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(תשי"דתשט"ו) שנתי1954 וחשבון דין

א' ק ר ם

ארגון

והארגון המצבה התקן, .1

התקן א.
הגיע לא המשטרה של האדם כוח מספר. שנים לפני שנקבע בתקן שינויים חלו לא הדוח בשנת
מכסת נקבעה התקן במקום הימנו. אחוז 7060 בין התנודד והמכסימום זה' תקן לממדי פעם אף
חלה אף השנה השוטפים. התפקידים למילוי רב בדוחק המספיקה מיידיים, לצרכים אדם כוח

במכסה. זמנית ירידה
האדם בכוח המצב הטיריטוריאלי. לארגון פרט רבים' ארגוניים שינויים נתחוללו לא הדוח בשנת
 היתר. שמטרתם התפקידים, בחלוקת לכת המרחיקים השינויים למרות ביותר. דחוק נשאר
כוח עומד פעילים, משטרה לתפקידי בשירותים, בן לפני שהועסקו האנשים, מן רבים העברת
של סכנה לסכן עשוי בו צמצום וכל הימנו, למטה שאין מינימום על מעטות לא ביחידות האדם
פונקציות בביטול וראשונה. בראש התבטא השירותים צמצום תפקידיהן. של ביצועם את ממש
נפש, לכל שווה במחיר המשטרה באמצעות משטרה לאנשי שניתנו שירותים ושל סעד של מםויימות
לקבלנים אלה שירותים של מסירתם מחייתם. הוצאות ולהקלת החיצונית הופעתם שיפור לצורכי
שירותים, המשטרה. אנשי של חייהם ברמת לפגיעה  .מכך ובתוצאה לייקורם, גרמה פרטיים
קבלנים לידי הועברו המשטרתיים, המלאכה בבתי משטרה אנשי ידי על ביעילות כן לפני שנעשו
הוטלה כך על נוסף ביצוע. לתפקידי אלה, בתפקידים שעסקו האנשים, שיתפנו מנת על פרטיים,
שכבר המשטרה אנשי של שכמם על אחרות' לעבודות הופנו שמבצעיהם תפקידים, של מעמסתם

ניכרת. במידה כך משום גדל עליהם המוטל והעומס כן, לפני מוגדרים תפקידים להם הוקצו
במחציתה אמנם, איש. במאתיים 19551954 התקציב שנת בתחילת הופחתה האדם כוח מכסת
בטחוניות למטרות כולה הופנתה זו הוספה אולם לקדמותה, המכסה הוחזרה הדוח שנת של השנייה
כלל. גדל לא רגילים משטרה בתפקידי העוסקות המשטרה יחידות של האפקטיבי וכוחן מסויימות,
ליחידות והולכים גדלים כוחות של הפנייתם בגלל בהתמדה זה כוח הופחת השנים במרוצת
השוטף). הבטחון הגבול, (משמר המשטרה במסגרת הכלולות המשטרתיותלמחצה, הבטחוניות
אף הכרח שהיה אלא למשטרה, אנשים נוספו שלא בלבד זו שלא לכך גרמה המכסה הפחתת
נתקבלו לא השירות מן הנושרים של במקומם עובדים. של {יכר מספר של שירותם על לוותר
למשמר כולם הופנו  שנקבעה למכסה שמתחת הנושרים במקום שגוייסו אלה אחרים. אנשים
הבכירים השוטרים ידי על. נתמלאו המשטרה של האחרות ביחידות שנתפנו והמקומות הגבול,

זו. ביחידה המינימאלית השירות תקופת את שסיימו הגבול ממשמר
הטבעית הנשירה נוצלה אלא אחת, בבת הנזכרים הקיצוצים בוצעו לא זעזועים, למנוע כדי
שירותים, אנשי (בעיקרם איש 23 רק  הצמצום מחמת ממש פוטרו כיום). גם נמשכת (שעודנה

רגילים. משטרה לתפקידי צלחו שלא שבוטלו),

הארגון ב.

זה שינוי הטיריטוריאלית. בחלוקתו בעיקר המשטרה, חיל של בארגונו שינויים חלו הדוח בשנת
תתנפה, הוקמה שתהתה הכפרים, נפת בביטול  ושנית המרכז, מחוז בהקמת ראשית, נתבטא,
נפת נכללו: ברמלה, נקבע מטהו שמושב המרכז, במחוז ירושלים. מחוז למטה במישרין הכפופה

השפלה. ונפת בלוד התעופה שדה תתנפת פתחתקוה/השרון,
כפוף שהיה שטח בתוספת פתחתקוה נפת של הקודם משטחה הורכבה פתחתקוה/השרון נפת

וכפריונה. נתניה תחנות איזורי נכללו ושבו חיפה למחוז כן לפני
רמלה/רחובות", "נפת השם המרכז, למחוז ירושלים ממחוז העברתה עם ניתן, השפלה לנפת

ברחובות. נקבע מטיה ומושב
תחנת נכללו: ובסמכותה להרטוב, החדשה תתהנפה של מושבה הועבר הכפרים נפת ביטול עם



לנפת הכפרים מנפת טופחה, עיןכרם תחנת לה, הכפופה אברגוש לנדידת הרטוב המשטרה
■ ; ■ ■■ הבירה.

■ : דלקמן השינויים הדוח בשנת חלו הארצי במטה
מחלקה.. של מעמד לו וניתן האפסנאות, ממחלקת השנה בשלהי הופרד הבניינים מדור

מיוחדים. לתפקידים במחלקה אשר המיעוטים מדור של למרותו הועבר בהסתננות ללחימה המדור
ניכו בחלק השוטף הבטחון ענייני ריכוז את הנסקרת, השנה בתחילת לידה, קיבלה המשטרה

. וארגוניות. מנהליות בטחוניות, מסובכות, בעיות עורר זה סיפוח היישובים. מן
הישירה למרותו הכפוף מדור, של למעמד שונה המשטרה משק לביקורת החולייה של מעמדה

המנהלה. אגף ראש של
תפקידי וכן והסוסים, הכלבים אילוף תפקידי בביתדגון. האימונים בסים נסגר הדוח בשנת
שנכלל, חיים" בעלי אילוף "יחידת הנקרא צוות לידי הועברו הכלבים, ונוהגי הרוכבים אימון
המקצועי הפיקוח אך האימונים, בטיס מפקד בידי היא המנהלית הכפיפות הארצי. האימונים בבסיס
בית האימונים בסיס לבנייני הארצי. במטה ההדרכה שבמחלקת החיים בעלי מדור בידי נשאר
נקודות נפתחו הדוח בשנת המשטרה. של המלאכה מבתי וחלק האפסנאות מחסני הועברו דגון הדוח שנת לפני שהוכנה חדשות תחנות מספר לפתיחת התכנית מספר. תחנות נסגרו וכן מספר,

נקודה. של למעמד שונה אף אחת תחנה של מעמדה האדם. בכוח הצמצומים בעקב בוטלה
כתוצאת' גרמו, האחרונות, השנתיים במשך לעיל' באמורי המרחבי, בארגון שנתחוללו השינויים
אינם שהוקמו החדשים המרחבים תחומי והםטאטימטיקה. הדיווח בפעולות ניכר שיבוש אגב,
זה בדוח לתת למשל, איאפשר, לפיכך, כן. לפני נהוגות שהיו היחידות של אלה את חופפים
השוואות אלא שעברה, השנה עבור והאחרים הפליליים הנתונים של ונפתיות מחוזיות השוואות
המחוזית החלוקה את אף להראות הוא הנמנע מן הללו השינויים מחמת כן, על יתר בלבד. ארציות
נתונים בהצגת להתחיל יהיה אפשר הללו, השינויים שהושלמו לאחר עצמה. הנסקרת השגה תוך
החל אלא לתת יהיה איאפשר זו במתכונת השוואות אולם ,1955 לשנת שוטפים ונפתיימ מחוזיים
מובן שלפניה. השנים עם ולא ,(1955 שנת (כלומר, הקודמת השנה עם רק  או וגם 1956 משנת

כך. ידי על נפגעים אינם הארציים שהמספרים מאליו
: כדלקמן מאורגן המשטרה חיל היה הדוח בשנת

י צ ר א ה ה ט מ ה (1)1

ה נ ב מ ה >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.
קווי לקבוע להדריכם, המרחבים, פעולות את ולתאם לרכז  שמתפקידם לאגפים, מחולק המטה

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

המחנה מפקדת ואת ציבור לייחסי המדור את המזכירות, את הכוללת הכללי המפקח לשכת ו.
י י הגבולות. ביקורת רישום את וכן
הבניינים, מחלקת האפסנאות' מחלקת האדם, כוח מחלקת שמחלקותיו: המנהלה אגף .11

התחבורה. מחלקת התשלומים' מחלקת הקשר' מחלקת
המחלקה התנועה, מחלקת ההדרכה, מחלקת התכנון, מחלקת שמחלקותיו: הארגון אגף ווו.

■ הגבול. משמר ומפקדת מיוחדים לתפקידים
פלילי. לזיהוי המחלקה הכלכלית' המחלקה הפלילית' המחלקה שמחלקותיו: החקירות אגף .17

וחטיבות ם רחבי מ (2)

מחולק. שהיה המשטרה, חיל של הטיריטוריאלי בארגון ניכרים שינויים כאמור, חלו, הדוח בשנת
המדיניות את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם ונקודות תחנות נפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים
שאינן הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות זה מכלל יוצאות הארצי. המטה ידי על שהותוותה

לתחנות. מחולקות
כדלקמן:~ הדוח, שנת תום עם איפוא' היה' החיל של הטיריטוריאלי המבנה

הנגב.: נפת זה במחוז נכללה כן הכפרים. תתנפת הבירה, נפת  נפותיו ירושלים, מחת ו.
מיוחד מחוז הקמת הנגב. למחוז האבנטואלי בעתיד שיוקצו התפקידים אתו שעה' לפי המקיימת'
  הקיימות. בנסיבות מוצדקת אינה הנגב לאיזור



למתגן1. תתגפת הדרומית, הצפונית, נפותיו: מחתותלאביב, וו.

חדרה. החופים), משמר את (כוללת חיפה נמל חיפה' העיר נפותיו: חיפה, מחת ווו.
. עכו. נפת נפתיזרעאל, צפת/כנרת, נפת נפותיו: הצפון, מחת /ץן.

תעופה שדה ותתנפת פתחתקוה/השרון נפת רמלה/רחובות, נפת נפותיו: המרכז, מחוז .\/
■ לוד.

המצבה ג.
70760 שבין לשיעור אלא הדוח בשנת זה!) בכלל הגבול (ומשמר המצבה הגיעה לא לעיל' כאמור
השנים למצבת בהשוואה הדוח לשנת המצבה את המראה טבלה להלן המוצע. התקן של אחוז

הקודמות:
1 ה ל ב ט

19491954  האדם כוח מצבת

המצבה
הררגוז

1949 1950 1951 1952 1953 1954

1 11 1 1 1 הכללי המפקח
1111 2 3 המפקחהכללי סגן י 1 2 3   , הכללי המפקח עוזר
7 6 5 4 5 6 מחוזי מפקח 8 12 17 18 17 מחלקה ראש
18 17 22 22 28 31 מחוזי מפקח סגן
25 38 67 , 80 83 90 מחוזי מפקח עוזר
72 108 115 144 187 222 ראשון מפקח
80 75 118 109 94 69 שני מפקח
3 11 10 12 10 16 סמל רב

270 314 365 481 501 535 ראשון(ה) סמל(ת)
334 425 588 697, 808 861 שוטר ורב שני(ה) סמל(ת)

401742303804348525512223שוטר>ת)

הכל 586759675375479135563034בסך

הירידה או הריבוי +%1.7+11.00/0אחוז +0/ס12.2 %34.7.417.270+ 61.20/0

למדי), אטית האחרונות בשנים כי (אם מתמדת בעלייה היתה כשהמצבה הקודמות, כבשנים שלא
,(1.70/0) קלה אמנם היתה זו ירידה המדינה. קיום מאז הראשונה הפעם זו המצבה, השנה ירדה
אף מעמידה המשטרה, של והולכים, המסתעפים והולכים, המתרבים לתפקידיה לב בשים אולם,
המוטל העומס את ניכרת במידה ומגדילה התפקידים של היעיל ביצועם את בסכנה זו קלה ירידה
דומות) היעדרות סיבות (או מחלות של בלתיצפוי ריבוי אפילו המשטרה. אנשי של שכמם על
ריבויים שמחמת העובדה את במיוחד לציין יש המשטרה. של הסדירה העבודה את לזעזע עשוי
בבעיית (ובעיקר המדינה של הבינלאומי במצבה שמקורו המשטרה, של הבטחונ"ם תפקידיה של
הקודמת, בשנה מאשר יותר עוד טהורים משטרתיים לצרכים האפקטיבית המצבה ירדה ההסתננות),
בו אין המשטרה של האחרים ובצרכיה בתעבורה בעבריינות, האובייקטיבי שהמצב העובדה אף על
בכוח ניכרת להעלאה לתביעה יסוד לשמש עשוי הוא להיפר, ו זו הפחתה להצדיק כדי ובלל כלל

האדם.
: כוללים 1 בטבלה הניתנים המספרים

3 טבלה . 2 טבלה
מיעוטיםשוטרות

.הררנ'ה 19541953הררנת19541953

י ראשונה מפקחת
שנייה מפקחת
ראשונה סמלת
שנייה סמלת

שוטרת

2
1
19
55
252

2

12
63
296

ראשון מפקח
שני מפקח

וסמל סמל רב
ורב שני סמל

שוטר

ראשון
שוטר

4
1

12
55
309

יי 4

18
50
345

הכל הכל329373בסך 381417בסך

/\/



מנת על במרחבים'. עזר שירותי בביצוע בחלקם זטניים, מוספים שוטרים 191 הועמקו הדוח בשנת
בתפקידם  ובחלקם פעילים' משטרה בתפקידי המניין מן השוטרים של העסקתם שתתאפשר

היישובים. בבטחון הקשורים
.(1952 בשנת ו415 1953 בשנת 373 לעומת שוטרות 329) ב%11.8 ירדה השוטרות מצבת ,

מן היורדת שוטרת כל של מקומה את למלא  הנסיון לאור שנקבעה למגמה מתאימה זו ירידה
אסירות, על שמירה כגון' מסויים, בתפקיד אשה של העסקתה הכרחית כן אם אלא בשוטר' ^מצבה
מנהליות בעבודות עוסקות המשטרה מצבת על עכשיו הנמנות השוטרות נשים. אצל חיפושים

וכוי. טלפוניסטיות קשה משרדיות, עבודות עונות:
(נוטרים). המניין מן שלא שוטרים של ניכר מספר להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גם

: דלקמן החלוקה לפי הועסקו והם קלה' עלייה הנוטרים מספר עלה שוב השנה

4 ה ל ב ט

"י^ל המעסיגן שמ

הראשית 4הרבנות

הבטחת 23משור

היהודית 24הסוכנות

התחבורה 35משרד

הממשלתי 7המדפיס

הקריה 93משמר

7שק"ם

1תנובה

וסיד אכן 2'חברת

הירושלמית החשמל 5חברת

העבודה 4משרד

"איתנים" החולים 5בית
הדר פרי 95מועצת

הדואר 12משרד

ישראל 11בנק

1 תלאביב הקריה' משרדי למיכון מרכז

_329 הכל בסך

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

החוק. ידי על לשוטרים שהוענקו
שומרנו גם מדים.. או שבר שאינם,מקבלים מתנדבים שוטרים של בשירותם גם נעזרת המשטרה
מצבת להלן המניין. מן שוטרים של החוקיות הסמכויות ממלוא נהנים בתפקיד, בהיותם אלה,

המתנדבים. השוטרים

שוטרים
5 טבלה
 1954מתנדבים

השוטריםזמתווו מספר
המתנרבינז

מחוז
מחוז
מחוז
מחוז

תלאביב
■חיפה

ירושלים
הצפון

80

25

18

עי

132הכלבסך

משטרה לתפקידי משירותים אנשים העברת זה (ובכלל לעיל שנידונו הארגוניים השינויים ■

לפי החייל חלוקת את המראה טבלה להלן התפקידים. לפי החיל בחלוקת השתקפו פעילים)
; י התפקידים:

10

יו/



6 טבלה
1954  אזרחיים) ועובדים משטרה (אנשי תפקידים לפי החיל חלוקת

המספר התפקיד סוג

מפקדי הנפות' מפקדי וסגניהם/ המחוזות מפקדי סגניו/ הכללי/ (המפקח פיקוד
11) . וסגניהם) התחנות

משמרות סיורים/ שוטף/ בטחון הגבול/ משמר ומבצעים/ (שיטור ושיטור מניעה
תורני הכלא, בתי טייסות/ ספנות/ הגבולות/ ביקורת החופים/ משמר וזקיפים'
בהסתננות, לחימה אסירים, ליווי יחבלנים/ כלבים/ נוהגי יומנים/ ניהול תחנות,
של לפועל הוצאה ועתונות, ציבור יחסי ומחקה תכנון סטאטיסטיקה* מוקדים/

2814 ובו') הזמנות חלוקת רישוי/ ענייני מאסר, פקודות
עובדי צלמים, ומציאות, אבידות חטאים/ תביעה/ גישוש/ בילוש, (חזקרים' חקירה,

913 .... שונים) מומחים אצבע/ טביעות עובדי רשמים' מעבדות,
363 . תנועה) בוחני הסברה' תביעה, תאונות, חקירת התנועה, הזרמת (פיקוח, תנועה
557 תחבורה ומדרבי נהגים
163 תורניים) קצינים. (כולל אופראטיבי קשר
73 וספורט) תרבות (כולל הדרכה

עובדי אדם' כוח של רישום עובדי וייעול' ביקורת מדור כללית/ (מזכירות שירותים
אפסנאים, נשקים' לאור, הוצאה וטרינארים' וחובשים, רופאים, סעד, תשלומים,
סדנאות, מלאכה' בתי עובדי מפרזלים, טבחים' ספקים' בניינים' עובדי מחסנאים,

1156 ... סייפים) נקיון, פועלי טלפוניםטיות, פקידים/ בתבניות/ מספנה'
24 תזמורת

6174 הכל בסך

האחת

1.80/0

45.60/0

14.80/0
5.90/0
9.00/0
2.60/0
1.2%

18.70/0
0.40/0

100.00/0

מוספים שוטרים גם אם בי המניין' מן משטרה אנשי רק לא נכללו '1 מספר כבטבלה לא זו' בטבלה
וכן ומסויים, אחד תפקיד בשביל המגוייסים הנוטרים, בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניים

שמירה. בתפקידי במקומותיהם, ורק אך המועסקים המתנדבים' השוטרים
משרתים האם דלקמן: הבוחן אבן לפי נעשה השונים התפקידים לפי האדם כוח חלוקת ניתוח
או הציבור את משרתים שהם או במישרין' הציבור בטחון את או הציבור את הנידונים האנשים
למלא המבצע לחלק האפשרויות ומתן התנאים הכשרת ידי על במישרין שלא הציבור בטחון את
ולכל לתחבורתו לחימושו, לציודו' בעצמו לדאוג שיצטרך מבלי עבודתו' את ולעשות תפקידיו את
האפשרות "את המבצעים לכוחות נותן ושמילויים להם' נזקקת חדישה שמשטרה האחרים הצרכים
הראשון לחלק לפניהם. העומדות הציבורי הבטחון שבשטח למשימות לבם תשומת כל את להקדיש

"שירותים".  השני לחלק ישירים'/ ביצוע "תפקידי נקרא
בצורכי שמקורם פונקציונאליים מטעמים אולם, אזרחיים' ותפקידיה אזרחי גוף היא המשטרה
וחברתיים פסיכולוגיים בגורמים ובן מיוחדים, היכר סימני המשטרה לאיש לתת בהכרח המשמעת'
מסוג חיל מעיןצבאיים. הם וציודה משמעתה ארגונה' מדים. לבוש חיל זאת' בכל הנה, אחרים,
את שיבטיחו שירותים שיוקמו מבלי נוצר שלמענם התפקידים את בימינו לקיים. יכול אינו זה
עובדי ממספר בלבד %18.7 כוללים ממש שהשירותים מראה דלעיל הטבלה הסדירה. פעולתו
האזרחיים העובדים את החשבון מן נוריד אם כאחד. ואזרחים שוטרים בכללה, המשטרה
במספר רק ונעיין בשירותים, הכלל' מן יוצא בלי במעט העובדים, הזמניים, המוספים השוטרים ואת

.%15.5 עד האחוז יירד בשירותים' המועסקים המניין מן המשטרה אנשי
ממש, יחידות מפקדי רק בחשבון הובאו באן האדם. כוח של 1.80/0 השנה הועסק פיקוד בתפקידי
להם שאין או בלבה מטה כאנשי הנחשבים בעלידרגות' בחשבון הובאו לא סגניהם.  ולפעמים

עצמאי. פיקוד
ובתפקידי <14.80/0  בחקירה החיל) אנשי מכל %45.6 הועסקו ושיטור מניעה בתפקידי
שלכאורה קטיגוריות' שתי אולם' .66.30/0  מובהקים ביצוע בתפקידי הכל בסך .%5.9  תנועה
יש אלה תפקידים האופראטיבי. הקשר ואנשי נהגים בנפרד: צויינו השירותים' לסוג הן שייכות
המשרתים מובהקים, מבצעיים תפקידים הם בעיקרם אך השירותים, מן משהו לכאורה, אמנם, בהם,
(קשר ר%2.6 (נהגים) 90/0 משתייכים אלה לסוגים הציבור. בטחון ואת הציבור את במישרין

המשטרה. מאנשי אופראטיבי)
בכל אך משטרה' אנשי על ורק אך אמנם פועלת ההדרכה ההדרכה. שייכת לגמרי מיוחד לסוג
כולל יוה סוג כלל. משטרה אנשי יקומו לא בלעדיה בי השירותים, על פנים בשום למנותה אין זאת
לא אך בעיקר, מבצעיים שהנם לעיל' שנמנו הביניים תפקידי המשטרה. אנשי כל של 1.20/0

%42.6 איפוא' כוללים, לגמרי,

11



דלעיל בקטיגוריות נכללה לא והיא ולחיל' למדינה ערך בעל תרבותי נכ5 היא 8ו*זמורו(
/ ■ ■ . . . . .,(%0.4) איש 24 הכל בסך אליה משתייכים
עוז להעביר היה איאפשר הימנו. למטה שאין המינימום על הועמדו שהשירותים איפוא' ברור,
הסדירו בהפעלתו לפגוע היתד. עלולה מספרם הפחתת כי ביצוע' לתפקידי השירותים מאנשי

הקיים. המשטרתי הציוד של והיעילה

גראפית. בצורה הנ"ל החלוקה את מראה דלהלן 7 הטבלה

7 ה כ! :110

התפקידים1954 לעי אדם מה חלוקו!
אזרחיים) ועובדים מעוטרת (אנעוי

12



מוספים: שוטרים זה ובכלל המשטרה, עובדי ל כ נכללו לה, הקודמת כבטבלה זה בטבלה גם ;

. מתנדבים. ושוטרים נוטרים בה נכללו לא אך אזרחיים, ועובדים זמניים "

משמר אנשי כל מופיעים זו בטבלה ומרחבים. חטיבות לפי החיל חלוקת את המראה טבלה להלן
המלאכה. ובתי הסדנאות האימונים, בסיס אנשי בה נכללו וכן הארצי, המטה מצבת על הגבול .

8 ה ל ב ט

31.12,54  ומרחבים חטיבות לפי  המצבה

הכל םך מחיו
הצגזץן

םחןז
וזיפה

נזחוו
המרכז

מוזוו מתוו הנוטר,
תלאביב יוושליפ הא7עי הררנה

11
33
111115

141217
172233431
47812710690
852536203422222
31312461369
14216

2266393496539585
397861417210758861
12805077054205564594017

הכללי .המפקח
הכללי המפקח סגן

מחתי מפקח ן

מחלקה ראש
מחוזי מפקח סגן
מחוזי מפקח עוזר

ראשון מפקח
שני מפקח
סמל רב

ראשון סמל
שוטר ורב שני סמל

שוטר

משטרה אנשי הכל סך
. המניין 211669610925767856025867מן .

זמני מוסף שוטר
אזרחי פקיד

. שירות עובד

138
20
48

7
2
8

9

6

4
י 1
12

13
5

20
7

7

191
35
81

משטרה עובדי הכל 232271311075938086366174סך

1308515916327נוטרים

נמנים הארצי המטה מצבת שעל לכאורה, מראה, החיל של האדמיניסטראטיבית החלוקה בחינת
הרושם .(2322  האזרחיים העובדים את בחשבון נביא (ואם המניין מן משטרה אנשי 2116
 המרחבים וםגלי הארצי המטה מגל בין גדולה כמותית דיספרופורציד. כביבול שקיימת המתקבל
מן יוצא, ללא הגבול' משמר אנשי כל כאמור, הארצי' המטה במספרי נכללו, זו במצבה ן מוטעה
המשטרה, מיתקני כל עובדי נמנים הארצי המטה מצבת על שנית, לגלות. אין מספרם ואת הכלל,
בתי (סדנאות, התחבורה של המיתקנים עובדי האימונים, בסים אנשי כולו: החיל את המשרתים
שונים, מומחים מלאכה), בתי סדנאות, (מחסנים, הקשר של המיתקנים עובדי כל מחסנים), מלאכה,
לשם הארצי במטה כולם מרוכזים אלה עובדים וכיו"ב. אצבע טביעות עובדי מעבדות, עובדי
היה אפשר אי קיומם ובלי החיל, כל את משרתים הם ובזבוז.. אדמיניטטראטיבי פיצול מניעת
עובדים רק לאן נמנים הארצי המטה מצבת על אכן, היחידות. של הפונקציות את להפעיל לפעמים

רבים. עובדיםמבצעים גם בו נכללו אדמיניסטראטיביים:
של בתהליך לעיל) שהוסבר 1(כפי כיום עוד העומד ישראל, במשטרת שבחיל להדגיש יש ברם,
המינהליים הפיקודיים, לתפקידיו מרכזית חשיבות נודעת והתגבשות, התארגנות היערכות,
משימותיו. למילוי מלאה הכשרה ולהכשירו החיל את לגבש  שמטרתם המטה, של וההדרכתיים

וברכוח. ברםמכות ומנהל מדריך מרכז שיהיה ההכרח מן אלה לצרכים
גרידא, פורמאלית אלא אינה הללו העובדים מן רבים של למטה שהשתייכותם לציין יש זאת, עם

וכוי. הקשרים למשל, בהם: יושבים ואף המרחבים את משרתים הם דבר של שלאמיתו בשעה
התחבורה מיתקני את האחרים, הבטחוניים והתפקידים הגבול משמר את החשבון מן נוציא אם
יושבים, הם ושבהם במציאות משתייכים הם שאליהם למרחבים תחלקם האימונים בסיס ואת

לגמרי. אחר מספר הארצי המטה מצבת על מופיע היה
זה מונח שהגדרנו (כפי ביצוע בתפקידי עובדים המכריע ברובם הם הארצי המטה עובדי גם
בשלימותו, שבחיל מזה גבוה במטה השירותים עובדי של הייחסי שמספרם מאליו מובן אולם, לעיל)
ובזבוז. פיצול ללא במרוכז, החיל כל את שישרתו מנת על בו מרוכזים הללו והשירותים הואיל

13



אזרחיים עובדים ד.
דלקמן: בדרגות שירותים עובדי ו81 פקידים 35 במשטרה שירתו הדוח סיום*תקופת עם

המכוער

14
53
4
1

4
2
3

81

שיתתיבו עגברי

יומית משכורת
ח' דרגה
ז' דרגה
ו' דרגה
ה' דרגה
ד' דרגה
ג' דרגה

הכל בסך

הממסר גזברים

6
1

1

12
10
4
1

חניכים
15 דרגה
11 דרגה
10 דרגה
9 דרגה
8 דרגד.
5 דרגד.

35 הכל בסך

אחד זמני מוסף ושוטר שוטרות של למעמד חניכות ו2 פקידות שתי הועברו הדוח בשנת
שוטר. של למעמד

14



■ נ' פרק ן

; ■ אדם)* כוח , . .".." י. י
האדמ גוה געיית .1

שלה. האדם כוח בבעיות השנה גם להיאבק ישראל משטרת היתד. מוכרחה קיומה, שנות כבכל 1י

המשטרה. של מניינה רוב מורכב שממנו האנושי החומר של טיבו מחמת ביותר קשות אלה בעיות
חייו, תנאי אולם במשטרה! יעיל לשירות ולהתאימו לגבשו ואפשר וכלל כלל רע אינו זה חומר
ביותר. קשה שפתרונן בעיות יוצרים אלה כל  אחרים וגורמים השכלתו דרגת בארץ, המועט ויתקו
בארץ. והסוציאליים הכלכליים בתנאים התנודות ידי על גם ניכרים סיבוכים נגרמים כך, על נוסף
לכאורה, המשטרה. של האדם בכוח ייצובמה של אתחלה הורגשה הדוח לשנת שקדמו בשנים
בשטח אכזבה עמה הביאה הנסקרת השנה ברם' ויילך, יימשך הייצוב לתהליך לחשוב יסוד אז היד.
מקצת אולם ההשתפרות, תהליך עצירת לידי שהביאו הסיבות כל על לעמוד שעה, לפי קשה, זה.

עליהן. נעמוד ולהלן כיום, גם לנו הללומחוורות הסיבות מן
חלה שבה הקודמת, השנה לעומת כלל נשתנה שלא כמעט המצבה מן היורדים מספר ראשית;
651 (,לעומת המניין מן משטרה אנשי 649 המצבה מן ירדו הדוח בשנת זה. במספר ניכרת ירידה
ושוטרים. סמלים מפקחים,.ויתרם 6 עליונים, קצינים 6 היו המצבר' מן היורדים בין .(1953 בשנת
>מ59.40/0 המצבה מן היורדים בץ המתפטרים באחוז שוב שחלה העלייה מדאיגה יותר עוד אולם,
לממדים הגיע ולא לקדמותו אמנם חזר יטרם זה אחוז הנסקרת), בשנה ל69.90/0 1953 בשנת
מן היורדים אחוז אמנם היה שנד. כל כן, על יתר למדי. חמור הוא גם אבל ,1953 שנת שלפני
ויותר. %60 עד זר. אחוז הגיע ולפעמים המתגייסים, מספר לעומת אחוזים לעשרות מגיע המצבה
מן היורדים ומספר כליל הייחס נהפך הראשונה הפעם זו ביותר: חמורה התפתחות חלד. השנה אולם
נקל מגוייםים). 549 לעומת המצבה מן יורדים 649) המתגייסים מספר על ב%18.2 עלה המצבה
להלן) יפורט זו לתופעה המשוערות הסיבות מן (וחלק המתגייסים של למיעוטם הסבר למצוא יותר
בדבר המתפטרים של טענותיהם ייבחנו להלן המתפטרים. במספר העלייה להתחדשות מאשר
הללו הנימוקים מן חלק לקבל יש כי (אם המשטרה משירות לצאת אותם שהניעו הנימוקים

י הנטייה בגיבוש ניכר מקום כיום גם תופסים במשטרה והעבודה המשכורת תנאי בהסתייגות).
לשער יש ושונות". אישיות "סיבות  ו154 משפחתיות" "סיבות ציינו מתפטרים 152 להתפטר!
המתפטרים מספר של מיעוטו או שריבויו היה נראה כה עד כלכלית. בעיקר היא הסיבה כאן שגם
ההתפתחות נוכח לקבוע, קשה בארץ. מםויים זמן בפרק השוררים החיצוניים בתנאים וקשור תלוי
או בארץ, הכלכליים בתנאים שחל שיפור על ההתפטרויות מספר ריבוי מעיד אם השנה, שחלה
תנודה אלא כאן אין אם או לעיל, שצויינה ההדדית והתלות הקשר בדבר הנחתנו את מפריך שהוא

. בעתיה שוב תחזור שלא מקרית
במרוצת המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז בהשוואת עניין משום עכשיו גם יש אופן בכל

דלקמן: בטבלה כמודגם השנים,
9 ה ל ב ט

המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוזי
בין המתפטרים א7/ה _.,,,_
המצבה מן היוררימ השנה

%12.9 1948
%76.3 1949
%69.8 1950
%83.6 1951
%74.0 1952
59.4"/ 1953
%69.9 1954

המשכורת תנאי לשיפור דרך תימצא אם ייבלם השנה, עלינו נתחדש ששוב תהליך,זה, כי להניח יש
הפוך: בכיוון השנה שחלו ההתפתחויות מגמת היתד. הצער למרבית במשטרה. העבודה ותנאי

ב?גד, הבניין מן משטרה 5<*נ'{ף ?!תייחסינו זה י*בםרק הנוספריס (*
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הממשי ערכה ירד ישראל, במקטרת אחרים מסויימים ושירותים סעד שירותי של קיבוצם מחמת
זו לא בהם> העוסקים האנשים מספר והפחתת התפקידים ריבוי מאידך, העובדים. משכוות של
יימשך שאם לחשוש יש מוחשית. בצורה אותם הכבידו אלא העבודה, תנאי את שיפדו שלא בלבד

ההתפטרויות. במספרי השיא שנות לממדי להחזירנו הוא עלול זה, תהליך
משטרה אנשי של המצבה מן הירידה ריבוי  זו שבתופעה דאגה המעוררים הצדדים אחר

; דלקמן 10 בטבלה כמודגם דווקא, צעירים בגילים
10 טבלה

הגיל לפי  1954  המצבה מן היורדים

השנת, הטטפר הגיל

שנה 25 עד 238%36.8מ20
שנה 30 עד 20431.40/0מ25
שנה 35 עד 129%19,8מ30
שנת 40 עד 42%6.5מ35
שנה 50 עד 30%4.6מ40

מעלה 60.90/0מ50

100.00/0 649 הכל בסך

מעשרים שבגילים המשטרה אנשי מבין בא המצבה מן היורדים של המכריע שרובם מראה זו טבלה
שאנשי אנו למדים הגיל) לפי האדם כוח (הרכב 16 הטבלה שמן בשעה ,(68.20/0) שלושים עד

 י הקיים. בסגל 570/0 רק מהווים אלה בגילים המשטרה
כמודגם בשירות, ויתקם לפי המצבה מן היורדים של מיונם בחינת היא ביותר חשובה בחינה

*11 בטבלה
11 ה ל ב ט

בשירות ויתקם לפי  1954  המצבה מן היורדים

יר, ~ 20 ער 11 ער 6 חמש ארבע שלוש *,,*,,,, שנה פחות
םךהנ7 ומעלה 20 10 שנים שניט שנים ם " ש אהה משנה

עליונים קצינים
מפקחים
סמלים
שוטרים

1

13
201

10
90

1

9
98

2
9
75

1

2

29

1

1

19
45

1

1

17
18

2

1
1

16
6
80
857

21510010886326687בסךהכל יי 41649
מספרי עם השוואה

1953 נ251שנת 27114655328391651

מספרם ברם, בייחס. מועט שוויתקם המשטרה אנשי מבין המצבה מן היורדים רוב באו השנה גם
הקודמת השנה, מספרי לעומת השנה הוא אף עלה יותר גבוה שוויתקם המצבה מן היורדים של

הנסקרת). השנה של השנתי הכל לסך מתחת השוואה, לשם ניתנים הקודמת השנה (מספרי
בטבלה * סוגיהם לכל המצבה מן היורדים של הכוללים המספרים את ראינו דלעיל בטבלה

: בלבד המתפטרים מספרי נותחו דלקמן
12 ה ל ב ט

בשירות ויתקם לפי  1954  המתפטרים

רר9 * 20 ער 11 ער 6 חמש ארבע שלוש ,,,,ה,,ת שנה פחות
הכ? ומעלהסר 20 10 שנים שניט שניט ם שנת אחת משנה

6י 1 2 ג 1 _ _ 1 _ _ עליונים קצינים
5   11 1 2    מפקחים
71  י 1 14 16 2 8 8 10 12 סמלים
372  .  5 23 16 42 64 73 149 שוטרים

הכל 16183735219412131454בסך
מספרי עם השוואה

1953 1586557393324371387שנת

לעיל. שצויינה בתופעה אנו מבחינים כאן גם

$1



החח. בשבת המצבה מן ההורדות לסיבות המתייחסים המספרים מנותחים שבה טבלה להלן

13 טבלה
הורדות 1954  המצבה סיבותמן 

ההורדה םיבות קצינים
ממליםמפקחיםעליונים

הכלץשוטרים םר

בתפקיד 189נהרגו
44נפטרו

. 65443454התפטרו
המשטרה לפקודת (1)9 סעיף לפי 3030פוטרו
המשטרה לפקודת (3)7 סעיף לפי 8484פוטרו
המשטרה לפקודת (7)18 סעיף לפי ,פוטרו, 55
המשטרה לפקודת 15 סעיף לפי 1414פוטרו

המשטרה לפקודת (2)17 סעיף לפי 1111פוטרו
השירותים בענף צמצום בגלל 2323פוטרו

לצה"ל 1212גוייסו
אחרות 33סיבות

הכל 66637649בסך

המצבה מן שהורדו המשטרה אנשי 215 שמבין אנו למדים ומניתוחן דלעיל הטבלות של מהשוואתן
לפקודת (1) 9 סעיף לפי פוטרו 30 < 161 התפטרו לשירותם הראשונה השנה את שהשלימו לפני
לשירותו)ן,18 הראשונים החודשים ששת של הנטיון תקופתו תוך טירון לפטר (המתירה המשטרה
ששירתו המצבה מן היורדים מבין שונות. סיבות בגלל המצבה מן הורדו ו6 אחרות מסיבות פוטרו
מבין .22 ופוטרו 73 התפטרו שנתיים המשרתים מבין פוטרו. ו15 83 התפטרו אחת משנה למעלה
11 ו 19 התפטרו שנים ארבע המשרתים מבין פוטרו. ו33 52 התפטרו, שנים שלוש המשרתים
התפטרו שנים שש המשרתים מבין פוטרו. ו22 41 התפטרו שנים חמש המשרתים מבין 5 פוטרו
ותק בעלי המתפטרים מספר והמפוטרים, המתפטרים מספר פוחת ואילך מכאן .15 ופוטרו 21

תופעה שנה). 12 של ותק (בעל בלבד, אחד  המפוטרים ומספר ,4  היה שנים 25 עד 12 של
טבעית הנה זאת בכל הרי מצערת, היא כי אם  הנמוך הוותק בעלי מבין הנשירות ריבוי  זו
שהסתגלותו טירון בחזקת מרובה במידה עודנו הראשונות, שירותו שנות יחמש משטרה, איש למדי:
גם מורגשת זו תופעה נושר. הוא הרי מסתגל, הוא אין אם נסתיימו? טרם בחיל והתמצאותו
ברם, חמורה. דאגה ועוררה רציניים לממדים הגיעה למשל, אנגליה,, במשטרת אחרות, בארצות
מאחר בפרט ביותר, שליליות ותוצאותיה אנגליה, לעומת אף מופרזים הזאת התופעה ■ממדי" אצלנו
נזקים גורמות המרובות הנשירות קיומה. שנות כל משך המשטרה של התפתחותה את מלוות שהן
כל של ובהכשרתו באימונו מחדש להתחיל ההכרח ידי על נגרם חומרי נזק למשטרה; חמורים י

שברוב המתפטר' באיש שהושקעו ההשקעות הפסד ידי ועל מחדש! לציידו הצורך ידי על י, טירון
החדש, לשוטר אין ההכשרה, אף על כאמור, כי, לכיסויין, אף שירותו הספיק לא אפילו המקרים
התפוקה במלוא לעבוד שיוכל כדי הדרוש הנטיון הראשונות, השנים בחמש שירותו תקופת תוך
לפני מתבזבזים הללו, האנשים את ולסגל לאמן כדי שהושקעו והממון, המאמצים האפשרית.

החיל. של המקצועית הכשרתו של הממוצעת לרמה נגרם ומתמיד עצום נזק פירות. שהביאו
המכריע רובם מספיק. ונםיון ותק הכשרה, בעלי המשטרה אנשי כל עכשיו היו הנשירות אלמלא
ו6 עליונים קצינים 6 המצבה מן ירדו הקצינים מבין ושוטרים. סמלים  המצבה מן היורדים של
בין בו. לזלזל אין הקצינים מבין מתפטרים של זה מספר גם התפטרו). אלה (כל מפקחים
פוטרו 30 שונות? סיבות בגלל המשטרה לפקודת (3)7 סעיף לפי שפוטרו אנשים 84 היו המפוטרים
(2) ו17 (7) 18 סעיף לפי המשמעת על עבירות בגלל פוטרו 16 ! הטירונות תקופת במשך כאמור,
בשירותים. הצמצום מחמת פוטרו 23 בריאותן מטעמי המצבה מן הורדו 14 המשטרה! לפקודת

איש. 167 פוטרו הכל בסך
ונשארו הקודמות בשנים שנפגעו נכים מספר היו המשטרה לפקודת 15 סעיף לפי המפוטרים בין
גם צה"ל נכי של הזכויות משניתנו בהם. לטיפול הסדר נמצא שלא זמן כל המשטרה מצבת על
המלצת לפי המצבה מן הורדו זה מסוג המפוטרים שאר הללו. האנשים שוחררו המשטרה לנכי

י מן חלק שנים. במשך תדיר שחלו לאחר המכריע רובם לשירות, אותם שפסלה רפואית ועדה
ביותר, המעולים הסוגים מן היה לא בריאותם כשמצב מלכתחילה למשטרה גוייס הללו האנשים
היו ביותר הטובים המועמדים את לברור האפשרויות כאשר המשטרה, של הראשונות בשנותיה

מצומצמות.
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* צמצום בהן חל שוב האחרונה בשנה אולם הברירה' אפשרויות שופרו האחרונות בשנים
מועברים הם ואין הגבול' במשמר לשירות הכלל' מן יוצא ללא כמעט מופנים' החדשים המגוייםים
המתפנים המקומות זו. בחטיבה מסויימת תקופה ששירתו לאחר אלא כלליים משטרה לתפקידי
לאחר,שסיימו הבכירים' המשמר אנשי מבין העברות ידי על מתמלאים הרגילה המשטרה ביחידות
אלה ובפרט רבים, מועמדים מכך.נמנעים כתוצאה לעיל. כאמור המינימאליות, שירותם שנות את בו
שהנה למסגרת לחזור להוטים הם אין למשטרה: מלהתגייס בצבא' שירותם את סיימו זה שאך
לסטות המשטרה של בדעתה אין זאת' כל עם הרגילה. המשטרה מאשר רבה במידה מעיןצבאית
זו. נוהל גורם דבר של בסופו אם אפילו השעה' צורכי ואת הנסיבות את ההולם האמור' הנוהג מן
הקפדה האחרונות בשנים המשטרה מקפידה כך על נוסף הפנויים. המקומות במילוי מסויים קושי
מנת על דרישותיה על לוותר מוכנה היא ואין ביותר' המתאימים המועמדים בחירת על יתירה
שכמי על שירבצו או מעצמם' שיתפטרו או לפטרם, צורך יהיה מה זמן שלאחר אנשים שיתגייסו

פרודוקטיבית. בלתי כמעמסה החיל
המשטרה משורות להוציא  לעיל) למתואר הגיוס צמצום ושל הפיטורים של העיקרית מטרתם
אופיים מחמת אם כראוי' המשטרה לעבודת להסתגל רוצים שאינם או מסוגלים שאינם האנשים את
רמה בעלי אנשים בברירת ויתורים מספיק. הבלתי הגופני או השכלי כושרם מחמת ואם מזגם, או
שפורטו לליקויים גורמיס שהם בלבד זו לא דבר' של בסופו בי' בהפסדם יוצא שכרם  מתאימה
בדרגות משטרה אנשי של וקבוע יציב סגל של התהוותו את הם מונעים כך, על נוסף אלא. לעיל,
יעילה ומוכשרת, מנוסה משטרה ליצירת ועיקרי ראשון תנאי  וקביעות יציבות הנמוכות.

יכולת. ובעלת
ולעשותה המשטרה בעבודת קבע של השתלבות להשתלב שיחליטו לאנשים זקוקה המשטרה
אחריות מקבלתי הנמנעים לאישים זקוקה המשטרה אין הפרודוקטיבית. חייהם תקופת לכל מקצוע
שאינם או החיל' על המוטלת במעמסה חלקם במלוא לשאת מוכנים שאינם או המקצוע ומלימוד
לסבול יבולה המשטרה אין כן, על יתר זו. במעמסה לנשיאה עצמם את להכשיר נכונות מראים
ושל המדינה של הנוכחי במצבן ביותר חיונית במעמסה מלאה נשיאה זה. מסוג אנשים בתוכה
בעקבות שבאו הצמצומים ידי על הנגרם החלל את למלא תובע השעה כורח כאחד: המשטרה חיל
במקום עבודתה? פריון בהגברת המשטרה, של המקצועית יכולתה בהרמת  הכלכלי המצב
ולפעמים יכולתם, במלוא לעשות המשטרה אנשי נתבעים כך לשם האיכות. על הדגש הוטל הכמות

הרגילה. מיכולתם למעלה אף
בחדגוניות ונשנית חוורת היא אף וההתרעה בשנה, שנה מדי הפרק על ועולות חוזרות אלה בעיות
יציב סגל יצירת כי עליהם, ומלהתדיע הדברים את מלשין להפסיק אין כן, פי על אף שלכאורה.
לקיומה חיונית  מקצוע כאנשי בה וישתקעו שישתרשו ומנוסים מאומנים משטרה אנשי של
להצלחת לקוות קשה ברם, <, שיישמעו הדברים של סופם המשטרה. של והיעילה הסדירה ולפעזלתה
בעלי שיהיו עבודה ותנאי שכר תנאי ליצור בידה יהיה כן אם אלא זה בכיוון המשטרה מאמצי
אחרי לחזר ולא במשטרה, להישאר אותם ושימריצו מתגייסים של מתאימים לסוגים משיכה כוח

יותר. קוסמות פרנסות
קיומה שנות במשך לעיל' שהוסברו התנאים של המצטברות התוצאות את המראה טבלה להלן

ישראל. משטרת של

14 ה ל ב ט

1954  1948  המצבה מן והורדות גיוסים

היורדים אחה
המצבה מן

המחגייםיט לעונות

המתפטרים אחה
היורדים מביו
המצנח כון

מהם
התפטרו

מן הוררו
המגיבה גוייםו הש.נה

%14.6
32.1%
55.8^0
41.2%
0'ל61.0
52.470
118.20/0

0'ל12.9
76.3%
69.8%
83.70/0
74.0%
59.4%
69.9%

40
447
462
742
625
386
454

309
586
662
887
844
651
649

19482120
19491827
19501186
19512154
19521383
19531243
1954549

43.9"/ 68.8"/ 3156 4588 10462 הכל בסך

כל של 43.90/0 של מחזור  דלעיל מהטבלה המשתקף העניינים מצב את נכנה אם נגזים, לא
מאי שגוייסו האנשים כל של מספרם למחצית ביותר רחוק לא בזמן להתקרב העלול המתגייסים,
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לנו) ידוע שהדבר כמה (עד תקדים לו אין אופן בבל ביותר? בחמור  ישראל! מדעת של קיומה
חמורה המשטרה אנשי של הממוצע הוותק על השפעתו הזה' הענקי המחזור אחרות. במשטרות

דלהלן. 28 '27 בטבלות משתקפת זו השפעה לעיל. שהסברנו כפי ביותר'

ההתפטרויות נימוקי
, ■ להתפטרות: בקשות שהגישו המשטרה אנשי ידי על שניתנו הנימוקים של ניתוח להלן

15טבל ה

ו 1954ההתפטרויותנימוקי 1952 

הטוענים האחוומספר

195419531952195419531952

ותנאי מספקת אינה המשכורת
קשים 6810525415.00/027.20/040.70/0שירות

משפחתיות ./"1529415433.50/024.4סיבות 24.70/0
לקוייד. 322950%7.0%7.5%8.0בריאות

להשתלם המתפטר 9472.00/1.00/0%1.1כוונת
אחר ממשלתי למשרד 01.70/0/ם1.0/"44110.9העברה

]21התיישבות 124.60/( 0/ם3.1
לחוץלארץ 1412149%8.1%3.1%23.8נסיעה .

יושונות אישיות 1541סיבות 12733.90/01 32.70/

הכל 100.0%100.010/"454387625100.0בסך

הסיבות את מגלים אינם הפורמאליים הנימוקים כי ברור הקודמות' בשנים מאשר יותר השנה,
הגדול. ברובם הפחות לכל לאשורן' האמיתיות

הארט פוח הרגכ 2
בעיותיו. ושל המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קוי להבהרת מספר יטבלות ניתנות להלן
במשטרה הוותק המוצא' ארץ ההשכלה' רמת המשפחתי' המצב לפי הגיל, לפי נותח האדם כוח
הסך של השוואה ניתנת המשפחתי) המצב  29 לטבלה (פרט טבלה בכל בארץ. השהות ותקופת
מהווה סוג שכל האחוזים ניתנים וכן '1953 לשנת המספרים עם 1954 לשנת המספרים של הכלי
הטבלות מן טבלה לכל מתחת .1953 שנת עם 1954 שנת בהשוואת כאן גם השנתי' הכל בסך
.1953 שנת נתוני עם והשוואתו 1954 לשנת המתגייסים מספר של מקביל ניתוח ניתן הנזכרות
הן מה אותנו מלמדת החיל' של הכוללים המספרים עם למתגייסים המתייחסים, המספרים, השוואת
הפרקים ראשי לפי הוא גם נותח זה חומר הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש מגמות.ההתפתחות
המשפחתי. המצב לסעיף ומחוץ לטירונים' בייחס קיים שאינו הוותק, מסעיף חוץ לעיל, שנמנו
1950 בשנות האדם כוח הרכב של ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנים כך על נוסף
והוותק ההשכלה, דרגת בארץ' השהות תקופת המוצא' ארץ כדלקמן: הפרקים בראשי '1954

במשטרה.

המשטרה אנשי של גילם א.
16 טבלה

הגיל לפי  19531954  האדם כוח הרכב

הגיל
בס"ההאהחהכוללהמספרושוטריםםטליםקטינים

19541953195416531954195319541953

שנה 25 עי
שנה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

5
46
214
173

2
39
206
171

1751
1552
1662
464

1716
1628
1723
482

1756
1598
1876
637

1718
 1667
1929
653

29.9"/
27.2%
32.0"/
10.9%

%28.8
27.9%
32.3%
11.0%

100.00/0 100.00/0 5967 5867 5549 5429 418 438 הכל בסך
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17 טבלה
הגיל לפי  1954  מגוייסים  האדם כוח הרכב

בסך האחוז
השנתי הכל

המםגזר
הבולל

סמליים
ושוטרים קצינים הגי?

שנים 25 375375עד %68.3י
שנד, 30 .עד 26410410819.70/0
שנה 40 עד 318475510.00/0

ומעלה 41110112.00/0

%100.0 549 536 13 הכל בסך

 המשטרה מאנשי כ%90 החיל. של הממוצע בגיל ניכרים שינויים חלו לא הנסקרת בשנה
השנה של מזה כמעט שונה אינו, משלושים למטה שגילם האנשים מספר ן מארבעים למטה גילם
למטה בג^ל הם 880/0  1954 שנת מגוייםי בין הקודמת). בשנה %56.7 לעומת %57.1< שעברה

מארבעים. למטה  ו980/0 משלושים
מכך להתעלם אין ברם' משלושים. שלמעלה בגיל הם הקצינים מכל ל900/0 קרוב זאת לעומת
הלארחוק, בעתיד הייחס את לשנותי עשוי המשטרה שבאנשי הצעירים מבין ההתפטרויות שריבוי

מכך. לצמוח העלולות התוצאות על הדעת את לתת וראוי

המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.
18נ זבלה

כויח הרכב ארץ19531954האדם לפי המוצא

ושוטריםקצינים הג\ללסמלים נם"המסמר השנתי.האחוז ה

195419531195<119531954195319541953

ישראל %19.1/"5562101210791067114118.2ארץ
17.3/"87102010241028103117.5אסיה /יי

י9אפריקה 894993495894216.30/0%15.8
3633382439249928022837%47.8%47.5אירופה
339131216%0.2%0.3אמריקה

הכל %100.0/"4384185429554958675967100.0בסך

19 טבלה
המוצא ארץ לפי  19531954  מגוייסים  האדם כוח הרכב

בסרהכוללהמספרושוטריםםמלי0קצינים השנתיהאחוז הכל

19541953195419531954195319541953

ישראל 387526178269%14.2%21.6ארץ
111323411323520.6718.97אסיה

/"145269145269%26.421.6אפריקה
1013202456212469%38.6%37.8אירופה
1111%0.2%0.1אמריקה

הכל /"132253612215491243%100.0100.0בסך

מכל %35.7 איפוא, הם, המיעוטים בני המיעוטים. מבני 381 ,18 בטבלה נכללו הארץ ילידי בין
במשטרה. המשרתים הארץ ילידי

מתגייסי מבין ו%47 המשטרה אנשי מכל %33.8 הם ארךישראל) (להוציא ואפריקה אסיה ילידי
הקודמת. בשנה ו%40.1 %33.1 לעומת '1954 שנת

ארצות, ושש מארבעים באו ישראל שוטרי המשטרה. אנשי באו שמהן הארצות בפירוט עניין יש
ארצות לפי החיל של הרכבו הגלויות. וקיבוץ היישוב בבואת את אנפין בזעיר משקפת והמשטרה
המשטרה היישוב. של הדמוגראפי בהרכבו שחלו השינויים את נאמנה משקף קיומו בשנות המוצא
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שונות אלמותו ובאי השונות העדות אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך השונ: גורב! טפלן, ללא ג^שמושת,
מובהקת. ישראלית דמות בעל אחיד לציבור בה מתמזגים

: המשטרה אנשי באו שמהן הארצות הן ואלו

כ"א

 1067ישראיל

 838פולניה

 800רומניה

 528עיראק

 381מצרים

 385מרוקו

 332גרמניה

 223צ'טטלובקיה

 213תורכיה

 171הונגריה

 י 127בולגריה

 ארמניה) (כולל 123רוסיה

104לוב

 93סוריה

 86אלג'יר

 72אוסטריה

 75תימן

 64פרס

 58ליטא

 . 31לבנון

 33יוון

 מקורסיקה) 5 (מהם 27צרפת

 23יוגוסלביה

 18לטביה

 י 18ספרד

 מסיציליה) 2 (מהמ 18איטליה

 10בלגיה

 9הודו

 5הולנד

 הברית 6ארצות

 5אפגאניסטן

 הירדן 3עבר

 3ארגנטינה

 3סין

 . 4אנגליה

שויצריה, קולומביה, קובה,

דרום מכסיקו, בורמה,

שווריה, סודן, דנציג, אפריקה.'

 קורדיסטן נאינדונזיה, 1
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20 115:כ!ד1 ?3

רזכזד^בא ארגן
יין

1950
1951
1952
1953
1954

022 ^5ס 0?/' 03.7 %ן.0

אמריקה

(54.2/'.

11₪

אירופת
111111

אפריקה אסיה יעןראל ארע



השניב! נ1ר(מ^ השתנה האנשיב!, של האבסולוטי למספר לב לשים שמבלי אנו למדים זו ג!טבלה
ירד הארץ ילידי אחוז כדלקמן: האדם, כוח בהרכב השונות הארצות יוצאי של חלקם האחרונות
עלה אסיה ילידי אחוז .%18.20/019.1 ,%19.1 ל20.30/0, 1950 בשנת מ%23 מתמדת' בהדרגה עלה
,%15.8 ,%14.6 ,%11.7 '%7.4 אפריקה ילידי .(%17.5 '%17.30/0,17.5 ,%13.7 ,%8.1) בהדרגה
ילידי אחוזו .47.80/0 '%47.50/0,48.5 ל54.1, מ%61.2 בהתמדה ירד אירופה ילידי אחוז .16.30/0

ניכר. שינוי ללא נשאר והוא זעום תמיד היה אמריקה
בשנות הישראלית. האופלוסיה של בהרכבה התמורות את נאמנה אלה שינויים משקפים כאמור'
הדבר את לייחס יש הנראה וכפי זד" מסוג השינויים בשיעור ניכרת האטה הורגשה 19541953

החיל. של לגיבושו מאשר יותר היישוב' של הדימוגראפי הרכבו לגיבוש

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

21 טבלה
ההשכלה לפי  19531954  האדם כוח הרכב

ההשכלה דונה
הכוללושוטריםסמליםקטינים כ0יהמספר השנתיחאחח יה

19541953195410531954195319541953

מעממית 0'ל542444542444%9.27.4פחות

0/"8353317233583255341155.50/057.2עממית

תיכונית 12193012433132625.30/0%4.4חצי

246251131014001556167726.60/0%27.7תיכונית

גבוהה 16481424180.40/00.3חצי ס/0

03.00/0'ל819196901771813.0גבוהה

הכל 4384185429554958675993100.0בסך %100.0 %

22 טבלה
ההשכלה לפי  19531954  מגויימים  האום כוח הרכב

ההשכלה ררגוז
הכוללושוטריםסמליםקניינים כס"המספר השנתיהאהוו ה

19541953195419531954195319541953

מעממית %17.9/"322320.6נ1132221פחות

329277129577153.70/062.00/0עממית

תיכונית /"%17.6.!:9728572911חצי

5114812953140%9.7%11.2תיכונית

גבוהה 0.870/"31699101.6חצי

.2155761.30/0גבוהה %0.5

הכל 132253612215491243100.0בסך %100.0 %

המתייחסים במספרים בלבד. קלים שינויים חלו החיל אנשי של להשכלתם המתייחסים במספרים
החדשים. המועמדים בברירת המטה של להקפדתו לייחסו ויש קל' שיפור הורגש 1954 שנת למגוייסי
ראשונית חשיבות נודעת שבה לחטיבה תחילה כולם מופנים החדשים שהמגוייסים לזכור יש מאידך,
למשטרה מועברים שהם סופם שאמרנו, כפי אולם, השכלה. לרמת מאשר אחרות ולמעלות לתכונות
ולשפרה. השכלתם רמת את להעלות האפשרות להם ניתנת שירותם שבשנות פי על ואף הרגילה,

הראויה. למדרגה מגיעה היא אין זאת בכל הרי

23
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לא זה שמצב לחשוש יש החיל. של ההשכלה גרמת לירידה מתמדת מגמר! על מראה זו טבלה
הוצאת ידי על או והעבודה, המשכורת בתנאי. ניכרים שיפורים יחולו כן אם אלא תקנתו על יבוא

כללית. להשכלה משטרתיים לקורסים ושליחתם העבודה מן אנשים

המשטרה אנשי של בארץ שהותם תקופת ד.

24 ה ל ב ט

בארץ השהות תקופת לפי  19531954  האדם כוח הרכב

נארץ השהות תקופת
ושוטריםקצינים וזבגללממלים נ0ייהמספר השנתיהאח!! ה

19541953195419531954195319541953

הארץ 55621012107910671141%18.219.10/0ילידי

ומעלה שנים 1031429994310051257130421.40/%21.8

שנים נ1055933251215592571 592%43.826.70/0

שנים 5210239621894972191716.6"/%32.1

שנתיים עד 110110.20/0שנה

משנה 220.0370פחות

4384185429554958675967100.0בסךהכל %100.0 %

25 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19531954  מגוייסים  האדם כוח הרכב

כארץ השהות תקופת
ושוטריםסמליקצינים ם

1953

הכולל נםיהמספר השנתי.האחח יה

1954195319541954195319541953

הארץ /"387526178269%14.214.1ילידי

ומעלה שנים 1081152806091 10.9/0%7.3י

שנים 1052321837622037940.1"/30.50/0

שנים 5219049519049534.60/39.80/0

שנתיים עד 77%0.6.שנה

משנה י1212פחות %0.2%0.2

.132253612215491243:סךהכל 100.0%100.0"/
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שנת מתגיי*י בין והן הקלי* המשטרה אנשי סגל בין הו בולטת. ב#לל, המצג נשתגה ולו מילון
י כפי נגרמה, זו תופעלו משנתיים,. פחות הוא בארץ שוויתקם אנשים כלל מוצאים אנו אין 1954
החדשים העולים של הימנעותם ידי על  ושנית בעלייה, שחלה ההפוגה ידי על כל, ראשית הנראה,
בחיל, ושנשארו חדשים, עולים בהיותם בזמנם, שגוייסו האנשים של ויתקם למשטרה. מהתגייםות
בשבת מ%35.5 ירד חמש עד שנתיים של הוותק בעלי מספר ניכר. שינוי המספרים יחסי את שינה
לזה במקביל .%50 כמעט של ירידה כלומר הנסקרת בשנה ל16.60/0 ב1953 ו32.10/0 1952
הוותק בעלי מספר ל%43.8. מ26.70/0  שנים עשר עד מחמש בארץ שוויתקם האנשים מספר עלה
מ19.10/0 הארץ ילידי אחוז שוב ירד זאת לעומת ן שינוי ללא כמעט נשאר ומעלה שנים מעשר

.1954 בשנת המתגייסים במספרי יותר עוד בולטים אלה שינויים ל%18.2.
אלה מבין ו379' הארץ מילידי משטרה אנשי 153 הדוח בשנת המצבה מן ירדו זאת לעומת

.1948 מלפני בה היושבים
בשנות בארץ הוותק מבחינת האדם כוח בהרכב התנודות את גראפית בצורה מראה 26 טבלה

.19541950

המנדט) במשטרת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

27טבל ה

הרכב האדם כוח לפי:  19531954 במשיטרה הוותק

ץשגטריטקע>נ>0 תנץללטטליגו בםהמספר השנתיהאחו! "ה

1954105319541953'1954195319541953

ומעלה שנה 661472013%0.3%0.2מ30
שנה 30 עד שנה %1.5/.3632525688881.5מ20
שנה 20 עד שנה 9897143120מ15 241217%4.1%3.6י

שנה 15 עד 3037175184205221%3.5%3.7מ10
שנים 10 עד י18611712734871459604מ5 24.90/%10.1

שנים 5 1665595912611977%10.4%16.4עד
שנים 4 141411646291178643%20.1%10.8עד
שנים 3 %21.2/11138301251841126414.30עד
שנתיים 251286593789094915.20/0%15.9עד

אחת שנה 1625318966334919%5.7%16.6עד

100.0"/ 100.0"/ 5967 5867 5549 5429 418 438 הכל בסי

הגבוה המחזור אלמלא ניכר יותר הרבה להיות אמנם, היה, עלול אשר מוחשי שיפור חל זה בנידון
ירד: בייחם מועט ותק בעלי האנשים מספר הקודמות. בשנים המצבה מן והורדות התפטרויות של
פחות  55.30/0 הקודמת): בשנה 80.90/0 (לעומת %65.7  שנים מחמש פחות של ותק בעלי
53.70/0 (לעומת שנים משלוש פחות  %35.2 הקודמת)! בשנה %64.5 (לעומת שנים מארבע
משנה%5.7 פחות < הקודמת) בשנה %32.5 (לעומת %20.9  משנתיים פחות < הקודמת) בשנה
המשרתים האנשים כלומר, מלא, אימון המאומנים האנשים אחוז ,> הקודמת) בשנה %16.6 (לעומת
הוותק בעלי של מספרם אין עדיין ברם, לעודד. כדי בכך ויש איפוא, עלה, שנים, מחמש למעלה
זה. באחוז להסתפק שאין מאליו ומובן המשטרה, אנשי מכל בערך, שליש, על עולה המספיק
מגיע הוותק. בעלי אחוז היה המשטרתי האדם שבכוח היציבות וחוסר המתמדת הנשירה אלמלא
בלבד, ישראל מדינת הקמת של תוצאה איננו הוותק בעלי מיעוט רצון: משביעים לממדים כיום

המתואר. היציבות חוסר של (ובעיקר) גם אלא
גראפית. בצורה דלהלן 28 בטבלה משתקפים 19541950 בשנות בוותק שחלו השינויים

27
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המשפחתי המצב ו.

29 טבלה
המשפחתי המצב לפי  1954  האדם כוח הרכב

אלמנים אלמנים גרושים נרגשים ילרים עם ואים גש נשת
בם"ת עם בלי עם בלי בלי רווקים הררנה

ילדים ילדים ילדים ילדים 12 11 10 9 8 ד 6 5 4 3 2 1 ילדים

438 2 1 1 2      2.4 8 65 187 104 45 17 י קצינים

5429 3  6 8 1 1 3 7 12 37 51 117 230 477 1288 1254 745 1189 ושוטרים ממלים

3867 5 1 7 10 1 1 3 7 12 37 53 121 238 542 1475 1358 790 1206 הכל בסך

3



חמ*גיי*יפ וחלוקת גיופ *3

וחטיבות. ליחידות חלוקתם ואת למיניהם המתגייסים מספרי את המראה טבלה להלן

30 טבלה
אזרחיים ועובדים משטרה אנשי  1954  הצבתם ומקום לדרגותיהם המתגייסים

90היהירה
1^ *י .*

ק

ק
.*/

8

0
נ.

3\1\099
3ימ'?

39
ק
:3 .,

%

0
.1
0

הארצי 4737357405125352582המטה

ארצי אימונים 4426בסיס

ירושלים 13940מחוז ■44445

תלאביב מחוז .3303353885

חיפה 214761303מחוז

הצפון 1585983708מחוז

המרכז 111218מחוז

הכל 4943493549151652755204בסך

ושינויים תנועה .4

נפטרים א.

נפטרו הדוח המשטרהבשנת דלקמן:אנשי
ראשון משולםמפקח נתן תפקידובר במילוי. 9.5.54נפל

ראשון286 חנוךסמל 21.11.54נפטרמירון
שני2059 יעקבסמל 4.11.54נפטרמלמד
בונדרשוטר2945 תפקידוסלח במילוי 26.3.54נפל
מאירשוטר3335 תפקידוכהן במילוי 1.7.54נפל
5843 משהשוטר,■ 30.1.54נפטרכהן
ארואררשוטר7151 חנה 22.2.54נפטרטורק
איברהיםשוטר7225 מוחמד תפקידוזכריה במילוי 17.3.54נפל
נתןשוטר8638 תפקידופס במילוי 12.10.54נפל
פנחסשוטר12331 תפקידוםירויה במילוי 27,1.54נפל
יצחקשוטר13002 תפקידוכהן במילוי 22,8.54נפל בין

5.12.54 ולבין
יהושעשוטר13323 תפקידושלוקה במילוי 8.5.54נפל
טוביהשוטר13273 תפקידווולפכזטל במילוי 9.5.54נפל
זמני10975 מוסף אליהושוטר סימון תפקידובן במילוי 29.9.54נפל
זמני10913 מוסף בנימיןשוטר תפקירוימיני במילוי 28.8.54נפל

שלושה פי גדול הנופלים מספר היה השנה תפקידם. במילוי נפלו הנפטרים של הגדול רובם
ובשיקומן. הנופלים במשפחות הטיפול בעיית נתעוררה פטירתם בעקב הקודמות. בשנים מאשר
למשרו הםדרשלארעי, לפי המשטרה, חללי במשפחות הטיפול הועבר הדוח לתקופת שקדמה בשנה
הנסקרת בשנה לישראל. ההגנה) צבא חללי כבמשפחות בהן המטפל השיקום)' (מחלקת הבטחון
הכנסת! שולחן על הונח המשטרה" נפגעי "חוק זה: זמני להסדר חוקי בסים להשגת צעדים ננקטו
כמעמרם מעמד המשטרה לנכי קובע המוצע החוק לדיון. ההצעה הגיעה טרם הדוח תקופת גמר עם
אנשים של משפחותיהם בעיית תפקידם. במילוי שנפלו משטרה באנשי רק דן והוא צה"ל, נכי של
הענקת ידי על פתרוןשלארעי, היא אף נפתרה התפקיד, בעקב לא אך בשירות' בהיותם שנפטרו
המרו לפחות. שנים חמש של שירות אחר שנפטרו .משטרה אנשי של למשפחותיהם גימלאות
(גימלאות). המדינה שירות חוק שיתקבל לאחר לו יינתן וזה חוקי תוקף מתן זקוק הוא אף זה זמני
משטרה אנשי של לקבורתם הצבאיים הקברות בבתי מסויימות חלקות הקציב הבטחון משרד

תפקידם, במילוי שנפלו
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ביותה רב, במשטרה שוויתקם אנשים של שיחתם סיום בעיית את גם יפתור הגימלאות חוק
ראוי והמשטרה של יעילותה לצורכי אשר אחרים, של וכן השירות' מן לפרוש מעוניינים והם
התפוקה במלוא הקשים המשטרה תפקידי את למלא בכוחם עוד אין גילם שמחמת משום שיפרשו,
קיום. של מינימאלית אפשרות להם תינתן אם אלא אלה של שירותם את לחסל איאפשר הדרושה.
הקיימים התנאים את תואמים אינם בפנסיה הדנים המשטרה פקודת בסעיפי שנקבעו הכללים
גימלאות חוק בחקיקת הטיפול להחשת הקובעים הגורמים עם ומתן משא מנהלת והמשטרה במדינה,

מתאים.

בדרגה העלאות ב,

איש. 455 בדרגה הועלו הדוח בשנת

האנשיםלררנת נוספו

הכללי המפקח 1סגן

מחוזי 1מפקח

מחוזי מפקח 5סגן

מחוזי מפקח 12עוזר

ראשון 51מפקח

שני 24מפקח

סמל 7רב

ראשון 88סמל

שוטר ורב שני 266ממל

הכל 455בסך

בדרגה הורדות ג.

אחרים מטעמים  ויתרם משמעת, מטעמי 28 משטרה, אנשי 102 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה
או שבאופי סיבות מחמת לדרגה מספקת הכשרה חוסר בדתה, הועלו שלמענו התפקיד (סיום

ועוד). אחר, בכישור
לדרגת  ויתרם יותר, נמוכה קצונה לדרגת אחד הורד מהם קצינים, 7 היו בדרגה המורדים בין

ושוטרים. סמלים

גריאות *5

הקודמת, בשנה 7.5 לעומת ,7.1  הדוח בשנת היה משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר
מתמיד, אך איטי, שיפור על מצביעים אלה מספרים ב1950. ו11 ב1951, 9 ,1952 בשנת 61

היה בריאותם שמצב אנשים מספר של פיטוריהם המשטרה. אנשי של הממוצע הבריאות במצב
אנשים של שחרורם את שיאפשר לגימלאות חוק והפעלת (1 סעיף ב/ בפרק (כנזכר מעורער
המשטרה. אנשי של הממוצע בריאותם מצב את נוסף שיפור וודאי ישפרו  רופפת שבריאותם
דמי המוכרות. החולים מקופות באחת להירשם האנשים חוייבו הקודמות, כבשנים השנה, גם

עצמם. המשטרה אנשי ידי על ובחלקם המשטרה, ידי על בחלקם שולמו החברות
לחופשה היוצאים המשטרה באנשי התומכת מחלה, למקרי הסיוע בקרן השתתפו המשט_ךה אנשי כל

מלאה. משכורת לשלם החוק מתיר שעליה זו ע;1 עולה שתקופתה מחלה מחמת תשלום ללא
של מטרתה, מםויימות. בדרגות משטרה לקציני שנתית רפואית בדיקה הונהגה הדוח בשנת
מונע טיפול ולאפשר הנדונים, הקצינים של בריאותם נפגמה לא אם לגלות  זו שגרתית בייקה

מחלה, גילוי של במקרה
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נידונו אנשים 2444 הקודמת* השנה על אף עלתה ורמתה טובה, החיל משמעת היתה השנה גם
לזכור, יש מקוצר. משמעתי בדיון הוטלו שונים ועונשים והמשמעת' הטוב הסדר על עבירות על
שן! המכריע רובם אחד, מעונש יותר אחד, אישום בגליון אחה איש על הוטל שלפעמים אמנם,
במקרים ורק המשטרתי, הנוהל ועל הסדר על פנימיות עבירות על נפסקו המשמעתיים העונשים
!ה; מסוג הנאשמים הקהל. ואנשי המשטרה אנשי שבין היחסים מן שנבעו עבירות על  מועטים
לדן הובאו שבהם והחמורים ביותר קשים עונשים נענשו הקהל) באנשי '(פגיעה עבירות של
אבקו על רשות, נטילת ללא היעדרות יעל בעיקר הוגשו משמעת משפטי למשמעת. דין בית בפני
המלצות 41 'הוגשו השנה וכיו"ב. ברשלנות המשטרה לרכוש נזק גרימת על איחורים, על ציוד,
ניתנו מקרים וב1063 קנסות, 1424 הוטלו בדרגה! להורדה הומלצו איש 28 הנאשמים) לפיטורי
הנעדר איש של שמשכורתו קובע (החוק מקרים ב258 הופקעו המשכורת מן סכומים נזיפות.
הנאשמיט נענשו מקרים ב333 ההיעדרות).; לתקופת מופקעת התפקיד מן מספקת סיבה ללא
הנזק, מן בחלק או בנזק, לשאת המשטרה איש חוייב מקרים ;וב217 בקסרקטין, מעצר של בעונש

וכיו"ב). המשטרה ציוד (אבדן המשטרה לרכוש באשמתו שנגרם
כווז של לטיבו בייחס שנאמרו הדברים את בחשבון להביא יש דלעיל במספרים עיון בשעת
לןילן והוא עיקר, כל רע אינו המתואר המצב הרי הנסיבות*, לכל לב בשים המשטרתי. האדם

השוטרים. סגל של ויתוקו עם בדבבד ומשתפר
במשטרה, שירותם בשעת מקצתם אזרחיים, בתי,דין ידי על משטרה אנשי 17 נידונו הדוח בשנת
שירותם. בשעת או, לשירות כניסתם לפני שביצעו עבירות על המצבה, מן שהןךדו לאחר ומקצתם
שנידונו. לאחר השירות מן פוטרו המשפט, לפני המצבה מן הורדו שלא הנידונים, מבין ששה

חמורות' עבירות על למשמעת, המשטרתיים הדין בתי בפני לדין משטרה אנשי הובאו השנה גם
מאסו לתקופות נידונו הנאשמים בתפקיד. חמורה התרשלות מתיה, קבלת שוחד, קבלת כגון,
הנסקרת בשנה מאסר. שנתיים של המכסימאלי העונש הוטל שוחד קבלת של אחד במקרה שונות.
משום בעבירות היה כן אם אלא למשמעת, הדין בתי בפני לדין אישים מלהביא המשטרה נמנעה
אישורו לאחר פוטרו' למשמעת דין בתי ידי על חייבים שנמצאו האנשים כל זדון. מעשה או שחיתות
המשטרה. שר ידי על  יותר קשה עונש של ובמקרים הכללי, המפקח ידי על הדין פסק של

31 טבלה
למשמעת זין 1954בתי

בםרחכלשוטדיפםמליםקצינים

שהואשמו האנשים מספר
למאסר נידונו חייבים' גמצאז

מהשירות ופוטרו
זוכו

3

3

4

4

1

1

8

5
3

המ3ק| של לאישורו אלא זקוק הוא ואין לערעור' ניתן אינו למשמעת דין בית של דינו פסק
המשטרה. שר של  חדשים משלושה שלמעלה מאסר של ובמקרים הכללי

32 טבלה
אחרים משמעתיים עונשים

מ80רהעונש
ואנשינו יה

לפיטורין 41המלצה
בדרגה להורדה 28המלצה

נקסרקטין 333מעצר
1424קנס

משכורת 282הפקעת
נזק 217תשלום

1063נזיפה

הכל 3388בסר
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שבח ודברי. פרסים ב.
למספר ניתנו כספיים פרסים והיעילות: המשמעת להעלאת חיוביות פעולות גם נקטה המשטרה
ידי על שנשלחו במכתבים שבח דברי לאנשים הושמעו אחרים במקרים ן שהצטיינו משטרה אנשי
הוענקו השבח ודברי הפרסים המטה. בפקודות שפורסמו מיוחדות יום בפקודות או הארצי המטה
לב אומץ שהוכיחו לאנשים ובן מסובכות, או קשות עבירות בחקירות שהצטיינו לאנשים בעיקר

לתפקיה הכלל מן יוצאת ומסירות
נמסרה ההצעה ישראל. במשטרת לעיטורים חוק הצעת הארצי במטה עובדה הדוח שנת בסוף

. בכנסת. חקיקה ידי על חוקי תוקף לה שיינתן מנת על ולטיפול לעיון המשטרה לשר

טשגורת .7

ושוטרים סמלים מפקחים, א.
ושוטרים. סמלים למפקחים' האחידה המשכורת בדרגת קלים שינויים חלו הדוח שנת בראשית
ימוד משכורת אימונם, חודשי בארבעת מקבלים' (טירונים ל"י ב63.500 מתחילה היסוד דרגת
מקצועית בהענקה זכו אם או דרגה כנושאי מלכתחילה גוייםו כן אם אלא לחודש, ל"י 56.500. של
הגיעה עד נוספת, שירות שנת בכל לחודש ל"י 2. של בסך עולה המשכורת טירונותם). בתקופת
לדרגת זו תקופה תוך השוטר הועלה לא אם השביעית. השירות בשנת ל"י, 75.500 של לסך
מקבלים, וסמלים מפקחים ל"י. 75.500  שלו היסוד שכר של המכסימום נשאר מפקח, או סמל
לשירותם. השלושעשרה לשנה הגיעם עד לחודש, ל"י שלוש של ותק תוספת השמינית, בשנה החל
ל"י, 4. ב' לסמל ל"י' 1. שוטר לרב כדלקמן; דרגה תוספת משתלמת כך על נוסף
 ראשון למפקח ל"י' 18. שני למפקח ל"י, 12, סמל לרב ל"י! 8. א' לסמל
משתלמת המשפחה והענקת היוקר תוספת ל"י).. 4. בסך ותק קידום הענקת (בתוספת ל"י 24.

המדינה. עובדי לכל המשתלמות זה מסוג התוספות בשיעור המשטרה לאנשי
עברית),  המיעוטים (לאנשי הערבית השפה ידיעת על ל"י 2. של בסך חודשית הענקה
רק מיוחדת. בבחינה שעמדו לאנשים שולמה אחת אירופית שפה ידיעת על ל"י 1. של ובסך

אירופית. בשפה להיבחן הורשו בערבית או בעברית בהצלחה שנבחנו אנשים
בקבוצות שונים, סוגים לפי מקצועיות הענקות קיבלו טכניים בשטחים מקצוע ובעלי מדריכים
ל"י, 15 ל"י, 12. ל"י' 9. ל"י' 6.750 ל"י, 4.500 ל"י, 3. דלקמן: בשיעורים שונות,

בו. המומחיות דרגת ולפי המקצוע לפי הכל  ל"י 18
הצטיינות שכר קיבלו המשטרה ותפקידי נוהל חוק, בענייני מיוחדות בבחינות שעמדו שוטרים

אחרת. מקצועית מהענקה נהנו כן אם אלא ל"י, 1.500 של בסך

עליונים קצינים ב.

מסויימים שיפורים חלו במדינה, המינהלית הפקידות של במשכורתה התיקונים הנהגת עם
מחוזי מפקח סגן ראש,מחלקה, בדרגות הקצינים של דירוגם העליונים: הקצינים של במשכורתם
העליונים הקצינים של משכורתם .6 ,5 '4 לדרגות ,7 ,6 ,5 מדרגות הועלה מחוזי מפקח ועוזר

: דלקמן ההקבלה לפי האזרחית, הפקידות של לזו הדוח בשנת מותאמת היתה

33 טבלה

הימיר שכר םןלט
הררגההררגה

הס\לםהמקבילה הסולםתחילת 0!ף
ק"יי{"ץ

הכללי .1260.316המפקח
הכללי המפקח .2225.269סגן

מחוזי .3195.231מפקח
מחלקה .4170.201ראש

מחוזי מפקח .5148.176סגן
מחוזי מפקח .6113.139עוזר

הקצין העלאת עם בטל והוא הדרגות לאחת מינויים עם מחדש מתחיל עליונים קצינים של הוותק
יותר. גנותה לדרגה
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הרצוייה, לרמה להעלותה כדי הספיקו לא לעיל, כמצויין הדוח' בשנת שהונהגו במשכורת התיקונים
מלוא את להקדיש שיוכלו מנת על נאותה' חיים רמת לאנשיה לתת  המשטרה של ושאיפתה
המשטרה בידי לתת, וכן לפרנסתם, לדאוג שיצטרכו מבלי תפקידיהם, למילוי לבם ותשומת מרצם

הפעם. גם הושגה לא  לשירות מתאימים אנשים למשוך כדי בהם שיהיה אמצעים

פער .8

מרובה, במידה התקדם הוותיקיםפחות המשטרה אנשי של ובארץ בחיל התערותם תהליך כי אם
חשוב זה דבר  המלאה קליטתם שתושלם מנת על ולתמיכה, לסעד מהם רבים זקוקים עדיין.
מאמצים בלי נאותה חיים רמת לספק כדי בהם שאין המשכורת ותנאי הקשים התנאים נוכח במיוחד

יתירות. ודאגות
חוסר של בעטיו הסעד, שירותי את ניכרת במידה לצמצם המשטרה הוכרחה הצער למרבית
 ספרים מכבסות, ומזנונים, מטבחים כגון, מסויימים, שירותים אלה. למטרות מספיקים אמצעים
שניטלו מסויים לייקור גרם זה ודבר הקודמת), בשנה כבר הועבר מהם (חלק פרטיות לידיים הועברו

עצמם. האנשים של שכמם על כמובן, רובץ,
: דלקמן בסעיפים קונסטרוקטיבית עזרה בהגשת הדוח בשנת התבטאו הסעד שירותי

ושיכון דיור א.
ובשינון הסוכנות במוסדות נוחים שיכון תנאי בהשגת רק השנה התבטאה והדיור השיכון פעולת
לחיל גם אלא המעוניינים, המשטרה לאנשי רק לא מרובה חשיבותה  הדיור שאלת העממי.
קשרשל יצירת וכן האנשים של היעילה ההצבה אפשרויות מרובה במידה תלויות בה כי בולו,
נגמרה שהקמתן בדירות נוספים אנשים מספר שוכנו הדוח בשנת המשטרה. ובין ביניהם קיימא

כליל. הדוח בשנת הופסקה המשטרה אנשי של לשיכונם דירות הפקעת .1953 שנת בשלהי

. שק"ם שירות ב.
במסעדות וכן בחנויותיו, שק"ם ידי על הניתנים מהשירותים השנה גם נהנו המשטרה אנשי

ובקנטינות.

ונופש הבראה ג.
במחיר ימים, עשרה של במחזורים איש 500 השנה אכסן ז"ל גורדון יהושע שם על המרגוע בית
נופשים נקלטו כך על נוסף המשטרה. אנשי של הכספיות לאפשרויותיהם שהותאם נפש, לכל שווה

שק"ם. של הנופש במפעלי

אישפוז ד.
הזקוקים משטרה אנשי של אשפוזם את הסעד שירותי באמצעות להסדיר הכרח היה השנה גם
בניוון שניתן הסעד וכיו"ב). (לידות מסויימים במקרים משפחותיהם בגי של וכן רפואי, לטיפול
ובהשגת החולים אצל הביקורים בהקלת החולים, לבית הכניסה תור בהקדמת בעיקר התבטא זה

נדירות. תרופות

הלוואות ה.
יוי. על (הממומנת המשטרה של ההלוואות מקרן להלוואות נזקקו משטרה אנשי של ניכר מספר
קיבלו משטרה אנשי מספר חיוני. צורך של במקרים ניתנות ההלוואות עצמם). המשטרה אנשי

קשים. במקרים דחופים לצרכים מיוחדות הענקות

שונות הנחות ו.

בהשגת האוטובוסים' בשירותי המשטרה אנשי של נהסעתם הנחות הושגו מוסכם הסדר באמצעות
וכיו"ב. קולנוע ובבתי בתיאטראות הנחות
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אזרחיות (תביעות הפרטיים ענייניהם עם בקשו* משפטי לסעד משטרה אנשי מספר נזקקו השנה גם
אנשי שלן התערותם התקדמות עם ניכרת במידה פחת זה לשירות הנזקקים של מספרם וכיו"ב).

בארץ. החדשים המשטרה

שונות המלצות ח.
בבתי ילדים (לסידור שונים למוסדות המלצות במתן הסעד שירותי ידי על נעזרו המשטרה אנשי

וכיו"ב). דומים ובמוסדות זקנים במושבי זקנים וקרובים הורים לשיכון ילדים, ובגני ספר
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ג' פרק

והדרכה הכשרה

ולהדרכתם להכשרתם רב ומרץ לב תשומת המשטרה הקדישה השנה, גם כן הקודמות, כבשנים
בתפקידי המשרת האפקטיבי האדם כוח צמצום מחמת עלתה ההדרכה של חשיבותה אנשיה. של
האדם כוח של טיבו גם לכמות. כתחליף האיכות, הגברת את חייב זה צמצום רגילים. משטרה
רמתו להרמת אף אלא המקצועי, כושרו להעלאת רק לא מלודודים, מאמציט הייב המשטרתי
איפוא, התבטאו, המשטרה של ההכשרה פעולות הגופני. כושרו לשיפור ובן הכוללת, התרבותית
סמוך או לתפקיד כניסתם לפני והטירונים, החדשים המתגייסים בהכנת כלומר בהכשרה, ראשית,
ולהכנת מקצועי כושר להקניית באימון שנית, כשוטרים* תפקידם למילוי שיוכשרו מנת על לה,
 ושלישית < מוגדלת באחריות הכרוכים או מיוחדת ידיעה הדורשים ולתפקידים להעלאה אנשים
לרכוש וימשיכו מכושרם האנשים יפסידו שלא מנת על התפקיד, ביצוע תוך שוטפת, בהדרכה
התרבות פעולות שאת. ביתר נמשכו כן מקצועית. בוננות של במצב להחזקתם הדרושות הידיעות את
לשיפור הספורטיבית והפעולה המשטרה, אנשי של הכללית השכלתם את להעלות  שמטרתן

הגופני. כושרם
המפקדים של אימונם ובייחוד השוטפת, ההדרכה דלקמן: הפעולות השנה עמדו ההדרכה במרכז
הכללית ההשכלה רמת להעלאת הפעולות המרחביים! ההדרכה בסיסי ופעולת הנמוכות שבדתות

הגבול. משמר ביחידות ההדרכה וייעול 1 העברית הלשון ולהקניית

. . . . דוכשרה .1

בסיסית הכשרה א.

לטירונים בסיסיים קורסים (1)

הדרושות היסודיות הידיעות את החדשים למגוייםים להקנות  שמטרתם לטירונים, הקורסים
בבסיס הקודמות, השנים של והתכנית המתכונת לפי השנה התנהלו כשוטרים, תפקידם למילוי להם
שהוצאו יותר ותיקים משטרה אנשי גם לטירונים, גוםף השתתפו, אלה בקורסים הארצי. האימונים
בסיסית הכשרה להם לתת אפשרות היתד. לא גיוסם לאחר שמיד מאחר לבסיס, ונשלחו מעבודתם
בקורסים השתתפו הכל בסך במרחב). העבודה צורכי בגלל או הבסיס של קיבולו צמצום (מחמת
שונות מסיבות מהקורס הוצאו איש 75 .530  בהצלחה סיימו מהם טירונים. 605  לטירונים

וכוי). אחרת ליחידה העברה לקורס, איהתאמה התפטרות, בריאות, (מטעמי .

הגבול משמר לחניכי בסיסיים קורסים (2)

המיוחדות ומשימותיו תפקידיו את בחשבון שהביאה מיוחדת תכנית לפי התנהלו אלה קורסים
סיימוהו זה קורס ממשתתפי %75 לאנשיו. הדרושים והכישורים התכונות ואת הגבול משמר של

בהצלחה.

חומרהררגח ,2
משטרתית בספרות המחסור למילוי משלה הדרכה חומר בפרסום המשטרה המשיכה השנה גם
הוסברו וכן משפטיים, נושאים בעיקר השנה נידונו ההדרכה בחוזרי העברית. בשפה ומשפטית

חדשים. חוקים

אימון .3

דרכים, תאונות לבוחני לחוקרים, לסמלים, (מפקחים), לקצינים קורסים נתקיימו הדוח בשנת
ואחרים. לבעליחייט
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ו^ורםלמפקחיט א.
שרמתו1 זה' בקורט הנ*קרת. גשנה נמתיימ הקודם הדוח בשנת שהחל למפקחים הקורס של גי מחזור
סיימוהו מהם 32 איש. 39 השתתפו האימון, שיטות מבחינת והן התכנית מבחינת הן גבוהה, היתה

הקורס. תקופת תוך יצאו ויתרם נכשל 1 בהצלחה,
מפקחים ברובם חניכים, ארבעים של בהשתתפותם הדוח שנת בסוף החל הקורם של די מחזור

ותק. בעלי

לסמלים הקורם ב.
הקורס מגמת לסמלות. המועמדים ושל הסמלים של לאימונם השנה הוקדשה מיוחדת לב תשומת
שופרו הלימודים ותכנית האימון שיטות אולם הקודמת, השנה לעומת נשתנתה לא בכללותה

נםיון. בעלי מפקחים היו בו והמדריכים עליון קצין עמד הקורם בראש הועלתה. ורמתם
משום הוחזרו ו18 נכשלו 2 ן איש 80 בהצלחה סיימוהו ושוטרים. סמלים 100 השתתפו בקורס

הקורס. רמת את הלמו שלא

לחוקרים הקורם ג.
הקורס את סיימו מהם 61 איש. 65 השתתפו הקודמת, השנה מתכונת לפי שהתנהל זה, בקורס

שונות. מסיבות יצאו יתרם נכשלו. 21 בהצלחה

דרכים תאונות לבוחני קורם ד.
תשעה נמשך הקורס. דרכים. תאונות בוחני של לתפקידים משטרה אנשי להכשיר נועד זה קורס
כלי של ובטכניקה במכונאות הודרכו הקורס אנשי ביתדגון. האימונים בבסיס והתנהל שבועות
לתרגול מסויים זמן הוקדש כן וכוי. ראשונה בעזרה התעבורה, בחוקי תאונות, בחקירת רכב,
זה בקורם השתתפו תאונה. מקום של תכניות לשרטט גם הוכשרו האנשים גופני. ולאימון סדר
החניכימ כבוחנים. הוסמכו מהם 18 התאונות. בחינת במקצוע לסוד ידיעות להט היו שכבר איש 20

רכב. ובנהיגת במתימאטיקה ימוד ידיעות להם היו אם אלא זה לקורס נתקבלו לא

; , ■" י חבלנים ולעוזרי לנשקים השתלמות קורם ה.
וחיסולם. פירוקם נפץ, חומרי בזיהוי חניכים 5 השתלמו זה בקורס

משוריינים לצוותות קורם ו.
חלק מצוייר שבהן משוריינות מכוניות להפעלת צוותות אומנו שבועות, 17 שנמשך וה, בקורס

בהצלחה. סיימוהו הקורס ממשתתפי ל%90 קרוב הגבול. ממשמר

סיור כלבי לנוהגי קורסים ז.
32 השתתפו בו, ולטפל לאלפו סיור, בכלב לנהוג השוטר את להכשיר שמטרתם אלה, בקורסים
בבסיגז נערכו אלה קורסים בהצלחה. סיימוהו איש 28 חודשים. וחצי ארבעה נמשך הקורס איש.

, ■ ובקריתחיים. ביתדגון האימונים

; גישוש כלבי לנוהגי קורם ח.
ואחו ותיק, כלב לנוהג סיפוחם של בדרך תחילה וכלבו, המאלף יחדיו מתאמנים אלה בקורסים
בלגים 5 חיים. בעלי מדור ראש של והדרכתו פיקוחו תחת ביחידה, העסקתם ידי על  כך

זה. בקורס השנה התאמנו ונוהגיהם

ולמפרזלים לרוכבים קורסים ט.
השוטר בתפקידי התאמנו החניכים חודש. וחצי ארבע שנמשך לרוכבים בקורס השתתפו איש 19

ובציור' ברתמה בטיפול קלות), ממחלות הסוס ריפוי  זה (ובכלל ובהחזקתו בסוס בטיפול הרוכב'
נמשו הקורס אנשים. שלושה בו שהשתתפו למפרזלים קורס השנה נסתיים כן, כמו ■וברכיבה.

חודשים. שישה
וטרינאריים, כחובשים גם משמשים המפרזלים
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■ . ......... ^ב1 יורמים .*

ש*חוץ ארורים בחרטים איש 18 השתתפו לן צה"ל. של שונלמ בקולטים השנה השתתפו איש 81
שונים. ייעול בקורסי ויתרם ן איש 3  המדינה למדעי למשטרה:

בתי שירות אנשי היו מהם 21 משטרתיים: בקורסים התאמנו משטרה אנשי שאינם איש 37
צבא. אנשי  ויתרם הסוהר'

הגבול משמר יא.
להשתלמות בקורס גם לעיל' שנמנו השונים הקורסים על נוטף השתתפו, הגבול משמר אנשי

השוטף. הבטחון לרכזי קורם התקיים כר' על נוסף שבועות. ארבעה שנמשך

הדרכה .4

: דרכים בשתי השנה בוצעה השוטפת ההדרכה
יומי ארבעהעשר של במחזורים המרחביים, ההדרכה במיתקני מרוכזות אימון תקופות (א)
המתאמנים; של משמעתם ואת מתחם את להגביר  ראשית היתה, הללו האימון תקופות מטרת
החניכים ידיעות את לרענן  ושלישית < הקליעה רמת לשמירת המטווחים את לבצע  שנית
הרצאות לחניכים ניתנו כן המשפט. בית בפני ובהופעה חקירה דוחות ובעריכת בתלונות בטיפול

הציבור. עם יחסים ועל ראשונה עזרה על
איש. 1784 הכל בסך שוטרים. ו1622 סמלים 162 אומנו זו בדרך

אנשי כל השתתפו שבהם רצופים שיעורים שלושה לשבוע, אחת נערכו, כך' על נוסף (ב)
ותרגילי האישית, וההופעה הציוד ביקורת מסדר' דלקמן. התכנית לפי ביחידות, המשטרה
המתייחס נושא על דיון המקומיות? וההוראות הפקודות וכן החדשות המטה פקודות הרצאת סדר!
הנפות, מפקדי בהשתתפות בנסים האלה ההרצאות לסדרת קדמו הנפה. מפקד קביעת לפי למרחב,
בהדרכה הפעולה שיטות למפקדים הוסברו שבהם התחנות, וסמלי התחנות ממפקדי חלק של
בדרגות ולמפקדיו הגבול משמר לאנשי גם מזומנות לתקופות ניתן מיוחד שוטף אימון השוטפת.

הנמוכות.

בחינות .5

להשתלמות, המשטרה אנשי את להמריץ וכדי השונים בתפקידיה המשטרה עבודת ייעול לשם
הקבוע. לנוהל בהתאם שונות בחינות נערכו

עליונים. לקצינים במינות התקיימו לא השנה
פשעים בחקירת ,(110) הפלילי בנוהל ,(98) הפלילי בחוק האנשים נבחנו לחוקרים בבחינות

. .(102) המטה ובפקודות ,(97)
שפות. בידיעת נבחנות איש 77

להגאים ,(1) לנגדים ,(8) לצלמים ,(20 אצבע לטביעות ,(9) למדריכים בחינותי נערכו כן כמו
.(20) חשבונות למנהלי ,(1)

תר3ות פעולות .6

ידיעותיהם ולשיפור משטרה לאנשי הלשון להנחלת בפעולות התרבות בשטח המאמצים רוכזו השנה
שונות פעולות נערכו כך על נוסף המשטרה. סגל של הכללית השכלתו רמת בהעלאת וכן בה,

■  . ולאומי. אזרחי לחינוך

י י הלשון הנחלת א.
בהן עמדו שלא והאנשים בחינות, נערכו כתות. ב107 עברית למדו המשטרה מאנשי איש 3012
.להנחלת המחלקה ידי על זה במפעל נסתייעה המשטרה בלימודיהם. להמשיך חוייבו בהצלחה

מסויימים. במקומות המקומי השלטון מוסדות ידי ועל והתרבות החינוך משרד של הלשון
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 : . ולאומי זלווי א לחינוןי פעולות ג.
התענילנוו בהט לעורר והעם' .המדינה לבעיות המשטרה אנשי את לקרב  אלה פעולות של מטרתן

והיישוב. הארץ על ידיעותיהם את ולפתח ובעולם במדינה הנעשה בכל
מרצין שליחת ידי על עזרה שהגיש להסברה' המינהל ידי על המשטרה נסתייעה זו בפעולה
וליחידוח האימונים לבסיסי הסברה חומר הספקת גם נכללה זו פעולה בתחומי חומר. והספקת

קבע. של ישיבה משטרה אנשי יושבים שבהן מבודדות ליחידות עתונות אספקת ובן

והאזרחות המדינה לבעיות קורסים (1)

שלושיו של במחזורים משטרה' קציני משתלמים שבהם קורסים סדרת נערכה הנסקרת בשנה
המדיניוח בעיות ו הציונית התנועה יסודות נכללו: בתכנית והאזרחות, המדינה בבעיות יום,
מתנהליג הלימודים קצינים. 30 השתתפו קורס בכל במדינה. הממשל י, במדינה והחברה הכלכלה
בתקופו הם עוסקים לכך נוסף בכתב! עבודות גם מכינים החניכים ודיונים, עיון של בחוליות

בספורט. אימונם

במרחבים עיון ימי (2)

ניתנוו כן משטרה! בעיות נידונות העיון בימי מזומנות. לתקופות במרחבים מתנהלים עיון ימי
במדינה. הכלכלה בעיות ועל הבטחון בעיות על הרצאות

כללית השכלה ג.
מיוחדוו ערב' בכתות בגרות' בבחינות לעמידה המשטרה, בעזרת עצמם, את מכשירים איש 51

לצה"ל. זה לצורך שהוענקו בתנאים לבחינות נגשים המשתלמים מעורבות. או למשטרה

המשטלה תזמורת .7

ושלושו ומעשרים מחוזי מפקח עוזר בדרגת ממנצח השנה מורכבת היתה המשטרה תזמורת
(בחגיגות פעמים 117  נשיפה) כלי של צבאי (הרכב המלא בהרכבה הופיעה התזמורת מנגנים.
פעם 40  מיתר לכלי בהרכב התזמורת הופיעה כן וצבאיים). ממשלתיים ציבוריים, ובטקסים
ו"קול ישראל" "קול של בקונצרטים וכן אחרים, ובמקומות נוער במועדוני והבראה, חולים (בבתי
וציבוריים משטרתיים מוסדות של ובנשפים במסיבות הופיעו התזמורת מן חוליות לגולה"). ציון
של התפטרויות ידי על נפגמת זו רמה אולם גבוהה, אמנותית לרמה הגיעה התזמורת פעמים. 128

משורותיה. אנשים

פפולגו .8

המשטרה. אנשי של המתח ועל הגופני הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
משטרתיות קבוצות בין בתחרויות ארציים, ספורט במפעלי הדוח בשנת התבטאו הספורט פעולות
בהנהגת הספורט, אות במבחני המשטרה אנשי של בהשתתפותם אחרות, קבוצות ולבין עצמן לבין

הספורטיבית. הקליעה ובפיתוח השוטפת ההדרכה במסגרת שבועית גופני אימון פעולת
במסגרת 2324.6.54 בימים בחיפה התקיים השנתית טרתית המש לאליפות הארצי הספורט מפעל י
קלה לאתלטיקה קזיף "דני במגן המשטרה. מספורטאי 400 בו השתתפו השוטר". "יום חגיגות

תלאביב. מחוז השנה זכה
לכדורעף. ליגה קיימת כן כמו קבוצות. 6 השתתפו לכדורגל המשטרתית בליגה

שדה, בריצת טבלאי, בספורט בקליעה, ספורטיביות תחרויות התקיימו הגבול" משמר ב"יום
איש. 500 ו השתתפ סדר. ובתרגול חבל במשיכת

מאנשי ספורטאים 40 השתתפו קלה. באתלטיקה "מכבי" בנבחרת התחרתה המשטרה נבחרת
המשטרה.

שונות. מקומיות ספורטיביות תחרויות נתקיימו יכן
מ*פו פעולות נערכו .744 בהצלחה עברו מהם איש. 1451 השתתפו הספורט" "אות במבחני
במקום זכה משטרה איש המדינה. אזרחי בין הנעשית הפעולה במסגרת הקליעה רמת להרמת

"נמרוד"). (מבצע הצבאית הקליעה בתחרויות השני
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. י ו!ט5ן*ו^ו! ובפריו? .9

הגיע המקצועית בספריה הספרים ומספר וחוק, פשעים חקירת בשטח נוספים טפרים נרכשו השנה
יפה. ספרות שלי כרכים ו8023 כללית השכלה ספרי 526 הספריה הכילה כן, במו כרכים. ל7892
רוב האחוריות. הספריות 11 ב  ויתרם המרכזית, בספריה נמצאים המקצוע ספרי כמחצית

האחוריות. בספריות נמצאים האחרים הספרים

הארצי האימוגימ בפיס .10

את עברו הדוח בשנת בשפרעם. הארצי האימונים בבסיס התנהלו והאימון ההכשרה פעולות רוב
הרגילות פעולותיהם על נוסף איש. מ136 מורכב היה הבסיס סגל חניכים. 1321 האימונים בסים
השתתפות שאבדו, ילדים אחרי (חיפוש וחגיגיים בטחוניים שונים, במבצעים הבסיס אישי השתתפו

וכיו"ב). מירון מבצע העצמאות, יום בטקסי

חייט בעלי שירות .11

כלבי חיים. בעלי מדור ידי על מתנהלות ומאלפיהם נוהגיהם ושל החיים בעלי של פעולותיהם
רבים. במקרים חיוביות, היו שתוצאותיהן פעולות ועשר מאות לארבע השנה יצאו הגישוש
ומדינות ישראל מדינת בין בגבולות נתקלות כשהן לפרקים נכשלות הגישוש כלבי של פעולותיהם
הכלבים הצליחו הפעולות ברוב הצלחה. סיכויי להן שהיו פעולות של להפסקתן הגורמים ערב,

אחריהם. ולעקוב העבריינים עקבות את לגלות
השנה. תום עם באילוף נמצאו נוספים כלבים ו9 ל12 הגיע המאולפים הגישוש כלבי של מספרם
ל3050 יצאו הסיור כלבי נגמר. שאילופם 72 מהם סיור, בלבי 84 למשטרה היו הנסקרת בשנה

ושמירה). מארב (סיור, פעולות
במרחק נעשית. אלה של פעולתם הגבול. למשמר וסוסיהם רוכבים מספר הועברו הדוח בשנת

גניבות. ולמניעת מסתננים לגילוי עוזרים שמיוריה? מקום הגבול, מן מה
בתלאביב. התנועה על בפיקוח ובן עכו, בנפת גם ניכרת בהצלחה פועלות רוכבים חוליות

לימור מיורי .12

: דלקמן הקצינים האחרות) אירופה ובארצות (באנגליה לארץ בחוץ לימוד לסיורי יצאו הדוח בשנת
מר ההדרכה מחלקת ראש אברהמי, ל. מר ירושלים מחוז מפקד זלינגה א. מר החקירות אגף ראש

הופשטטר. א. מר הפלילית המחלקה וראש רוזוליו ש.
הבינ הארגון של השנתית בועידה השתתפו והפלילית ההדרכה מחלקות וראשי הכללי המפקח

ברומא. שהתקיימה פלילית למשטרה לאומי
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הציבור עם יחסים ■

הקהל עפ יחסיפ .1

בארץ התערותן הציבור. ובין ואנשיה המשטרה בין ביחסים נוסף שיפור חל הנסקרת בשנה
המקצוע ברכישת שחלה הרבה ההתקדמות וכן המדינה, קום לאחר שהגיעו העליות של ובמנהגיה
ההדדי. והאימון ההבנה ולהגברת היחסים לשיפור פעלו כאחד שתיהן המשטרה' אנשי ידי על
הוחדרו השוטרים כפיהם! טוהר ואת לשרתו המשטרה אנשי של הטוב רצונם את ראה הציבור
הטובה האזרחות לטיפוח הפעולה ובהתאפקות. בנימוס מעשיהם לכלכל חובתם בדבר הברה

פרי. נשאה המשטרה אנשי בקרב הכללית והתרבות
תרבותית במדינה משטרה של המסודרת לפעולתה היסוד הנחת  היתה הללו התהליכים תוצאות
יוצאים למקרים פרט בכפייה, צורך ללא והכרה, מרצון לשוטר האזרח של ציותו דימוקראטית:
בשנת שנערכו ההמוניות והחגיגות הטקסים בשעת כל לעין נראתה לבך מוחשית הדגמה הכלל. מן
ברוח וציותו וחוגגות גדולות התקהלויות בשעת המצב על להשתלט המשטרה של כשכושרה הדוח,

בכללותו. והציבור העתונות הכנסת, השלטונות, ידי על צרינו  הקהל של וברצון טובה
בכנסת, התקציב על הוויכוחים בשעת מוחשי ביטוי לידי בא למשטרה הציבור של החיובי יחסו

ולאנשיה. למשטרה כללית הערכה דברי כשנשמעו
עם היחסים את האפשרית המכסימאלית במידה ולשפר לטפח ממאמציה מרפה אינה המשטרה
ועם הציבור עם לנהוג חובתם את המשטרה אנשי באוזני והערב, השכם מלשנן, פוסקת ואינה הקהל
מעמדית, עדתית, הפלייה בלי השערה, כחוט הימנה לסטות שאין בחוקיות הציבור מאנשי איש כל
לכל ניתנת ונמרצת מיידית לב תשומת מכםימאליים. ובאורךרוח ואדיבות ובנימוס ויכו/ דתית

הציבור. דעת דברי מפי הנשמעים ביקורת ולדברי תלונה

ציבור יהפי .2

הציבור דעת את המביעים הגורמים עם נאותים יחסים לטיפוח נמרצות פעולות נקטה המשטרה
אגודתם. ועם העתונאים עם הדוקים קשרים נקשרו ופעולותיה. מעשיה של נאותה להסברה ודאגה
הסברות המשטרה, של השוטפים ענייניה על ידיעות בקביעות הציבור בפני להביא אמצעים ננקטו
שונים. סטאטיסטיים ונתונים בה הלחימה אמצעי ועל עבריינות על אינפורמאציה מבצעיה, בדבר
פעולותיהן את המשטרה של שונות ויחידות שונות מחלקות הסבירו שבהם עתונאים פגישות נתקיימו

המתאימות. המסקנות מהן והומקו בקפדנות נבחנו העתונות תגובות עבודתן. דרכי ואת
פגיעה ללא אפשרי הנו זה שדבר במידה הדרוש, הסיוע בל את המשטרה מן קיבלה העתונות
ובמוסרו. הציבור ברוח אזרחים, של הטוב בשמם המשטרה, של היעילה בפעולתה הציבור, כבטחון
אינפורמאציה, של מוסמכת בלתי מסירה  להתיר בידה ואין  מתירה המשטרה אין זאת, ע.ם
זה ובכלל אינפורמאציה, בבקשת למשטרה שפנו ואנשים מוסדות וסילוף. נזק רק לגרום העלולה
יפה. בעין נענו למחקרים, או למאמרים סטאטיסטי או אינפורמאטיבי חומר שביקשו אנשים אף
גבוה'ים קצינים ושל הכללי המפקח של המשטרה, שר של העתונאים ועם הקהל עם פגישותיהם
המשטרה של ולבטיה בעיותיה להבהרת סייעו שונות, ובהזדמנויות ברדיו והרצאותיהם אחרים

והאזרח. הציבור לביטחון המתייחסים העניינים ולהסברת
ספר, ובבתי במועדונים ובן ובמעבדות עולים ביישובי הסברה של מסע לקיים שקדה ■המשטרה
מניעת תנועה, בעיות טובה, אזרחות הנושאים; על נסבו השיחות ועוד. נוער ובמועדוני בגדנ"ע

החוק. על שמירה הרכוש, על שמירה תאונות,
פרסומים 50 הרצאות, 102 עתונאים, עם וסיורים פגישות מסיבות, 33 נתקיימו הנסקרת בשנה
לכתבות תגובות 18 נמסרו טלביזיה). זה (ובכלל חוץ וצלמי חוץ עתונאי סיורי 15 וברדיו, בעתונות

בעתונות.
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1, , משטחי! אג^* גגו* תלונות .3

ש> התנהגותם על הציבור אנשי ידי על המוגשת תלונה לכל רבה לב תשומת מקדישה המשטרה
הנאותות. הפעולות ננקטות ובעקבותיה ומלאה. קפדנית חקירה נחקרת תלונה כל המשטרה. אנשי
מעורבי0 שהיו אנשים ידי על הוגש התלונות של המכריע רובן תלונות. 304 השנה הוגשו הכל בסך
תלונות; הוגשו כן בהם. לטפל סירבה ושהמשטרה שכנים) סכסוכי (בעיקר חשיבות מעוטי במשפטים
ון{ < חוקית אסמכתא להם היתד. לא המתלוננים דעת שלפי וחיפושים' מאסרים ביצוע על מספר
שהואשמו אנשים ידי על הוגש תלונות של ניכר מספר משטרה אנשי מצד גאות בלתי יחס
בכוה שימוש על התלונות מספר אלה. משפטים להגיש מקום היה לא דעתם ושלפי תנועה בעבירות
הוכיח הבירור בעתונות. שנתפרסמו תלונות 43 נתבררו כך, על נוסף ביותר. מועט היה הכרח ללא
התלונות של ניתוח המראה טבלה להלן יסוד. היה לא שבעתונות התלונות מן ואחת שלארבעים

תוצאותיהן: ושל שהוגשו
34 ד, ל ב ט

19541953
שהוגשו התלונות מספר

304316

משפטית פעולה וגררו מבוססות 4939נמצאו

להמשיך הוראות ליחידה ניתנו שבהן תלונות
משפטי 73בטיפול

מבוססות בלתי 217153נמצאו
המגישים ידי על 35בוטלו

מחוסר.הוכחות. 65בוטלו

הדוח תקופת גמר עם חוסלו 2941טרם

הכל 304316בסך
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:.:■ יי ושירותים מנהלה י ;";

ומשווי מנהלתי וחסכון ייעול .1 ;

של התפוקה להגברת בחיל, האדמיניסטראציה דרכי לשיפור המאמצים נמשכו הנסקרת בשנה
ובהוצאות. אדם בכוח מכסימאלי חסכון ולהנהגת העובדים

כל הוצאה שלא בלבד זו לא מכך וכתוצאה רבה במידה הוחמר רכב בכלי השימוש על הפיקוח
ידי על היתר, בין הושגו, אלה קימוצים .%6.4 של יתרה נותרה אף אלא לדלק שהוקצבה המכסה
מיוחדים) חנייה במגרשי הרכב כלי ריכוז ידי ועל העבודה ומן לעבודה העובדים הסעת צמצום
מספר הופחת זו ובדרך בדלק' ולמילוי שוטף לטיפול הרכב בלי בהבאת הצורך את מנע זה ריכוז

הנסיעות.
בהוצאות חסכון הוא אף הביא שימוש מכלל שיצא הציוד חיסול ושל חדש ציוד של הקניות ריכוז

כפילות. ומנע
במחלקת המשכורת חשבונות מיכון ידי על הושגו ובהוצאות אדם בכוח ניכרים חסכונות
של לידיהם מסויימים שירותים העברת ידי ועל המלאכה מבתי חלק סגירת ידי על ■התשלומים!

פרטיים. קבליים
דרכים והציע מחלקות בשתי העבודה סידורי את בדק אשר לייעול מומחה יועץ הוזמן השנה

ביצוע. של בשלב מהצעותיו חלק נמצא הדוח תקופת סוף עם האדם. בכוח לחסכון
וייעול. חסכון לבעיות לבו תשומת עיקר את הדוח בשנת הפנה המדינה מבקר גם שמטרתן בבקרותיה המשיכה מדור, של מעמד הדוח בשנת שקיבלה המשק, ביקורת חוליית

ובכלל יחידות, בשמונהעשרה בקרות נערכו המשטרה. של המשקיים בענפים היעילות הגברת
לאחר נוספת ביקורת לערוך נוהג המדור הארצי. שבמטה המנהלה באגף מםויימות מחלקות זה
ידי על אישורן לאחר המבקרים שבדוח ההמלצות לפועל הוצאו אם לבחון כדי הבקרה, דוח הגשת

המוסמכים. הגופים

אפסנאות ,2

המשטרתי. הציוד של והאספקה האחסון הרכישה, דרכי בשיפור המאמצים רוכזו הנסקרת בשנה
סמכויותיהם,של הרחבת ידי ועל ליחידות אספקה תאריכי קביעת ידי על הוקלה במחסנים העבודה
ליחידות. ובהחזרתו המחסנים אל בטלטולי הצורך שיימנע מנת על הציוד, תיקוני בשטח המרחבים
רוכזו כן האפסנאות? מחלקת של לטיפולה השנה הועבר בראשהנקרה המרגוע בית ניהול

זו. מחלקה בידי ולמזנונים למטבחים לכלכלה, המתייחסים העניינים כל
עובדים ידי על נעשות אלה בשטחים והעבודות ולחייטות לנגרות המלאכה בתי חוסלו השנה

קטנות. חוליות ידי על המבוצעות החזקה, לעבודות פרט החוץ, מן

קניות .*

ציוד קשר, מכשירי רכב, כלי קניית זה ובכלל הקניות, במדור מרוכזות המשטרה של קניותיה :ל
וחלקי גלם חומרי להעדיף  היה המדור של הפעולה ביסוד שהונח העקרון וכיו"ב. טכני מדעי,
סחורות על מקומיים ומצרכים סחורות העדפת וכן מוגמרות! סחורות יבוא על הקיים לציוד זילוף

זר. מטבע השקעת הדורשות ייבוא

. , . חימוש ..

הנשק של ותקינותו שלמותו על ובהשגחה בפיקוח גם המשטרה מטפלת נשקה, החזקת על ■יסף
אחרים. ומורשים חוץ גורמי ובידי כפרים ביישובים, 'נמצא

הנשק. סדנת של יעילותה הוגגרה זה ריכוז ובעקב אחד' במקום החימוש מיתקני קל רוכזו השנה
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, .  ■.. ■ האפסנאות שלוותי ג.
. דגון. בבית חדשים בבניינים וריכוזם העברתם ידי על יועלה המחסנים עבודת

המשיג הדפום ובית למסגרות המלאכה בתי ובגרות; לחייטות המלאכה בתי חוסלו באמור'
הסדירה. בפעולתם

אחוריים כלכלה מחסני שני הקמת ידי על יועלה הכלכלה אספקת לקבלנים. נמסרו מטבחים 13
ובתחבורה. אדם בכוח חסכון לידי הביא האספקה ריכוז

גנייניפ ,3

; דלקמן הפירוט לפי ל226' מ193 המשטרה ידי על המוחזקים הבניינים מספר עלה הדוח בשנת
42 י טיגארט בנייני
82 . שכורים ממשלתיים בניינים
102 שכורים בניינים
226 הכל בסך

הקודמת, השנה בתחילת נסתיימה שהקמתן דיור יחידות 100 לדיירים ונמסרו הושלמו הדוח בשנת
יושלמו אלה יחידות נוספות. דיור יחידות 50 של בהקמתן ממשיכים הדוח תקופת סיום עם

דירות. 856 המשטרה בידי נמצאות הכל בסך .1955 שנת בתחילת
בלאי של בתהליך הבניינים נתונים החזקה' לצורכי מספיקים כספיים באמצעים המחסור מחמת
מקפידים שאינם מהם יש אולם בהן' המחזיקים האנשים על אמנם, מוטלת' הדירות החזקת ניכר.
המהיר הבלאי את לציין יש בייחוד נאות. לטיפול אמצעים אין הדיירים מן ניכר חלק ובידי כך' על
המחסור בתקופת הוקמו אלה דירות המשטרתית: הדיור תכנית של א' בשלב שהוקמו הדירות של
שלא בדי תקין מצב לידי הללו המבנים להבאת לעשות ויש (1952 (בשנת בנייה ובחומרי בפועלים

נוספות. הרעות בהם יחולו
בטיח! בניינים להקים אפשרות היתה לא המשטרה שבידי הכספיים האמצעים של צמצומם מחמת
שהוקמו הזולים' המיתקנים לכמות. האיכות את להקריב הכרח היה רבים ובמקרים לצרכיה, הנדרשת
על נוסף עבודתם. ובפריון בהם העובדים של גיעילותם פוגעים אלה, בתנאים נמוך בסטאנדרד
והם הקיים במצבם אלה מיתקנים של להחזקתם אף מספיקים אמצעים המשטרה בידי אין כך,

ובלימ. הולכים
בביתדגון! והמחסנים האפסנאות בנייני הושלמו < בצפון הגבול תחנות שופצו הדוח בשנת
והותאם שופץ הסוהר) בתי שירות ידי על (שפונה ביפו הסוהר בית בניין הפתולוגי! למכון בניין הוקם
גזשטרה ולתחנת ביפו הקשר לסדנת בניינים בהקמת הוחל הדרומית. הנפה מטה של שיכונה לצורכי
נמנ? כך ידי ועל לרשת' עכשיו חוברו מים למקורות קשורות היו שלא תחנות 5 התקוה. בשכונת
להן היה לא כן שלפני תחנות 3 החשמל לרשת חוברו בן כמו במיכלים. מים בהובלת: הצורך
עבודות בוצעו יכן בלבד. חירום בשעת לשימוש המיועדים שבהן, הדיזל למנועי פרט חשמל, מקור

וביוב. חשמל מים, ברשתות תיקון
המשטרה.! שבבנייני המים ומשאבות החשמל מנועי הבניינים מחלקת לטיפול נמסרו הדוח בשנת

בקשיים. נתקלת עדיין משטרתית לבנייה קרקעות שטחי השגת ,
חירום. לצורכי מקרקעים תפיסת צווי בתוקף המוחזקים השכורים הבניינים הם עצמה בפני בעיית

בהקדם. לחסלם הראוי שמן

תחכורה ,4
הובלה כלי א.

המשטח השתמשה שבהם רכב כלי על יתרונם את הוכיחו שיטור לצורכי שנרכשו הסגורים הטנדרים
נסיעו  לתפקידם המותאמים נוספים רכב בכלי צויידו הגבול משמר יחידות כן. לפני זה לצורך

משובשות. בדרכים
הספינווו במקום שתבואנה החופים, משמר לצורכי מתאימות ספינות לרכישת אמצעים ננקטו

המשטרה. שבידי המיושנות.והאיטיות
טיפול מקבלים הגבול' ומשמר המשטרה ליחידות, ובסיוע בסיורים העוסקים המשטרה, אוירוני

אזרחית. לתעופה הקלוב באמצעות מיכאני
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למעלה זה וקשה תמידי גשימוש נמצאים המשטרתיים הרכב כלי של המכריע שרובם לציין יש
. , י נוחמששניט.

ומחסנים סדנאות ב.

יחידות החלפת של בשיטה האפשרית במהירות מבוצעת והיא יועלה המשטרה סדנאות של עבודתן
שהוצאו והחלקים השהייה' ללא הרכב בכלי מרכיבים החלפים את התיקונים. בשעת שלימות חילוף 1

גבוהות נורמות הושגו זו בדרך עצמו. ברכב העבודה גמר לאחר ולחידוש לתיקון לטיפול, נמסרים ן
6 בין מתנודד עבודה יום לאחר בסדנה הנשארים הרבב כלי של המכסימאלי והאחוז עבודה, של

אחוז. ל11 ;

בך ידי ועל היחידתיות, השירות בתחנות נעשה היחידות של הרכב בהחזקת השוטף הטיפול
כגון, קשים, בתנאים העובדים הרכב לכלי ניתן מיוחד מונע טיפול לסדנאות. בנסיעות הצורך נמנע

הנגב. נפת ושל הגבול משמר של הרכב
ניתנה כן מקצועית. ולהשתלמות עבודה לפריון בקורסים השתתפו וקציניהם הסדנאות עובדי
מסויימות לתקופות כך לשם שהוחלפו הנפתיים התחבורה לעובדי גם השתלמות של אפשרות

הסדנאות. בעובדים.מן
גב תרמילי ניידים, דרכים מחסומי בגון; למשטרה הדרוש מיוחד ציוד גם מייצרות הסדנאות
לפעולה כגון מיוחדים, לתפקידים המותאמות מיוחדות מכוניות וכן חיפוש, פנסי מצברים, עם
מים לסילוני מיוחדת מכונית בסדנאות יוצרה בן שטפונות. בשעת להצלה או מפולות לפינוי

פרועות. התקהלויות פיזור בשעת לשימוש המיועדת
העבודה. פריון את בהן להגביר עזרו מסויימות סדנאות בבנייני שבוצעו השיפוצים

ארעי ב*ורח הוקמו המספנה בנייני לעיל. המתוארת בשיטה היא אף פועלת המשטרה מספנת
מרחק המרוחק מקומה, . המספנה של העיקרי חסרונה יעילה. לעבודה נאותים תנאים בהם זאין

הספינות. של מעגנן ממקום רב

דלק ג.
נוספות, דלק תחנות שלוש הוקמו הדוח בשנת מראש. שהוקצב מהדלק %64 השנה נחסכו כאמור, .

בדלק. מכוניות למילוי מיותרות בנסיעות הצורך שיימנע כדי ;

35 טבלה
1954  וחטיבות מרחבים  דלק ואיכול קילומטרים

*חןחי$7הןנת א%י,/£; .קילומטרים היתירה שם

הארצי 1,639,81077,05010.14המטה
ירושלים 2,958,744143,730.61מחוז .91
תלאביב 820,806129.96817.10,?מחוז
המרכז 2,186,67196,31612.68מחוז
וחיפה ,':מחוז 84,572112,52814.81
הצפון 3,210,703153,41420.18מחוז

ארצי אימונים 389,2401בסיס, ,307.52.41
429,80928,605.93.77שירותים

100.00 759,920 16,050,355 הכל בסך

לליטר). ק"מ 4.6) לגלון ק"מ 21.1 היה הממוצע הקילומטראז'
הכמות מן למטה שצרכו המרכז' מחוז ושל הארצי המטה של ברכב בעיקר הושג בדלק החסכון .

■ המוקצבת.

נהגים ד.

במקצועות והן במקצועם הן המשטרה, נהגי ידיעותיהם.של להעלאת השנה ננקטו נמרצים אמצעים
היב תשומת דרכים. ובנימוסי התעבורה בחוקי במכונאות, הודרכו הנהגים הכלליים. המשטרתיים
מופת לשמש כדי בה שיהיה לדרגה המשטרתית הנהיגה של הסיטאנדרד להעלאת בעיקר הופנתה

האזרחיים, לנהגים
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יהיה שאפשר מנת על רכב, כלי לכל ומיוחד יחיד נהג להצמיד המשטרה בידי עלה לא השנה גט
בהכרח מביאה ליד מיד הרכב העברת הרבב. של ולשלימותו לתקינותו האחריות את עליו להטיל

י : , מהירה. בליית לידי
צויינו מאידך' קשהק נענשו הנאים הדרכים נימוסי על או התעבורה חוקי על שעברו הנהגים

כספיים. פרסים בצורת עידוד ניתן מהם ולחלק מצטיינים, נהגים לשבח
ו
< . משטרתיים רכב לכלי תאונות ה.
340 לעומת 293) גדולה ירידה שוב חלה משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות במספר
כ600/0 שהם ,175) המקרים של ברובם .(%13.8 של; ירידה ,1952 בשנת ו426 הקודמת בשנה
הוטלו ביתרם בתאונה. אשם היה, לא המשטרתי שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם המקרים מכלל
בשלימותו! המשטרה, למכונית שנגרם הנזק את לשלם חוייבו הנהגים מן ורבים חמורים עונשים

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

מחוזי. פירוט ללא ארצי, סיכום כאן ניתן הדוח, בשנת

36 טבלה
משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהם 1954תאונות 

משטרתיים רכב כ?יי מעורבים היו שבחו התאונות 293מספר

שוטרים נפגעו שבהן חמורתאונות [

קל 1

2
47

אזרחים נפגעו שבהן חמורתאונות /
לול 1

9
46

בלבד לרכוש משטרתינזק |
אזרחי י

116
24

 משטרתי לרכב הנזק סכום

התאונה עקב מעולות
נזק דמי תשלום [

אחר עיונש {

ועומד תלוי 1

ל"י 7032.656
60
35
23

קשי .5
אלחוטי א.

(במכוניות' ניידות ותחנות טלפרינטרים ודיבור)' (מורס מאלחוט מורכבת המשטרתית הקשר מערבת
הן המשטרתיות האלחוט תחנות ממספר כ%70 משטרתי. ומרואי מטלפונים ובאוירונים), בסירות

יציבות. תחנות  ויתרן ניידות תחנות
פועלות' במטות התורנים* ידי על המופעלות דיבור אלחוט תחנות פועלות המשטרה בתחנות

מיוחדים. קשרים ידי על המופעלות מורס, תחנות גם הדיבור, באמצעות קשר על נוסף
הניידות התחנות מספר עלה זמן פרק ובאותו ב12.50/0, היציבות התחנות מספר ירד הדוח בשנת

ב280/0.
החופים. משמר ואת הגבול משמר את הקבוצתי, השיטור את בעיקר משמשות הניידות התחנות
ויכיו"נ. המשטרה מטוסי התנועה, משטרת ושל המיטות של שונות מכוניות נייד בקשר מצויידות כן
(אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת
אחרות תחנות באמצעות הקשר את להעביר הכרח יש לפרקים יומית. מתקיים זה קשר בפאריס.
של בעזרתן המשטרה מסתייעת זה לצורך אחרים. אובייקטיביים וקשיים אקלימיים תנאים מחמת
מחט מברקים, ב1208 הסתכמה האינטרפול מברקי תנועת (הולנד) ובאוטריכט שברומא התחנות
סניפי עם הקשה גם הוחזק לעיל הנזכרות התחנות באמצעות יוצאים, ו198 נכנסים 1010
ועוד). שטוקהולם, רומא, ציריך' מדריד' לונדון' ויסבדן, האג, (בריסל, אחרים במקומות האינטרפול
קשו באמצעי השימוש חשבון על המברקים תנועת את להקטין רבים מאמצים נעשו הדוח בשנת
הקשו מערכת את שעברו המברקים של הכולל המספר וכו'). שיחות, אגרות, (מכתבים, אחרים
להעברת הודות הושג (%14 של (ירידה זה חסכון הקודמת. בשנה 688,086 לעומת ל592,369 הגיע י

הרדירטלפון. לקווי העומס מן חלק
נתקיימו הכל בסך הקודמת. השנה לעומת ב%27 עלה המשטרתי ברדיוטלפון השיחות מספר
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הטלפון רשת ועל המברקה על המוטל העומס להקלת גרם זה דבר שיחות. 166,152 ברדיוטלפון
ובין המשטרה בין הקשר על הקל הטלפון קווי שחרור המדינה). (של והכללית המשטרתית

אליה. הפונים השונים האזרחים
ייעלה זו העברה הקשר. לאנשי מהיחידות התורניים הקצינים של הפונקציות הועברו הדוח בשנת
העברותביניים. בשרשרת הצורך את ומנעה המטות ובין היחידות בין השונות הידיעות העברת את
ניתנה קשר ובבטחון הדיבור אלחוט בתהליך מברקים' בחיבור הקשר, מערכת במבנה הדרכה
וכן ולטירונים) לסמלים לקצינים, .(בקורסים האימונים בבסיסי קשרים, שאינם משטרה לאנשי

המשטרה. בתחנות הקשר מכשירי את המפעילים האנשים להדרכת  אחרות ביחידות

טלפונים ב.
פנים. לקשר אבטומטיות מרכזות שתי וכן חוץ' לקשר טלפונים מרכזות 5 נוספו הדוח בשנת ■

הקבוצתי. השיטור צורכי את כן לפני ששימשו טלפון תאי 51 הוסרו
והשלוחות הקווים מספר פנים. ולקשר חוץ לקשר מרכזות 82 במשטרה פעלו הדוח שנת בסוף
ידי על הושג זה חסכון ב210/0. פחת הביןעירוניות הטלפוניות השיחות מספר ל1408. הגיע

הרדיוטלפון. על ובעיקר המברקה על העומס הטלת

דואר ג.
את מעביר המשטרתי הדואר המטות. מזכירויות .של בטיפולן הדוח בשנת נמצא המשטרה דואר
לשם רק המדינה בדואר משתמשת המשטרה השונות. המשטרה יחידות בין והצרורות המכתבים

לאמשטרתיים. מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר
שניים במקום ביממה מתקיים אחד משלוח רק חסכון. מטעמי השנה צומצמו הדואר שירותי

הקודמות. בשנים קיימים שהיו

תשלומים .6

תקציביות הוצאות א.
.ניתן, בצידן .1954 האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מראים להלן הניתנים המספרים

שלימות). (בלירות 1954/55 התקציב לשנת המעשי התקציב גם השוואה' לשם

לש*ת התקציב 1כ1ח ,הרה ה.נר ,ת1ת על ה*אות לשנה התקציב דה/1>*
1954/55 הכספים זכות יתרת חיבה יתרת התקציב חשבט האותזית1954 המעיף

13,527,000  1,117,813.428 14,264,403.428 13,146,590 משכורת
, 3,695,450 193,552.044  3,393,561.956 3,587,114 אחרות הוצאות

17,222,450 193,552.044 1,117,813.428 17,657,965.384 16,733,704 הכל בסך

עליית של במקרה יוקר תוספת לצורכי להתאשר העלולים הסכומים נכללו לא 1954/55 בתקציב .1 הערות:
;,, האינרכם.

ולא בלבד, האורחית לשנה טו1י*ו1םת והיא הואיל מדומה היא ההוצאות בסעיו* לזכות היתרה .2
וכיו"ב. רירה שכר מקביל, 019 בעיקר.בסעיפי חובות, תשלום ירי על תחום? והיא התקציב, לשנת

משנה חשבונות ב.

בטט היתרה 7,!עא!ה יי"ךג* הכנסות ביום יתרה
31.12.54 1.1.5431.12.54 הכל בסר 1.1.5431.12.54 1.1.55 הס|יץ)ז

י ל" פר י ל" פר י ליי פר י ל" 0ר י ל" פר

87,242 298 886,435 301 973,677 599 875,546 190 98/131 409 נוטרים פקדונות
אחרים פקדונות

178,282 704 991,748 078 1,170,030 781, 1,004,538 765 165,492 017 משטרי! פקדונות (א)
373,277 322 32,159 237 405,436 559 405,436 559   שונים פקדונות (ב)
68,101 892 177,986 863 246,088 755 170,283 250 75,805 505 י מקדמות
699,408 465 21,170 718 720,579 183 720,579 183   הכנסות
27,320 767 589,247 699 616,568 466 600,341 616 16,226 850 פנימיות קרנות

1,433,633 448 2,698,747 896 4,132,381 344 3,776,725 563 355,655 781 הכל בסך
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4לייר. לכד הסיבה .35.1 ב% עלה הכספי המחזור אולם ב280/0 עלה הנוטרים מספר נוטרים,
י המחיה. יוקר מדד

ועוד. בעלים ללא שנשאר רכוש מכירת פדיון המשטרה, קרן כספי הם: הפקדונות
שעברה בשנה ל"י מ580,998 הדוח בשנת עלו ההכנסות האוצר. לזכות בולן הועברו ההכנסות
מקנסות שונות אגרות מגביית המשטרה' מעובדי מסים מגביית באו ההכנסות ל"י. ל720,579

ובו'. והחרמות

הקרנות בחיל קיימות היו המשטרה, פקודת על מיוסדת שפעולתה המשטרה, לקרן נוסף הקונות,
קח הלוואות, קרן מחלה, למקרי סיוע קרן ולמשפחתו, לשוטר הסעד קרן דלקמן: הפנימיות
העברית. השפה ללימוד קרן דירות, להחזקת קרן העליונים, הקצינים קרן גורדון, קרן שק"מ, .

26,740  והוצאותיה ל"י, 33,377  זו קרן של הכנסותיה היו הדוח בשנת  המשטרה קרן
| שהוטלו מקנסות בערך, ושליש, תובעים, ללא רכוש מפדיון באו הקרן מהכנסות שלישים שני לך.
לספורטי 217 לפרסים, ל"י 1,080  ההוצאות בין משמעתיות. עבירות על משטרה אנשי על

המשטרה. לתזמורת ל"י וו516

| הכלכלייט המפעלים מן תוהים דלקמן: ההכנסות מן מורכבת  ולמשפחתו לשוטר הסעד קרן
הוקרה תרומות רווחים, חשבון על שק"ם מקרן העברה קנטינות), מספרות, מכבסות, (מטבחים,
ללימווי מיוחדת לקרן ל"י 6;443 הועברו אלה סכומים מתוך וכוי. ל"י 2,047 בסך הציבור מאנשי
העברה חדפעמיות, סיוע להענקות חוזרות, לתי להענקותב הוצאו שונים וסכומים העברית השפה

וכר. ההלוואות לקרן

המשטרה אנשי של מתרומותיהם המכריע ברובן באו ההכנסות  מחלה למקרי סיוע קר1 ■
למפרעות בחלקן מחלה, במקרי לסיוע להענקות הוצאו הקרן כספי ל"י). 21,266 מתוך ל"י 18,252)

אחרות. לקרנות

לאנשי אישיות כהלוואות ניתנו ל"י 177,660 פנימיים. ממקורות כולה מומנה  ההלוואות קרן
משטרה.

לסכום פרט ההלוואות לקרן הועברו וכספיה 1954 ביולי חוסלה  העליונים הקצינים קרן
הקצינים. לנשף שהוצא ל"י 400 של

דלקמן: הקרנות הוקמו הדוח בשנת
המשטרה' בדירות הגרים המשטרה מאנשי הנגבים מסכומים באים שכספיה  דירות להחזקת קח

בהחזקה. העובדים נקיון פועלי של למשכורתם מוצאים והם

המשטרה אנשי ידי על הנעשים מתשלומים באו שהכנסותיה  העברית השפה ללימוד קרן
כתרומת פיק"א ידי על שנתרמו ל"י 5500 בסך םטיפנדיות קרן וכן להם, לימוד ספרי וממכירת

זו. קרן חשבון על סכומים הוצאו טרם המשטרה. שר באמצעות אחד ומאזרח הוקרה
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ו' פרק

ומבצעים שיטור מניעה,

ומניעתה העבריינות בעיות .1

גורמי השנה. גם פתרון' לקראת ניכרת התקדמות התקדמה העבריינות.לא למניעת הדרכים בעיית
זלנתחט לחזור בדעתנו ואין הקודמות, לשניים בדוחותינו בפרוטרוט נותחו המניעה וקשיי העבריינות
ואשר בארץ לעבריינות ביותר אופייניים שהנם קווים שני מלציין להימנע נוכל לא ברם, מחדש.

הבעייה. של העוקץ עיקר מוטל בהם
ירידה שנתברר' כפי היוגה, הקודם' בדוח שנתגלתה ,1953 בשנת העבריינות בממדי הירידה
אמרנו יתירה. אופטימיות מפני אזהרה גם הירידה. עובדת לציון נתלוותה שעה אותה בלבד. זמנית
שהשנה בצער לציין יש ואכן בלבד, וחולפת זמנית תופעה אלא אינה שהירידה לחשש יסוד שלש
כאמור, נמוך, היה העבירות מספר כאשר הקודמת' השנה לעומת רק לא העבירות' מספר עלה שוב
הן העבריינות, בממדי הללו לתנודות הסיבות הן מה לקבוע קשה שקדמה. השנה לעומת אף אלא

 מחדש. לעלייתם והן לירידתם
אף אלא בלבד' בארצנו לא הפשיעה לצורות אופייניות שהנן תופעות שתי שוב להדגיש עלינו
בממדי הגידול תופעת  האחת השנייה. העולם מלחמת שלאחר בתקופה העולם, ארצות ברוב
מרובה ובמידה בראשונה' כרוכה  השנייה העבריינות! של ובפרופמיונאליזציה הרצידיביזם

הימים. עולי של לעבריינות כוונתנו יסוד; לה משמשת
הסוהר בבתי נרשמו המדינה של קיומה בשנותי והולכים. גדלים הרצידיביזם בעיית של ממדיה
 %13 ן פעמים משלוש יותר  אחוז 23 מפעמיים, יותר נידונו מהם %42.1 רצידיביסטים. 1104
!21 עד מ16 בגיל אנשים היו מהם אחוז 425 נידוניות). 13 עד (מחמש פעמים מארבע יותר
של חלקם הרכוש. נגד עבירות על נידונו כ%63 משלושים? שלמטה בגיל היו ל%75 קרוב

ביישוב. לחלקם מתאים ברצידיביזם הוותיקים התושבים ושל החדשים העולים
ורק פסיכולוגיים, בגורמים ובעיקר, וראשונה בראש נעוצות הימים עולי של סיבות"העבריינות
של התרופפותם ספק' ללא הנו, העיקרי הפסיכולוגי הגורם כלכליים. בגורמים השנייה, בשורה
מספר של וניתוח בחינה הפטריארכלייםלמחצה. או הפטריארכליים המשפחתיים החיים אורחות
החלו ברובם הם (שגם רצידיביסטים' עבריינים של וכן ימים' עולי של עבריינות מקרי של ניכר
אצל ביותר שכיחות עבריינות של אלה שצורות מוכיחה צעירים), כעבריינים שלהם הקריירה את
בלתיתקינימ מיחסים או ההורים בין מסכסוכים כתוצאה זועזעו או נהרסו שמשפחותיהם■ אנשים
וכיו"ב). מוסרית בלתי התנהגות (שיכרות, מהם אחד של הישרה הדרך מן מסטייה או ביניהם
הסוהר בתי שירות ידי על מה זמן לטני שנעשתה חקירה היחידה. הסיבה זו שאין מאליו מובן
גובלת הפסיכולוגית שאייציבותם רבים אנשים של הרצידיביסטים בין מציאותם על מצביעה
התופעות אחת הימים. עולי של העבריינות בבעיית סבוכים רבים נוספים גורמים בפסיכופטיות.
למשל' ביותר, שכיחה זו תופעה שבונתיזת: לחבורות נערים של התחברותם היא ביותר המעניינות
רמי הנער של הרצח מקרה לאחר בפרט אצלנו, גם רבים להפתעת נתגלתה והיא בארצותהברית
הנוער תנועות של מציאותן בגלל בעיקר שכיחה, תופעה זו אין אצלנו אמנם, ברחובות. רוזנברג 1

ונערים אלה, בתנועות נקלטים שאינם נערים יש ברם, אותם. והמעמיקות הנערים את הקולטות
עדתיים. סימנים לפי מזה' גרוע אף או, המגורים מקום לפי בחבורות נקלה על נקלטים אלה
אינם בתנועות, קשורים שאינם נערים לקליטת שונים מוסדות ידי על הנוסדים לנוער, הקלובים
של ובסופו הללו, הקלובים בתוך גם בעיות מעורר קשההקליטה הנוער כי הבעייה, את פותרים
להם הניתן השם (ויהא צעירים לעבריינים הסגורים שהמוסדות מאליו מובן מהם. נפלט הוא דבר
(שלא משמשים שהם לטעון אף ואפשר ומוצא, פתרון כיום, במצבם מהווים, אינם שיהיה) מה
תופעה זו שאין מאליו מובן לבוא.1 לעתיד לפורציחוק אולפנות והמחנכים) הממונים של באשמתם
לפי פתרון, לה מבקשים הפינולוגיסטים העולם. ארצות ברוב קיימת והיא ספציפית, ישראלית

ניכרת. הצלחה ללא שעה
ברצידי לטיפול מתאים חוק העדר הוא המשטרתית המניעה של בדרכה העומדים הקשיים אחד
מרחיקתלכת מהפכה בבחינת הם שיסודותיו מקום באנגליה, אפילו נחקק זה ממין חוק גיסם.
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לטיפ1{ החוקים של מטרתם אצלנו. גם לב תשומת. תוקדש י זו שלבעיית וראוי הפלילי, במשפט
מסוייטוןן לתקופות החברה מחיי תקנה לו שאין העבריין את לבודד גיסא, מחד היא, ברצידיביסטים
01) לתקנם דרך שיש בעבריינים וסוציולוגי פסיכולוגי טיפול לטפל  ומאידך למדי) (ממושכות
הרצידיביסט, בעבריין מתאים טיפול מאפשר שלנו החוק אין שעה, לפי למדי). ממושך תהליך זה
במידה אלא הדין בתי ידי על הנפסק העונש מידת על משפיעה אינה הרצידיביזם תופעת לכך, נוסף
מטפה עבירות על ייתפסו שאם חשבון מתוך עבירות, ועוברים חוזרים והעבריינים ביותר מתונה

. בייחס. מושכות לאמ לתקופות אלה וגם חופפים, עונשים להם ייפסקו
בעקנ למקצועם נסחפו הם גם חוץ, מארצות לארץ שבאו הפרופיסיונליים העבריינים מן רבים
ערער העצום והזעזוע במחנות' אף נתייסר מהם חלק השואה. בשנות בעיקר אומללה, ילדות

הללו האנשים מן רבים אחר. למסלול בבתראש אותם והעביר חייהם אורחות ואת מוסרם אשיות
מתחילים. לעבריינים דרך ומורי "מחנכים" כאן משמשים

בה, לעיון פרקים ראשי אלא כאן התווינו ולא הבעייה עומק את ממצים הללו הדברים אין כאמור,
שאין וכמובן ביותר, חשובות וםוציולוגיות חנוכיות בעיות המדינה בפני מציגות אלה תופעות
(לני פעולה החלה הדוח שנת בסוף משטרתיים. באמצעים אותן לפתור יכולה כשלעצמה המשטרה
ועו בידי נעשית זו פעולה עונשם. ריצוי אחר עבריינים לשיקום למדי) מצומצם מידה בקנה שעה
עקרונות אולם זה, בוועד משתתפת המשטרה ומפרטים. שונים מוסדות מאישי המורכב ציבורי
עוליימיט בעבריינים הטיפול גם ביותר. מצומצמת והשתתפותה ידה על נקבעים אינם פעילותו
משטרתייט מסורתיים, מניעה באמצעי להסתפק אלא ברירה לה ואין המשטרה, בידי נמצא איננו
הניתנות העבירות סוג על הנחשבות עבירות בעיקרנגד יעילים אלה אמצעים בלבד. טהורים
במאה למנען שאפשר עבירות של סוג בכלל בנמצא אין כי (אם הרכוש נגד עבירות כגון למניעה,
1:משטרוו1 מוגבלות, בלתי בסמכויות. מזויין הוא ואפילו ביותר היעיל המשטרתי בארגון אפילו אחת,
ברם, השרירות). ולא החוק שולט בה דימוקראטית, במדינה וכמה כמה אחת ועל ,הטוטליטאריות;
וזיוף, רמאות מעשי וכן מיניות עבירות הנפש, נגד עבירות כגון עבירות, של אחרים סוגים קיימים
משטרה, באמצעי למניעה ניתנות שאינן הרכוש," נגד עבירות שאינן העבירות רוב בלל ובדרך
בפעולות ספק, ללא הוכחה, נאותות בדרכים המופעלים המשטרתיים המניעה אמצעי של יעילותם
את אדם בכוח המחסור מונע הצעה למרבית להלן). בפרוטרוט ידובר בך (על ההםתננות נגד
האחרות. הרגילות העבירות נגד מונעים וסיורים שיטור של חדירה בלתי רשת להקים האפשרות
והמכוניות יעילות שהן בכך היא העיקרית שמעלתן יותר חדישות שיטור שיטות ננקטו לכך כתחליף

הבעייה. את לפתור בלבד בכוחן אין אולם כאחד,
להסיקן אלא בידינו ואין העין מן סמויות הדברים, מטבע הן, המניעה פעולות של תוצאותיהן
חלה שאכן העובדה את להסיק אפשר אן וגם המבוצעים. העבירה מעשי של ופיחותם ריבויים מתוך
במספר הכוללת העלייה שלמרות לכך, אנו עדים הנסקרת בשנה ירידה). חלה שלא (או ירידה
להלן ידובר עוד זה נושא על למניעה, הניתנים העבירות בסוגי נוספת ירידה חלה העבירות,
פעולות המשטרה. של הגילוי פעולות של תוצאותיהן את בדיוק לקבוע בידינו מאידך, בפרוטרוט.
של בידודו ידי על החברה להגנת וכן העבריין של להענשתו וראשונה בראש מכוונות אלה
גט העונשין לפעולות יש אגב בדרך ברם, לצמיתות? או מסויימת לתקופה המסובן העבריין
נענש שעליה לזו דומה עבירה מלעבור אחרים אנשים להניא עשויות הן ן ניכרת מונעת השפעה

הדין. מאימת או חרטה מתוך תשובה, הרהורי לידי עצמו אותו להביא אף ולפעמים העבריין,
ובתנאים הקיימות בנסיבות לעשות, בידיה ניתן אשר כל את עושה המשטרה דבר, של סיכומו

העבריינות. למניעת האובייקטיביים,
ותרבותית. פסיכולוגית סוציולוגית, כלכלית שאלה וראשונה בראש היא הבעייה כאמור, ברם,
דעתם לתת חייבים  והעתונאים הסופרים המחנכים, המחוקקים,  שונים חברתיים שגורמים

עליה.

תכגץ .2
על המצומצם האדם בכוח השימוש של וחסכונו ייעולו אחר בביקוש השנה התרכזו התכנון פעולות

ואפקטיבי. מלא ניצול לנצלו אפשר ושבהם ביותר דרוש הוא שבהם למקומות הטלתו ידי
ובתיחופ השונות המחלקות תפקידי של מדוייקות הגדרות בקביעת הוחל הדוח שנת בסוף

סמכויותיהן.
ארגוניות. לבעיות הופנתה עיקרית לב תשומת

לחזותם שניתן ומקרה תפקיד שלכל מנת על השנה גם נמשכה ונוהל נוהג של התכנון עבודת
ומפורטות. ברורות הוראות תיקבענה מראש
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■ . . לה*ת*ויוי* המלחמה .3 י י ■;. 1
ה"רגילה" העבריינית ההסתננות ראדיקלית. מגולה אופייה את הדוח בשנת שינתה ההםתנגות בעיית
ירידה ירד הוא אף המדינה אורחי נגד שבוצעו העבירות של מספרן ביותר. ניגרת במידה פחתה
העבירות מספר ן הקודמת השנה לעומת ב33.90/0 ירד לארץ שחדרו המסתננים מספר ביותר. ניכרת
בדרכים (שנרכשה ידיעתנו' למיטב ישראל, לשטח חדרו הדוח בשנת ב0/ס22. ירד ידם על שבוצעו
בודדים. ומיעוטם בקבוצות רובם מסתננים, 4638 אחרים) ובאמצעים עקיבה ידי על כגון שונות,
אלה והן שחדרו אלה הן המסתננים' באו הגדול ברובק כ220/0). (שהם 1012 לידינו נפלו מהם
ההסתננות תופסת השני המקום את הירדן. ממשלת ידי על המוחזקים השטחים מן לידינו, שנפלו
שונים הלבנון ומן מסוריה ההסתננות של וממדיה אופייה מצרים. ידי על המוחזקים השטחים מן

מצרים. ומגבול הירדן מן ההסתננות של מאלה כליל
פשעים. של ניכר מספר השנה גם אלה ביצעו המסתננים'' של העבריינות ממדי ירידת אף על

. מהנמיונות אחוז ל6070 במדינה, שבוצעו הרצח מעשי של למחציתם לקרוב אחראים היו הם
* על בוצעו כך על נוסף הבהמות. גניבות מכלל מ710/0 ולמעלה הבהמות, משוד ל%93.8 לרצח,

שאין למטרות שנכנסו אנשים ביניהם יש אמנם, שונות. הברחות ובן וריגול חבלה מעשי ידיהם
להשתקע), שבאו מסתננים (למשל' ברכושה חבלה או המדינה באזרחי ישירה פגיעה משום בהן
ה"שקטים" המסתננים של מספרם בבטחוננו. פוגעת והיא פלילית עבירה היא כניסתם עצם אך
לירות, 600,000 על העולה בסכום רכוש המסתננים גנבו הדוח בשנת .170/0 על עלה לא הללו
מעטים לא נזקים ידם על נגרמו כך, על נוסף המשטרה. במאמצי הוחזר ממנו משליש למעלה אך
למע?ה של בסך וביו"ב) כסף מוברחות, (סחורות רכוש מידיהם תפסנו אנו גם אכן לרכוש.
שנית, שנתפס, הרכוש למחצית קרוב מוצאו לארצות החזרנו ראשית, אך, לירות, מ000'60
מאזרחי עשרות המסתננים בידי נהרגו הדוח בשנת בך. משום פחתה לא לנו שנגרם הנזק חומרת

. מאות. ונפצעו ישראל
למניעת החוק חקיקת בעקבות מאכסניהם, ושל המסתננים של עונשיהם הוחמרו הדוח בשנת

, בכנסת. שנתקבל ההסתננות
המלחמה של והעיקרית הראשונה המטרה בעיקר. מונעת פעולה היא ההסתננות נגד הפעולה
לתפסם  היא המשימה והענשתם. תפיסתם  השני במקום ורק לארץ, חדירתם מניעת היא בהם
ללחימה נוסף הגבול. משמר בידי נעשית זו פעולה המדינה. שטח לתוך עמוק לחדור שהספיקו לפני
הגבול משמר של פעולותיו ובהפעלתו. בהדרכתו השוטף, הבטחון בריכוז המשמר עוסק בהפתעות,
ההסתננות, בממדי, לעיל שצוינה בירידה השתקפו ותוצאותיה הצלחה של רבה במידה הוכתרו
עם להתנגשויות האזרחים נגד מפעולות המסתננים של מרצם ובהפניית שנגנב הרכוש בכמות
גורם משמש והוא ביותר, גבוה אלה התנגשויות בעד משלמת שההסתבכות המחיר הבטחון: כוחות

לעיל. ראינו תוצאותיו שאת חשוב, מונע

ומניעה שיטור .4

הקבוצתי השיטור שיטת א.
השיטור שיטת לפי הדוח בשנת גם פעלו ובחיפה תלאביב בירושלים, הגדולות העירוניות הנפות
היה 999 בטלפון ביממה הקריאות ממוצע מכסימאלית. במידה לעזרתה נזקק והקהל הקבוצתי'

קריאות. 40 חיפה '85 תלאביב 127 ירושלים כדלקמן:
.17,504  ובחיפה ,9941 בירושלים קריאות, 30,926 תלאביב שיטור למוקד הגיעו הכל בסך

.(999 קריאות זה (ובכלל מברקים 67,451 ב טיפלו המוקדים שלושת
מספר נשאר כן פי על אף ובירושלים; בתלאביב וירד בחיפה הקריאות מספר עלה השנה גם
פעוטים בסכסוכים לטפל 999 באמצעות נקראת שהמשטרה היא לכך הסיבה בייחם. גבוה הקריאות

צורך. ללא אף ולפעמים בכך, מה של

לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.
הספר, באזורי בייחוד ניידים, משמרות באמצעות השיטור שיטות פועלות ובמושבות לערים מחוץ
על הפטרולים מתנהלים מסויימים במקומות הגבול. משמר ידי על המשמרות מבוצעים שבהם
בדרגת טייסים ידי על המוטסים משטרתיים במטוסים משתמשת המשטרה רוכבים. משמרות ידי
עבריינים קבוצות ושל אנשים של תנועותיהם את לגלות  המטוסים של תפקידם מפקחים.
נעדרים, ואחרי עבריינים אחרי בחיפושיה* המשטרה יחידות את ולהנחות הפשע, ממקום המסתלקים

ישראל. של הטיריטוריאליים המים לשטח המסתננות ספינות אחרי וכן
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חטאימ של למשפט והגשתם גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשכרים המשקאות פקודת כגון' שונים, וחוקים פקודות על קלות עבירות הם (החטאים שונים
ללא שהוחזקו ותחמושת נשק החרמת ן בדרבים) התעבורה לפקודת פרט ערים, בניין המודעות'

מאסר. פקודות של לפועל הוצאה ז רשיון
אלה. בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן

37טבל ה
19531954חמאימ .

19541953
תיקים נושטץ

20,15014,346

בדין 14,49611,073נתחייבו
254212זוכו

חקירה) (כולל למשפטם 46522770מחכים
המשפט בבית או במשטרה 662249בוטלו

2719הועברו
נמצא לא 5923העבריין

מתגליפ שנפגעה מתלוננים ידי על המשטרה לידיעת המובאים ולעוונות לפשעים שבניגוד לציין יש
מעיו (%40.5 של עלייה  (השנה החטאים וריבוי תלונה, בלי עצמה המשטרה של ביזמתה החטאים

המשטרה. של פעילותה הגברת על אם כי עבירות של זה בסוג ממשי ריבוי על לא

38 ה ל ב ט
1954  לתחמושת נשק החרמת

התחמגשת א! הנשק הכלהוחרמ,נמצאמוג סר

2599124רובים
22מקלעים

204060תתמקלעים
51178229אקדחים

ופגזים רימונים 1395511446פצצות,
ציד 85159רובה

אוויר 11רובה

. (0דורים) ואקדחים לרובים 35,385404539,430תיחמושת
ואחרות סטן 6747114מחסניות

(כקילוגרם) אחר נפץ וחומר 62622648דינאמיט
 ונפלים י1244נפצים  401284

ב 39ט לה
לפועל מאסרהוצאה פקודות של

פליליץת מאסר מאסרמקץתץז ח1נפקורוה תשלגם אי ע?

1951■195319541953

36,601 המשפט מבתי 35,86087415081נתקבלו
25,499 לפועל 27,07467673785הוצאו

מסירת המשפט, בבתי הסדר לשמירת המתייחסים שונים בתפקידים המשטרה מטפלת כף על נוסף
ולרביע' לשליש למחצה, רק משטרתיים שהם אחרים בתפקידים וכן ולעדים, לנאשמים הזמנות
ביקורה כגון, העבודה, ריכוז ולשם אחרים משרדים של לנוחיותם בעיקר בהם מטפלת והמשטרה

כספים. ולהעברת מסים לגובי ליווי מתן בחיפה, הנמל שמירת הגבולות,
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ומקרבו ממושכה מקצתם מבצעים' של ניכר במספר המשטרה הועסקה שנה, כבכל ד1דוד1, גנעזנר^

משטרת מפקד ג'ונסטון, אריק (מר שם בעלי אזרחים של בביקוריהם קשורים מהם הדפעמיים,
"יד ומבצע הידוע הנדיב של עצמותיו (העלאת טכסיפ מהם הבינלאומית)' הרופאים ועידת וינה,
רישום כגון' לרוב' אחרים ומבצעים תשט"ו) הלפיד מרוץ העצמאות' (יום חגיגות וייצמן"),
ידי על שנפגעו ליישובים עורה בים' שנטרפו סיתתו הצלת הלשון, הנחלת למבצע מתנדבים
ליווי הצייד' על והגנה שמירה בארבה, למלחמה עזרה וכיו"ב)' (שטפונות הטבע פורעניות

וכוי. רכבות

וגבולות חו9יפ ,7

חיפה. נמל לנפת המשתייר החופים משמר בידי נמצא החוף במשמר הטיפול
והנכנסים היוצאים כל של ואופראטיבית סטאטיסטית כרטסת מחזיק הגבולות ביקורת משרד
את עברו הדוח שבשנת הראו הזאת' הכרטסת בעזרת שנעשו הסטאטיסטיים' הסיכומים לארץ.
איש 64,981 עברו כך על נוסף יוצאים). ו74,951 נכנסים 85,980 (מהם 160,931 ישראל גבולות
ודיפלומאטים). או"ם אנשי (בעיקר קבועים מעבר רשיונות לפי ויציאה) (כניסה מנדלבאום מעבר את
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זי ק ל !1

י . פליליות חקירות

החקירה פעולות אתון .1

תיאומן בארץ' החקירה פעולות על פיקוח  הארצי במטה החקירות אגף של העיקרי תפקידו |
פעולתן שעיקר לומר אף ואפשר שונות, אופרטיביות פונקציות גם האגף למחלקות אולם ו וריכוזן 1
לשלוש מחולק האגף אופרטיביות.  פלילי) לזיהוי המחלקה ושל הכלכלית המחלקה של (ובייחוד 1
לא המחלקות של ובתפקידיהן בסמכויותיה! פלילי. לזיהוי והמחלקה הכלכלית הפלילית, מחלקות: 1

שינויים. השנה חלו 1

הפלילית המחלקה א. ו
יחידות ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת ל ע בפיקוח שנה, כבכל השנה, עסקה הפלילית {המחלקה
עצה ולמתן לעיון למחלקה נשלחים חמורות או מסובכות לעבירות המתייחסים תיקים החקירות.
תיקים 260 מהם זה מסוג תיקים 11537 המחלקה בידי עברו הדוח בשנת ומקצועי. משפטי וסיוע
במילוי הקשורות עבירות עם בקשר ממשלה, פקידי נגד חמורות בהאשמות לחקירות שהתייחסו
על הנחקרות העבירות תיקים. 115 של הישירה בחקירתם המחלקה עסקה כך, על נוסף תפקידם.
מחוז מגבולות חורגת שהיא או מיוחדת סודיות דורשת שחקירתן עבירות הן במישרין המחלקה ידי "

שהיא או המשפטי, היועץ של או ממשלתי משרד של תלונה או דרישה לפי מתנהלת או_שהיא אחד /

כדלקמן; השנה התחלקו המחלקה של שבטיפולה התיקים חוץ. משטרות של בקשתן פי ל נעשית
שימוש  32 זיוף* תיקי 3 הרשמיים> הסודות פקודת על ולעבירות לריגול שהתייחסו תיקים 6

6הוצאת < חוקיים בלתי ארגונים  2 הממשלה! במנגנון שחיתות  24 ן מזויפים כיב! בימסמ
לפי ן תיקים 22 נפתחו המשפטי היועץ הוראות לפי אחרות. עבירות  ו41 רצח*  11 דיבה

תיקים. 32  הממשלה משרדי דרישות
חילות ועם (אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומי הארגון עם הקשר את מקיימת המחלקה

זרים. משטרה
העלייה זרם בתוף עלייה; כארץ המשמשת למדינתנו ביותר חשובים זה ארגון עם ו/קשרים
חשיבותו הללו, היסודות בגילוי הבינלאומי הארגון של ןעזרתו עבריינים, יסודות לארץ מסתננים
הגיאוגרפי מצבה מחמת המדינה' משמשת כך, על נוסף ביותר. רבה הציבור ולבטחון למדינה
שמצפון הערביות הארצות בין מסוכנים בסמים הטראנזיט, למסחר ראשית מעבר ארץ המיוחד,
המסחר לבלימת המכוון הבינלאומי למאמץ ביותר חשובה תרומה תרמה ישראל משטרת ומדרום.

יי.   הזה. הנפשע
לשנה. משנו? ונתהדקו הקשרים הלכו ומאז ,1949 בשנת לאינטרפול הצטרפה ישראל משטרת
ואוכלוסייתה המדינה של לגודלה לב בשים בייחוד ביותר, ניכרת הארגון של לפעולותיו תרומתנו
הארגון ידי על ונעזרנו אלינו שפנ1 שונות למשטחת הרבה עזרנו כן אחרות. ארצות לעומת

האמורות. המשטרות ידי ועל הבינלאומי
 1954 ובשנת פניות 1541953 בשנת נתקבלו כולל, אופי בעל אינפורמאטיבי לחומר נוסף
פניות נתקבלו כן וצרפת. הולנד גרמניה, מבלגיה, וכן האינטרפול, ממרכז בעיקר באו הפניות .215
טנג'יר, של הבינלאומי השטח יוון, פינלנד, שוודיה, משויצאריה, יותר) מצומצם (במספר שונות

שונים. מברקים 1011  1954 ובשנת מברקים 867  ב1953 קיבלנו כן כמו וכו'. ארה"ב
בחקירות וגמור מסויים, אדם של הפלילי עברו בדבר מש*לה החל ומגוונות, רבות הפניות
של בקשתן לפי חקרנו, מקרים בשני מסוכנים. סמים של חשובות ובתפיסות ביותר מסובכות

הללו. בארצות ישראל תושבי ידי על שבוצעו לפשעים המניעים על וצרפת, שוייץ משטרות
דולר טבי גניבת של מקרה גילוי  חוץ משטרת ידי על לנו שהוגשה לעזרה אופיינית דוגמה ,

על אולצו ושותפו הערך ניירות את שגנב הפקיד בישראל. הלאומי מהבנק דולר 35,000 של בסן
וזאתי הישיבה, רשיון מהם .נשלל כך לשם מתחומיה! לצאת מקלט, ביקשו שבה הארץ, משטרת ידי
כתוצאה הסגרה. חוזה או דיפלומאטיים יחסים האמורה הארץ ובין ישראל בין שאין העובדה למרות

י . י התאבד. ושותפו לארץ הנאשמים אחד חזר מכך
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נולן1!, שהתקיימה האינטרפול ש?1 העולמית בוועידה ישראל; משטרת השתתפה הדוח $שנ^
נבחו הכללי המפקח מחלקות. ראשי שני וכן הכללי, המפקח בה השתתפו ישראל משטרת מטעם
מסוכנים לסמים משנה ה בוועדות כחבר  המחלקות מראשי ואחד הארגון של קבוע כ"רפורטיר"
■ ■  ולזיופים.
טיפולו, ואת ישראל משטרת של והמהיר הנמרץ הפעולה שיתוף את לשבח ציין הארגון נשיא

הארגון. חברי של בפניותיהם היעיל
והועתק! הד שעוררו מאמרים פרסום ידי על הארגון בירחון השתתפו ישראל משטרת אנשי

שונות. בארצות מקצועית בעתונות גם
ובלגיה. צרפת ארצות: שתי עם זמניים הסגרה חוזי נחתמו הדוח בשנת

פלילי לזיהוי המחלקה ב,
פלילי לזיהוי המחלקה שבידי האפשרויות בדבר המשטרה, ביחידות שהתנהלה המתמדת ההסברה
של לסיועה המשטרה יחידות נזקקו הדוח ובשנת פרי, נשאה  החקירה בעבודת להן לעזור
היה דבר של ובסופו המחלקה, של הפיסיות האפשרויות על עלו שהדרישות כך כדי עד המחלקה

בלבד. חמור או חשוב אופי בעלות לחקירות השתתפותה את להגביל הכרח
שינויים. חלו לא ובתפקידיה המחלקה של בארגונה

פלילי: לרישום מדור ה פעולות (1)
טביעות טופסי 29,872 ולמיון לבדיקה נתקבלו השנה הרשעות. ולרישום אצבע לטביעות המשרד (א)
אנשים 9860 אצל קודמות הרשעות גילתה הטפסים בדיקת הקודמת. בשנה 31,967 לעומת אצבע
בשנה שנאסרו הרצידיביסטים למספר כך ידי על מגיעים אנו אגב (בדרך הוגשו שטביעותיהם
תיקים כ15000 נפתחו כן, במו אחת). מעבירה יותר שעבר אדם כל זה במונח נכלול אם הדוח,

למשטרה. כן לפני ידועים היו שלא לעבריינים ביחס חדשים,
אה להטביע המשטרה נאלצה 1954 בשנת שנתפרסם העונשין חוק תיקון של הוראותיו בעקבות
העבירה. בחומרת הגגדל בלי שהיא, פלילית עבירה כל על שנדון איש כל של אצבעותיו טביעות
אנשים של קודמות הרשעות המשפט לידיעת להביא אפשרות שתהא להבטיח  זו הוראה מטרת
ועל החקירות משרדי על נוספת כבדה מעמסה העמיס זה דבר וכיו"ב. תנאי על למאמר שנידונו

אצבע. לטביעות המשרד
שנאט8ו טביעות 1519 נתקבלו הדוח בשנת הןפשע. במקום אצבע טביעוות לזיהוי המשרד (ב)
על עבריינים. 162 של כטביעותיהם נתגלו הללו הטביעות מן 384 שונים. עבירה מקרי ב630
טביעות השנה נוספו הידיים" כפות של הטביעות "אוסף על ובן היחידה" האצבע טביעות "אוסף
/^, רבות.

געל של זהותו לאישור אלא העבריין, לגילוי לא האצבע טביעת שיטת שימשה המקרים באחד
להם. שייך הרכוש כי שטענו חשודים, בידי שנתפס משקאות מטען נגנב שממנו הרכוש

או נמצאו שאבדו, חפצים 30,370 של תיאוריהם נרשמו הדוח בשנת רכוש. לרישום המשרד (ג)
תכשיטים, תיאור על להקל כדי הרישום. באמצעות לבעליהם והוחזרו זוהו חפצים 911 נגנבו.
חפצים 1200 של תצלומיהם ובו תכשיטים אלבום ביחידות לשימוש והוכנס הוכן דומים, ערך ודברי
חוסו זה ודבר ממנו שנגנב לחפץ הדומה תצלום על מצביע תכשיטים גניבת על המתלונן שונים.
החפץ בין ההבדל בדבר מעטים פרטים להוסיף אלא צריך המתלונן ואין, ארוכים, תיאורים

הגנוב. והחפץ המצולם הםטאנדרטי
הביא באלבום השימוש וצורפים. תכשיטים סוחרי ידי על המשטרה נעזרה האלבום בהכנת

ולגיוונו. להרחבתו נגשה והמשטרה טובות, תוצאות
ו:י העבריינים אלבום של העתקומ נמצאים מרחביות יחידות ב15 עבריינים. אלבום (ד)

הקודמת). בשנה 3889 (לעומת אנשים 5489 של ותיאוריהם תצלומיהם
המתפר*מ אח"ק, בחוזר פורסמו הדוח בשנת נעדרים. ורישום למשטרה דרושים אנשים רישום (ה)
שנמלטו' עבריינים 324 תיאוריהםשל המשטרה, יחידות בכל ומופץ הרישום משרד ידי על שבועית
אנו שנגנב, הרכוש על פרטים החוזר מכיל כן כמו נעדרים. ו189 לחקירה הדרושים אנשים 421

נמצא. או
פרטיט ובו העבריין" את "דע בשם אח"ק לחוזר מיוחדת הוספת בפרסום הוחל הדוח בשנת
ביותו. המסוכנים המועדים העבריינים של פעולתם ודרכי הרשעותיהם חייהם, קורות על מלאים
, . רבה. שתועלתן והוכח זה, ממין תוספות 21 התפרסמו כה עד

שביקשו לאנשים ביחס בירורים 40,918 בוצעו מהימנות. ולבירורי יושר לתעודהת המשרד 0)
אחריםי בירורים 7132 נעשו כן יושר. תעודות מבקשי ל9018 ביחס וכן הארץ' מן יציאה היתרי
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1<מ1^ ו!מז^ר (1)

נו*ן* פליליים, מקרים ל1598 שהתייחסו מוצגיך 12,650 המשטרה במעבדות נבדקו הדוח בשנת
שהתייחסו מוצגים, 906 של בדיקות בירושלים הבריאות משרד של המרכזיות במעבדות בוצעו כך ,ןעל
ניכרת במידה פחתה בירושלים הממשלתיות למעבדות המשטרה של הזדקקותה מקרים. ל258
ציוד, חוסר מחמת המשטרה, במעבדות לבצען אפשרות היתד. לא כן שלפני רבות, שבדיקות [משום

ידינו. על עכשיו [נעשות
המשטרה. של לטיפולה עבר משפטית לרפואה המכון גופות. ניתוחי 990 בוצעו הדוח בשנת |

זה ובכלל משפטית, ברפואה הקשורות העבודות לריכוז בתלאביב, מיוחד בניין בהתקנת [הוחל
םירולוגיות. ובדיקות חימיותטוכסיקולוגיות בדיקות גוויות, ניתוח ן

ן תיקים ב615 יד וכתבי מסמכים כדלקמן:5640 המספרים את מראה שנעשו הבדיקות פירוט :

1775 ו תיקים) 181) מסוכנים סמים של בדיקות 885 י, מקרים) 338) ותחמושת נשק בדיקות 30891
שונות הימיות בדיקות 19 תיקים); 96) גוף הפרשות 272 תיקים).! 68) ומטבעות כסף שטרית 1

96) מטאלורגיות בדיקות 353 תיקים)! 6) שערות בדיקות 16 תיקים)! 6) בגדים 12 תיקים); 12) |
וצמיגים נעליים עקבות 188 !(23) ובהצתות בשריפות הקשורים חומרים של בדיקות 69 [תיקים)ו!
נבדקו הכל בסך (ב56,תיקים)! אחרות בדיקות 333 וכן תיק) 1) צפורניים בדיקות 3 !(50)1

ב%22. השנה עלה שנבדקו המוצגים מספר תיקים. ב1598 מוצגים 12,650 !

ולהעיד לבוא המומחים נאלצו שבהם המקרים מספר תיקים. ב484, העידו מהמעבדות המומחים |
המומחה, של הכתוב הדוח של הצגתו את המאפשר העדויות בחוק התיקון ידי על הופחת ן

מוגדרים. למקרים פרט האישית בהופעתו צורך ללא 1

בחימיה עובד למחלקה נוספו כן ו טכני ומםגל רופאים מ3 מורכבת משפטית לרפואה המעבדה |
חימאי. ומהנדס טכנית |

השנה מצומצם. בשטח הארצי המטה במרתף המעבדות של שיכונן ידי על נגרם ניכר קושי /

י חשוב. ציוד נרכש :
חדישות, שיטות הפעלת לידי שהביאו וניסויים מחקר עבודות במעבדות נעשו הדוח בשנת
תוצאות שהביאה פריצה, מכשירי בעיקר מכשירים, סימני של להשוואה שיטה להזכיר: ראוי שביניהן
שיטה עובדה חשודים! בידי פריצה מכשירי גילוי לאחר התפרצויות של רב מספר בגילוי מוחשיות
בבגדי שנשאר אבק בדיקת של שיטות הונהגו מותרות* מס של ותווים חותמות של זיופים לגילוי
כתמי בדיקת ידי על אנשים של הדם סוג לקביעת בדיקות בביצוע הוחל פשע! ובמקומות חשודים
חשיבותה בארץ. ראשונה ונעשתה חלוצית יצירה היא זו .שיטה האנשים. אותם של אחרים הפרשה
עובדו כן כמו רבה.  באלימות) הקשורים אלה (בעיקר אחרים ופשעים מין עבירות לגילוי
מרחקן להערכת החשיש! את מייצרים שממנו ההודי הפשתן צמחי של וקל מהיר לזיהוי שיטות |
בדיקות ו הפצע שבסביבת השרוף הנפץ בחומר הניטריטים בדיקת ידי על באנשים/ שנורו יריות של !
וצבעו עפר דוגמות השוואת < דרכים בתאונות שהיומעורבות מכוניות חלקי של מטאלורגיות
תצלומים של והגדלתם הדפסתם וכן טבעיים בצבעים צילום של מוצלחים נסיונות נעשו כן כמו ועוד.
 . זה. מסוג

הכלכלית המחלקה ג. |

הברחות (מניעת המטבע על פיקוח שטחים: בשלושה המחלקה של פעולותיה התרכזו הדוח בשנת |

על פיקוח וכן זה מסוג הברחות ותפיסת לארץ לחוץ ישראלי מטבע או זר מטבע של והעברות !
מטבע)! בהברחות הדוק קשר היא אף (הקשורה סחורות הברחת ז הארץ) בתוך זר במטבע עסקות /

מסוכנים. בסמים ובשימוש במסחר לחימה :

קל!ידי הים בדרר שבוצעו גדולים בממדים הברחות לגלות המשטרה הצליחה הנסקרת בשנה ■י
יין מיל מחצי למעלה של לסכום המוברחים הגיעו הללו התפיסות מן בשלוש מאורגנות. קבוצות
קשר נוסף.: יסוד ההברחה על נוסף (כאן היבשה בדרד שפעלו מבריחים נתפסו כן לירות. מיליון
, , האויב). ארצות של אזרחים עם
המקבילותשל הפעולות ובין ההברחות גילוי בשטח המשטרה פעולות בין לתיאום ועדות הוקמו
הוגבר כספים. מבריחי של מסועפות חבורות נתפסו הכספים על הפיקוח בשטח המכס. שלטונות
גם כלכליות, עבירות על נוסף נתגלו' מהן חלק של שבפעולותיהן הסקריפ חברות על הפיקוח

וכיו"ב. כוזבות הצהרות מתן זיוף, בגון רגילות, פליליות עכירות
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למדיניי:ז0 שמצפון הערביות הארצות בין בסמיב1,מ6ו3:ניב4 הטראנזיט מסדור למניעת הפעולות
ישראליים מיעוטים ובני מסתננים ידי על המדינה בדרכי בחלקו המתנהל (מעבר שמדרומה אלתי
לגו^ נסיונות וחוסלו נתגלו כן מבריחים.ומארגניהן* שיירות נתפסו בהצלחה: הוא אף הוכתר
; : ■ מםויימים. עולים ביישובי (חשיש) ההודי הקנבוס צמחי את

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

העבריינות. של השונים בסוגים הייעוץ ואת הפיקוח את המרכזים
ראויים הקשים העבודה. בתנאי והישגיהן ביותר, כבד השונות היחידות על המוטל העבודה עומס
. , י מיוחד. לציון

העבריינות מצג 2
החישוב שיטת א.

לידיעון שהגיעו המקרים כל מספרי הונחו דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים של ביסודם
החש0ן מן שהורדתם ליחידה, מיחידה שהועברו התיקים מן חוץ בפנקסיה, ונרשמו המשטרה
מופיעים מספרים של נוספת בסידרה מדומה. קיומם ולפיכך פעמיים, אלה נרשמו שכן הכרחית,
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 דק לא משוכנעת שהמשטרה העובדה אף על שבהם,
המליץ המבחן וקצין עולימים 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 הסטאטימטית בשיטה תיקון שהורשע. לפני מת הנאשם אם

בדיון. עכשיו4 נתון זה שינוי * התיקים לסגירת הסידורים בשינוי תלוי הללו הסוגים מן
האחרים התיקים שכל פירושו ואין בלבד, מוסכם מונח הוא אמיתיים" "תיקים שהביטוי לזכור יש
הודעה סמך על שנרשמו התיקים מספר שהועברו). לתיקים כאמור, (פרט, מדומים או כוזבים הם
כלל קטן אינו אלה של (ומספרם "אמיתיים" שאינם התיקים כלל. בדרך אפסי,  ממש כוזבת
באמצעות משפטי בירור של לשלב דבר' של בסופו מגיעים, הם אין כי שאם מקרים אלא אינם וכלל),
מאשר יותר אף לעתים וממושכת, קשה עבודה המשטרה י בהם השקיעה זאת בכל הרי המשטרה,
ולסכםוכי לתקיפות המתייחסים התיקים את נזכיר לדוגמה וחמורות. קשות עבירות של בתיקים
העובדה; אף על "לאאמיתיים", כתיקים הם מופיעים ולפיכך בהם, לטפל סירבה שהמשטרה דירות
קבעה' שהמשטרה אלא ממש, של פלילית אשמה קיימת היתה האלה המקרים מן שברבים הברורה
החוק ידי על לה שהוענקו לסמכויות ובהתאם כאמור, למדי, וממושכת קשה לפעמים חקירה' לאחר
ירי על לדין התביעה בהגשת ציבורי עניין שאין השלום), שופלזי שיפוט לפקודת 19 (סעיף

בכך. ירצה אם פרטית, תביעה להגיש רשאי ושהמתלונן המשטרה,

העבריינות ב.
ו; בשנההקודמת 40,169 לעומת פשע.ועוון, מסוג עבירות ב441'43 המשטרה טיפלה הדוח בשנת
הראשונה הפעם זו שלנו., בדוח צויינה שעברה בשנה .8>10/0 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר,
הצער' למרבית העבריינות. בממדי ירידה השנייה, העולם מלחמת גמר מאז ואף המדינה, קיום מאז
נסיגה אלא אינה שהירידה האפשרות במפורש צויינה הקודם (בדוח ימים זו ירידה האריכה לא
העבריינות; ממדי היו שבה הקודמת, השנה לעומת רק לא חלה העלייה כן, על יתר וזמנית). מקרית
1 . ולפניה. השנה לעומת אף אלא כאמור, מצומצמים'
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סוגי לפי אם כי בכללותה' לא העבירות בהתארעות העלייה ממדי את בבחון אם כן' עלפי אף
דווקא וזאת העבריינות, במצב מםויים שיפור ועומד קיים זאת שבכל נמצא השונים' העבירות
וראשונה ובראש הציבורי' הבטחון מוסדות של פעולתם ידי על מושפעים להיות הניתנים בשטחים
הניתנים עבירות סוגי בין מבדילות המשטרתית והפראקטיקה התיאוריה המשפט. ובתי המשטרה
התפרצויות, כגון' הרכוש' נגד העבירות רוב מתייחסות אלה (לסוגים משטרתיים באמצעים למניעה
משתייכות זה לסוג משטרתיות. בדרכים למניעה ניתנות שאינן העבירות סוגי ובין וכיו"ב) גניבות
של סוג בנמצא שאין! מובן וזיוף. רמאות מעשי וכן מיניות' ובעבירות באלימות הקשורות עבירות
שהמשטרה במקום ואפילו ביותר, היעיל המשטרתי בארגון אפילו אחוז במאה למנען שאפשר עבירות

דימוקראטיות. בארצות וכמה במה אחת על ו מוגבלות בלתי בסמכויות מזויינת
מפעולותיהם חלק מםויימת, במידה למנות, יש לכאורה, מוזר, הדבר ייראה שלא כמה עד

למניעה. הניתנות העבירות בין המסתננים של הטירוריםטיות
העבירות במספרי שהעלייה יוכיחו השונות העבירות לסוג המתייחסים המספרים של וניתוח בחיוה
סוגי ברוב חלה זאת, לעומת נמנעת. הבלתי העבריינות בסוגי עלייה ידי על בעיקר נגרמה

ניכרת. ירידה משטרתית, למניעה הניתנים העבריינות
■ לבתי ההתפרצויות מספר ירידה. חלה דירה) לבית להתפרצות (פרט ההתפרצות סוגי בכל כמענן
ובהתפרצויות ? 50.60/0 של ירידה חלה בהמות גניבת לשם ההתפרצויות במספר ב16.40/0! ירד עסק
הגניבות מוגי ברוב גם חלה ירידה .%10.8 של ירידה חלה וכיו"ב) אריזה בתי (למחסנים, השונות
המכוניות גניבות מספר לשוד. והנסיון השוד במעשי ובן התפרצות של בדרך שלא שבוצעו
בסוגי חלה ניכרת ירידה ב%15.2. ירד האופניים גניבות מספר ב51.10/0ו ירד והאופנועים
נםיון ו (%16.7 של (ירידה רצח המסתננים: ידי על ברובן או הגדול בחלקן המבוצעות העבירות
(ירידה בהמות גניבת !(50.60/0 של (ירידה בהמות וגניבת התפרצות 9.60/0)ן של (ירידה לרצח

.(%28.9 של
ב0/ם9.8. עלה שמספרן דירה' לבתי ההתפרצויות הן  התפרצויות של אחד בסוג רק חלה עלייה
ן (32.50/0) למדי חמורה עלייה חלה שבהן כים, גניבות והן: גניבות סוגי בשלושה עלייה חלה כן
מסויימת עלייה שוב השנה חלה וכן <(6.80/0 של (עלייה הזדמנות" ,,של גניבות בעיקר שונות' גניבות
מתוך הפרי גניבות והלך* נבלם הקודמות שבשנים גניבות של לסוג המתייחסים המקרים במספר

,(%12.4 של (עלייה ומטעים פרדסים
הדורשת המקצועית, העבריינות לסוגי שייכות דירה לבתי וההתפרצויות הכיס שגניבות לציין יש

ונסיון. התמחות
.(34.40/0 של (ירידה הדוח בשנת שנתגלו הכלכליות העבירות במספר חלה ניכרת ירידה

הריבוי ומיעוט נמנעות הבלתי העבירות בסוגי העלייה ריבוי דהיינו, לעיל, שצויינה התופעה
בשנה חלה הנפש נגד בעבירות דלקמן; בפירוט בייחוד בולט למניעה, הניתנות העבירות בסוגי
ובשאר בלבה %3.3 של עלייה זאת' לעומת הרכוש' נגד בעבירות ,%21.3 של עלייה הנסקרת

.%11.3 של עלייה חלה העבירות
ובהתמדה בתדירות הנעשית הפעולה תוצאות את ספק' ללא מבליטות' לעיל שהובאו העובדות
גניבות המלוות ההתפרצויות לרצח, הנסיון הרצח' מעשי במספר הירידה את המשטרה. ידי על
נגד שנעשתה הנמרצת לפעולה וראשונה בראש הנראה' כפי לייחס' יש השוד, במעשי וכן בהמות,
פיתוחם וכן האוכלוסייה, של הייחסי ייצובה ו והבילוש החקירה אנשי של התמחותם ההסתניות.
הפחתה לידי שהביאו העיקריים הגורמים הנראה, כפי הנם,  המשטרתיים המניעה מכשירי של

הרכוש. נגד העבירות במספרי
בשנה זה מסוג עבירות 14,346 (לעומת "חטא" מסוג עבירות ב296'20 המשטרה טיפלה כן
אינה החטאים במספר שהעלייה לציין יש ב%41.5. עלה השנה שנרשמו החטאים מספר הקודמת).
משום המשטרה, של פעולותיה הגברת על ורק אך אלא העבריינות' בממדי עלייה על מעידה
ופשעים עוונות של שרישום בשעה בלבה המשטרה של ביוזמתה נעשה שנתגליו חטאים שרישום

מתלוננים.  אזרחים של מיוזמתם כתוצאה המקרים' של המכריע ברובם בא,
בשנה 5431 (לעומת חבלה בהן נגרמה שלא תקיפות על תלונות 7752 נתקבלו כך, על נוסף
התקיפות מקרי הקודמת). בשנה. 7903 (לעומת פעוטים סכסוכים על תלונות 10,163 וכן הקודמת)
ממריבות נובעים הסכסוכים רוב ב%28.6,. ~ האחרים והסכסוכים ב42.50/0, איפוא, עלו, הללו
להקדישן הראוי שמן רב, ומרץ זמן ממנה וגוזלים המשטרה את מעסיקים אלה סכסוכים ים. שכנ כין הנזכרים הסכסוכים רוב להן. יאה המשטרתי הטיפול שרק יותר' חשובות בעבירות לטיפול
התלונות במספר העלייה את לייחס יש אולי סבלנות. ובחוסר בעצבנות בעקשנות' ויסודם פעוטים'
באמצעות המשטרה לידיעת ביותר הפעוט הסכסוך את להביא האזרח יכול שבה לקלות גם הללו
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הגש1| היתה הקבוצתי השיטור הנהגת לפני שיטור. מכונית אליו המביאה '999 המספרי קריאת
ביחידות המשטרה. לתחנת בהליכה הפחות ולכל טרחה, של מסויימת במידה קשורה התלונה
ומתן! משא של בדרך הסכסוכים לפתחן שכנוע וכוח נםיון ותק, בעלי שוטרים נתמנו מסויימות
בשנה; לעיל. שהזכרנו הסיבות מחמת הללו' האנשים מצליחים תמיד לא ברם, שלום. להשכנת
למשפט המקרה הבאת של אפשרות למתן כתנאי המסתכסכים, נדרשו כן לפני החוק; תוקן הנסקרת
במקרה.] לטפל מוכנה היא אין כי המשטרה הודיעה שבו סירוב כתב לקבל ידם' על במישרין
אל;י לפנות המתלוננים שיצטרכו מבלי במישרין' למשפט הסכסוך הבאת את מאפשר בחוק התיקון
י המתייחסים המספרים בהפחתת הבאות בשניט להשתקף תאהרנה לא שהתוצאות לקוות יש המשטרה.

עבריינות. של זה לסוג
ה"אמיתיות" העבירות במספר העלייה "אמיתיות"., נמצאו ועוון פשע מסוג עבירות 36,940
ב%2.9.. האוכלוסיה עלתה הדוח בשנת זמן. פרק באותו שנרשמו התיקים ממספר איפוא' פחותה'

ב%.5. עלה תושבים ל000'10 שנרשמו התיקים מספר

40 ה ל ב ט

19531954 האוכלוסיה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

התיקיםה^וכלץםית כל
שנרשמו

שנושטו. היתיקיט כוםפר
תושבים ל10,000

19541,718,00043,441; 253

19531,670,00040,169241

באחוזים +הריבוי %2.9+ %8.1, + %5.0

'19541949 בשנות הכוללת בעבריינות ההתפתחות את גראפית בצורה מציגה 41 מספר הטבלה
מספר כלומר העבריינות1' של (1110146^6) תכיפותה שיעור את וכן האוכלוסיה, לגידול בהשוואה

תקופה. באותה תושבים 100,000 לכל העבירות
לידיעת. כלל מגיעות אינן מספר שעבירות העובדה את בחשבון להביא יש העבריינות על בדיון
מיניות; פגיעות למשל, שייכות, זה לסוג תלונה. בהגשת מעוניינים אינם שהנפגעים משום המשטרה'
בצורת: פיצוי שקיבלו משום או בושה מתוך מלהתלונן, נמנעים שקרבנותיהן בצניעות, פגיעות או
הנפגעים אין שהיא סיבה איזו שמתוך שונים, מסוגים אחרות עבירות וכן אחרת, בצורה או נישואין
הידיעה שאין עבירות לפרקים מבוצעות העולים ביישובי המשטרה. לידיעת להביאן מעוניינים
משוט; או עדתם מנהגי לפי ביניהם להתפשר מעדיפים שהצדדים משום למשטרה, מגיעה אודותיהן
ו? בחשבון הובאו להלן הניתנים שבניתיחים מאליו מובן משטרה. תחנת בקרבתם נפתחה שטרם

תלונות. או רשמיות ידיעות עליהן קיבלה שהמשטרה העבירות
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44 טבלה.

פר ס מ
העבירות
לכל

100,000
תועובים

העבריינות תנודת
האוכלוסיה לגידול

1954194910.000
עבירות

100,000
תועןבים
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8

19531954 
42 טבלה

"אמיתיים" תיקים  שנרשמו תיקים

"אגזיתיים" תיגזים שנרשמה תיקים

הריבוי אחוז
הידידה או 19031 1954

התיקים מספד
איש ל10000

הריבוי אחוז
הירידה או 1033 1954

העכירה תיאור

1953 1954 +

4.4 33,371 36,940 241 253 8.1 40,169 43,441 העבירות כל

6616.7
1159.6
3122.6
11811.0

258917.8 .

20042.5
12532.0
26589.4

172116.9
41350.6
104611.2
22353.8
9501.5
106418.4
236631.0
72428.9
54911.5
86955.3
9712.4
43829.5
"3056.7

5256.1
68634.4
994210.6""

586713.40.30.455 1101186.80.60.7104
253221.90.10.224 14412911.60.80.8131 41103398 21.023.920.33051י 63639959.43.72.4285 9413731.40.50.885 2967268710.417.316.12908 1462174416.28.510.41*31 20741349.91.22.5204

97110779.85.76.4929 12427154.20.71.6103 9919830.85.85.9936 1063123013.66.27.4868 3295243835.219.214.63099 58177720.23.44.7515 65557713.53.83.5612 10,04694156.758.556.49158 9310713.10.50.685 47460321.42.8. 3.6309
705137.30.40.347 78970611.84.64.2557 54981632.73.24.9450 13,92711,99416.181.171.810994

רצח
לרצח במיון
אדם הריגת

בשוגג מוות גרם
ופשוטה חבלנית תקיפה
זהירות מחוסר חבלה

לשוד ונסיון שוד
מגורים לבתי התפרצות
עסק לבתי התפרצות

בהמות וגניבת ■התפרצות
התפרצויות שאר

ואופנועים מכוניות גניבת
מכוניות וחלקי מכוניות מתוך גניבות

אופניים גניבת
כיס גניבות

בהמות גניבת
וממטעים מפרדסים פרי גניבת

גניבות שאר
ביודעין גנוב רכוש קבלת
כגנוב יחשוד רכוש החזקת

לאונס ונסיון אונס
מיניות עבירות שאר
שחור שוק עבירות

עבירות .שאר



הבטחון, כוחות אל התקפותיהם עיקר והפניית המסתננים של העבריינית בפעולתם הירידה אף על
לרצח' ונםיון הרצח בסעיפי ובייחוד העבירות, מן ניכר חלק בביצוע מבוטל לא חלק להם יש עדיין
אולם שבידה, האמצעים בכל אחריהם רודפת המשטרה הבהמות. וגניבת ההתפרצויות השוה
שלטונות מצד הפעולה שיתוף וחוסר הנסקרת, לשנה אופיינית שהיתרו בגבולות המתיחות החרפת
שנגנב הרכוש החזרת ועל אלה במעשים הנאשמים גילוי על יותר עוד הקשו הערביות, המדינות

ידם. על
בני ושל הוותיק היישוב אנשי, של בעבריינות חלקם מה דיוק של מספקת במידה לקבוע קשה
למשל, (כך, החדשים העולים של חלקם יותר רב מסריטים שבסוגים ברור החדשות. העליות
ברוב אולם ממוכנים), בסמים בשימוש וכן ביןמשפחתיות, ידיים בתגרות ממטעים, פרי בגניבת

יותר. הוותיקים הארץ בני של זה על עולה העולים אחוז אין העבריינות סוגי
שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה 42 הטבלה
ציון עם ,1953 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדוח, בשנת בהן טיפלה
תושבים 10000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי

הנידונות. בשנים
סירבה שהמשטרה משוט תיקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף
עבירה, לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהם, לטפל
משונות למיתות הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם

להתאבד. ונסיונות התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי
לשנים והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם המקרים של טבלה להלן

. י ואילך). (מ1949 הקודמות

43ט ה ל ב

עלתיקים 19491954שנחקרו המשטרה ירי

195419531952195119501949
הריבץי אז/!;
הירידה או
. 1953/54

פליליים תיקים
ועוונות) +434414016941070359502485418497(פשעים 8.1 %

תקיפות . אשמות

אחרות י שםורבו

7752

10163

5437

7903

5184

3894

4626

1981

13686
( 2660

3872
+ %42.6

+ %28.6

משונות +1234122512111159980831מיתות 0.7"/

התאבדויות 147150110134141114;מקרי %2.0

להתאבד נםיונות
פליליים) בתיקים +108104)362308233210(נכללו .%17.5

94113222108176516341383הברחות $28.8,

+2015014346129871218483137625חטאים 40.'<0/0

+998851836709506451דליקות 17.30/0

המקרים +848267140367400585084277432773כל 18.80/0

שםורבו האשמות בסעיף ולהברחות. התאבדות למקרי פרט עלייה, חלה דלעיל התיקים סוגי בכל
,7915  1954 בשנת היה הסירובים של הכל סך אחרות. האשמות ולחוד התקיפות, לחוד ניתנו
כל מספר הסוגים. שני של הכל בסלי .%34.3 של עלייה כלומר, הקודמת, בשנה 13,340 לעומת

ב%18.8. הדוח בשנת עלה בהם טיפלה שהמשטרה התיקים
מחוזיות השוואות לתת איאפשר הנסקרת בשנה לפועל שיצאו המחוזות בגבולות השינויים מחמת

הקודמות. השנים עם

5$
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45 שיבלה,
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וילונו ויעלות) ^פשע'ינ! הפליליים התיקים כל תנועת די^גר^מטיית בסיורו! ניתנה ו45 44 בוטבלות
הדיאגראמות השנה. חודשי לפי ,19541951 בשנות עבירות של מסויימים סוגים של תנועתם
מדוקדקת בחינה ליחידה). מיחידה שהועברו לתיקים (פרט שנרשמו התיקים כל מספרי את מראות
בכללותה העבריינות של העונתית בתנודה מםויימת חוקתיות ספק, ללא שקיימת' מראה העקומות של

ושוד). גניבות (התפרצויות, למניעה הניתנת העבריינות של מםויימים ובסוגים
הניכרים השינויים .19541949 משנות למיניהם שנחקרו התיקים תנועת את מראה 46 הטבלה
עלייה וחטאים. שםורבו האשמות ועוונות), (פשעים פליליים תיקים דלקמן: בסוגים חלו ביותר
קלים שינויים הזמן במרוצת חלו הסוגים ביתר הדליקות. במספר חלה גדולה, לא בי אם מתמדת,

בלבד.

והמקרים העבריינות סוגי בחינת ג.

לרצח ונםיון רצח (1)

זו וירידה ירידה, המדינה, הקמת מאז הראשונה הפעם זו חלה, "אמיתיים") (תיקים הרצח בסעיף
המכריע, ברובה הפחות לכל הירידה, את לייחס שיש ספק אין .%16.7  למדי ניכרת היתה
פשע: של זה בסוג המסתננים של חלקם רב עדיין כן, פי על אף העבריינית. ההםתננות לבלימת
לוודאי, קרוב בוצעו, ידוע, שלהם המניע שאין או שוד, בהם שהמניע לרצח והנסיון רצח מקרי רוב
מסתננים ידי על לרצח הנסיון ממעשי ו50 הרצח ממעשי 17 בוצעו כך, על נוסף מסתננים. ידי על
מניע סוגי שלושת טיתריזם). כמעשי בטבלות (צויינו נוספת מטרה כל ללא או בלבד, רצח לשם

לרצח. הנסיונות כל של ל70.00/0 וקרוב הרצח מעשי כל למחצית קרוב כוללים אלה

47 טבלה
1951  1954  המניע לפי לרצח והנםיון הרצח מקרי בחינת

77ע#רצח נ0יח
19541953195219511954185319521851

מסתננים של 17269505528טרוריזם
דם 41522142גאולת

לבינה שבינו 5656642עניינים
קרקעות 12112סכסוכי

613111917303521שוד
ירושה 2115סכסוכי י
אחרים 1913201917151828מניעים

ידוע אינו 2681956921המניע

הכל 5566616110411510976בסך

48 ■טבלה

1951 1954  הביצוע שיטת לפי  לרצח והנסיון הרצח מעשי בחינת

לרצוזורעה נסיץן

י19521951195419531952ג1954195 951

3440323682928657יריות
129611131119דקירות
3373613הכאות

1.הרעלה ,2
336611חניקה

אחרים 3119531014אמצעים

הכל ,55בסך 6661. 6110411510976
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והנרצחים המבצעיט של מוצאם לפי  1953  1954  לרצח והנסיון הרצת מעשי נחיגת

\חנחיחים המםיעיט טתא
לרצתרצה נסיח

19541953195419531

יהודים ידי על 14161413יהודים

ערבים ידי על 12326876יהודים , ■

ערבים ידי על 19161325ערבים

יהודים ידי על 1291ערבים

הכל 556010415בסך

למסתננים. ~ הרוב את ואולי  ניכר חלק לייחס ישי ערבים ידי על ערבים של ברציחתם גם

בשוגג מוות וגרם אדם הריגת (2)

"אמיתיים"). 131 (מהם בשוגג מוות גרם מקרי ו144 "אמיתיים") 24 >מהם הריגה מקרי 25 נרשמו
במעשי העלייה ב110/0. עלו בשוגג מוות גרם מעשי מקרי אולם ב22.60/0' פחתו ההריגה מעשי
בשתי מוסברת והיא השנה' ירד הקטלניות התאונות שמספר העובדה אף על חלה בשוגג מוות גרם
אנשימ של רב למספר מוות. נגרם שבהם קטלניות תאונות מספר אירע הדוח בשנת עובדות:
אנשים). ארבעה  אחרת ובתאונה אחת, בכל אנשים שלושה  בשלוש איש' 12 מהן (באחת
להוכיח המצלידוים המשטרה עובדי של התמחותם את בחלקו משקף זה שריבוי להניח יש כן
הורגשה דומה תופעה ברשלנות. אשמו  קטלניות דרכים בתאונות מעורבים שהיו שהאנשים
נוסף שסיבותיה' ניכרת עלייה חלה בו שגם זהירות, מחוסר כחבלה המוגדר העבירות בסוג גם
גופנית חבלה נגרמה שבהן התאונות בסוג שחל בריבוי גם נעוצות לעיל, שצויינו אלה על

לאנשים.

ד ו ש ל ן ו י ס נ ו ד ו ש (3)

כלומר, הקודמת, בשנה "אמיתיים" 125 מהם ,137 (לעומת "אמיתיים" 85 מהם מקרים, 94 נרשמו
להסתננות. המתייחם בפרק צויינו זו לירידה הסיבות ה"אמיתיים"). התיקים במספר 320/0 של ירידה
ולהתרכז מטרותיהם את לשגות המסתננים את אילצו ביישובים השמירה וייעול הגבול משמר ארגון

וגניבות. שוד במעשי מאשר יותר וחבלה, רצח במעשי

50טבלה

ונסיון שוד 19541953לשוד 

העבירה מגג
אחו!"אמיתייט"נדשמג

הירידה
("אמיתיים") ו ג19531554195■954

בבתיםונסיוןשור 19311529לשוד %48.3

בדרכיםונסיוןשוד 56855475לשוד %28.0

בהמותונםיוןשוד 19211621לשוד 23.80/0

9413785125הכלבסך %32.0

פריצה י,די על גניבות (4)

בסוג .%6.3 של ירידה שהם "אמיתיים'/ 5472 מהם התפרצות, מקרי 5607 נרשמו הדוח בשנת
,%6.8 של ירידה חלה כאשר הקודמת' בשנה שהורגשה השיפור מגמת התמידה עבירות של זה
להתפרצויות פרט ההתפרצות, סוגי בכל חלה הירידה .1952 בשנת שנרשמה %31 של העלייה לעומת

היום. בשעות עמק לבתי ולהתפרצויות מגורים לבתי
ההתפרצות. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן
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51 ה ^ ב 13

19531954 פריצה ידי על גניבות

הדיבץי"אכויתיימיינרשמו אחה
העכירה הירידהמ!נ או

ו"אמיתייםי^1954195319511953

בלילה מגורים לבתי +1610135915901350התפרצות 17.80/
ביום מגורים לבתי +987968962956התפרצות %0.6

נודע לא זמן מגורים לבתי +י370360356352התפרצות %1.1
בלילה עסק לבתי 98812069741196התפרצות 18.6"/
ביום עסק לבתי +127112119109התפרצות 9.20/

ובחג בשבת עסק לבתי י347426338התפרצות 416 18.7"/
בהמות וגניבת 207413204413התפרצות 50.60/0

התפרצויות 97110779291046שאר 11.2"/

הכל 560759215472583,8בסך 6.3"/

אחרות, התפרצויות של ניכר ומספר בהמות נגנבו שבהמ ההתפרצות מעשי שיל המכריע רובם
מים בארות אריזה' בתי למחסנים, התפרצויות נכללו שבו  ההתפרצויות" "שאר בסעיף בייחוד

מסתננים. ידי על לוודאי, קרוב בוצעו,  וכיו"ב

52. טבלה

עסק ובתי מגורים בו1י  התפרצויות
העונה וחדננוי הזכזן לפי

1954 1953 1952 1951

בלילה מגורים בתי
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:## ולבתי מגורים לבתי בו!תםל*יוייות ו^תפת*"ו'ת דיז^ראמטית' ב^ולו? ניתנוי, 52 בטבלה.
חוקתיות של בולטים טימנים אנו מוצאים כאן גם השוה' חודשי ולפי ולילה) (יום הזמן לפי

. . . עונתית.
גניבות שאר >5<

ו14,571 15,691 (לעומת "אמיתיות" 15,291 מהן שונות' גניבות 16,755 נרשמו הדוח בשנת
.>4.90/0 של עלייה כלומר, ,1953 בשנת "אמיתיות"

הגניבות. מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

■ 53 טבלה
1953  1954 גניבות שאר

הריבוי"אמיתיים"ונושבו* אחוז
העבירה הירידהםוג או

19531 "אמיותיים"19541953^1954

ואופנועים מכוניות 124271103223גניבת %53.8
מלון מבתי 153166145159גניבות %8.8

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 991983936950חלקי %1.5
אופניים 106312308681064גניבת %18.4
כיס +3295243830992366גניבות 31.0/

בהמות 581777515724גניבת 28.90/
וממטעים מפרדסים פרי +655577612549גניבת 11.50/

גניבות +9893924990138536שאר 0'ל5.6

הכל +,16,75515,69115,29114,571בסך %4.9

השנה (שעלו וממטעים מפרדסים פרי לגניבת כיס, לגניבות פרט הגניבות, סוגי בכל חלה הירידה
הזדמנות" "של גניבות בעיקר הכולל גניבות", "שאר שצויין בסוג וכן נתבררו)' שטרם מסיבות שוב
על גניבות (כגון הגניבה מן מאשר הרמאות מן או המעילה מן יותר בה? שיש שונים מעשים ובן
שהכייםים לחשוד ים"וד ויש מקצועיים, גנבים של ידיהם מעשה הן הכיס גניבות וביו"ב). סוכנים ידי
של מספרם צעירים. תלמידים של דור כאן העמידו החדשה העלייה עם לארץ שבאו המומחים
לכך עדות משום אולי בה יש זו ירידה ברם ב%17.8, השנה ירד שברנפסו הצעירים הכייסים

כמקודם. בקלות נתפסים ואינם במקצועם להשתלם הספיקו הצעירים שהכייםים
המסתננים. של לפעולותיהם לוודאי' קרוב לייחס, יש הבהמות גניבות מקרי של המכריע רובם את

המשטרה. ידי על הוחזרו שנגנבו החיים בעלי כל של %34.7
גניבת מספר ניכרת בצורה ירד כן ואופנועים. מכוניות בגניבת חלה ביותר הגדולה הירידה
המתנהלת, ההסברה י להצלחת בחלקה, לפחות הזו, הירידה את לייחס יש הנראה כפי האופניים.

עצמם. הקהל אנשי ידי על הרכוש ובשמירת בזהירות הצורך בדבר רבות; שנים זה
מיניות עבירות (6)

להלן "אמיתיים". מקרים 604 מהן מיניות' עבירות על תלונות 859 למשטרה הובאו הדוח בשנת
המיניות. העבירות מקרי של חלוקתם את המראה טבלה

54 וטבלה
1953  1954 מיניות עבירות

חריכה"אמיתיים"נרשמו אהה

,,אש7/"0"1954195319541953

בכוח לאונס ונסיון +46353018אונס 66.7^0
כחוק שלא +32252115בעילה 40,0"/

זכר 20241318משכב ס/27.80
בכות וילדות ילדימ +24161712אונס %41.7
במבוגרים מגונים 115987172מעשים 1.4"/

ובילדות בילדים מגונים +248246172166מעשים 3.60/0
מיניות עבירות +374313280254שאר %10.2

הכל +850757604555בסך %8.8
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של מזה, גמול היל' העלייה בייעור .6.80/0 של עלייה שוב חלה בכללן ל'מי^וי! ל'עבירוית ג!מנ!פר
במעשי חלה ביותר הגדולה העלייה .(1952 בשנת ו%38.9 1953 בשנת %24.4< הקודמות השנים
כל נכללו לאונס והנסיון האונס (בסעיפי כחוק שלא הבעילה ובמעשי בכוח לאונס והנסיון האונס
שימוש בלי בעילה פירושה  כחוק שלא בעילה ו ממש בכוח התוקף השתמש שבהם המקרים
והנסיון האונס במעשי ההסכמה). לגיל הגיעה שלא נערה בעילת למשל חוקית' שאינה אך בכוח,
עלייה אולם ,400/0 של עלייה  כחוק שלא הבעילה ובמעשי %66.7 של עלייה חלה בכוח לאונס
יותר קטנה שנרשמו המקרים הכל בסך שהעלייה בשעה ה"אמיתיים", במקרים בעיקר משתקפת זו

כחוק). שלא הבעילה במעשי ו280/0 אונס במעשי 31.40/0)

בצער לציין יש במבוגרים. המגונים במעשים וכן ירידה, השנה חלה הזכר משכב מעשי במספר
תקופת סיום עם שוב. עלה ובילדות בילדים שנעשו המגונים והמעשים האונס מעשי שמספר
ילדים של עדויותיהם מתן את המסדיר העדות חוק לתיקון הצעה הכנסת שולחן על הונמה הדוח

מין. בהתקפות שנפגעו
למעשים וסרםרות שידול זנות' בית החזקת כגון: עבירות נכללו מיניות עבירות שאר בסוג
של עלייה חלה זה ממין העבירות בסוגי וכיו"ב. מוסריים בלתי ורמזים תנועות מוסריים, בלתי
בשנת 38.80/0) הקודמות השנים של זה לעומת ניכרת במידה ירד העלייה שיעור כי אם .10.20/0

חמורה פגיעה משום עןנירות של זה במספר יש עדיין זאת, בכל הרי, ,(1952 בשנת 86.80/0,1953
שנרשמו מיניות עבירות על התלונות מספר הגיע השנה שגם לציין יש היישוב. של המוסרי בדיוקנו
על זהה, עבירות של זה שבסוג לזכור יש התלונות. מכל ל%30 לקרוב "לאאמיתיות" ונמצאו
ן האונס תלונות מכל משליש למעלה כוזבת. הודעה עם אמיתית" "לא עבירה של המושג רוב, פי
משכב על התלונות מכל משליש יותר ן כחוק שלא בעילה של התלונות כל של משליש יותר
ז במבוגרים מגונים מעשים על התלונות מכל כ%40 אונם^דים) על התלונות מכל כ%30 זכר!
מיניות עבירות על התלונות מכל וכרבע ? ובילדות בילדים מגונים מעשים על התלונות מכל כ%30

אמיתיים". "לא נמצאו  אחרות
אופייניים ה"אמיתיים" התיקים ומספרי שנרשמו התיקים מספרי בין כך כל בולטים הפרשים
העובדות את המציגות או לגמרי הכוזבות ההודעות מספר הארצות, בכל רב, שבהן המיניות לעבירות
שנעשה מעשה על חרטה חולני, דמיון נקמה, ייצר ידי על נגרמות אלה הודעות כהווייתן. שלא
להוראת הסיבה גם מכאן וכוי. אשד. לשאת איש להכריח  מוצלח לפעמים  נסץן מרצון, בשעתו
בצנעא,וקשה הטבע, בדרך נעשים, אלה מעשים ברם, הנפגעים? לטובת סיוע התובעת החוק
של חומרתו מחמת רך, בגיל ובילדות בילדים המעשה כטזנעשה ובפרט וסיוע' ראיה עדי למצוא
ביצע שאכן לחשוד מבוסם יסוד קיים שבהם תיקים אף לפעמים נסגרים כך משום העדויות. חוק

הדין. בבית חיוב של דין פסק להשיג סיכוי שאין אלא לו, המיוחם המעשה את הנאשם

גגוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת (7)

יסוד שהיה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן
גנוב. שהוא לחשוב

55 טבלה
1953  1954 גנוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה םינ
*חתהריביי,,)/0יה>י0"נרשמו

/,אמ>ה"0")
ו19541953 9541953

ביותיין גגוב רכוש קבלת

כגנוב חשור רכוש החזקת

93

474

107

603

י 85

309

97

438

 %12.4

 29.3"/

הכל 567710394535בסך %26.4

שהמעשים ראייה מכאן אין אמנם ניכרת. ירידה חלה עבריינות של זה סוג של המקרים במספרי ן

פחת. המשטלה ידי על שנתגלו המקרים שמספר כך על מראה הירידה פחתו. בעצמם
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56 טבלה
1953  1954 תקיפות

ואיפור* ($)

העבירה סוג
הריבוי"אמיתיים*נרשמו <*הוו

ו1954 (,,אמי>תייט"553195419531

שהמשטרה תקיפות
שהמשטרה תקיפות

טיפלה
סירבה

גמירא עד בהן
בהן לטפל

4110
7752

3398
5437

30512589+ %17.8

הכל +11,862883530512589בסך 17.80/

פלילית גבול והשגת בזדון לרכוש נזקים (9)

57 טבלה
19531954  פלילית גבול והסגת בזדון לרכוש נזקים

העבירה כזוג
הריבוי"אמיתיים"נרשמו ויחוו

1953 19541953 (,,#מייה"מ")1954

הצתה
בזדון לרכוש נזק

ופלישות גבול הסגת

54 73
1375 2069
590 838

44 66
1093 1634
404 583

+ %50.0
+ 49.570
+ 44.3/0

הבל 2019בסך 29801541 2283+ %48.2

לאת חמורה, עלייה שוב הדוח בשנת חלה  לרכוש ונזקים תקיפות  אלה עבירות סוגי בשני
התקיפו מספר 1500/0 עד 440/0 של בשיעור עלו הזדוני 1,נזק מעשי שעברה. בשנה זמנית הפסקה
1 (ובכלל התקיפות של, הבולל המספר אולם ב%17.8, עלה גמירא עד בהם טיפלה שהמשטרה
ריט  סיבתה זו, גדולה עלייה מ%34. בלמעלה עלה בהן) לטפל סירבה שהמשטרה תקיפות
בסעי! אפסית. כמעט החבלה היתד. ובמיעוטן לנתקף, חבלה כל נגרמה לא שברובן הקלות התקיפות
1220/0 "אמיתיים". לא שנמצאו התיקים אחוז רב ופלישות, גבול בהסגת וכן בזדון, לרכוש הנזק
* המכר רובם "אמיתיים". לא תיקים בהם והפלישות הגבול הםגות מעשי של ו%31 הנזק מעשי כל
בג( בעיקר שכנים, סכסוכי של תוצאה הם יותר הקלים הנזק מקרי ושל התקיפות מקרי של

הדדית. לחיים" ו"ירידה ילדים ין קטטותב משותפים, במטבחים השימוש

ורמאות זיופים (10)
58 וטבלה

1953  1954 ורמאות זיופים

העבירה מוג
הריבוי"אמיתיינרנרשמו אהה

הירידה או
(,,א0יה"ם") 195419531%3

זיוף
רמאות

286
496

269
405

231
393

235
324

 !./%
+ 21.30/0

הכל .+782674624559בסך 11.6"/

וני ב%21.3. שוב עלה הרמאות מעשי מספר אולם קלה, ירידה השיה ירד הזיוף מעשי מספר
רומי אחרי אנשים של להיטותם על המבוססות האימון" "תחבולות מסוג הם הרמאות ממעשי
וי> התחבולות תיאורי שקנו הנרחבים הפרסומים למרות ופו'. "זהב" דולרים'/ "מכירת קלים:
אלז* אצלעתונות, מצויים שאינם תמימים רק לא הרמאים של ברשתם נופלים עדיין בעתונות,

ונבונים. חכמים מעשה" ו"אנשי סוחרים
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 ז^(*ג!!נ11!$ויו1וי1!נ?|גו'טיט (11)

המקריט מ*פר אולם אחר, במקרה השנה ירד ומטבעות בנקנוטןם זיוף של המקרים ממפר
לעומת 16  "אמיתיים" שעברה< בשנה 26 לעומת 25  נרשמו אחד; במקרה עלה ה"אמיתיים"
הנםיונות של כשלונם המזוייפים. והמטבעות הבנקנוטימ להפצת מתייחסים הללו המקרים רוב .15
את הנראה, כפי הביא, הישראליים התשלום אמצעי את לזייף הקודמות' בשנים ונשנו שחזרו

ובנקנוטים. מטבעות לזייף חדשים נסיונות נתגלו לא הדוח ובשנת ייאוש, לידי עושיהם

כלכליות עבירות (12)

פרט גדולה, ירידה השנה הלה מטבע, עבירות ובכללן הסוגים, מכל הכלכליות העבירות במספר
דבר, של לאמיתו אולם כמבהילה, נראית היא שבאחוזים עלייה, חלה שבהם מזון בעבירות לעלייה
מספר היה כך, על נוסף מקרים. של אחדות עשרות על עולה היא אין אבסולוטיים, ובמספרים

המשטרה. ידי על איפעם שנרשם ביותר הנמוך שעברה בשנה זה מסוג המקרים
בעקבותיהם שהביאו האיסורים את שיצרו פיקוחים ל ש ביטולם את בעיקר כמובן, משקפת, הירידה
שהעבירות לזכור יש הטיפול. סמכויות בחלוקת השינוי כאן משתקף כך, על נוטף כלכליות. עבירות
סמך על ולא המשטרה, של מיוזמתה כתוצאה מתגלות אחרות, פליליות כעבירות שלא הכלכליות,
שנרשמו, העבירות של מספרן הפחתת עם שבדבבד לציין ישי כך, על נוסף אזרחים. של תלונות
אופי בעלות עבירות כולן הן המשטרה עכשיו מטפלת שבהן הכלכליות העבירות אופיין. נשתנה
הקשורים עברייניים מעשים של שורה או סדרה על ומבוססות ועניפות מסובכות מהן רבות חמור.

בזה. זה
דלקמן: בטבלה משתקף הכלכלית העבריינות בשטח השינוי

59 טבלה
1954  1950 כלכליות עבירות

הריבוימם5רהלבירות אחיו
ח"אמיתיוח" הירידההכלכליות או

19501148
19516412+ %461.0
19521330 78.97
1953686 49.27
1954450 %34.4

בשנות המשטרה טיפלה שבהן העיקריים, לסוגיהן הכלכליות העבירות את המראה יטבלה להלן
.1954  1952

60טבלה

1952כלכליותעבירות  1954

העבירה סוג
אמיתיים")נרשמו

1953

הריבוי אהה
הירירה א!
(,,אנרת"םיי)
*195ג195 19541953195213541952

מזון +972380832370עכירות 260.070
מלאי 19592721654259עבירות %70.4
מטבע 3496371020274520871עבירות 47.97

שיתתים 84971567753150עבירות 7.270

הכל 54981615284506861בסך !150 34.470

זה מטיפול כתוצאה רגיל. פלילי טיפול המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים הללו הנתונים
וסכומים שונות זהב מטבעות 2288 דולרים, 53,199 כולל: חוץ, מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו
בפעולות המשטרה טיפלה כך, על נוסף ועוד. שווייצאריים ופתקים שטרלינג לירות של ניכרים
במטבע ניכרים כסף סכומי הבעלים, של הטוב מרצונם הועברו, מהן שכתוצאה כלכליות, מניעה

י סוגי של ריבויים מחמת לפירוט ניתנים שאינם אלה, סכומים חסומים. לחשבונות או לאוצר זי
רבות. אלפים למאות הגיע ישראליות בלירות ערכם שהוחרם, הזר המקבע
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י} , < 11 ו 11 ר 11 ה (13)

ההברתי מכופר פחת הדוה בשנת הבדווית. תפיסת הי** המשטרה של אחרת חשובה כלכלית פעולה
במיה לייחס המקריםיש מספר הפחתת את הקודמת). בשנה 1322 לעומת מקרים 941) שנתפסו
ז! ששכלול לשער ויש הקודמות' בשנים שהוכח המוברחים, של הגילוי שיטותי לשכלול ניכרת
ע> ובחומרתם בחשיבותם עלו שנתגלו המקרים בהברחות. מזלם את מלנסות רבים אנשים הניא
שבהנ מקרים' .178  טכמטילים דלקמן: הסוגים את במיוחד לציין יש הקודמות. השנים של אלה
בשני תכשיטים? 388 נתפסו מקרים ב20 טכסטיל; חתיכות ו7578 ממרים 48,606 נתפסו
4,718  מקרים ב122 שעונים! 512 הוחרמו מקרים ב51 ן יהלומים כמויות 18  מקרים
מקררינ 35 מקרים ב35_ ו שטיחים 30  מקרים ב6 מצלמות. 106 < מקרים ב5 / מזון ק"ג
185 נתפסו מקרים ב47 וכיו"ב. רדיו מכשירי 14 מכוניות, 4 המשטרה לידי נפלו כן חשמליים.

וביו"ב. סיגריות קופסאות 3749 טבק, ק"ג 183 הוחרמו כן ,י בהמות

שיכרות (14)

מסויימוו עדות של עלייתן מאז בייחוד האחרונות' בשנים נתגברה החריפים המשקאות שתיית
אל* פליליים במעשים משתקף הדבר אין כן, פי על אף האראק. או היין שתיית מנהג נפוץ שבהן
מכשילו או פרועה בהתנהגות או הסדר בהפרעת המתבטאת והשיכרות ביותר' זעומה במידה
תאונוה מקרי של במיעוטם הדבר בולט בייחוד אצלנו. מאוד נדירה תופעה היא ציבוריים במקומות
ציבוריו סכנה מסויימות בארצות המהווים שיכרות' של במצב מכוניות נהיגת מקרי ושל דרכים
1 <(,מהם מוסלמים 4 אחת), מפעם יותר 4 >מהם יהודים 35 הדוח בשנת נידונו הכל בסך חמורה.
ריבויי! לעומת מתבלט והנוצרים המוסלמים בין השיכרות מיעוט אחד. ונוצרי אחת)' מפעם יותר
ובייחוו במדינה, הערבים של מיעוטם הנראה, כפי לכך, הסיבה המדינה. הקמת שלפני בתקופה

המורגל"ים. השיכורים בעבר נמצאו בעיקר' שביניהם' העירוניים, המוסלמים מיעוט

מסוכנים סמים (15)
וש^ שנרשמו במקרים 840/0 של עלייה "אמיתיים'/ 142 מהם מקרים, 153 בוזגלו הדוח בשנת

ה"אמיתיים". במקרים %77

61 טבלה
מסוכנים סמים

19541953

יו":?"ג

124.98077.320חשיש
237.71372.280אופיום
0.000.40.008.6מורפיום

עלתה שהוחרם החשיש כמות ביותר. גדולה עלייה חלה שהוחרמו המסוכנים הסמים בכמויות
בחלקים מה במידת נפוץ החשיש עישון שלושה. מפי למעלה  האופיום וכמות מ%60 בלמעלה
שבהן מארצות אף באים הם שבחלקם המזרח' עולי בין ובייחוד החדשות, העליות של מסויימים
ארצות בין בסמים טראנזיט מסחר עכשיו' גם מתנהל' כך על נוסף בחשיש. חוקי מסחר קיים

ישראלית. בטיריטוריה בחשאי, בחלקו, עובר זה ומסחר ערב
ביישובי החשיש' מיוצר שממנו ההודי' הקנבוס צמחי את לגדל נסיונות נתגלו הדוח בשנת

י באיבם. בעודם הללו הנסיונות את חיסלה ונמרצת מיידית פעולה מסויימים. עולים
במלחמה פעילה בצורה עוסק מיוחד ומדור הוגברו' בסמים ובשימוש במסחר המלחמה אמצעי

אנטינרקוטית.

להתאבד וגמיון התאבדויות (16)

150 לעומת להתאבד' נסיין מקרי ו362 התאבדויות מקרי 147 במדינה אירעו הדוח בשנת
ירידהו איפוא, חלה, ההתאבדות מקרי במספר הקודמת. בשנה להתאבד נסיונות ו308 התאבדויות
המוגזמות השמועות את שוב איפוא' מפריכים, השנה מספרי ב170/0. עלה להתאבד הנםיונות מספר
המ*פוייט על עולה אינו והנםיונות התאבדויות מספר התופעה. ממדי בדבר בציבור שנפוצו
להתאבו והנםיונות ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן ר63 62 בטבלות אחרות. בארצות המקבילים
ומשומ הרעלה' ידי על בוצעו להתאבד מהנםיונות ממחצית ולמעלה ההתאבדות ממעשי רבים

..י,;:; . , ... י  76■



השפעה בעלי שינה סמי ובתוכם רעל' סמי מבירת על הפיקוח להחמרת דראסטיים אמצעים ננקטו כך
כלכליים, טעמים ידי על שנגרמו להתאבד' והנסיונות ההתאבדויות מיעוט את לציין יש טוכסית,
כללי. ודכאון רוח) מחלות (בעיקר ממחלות כתוצאה שבאו והנסיונות ההתאבדויות ריבוי ואת

ההאשמות בפנקס הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנםיונות מספרי
כן, פי על אף בתעונשין. פליליתן לעבירה להתאבד נםיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
אלה, עבירות על משפטיות תביעות מהגשת המשפטי' היועץ של הוראותיו לפי המשטרה' נמנעה

הכלל. מן יוצאים למקרים פרט

דליקות (17)

של עלייה כלומר שעברה, בשנה 851 לעומת דליקות' 998 המדינה בשטח אירעו הדו"ח בשנת
לשנה בייחם 500/0 של (עלייה הצתה מקרי 73 גם ביניהן היו אך קלות' היו השריפות רוב .%18.8
גפרורים הזורקים מכוניות, ונוטעי. אורח עוברי של רשלנותם ידי על בגרמו רבות דליקות הקודמת).
שריפת ידי על הארץ' ולמשק לחקלאות עצומים נזקים וגורמים בשלים בר בשדות סיגריות ובדלי

עצים. ואלפי יבול של דונמים אלפי
,/

משונות מיתות (18)

1225 (לעומת טבעיים בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1234 המדינה בשטח אירעו הדוח בשנת
בבתי שמתו האנשים כל וכן אחרות, ותאונות דרכים תאונות חללי רצח' הרוגי הקודמת): בשנה
על נחקרו הללו המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת! או הסוהר' ובבתי לחולירוח חולים

משונות. למיתות החוקרים בפני והובאו המשטרה ידי

עבירות שאר (19)

יריה בלי החזקת של מקרים 225 היו הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו העבירות שאר בין
בשנה 15 (לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 39 ? הקודמת) בשנה 236 (לעומת רשיון בלי
על עבירות של מקרים 3097 הקודמת); בשנה 730) בטחון שירות חוק על עבירות 706 הקודמת)?
לשטחי מתייחסות; הן הגדול ושבחלקן הכלכליות, במספר.העבירות נכללו (שלא חירום חוקי
שבפרק הסקירות באחת נכללו שלא שונים מסוגים עבירות 3862 נרשמו כן כמו הצבאי). הממשל

בלבד. ה"אמיתיים" המקרים את מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה 3189 (לעומת זה
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ב 63להט
1954 להתאבד 1953נסיונות
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;:;; " . י פליליות חקירות .3

וחוקרים חקירות א.
יף על הרף ללא הנעשים המאמצים אף על עומד, בעינו ומנוסה מאומן חוקרים סגל שביצירת הקושי
עבודת האנושי: החומר של בטבעו טמון העיקרי הקושי זה. לתפקיד אנשים להכשיר המשטרה
המתגייסים השוטרים בין הקיים הממוצע מן גבוהה והשכלתית אינטלקטואלית רמה דורשת החקירה
להעביר. אותה מאלצים המשטרה של צרכיה ואופיים. מנהגיהם הבריות, ידיעת וכן האחרונות, בשנים
הרגילות, המשטרה בעבודות הדרושה התקופה את עברו טרם שלפעמים שוטרים החקירה לעבודת
החוקרים על המוטל העבודה עומס בשנים). נמדדת זו (תקופה המשטרה לעבודת והבסיס היסוד )שהנן
מפרכת. ועבודה קשיים תוך הדרוש הנםיון את ורוכשים יכולתם כמיטב עושים הם , ביותר כבד
נוספו עליהם המשטרתיים. העזר מקצועות בכל מומחים של ומאומן מוכשר סגל נוצר כך, על נוסף
בחוץ כלליים) וטכניים מדעיים אלא בלבה משטרתיים (שאינם הללו המקצועות את שרכשו אנשים

חוץ, מארצות אקדמיים משטרתיים תארים בעלי מהם יש לארץ.
מסירות הדורש החקירה, למקצוע לעבור מעטים לא משטרה אנשי אירצונםישל  שני קושי
מרמתו רצון לשביעות יסוד יש אלה בתנאים קבועות. לשעות צמודה שאינה לעבודה והתמסרות
מאמצים ונעשים מסוייגת, הנה זו רצון שביעות אולם ומהישיגיו, הקיים החוקרים סגל של הממוצעת
עבודתם, בשיטות שיפורים ידי על וכן וקורסים, הדרכה ידי על יעילותם את להגביר פוסקים בלתי
הצמדת ידי על. העבודה שיטת את לשפר בנםיון להתחיל החלט הנסקרת השנה תקופת תום עם

גמירא. עד מהתחלה אחד, לחוקר בשלימותן יותר הקלות החקירות
החקירות עובדי את כולל זה מספר משטרה. אנשי 913 החקירות בעבודת הועסקו הדוח שנת בסוף
מועדים, עבריינים של ותנועותיהם עקבותיהם על (התחקות בבילוש העובדים החוקרים את ממש,
(מומחים הטכנאים ואת וכיו"ב) העבריינים של פעולותיהם על ידיעות קבלת גנוב' רכוש חיפושי
וכיו"ב). רישום עובדי המעבדות, עובדיי החקירות, משרדי של רשמים צלמים, אצבע, לטביעות
בארץ. החקירה יחידות כל את ומשמשים הארצי במטה היושבים המומחים גם נכללו זה במספר
מובן לשנה. הסוגים מכל תיקים ב85 בממוצע טיפלו המרחביות החקירה ביחידות ממש החוקרים

שונות, וביחידות שונים במרחבים שונים והמספרים ארצי ממוצע שזהו מאליו

עבריינים ומאטר גילויים ב.
ולא ה"אמיתיים" המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלאות
העבריין נודע שבהם תיקים ככולם, רובם הם, אמיתיים* ה"לא התיקים שנרשמו. התיקים מספרי לפי
שנתגלה או פלילית האשמה חקירתם העלתה לא שכן אחריו, לבקש צורך אין שבהם או מלכתחילה

כוזבות. היו שהאשמות
העבירוה עם בהשוואה נתגלו' שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר את המראה טבלה להלן

הקודמות. ובשנים הדוח משנת ה"אמיתיות" העבירות ועם שנרשמו

64 לה טב

וגילויין עבירות
19491954

949י 1950 1951 1952 1953 1954 ך,/!כי1!ת(מ<!1.ן

18,497 24,854 35,950 41,070 40,169 43,441 ועוונות) (פשעים שנרשמו עבירות

17,185 22,062 33,554 37,934 35,371 36,940 . "אמיתיות" עבירות

7,908 10,855 18,687 18,716 17,655 18,658 העבריינים נודעו בהן עבירות

%46.0 %49.2 55.7"/ 49.3"/ 49.9"/ 50.5"/ הגילויים אחוז

גראפית. בצורה לעיל הנתונים את מציגה 55 הטבלה
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65 י. קובייה

19541949  וגילויין עבירות
ןןןןןןןןן גילויים ם חי ק מ

"אמיתיים,
בירות ע.
שנרשמו

43441

4'1070

1954 1953 1952 1951 1950 1949
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66 ה ל נ ט
הנפש נגי עבירות  עברייניט גילוי

19531954

העבירה מגג
נרשמגתיקיט

העבריינים"אמיתיים"בשנת .

הגילוייםנתגלו אז/ה

1954195319541953. 19541953119541953

58675566302454.536.4רצח
לרצח 110118104115343332.728.7במיון
ארם 25322431233195.8100.0הריגת

בשגגה מוות 14412913111813011699.298.3גרם
ופשוטה חבלנית 41103398305125892858242193.793.5תקיפה
זהירות מחוסר 63689928520025516789.583.5חבלה

בכוח לאונס ונםיון 46353018271590.083.3אונס
כחוק שלא 32252115201495.293.3בעילה

זכר 202413181318100.0100.0משכב
בכויח וילדות ילדים 241617121712100.0100.0אונם
במבוגרים מגונים 115987172475366.273.6מעשים

ובילדות בילדים מגונים 24824617216613011975.671.7מעשים
מיניות עבירות 37431328025426223393.691.7שאר

הכל 59424900425436743846325690.488.6בסך

נמוך שבהם בסוגים .(%90.4 הממוצע (האחוז ביותר גדול הנפש נגד בעבירות הגילויים אחוז
שרוב בעובדה לכך העיקרית הסיבה נעוצה לרצח) ונסיון רצח במעשי (בעיקר הממוצע מן האחוז
כ"נודעים" לגבול. מעבר אל הפשע ביצוע לאחר מיד שברחו מסתננים ידי על בוצעו אלה מעשים
לדין להבאתו מספקת עדות בהם יש הפחות, שלכל או' המבצע, נתפס שבהם תיקים רק מציינים
להראות אין העבירות, את שביצעו המסתננים של זהותם נודעה אם אף נמלט. אם אפילו העבריין, של

חיהותם. אשמתם לקביעת מובהקות הוכחות קיימות אם אלא כ"נודע" התיק את

67 ה ל ב ט
הרכוש נגד עבירות ~ העבריינים גילוי

19531954

תיקים נרשטג
העבריינים"אמיתיים"בשנת

הנילץייםגתגלץ אהח
העבירה סוג

195419531954195319541953.19541953

בבתים לשור ונםיון 0'ל1931152991060.00/034.5שוד
בדרכים לשור ונסיון 568554752633%48.144.070שוד
בהמות לשוד ונסיון %33.3/"192116214725.0שוד

בלילה מגורים לבתי 16101359159013501061336.70/09.8%התפרצות
ביום מגורים לבתי 98796896295622716623.60/0%17.4התפרצות

מגורים לבתי התפרצות
נודע לא 12.20/0/"370360356352684319.1זמן

בלילה עסק לבתי %17.6/"9881206974119620521121.0התפרצות
ביום עסק לבתי %36.7/"127112119109494041.2התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי .34742633841670התפרצות 0%16.1'ל6720.7
בהמות וגניבת י207413התפרצות 204413262912.7"/%7.0

התפרצויות 97110779291046177167%19.1%16.0שאר
ואופנועים מכוניות 124271103223275526.20/0%24.7גניבת

מלון מבתי %32.7■1531661451593852%26,2גניבות
וחלקי מכוניות מתוך גניבות

מכוניות .991983936950111106%11.911.2"/
אופניים %7.8/"106312308681064908310.4גניבת
כיס 3295243830992366185244%6.0%10.3גניבות

: בהמות /"%6.914.6נ58177751572487106גניבת
וממטעים מפרדסים פרי ■655577612549515גניבת 480%84.1%87.4

י גניבות /"989392499013853621792091$24.2,24.5שאר

22,45621,74920,84820,5344199412320.10/0%26.1בםךיהכל
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בגד בעבירות הגילויים אחוז אחרות. שבארצות מזה גופל איבו הרכוש גגד בעבירות הגילויים אחוז
 ' הארצות. בכל הרכוש' נגד שבעבירות מזה תמיד רב הנפש

68טבלה

איחרות עבירות  עבריינים גילוי
19531954

הוןבירה סוג
תיקים נרשמו

העברייניםיתייבזיי.אטיבשנת
הגיטייטאההנתנלג

19541953195419531951195319541953

ביודעין גנוב רכוש 99.00/0/"9310785978596100.0קבלת
כגנוב חשוד רכוש 474603309438298430%96.4%98.2החזקת

735466443012%45.5%27.3הצתה
בזדון לרכוש 206913751634109,3918089%56.263.07נזק

94.00/0/"28626923123521422192.6זיוף
ומטבעות בנקנוטים 25261615118%68.7%53.3זיוף

/496405393324329237%83.773.10רמאות
רשיון בלי ירית כלי 32828522523622123498.20/0%99.2החזקת

חוקית בלתי 472039153914100.0התקהלות %93.3^0
ופלישות גבול %88.390.10/0.838590583404515364הסגת

מסוכנים ממים /"95.0/"15383142801407698.6עבירות
מזון  שחור שוק 972383238323100.0עבירות %100.0"/
מלאי  שחור שוק 195916541654100.0עבירות %100.0 %
מטבע  שחור שוק 349637274526274526100.0עבירות %100.0"/

שירותים  שחור שוק 849777837783100.0עבירות %100.0%
יחירום חוקי על אחרות /336437793097357730943567%99.999.7עבירות
בטחון שירות חוק על %99.9/"76381070673070572999.9עבירות

העבירות %91.3/"54854298380231893564291392.3שאר

הכל 150431352011838111631061310276%89.7%92.1בסך

69 . כלת; פ\ב

!9531954 וגלויין ע1יתת
ההתפרצויות כל העבירות כל
/953 /954

6?8ל

\\\\\\א
14.72

5472

17.0)£

נתגלו
928
856

ק.י7,יק

5472
5858
65■/.

1954
1953
באהחיים

גתגלן
18658
17655

7עיל/יס

36940
?5571

+4.4'/.

1954
(955
.בגותוזיים

/953 1954

55571
40ק6?

נטנתגלך (/.יל/יס ה.יל/י0"אל;יק."ק"
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70. .קןבכ^ת

19531954 וגלויין עבירות:
אדם הריגת

נטוגג מות וגרימת
/953

149

/95 ♦

5י' 0

1 01גתו,לו תי3/י0

נתגלר
155
147

תיקים
155
149

+ 4.0./.

/954
1955
באחוזים

7^.0.7
30
24

ודקים
55
66

16.7■/.

/954
/953
הירידת

רצח
/955 / 954

66

36.47.

59

קז^י"1,ןןז1" 1 1

71 . קזבכ^ה

19531954 וגלרייו עבירות
מיניות עבירות
/953

555

/ 95*
604

85.4./.

שנתגלו תיו/י0

נתגלן
516
464

תיקים
6 04
555

+8.8/.

1954
/953
באחוזיםהריבוי

נתגל1
59
0ל

לשוד עסיון שוד

תיקי"0
85

'125
52.0/.

/954
/953
הירידוו

/ 95.3

125

/954

./.י45.5

>ט1;יוו,,*0יוו."ס" 1 1

94



**■ 314±ל/

19531954 וגלוייו עבירת!
העבירות ננואר
/955 ן /9 54

14067
1 ל 278

נ "<נו7ו,ל1 מיע/'ס

נתגלך
760ל1

12897

17 ל/י 77

'15278

14067

+8.6./.

1954
1953
באחוזים

נתגלו
2ל52
524 7

77.י7/יס

15294
44574
+4.9"/.

/954
/953
.באחוזים

הגניבות כל

14571

/"1י.22

/953 /954
15294

,,אמי^"ם !עי7;י0 נ=ם

רכוש החזרת ג.
73 טבלה

והוחזר שנגנב רכוש
19531954

195419531952

בל"יהרכושערך 3,530,7133,863,7883,990,770שנגנב
.והוחזרהרכושעיר שנתפס 740,761הגנוב 853,5261,021,340לבעליו
403,262407,698256,094שנמצאהרכושעיר
והוחזרהרכושאחוז /20.70/0%22.125.60שנגנב

נביא אם ובפרט אחרות, משטרות של הישגיהן עם משתווה שנגנב לאחר שהוחזר הרכוש אחוז
ידי על שנגנב לאחר הארץ מגבולות מוצא הגנוב הרכוש מן גדול שחלק העובדה את בחשבון

הגנב. של זהותו נודעה אם אף להחזירו' ואיאפשר מסתננים

ל ב 74ט ה

שנגנבו חיים 1954בעלי  והוחזרו

הראשינז יזגאשיטמספר אהה
שהוחותוזץיזורינגנבו

38211530.10/0פרות
ופרוות 21762%28.6סוסים

1514630.570חמורים
2151831%38.6צאן

1431%0.7גמלים

. הכל 3044105534.7%בסר

85



פשונ^ו*.. נ11>נז?/ 1גנ% ^ו נ^דדו1 התפרדות, ידי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
על אף להחזירם. ביותר קשה כף ומשום מסתננים' ידי על נגנבו החיים בעלי של המכריע רובם

. ל"%34.7. לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה כן פי

ומשפטים האשמות חיסול ד.
על נוסף חיסולט. שלבי ת וא משפטי לטיפול שהגיעו המקוים מספרי את מראות ו77 76 הטבלות
או כחשודים (ולא ממש בנאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים מספרי גם ניתנו כך

לחקירה). כעצורים
של ול%4.5 שהוגשו המשפטים מכלל ל2.90/0 אלא מגיע ואינו ביותר' מועט הזיכויים מספר
נאה זה הישג מספר). נאשמים לפעמים מובאים אחד שבתיק לזכור (יש לדין שהובאו האנשים כל
יש אחוזים. לעשרות הזיכויים מספר מגיע שבהן רבות חוץ משטרות עם בהשוואה בייחוד ביותר'
בבתי ועומדים התלויים התיקים למשפט יובאו כאשר יותר עוד יפחת זה שנתי שאחוז לשער
ומביאה תיקיה את מחסלת המשטרה הדוח. שנת בסוף החקיךה נסתיימה טרם שבהם ואלה המשפט
של החמורה הבעייה נפתרה לא השגה גם אך האפשרית, במהירות המשפט לבית הנאשמים את
העומס מחמת הן איטי' בהכרח הוא המשפט בבתי השיפוט קצב המהיר. וחיסולם המשפטים החשת
בה, שהוכנסו התיקונים שלמרות הפלילית' הפרוצדורה בגלל והן המשפט' בתי על המוטל הרב

אשמה. כתב לפי המוגשים במשפטים בייחוד למדי' איטית כיום 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
במאסר הנאשמים את להחזיק איאפשר נשים): של (בעיקר השיפורים ילמדוה הסוהר בבתי
שפסק משום אלה, בדחיות כרוך קשה נזק מזה. יותר ואפילו בחודשים הנמדדות ארוכות, תקופות
נתפסים קרובות לעתים מועטים.  המתקנת והשפעתו המונע כוחו רב' זמן לאחר המוצא הדין
למשפטם, וחיכו בערבות משוחררים שהיו בשעה שביצעו חדשות עבירות על הללו הנאשמים
על להם נפסק אחד עונש וגם אחת, ובעונה נעת ההאשמות כל על נידונים הם למשפט ובהגיעם

רב.  אלה בתופעות הכרוך המשטרה ולעבודת לציבור הנזק העבירות. כל
9910) תיקים 6015 על נוסף. ובחקירה, המשפט בבתי ועומדים תלויים היו 1954 שנת בסוף
משגת ר126 1951 משנת 247 '1952 משנת 455 '1953 משנת תיקים 826 גם 1954 משית אנשים)
מתייחסים 1951 מ ואף 1950 משנת ועומדים התלויים התיקים מן ניכר חלק ברם, .1950

שייתפסו. עד נגדם המשפטיות בפעולות להמשיך ושאיאפשר שנמלטו לעבריינים

■ ■ ■ ימים עולי עבריינים ח.
בשנה בהם טיפלה שהמשטרה הימים עולי העבריינים בדבר מספרים ניתנים (88 (עמי 78 בטבלה
בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עולי נשים הא מספרי ניתנו בטבלה לה, שקדמה ובשנה הנסקרת

הכוללות). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות מספרי ולא
של עלייה השנה חלה בעבירות מעורבים שהיו הימים עולי העבריינים של הכולל במספר
במספר הימים עולי של מספרם העבירות. מוגי של המכריע ברובם מופיעה זו עלייה .%19.9
מתייחסים שהדברים מאליו מובן הקודמת. השנה לעומת ב%1.6 עלה העבריינים של הכולל
הנקבות, באחוז המתמדת העלייה  מדאיגה תופעה כמבוגרים). ימים (עולי שנאםדו לעבריינים

דלקמן: הטבלה מן כמשתקף הימים, עולי בין והן בכלל העבריינים בין הן

נ 75ט ה ל :

הזכרים בעבריינותוהנקבותאחת

בכלל ימיטעץליעבריינימ

נקנותוכרימנקנותוכריט

195289.1 10.990.99.1
195388.411.689.510.5
195487.812.288.911.1
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19521953
76 טבלה
1954 המשפט ותוצאות מאסרים

באהווים הירידה או הריבוי שנאסרו האנשים ומספר הנאשמים נאסרו שבהם תיקים

£19519531 19531954 1902 1953 954ו המשפטיים השלבים

אנשים תיקים אנשים תיקים אנשים תיקים אנשים תיקים אנשים תיקים

%8.9  %5.7 + 5.£ + %5.7 30269 18716 27590 17655 29194 18658 ובעוונות בפשעים והואשמו נאסרו

170352675116588260121763028665+ %2.7+ %2.8 %5.9 %9.3 119881739111990176271092416832%0.02 1.3"/+ 9.8/0+ %4.7 49111854119434951065+ %19.5+ %25.7%17.0%11.5
164708127588161596+ %ג.%20.421+%29.1 %1.3 4392746740606854605010172+ %8.2+ %8.9%32.932.6"/ 162324431067157810861604+ %52.1+ 54.8 % %1.7 %1.6

לדין הובאו
חוייבו
זוכו

המשפט בבית בוטלו
ועומדים תלויים

מחקירה

77 טבלה
1953  1954 עבירות של מסויימים בסוגים המשפט ותוצאות מאסרים

(אנשים)

ובוחוייבוהואשמו .בוטלוז תלוייםבביהמ"ש
בבית

ועבדים
ויההמשפט עברייניםבהקי

שנמלטו
1954 ולריבוי1953.

הידידה
או
9541953165419531954195319541953י1954195319541953ב70

המאסרים 2919427590%5.8+173911762711859437085387467685424431578234326כל
5742%35.7+22149395131רצח

לרצח 4349%12.23221127301115410נסיון אדם 3162%50.043211753103הריגת בשוגג מוות 149138%8.0+171475819144281גרם
ופשוטה חבלנית 42303457%22.4+230021282341196155120510264301291310תקיפה זהירות מחוסר 281203%38.4+1409613163580564530חבלה לשוד ונםיון .7891%14.317שוד 136814552101753 פריצה ידי על 14161402%1.0.1.68373726303670547496124692217גניבה בהמות ;141175%19.464גניבת 1192861127482114 גניבות 47894778%0.2+31293188163164120130107010893072073970שאר בזדון לרכוש 1237933%32.6+7676034835399283238100482נזק מיניות 7ך629587%7.2+27827145289202122168552עבירות ופלישות גבול .1061714%48.6+586הסגת 3986934172729623593201

כלכליות 730921%20.7332469142820211972851671182עבירות עבירות 1432214038%2.0+9069958452946740224733312900991840138194שאר 5



38
78בלהט

עוליימים עבריינים 19541953

ימיםהואשמץ יה עייל אוהריביי;
1953/"/ 1 י 1 י 11

העבירה ימיבתיאץר עילי
הכל במר
עבריינים

במספר
תיגוים עגלי
1953/1954

תלו>ובגחוייבי
געץמ, בכלל ימיםמהםעבריינים ועילי

בכללעברי ימים■ינים עץלי מהם
ם יי
דים

"כנקבהזכרםה"כנקבה,יכרסה"כ בקבה0ה"כנקבהזכרמת 1954195319541953זכר :19041953

4______5752544%7.042375רצח
לרצח 11%2.34949י4343נסיון

אדם 313111%3.2626023366.70/02הריגת
הנפש נגר עבירות שאר

מיניות) עבירות 4660408557528225131%6.13798336543320317330%38.9+120811565850(להוציא
. לשוד ונסיון 7875344%5.19188311300.0שוד ג13+%

מגורים לבתי 0+25523256'5104852573676%14.348946722686447.45התפרצות
עסק לבתי 5325211119618610%36.855855261911883%2.6+10694515070התפרצות

בהמות וגניבת 51514040התפרצות

התפרצויות 32332032152011466.60/03153123141141%52.5+104692446.32שז$ר
ואופנועים מכוניות 454566%13.3767677%14.351112גניבת

מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי 15715436060%38.214314213636%66.7+3720119וגניבת

אופניים 47__10510412525%23.8100100202025.00/0+167גניבת
כיס 29328581071043%17.85673321817^241229128882636.5גניבות

בהמות 141140113139.20/0175174177%85.7+94313גניבת
וממטעים מפרדסים פרי %38.4906.74915721416747%86.4+22213714411053,103986217739933465גניבת

גניבות 80ב320228143881055938117%32.932602844416839713126%25.7+5934881214249שאר
ביודעין גנוב רכוש 113112112612243311קבלת
כגנוב חשוד רכוש 3803522823221%6.15064614534322%32.4719353החזקת
בכוח לאונס ונסיון 444312020אונס
בכוח וילדות ילדים 141411400.0'ל18185527.8אונס %+213

זכר 212177%14.3+13221/"17178847.1משכב
במבוגרים מגונים 656577%71.4161/"5050224.0מעשים

ובילדות בילדים מגונים 0+1462114'ל13313212626%19.5121121232313.0מעשים
מיניות עכירות ■3671961711082%2.73461551911284%16.753שאר 46

כלכליות .0+2^921768153211500.0/"7306468412121.6עבירות 7
עבירות 1612714055207216511441210שאר :%10.21505313316173715441401143%6.9+90310075634296246

הכל 291942563235624159462בסך 3697%14.22759024403318734703107363%19.9+2226207411374898694



וחי פרק

תנועה
דרגים תאונות .1

בשנה 11,624 לעומת 12,790) ב100/0 המדינה בדרבי שאירעו התאונות מספר עלה הדוח בשנת
ב7.80/0. המורשים הרכב כלי ומספר ב%2.9 האוכלוסיה מספר עלה זמן פרק באותו הקודמת).
תופעה הורגשה התאונות, של האבסולוטי במספר הריבוי שלמרות צויין הקודמת השנה בדוח
לשנה: משנה והלך פחת התאונות במספר הריבוי של שיעורו כלומד העלייה, בשיעור האטה של
היה 19501949 בין !13.70/0 של בשיעור היתד. 19491948 בשנת התאונות במספר העלייה
%128.4 על עמד שלאחריה בשנה ל29.60/0ו השיעור ירד 1951 בשנת *36.30/0  הריבוי אחוז
העלייה כאמור. ב100/0, התאונות מספר עלה הנסקרת בשנה ל%9.1. אלא הגיע לא 1953 ובשנת
ניכרת היתד. לא זו עלייה ברם, > עלייתן בשיעור אף אלא התאונות, במספר רק לא איפוא, חלה,
תמשיך הקודמות בשנים שצויינה ושהמגמה וחולפת מקרית אלא היא שאין להניח יסוד ויש ביותר'
המגמה היא שעברה, בשנה היא אף שצויינה אחרת, שמגמה העובדה ידי על נתמכת זו הנחה ותלך.
הכוונה השנה. גם התמידה התאונות, של הכל סך בתוך והחמורים הקטלניים המקרים אחוז להקטנת
את עמה לגרור אחת האונה עשוייה הצער, למרבית כי הנפגעים, למספר ולא התאונות, למספר
הנוסעים במספר תלוי והוא מרובה; במידה מקרי ספק, ללא הוא, זד. גורם רבים. אנשים של מותם
משום יותר והקלות החמורות התאונות בייחסי יש זאת לעומת מסויים. ובזמן במקום הרכב בכלי
ואפילו דומות, בנסיבות שקרו תאונות שתי שמתוך הנמנע מן זה אין אמנם מסויימת: חוקתיות
בתופעה ויש יש ברם, במוות. ואף חמורה, בפציעה  והשנייה בלבד, בנזק האחת תיגמר זהות,
המתוארת שתופעה בעובדה אנו רואים לבך מסייעת והוכחה חוקתיות, של סימנים ספק, ללא זו,

שנים. זה והולכת נמשכת
העבירות, של המקבילים הסוגים עם לתאונות העיקריות הסיבות של השוואה ניתנת 80 בטבלה
בסוגים שנרשמו העבירות למספר הפוך בייחס עומדים התאונות מספרי תביעות. הוגשו שעליהן
עבירות מלבצע נזהרים שהנהגים משום לגלותם קשה עברות של מםויימים סוגים המקבילים.
שניות נמשך שביצוען משום וגם מקום, בקרבת נמצאת שהמשטרה חשש שיש בשעה אלד.
זהירות חוסר כגון, חמורות, עבירות שייכות זה לסוג ולהתחמק. לעשותן וקל בלבד ספורות

וכיו"ב. מכוניות עקיפת דרכים, ובפרשות בפינות
הכל סך בתוך הקטלניות התאונות אחוז ירד היום, ועד 1950 מאז הקודמות כבשנים השנה, גם
,1953 משנת 1.40/0 ,1952 משנת 2.00/0 ,1951 משנת 2.40/0 ,1950 משנת ו(%3.4 התאונות של
השנה %8.3) קשים פצעים נגרמו שבהן לתאונות בייחס גם היה.המצב כך ,(1954 משנת 1.20/0
פן, פי על אף מאדן קלה הירידה היתה הללו הסוגים בשני אמנם שעברה). בשנה 8.4 לעומת
בעלייה קלים בפצעים שנסתיימו התאונות באחוז רק עלייה חלה השנה מקום. מכל כאן היתה ירידה
אחוז אף בלבד. לרכוש נזק הקודמות, כבשנים נגרם, התאונות של המכריע ברובן .(2.30/0 של

ב20/0. השנה ירד האלה התאונות
מטבלה חומרתן. ולפי לסוגיהן 19541953 בשנות התאונות חלוקת את מראה דלהלן 79 טבלה

ב%37. הקטלניות התאונות מספר ירד הדוח שבשנת אנו למדים זי

79 טבלה
1953  1954 חומרתן לפי לסוגיהן, ורכים תאונות

יייי^חתיםייי* 1** ^ מיגחתאונת .

156 מוות נגרם שבהן תאונות
1063 קשים פצעים נגרמו שבהן האזנות
3474 קלים פצעים נגרמו שבהן תאונות
8097 בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן תאונות
(4233) בלבד) שנרשמו נזק מקרי (מהן

+ 10.05'' %100.0 11,624 %100.0 12,790 התאונות כל

89

1.2"/162%1.4%3.7
%8.39768.40/0%3.9+
27.2"/289524.9720.0"/+
63.3"/759165.3"/%6.7+

(3789)%11.7+
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מד^ןי 4233 בלבה לרכוש נזק נגרם שנ^הן גאונות ג^מור, הן, שאירעו התאונות של המכריע #*1
ומסירת רישומן לאחר נוספת, פעולה בהן נקטה לא והמשטרה ביותר' קל שנזקן תאונות היוו
מבחינת הן ניכרת, חשיבות נודעת זה מסוג תאונות של לרישומן ברם' המעורבים. לצדדים פרטיהן
מקומות ושל התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכוי) (ביטוח הצדדים של האינטרסים
30/0ר1 לעומת (%82,1< בערים המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק של התאונות התורפה.
חנייה מקומות העדר ברחובות, הצפיפות בהן: השוררים התנועה תנאי מחמת הכפריים, באיזורים
בל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים, תורפה מקומות בארץ שאין לציין יש אולם וכיו"ב.

הדרכים.
ושרבים הליבה, בשעת נזהרים שאינם הרגל הולכי את גם לתאונות מאחריות לפטור אין
בהלכות! אמורים בורים הנם  נמוכה התפתחותן שרמת הארצות מן עולים בפרט  מהם
לכלי ליהפך הוא עשוי אמונות לא שבידיים רכב, כלי על הממונה נהג של אחריותו ברם, תנועה.
בהעדר ספק, ללא מוטלת, לתאונות העיקרית הסיבה אולם, יותר. כמובן, רבה, קטלני, או חבלני
בהרגל וכן הרגל, הולכי אצל והן הנהגים אצל הן דרכים, ונימוסי דרכים תרבות של המשווע

ובזולת. הדרכים בחוקי לזלזל מדינה, מכת של ממדים כדי עד ביותר, הנפוץ
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 כביש, לקילומטר רכב כלי 18.5 נמצאים שבישראל המפתיעה לעובדה
באוסטרליה. 1.8 עד יורד בסולם הלאה, וכן 10.3 בבלגיה ,10.6 הברית בארצות ,11.2 הוא המקביל
אחרות, 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. פרט

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

דלהלן. ו82 81 בטבלות וגראפית

81 ה ל ב ט

1954  העיקריות הסיבות  דרכים תאונות

ההאןנח באחתיטבטםגזריגזשכה

מסוכנת 12136%82.3נסיעה

רגל הולכי /"10317.0שגיאות

ואחרים מיכאניים 642%4.4ליקויים

מסוכנות 3472.30/0דרכים

598%4.0שונות

הכל 14754%100.0בסך

1$
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: דלהלן 83 בטבלה ניתן דרכים לתאונות הסיבות של מלא פירוט

83 ■טבלה
1953  1954 הסיבות פירוט דרכים תאונות

ל*וגיהז 19541953וזמינות

מסוכנתא. 12136108נסיעה 3

מופרזת 394548מהירות
מסוכנת /י2838נסיעה 573

דרכים ובפרשת בפינות זהירות 3582:754חוסר
מכוניות 20372098עקיפת

בזולת 16041281איהתחשבות
ורשלנות לב תשומת 127106חוסר

אחורנית 11991101נסיעה
פתאומית 332317עצירה

אסור בכיוון 2345נסיעה

רגלב. הולכי 10311110שגיאות
חלשים או זקנים "אנשים 474>!

ממנו או הספר לבית הולכים 1ילדים

ברחוב משחקים 3725ילדים
אחרים 351370ילדים

רחוב חוצים 213325מבוגרים
(חונה) רכב בכלי יורדים או עולים ,68מבוגרים 74

הנסיעה בשעת מהמכוניות 7194נפילה
אחרים רגל 244175הולכי

םג. י ר ח א ו מי י י נ א כ י מ ם י י ו ק י 642576ל
יתר 10589עומס

פגומים 180169בלמים
פגום 4554הגה

אחרים מיכאניים פגמים 1י 0136
פגומים 125אורות
תאורה 6374חוסר

מסנוורים 5749אורות

מסוכנותד. 347335דרכים

רטוגים או חלקלקים 251724כבישים
משובשים 854כבישים
בדרכים 3857מכשולים

תה. וי נ ו 698604ש
הנהג של ומבוכה נסיון 8694חוסר

86שיכרות
השגחה בלי חיים 137114בעלי

שמאל מצד 13חנייה

366387שונות

הכל 14,75113,448בסך

חוסר של או ורשלנית מסוכנת נסיעה של שונות צורות ידי על נגרמו התאונות מכל %82.3
מסוכנת' נסיעה מופרזת' מהירות כגון' בדרך' המשתמשים אחרים באנשים והתחשבות דרכים נימוס
אסור בכיוון ונסיעה פיוייה, אינה כשהדרך מכוניות עקיפת דרכים, ובפרשות בפינות זהירות חוסר

הדרך). של שמאל בצד או חדסטריים (ברחובות
ליקויים  השלישי במקום ן רגל הולכי של שגיאותיהם עומדות הסיבות בסולם השני במקום
גרם הםינוור מסנוורים. ואורות תאורה חוסר פגומים' אורות גם נכללו זה בסוג מיכאניים.
%0.4 ב כלומר '14,754 מתוך מקרים ב57  בהן המעורבים הנהגים טענת לפי  לתאונות

. התאונות ממספר
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י לתאונות הסיבות בראש נכבד מקום לה שמור העולם ארצות שברוב אחת' שמיבה לציין יש
השיכרות הוכרה לא 1954 בשנת התאונות. מספרי על כלל אצלנו משפיעה אינה  השיכרות

, י המקרים. כל של ב0.050/0 אלא לתאונות כסיבה
מתאונות כתוצאה נהרגו הדוח שבשנת מראה התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
4439  קל ונפצעו ילדים: 218 מהם איש, 1294 קשה נפצעו ילדים! 43 מהם איש, 183 הדרכים
ההרוגים מן 691 רגל הולכי היו הפצועים מן ו2183 ההרוגים מבין 96 ילדים,. 622 מהם איש,
הרוגים 13 ו! אופנועים רוכבי הפצועים מן ו695 הרוגים 5 מכובות! נוסעי  הפצועים מן ו2142
הפצועים ממספר מ%38 ולמעלה ההרוגים ממספר %52.5 אופניים. רוכבי  הפצועים מן ו713
ומספר ל700/0 הרגל הולכי מבין ההרוגים מספר הגיע הקודמת בשנה רגל. הולכי איפוא' היו,

רגל. הולכי של זהירותם בהרגלי מה שיפור איפוא' כאן, רואים אנו ., ל400/0 הפצועים

84 טבלה
195219531954  הנפגעים דרכים תאונות

קשתוזרוגים וו\יםקלפצג1ץינז

השנה
ניסויים

תולכי
מבוגרים

רגל

ילרים
נגםוזיפ

רגל הנלבי
 נוטעים
מ

רגל ווגלכי
סד
הבקי

ילרים ילריםמבוגרים בתרים
87 1954
59 1953
94 1952

53 .

80
73

43
35
61

732
653
688

218 344
186 335
224 376

2818
2246
2237

62? 999
500 961
409 870

5916
5055
5032

952ו19541953
הרוגים

קשה פצועים
קל פצועים

183
1294
4439

174
1174
3707

228
1288
3516

הכל 591650555032בסך

.10.4  ב1953 ,10.6  1954 בשנת אצלנו, היה חושבים 100,000 לכל בתאונות ההרוגים מספר
הדרומית. אפריקה באנגליה, הקטלניות התאונות נפגעי עם משתווה זה מספר 114  1952 ובשנת

, י ושווייץ. החדשה זילנדיה
עוסקים (וכאן ילדים 883 בתאונות נפגעו הדוח בשנת שנפגעו. לילדים בייחם המצב ביותר חמור
ספק, ללא הוא, במכונית נסיעה בשעת שנפגעו הילדים מספר כי בלבד, רגל הולכי בילדים איו

ב22.50/0. 1953 בשנת איפוא' עלה, תאונות' ב שנפגעו רגל הולכי הילדים מספר מקרי),.

י מ%24 למעלה כליומר, מהם, 218 נהרגו. ל%5, קרוב כלומר, שנפגעו, הילדים מן 43
קלים. פצעים נפצעו יתרם / קשים פצעים נפצעו

85 טבלה
1953  1954 בלבד) רגל (הולכי שנפגעו ילדים  דרכים תאונות

הפגיעה באחתים19541953ס\עי הריבוי

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

43
218
622

35
186
500

. + %22.2
■+ %17.2
+ %24.4

הכל ..בסך 883721+ %22.5

מתמיוימ מאמצים מקדישה המשטרה מדאיגה.  השנה שנפגעו הילדי5 במספר הניכרת העלייה
ובמקומות הספר בבתי ליאות ללא ניתנת ההסברה סכנה. בה שאין להליכה הילדים את לחנך
וגיוס הלומד הנוער בחוגי תנועה בענייני ההתעניינות לטיפוח מוקדשת רבה לב תשומת יישוב.
<  מיוחדים,. למשמרות מביניהם מתנדבים
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קודם לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעות רק לא מתבטא התאונות של מקן
שנרשמו המורשים הרכב בלי מכל 420/0 בתאונות מעורבים היו הדוח בשנת המכוניות. למשק כל
בדרך הנמצא שני רכב כלי כל שכמעט ושפירושו מזעזע, הוא זה שמספר כאן לציין חובה בארץ.
%52.4 הקודמת)' בשיה %41.8 (לעומת המשא מכוניות מכל %39.8 תאונה. ידי על איפעם נפגע
האופנועים מכל ו%13.7 הקודמת) בשנה 510/0 (לעומת ומוניות, פרטיות הנוסעים, מכוניות מכל
הגיעו השנה, גם כן שנה, כבכל אולם,. בתאונות. מעורבים היו הקודמת), בשנה %12.8 (לעומת
כל כלומר' בתאונות, מעורבים היו המורשים האוטובוסים מכלל %135.4 האוטובוסים: לשיא
כל של %12.5 נפלו האוטובוסים של בחלקם תאונות. ב1.35 בממוצע מעורב היה אוטובוס
 וב7.40/0 משא' מכוניות  ב37.30/0 <, נוסעים מכוניות מעורבות היו ב42.80/0 ו התאונות
עבודתם ושעות אחרים רכב מכלי יותר בתנועה נמצאים שהאוטובוסים לזכור יש אכן, אופנועים.

ורצופות. רבות

86 טבלה

המעורבים הרכב כלי  תאונות.
1953  1954  המורשים הרכב כלי מכפר עם השוואה

תרכב כלי
המגרשים

נתאווהכלי תמעגרבים הרכב

הרכב המ;ערבימבמספריםכלי אהה
המגרשים בין

195419531954195319541953

ושונות משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים

18644
16267
1843
10655

17139
15180
1741
9880

7429
8529
2495
1463

7168
7735
2255
1261

%39.8
52.4%
135.4 %
13.7%

%41.8
51.0%
129.5 %
12.8%

הכל 4740943940199161841942.00/0%41.9בסך

עברייני של והבאתם בדרכים פיקוח ידי על בתאונות למלחמה חמורים אמצעים נקטה המשטרה
הדרכת ידי על גם וכן ספר, ובבתי עולים ביישובי בערים, הסברה פעולות ידי על למשפט, תנועה

הנוער. של הבטחון משמרות
הדוח, בשנת שנערך דרכים ובתאונות תעבורה בעבריינות למלחמה המיוחד המבצע את לציין יש
רכב וכלי שיוטרים של רב מספר התנועה למחלקת הושאל זה מבצע לצורכי מאייוני. בחדשי
שהוסוו ובשוטרים במכוניות השימוש הונהג הנהגים קהל הזהרת לאחר המשטרה. יחידות נ?כל
הקשות התאונות שכיחות שבהן הביןעירוניים בכבישים הופעלו אלה ומכוניות אנשים כאזרחים.
הביךעירוניות: בדרכים כאמור, מתרחש, הקשות התאונות רוב והלילה. ■היום שעות בכל כיותר,
התאונות לסוגי משתייכות העירוניות התאונות של רובן אולם יותר, רב בערים התאונות מספר
להתמיד היה איאפשר הצער, למרבית בלבד. לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות לסוג ובייחוד הקלות'
לאחר אף אולם אחרות, משטרה יחידות של לעבודתן נזק לגרום מבלי המתוארת, בצורתו במבצע
בממדים הפעולה נמשכת וכן האמור, הנםיון בשעת יעילות שנמצאו בשיטות השימוש נשאר סיומו

המבצע. לפני מאשר יותר נרחבים
הדוח בשנת עסקו הבל בסך התאונות. בחקירת גם התנועה משטרת עוסקת הפיקוח על נוסף
כגון שונים מבצעים (מלבד בדרכים ממשי בפיקוח מיעוטם בממוצע, איש 363 תנועה בתפקידי לכך הסיבה ובתביעות. ברישום תאונות, בחקירת  ורובם וטכסים), חגיגות אורחים, ליווי

אדם. כוח קשיי
הרכבת. פסי עם דרכים של המפגש במקומות השנה שאירעו חמורות תאונות מספר לציין\כאן יש
אלה בתאונות היו הכל בסך במחסומים. מצויירים היו שלא במקומות כולן אירעו אלה תאונות
אשמים כלל בדרך תאונות). (ב7 פצועים ו39 תאונות) (ב4 הרוגים 17 מהם נפגעים, 56
המתקרב רכב כלי שנהג הדורשת החוק הוראת אחרי ממלאים שאינם המכוניות נהגי אלה בתאונות

מתקרבת. הרכבת אין אם ויסתכל ייעצר רכבת של למחסום
וכיו"ב) מקומיות רשויות צה"ל' התחבורה, (משרד שונים גורמים עם פעולה שיתפה המשטרה
אזהרה ושלטי תמרורים להצבת המקומות בקביעת פעיל חלק ונטלה ולתכנונה התנועה להסדר

הנדסיים, שיפורים ובהצעת
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מבחינת השונים' לגורמיהן לתאונות' המתייחסים המספרים נותחו בהן מספרטבלות" להלן
אחרים. וניתוחים כפריים) או עירוניים (איזורים המקום לילה)' או יום השנה, (חודשי הזמן

87 טבלה
1953  1954 והזמן המקום לפי  לסוגיהן ורכים תאונות

ונהו ה המקום

בלילה ביום באיזויים
כפריים

באיוגרים
עירוניים

בל
התאונות

1954
1953

12790
11624

2593 10197
2461 9163

10579
9747

2211
1877

+באחוזיםהריבוי 10.0"/+5.4"/ + 11.30/0+ %8.5+ 17,80/0

דרכים תאונות
88 טבלה

19531954  המעורבים הרכב כלי כל 

תרכב כלי בתאונהסוג המעורב
הרכב כלי מספר

במתווים הריבוי
1953 1954

+ 2. %
+ 30/0.י:1
+ 10.60/
+ 16.00/
+ 18.60/0
+ 20.30/0
+ 24.00/0

6851
1735
2255 .

1261
1207
340
317

703<!
8029
2495
1463
1432
409
393

משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אזטובוסים
אופנועים
אופניים

בהמות ידי על נגררים
שונים

+ %9.0 19966 21775 הכל בסך

89 טבלה
19531954 כפריים ואיזורים עירוניים איזורים  דרכים תאונות

ממץנעים רכב הנפגעיםכלי

ך,א>ז!1 0מוג
%

0
,/

ם*.00
.0

30

ק *י

%

וכ
ו,
0
\1

1
וכ

1954741721025067282/איזור 1267289127917703704031
1953667318364825207/עירוני 109823)108215954833353

195411123931969111/איזור 19612015340541131702
195310624/כפרי 92026110 1631071254012911528

1954852924957036393/בסך נ1463409 432217571835733
11953773522556851317הכל 12613401207199661744881

90 טבלה
1954תאונות הפגיעה סוגי  דרכים

הפני יטבמספרייםעוזסוג באחוז

9422%73.7התנגשות
/"283922.2דריסה

4663.6התהפכות %
63%0.5גלישה

הכל 12,790100,0בסך %

96



,91 טבלה

דרכים תזמיןתאונות י
רזכדכןריבו

1 9 5 2 1 9 5 3 ! 9 5 4

9'102

9747

'10579

1'1י22

17.3/ .

1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4
'170

'129 122
\

77?7^ רם לילה



92 טבלה

דרכים1954 תאונות
העונה וחדעןי הזמן לפי

דרכים תאונות
כיכרירםהחרדגנך
8יבואר 53238
13'8072פברואר
167'898כ7וגן
848150אפריכ
932133נ7אי
ר כ. ר 118'862ר 907105ירכי
19122'10אוגוסט
914176ספטמבר
859232אוקטובר
790267נובמבר
890290דצמבר
1י1'105792£סה"כ

ירם

לילה

78.2 %

84.3 %

87.5 %

88.0 70

89.6 %

89.3 %

83.9 %

78.7 %

74.7 %

75.4 %

1

1
■ז

ת

£

ו



93 טבלה

1 9 5 3 1 9 5 4

0^
ר0



94 טבלה

השנה רזדנגןי לפי

1200

1100

םםםו

םם9

םם8

םם7

םם6

םם5

םם*

םם3

.םם2

9 5 31

\\

א:

541 9 ^1

ץ/.\//

==
.>*

'1200

םם11

ם0ם1י

םםפ

םם8

700

םם6

םם5

םם4

םם3

םם2
12 י'י סי 12 11 10

3 נפגעים
ר;ענ1נד1י ר;גנ1יא

ם ד1אר3רת:
י 11 לגוב. ר: הגבןיא



95 ה ל ב ט
1953  1954 אחרים ובמקומות הגדולות בערים ורכים תאונות

העיר מספרהשנהשם
החגבים

תרכב כלי ממגזר
ובמחווה בעיר

גוםפר
ההאונוה

ההאונוהגוויםהנפ מספר
תושביט 1000 לכל גזעייםהוגנים

1954ירושלים
1953

144,000
143,000

3378
2967

511
407

4
5

264
217

3.5
3.3

1954תלאביב
1953

358,500
354,000

33,254
29,893

6272
5773

25
31

2223
1945

17.5
16.3

1954חיפה
1953

154,500
153,000

12,539
11,080

1077
1118

10
7

401
366

7.0
7.3

אחרים 4ה19מקומות
1953

1,061,000
1,020,000

4930
4266

144
131

2845
2353

4.6
4.2

הכל 1954בסך
1953

1,713,000
1,670,000

49,171
43,940

12,790
11,624

183
174

5733
4881

7.4
7.0

96 טבלה
1953  1954 באחוזים הירידה או הריבוי  אחרים ובמקומות הגדולות בערים דרכים תאונות

העיר שם
הריבוי
במספר
התושבים

הריבוי
במספר
הרכב בלי

ובמחווה בעיר

א! הריבוי
הירידה
במספר
התאונות

הירידה א! הרינו*
הנפגעים במספר

או הריבוי
במספר הירידה
לבל התאוטה
תושבים 1000 פצועים הרוגים

ירושלים
תלאביב

חיפה
אחרים מקומות

+ 0.7"/
+ 1.30/
+ 1.00/0
+ %4.0

+ 13.9"/
+ 11.20/
+ %13.2

+ %9.4
+ %8.6
 %3.7
+ %15.6

21 %7 %20.0
14.3"/ 19.4%
%9.6 +42.9%

20.9"/ + 9.97

+
+
+
+

+ %6.1
+ %7.4
 %4.1
+ %9.5

הכל +בסך 2.90/+ +%1.9נ 10.0"/17.5"/ + 5.2 %++ 5.7"/

האחוזים. בשפת 95 הטבלה מספר את מראה זו טבלה : הערה

97טבלה
השנהקטלניותתאונות. חודשי 1954לפי והזמן

התאונותמספר
ההרוגים. התאונהמספר התאונהמקום זמן

רגלהחורש נוסעיםהולכי
אנשים19541953 מהםתאונות

אנשיםהאןנוהילרים
אחור
עירוני

אחור
לילהיוםכפרי

.1710131544461112ינואר 5

914573466381פברואר

159121263387114מרץ

12125537957102אפריל
14139955586131מאי
108664485582יוני
663675793ז'121יולי

14147727759131אוגוסט
13148975521194ספטמבר
8אוקטובר ■21221661762
■19141212471881112נובמבר 7
131766דצמבר ■17976112

הכל 156בסך .1629196436587669012234

101



98 טבלה
1954 התאונה סוגי  קטלניות תאונות

ההאההאתוהמטפר סוג
""" "התנגשות

נוספויונה י
ההרוגיםהתהפכותגלישהרייםה

הכל .42191■15094בסך 183

%0.6.%0100%60.3%26.910/12.האחוז

99 טבלה

1 9 54.

58.3/
41.7'/

רגל הוללי נוסעים
הפגיגבה סרגי

57.7;>

42.3^

כפרי עירוני
ים ר ר לד י א

78.2'/

ירם

2'1.8*

לילה
ן כ7 יד ה

8.3./

גטובוחי

הגגקריות הסחבות

'!3.5'/.

נבוגיאורנ
רגל ולולכי



100 טבלה

103



101 טבלה
1954 תאונות נפגעי

מכוניות נוסעי  נפגעים
עירוני כפריא</!7 איוור

רגל הולכי  נפגעים
הכל סו

עירוני כפריאיזור איוור

פצועיםחוגגיםפצועים,הרוגיםפצועיםםהרוגיפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגים

18357335417714241261101631041

אופניים רוכבי נפגעים
כפרי איוור עירוני איות כפרי איוור

אופנוע רוכבי נפגעים

עירוני איוור

פצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםהרוגיםפצועיםיםהרוג

25413 1548618595

102 טבלה
 דרכים השנהתאונות וחודשי 19531954לפי

19541953החודש

1091922ינואר
1020898פברואר

1065981מרץ
998837אפריל
1065874מאי
980906יוני
1012986יולי

1141אוגוסט 1060
■ 10901016ספטמבר
1091997אוקטובר
10571029נובמבר
11801118דצמבר

11,624 12,790 הכל בסך

103 טבלה
1954  השנה יחודשי לפי בלבד) רגל (חולני תאונות נפגעי

מהגז

ילריממבוגרים
הילדים ,.אהוו

13657%29.5
132. 68%34.0
1079346.50/0
1056437.90/0 ,

133 84%38.7
11488%43.6
11077 ■41.20/0
1327536.20/0
101: י88 %46.6

: 10670%39.8
11062%36.0
1105734.1"/

רגל הולכי החורש

38.7"/ 883 1396

193
200
200
169
217
202
187
207
189
176
172
167

2279

ינואר
פברואר

מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר

הכל בסך

104



104 טבלה

וכפריים עיררבייםו אירדרים
1 9 5 4

רכדסעיכו ריבכ\ הרלסי
1952 1955 19 54■

/^דקגגים/ /5^1 /היג^כי 5



465. מדבנכ^ה

קל פצועים קעווז. פצועים הרוגים
1952

3516

1953

3707

1954■
4439

19.52

1288

1953

ת;ל הולכי הרואים
1952
434

1953

96

יכידיס מהם

'1954

1174

19.5.4

1294

195419531952

183174228

11ו
הרואיםנוסעים

1952 1953 1954

59
67

106



/

106 טבלה
אוכלוסיה  נפגעים  תאונות

הנפגעים מספר התאונות מספר _."""."., מספר תץשביממספר .100000 לנל ה האכלוס הנפגעים התאונות

344 744 1,718,000 5916 12,790 1954
303 700 1,670,000 5055 11,624 1953

תנועה עגירות .2

הקודמת בשנה 105,175 לעומת תנועה, עבירות 138,182 התנועה שוטרי ידי על נרשמו הדוח בשנת
חוקי על העבירות משפטי של חיסולם בעיית נפתרה טרם הצער, למרבית .(31.30/0 של (עלייה
ואיפשר הקודמת בשנה שהונהג יהחוק תיקון דרבים). מתאונות הנובעים המשפטים >ובן התנועה
במשפט, ולטעון להופיע שיצטרך מבלי מראש, קצוב בסכום קנס המשפט בית בקופת לשלם לנאשם
לפעמים הטילו שהשופטים העובדה היתה לבך הסיבות אחת בו. שניתלו התקוות את אימת לא
לפעמים 1 הקנס לעבירות שהוקצבו מאלה שלמטה בסכומים קיסות בפניהם שהופיעו האנשים על
הקצובים הקנסות שיעורי הופחתו הדוח בשנת הנאשמים. של בהיעדרם אף זה נמוך קנס הוטל
שניתנה האנשים מתוך נתחסלו. שטרם תיקים של ביותר רב מספר נצטבר בינתיים אולם מראש,
.(46,966 מתוך 23,631) כ%50 רק זו בזכות השתמשו משפט בלי הקנס את לשלם ברירה להם
השנה לעומת ירד אף הללו העונשים מספר מאסר, עונשי להטיל המשפט בתי הרבו לא השנה גט
135 לעומת עונשים 184) במקצת עלה תעבורה מעברייני שישללו הרשיונות מספר הקודמת.
חודשים מ6 כ%20 < חודשים 6 עד חודש של לתקופה, נשללו הרשיונות מחצית הקודמת). בשנה
גבוה היה לא הממוצע הקנס גם משנה. שלמעלה לתקופה נשללו רשיונות 6 וכך שנתיים, עד

ביותר.
נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן התנועה עבירות את המפרטות טבלות להלן

העבריינים.

107 טבלה
1953  1954 התעבורה חוקי על עבירות

1953 1954 עביר\\זלס\גיהז

רישוי עבירת
מופרזת מהירות

נוסעים של מסוכנת הסעה
רכב כלי תאורת יעבירות

שניתן לאות או לתמרור איציות
רמזור או שוטר ידי על
מספרים שלטי עבירות

מטען עבירות
כחוק שלא יחנייה

ורשלנית זהירה בלתי נהיגר^מסוכנת,
אופניים עבירות

מיבאניים ליקויים
וצפירות רעש הקמת
רגל הולכי עבירות

שלישי גד ביטוח עבירות
העבירות שאר

105,175 138,128 הכל בסך

15,97715,296
15,5467,405
4,0662,063
11,0507,113

11,88211,089
2,2662,989
1.6051,688
22,63223,889
15,13710,281
8,4451,083

. 2,9141,328
810867

3,1841,701
3,9804,868
18,63413,516

107



, 108 טבלה
1953 1954 ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

19541953הפעולה

תיקים 009,י112,47883נרשמו
קנמ עבירות 46,966מהם

המשפט ובבית במשטרה 7,6422,187בוטלו
תלויים שהיו תיקים (כולל למשפט הובאו

הקודמת) השנה מן 116,33579,406ועומדים
102,53874,462נידוגו
102,42872,465נקנסו

קנס ברירת לפי *23,631מהם
1,5181,224זוכו

נהיגה רשיונות 184135בוטלו
מאסר עוגשי 120122הוטלו

קנם בתוספת מאסר עונשי ♦61מהם
לצבא שהועברו 40649התיקים

ועומדים 19,73218,940תלויים
בל"י קנסות, הכל 767,171499,026סך
בל"י 7,4906,890הקנס"הממוצע'

טהר<■■ י* ■

הכלל? המפקח

ג195. לשנת נוםםויט בידינו אי/
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