בגבולותיה המתנהלת "הזעירה", המלחמה של והעמקתה
כשכוחה' המשטרה עומדת אלה בעיות מול חריף. רוחני ומשבר קשים כלכליים תנאים י, מדינתנו
במלואם. כוחותיה להפעלת לה הדרוש התקן של בערך, אחוזים, לשבעים' אלא מגיע אינו האפקטיבי
האפקטיבי: הכוח כאמור'יירד ומוגבלים, מוגדרים שתפקידיו הגבול משמר את בחשבון נביא ואם
תפקידים שני היתר' ביןי הדוח, בשנת עצמה, על המשטרה קיבלה כן פי על אף רבים. באחוזים
הפנים,: משרד בידי כן לפני שהתנהלה בגבולות' הביקורת ביצוע למדי: .ומסובכים קשים ניוספים'



מבלי למשטרה הועגרו אלה תפקידים ' האוצר. משרד מידי אלינו שהועברה ההברחות, ומניעת
לפניכן. בהם שטיפלו האנשים עמם שיועברו

לתקן, זמני כתחליף שננקטה המיבסות, שיטת לפי לנהוג השנה, גם המשטרה הוכרחה לפיכך
מכסימליות מיכסות יחידה לכל הוקצו זו שיטה לפי הסופי. לאישורו הנאותים התנאים יקומו אשר עד

ליחידה. שהוקצה בכוחהאדם גמיש שימוש מאפשרת השיטה אנשים. של,
ואמצעיה אפשרויותיה תקציביים. גורמים של בעטיים ובעיקר, כל קודם נמנע,. התקן של מילויו

■ המדינה. של הכספיים קשייה החמרת עקב צומצמו המשטרה של

הארגון ב.
ידי על נגרמו מקצתם המשטרה! חיל של בארגונו לאמעטים שינויים הלו הדוח בשנת
לעיל' כנזכר בארץ, הממשל יחידות של הטיריטוריאלית המנהלית בחלוקה המקבילים השינויים
ובהסתגלותו! העבודה במהלך בפעם פעם מדי המתעוררים והשיקולים הצרכים עלידי  ומקצתם

במדינה. המשתנות ולנסיבות לתנאים המשטרה חיל של
עוזר דרגת ביטול  היה הדוח בשנת הארצי המטה במבנה שחלו העיקריים שינויים ה אחד

הכללי. למפקח כסגנים במטה האגפים ראשי ומינוי הכללי המפקח
המזכירות':: את הכוללת הכללי המפקח לשכת הוקמה ובמקומה בוטלה, הארצי המטה מזכירות
ציבור הלשכה,לייחסי ואת ז המטה) של בכוחהאדם (המטפלת הארצי' המטה מחנה מפקדת את

. . ועתונות.
של הקמתה עם בוטלה מיוחדים לתפקידים הקצין של הכללי למפקח הישירה כפיפותו
ובה הגבול' למשמר מפקדה הוקמה הארצי במטה הארגון. באגף מיוחדים לתפקידים המחלקה
שלהמחלקה למרותה .1954 שנת בתחילת יועבר זה מדור בהםתננות. ללחימה המדור נכלל

. , המיעוטים,. במדור יוייכלל מיוחדים לתפקידים
בחלק השוטף הבטחון ענייני ריכוז את לידיה לקבל המשטרה עומדת 1954 שנת. בתחילת

רבות. וארגוניות מנהליות בטחוניות, שאלות המעוררת מסובכת, בעייה היישובים: מן ניכר
המנהלה, אגף של למרותו הארגון, לאגף כפופה שהיתה הקשר, מחלקת הועברה הנסקרת בשנה
פי על אף ביצועית, מאשר יותר מנהלית" פונקציה או שירות הנו שהקשר סופית ונתברר הואיל

בערים. הקבוצתי לשיטור הנוגע בכל בפרט ביצועיות' פונקציוית גם תפקידיו בין שנכללו
הפלילית המחלקה של מסמכותה הועבר מסוכנים בסמים ובשימוש במסחר בלחימה הטיפול

הכלכלית. במחלקה מיוחד למדור  החקירות באגף
השינויים לעיל. שהוזכרה החדשה, האדמיניסטראטיבית החלוקה בביצוע הוחל הדוח בשנת :
שונה ששמה זבולון, נפת בצירוף לשעבר, טבריה מחוז שטחי נכללו בו הצפון. מחוז בהקמת החלו
התיכון. לנפת קודם שייכות שהיו מםויימות נקודות זה למחוז הועברו על,כך נוסף עכו". ל"נפת
במחוז השונים. המחוזות בין חולקו ויחידותיה והגבולות, החופים חטיבת בוטלה שעה אותה
"נפת הנפה שם החופים, משמר פעולות גם נכללו פעולותיה שבתחום נפה הוקמה חיפה, ^

, יי יי ■" ■ . יי ,י . י ■ ; י .■ ■ חיפה''. נמל
שדה (למשל' פועלות הן שבתחומיהם המרחבים של למרותם הועברו החטיבה יחידות שאר /
התעופה שדה עכו' לנפת ראשהנקרה תלאביב,, למחוז  ויפו תלאביב נמל לוד, התעופה \/
התחבורה למחלקת הועברה וגבולות חופים, חטיבת של המספנה וכוי). חיפה העיר לנפת חיפה /\

.. . ., .,,,.,■ , . הארצי. במטה
חדרה ונפת חיפה נמל, נפת חיפה, העיר נפת השינויים: ביצוע. לאחר נבללו' חיפה במחוז
אחה חלק ? העמקים) (לפנים יזרעאל לנפת כאמור, שהועבר, חלק הופרד ממנה התיכון), (מקודם
בתחומי הכלולה פתחתקוה/השרון, לנפת צורף יונה, יוכפל נתניה אזורי נכללו בו יותר, גדול

. י מחוזתלאביב.
לתכנית שבהתאם מרחביםי שטחי מסויימים במקרים אוחדו חסכון ומטעמי שעה כהוראת
אל הנגב מחוז צורף למשל' כך, נפרדות.? אדמיניסטראטיביות כיחידות להתקיים נועדו הכוללת
^בצפת? שמושבה צפת/כנךת, בנפת אוחדו כנרת ונפת צפת נפת ן נפה בדרגת ירושלים מחוז

ן בפתחתקוה. שמושבה נפרדת) נפה זו (אף פתחתקוה/השרון נפת;
לתתנפה ואיחודם פתחתקוה מנפת יוהרצליה רמתגן אזורי הפרדת עם נעשו נוספים שינויים

. , ■ ■ תלאביב. למחוז במישרין הכפופה רמתגן' תתנפת היא אחת'
נמצאת, זו פעולה המרכז. מחוז בהקמת 1954 שנת בתחילת ויושלם יימשך השינויים ביצוע י .

■ : ::, : .'■.. הכנה.: של בשלב הנסקרת, השנה תום עם
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לפעולת שיבושמה נגרם  לעיל הנזכרים .ן*דמיני*טראטיבייםי השינויים של כתוצאתאגב ,

החדשה האדמיניסטראטיבית החלוקה מן כתוצאה שהוקמו המרחבים תחומי יוהםטאטיסטיקה: הדיווח
השוואות זה בדוח לתת איאפשר למשל'. לפיכך, לפניכן* נהוגים שהיו אלה את חופפים אינם
בלבד. ארציות השוואות, אלא שעברה, השנה עבור והאחרים הפליליים הנתונים של ונפתיות מחוזיות
השנה תוך המחוזית החלוקה את אף להראות הוא הנמנע מן הללו, השינויים מחמת כן, על יתר.
יהיה אפשר השינויים השלמת לאחר .1954 בשנת גם יימשך זה עניינים ומצב עצמה, הנסקרת
אי זו במתכונת השוואות אולם ,1955 לשנת שוטפים ונפתיים מחוזיים מספרים בהצגת להתחיל
.1955 שלפני השנים עם ולא הקודמת השנה עם רק אז וגם ,1956 משנת החל אלא לתת יהיה אפשר

י כך. עלידי נפגעים אינם הארציים שהמספרים מאליו מובן
. . כדלקמן: מאורגן המשטרה חיל היה הדוח בשנת

הארצי המטה (1)

המבנה (א)
קובע הכללי המפקח וסגניו. הכללי המפקח של בראשותו הארצי, המטה עומד החיל בראש
והחטיבות האגפים פעולות את ומתאם מנחה הממשלה, מדיניות עם בתיאום החיל, של מדיניותו את

; הטיריטוריאליות.
לקבוע להדריכם, המרחבים, פעולות את ולתאם לרכז  שמתפקידם לאגפים, מחולק המטה

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

המנהלה אגף ו. 

הארגון אגף .11

החקירות אגף .111

. הכללי המפקח לשכת .1\/
לעיל. כאמור ניכרים, שינויים השנה חלו האגפים של בארגונם

ם י ד י ק פ ת ה (ב)

: הארצי במטה האגפים של תפקידיהם ואלה
מטפל כך נוםף"על למיניהן. מנהליות ובפעולות י בשירותים בכוחאדם, מטפל המנהלה אגף ו..

בשנה כפוף שהיה לקניות, המדור מנהל אדמיניסטראטיבי. יעל ובבעיות משקי בפיקוח הוא
משקי, לפיקוח המדור האפסנאות. מחלקת של למרותה הועבר במישרין, האגף לראש הקודמת
לראש במישרין כפוף האדמיניסטראטיבי, היעל ועל המשק על יעילה השגחה לביצוע האחראי

 , מחלקות: חמש המנהלה באגף המנהלה. אגף
רשומותיהם בניהול ליחידות, בחלוקתם החיל" אנשי בגיוס עוסקת כוחהאדם מחלקת

■:■ י וכיו"ב. חופשות בריאות, סעד, בענייני וכן המשמעת' על בפיקוח האישיות,
של ובהחזקתו והלבשתה בציודה בחימושה, המשטרה, בבנייני עוסקת האפסנאות מחלקת
■■" ■■י> ■. .■ יי י ויעיל. תקין במצב המשטרה רכוש
יציב אלחוט המשטרה:! של הקשר עורקי את תקין במצב ומחזיקה מקימה הקשר מחלקת "

■ " ודואר. טלפונים נייד, אלחוט ומורם), (דיבור
ובניהול. המשכורות בתשלום המשטרה, של בתקציבה מטפלת התשלומים מחלקת

. .י ., . החשבונות.
ודואגת יויעיל תקין במצב המשטרה של כליהרכב משק את מחזיקה התחבורה מחלקת

....... ,. י . הארגון. ליניעותושל
.י המשטרתיים הצדדים את המשטרה, של והמניעה ■המיבצעים תפקידי את מרכז הארגון אגף וו.
לבל בדרכים,; התנועה בענייני עוסק האגף בהסתננות. הלחימה ושל הגבולות שמירת של ■

האגף הטירונים.. ושל המשטרה אנשי של ובהדרכתם בהכשרתם ומטפל המשטרתיים צדדיה
המחקר את ומרכז עורך לשיפורן, הדרכים ואת העבודה שיטות את המשטרל', בעיות את חוקר
והתכנון. המחקר יסוד על שנתקבלו ההחלטות ביצוע על ושוקד המשטרתית הםטאטיסטיקה ואת
..,.■■ , ■ הן: הארגון אגף של מחלקותיו
המרחבים, וגבולות תחנות בתכנון בסטאטיםטיקה, במחקר, העוסקת התכנון, מחלקת

. ובכל ברישוי: המניעה, פעילות על בפיקוח וביןמחוזיים, מיוחדים במיבצעים במיפוי,



באנשים,שהוא האינדיבידואלי לטיפול (פרט ולארגונה המשטרה לתקן הנוגעים לעניינים ■

/ כוחהאדם). מחלקת של מסמכותה
סגל של המקצועית רמתו ובהעלאת הטירונים בהכשרת המטפלת ההדרכה; מחלקת
תרבותי יובפעולות המקצועית הספריה בהחזקת הדרכה' חומר הקיים'.בפרסום השוטרים
ובאילופם בהכשרתם וכן השונות הדרגות לאנשי המקצועיות הבחינות בעריכת וספורט"

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

אתהעבריינים. לדין ותובעת התעבורה
הבטחוניים* המוסדות ובץ המשטרה בין הקשר את מקיימת מיוחדים לתפקידים המחלקה

למיעוטים. המתייחסים בעניינים הטיפול זו במחלקה מרוכז כן

ואת הגבול משמר יחידות של פעולותיהן את ומתכננת מרכזת הגבול משמו מפקדת
י בהסתננות. הלחימה

בשנת היו' מחלקותיו למיניהן. שבוצעו' בעבירות החקירה פעולות את מרכז החקירות אגף ווו.
מטפלות המחלקות פלילי. לזיהוי והמחלקה הכלכלית המחלקה הפלילית, המחלקה. הדוח:
עובריחוק על בפיקוח לדין, ובהבאתם עבריינים במאסר פיקוחן' שבגדר הפליליות בעבירות

. וכיו"ב. שנמלטו עבריינים בתפיסת וחשודים, .

מתחומי חורגים שהם או מרובה שחשיבותם מקרים בחקירת עוסקת הפלילית המחלקה
במרחבים. החקירה ליחידות ומקצועי משפטי בייעוץ וכן אחה מחוז

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

בהם נעזרת שהמשטרה המדעיים באמצעיהעזר השימוש את מרכזת פלילי לזיהוי המחלקה
מעבדות ורכוש)) פושעים אלבום אצבע, (טביעות עבריינים רישום פשעים: בחקירת
ותחמושת, כלייריה להשוואת לצילום, פיסיולוגית, לכתבייד, הימית, (פתולוגית,

ולשיחזורים). לצילומים

רישום, ארכיון, (תיוק, מזכירות בתפקידי המטפל המטה, ארכיון את כוללת הכללי המפקח לשכת
את משטרה)! אנשי נגד בירורתלונות (עתונות, לייחםיציבור המדור את מכתבים)? הנהלת
המשטרה. פרסומי שלי לאור ההוצאה את וכן הארצי* המטה עובדי של עבודתם על הפיקוח

הגבולות. ביקורת של הרישום כרטסת הכללי המפקח בלשכת מוחזקת כך על נוסף

וחטיבות מרחבים (2)
שהיה המשטרה, חיל של הטיריטוריאלי בארגוץ חשובים שינויים כאמור, חלו, הדוח בשנת
את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם ונקודות תחנות נפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים מחולק,
הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות זה מכלל יוצאות הארצי. המטה ידי על שהותוותה המדיניות
חולקו ויחידותיה והגבולות, החופים חטיבת כאמור' בוטלה, הדוח בשנת לתחנות. מחולקות שאינן

נעשית. פעולתן היתה שבתחומיהם האדמיניםטראטיביים המרחבים בין
; ; כדלקמן: הדוח,, שנת תום עם איפוא, היה, החיל של הטיריטוריאלי המבנה

יפת זה במחוז נכללה כן השפלה.1 נפת הכפרים, נפת הבירה, נפת  נפותיו ירושלים, מחוז ו.
הקמת הנגב. למחוז האבנטואלי בעתיד שיוקצו התפקידים את שעה לפי המקיימת הנגב

; הקיימות. בנסיבות מוצדקת אינה הנגב לאיזור מיוחד מחוז

רמתגן! תתנפת פתחתקוה/השרוןן הדרומית; הצפונית, נפותיו: תל.אביב, מחת וו.
.. " ■  לוד. התעופה" שדה תתנפת

; ■ חדרה. החופים), מש*ר את (כוללת חיפה נמל חיפה, העיר נפותיו: חיפה, מחת ווו.

מטעמי;חסכון, שאוחדו נפות שתי משטחי המורכבת צפתכנרת, נפת נפותיו: הצפון, מחת /\ו.
חדרה מנפת חלקים צורפו שאליה; העמקים)  (לשעבר יזרעאל" נפת בצפת: ומושבה

.■■■"■;■■  ■■■" ■■. זבולון). (לשעבר עכו נפת (לשעבר.התיכון)!

10



המצבו. ג.

של אחוז לשבעים אלא הדוח בשנת זה!) בכלל הגבול (ומשמר המ^בה הגיעו> לאיל',.לא באמור
הקודמות: השנים למצבת בהשוואה הדוח, לשנת המצבה את המראה טבלה המוצע."קיהלן התקן

1 טבלה
19491953 האדם כוח מצבת

ה ב ע מ ה הרינת
1949 1950 1951 1952 1950

1 1 11 1 הכללי המפקח
11 1 1 2 הכללי המפקח סגן
 1 2 3  הכללי המפקח עוזר
7 6 5 4 5 מחמי מפקח
 , 8 12 17 18 מחלקה ראש
18 17 22 22 28 מחוזי מפקח טגן
25 38 67 80 83 מחוזי מפקח עוזר
72 108 115 144 187 ראשון מפקח
80 75 118 109 94 שני מפקח
3 ■ 11 10 12 10 רבסמל

270 314 365 481 501 ראשון(ד.) סמל(וו)
334 425 588 697 808 ורבשוטר שני(ה) 0מל(ת)

42303804348525512223שוטר(ת)

59675375479135563034בסךהכל

הריבוי 0%34.7%17.2%61.2^%11.012.2אחוז :

התפקידים ואת הגדלים הצרכים■ את ועיקר בלל מספקת אינה (110/0) במצבה הקלה העלייה
ניכר מספר ועמה כולה; שהתוספת העובדה יאת במיוחד לציין יש המשטרה. של והולכים ■המתרבים
משטרתיים לצרכים האפקטיבית המצבה הגבול. למשמר הופנתה הקיים, הסגל מן אנשים ■של

מוחשית. במידה הדוח' בשנת איפוא' פחתה' טהורים
: כוללים 1 בטבלה הניתנים המספרים

3 טבלה . טבלה2

. נ)שץטתת ווו םנוי י

הרוגה י ■"■
19531952

19531952הריגה

.... . ראשון 43מפקח

ראשונה מפקחת
שניה מפקחת

ראשונה סמלת
שניה סמלת

2

12

63

1

11

47

,"., שני מפקח
ראשון סמל

שוטר ורב שני טמל
שוטר

18

50

345

1

14

33

279

בסךהכל296356שוטרת י , ■,417330

הריבוי373415בסךהבל %26.4אחוז

מנת על במרחבים' עזר שירותי בביצוע זמניים מוספים שוטרים 85 הועסקו הדוח בשנת
פעילים. משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר

בשמירה וכן משרדיות" עבודות קשר' כגון: שונות' מנהליות בעבודות מועסקות המטרות
■ ■ י י: ..■ נשים. אצל ובחיפושים אסירות על

(נוטרים). המניין מן שלא שוטרים של ניכר מספר להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גם
/ דלקמן החלוקה לפי הועסקו' והם הקודמת) בשנה 375 לעומת 318) הנוטרים מספר ירד השנה
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4 לוז סב

המניין) כוו שלא (שוטרים נגטרים
הכועסים הינוההמחהנוחהכ/ההשס ח" הע2>/חיפהתלאביבירושלים

הראשית 121הרבנות ■4

(שיקום) הבטחון 617משרד.

הגיוס) (לשכת הבטחון 99משרד

הארנונה 33משרד

עולים) (מחנות היהודית ;418הסוכנות 22

(בניינים) היהודית .2הסוכנות 2

(רכבת) התחבורה משרד
2525

אזרחית) (תעופה התחבורה 549משרד

(איתנים) התחבורה 5משרד
5

הממשלתי הדפוס 33בית

הממשלתי 3המדפיס
3

הפיתוח 11213רשות

הקריה 95משמר
95

בע"מ אבן .מוצרי 33

הדר פרי 64524883מועצת

שק"ם .מפקדת 246

המנוח הנשיא 66ארמון

 _תנובה ■1 י ■1

 ירושלים 11עירית

רע"מ 22חברת

וסיד" 22"אבן

ירושלים לנעליים .1ביח"ר 1

הירושלמית החשמל 33חברת

הישראלית החשמל 1010חברת

318 18 80 98 122 בסךהכל

מחיר ואת משכורתם את המשטרה באמצעות משלמים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
 וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים כפופים ומשמעתית ארגונית מבחינה אך מדיהם,

החוק. ידי על לשוטרים שהוענקו בסמכויות
גם מדים. או שכר מקבלים שאינם מתנדבים, שוטרים של בשירותיהם גם נעזרת המשטרה
להלן המניין. מן שוטרים של החוקיות הסמכויות ממלוא נהנים בתפקיד, בהיותם אלה, שוטרים
■ : : י המתנדבים: השוטרים מצבת

5 טבלה

1953  מתנדבים שוטרים

"%%£*"
ירושלים 37מחוז

תלאביב מחוז
חיפה 24מחוז

הצפון 5מחוז

.66 סךהכל
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75712.270

535%8.7

162%2.6

80%1.3

3095.070

/ התפקידים לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן

.  6 טבלה
. 1953  אזרחיים) ועובדים משטרה (אנשי תפקידים לטל החיל חלוקת

■ האחוז \זכיםנ*ר התפסיר סוג

! י גבולוית. ביקורת החופים, משמר משמרות, מוקדים, (שיטור, מניעה ■■תפקידי
תורנים קצינים בתחנות, יומנים ניהול ומחקר, תכנון ספנות, טייסות, לסיורים,
לפועל, הוצאה הזמנות, חלוקת אסירים, ליווי חבלנות, כלבים, נוהגי במטות,

%45,8 2830 הגבול משמר בהסתננות, לחימה
עובדי צלמים, ומציאות, אבירות חטאים, גישוש, בילוש, (חוקרים, ■חקירה

מומחים) בעבירות,
נהגים

אופרטיבי קשר
, הדרכה

הסברה) תאונות, חקירת (פיקוח, תנועה
הוצאה סעד, כוחאדם, של רישוים עובדי תשלומים, עובדי (נשקים, שירותים
טלפוניסטיות, פקידים, בתבניות, הביקורת, חוליית כללית* מזכירות לאור,
בתי עובדי מפרזלים, טבחים, ספקים, בניינים, עובדי מחסנאים, אפסנאים,

%24.0 1487 המספנה) הסדנאות, מלאכה,
%0.4 27 תזמורת

10070 6187 סךהכל.

:י דלקמן אבןהבוחן או הקריטריון לפי נעשה השונים התפקידים לפי כוחהאדם חלוקת ניתוח
הציבוך את משרתים שהם או במישרין'. הציבור בטחון את או הציבור את האנשים משרתים האם
ולעשו^ תפקידיו את למלא המבצע לחלק אפשתת מתן עלידי במישרין שלא הציבור בטחון את או
האחרים הצרכים ולכל לתחבורתו לחימושו' לציודו" בעצמו לדאוג שיצטרך מבלי עבודתו את
לחלק לפניו. העומדות למשימות לבו תשומת כל את להקדיש האפשרות את לו נותן ישמילויים
■  "שירותים".  השני לחלק ישירים", ביצוע "תפקידי נקרא הראשון
וציודה משמעתה ארגונה, לבושמדים. חיל זאת, בכל הנה, אזרחי, גוף היא כי אם המשטרה,
שיוקמו מבלי נוצה שלמענם התפקידים את לקיים יכול אינו זה מסוג חיל מעיןצבאייט. הם
240/0 כוללים ממש שהשירותים מראה דלעיל הטבלה הסדירה. פעולתו את שיבטיחו שירותים
המניין מן המשטרה אנשי אחוז כאחד. ואזרחים שוטרים בכללה, המשטרה עובדי ממספר .בלבד

י יותר. עוד קטין  ממש בשירותים המועסקים
שלכאורה קטיגוריות שתי .%12.2  בחקירה ו החיל כל של %45.8 מועסקים מניעה בתפקידי
בהם יש אלה תפקידים אופראטיבי. וקשר נהגים בנפרד: צויינו השירותים, לסוג הן שייכות
א1ע במישרין המשרתים המיבצעיים, התפקידים מן  מזה יותר אך השירותים, מן משהו אמנם
מאנשי אופראטיבי) (קשר ו2.60/0 (נהגים) %8.7 שייכים אלה לסוגים הציבור. בטחון ואת הציבור
; המשטרה.
אף המשטרה, אנשי על ורק אך אמנם פועלת ההדרכה ההדרכה. שייכת לגמרי מיוחד לסוג
סוג כלל. המשטרה אנשי יקומו לא בלעדיה כי השירותים, על פנים בשום למנותה אין זאת כל עם

המשטרה. אנשי כל של %1.3 מהווה זה
איש. 27 הכל בסך אליה משתייכים דלעיל. נכללה.בקטיגוריות לא התזמורת

השירותים עובדי הפקידים' גם אלא המניין, מן המשטרה אנשי רק לא נכללו ו7 6 בטבלות
בשירותים. הם אף המועסקים הזמניים' המוספים והשוטרים
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גראפית': בצורה הנ"ל החלוקה את מראה דלהלן 7 טבלה

7 10בכ^ר1

1953 התפקידים לכי אדם כוח חלוקת
אזרחיים) ועובדים בועוטרה (אנשי

משמו אנשי כל הוראו .זו ה בטבל ומרחבים. חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
(בתי ה0דנאות בסיסי"האימונים; אנשי בה נכללו כן הארצי. המטה למצבת כשייכים הגבול

■■ ■ יי ■■.■■  ■.■.■'■■;■.■'■ י י" המלאכה;
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י 8 טבלה ,,.
31.12,53  מ י ומרחב חטיבות לפי המצפה

הבל מר 0חח
הצפןן

מחח
יפה ת

נז\ז\ז
תלאביב

מהוו
ירגשליט

המטה
וווי הא הדרגה

210695114298626195967

30511152485
25215639
58151319 96

221997314548836586187

1     1 הכללי המפקח
2    .  2 הכללי המפקח סגן
51 1 1 1 1 מחוזי מפקח
18 1 1 1 1 14 מחלקה ראש
28 5 3 1 5 14 מחוזי מפקח סגן
83 7 10 11 11 44 מהוזי מפקח עוזר
187 19 27 40 31 70 ראשון מפקח
94 14 15 19 6 40 שני מפקח
10  1   9 רבסמל
501 36 57 106 78 224 ראשון סמל
808 64 110 184 118 332 שוטר ורב שני סמל
4230 472 637 1066 700 1355 שוטר

משטרה אנשי סךהכל
המניין מ|

זמני מוסף שוטר
אזרחי פקיד .

שירות עובד

משטרה עובדי סךהכל

23  .    28 שוליות
318 י 18 80 98 122  נוטרים

נמנים הארצי המטה מצבת שעל לכאורה' מראה, החיל של האדמיניסטראטיבית החלוקה בחינת
למרחבים. בייחס מדי גדול הארצי המטה שסגל תשם להתקבל עלול המניין. מן משטרה אנשי 2106
מספרם שאת הכלל, מן יוצא ללא הגבול, משמר אנשי בל כאן נכללו זו במצבה כל, ראשית ברם,
היערכות, של בשלב כה עד שעמד ישראל" במשטרת שבחיל להדגיש יש שנית, לגלות. אין
של וההדרכתיים המינהליים הפיקודיים, לתפקידיו מיוחדת חשיבות נודעת והתגבשות, התארגנות
מן אלה לצרכים משימותיו. למילוי מלאה הכשרה ולהכשירו החיל את לגבש  שמטרתם המטה,
נמנים הארצי המטה מצבת על שלישית ובעלכוח. ברםמכות ומנהל, מדריך מרכז שיהיה ההכרח
וזה כן, על יתר רב. במספר מבצעים עובדים גם בו נכללו אדמיניסטראטיביים; עובדים רק לא
אלה עובדים כולו. החיל את המשרתים המיתקנים כל עובדי נמנים הארצי המטה מצבת על העיקר,
עובדים אף הארצי המטה מצבת ל ע נמנים זה לכל ומעל ובזבוז. פיצול למניעת במטה מרוכזים
משרתים, הם דבר של שלאמיתו בשעה גרידא, פורמאלית אלא אינה למטה שהשתייכותם רבים

הקשרים. למשל, במרחבים: יושבים ואף
עובדי נמנים זו מצבה על בםיסיהאימונים,! אנשי כל נחשבים המטה.הארצי מצבת על
(סדנאות, הקשר של המיתקנים עובדי כל מחסנים)" בתימלאכה, סדנאות, התחבורה, של המיתקנים

וכיו"ב. אצבע טביעות עובדי מעבדות, עובדי שונים, מומחים בתימלאכה), מחסנים,
שעל, נמצא האימונים, בסיסי ואת התחבורה מיתקני את הגבול, משמר את החשבון מן נוציא אם
סמלים 294 מפקחים, 72 עליונים, קצינים 61) המניין מן שטרה מ אנשי 768 נמנים ממש הארצי המטה
כוחאדם שירות. עובדי ו31 אזרחיים פקידים 24 אליו משתייכים כך על נוסף שוטרים). 341 ו

כדלקמן: מתחלק זה
. 9 טבלה

1953  לפיהתפקידים  הארצי במטה כוחהאדם חלוקת
7,אז/ח תמםפר הוגפלזיו

מחקר, תיכנון, חוקרים, (פיקוד, ביצוע בתפקידי
מיוחדים, תפקידים נהסתננות, מלחמה מומחים, מעבדות,

%55.9 429 . . וכיו"ב^ פלילי זיהוי תנועה' אופראטיבי, קשר הדרכה,
תשלומים, שירותים, (כתביניות, ושירותים מנהלה

מזכירות, הביקורת, חוליית סעד, גיוס, רישום,
$34.2 263 בתימלאכה).... מחסנים, הקניות' משרד ארכיון,
%$9_י 76 . . . נהגים
%100 768 סךהכל
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מזון, יותר המטה* על הנספחים האנשים במספר הגזמה שאין בלבד זו שלא איפוא, ברור'
המקרים שברוב ראשונית' חשיבות בעלי משטרתיים ביצוע בתפקידי עובדים מהם ל560/0 קרוב
ממש, מנהלה בתפקידי עסוקים כ%35 רק האחרות. היחידות כל של פעילותן גם בהם תלויה

■ בשלמותו. המשטרה היל כל את משרתים ואלה

אזרחיים עובדים ד.

אזרחיים פקידים 39 במשטרה שירתו הדוח תקופת סיום :עם הבאות בדרגות
7חניכים

17 1דתה

16 2דרגה
12 1דרגה

11 1דרגה

10 13דרגה
9 9דרגה
8 3דרגה

7 1דרגה

5 1דרגה

39ס"ה

טבחים נקיון, (פועלי שונים בשירותים עובדים 96 כך, על נוטף שירתו, הדוח שנת סיום עם
בסדנאות. שוליות ו28 וכיו"ב)

שוטרים של בדרגות משטרה' אנשי של למעמד אזרחיים עובדים 13 הועברו הדוח בשנת
ושוטרות.

"  ב' ק ר פ . .

כוחאדם*)
גוחאדט בעיות .1

השנה; גם נמשך הקודמת' בשנה הורגשה שאתחלתו המשטרה" של בכוחהאדם הייצוב תהליך
והולכת הנמשכת המגמה זאת, בכל חשובה, מספיקים, הייצוב ממדי היו לא השנה אף כי ואם

לבאות. ותקווה אות בה שיש שיפור, לקראת
לעומת '651) %23 ניכרת, ירידה הפעם אבסולוטית, ירידה ירד שוב המצבה מן היורדים מספר
מספר לבין המצבה מן ההורדות בין היחס את המראה האחוז גם ירד הקודמת). בשנה 844
באחוז הירידה  ביותר המעודד ברם הקודמת). בשנה %61 לעומת ,%52.4) המתגייסים
%74.0 לעומת '59.40/0 הדוח בשנת היה המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז המתפטרים.
התנאים מחמת נבלם ההתפטרויות שגל הדעת על מתקבל .1951 בשנת ר%83.6 הקודמת בשנה
לסידור הנרחבות האפשרויות הפחתת ידי ועל במדינה' השוררים בעיקר' הכלכליים האובייקטיביים,
לשיפור ההתפטרויות בלימת את לייחס איאפשר לצערנו' כן. לפני המתפטרים נהנו שמהן טוב,
שנות במשך במצבה הירידות בין ההתפטרויות אחוזי בחינת במשטרה. והעבודה המשכורת בתנאי
לתנאים בהתאם בעיקר מתרבה או פוחת המתפטרים שמספר מראה ישראל מדינת של קיומה
<: דלקמן הטבלה ידי על כמוכח שעה' אותה בארץ השוררים הבלתינוחים' או הנוחים החיצוניים'

10 טבלה
המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוזי

ביו המתגזגזריט א7/ה
המויבה מן היורדים

1948%12.9
1949%76.3
1950%69.8
1951%83.6 .
1952%74.0
1953%59.4

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק המסקרים
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היתד. המצבה מן שהורדה מש>ים בעיקר הנראה (כפי נמוך המתפטרים אחוז היה 1948 בשנת
גל גאה ב1949 המלחמה גמר עם מיד בצבא). פעיל לשירות בגיוס רבים במקרים כרובה
ועם המלחמה הפסקת עם ואילך, מכאן המצבה. מן היורדים ממספר 76.30/0 כדי עד ההתפטרויות
צמצום חל כאשר 1952 שנת עד בהדרגה ועלה המתפטרים אחוז הלך הכלכליות' האפשרויות ריבוי
נמשך זה ותהליך המתפטרים אחוז ירד שוב החדשה! הממשלתית המדיניות בעקבות כלכלי

י השנה. גם
ייווצרו כן אם (אלא בארץ הכלכליים התנאים שיפור עם להשתנות אמנם, עשוי, זה דברים מצב
י, בשירות) להתמדה וגורם משיכהי כוח בהם שיהיה ועבודה משכורת תנאי במשטרה בינתיים
אלה ש*םפרים מוכיח ולהתפטחיות המצבה מן להורדות המתייחסים המספרים ניתוח מאידך'
להשתרש בינתיים שיספיקו שהאנשים התקווה ומכאן הוותק. לעליית הפוך ביחס והולכים פוחתים

הכללי.. העבודה המצב.בשוק שישתפר לאחר גם נקלה על יטשוה לא במשטרה ולהתערות
: לעיל האמור את מדגימות דלקמן הטבלות

10א' טבלה
1953  המצבה מן היורדים
בשירות וויתקם לפי

ח,,ד ערי 20 ער 11 ער 6. חמש %רכע
יי " 4ג 9.0 10 ש5ימ ש1ימ

שלוש
שנים שנים שנים שנתיים שנה

אחה
פחות
משנה

235
2215313
52512121225156

2461251075138811577

651 1 28 53 65 114 127 251

עליונים קצינים
מפקחים
סמלים
שוטרים

סןהכל

דלקמן בטבלה סוגיהם? לכל המצבה מן היורדים הכוללים"של המספרים ניתנו הנ"ל בטבלה
: בלבד המתפטרים מספרי נותחו

11 טבלה
1953  המתפטרים

בשירות וויתקם לפי

עליונים קצינים
מפקחים
סמלים
שוטרים

סךהכל

ערחמשארבעשלוששנהפחות ער6 דילמעלת11 חיי
1020שניםשניםשניםאחתמשנה מ20.

23■ 5
2115312
י424 10911231'46

15463512821511324

387 1 24 33 39 57 65 158.

הדוח:. בשנת המצבה מן ההורדות לסיבות המתייחסים המספרים מנותחים שבה טבלה להלן
12 טבילה

סיבות 1953 המצבה מן הורדות
סרהכל ממלים

ושץטריגז מפקחים קצינים
עליונים ההורדה סיבות

23
66

370387
5757
152152
66
22
3232
66

12

651 633 13

בתפקיד נהרגו
נפטרו

התפטרו
המשטרה לפק' (1)9 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפק7 (3) 7 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפק' (7)18 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפקי 15 סעיף לפי פוטרו

לצה"ל גוייסו
אחרות סיבות

סרהכל 
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לפני המצבה מן שהורדו המשטרה אנשי 251 שמבין מראה וניתוחן דלעיל הטבלות השוואת
לפקודת (1)9 סעיף לפי פוטרו 57 !158  התפטרו לשירותם הראשונה השיה את שהשלימו
29 > לשירותו) הראשונים החודשים ששת של הנסיון תקופת תוך טירון לפטר (המאפשרת המשטרה
ד אחת משנה למעלה ששירתו המצבה מן היורדים מבין אחרות. סיבות בגלל המצבה מן הורדו
המשרתים מבין .46 ופוטרו 57 התפטרו  שנתיים המשרתים מבין פוטרו. ו37 65 התפטרו
.18 ופוטרו 33 התפטרו  שנים ארבע המשרתים מבין .23 ופוטרו 39 התפטרו  שנים שלוש
מספר והולך פוחת ואילך מכאן שלושה. ופוטרו 24 התפטרו  שנים חמש המשרתים מבין
בסך שנים שלושיםוארבע עד משש שוויתקם מתפטרים 11 הכל (בסך ניכרת במידה המתפטרים
הוותק בעלי בין הנשירות ריבוי  זו תופעה שנים). 13 של ווחק בעל בלבד, אחד ומפוטר הכל,
במידה הראשונות, שירותו שיות בחמש הנו, המשטרה שאיש אמרנו כבר למדי: טבעית  הנמוך
הוא הרי  מסתגל אינו ואם בחיל, והתמצאות הסתגלות של לתהליך הנתון טירון, בחזקת רבה

מופרזים.  אצלנו הזאת התופעה ממדי ברם, נושר?
 המצבה מן ירדו הקצינים מבין ושוטרים. סמלים  המצבה מן היורדים של המכריע רובם
במילוי שנהרג אחד למפקח פרט התפטרו, אלה כל מפקחים: עשר ושלושה עליונים קצינים חמישה

בו. לזלזל אין הקצינים מבין מתפטרים של זה מספר תפקידו.
שונות; סיביות בגלל המשטרה, מפקודת (3)7 סעיף לפי שפוטרו אנשים 152 היו המפוטרים בין
סעיף לפי משמעתיות, עבירות על פוטרו אנשים ששה הטירונות. תקופת תוך כאמור, פוטרו, 51

בסך המשטרה)! לפקודת 15 (סעיף בריאות מטעמי  שניים המשטרה! לפקודת (7) 18
.217 הכל

כאמור, נעוצה, שסיבתם לגיוס. המועמדים במספר והריבוי ההתפטרויות במספר הירידה
המתגייסים בברירת להקפיד המשטרה פיקוד שבידי האפשרויות את הרחיבו הכלכליים, בתנאים
רוצים שאינם או מסוגלים שאינם האנשים את המשטרה משורות להוציא וכן יותר, המתאימים
הגופני או השכלי כושרם מחמת ואם מזגם, או אופיים מחמת אם כראוי, המשטרה לעבודת להסתגל
סגל של התהוותו את מונע 'והוא מדי, גבוה זאת, בכל הוא, הנשירה אחוז ברם, מספיקים. הבלתי
משביעה הקצונה בדרגות היצימת זאת, לעומת הנמוכות, בדרגות משטרה אנשי של וקבוע יציב

המשטרה. עבודת בנויה שעליהם והידיעות הנסיון רכישת את מאפשרת והיא רצון/
נמצאים .עדיין הקשרים, ניתוק על המקשה האובייקטיבי המצב של בעטיו ודווקא הכל, אף על
לפיכך קבע. של מקצוע ולעשותה בעבודתה להשתלב סופית החליטו שטרם אנשים במשטרה
המקצוע. ומלימוד אחריות מקבלת להימנע הנטיה יותר, פחותה במידה בי אם השנה, גם הורגשה
לעבור אותם שמכריחים על בפומבי להתלונן בניחורין עצמם את שראו אנשים אף נמצאו
אין אלה תלונות אחראיות. ולדרגות לתפקידים להכשירם שמטרתה אינטנסיבית, אימונים תקופת
מקלט לשמש יכולה אינה בפרט, הקיימות ובנסיבות בכלל, המשטרה כי צידוק, שום להן למצוא
נכונות מראים ושאינם החיל על המוטלת. במעמסה חלקם גמלוא לשאת מוכנים שאינם לאנשים
מלא שילוב בה שישתלבו מאנשיה דורשת המשטרה זו. במעמסה לנשיאה עצמם את להכשיר
את למלא המטרה את לעצמו העמיד המשטרה פיקוד החיל. לעמוד צריך שעליה לרמה ושיסתגלו
של יכולתה.המקצועית בהרמת המדינה של הכלכלי מצבה ידי על הנגרמים הצמצומים מקום
במלוא לעשות נדרשים והם האנשים את להכשיר חובה כך לשם עבודתה. פריון ובהגברת המשטרה

הרגילה. מיכולתם יותר אף ולפעמים יכולתם,
וותיקיה. הארץ ילידי של גיוסם בעית היא פתרונה, על באה טרם עכשיו #גם אחרת. בעיה
לאחר לארץ שבאו אנשים היו מ%40 למעלה הארץ! מילידי 20.50/0 רק היו הדוח שנת מתגייסי בין
(למעלה המיעוטים מבני 142 היו 1953 שית מתגייםי שבין להוסיף יש כך על המדינה. הקמת
מספיק הוא אין עכשיו גם אולם השנה, איפוא עלה למשטרה שהתגייסו הארץ ילידי אחוז מ11.40/0).

ועיקר. כלל
לחזור יש פתרון. להן נמצא וטרם בשנה, שנה מדי הפרק על ועולות חוזרות אלה בעיות
ישראל למשטרת נגרמים חמורים נזקים כי פעם, לא הדברים הושמעו אם אף כך, על ולהתריע
ובהכשרתו באימונו מחדש להתחיל ההכרח ידי על נגרם חומרי נזק האמורות. התופעות ידי על
המתפטר' באיש שהושקעו ההשקעות הפסד ידי ועל ,י מחדש לציידו הצורך ידי על 1 טירון כל של
ההכשרה' אף על כידוע, כי, ההשקעות, של לאמזרטיזאציה שירותו הספיק לא אפילו המקרים שברוב
לעבוד שיוכל כדי הדרוש הנםיון הראשונות, השנים במשך שירותו תקופת תוך חדש, לשוטר אין
מת3ז הללו האנשים את ולסגל לאמן כדי שהושקעו והממון המאמצים הדרושה. התפוקה במלוא
החיל. של המקצועית הכשרתו של הממוצעת לרמה נגרם עצום נזק 9יחת. שהביאו ל*גי מיק
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מאומנים משטרה אנשי של יציב סגל יצירת עליידי אלא פתרונן תמצאנהיאת לא אלה בעיות י

תנאי ובשיפור המשטרה אנשי של בהכשרתם המושקעים המאמצים כל מופנים ולכך ומנוסים,
ל כ למשך או חייהם ימי לבל מקצוע כאנשי בה וישתקעו במשטרה ישתרשו ש מנת על עבודתם,

, הדעת. על מתקנל בפריון לעבוד מסוגלים הם בה התקופה
 שבר ותנאי עבודה תנאי  תנאים ביצירת מרובה במידה תלויה האלה המאמצים הצלחת
את ימריצו אשר תנאים ובפרט מתגייסים, של מתאימים לסוגים משיכה כוח בהם יהיה אשר

יותר. מכניסות פרנסות אחרי לחזר ולא במשטרה להישאר הללו האנשים
קיומה שנות במשך לעיל שהוסברו התנאים של המצטברות התוצאות את המראה טבלה להלן

ישראל. משטרת של

13טבלה

מןגיוסים 19531948והורדות  ה ב צ מ ה

___טייסיהשנה מ; הורדו
מהם התפטרוהמגיבה

המתפטריט אחה
היירדים מביז
המגיבה !0

וזיירריס אהה
המצבה מן

המתגייסים ??(םה

1948212030940%12.9%14.6

19491827586447%76.3%32.1

6%55.8ל1950118666246269.8
19512154887742%83.7%41.2
19521383844625%74.0%61.0

19531243651386%59.4%52.4

991339392702%68.6%39.7סךהכל

 המתגייסים כל של %40 כמעט של מחזור  דלעיל הטבלה מן המשתקף העניינים מצב
זו מטבלה המשטרות. בתולדות ללאתקדים כמעט והנו ביותר, רצוי בלתי מצב שהוסבר, כפי הוא,
השנים. ן באות שגויסו המשטרה אנשי מכל 39.70/0 המצבה מן הורדו שצויינו שבשנים אנו למדים

דלהלן. 26  25 בטבלות משתקפת הוותק על המצבה מן ההורדות השפעת

ההתפטרויות נימוקי
כי אף להתפטרות. בקשות שהגישו המשטרה אנשי עלידי שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן
זאת בכל הרי המקרים, בכל לאשורם הדברים את במגלים הפורמאליים הנימוקים את לקבל אין
שניתנו אלה עם השנה שניתנו הנימוקים השוואת המתפטרים: מפי הנשמעות בטענות עניין יש כולה: במדינה אף ואולי במשטרה, הרוחות שינוי על מעניינת עדות בה יש הקודמות בשנים

14טבלה

ימוקיני ו ר ט פ ת ה 1953ה 1111951 
.. . ,

הפוץעניבו חאהוזמספר
ק ו מ י נ ה

195319521951195319521951

ותנאי מפפקת אינה המשכורת
קשים 10/040.79672.970.ר1052545411שידות

משפחתיות 94154סיבות .86%24.4%24.7%11.6
לקויה %4.5י295033%7.5%8.0בריאות

להשתלם המתפטר 4718%1.0%1.1%2.4כוונת
אחר ממשלתי למשרד 41115%1.0%1.7%2.0העברה

))12החיישניות 3.19'0
■'' . לחוץלארץ 1214949%3.1%23.8נסיעה ■%6.6

ושונות אישיות 1■1271סיבות %32.7

%100.0,387625742%100.0%100.0סךהכל
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\ \ ,.. י,, כוח"האוט: הרכב .2 ■ ... , :

ושל המשטרה, של שלכוחהאדם היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן .

הוותק המוצא, ארץ ההשכלה, רמת המשפחתי, המצב לפי הגיל, לפי נותח כוחהאדם בעיותיו.
1953 לשנת המספרים של. הסךהכל של השוואה ניתנת טבלה בכל בארץ. השהות יותקופת במשטרה
בהשוואת כאן גם השנתי, בסךהכל מהווה סוג שכל האחוזים ניתנים וכן ,1952 לשנת המספרים עם
מספר של מקביל ניתוח ניתן הנזכרות הטבלות מן טבלה לבל מתחת .1952 שנת עם 1953 שנת
מספרי רק ניתנים בה ,16 לטבלה (פרט 1952 שנת נתוני עם והשוואתו 1953 לשנת המתגייסים
לצפות שיש ההתפתחות. מגמות הן מה אותנו מלמדת החיל של הכוללים המספרים השוואת .(1953
הוותק, מסעיף חוץ לעיל, שנמנו הפרקים ראשי לפי הוא גם נותח זה חומר הקרוב. בעתיד להן

לטירונים. ביחס קיים שאינו
1950 בשנות כוחהאדם הרכב של ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנים כף על נוסף
והוותק ההשכלה, דרגת בארץ, השהות תקופת המוצא, ארץ דלקמן; הפרקים בראשי ,1953

במשטרה.

המשטרה אנשי של גילם א.
15 טבלה

. יל ג ה י פ ל  19521953  האדם כוח הרכב י
בט"ה האתת הכו?1?1 המספר ושוטרים סמלים קצינים

חגיי,
19521953195219531952ג19531952195

שניט 25 עד
שנד, 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

2

39
206
171

9
48
219
105

1716
1628
1723
482

1789
1603
1271
331

1718
1667
1929
653

1798
1651
1490
436

0'ל28.8
27.9%
32.3%
11.0%

33.596
30.770
21.190
8.1%

4183815549499459675375%100%100סןהכל

שניםעד 25
שנה26 30 8
שנה31 40 13עד
1ומעלה41

16 טבלה
הגיל י פ ל  1953  ם י ס י י ו ג מ  אדם ה כוחי הרכב

האחייכ0ד המסטי סמלימ  קטינים השנת*תגיי הכל הכול?1 ושוטרים ., י "י

%57.2 711 711
%27.4 340 332
%14.1 175 162

; %1.3 17 16

%100 1243 1221 22 סךהכל

של %88 עכשיו גם אמנם, החיל. של הממוצע בגיל מםויימים שינויים חלו הנסקרת בשנה
ירד משלושים למטה שגילם האנשים מספר אולם מארבעים, למטה  ג?לם המשטרה, אנשי כל
למעלה שגילם הקצינים של מספרם עלה. הקצינים של הממוצע גילם גם ל%56.7. מ64.20/0
%84.6 שמהם ,1953 שנת למגוייסי בייחס המצב מזה שונה אחוז. לתשעים מ850/0 עלה משלושים
השנה שגוייטו הקצינים של מ%57 למעלה מארבעים. למטה ,הם ו98.70/0 משלושים למטה הם
לגיוס זו תזוזה של העיקרית סיבתה מארבעים. למטה הם לאחד, פרט ובולם, משלושים, צעירים

הגבול. משמר של בצרכיו נעוצה צעירים

. המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.
17 טבלה

: המוצא ארץ לפי 19521953 כוחהאדם הרכב
בם1הכוללהמספרץשץטריםגזמלינזקטינים השנתיהאחת, יה

19531952195319521953195219531952 ■■■

ישראל ארץ
אסיו!

אפריקה
אירופה
אמריקח

62
■ 7

8
338
3

59
7

8
305
2

1079
1024
934
2499

13

970
933
774
2301

16

1141
1031
942
2837

16

1029
940
782
2606
18

%19.1
17.3%
15.8%
47.5%
0.3%

%19.1
17.5%
%14.6 .

48.5%
0.3%

טךהכל ■4183815549499459675375%100%100
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אי 17 טבלו?
המוצא ארץ פי ל  19521953 שנת  מגוייסיים לוחהאדם כפ ל ל,

המוצא אוץ
 בם"ההבוללהמספר[שוטריםסמליםקצינים האתת השנתי■

19531952195319321953193219531952

ישראל ארץ
אסיה

אפריקה
אירופה
אמריקה

8
1

13

5

6
1

261
234
269
456

1

193
351
253
570

4

269
235
269
469

1

198
351
253
576

5

%21.6
18.9%
0'ל21.6
%37.8 ■
0.1%

%14.3
25.4%
18.3%
41.6%
0.4%

,.22121221137112431383סךהכל %100%100

מבני 417  (17 (בטבלה נכללו בארץ שיולדו האנשים במספר כי בחשבון להביא יש
הם, המיעוטים בני המיעוטים. מבני 142 נמצאים א') 17 (טבלה החדשים המגוייםים בין ו, המיעוטים
הקודמת). השנה לעומת %6.2 של (עלייה במשטרה המשרתים הארץ ילידי מכל 35.60/0 איפוא'
הארץ המגוייםים^בני ממחצית יותר כלומד, / %53.1  המיעוטים בני היו הדוח שנת מגוייסי בין

ב37.90/0 שעברה, השנה לעומת עלה, ומספרם מיעוטים, אנשי הם
מבין ו40.50/0 המשטרה אנשי מכל %33.1  הם ישראל) ארץ (להוציא ואפריקה אסיה ילידי

. ■ הקודמת. בשנה ר%43.8 %32 לעומת . '1953 שנת מתגייסי
קיבוץ תהליך את ביותר מוחשית בצורה מדגימה המשטרה אנשי באו שמהן הארצות רשימת

 מוצאם: ארצות לפי המשטרה אנשי מספר את לפרט ראוי בה. המתהווה הגלויות
 1141ישראל

 864פולניה
 787רומניה
 538עיראק
 383מצרים
 361מרוקו

 242גרמניה
 232צ'כוסלובקיה
 209תורכיה
 161הונגריה
 ~ 128בולגריה
 ארמניה) (כולל 127רוסיה
 112לוב
 96סוריה
 83אלג'יר
 78אוסטריה

 67תימן

 67פרס
 60ליטא
 33לבנון
 ■ 33יוון

מקורסיקה) 5 (מהם 28צרפת

 22יוגוסלביה
 20לטביה

 17ספרד
 מסיציליה) 2 (מהם 15איטליה
 11בלגיה

 8הודו

 6הולנד

 הברית ■ 6ארצות
 5אפגניסטן
 הירדן 3עבר
 יי 3בראזיל
 3ארגנטינה

 3סין

 2אנגליה
שוויצריה, קולומביה, קובה,

קפריסין, מכסיקו, בורמה
קפריסין, מכסיקו, בורמה,
תציג, נורבגיה, סעודיה,

 אריתוייאה יסודן, ■כ''א1
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111 1950

111 1952
11 1 11 ו ! 1) ^^ ^*

%0.3 %0.3 %0.2 %0.3

אמריקה

18 ג'1ג:13וץ

1950 ה8דם כוח בהרכב עדים
הכדרצא ארק

וון ןן וו

ירדפה א אפריקה אסיה

19.1 %
^^ 2222

יננור1ל1ל ארק

8



ב!הרנ!נ! חלקם השך(נה האנשיבו, של; האבסולוטי לבלמגו*ר שים שמבלי אגו למדים זו טטבלה
,%19.1 ל%20.3, '1950 מ230/0,בשנת בהדרגה, ירד הארץ ילידי אחוז  כדלקמן: כוחהאדם
%117.3 ,%17.5 '%13.7 '810/0 בהדרגה: עלה אסיה ילידי אחוז .1953  1951 בשנות 19.10/0
,%61.2 ניכרת; ירידה ירד אירופה ילידי אחוז .%15.8 ,%14.6 ,%11.7 ,7.40/0 . אפריקה ילידי
1953 שבשנת לציין יש ניכר. שינוי ללא נשאר אמריקה ילידי אחוז .47.50/0 ,48.50/0 ,54.10/0
הדימ1י הרכבו בגיבוש הנראה' כפי קשור' זה.,הדבר מסוג השינויים בשיעור ניכרת האטה הורגשה

החיל. של בגיבושו מאשר יותר היישוב' של גראפי

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

19 טבלה
; ההשכלה לפי 19521953  כוחהאדם הרכבי

בס"ההכוללהמספרץשץטויםסמליםקצינים השנתיהאהח

19531952195319521553195219531952

מעממית פחות
ו

4442404442407.470: %4.5

53523358301434113066%57.2%57.0עממית

תיכונית 19112431752621864.470,3.570חצי

2512271400.145016511677%27.731.270תיכונית

גבוהה %0.3;4414141818%0.3חצי
918790101181188%3.0%3.5גבוהה

418381554949945967537510070%100סךהכל

20 טבלה
ההשכלה לפי  19521953  מגוייסים כוחהאדפ הרכב

השגץזיהאחו!הכן??המ0פוץעיץטץיםממליםקע>נ>0 בס"ה

19531952195319521953195219531952

מעממית 222752227517.9705.470פחות

177193877193962.07067.970עממית

, תיכונית .9חצי 1856194627,6704.470

11612928514029111.27021170תיכונית

. גבוהה 1931030.8700.270חצי

14596130.5701.070גבוהה

221212211371124313831007010070סךהכל

גבוהה השכלה בעלי מספר קלים. שינויים אך הלו החיל אנשי להשכלת המתייחסים במספרים
~ מזה פחותה או עממית שהשכלתם המשטרה אנשי מספר במקצת? ירד ותיכונית) (גבוהה יותר
גבוהה חצי או גבוהה שהשכלתם איש 20 המ,צבה מן ירדו הדוח שבשנת לציין יש במקצת. עלה
השכלתם ברמת ניכרת ירידה חלה כך על נוסף תיכונית. חצי או תיכונית  שהשכלתם ו184
הדורשת הרגילה, במשטרה לשירות לא הופנו אלה מתגייסים כאמור, ברם, .1953 שגת מתגייסי של
,.■"■■ אחרות. לתכונות יותר רבה חשיבות נודעת עובהם לתפקידים אלא יותר, גבוהה השכלה רמת

23



$'1, גיוב:כ!71

19531950 האדם כוח בהרכב טועףים
. : ההשכלה

64.4*

10 50
1051
11952
11955

.אי,*.ן.*^.ן

ננממית תיכרגית גבוהה

ישתפר לא זה שמצב לחשוש יש החיל. של ההשכלה בדרגת לירידה מגמה על מראה זו טבלה
והעבודה. המשכורת בתנאי שיפורים יחולו כן אם אלא

המשטרה אנשיי של בארץ שהותם תקופת ד.
22 טבלה

בארץ השהות תקופת לפי  19521953  ם ד א ה ■ ח ו כ הרכב
השנתי בם"ה האחה הכץלל המספר ושץטריט סמלים קצינים
1952 1953 1952 1553, 1952 1053 1952 1653

בארו השהות תקיפת

%19.1
22.7%
8.0%
35.5%
14.570
0.2%

19.170
21.870
26.770
32.170
0.270

0.0370

1029
1219
428
1910
781

1141
1304
1592
1917

11
2

970
941
416
1885
775

7

1079
1005
1559
1894

10

2

59
278
12
25
6

1

62
299
33
23
1

הארץ ילידי
ומעלה שנים 10
שנים 105
שנים 5  2

שנתיים עד שנה
משנה פחות

418381סרהכל 554949945375י 5967%10010070

מגוהאדכוחהרכב  ם
ט!
 ם י ייס

23 :לה
תקופת19521953 רץבאהשהותלפי

השהות כארץהקןפה
יסמליםיניםקי% תכןללושוטרים זהמספר שנתיבס"ד,אה! ה ה

16531952195319521952 155316531952 .

14.170.
6.070
7.1%

51.070
21.370
0.570

21670
7.370
30.570
39.870
0.670
0.270

198
83
100
694
301
7

269
91
379

י 495
7
2

193
78
100
693
301
6

261
80
376
495

7
2

8
11
3

10070 10070 1383 1243 1371 1221 12 22

הארץ ילידי
ומעלה שנים .10
ישנים 10  5

שנים 5  2
שנתיים ער שנו!
 פחותמשנה

; סן"הכל
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24 ר. כ{ .ב 10
19531950 ה*דם כוח בהרכב שיערים

בארק הגבוהות תקופת

1950
19 51

1952
1953

0.0355 *%2 $.%2 3.5* 26?? 8.0* %49
58^/^^^11111111

%42

■

203/. 23.0*

111(11

מעוגה פחות 2 עז ו 5 נבר 2 10 ננד 5 ומעלה נבובים 10 הארכך ילידי



>לל ,^ט מו1מש פו1וו* נ^ר>ן הנמצ*יכ! יומ^טרל, *61ל.^שי נינ!ל. שיפויל חל זה לנידון
במשטלה שהיו משנתיים, פחות באלץ הנמצאים %14.8 לעומת ל32.330/0. מ50.40/0 הדוח בשנת
והשוטרים הסמלים בין ל%0.23. אלא השנה מגיע זה מסוג האנשים של מספרם אין שעבלה, בשנה
הקצינים בין אך ל36.10/0, שנים) מחמש פחות בארץ (הנמצאים החדשים העולים מספל מגיע
בארץ הנמצאים האנשים מספר מגיע 1953 שנת מגויימי בין מ5.70/0. יותר לא הוא המקביל חח הא
פחות בארץ הנמצאים אנשים 0.80/0 רק נמצאים ביניהם אולם ל%40.6, שנים מחמש פחות
ויתוקם ידי ועל בעלייה ןןזחלה ההפוגה ידי על כל' ראשית הנראה' כפי נגרם זה מצב משנתיים.

חדשים. עולים בהיותם למשטרה שגוייסו האנשים של
מבין ו152 הארץ מילידי משטרה אנשי 156 המצבה מן ירדו הדוח שבשנת לציין יש מאידן'

.1948 מלפני בה היושבים אלה
בארץ הוותק מבחינת כוחהאדם בהרכב התנודות את גראפית בצורה מראה 24 הטבלה

.19531950 בשנות

המנדט) במשטרת 'טירות (כולל במשטרה הוותק ה.
25 טבלה

במשטרה הוותק לפי  19521953  מ אד ה ורז כ הרכב
האתתהכוללהמספרושוטריטסמליםקצינים

19521953195216531952ג16531952195

ומעלה שנה מ30
ו 6

(ו713 0.270
שנה 30 עד 1מ20 32365656 18892 11 1.570%1.7
שנה 20 עד 976512073217138%3.6%2.5מ15

שנה 15 עד  3759184236221295%3.7.5.570מ10

שנים 10 עד 1171048716060417010.170%3.2מ5
שנים 5 6511091237997748916.470%9.1עד
שנים 4 .עד 1464629966643102010.870%19.0,

שנים 3 13151251693126470821.270%13.2ער
שנתיים .12עד 1493713649491378, %15.9%25.6

אחת שנה 2589661067991108516.670%20.2עד

. 41838155494994596753751007010070סרהכל

מאנשי חמישיות ארבע רצון. מלהשביע המצב רחוק עדיין ברם' שיפורמה; חל זה בנידון
%87.1 (לעומת '%80.9  שנים מחמש פחות  בייחם: מועט ותק בעלי השנה גם היו החיל
פחות  53.70/0 שעברה)) בשנה %78.0 (לעומת שנים מארבע פחות  64.50/0 שעברה)יי, בשנה
בשנה %45.8 (לעומת משנתיים פחות  %32.5 שעברה); בשנה %58.8 (לעומת שנים משלוש
ביותר' איפוא, רב' הטירונים אחוז הקודמת). בשנת %20 (לעומת משנה פחות ו%16.6 הקודמת)
מועט  מלא אימון והמאומנים שנים מחמש יותר המשרתים האנשים ואחוז השיפורים' אף על
מחזור ידי ועל יותר גבוה וותק בעלי של נשירתם ידי על בעיקר בעבר נגרמה זו תופעה ביותר.
כוחהאדם מכל ל400/0 ישראל' מדינת של קיומה בשנות כאמור' שהגיע' בכוחאדם' מתמיד
המשטרה אנשי של הנמוך הממוצע שהוותק איפוא' ברור' .(13 טבלה לעיל (ראה שנים באותן שגויים
כמובן' יש, זה גורם שנים! מחמש יותר לא קיימת ישראל שמדינת העובדה של תולדה איננו
של הממוצע וויתקם כיום היה שעברו, בשנים הגבוהה הנשירה אלמלא אך בחשבון, להביאו

יותר. הרבה גבוה החיל אנשי
בעלי של מספרם דלעיל. 25 בטבלה משתקפים 19531950 בשנות בוותק שחלו השינויים
בשנה אך שוב לרדת והחל '19521950 בשנות בכללותו עלה שנים מחמש פחות של וותק
החלה שנתיים) עד ומשנה משנה (פחות ביותר הנמוכות הוותק בדרגות הירידה ברם, ,י הנסקרת
משנתיים). .פחות של לוותק (בייחס 1951 ובשנת משנה) פחות של לוותק (בייחס 1952 בשנת עוד
גם מתמדת. בעלייה נמצא שנים 52 בין וותק בדרגות האנשים שאחוז הוא מעניינו הלמד דבל
לעומת חלה, שנה 15 עד מעשר הוותק בעלי באחוז לעלות, ממשיך שנים עשר עד הוותק בעלי אחה
הגבוה הוותק בעלי אחוז לעלות. ממשיך 2015 הוותק^בין בעלי שמםפל יעוד מתמדת ירידה זאת,

י שנים. שלוש זה מהותי שינוי ללא נשאל ביותל

26



26 טבלה

19551950 ה^דמ כוח בהרכב ינריס
במעוטרה הוותק

1953 1952 1951 '1 95 0
%1.7

%3.6

3.77

%!'.0!י

%46.4

%40.8

2<1.2./.

%5.9ן'

'!%6.6 .

'|.%7

%2.5

%5.5

%3.2

9.'10/

%9.0!י

'%13.2 ^ ^^

%25.6

%20.2

'%1.7

2.0'^

6.1 %

%4.7

1י .'1 ./.

3.2 %

17.5%י

%29.3.
1/.

^^._  _   

3.4■ %4^211^

%2.0

'1 .%3

89''/

7.77

'%1.3

%2.3

%9.4

%25.7

17יגה מ20 למננלה

טיגה 20 ע.ד 15

טגנה !5 נגד "10

בו מזגי 0ן נגד 5

טוגים 5 נגר

ים טגג 4 לגד

שגים 3 עד

עוגתייס 3נד

אחת נםגה עד

1<ז



המשפחתי המצב ו.
27 טבלה

המשפחתי המצב לפי  1933  דם א כוחה הרכב
אלמנים ארמניים נרגשים גרו*יים

מיה עם בלי עם ילדיםבלי ילדים ילדים ילדים 11

ילדים עם נשואים
10 8 6

נשץי
בלי יגיקים,

ילדים
הדר",

418 1 

5549 11 4

5967 12

1 1 

14 14 1

15 15

 1 4 11 55 159 106 56 23 קצינים

8 16 54 93 109 450 1169 1325 704 1570 ושוטרים סמלים

8מדהכל 16 55 97 120 505 1328 1431 760 1593

המתגייקיפ וחלוקת גיוס .3
.  ולחטיבות: ליחידות חלוקתם ואת למיניהם המתגייסים מספרי את המראה טבלה להלן

28 ה בל ט
1953  הצבתם ומקום לדרגותיהם המתגייסים

אזרחיים ועובדים משטרה אנשי
קג;000000

היחידה
:£%

£*
ק13

0500
ג קן 93ק>
 3%0>ק

הארצי ■המטה 2241231311221716211_

 1695י121165868113בסיסים

ירושלים 1666767347מחוז
תלאביב 22032059221659מחוז

חיפה 1238414869535מחוז
הצפון 8080182410419מחוז

וגבולות חופים 13430381חטיבת 393י
3192311981243106530138411163סןהכל

00



סיימו 1.3.53 שביום שוטרים לצה"ל סדיר משירות שוחררו שלפיו הסדר הושג הדוח בשנת,
לאחר אלה, אנשים לשירותן. שנה סיימו הנ"ל שבתאריך ושומרות במשטרה, שירות חודשי 18

לישראל. ההגנה בצבא שירות חובת שמילא כמי ייחשבו מלאות. שנים שלוש שישרתו

. ■ ושינויים תנועה .4
נפטרים א.

הדוח דלקמןבשנת המשטרה אנשי נפטרו

שני שמעוןמפקח תפקידואלפסי במילוי 5.2.53נטל
226 יעקברב"סמל■ 22.4.53התאבדלמפרט
ראשון975 יחזקאלסמל טבעיתגלזר מיתה 14.1.53מת
ראשון3106 נחוםסמל טבעיתגרוספלד מיתה 15.1.53מת.
זבולוןשוטר3250 תפקידושניידר במילוי 5.5.53נהרג
יוסףשוטר5435 תפקידורזניק במילוי 9.3.53נפל
מאירשוטר5520 טבעיתלוי מיתה 23.12.53מת
יעקבשוטר5888 טבעיתלמבז מיתה 29.10.53מת
יונהשוטר6846 טבעיתבנימין מיתה 6.12.53מת

במילוי חלל שנפלו המשטרה אנשי במשפחות הטיפול הועבר הבטחון משרד עם הסכם לפי
לישראל. ההגנה צבא חללי כבמשפחות בהם המטפל השיקום), (מחלקת הבטחון. למשרד  תפקידם

בדרגה העלאות ב.
איש: 863 בדרגה הועלו הדוח בשנת

מספר
האנשים לרונת

2
1

5
9
11
61
43
3

71
257

הכללי המפקח סגן
מחוזי מפקח
מחלקה לאש

מחוזי מפקח סגן
מפקחמחוזי עוזר

ראשון מפקח
שני מפקח
רבסמל

ראשון סמל
ורבשוטר שני סמל

463 סךהכל

בדרגה הורדות ג.

מטעמים ויתרם משמעתיים מטעמים 21 מ.הם משטרה, אנשי 77 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה
המורדים בין וכיו"ב). בקורס או בבחינות איעמידה בדרגה, הועלו שלמענו התפקיד (סיום אחרים

קצינים. 10 היו בדרגה

3ריאות .5

בממוצע היו המחלה ימי קלה: הרעה השגה חלה המשטרה אנשי של הממוצע בריאותם במצב,
(בשנת הקודמות מבשנים טוב המצב היה אףעלפיגן הקודמת. בשנה 6.2 לעומת לאיש, 7.5
אנשי חוייבו הקודמות, כבשנים השנה, גם .(11  1950 ובשנת לאיש, מחלה ימי 9 היו 1951
המשטרה. ידי על בחלקם שולמו החברות דמי המוכרות. החולים מקופות באחת להירשם המשטרה
התומכת מחלה' למקרי הסיוע בקרן השתתפו המשטרה אנשי כל המשטרה. איש ידי על ובחלקם
מתיר שעליה זו על עולה שתקופתה מחלה מחמת תשלום ללא בחופשה הנמצאים משטרה באנשי
להרחיב בהצעות ומעיינים ביותר, מרובה היתה זו קרן של תועלתה מלאה. משכורת לשלם החוק
לחוק. בהתאם המשכורת, מחצית בתשלום מחלה בחופשת הנמ,צאים אנשים על גם פעולותיה את

הדבר. נסתייע טרם שעה לפי
עם,משרד הסכם לפי הועבר, תפקידם, במילוי בנכות שנפגעו המשטרה מאנשי בנכים, הטיפול

■ , לישראל, ההגנה צבא כבנכי בהם המטפל זה, שבמשרד השיקום למחלקת הבטחון,
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שהוטלו העונשים מספר במשמעת. גם השנה השתקף בוחהאדם של בטיבו שחל '$טובה השינוי
שמספר מאליו מובן .%43.2 של ירידה כלומר' הדוח, בשנת ל2401 1952 בשנת מ"4222 ירד
של המכריע רובם אחת. מפעם יותר שנידונו אנשים ויש הואיל, יותר' קטן  שנידונו האנשים
במידה ואך המשטרתי, הנוהל ועל הסדר על פנימיות עבירות בגלל הוגש המשמעתיים העונשים
מסוג במקרים הקהל. ואנשי המשטרה אנשי בין היחסים מן הנובעות עבירות על  יותר מצומצמת
בית בפני לדין הובאו, שבהם והחמורים ביותר' קשים עונשים הוטלו הקהל) באנשי (פגיעה זה
ציוד אבדן על רשות, נטילת ללא היעדרות על בעיקר הוטלו והעונשים הקנסות למשמעת. הדין
המפקדיםהשופטים וכיו"ב. ברשלנות המשטרה לרכוש נזק גרימת על איחורים, על משטרתי,
חומדת משטרתיים. לכלירכב נזק ברשלנות הגורמים המשטרה אנשי של בעונשם ביותר מקפידים
להורדה הומלצו 21 הנאשם, פיטורי על המלצה הוגשה מקרים ב43  השנה עלתה העונשים
ב258 הופקעו המשכורת מן סכומים נזיפות. ניתנו מקרים ב1070 קנסות? 1454 הוטלו ז בדרגה
ההיעדרות). לתקופת מופקעת התפקיד מ.ן סיבה ללא הנעדר איש של שמשכורתו קובע (החוק מקרים
ביזק לשאת משטרה איש על הוטל מקרים וב230 בקסרקטין, מעצר של עונש י הוטל מקרים ב242

וכיו"ב). ברשלנות ציוד (אבדן המשטרתי לרכוש באשמתו שנגרם הנזק מן בחלק או
שיחתם בשעת מקצתם אזרחיים, בתידין עלידי משטרה אנשי 17 נידונו הדוח בשנת
או לשירות כניסתם לפני שביצעו עבירות על המצבה' מן שהורדו לאחר ומקצתם במשטרה,

פוטרו. הנידונים שירותם. בשעת
חמורות, עבירות על למשמעת, משטרתיים בתידין בפני לדין משטרה אנשי הובאו השנה גם
הימצאו מקום על איהודעה חוקית, סמכות ללא חיפוש עריכת שוחד, קבלת מקרי שני כגון:
בתי עלידי חייבים הנמצאים האנשים כל שונות. מאסר לתקופות נידונו הנאשמים העבריין. של
עונש של ובמקרה הכללי, המפקח ידי על הדין פסק של אישורו לאחר מפוטרים למשמעת דין

המשטרה. שר ידי על  יותר קשה

בתיד1
טבלה

למש ין
29

1953 מעת
בס"ןזכשוטריססמליםקטינים

שהואשמו האנשים מס*י
למאסר ונידונו חייביפ נמצאו

זוכו
בית ידי על בוטל הדיון

לצדק הגבוה הדין
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המפקח של לאישורו אלא זקוק הוא ואין לערעור, ניתן אינו למשמעת ביתדין של דינו פסק
ביתהדין ידי על המשפט ביטול המשטרה. שר של  חמורים ובמקרים המשטרה, של הכללי
למשמעת ביתהדין שאין שטען הנאשם של בקשה בעקבות בא דלעיל) בטבלה (הנזכר לצדק הגבוה

משמעתית. ולא פלילית, עבירה על האשמה נגדו שהוגשה מאחר לשפמו, מוסמר
30 טבלה

אחרים משמעתיים עונשים
העונשיםהעונש מספר

לפיטורין 43המלצה
בדרגה להורדה 21המלצה

קסרקטין 242מעצר
1454קנס

משכורת 258הפקעת
נזק 230תשלום

1070נזיפה

3318סךהכל

לפעמים' הוטלו, אחד איש שעל בחשבון להביא יש אנשים: 2401 על הוטלו אלה עונשים
המלצה נזק, ותשלום מיפה שכורת, מ והפקעת קנ£ למשל, אחד: האשמה בגליון מספר עונשים

י . . . . י וכיו"ב. וקנס לפיטורין
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: י ודברישבח פרטים ב.
לשלושה, ניתנו כספיים פרסים והיעילות. המשמעת להעלאת חיוביות פעולות נקטה המשטרה
בפקודות פרסום ידי על או הארצי מהמטה מכתב שליחת באמצעות שובחו אנשים ושבעה איש, עשר
השבח ודברי הפרסים פרסים. להן וניתנו מצטיינות יחידות גם שובחו כך על נוסף הארצי. המטה
לב אומץ שהוכיחו ולאנשים מסובכים או קשים מקרים בחקירת שהצטיינו לאנשים בעיקר ניתנו

לתפקיד. הכלל מן יוצאת ומסירות

משכורת .7

ושוטרים סמלים מפקחים, א.
אחידה נשארה המשכורת דרגת המשטרה. אנשי של במשכורתם שינויים חלו לא הדוח בשנת
בארבעת מקבלים (טירונים לחודש ל"י ב32 מתחילה היסוד דרגת ושוטרים, סמלים למפקחים,
או דרגה כנושאי מלכתחילה גוייסו כן אם אלא לחודש' ל"י 25 של יסוד משכורת אימונם חודשי
שנת בכל לחודש ל"י שתי של בסך עולה המשכורת טירונותם), בתקופת מ,קצועית בהענקה זכו אם
זו תקופה תוך השוטר עלה לא אם השביעית. השירות בשנת ל"י ל44 הגיעה עד נוספת, שירות
וסמלים מפקחים .44ל"י. שלו היסוד משכורת של המכסימום נשאר מפקח' או סמל לדרגת
(בתחילת ל"י 62 של למכסימום עד לחודש, ל"י 3 של ותק תוספת השמינית' בשנה החל מקבלים'

לשירותם). השלושעשרה השנה
ראשון לסמל לחודש, ל"י 4  שני לסמל  כדלקמן: דרגד^ תוספת משתלמת כך, על נוסף

ל"י. 24  ראשון למפקח ל"י 18  שני למפקח ל"י, 12  לרבםמל ל"י, 8
הצטיינות. שכר הענקת  דרגה תוספת במקום  מקבל שוטר רב

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

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

אירופית. בשפה להיבחן הורשו בערבית או בעברית בהצלחה שנבחנו
בקבוצות שונים סוגים לפי מקצועיות הענקות קיבלו טכניים בשטחים מקצוע ובעלי מדריכים
לפי הכל ל"י, <8 ל"י, 12 ל"י' 9 ל"י' 6 ל"י' 4.500 ל"י, 3 ל"י' 2  דלקמן: בשיעורים שונות'

בו. המומחיות דרגת ולפי המקצוע
הצטיינות שכר קיבלו המשטרה, ותפקידי נוהל חוק, בענייני מיוחדות בבחינות שעמדו שוטרים

אחרת. מקצועית מהענקה נהנו כן אםי אלא לחודש, אחת ל"י של בסך

עליונים קצינים ב.
היתה העליונים הקצינים משכורת לטובה. שינוי חל לא העליונים הקצינים של במשכורתם גם

 דלקמן: ההקבלה לפי האזרחית, הפקידות לדרגות מותאמת הדוח בשנת

31טבלה

שכר יםגרםץלם

הדרגההרוגה
הםגלטהמקבילה הס\ל0תחילת 0ןף

?"ייל"י

הכללי 1122178המפקח
הכללי1 המפקח 2111155סגן
הכללי המפקח 3101137עוזר

מחוזי 492123מפקח
מחלקה 584112ראש

מחוזי מפקח 676102סגן
מחוזי מפקח 76993עוזו*

4 מדרגה הועלתה המחוזי המפקח ודרגת הכללי, המפקח עוזר דרגת בוטלה 1.10.53 ביום
.3 לדתה  האזרחית

במשכורת הכללי התיקון בדבר הדיונים בתוצאות תלוי העליונים הקצינים של משכורתם תיקון
במדינה. המנהלתית הפקידות
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מצבם את רבה במידה הנסקרת בשנה החמירו הריאלי השכר של וירידתו המתמדת ההתייקרות
בה אין במשטרה הנהוגה המשכורת רצון. להשביע כדי בז היה לא כן לפני שגם המשטרה' אנשי של
מגיעים היינו אם ספק במדינה' הכללי המצב ואלמלא מתאימים' לעובדים משיכה כוח לשמש. כדי
רוחו.של נוספת. הרעה אף חלה שהיתה הדעת על ומתקבל הקודמים. בפרקים המכרים לשיפורים

ביעילותו. פוגם זה שדבר ספק ואין הקיום, דאגות מחמת מדוכאה המשטרה איש

פעו .8

להקל וכדי המשכורת. של חסרונה את למלא כדי בהם משתמשת שהמשטרה האמצעים אחד
בחיל ביותר ניכרת זה גורם של חשיבותו. הסעד. הוא בחיל' השתרשותו את המשטרה איש על
בעיות בפני עומדים והם נסתיים, טרם קליטתם שתהליך האנשים מרובים ביר שלנו' המשטרה
החיל של דמותו בקביעת רב משקל נודע שלפתתין למדי" וקשות מסובכות וחברתיות כלכליות

רוחו. ובהעלאת
משפחתו, ולבני המשטרה לאיש קונסטרוקטיבית עזרה בהגשת בעיקר מתרכזות הסעד פעולות

הזלתם.  שתוצאתה מאורגן, באורח וסידורים שירותים ובאספקת

, דיור א.
לחיל גם אלא בלבד, המעוניינים המשטרה לאנשי לא מרובה, חשיבותה  הדיור שאלת
אנשים ולהציב למקום ממקום אנשים להעביר בבואה שהמשטרה, לכך גרם בדירות המחסור כולו.
אם ביותר. קשה ודיורם משפחה, בני  המשטרה אנשי רוב רבים. בקשיים נתקלה לתפקידים,

עיקר. כל קל אינו הרווקים של דיורם גם כי
לשאלה פתרון אתחלת משום בהם שיש רחביממדים, מעשים הדוח בשנת נעשו זה בשטח
בחיפה בתלאביב, שעברה, השנה בסוף הושלם שבניינן דירות, ל250 הוכנסו שוטרים משפחות זו.
ובסביבתה. בתלאביב בעיקר נוספות, דירות מאה בהקמת הוחל כן שונות. משטרה תחנות ובסביבות

.1954 שנת בתחילת יושלם זה שיכון
דיור. נעדרי אחרים, משטרה אנשי המשתכנים, ידי על שפונו בדירות, שוכנו רבים במקרים
והמינהל הנפקדים נכסי על האפוטרופוס היהודית, הסוכנות בעזרת דיור סידורי הושגו כך על נוסף
לברונים.  ומצריפונים לצריפונים, ממעברות משטרה אנשי הועברו הראשון בתור המחוזי.

דיור. יחידות 173 המשטרה אנשי לרשות הועמדו הסעד באמצעות

"שקם" ■ב..

בחנויותיו "שקם" ידי על הניתנים מהשירותים ליהנות הזכות את קיבלו המשטרה אנשי
רבים מצרכים של ששחרורם לאחר מה במידת ירד זה שירות של ערנו ובקנטינות. במסעדות, וכן
מונעים המשטרה אנשי של הכלכלי ומצבם ההתייקרות התייקרותם. את בעקבותיו הביא מפיקוח

"שקם". משירותי מלאה במידה ליהנות האפשרות את מהם
לחגיגות "שקם" באמצעות מצרכים של מיוחדת להספקה הזכות מן נהנו המשטרה אנשי

וכירב. ברמצווה בריתמילה' חתונה' כגון' שונות' מצווה ולסעודות

■ צרכניות ג.
צרכניות רק פועלות וכעת ב"שקם", שיתופם עם, חוסלו המשטרה אנשי של הצרכניות רוב
וצרבניות בתלאביב הוותיקה הצרכניה כגון המוקצבים, מצרכיהם את החברים מקבלים שבהן
המשטרה אנשי לכלכלת מכשיר משמשות הן המוקצבים המצרכים להספקת שנוסף אחרות,
הללו הצרכניות רוב גבול. תחנת או הגבול משמר יחידות כגון, במאורגן, .כלכלה המקבלים
ירושלים' בתלאביב): הנ"ל הצרכניה על (נוסף הן כיום הקיימות הצרכניות הצפון. במחוז מתרכזות

בערך. מאות לחמש מגיע הצרכניות חברי נ?.ספר עכו. צפת, עפולה, הצפון, מחוז מטה

 ומזנונים מטבחים ד.
מחוז במטה הגביל. מ.שמר יחידות ושל התחנות של צורכיהן את מספקים ומזנונים מטבחים
טבריה, חיפה, תלאגיב, מחוז במטה הארצי, במטה המטבחים /'שקם". של קנטינה הוקמה חיפה
ת1אי היא הפינאנסית והרנטאביליות כספית, מבחינה עצמם את נושאים ועפולה ירושלים עכו,
קשה עבודה לעובדי המיוחדת. ההקצבה במתכונת למשטרה שהוקצבו הנוספים המצרכים לקיומם.
מוותרת יתרתם על המטבחים. לקיום נחוצים שהם במידה אלא מוצאים הם ואין למטבחים נמסרים
בחיפה למזנון פרט המשטרתיים, המזנונים "שקם". משירותי אנשיה נהנים מאז כליל המשטרה
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קבלנים, ידי ל ע מוחזקים המשטרה, ידי על המוחזק הארצי, הבסיס ולמזנון "שקם" ידי על שהוקם
.■.;■.■.;■ , המשטרה. בפיקוח אך הם, סיכונם על פרטיים

י י . י אחרים שירותים ה.
מאורגנות, מכבסות הוקמו החיל, של הופעתו על מ.עולה שמירה לשמ.ור הצורך מחמת

" בסכומים נתמכות אלה מכבסות הדעת. על מתקבל במחיר המשטרה אנשי של הצורך את המספקות
במאורגן ספרים, שירותי הוקמ.ו כן עצמן. את לשאת שיוכלו כדי המשטרה, ידי על גבוהים לא

תמיכה. כל ללא לחלוטין עצמם את נושאים אלה זולים: ובמחירים.

בפיקוח חומרים ו.

סופקו השנה להם. הזקוקים המשטרה לאנשי בפיקוח ורהיטים חומרים להשגת פעילות ננקטו
זוגות ו120. רהיטים יחידות 171 אמבטיות' 3 מקררים, 13 וכן: משטרה אנשי ל119 בניין חומרי

נעליים.

ונופש הבראה ז.
של קיבולו כוח הנקרה. בראש ז"ל, גורדון יהושע שם על המרגוע בית נפתח הדוח בשנת
במחיר ימים, עשרה של למחזורים נתקבלו המבריאים מחזור. בכל איש 50  הוא ההבראה בית
מראשוני גורדון' יהושע של שמו על נקרא והוא ביותר יפה בסניבה נמצא הבית ליום. ל"י 2 של
בידי נוהל המוסד איש. 528 גורדון בבית אוכסנו הדוח בשנת ביישוב. המאורגן הבטחון אנשי
י / י עצמאי. באופן משטרה אנשי
משטרה אנשי בשביל הצפון, מחוז במטה מטות שש של לינה מקום הוקם החורף לימות

המשטרה. לאנשי 500/0 של הנחה העניקה טבריה חמי הנהלת טבריה. בחמי לריפוי הנזקקים
המשטרה לאנשי עדיפות זכות בטובו העניק הכללית העובדים הסתדרות של חולים קופת מרכז

■ זה. מוסד של ההבראה לבתי הנזקקים

אישפוז ח.
מקום בהשגת לעזרה רבים משטרה אנשי נזקקו במדינה הכללי באישפוז החמור המצב בגללי
הסעד מדור ידי על פעולה ננקטה שבהם המקרים מספר חולים. בבתי וללידות רפואי לטיפול
ניתנה השוטרים לנשות נדירות. רפואות בהשגת גם עזרה קיבלו אנשים ל269. עלה זה לצורך

ללידה. האישפוז בתעריף הנחה
, . הלוואות ט.

המתייחסים במספרים מוחשית בצורה משתקף המשטרה אנשי של הירוד הכלכלי המצב
ההלוואות מקרן הלוואות 765 ניתנו בסךהכל שונים. משטרה אנשי נזקקו להן אשר להלוואות,
ל"י. 86,910 של בסכום מבנקים הלוואות 680 ובן ל"י 77,017 של בסכום המשטרה, של והסעד
,■ ל"י. 1255 של בסך הענקות עשרה אחת ניתנו כן כמו

, שונות הגתות י.
מוסדות ידי על מוסכם, הסדר באמצעות המשטרה, לאנשי השנה גם הוענקו שונות הנחות
הקולנוע כרטיסי במחיר הנחות ילדים; ובגני בבתיםפר לימוד שכר בתשלום הנהות שונים:
חינם (כרטיסי "אשד* בקווי הנחות ? תלאביב מחוז לאנשי "דן" בקווי חינם נסיעה והתיאטראות!
דמינסיעה מתשלום לשחרר "אשד" הואיל כן 1 הקווים בכל 500/0 של והנחה משטרה אנשי ל300
, הקרח יצרני התאחדות פרוטות). 155 על עולה אינו בו הנסיעה שמחיר קו בגל המשטרה אנשי את

המשטרה. לאנשי קרח של בלוק לכל פרוטה 80 של הנחה למתן הסכימה

משפטי סעד יא.
המשרד של המשפטי יועצו ידי על חינם משפטי סעד ניתן הסעד משרד עם ה*דר סמך על
הסכסוכים סיבות נעוצות המקרים ברוב הפרטיים. ענייניהם עם בקשר לי הזקוקים המשטרה לאנשי
לשירות הנזקקים של מ.ספרם גיוסם. מלפני המשטרה, אנשי של האזרחיים בחייהם עוד והתביעות
/ בארץ. התערותם עם והולך פוחת זה

.■ עזר משקי יב.
בכך. הרוצים המשטרה אנשי ידי על עזר משקי של הקמתם להקלת הפעולה נמשכה השנה
שנעזרו העזר משקי יחידות מספר בהנחה. לולים אלה אנשים קיבלו החקלאי המרכז באמצעות

י י ■ י ■ וחמישה.■ לשלושים מגיע זו גצזרה
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..י^י,^ *■..; ..■"/■,,.:■ ...■:י!:^.: , ..^(1,: ...;.,..,.  י . וסוציאלי יג%םעדאישי
לסידור להם; שנזקקו המשטרה לאנשי: ניתן ובטיפול בהמלצות ובעצה, בעזרה אישי סעד

■:.,.. ■ וכיו"ב. קרובים הורים, ילדים,
....., _.. . . .. שונות יד.

.הנערכות בהצגות לבקר המשטרה אנשי יוכלו שלפיו החייל, למען הוועד עם הסדר הושג
וכיו"ב. חתונות לעריכת אולמות ולהשיג זה ועד ידי. על

לויןאפשטין הגב' של שבראשותה ועד באמצעות השוטרים לילדי שי חבילות נתקבלו
מירושלים.

, ג' פרק

והדרכה להכשרו?
. הכשרה .1

, ההדרכה בעיות א.
החדישות המשטרות של דמותן בעיצוב ולהדרכה להכשרה הנודעת הראשונית חשיבותן הכרת
אלא היתד. לא מועטות שנים לפני שרק המשטרה, מתקדם. משטרה כוח כל של נחלתו ביום היא
ארצות וברוב בזמננו הפכה למדי)' ויעילות בדוקות כי (אם נושנות בשיטות והשתמשה מלאכה
ותופסים הולכים והאימונים ההכשרה מיוחדים. וכישורים הכשרה הדורש מקצוע,  התרבות
שרבה וחומר קל שבהם! הוותיקים אף היעילים, המשטרה חילות במבנה ויותר יותר מרכזי מקום
נופף בייחם. צעיר שעודנו ישראל, במשטרת בחיל וההדרכה האימון ההכשרה, של חשיבותם
קודם. משטרתי נסיין כל ללא מאנשים המכריע, ברובו חילנו, מורכב לעיל, שהוסבר כפי כן, על
הממושך הנסיון בעלי של מספרם כן, על יתר המקצוע? את שרכשו האנשים בו מעטים עדיין
ידועים היו שלא ושונים, רבים מקצועית בעלי אנשים עמן הביאו השונות העליות והולד פוחת
עסקו לא יהודים המשטרה: מקצוע הוא  מתוכם נעדר אחד מקצוע ברם, בארץ! כן לפני
העולים. מעטים דווקא שממנה הבריח' ארצות היא אחת. לארץ פרט לארץ. בחוץ זה במקצוע
הנו, אחת בארץ שנלבש המשטרתי הנסיון של ערכו נוסף: חשוב שיקול גם בחשבון להביא יש
בסביבה בחוק, ההבדלים בגלל להעברה ניתן הוא ואין אחרת, בארץ מועט המקרים, ברוב
כך על נוספו אצלנו השונות. שבמדינות התרבותית ובאווירה החברתיים בתנאים הלאומית,
זה בשטח המשטרה של מאמציה מתבזבזים בכוחהאדם הגדול המחזור מחמת מיוחדות: נסיבות
בלבד זו לא במשטרה, מספר שנים ששהה איש כל של פיטוריו או התפטרותו עם ניכרת. במידה
למלא הבא של באימונו מחדש להתחיל עליה חובה בך על נוסף מאומן: כוח מאבדת שהמשטרה
האיש יתחיל שר א עד ממושכת, תקופה במשך וממון מרץ שוב ולהוציא הי,יצא, של מקומו את

הדעת. על מתקבל ובפריון ביעילות לפעול
טבל#:21). לעיל'1 (כמצויין הממוצעת ההשכלה ברמת הירידה ידי, על גם הוקשה התפקיד
מאשר יותר ואינטליגנציה, התפתחות בזמננו דורשת המשטרה שעבודת אףעלפי אמנם,
השכלתם שרמ,תי אנשים גם המשטרה לעבודת ולסגל לאמן זאת, בכל אפשר, הקודמית, בתקופות
והשקעות מאמצים: דורשת והיא יותר, הרבה קשה כמובן, היא, הכשרתם ברם, כלכך! גבוהה אינה

החדישה. והחברה המדינה צורכי את מספקת אינה התוצאה אף דבר של ובסופו גדולות,
גבוהה השכלה הדורשת וכיו"ב, חוקרים כגון, במשטרה, המקציע בעלי של הכשרתם שאלת
אחר להוטים אינם המשטרה מאנשי שחלק העובדה ידי על נוסף סיבוך מ.סתבכת הממוצע' מן
בעקבותיה מביאה אף ולפעמים יותר, מעניינת אמנם, שהיא, זו, מקצועית בעבודה השתלמות
התמסרות קשה,י נוספת עבודה היא דורשת זאת עם אך, במשטרה,. להתקדמות טובים סיכויים
בתפקידים או משרדית כעבודה ומוגבלות מ.וגדרות קבועות, שאינן עבודה שעות מיוחדת,
יזמר. ממבצעיה ותובעת באחריות, היא כרוכה כך על ונוסף וכיו"ב), (תורנות אחרים .שיגרתיים
להשתתף סירוב כגון, למדי, מוחשית בצורה לפעמים התבטא זה שאירצון ציינו ומאמצים..כבר
הקושי על תלונות או התקדמות) ועל העלאהי על בויתור קשור הסירוב היה אם (אף בקורסים

בלבד. חובה ידי יציאת ולשם שכפאושד כפי לקורסים הליכה אי שבהם,
"הפשוט", השוטר של תפקידו ואימונים. הכשרה דורשות המקצועיות העבודות רק לא ברם,
בעיזת לפתור אחריות, לנקוט יצטרך בהם במצבים לפרקים להעמידו עלול ברחוב, המסייר
הבעיה קשורה אם ואף והדרכה עצה בלי ומיידית, דחופה ובצורה במקום בו למדי מסובכות
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הקניית רק לא תובעת המשטרה עבודת של זו תכונה קשות. ומעשיותי משפטיות שאלות בפתרון
והחברתית הציבורית דמותו עיצוב גם ביותר חשוב האופי.והאישיות. פיתוח גם אם כי ידיעות,
י . השוטר. של
להדרכתם וכן הטירונים, של המתאימה להכשרתם מאמ.ציה מיטב את המשטרה מקדישה הלכך
את להגביר מקצועית,_ מבחינה להכשירם מגמה מתוך ייתר, הוותיקים אנשיה של התדיר ולאימונם

האפשר. ככל רמתם את ולהעלות יעילותם
■ . י . סוגים: משלושה איפוא, הם ההכשרה תפקידי

לתפקיד כניסתם לפני הטירונים ושל החדשים המגוייסים של אימונם כלומר הכשרה, (1)
כשיטרים. תפקידם למילוי שיוכשרו מנת על לה, סמוך או

הדורשים ולתפקידים להעלאה האנשים ולהכנת מקצועית הכשרה להקניית אימון (2)
מוגדלת. באחריות הכרוכים או מיוחדת ידיעה

וימשיכו מכושרם האנשים יפסידו שלא מנת על התפקיד, ביצוע תוך שוטפת, הדרכה (3)
עדכנית. מקצועית כוננות של במצב להחזקתם הדרושות הידיעות את לרכוש

המשטרתיים, ההכשרה מיתקני של המצומצם הקליטה כושר  נוסף, בקושי נתקלת ההכשרה
המכסימאלית במידה וההדרכה האימון ההכשרה, תפקידי הדוח בשנת בוצעו כן פי על אף
למלא המשטרה השתדלה בכמות המחסור את הקיימים. האוביקטיביים בתנאים האפשרית

ההדרכה. דרכי ובייעול וההדרכתיות החינוכיות השיטות בשיפור באיכות,
ואת המשטרה שבשירות החיים בעלי של ואימונם החזקתם את גם בוללים ההדרכה תפקידי ,

בחיל; הספורט פעולות של והסדרתן ארגונן את בהם! המטפלים המשטרה אנשי של הכשרתם
הכללית. רמתם העלאת ואת החיל אנשי של התרבותיים בצרכיהם הטיפול את

התאמת ושל שיגרתנית סטנדרטיזאציה מניעת של במגמה ההדרכה שיטות גוונו הדוח בשנת
 ' . ■ המיוחד. וליעודו למטרתו נושא כל של המתודיקה

, בסיסית הכשרה ב.

לטירונים בסיסיים (1)ק.ירםים
ואת אליה המתגייסים האנשים כל את לתפקידיהם להכשיר למטרה לה העמידה המשטרה
הצער, למרבית הארצי. האימונים בבסיס לטירונים קורסים ידי על בתוכה, הנמצאים האנשים רוב
את שבן ומכל הטירונים, כל את לקלוט מצומצם, קיבולו שכוח הבסיס, של באפשרותו אין

בסיסי. קירס תחילה שעברו מבלי במישרין, שנתקבלו בחיל, כבר הנמצאים האנשים
הידיעות את לטירון לתת  מטרתו חודשים, ארבעה נמשך האימונים בבסיס הקורס
המשטרתית. הכשרתו את נוספת, הדרכה ידי ועל הנסיון מתוך לבנות, יוכל שעליהן היסודיות
השקפותיו, ואת אופיו את זו, מצומצמת בתקיפה האפשר ככל לגבש, מאמצים נעשים כך, על נוסף
שהותו בתקופת תפקידו. במילוי משטרה מאיש הנתבעת ההתנהגות עקרונות את לו ולהנחיל
בצוותא לעבודה וכשרון. לצוות מסירות אותו מלמדים המשמעת, רוח את בו מטפחים בבסיס

. והיישוב. העם ערכי ואת הארץ את לאהוב אותו ומחנכים
במידה הללו, המשימות של מילויין ולמטרת אלה לצרכים הותאמו בבסיס העבודה שיטות
תפיסתם, לכוח לב ובשים לעיל, האמורה המצומצמת הזמן בתקופת האפשרית המכסימאלית

. ההדרכה שלובה בבסיס הנהוגה ההדרכה בשיטת החניכים. של ילהשכלתם המיוחדות לתכונותיהם
ומבויימת, מודגמת מעשית בעבודה משטרתיים, נושאים על יסודיות מהרצאות המורכבת העיונית,
עלול הוא שבהם המצבים זאת להיתקל עשוי הוא שבהן הבעיות את הטירון הממחישהבפני

. ' עבודתו. בשעת להימצא
ידי על ממשית, משטרתית עבודה של בתנאים הטירון את מעמידים ההכנה תקופת לאחר
הרצאות תקצירי ידי על נעזרים המדריכים מסויימת. לתקופה קרוב, משטרתי למרחב סיפוחו
שרמת למחלקות, י מחולק הקורס החניכים. של הממוצעות ולידיעותיהם לרמתם והותאמו שהוכנו
החניכים של לרמתם מותאמות מחלקה בכל ההדרכה דרכי האפשר? ככל אחידה בהן החניכים
, . , אליה. המשתייכים
נרשמות והצלחותיו התפתחותו אינדיבידואלית. לב ותשומת אישי טיפול ניתן חניך לכל
מוקדשות הקורס שעות שאר 1 המשטרה ותפקידי החיק ללימוד מוקדשת הזמן כמחצית בדיוק.
העברית לשונם לשיפור ניתנת רבה לב תשומת דומים. ולנושאים סדר לתרגילי בגשק, לאימון
המשטרה. במקצוע ראשונית חשיבות להם שנודעת הגופני,. ולחישולם להכשרתם וכן החניכים, של
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בהצלחה סיימו מהם מחזוריות. מחלקות. ב:21 איש 660 אלה לקורסים נתקבלו הדוח בשנתי
'  ■  דלקמן: הטעמים מן הורחקו איש 111 איש! 549 

.4 המשטרה לפקודת (1) 9 סעיף לפי פוטרו
11 , בריאות מטעמי שוחררו
28 . .התפטרו
54י נסיון תקופת לאחר מתאימים בלתי נמצאו
14 ' . נכשלו

הגבול משמר לטירוני בסיסיים קורסים (2)

ומשימותיו תפקידיו את בחשבון המביאה מיוהדת, תכנית לפי התנהלו אלה קורסים
קורס ממשתתפי 30/0ד לאנשיו. הדרושים והכישורים התכונות ואת הגביל משמר של המיוחדות

. ■ ■ י בהצלחה. סיימוהו זה

מרחביים הדרכה בסיסי (3)

הכשרה להכשיר הצורך לידי בהכרח מביא האימונים בסים של המצומצם קיבולו כוח
ולהקנות בסיסיים, קורסים עברו ולא במישרין לעבודה שנתקבלו המתגייסים את אלמנטארית
על נוסף ברם' אימון. כל בחוסר לתפקיד ייצאו שלא כדי המשטרתית, התורה יסודות את להם
מנת על יותר, הוותיק המשטרה סגל אנשי של וידיעותיהם הכשרתם בחידוש הצורר קיים כך,
בשיגרתנות ישקע שלא ובפרט ובשיטותיה, במשטרה המתמדת ההתפתחות $אחרי יפגר שלא
.להעמידו היומיומית, עבודתו ממסלול לזמןמה המשטרה איש את להוציא חובה כך לשם מזיקה.

דריכותו. את שוב, שימתחו בתנאים
ולריענון להשתלמות החניכים נשלחים שאליהם המרחביים לבסיסים נועדו אלה תפקידים
100 של בקורסים והסמלים השוטרים כל של לשיתופם המאמצים כווני הדוח בשנת ידיעותיהם.
1 המשמעת הידוק ומטווחים! בנשק אימון היו: הקונקרטיות המטרות הללו. בבסיסים שעות

הצוות. דיה חיזוק לידי המביאים סדר, ותרגול מחנה בחיי שיתוף , החיצונית ההופעה שיפור
בקורסים טובה. ובאזרחות המשטרה בתפקידי יסודית הדרכה לחניך ניתנה כך על נוסף
לאדמיניסטראציה בעניינים, אנשים ולניהול לפיקוד והכשרה הדרכה כך, על נוסף ניתנה, לסמלים
ועם הציבור עם נאותים יחסים טיפוח בדבר ומקיפה מלאה הדרכה גם ניתנה לחניך ולהדרכה.
הדרכה גם קיבלו השוטרים הגופני. לאימון בקורסים הוקדשה רבה לב תשומת המשפט. בתי

ראש"ינה. בעזרה
ובבחינות. הרצאות במתן מסתפקים המדריכים אין האחרים, הקורסים כבכל אלה, בקורסים
אלה בקורסים להדרכה כלליים. ובדיונים בסינדיקאטילימוד מתלבנים והנושאים הבעיוות כל

, מדריכים. 20 הוכשרו
בקורסים והסמלים השוטרים סגל כל את להעביר  הדבר השנה נסתייע לא הצער, למרבית
במידה הקורסים, אחרות. וסיבות הדוחקים העבודה תנאי  לכך הסיבית להשתלמות. הבסיסיים
אלה בקורסים עברו בםךהכל ביותר. חיוביות היו ותוצאותיהם יעילותם את הוכיחו שנתקיימו,

שוטרות. ו36 שוטרים 1514 סמלים, 200  מהם מחזורים. ב73 איש 1750

,■ , הדרכה חומר .2
הספרות והמשפט. המשטרה במ.קצועות הדרכה בחומר המחסור נתמלא טרם השנה גם
הדרכה לצורכי הגדול, ברובה מתאימה, אינה בעברית בארץ הדוח בשנת שנתפרסמה המשפטית
לצורך להשתמש אפשר השלטון, ולסדרי הפלילי לחוק המתייחס ממנה, בחלק כי אם משטרתית,
(המדינה שונים ומשטרתיים משפטיים נושאים על הדרכה חוזרי בפרסים המשיבה המשטרה זה.

י התעבורה). ותקנות פקודת"התעבורה לתיקון החוק הסברת ומוסדותיה,

, : . ההדרגה מיתגןני .3
אולפן המשמש בשפרעם, הארצי האימונים בבסיס בעיקר נעשות וההדרכה ההכשרה א.
הנסקרת בשנה זה. בבטיס מתנהלים והממישכים היסודיים הקורסים מרבית לחיל. ועיקרי מרכזי
1525 שובים, בקורסים איכסן, הבסיס הגבול); משמר סגל (כולל איש 147 הבסיס סגל על נמנו
השונות, המשטרה יחידות לעזרת שונים ובמבצעים בפעולות השתתפו והחניכים הסגל איש.
והבטחון הסדר על שמירה \ ז"ל) לוין רחל של רוצחה אחרי (חיפושים "שטף מיבצע בגין:
.השילומים אוניות על שמירה הברית, ארצות של החוץ שר של (ביקורו שונות בהזדמנויות
וכיו"ב). מירון חגיגות העצמאות, (מצעד.יופי שינות חגיגיות ובהזדמנויות בטקסים ובן וכיו"ב),
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.הכלביט לנוהגי וכן החיים לבעלי הדרכה בסיס בעיקר שימש ביו^דגוין, האימוינים, בם^ם £■■■■
החיים בעלי מדיר של בקורסים חיים. לבעלי המדור גם הדוח בשנת מרוכז היה בו ולרוכבים.

שונים. קצרים קורסים בבסיס התנהלו כך על. נוסף ו איש 73 השנה השתתפו

החיים בעלי מדור ג.

מוצבים הם .20  כיום במשטרה המשרתים נוהגיהם ושל הגישוש כלבי של הכולל המספר
כלבי של עבודתם תוצאות פעמים. 663 לגישוש הכלבים יצאו הדוח בשנת שונים. במרחבים
בין הגבולות של בעטיים לפרקים נכשלות פעולותיהם אך רבים. במקרים חיוביות היו הגישוש
סיכויים בהן שיש של,פעולות להפסקתן קרובות לעתים הגורמים ערב, ומדינות ישראל מדינת
אחריהם. ולעקוב העבריינים עקבות את ילגלות הכלבים הצליחו הפעילות ברוב הצלחה. של רבים
ביתדגון. מבסיס יצאו טרם יתרם נגמר! שאילופם 40 מ,הם ,91  היה הסיור כלבי מספר

ושמירה). מארבים (סיורים, סיור כלבי עם פעולות 5150 בוצעו
ומת. נדרם אחד ,י שונות ממחלות מתו כלבים 12

אליהם שהגישה במקומות בסיורים עוסקים הרוכבים סיסים! 95 במשטרה היו הנסקרת בשנה
סוסים שני מתו הדוח בשנת ובירושלים. בתלאביב התנועה על בפיקוח וכן קשה, במכונית
; רפואיים. מ,טעמים השירות מך הוצאו ושלושה
וסוסים). (כלבים למשטרה השייכים החייט בעלי של במחלותיהם מטפל וטרינארי רופא

הארצי. האימונים לבסיס יועברו תפקידיו !1954 שנת בתחילת להיחסל עומד ביתדגוז בסים

אימון 4 . . . .

ולאחרים. חייט לבעלי לחוקרים, לסמלים, (מפקחים), לקצינים קורסים נתקיימו הדוח בשנת

: י למפקחים הקורם א.
.1953 ספטמבר בתחילת נסתיים למפקחים הקורס של השני המחזור

ובתפקידי פליליות בחקירות שלוחותיו, לכל הפלילי בחוק יסודית הכשרה קיבלו החניכים
של והתנהגותו אופיו גיבוש  הקורס של המטרות אחת מנהלית. ובפרוצידורה בנוהל המשטרה,
הדדיים ויחסים פיקוד יבענייני נכונים מושגים להקניית מוקדשת מיוחדת לב תשומת החניך.
מבנה משפט, עיוניים; (במ.קצועות הרצאות  העגודה שיטת אישי. טיפול ניתן חניך לכל (מנהיגות).
ובהבנת הצבאיים) (במקצועות אישית בעבודה שלובות וכיו"ב) המדינה שלטונות המשטרה,
יתר לו. שהוקצה בנושא חניך כל ידי על הקורס בסוף המוגשת דיסרטאציה) (מעין מחקר עבודת

(םינדיקאטילימוד). הקבוצתית העבודה שיטת לפי התנהלו והתרגילים הלימודים
ובעיקר במשטרה, תפקיד כל למילוי החניך את ■להכשיר כוונתו לקצינים, בקורסים האימון
המשטרה, יחידות כל של והנוהל העבודה שיטות את הוא לומד לפיכך תחנה. מפקד של לתפקידו
עבודת ניהול את לחניך לאפשר מגמה מתוך ניתנת המשפטית ההדרכה ארגונה. סוגי לכל
כתובע הופעתו בשעת הצורך, במקרה יוכל, שבהם ובנםיון בידיעות ולציידו והתביעה החקירות
על (נוסף הפליליות. החקירות במקצוע ניתנת יסודית הכשרה עורךדין. עם להתמודד דין, בבית
של הכללית השכלתו להעשרת הוקדשה מיוחדת לב תשומת צבאית). הכשרה גם היא מקבל כך
להיסטוריה הארץ' לידיעתי הוקדש הרצאות של ניכר מספר הרוחני. אופקי ולהרחבת החניך

ומוסדותיה. הממשלה המדינה, למבנה ובן וכיו"ב, השכנות הארצות של המדינית
מעשית. לעבודה השונים, למרחבים שבועיים של לתקופה הקורס, תום לפני סופחו, החניכים

סופחו. אליה אשר התחנה של מבעיותיה בבעיה מחקר עבודת עליהם הוטלה
ומסיבות בריאות מסיבות יצאו שניים נפטר: אחד אישן 59 זה לקורס נכנסו הכל בסך
תקופת תוך נכשלו חניכים שניםעשר נוספת. אימונים לתקופת הושאר אחד איש משפחתיות!
מפקחים 15 מהם איש, 43 מדרגותיהם. הורדו בעלידרגות, שהיו מהם, שלושה ן ובסיומו הקורם

בהצלחה* עמדו סמלים, ויתרם
וליקויים; קשיים גרמה זו ועובדה מדי, גדיל היה זה במחזור החניכים שמספר הוכיח הנסיון
אחד, שגי (מפקח מפקחים 24 מהם איש, 39 משתתפים ובו ,1.11.53 ביום נפתח השלישי המחזור

סמלים. ו15 ראשונים) מפקחים  ויתרם
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1953 שלישי) (מחזור למפקחים הקורס משתתפי  ם ד א ה  ח ו כ ניתוח
הגיל ההשכלהלפי במשטרהלפי היות? לפי

שנה 30 עד מ25
שנה 40  30
מ40 למעלה

8

24
7

עממית
תיכונית

ומעלה תיכונית

9
8
22

שנתיים עד
שניט 5 עד 2
ומעלה חמש

2
13
24

39סךהכל39סךהכל39סךהכל

7,מ!עא איי! נארןלפי הוותק המשפחתילפי המגיב לפי

ישראל
אסיה

אירופה

3

2

34

הארץ ילידי
שנים 105

ומעלה שנים 10

3
15
21

חוקים
ילדים בלי נשויים
ילדים עם נשוייט

2
1
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לידי הביאו הקודמים מחזורים ה בוגרי של בעבודתם והסתכלות הקודמים הקורסים תוצאות,
חניכים של מדי רב מספר שהכללת התברר האימונים. ובשיטות הקורסים בתכניות רביזיה
אופיו, לעיצוב ובייחוד לפיתוחו, להתמסר אפשרות חוסר מחמת האימונים, ברמת לירידה גורמת
ההכשרה יעילות עם המתיישב המכסימאלי שהמספר גקבע הצורך. במידת וחניך חניך כל של
היא החוליה חוליות. שתי  מהן אחת ובכל כיתות, לשלוש חולקו הקורסים איש. 40 עד 35 הוא
תכנית ההדרכה. סגל מתוך חונך  כיתה ולכל מפקד, עומד הקורס בראש האימון. יחידת
את גם לחניך מקנים זאת עם תחנות. מפקדי הכשרת  למטרה ומוגלה מחדש עובדה .הלימודים

אחר. בתפקיד יועסק אם להיזקק עשוי הוא שלהן הידיעות

.  כדלקמן: מתחלק בקורם השונים לנושאים המוקדש הזמן

 . %13,5 ומנהלה ארגון
5.00/0 משטרה תחנות ארגון
%10.2 וההדרכה הפיקוד כוחהאדם, 1יהול עקרונות
%15.0 י ומשפט חוק

, %16.0 פליליית חקירות
%3.2 במדינה והממשל השלטון
17.00/0 וכיו"ב נשק סדר, בתרגילי אימון
%6.0 . גופני אימון

,■.■. %10.0 במרחבים ומחקר הסתכלות
%4.0 אחרים שונים נושאים

נקבעה (םינדיקאטילימ.יד) הקבוצתית העבודה שיטת רדיקאלי. שינוי שונו ההדרכה שיטות
נוספו עכשיו ולמבחנים. להרצאות מוקדש הקורס רוב היה לקניכן ו המקצועות בכל יסוד כשיטת
הקורס משעותי %38 למבחן. החניך את להכין  שמטרתם ותרגילים סימפוזיונים דיונים,
ולמבחנים. לתרגילים  %49 בצוותא! לדיונים  0/0ר עצמי! לעיון  60/0 להרצאות! הוקדשו
אפשר חודשים. 10 ל9 נקבעה שתקופתו הקורם, נמשך עדיין זה דוח של הכנתו סיום עם
הקודמים. בקורסים מאשר יותר  פנים כל על בלותה גבוהה הקורם שרמת עכשיו כבר לומר

. . לסמלים הקורם ב.
תחנה סמלי להכשיר שתפקי1ם לסמלים, הקורסים חודשו כשנתיים, שנמשכה הפסקה, אחרי
ארגונית פיקודית, להכשרה בעיקר אלה בקורסים מוקדשת הלב תשומת זה. לתפקיד מועמדים או
המשמשים תחנה, לסמלי כאמור, מיועד, זה קורם המשטרתי. בנוהג בקיאות ולהקניית ומנהלתית
סמלי של הכשרה כאן רוכשים אינם החניכים ן התחנות למפקדי ומשרךים מנהליים סגנים
האדמיניסטרטיביים האספקטים מודגשים להם הניתנת והחקירתית המשפטית בהדרכה ו חקירות

אלה. גורמים בעיקר בחשבון מובאים האחרים הנושאים בלימוד גם והמשמעתיים?

38



!.;■■■ י י.  כדלקמן; ל,יא זד. בגקוירכ* לנושאים ובקודש חזמ,ן חלוקת
100/0 ומשפט חוק י

; י י 210/0 התחנה סמל ייתפקידי . . . %15 והדרכה כוחאדם הנהלת
300/0 נשק סדר' תרגילי אימון'
100/0 גופני אימון
140/0 ושונות כלליים נושאים

שתואר למפקחים, הקורם של ולשיטותיו למבנהו הותאמו בו הלימוד ושיטות הקורס מבנה
לעיל.

בהצלחה עמדו מהם איש, 28 השתתפו ובו הקורס, של אחד מחזור נתקיים הנסקרת בשנה
נכשלו. חמישה בקשתו! לפי הקורס, גמר לפני יצא אחד ן 22 

שני. מחזור החל הדוח תקופת סיום עם

לחוקרים הקורם ג.
מתקבלים לקורס מקצוע. בעלי חוקרים להכשיר  ומטרת,!1 חודשים שלושה נמשך זה קורס
במרכז חקירה. בת*קידי לשמש הם ראויים ובמיונם הכשרתם ושלפי טירונות מכלל שיצאו אנשים
פרוצידורה ן המעשיים באספקטים המשפטיים והמקצועות הפלילית החקירה מ.קצוע עומד הקורם
ואנשיו  והדגמה הרצאה  דרכים בשתי מתנהל זה קורס גם וכוי. העדויות חוק משפטית,
שרמתה בחינה הקורס, של בסיומו עובר, החניך משטרה, ליחידת התמחות לתקופת נשלחים
י. . , בחיל. המקובלת החוקרים בחינת כרמת
בהצלחה, עמדו 62 איש; 65 בהם והשתתפו זה, קורס של מחזורים שני התקיימו הדוח בשנת ■

. , ... נכשלו. ושניים התפטר אחד .

נתמלאה. החוקרים ומכסת הואיל שעה, לפי הופסקו, אלה קורסים

י ■ ;.. י הגבול למשמר תחבורה סמלי קורם ד.
קיבלו. המשתתפים הגבול. משמר ביחידות רכב מרכזי של הכשרתם  זה קורס של מטרתי
הקורס ובנוהל. התחבורה במנהלת קלים, תיקונים ובביצוע הרכב על פיקוח של בטכניקה הדרכה

■ ימים. חודש נמשך

הגבול משמר למפקדי משטרה בתפקידי השתלמות קורם ה.
בלי אך צבאית, הכשרה עם למשטרה שנכנסו הגבול, משמר למפקדי נערך מיוחד קורם
של הכלליים, בתפקידים היסוד ידיעות את להם להקנות  היתה ומטרתו משטרתיות, ידיעות

יום. 14 נמשך זה קורס המשטלה.

,, . . מרחביים הדרכה במיתקני למדריכים קורם ו.

יום 14 נמשך זה קורס המרחביים. הספר לבתי מדריכים להכשיר כדי נערך מיוחד קורס
איש. 15 בו והשתתפו

. י י ולנוהגיהם לכלבים קורסים ז.
ובו חודשים שלושה נמשך זה קורס סיור. כלבי לנוהגי יסודי קורס נערך הנסקרת בשנה י

לתפקיד בלתימתאימים נמצאו ושניים התפטר אחד ,33 בהצלחה סיימו מהם איש. 36 השתתפו
הנוהגים של הכשרתם את לשפר  שמטרתו סיור, כלבי לנוהגי להשתלמות קורס גם נערך זה.
מקבלים כלב וכל איש וכל מסויימת, תקופה נקבעה לא אלה לקורסים הכלבים. של אילופם ואת
בקורסים יום. 21 כזה קורם נמשך בממוצע לכושרם. בהתאם במיוחד, הנקבעת תקופה במשך אימון

איש. 17 השתת*ו אלה
שלושה אומנו ובהם גישוש, בלבי של לנוהגים הנ"ל במתכונת להשתלמות קורסים התקיימו כן

■ :■: ■י ■ ■ . וכלביהם. .אנשים

י , , ולמפרזליםחובשים לרוכבים קורסים ח..
אנשים. 31 השתתפו וכחם לרוכבים, הקורס של מחזורים שלושה .התקיימו הדוח בשנת
רפואיות מסיבות שוחרר אחד בהצלחה! סיימוהו החניכים מ,ן 28 חודשים. ארבע נמשכו הקורסים

;■ . ■ . ■■. נכשלו. ושניים

■:  יי י 39 י י י , ■ '.



שתפקידם ^פרזליםחובשים' הקורס לסגיסים. ואילוף: לרוכבים הכשרה ניתנת זה לקורס
. נמשך  קלות פציעות או מחלות של במקרה בהם ולטפל בריאותם עי;1 להשגיח הסוסים' את לפרזל

■.■■■:. אנשים. שלושה השתתפו זח בקורס חודשים, ששה

, . שונים קורסים ט.
צה"ל. של ש.ונים בקורסים משטרה אנשי 48 השתתפו הדוח בשנת

. י מקצועי אימון י,
אלה בקורסים איש. 87 השתתפו ובהם שונים מקצועיים קורסים התקיימו הנסקרת בתקופה
ייצור? לטכנאי בקורס השתתפו אנשים שני אזרחיים. ומוסדות גורמים ידי נעזרה.המשטרה,על
ומשפט. שלטון לסדרי קורם עברו איש 20 < לכתבנות 48 < חשבונות להנהלת  12 ., לקצרנות 5

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

בתלאביב.

הדרכה .5

המרחבים אנשי על המוטל הכבד העבודה עומס מחמת בקשיים נתקלה השוטפת ההדרכה
שני מתקיימים כן פי על אף להדרכה. מזמנם להפריש בבואם בו נתקלים שהמפקדים ■והקושי
השינויים השוטרים לידיעת מייבאים בשיעורים שבועי). למיסדר (נוסף יחידה בגל שבועיים שיעורים
פעם, מקיים החקירות אגף במרחב. השוטפים העניינים על דיונים ומתקיימים ובנוהג בנוהל

מקצועיות. בעיות לבירור חוקרים כנסי לחודש' פעמיים ולפעמים
המרחבים. ועלידי והתנועה הקשר מחלקת ידי על גם קויימו והדרכה וימיעיון סמינאריונים
אנשי של פיגורם את למנוע קשה שבלעדיהן במרחבים, ההדרכה פעולות את לקיים מאמצים נעשים
של ודרכיה תוכנה נסקרו הדוח בשנת והמדע. החוק של המתמדת ההתפתחות אחרי המשטרה
טרם הדוח תקופת סיום עם שוטפת. להדרכה מקפת תכנית בעיבוד והוחל המרחבית ההדרכה

התכנית. הכנת נסתיימה

בחינות .6

להשתלמות' המשטרה אנשי את להמריץ וכדי השונים ותפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
בחינות וכן שונים, מקצוע לבעלי מצטיינים, לשוטרים לחוקרים, עליונים, לקצינים בחינות נערכו

, שפות. בידיעת
מ,קצועיות. בבחינות בעמידה מותנים מקצועית הענקה כל ותשלום בדרגה העלאה כל

, עליונים קצינים א.
חייב עליון קצין לדרגת לעליה עצמו "להכשיר הרוצה מפקח וכל נבחן שטרם עליון קצין כל
המטה, ובפקודות המשטרה בתפקידי ראיות' בדיני הפלילי, בדיון הפלילי' בחוק בבחינות לעמוד
נכשלו. וחמישה '14  בבחינות עמדו. מהם קצינים! 19 נבחנו הדוח בשנת כספיות. בתקנות וכן

, . י לחוקרים הכשרה בחינות ב.
פליליות, בחקירות קבע דרך העוסקים ושיטרים, סמלים מפקחים, בדרגת המשטרה .אנשי ■

זכאים זה לצורך שנקבעו בבחינות בהצלחה שעמדו אנשים רק מיוחדת. הענקה מתצלום נהנים
יהיו אשר ומוכשרים, מאומנים חוקרים סגל להכשיר  הבחינות מטרת ההענקה. מן ליהנות
הפלילי בחוק מבחנים מיללות הבחינות מכסימאלית. ביעילות פלילית עבירה בכל לחקור מסוגלים
המשטרה, נוהל ובידיעת הפשעים חקירת במדע וכן הפלילית, בפרוצדורה הראיות, בחוק צדדיו, לכל
בבחינות עמד כן אם אלא מפקח, לדרגת לעלות יכול איש שאין נקבע ופקודותיה. הוראותיה

בחלקן.  טכני, מקצוע בעל האיש.הוא אם או, בשלמותן, לחוקרים
ושוטרים. סמלים ו508 מפקחים, 11 מהם איש. 519 השתתפו שבהן בחינות נתקיימו הדוח בשנת

נכשלו. ויתרם בבחינות, עמדו והשוטרים הסמלים מן 121 המפקחים, מ,ן 7
תוארו שתכונותיו המשטרתי, כוחהאדם של אופיר ידי על מסתבר הנכשלים של הרב מספרם ■ ,

. . ב'. בפרק לעיל
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,:.■;.■;■/ ^ , . ■.■■■■■ הצטיינו^ '^שכר בחינות ■<!

הצטייגות. שכר לקבל זכאים מיוחדות, בבחינות ושעמדו דופי ללא שהתנהגותם שוטרים
(עברית; כלליות ידיעות וכן ומשפט שלטון סדרי י הראיות' דיני הפלילי, החוק  הבחינות נושאי

וחשבון),
הנושאים, מן בחלק נכשלו 8,14 בהצלחה עברו מהם איש 26 אלה לבחינות נגשו הדוח בשנת

כליל. נכשלו ו4

י. י , 8 שפות בידיעת בחינות ד.
להיבחן חייבים המועמדים שפות. לידיעת בבחינות שעמדו לשוטרים ניתנת מיוחדת הענקה
רשאים מגן לאחר 1 בעברית)  המיעוטים אנשי בערבית,  (יהודים בערבית או בעברית קודם
משטרה אנשי 30 רוסית. או צרפתית אנגלית,  דלקמן: האירופיות השפות מן יבאחת להיבחן הם

בהצלחה. עברו וכולם הדוח, בשנת אלה לבחינות נגשו

מקצועיות בחינות ה.
 דלקמן: מקצועיות בחינות נערכו הנסקרת בשנה

624

968754

5941216
945

נכטלץ חלקית בהצלחת המגו\מרימ המקיץןי

תאונות בוחני
קשר

מכונאים נהגים
אצבע טביעות

תר3ות פעולות .7

משכבותיו שכבה שלכל השוטרים, ציבור של למיזוגו מכוונות המשטרה של התרבות פעולות
רמת את הולמות התרבותית ורמתו שהשקפותיו אחיד, לגוף לגבשו משלו, תרבותי רקע השונות
הפעולות של גיותר החשובות המטרות אחת אחיד. ותרבותי לאומי צביון לו ולהקנות במדינה, הציבור
בארץ בהתערותס החיל, אל באו מקרוב זה שאך ולאלה, החדשים למתגייסים לעזור _ הללו

השוטרים. ובציבור
ההדרכה. פעולת לתחומי הסעד מדור של מסמכותו התרבות פעולות הועברו הדוח בשנת
התרבותיות בפעולות הכרוכות המיוחדות הבעיות של סקר נערך התרבות פעולות ייעול לשם
גבוהה אינה שכאמור החיל, אנשי של הממוצעת ההשכלה לרמת הותאמו התרבות ופעולות בחיל

מהם. רבים אצל העברית השפה ידיעת לרפיון וובייחוד מספקת. במידה
פעולות נסתכמו הדוח בשנת הקשה. הכספי המצב מחמת בקשיים נתקלות התרבות פעולות

דלקמן: בסעיפים אלה

הלשון הנחלת א.
מםויימת.(רמה.של סטאגדארטית לרמה הגיעו לא בעברית שידיעותיהם המשטרוו אנשי כל
זו חובה שאימילוי נקבע בבחינות. ולעמוד עברית ללמוד חוייבו היסידי) הספר בבית הי כתה
בעזרת נבחנו משטרה אנשי אלפים ארבעה המתרשל. האיש של פיטוריו את עמו לגרור עשוי
חוייבו בבחינות עמדו שלא האנשים וכוי. הלשון להנחלת המחלקה שונים, ממשלתיים מוסדות
האדיבה בעזרתם השוטרים, של הצבתם במ.קומות שהורכבו מי.חדות בכיתות השפה את ללמוד
של בסך הלימוד בהוצאות השתתפה המשטרה הפועלים. ומועצות המקומי השלטון מוסדות של
המשטרה. מאנשי תלמיד לכל אחת" ל"י החינוך למוסדות ושילמה לשנה ל"י 24,000  20,000
לומדים שבהן כיתות, 71 זו מפעולה כתוצאה הוקמו הכל בסך תשלום. מכל פטורים עצמם האנשים

משטרה. אנשי 1930

■■;■ ......■■ .  י ולאומי אזרחי וחינוך כללית השכלה ב.
הכללי בציבור המשטרה אנשי של התערותם את להחיש מטרה מתוך ן. ו י ע (1)ימי
כלכליות תרבותיות, חברתיות, בעיות נידונו ובהם עיון, ימי 42 נערכו השוטרים. ובציבור
ונערכו יפה, בעין שנענו וציבוריים, ממשלתיים ממוסדות מרצים הוזמנו כך לשם ולאומיות.
המחוזיים.; שבבסיסים בקורסים נערכו דומים ודיונים הרצאות האמורים. הנושאים על תדפיסים

י י ■■ י  יי 41 י י י . יי ■



אפשרנו* לקבל נ^ך עונ^ם ל.מ המשטר)! לאנשי עזרה המשטרו! כללית. שכלה (2).ה
על שהוקמו ככיתות המשטרה אנשי שותפו י כך לשם התיכונית. או העממית השכלתם סיום של
חליפתמכתבימ בדרך בקורסים 200/0 של הנחה הושגה בגרות. לבחינות אנשיהם להכנת צה"ל ידי
לבחינות שנגשו המשטרה לאנשי העניק החינוך משרד בכתב. להשכלה העברי המכון ידי על
התשלום). מדמי %50 של והנחה לשיעורין (בחינות צה"ל לאנשי הניתנות ההקלות את בגרות
הגיע תלאביב) מחוז ואנשי הארצי המטה (אנשי בתלאביב אלה מהקלות שנהנו האנשים מספר
הכשרתם את אדינותה, ברוב הסטודנטים, הסתדרות עצמה על קיבלה בירושלים איש? ל75

י י■ י , יי * בגרות. לבחינות המתכוננים שוטרים 23 של

. ■ נייד קולנוע ג.
מדור מטפק הסרטים את הגבול. ובתחנות המרוחקות בתחנות מתקיימות קולנוע הצגות

סרטים. 392 אלה בתחנות הוצגו הדוח בשנת הסעד.

■ . . . נופש חדרי ד.
במשחקים, בריהוט, צויידו הנופש חדרי תחנות. ב44 הדוח בשנת קיימים היו נופש חדרי

ויכיו"ב. רדיו במקלטי

טיולים ה.
טיולים של חשיבותם ומשפחותיהם. המשטרה אנשי השתתפו בהם טיולים, נערכו השנה גם
מקור להם ומשמשים המשתתפים בין אישיים יחסים ליצירת מסייעים שהם משום רבה, אלה

והישגיה. נופה הארץ, על ידיעות

ונשפים מסיבות ו.

של במיזוגם ניכר תרבותי תפקיד ממלאות חגיגיות, בהזדמנויות המתארגנות המסיבות,
ביניהם. אישיים יחסים וביצירת אחיד לגוף המשטרה אנשי

שונות הנחות ז.
צורכיהם בסיפוק המשטרה לאנשי לעזור מאמצים נעשו והעתונים, הספרים התייקרות נוכח
ספרים ברכישת הנחות הושגו כן לתחנות, סופקו שונים עת וכתבי יומיים עתונים התרבותיים.
הצגות גם אורגנו וכיו"ב. לקונצרטים וקולנוע,. תיאטרון להצגות כרטיסים ובקניית לשיעורים

.. ■,. . י, משטרה. לאנשי מיוחדים וקונצרטים

י . . התזמורת .8 י יי"יי
1 י■ ,
להשלמתה מנגנים. ומ26 מחוזי מפקח עוזר בדרגת ממנצח מורכבת המשטרה תזמזרת
בכליהם משתמשים המנגנים מן ורבים נתיישנו, התזמורת שברשות הכלים מנגנים. ארבעה חסרים
לבלימיתרו בהרכב הופיעה פעמים 34 פעמים: 127 המלא בהרכבה הופיעה התזמורת הפרטיים.
של בחגיגות וצבאיים, מ.משלתיים בטקסים ניגנה התזמורת פעמים. 98 הופיעו השונות חוליותיה
בתערוכת נוער, ארגוני של בתיספר, של ציבוריים, עירוניים, צבאיים, ממשלתיים, מוסדות
על,ידי שנערכו ההסברה בפעולות התזמורת השתתפה כן וכיו"ב. חיילים בבתי השממה, כיבוש
בקביעות משתתפת והיא גבוהה אמנותית לרמה הגיעה התזמורת עולים. ביישובי המשטרה
"■.".... . . ישראל". "קול בתזמורת

:. ... , . .. ספורט .9 י

והשליטה הפיסית הדריכות הצוות, רוח לטיפוח המשטרה באימוני נודעת רבה חשיבות
השוטר. של דמותו לעיצוב הספורט ושל הגופני האימון של חשיבותם מרובה לפיכך העצמית.
אינם מוגבלות, בהם הנופש שעוות שאפילו במרחבים, הקשים ותנאיה העבודה עומס ברם,
השוטרים מ.ן מעטים אך כך, על נוסף הרצויים. בממדים הספורט פעולות פיתוח את מאפשרים
בהכשרתם חשוב מקום תופס הספורט לארץ. בואם לפני בחוץלארץ, ובייחוד בעבר בספורט עסקו
המשטרה, בעבודת חשיבות להם שנודעת המקצועות ובייחוד בבסיסים, האנשים של ובהדרכתם
והספורטיב הפיסי. המתח רפיין ואיגרוף. פצועים העברת שדה, ריצות מכשולים, עבירת ג'ודו, כגון
בעיקר והאימונים; ההכשרה ימן האנשים של צאתם לאחר במרחבים אותותיו את לתת מתחיל
י■ : ■ : במידתמה. זו מגרעת עכשיו מתקנים המדחביים הקורסים העבודה. עומס בגלל
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5פורט*יצי^: יורו להפיו^ מאמצים וינעשו הטפולטיכיות, הפעולות הור*בוי הללו ונשיים למתת י י
י קויימו ואולמות' מגרשים  מתאימים ובמיתקנים בציוד המחסור אף על המשטרה. באנשי .

מספר. מפעלים
משרד שליד גופנית להכשרה המחלקה עם בשיתוף הספורט, אות לקבלת שנערכו במבחנים

י אינו המשטרה אנשי רוב של הממוצע הגופני כושרם מצערת: עובדה נתגלתה והתרבות' החינוך
קצת כלומר, איש, 790 רק בהצלחה עמדו בבחינות, שהשתת*ו אנשים 2200 מתוך למדי. גבוה

נכשלו. ויתרם משליש, יותר
השתתפו, משטרה' אנשי של מקבוצות המורכבת הכללי, המפקח גביע על לכדורגל בליגה

. חיפה. מחוז קבוצת השלישית הפעם זו זכתה, הגמר במשחקי קבוצות. שמונה
קבוצת זכתה הגמר במשחק קבוצות. שבע ובה לכדורעף, ליגה גם השנה נתקיימה במשטרה
כך על נוסף הגמר. למשחקי שהגיעו הקבוצות ארבע מבין אחת שהיתה הארצי, האימונים בסיס

האימונים. בסיס קבוצת ניצחה כאן גם קבוצות. שבע ובה לכדורסל, ליגה קיימת
משטרה אנשי בקבוצות הים חיל של קיכוצות התחרו בו ספורט יום נתקיים השנה גם
ממורת, שהפכה זו, בתחרות הים חיל ניצח השנה כדורסל. כדורעף, שולחן, טניס במקצועות;

המשטרה. ידי על שנתרם הנודד הגביע את וקיבל
צבאיות קבוצות עם ידידותיות ותחרויות עצמן לבין ביניהן תחרויות קיימו המשטרה קבוצות

ניכרות. בהצלחות המשטרה זכתה אלה בפעולות ואזרחיות.
ובהתנדבות, עצמם בכוחות המרוחקות, בתחנות החונים השוטרים ידי על הוקמו השנה

ולכדורסל. לכדורעף מגרשים
האביב. לחודשי נדחה היא השנתי: הספורט יום נתקיים לא השנה

וכן והתרבות, החינוך משרד של גופנית להכשרה המחלקה עם הדוק קשר מקיימת המשטרה
. הוקמו שונות. ספורט אגודות ועם בישראל הספורט התאחדות עם אזרחיים, ספורט מוסדות עם

צבאיים. ספורט מוסדות עם קשרים גם

..■■■ ■■ המקצועית המפריח .10
לא והיא המקצועית, הספריה של הנאותה הרחבתה את השנה מנעו והתקציב המטבע קשיי
שאיאפשר חדשים ספרים ורק רשמיים, חוק פרסומי נוספו בעיקר זעומה* במידה אלא גדלה

. מטפלת הספריה הספריה. ידי על נרכשו הטהור, המקצועי אופיים מפאת אחרות, בספךיות להשיגם
בשנה, ישראל. משטרת של המקצועיים הפרסומים ושל המקצועיים כתביהעת של בהפצתם גם
בכתבי שהופיעו משטרתי עניין בעלי מאמרים של מפורט מפתח הםפריה ידי על עובד הנסקרת
כללית, לספהית בספריה הטיפול גם מרובה. הקלה המעיין על מקל זה דבר ואחרים: מקצועיים עת

המקצועית. לספריה השנה הועבר הסעה מדור של לפיקוחו נתון היה כן שלפני
המרכזיות. הספריות גם וכיו"ב, החומר הזמנת מבחינת כפופות, לספריה

ך פרק

הציבור עם יחסים
הקהל עפ יחפי8 .1

במידה הנסקרת בשנה התקדם הקודמת, בשנה שצויין .והקהל, המשטרה בין היחסים שיפור
(החדשים, המשטרה אנשי אצל המשטרתי הנםיון של והעמקתו הרחבתו האוכלוסיה, ייצוב מרובה.
החדש. הפרק בפתיחת אותותיהם נתנו אלה כל  המקצוע עקרונות על והולכת הגדלה השתלטותם
בינתיים שהתערו החדשים, העולים בציבור ובפרט בציבור, המתמדת וההטפה ההסברה מאידך,
שוטרים תקיפת של המגונה המנהג פרי. נשאו הם אף בה, השלטון לסדרי והסתגלו בארץ
של צורה לפעמים לבשו הקודמות שבשנים משטרה,; באנשי שחצנית בהתגרות וההתהדרות
של המסודרת לפעולתה והיסודי הראשון התנאי הושג לחלוטין. כמעט פסקו  התפרעות
ללא הכרה, ומתוך מרצון לשוטר האזרח של ציותו ודימוקראטית: תרבותית במדינה המשטרה

י. . י . הכלל.* מן יוצאים למקרים פרט בכפייה, צורר
ביסודו ישראל. משטרת של הטוב שמה של תולדה גם מרובה במידה הנה זו חדשה אווירה
מידותיה,. טוהר על להערכה זכאית המשטרה כי הציבור הכרת  לפניה, ההולך זה, שםטוב של
והשווה ההוגן יחסה על צעדיה, את המדריך  אחרות או מעמדיות פוליטיות,  הפניות חוסר על



ביחס והתנסו יהירות הגמור^ל, ההעדר ע^י מעמד, או עמדה עדה, הבדל בלי אזרח, לפל
; ; ... הקהל. כלפי אנשיה

שהתנהל הכללי בוויכוח שהשתתפו הנואמים בדברי ונמרץ ברור ביטוי מצאה זו הכרה
הערכת הבעה לידי באה זה בוויכוח .1954 פברואר בחודש המשטרה, שר של סקירתו על בכנסת
ללא נפש' במסירות הנעשית ולעבודתם לאנשיה למשטרה' הישראלי הציבור של חבו.המכריע
האנשים של מכוחותיהם למעלה אף לפעמים רב, במרץ הפרטית, בנוחיות התחשבות וללא ליאות
.את אף זה מכלל להוציא (אין ירודים שכר ותנאי מפרכים עבודה תנאי ביותר, קשים ובתנאים
אלה גם  יתירה: אחריות משום בהם שיש תפקידים לקבל אצים אינם שהזכרנו שכפי האנשים

יכולתם). ובמלוא בהגינות הנוכחיים תפקידיהם את ממלאים
המשטרתי החינוך ספק, ללא מילא, לעיל המתואר התהליך של בהתפתחותו נכבד תפקיד
הדרגות מכל המפקדים מטיפים יוםיום לאנשיך. הניתנת המקצועית וההדרכה טובה לאזרחות
יתייחסו אם אלא מתקדמת במדינה למשטרה כראוי לפעיל יכול החיל אין כי אנשיהם באוזני
את לשרת היא הראשונה חובתם וכי זכויותיו, את ויכבדו ובהתאפקות בנימוס לאזרח אנשיה
איש כי ההכרה את השוטרים ציבור בקרב מטפחים תדיר טיפוח וברצון. באמונה הציבור
לגוף מעל העומד נוגש ולא האומה, ושל הציבור של מגופם בלתינפרד וחלק אבר הוא המשטרה
לו שהוענקו לאלה פרט וזכויותיתר, פריבילגיות בעל המשטרה איש שאין לו! מחוצה או זה
רבים במקרים פשוט: ואינו קל אינו זה חינוך תפקידו. את למלא שיוכל מנת על החוק ידי על
מושרשים, והרגלים נטיות דוגמות, מושגים, על החינוכיים במאמציהם להתגבר המפקדים חייבים
הוכתרו שהמאמצים רצון בשביעות לציין יש ברם, $ ביותר הנחשלות הגולה מארצות שהובאו
שיקולים מתוך מלכתחילה למשטרה המתנגדים למעטים, ומחוץ הצלחה, של רבה במידה
ולהוקרה. לכבוד ראויות החיל אנשי של והתנהגותם שרוחם כך על עוררין אין ומדיניים, עקרוניים
מסתפקת המשטרה אין הקהל' עם היחסים של וב,ייצ.ובם בעיצובם הצלחותיה כל עם ברם' .,
מוותרו* היא ואין נוספים לשיפורים מקום שאין עצמה את משלה היא אין זה: בכיוון בהישגיה
יש שפגמים ובמה כמה אחת ועל מהעדרפגמים אנו רחוקים עדיין היחסים. של נוסף טיפוח על
משטרה כל מעוררת הדברים מטבע ביותר. והמנוסה הוותיקה המשוכללת, ותהא  משטרה בכל
טינות' להצניעם) מעוניינים שעושיהם מעשים גילוי לידי להביא לרסן, למנוע,  (שתפקידיה
גם ירבו כן משטרתי' כוח של יעילותו תרבה אשר שככל לומר אף אפשר וטרוניות. טענות
של בערכה מלאה הכרה מתוך יודעדבר, בל יודה כן פי על. אף עליו. לגם ב להם שיש האנשים
אין כן: על יתר טרוניות! של מינימום מעוררת שהיא כך פועלת ישראל שמשטרת זו' עובדה
הם מעטים לא הציבור: של ביחסו משתקפים אלה פעולה דרכי מיעילותה. כך משום מפסידה היא
את היא עושה שאכן. המ,ודים המשטרה, של פעולותיה מעגל לתוך שנכנסו אלה מבין אף האנשים,

חיוני. הכרח ללא באזרח לפגוע ומבלי האדיבות במליא חובתה
לגדוע החיל של נכונותו והמשטרה: הציבור בין היחסים בקביעת רבה שחשיבותו אחר גורם
משום בהן שהיה בפעולות אשם שנמצא איש כל נגוע. אבר כל רתיעה, וללא היסוס ללא מגופו,

ופוטר. לדין הובא  הקהל ובאנשי בציבור פגיעה

ציבור יחפי .2

דעת יאה המביעים הגורמים עם נאותים יחסים לטיפוח נמרצות פעולות נקטה המשטרה
להביא השתדלה המשטרה לקהל: כראוי ויבוארו יוסברו ופעולותיה שמעשיה לכך ודאגה הציבור
טופחו העתונות עם היחסים והישגיה. קשייה את לעיניו ולהמחיש לבטיה את הציבור של לידיעתו
בדבר הסברות המשטרה' של השוטפים ענייניה על ידיעות בקביעות ניתנו לעתונאים תדיר:

בה. המלחמה אמצעי ותיאור העבריינות על ואינפורימאטיביים םטאטיסטיים נתונים מיבצעיה4,
 להתיר בידה ואין  מתירה היא אין אך העתונות' עם פעולה לשתף תמיד מוכנה המשטרה
אינפורמאציה זה. לצורך שנקבעו ובצינורות בדרכים שלא אינפורמאציה של מוסמכת בלתי מסירה
היעילה לפעולתה הציבור, לבטחון נזק לגרום עשוייה מטעה, או מסולפת שכן וכל בלתימוסמכת,
במקרו ראינו לכך ברורה דוגמה ולמוסרו. הציבור לרוח אזרחים, של הטוב לשמם המשטרה, של
שק רציחתה לאחר צרכן' די מבוססות היו לא כך על שנוסף מוסמכות, בלתי ידיעות נזילת של

; ז"ל. לוין רחל הילדה
חומר שביקשו אנשים אף זה ובכלל אינפורמאציה, בבקשת למשטרה שפנו ואנשים מוסדות
נודעו מיוחדת חשיבות יפה. בעין נענו למחקרים, או למאמרים סטאטיסטי או אינפורמאטיבי
גבוהיב קצינים של וכן הכללי, המפקח ושל המשטרה שר של העתונאים ועם הקהל עם לפגישותיהם

המרחביים. והמטות הארצי המטה  המטות מן
יי . *י
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שהוצג דרכים, תאונות על סרט שונים, גורמים של ובשיתופם בסיועם הכינה' המשטרה
ולהפיץ המשטרה של פעולותיה את להסביר הזדמנות כל הוחמצה לא בארץ. רבים במקומות

הרדיו. באמצעות הקהל לעזרת פניות או' ידיעות
במועדונים וכן ובמעבדות, העולים ביישובי הסברה של מסע לקיים גם שקדה המשטרה
פגישות המשטרה. תזמורת בהשתתפות לפרקים ומסיבות, שיחות הרצאות, נערכו ספר. ובבתי

המשטרה. אנשי ובין העולים קהל בין היחסים בהידוק פרי תמיד נשאו אלה

המשטרה אנשי נגר תלונות .3

התנהגותם על הציבור אנשי ידי על המוגשת תלונה לכל רבה לב תשומת מקדישה המשטרה .
(משרד ממשלתי משרד באמצעות ובין במישרין בין המוגשות, התלונות המשטרה. אנשי של
תלונה זו היתה (אם העתנות באמצעות או המשפטים), משרד הממשלה, ראש משרד המשטרה'
על ומלאה קפדנית חקירה נחקרות  סתמית) ביקורת ולא מסויים משטרה איש נגד ספציפית
(ועדות חוקרים בתידין ידי על או לחקירתן, במיוחד המתמנים גבוהה דרגה בעלי קצינים ידי

המירה. התלונה היתה אם במיוחד), שנתמנו מקצינים המורכבות
בשנת שחלה בירידה מציגו הציבור ובין המשטרה בין היחסים לשיפור נוספת הוכחה

.(1952 בשנת 348 לעומת 316) משטרה אנשי נגד שהוגשו התלונות במספר הדוח
פליליות בתלונות לטפל משטרה יחידות של י סירובן נגד מופנה התלונות רוב היה השנה גם
מיוחדים, משטרה אנשי נתמגו היחידות שברוב אףעלפי וכיו"ב. שכנים מסכסוכי שנבעו פעוטות
שלום ולהשכין המסוכסכים הצדדים בין ולתווך לפשר שמתפקידם שיכנוע, וכוח נסיון בעלי
לשכנע מצליחים הללו המשטרה אנשי אין שבהם מקרים של ניכר מספר זאת, בכל נשאר, ביניהם,
שתעשה ההכרח (מן גמירא עד במקרה ולטפל להוסיף מסרבת וכשהיחידה היריבים, הצדדים את
קיפוח. על הצדדים מתלוננים  וכע"ב) ציבורי עניין חוסר בגלל זה' מסוג רבים במקרים כן,

מבוססות. בלתי נמצאו רובן זה:. לסוג .%83 השתייכו שהוגשו התלונות 312 מתוך
. תוצאותיהן: ושל שהוגשו התלונות של ניתוח המראה טבלה להלן

33 טבלה
המשטרה אנשי נגד תלונות

\9531952
, שהתשץ ההבנות מספר

ט\3

משמעתית פעולה וגרת מבוססות ,,...3944נמצאו
להמשיך הודאות ליחידה ניתנו שבהן תלונות

משפטי 73בטיפול
מבוססות בלתי ינמצאו 153232

המגישים ידי על 523,בוטלו
הוכחות מחוסר 516בוטלו

הדוח תקופת גמר עפ חוסלו 4133טרט

316348סךהכל

פעולה התלונה בירור עמו גרר בנוהל, או בהוראות פגם מסויימת, תלונה עקב נמצא, אם
המגרעות. לתיקון

נמצאת להם ושהתרופה ועיקר, כלל פליליים שאינם למקרים התלונות התייחסו רבים במקרים
למשרד הועברו זה מסוג תלונות שונים. ממשלתיים משרדים בידי או אזרחיים בתידין בידי

הנאותה. הפנייה דרך היא מה הודרכו שהמתלוננים או הנאות
מועטות  הכרח ללא בכוח שימוש על התלונות מקרים. ב39 ננקטה משמעתית פעולה
■..■.■ חמורים. בעונשים נענשו אשמים שנמצאו האנשים ביותר.

מקורם שאין עניינים גם החוקרים בתיהדין ידי על מתבררים החמורות התלונות על נוסף
שב:הן נסיבות אזרחי, או משטרתי לרכוש נזק כגון והבהרה, בירור דורשים שהם אלא בתלונות,
בתידין 335 הדוח בשנת התנהלו הכל בסך וכיו"ב. רציניים רשלנות מקרי משטרה, אנשי נפצעו

חוקרים.
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,,..; י ומשלח* מנהלתי וחסכון ייעול 4 י

שיושג מנת על בחיל, האדמיניסטראציה דרכי את לשפר המאמצים נמשכו הנסקרת בשנה
אמצעים ננקטו מלאה. יעילות עם המתיישבת במידה ובהוצאות' בכוחאדם מכסימאלי חסכון
סיבה ללא ופיגורים איחורים ולמניעת והמשרדים המטות עובדי של תפוקתם להגברת נמרצים
למניעת ננקטו ביותר נמדצים חםכ*ן ואמצעי הוחמרו' כליהרכב ניצול על הפיקוח דרכי מספקת.

ניכרת. בהצלחה הוכתרו אלה מאמצים משטרתיים. בכלירבב הכרחי שאינו שימוש
שיושג מנת על והארכיונים, המזכירויות של יעילותם להגברת ננקטו מיוחדים אמצעים
העברת תהליך בכתובים,, ומהיר יעיל טיפול  זאת ועם משרד, ובצורכי בכוחאדם חסכון
האפשרית. במידה קוצר בתיקים הטיפול וזמן הוחש, וחזרה למחלקות המזכירויות מ.ן הכתובים
את המשמש כלבד, אחד תיק יוקדש נושא שלכל העקרון קביעת ידי על צומצם התיקים מספר
העברתם  הבחינות מכל תזעלתו את שהוכיח התכתבות, על פיקוח אמצעי הונהג האגפים. כל
לארכיון יעילות המוסיף אחר' אמצעי פקודיהם. מטעם היוצאים המכתבים כל העתקי של למפקדים
האנשים בל של שמותיהם נרשמים בה השמית' הכרטסת  בתיק המטפלים הגורמים על ומקל
תיק ובל מכתב כל לייחס האפשרות את למזכירות נותנת הכרטסת הארכיון. בתיקי המכרים
משמשת זו כרטסת המעוניין. המשרד מתיקי באחד מלפניכן כבר הנמצא נושא, באותו הדן לחומר

הארכיוני. החומר לבל מ.פורט מפתח
בצידו כתב עליו שנמצא נייר השנה. גם נמשכו וגייר משרד מכשירי לחסוך המאמצים
ומהדקים סיכות שרוכים, התיקים, עטיפות הפנוי. בצידו ודוחות מכתבים לכתיבת משמש  האחד
בהדפסת הצורך למניעת בדרכים מעיינים הדוח שנת סיום עם ושוב. שוב .ומשמשים נשמרים

בלבד. אחד העתק עם בעפרון, מכתבים לכתיבת בטופס ולהחלפתם מכתבים
מתוך שיצאו המכתבים שמספר העובדה ידי על מודגמת הללו החסכון אמצע1 של הצלחתם
לזכור יש ברם, הנכנסים. המכתבים ממספר מ500/0 לפחות הדוח בשנת הגיע הארצי המטה
הוראות חוזרים, (למשל' אחדים למענים העתקים במספר נשלח הללו המכתבים מן שחלק

גיכיו"ב). כלליות
הועברו ותפקידיו הקשר שבמחלקת הדואר משרד פורק הנסקרת שבשנה יולי בחודש
בדיקת ידי גם.על הושג ניכר חסכון ובטיפול. בבוחאדם חסכון לידי הביא זה דבר לארכיונים.
לעשות שהיא כל אפשרות יש אם שונים, לצרכים מחדש וניצולו מיונו למחסנים' המוחזר הציוד
מלכתחילה, נועד להם אשר המטרה את או הצורך את לשמש ראוי המוחזר החפץ אין אם כן.
הכובעים חלקי את מנצלים למשל, כך ליעשות. ניתן שהדבר במידה ;אחר, לצורך אותו מנצלים
הכחולים המדים של מאריג 1 חדשים כובעים לייצור וכיו"ב) מתכת מסגרות (מצחיות, הישנים
לכלבים שמיכות לייצור משמשות שבלו שמיכות כובעים! מייצרים שימוש מכלל שהוצאו הישנים

ובו'. זבו', רצפות לשטיפת מטליות או

הביקורת לחוליית ביקורתי .2
על מתמיד ופיקוח תדירה ביקורת המפקדים מקיימים ענפיה לכל העבודה ייעול לשם
בקרות מזומנות לעתים מתקיימות הרצוף הפיקוח על .נוסף פקודיהן. ועל להם הכפופות היחידות
של מטרתן ארעיות. בקרות תכיפות, בהזדמנויות בפעם, פעם ומדי ביותר וקפדניות מפורטות
ביותה הגבוהות .ועד ביותר הנמ.וכות מן היחידות, של פעולותיהן את ולבחון לבדוק  ■הבקריינ
כוחהאדם, של ניצולו יעילות פליליות, חקירות מניעה, מנהלה, פעולתן: ענפי ולכל צדדיהן לכל
במרחבה והחוק הסדר בהשלטת היחידה של יעילותה  הכל .ועל היחידה, אנשי של רווחתם
:■...■. : ובאיזורה.
הכללי, המפקח ביותר: הגבוהות בדרגות קצינים ידי על מבוצעים אלה ובקרות ביקורים
ביקורת דוחות עורכים המבקרים הקצינים וכיו"ב. הענפים ראשי הנפות, המחוזות, מפקדי סגניו,
ומשאלותיהם דרישותיהם את ורושמים הערותיהם את מעירים הם ם בה ביותר, מפורטים ובקרה,
וראשי הכללי המפקח לידיעת מועברים אלה מדוחות העתקים המבוקרים. הפקידים להדרכת

המבוקרות. היחידות כפופות להם אשר המרחבים מפקדי לידיעת וכן בדבר, הנוגעים האגפים
חוליית היא משק בענייני פעיל אדמיניסטראטיבי ולפיקוח היעל להגברת ביותר חשוב מכשיר
מבקרת החולייה החיל. של המשקיים והגופים הגורמים כל על לפקח ■ שתפקידה המשק, ביקורת
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מחלקות וכן. הראשיים, והמחסנים, הנפות המחוזיים, המטות נחשבים זה לצורך (כיחידות ביחידות
בבירור המשטרה, רכוש של ושמירתו הנהלתו בענייני מתרכזת החולייה הארצי). המטה
הנוהל. שמירת ועל המטה פקודות ביצוע על בביקורת ובבוחאדם, בחומרים לחסכון האפשרויות
דרוש שהדבר במידה אגב, דרך אלא הטהורות המשטרתיות בפעילות מטפלת היא אין לפיכך
ספירת תופסות החולייה בביקורת חשוב מקום וכיו"ב' בציוד בכוחאדם, השימוש אופן לבירור

. האדמיניסטראציה. ציוד רכוש, לענייני המתייחסים הפנקסים ובדיקת המלאי
המטה מסיק קפדני עיון ולאחר ביותר, מפורטים דוחות המשטרה לפיקוד מגישה החולייה
לתיקון הוראות נמסרות להמלצות, אישור ניתן אם ן וההמלצות העובדות מן מסקנותיו את
צעדים נקיטת לידי הביאו הביקורת חוליית של פעולותיה המוצעים. השיפורים ולהנהגת המגרעות
בוצעו בדוחורניה שהובאו העובדות סמך על ולשיפור,הנוהל. היעל להגברת ומרובים חשובים
הורד אחד . במקרה הפחית ולכל מסויימים, עובדים של בתיפקודם שינויים גם מקרים במספר
הדרושה. היעילות במידת פועל הוא אין כי גילתה הביקורת שחוליית לאחר מדרגתו משטרה איש
להגברת צעדים וננקטו בוחהאדם ובניצול בחומרים חסכון אמצעי מפעולתה כתוצאה הונהגו כן

העבודה. פריון
השנייה. בפעם  שלוש מהן יחידות, 16 החולייה ידי על בוקרו הדוח בשנת

המתייחסות המקומיות הקבע פקודות בדיקת  החולייה על המוטלים התפקידים אחד
לתיקונן. או להשלמתן המלצות והגשת ומשק אדמיניסטראציה יעל' לענייני

.. אפפגאות .3

ידי על הנצרכים הסיגים מן וציוד מוצרים סחורות, על הפיקוח של כמעט הגמור ביטולו
ביטולו הביא אחד מצד והציוד. החומרים רכישת בשטח חדשים תנאים הדוח בשנת יצר המשטרה
הספקים בין ההתחרות להגברת גרם ומאידך מחירים, של מסויים ייצוב בעקבותיו הפיקוח של
שמעכשיו והציוד, החומרים ברכישת העוסקים הגורמים על יתר אחריות הטיל זה מצב והיצרנים.
את להם לבור הברירה בידיהם שניתנה מאחר מראש. קבועים ובמחירים בהקצבות תלויים אינם
האחראיים הגורמים הנתונים. בתנאים ביותר והטובים הרצויים והמחירים הספקים היצרנים,
הטיב בבדיקת המהירים. ואת התוצרת טיב את ביותר קפדנית בדיקה ובדקו השוק מצב חקרואתי
התקציב מכרזים. ידי על  המחירים ובקביעת הישראלי, התקנים מכון ידי על המשטרה נעזרה
מטבע בשיעור השינויים נוכח בייחוד המשטרה, של צרכיה את לספק כדי בו היה שלא המוגבל
י המשטרתי. המשק ענפי בכל חמורים חסכון אמצעי להנהגת מייחדים מאמצים תנע החוץ,

הקניות מדור א.
מחלקות לכל הציוד את הרוכש אחד, קניות מדור בידי רוכזו המשטרה של קניותיה כל
להעדיף  המל.ור.,היה פעל שלפיו העקרון וכיו"ב. מדעי ציוד כלירכב, זה ובכלל המשטרה,
וגילתי חסכונית זו דרך מוגמרות. סחורות יבוא על הקיים לציוד חילוף וחלקי גלם חומרי הבאת
מדים, לאריגי וכותנה (צמר. טכסטילים לייצור גלם חומרי בעיקר נרכשו בחוץלארץ יותר.
מכונות ואביזריהם; כלירכב ן אלחוטי ציוד ? ותחמושת אביזרים נשק, ולאפודות)! לגרביים
ציוד פני על בוכר בארץ לרכוש שאפשר ומצרך חפץ כל צילום. וצורכי למעבדות ציוד משרד;

חוץ. מטבע שייחסך מנת על יבוא, של
בייצור הטיפול גם ניכרת, במידה הוצאות וחסך במנהלה ופיצול כפילות מבע הקניות ריכוז ,
המתוארת בצורה רוכזו הייצור, על הפיקוח וכן לה, מחיצה והן בארץ הן שנרכשו, הגלם מחומרי
ן קבועים ופרסומים פנקסים טפסים, להדפסת בהזמנות הטיפול גם נמסר הקניות מדור לידי לעיל;
בשחרורים טיפל כן יבואן ורשיונות בפיקוח מצרכים לקניית הרשיונות בהשגת גט עסק הוא

המשלוחים. לביטוח ודאג הנמלים מן סחורות ובהוצאת ממכם

.;.. יי ■ י ב."בניינים
הפירוט לפי ל193, מ154 המשטרה ידי על המוחזקים הבניינים מספר עלה הדוח בשנת

 דלקמן:
. , 42  "טיגארט" בנייני

69  אחרים ממשלתיים בניינים י ; , 1
■ 82   ■ שבירים בניינים
193  י סךהכל 

אחרים. ומיתקנים מגורים מקומות סדנאות, בסיסים' נקודות, תחנות, מטות, משמשים הבניינים
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ניכרים; בקביים ,כרוכה אנשיה, ולשינון להקמתיבנייניה המשטרה, לצורכי קרקעות רכישת ■יי

לביצוע מספיקים הסכומים אין פך על נוסף שונות? לרשויות הוקצ,ו כבר המתאימות הקרקעות רוב
■<.■..'■ . הדרושות. ההפקעות
הדוח שנת סוף ם ע ומשפחותיהם. משטרה אנשי לדיור התכנית של השני השלב בביצוע הוחל ■:.

לפניכן שהושלמו הדירות השלמה. לקראת  דיור יחידות מאה הקמת  זה שלב התקדם
למשתכנים. חולקו  דירות)1 250 א/ (שלב

עבודה), למחוסרי התעסוקה תכנית (לפי לעבודותדחק שנשלחו פועלים, הועסקו השנה בסוף
אחרות. ובעבודות המשטרה לתחנית שמסביב השטחים של ובנסיעתם בהשכחתם

ובביצוע המבנים של והשיגרתית השוטפת בהחזקתם לטפל אפשרות נמצאה לא הדוח בשנת
לצרכים התקציב כספי את לנצל בהכרח נעוצה היתה לכך הסיבה הנחוצים. והתיקונים השיפוצים
מחלקת גם חדשות. למטרות ישנים מבנים של והתאמתם הרחבתם חדשים, בניינים הקמת אחרים:
לידי להביא עלול זה דבר ובשיפוצים. בתיקונים לעסוק אפשרות מצאה לא הציבוריות העמידות
בממדים ותיקון שיפוץ עבודות הקרוב, בעתיד לבצע, הצורך יצירת ולידי הבניינים של הזנחתם
על אמנם מוטלת ומשפחותיהם המשטרה אנשי ידי על התפוסות הדירות החזקת חובת רחבים.
היוקר בתנאי בפרט בתיקונים, ניכרים סכומים שישקיעו מהם לתבוע איאפשר אולם המחזיקים,

עכשיו. של והמשכורת
והתקנת ביוב תיקוני  דלקמן: הסוגים מן שיפור עבודות מסויימות בתחנות בוצעו השנה
סיוד ברזל, שבכות התקנת חשמל, רשתות תיקון מים, חיבורי כוח, יחידות התקנת חדש, ביוב

וביו"ב. גגות זיפות וצביעה,
אפסנאות מחסני הקמת  כדלקמן: היו הדוח בשנת שבוצעו העיקריות הבניין עבודות
סיכה ותחנת, משרד .ובו חניה מגרש התקנת הארצי; המטה גג על חדרים הוספת > בביתדגון
ע"ש המרגוע בבית גן וסידור נופש אולם בניית 1 תלאביב מחוז ומטה הארצי המטה למכוניות
בניינים התאמת הגבול! למשמר פלוגתיים בסיסים התקנת ., הנקרה בראש ז"ל גורדון יהושע
מתוכו שפונו לאחר משטרה, לתחנתי ברמלה הבניין התאמת ירושלים? במחוז הגבול למשמר
ומיתקנים כלבים סוגרי (אורווה, חיים לבעלי בסים התקנת בבארשבעו סדנה הקמת ו המחסנים
והותקנו שופצו כן כמו ו מביתדגון העברתו לשם שפרעם, הארצי, האימונים בבסיס שונים)
מלחמת בימי כיבושם מאז צה"ל ידי על תפוסים שהיו טיגארט בנייני מספר משטרתי לשימוש
. י. . י למשטרה. עכשיו והוחזרו השחרור,
משטרה תחנת. בהקמת העבודה במשרד הציבוריות העבודות מחלקת טיפלה כך על נוסף
אולם בהקמת .יכן < ביפו התחבורה סדנת ובהרחבת קשר סדנת בהקמת התקווה: בשכונת
תכניות בהכנת עוסקת הציבוריות העבודות מחלקת בשפרעם. הארצי האימונים בבסיס להתעמלות
משטרה תחנות לבניין וכן תלאביב) מחוז מטה את גם (שישכן הארצי למטה בניין להקמת

ובאילת. בהרצליה

חימוש ג.
של ותקינותו שלמותו על ובהשגחה בפיקוח גם נשקה, החזקת על נוסף מטפלת, המשטרה
מגיע שמספרם אחרים, ומורשים חוץ וגורמי כפרים יישובים, בידי הנמצא הנשק כלי אלפי
הנשק תיקוני למאות. הוא אף מגיע אלה ברשויות הנמצא הנשק על הבקרות מספר למאות.
המשטרה יחידות ידי על המוחרם הנשק גם המשוכללת. הנשקים בסדנת מנוצעים המשטרתי
הנשק למחסני לשמירה מועבר פג) הרשיון של שתוקפו משום או בעליו, בידי רשיון חוסר (מחמת
של החזקתו עקב שנתעוררה חמורה געיה רשיון). השיגו (אם לבעליו להחזרתו או לחיסולו עד
אפשרות ללא' במחסנים ההדרגתית והצטברותו הנשק לחיסול חוקי מועד העדר  זה מוחרם נשק

הקיים. החוק לתיקון הצעות הוגשו זו בעיה לפתרון סילוק. של
שטחי בכל מפוזרים, עודם מהם שרבים ובמוקשים בפגזים המשטרה חבלני טיפלו השנה גם
זה. מסוג חבלה מיבצעי 810 השנה בוצעו בסךהכל הזה. היום ועד השחרור מלחמת מאז הארץ

■■■■■■■■ . אפסנאות שירותי ד.
החדש איחסונו בביתדגון. החדשים .לבניינים העברתם ידי על יועלה המחסנים עבודת
גם המרווחים. במחסנים יותר עכשיו קלה אליו הגישה הרישום, ועל הפיקוח על. מיקל הציוד של

מעולה. ושמירה ניקוי איוותר' מאפשר והוא יותר יעיל האיחסון.עצמ.ו
אותו ומנצלים היחידות מן המתקבל המוחזר הציוד את ובודקים ממיינים מוחזר לציוד במחסן

זה. שבפרק 1 בסימן לעיל כמתואר מחדש
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שונותי עבודות לפועל הוצאו למסגרות); לרצענות, לנגרות, (לחייטות' השונים המלאכה בבתי ■■■:

ושיפור הפיקוחים ביטול עם בארץ. ששררו הכלכליים בתנאים קשה היה למשטרה מחוץ שביצוען
,. י י י מבתיהמלאכה. חלק של בחיסולם מעיינים הסחורות בשוק המצב

עבודתה. לצורכי להם זקוקה שהמשטרה והמסובכים הרבים הטפסים את מדפים הדפוס בית
הפנוי השני, צידם על המנדאט: מימי הישנים הטפסים של המלאי יתרת גם נוצלה זה לצורר
טופסי את לפנקסים תופרים בה כריכיה, גם נספחת הדפוס לבית חדשים. טפסים מדפיסים מכתב,
הפסקים את הרשומות, גליונות את המשטרה, לספריות השייכים הספרים את וכורכים המשטרה

. וכיו"ב.
המשטרה. ציוד של המפורט הקטלוג הכנת נמשכה הדוח בשנת

בעיית פתרון על הקל זה סידור הקרוב. "מעשיהו" ממחנה אסירים גם הועסקו בבתיהמלאכה
לאסירים. תעסוקה בהמצאת הסוהר בתי לשירות מסייע שהוא לו יתרה ומעלה במחסנים, כוחהאדם

תחבורה .4

הרכב כלי מצבת א.
הקבוצתי. השיטור ביחידות לשימוש למרחבים שהוצאו סגורים טנדרים 20 נרכשו הדוח בשית
בתפקידי כן לפני ששימשו הקטנות הנוסעים ממכוניות יותר זה לצורך מתאימות אלה מכוניות
הרכב על נוסף כך, על נוסף בגבולות. שמירה לצרבי משוריינים מספר נרכש כן השיטור.
הוחלפו לנדרובר מכוניות חליפין: ידי $ל נרכש המכוניות מן חלק רבב. בלי מספר  המשטרתי
הוחלפו "נש" מתוצרת נוסעים מכוניות המשטרה! לצורכי יותר המתא;ימות גדולות, במכוניות

הגבול. למשמר סופק הרכב מן חלק באוטובוס.
שחודשו . שתיים מהן החופים!■ משמר של לשימושו משמר ספינות שש מחזיקה המשטרה
עוסקת כן כמו כליל. ונתיישנו הואיל שימוש, מכלל הוצאו ספינות שתי הדוח. בשנת ושופצו

המשטרה. של הסיור אווירוני של בהחזקתם התחבורה מחלקת
■  :1953 לשנת המשטרה של הרכב כלי מצבת את המראה טבלה להלן

34 טבלה
31.12.53 ביוט רכב ה כילי מצבת

9 לן02
00 ,

1 י^ י 1 *\ו:"א11

:5931,#:59§ ש
09 ./../י*■8%"*

הארצי 21221373663המטה
ירושלים 9302234139020מחוז
תלאביב 649221332211529מחוז

■ ■ , ■ חיפה 1010ד113132מחוז 6712

הצפון ,62932מחוז 32911835
הארצי האימונים 12521111בסיס

ומחסנים) (סדנאות 222241131שירותים

 בשימוש .56165308551156144571סה"כ

ומשומשים) (חדשים  665219לחלוקה

ובהכשרה .2411'1להכשרה 276
13לחיסול '■ .4'■2

כלירכב 62173628661176149579סה"כ

1953 בשנת נרכשו
נמכרו או חוסלו

1

6
224111

.19
167

16
19

 ■ " דלק ב.

הדוח בשנת המשטרה. של המיכל מכוניות ידי על נעשית הדלק לתחנות הבנזין הספקת
מכונית לכל, המיכל. מכוניות בנסיעות חסכון שיושג מנת על חדשות, דלק ונקודות תחנות נפתחו
ההקצבה. על. עברו, המרחגים רוב לחודש. ק"מ 3000 של לנסיעות המספיק דלק הוקצה גחיל
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צרכה הדוח בשנת להם. שהוקצב מ דלק פחות ניצלו הנגב ונפת הארצי המטה קטנים: בשיעורים
לגלון. קילומטר 21.3 היה הממוצע הקילומטראז' גלון. 720,181 שהם ליטרים, 3,273,223 המשטרה

: . פרוטות. 180 היה חיפה במחסן גאלון של מחירו

■ . . 35 טבלה
1953  וחטיבות מרחבים  דלק ואיכול קילומטרים

י """ר*^י"י *יכג?%0י ק^מטויט י היתירה שם

הארצי 2142426104479.614.51המטה
ירושלים 3017971135196.518.78מחוז י

תלאביב 3117668137227.19.05מחוז
חיפה 3511519164591.2.22.85מחוז
הצפון 2199783104233.14.47מחוז

וחיפה ת"א  וגבולות 1995929548.1.33חופים
הארצי האימונים 47656724705.3.43בסיס

37249225276.53.51שירותים
הנגב 36489614924.22.07נפת

%100.00.15402914720181סךהכל

הערות
חיפה הנמל לנפת נמסר שלה והרכב ספטמבר בחודש חוסלה וגבולות חופים חטיבת א.
ינואר הזמן פרק את כוללים זו לחטיבה המתייחסים דלעיל המספרים הארצי. ולמטה

... . בלבה. ספטמבר
הנפה בלבד. ינוארנובמבר חודשי את כוללים הנגב לנפת המתייחסים המספרים ב.

 י . בדצמבר. ירושלים למחוז סופחה
משטרת של הדלק משאבות של שהמודדים משום בגלונים, ניתנים דלעיל המספרים ג.

הגלון. מידת על בנויים ישראל

ומחסנים סדנאות ג.
כליהרכב של השהייתם את מונעות ובדייקנות, במהירות תיקונים מבצעות הסדנאות

כוחאדם. וחוסכות בסדנאות
התחבורה מחלקת של למרותה החטיבה מספנת הועברה וגבולות חופים חטיבת פירוק עם

בחיפה. התחבורה למחסן צורף שלה החלקים ומחסן הארצי במטה
אנשי של הישיר פיקוחם תחת הועמדו המשטרה בתחנות המים ומשאבות הדיזל מנועי

אלה. במיתקנים הדרושים התיקונים את מבצעים והם התחבורה, מחלקת

■ נהגים ד.
ל ש בכליהרכב חסכוני .ובלתי בלתימוטמך שימוש נגד המניעה אמצעי הוגברו הדוח בשנת

לכלירכב. ההזמנה סדרי של החמרתם ידי על הושג זה דבר המשטרה. ,

לכל ומיוחד יחיד נהג מינוי כדי מספיק איננו המשטרה ידי על המועסקים הנהגים מספר
הרכב. של ולשלמותו לתקינותו האחריות את עליו להטיל יהיה שאפשר מנת על כלירכב,
קבע נהגי נתמנו הדוח בשנת מהירה. בליה לידי בהכרח מביאה ליד מיד כליהרכב של העברתו
כליהרכב רמת על לטובה השפיע זה סידור הארצי). (המטה בלבד אחת בחטיבה למכוניות

. זו. בחטיבה
גהגי מאידך' מצטיינים. לנהגים כספיים פרסים מתן ושל לשבח ציונים של שיטה נקבעה
נימוסי של המקובלים לכללים בהתאם נוהגים שאינם או התעבורה תקנות על העוברים משטרה
ההתנהגות הנהיגה, את להעלות  אלה אמצעים של מטרתם חמורים. בעונשים נענשים הדרכים,

אזרחיים. לנהגים מופת לשמש יוכלו שבה לרמה המשטרה, נהגי של .וההופעה

משטרתיים לכלירכב תאונות ה.
לעומת 340) גדולה ירידה חלה משטרתיים כלירבב מעורבים היו שבהם התאונות במספר,
ל%70) קרוב. שהם ,237) המקרים של ברובם. מ%20). למעלה של ירידה  1952 בשנת 426
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הנהגים מן ורבים חמורים, עונשים הוטלו ביתרם בתאונה. אשם היה לא המשטרתי נתבררשהנהג
. . בחלקו. או בשלמותו המשטרה' למכונית שנגרם הנזק את לשלם חוייבו

המרחבים בגבולות השינויים מחמת התוצאות. ואת התאונות את המפרטת טבלה להלן ■

, ■ . מחוזי. פירוט ללא ארצי, סיכום. כאן ניתן הדוח, בשנת שבוצעו
36 טבלה

לכלי תאונות משטרתיים 1953רכב 
משטרתיים בליגבי: 0ע>1נ>0 היג שבהן ההאתיה 0340ם2ר

שוטרים נפגעו שבהן חמורתאונות 1

קל /
5

29 .

אזרחים נפגעו שבהן חמורתאוגות 1

קל 1

9
43

בלבד לרכוש משטרתינזק 1

אזרחי }

248
95

משטרתי לרכב הנזק ל"יסכום 3952.808

התאונה עקב פעולות
נזק דמי תשלום )

אחר. עונש /
ועומד תלוי )

54
56
38

קשר .5

אלחוט א.
*

ניידות ותחנות טלפרינטרים ודיבור), (מ.ורס מאלחוט מורכבת המשטרתי הקשר מערכת
האלחוט תחנות ממספר 5870/0 משטרתי. ומדואר מטלפונים ובאווירונים), בסירות (במכוניות'

יציבות. תחנות  ויתרן ניידות תחנות הן המשטרתיות
במטות התורנים, ידי על י המופעלות אלחוטדיבור תחנות פועלות המשטרה בתחנות
מיוחדים. קשרים ידי על המופעל.ות מורס' תחנות גם הדיבור' באמצעות הקשר על נוסף פועלות'

ב%20. ~ הניידות ומספר ב210/0, היציבות התחנות מספר גדל 1953 בשנת
(זגינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת
יש לפרקים נוספות. פעמים גם הוא מוקם הצורך ובעת ליום, פעמייםי מתקיים זה קשר בפאריז.
אובייקטיביים וקשיים אקלימיים תנאים מחמת אחרות, תחנות באמצעות הקשר את להעביר הכרח
עזרתן את הגישו אלה תחנות וברומא. שבהולנד באוטרכט התחנות משמשות זה לצורך אחרים.
הסתכמה הכל בסך האינטרפול. עם הקשר בהחזקת רב ערך נודע אתן הפעולה ולשיתוף יפה, בעין
באמצעות יוצאים. ו102 נכנסים 867 מהם מברקים, ב969 הדוח בשנת האינטרפול מברקי תנועת
בריסל, כגון אחרים, במקומות האינטרפול סניפי עם הקשר גם הוחזק לעיל הנזכרות התחנות

אחרים. ומקומות ציריך לונדון, ויסבדן, האג,
יתירות מעלות מ1110/0. ביותר המשטרתי ברדיוטלפון השיחות מספר עלה הדוח בשנת
דחיות בלי השונים, המטות בין מיידי דיבור קשר לקיים האפשרות ברדיוטלפון: לשיחה
 המשטרתי הטלפון קווי שחרור נוספים! לבירורים צורך עמן גוררות שאינן ישירות ובשיחות
ברשת חסכון אליה? הפונים השונים האזרחים לבין המשטרה בין הקשר שיפור מכך וכתוצאה
ל688,088 הגיע ומספרם ב%37 השנה עלתה המברקים תנועת המדיני של הכללית הטלפון

מלים. מ000'000'19 למעלה שהם
ההדרכה במקצת., ירדה המברק לתנועת הממוצע והזמן עלתה, הקשר אנשי של יעילותם
הממוצע במספר צמצום לידי הביאו שהוצאו המיוחדות וההוראות המברקים למחברי שניתנה
בסיס לחניכי ניתנה אולם האלחוט, לעובדי קורסים נערכו לא הדוח בשנת מברק. בכל המלים של
מברקים. .ובחיבור המשטרתי הקשר בתפקידי באלחוט, הדיבור בתהליך הדרכה האימונים
וסמלי תחנות מפקדי מטות, קציני הדיבור. באלחוט לשימוש להכשירם כדי להם ניתנה זו הדרכה

וב*יענוח. בציפון הודרכו והנקודות התחנות
טלפונים ב.

על נוסף ושתיים, ששים על הועמד המרכזות ומספר טלפונים, מרכזות 8 נוספו הדוח בשנת
80 מהם ,1401  החוץ וענפי הקווים מספר פנימי. לקשר אבטומטיות מרכזות 14 התקיימו כך
,  י■ . שיטור. בתפקידי המשטרה אנשי את המשמשים טלפון' גתאי
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הקשר רשת אל הטלפונים מן המשטרתי הקשר עומס את להעביר המאמצים נמשכו י...גמ.ה$ונה ■

ומאידך המדינה' של הטלפון רשת על המוטלת המעמסה שתוקלי מנת על המשטרה של הפנימית
בערך 300/0 ב ירד הכללית ברשת הטלפוניות. השיחות מספר המשטרתי. הקשר תהליך .יוחש
חמורות קבע פקודות שהוצאו לאחר השנה של השנייה במחציתה ובייחוד שעברה' השנה לעומת

זה. בעניין

■ דואר ג.
המטות. למזבירויות הקשר מחלקת מידי המשטרה בדואר הטיפול הועבר החרו שנת במחצית
והמשטרה השונות' המשטרה יחידות בין והצרורות המגתבים כל את מעביר המשטרתי הדואר
מספר לאמשטרתיים. מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר רק,לשם המדינה בדואר משתמשת
ב200/0. עלה המדינה בדואר הצרורות מספר גם אולם ב610/0' עלה המשטרתי בדואר הצרורות
ללא יחידות מספר מהן יעיל' י קשר ללא מ,ספר יחידות נשארו תקציביות סיבות מחמת

בלבד. רצים ידי על מוחזק אתן והקשר אלחוט, וללא טלפון

תשלומים .6

י תקציביות הוצאות א.
בצידן .1953 האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מראים להלן הניתנים המספרים

שלמות). (בלירות 19541953 התקציב לשנת הממשי התקציב גם הדרכה' לשם ניתן'
לש0וז התקציב
531/54 הכםפימ וכות יתרת חובה יתרת על הוצאות

התקציב חשבון
לשגה התקציב
1953 האותזית וזסעי\?

10,784,500
2,704,840

688,475.369
673,907.201

10,804,350.369
1,700,025.879

10,115,875.000
2,373,932.900 .

13,489,340 14,568.348 12.504,376.248 12,489,807.900

משכורת
אחרות הוצאות

הכל סך

י הערות;
בחלקו ל"י 1,220,800. בסר האזרחית, השנה תום לאחר הוגדל, הכספים לשנת המשכורות תקציב .1 ■■

ההתייקרות. ירי על שנגרמה הנוספת ההוצאה את לכסות כרי וברובו הגבול, למשמר שוטרים לגיוס
ל"י. 688,473. בסד האזרחית בהוצאותיה המופיע הגירעון חוסל כד ידי על

ידי על שנגרם לכיסויהגירעח ל"י 140,000. של נוסף סכום אושר האחרות חןהוצאות בסעיף גט .2
ההתייקרות.

להבראה והענקות פיטורי! פיצויי ל"י 5,372. נכללו :1.053 האזרחית לשנה אחרות" "הוצאות בסעיף .3
.(1953 מרם ינואר (שבי! הקודמות הכספים שנת לחלק בתקציב מלכתחילה הופיעו שלא ולנופש,

פיקטיבית, והיא האזרחית השנה לסוף המצב את מראה האחרות ההוצאות בסעיפי לזכות היתרה .4
טלפו!, מקביל, מס בסעיפי בעיקר חובות, תשלום ידי על היתרה תחוסל 10531954 התקציב שנת עד כי

ובו'. דירה שכר

660/0 לסמלים,  %23 לקצינים, 8.50/0  כדלקמן: ההוצאה מתחלקת המשכורת בסעיף .
: י לפקידים. %2.5 לשוטרים,

משנה חשבונות ג.
ביומי וזיתה

01.12.53
■7,תא!ה

1.1.5331.12.53 הכל בטך ,הכנסות
1.1.5331.12.53

ביומ יתרה
1.1.54 הסעיף
ל"יפריפריל"יפויל"יפריל"יפרי

נוטרים 057100,503814653,752871754.255462656,12440998,131פקדונות
אחרים פקדונות

משטרה פקחנות 021151,144914739,374935890,518918725,026017165,492(א)
שונים פקדונות /.:27537,12927537,129,710(ב) 5,578;56531,550

08171,141076102,847157173,988252מקדמות י 97,55650575;805
245580,998245580,9980942,935151578,063הכנסות

פנימיות 16614,662131395,206297409,868656388,08864121,779.קרנות

970,822 288 1875,310 092. 2846,758 780 2509,308 455 337,450 325 הכל סך

ב340/0, פחת המעבידים ומספר ב150/0 ירד הדוח בשנת שהועסקו הנוטרים מטפר נוטרים.
המחיה. יוקר מדד עליית  זו תופעה של סיבתה בלבד. ב%0.5 ירדו החזקתם הוצאות אולם,

ואחרים. בעלים ללא שנשאר ורכוש מוצגים מכירת פדיון המשטרה, קרן כספי ■; הם הפקחנות 1
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^ ו*יויוגרות מ0זו#ש1ו* 5ד(ולו11 למכירת ו1מ0זטר11, מכובדי באות:.מגביית.ט6ים יף.הונ^ת ..
מקנסותוהחרמות; שהוחרם, זר ממטבע שאבה ציוד,משטרתי עבור תשלומים מגביית המחסנים,

ועוד. מספקת, סיבה ללא שנעדרו משטרה אנשי של משכורתם ומהפקעות מאגרות
ל"י, ל580,998 1952 בשנת ל"י מ97,496 עלו משטרתיים ממקורות המדינה לאוצר ההכנסות

ששה. פי במעט כלומר
הקרנות בחיל קיימות המשטרה, פקודת על מיוסדת שפעולתה המשטרה לקרן נוסף הקרנות;
.קרן הלוואות, קרן מחלה, למקרי סיוע קרן ולמשפחתו', לשוטר סעד קרן דלקמן: הפנימיות
בית קרן גורדון, קרן ישראל, שוטר קרן העליונים, הקצינים קרן "שקם", חברי קרן "שקם",

הנקרה. בראש המרגוע
6,136. והוצאותיה ל"י 23,909. זו קרן של הכנסותיה היו הדוח בשנת  המשטרה קרן
 לבך הסיבה ל"י, ב25,000 וההוצאות ל"י מ.5000 בלמעלה ירדו הקרן של הכנסותיה ל"י.
ללא רכוש בפדיון והירידה המשטרה קרן במקום ההלוואות לקרן הצרכניות הכנסות של הפנייתן
של הכלכליים למפעלים זו קרן מכספי הלוואות מתן הפסקת מחמת ירדה ההוצאה בעלים.
ותרבות. מעד תקציב שימש שלכיםויין הספורט, בהוצאות הניכרת ההפחתה ומחמת המשטרה
16,133. משטרה אנשי על שהוטלו קנסות דמי ל"י 6511. כללו: המשטרה קרן של הכנסותיה
ל"י, 2000. בסך ההלוואות לקרן העברות ההוצאות: בין תובעים. ללא רכוש ממכירת ל"י
לאנשי כספיים פרסים ל"י. 845. התזמורת כלי החזקת ל"י, 825. מפורט וצרכי ציוד קניית

וכר. ל"י 470. בתפקיד והצטיינות יזמה גילויי על משטרה
ממפעלי רווחים  ל"י 5020  דלקמן: ההכנסות מ,ן מורכבת ולמשפחתו לשוטר הסעד קרן
מקרן,"שקם" וסיגריות משקאות ממכירת רווחים שפורקו, צרכניות של רווחים עודפי כלכלה,
הערכה להוכיח שבאו הציבור, מאנשי הוקרה תרומות ל"י 360. סך גם נכלל זה בסכום ועוד.
והוחזר נגנב שרכושם ומאישים, ממוסדות פרסים כללו אלה תרומות המשטרה. של לפעולותיה
את להביע שבאוי מתרומות וכן מבוטח, הרכוש היה שבהן ביטוח ומחברות המשטרה ידי על
בשנת הקרן של. הכנסותיה המשטרה. אנשי של הכללית ההתנהגות על התורמים של הוקרתם
לקרן העברה פרסים, (הענקות, חוזרות בלתי הוצאות ל"י 19,115. מהן ל"י, 48,615 היו הדוח

הקודמות. בשנים שניתנו מפרעות והחזרת חוזרות הוצאות  ויתרן ובו') ההלוואות
תשלום ללא מחלה בחופשת הנמצאים לאנשים סיוע למתן מיועדת מחלה למקרי הסיוע קרן
המשטךה). פקודת לפי המותרת התקופה על עולה שתקופתה ממושכת מחלה של (במקרים
היו השנה לדרגותיהם. המשטרה מאנשי הניגבות חודשיות מתרומות באו הקרן של הכנסותיה
משטרה לאנשי סיוע הענקות ניתנו ומהן ל"י 31,008,331 והוצאותיה ל"י 30,773. הכנסותיה ,
ל"י). 666.076 של יתרה היתה השנה. (בתחילת ל"י 2055. בסך תשלום ללא מחלה בחופשת
לא ל"י. 24,918. והוצאותיה ל"י 59,394. הדוח בשנתי היו .הכנסותיה הלוואות קרן
באו זו קרן של הכנסותיה הקודמת. מהשנה יתרה היתה הקרן של לזכותה כי גירעון, באן היה

. ל874. הגיע ידה על שניתנו ההלוואות מספר פנימיים. ממקורות כולן
מפדיון מורכבת זו קרן ל"י. 106,394. הוצאותיה ל"י, 108,025. הכנסותיה  "שקם" קרן

■■ וכוי. משקאות סיגריות, מכירת
ל"י. 77,647. הוצאותיה ל"י. 85,594. הכנסותיה  חברי,,שקם" קרן

ל"י. 25.650  הוצאותיה ל"י. 380.500  הדוח בשנת הכנסותיה  העליונים הקצינים קרן
מסיבות לעריכת משמשת והיא העליונים הקצינים של חודשיים תשלומים ידי על ממומנת זו קרן
מיוחדת ולעזרה נישואין למתנת השירות, מן. פרישתם עם לקצינים וכן הציבור מאנשי למוזמנים

הצורך. בשעת לקצינים

ו' פרק

. ומבצעים שיטור מניעה,

העבריינותומניעתה בעיות 4 . ■.■

בעיה ■ היא אין אולם המשטרה, עבודת של ועיקרי חשוב חלק היא העבריינות מניעת
חינוכיים תרבותיים, כלכליים, חברתיים' בגורמים כרוכה המונעת המלחמה בלבד: משטרתית
פעולתם ובחוג סמכויותיהם בגדר כלולים אלה וגורמים ביותה ומסובכים מורכבים ופסיכולוגיים,
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מתפ?|ילם*של,גורמ>יכ1 למשטרי זיקה או קשר כל להם ש^ין ומדעים, סוציאליים מוסדות של
בגוף הנגעים ולריפוי■ העבריינות את המצמיחים התנאים לעקירת דרבים למצוא אלה ומוסדות
את למנועי : היא המשטרה של והמוגדרת המוגבלת חובתה ניזון. הפשע שמהם החברה'
זה תפקיד זממם. את לגצע שהספיקו לפני העבריינים של מזימותיהם את ולהפיר פעולותיהם
יותר: אף  לומר תמצא ואם העבירה, את שביצע לאחר העבריין כגילוי הפחות לכל חשוב,
העבירה שבוצעה לאחר והפסדים! טרדות טרחות, תלאות, המדינה ומן האזרח מן חוסכת המניעה
כולו, או חלקו הגנוב, הרכוש הוחזר ואפילו העבריין נתגלה אם אף אלה, מפגעים מפלט אין

פוצה. והנפגע
את לתת שמחובתם והגורמים המוסדות בידי לסייע גם המשטרה של בכוחה ויש יש אכן,
העבריינים בין ישיר מגע יצירת ידי על אינפורמאציה, מתן ידי על  המניעה: בעיות על דעתם
הגורמים הקדישו טרם הצער למרבית וכיו"ב. המוסדות, ובין והפוטנציאליים) (הממשיים
בבעיות כיום עוסקים בלבד גופים ושני זו, לבעיה הדרושה הלב תש.ומ.ת את הקומפטנטיים
של ובמבחנם ימים עולי בעבריינים הטיפול נמסר שלידו הסעד, ומשרד המשטרה מניעה:
יחידות בין ומתמיד הדוק מגע קיים אלה בשטחים מקצוע. בעלי הפכו שטרם מבוגרים עבריינים
ולעבריינים לנוער ורק, אך וכמעט בעיקר ניתן, הטיפול ברם, הסעד. מוסדות ובין המשטרה
ובלתי זעומים  הטיפול ממדי 5 המשטרה ידי על ונתפסו העבריינות דרך על עלו שכבר

שעה. לפי מועטים והישגיו מספיקים,
העבריינות, בממדי המסויימת הירידה אף על כלל פחתה לא המניעה פעולות של חשיבותן
מאז  אחורנית לכת נרחיק ואם ישראל, מדינת תקומת מאז הראשונה הפעם זו השנה, שחלה
מרוסנת) בלתי עלייה (לפעמים העבריינות בממדי העלייה תופעת השניה. העולם מלחמת תום
נמשכת היא הארצות וברוב העולם, ארצות בכל השניה העולם מלחמת שלאחר בשנים נתגלתה
שהשתררו והבלתייציבים, המזוזעים והכלכליים החברתיים המדיניים, התנאים מחמת כיום' גם
ל זו תופעה אבן, השניה. העולם מלחמת  ללאתקדים הפורענות בעקבות המדינות בךוב
היא  וסוציאליים מדיניים זעזועים של תקופות ר לאח העבריינות של והתפשטותה שגשוגה

מאז. ומפורסמת ידועה תופעה
שעברה' בשנה בבר העבריינות בממדי לירידה המגמה הורגשה למשל, באנגליה, אמנם
(הן העבריינות ממ.די עברו כבר אם לומר השעה הגיעה טרם ברם, השנה. אצלנו שהופיעה כשם
ירידה אלא כאן שאין או שלאחרמ.לחמה, הגאות של השיא נקודת את בחוץלארץ) והן בארצנו

וחולפת. ארעית התפתחות או מקרית
להשתנות דרבן שכן העולם, מלחמת לאחר ניכר שינוי נשתנו העבריינות של צורותיה גם
פשעים זה (ובכלל באלימות הכרוכות העבירות1 כאמור. ופורעניות, זעזועים לאחר משובשת, בשעה
רבים וזוועה אלימות מעשי בהיתר שביצעו אנשים טרופה: תקופה לאחר תמיד מתרבות מיניים)
אפורים הם והנה  הרגילים לחיים חוזרים ובהצטיינויות) בשבחיה כך על זכו אף (ואולי וקשים
מלחמה. שלאחר לתקופה תמיד כמעט הצמודים והמשברים תנאי.הדלדול מחמת קשים,  ולפרקים
הרגל של (.ובייחוד הרגל של כוחו גדול היומיומיים. "המשעממים" לחיים להסתגל מתקשים רבים
הנלחם הכלל של צרכיו למען הוכשרו אלימות ומעשי המקובלת המוסרית הרצועה ומשהותרה רע),
קלושה שמוסריותם או חלש, רצונם שכוח ואנשים רבים, אצל להיטשטש התחומים עשויים קיומו, על
שבין היחסים מן שווה גזירה להסיק עלולים ביותר, פשטני שהגיונם או רופפים, ששרשיה או
כשם הפרטיים לצורכיהם גם לנהוג לעצמם היתר ולראות לחברו אדם שבין אלה אל הלאומים

הכלל. לצורכי מלחמה, בשעת שנהגו,
עבודתו ודרכי שיטותיו כל את המשבש (שינוי העבריינות של צורותיה לשינוי אחרת סיבה
שנעקרו אנשים המוני של מציאותם  מסורת) ובעל מושרש משטרה חיל של המקובלות
חברותי בתוך מבודדים איים עצמם את מצאו מהם ושרבים חייהם ממסלול והוצאו ממקומותיהם
לאורגניזם שחדר זר לגוף דומים והם משלהם, ושונים רחוקים והרגליהן חייהן אורח שמושגיהן,
ההדדית והשפעתם באנגליה) הפולנים למשל, (כך, רבות אירופה בארצות ראינו לכך דוגמות בריא.
רצויה. ובלתי מזיקה השפעה רוב פי על היא  כאחד והמאוכסן המאכסן  אלה גופים שני של
העולם עמי אצל שהשתררה הפורענות שכן פיבמה, רבה אצלנו חומרתם אלה, חמורים תנאים
תנ8ים העולמית. בזירה הקרבות שוך לאחר וגם המלחמה לפני גט אצלנו שררה המלחמה בימי
דומים, תנאים ? העולם מלחמת פרוץ שלפני השנים בארבע אצלנו קיימים היו כמלחמה שכמותם ■
עד והחריפו הלכו והם המלחמה שלאחר המאבק בימי בארץ השתררו יותר, חמורים אף ואולי
היא הבעייה שם גם מב^נירופה. אצלנו חריפה העקורים בעיית גם ממש. דמים למלחמת שהתפתחו
הכל, ככלות אחרי אינם, אלה מיליונים אך למיליונים? מגיעים העקורים מספרי .וקשה: רצינית
בשנות ממקומותיהם, שנעקרו האנשים מספר הגיע אצלנו החברתי. הגוף בתוך קטן מיעוט אלא
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מוילגשינ! 0.העולים >ענ5/7ךן/ע ויאףעקיפי כ^אוכ^מייוגנו, למחציתה'של .ולאחריד" המלחמה
הזעזוע מלא. ממיזוג ;אנ1 רחוקים עדיין זאת, הרי'/בכל באירופה), העקורים שזרים (כשם זר כגוף
האיטית והשתרשותם ומסורתיים שמרניים חיים מאורחות העולים המוני של עקירתם ידי על שנגרם
שטחיהם. לכל המדינה חיי על חותמם את מטביעים חברתנו של והחדישים הסואנים חייה בדרכי
דורות' שני כימי זה ולפורעניות לזעזועים נתונים בתפוצות העם וגם הוותיק היישוב גם אכן'

י ישותנו. בכל ניכרים ועקבותיהם .

אחרות' חברות אצל גם אנו מוצאים שמ.קצתן השפעות, נוספו לעיל המנויים הגורמים אל
. בלבד. לציבורנו זו בתקופה אופייניות ומקצתן

למעשיי בציבורנו ניכרים חלקים שמתייחסים והםלחני הוותרני הייחס  האלה הגורמים אחד
ארוכים דורות נגד הריאקציה אחד מצד פועלת כאן מדיניים. בשטחים בעיקר ואימתנות' אלמות
לפרוש הספיק כבר אך ביותר, מושרש אינו שאמנם ההרגל,  שני ומצד והכנעה' דיכוי של
שתהיינה, מה והישגיה מטרותיה ותהיינה הפוליטית, האלימות הרגל ניכרים. חוגים על שלטונו את
הלך של בדרך דבר, של בסופו להביא, למכביר) תקדימים אנו מוצאים (ולכך הוא גם עשוי
מדיניות. בדעות או באידיאולוגיה וכלל כלל ברוכים שאינם מוסריים היתרים לידי פשטני, מחשבות
נאחזו שספיחיה טירוריםטית, מחתרתית תנועה של לרצידיבים עדים היינו הנסקרת בשנה
טרם אך נעקרו, והם לחדור, העמיקו לא אלה ספיחים של שורשיהם הקשה. המציאות בקרקע
למטפחיה שתיראה בשעו? הימים, מן בלום זו תנועה של לחידושה לחשוש שאין לומר השעה הגיעה
של האדיש לייחס נודע הטירוריסטיות הקבוצות של אשליותיהן בטיפוח ניכר תפקיד בושר. כשעת
תנועה ובזלזולמה. בלגלוג אליהן והמתייחסים כמנופחת סכנתן את הרואים הציבור, מן חלקים
משובשת. בשעה הפוטנציאלית בסכנתה לזלזל ואין הציבור של מאדישותו לאפעם ניזונה זה מסוג
שלאחר המוסרי המשבר ביצירת חשיבותו את ולהדגיש ולחזור להדגיש שיש נוסף, גורם
חלקים של הפחות לכל או  הצינור של האמביוואלנטי הייחס הוא בלבד!), אצלנו (ולא המלחמה

הכלכלית. העבריינות אל  הציבור מן ביותר גדולים
בעבריינות נחשבת הכלכלית העבריינות אין שבעיניהם  מעטים אינם והם  אנשים יש
גרמן. שהזמן ונסיבות סיבות מחמת אותה שמדכאים לגיטימית פעילות בה רואים והם ועיקר, כלל
אף על ומוגבלת, מוגדרת חירום בתקופת זו פעילות לדכא בהכרח בחציפה המודים מהם יש
העבריינות נגד הננקטות בפעולות ורואה זה, בצורך אף שכופר מי יש שבה? "הליגיטימיות"
הכרח שיש אמנם, מודה, הציבור של המכריע רובו בחופש. מוצדקת בלתי פגיעה  הכלכלית
צידוק, לה למצוא, כלל מוכן הוא אין הגדול ובחלקו הבלתיחוקית, הכלכלית בפעילות להילחם
נזקקים האמביוואלנטיות) מתבטאת (וכאן אףעלפיכן טפילות! של ביטוי בה רואה הוא ולהיפך, '

לשירותיהם שלילי, הכלכלית העבריינות אל שייחםם אלה מבין אפילו הציבור, של גדולים חלקים
היא זו והיזקקות זו שהנאה ברורה והכרה ידיעה מתוך מהם נהנים והם הכלכליים העבריינים של
סלחנות של יחס מתוך נוצר, כך עצמו. לנהנה ואף לכלל לזולת, מזיקה ושהיא חוקית, בלתי
החוק בציוויי ראש הקלת של הרגל העבריינים,. עם שותפות של מבויישת הרגשה ומתוך וסובלנות
אנשים אצל (ובפרט בעקבותיו להביא עשוי והדבר ההרגל) של כוחו רב מה נוכחנו כאן (גם בכלל
המוסריים והסברים הסייגים הגדרות, פריצת ולידי החוק מכבלי "השתחררות" לידי צעירים)

■ בחברה. המקובלים ,
הקונה רגילה. "וולגרית" בעבריינות הדוק קשר קשורה .הכלכלית העבריינות לדעת: יש וזאת .

הגדול בחלקה תלויה ה"שחור" הבשר אספקת מוצאה. בבדיקת מדקדק אינו "שחורה" . סחורה
בשו?[ הנשחטות הבהמות מ,ן רבות בלבד. היא לא אך מפוקפקים! הפחות, לכל שהנם, במקורות
פעם לא נעשתה נדירים גלם חומרי אספקת גם אולם, כמשמעו; פשוטו גנובות, בהמות הן השחור
כגון מקצועיים, עבריינים של מידיהם רבים במקרים באות אחרות "שחורות" סחורות זו. בדרך
המכריזות ארצות אנשי עם מסחר ובקשרי במגע לבוא מהססים אינם הכל על שנוסף גבול, מבריחי
לצביוננו רק לא קשה ובסכנה בנזק כרוך זה ומגע עמנו, מלחמה בייחסי עומדות עודן שהן היום עד

. ממש. לבטחוננו גם אם כי המוסרי,
וממושך; קשה מאמץ בעקבות תמיד הבאות קלתהדעת והאכזבה העייפות נוספו אלה כל על
קרקע הם אלה רוח הלכי תבוסניים. הפחות ולכל וחסלניים, ציניים רוחות הלכי עמן גוררות אלה
הןלהביא עשויות הקיצונית שבצורתן וניהיליםטיות אנוכיות והשקפות דעות של לצמיחתן פוריה

י ...,,■ אנטיסוציאליים. ואף אסוציאליים מעשים לידי
הפרופסיונלית. העבריינות של משתלה.לצמיחתה שימשו אלה פסיכולוגיות ותופעות הלכירוח
מוצאם בארצות שהשלטונות מקצועיים עבריינים של ניכר מספר עמם והביאו סחפו העלייה גלי
גס עצמי" ל"טיהור נוחה דרך בכך ראו שלפעמים בצער לומד יש מהם! להיפטר הזדמנות ראו
לעבריינות היחיד המקור וכלל כלל אינה העלייה ברם' הגולה! יהודי של מםויימות עדות
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ט#ז* ,1/ ב!ו1ופע1! העיקרייי החליק את ואולי  תרםחלק,ניכר הואילו ה^שול גב1 (ומבעית.
כנחשלות: הנחשבות העדות מן באו העולים שבין העבריינים שרוב החושבים אלה בידי גם היאי

■ בארץ. העברייני המעמד ליצירת רחבה ביד שתרמו אירופיות עדות גם יש
הפחפםיונלית שהעבריינות העובדה היא אלה שבבעיות ביותר המדאיגים הצדדים אחד
ברובם אמנם, בלבד. הדלות השכבות מן דווקא לאו ושוב, הנוער' מבין בעיקר טירוניה את מגייסת

י ואם הכלכלי מצבו מחמת אם ירודים, חייו שתנאי נוער לעבריינות פונה המקרים של המכריע
או מזועזעים בלתיתקינים, משפחה חיי ידי על בעיקר' שנוצרו, פסיכולוגיים סיבוכים מחמת
או חייהם בתנאי למ.ציא שאין נערים דווקא הדרך מן סטו שבהם מקרים גם יש ברם, הרוסים.
או ההרפתקנות ייצר מתוך לעבריינות הדחיפה באה אלה אצלי מסייע, גורם כל במשפחותיהם
השפעתן מידת בדבר השאלה קשה. בעבודה פרנסתם את למצוא אירצון מתוך או בטלה, חיי מתור
שהטוענים לחשוב יסוד יש במחלוקת. שנוייה  הקולנוע ושל הזולה הספרות של אלה נערים על
להט שיש זה מסוג הנערים ביותר נדירים לגוזמה. נתפסו מכריעים הם אלה שגורמים לכך
רואים רבים, נערים ובתוכו הציבור, רוב הרי לקולנוע שנוגע מה ן שהוא מין מאיזה לספרות גישה
לקולנוע זקוקים אינם סוטות נטיות ובעלי חלשי אופי בעלי לרעה. מושפע ואינו הסרטים אותם את
כמדריך לקולנוע זקוקים הימים עולי העבריינים שאין שכן מכל הרבה. שליחים הרע לייצר דווקא:
מסורת, של עניין היא אחרת, מלאכה ככל העבריינות, מלאכת העבריינות. בשיטות פרופסיונלי
ואי לוקצוע, היא שהעבריינות לזכור יש הם. רבים בידיהם שגורה זו שמ.סורת עבירה ושליחי
שסרטים דעה אפילו קיימת הקולנוע. מן או ספרים מתוך שבה הטכני הצד את ללמוד אפשר
לרגשות פורקן נותנים שהם אף אלא עבריינים, יוצרים שאינם בלבד זו לא בלשיים וסיפורים
באמור, ברם, רצוי. לא בכיוון הנער את ולהניע להצטבר הם עשויים שמבלעדיהם ולמאוויים

המשטרה.י ואנשי הפסיכולוגים המחנכים, בין במחלוקת שנוייה עודנה זו שאלה
הדוח, בשנת גם ראשית, המקצועית. העבריינות של התפתחותה על מעידים אופי קווי שני
גניבת כייסות, (כגון, מובהקת מקצועית התמחות הדורשות בסוגי*העבירות העלייה נמשכה
העבירות במספרי העלייה נמשכה כן הקודמות. בשנים גם בהתמדה עלה שמספרן מכוניות)

מגורים). ולבתי עסק לבתי התפרצויות (כגון האחרות המקצועיות
החוזרת העבריינות כלומר, הרציריביזם, תופעת  ביותר מרובה שחשיבותו שני גורם
הוא שהאיש כך על כמובן, מעידות, אדם של שמ.ו על שנרשמו הרשעות של רב מספר והנשנית.
הסיכונים גדא: ביש שהוא מוכיחה אינה רבות פעמים שנתפס (העובדה מקצועי עבריין
ההרשעות,. שמספר ברור כן, על יתר ביותר). רבים הגנב, של ובייחוד העבריין' של הפרופסיונליים
נתגלה. שלא ודאי מהן חלק 1 האיש ידי על שבוצעו העבירות מספר את חופף אינו רבות, הן אפילו
 ממנה: הנשקפת הסכנה ושל התופעה של טיבה את הממחישות מעטות, דוגמות כאן נביא

מחכה הוא זה דוח ובשעת.הכנת פעמים 83 (1949 (מאז הורשע הארץ, יליד ,18 בן נער
פעמים שתיםעשרה ובגניבות. התפרצויות באשמת  הרשעותיו נוספים. תיקים של לבירורם

, י מעצר. ממוסדות ברח
ממעצר. בריחה על  מהרשעותיו 191 כייס !1951 מאז פעמים, 31 נידון הארץ, יליד ,15 בן

התפרצויות. גניבות, !1952 מאז פעמים 30 נדון הארץ, יליד < 17 בן
. ממעצר. בריחות גניבות, התפרצויות, ן פעמים 23 (1950 (מאז הורשע הודו, יליד ,16 בן

.1948 מאז פעמים 18 הורשע הארץ, יליד ,18 בן
ממעצר. בריחה התפרצויות, גניבות, פעמים; 19 הורשע 1952 מאז ו בולגריה יליד ,18 בן .

סמים החזקת כייסות, חנויות, פריצת :1951 מאז פעמים 11 הורשע מתקו, יליד ,17 בן
. ■■ י מסוכנים.

י . ■ המונית. לתופעה בלבד מעטות דוגמות אלא אלה שאין לזכור יש
אולם הרשעות, של בלכך' רב מספר מגלים אינם מבוגרים לעבריינים המתייחסים הרישומים
לזהירות להתמחותיתר, ראייה אלא כאן אין הצעירים. של מזו פחותה שפעילותם מכאן להסיק אין
יותר טובות ולאפשרויות ועדות הוכחות בענייני והולכת גדלה למומחיות ההתבגרות, עם שבאה
? הצעירים מן יותר ופעילים מסוכנים המבוגרים שהעבריינים מאליו מובן יעילה, משפטית הגנה של

ולתפוס. לגלותי יותר קל פשוט הימים עולי את
וכן ילדים, בעודם שעלו או בארץ שנולדו אנשים אנו מוצאים המבוגרים העבריינים בין גם
מארצות דרכם עברה (לפעמים. אחרות ומארצות מגרמגיה מהונגריה, מפולין, חדשים, עולים
הגונים ישרים, אנשים בניהן שכל ממשפחות באו מקצתם הגרמניים). המחנות דרך מוצאם
אחדנ>הם לא ההורים? אחד של חייו באורח סטיות ידי על נהרסו שמשפחותיהם יש ומכובדים;
יש מאוד. אדוקות ממשפחות שיצאו אלה גם מעטים לא ומאידך, תערובת? לנישואי בן הוא
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ויהפרס^ריגו הפיכים הכייסים1' בייחוד מלצ^טמחוץקי*רץ, 8ת ^תם ^ב!# $^נ1 גט סירובו.
פרשה צעירים. תלמידים של דור כאן כבר העמידו הכייסים) (למשל מאלה רבים עבירה. לדברי
שנתפסו. מ.סתננים  ומקצתם המדינה מתושבי מקצתם המיעוטים, מבני הרצידיביםטיט  לחוד
סוציאליים) גורמים הנדונות, השפעת ההרשעות, (תכיפות הרצידיביזם של תופעותיו חקר .

מיוחדים בסידורים כרוך הדרוש ההיקף במלוא זה מסוג מחקר של ביצועו אצלנו. באיבו עודנו
מחקר כוחאדם. מדווסר לפועל להוציאו שעה, לפי יכולה, המשטרה ואין ולעיבודו, החומר לאיסוף
מדגמים), של מחקר (בעיקר לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה אנשי ידי על עכשיו מתנהל חלקי

תוצאות. הביא טרם זה מחקר אולם המשטרה, ידי על שסופק חומר סמר על
המשטרה, של אצבע לטביעות המשרד רישומי בדיקת פי על לקבוע, אפשר אףעלפיבן,
%118.5  זה אחוז היה 1949 בשנת והולך: גדל שנאסרו הנאשמים בין הרצידיביםטים אחוז כי
!27.80/0  1953 ובשנת %18.9  1952 בשנת !13.90/0  1951 בשנת !190/0  1950 בשנת
בשנים עבירות שביצעו הרצידיביסטים כל של מספרם עם זהים אינם אלה שמספרים מאליו מובן
לא מידה כאן יש ולפיכך ונידונו, שנתפםו לרציריביםטים .ורק אך מתייחסים המספרים ן הללו

זה). ממין מחקר כל של מ.טבעו אמנם, (שהיא, מקריות של מועטת .

משטרתיות בדרבים תקנה לו אין פעמים שתיםעשרה ר ממעצ וברח פעמים 83 שהורשע נער
חבריו, על ישפיעו והרשעות שעונשים הסיכויים מעטים כן ראייה. טעון אינו זה דבר משפטיות, או
הפיקוח ואמצעי רגילים סעד אמצעי גט מאידך, מעטות. לעשרות "רק" הגיעו שהרשעותיהם
אין שעה לפי הבעיה. את לפתור וכללי כלל עשויים אינם זה מסוג בנוער המטפלים שבידי המעטים

י שוב). שיברחו עד הפחות, (לכל מםויימת לתקופה המחנה מן הנגועים את להרחיק אלא ברירה
אףי הנגע, של רדיקלי לריפוי הכלים נמצאו טרם בעולם) האחרות המדינות ברוב (ואף במדינתנו
ובייחוד,בעול המקצועי, בעבריין לטיפול חדישות דרכים ומסתמנות הולכות החדישה בפינולוגיה
מתפקידם הן לריפויה מכשירים ובניית העבריינות התפשטות את שימנעו תנאים יצירת הימים;
הציבור. של המוסרי דיוקנו את המעצבים האחרים והגורמים העתונות המחנכים, המחוקקים, של
הטיפול העבריינים, שיקום כגון, המ,דינה, שלטונות שבידי המצומצמים האמצעים גם
מניעה באמצעי להסתפק אלא ברירה לה ואין המשטרה, בידי אינם וביו"ב, עוליימים בעבריינים
שאינן העבירות שרוב העובדה היא בדרכה העיקרי המכשול בלבד. טהורים משטרתיים מסורתיים,
המשטרה במדע מכונות והן משטרתיים, באמצעים למניעה כלל ניתנות אינן הרכוש, נגד עבירות
במידה למניעה כלל, בדרך ניתנות, הרכוש נגד עבירות מאידך, בלתינמנעות". "עבירות בשם
בארגון אף במאהאחוז, למנעו שאפשר עבריינות של סוג בכלל בנמצא אין כי (אם יותר רבה
5 הטוטליטאריות כנ;שטרות בלתימוגבלות, בסמכויות מזויין הוא ואפילו ביותר, היעיל המשטרתי
כך על נוספו אצלנו השרירות). ולא החוק שולט בה דימוקראטית, במדינה וכמה כמה אחת ועל
לגמרי. אפשרותה את מ.ונעים אף ולפעמים האפקטיבית, המניעה על המקשים מיוחדים, גורמים
שיטור של בלתיחדירה רשת להקים האפשרות את המונע בבוחאדם, המחסור  הראשון הגורם
שהן בכך היא העיקרית שמעלתן. יותר, חדישות שיטור שיטות עקטו לכך כתחליף וסיורים.

הבעיה. את לפתור בלבד בכוחן אין אולם, כאחד, וחסכוניות יעילות
שאלמלא היסוס ללא ?*ומר אפשר ההסתננות. תופעת  ביותר החשובה ואולי השניה, הסיבה
רוב הקצה: אל הקצה מן משתנים בישראל העבריינות של אופיי! ובייחוד ממדיה, היו ההםתננות
המסתננים. של מעלליהם פרי היו וכוי הבהמות גניבת הבהמות> שוד לרצח, הנםיון הרצח, מעשי
אפשרות מתן כדי בה שהיה בוחאדם של כמות משחרר היה ההםתננות חיסול בן, על יתר

 הפנימית. העבריינות על מרובה במידה להתגבר
הארצות ובין ישראל מדינת בין הגבולות ביותר. קשה תפקיד היא ההםתננות מניעת
פליטים, יושבים ובקרבתם ופרוצים, מפותלים ארוכים,  המסתננים לפעולות בסים המשמשות

. מקומות את ואף ליישובינו, והנסיגה הגישה דרכי את יפה המכירים לשעבר, "פלשתינאים"
את מבצעים הם כשאין וכיו"ב. השקאה אביזרי של חקלאיות, מכונות של בהמ.ות, של ריכוזן
ביצועפשעם לאחר אחרים. לעבריינים ומדריכים דרך מורי הם משמשים ממש, בידיהם העבירות
לפני אף  רבים ובמקרים להשיגם, תוכל המשטרה שיד לפני להימלט. בלל, בדרך הם, מצליחים

המקרה. על הודעה למסור הנפגעים שהספיקו
בעיקר עכשיו מכוונת והיא המסתננים, עבריינות של באופיר. שינוימה חל הדוח בשנת
בלבד זו שלא כל לעיני הוכח רגילים. פשע למעשי מאשר יותר וריגול, טירוריזם חבלה, למעשי
לצרכי אותה, ומארגנות מעודדות שהן אלא ההסתננות, את למנוע מנסות השכנות המדינות שאין

■ במדינתנו. מלחמתם
יש הגבול). של ג(סויימות (בגורות הגבול משמר על בעיקר הוטל בהטתננות הלחימה תפקיד
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שלהמשמוי, מפעולות גם בחלקו, הפחות לכ^ גבע ההםתנמית של מגופיה שהשינוי להניח י*וד
אלה פעולות ן יותר אפקטיבית ולהתגוננות מעולה לשמירה היישובים אנשי של מהתארגנותם וכן

י והדרכים השיטות את לפרט נוכל לא והשודדים. הגנבים בפני הדרכים את חסמו זו והתארגנות
בך לידי הביא והוא לעין בולט באופיה השינוי אולם בה' ולמלחמה ההסהננות למניעת הננקטות
ביזמתם נעשית שהיא לטעון יכולים שלה היושר ומליצי מ,1ריכיה ההסתננות, מארגני אין שמעתה
מי לכל עכשיו ברור .המסתננים פעולות של הצבאי אופיין נפש: ומרי מיואשים אנשים של

; . נסתרות. כוונות וללא פנים משוא ללא בהן שמסתכל
אלא בידינו ואין העיין' מן סמויות הדברים, מטבע הנן, המניעה פעולות של תוצאותיהן ,
את להסיקרק אפשר אז וגם המבוצעים, העבירה מעשי של פיחותם או ריבויים מתוך להסיקן
ההשפעה של נזמדיה את לקבוע אפשרות כל אין ירידה). חלה שלא (או ירידה חלה שאכן העובדה
שנמנעה גם אפשר אך הקודם, המספר הופחת שבו הפשעים מספר רק שנמנע אפשר המונעת:
איאפשל זאת  המונעת הפעולה אלמלא זו של ממדיה להיות עלולים היו ומה נוספת, עלייה
ידי על המבוצעות הגילוי פעולות של תוצאותיהן את בדיוק לקבוע בידינו מאידך, לקבוע.
על או. קנס הטלת ידי על העבריין של להענשתו וראשונה בראש מכוונות אלה פעולות המשטרה.
לתקופה מתוכה המסוכן העבריין של הרחקתו ידי על החברה להגנת ובן הסוהר.' בבית חבישתו ידי
עשויות הן ניכרת: מונעת השפעה גם העונשין לפעולות יש אגב בדרך ברם, לצמיתות. או מסויימת
אותו להביא אף ולפעמים העבריין, נענש שעליה לזו דומה עבירה מלעבור אחרים אנשים להניא

הדין. מאימת או חרטה מתוך. השובה' הרהורי לידי עצמו
בממדי הירידה תימשך אם העבריינות. למניעת לעשות בידה ניתן אשר כל את עושה המשטרה
אולם, רב; ■ הפשיעה בדיכוי המשטרה של שתלקה היסוס בלי לומר יהיה אפשר לעבריינות,
והעלייה המלחמה תקופת שלפני בארץישראל היהודי ביישוב לממדיה הפחות לכל תחזור שזו יכדי
של המוסרי, הניהיליזם גילויי כל את שתעקור ובבירה, מקפת מחנכת פעולה דרושה הגדולה'
חוסר מתוך (בעיקר הנוער של ובייחוד הציבור, של מסויימים בחוגים שהשתררה ה"אכזבה"
מדיניים חוגים ידי על המתנהלת תעמולה ומחמת המדינה של בהישגיה התעניינות או ידיעה
ושל "אידיאולוגית" ולעבריינות אלימות למעשי אדישות של העתונות), של חלק ידי ועל שונים

כלכלית. לעבריינות יקה שבשת הסכמה

ת32ון .2
הלחימה ודרכי שיטותיה העבריינות, דרכי בלימוד הדוח בשנת התרכז המשטרתי התכנון
מניעה ולגילוי"דרכי בהםתעות המלחמה לתכנון הוקדש המתכננים של ומחשבתם מרצם רוב בה.
הארץ גבולות לתוך המסתננים של החדירה אפשרויות את המכסימאלית במידה יפחיתו אשר
לב תשומת הוקדשה זה לצורך הגבול. קווי את לחצות שהצליחו מהם באלה יעיל טיפול ויאפשרו
שיטות תוכננו כן ביותר. האפקטיבית בצורה הגבול משמר של ^וחלוקתו ציוךו לארגונו, רבה

הכפריים. ביישובים ההתגוננות ומיתקני השמירה
המצומצם, ^בכוחהאדם לשימוש וחסכוניות יעילות דרבים למציאת כוונו התכנון פעולות

ואפקטיבי. מלא ניצול לנצלו אפשר ושבהם ביותר' דרוש הוא שבהם למקומות הטלתו ידי על
המחקר הסטאטיסטי. המכשיר הוא התכנון צרכי את המשמשים העיקריים המכשירים אחד ;

העבירות התארעות על ובדוקים מדוייקים מספרים הדוח בשנת השיג המשטרה של הסטאטיסטי
המשטרה, בעיות של ברורה אופראטיבית תמונה נותנים אלה מספרים במדינה. הדרכים ותאונות
וקרימינולוגיים סוציולוגיים נתונים משיגה המשטרתית הסטאטיסטיקה אין ופעולותיה. צרכיה
או (מבוגרים העבריינים של גילם בדבר נתונים רק להשיג ניתן שעה לפי מועטת. במידה אלא
בעבריינים. ולא בעבריינות, בעיקר מתרכזת הםטאטיסטיקה נשים). או (גברים ומינם ימים) עולי 

בחינה לידי גם בעתיד להגיע בדעתה יש אך .בכך, להסתפק המשטרה מוכרחה שעה לפי
העבריינים. ושל העבריינות של וקרימינולוגית סוציולוגית

שבהם חודשיים, אנאליטיים בפרסומים השתקפו המשטרה של הסטאטימטית פעולתה תוצאות
משתקף זו פעולה של ניכר חלק הדרכים. תאונות וכל העבריינות של מסויימים סוגים נותחו
לשכת יד שעל המרכזית הלשכה של הפרסומים גם זה. בדוח המופיעים הסטאטיסטיים בסיכומים
ידי על שקובצו נתונים על כולם מיוסדים והעבריינות' המשטרה בענייני הדנים הממשלה, ראש

י . המשטרה.
חלקם ושל המסתננים פעולות של סטאטיסטי וניתוח דיווח של שיטה הונהגה הדוח בשנת

■ בעבריינות.
וביחידות הארצי במטה המשטרה. ידי על הנעשית המיפוי פעולת היא נוספת תכנון פעולת
והן היחידה, של פעולתה שטח את מפורט תיאור מתארות המפות מפות. חדרי קיימים אחרות
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ב*!% העבירות ש?1 תוכפן התורפה, נקויתו* נתונים.לדולר. המגיבים. ^ונטר*יהג^רה מלוות
כל להכרתי ושונים רבים נתונים הקונטרסים מכילים כן דרבים." לתאונות המועדים והמקומות

יעיל. שיטור לצורכי הדרושים האחרים ופרטיהם מוסדותיהם על בארץ היישובים
■■.■■■■ . י 1 ■ י.

: י. ונוחל נוהג תכנון .3
והנוהג הנוהל את הקובעות מאלה רבות והוראות פקודות מחדש ועובדו רוכזו הדוח בשנת
הקובעות הפקודות נאספו שבו המטה, פקודות אוסף של חדשה הוצאה בהכנת הוחל המשטרתי.
רבות. פקודות ומחדשים מתקנים זו בהזדמנות קיומה. בשנות המשטרה של נסיונה פרי מגובש, נוהל
שהופיעו אלה, פקודות ולנקודותיה. המשטרה לתחנות הקבע פקודות פורסמו הדוח בשנת
ענפי לבל המשטרה בתחנות והנוהג הנוהל התפקידים, בדבר הוראות מכילות ספר, בצורת
פקודות "תפקידים. של וסוג סוג לכל המתייחסות הקבע פקודות כנספחים מצורפות ואליהן פעולתן,
לאחר שנשאר חלל מילאו והן ,1953 אפריל בחודש הונהגו המשטרה ולנקודות לתחנות הקבע
התאימו ולא נתיישנו המשטרה, תחנות נהגו שלפיהן המנדט, מימי הקודמות, הקבע שפקודות

החדשה. למציאות
לחזותו שניתן ומקרה תפקיד שלכל מגת על תדיר נמשכת ונוהל נוהג של התכנון עבודת

י שתימנע וכדי באימפרוביזציות, צורך יהיה שלא כדי ומפורטות, ברורות הוראות תיקבענה מראש
להם. ומחוורים נהירים שאינם במצבים לפועל המוציאים המשטרה אנשי של העמדתם האפשר ככל

גהפתננות המלחמה .4

הפלילי והאספקט ורבצדדית, חמורה גדולה, בעיה היא בה, נגענו שכבר ההםתננות, בעיית
ומשום ראשונית, שחשיבותה בטחונית בעיה בפני כאן עומדים אנו בלבד. שלה אחד צד אלא אינו

היקפה. במלוא לפרשה איאפשר כך
ידי על כגון, שונות, בדרכים (שנרכשה ידיעתנו למיטב ישראל, לשטח חדרו 1953 בשנת .

לידינו נפלו מהם בודדים. ומיעוטם בקבוצות רובם מסתננים, 7016 אחרים) ובאמצעים עקיבה
רבים כי יותר' קטן בהםתננות המשתתפים האנשים של הממשי שמ.ספרם לציין יש (אמנם 1649
משום אם ההםתננות' מכלל הוצאו מהם ורבים אחת, מפעם יותר לארץ ומסתננים חוזרים מהם
ברובם שוחררו). וטרם שנאסרו משום ואם פעולותיהם את שביצעו בשעה נפצעו או שנהרגו
המוחזקים השטחים מן להימלט, שהצליחו אלה והן לידינו, שנפלו אלה הן המסתננים, באו הגדול
מצרים. ידי על המוחזקים השטחים מן ההסתננות תופסת השני המקום את הירדן. ממ.לכת ידי על
הירדן מן ההסתננות של מאלה כליל שונים הלבנון ומן מסוריה ההטתננות של וממדיה אופיה

מצרים. ומגבול
המסתננים ידי על מבוצעים זה) שבפרק 1 סימן (ראה הכללית בעבריינות חלקם על נוסף
בהן, שאץ למטרות שנכנסו אנשים ביניהם יש אמנם שונות. הברחות וכן וריגול, חבלה מעשי
אך להשתקע), שבאו מסתננים (למשל, ברכושה .חבלה או המדינה באזרחי ישירה פגיעה משזם
...יי, בבטחוננו. פוגעת והיא פלילית, עבירה היא כניסתם עצם
משליש יותר שאמנם ל"י, מיליון חצי על העולה בסכום רכוש המסתננים גנבו 1953 בשנת
אנו גם אכן, לרכוש. מעטים לא נזקים ידם על נגרמו כך על נוסף המשטרה. במאמצי הוחזר ממנו
אלף ארבעים ממאה (למעלה ניכר בסכום וכיו"ב) כסף מוברחות, (סחורות רכוש בידיהם תפסנו
חומרת שנית' שנתפס! הרכוש של שלישים לשני קרוב מוצאם לארצות החזרנו ראשית, אך, ל"י)'

כך. משום פחתה לא לנו שנגרם הנזק
מאות. ונפצעו ישראל מאורחי עשרות המסתננים בידי נהרגו 1953 בשנת

. הראשונה י המטרה מניעה. פעולת בעיקר הדברים, מטבע היא, המסתננים נגד הפעולה
והענשתם. תפיסתם  השני במקום ורק לארץ, חדירתם מניעת היא בהם המלחמה של והעיקרית
מטרה פשע. בו ולבצע המדינה שטח לתוך עמוק לחדור שהספיקו לפני לתפסם  היא המשימה
הוכתרו המשמר ואורגן הוקם שמאז לומר ויש הגבול, משמר של משימותיו בראש עומדת זו

. המדינה שטח לתוך הדרכים רוסנה, ההסתננות הצלחה. של מרובה במידה ומיבצעיו מאמציו
המסתננים מספר פחת לחודש. מחודש בהדרגה והלכה פחתה המסתננים של ופעילותם נחסמו
של האחרון שבחודש עד ידם, על שבוצעו הפשעים מספר גם ניכרת במידה פחת ו לארץ שחדרו
בינואר. בידיהם שבוצעו העבירות ממספר ל%50 אלא פשעיהם מספר הגיע לא 1953 שנת
מאשר יותר צבאיות' פעולות של צורה וקיבלה שיטותיה את ההסתננות שינתה לכך בהתאם

ל ידם. על שנגנב הרכוש של הכולל הערך גם והלך פחת גרידא. עבריינות פעולות
היו אלה מאכסניהם. נגד הפעולות את גם להזכיר יש המסתננים נגד שננקטו הפעולות בין י
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שבאו' ולמחבלים למרצחים מלתת נרתעו ש^א יהודיה גמ נמצאו אך ^רבים, המכריע גרובם
, י ■ ונענשו. לדין הובאו אלה גם כן כאלה לגבול. מעבר

המבוצעות בעבירות החקירה פעולות גם מתנהלות ההסתעות בעיית של המיוחד אופיה מהמת
מיוחדים. אנשים ידי על ודיווחן, רישומן וכן ידם' על

ומניעה שיטור .5
, . . הקבוצתי השיטור שיטת א.

שיטת לפי הדוח בשנת פעלו ובחיפה) בתלאביב (בירושלים, הגדולות העירוניות הנפות
ולמשטרה לאזרח שמעלותיה זו' שיטה הקודמים). בדוחות הוסברה (שמהותה הקבוצתי השיטור

המכסימאלית. במידה לה נזקק והקהל בהצלחה פעלה מרובות' כאחד
 חיפה '85  תלאביב '28 ~ ירושלים כדלקמן: היה 999 בטלפון ביממה הקריאות ממ.וצע
 התנועה) וענף הדרומית הנפה הצפונית, (הנפה תלאביב למוקד הגיעו הכל בסך קריאות. 43
לעזרתה) הזקוק לאזרח המשטרה את מביא שחיוגו הטלפון מספר הוא 999) 999 קריאות 31 '231
קריאות ו829'2 999 קריאות 15,640  תקופה באותה היו בחיפה ו אחרות קריאות 2,261 וכן
לעומת עלה 999 קריאות מספר אחרות. קריאות ו954'3 999 קריאות 10,316  בירושלים י, אחרות
עלו זאת לעומת ביותר). קלה (ירידה ובתלאביב בירושלים במקצת וירד בחיפה הקודמת השנה

כפליים. כמעט הערים, בכל האחרות, הקריאות מספרי
באופן עולה בתלאביב הקריאות מספר ביותר. גבוה אצלנו הקריאות מ.םפר נשאר השנה גם
הקריאות מספר על חמשה פי כמעט האוכלוםיד.) מספר ובין הקריאות מספר שבין (הייחס יחסי
מהבכך של פעוטים לסכסוכים מתייחסות הקריאות מן שרבות לציין יש אמנם, רבתי. בלונדון
זמנה את ומבזבז המשטרה עבודת על יותר עוד מכביד זה דבר ברם, שווא. קריאות אף הנן ובחלקן

יותר. וחשובים ממשיים לעניינים שיוקדש ראוי שהיה

לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.
צפוף. יישוב של במקומות או הגדולות בערים לשיטור מותאמת הקבוצתי השיטור שיטת
הספר, באיזורי בייחוד ניידים, פטרולים באמצעות השיטור שיטות פועלות ובמושבות לערים מחוץ
הפטרולים מתנהלים שבהם מקומות קיימים כן כמו הגבול. משמר ידי על הפטרולים מבוצעים שבהם
בדרגת טייסים ידי על המוטסים משטרתיים במטוסים משתמשת המשטרה רוכבים. משמרות ידי על
קבוצות"עבריינים ושל אנשים של תנועותיהם את לגלות  המטוסים של תפקידם מפקחים.
אחרי בחיפושיהן המשטרה יחידות את ולהנחות בהמות) גונבי של (בפרט הפשע ממקום המסתלקים

העבריינים.

שוניפ שיטור תפקירי .6
של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשקאות פקודת כגון, שונים, ופקודות חוקים על קלות עבירות הם (החטאים שונים חטאים
ותחמושת נשק החרמת / בדרכים) התעבורה לפקודת פרט וכנו', ערים בניין המודעות, המשכרים,
הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן מאסר. פקודות של לפועל הוצאה / רשיון ללא שהוחזקו
■ י ~ אלה. בתפקידים

37 טבלה ,

19521953  חטאים
19531952

1434612981

בדין 110739212נתחייבו
. 212194זוכו

חקירה) (כולל למשפטם 27701335מחכים
המשפט בבית או במשטרה 2492159בוטלו

1941הועברו
נמצא לא 2346העבריין

שנפגעו, מתלוננים ידי על המשטרה לידיעת המוגאים ולעוונות לפשעים שבניגוד לציין יש
ריבוי על לא מעיד החטאים וריבוי תלונה, בלי עצמה, המשטרה של ביזמתה החטאים מתגלים

המשטרה. של פעילותה הגברת על אם כי עבירות, של זה בסוג ממשי
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38 ה גל ט
1953 ותחמושת נשק החלמת

התחמגשיז א! הנשק םרהכלהוחרמינמצאסוג י

7891170ר1בימ
11516מקלעים

322658תתמקלעים
61210271.אקדחים

אוויר 11אקדח

ופגזים לימונים 21925244פצצות.
ציד 56974לובה
אוויר 11,2לובה

(כדולים) ואקדחים ללובים 234561203135487תחמושת
ואהלות סטן 11892210מחסניות

(בקילוגלט). נפץ וחומל 293.200544.200■251דינאמיט

נובעים עטים בצולת יליה 2626מכשילי

39 טבלה
מאסל פקודות של לפועל הוצאה

חגב איתשלוט על מאסר פק!7!ה פליליץת מאסר םקןרות

1952 1953 1952 1953

3687 5081 31639 35860 המשפט מבתי נתקבלו
2612 3785 22938 27074 לפועל הוצאו

המשפט, בבתי הסדר לשמירת המתייחסים שונים בת*קידים המשטרה מטפלת כך על נוסף .

לשליש למחצה, רק משטרתיים שהם אחרים בתפקידים וכן ולעדים' לנאשמים הזמנות במסירת
העבודה, ריכוז ולשם אחרים משרדים של נוחיותם לשם בעיקר בהם מטפלת והמשטרה ולרביע'

כספים. ולהעברת מסים לגובי ליווי מתן בחיפה' הנמל שמירת הגבולות, ביקורת כגון,
למשטרה הועברו ההברחות, מניעת תפקידי הנמל'.וכן ושמירת הגבולות ביקורת תפקידי
כוח מצבת. ירדה שצויין, כפי (להיפר, כוחאדם תוספת וללא כן, לפני בהם שטיפלו האנשים בלי

האפקטיבי). האדם

מיגצעיפ .7

ממושכים מקצתם מיבצעים, של ניכר במספר המשטרה הועסקה שנה, כבכל הדוח' בשנת
ארצות של החוץ (שר בעלישם אורחים של הקשורים.בביקוריהם מהם חדפעמיים> ומקצתם
מיבצעים ומהם וחגיגות, טכסים מהם הדרומית), אפריקה ממשלת ראש סטלבנםון, עדלי מר הברית,
המועצות ברית ציר של יציאתו סידורי הראשונים' השילומים משלוחי על שמירה כגון' בטחוניים,
ליישובים עזרה ביערות, שרפות כיבוי בים, שנטרפו סירות הצלת כגון, לרוב, אחרים ומיבצעים
וכוי. רכבות ליווי הצייד, על והגנה שמירה בארבה' למלחמה עזרה הטבע, פורענויות ידי על שנותקו

וגבולות חוכיפ .8
בגבולות, המעבר ונקודות התעופה שדות הנמלים, על ממונה שהיתה וגבולות חופים חטיבת
בוצע החיסול יחידותיה. נמצאו שבשטחם המרחבים בין חולקו ותפקידיה הדוח בשנת חוסלה
. : .1953 בספטמבר
ביבשה, למדינה, והיציאה הכניסה נקודות בטחון על, בשמירה החטיבה טיפלה פירוקה לפני
בפיקוח ? לארץ מחוץ שהגיעו האחרים הרכב וכלי הטייס גלי השייט, בלי על בביקורת ובאוויר! בים
הים'. "בדרך הסתננות במניעת כחוק' שלא ומתוכה לארץ ויציאה כניסה במניעת זרות' צוותות על
האנשים ברישום בים, במצוקה הנמצאים ולאנשים שייט לכלי עזרה בהשגת הדייג, על בפיקוח
. ■ לארץ. והנכנסים היוצאים
גםבחקירת עסקה היא אולם ושיטור, מניעה תפקידי היו החטיבה של העיקריים תפקידיה
הארץ מן לצאת נסיונות וכספים, סחורות להבריח נםיונות הברחות' כגון' ואחרות' כלכליות עבירות

; _ וכיו''ב. חוקית גלתי בדרך
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משרד כן לפני עסק שבהם הגבולות ביקורתי תפקידי, לחטיבה הועברו י 1953 מרס בחודש
העוסק כוחהאדם את והקטינה העבודה את למשטרהייעלה זה תפקיד העברת העלייה). (אגף הפנים
גם הביקורת. בשעת המשטרה לאנשי כן לפני נלווים שהיו הפנים משרד אנשי שחתר ידי על בה,
של הרישום פירוקה. עם החטיבה תפקידי את שירשו ליחידות הועברו בגבולות הביקורת תפקידי
של ואופראטיבית מטאטיסטית כרטסת מוחזקת בו הארצי' במטה מתנהל ישראל בגבולות העוברים
הלשכה בעזרת נעשים זו כרטסת לפי המתנהלים הסטאטיםטיים הסיכומים והנכנסים. היוצאים כל
נכנסו, 66,745) נוסעים 134,382 ישראל גבולות את עברו 1953 בשנת לסטאטימטיקה. המרכזית
מוסדות של צרכיהם את משמשת הכרטסת במעבר. נוסעים 32,186 עברו כך על נוסף יצאו). 67,637

אינפורמאציה. הדורשים פרטיים אנשים ושל וציבוריים ממשלתיים
הסיורים את המפעילה חיפה נמל לנפת החטיבה, פירוק עם הועבר' החופים משמר תפקיד
הספינות של טווחשיוטן למדי. ואיטיות בחלקן מיושבות החופים משמר ספינות החופים. כל לאורך
יעילות של למצב להביאן כדי הספינות ושופצו תוקנו הדוח בשנת קצר.  יותר המהירות

מכסימאלית.
הארצי. במטה התחבורה למחלקת החטיבה פירוק עם הועברה המספנה

זי פרק

פליליות חקירות

החקירה פעולות ארגון .1

תיאומן בארץ, החקירה פעולות על פיקוח  הארצי במטה החקירות אגף של העיקרי תפקידו
שעיקר לומר אף ואפשר י שונות, אופראטיביות פונקציות גם האגף למחלקות אולם ■! וריכוזן
מחולק האגף אופראטיבית.  פלילי) לזיהוי המחלקה ושל הכלכלית המחלקה של (בייחוד פעולתן
המחלקות של בסמכויותיהן פלילי. לזיהוי והמחלקה הכלכלית הפלילית, מחלקות: לשלוש

. , שינויים. השנה חלו לא

הפלילית המחלקה א.
 הם; הפלילית המחלקה של העיקריים תפקידיה

 האחת דרכים: בשתי מתנהל זה פיקוח במרחבים. החקירות בעבודות והדרכה פיקוס (1)
עם קבוע מגע מקיימים המחלקה אנשי השונות. החקירות ליחידות ועזרה הדרכה הוראות, מתן
מהלך את בודקים חמורים, או מסובכים קשים, מקרים של לחקירתם הנוגע בכל המרחבים
ומקצועי. נןשפטי ייעוץ ידי על להן ומסייעים והמשכתן, ניהולן על הוראות מומרים החקירות,
על להם מסייעת היא בקשתם ולפי במרחבים, החקירות נוהל של אחידותו על שוקדת המחלקה

תיקים. 620 המחלקה בידי עברו זו בדרך ופרוצדוראליים. משפטיים בעניינים עצות מתן ידי 8

על מתנהלות אלה בקרות החקירות. יחידות בכל קבועות בקרות  פיקוח של השביה הדרך
החקירות תיקי את בודקים ליחידה, מיחידה העוברים הפלילית, המחלקה מן עליונים קצינים ידי
הערותיהם את מעירים שנתעוררו, השאלות בכל במקום האנשים עם ךבים הפלילי, הרישום ואת
של במצב המרחבים את להחזיק  אלה בקרות של מטרתן המחלקה. לראש דוחות ומגישים
של וליבון דיון ידי על להם ולעזור המרחבים בין פעולה לשיתוף לסייע מתמיד, ומתח כוננות

הבקרה. בשעת שנתעוררו לעבודתן המתייחסות הבעיות
את לקבל המרחב ידי על המחלקה נתבקשה שבהם במקרים ממש, בפועל בחקירות טיפול (2)
שהחקירה ראוי הפלילית המחלקה ראש או החקירות אגף ראש של דעתו כשלפי או לידיה, החקירה
שהיא או מיוחדת, סודיות דורשת שחקירתן עבירות שייכות זה לסוג המטה. אנשי עלידי תתנהל
של או ממשלתי משרד של תלונה או דרישה לפי מתנהלת שהיא או אחה מחוז מגבולות חורגת

חוץ. משטרות של בקשתן לפי נעשית שהיא או המשפטי, היועץ
ממשלה פקידי נגד חמורות בהאשמות חקירות ניהול המחלקה על המוטלים התפקידים אחד
המופצות השמועות כי אם עלה, זה מסוג העבירות של מספרן1 תפקידם. במילוי עבירות ביצוע. על
מעשי את לגלות מיוחד למאמץ המשטרה נרתמה הדוח בשנת לפרקים. מופרזות ממדיי"הנגע על
ולעונש. לדין עושיהם את, ולהביא הממשלתי המנגנון מאנשי אנשים מעורבים היו שבהם השחיתות
שבו משרד. כל של והנוהל העבודה דרכי ללימוד ניכר ומאמץ זמן להקדיש נאלצים החוקרים
להתנהל יכולה החקירה אין משרד כל של והנוהל הטכניקה ידיעת מבלעדי כי החקירה, מתנהלת ■

ביעילות.
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סמן על אוי אליה, המגיעות, ידיעות סמך על בעיקר המשטרה פועלת זה מסוג מקרים בחקירת
מקרי המדינה. שירות נציבות ידי על או המשפטי ליועץ המדינה מבקר מודיע קיומם שעל חשדות
למעשה שותף רוב פי על הוא המעורב שהאזרח משוט בעיקר ביותה נדירים אזרחים מצד תלונה
הארצי: המטה אנשי ידי על רוב פי על מתנהלות החקירות הנאה. טובת ממנו לו שיש או השחיתות
תפקידיהם מילוי לרגל הם עומדים אם ובייחוד המקומיים הייחסים מכבידים במ.קומות האנשים על
בדרכו הקשיים אך המטה, אנשי של בדרכם עומדים אינם אלה מכשולים הנחשד. עם ובקשר במגע
פעולה, וכל צעד כל היטב לשקול מוכרח הוא ביותר; רבים זה מסוג במקרים המטפל חוקר כל של
זה, ממין חקירות על בייחוד אך חקירה, כל על במובן, חל, זה (דבר מפשע חף באיש תפגע שמא

, להתגבר ועליו, מראש), שהוגשו ועדויות תלונות על ולא חשדות, על רוב פי על כאמור, המבוססות,
הנחקר. של בסביבתו מכשילה שיגרתנות על

ומסועפות מסובכותי חקירות ,י המתואר הסוג מן מספר חקירות גמר לידי הובאו הדוח בשנת
האווירה. לטיהור הלארחוק בעתיד יסייעו ספק שבלי פליליים משפטים בעקבותיהן גררו אלה

היו: בהם שהחשובים שונים מסוגים תיקים כ115 מלאה חקירה במישרין חקרה המחלקה
מעשי על תיקים 35 הרשמיים, הסודות פקודת על עבירות של תיקים ששה רצח, של אחד תיקי

תפקידם. במילוי המדינה של המנגנון אנשי ידי על שבוצעו עבירות 24 זיוף,
שיתוף זרים, משטרה חילות ועם פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה עם הקשו קיום (3)
ולמרכז החוץ למשטרות והן ישראל למשטרת הן רצויות, תוצאות הביא אלה מוסדות עם הפעולה

וכיו"ב. בארץ הנמצאים עדים מפי הוכחות ישראל משטרת אספה שעבורם הבינלאומי,
הדוח . בשנת בלגיה. ועם צרפת עם עבריינים להסגרת חוזים כה עד עשתה ישראל מדינת
הדיון בצרפת. עבירות שביצעו בארץ, הנמצאים עבריינים להסגרת בקשות שלוש אלינו הגיעו

נסתיים. טרם אלה בבקשות
פרקליט ושל המשפטי היועץ של לשכתו עם מתמיד קשר מקיימת המחלקה משפטי. ייעוץ (4)

והמשטרה התביעה בין הסדרים לקביעת ומסובכות, קשות תביעות להגשת הנוגע בכל המדינה
פקידי של לדין להעמדתם המשפטי היועץ של הרשאות בהשגת המשטרה מטפלת כן וכיו"ב.
עם הדוקים קשרים מקיימת המחלקה .ימים. חודש על עולה שתקופתו מעצר ובהארכת ממשלה
משרד עם מגע קיים כן השונים. הדין ובתי המשטרה בין ליחסים הנוגע בכל המשפט בתי מנהל

לאמועדים. עבריינים של יומבחנם ימים עולי בעבריינים הטיפול נמסר שלידו הסעד
בארץ. הפליליות העבירות ביצוע בדבר הדוחות את מרכזת המחלקה (5)

פלילי לזיהוי המחלקה ב.
הפליליות: החקירות של המדעיים הצדדים פל את לרכז  פלילי לזיהוי המחלקה של תפקידה
המשטרה אנשי של להכרתם להחדיר מתאמצת המחלקה וכיו"ב. מומחים של בדיקות זיהוי, רישום,
וסיועם בשירותיהם הצורך ואת הפלילית בחקירה המדעיות השיטות של חשיבותן את .במרחבים
של הרישום ולמשרדי המעבדות לשירותי נזקקו והיחידות פרי נשאה ההסברה המומחים. של
לא המחלקה אל החקירה יחידות של זיקתן את להגביר המאמץ ברם, יותר! רבה במידה המחלקה
הגשתן אופני ואת לבדיקה הדוגמות איסוף צרכי את לשפר כדי נעשית תדירה הסברה ופעולת פסק
ידי על נעשות זה בכיוון המחלקה פעולות המוגשים. בפרטים דיוק ולהבטיח ולמשרדים, למעבדות
התביעה לשלב עד השונים, החקירה בשלבי והן המעשה במקומות ביקור בשעת הן במרחבים, ייעוץ
המתכנסים לכנסים במרחבים, לחוקרים המומחים ידי על הניתנות בהרצאות וכן  בכלל ועד 
.אף על למעבדות, הפניות מספר עלה מכך כתוצאה האימונים. בסיס ולחניכי מזומנות לעתים
למשרדי הפניות במספר זאת, לעומת נשתקפה, זו ירידה שבוצעו. העבירות במספר הקלה הירידה

הרישום.
המדור רכוש. ושל אנשים של וזיהוי מיון רישום,  המחלקה של הראשונה הפונקציה
אצבע טביעות של ובהשוואתן במיונן קודנוות, הרשעות ברישום עוסק זאת פונקציה נמסרה שלידיו
רכוש ברישום משם, והועתקו היפשעי במקום שנמצאו האצבע טביעות של בזיהויין עבריינים, של
נעדרים, ושל לחקירה הדרושים אנשים של שנמלטו, עבריינים של ברישום נמצ;א, או נגנב שאבד,
חוזרים מפרסמת המחלקה יושר. תעודות מתן לשם בבירורים עבריינים, של אלבום באיסוף
למשטרה הדרושים אנשים של תיאוריהם מתפרסמים בהם החקירות", אגף "חוזרי בשם שבועיים
יחידות בבל מופץ זה חוזר נגנב, או נמצא שאבד, רכוש ושל נעדרים של לחקירה, או. בנאשמים

■■ . . המשטרה. אנשי כל של ולהדרכתם לידיעתם המשטרה
בחקירת הקשורות המדעיות הבדיקות את ולבצע לרכז  המחלקה של השנייה הפונקציה
מעבדה לצילום, מעבדות זו פונקציה נמסרה שלידו המדור מקיים כך לשם פליליות. עבירות
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לבדיחתכתבי מעבדה ולהשוואתם, ותחמושת ידיה כלי. מעבדה.לבדיקת פיסיקלית, מעבדה 'הימית,
י ולשירטוטים. לשיחזורים מעבדה וזיו*ים, יד

י פלילי; לרישום המדור פעולות (1)

{למיון1 לבדיקה נתקבלו הדוח בשנת  הרשעות: ולרישום אצבע לטביננות המשרד (א) ■

שהוגשו הטפסים במספר הירידה הקודמת. בשנה 32,681 לעומת אצבע, טביעות טופסי 31,967
הרשעות גילתה הטפסים בדיקת הדוח. בשנת שנתחוללה העבירות במספר הירידה את משקפת
הדוח בשנת הקודמת). בשנה 5,744 (לעומת הוגשו שטביעותיהם האנשים מן 8,897 אצל קודמות
נעשו למשטרה. כן לפני ידועים היו שלא לעבריינים בייחם חדשים תיקים מ15,000 למ.עלה נפתחו

; בכרטסת. בדיקות 489,898
לבדיקה נתקבלו הדוח בשנת  הפשע; במקום שנשארו אצבע טביעות לזיהוי המשרד (ב)
של כטביעותיהמ נתגלו הללו הטביעות מן 387 שונים; בירה ע מקרי ב582 שנאספו טביעות 1,113
היחידה" האצבע "טביעות אוסף כן. לפני למשטרה ידועים שהיו עבריינים 69 מהם עבריינים, 165
מסוג טביעות כ50,000 הדוח שנת בסוף נמצאו כך על נוסף ממויינות. טביעות 11,000 עתה בולל
שנת בסוף כלל זה אוסף ידיים. כפות של טביעות אוסף קיים כן באוסף. והכללה מיון של בשלב זה

ידיים. כפות של זוגות 6,181 הדוח
רבות: עבירות שביצעו עבריינים גילוי לידי אצבע טביעות של זיהויין הביא רבים במקרים
בחיפה, רק לא התפרצויות ביצע שהוא גילתה בחיפה משוטט שנמצא חשוד של טביעותיו בדיקת
באמצעות זוהה בחיפה, הוא גם שנעצר אחר, חשוד ,י הארץ בצפון אחרים במקומות גם אם כי

ובארשבע). כרכור (ירושלים, הארץ קצווי בכל התפרצויות כמבצע טביעותיו
שנגנבו, שונים חפצים 29,912 של תיאוריהם נרשמו הדוח בשנת רכוש, לרישום המשרד (ג) .■

ו345 ערך בעלי חפצים 319 מהם הרישום" באמצעות זוהו  שנמצאו חפצים 664 נמצאו. או אבדו
. . אישיות. תעודות

תצלומים על נוסף מכיל, הפושעים אלבום וכרטסות. פושעים אלבום עבריינים, רישום (ד)
פעולתם שיטות של ותיאור המפורטים תיאוריהם את למשטרה, ידועה שזהותם העבריינים של
באלבום הכלולים העבריינים מספר הגיע הדוח בשנת וזיהוי). היכר סימן היא גם (המשמשת
גם משמש האלבום אלה. אחידים באלבומים מצויירות משטרה יחידות שלושעשרה ל3,889.
לרישום מיוחדת כרטסת בהכנת הוחל הדוח בשנת הביצוע. דרך שיטת של לכרטסת זמני תחליף
כרטיסים 4,346 נרשמו שלפנינו הדוח תקופת לסיום עד עבריינים. של וקשריהם תנועותיהם

זה. מסוג
שבועית המתפרסם אח"ק, חוזר  נעדרים; ורישום למשטרה הדרושים אנשים רישום (ה)
בלוויית בדפוס, מ1.1.53 החל מופיע המשטרה, יחידות בכל ומופץ הרישום משרד ידי ,על
לעבריינים בייחס אינפורמאציה לחילופי צינור משמש החוזר משוכללת. מודפסיםבצורה תצלומים
בין ובו/ ששוחררו או שנכלאו אסירים נמצא, או נגנב שאבד, רכוש מבוקשים, אנשים נמלטלם,
585 של המפורטים תיאוריהם פורסמו הדוח בשנת עצמן. לבין היחידות ובין והמרחבים המטה
הוקדשה מיוחדת לב תשומת נעדרים. 167 לחקירה, הדרושים אנשים 510 שנמלטו, עבריינים
במרחבים, גם נעדרים פנקסי מתנהלים המרכזי הרישום מלבד שנעדרו. אנשים אחרי .לחיפושים
הנעדרים מספר ירד הדוח בשנת רציני. פלילי כמקרה ממש בקפדנות, נחקרת היעדרות וכל
.לעומת היעדרות, על הודעות 1055 קיבלה שהמשטרה העובדה אף על וזאת פורסמו, שתיאוריהם
במקרים הטוב? מרצונם למקומותיהם חזרו או מיד נמצאו הנעדרים רוב הקודמת: בשנה 972
הדוח בשנת בפזיזות.. הנעדר של ידידיו או קרוביו ידי על ההיעדרות דבר על הידיעה נמסרה רבים
בפנקס לחקירה, הדרושים אלה ושל שנמלטו העבריינים כל של עדכני פנקס ליחידות והופץ הוכן

 שמות. 2,700 נכללו זה
לאנשים בייחס בירורים 39,370 בוצעו  מהימנות; ובירורי יושר לתעודות המשרד 0)
ביךורים 7,848 נעשו כן יושר. תעודות מבקשי ל11,186 בייחס וכן הארץ, מ.ן יציאה היתרי שביקשו .

אחרים.
 המדעי: המדור (2)

6,270 (לעומת מקרים ל1,164 שהתייחסו מוצגים 10,393 המשטרה מעבדות בדקו הדוח בשנת
הבריאות משרד של המרכזיות במעבדות בוצעו כך על נוסף הקודמת). בשנה תיקים ב856 מוצגים
גופות. ניתוחי 396 לפועל הוצאו כן מקרים. 271 ל שהתייחסו מוצגים 956 של בדיקות בירושלים
,י תיקים 541 ב וכתבייד מסמכים ,5,340 דלקמן: המספרים את מראה שנעשו הבדיקות פירוט 

שטרות 1490 תיקים)! 96) מסוכנים סמים בדיקות 307 תיקים) ותחמושת(261 נשק בדיקות 2520י



תיקים); 21) שונות חימלות בדיקות 50 תיקים)ן 36) גוף הפרשות 91 תיקים)? 84) ומטבעות כסף
הקשורים חומרים של בדיקות 21 ן תיקים) 47) מטאלורגיות בדיקות 153 ? תיקים) 22) בגדים 139
אחרות בתיקות 127 ובן תיקים)! 30) וצמיגים נעליים עקבות תיקים)!112 14) ובהצתות בשרפות

: . . י . תיקים. בל19
המעבדות עובדי ידי על בוצע הנסקרת בשנה משפטים. ב513 העידו מהמעבדות ■המומחים
המעבדות ידי על כן לפגי געשות שהיו ובו'' זרע דם, בדיקות ובן הימיות, ה הבדיקות מן חלק
את החישה המשטרה מומחי ידי על הישירה הבדיקה בירושלים! הבריאות משרד של המרכזיות
/ :. .1954 בשנת שתופעל םפקטרוגרפית, מעבדה בהקמת הוחל התוצאות. קבלת
תרשימים. 80 והכינה פעולותיה את הרחיבה הפשע מקומות של ולתרשימים לשיחזורים המעבדה
תרשימים,' 107 שביצעו המרחבים, מן אנשים תשעה זו מעבדה אנשי ידי על אומנו כך על נוסף

,.: ■ הכלכלית המחלקה ג.

אוי זרי מטבע של והעברות הברחות במניעת המטבע, על בפיקוח עוסקת הכלכלית המחלקה
בתוך זר במטבע עלעיםקות בפיקוח וכן זה, מסוג הברחות ובתפיסת לחוץלארץ ישראלי מטבע

הארץ.
הברחות למניעת המדור פורק לבון") ("ועדת המנגנון ייעול ועדת של מהמלצותיה בתוצאה ■
ובאויר בים ביבשה, בהברחה לוחמת הכלכלית המחלקה למשטרה. הועברו ותפקידיו המכס, של
קשורות המכס הברחות נגד הפעולות המכס. שלטונות של המלא מםיועם נהנית היא זה ובתפקידה
פי:חב על קשורים אלה עבריינות סוגי ששני משום המטבע, הברחת נגד בפעולות הדוק קשר

בזה. זה
י הכלכלית: למחלקה הפלילית המחלקה מ.ן מסוכנים בסמים בלחימה הטיפול הועבר הדוח בשנת
אלא השכנות, הארצות בין טראנזיט של מסחר מרובה במידה הנו בסמים שהמסחר בלבד זו לא
י:י כספים; של בלתיחוקיות בהעברות רבים, במקרים הסמים, הברחת קשורה כך עלי שנוסף"
חיפה תלאב,יב, במחוזות מיוחדים ענפים הכלכלית העבריינות בענייני עוסקים במרחבים .

ב#נת שנעשה נסיון הכלכלית. העבריינות בענייני גם הפלילי הענף עוסק הצפון במחוז וירושלים! בלבד מוסדות עם וקשר הדרכה לפיקוח, במטה הכלכלית המחלקה פעולת את להגביל הדוח
חשובים מקרים לחקירת אופראטיביות בפעולות כיום גם המחלקה ממשיכה ולפיכך יפה, עלה לא

י ■ . י ארצי. בהיקף המסתעפים מקרים או
המסחר במשרד הפיקוח חטיבת של פירוקה ולאחר רבים, מצרכים על הפיקוח ביטול עם
נמכרות אלה סחורות חוץ! מארצות מזון, מצרכי בעיקר הסחורות, הברחת הוגברה והתעשיה,
ידי על הברחות, למניעת תפקידה בגדר זו בתופעה נלחמת המשטרה וברחובות. בשווקים בגלוי
בשווקים, סריקות עורכת היא אין היבוא. ובחברות ההברחה.בנמלים של והצינורות המקורות חסימת
לצינורות המתייחסות החקירות תפקידיה. בין כלול אינו כשלעצמו מזון מצרכי על והפיקוח הואיל
ידי על שבוצעו ביותר, גדולים ובסכומים נרחב מידה בקנה הברחות גילוי לידי הביאו ההבאה
אחת מחקירה כתוצאה פיקטיביות; "מתנות" יבוא ידי על וכן והצהרות, חתימות רשיונות, זיוף
שנים שלוש תוך הגיע ידו על שהוברחו הסחורות ערך אחד! איש נגד פליליים תיקים 42 נפתחו
הדוח; בשנת נתגלו הכספים הברחות בשטח רחבים בממדים עבירות דולר. 200,000 לסכום.של
דולר. מיליון חצי של בסך במטבע חוקיות בלתי לעיסקות מתייחסת הושלמה שטרם אחת חקירה
כספים של בלתיחוקיות העברות לצרכי ששימש כתבטתר תעשיין אצל נתגלה אחר במקרה
הוכח לירות, מיליון רבע של בערך חרסינה סחורות הובאו בו אחר, במקרה הברית. לארצות
היבוא*: שרשיונות וכן הצהרת.היבואנים, לפי הגיעה ממנה אשר הארץ מן הובאה לא שהסחורה
.■ :י: "..י. . כוזבות. והצהרות שווא טענות ידי על הושגו

י""/ / "י י י י י מרחבים ד.
השיטור, לנפות,, פרט המשטרה, תחנות ידי על ראשונה, בשורה מבוצעות, במרחבים החקירות
בתל, קיימות אלה אחידות לשכות הנפה. שטח לכל אחידות בלשכות החקירות מרוכזות שבהן
מטפלת בחיפה העיר. חיפה, ובנפת הבירה בנפת הדרומית), והנפה הצפונית (הנפה אביביפו
על מבוצע וריכוזן החקירות על הפיקוח הנמל. בנפת המבוצעות העבירות בחקירת גם הלשכה
כלכליים,, וענפים. פליליים ענפים. קיימים במחוזות המחוזיים. הענפים ידי ועל שבנפות הלשכות ידי

...,,. . . . . העבריינות. של השונים בסוגים הייעוץ ואת פיקוח ה את המרכזים
ל/קשים העבודה והישגיהן^בתנאי ביותר, כבד שונות ה היחידות על המוטל העבודה עומס י

*>>■■ י :י^י.י ..■" י,. י י , יי,  ; י .,;..";;■ ... , ,;. ";. מיוחד., לציון ראויים
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;;^*.■ י י/\ :~, ■ ■ייי העגריינות מצג ^.י " ..י"1;. י יי<".. :!:י:

■ יי ■> .■■ ■?■■'■. י. י . ■. ■■ , .■,,. א^ישיטתהחישוב.
לידיעת שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים של ביסודם
החשבון מן שהורדתם ליחידה, מיחידה שהועברו התיקים מן חוץ בפנקסיה' ונרשמו המשטרה
מופיעים מספרים של נוטפת בסידרה מדומה. קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמו שכן הכרחית'י
מטעמים במשטרה שנסגרו התיקים בניכוי שנרשמו, התיקים כל כלומר, ה"אמיתיים'/ התיקים
תיקים וכן פלילית, אשמה לבסס כדי בהן אין כשהעובדות או ציבורי, עניין חוסר למשל, שונים,
את גילתה שהיא גם אלא בוצעה, שהעבירה רק לא משוכנעת שהמשטרה העובדה אף על שבהם'*
המליץ המבחן; וקצין ימים. עול הוא שהנאשם משום אם לדין, להביאו איאפשר האמיתי, העבריין
ואף בינתיים, התיישנה שנמלט, עבריין ידי על שבוצעה שהעבירה, משום ואם לדין, להביאו שלא
העבירות מספרי של מיוחד ציון שיאפשר הסטאטיסטית בשיטה תיקון שהורשע. לפני מת הנאשם אם
התיקים; לסגירת הסידורים בשינוי תלויה התיקון הנהגת הכנה. של בשלב נמצא הללו הסוגים מןי
,... ■ י. בדיון. עכשיו נתון זה שינוי
התיקים שכל פירושו ואין בלבד' מוסכם מונח הוא אמיתיים" "תיקים שהביטוי לזכור יש
סמך על שנרשמו התיקים מספר שהועברו). לתיקים כאמור, (פרט' מדומים או כוזבים הם האחרים
קטן אינו אלה של (ומספרם "אמיתיים" שאינם התיקים כלל. בדרך אפסי,  ממש כוזבת הודעה
משפטי בירור של לשלב דבר, של מגיעים'בסופו הם אין כי שאם מקרים אלא אינם וכלל), כלל
יותר אף לעתים וממושכת' קשה עבודה המשטרה בהם השקיעה זאת בכל הרי המשטרה, באמצעות
לתקיפות המתייחסים התיקים את נזכיר לדוגמה וחמורות. קשות עבירות של בתיקים מאשר
אף על "לאאמיתיים", בתיקים הם מופיעים ולפיכך בהם, לטפל סירבה שהמשטרה דירות ולסכמוכי
שהמשטרה אלא ממש, של פלילית אשמה קיימת היתד. האלה המקרים מן שברבים הברורה העובדה
על לה. שהוענקו לסמכויות ובהתאם כאמור, למדי, וממושכת קשה לפעמים חקירה' לאחר קבעה,
על התביעה.לדין בהגשת ציבורי עניין שאין השלום) שופטי שיפוט לפקודת 19 (סעיף ידי..החוק
. .;, . בכך. ירצה אם פרטית, תביעה להגיש רשאי ושהמתלונן המשטרה, ידי

.י: ; ,, . , י י , י  .העבריינות ב:
?1952 בשנת 41,070 לעומת ועוון, פשע מסוג עכירות ב40,169 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
הפעם זו נרשמו העבריינות בממדי זו ירידה .%2.2 של ירידה חלה .העבירות במספר כלומר
להתנבא מוקדם שעה לפי .השניה. העולם מלחמת גמר מאז ואף ישראל מדינת הקמת מאז הראשונה
יש ברם' ומקרית. ארעית תופעה אלא כאן שאין או תימשך, והירידה מפנה חל אמנם אם ולומר
העבירות סוגי ברוב חלה הירידה חולפת: תופעה על ולא לירידה' מגמה על המעידים סימנים
העלייה אחרים); עבירות סוגי של מועט ומספר המסתננים של פעילותם רבה לאלה"שבהם (פרט
מחוסר? חבלה ? %55 לרצח נסיון ..< 8.20/0 של (עלייה רצח  דלקמן: העבירות בסוגי רק נרשמה
?%26.7  ואופנוךם מכוניות גניבת %24.ן התפרצות עם בהמ.ות גניבת ?5.30/0  זהירות
ן %16.5 אחרות שונות 290/0לעבירות  לאונס פרט מיניות, עבירות !6.49/0 ל כיס גניבות
בשוגג* מוות גרם במקרי  %15.1 של ן אדם הריגת במקרי %40.4 של ירידה זאת:חלה לעומת
לבתי. ההתפרצות מעשי ב%20.4ן פחתו השוד מעשי יותר, החמורות התקיפות במקרי  %9
ב%10.5. ■. ההתפרצויות שאר ב%3.2,  עסק לבתי התפרצויות ;ב110.80/0  מגורים
 בהמות בגניבת ,23.20/0  בגניבות.אופניים ,32.00/0 של ירידה חלה מכוניות בגניבות.מתוך
של ירידה ב%15.1. הגניבות שאר ב170/0, פחתו ומטעים פרדסים פרימתוך גניבות .%4.2
'רגליים שיש רכוש החזקת במקרי  %39.5 ושל ביודעין, גנוב רכוש קבלת במקרי חלה %57
ב49.20/0.  הכלכליות והעבירות ב%23.1 פחתו לאונס ובמיון אונם מעשי גנוב. שהוא לחשוד
להיגרם הירידה עלולה שבהן העבירות במספרי ביותר הגדולה הירידה מן דעתנו נסיח אפילו
נשארת, כלכליות, ועבירות גנוב רכוש קבלת גנוב, רכוש החזקת כגון, מקריות; סיבות על.ידי
~ ביותר והמדאיגות 1יותר השכיחות 6ך שהיו בעבירות שדווקא המעודדת העובדה זאת, בכל
ורביע. שליש מחצית, כדי עד לפעמים  וברורה ניכרת ירידה חלה  אונס גניבות, התפרצויות,
הפחתה." לקראת הדוח שנת בסוף המגמה היתה העונתיים, והמורדות המעלות אף על שנית, י
הקודמת* הדוח בשנת כבר שהופיעה העבריינות, בממדי העלייה שיעור הפחתת את מאפשרת זו מגמה
בשנה .זה מסוג עבירות 12'987 (לעומת "חטא" מסוג עבירות. ב346'14 טיפלל',.המשטרה ,.כן .

עלייה על מוכיחה אינה החטאים במספר שהעלייה לציה יש .(%10.5 של עלייה  כלומד הקודמת,
שנתגלו חטאים שרישום משום המשטרה'י של פעולותיה הגברת על ורק אך אלא העבריינות' 3ממדי
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של המכריע ברובם, בא' ופשעים עוונות שרישום בשעה בלבה המשטרה של ביזמתה נעשה
אזרחיםמתלוננים. של מיזמתם כתוצאה המקרים,

סירבה שהמשטרה פעוטים וסכסוכים תקיפות בענייני תלונות 13,340 נתקבלו כך על נוכיף
זה, מסוג תלונות 9,078 נתקבלו 1952 (בשנת שבידה החוקיות לסמכויות בהתאם בהם, לטפל
הסכ שמספר בשעה ב%4.9, עלה זה מסוג התקיפות שמספר לציין יש .(6,607  1951 ובשנת
הזאת העלייה את לייחס יש אולי ב,%103. עלה לטפל המשטרה סירבה שבהם האחרים סוכים
קריאת באמצעות המשטרה לידיעת ביותר הפעוט הסכסוך את להביא האזרח יכול שבה לקלות
מםויימת במידה קשורה התלונה הגשת היתה כן לפני מכונית.שיטור, אליו המביאה ,999 מספר

משטרה. לתחנת בהליכה הפחות ולכל טרחה, של
איפוא, ירד, ה"אמיתיות" העבירות מספר "אמיתיות". נמצאו ועוון פשע מסוג עבירות 35,371 י
העבירות במספר חלה כן שלפני בשנה שנרשמו. התיקים ממספר יותר עוד כלומר, ב6.80/0,
הדוח) (שנת זמן פרק באותו .52.1% של עלייה  שלפניה ובשנה ,%13.1 של עלייה ה"אמיתיות"
עמדה שנרשמו התיקים במספר כלומר,.הירידה ,%2.5  האוכלוסיה של הממ.וצע גידולה היה
שנרשמו התיקים במספר האוכלוסים, במספר חלה זאת שבכל האיטית, לעלייה אף לעלייה, בניגוד
כפולה היתה הפרופורציונאלית הירידה כלומר, ,4.40/0 של ירידה איפוא' חלה, תושבים ל10,000

■ .:.. שנרשמו. התיקים במספר.: הירידה לעומת

40 טבלה
19521953 האוכלוסיה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

עערשגוץ הוזיליבו גזם5\ . י ה*יסיט בל ד*1כ5והוהי ■ י ■ . ■ תגשבים■; ל10,000 ■ שנרשמץ .האוב.וסח .. .

19531,670,00040169241

19521,629,00041070252

הירידה או הריבוי .

באחוזים ■;+ %2.5 %2.2..._■%4.4

העבירות השןנליכו הדוח שבשנת פי על (אף הכלכליות העבירות את חשבון מכלל נוציא יא0
אף פליליים כמעשים הנחשבות העבירות לסוגי בעיקרן המשטרה של בסמכותה שנותרו הכלכליות
שנרשמו בתיקים הירידה אחוז יפחת גרמה), שהזמן שעונחלרום, של לפשיעה ולא כתיקונם, בזמנינו
היא בעבריינות שהירידה ראייה מכאן ל%5.2. יירד הוא אף ה"אמיתיים" התיקים ואחת ל%0.5.
שנתגלו^הפחתה הכלכליות העבירות מספר הפחתת ידי על נגרמה לא ושהיא וממשית כוללת ירידה
להביא. כמובן; יש, כאן גם הכלכלה. בשטח המשטרה פעולות של היקפן צמצום בעקבות שבאה
(בדומה בלבד המשטרה ביזמת הכלל, מן יוצא ללא במעט מתגלות, הכלכליות שהעבירות בחשבון

/■■ אזרחים. תלונת לפי ולא החטאים), בגילוי למצב.
1949 בשנות הכוללת בעבריינות ההתפתחות את גראפית בצורה מציגה 41 מם' הטבלה
כלומר העבריינות, של 161106<101ו1:) .) תכיפותה שיעור את ובן האוכלוסיה, לגידול בהשוואה ^1953

; תקופה. באותה תושבים 100,000 לכל העבירות מספר
כלל מגיעות אינן מספר שעבירות העובדה את בחשבון להביאי יש העבריינות על בדיון
למשל. שייכות, זה לסוג תלונה. בהגשת מעויינים אינם שהנפגעיםי ומשום המשטרה, לידיעת
שקיבלו משום או בושה מתוך מלהתלונן שקרבנותיהן.נמנעים בצניעות, פגיעות או מיניות פגיעות
סיבה איזו שמתוך שונים, מסוגים אחרות עבירות וכן אחרת, בצורה או נישואין בצורת פיצוי
עבירות לפרקים מבוצעות העולים ביישובי המשטרה. לידיעת להביאן מעונייניק הנפגעים אין שהיא
לפי:מגהג? ביניהם: להתפשר מעדיפים שהצדדים משום למשטרה, מגיעה אודותיהן הידיעה שאין
הניתנימ^להל! שבניתוחים מאליו מובן משטרה, תחנת בקרבתם נפתחה שטרב) משום עדתם'או

תלונות. או רשמיוית, ידיעות עליהן ^שהמשטרה;קיבלה העבירות רק הובאובוושבון
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האוכלוסים לבידול בהננוחאה הט"כרייבות תנוזת
1955  1949

תונבובים !00,000 לכל הננבירות מסער
2521 2280 1814



42 גלו. ט
19521953  ם'' י י ת י מ "א ם י ק י ת  ו מ ש ל ג ש נ1 י ק ל ו1

שנרשמו ,,תיקיט יאמיתיים"תיקינו

הוזבירה תרבויתיאור 1אחת הרנץיאחוזהתיקיםמספר
הירידה0531952י1 אישאו 07וז100

הירידה1952ג5ג11 או
 +19531352+

העבירות 40169410702.224125235371379346.8כל

67628.10.40.466618.2רצח
לרצח 1181116.30.70.71151095.5נסיון
אדמ 325238.50.20.3315240.4הריגת

בשוגג מוות 12915114.60.80.911813915.1גרם
ופשוטה חבלנית 339832833.520.320.2258928459.0תקיפה
זהירות מחוסר 39926053.52.41.62001905.3חבלה

לשוד ובמיון י13716114.90.81.0125שוד 15720.4
מגורים לבתי 2687300110.616.118.52658298110.8התפרצות

עסק לבתי 174417993.110.411.0172117783.2התפרצות
בהמות וגניבת 41333324.02.52.041333324.0התפרצות

התפרצויות .107711839.0שאר 6.47.31046116910.5
ואופנועים מכוניות 26.7י27121923.71.61.3223176גניבת
וחלקי מכוניות מתוך גניבות

מכוניות ל983142230.95.98■ .950139732.0

אופניים יגניבית 1230152519.37.49.41064138623.2
כיס 243822767.114.614.0236622246.4גניבת

בהמות 7778124.34.75.07247564.2גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 57768816.13.54.254966417.3נגיבת

גניבות 94151076412.556.466.186951023715.1שאר

ביודעין גנוב רכוש 10724255.80.61.59722657.1קבלת

כגנוב חשוד רכוש 60383127.43.65.143872439.5החזקת

לאונס ונסיון 517027.10.30.4303923.1אונס

מיניות עבירות 70652933.54.23.252540729.0שאר

שחור שוק 816152846.64.99.4686135049.2עבירות

עבירות 11994שאר 976222.971.859.999428534.16.5

וגניבת ההתפרצויות השוד' לרצח' והנםיון הרצח בסעיפי בייחוד העבירות, מבין רב חלק
מושבם למקום וחוזרים המדינה לתחומי החודרים המסתננים של לפעולתם לייחס יש  הבהמות
שבידיה' האמצעים בכל אחריהם רודפת המשטרה מעשיהם. את שביצעו לאחר מיד לגבול שמעבר

נוספות. משטרתיות פעולות לפעול בידה אין  המדינה לגבול משהגיעו אף
בני ושל הוותיק היישוב אנשי של בעבריינות חלקם מה דיוק של מספקת במידה לקבוע קשה
למשל' (כך' החדשים העולים של חלקם ביותר רב מסויימים שבסוגים ברור החדשות. העליות
ברוב אולם, מסוכנים). בסמים בשימוש וכן ביןמשפחתיות ידיים בתגרות ממ.טעים' פרי בגניבת

; יותר. הוותיקים הארץ בני של זה על עולה העולים אחוז אין העבריינות סוגי
בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה דלעיל 42 הטבלה
,1952 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדוח' בשבת בהן טיפלה שהמשטרה
10'000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי ציון עם

! . . הנדונות. בשנים תושבים
שהמשטרה. משום תיקים נפתחו לא שבהן ותלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
עבירה לגלות עלולים שמקצתם מקרים' של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהן, לט*ל סירבה
משונות למיתות הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל' פליליים אינם ומקצתם
ונמיונותלהתאגד."; התאבדות מקרי הברחות, פתאומיים)'.דליקות, או רגילים בלתי מ1זת (מקרי
לשנוית והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם המקרים של להלן.טבלה

.1951  1952
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טלו' המש ידי על שנחקרו תיקים

או הרמי אהה
הירידה195319521951

,. 1952/53

ועוונות) (פשעים סליליים 401694107035950תיקים %2.2
תקיפות / .5437אשמות 51844626+. %4.9
אחרות 1 %103,0+790338941981שסורבו
משונות +122512111159מיתות %1.2

התאבדויות י150110134מקרי + %36.4
פליליים) בתיקים (נכלל להתאבד י308233210נסיונות + %32.2

■ 132221081765%37.3הברחות
143461298712184חטאים .+, %10.5
+851836709דליקות %1.8

המקרים +7171167.63358718כל %6.0

ועוונות) (פשעים פליליים לתיקים כאמור, פרט, עלייה, חלה דלעיל התיקים סוגי בכל
של מךהכל אחרות. ההאשמות ולחוד התקיפות לחוד ניתנו שסורבו ההאשמות בסעיף ולהברחות.
%46.9 של עלייה כלומר, הקודמת, בשנה 9,078 לעומת ,13,340  1953 בשנת היה הסירובים
ב60/0, הדוח בשנת בהם טיפלה שהמשטרה התיקים מספר עלה בסךהכל. הסוגים. שני של בסרהכל
האטה איפוא, מורגשת, כאן גם שלפניה, בשנה ר%36.9 הקודמת בשנה %15,2 של עלייה לעומת
.י י. ." י י . , העלייה. בשיעור מסויימת
השוואות לתת איאפשר הנסקרת, בשנה לפועל שיצאו המחוזות בגבולות השינויים מחמת

.:,.■ ...■■■ נשתנו. המחוזיים שהגבולות משום הקודמות, השנים עם מחוזיות

44 ק1בכ1ר:
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סוגים1 של תנועתם ופירוט התיקים בל תנועת 1^גרמטית בציריל. ני^ ר# 44 בטבלות
כל מספרי את מראות הדיאגרמות השנה. חודשי לפי ,19531950 בשנות עבירות של מסויימים
העקומות של מדוקדקת בחינה אמיתיים'/ ותיקים.,,לא שהועברו תיקים כולל שנרשמו/ התיקים
ובסוגים בכללה העבריינות של העונתית בתנודה מסויימת חוקתיות ספק כל ללא שקיימת מראה
, ; :;■.■■ ,..■. ושוד). גניבות (בהתפרצויות, למגיעה הניתנת העבריינות של מסויימים
השינויים .19531949 בשנות, למיניהם, שנחקרו התיקים תנועת את מראה 46 הטבלה
שסורבו האשמות ועוונות), (פשעים פליליים תיקים  כדלקמן: בסוגים חלו ביותר הניכרים

יי י בלבד. קלים שינויים הזמן במרוצת חלו הסוגים ביתר וחטאים.

י.......... ... .■ .י _ י ,.., והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.,:

..;■. : לרצח. .ובמיון רצח (1)
של עלייה חלה לרצח הנפיץ. בסעיף. /.%8.2 של עלייה "אמיתיים").חלה (תיקים הרצח בסעיף
בהם שהמניע לרצח והנסיון הרצח מקרי רוב הקודמת). בשנה 43.4 של עלייה (לעומת ,5.50/0
26 בוצעו כך על נוסף מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב בוצעו, ידוע שלהם המניע שאין או שוד
נוספת מטרה כל וללא בלבד, צח ר לשם מסתננים ידי על לרצח הנםיון ממעשי ו55 הרצח ממעשי
הרצח מעשי מגל ל%70 קרוב כוללים אלה מניע סוגי שלושת טיתריזם). כמעשי בטבלות (צויינו

הדוח. בשנת לרצח נסיונות ה כל של ל800/0 וקרוב
47 טבלה

מניע לפ.>יה לרצח והנסיון הרצח מעשי נתינת
לרצח נסיו! רצח

ע 1ונו1.י
195319521951195319521951ר

מסתננים של 2695528טרוריזם

דפ 1522142גאולת
לבינה שבינו עניינים י6. י5 ;.:6 42■

קרקעות סכסוכי .ל. . . .■11■ 12 .

שוד /1314. 19303521
ירושה 11סכסוכי

אחרים 132019.15מניעים .1828 .

ידוע אינו 6819המניע .6. 9

666161115109.76סךהכל

מעשי הבחינת ו .הרצח
טבלה

ל נסיין
48
צ שיחר צ■ל.ם.י י ב ה ת ..,.ט ע ו

הבי!י\ע שיטת
?רצתרצח נסירג

195319521951195319521951

57 86 92 36 32 40 יליות
12 19 11 11 .6 9 דקירות 3 1 3 7 3 הכאות
2    1  11הרעלה 6 6 3 חניקה
4 י .1 10. 5 9 11 אחרים אמצעים

:76 י 109 115 . 61. 61. 66 סךהכל

;; ,..;, ; ; י .49 טבלה ;

והנרצחים. המבצעים של מוצאם לפי  1953  לרצח והנסיון הרצח מעשי בחינת

יון נם ויגז ■;. <, .; ...; המבליט 0תא
ליייח . והנרצחים

1613

3276
. .. 16,■,.■.

/ן,י;,2...:;,: ../.,.1
ל: י 66."■ ;:'.;. : ; 115.

יהודים ידי על יהודים
ערבים ידי על יהודים
ערבים על.ידי .ערבים

, יהודים ידי על ערבים

סךהכל
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למסתנניט. ל אתי'תב ל.לאילי ניכר חלק לייחס יש ערבים, ידי על ערבים של גם.ברציחתם
.;:■■■;.:: :/:■■>■■" .'■:;.■ " '>:■■ בשוגג מתת וגרם, אדם. הריגת (2)

118 1(מהם בשוגג מוות מקרי!גרם ו129 "אמיתיים") 31י (מהם הריגה מקרי 32 נרשמו
מוות גרם ו1הריגהפחתויב40.40/0יומעשי מעשי ניכרת. ירידה חלה אלה סוגים בשני "אמיתיים").
הקטלניות התאונות במספר הניכרת1 הירידה וראשונה' בראש משתקפת' כאן ב15.10/0.  בשוגג

■ " .י .:!,;■:.., ! ' ב22.96/0). פחת (מספרן 1953 בשנת שחלה

.^.זיי ך.י,י ■ יי;.^ י. י '.. ..■/;..■. י . לשוד. ן ו י ס נ ו שוד (3)
הקודמת'.כלומר בשנה "אמיתיים'/ .157 '161 (לעומת "אמיתיים" 125 מהם מקרים, 137 נרשמו
זויצויינו לירידה הסיבות האמיתיים). התיקים במספר %20.4 ושל הכולל במספר %14.9 של ירידה
המסתננים את אילצו ביישובים השמירה וייעול הגבול משמר ארגון להסתננות. המתייחס בפרק

וגניבות.;. שוד מאשריבמעשי יותר וחבלה; רצח במעשי ולהתרכז מטרותיהם את לשנות
..;יי.,,;; , .ייי.י י . 50 טבלה
,י,;.; .י. ,.י.",י.י.,, . : ,י ;. ". 19521953  ויד ש ל ונסיח שוד, ;

העבירה סנ
1/7כ!י."אמיתייסיינרשטץ א7/ח

הירירהי יי.אז 
("אמיתיים") 1953;1952ג195 1952י

לשוד ונסיון שוד
לשת ונסיון שוד
לשוד ונסיון שוד

בבונים
בדרכים
בהמות

31
85
21

41
81
39

,. ,. 29
75
21

41
80
36

 %29.3 ..

 %6.2
 %41.7

137161125157.סךהכי 20.490

לוודאי, קרוב בוצע, בבתים השוד ממעשי ניכר והלק הבהמות שוד מקרי של המכריע רובם
של במטרותיהם לעיל הנזכר השינוי אלה שבסוגים בירידה משתקף ולפיכך מסתננים, ידי על

;;. י; המסתננים.
... פריצה ידי על גניבות (4)

באן .%6.8 של ירידר, שהם "אמיתיים", 5,838 מהם התפרצות' מקרי 5,921 נרשמו הדוח בשנת
השנה חלה הירידה 310/0 של עלייה חלה שבה הקודמת, השנה לעומת רב שיפור אנו מוצאים
בשעת כלל, בדרך (כלומר, לאנודע בזמן מגורים לבתי להתפרצות פרט ההתפרצות, סוגי בכל
שלוותה ובהתפרצות בלילה עסק לבתי בהתפרצות בנסיעה), או בחופשה הבעלים של היעדרם

'. :  ההתפרצות. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן בהמות. גניבת

51טבל ה
על ידיגניבות 19521953סריצה

י גרשמג הריבוי,,אס>ן/>>0"1 אהוז
העבירה סונ

(אמיתיים/)19531952ג.י1953195

בלילה מגורים לבתי 135915081350התפרצות ■■■%1;10ז1502: ■■

ביום מגורים לבתי 96811739561162התפרצות %17.7
נודע לא זמן מגורים לבתי +360326352317התפרצות %11.0 י

בלילה עסק לבתי +1206112011961113התפרצות %7.5
ביום עסק לבתי 112152109148התפרצות %26.4

ובחג בשבת עסק לבתי .426התפרצות 527 ■■">■. ,,4161;, 517 %19.5 ■, ■

בהמות וגניבת +413333413333התפרצות 0יל24.0
התפרצויות :10771183שאר .10461169 0י10.59

י 592163225838סךהכל
1 י. ,  ■6261 %6.8

אחחת, התפרצויות של ניכר ומספר בהמות נגנבו שבהם ההתפרצות מעשי של המכריע רובם
וכןו"ב, מים בתייאריזה/יבארות למחסנים, התפרצויות נכללו שבו התפרצויות" "שאר בסעיף בייחוד

.. . מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב בוצעו,
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*2 ג'ובכ!ה

עסק ובתי מגורים בתי  התפרצויות
העונה ורזדעוי הזמן לפי
1951

130
120

110

100

90

60

ביוםמגוריםבתי
\/\1120

110

100

90
80

/\ \/
/\ י ■\/ /■

70

60
50

70;/1\יק?ו
60

50

/
....י

\
ן/

113

ן4 וו 10 9 7 4 5 * נ 2

1952 1953

עסק ולבתי מגורים לבתי בהתפרצויות ההתפתחויות דיאגרמטית בצורה ניתנו, דלעיל, בטבלה
עונתית. חוקתיות של בולטים סימנים אנו מוצאים כאן גם השגה. חודשי ולפי לילה< או (יום הזמן לפי

ת ו ב י נ ג ר א ש (5)
ר16,840 17,706 (לעומת "אמיתיות" 14,571 מהן שונות, גניבות 15,691 נרשמו הדוח בשנת
מקרי של חלוקתם את המדאה טבלה להלן .(%13.5 של ירידה בלומר, ,1952 בשנת "אמיתיןת"

■ י י י הגניבות. .

53 !טבלה י. י ..י .י י■

ש 1953 גניבות ר 1952א

הריבוי"אמיתיים1נרשמו אחה
י * ווורץדה ךלץךייףדלח11 \^* /< ו י וועג. ■ ו, עו

1953135219531952
///י/// ו י*

("אמיתיים".).

ואופנועים מכוניות :+271219223176גניבת 26.7'70
מלון מבתי 166276159269גניבות %40.9

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות ;9831422חלקי 9501397 %32.0

אופביימ ,12301525גניבת 10641386,י %23,2
כיס 24382276גניבות ■■■ +23662224יי %6.4 ■

,■ .■ , בהמות 777812גניבת 724756י %4,2
וממטעים מפרדסים ;פוי 577688גניבת ■ 549664%17.3 .

גניבות 924910488,שאר ■:■!■■■.■: 85369968, %14.4■■

 .1569117706סןהכל 1457116840' %13.5
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ג!וגינ! שני ליס. ולגניבות ואופנועים מאניות לגניבות פרט הגניבוית, סוגי בכל חלה הירידה
המכוניות וגונבי שהכייסימ לחשוד יסוד ויש מקצוע, בעלי ידי על המבוצעות לגניבות שייכים אלה
אף על זאת ן צעירים תלמידים של דור כאן העמידו החדשה העלייה עם לארץ שבאו .המומחים
יש זו ירידה !%10.8 של ירידה חלה הדוח בשנת שנאסרו הימים עולי הכייסים שבמספר העובדה
בקלות נתפסים ואינם במקצועם להשתלם הספיקו הצעירים שהכייסים לכך עדות משום אולי בה
על ועמד הואט גניבות של אלה סוגים בשני העלייה ששיעור לציין יש אףעלפיכן' כמקודם.

הקודמת. בשנה ו%20.8 %34.4 לעומת כים' בגניבות 6.40/0 ועל מכוניות בגניבת %26,7
המסתננים. של: לפעולות לוודאי' קרוב לייחס, יש הבהמות גניבת מקרי של המכריע רובם את
מפרדסים הפרי גניבות של מספרן המשטרה. ידי על הוחזרו שנגנבו החיים בעלי כל של %40
ניכרת ירידה ירד המדינה, במשק שחיבל נגע של לממדים התפתחו הקודמות שבשנים וממטעים,
בעת המשטרה ידי על שננקטו העולים' ביישובי ההסברה ומפעולות העונשין מפעולות כתוצאה
; ■ . ■.. ■. . אחת. ובעונה
אחרון בסוג דווקא מכוניות. מתוך ובגניבות מלון מבתי בגניבות חלה ביותר הגדולה הירידה
ברבע. כמעט האופניים גניבות מספר ירד כן .(%89.3) ביותר גדולה עלייה הקודמת בשנה חלה זה
שנים זה המתנהלת ההסברה' להצלחת בחלקה' לפחות הזאת, הירידה את לייחס יש הנראה כפי
האופניים שבעלי גם אפשר עצמו. הקהל ידי על הרכוש ובשמירת בזהירות הצורך בדבר רבות,
במקומם אחרים להשיג עליהם יקשה אופניהם, ייגנבו שאם ידיעתם מחמת זהירותיתר נזהרים ,

הקיימים. בתנאים

 ■ מיניות עבירות (6)
אמיתיים. מקרים 555 מהן מיניות, עבירות על תלונות 757 למשטרה הובאו הדוח בשנת

: המיניות. העבירות מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן
54 טבלה

1952  1953 מיניות עבירות

הריבץי,,אמיתייטנרשמן אהה
("אמיתיים".)1652י1953110521953

בכוח לאונס ונסיון 35אונס .531827 %33.3
כחוק שלא +25251513.בעילה %15,4

זכר 24201818משכב

בכוח וילדות ילדים י16171212אונס
במבוגרים מגונים +98877267מעשים %7.5

ובילדות בילדים מגונים ,+246178166:126מעשים %31.7 .
מיניות עבירות +313219254183שאר %38.8

.סךהכל 757599555446+ %24.4

מזה נמוך היה העלייה שיעור .24.40/0 של עלייה שוב חלה בכללן המיניות העבירות במספר
מספר ברם, למדי. גבוהה לרביע, כמעט המגיעה זו, עלייה גם אולם ,(38.90/0) הקודמת השנה של
נכללו לאונס והנסיון האונסי בסעיפי (בשליש). ניכרת ירידה ירד בכוח לאונס והנסיון האונס מקרי
שימוש בלי בעילה פירושה  כחוק שלא בעילה ן ממש בכוח התוקף השתמש שבהם המקרים כל

י ההסכמה. לגיל הגיעה שלא נערה בעילת למשל, חוקית, שאינה אך בכוח,
אולם הקודמת, השנה לעומת שינוי כל חל לא וילדות ילדים ובאונס הזכר משכב מעשי במספר
ביותר. ניגרת עלייה עלה ובילדות בילדים שנעשו המגונים המעשים שמספר בצער לציין יש
בילדים המגונים המעשים בסעיף ה"אמיתיים" והמקרים שנרשמו המקרים מס*ר בין הבולט ההבדל
מחמת הוכחות, מחוסר נסגר זה מסוג תיקים של ניכר שמספר העובדה ידי על נגרם ובילדות
סיום מין.עם בהתקפות שנפגעו ילדים של לעדויותיהם מסייעת עדות הדורש הקיים' החוק הוראת

זה. בנידון העניינים מצב את, לתקן שמטרתה חוק הצעת הוגשה זה דוח של הכנתו
למעשים וסרםרות שידול זנות, בתי החזקת כגון: עבירות נכללו מיניות" עבירות "שאר בסוג
של עלייה חלה זה ממין העבירות בסוגי וכיו"!:. בלתימוסריים ורמזים תנועות בלתימוסריים,
'(%86.8) שעברה1 בשנה העלייה שיעור של למחציתו אף מגיע אינו העלייה שיעור כי אם .%38.8

■ :; היישוב. של המוסרי בדיוקנו סכנות הרת להתפתחות אות משום בה יש זאת בבל הרי
"לא ונמצאו שנרשמו מיניות עבירות על התלונות מספר הגיע השנה שגם לציין יש
של המושג רוב' פי על זיהה, עבירות של זה שבסוג לזכור יש התלונות. מכל ל26.7 אמיתיות"
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על התלונות כל של :.400/0 האונס, נוח, תלו מכל %49 כוזבת. הודעה עם ■■"לאאמיתיתיי עבירה
נוסף "לאאמיתיים", נמ.צאו בכוח וילדות ילדים אונס על התלונות של 250/0 כחוק, שלא בעילה

ובילדות. בילדים מגונים למעשים בייחס לעיל שצויין להפרש.
ה"אמיתיימ" התיקים ומספרי שנרשמו התיקים מספרי בין כלכך בולטים הפרשים
או לגמרי הכוזבות ההודעות מספר בכל*הארצות, רב, שבהן המיניות, לעבירות אופייניים,
חולני, דמיון נקמה, יצר ירי על נגרמות אלה הודעות בהווייתן. שלא העובדות את המציגות
אשד. לשאת איש להכריח  מוצלח לפעמים  נסיון מרצון, בשעתו שנעשה מ.עשה על חרטה

הנפגעים. לעדות סיוע התובעת החוק להוראת הסיבה גם מכאן וכוי.
גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (7)

^היה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן
. . .. ■. גנוב. שהוא לחשוב יסוד
, י 55 טבלה
1952  .1953  ב ו נ ג רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העכירה םת
הדיכוי,,אסית"םיינרשכזג, אהה

הירידה א! 
(,,אמיתיים") 1953195219531952

גנוב רכוש קבלת
חשוד רכוש החזקת

ביודעין
כגנוב

107
603

242
831

97
438

226
724

 %57.1
 %39.5

7101073535950סךהכל %43.7

ראייה מכאן אין אמנם, ניכרת. ירידה חלה עבריינות של זה סוג של המקרים במספרי
פחת. המשטרה ידי על שנתגלו המקרים שמספר כך על מראה הירידה פחתו. בעצמם שהמעשים

י(8) ק תת ו פ

תקיפ
טבל
 ות

56 ה
 19531952 

העכירה םת
הדיכוי"אמיתיים"נרשמג אהה

הידידה או ■

(..אמיה"םיי) 2ם9\195319521953

תקיפות
י תקיפות

שהמשטרה
שהמשטרה

טיפלה
סירבה

בהן
לטפל

גמירא עד
. בהן י

3398
5437

3283
5184

25892845%9.0

8835846725892845סךהכל %9.0

פלילית הסגת.גבול ו בזדון לרכוש נזקים (9)

57 טבלה
1952 1953 ת יו ל פלי גבול ת ו ג ס ה ו ן, דו ז ב לרכוש נזקים

העכירה סו: .

הדיכויה"ם",,אמיגרשכיץ אהה
הירידה או
(,,אמית"ים") י . 1%31952195^

הצתה
בזדון לרכוש נזק

ופלישות גבול הסגת

54
1375

: 5?0

83
1352
542 "

44
1093
404

80
1201
399

 %45.0
 %9.0
+ ■%1.3

.סךהכל 20191977.15411£80 .%8.3 ,,

בפעם ירידה', הרוח בשנת חלק . לרכוש ונזקים תקיפות  אלה עבירות סוגי בשני .

אולם, ופלישות. גבול הסגת הואי עלייה חלה שבו היחיד הסוג רבות. שנים מזה הראשונה
בייחוד כאפסית. השנה שאירעה העלייה נראית (11.50/0) שעברה בשנה העלייה שיעור ■לעומת
ביותה גדולה עלייה חלה שבשנה.שעברה במקום בזדון. נזק ובמעשי בתקיפות. ההבדל בולט,
לטפל גוירבה שהמשטרה התקיפות במספר אכן, ניכרת. במידה השנה הללו העבירות מספר פחת
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חגלה כל בהן נגרמו? לא רוב פי שעל ערך' פעוטות הן #לה תקיפות אולט עלייה, חלה בהן
רצינית ממש, חבלה נגרמה שבהן התקיפות אפסית, כמעט החבלה היתה  ושבמיעוטם לנתקף
ידי על נגרם זה מסוג חבלות של מבוטל לא מספר ב%9. הדוח בשנת פחתו יותר' או ,פחות

כראוי. עליהם שמרו לא שבעליהם כלבים של נשיכות
האחרות ההאשמות מספר עלה זאת לעומת ב%4.9! עלה שםורבן הקלות התקיפות מספר ל;
ריב ומעשי ביותר פעוטים נזקים וחירופים, עלבונות קלים, אלימות מעשי ברובן שהן שסורבה
גשנה 3,894 לעומת 7,903) ב1030/0 בתים, ובעלי ודיירים שכנים בין בעיקר חשיבות, ללא

יי י י יי י; ■■ י י הקודמת).
לעצמם. דין האנשים עשו שבהם והמקרים האלימות מעשי לריבוי הסיבות את ציינו כבר

לעתיד. מעודד אות משום בה יש אלה עבירות סוגי של בחומרתם הירידה
"לאאמיתיים". שנמצאו התיקים אחוז רב ופלישות גבול בהסגת בזדון, לרכוש הנזק בסעיף
"לאאמיתיים". תיקים הם והפלישות הגבול הםגות מעשי של ו%31.5 המק מעשי של %22
שבנים, סכסוכי של תוצאה הם יותר הקלים הנזק מקרי ושל התקיפות מקרי של המכריע רובם
הדדית. לחיים" ו"ירידה ילדים בין קטטות משותפים, במטבחים השימוש בגלל בעיקר
הוכתרו, ביניהם שלום ולהשכין המתקוטטים בין לתווך שנתמנו המשטרה אנשי של פעולותיהם

בהצלחה. ברובן,

ורמאות זיופים (10)

ט
ו זיופים

58 בלה
רמאות

1

19531952

הגבירה 0ת
תויבץי"אמיתיים"גרשטץ אז/ה

הירידה .א!
/,,אשת>י0"<י 19531952. ■19531952

זיוף
רמאות

269
405

218
323

235
324

187
277

+ %25.7
+ %17.0

+674541559464סךהכל %20.5

הקודמת. השנה של בממדים לא כי אם עלייה, השנה גם חלה והזיוף הרמאות מקרי במספר
אחרי אנשים של להיטותם על המבוססות האמון" "תחבולות מסוג הם הרמאות ממעשי רבים
עודם נחושת, אלא שאינו נוצץ "זהב" לבן, נייר אלא שאינם "דולארים" מכירת קלים: רווחים
הפרסום למרות הנוכלים של ברשתם הנופלים ותמימים "חכמים" קופצים עכשיו גם מוצאים
באבחנה "לקוחותיהם" את בוחרים הרמאים בעתונות. הללו התחבולות תיאורי להם שקנו הרב
גם ברשתם נפלו פעם לא אולם עתונות, אצל מצויים הם שאין בהם שניכר האנשים מבין רבה

מעשה". ו"אנשי סוחרים

וננקנוטים מטבעות זיוף (11)

מהם 67 לעומת "אמיתיים'/ 15 מהם מקרים, 26) ביותר גדולה ירידה שוב חלה הדוח בשנת
של המקרים במספר ה"אמיתיים") במקרים 6670/0 של ירידה הקודמת, בשנה "אמיתיים" 45
והמטבעות הבנקנוטים הפצת מקרי את גם בולל זה מספר שנרשמו. ומטבעות בנקנוטים. זיוף
ונתגלו הואיל נכשלו, הישראליים התשלום אמצעי את לזייף ונשנו שחזרו הנסיונות המזדיפים.

נאמנה. עדות כך על מעידים דלעיל והמספרים לעשייתם, סמוך
ת ו י ל כ ל כ ת ו ר י ב ע (12)

ירידה מטבע. עבירות ובכללן הכלכליות, העבירות סוגי בגל ניכרת ירידה חלה הדוח בשנת
הוקטן על.כך נוסף אלה. בעבירות הטיפול סמכויות בחלוקת שחל השינוי את כמובן, משקפת, זו
עבירות בעקבותיהם שהביאו האיסורים את שיצרו פיקוחים של ביטולם מחמת העבירות מספר
כתוצאה מתגלות אחרות, פליליות כעבירות שלא הכלכליות, שהעבירות לזכור יש כלכליות.
הפחתת עם שבדבבד לציין יש כך על נוסף אזרחים. של תלונות סמך על ולא המשטרה של מיזמתה
המשטרה עכשיו מטפלת שבהן הכלכליות העבירות אופיין. נשתנה שנרשמו, העבירות של מספרן
על או סידרה על ומבוססות ועניפות מסובכות מהן רבותי חמור, אופי בעלות עבירות כולן הן
בטגלה משתקף הכלכלית העבריינות^ בשטח השינוי בזה. יזה הקשורים עברייניים מעשים של שורה
, ;: :י י ■.■■■■ "יי :י י יי י י; ■■■■■ ייייי ■■■ ; ■ יי ":י; י ■■ דלקמן!""
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59 טבלה
19531950 לכליות ות:כ ביר .;'/'ע ;.י.;י.; :\.י*. ייי% ..:■

העבירוההשנה. מספר
וז,,ז1מיהי1ת" הכלכליות.

הירידה אהה
העלית א!

1950
1951
1952
1953

1143
6412
1350
686

+ %461.0
 %78.9
 %49.2

המראה טבלה להלן
. :19531951 בשנות

העבירות את

עבי

שבהן העיקריים, .לסוגיהן הכלכליות'

60 טבלה
כלכליות, ■רות

המשטרה טיפלה

■. העכירה, /.מת
""אמיתיים1ברשמו

הרינוי אהה
הירידה או

1953," . 1952 "195?' (,,א0יה"0")19511952.1951
1952  1953

מזון עבירות
מלאי עבירות
מטבע עבירות,

שירותים עבירות

23
59
637
97

80
272

י 1020
156

23 3647
54 740
526 528
83 1857

70
259
871
150

3477
685
469
1781

%67.1
%79.2
%39.6
0י44.79 .

;.. סרהכל : ■■■ י816■ 1528686 67721350,.:. 6412%49.2:, .

העבריינות של השונים. הסוגים בחלוקת שחלו הרדיקליים השינויים את משקפת דלעיל .■■■הטבלה
.■.■■.■■.:.■ הנזכרות. בשנים הכלכלית

מטיפול כתוצאה רגיל. פלילי טיפול המשטרה טיפלה שגהם למקרים מתייחסים הללו; הנתונים ■;

שונות, זהב מטבעות 1,734 דולארים' 56,428 כולל חוץ, של:מטבע ניכרים הוחרמו,סכומים זה
המשטרה טיפלה כך על נוסף ואחרים. שווייצריים פראנקים שטרלינג, לירות של ניכרים וסכומים
כסף סכומי הבעלים, של הטוב מרצונם הועבחו, מהן שכתוצאה ..כלכליות, מניעה בפעולות
לפירוש:מחמת ניתנים שאינם אלה, חסומים.,סכומים לחשבונות או לאוצר .זר במטבע ניכרים

אלפים. למאות הגיע בל"י ערכם שהוחרם, הזר המטבע סוגי של. ריבויים
. : ■ י ; ■ : הנוחות"" (13) ■■

מספר פחת הדוח ב'*זנת הברחות. תפיסת היא המשטרה של אחרת חשובה כלכלית פעולה
יש המקרים מספר הפחתת את הקודמת). בשנה 2,108 לעומת מ.קרים 1,322) שנתפסו ההברחות
הנסקרת, הקודמתובשנה בשנה שהוכח המוברחים, של הגילוי שיטות לשכלול ניכרת במידה לייחס
עלו שנתגלו המקרים בהברחות. מזלם את מלנסות רבים אנשים הניא זה ששיכלול לשער ויש
דלקמן: הסוגים את י במיוחד לציין הקודמות.יש השנים של אלה על ובחומרתם בחשיבותם
מקרים ב14 טכסטיל! חתיכות ו7,515 מטרים 13,776 נתפסו שבהם מקרים, 307  טכםטילים
שעונים! 2,167 הוחרמו מקרים ב56 יהלומים? כמויות 13  מקרים ב4 תכשיטים! 133 נתפסו
21) רדיו תפיסות 12 42שטיחים, של תפיסות 11 היו כן מזון. קילוגרם 23,984 מקרים ב460
146 נתפסו מקרום ב25 ופסנתר. חשמלי מקרר מכוניות, 9 המשטרה לידי נפלו כן. מכשירים);

. וכיו"ב. מצלמות 9 סיגריות, קופסות 1,981 קילוגרם.טבק, כן,הוחרמו248 בהמות!
■"■■■ ■■ . ■ ■ ■■".■■ .",. שיכרות/■ (14) .;

מסויימות עדות של עלותן מאז בייחוד האחרונות, בשנים נתגברה החרי*ים המשקאות שתיית
אלא פליליים במעש?ם משתקף הדבר אין כן, פי על אף האראק. או היין שתיית מנהג נפוץ שבהן
מכשילה או פרועה בהתנהגות או הסדר, בהפרעת המתבטאת והשיכרורנ ביותר, זעומה במידה
26 ■שיכרות על ח הדו נדונו...בשנת בסךהכל אצלנו. מאוד ה.נדירה ופע ת היא ציבוריים ת במקומו
השיכרות מיעוט אחת.י מפעם יותר נדוין אחד יהודי רק פעםיאחתן כולם מוסלמים, ו15 יהודים
לכ)>כפי; הסיבה המדינה. הקמת שלפני בתקופה ריבוייה לעומת בין.יז?נ?וסלמים.והנוצרי^מתבל^
ה^יקה שביניהם,. העירוניים'. המוסלמים, מילוט ובייחוד הדרבים!;בנ(ז*ינה' של מיעוטם הנראה,
י : השיכוריםיהטורגלים. בעבר נמצאו
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,. >■,, . , ם וכיני מם סמים (15)

הסמים של רשימה להלן ,8'%5 של ירידה "אמיתיים". 80. מהמ מקרים' 86 נתגלו הדוח בשנת
הקודמת. ובשנה הדוח בשנת שנתפמו

61 ה כל ט
מסוכנים סמים

\^%3 1953

נ >ו"ג>!"

,77.32044חשיש
.אופיום . ., 72.280 :5.700,

: 6.007.4קוקאין ■ ■
0.008.6מורפיום

0.070אחרים

המקרים במספר הירידה האופיום. בסוג בייחוד עלייה, הלה שהוחרמו המסוכנים הסמים בכמויות
עישון ובעיקר בסמים, שהשימוש ידוע כי לאשורו' המצב את היראה, כפי משקפת, אינה שנתגלו
נוסף המזרח. עולי בין ובייחוד החדשות' העליות של מסויימימ בחלקים מה במידת נפוץ חשיש,
בחשאי' בחלקו, עובר זה ומסחר ערב ארצות בין בסמים טראנזיט מסחר עכשיו, גם מתנהל, לכך
עוסקת מיוחדת וחולייה הוגברו, זו ממארת בתופעה המלחמה אמצעי ישראלית. בטריטוריה

, י  אנטינרקוטית. בפעולה

* . . להתאבד ונסיונות התאבדויות (16)
110 לעומת להתאבד, נסיון מקרי ו308 התאבדויות מקרי 150 במדינה אירעו התה בשנת
 להתאבד והנםיונות ההתאבדויות במספר העלייה ממדי להתאבד. נםיונות ר233 התאבדויות
המספרים על עולה אינו ההתאבדויות מספר מוגזמות. היו בציבור שיפוצו השמועות אך רציניים'
ניתוח גיתן בהן טבלות, שתי ול82) 81 (בעמודים להלן אחרות. בארצות המתאבדים של המקבילים
."י י :י : " להתאבד. והנטיונות ההתאבדות מקרי
כך ומשום הרעלה עלידי בוצעו ההתאבדויות של ניכר וחלק להתאבד הנסיונות מעשי. רוב,
השפעה בעלי שינה סמי ובתוכם רעל' סמי מכירת על הפיקוח להחמרת דראסטיים אמצעים ננקטו.

.■ . ,■.■. טוכסית.
ריבוי ואת כלכליים, מטעמים שנגרמו להתאבד והנמיונות ההתאבדויות את.מיעוט לציין יש

כללי. ודכאון רוח) מתלות (בעיקר ממחלות כתוצאה שבאו והנםיונות ההתאבדויות
ההאשמות בפנקס הרשומים העוונות במספר נכללר'גמ לעיל הניתנים להתאבד הנ*יונות מספר
אףעלפיכן בתעונשין. פלילית לעבירה להתאבד הנסיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
אלה, עבירות על משפטיות תביעות מהגשת המשפטי, היועץ של הוראותיו לפי המשטרה, נמנעה
... ,. , י . , י. י י; , י ;. _י ; הכלל. מן יוצאים למקרים פרט
י ■■■ .י ■ !>יי ■.■■ . ■[ דליקות (17)
של עלייה כלומר' שעברה, בשנה 836 לעומת דליקות' 851 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
ידי על נגרמו רבות דליקות הצתה. מקרי 54 גם ביניהן היו אך השריפותהיו:קלות, רוב %8י1.
בשלים, בר בשדות סיגריות ובדלי גפרורים הזורקים מכוניות, ונוטעי אורח עוברי של רשלנותם
'■,;■■■■ .;:', ■ הארץ.,■.■. ולמשק לחקלאות עצומים וגורמים.נזקים

י , < ■  משונות מיתות (18)

רצזן> הרוגי בלתיטבעיימ: או פתאומיים מוות 1,225מקרי המדינה ב,שטח אירעו הדיח בשנת
הסוהר, בבתי או רוח לחולי חולים בבתי האנשימשמתו ג:ל וכן אחרות, "זיתאונות דרכים תאונות חללי
החוקרים בפני והובאו המשטרה ידי על נחקרו הללו המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת או

■ . .'■.■ ., ■. :; ,■:,.:. :' :.;..;..; .,.... , . למיתות,משונות.

.י,ייי/י \:י ..;: ".. ...:,..ל1/ י ייייי . / י . " עבירות שאר (19) . .;
החזקת מ.קרימ.של 236 היו הנסקרת בשנה המשטלו; ידי על. שנחקח העבירות. שאר בין יי י
בלתי.היקילנ^"$( התקהלות. ס( מקרים 15 בשנה/הקודמת^ 166 (לעומת רשיון בלי ידיה כלי
שליע^ירןת 7*3,5.מקרים הקודמת), בשנה 510) הבטחה שירות חוק על עבירות 730 הקודמת) ג:שנה
לקוגזחי, מהייחסו^י הן ושבחלקן.1'גת.ל הכלכליות' העבירות במספר נכללו (שלא חיחב! ח$י על.
".;";:!; י., י נגלג^.י..., "האמיתיים" המקרים את מציינים הללו המספרים הצבאי).כל הממ#ל



62 טבלה
19521953  התאבדות מקלי

האנרכי הסיבה המנודים מקום כארץ ד,התק תגיל הטשפהתי המגיב המיז

,?
55

:3

<|ג*
/ו

קו
_^

ק/1

_>
1^

;1
1/

._/_#

0
<1/^ק

1^^1550^ ^^881^י 3 3 £ 1.1 § 3.31 § § 8 8 § 1 1 5 § 3 5 3 § ^ ^ 1 1 1 1 1 5
150 1 18 9 20 37 4 39 22 28 9 56 27 5 3 3 9 10 3 8 34 105 15 94 41 1 36 27 45 18 21 2 9 7 24 37 73 74 76 י י^נ
150 ( 1 5 6 9 11 1 23 20 16 8 21 15 3 3 1 5 4 3 5 20 48 10 44 22 1 16 10 29 5 14 1 6 4 5 27 34 76 /זכי 13 3 11 26 3 16 2 12 1 35 12 22 4 6   8 14 57 5 50 19  20 17 16 13 71 3 3 19 10 39 74 בקבה

110 2 9 6 24 23 7 28 11 7 10 57 18 5 3  5 5 , 4 12 17 77 10 56 44  24 19 41 14 11 1 9 5 16 27 53 46 64 1952
110 | 4 5 15 10 3 20 7 5 8 27 13 4 3  1 3 4 8 9 43 4 35 25  17 12 24 7 4 7 1 6 18 32 64 זכי

12 51 9 13 4 8 4 2 2 30 5 1 4 24 8 34 6 21.19  7 7 17 7 7 1 2 4 10 9 21 46 גקיה



63 טבלה
19521953  להתאבד נסיונות

האס*?* הטיבה דזמנגרים מקרם כארי: הוותק הגיל. וזמשפחת המצב יזכויו

3

. 3 ■ 5 0 §

308 20 12 16 22 166 54 15 3 15 43 103 30 15 18 36 30 18 10 25 50 223 22 178 108 1 18 45 93 67 56 28 13 12 13 106 164 163 145 1953
,,""(14 5 2 9 61 39 13 2 9 30 47 9 10 13 11 12 4 7 16 26 96 8 80 57 1 10 23 53 28 22 8 7 3 2 50 83 145 זכר

1 6 7 14 13 105 15 21 6 13 56 21 5 5 25 18 14 3 9 24 127 14 98 51  8 22 40 39 34 20 6 9 11 56 81 163 בקבה

5

233 11 11 10 11 135 37 15 3 25 23 72 23 12 16 17 27 18 8 23 35 167 26 109 98 7 15 25 61 50 60 15 15 3 20 81 114 126 107 1952"",( 6 2 2 6 51 27 12 1 13 15 29 8  4 11 9 11 7 5 10 16 76 14 52 41 2 10 13 24 23 30 5 9 1 4 38 55 107 זכר
\ 5 9 8 5 84 10 3 2 12 8 43 15 8 5 8 16 11 3 13 19 91 12 57 57 5 5 12 37 27, 30 10 6 2י 16 43 59 126 בקבה



פליליות חקירות, .3
וחוקרים חקירות א.

בשטח בדרכה ברם, ומנוסה, מאומן חוקרים סגל להכשיר מאמצים ללאהרף עושה המשטרה
הקודמים בפרקים שהוסבר שכפי האנושי, החומר של טיבו  האחד ניכרים. מכשולים עומדים זה
שאינם אנשים הימנו. מועט המשטרתי ונסיונם מועט בארץ שוויתקם מאנשים ברובו מורכב הוא
החקירה מקצוע יעילים. חוקרים להיות מוכשרים אינם ומנהגיה תנאיה בחוקיה' הארץ' בחיי מעורים
על שנרכשו והנםיון ההכשרה את לתאם ביותר וקשה ואופיים, מנהגיהם הבריות, לידיעת צמוד
על גוסף וטכניים). מדעיים תהליכים כמובן, (להוציא' אחרת בארץ לעבודה אחת בארץ חוקר ידי
נער  מאוד מעטים חוץ. מארצות משטרתיות ידיעות עמם שהביאו יהודים ביישוב אין כך
ניכר מספר יש שביניהם אמריקה' ויהודי אירופה, בארצות במשטרה ששירתו יהאנשים יספרם
הכרח אף ואולי ביותר' רצוי כן, על יתר לארץ. לעלות כידוע, מרבים' אינם משטרה, עובדי של
משטרה בעבודות בשנים) (הנמדדת מסויימת תקופה יעבוד חקירה בעבודות המועסק שאיש הוא'
רובם מועסקים, המנדט מתקופת שנותרו החוקרים המשטרה. לעבודת והיסוד שהנן\)בםיס רגילות,
ברובם הנם, הרגילים והחוקרים החקירות' ביחידות ופיקוחיים פיקודיים בתפקידים ככולם,
ביותר? כבד עליהם המוטל העבודה עומ.ס ספורות. שנים על עולה אינו שנסיונם אנשים המכריע,
כך על נוסף מפרכת., ועבודה קשיים תוך הדרוש הנםיון את ורוכשים יכולתם כמיטב עושים הם
אנשים נוספו עליהם המשטרתיים. העזר מקצועות בכל מומחים של ומאומן מוכשר סגל נוצר
בחוץלארץ. כלליים) וטכניים מדעיים אלא בלבה משטרתיים (שאינם הללו המקצועות את שרכשו
/ חוץ. מארצות אקדמיים משטרתיים תארים בעלי מהם יש
הדורש החקירה במקצוע להתמחות לאמעטים משטרה אנשי של רצונם חוסר  שני קושי
בתנאים לעיל). צויינה כבר זו (תופעה קבועות לשעות צמודה שאינה לעבודה והתמ,סרות מסירות

ומהישגיו. הקיים החוקרים סגל של הממוצעת מרמתו רצון לשביעות יסוד יש אלה
246 קצינים, 98  מהם משטרה, אנשי 757 החקירות בעבודת הועסקו הדוח שנת במוף
בבילוש העובדים החוקרים את ממש, החקירות עובדי את בולל זה מספר שוטרים.  ויתרם סמלים
ידיעות קבלת גנוב, רכוש חיפושי מועדים, עבריינים של ותנועותיהם עקבותיהם על (התחקות
רשמים צלמים, אצבע, לטביעות (מומחים הטכנאים ואת וכיו"ב) העבריינים של פעולותיהם על
ב57,057 טיפלו אלה חקירות עובדי וכיו"ב). רישום עובדי המעבדות, עובדי החקירות, משרדי של
עובד כל העוונות). במניין המופיעים להתאבד הנסיונות וכן החטאים' הוצאו זו (מכלל שונים תיקים
בשנה. 71 ו הקודמת בשנה חקירות 75 לעומת לשנה, חקירות ב78.5 בממוצע איפוא, טיפל' חקירות
עוד רב טכנאים) (להוציא בלבד בחקירות העוסק חוקר כל טיפל שבהם התיקים מס*ר שלפניה.
עובדי ידי על הנחקרים התיקים ומספר ארצי, ממ,וצע אלא כמוגן, אינו, דלעיל המספר יותר.

חיפה. במחוז ר104 ירושלים במחוז 69 בין מתנודד והוא. השונים במחוזות שונה החקירות
והעוונות הפשעים במספר הירידה למרות לה, עדים שאנו שנחקרו התיקים במספר העלייה
האשמות שנחקרו האחרים התיקים סוגי ברוב שחלה העלייה ידי על מסתברת בארץ, שבוצעו

;■ ., ■. וכיו"ב. התאבדויות משונות, מיתות שסורבה
; , עבריינים ומאסר גילויים ב.
"האמיתיים' המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
נודע שבהם תיקים בכולם, רובם הם, ה"לאאמיתיים" התיקים שנרשמו. המקרים מספר לפי ולא
או פלילית האשמה חקירתם העלתה לא שכן אחריו, לבקש צורף אין שבהם או מלכתחילה העבריין
; י , כתבות. היו שההאשמות שנתגלה
העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר את המראה טבלה להלן 1

\ ; . הקודמות. ובשנים הדוח בשנת ה"אמיתיות" העבירות ועם שנרשמו
■ [ .: י י 64 טבלו! .
, , / י :; וגילוייו עבירות

; 1949 1950 1951 1952 1953 י ומיונן העניוות
ועוונות) (פשעים שנרשמו ;40169410703595024854עבירות 18497

: אמיתיות" ;35371379343355422062עבירות 17185
העבריינים נודעו בהן :17655187161868710855עבירות 7908

הגילויים %46.0:%49.9%49.3%55.7%49.2אחוז

נודעו שבהן מהן אלה ואת "האמיתיות" הכלכליות העבירות את חשבון מכלל נוציא אם
; . .■ ננלבד. אחד באחוז הגילויים אחוז יירד הנאשמים,

. ■ גראפית. בצורה דלעיל הנתונים את מציגה 65 טבלה
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ל6 שבכיה

19491953  וגילוין עבירות

גיוויים מקרים
.אמיוציים,,

עבירות
עןגרעומו

41070
40169

1949 1950 1951 1952 1953
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66 טבלו?
עבגיל נגדוי שרייניםעבירות הנפ

היקים אחוזהעברייניםנרשמו
העבירה הגילוייםנתגלו"אמיתיים"בשנתמגג

19531952195319521953195219531952

67626661242936.447.5יצוו
לרצח 11811111510933נסיין 4128.737.6
אדם 325231523152100.0100.0הריגת

בשגגה מוות 12915111813911613398.395.7גרם
ופשוטה חבלנית 33983283258928452421268893.594.5תקיפה
זהירות מחוסר 39926020019016716083.584.2חבלה

בכוח לאונס ונסיון 35531827152383.385.2אונס
כחוק שלא 25251513141093.376.9בעילה

זבד 242018181818100.0100.0משכב
בגוח וילדות ילדים 161712121211100.091.7אונסי
במבוגרים מגונים 98877267535273.677.6מעשים

ובילדות בילדים מגונים 246178מעשים .16612611910271.781.0
: מיניות עבירות 31321925418323317791.796.7שאר

.49004518367438423256349688.6סךהכל 91.0

שבהם בסוגים ,(910/0  הממוצע (האחוז ביותר גבוה הנפש נגד בעבירות הגילויים אחוז
בעובדה לכך העיקרית הסיבה נעוצה לרצח) ונסיון רצח במעשי (בעיקר הממוצע מן זה אחוז נמוך
לגבול.,; מעבר אל הפשע ביצוע לאחר מיד שברחו מסתננים ידי על בוצעו אלה מעשים שרוב
מספקת עדות בהם, יש הפחות, שלכל או, המבצע, נתפס שבהם תיקים רק מציינים ב"נודעים'י
את שבוצעו" המסתננים של זהותם נודעה אם אף נמלט. אם אפילו העבריין, של לדין להבאתו
וזיהותמ. אשמתם לקביעת מובהקות הוכחות קיימות אם אלא כנודע התיק את להראות אין העבירות

67 טבלה

הרכוש נגד עבירות עבריינים גילוי

העבירה סוג
תיקים נרשמו

העבריינים"אמיתיים"בשנת
נתנ7(

י אהה
הגילויים

19521%31%3:1352ג19551952195 י

בבתים לשוד ונסיון .31412941102534.5שוד 61.0

בדרכים לשוד ונםיון 50.0!85817580334044.0שוד
בהמות לשוד וגסיון 2139213671333.336.1שוד.

בלילה מגורים לבתי י13591508135015021331519.8התפרצות 10.1
ביום מגורים לבתי 9681173956116216619217.4התפרצות 16.5

זמן מגורים לבתי ;360326352317434112.2התפרצות 12.9
נודע 1לא

בלילה עסק לבתי 120611201196111321118917.617.0התפרצות1
ביום עסק לבתי 27.7■112152109148404136.7התפרצות

ובחג בשבית עסק לבתי ;י4265274165176710516.1התפרצות 20.3
בהמות וגניבת 41333341333329207.06.0התפרצות .
: התפרצויות 14.5;107711831046116916717016.0ע1אר

ואופנועים מכוניות 271219223176555224.729.5גניבת
מלון מבתי 166276159269528332.730.9גניבות :

מכוניות מתוך י,9831422950139710614811.2גניבות 10.6
מכוניות וחלקי ;

אופניים .12301525106413868388גניבת 7.86.3
כיס 243822762366222424434210.3:15.4גניבת

בהמות 777812724756106.6414.68.5גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 577688549664480:58487.488.0גניבת

גניבות ■924910488853699682091287024.5שאר 0*040י0ר

22.4י217492418920534232584123521820.1סךהכל
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בעבירות הגילויים אחוז אחרות. שבארצו1( מזה נופל אינו הרכוש נגד בעבירות לגילויים אחוז
הארצות. בכל הרכוש' נגד שבעבירות מזה תמיד רב הנפש נגד

68 טבלה
אחרות עבירות  עבריינים גילוי

העבירה סוג
תיקים נרשמי

העברייני"אמיתיים"בשנת
נתגלו

אחה0
הגיל\יימ

^ ויי *. ^ 11 וו ו ■*

19531552195310521953195219531852 :.;

ביודעין גנוב רכוש 107242972269622399.098.7קבלת

כגנוב חשוד רכוש 60383143872443071198.298.2החזקת ,
54834480122527,331.2הצתה

בזדון לרכוש 137513521093120168978763.0.65.5נזק
26921823518722116994.090.4זיוף

ומטבעות בנקנוטים 2667154581453.331,1זיוף

40532332427723718773.167.5רמאות
רשיון בלי יריד, כלי י285החזקת 19123616623416299.297.6

חוקית בלתי 20151513141293.392.3התקהלות
ופלישות גבול 59054240439936437490.193.7הסגת

מסוכנים סמים .83988094769395.098.9עבירות
מזון  שחור שוק 238023702370100.0100.0עבירות

מלאי  שחור שוק 592725425954258100.099.6עבירות
מטבע  שחור שוק 6371020526871526870100.099.9עבירות

שירותים  שחור שוק 971568315083149100.099.3עבירות
חירוט חוקי על אחרוית .3779299735772872עבירות 3567287199.7100.0
בטחון שירות חוק על 81057373051072951099.9100.0עבירות

העבירות 42983303318926902913251791.393.6שאר

סךהכל 113520123631116310834102761000292.192.3

69 פ3.1כ!ה

1952 1955 וגלויץ עבירות
ההתפרצויות נל העבירה! כל
952 1953

6261

1*.5!>,

6נ56

יי .%7,

בונגלו
856

909

וךקים
5659

6261

. %6.6

1953

1952
הירידה
81חוזים

בתגלו
17635

18716

וזיקים
3,5371

37934

6.6?'.

1955

1952
הירידה
במח1זי0

1952 1953

37934
35371

עגנתגל! תיקלס .אמיתיים" תיקימ |
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76 טבכ!ה

19521933 וגלויי! עבירות:
אדם הריגת

בטזוגג מות וגרימת רצח

1952 1955

י19

96.9*

149

£98*

בורגלו
1*7

185

ן יגוגתגלו תיקים

תיקים
149

191

22.07.

1955

1953

באחוזים

נתנלו
24
29

תיקים
66
61

+ 6.2 'ל

ג95ו
1952
הריגוי
נאחוזיס

י6

£47.3

1952 195:5

66

%36.4

.גתזיתיים? ס 1ייןיקי 1

71 3\גכ!1ה

953ו952ו וגלויי! עבירות
מיניות עבירות
1952 1953

440

■
88.1./.

555

■

%85.6

נתגלו
464

393

ננגגתגלו] תיקיס

תיקים
555

4 46

* 24.43

1955

1952
הריבוי
באתוזי0

נתגלו
50

76

לעווד ונסיון שוד

תיקים
125

157

 20.4*

1955

1952
הירידה
באחוזים

157

49.7;>

1932 1953

155

%40.0

.ייסיינלימ* >1יקי0 1. . ,,..)
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$לי טבכ!ה

1952 1955 וגלויי! ננביתת
העבירוה! טואר

1952 1953

13978 14067

שנתגלו תיקים

נתגלו
12897

12891

תיקים
14067

13978

*0.6 %

1953

1952
באחוזיםהריבוי

נתגלו
3217

4231

תיקים
14371

16840

 %13.5

1953

1950
הירידה
ב8חווימ

הגניבות כל
1952 | 1953

16840

25.1./.

14571

22 ו. .י;

.אמיוןייםי תיקים 1

רכוש החזרת ג.

רכוש
73 טבלה

והוחזר שנגנב

19531552

בל"י שנגנב הרכוש ערך
והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

שנמצא הרכוש ערך
והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

לבעליו
3,863,888 י

853,526
407,698
י%22.1

3,990,770
1,021,340
256,094
י 25,69£

1,604,274
299,207
149,707
18.7%

להביאה יש אחרות. משטרות של הישגיהן עם יפה משתווה שנגנב לאחר שהוחזר הרכוש אחה ;

ידי על שנגנב לאחר הארץ מגבולות מוצא הגנוב, הרכוש מן גדול שחלק העובדה את בחשבון
הגנב. של זהותו נודעה אם להחזירו.אף ואיאפשר המסתננים

חיי בעלי
טבלה
שנגנבו מ

74

1953והוחזרו 

הראשים מסגיר
שר,1ה!ר1 הראשיפ אז/ה

7,!ז/זחגגגבג ,

פרות
ופרדות סןמים

חמורים
צאן

, גמלים

611
404
215
1848
27

184
129
58

870

%30.1
31.9%
27.0%
47.1%

,3105סךהכל 1241%40.0 ■■.



פשוטויו*. לגנייבוונ נגנבו אוי נשדדו1 הו(פרצור(, ידי על שנגנבו החיים בעלי נכללו דלעיל ^טבלה
אף ביותר,להחזירם. קשה כך ומשום מסתננים ידי על נגנבו החיים בעלי של המכריע רובם
שעברה) בשנה %26.5 (לעומת ל%40 לבעליהן והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה עלפיכן

ניכר. הישג משום כאן ויש

ומשפטים האשמות חיסול ד.

משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את מראות ו91) 90 (בעמודים להלן הניתנות הטבלות
מאשמים $לה במקרים מעורבים שהיו האנשים מספרי גם ניתנו לכך נוסף חיסולם. שלבי ואה

לחקירה). עצורים ולא כחשודים (לא ממש
נאה הישג שהוגשו, המשפטים מכלל ל2.50/0 אלא מגיע ואינו ביותר' מועט הזיכויים מספר
לשער יש אחוזים. לעשרות הזיכויים מספר מגיע שבהן רבות חוץ משטרות עם בהשוואה ביותר
המשפט בבתי ועומדים התלויים התיקים למשפט יובאו כאשר יותר עוד יפחת זה שנתי שאחוז
את ומביאה תיקיה את מחסלת המשטרה הדוח. שנת בסוף החקירה נסתיימה טרם שבהם ואלה
החשת של החמורה הבעיה נפתרה לא. השנה גם אך האפשרית, במהירות המשפט לבית הנאשמים
הרב העומס מחמת הן אטי, בהכרח הוא המשפט בבתי השיפוט קצב המהיר. וחיסולם ים המשפט
בה, שהוכנסו התיקונים למרות אשר הפלילית, הפרוצדורה בגלל והן המשפט, בתי על המוטל

אשמה. כתב לפי המוגשים במשפטים בייחוד למדי, אטית ביום גם עודנה
וביניהם הנאשמים, יוצאים קרובות לעתים רבות. עודן והדחיות רב זמן נמשכים המשפטים
עדיין הקיימת הצפיפות בגלל ואם צדק, של מטעמים אם בערבות, ומסוכנים, מועדים עבריינים
הנאשמים את להחזיק איאפשר וכיו"ב): מעשיהו מחנה (הקמת השיפורים למרות הסוהר בבתי
אלה, בדחיות כרוך קשה נזק מזה. יותר ואפילו בחודשים הנמדדות ארוכות, תקופות במאסר
קרובות לעתים מועטים.  המתקנת והשפעתו המונע כוחו רב זמן לאחר המוצא הדין שפסק משום
וחיכו בעריטת משוחררים שהיו בשעה שביצעו חדשות עבירות על הללו הנאשמים נתפסים
נפסק אחד עונש וגם אחת, ובעונה בעת ההאשמות כל על נידונים הם למשפט ובהגיעם למשפטם,

רב.  אלה בתופעות הכרוך המשטרה ולעבודת לציבור הנזק העבירות. כל על להם
1953 משנת תיקים 4,060 על נוסף המשפט, בבתי ועומדים תלויים היו 1953 שנת בסוף
ומספר 1950 משנת תיקים 337 ,1951 משנת 870,1952 משנת תיקים 1,403 גם אנשים), 6,854)
הנוכחית הסטאטיםטית שהשיטה משום בדיוק ידוע אינו אלה של (מספרם 1949 משנת עוד תיקים

.(1950 בתחילת אלא הונהגה לא

עוליימים עבריינים ה.

בשנה בהם טיפלה שהמשטרה עוליהימים העבריינים בדבר מספרים ניתנים (92 (בעמוד להלן
בהם, טיפלה שהמשטרה (עוליהימים) האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה הנסקרת

הכוללות). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות מספרי ולא
.5.40/0 של ירידה חלה בעבירות מעורבים שהיו עוליהימים העבריינים של הכולל במספר
מעשים זכר, משכב אופניים, לגניבת פרט העבירות, סוגי של המכריע ברובם מ.ופיעה זו ירידה
עולי י במספר העלייה יותר. פחותה שחשיבותן עבירות ובמספר אחרות, מיניות ועבירות מגונים
במספר עוליהימים של חלקם ביותר. מדאיגה תופעה היא מיניות בעבירות מעורבים שהיו הימים
מתייחסים שהדברים מאליו מובן הקודמת. השנה לעומת אחוז בחצי עלה העבריינים של הכולל

כמבוגרים). (עוליימים שנאסרו לעבריינים
עולי בין והן בכללם העבריינים בין הן הנקבות, אחוז עליית  אחרת מדאיגה תופעה
ו%11.6 %88.4 לעומת נקבות, ו%10.1 זכרים  שלהעבריינים %89.1 היו 1952 בשנת הימים.
זכרים 90.90/0 עוליהימים: העבריינים בין המקבילה החלוקה היתה זמן פרק באותו השנה.

.1953 בשנת ו%10.5 ד%89.5 1952 בשנת נקבות ר%9.1
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75 טבלה
1951  1952  1953 המשפט ותוצאות מאסרים

כאחחים ירידה ד, א\ הריבץי שנאסר. האנשים ומספר הנאשמים נאםדו שבהם תיקים
19511952 19521953 1951 1952 1953

אנשים

השלבים
המשפטיים

תיקים אנשיגז תיקים אנשים תיקים אנשים תיקים אנשים תיקים

+ %4.6 + 0.2>  %8.9  %5.7 28931 18687 30269 18716 27590 17655 והואשמו נאסרו
ומגוונות בפשעים

8

+%10.6
+%55.0
%458.0
+ 49.4%
%27.3
%46.7

+ %5.1
+ %45.7
+%54.2
+%56.3
%31.6
%43.3

 %5.9%9.3
+ %9.8%4.7
%17.0%11.5
%21.1%1.3
%32.9%32.6
 %1.7%1.6

לדין 165882601217630286651677325922הובאו
27498.10861{:119901762710924168חוייבו
4119434951065321674זוכו בביהמ"ש 127588161596103399בוטלו ועומדים 40606854605010172885113988תלויים 106716781086160419143009בחקירה



76 טבלה
19521953 עבירות של מסויימים בסוגים המשפט ותוצאות מאסרים

(אנשים)

תלוייםבביהמ"שביטלוובוזוייבוחהואעזגור
בבית

ועומדים
עברייניםבחקירתתמשפמ

שבמלבזץ
1953( או1952 הדיכוי

ב% 195319521653195219531952195319521953195219531932ירידה

2759030269 8.91762716832943106558859668541017215781604326342

113959111__426333.321רצח לרצח י498944.9251218נסיון 3065159104 אדם 6264הריגת 3.1342.<15353;5
בשוגג מוות 138152גרם 9.214855191115282311 ופשוטה חבלנית 34574227תקיפה 18.2212819741191555579102618651291341024 זהירות מחוסר +203192חבלה 5.7967316652569530161 לשוד ונסיון 9117347.413228101521221719818שרי; פריצה ידי על 14021526גניבה 8.17376303035701449674369104173 ג בהמות +175124גניבת 41.111958010114850142 גניבות 4778639025.23188386216426413098108918042073627069שאר בזדון לרכוש 933112917.4603587353691523845248395נזק מיניות +587518עבירות י13.3 2711882827205216250524873 ופלישות גבול 71481812.7398380342427242353492041הסגת כלכליות ,9211743עבירות 0021י47.246975528222120285746118 עבירות +1403813061שאר 7.5958482854674662473282900;5404840578194182

0*



77 לה טבי
19521953 ם י מ י  י ל ו ע עבריינים

תואשמץ
או עוליימיםהריבוי

הירידה19531952
העבירה בכללתיאור אחוזעוליימיםמחםעברייגימ

בכללעברייעוליהימים מיםעוליימהםנים
במספר

יבגעץליהימים זוכוחגי ■

תלגייס
ץעגמרים הכל 1952/1955בסר וםח"כ . וכר בםה"כ:סבוז "כעברייגיםקבהזכר ,סה"כנגזבהזכרסח 1נקבהזכר 195319521953195219531952.

1_%100.0_6357611___42375רצח.
לרצח "49498987222%100.0נסיון 2
אדם 6260233%4.8646313321הריגת הנפש נגד אבירות שאר

מיניות עבירות 3798336543320317330%5.345714084487203179248190615066להוציא
לשוד ונסיון 9188311%1.117317388שוד %87.5513

מגורים לבתי .48946722התפרצות 68644%13.95195091077716 %11.75240, 31628
עסק לבתי 55855261911883%34.263262572682653התפרצות %28.7941261670112

בהמות וגניבת י40403737התפרצות
התפרצויות 3153123141141%44.8338322161651569שאר %14.56988453247

ואופנועים מכוניות .7676גניבת. 77%9.292921212 %41.713126
מכוניות מתוך גניבות

מכוניות חלקי 14314213636%25.2235234142וגניבת %14.32026198
אופניים +1001002020%20.0103101217161גניבת %17.6711272

כיס 2932858107104336.5גניבות %412397151201119 %10.87366251735
בהמות 1701741774.0גניבת %124119599 %22.24233

וממטעים מפרדסים פרי 90674915721416747%23.6114594520023819741גניבת %10.1137133465350
גניבות 32602844416839713126%25.74403385554811621029133שאר %27.84888011433180153

ביודעין גנוב רכוש 126122433%2.429528114.66קבלת %50.013■ 13
כגנוב חשוד רכוש 50646145343226.7החזקת ?69238339038326 %10:5191621313
בכוח לאונס ונטיון 2020303011100.0אונס %1
בכוח וילדות ילדים 11ב141411%7.116161אונס

זכר ,משכב; +.77%33.3222244.ז2121 %75.032212
במבוגרים מגונים 6565.77%10.87272מעשים +33י 133.3 %11

בילדים מגונים מעשים
1211212323%19.0104104,3131ובילדות %25.8661147
מיניות עבירות %100.0365+3461551911284%3.5274126148642שאר

כלכליות עבירות 921768153211%0.217431462281651 %66.7214
עבירות +1505313316173715441401143%10.31379012339145112471147100שאר %23.810078253438246241

2759024403318734703107363%12.63026926985328436703335335סךהכל %5.42074224274102694795

3י<
0\



ח' פרק

: תנועה ■, . ; ;.

ררכיפ תאונות ,1 .
10,659 לעומת 11,624) ב%9.1 המדינה בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה הדוח בשנת

ב740/0. הרכב כלי ומספר ב2.50/0 האוכלוסייה מספר עלה זמן פרק באותו הקודמת). בשנה
שאתחלתה תופעה בבירור השנה נראתה התאונות, של האבסולוטי במספר הריבוי למרות ברם, ■

בשיעור זו האטה לשנה. משנה והולך פוחת התאונות במספר הריבוי של שיעורו מכבר: הורגשה
; להלן. הניתנת .78 מם' שבטבלה בעקומה משתקפת השנתי העלייה

78 טבכיה .י

19531948  תעבורה עבירות  דרכים העווואהתאונות העונתי העליה עונבור
עבירות! .תאוגרת

4■
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194819491950195119521953,

1949 130.70/0ןבין היה ל1949 1948 משנת התאונות במספר העלייה. שאחוז מראל. זו טבלה >; ,
בשנה ל29.60/0ן *דדהשיעור 1951.  1950 בשנות ;36.30/0  הריבוי אחוז היה |ל1950

ל9.10/0. אלא הגיע,כאמור, לא הנסקרת ובשנה 28.40/0 על עמד שלאחריה
חומרתן. לפי התאונות מספרי של הרכבם גם הריבוימשתנה בשיעור הירידה עם בדבבד ;

התאונות מספר התאונות. של השנתי הסךהכל בתוך הקטלניות התאונות אחוז פחת בשנה שנה ;מדי
שבהן התאונות מספר גם וכן האחרונוו!, השנים בשלוש ה^א אף ירד חמורה פציעה בגרמה |שבהן
לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות מספרי רק בהדרגה עלו זמן פרק באותו קלות. נ*צ?עות 1גרמ.ו

דלהלן. 79 בטבלה משתקפים אלה שינויים יבלבד.
מידה בהם שיש בגורמים גם תלויה בכלל, להתארעותן בניגוד התאונות, של חומרתן אמנם, :
ואפילו דומות, בנסיבות שקרו תאונות שתי שמתוך הנמנע מן זה אין מקריות: של מסויימת
להוציא אין בן, אףעלפי במוות. ואף חמורה, בפציעה  והשניה בלבד, ביזק האחת תיגמר זהות,

93



חומרתן לפ'י  באחוזים לסוגיהן דרכים תאונות
19531948 תעבורה עבירות
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מסייעת הוכחה ן חוקתיות משום בהם .ושיש מקריים שאינם הגורמים את גם זה חשבון מכלל
שנים. זה והולכת נמשכת המתוארת שהתופעה בעובדה אנו רואים לכך

והוגשו שנרשמו התנועה עבירות מספרי גם השוואה' לשם ניתנו" ו79 78 בטבלות
עומדים התאונות חומרת ואת העלייה שיעורי את המציינים .המספרים. הנידונות. בשנים למשפט
ריבוי בין סיבתי לקבועקשר שיש ספק ואין שנרשמו' התנועה עבירות למםפרי'י הפוך ביחס
חומרתן. בשיעורי והתזוזה התאונות במספר הריבוי של האטתו ובין עבירות על. התביעות מספר
המקבילים הסוגים עם לתאונות העיקריות הסיבות בהשוואת נמצא זה לקשר נוספת הוכחה
למספר הפוך בייחס התאונות של המספרים עומדים כאן גט תביעות. הוגשו שעליהן העבירות של
משום לגלותם, קשה  עבירות של מסויימים סוגים המקבילים. בסוגים שנרשמו העבירות
זגם מקום' בקרבת נמצאת שהמשטרה חשש שיש בשעה אלה עבירות מלבצע נזהרים שהנהגים
עבירות שייכות1 זה לסוג ולהתחמק. לעשותן וקל בלבד ספורות שניות נמשך שביצוען משום
מודגם זה יחס וכיו"ב. מכוניות עקיפת דרכים' ובפרשות בפינות זהירות חוסר כגון' חמ.ורות

דלעיל. 80 בטבלה
חומרתן. ולפי לסוגיהן 19531952 בשנות התאונות חלוקת את מראה דלהלן 81 הטבלה
השנה לעומת ב%22 הקטלניות התאונות מספר ירד. הדוח שבשנת אנו למדים זו מטבלה

; : ב10.70/0. הוא אף ירד קשים פצעים נגרמו שבהן התאונות ומספר הקודמת,
81 טבלה

1952 1953 חומרתן לסוגיהןלפי דרכים ות: נ או ת

הירידה א/ הריבוי
/. כא7/חי0 1952 1953 התאונה םונ

■< ן162%1.4210%2.0%22.9 

976%8.41093%10.3%10.7

+0%118'ל2895%24.9258924.3.
7591%65.36767%63.4%12.2+
(3789)(3176) (%19.3י

י (+

. מוות נגרם שכוון תאונות
קשים פצעים נגרמו שבהן תאונות
קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות

בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות
בלבד^ שנרשמו נזק מקרי (מהן

,■ + %9.1 100.% 10659 100.% 11624 התאונות כל

התאונות של חומרתן בשיעורי התזוזה את לייחס שיש לחשוב מקום הקודמת בשנה היה אם
ו,וםפת, פעולה נקיטמ ללא ושנרשמו בלבד נזק נגרם שבהן התאונות מספר של הפתאומי לריבויו
חלה.והשנה הירידה זה: לחשד יסוד כל אין הדוח בשנת הרי לצדדים, הפרטים למסירת פרט

, האבסולוטי. במספרן אף אלא הכולל שבמספר החמורות התאונות באחוז רק לא
לרכוש,בלבה. נזק נגרם שבהן תאונות כאמור, הן, שאירעו התאונות של המכריע רובן
רישומן לאחר נוספת, פעולה בהן נקטה לא והמשטרה ביותר' קל שנזקן תאונות היו מהן 3,789
ניכרת, חשיבות1 נודעת זה מגזוג תאונות של לרישומן ברם, המעורבים. לצדדים פרטיהן ומסירת
התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכר') (ביטוח הצדדים של האינטרסים מבחינת הן
לעומת %80) בערים המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק של התאונות התורפה. מקומות ושל
מקומ,ות העדר ברחובות, הצפיפות בהן: השוררים התנועה תנאי מחמת כפריים), באיזורים %20

.. ■:;, י וכיו"ב. חניה
ושרבים הליכה בשעת נזהרים שאינם הרגל הולבי את גט לתאונות מאחריות לפטור אין
גהלכות גמורים בורים, הנם  נמוכה התפתחותן שרמת הארצות מן עולים בפרט ■ מהם
לכלי ליהפף הוא עשוי. לאאמונות שבידיים רכב, כלי על הממונה נהג של אחריותו ברם, תנועה.
המשווע בהעדר מוטלת. לתאונות העיקריות; הסיבות אחת יותר. כמובן, רבו?, קטלני, או חבלני
! ;; . . הרגל.: אצל:הולכי והן הנהגים אצל הן דרכים.ונ$ו$.:;ךרבים, תרבות של

הגבוהות מן אצלנו היא כביש) של לקילומטר הרכב כלי (מספר בדרכים הרכב ;כלי צפיפות
אנו מגיעים שונות, בארצות רכב" ו"כלי "כביש" המונחים בהגדרת להבדלים לב בשים בעולם.
המספר שבאנגליה בשעה כגיש, לקילומטר רכב כלי 18.5 נמצאים שבישראל המפתיעה לעובדה
באוסטרליה. 1.8 עד יורד בסולם הלאה, 10.3וכן בבלגיה ,10.6 הברית בארצות הואי11.2, המקביל
בארצות מאשר הרבה אצלנו נמוך תושבים לאלף הממונעים הרכב כלי מספר זאת, לעומת
בארצות עשרה, פי אצלנו מאשר זה מספר גדול למשל' ובקנדה' בניוזילנד לאיטליה. אחרות,יפרט

יי ,י וכוי.י וחצי שלושה פי באנגליה עשר, חמישה פי הברית
מספרית בצורה לתאונות,.שהוצגו העיקריות הסיבות בבחינת משתקפים התנאים;המתוארים

...! , : : דלהלן. ו83 בטבלות82 וגראפית

%



82 טבלה

נסיעה
מסוגננונ
10823

טוגיאוונ
רגל הולכי

1110

לקויים
מכניים
576

דרכים
מסוכנות.
335

התאונות בות
1 9 5 3

מזיבות <ל2.5
(504

עןוברךנ דרכינז.
מסוכנות

%8.3

לקויים
נ7כגיים

טגגיאות
רגל הולכי

80.4*

נסינבה
בנסוכבת

97



83 טבלה
1953  העיקריות הסיגות  דרכיט תאונות

התאתה במנזסריטטינת

מטוגנת 10823%80.4נסיעה
רגל הולכי 11108.370שגיאות

ואחריפ מיכאניים 576%4.3ליקוייט
מסוכנות :דרכים 335■ 2.5.%

604%4,5שונות

13448%100סןהכל

84 טפלה
 הטיבות פירוט  דרכים 1952תאונות  1953

לםתיתו 19531952הסיבות

מסוכנת נסיעה 10,8237,866א.
מופרזת 548679מהירות
מסוכנת 2,5731,717נטיעה

דרכיט ובפרשת בפינות זהירות 2,7541,847חוסר
מכוניות 2,0981,324עקיפת

בזולת איהתחשבות 1,281823י
ורשלנות לב תשומת 106341חוסר

אחורנית 1,101788נסיעה
פתאומית 317302עצירה

המדרכה על רכב 3כלי
הפוך בכיוון 4542נסיעה

רגל הולכי שגיאות 1,1101,109ב.
חלשים או זקנים 4658אנשים

ממנו או הספר לבית הולכים 1ילדים

ברחוב משחקים 2535ילדים
אחרים 370367ילדים

רחוב חוצים 325375מבוגרים
(חונה) רכב בכלי יורדים א, עולים 7441מבוגרים

הנסיעה בשעת מהמכונית 94176נפילה
אחרים רגל 17557הולכי

ואחרים מיכאניים ליקויים 576682ג.

יתר 89121עומס
פגומים 169214בלמים

פגום 5438הגה
אחרים מיכאניים 136136פגמים

סגומים 521אורות
תאורה 7499חופר

מסנוורים 4953אורות

מסוכנות דרכים 335295ד.
רטובים או חלקלקים 224187כבישים

משובשים 5415כבישים
בדרכים 5793מכשולים

שונות 6041,931ה.
הנהג של ומבוכה נסיון 94131חוסר

65שיכרות
השגחה בלי חי?ט 114104בעלי

שמאל מצד 31חניה

3871,690שונות

13,44811,883סךהכל

חוסר של או ורשלנית מסוכנת נסיעה של שונות צורות ידי על נגרמו התאונות מכל %80.4
נסיעה מופרזת' מהירות כגון: בדרך' המשתמשים אחרים באנשים והתחשבות נימוסדרכים
עצירה פיוייה' אינו כשהדרך מכוניות עקיפת דרכים, ובפרשות בפינות זהירות חוסר מסוכנת,

הדרך). של שמאל בצד או חדסטריים (ברחובות אמור בכיוון ונסיעה פתאומית



ליקויים  השלישי במקום רגל1 הולכי של שגיאותיהם עומדות בסולםהסיבות השני במקום
נפוצו הרחב בקהל מסנוורים. ואורות ןנאורה חוסר פגומים, אורות גמ נכללי זה בסוג מיכאניימ.
לפי  לתאונות גרם הסינוור התאונות. גורמי בין הסינוור של לחלקו בייחם מוגזמות דעות
התאונות. ממספר ב%0.4 כלומר' '13,448 מתוך מקרים ב49  בהן המעורבים הנהגים טענת
כפי איפוא' רבה. אינה התאונות להתארעות כגורם זו ומרגיזה מזיקה תופעה של חשיבותה מידת
שאכן הוכחה כל אין מעטים לא שבמקרים העובדה את להוסיף יש כך על הציבור. להאמין שנוטה
שהרגישות לזכור יש עצמו. לתאונה שגרם האיש של לטענתו פרט סינוור' עלידי התאונה נגרמה
של בעיניו שמופיע מה המסונוור: של האישיות בתכונותיו מרובה במידה תלויה המסנוור לאור
מכוניות יש הרכב; כלי של מבנהו  נוסף גירם לאחר. מפריע אינו  מסנוור באור אחד איש
או דומה שתאורתן אחרות שמנוניות פי על אף במסנוורת, תאורתן משפיעה מבניהן שבגלל
הסינוור בתופעת המרץ בכל המשטרה נלחמת אףעלפיכן כלל. מסנוורות אינן אידנטית

למניעתו. אמצעים נוקטים שאינם נהגים נגד משפטים ומגישה
* לתאונות הסיבות בראש נכבד מקום לה שמור העולם ארצות שברוב אחת. שסיבה לציין יש
השיבתו! הוכרה לא 1953 בשנת התאונות: מספרי על כלל אצלנו משפיעה אינה  השיברות

המקרים. בל של ב%0.007 אלא לתאונות כסיבה
.84 בטבלה ניתן הדרכים לתאונות הסיבות של מלא פירוט

מתאונות כתוצאה יהרגו הדוח שבשנת מראה התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
קל ונפצעו ילדים, 186 מהם איש, 1,174  קשה נפצעו ', ילדים 35 מהם איש' 174 הדרכים
מן 45 רגל? הולכי היו הפצועים מן ר1982 ההרוגים מבין 115 ילדים. 500 מהם איש, 3,707
רוכבי  הפצועים מן ו537 הרוגים 5 ? מכוניות נוסעי ~ הפצועים מן ר1805 ההרוגים
ו%40 ההרוגים ממספר ל700/0 קרוב אופניים. רוכבי הפצועים מן ו557 הרוגים 9 ? אופנועים

רגל. הולכי איפוא' היו, הפצועים ממספר

85 טבלה
1951 1952  1953  הנפגעים  דרכים תאונות

קשה.הרוגים ק?ני*ץעיט פעת<0
רגלנום^בורגלהגלנינוסעיסהשגיז גוררנלהץלכינוסעים\ז\לכי

הכל
ילרינזמבגנריטכוגונרינזילרינונוב\גרים

1953

1952
1951

59
94

95

80 י

73

56

35
61

61

653
688

698

335

376

427

186

224

211

2245
2237

1950

961

870

834

500

409

419

5055
5032
4751

1951 1952 1933

174228212
117412881336
370735163203

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

4751 5032 5055 י סןיהכל

בשנת ,10.4  1953 בשנת אצלנו, היה תושבים אלף מאה לכל בתאונות ההרוגים מספר
הדרומית' אפריקה ' יבאנגליה, הקטלניות התאונות נפגעי עם משתווה זה מספר < 14  952ג

ושווייץ. החדשה זילנדיה
(וכאן ילדים 721 בתאונות נפגעו הדוח בשנת שנפגעו. לילדים בייחם המצב ביותר חמור
הוא, במכוניות נסיעה בשעת שנפגעו הילדים מספר כי בלבד, רגל הזלכי בילדים אנו עוסקים
1953 בשנת אי*וא, עלה, בתאונות שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספר ביותר). מקרי מפק> ללא
186 נהרגו?  ל"%5 קרוב כלומר, שנפגעו, הילדים מן 35 הקודמת. .השנה לעומת ב3.90/0
היא זו שתמונה אףעלפי קל. נפגעו יתרם ץ קשה נפגעו  מ%25.5 למעלה כלומר, ~ מהם
מספרי של בהתפתחותם בהן שהבחנו התופעות את באן גם למצוא אפשר זאלנ ככל ומדאיבה, קשה
:; התאונות. של חומרתן בסוגי ותזוזה העלייה קצב. האטת מורגשת כאן גס הקטלניות. התאונות
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. . . 86 ה ל ב ט
1952  1953  בלבד) רגל (הולכי שנפגעו ילדים דרכיםי תאונות

המניעה כאז/ה<101/20סעגי היריות אן הריבץי

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

35
186
500

61
224
409

 %42,6
 %17.0
+ %22.2

+721694סךהכל %3.9

ואילך 1949 משנת ילדים מעורבים היו שבהן התאונות במספרי והירידה העלייה שיעורי
נפגעו הכל בסך !175  קל נפצעו ,68 קשה נפצעו ילדים, 31 נהרגו 1949 בשנת  כדלקמן; הם
עלה שנהרגו הילדים מספר ב%169.3 שנפגעו הילדים מספר עלה 1950 בשנת ילדים. 274 איפוא,
עלה 1951 בשנת ב%64.  קל הפצועים אחוז ב69.10/0, עלה קשה הפצועים מספר ז ב1000/0
עלה קשה הפצועים מספר ב1.60/0, ירד שנהרגו הילדים מספר י, ב%48.9 שנפגעו הילדים מ,ספר
הילדים במספר העלייה פחתה 1952 בשנת זאת' לעומת ב%46.  קל הפצועים ומספר ב830/0
כי אם מתרה' בתופעה אנו מבחינים (וכאן נשתנה לא ההרוגים מספר ל694); מ691 שנפגעו
בשנת 61 ,1951 בשית 61 '1950 בשנת 62 שנהרגו: הילדים מספר התמדתושל גרידא; מקרית
חלה קלים פצעים הפצועים במספר .(%6.2) בלבד קלה עלייה עלה .קשה הפצועים מספר אף ,(1952

קלה. ירידה אף
.(3.90/0) בייחם קלה עלייה כאן אף  שנפגעו הילדים במספר עלייה שוב חלה 1953 בשנת ■

מספר .42.60/0 של ירידה כלומר, ל35, 61 מ  ניכרת ירידה חלה שנהרגו הילדים במספר
ל186. מ224 ב%17, הוא אף ירד קשה הפצועים

סכנה, בה שאין להליכה הילדים את לחנך המשטרה של המתמידים מאמציה אם כי זאת אין
בחוגי תנועה בענייני ההתעניינות טיפוח יישוב, ובמקומות הספר בבתי ליאות ללא הניתנת ההסברה
לתקווה יסוד ויש פרי, לשאת מתחילים מיוחדות למשמרות מביניהם מתנדבים וגיוס הלומד הנוער

ויילך. יפחת המבוגרים) מבין (וגם הילדים מבין התעבורה קרבנות שמספר
קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעות רק לא מתבטא התאונות של נזקן
שנרשמו המורשים הרכב כלי מכל %41.9 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק כל
מכל ו%12.8 ומוניות) (פרטיות הנוסעים מכוניות מכל %51 המשא' מכוניות מכל %41.8 בארץ.
מכלל %129.5 האוטובוסים1: לשיא הגיעו השנה גם אך בתאונות. מעורבים היו האופנועים
ב1.3 בממוצע מעורב היה אוטובוס כל כלומר, בתאונות, מעורבים היו המורשים האוטובוסים
מכוניות מעורבות היו ב%42 התאונות! כל של %12.1 נפלו האוטובוסים של בחלקם תאונות.
נמצאים שהאוטובוסים לזכור ייש אכן אופנועים.  >ב%6.9 משא; מכוניות  ב38.90/0 נוסעים.

ורצופות. רבות עבודתם ושעות אחרים רכב מכלי יותר בתנועה
וגראפית. מספרית בצורה לעיל, ניתן שקיצורם הנתונים את מראות ר89 88 ,87 הטבלאות

87 טבלה
המעורבים הרכב כלי  תאונות

1952  1953  המורשים הרכב כלי מספר עם השוואה

הרבב כלי
המץרשינו

הרכב כהאוטתכלי תטעירבימ

הרכב כלי ,

במספרים ,י המוןץרכימ אההי
,, הטץרשיס ביו

.ג1953195210531952195 1952

■ ושונות משא מכוניות
נוטעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים

17139

15180

1741
9880 .

15659
14370

1677

9225

7168
7735

2255
1261

7168
6383

2180
1063

%41.8
51.0%
129.5%
12.8%

45.870

44.4%י
%130.0
11.5%

%41.0>43940409311841916794%41.9סןהכל
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הרכבי כלי מסקר
3 גת1*וגות המסורגים

!15ג:ג*וו66
דרכים בתאוגות המטורבים הרכב כלי בין השוואה
הסוגים מאותם הבזורשיט הרכב כלי ובין באי>{ שים 111111 1

'1 9 ל ל

כוליכורג:י
הרכב

הרכב כלי
■< המעורבים

באחוזיםבמספריםהמורשים
"כ ה ./"9*45940184194ס
הסינים ./17159716841.8משא
15180773551.02נוסעים
./.12.8'988012151אופנועים
17412255אוטובוסים

117411

1952. '1955

89 טבלה
בתאונות הכזנבורבים הרכב כלי אחוז

סרג מכל הרכב כלי סה"כ נבם בהשורואה
הרכב ככ!י חלוקת:
בתאובוינ (באחוזים)המעורבים לסוגיהם

הרכב כלי לסוגיהםחלוקת; (באחוזים)המורעוים
המעורבים הרבב בלי אחוז
סה"כ עם סוגבהשוואה בזכל רכב כלי

41.8 *.

51.00

ש,ל והבאתם בדרכים פיקוח ידי על בתאונות למלחמה חמורים אמצעים נקטה המשטרה
ובבתיספר. עולים ביישובי בערים, הסברה פעולות ידי. על גם וכן למשפט' תנועה עברייני
ובהליכה בנהיגה והנהגים הרגל הולבי קהל את להדריך לרחובות נשלחו רמקולים עם מכוניות
בהן.. המשתתפים התלמידים ומספר נוסף פיתוח התפתחו הנוער של הבטחון משמרות סכנה. ללא

בחיפה. הבטחון משמרות של כנס נערך הדוח בשנת גדל.
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הרוו! בשנת ע0?ןו הכל בפך התאונות. בחקירת גט התנועי' עוסקיו,משטרו* הפיקוח ע^ נוסף ,
כגון שונים, מיבצעים (מלבד בדרכים ממשי בפיקוח מיעוטם בממוצע' איש 350 תנועה בתפקידי
 לכך הסיבה ובתביעות. ברישום תאונות, בחקירת  ורובם וטקסים),' חגיגות אורחים, ליווי

כוחאדם. קשיי
וכיו"ב) מקומיות: רשויות צה"ל, התחבורה, (משרד שונים גורמים עם פעולה שיתפה המשטרה
אזהרה ושלטי תמרורים להצבת המקומות בקביעת פעיל חלק ונטלה ותכנתה התנועה להסדר

שונים. הנדסיים שיפורים ובהצעת
מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים נותחו בהן טבלות מספר להלן

אחרים. וניתוחים בפריים) או עירוניים (איזורים המקום לילה), או יום השנה, (חודשי הזמן

90 ה ל ב ט

1952  1953 והזמן המקום לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

כל
הוטוהמקום

באיווריםהתאונות
[ןירץנייט

באיוווים
בלילוזביוםכפריים

1953
1952

11624
10659

9163
8238

2461
2421

9747
9102

1877
1557

באחוזים +הריבוי %9.1%11,2++ %1.77.170++ %20.6

92 ר: כ5 ק11:

1953 דרכים תאונות
העונה וחדעןי הזמן לבי

יום

ככם

לילה

זדביס תאונות
*י>!1)יוקחוזרדמ
740182יגומר
^ד714נבייוזר

805175
74194א5יי5
678?7מיזי
0?814יוגי
89690יולי

5105ג?10גוסו1
9196*1)נזכ"מנר
0סנ797א1(;111גד
59ג0^7נ11מ1ר
,,?".17(4י3מבו
7ד97+7$סהכ.

80.5 ./,

79.7 %

81.9 ■./

8.5 א

91,1 /4

91.2 ./.

90.9 0

90.1

84.6*

79.9 ?'.

74.8 54

74.0 54

?1 ו1 \3 3 קג

דרכים הזמןתאונות לפי
הכדקרים ככ!

> 1 <> 1 9 ? 8 י 9 5 3

7065

■

■
12?7

ן0<9
9747

₪

ו
1

11
1877

קטלניים בדםריבז

יונו
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93 ל.ו? נ ט
1952  1953  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות י

באחוזים הירידה א! הריבוי

1 %0.4
+ %21.2
+ %3.4
+ %18.6
+ %17.8
 %15.2
 %7.3

כלי הרבבמםפר

.19531952

6,8516,826
7,7356,383
2,2552,180
1,2611,063
1,2071,025
340401
317342

בתאונה המעורב הרבב כלי סיג

+ %9.6 18,220 19,966

משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים
אופניים

בהמות ידי על נגררים
שונים

סךהכל

94 פ1בכלר!

המעורבים דרכיםכליהרכב תאונות

952 1953

95 טבלה
19521953 כפריים ואיזורים עירוניים איזורים  תאונותדרכים

ממוגניםכלי הנפגעתרכב

הדיוור 0ם\ג
ג<

0
6

.ד

0 

ם
0גי

^ ט

?.*"_|

00
, ג*

0

5;0
2>3

.1
ג

<6
13

(19536,6731,8364,8251,0982072331,08215,954833,353 'גירוני איזור
19525,4231,7524,81092522829791914,354903,003ו

כפרי 19531,0624192,0261631101071254,012911528איזור
1381,801י19529604282,0161381141041063,866ו

םךהכל
(

19537,7352,2556,85112613173401,20719,9661744,881
19526,3832,1806,82610633424011,02518,2202284,804
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96 טבלה
1953 הפגיעה מוגי  דרביט תאוגות

הפגיעה םגגוספרימסוג נאהחיי

התנגשות
דריסה

התהפכות
גלישה

8,673
2,510
393
48

%74.6
21.670
3.4%
ט0.49

הכל 11,624סך .%100.0

97 טבלה
1952  1953 השנה חודשי לפי  דרכים תאונות

, 1952"1953החודש

922939ינואר
898924פברואר

981885מרץ
837785אפריל
874796מאי
906854יוני
986823יולי

1060928אוגוסט
1016882ספטמבר
997945אוקטובר
1029927נובמבר
1118971דצמבר

הכל 11,62410,659סך

98 10ג:כ^ו1

העונה חדעוי לפי
5 3 9009ו 5 2 1 יוי'לי'9

1100

1000

1100

1000 \
900

300

900\י''',\**\

800
ל*9\''",/<**

700700

600600

500
0

: 50 0

400 ■=***\/=%/\40 0

300
.><

300
1 5 4, 3 2 11 ? 6 6 * 3 2 י ט יי 10 9 8 7 (

== ג3*עים <"" תאוגות
12 .11 40 9 £
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% טבלו?
19521953 אחליט ובמקומות הגדולות ביעלים ירכינו תאונות

העיר מטפגהשנהשט
התומכים

המכוניות מסגזר
ובמחוזה בעיר

מסגזר
התאונות

התאונותהנפגעים מגונור
1000 לכל
תושביט פצעינוהרוניפ

1953143,0002,96746752173.3ירושליפ
1952139,0002,802437142043.1

1953354,00029,8935,773311,94516.3תלאביב
1952350,00027,7135,063401,61614.5

,1953153,000חיפה ,,11,0801,11873667.3
1952150,000104161,013113586.8

. 19531,020,0004,2661312,3534.2מקומות
1952990,000אתרים '■4,1461632,6264.2 ;

19531,670,00043,94011,6241744,8817.0סךהכל
19521,629,00040.93110,6592284,8046.5

100 טבלה
19521953  באחוזים הירידה או הריבוי  אחרים ובמקומות הגדולות בערים דרכים תאונות

או הריבץי
במספר היריתז
לכל התאונות
תושבים 1000

הירידה או הריבוי
הנפגעים במספר

פצועיט תגים

או הריבוי
יחדה ה
במספר
התאונות

או הדיכוי
הידידה
במספר
המבניות

ובמחוזה נעיר

או הריבוי
הידידה
במספר
התושביט

העיר שט

+ %6.4
+ %12.4
+ %7.4

+ %6.4
+ %20.4
+ ■%2.2

64.370
22.5%
36.4%

+ 6.9>70

+ %14.0
+ 10.496

+ %5.9
+ %7.9
+ %6.4

%10.4  %19.6 + %2.9

+ %2.9
+ %1.1
+ %2.0

+ 0/ק3.0

ירושלים
תלאביב

חיפה
מקומות
אחרים

+ %7.7 . + %1.6 %23.7 + %9.1 + %7.4 + %2.5 סךהכל

האחוזים. בשפת 99 הטבלה מספרי את מבטאה זו טבלה הערה:

101 טבלה
השנהוהזמ,ן1953 חודשי לפי קטלניות תאונות

מטפר .

ההאתות

מקוםמםפרוזהרוניט:
ומןהתאונה

התאונה רגלההוריע .םנוסעהגלני
..אנשיםתאונות19531952 טהמ

■ אנעיםתאונותילדים
איזור
עירוני

איוור
לילהיוםכפרי

1024992126464ינואר
522104122'14191213םבירואר

9877226381מרץ

12178834748102אפריל
13159964476121מאי

82155333358יוני י ■
16211414422106151יולי

141599355311131אוגוסט

14168856695131ספטמבר

212113143811615156אוקטובר
י14146618108נובמבר 695
171913134561189דצמבר

162210113115354959788412933סךהכל
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102 טבלה
1953  ה נ ו א ת .ה י ג .וי 0 קטלניות תאונות

התאונות גוםפר
מספרהתאונהםוג

התהפכותהתנגשותדריסה י., ,. ההרוגיםגלישה

16211734101174סה"כ

%100%72.2%21.0%6.2%0.6האחוז

*0ו טבכה 103 טבלה

קטלניות תאונות
י' 9 5 ל

65.61

.50.!0

|הולניהגל נוסעים
ה3גי<גה סיגי

3ו*י טירוני
8יזוייס

ההנאוגות סוגי

6.11 0

גליגנגרן

6.21

העקדיית הסיגות

1.6)'.
11^
 מכגייסלמי

1953

105 סכלה
תאונות נפגעי

טסעיימכגניווז נפגעים רגל הולכי נפגעים
לפרי אטור עירוני איזמיר כפרי איוור

"כ מה
עירוני איוור

פצועים י הרוגים
פןיועיטהרוגינופגועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפ!יועיםהרוגים

1744881 .701591453916 ..8(5040946

אופניים רוככי נפגעים
כפרי איוור עירוני איוו

פצועים הרוגים פצועים הרוגים

אופנוע רוכבי נפגעים
כפרי איוגר עירוני איוור

פצועים הרוניימ פצועים ■ 'הרוגים

83 474 . 109 428

$10



106 טבלה
גוו1953 ש ו? חודשי יי 0 ל בלבד) רגל (הולכי תאונות נפגעי

רגלהתגרש הגלני
מתם

הילרימ אהה
ילריםמביגריפ

1441073725.170ינואר

1651194621.970פברואר

70*1671115633מרץ

1639865%39.9אפריל

18210676%41.8מאי

1781077139.999יוני

19412767%34.5יולי

17710176%42.9אוגוסט

17810177%43.3ספטמבר

18412262%33.7אוקטובר

%28.2י18113051נובמבר

18414737%20.1דצמבר

2,0971,376721%34.4סךהכל

י 'ל10 נובלה
תאונות נפגנבי

ךכ^רי"ם נגירוגייםי איזורים ונוסעים דג.^ הולכי
1 9 5 5 1 9 91 952י 1 9 5 ?
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י תאונות

109 טבלה

אוכל  וסיהנפגעים
'

מספר
התאגנגת

מםפר
התאוטההאץכלץמיההנמנעים מםיר

0ט100,0 לכל
הנמנעים מספר

תישבים

1953

1952

11,624

10,659

5,055

5,032

1,670.000

1,629,000

700

650

303

309

תנועה עכירות .2

בשנה 96,001 לעומת תנועה' עבירות 105,175 התנועה שוטרי ידי על נרשמו הדוח בשנת
(וכן התנועה חוקי על העבירות משפטי של חיסולם בשטח המצב 0/ם9.6). של (עלייה הקודמת
ועומדים תלויים תנועה בשופטי המחסור מחמת נשתפר. טרם הדרכים) מתאונות הנובעים המשפטים
של באיחור לפעמים מגיע להישמע המשפט של ותורו תעבורה' עבירות תיקי נ15,0007 למעלה
קנם המשפט בית בקופת לשלם לנאשם שאיפשר תיקון בחוק הונהג הדוח בשנת יותר. או שנה
ברירה הציעה שהמשטרה אףעלפל במשפט. ולטעון להופיע שיצטרך מבלי מראש קצוב בסכום
האזרחים ידי על ההזדמנות נוצלה לא החוק' לפי ליעשות הדבר ניתן שב1 מקרה בכל לנאשמים זו
ולפיכך 1953 יוני בחודש רק הונהג התיקון ברם, מראש. שציפו כפי לא אופן ובכל מספקת, במידה
לתקנה הציבור יתרגל הזמן שבמרוצת אפשר נכשל. שהנםיון בבטחון לומר השעה הגיעה טרם

יותר. מרובה במידה לו שניתנה להקלה וייזקק החדשה
נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן התנועה עבירות את המפרטות טבלות להלן

העבריינים.

110 טבלה

1952  1953  התעבורה חוקי על עבירות

ל*ץגיהו 952\553\עבירות

רישוי 20,16420,641עבירות

מופחת 7,4057,278מהירות

המכוני.? לגוף מחוץ 672821נוסעים

הנהג במושב מיותרים נוסעים 1,2251,496הסעת

רכב כלי תאורת 7,1137,097עבירות

הדרכים לתמרורי 10,57310,038איציות

מספרים שלטי 2,9893,132עבירות

מטען 1,6881,410עבירות

אסור במקום 23,32914,615חניה

ורשלנית בלתיזהירה 8,9148,228נהיגה

השוטר להוראות ציות 516556אי

אופניים 1,083874עבירות

אחרות 19,50419,815עבירות

105,17596,001סךהכל
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111 טבלה
1952  1953  ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

1352גזפעץלה

תיקים 83.00973,378נרשמו ,

המשטרה ידי על 1,1231,505הוזהרו
תלויים שהיו תיקים (כולל למשפט הובאו

הקודמת) השנה מן 79,40667,454ועומדים
74,46263,955נידונו
ו ס נ ק 72,46562,021נ
1,2241,221זוכו

נהיגה רשיונות 13561בוטלו
מאמר עונשי 122136הוטלו

לצבא שהועברו 49101התיקים
ועומדים 18,94014,344תלויים

בל"י קנסות 499,026404,290סךהכל
בל"י הממוצע 6,8906,520הקנס

פהר י. (חתום)

הכללי ו?3פקח
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