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(תשט"זתשייץ) 1956 שנתי וחשבון דין

אי ק ר פ ■
ארגון

והאתון המצנח התקן, .1
התקן א.

לפתרון התקרבה לא קיומה, שנות במרוצת פתרונה את מצאה שלא המשטרה, של התקן בעיית
לכל עוברים של מתאים מספר ליעד מגמה מתוך שתוכנן הראשון, שתתקן לאחר השנה. גם
אן* נתמלא לא הצורך, במידת ולהתקדמות להתפתחות מקום זאו> עם ולהניח משטרתי תפקיד
מתוך נעשתה הכנתו הישן. התקן מן יותר מצומצם חדש, זמני תקן 1955 בשנת עובד פעם,
את לצמצם ההכרח מן, במדינה. הקיימת והבטחונית הכלכלית המציאות שבתנאי הנחה
על והפונקציות התפקידים את לבנות וחובה ולהתקדמות, לשיפורים המשטרה של תכניותיה
למלא האפשרות למשטרה ניתנה לא הצער, למרבית מכסימאלי. צמצום ושל חסכון של יסודות
ובין התקן בין הפער ההכרחי. המינימום על הועמדו שממדיו הזה, המצומצם התקן את אףי

ממש השנה אותה (כלומר הסקירה לשנת הקודמת בשנה כבר ניכר שהיה הממשית, המכסה
הנסקרת, בשנה יותר עוד גדל התקן), הוכן שבה

חמורים קשיים לעתים, והגורמת, המשטרה, עבודת תכנון על המכבידה לוואי, תופעת
שנת בתוך האדם לכוח המכסות שבהקצבת איהיציבות היא החיל, של האדם כוח בהפעלת
האדם, כוח להגדלת למדי, זעומה תוספת, רב, בקושי שהושגה, לאחר פעם, מדי עצמה. התקציב

.  ■ הקודמת. למכסה מתחת הקטנה כרי עד לפעמים זו, הגדלה נשללה
היתח (המצבה איש 6687. המשטרה של האדם כוח מכסת היהה הנסקרת השנה סיום עם
משמר תפקירי  זה ובכלל המשטרה, תפקירי כל נכללו זו במכסה .(6483  זה בתאריך
המניין, מן שוטרים המשטרה: עובדי כל אח כן, כמו כולל, המספר השוטח; והבטחון הגבול

וכוי). סדנאות נקיון, שירותים, עוברי (בעיקר אזרחיים ועוברים זמניים מוספים שוטרים
בשנים במשטרה האדם כוח מצבות תנודת את המראה דלקמן, הטבלה היא ומאלפת מעניינת
לעיל), שהוגדר (בפי האדם כוח של הכוללים המספרים של השוואה ניתנת בטבלה האחרונות.

; המניין מן המשטרה אנשי מספרי של וכן

1 ה ל ב ט
19561953 האדם כוח מצבת

הטצכה
1953195419551956

המשטרה עובדי כל
המניין מן משטרה אנשי

6187./
5907

6174
5867

6680
5991

6483
5806

מן המשטרה אנשי  העיקרי בחלקו ובייחוד החיל, של האדם שבכוח אנו למדים זו מטבלה
זה, מספר ירד  המניין שמן המשטרה אנשי ובסעיף! ירידה; הנסקרת בשנה חלה  המניין

.\953 בשנת ממספח ל\זנית אח
דראסטיות, להתפתחויות 1957 בשנת לצפות ושיש הםתיים, טרם הצמצום שתהליך לציין יש

הכי. בלאו החמור המצב, את יותר עור להחמיר העלולות



תקציביים י?ע6יקוי?ימ פרט להלן: פרוטרוט ביתר יתואר אשר את זה במקום "ואציין להקדים יש
שלא בלב!ד זו ^א המשטרה, שכם על המוטבים התפקידים כי מוצדקת, זו מתמדת הפחתה אין
שחלו וההתפתחויות הרן*, בלי והולכים מתרחבים והולכים, גדלים הם הוא, נהפוך אלא, פחתו,
הנוצרות החבורות הבעיות את והחמירו הדגישו והבטחוני, המדיני המצב לרגל הנסקרת, בשנה

להלן. נחזור אלה בעיות אל זה. תהליך ידי על

הארגון ב.
טריטוריאלית מבחינה לא המשטרה, חיל של בארגונו ניכרים שינויים חלו לא הדוח בשנת
ונכסים". בינוי ל"מחלקת הבניינים מחלקת של שטה לשינוי פרט וארגונית, מבנית מבחינה ולא

<  כדלקמן: מאורגן המשטרה חיל היה הדוח בשנת

הארצי המטה (1)

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

הטריטוריאליות. והחטיבות
יסוד קווי לקבוע ולהדריכם, המרחבים פעולות את לרכז שמתפקידם לאגפים, מחולק המטה

לענפיה. עבודתם ביצוע על ולפקח לפעולתם

 כדלקמן; בנוי הארצי המטה היה הרוח שנת תום עם

מפקדת את ציבור, לייחםי המדור את המזכירות, את הכוללת הכלל1, המפקח לשכת .1

הגבולות. ביקורת רישום את וכן הטחנה
הבינוי מחלקת האפסנאות, מחלקת האדם, כוח מחלקת שטחלקותיו: המנהלה, אגף .11

התחבורה. ומחלקת התשלומים מחלקת הקשר, מחלקת והנכסים,

מחלקת ההדרכה, מחלקת מטה, ולתפקידי לשיטור המחלקה שטחלקותיו: האוגן], אגף .111

הגבול. משמר ומפקדת מיוחדים לתפקידים המחלקה התנועה,
לזיהוי המחלקה הכלכלית, המחלקה הפלילית, המחלקה שטחלקותיו: החקירות, אגף .1\'

פלילי.

ת ו ב י ט ח ו ם י ב ח ר מ (2)

ולנקודות לתחנות לנפות, למחוזות, הקודמות, כבשנים מחולק, המשטרה חיל היה הדוח בשנת
זה מכלל יוצאות הארצי. המטה ידי על שהותוותה המדיניות את המבצעים יורד), פיקודי (בסולם

לתחנות. מחולקות שאינן הגדולות, בערים הקבוצתי השיטור נפות
.  כדלקמן: הרוח שנת תום עם היה, החיל של הטריטוריאלי המבנה

זה במחוז נכללה כן הכפרים; תתנפת הבירה נפת  כפותיו , ירושלים מחוז .1

למחוז האבנטואלי בעתיד שיוקצו התפקידים את שעה, לפי המקיימת, הנגב, נפת
הקיימות. בנסיבות מוצדקת אינה הנגב לאיזור מיוחד מחוז הקמת הנגב.

רמתגן. תתנפת הדרומית^ הצפונית,  נפותיו תלאביי: מחה .11

. וחררה. החופים) משמר את (כוללת חיפה נטל חיפה, נפותיו חיפה.. מחה .111

עכו. נפת יזרעאל, נפת צפת/כנרת, נפת  נפותיו ,י הצפ// מחה .1\'.

שרה ותתנפת פתחתקוה/השרון נפת רמלה/רחובות, נפת י נפותיו המרכז: מחה .¥
■.:,.. לוד. התעופה,



ישראלי הקמת.ממש? ועט צה"ל, עלירי עוח רצועת כיבוש לאחר  ,י עזה נפה 1י\.
לפינוייה ער קיימת היתה זו נפה עזה. נפת בשפ משטרתית נפה ברצועה הוקמה בה,
היחידות חשבון על למשטרה, .ארם כוח תוספת ללא הוקמה זו יהירה הרצועה. של
להצבה המיוחדת) הכשרתם מפאת (שנבחרו אנשים הוצאו שמהן החיל, של האחרות
. : י ברצועה.

ירושלים. למחוז  כך ואחר הארצי, למטה במישרין תחילה כפופה היתה זו יהירה .

המצבה ג.
 הקודמות: בשנים המצבה עם בהשוואה הדוח לשנת המצבה את המראה טבלה להלן

2טבל ה
האדםמצבת 1949כיח  1956

.נד,תכו*
~ילךךיץןי ו>11 1 111

19561955195419531952195119501949

הכללי 11111111המפקח
הכללי המפקח 33321111סגן

הכללי המפקח 321עוזר

מחוזי 77.554567מפקח

מחלקה 2121171817128ראש

מחוזי מפקח 4137312822221718סגן
■ מחוזי מפקח 9587908380673825עוזר

ראשון 2482472221871.4411510872מפקח
שני 493869941091187580מפקח
י18181610121011רבםמל 3

ראשון(ה) י566553535םמל(ת) 501481365314270
ורבשוטר שנעה) 822844861808697588425334םמל(ת)

39354135401742303804345525512223שוטר(ו!)

הכל 58065991586759675375479135563034בסך

הירידה או הריבוי +/"3.1אחוז +%11.0+12.20/0+.0/מ2.10/01.7 +0יל17.2+/=34.7 %61.2

גם אלא ב0^3.1, ירדה המניין מן השוטרים של האדם כוח שטצבת בלבד זו שלא לציין יש
הבטחוניים תפקידיה מחמת ביותר, צומצמה טהורים משטרתיים לצרכים האפקטיבית שהמצבה
ראינוהשנה לכך בולטת דוגמה הגבולות. ובשמירת בהםתננות הלחימה בשטח המשטרה, של
(בשעת טםויימת שבתקופה לציין יש כך, על נוסף* לעיל); (כאמור עזה נפת הקמת במקרה
לה צפוי שהיה הגדול במבחן דבר, של בסופו הועמדה, לא שהמשטרה פי על אוי סיני), מבצע.
הופסקה כן, פי על אן* הרי, טהאויר), ערינו הותקפו אילו (למשל, אחרים. המערכה פני היו אילו
 הכלל מן יוצאים ביותר, חיוניים תפקידים של מועט למספר פרט רגילה, עבודה כל שעה אותה
מטה למוצבי (פרט לחלוטין הופסקו מטה עבודות כל חוץ. לתפקידי הוצאו המשטרה אנשי וכל
ואף) הקרביות, הפעולות קיימות שהיו זמן כל נמשך זה מצב חירום). שעת לענייני מיוחדים
ביותר וכבר מיוחד עומס הפדאיון. מצר החריפה הסכנה פסקה אשר עד מכן, לאחר ניכר זמן

אפסנאות). תחבורה, (קשר, המשטרה שירותי כל על גם שעה אותה הוטל
בשיקולי כמובן, יסודם,  טהורים משטרתיים לצרכים האפקטיבית במצבה אלה צמצומים
האחרים התפקידים חשבון על ורק אך מתאפשר זו עדיפות מתן אולם תפקידים; של עדיפות
במצב אלה תפקידים של לצמצומם הצדקה למצוא שאין העובדה אה על וזאת המשטרה, של
מטפלת שהמשטרה אחרים ובשטחים בדרכים, התעבורה העבריינות, בשטח הקיים העניינים
ניכרת ,במידה להעלות לתביעה יסוד יש הוא: נהפוך המניעה. בתפקידי.  הכל ועל בהם,

■ י ■ תקציביים. שיקולים ,טחמת ורק אך מתמלאת אינה זו תביעה האדם. כוח את
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;, ■ .■: כוללים 1 בטבלה הניתניט המפטרים

4 טבלה ■ י . ,י 3 טבלה

גז ג ו ט ג יש ו\וטיםגו

195619551954הרוגה 195519551954הדרגה.

ראשונה ראשון332מפקחת 444מפקח
שנייה שני11מפקחת 211מפקח

ראשונה וסמל242019סמלת 101112ראשוןרבטמל
שנייה ורב474955סמלת שני .שוטרסמל 555655

331301309שוטר186210252שוטרת

הכל הכל261282329בסך 402373381בסך

373 ,1954 בשנת 329 ,1955 בשנת 282 לעומת 261) %7.5 של ירידה ירדה הזוטרות מצבת.
המצבה מן היורדות השוטרות של מקוטן את למלא היא המגמה .(1952 בשנת 415 בשנתי1953,
ע? שטירה כגון: טסוייטים, בתפקידים אשה של העסקתה הכרחית כן אם אלא בשוטרים,
1[ל נוסף! מועסקות, המשטרה, מצבת עם כעת הנמנות השוטרות, נשים. אצל חיפוש אסירות,
טלפוניסטיות קשר, משרדיות, עבודות שונות: מנהליות בעבודות לעיל, המנויים התפקידים

ובו'.
ל402). (מ373 ב%7.8 עלה המיעוטים מבני השוטרים מספר

הקודמת). בשנה 588 (לעומת זמניים מוספים שוטרים 570 המשטרה העסיקה הדוח בשנת
עזר שירותי בביצוע  ובחלקם היישובים, בבטחון הקשורים בתפקידים הם עוסקים בחלקם
המניין מן שוטרים של העסקתם שתתאפשר מנת על וכוי), נקיון מטבחים, (עובדי במרחבים

בלבד. פעילים משטרה בתפקידי
בשנה (נוטרים). המניין מן שלא שוטרים מספר להעסיק המשטרה נאלצה הדוח בשנת גם

.340  שהועסקו הנוטרים מספר היה הנסקרת
משלמים שונים) ציבוריים ומוסדות ממשלתיים (משרדים הנוטרים את המעסיקים המוסדות
כפופים וטשמעתית ארגונית מבחינה אך מדיהם, מחיר ואת משכורתם את המשטרה באמצעות

החוק. ידי לשוטרים.על שהוענקו בסמכויות  וסמכויותיהם המשטרה, לחיל הנוטרים
גם מדים. או שכר מקבלים שאינם מתנדבים שוטרים של בשירותיהם גם נעזרת המשטרה
מן לשוטרים הניתנות החוקיות הסמכויות ממלוא בתפקיד, בהיותם נהנים, אלה שוטרים
טפי למעלה המתנדבים השוטרים של מספרם עלה סופה, לקראת בייחוד הדוח, בשנת המניין.

,  עשרה.

 המתנדבים: השוטרים מצבת להלן

5 טבלה
שוטרים 1956מתנדבים

השץטריםן מספר
המתנדניט

335ירושליםמחוז
82תלאביבמחת
■חיפהמחוז ' :16
751הצפוןמחוז

:"יבסך 1184הכל
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 התפקידים: ההיקפי וגולות את מראה ה טבלה להלן
יי, /

6 ה ל ב ט

1956  אזרחיים) ועוברים משטרה (אנשי תפקיוים לפי החיל חלוקת

ךןאחח המספד התפקיד 0ןנ

מפקדי הנפות, מפקדי וסגניהם, המחוזות מפקדי סגניו, הכללי, (המפקח פיקוד
2.20/0 142 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 חבלנים, כלבים, נוהגי יומנים, ניהול תהנות'
של לפועל הוצאה ועתונות, ציבור יחסי ומחקר, תכנון סטאטיםטיקה, מוקדים,

44.7"/ 2900 . . וכוי) הזמנות חלוקת ומציאות, אבירות רישוי, ענייני מאסר, פקודות

רשמים, מעבדות, עובדי צלמים, חטאים, תביעה, גישוש, בילוש, (חוקרים, חקירה
%11.6 749 שונים), מומחים אצבע, טביעות עובד;
%4.8 309 תנועה) בוחני הסברה, תביעה, תאונות, חקירת התנועה, הזרמת (פיקוח, תנועה
6.60/0 430 , תחבורה וסדרני נהגים

%2.3 148 ...... תורניים) קצינים (כולל אופראנויבי קשר

1.2"/ 80 וספורט) תרבות (כולל הדרכה

האדם, כוח של רישום עובדי וייעול' ביקורת מדור כללית, (מזכירות שירותים
לאור, הוצאה וטרינארים, חובשים, רופאים, סעד. תשלומים, עובדי מנהלה,
עובדי מפרזלים, טבחים, ספקים, בניינים, עובדי מחסנאים, אפסנאים, נשקים,
נקיון, פועלי טלפוניסטיות, פקידים, כתכניות' מספנה, סדנאות, מלאכה, בתי

%21.2 1373 הקשר) מעבדות עובדי המשטרה, של הדלק תחנות עובדי דפוס, עובדי טייסים,

%0.4 25 תזמורת,.;;,^
5.0"/0 327 ■.יי: קורסים

100.0"/ 6483. הכל בסך

אםיגם כי המניין, מן שלא משטרה אנשי רלו לא נכללו ,2 מט' כבטבלה שלא זו, בטבלה
תפקיר בשביל המגוייסים הנוטרים, בה נכללו לא אזרחיים. ועובדים זמניים מוספים שוטרים
שמירה. בתפקידי במקומותיהם ורק אך המועסקים המתנדבים, והשוטרים בלבד, ומםויים אחד
הציבור את האדם משרת האם היא: התפקידים לפי האדם כוח מתחלק שלפיה הבוחן אבן
לחלק האפשרות ולמתן התנאים להכשרת משמש שהוא או במישרין, הציבור בטחון ואת
כל ובו'. ורה לתחב לחימוש, לדאגה ממרצו להקדיש שיצטרך מבלי תפקידו, את למלא המבצע
אנשי בשירותים. מועסקים הזמניים המוספים השוטרים מן ניכר וחלק האזרחיים העוברים

ביצוע. בתפקידי המכריע, ברובם איפוא, מועסקים, המניין מן המשטרה
משום מיחירותיהם, הטבלה הכנת בתאריך שנעדרו (56/0 (שהם איש 327 נכללו בטבלה
מתוך הוא גם בא אלה של.עובדים המכריע רובם שונים. בקורסים שעה אותה שהשתתפו

ושיטור). (חקירות ביצוע בתפקידי העובדים.
זה בחשבון באו לא סגניהם. ולפעמים ממש, יחידות מפקדי רק נכללו הפיקוד בתפקידי

עצמאי. פיקוד להם שאין או בלבד, מטה כאנשי הנחשבים דרגות .בעלי
פי על אף הביצוע: תפקירי על לחשוב ייש האופראטיבי הקשר עוברי ת וא הנהגים את
למנות כן.אין מובהקות. ביצועיות פונקציות הם ממלאים שירות, בתפקידי הם נראים שלכאורה

כלל. משטרה אנשי יקומו לא שבלעדיה ההדרכה, את השירותים על
מאנשי %0.4 שהם איש, 25 הכל בסך אליה ומשתייכים ערך, בעל תרבותי נכס היא התזמורת

■החיל.
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אי*וא, נכללו, שוטן*) ב*חון תנועה, חקירדו, ושיטור, מניעה (פיקוד, מובהקים ביצוע לתפקידי
"תפקידי לכנותם אטשר יתר, דקדוק לדקדק נרצה שאם תפקידים, הממטרה; עוברי מכל 63.3^0
;%5  בקורסים ;%10.1  והדרכה) אופראטיבי קשר תחבורה, וםדנאי (נהגים ביניים"

.%21.6  התזמורת) (בצירוף* ובשירותים
 גראפית: בצורה הנ"ל החלוקה את מראה 7 לה הטב

■ 7 טבלה

!1

אזרחיים ועובדים כזעזטרה אננטי

1956

מוספים שוטרים זה ובכלל המשטרה, עובדי כל נכללו לה, הקודמת כבטבלה זו, בטבלה גם
מתנדבים. ושוטרים נוטרים בה נכללו לא אף אזרחיים, ועובדים זמניים
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אנשי כל מופיעים זו בטבלה ומרחבים. חטיבות לפי החי? חלוקת את המראה טבלה להלן
ובתי הסדנאות האימונים, בסים אנשי בה נכללו כן הארצי; המטה מצבת על הגבול משטר

המלאכה.
בנפת ל חנ" בתאריך מוצבים שהיו לדרגותיהם המשטרה אנשי טםפר גט בנפרד ניתן במצבה
הוחזרו  המיוחד התפקיד גמר ולאחר שונות, מיחידות כאמור, סופחו, אלה אנשים עזה.

ליחידותיהם,

8טבל ה

 חטיבותהמצבה 31.12.56ומרחביםלפי 

נפתמחוזםהוזמחוזמתווימחו!הנוטה
תלאביבירושליםחאךעי עזההצפווחינ.ה,המונו.

הכללי 11המפקח
הכללי המפקח .3סגן :3

מחוזי 2111117מפקח
מחלקה 1511.1ראש .11121

מחוזי מפקח 2143334341סגן
מחוזי מפקח 4889899495עוזר

ראשון 372435319248!;892מפקח
שני 25364מפקח 25449י

1311318רבסמל
ראשון 233599354664120566ממל

ורבשוטר שני 34183134631005150822סמל
11024957673865494352013935שוטר

משטרה אנשי הכל סך
המניין .18936771052544767מן 5782955806

זמני מוסף 570■495917817204שוטר
אזרחי 21212430פקיד
שירות 54747577עובד

משטרה עובדי הכל 246369510735607866072996483סך

7712056נוטרים ■57210340

המיתקנים כל. עוברי את גם אלא הגבול, משטר אנשי כל את רק לא כוללת האוצי המטה מצבת
זאת, בכל יהיה, הגבול, משמר את חשבון מכלל נוציא אם אף! ברם, כולו. החיל כל את המשרתים
גרידא. אדטיניםטראטיביים מעובדים ולא מבצעים, מעוברים מורכב הארצי המטה עוברי רוב
השתייכות אלא אינה הללו העוברים מן ביותר גדול חלק של למטה שהשתייכותם לזכור יש
בהם. יושבים ואף המרחבים, את משרתים ורובם ובזבוז, פיצול למנוע שמטרתה, פורמאלית,
התחבורה מיתקני את אחרים, בטחוניים ותפקידים הגבול משמר את החשבון מן נוציא אם
הם ושבהם במציאות, משתייכים הם שאליהם למרחבים אותם ונחלק האימונים בםיםי ואת

הקצה. אל הקצה מן התמונה תשתנה יושבים,
מאליו טובן אולם, ביצוע: בתפקידי עוברים ניכר, בחלק הם, המטה עובדי שגם אמרנו .,

הם כך לשם אכן כי כולו. שבחיל מזה גבוה שבמטה השירותים עובדי של הייחםי שהמםפר
ובזבוז, פיצול ללא כולו, החיל את שישטשו מנת במטהעל מרוכזים
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. עובדים:אזרחיים ד.

 דלקמן: בדרגות שירותים עוברי ו77 פקידים 30 במשטרה שירתו הרוח שנת סיום עם

הטמפו שירותים עוברי המספר פקידים

יומית2 21משכורת
חי1 38דרגה

זי1 9דרגה

8
10
3

ו' דרגה

ה' דרגה

1

2

ד'3 3דרגה

גי1 3דרגה

חניכים
15 דרגה
13 דרגה
11 דרגה
10 דרגה
9 דרגה
8 דרגה
7 דרגה
5 דרגה

77 הכל בסך 30 הכל בסך

במקצת גדל זאת לעומת הקודמת); בשנה 32 במקום 30) קלה ירידה ירד הפקידים מספר
היורד אזרחי עובד כל במקום לגייס,  היא המגמה ל77). (ט69 השירותים עובדי מספר

האזרחים. של מאלה יותר נרחבות העסקתו שאפשרויות משטרה, איש המצבה, מן

,/
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ב' פרק

אדם*) כוח

הארם כוח געיית .1

בדרך העיקרי והטכשול המשטרה חיל של המרכזית הבעייה השנה גם נשארה הארם כוח בעיית
חובה כן פי על ואף הקודמים, בדוחותינו פעם לא הועלתה זו בעייה התקינה. התפתחותו

חלקי. או כולל פתרון, לה ימצא אשר ער שוב, להעלותה
והמחזור החיל מאנשי ניכר חלק של וטיבו איכותו הן.: הבעייה של המרכזיות הנקודות שתי
תופעות שתי המצבה. מן והורדות התפטרויות של אחרות, בארצות ודוגמה אח לו שאין הגדול,

ואורגני. הדרי קשר בזו זו קשורות אלה
בעלי של הגדול לרובם פרט המשטרה, של האדם מכוח ביותר ניכר חלק כי אומרים כשאנו
לתפקיד. למסירות או כפיים לנקיון הכוונה שאין מיד לציין יש רצון, משביע אינו הדרגות,
מספיק, מקצועי כושר הוא שחסר מה ופקפוק. היסום ללא רצון האדם כוח משביע זה בנידון
הרמה את להעלות כדי לעשות, שאפשר מה כל עושה החיל החיל. באשמת שלא  זה ודבר
הממוצעת רמתו והם: עצומים קשיים בשני נתקלים המאמצים כל אולם אנשיו, של המקצועית

המצבה. מן הורדות של לעיל, שהזכרנו הגדול, והמחזור המתגייס של
ששירתו מאנשים מורכב שהיה ומוכשרים מאומנים משטרה אנשי של הקטן המרכזי הגרעין
בשנותיה ישראל משטרת שורות אל שהצטרפו מאנשים או לשעבר המנדאט ממשלת במשטרת
פוחת המשטרה, של והנמוך הבינוני הפיקוד המכריע ברובו גויים ושממנו הראשונות,
שנמצא משום או לקוייה, בריאות או גיל מחמת מ,מנו, אנשים נשירת עם הטבע, בדרך והולך,
היו זו בראשית תקופת לאחר יותר. מכנים או קל י או יותר, רצון משביע פעולה שדה להם
הכישורים לו היו אם להתגייס, שבא מי כל כמעט לקבל אלא ברירה היתה שלא שנים
של רב ומספר יותר, בררנית המשטרה נעשתה האחרונות בשנים הדרושים. המינימאליים
לאפשר כדי בה אין זו שארית אח הכל, ככלות אחרי ברם, ארם. שמגייסים ער נדחה מועמדים
לאחר אחרות בארצות אחרות. בארצות כמקובל ויעילה, מלאה לעבודה באנשים מיידי שימוש
נסיון תקופת במשך ולהעמיקו מקצועית הכשרה אותו להכשיר יש המועמד, את שביררו
במלוא לעבור הוא מסוגל מכן לאחר ורגיל; זקן משטרה איש של ובעזרתו בפיקוחו מסויימת
 עצמאית: עבודה היא כולה השוטר של שעבודתו להדגיש (ויש עצמאית. עבודה היעילות
הוא לעתים, עומד ביותר, הקל במקרה המטפל או ברחובות בסיור המהלך הפשוט, השוטר
בעיות בפני האחריות, את עליו ולהטיל מנםיונו לשאוב שיוכל איש בצידו כשאין לבדו,
חייב והוא משפטנים, בפתרונן מתלבטים כך שאחר ביותר, מסובכות ומשפטיות מעשיות
כלפי לעזרתו, הנזקקים האנשים כלפי כבדה אחריות עצמו על ולקבל במקום, ובו מיד לפתרן
יקר מחיר לשלם עלול בשיקולו שטעה האיש כי  עצמו כלפי ואף הנאשמים, או החשודים
לפני החדש, לשוטר להקנות המקרים, ברוב נאלצים, אנו מספיק: זה אין אצלנו טעותו). יעל
 זה (דבר העברית הלשון ידיעת את אתה, בבד בד או מקצועית, הכשרה לו מקנים שאנו
מפלט אין אלמנטארית. והשכלה בעולם) דוגמתו אין  המדינה לשון את יודע שאינו שוטר
בטירת להנמיך הכרח היה  זאת כל ולאחר לפחות. שנה של בזבוז  והתוצאה זה, מצורך
האלמנטארית, החינוכית ההכשרה לאחר אף כי הטירונים, של המקצועית הכשרתם רמת את מה
מושג להם לתת המשטרה, תפקירי ומשפט, חוק ללמדם חייבים אנו מוגבל: קליטתם כושרי עדיין

ג5בר, המניין מן משטרה ?אמ'1י מתייחסים וה שבפרק המספרים (*.■■
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מספקת. במידה הדבר את לעשות ביותר קשה אך  המשטרה של המדעיים ההישגים על
על ברמתם עלו שלא אנשים גם במשטרה המתגייסים בין היו המנדאט משטרת בימי אמנם,
שפתם, את ללמד צורך היה לא אןתם אך יותר, נמוכה רמה בעלי אףי והיו היום, של המתגייסים
המנדאט. משטרת של ברמה מקצועית, מבחינה להסתפק, יכולה ישראל משטרת אין ומאידך,
נמשך הדבר אולם הימים, במרוצת נאותה, מקצועית לרמה אז הגיעו השוטרים מן רבים אמנם,
כי הנםיון, מתוך ולהתמחות להכשרה מספיק זמן היה  והעיקר אחרים, היו והאנשים שנים

חייהם. מפעל ולעשותה בה להשתרש מטרה מתוך למשטרה מתגייסים היו ההם האנשים
מספר אצלנו רב ישראל משטרת של הראשונות קיומה שנות מאז אצלנו: הדבר כן לא
אנשי 494 גוייםו הנסקרת בשנה המתפטרים. מספר ומדאיג רב ובעיקר המצבה. מן היורדים
המתגייסים, ממספר %137.4 שהם איש, 679 המצבה מן הורדו שנה אותה המניין; מן משטרה
אם אף! (אולם המתגייסים מספר על משליש בלמעלה עלה המצבה מן היורדים מספר כלומר,
שוטרים כולל המתגייסים, כל את אלא בלבד, המניין מן המשטרה אנשי את לא בחשבון נביא
ברם, המתגייסים). ממספר ל%96 הגיע המצבה מן היורדים שמספר נמצא זמניים, מוספים
היורדים מכלל 62.3^0 שהם ,423 התפטרו המצבה מן היורדים שמתוך הוא העיקר
שנה. באותה שגוייסו המניין מן המשטרה אנשי ממספר במעט אך נופל ושמספרם המצבה, מן
הגיוסים את המראה ,9 טבלה דלהלן, הטבלה  לכך והוכחה חרשה, התופעה אין כאמור,
המצבה מן הורדות במספרי הנסקרת. השנה םו1* עד 1948 משנת המצבה מן ההורדות ואת
עלו המתפטרים אחוז טבח:נת כי אם ,1954 שנת רק התקרבה שאליו לשיא, השנה הגיעה

אחרות. שנים עליהן

9 טבלה
19551948  המצבה מן והורדות גיוסים

היוורימ אז/;/
המ^בה מן

המתניינזיט ?עומה
המתפטרים ז ן אח
הטררים מביו

המגיבה מן
מהגז
התפטרו

חוררו
המצבה ט/ <£"<!.! השנת

194821203094012.9714.60/0
19491827586447%76.332.1"/
1950118666246269.80/055.80/0
1951215488774283.70/0%41.2
1952138384462574.0"/%61.0
19531243651.386%59.4%52.4
1954549649454%69.9118.2 %
195567455040974.40/81.6"/
1956494679423%62.3187.40/

50.0"/ 68.6"/ 3988 5817 11630 הכל בסך

העיקרית העובדה זו. תופעה של נזקה עצום מה להסביר כדי בדברים להרבות צורך אין
יצירתו את מונעת בענקית, נגדירנה אם גוזמה כל בכך תהיה שלא זו, שנשירת היא והמרכזית
מקצועי סגל ליצירת המוקדשים המשטרה,, של הבלתי.פוסקים מאמציה ויציב. מאומן חיל של
גוף! בכל טבעית: תופעה  נשירות של טםויים מפפר זה. סלע אל נשברים ומושרש, מאומן
הזדקנותי של טבעי תהליך קיים כן נושרים. והם למקצוע, מסתגלים שאינם, אנשים יש
אולנו המקצוע; את להחליף שאיפה בגלל או אישיות סיבות מחמת נשירות וקיימות ומחלה,
שתימנע כדי פתרון, לה ולמצוא לחפש ההכרח שמן המונית, תופעה היא הנשירה אצלנו

החיל. רמת של ירידתה
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המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז את המראה נפרדת, טבלה להלן ניתנת הבלטה לשם
.  ה'טנים; במרוצת

10 טבלה
המצבה מן היורדים בין המתפטרים אחוז

ביןהשגת המתפטרים אן/ח
המצבה גוו .היגויים

1948%12.9

194976.3"/

195069.8"/

195183.6^0

1952%74.0
1953%59.4
1954%69.9
195574.10/0

195662.30/0

איהתגייםותם תופעת את הן מסבירות הסיבות אותן ? זו .לתופעה העיקריות הסיבות הן מה
בחייה בארץ,. המעורה מתאימה, השכלה בעל ישראלי נוער של (ובפרט מתאימים אנשים של
במשטרה, ראו שלא משום נושרים האנשים השירות. מן האנשים נשירת את והן ובתרבותה),
במשטרה). להם ניתן זה מבוקשם (וכל בארץ ולהתערות מקצוע ולרכישת להכשרה תחנה אלא
יותר נוחים יותר, קלי3ז מקצועות אחרי תרים הם  שרצו מה המשטרה מן שקיבלו לאחר

יותר. ומכניסים
שהוכשרו אנשים של ולנשירתם מתאימים אנשים של לאיהתגייסותם וראשית עיקרית סיבה
בלתי ונעשית המשכורת הולכת הדרגה עליית שעם לציין יש (וכאן הזעומה השכר רמת,
זקנה). לעת לעתיד, בטחון מספקת ואינה זעום קיום בקושי מבטיחה והיא ויותר יותר מושכת
נוספות שעות נורמאליים: הבלתי תנאיה ובפרט המשטרה, שבעבודת הקושי  אחרת סיבה
מריטת התקינים), המשפחה בחיי לעתים (הפוגע וחגים מנוחה ימי העדר נוסף, גמול ללא
הפוגעת הציבור, של מםויימים בחוגים מםויימת אווירה האחרונות בשנים נוספה לכף עצבים.

החיל. של ברוחו
שעות בעד תשלום לו; אין קבועות שעות המשטרה: איש של עבודתו של טיבה מה ידוע
הוראות הוצאו 1956 (בשנת לו אין רוב פי על אך לעתים, לו יש שבת לו; אין נוספות
את איפשרה לא שהמציאות משום לבטלן, הכרח היה אך שבועי, פגרה ליום זכות שקבעו
תמיד קשה.. עבודה של נוספת שעה אלא בשבילו איננה וחגיגה,לאזרח חג שעת ביצוען);
וקל  ספור ללא עיניים של מבטן תחת הוא עוטר תמיד דריכות, של במצב נמצא הוא
לטובה נבדל שכרו"איננו  דבר של ובסופו עליו. מדים כי אחרים, כעובדים שלא לראותו,
מזה הוא נמוך  שוטר לדרגת שמעל לדרגות כשמגיעים ובייחוד  ולרוב אחרים של מזה
ושגם המשטרה, לשירות מחוץ מקבלים דומה, וכשרון כושר הכשרה, בעלי אחרים, שאנשים
ויקדיש המרינה מעבודת ויפרוש וילך הציבורית משיטתו את יטוש אם לקבלו יכול הוא
של בסופו זאת עושים רבים ואכן, בלבד. משפחתו ולמען עצמו למען לפרנסה, מאמציו את
הדרושים אידיאליזם, ושל עקשנות של החלטה, כוח של גדושה במנה גחונו הכל לא כי. ■דבר;

. י . בעול. ולשאת להמשיך כדי
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הגיל. לפי המצבה מן היורדים את המראה טבלה להלן

11 טבלה
הגיל לפי  1956  המצבה מן היורדים

י^שנת^ המססר הגיל

שנה 20 13%1.9עד
25 עד 29643.60/0שנהמ20
30 עד /17726.10שנהמ25
35 עד 110%16.2שנהמ30
40 עד 44%6.5שנהמ35
50 עד 36%5.3שנהמ40
ומעלה /"30.4מ50

10 .0"/ 679 הכל בסך

עשרים שבין בגיל אנשים הם המצבה מן היורדים. מן ש%94.3 אנו למדים זו טבלה מתוך
לרוע המשטרה. עבודות לצורכי הכושר בשיא הם גילם שמבחינת אנשים כלומר, לארבעים,
אחר, מקצוע לעצמו לברור אדם יכול עדיין שבהם הגילים גם הם אלה גילים המשטרה, של מזלה

והולכים. האנשים מתפתים אנו, שרואים כפי ואכן, יותר. מושך

12טב1 לה
היורדים המצבה מן ויתקם1956 בשירותלפי

ערחמשארנ/ןשלוששנהפחות ער6 1120
■ הכל םר ומעלה1020שניםשניםשניםאחתמשנה

עליונים 112קצינים

1215211מפקחים

31288412394292סמלים

541554971661047221574שוטרים

הכל יבסך 5716859817011611693679
מספרי עם השוואה

1955 12258907982466193550שנת

אנו מוצאים כאן בשירות. ויתקם לפי המצבה מן היורדים של בחינה ניתנת דלעיל בטבלה
זה דבר מזה. פחות או שנה של שירות לאחר המצבה מן ירדו שליש) (כלומר איש ש225
המשטרה עבודת שאין למפקדיהם) (או להם הוכיחה הראשונה ששנתם אנשים כי למדי, טבעי
שלי נשירתם ביותר מדאיגה אולם החיל. מן עצמם את מנתקים או נפלטים אותם, הולמת
אנשים כלומר שנים,. 10 עד ט4 ששירתו אלה של ובפרט יותר, רב שוויתקם אנשים
הנסיון היא ביותר החשובות אחת (שביניהן הבחינות מכל ושלמה מלאה הכשרה שהוכשרו

המעשי).
הוא הללו האנשים ואובדן המצבה, מן הירידות למחצית כמעט .מגיע אלה של מספרם
את המראה ,13 טבלה החיל.. !שלי בכושרו ביותר הקשה והפגיעה החמור:ביותר ההפסד

לעי?, האמורים הדברים אח מלא אישור מאשרת ויתקם, לפי: בלבד המתפטרים
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י 13 טבלה
בשירות ויתקם לפי  1956  המתפטרים

.סר 20
הכל ץמעלה

ער 11 וור 6 חמש ארבע שלוש
שנים שנים 20שנים 10

שנתיים שנה
אהה

פחית
משנה

68
346

4
27
32

10
31

8

43

1   

6
37

עליונים קצינים

11מפקחים
2108סמלים
44126שוטרים

הכל 423_4613742444641634בסך
מספרי עם השוואה

1955 784876655930475.1409שנת

סמלים. 68 וכן מפקחים, ושמונה אחד עליון קצין היו הנזכרת בשנה המתפטרים בין

הדוח: בשנת המצבה מן ההורדות לסיבות המתייחסים המספרים מנותחים בה טבלה, להלן

14 טבלה
סיבות  1956  המצבה מן הורדות

הכל מר ממלים
ץשונזרים מפקחים קצינים

עליץנים ההורדה סיבית

1616
8414423

2121
19091
1313
33
11
5757
45
3636
123

11
189

ונספו נפטרו
התפטרו

המשטרה לפקודת (1)9 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפקודת (3)7 סעיף לפי פוטרו

המשטרה לפקודת (2)17 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפקודת (7)18 סעיף לפי פוטרו

המשטרה לפקודת ר15 (3)7 סעיף לפי פוטרו
המשטרה לפקודת 15 סעיף לפי פוטרו
במועצתו המלך מדבר 15 סעיף לפי פוטרו

ההתקשרות הוזה סיום
לצה"ל גוייסו
לקיצבה יציאה
אחרות סיתות

679 666 11 הכל בסך

יתוך פוטרו 21 התפטרו; 423 נספו; אנשים 16  מראה: המצבה מן ההורדות בחינת
שונות סיבות בגלל פוטרו 91 לשירותם; הראשונים החודשים ששת של הנםיון תקופה
התפתחות או אופי קווי בגלל לשירות איהתאמה משטרה, איש הולמת שאינה (התנהגות
(אנשים רפואיים מטעמים  58 משמעתיות; עבירות על פוטרו 16 מספקת); בלתי והשכלה
מסוגלים שהם יותר, קלים בתפקידים כלל, בדרך משובצים, שירותם מחמת בבריאותם שלקו
לאחר שירותם, את מפסיקים  אלה תפקידים גם למלא מסוגלים הם כשאין רק למלאם;
להעסיקם1 אפשרות היתה ושלא בוטלו שתפקידיהם אנשים 5 פוטרו כן פיצויים); תשלום
לבין בינם ההתקשרות חוזה סיום מחמת המצבה מן ירדו איש 36 אחרים; בתפקידים

; המשטרה.
לקיצבה; הראשון המשטרה איש יצא השנה

של קיומה שנות במשך ביותר: קודרת נראית דלעיל 9 הטבלה מן המשתקפת המציאות
שהועברו אנשים השנים;(כולל באותם שגוייסו האנשים מכלל %50 ירח ישראל משטרת
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בתשע ישראל למשטרת שתתגייסו האנשים כל של מחציתם כלומר, המנדאט); ממשטרת
של בגיוסם קשיים מורגשים שבהן ארצות יש אכן, במאוחר. או. במוקדם עזבוה קיומה שנות
למשל, שכיחה, זו תופעה יחסית. רב בהן ההתפטרויות ושמספר למשטרה, חדשים אנשים
לשרת איהרצון בארץ; המלאה התעסוקה תנאי הם: העיקריים שגורטיה מקום באנגליה,
המספרים את נשווה אם ברם, בזה. וכיוצא המלחמה; שנות לאחר מרים, נושא בשירות
תוך %50 של המדהים המחזור עם חמורה) דאגה שם (והמעוררים לאנגליה, המתייחסים
נראה בבעייה להתבונן נעמיק אם בעיותינו. לעומת אפסית שבעייתם נראה שנים, תשע

. אינם שנשארו האחוז חמישים (כי שנים תשע תוך התחלף החיל של האדם כוח כל שכמעט
הכושר באיעליית רק לא מתבטאים וההפסד הבזבוז תחילה). ב! שהיו האחוז חמישים
המרץ הכספית, ההשקעה ממש: בטמון גם אלא החיל, של רוחו על המדכאת ובהשפעה
יש כך על לטמיון.נוסו* ירדו  האנשים של ובציודם בהכשרתם שהושקעו והמאמצים
בטחון שיהיה טבלי חדשים, אנשים להכשרת חדש וטמון חדשים מאמצים להשקיע הכרח

יי במוקדם." או במאוחר תתבזבז, לא זו השקעה שגם
שאינם להישגים המשטרה הגיעה הכל אן* שעל בעוברה, נחמה של קורטוב למצוא אפשר
עוטרת, המשטרה היחה זה מחזור אילולא אולם שבמשטרות; המתוקנות של מאלה נופלים

כמה. פי גבוהה רמה על ספק, ללא
התפטרות. שהגישו המשטרה אנשי ירי על שניחנו הנימוקים של ניתוח להלן

15טבלה

ההתפטרויות 19531956נימוקי 

הטץעגיט ד,אההמםפד
 הנימוק

19561955195419531956195519541953

מספקת אינה משכורת
קשים שירות 43586810510.20/0%14.2%15.0%27.2ותנאי

משפחתיות %24.4/"33.5/"1301431529430.77035.0סיבות
לקריה %5.ך18223229%4.3%5.4%7.0בריאות

להשתלם המתפטר י2כוונת 1940.50/0$0.2,2.00/01.0"/
אחר ממשלתי למשרד 4344%0.9%0.7%0.9%1.0העברה

26232112%6.1%5.6%4.63.1התיישבות %
לארץ לחוץ %3.1/"101314122.40/03.20/03.1נסיעה

ושונות אישיות 035.7^19014615412744.9סיבות %32.7/33.90"'ל

הכל 423409454387100.0בסך 0/0100.0 %100.0 %100.070

רבים, במקרים מגלים, אינם המתפטרים, ידי על הניתנים הפורמאליים, שהנימוקים ספק אין כי אם
שצויינו הנימוקים לקבוצות זה דבר מתייחם ושבייחוד לאשורן, האמיתיות הסיבות את
אור להפיץ או להסביר כדי אולי בהם יש ושונות", אישיות /,,סיבות משפחתיות" ,,סיבות

זה. בפרק המתואר הדברים מצב על במקצת
מתאימים אנשים של שבגיוסם הקושי והוא חידוש, השנה נוסן* לעיל המנויים הקשיים על

■ . ■ האדם. כוח מכסת למילוי
קפדנית ברירה לאחר אלא. אנשים לקבל שלא  המשטרה של מהחלטתה נובע זה קושי
מנת ועל קצרה, נסיון תקופת לאחר טירונים לפטר הצורך שיימנע מנת על המועמדים, של יותר

בו. ויישאר בשירות ייקלט שהמתגייס הדעת על מתקבל סיכוי שיובטח
ולדרישותיה. המשטרה לצורכי מתאימים במועמדים היה המחסור במועמדים: מחסור היה לא
לוותר, ההכרח את עמו גרר זה דבר בלתיראויים. נמצאו לגיוס המתייצבים של המכריע רובם
מוגדרת תקופה תחילה לשרת מתגייס כל היה חייב, שלפיו העיקרון על טםויימים, במקרים
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המתגייכוימ ממ^ר שלישים כשני בגיוס). מ*ויייט .לןושי1 יוצר1 זה (עיקרון הגבול במשטר
■ " רגילים. משטרה בתפקידי לשירות מיד צורפו ויתרם הגבול, למשמר נשלחו

לכושר מגיעים שאינם והאנשים למתגייסים, פסיכוטכניות בחינות הונהגו החח בשנת
כלליים משטרה לתפקידי לגיוס המועמדים מתקבלים. אינם  זו בחינה לפי מינימאלי
כללית והשכלה העברית בשפה ידיעה להוכיח נדרשים הגבול) משמר מתפקידי (להבדיל

מתאימה. ברמה
השנה הגיעה לא בחיל, שייקלטו סיכויים שאין מועמדים לקבל שלא זו, מגמה מחמת

שנקבעה. למכסה הקצבה
הספר בתי ובוגרי דין (עורכי משפטית השכלה בעלי אנשים מספר גויים הנסקרת בשנה
בחיל; זה מסוג האנשים מספר את להרבות שמטרתה נרחבת פעולה נעשתה למשפטים).
מבחן בוועדת מבחן כך, על נוסף ושעבדו, דין, עורכי ברשימת הרשומים הללו, הטגוייםים
בעיקר האלה האנשים מועסקים תחילה. (קדט). שני מפקח בדרגת לשירות נתקבלו לקצינים,
בקציני ישמשו  למפקחים קורם ויעברו נםיון שירכשו לאחר ותביעה; חקירה בתפקידי

דבר. לכל משטרה

הארק כוח הרכב .2

המשטרה של האדם כוח של היסודיים האופי קווי להבהרת מספר טבלות ניתנות להלן
המוצא, ארץ ההשכלה, רמת המשפחתי, המצב לפי הגיל, לפי נותח האדם כוח בעיותיו. ושל
המשפחתי") ,,המצנ 29 לטבלה (פרט טבלה בכל בארץ. השהות ותקופת במשטרה הוותק
ניתנים וכן ,1955 לשנת המספרים עם 1956 לשנת המספרים של הכל הסך של השוואה ניתנת
מתחת .1955 שנת עם 1956 שנת בהשוואת כאן גם השנתי, הכל בסך מהווה סוג שכל האחוזים
והשוואתו 1956 לשנת המתגייסים מספר של מקביל ניתוח ניתן הנזכרות הטבלות מן טבלה לכל
של הכוללים המספרים עם למתגייסים המתייחסים המספרים השוואת .1955 שנת נתוני. עם
נותח זה חוקר הקרוב. בעתיד להן לצפות שיש ההתפתחות מגמות הן מה אותנו מלמרוז החיל
וחוץ■ לטירונים, בייחס קיים שאינו הוותק, מסעיף חוץ לעיל, שנמנו הפרקים ראשי לפי הוא גם

המשפחתי. המצב טםעיו*
בשגות האדם כוח הרכב של ההתפתחות סיכומי גראפיות בטבלות ניתנים כך על נוסף
,,דרגת בארץ", השהות ,,תקופת המוצא", ,,א7ץ  דלקמן: הפרקים בראשי 19561951
19561952 בשנות במשטרה בוותק לשינויים בייחם גראפית טבלה ניתנת כן כמו ההשנלה",

אנשי,המשטרה של גילם א.

16 ה ל ב ^ט
הגיל לפי  19551956  האדם כוח הרכב

וזגייי
האחת.הכץללהמספדושןטוימיממליםקצינים בס"ה■

355195619551956195519561955י19561

שנה 25 עד
שגה 30 עד 26
שנה 40 עד 31

ומעלה 41

8
34
189
234

3
23

181
234

1360
1474
1940
567

1318
1554
2076
602

1368
1508
2129
801

1321
1577
2257
836

%23.6
25.9%
36.7%
13.80/0

22.0/
26.3%
37.7%
14.0%

הכל יבסך 4654415341555058065991100.0 "/0 י
.

100.0 0/0
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17 טבלה
הגיל לפי  19551956  מגוייםים האדם כוח הרכב

השנתי בס"ה האחת הכולל המספר ושוטרים סמלים קצינים

19561955195619551956195519061955

שנה 25 0%66.9/מ5745172.2!;2355451עד
שנה 30 עד 26410816210716221.70/0%24.0
שנה 40 עד 3138245227655.50/%8.2

ומעלה 413636%0.60.90/"

100.0 % 100.0 0/0 674 494 671 485 3 9 הכל בסך

הקודמת). בשנה %48.3 לעומת %49.5) למקצת עלה מ30 למטה שגילם האנשים טםפר
הקצינים של המכריע רובם .30 מגיל למטה (93.990) המכריע ברובם הם, החרשים המתגייםים

.40 מגיל למעלה ו%50.3 30 מגיל למעלה הם (%91.0)

המשטרה אנשי של מוצאם ארצות ב.

18ט בלה
כוח 19551956הרכב  ארץהאדם לפי המוצא

נם"הבוללהמספרושוטריםסמליםקצינים השנתיהאחו! יה
המוצא ארץ

19561955195619551956195519561955

ישראל 017.50/0^60579699881029104517.7ארץ
128107210961084110418אסיה 1%18.47

%17.9/139103310661046107518.00אפריקה
0%46.0/ט377364225523902632275445.3אירופה
3312101513%0.3%0.2אמריקה

100.0 % 100.0 % 5991 5806 5550 5341 441 465 הכל בסך

19 ה ל ב ט

המוצא ארץ לפי  19551956  מגוייםים  האדם כוח הרכב

כ0ייהכץללהמספרושוטריםסמליםקציניםי השנתיהאחוז ה
המןעא א*רי(

19561955195619551956195519561955

ישראל 411218912590%25.3%13.4ארץ
0%23.7^10816010816021.9אסיה

111721911821923.90/032.5אפריקה %
42136201140203%28.330.10/0אירופה
■.323אמריקה 20.6^0%0.3

הכל 93485671494674100.0בסך %100.0 0/0

מכלל 39.1^0 איפוא, המהווים, המיעוטים, מבני 402 כוללים 18 .שבטבלה הארץ ילידי
הארץ. ילידי
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ו%45.8 המשטרה אנשי טכל %36.7 הם ^שראל) אר/ (להוציא ואפריקה אסיה י^ידי
הקודמת). בשנה ו0^56.2 %36.3 (לעומת 1956 מתגייםי מבין

ארצות, ט50 באו ישראל שוטרי המשטרה. אנשי באו שמהן הארצות בפירוט עניין יש
החיל של הרכבו הגלויות. קיבוץ ואת היישוב בבואת את אנפין בזעיר משקפת והמשטרה
היישוב. של הדיטוגראפי בהרכבו שחלו השינויים את משקה המוצא ארצות לפי קיוטו בשנות
השונות העדות אנשי הגלויות. מיזוג בתהליך חשוב גורם ספק, ללא משמשת, המשטרה

מובהקת. ישראלית דמות בעל אחיר, לציבור בה מתמזגים השונות הארצות ובאי

. .  המשטרה: אנשי באו שמהן הארצות הן ואלו
 ' 1029ישראל
 785רומניה

775פולניה
 566עירק
 450מרוקו
 , י 358מצרים
 209תורכיה
 ■ 207גרמניה
 199צ'כיה
 155הונגריה
 118לוב

רוסיה מגיאורגיה) 1 מארמניה, 1 116(כולל
 113בולגריה
 98אלג'יר
 94סוריה
 93תימן
 04אוסטריה
 60פרס
 54ליטא
 31לבנון
 28יוון
 28צרפת
 23יוגוסלביה
 18טונים
 18לטביה  , 17איטליה ..  י 16ספרד
 י 15הודו
 11בלגיה
 8אנגליה
 7הולנד
 5קורסיקה
 5אםגאניסטאן
 הברית 5ארצות
 ■ 5עברהירדן
 4ארגנטינה
 2סין
 2סיציליה

2קובה
 2סודן
 י 2קנדה
מקסיקו, בורמה, שויצריה, קולומביה'
קורדיסטאן, שוודיה, אפריקה, דרום

טנג'ר נפקיסטאן, 1
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20 טבלה 03

י\.

ננוינ
האדםרכב:בוז כוח

19511956 
הםרצאאדנן

ו' 9511312§

1955 ^^
'19 £££56]

אירופה אמריקה אפריקה אסיה ישראכי ארכן



שעת בהדרגה, לרדת .ממשיך אירופה וילידי הארז ילידי שאחוז אנו למרים זו מטבלה
תמיד היה אמריקה .ילידי אחוז בהתמדה; לעלות ממשיך אפריקה ועולי אסיה עולי שאחוז
התמורות את נאמנה אלה שינויים משקפים כאמור, מעיקרו. שינוי ללא נשאר והוא .זעום,
בשיעור ניכרת האטה הורגשה 19561954 בשנות הישראלית. האוכלוםיה של בהרכבה
היישוב, של הדימוגראפי הרכבו לגיבוש הדבר את לייחס יש הנראה וכפי זה, מםוג, השינויים

החיל. של לגיבושו מאשר יותר

המשטרה אנשי של השכלתם ג.

21נזב לה
כוח 19551956הרכב  ההשכלההאדם לפי 

הכץללושוטריםסמליםקצינים בסיהמטפיר השנתיהאחת יה
ההשכלה ררנת

19561955195619551956195319561955

מעממית 740673740073%12.711.20/0פחות
%54.7/"9587299531883090327553.2עממית

תיכונית 10123933694033816.90/0%6.4חצי
/"024.5/ט2492451125122413741469.23.7תיכונית

גבוהה 151613102826%0.5%0.4חצי
/2.80/"968175861711673.0גבוהה

100.0 "/ 100.0"/ 5991 5806 5550 5341 441 465 הכל בסך

22 טבלה
ההשכלה לפי  19551955  מגוייסים  האדם כוח הרכב

בס"הכוללהמספרושוטריםממליםקצינים השנתיהאחוז יה
ההשייייה ררנת

19561955195619551956195519561955

מעממית 9414794147%19.0%21.8פחות
עממית .268366268366%54.354.30/0

תיכונית ■הצי 761027610215.40/015.2 0/

"/"236503652%7.37.7תיכונית
גבוהה 54541.00/0%0.6חצי

9162153%3.00.470גבוהה

הכל 100.0/"93485671494674100.0בסך 0/0

ביותר הקלה העלייה החיל. של ההשכלה ברמת לירידה מתמדת מגמה על מצביעה דלהלן הטבלה
זה שמצב לחשוש יש כך. על להשפיע בכוחה אין הנסקרת בשנה הגבוהה ההשכלה בעלי באחוז
שיפורים יחולו כן אם אלא האמורה, המגמה לבלימת המאמצים למרות תקנתו, על יבוא לא
לכך הזקוקים לאנשים להקנות המשטרה של מאמציה על והעבודה. המשכורת בתנאי ניכרים

■. , י להלן. ידובר עור כללית השכלה
השכלה בעלי 185 ; גבוהה השכלה בעלי משטרה אנשי 14 המצבה מך ירדו הדוח בשנת.
השכלה. ללא ר2 מעממית; פחות השכלה בעלי 25 עממית; השכלה בעלי 453 תיכונית;
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23 טבלה םז
נ^

65.92 65.9.2

■יגיוייי!

1956  1951
ההנטככה

!$^
1955

1956

30.62

3.5? 3.4/ 3.8^ 5.5 5:

3.2^ י'*5 3.32

עממ תיכונית \:ברהה



המשטרתי אנשי של בארץ שהותם תקופת ד,

24 טבלה
בארץ השהות תקופת לפי  19551956  האדם כוח הרכב

השהות בס"הכוללהמסמרושוטריםממליםקציניםתקופת השנתיהאהח ה
בארץ

35519561955י195019551956195519561

הארץ 0/ס605796998810291045%17.717.4ילידי

ומעלה שנים 10;524;!22104011021 !!70142423.60/23.87

שנים י10573582869 30122942;5070%50.751.20/

שנים /"4574507.90/7.5י5284449446

שנתיים עד %י7272%0.10.1שנה

משנה 11פחות

הכל 46544101141555058065991100.0בסך 100.0ם/0 %

25 ה ל ב ט
בארץ השהות, תקופת לפי  19551556  מגוייםים  האדם כוח הרכב

השתות בסיהכוללהמספרושוטריםסמליםגביניםתקופת השנתיך,א7/!ז יה
באך1!

19561955195519551956193519561955■"

הארץ %413.40/0\4112189125902ילידי

ומעלה שנים 10225265046710.9"/9.9"/

שנים 1053 .219361222361%44.953.60/0

שנים 52 .8615486154%17.422.80/0

שנתיים עד 0%0.3/'62621.2שנה

משנה .פחות  ., 1 .10.2"/

100.0 % 100.0 % 674 494 671 485 הכל בסך

חדשים, מעובים הגדו5 בח^קו המורכב חי5 מלהיות. המשטרה פסקה האחרונות השנים ב3
 משנתיים פחות בארץ הנמצאים האנשים של מספרם כן. ש5פני בשנים הרבו שהיה כפי
האנשים" של מספרם גם החדשים. הטתגייטים בין והן הקיים המשטרה אנשי כ0>.ל הן אפסי,
המתגייסים., בין והן הקיים בםו,^ הן ניכר, באופן ירד שנים מחמש פחות בארץ הנמצאים
הטב^ה שנים. עשר על מחמש הוא בארץ שוויתקם המשטרהאנשים אנשי של ממחציתם יותר
בשנות בנארץ הוותק מבחינת האדם כוח בהרכב התנודות את גראפית בצורה מראה 26

י יי . " 19561951
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1956  '19 51
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המנדט) בממשלת שירות (כולל במשטרה הוותק ה.

27 טבלה
במשטרה הוותק לפי  19551956  האדם כוח הרכב

בם"הכוללהכזםפרושוטריםטמליבז.גבינים השנתיהאתת ת

19501955195819501956135519361955

ומעלה שנה %,171324174130%0.70.5מ30
שנה 30 עד שנה /"64406157125972.2מ20 .%1.6
שנה 20 עד שנה %4.7/811041971742782784.8מ5נ
שנה 15 עד שנים 0/ס12141361431481572.50/2.6מ10

שנים 10 עד 22220125431742מ5 27051948%47.7%32.4
שנים 5 13136791083692109611.9/18.30/0עד

שנים 4 /221169775171976212.40/12.70עד

שנים 3י %13.4/21231967772178003.70עד

שנתיים 4.60/0"/4193802573842766.60עד

אחת שנה 93428549437552%7.59עד 20/0

הכל 54415341555058065991100.0*4בסר 0/0100.0 0/0

למחזור לייחס יש ההרעה את לרעה. ומקצתם לטובה מקצתם טםויימים,. שינויים חלו זה בנדון
מוחשיים השיפורים היו זה מחזור שאלמלא ספק אין כן ופיטורים; התפטרויות של הגבוה
השנה. ל%89.8 הקודמת בשנה מ%90.6 ירד שנים 10 ער וותק בעלי האנשים אחוז יותר;
 שנים מחמש פחות של וותק בעלי בייחם: מועט וותק בעל האנשים מספר ירד מאידך,
של וותק. בעלי שלפניהן; בשנים ו%80.9 %65.7 הקודמת, בשנה %58.2 לעומת %42.1
הקודמות.,בעלי בשנים ו%64.5 %55.3 ,%39.9 לעומת %30.2  שנים מארבע פחות
הקודמות; בשנים %53.7 ,%35.2 ,%27.2 לעומת ,17.8^0  שנים משלוש. פחות של וותק
האנשים אחוז הקודמות. בשנים ר%32.5 %20.9 ,%13.8 לעומת %14.1  משנתיים פחות
,%9.2 לעומת ל%7.5 הקודמת בשנה זמנית עלייה לאחר ירד, שוב משנה פחות המשרתים
שוויתקם האנשים מבין באה הנשירה שעיקר מוכיח זה דבר הקודמות. בשנים %16.6 ,5.790
הספיקו שהם משום ביותר, רב. למשטרה שערכם האנשים מבין כלומר שנים, ל10 15 בין
היא זאת ביותר. גדולות עליהם שהוצאו שההשקעות ומשום מלאה הכשרה ולרכוש להשתלם
אינו ומעלה) שנים חמש ש,ל וותק (כלומר, מספיק וותק בעלי האנשים שאחוז לכך הסיבה גם
הנשירה אלמלא המשטרה, של רמתה תיפגע זה, תהליך. יימשך אם בערך. ל%58 אלא מגיע
משביעים לממדים כיום מגיע הוותק בעלי אחוז היה האדם שבכוח היציבות וחוסר המתמדת
שנים 9 צעירות: עורן וטשטרתה שהמדינה לכך הוותק בעלי מיעוט את לייחס אין רצון.
והנשירה המתואר היציבות חוסר ורק המשטרה, בשירות רצון משביע וותק ליצירת מספיקות

זה. להישג הגענו שטרם לכך גרמו המתמדת
גראפית. בצורה דלהלן 28 בטבלה משתקפים 19561952 בשנות בוותק שחלו השינויים
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28 טבלה 8

195619 52 ה^דם כרת בהרכב: גויים
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המשפחתי המצב ן.

י 29 טבלה
המשפחתי המצב לפי  1956  האדם כוח הרכב

רווקים
נשוי
ילי

י א ו 'ט םנ ע נטיטעפנשויילדיםם 2
וגר, אלמן הכלים.י"דהדרגה יפר " 8946ד123456ילדים

קצינים
ושוטרים סמלים

26
1058 .

56
645

108
1114

201
1384

6)
585

8
296

1
127

2
542717411

3
28

465
5341

הכל 108470112221585643304128562717411315806בסך

נוטרים פר
הכל

עגברי
שירותים

חמתגייפימ וחלוקת גירפ .3

י ובחטיבות. ליחידות חלוקתם ואת המתגייסים מספרי את המראה טבלה להלן
30 ה ל ב ט :

אזרחיים ועובדים משטרה אנשי  1956  הצבתם ומקום לדרגותיהם המתגייסים

נגזירימ
אזרחיים
(הניד)

שוטרים
מ,"סנים
זמניים

אנשי סה"כ
משטרה

המניין מ,
וכזרים ש מבוליג טפקהים קצינים

עליגנימ

הארצי _הממד,
הארצי האימונים בסיס

ירושלים מחוז
תלאביב מחוז

חיפה מחוז
הצפון 2מחוז
המרכז מחוז

עזה נפת

56964
2

1825
5941
1327
548
5

2

165 722

42 348365161
1.71

15153
51518
11121

45476
113
12

10

43 183 494 473 12 2 ' הכל בסך
00



תנועה י ושינויים4.
'

נפטרים א.

משטרה אנשי נפטרו הדוח בשנת ד5קמן;

האישי הטווההשטהתעההמספר הסווהסיבת ריר תא

ראשון14731 סמל בנימין. גורדון תפקידו. במילוי 6.11.56נפל
שני12237 נתןסמל תפקידואנצלביץ במילוי 9.4.56נפל
יוסףרבשוטר13958 יאורן תפקידו במילוי 24.6.56נפל
מהלוףשוטר13489 תפקידושלוש במילוי 5.3.56נפל
יצחקשוטר13878 תפקידומורנו במילוי 5.3.56נפל
אורישוטר13943 תפקירואסיאג במילוי 5.3.56נפל
ישוטר14220 גרשון תפקידוסימון במילוי 5.3.56נפל
יוסףשוטר13997 תפקידוכהן במילוי 13.3.56נפל
יהושעטוטר14090 תפקידוצרויה במילוי 9.9.56נפל
דודשוטר14122 תפקידואסרף במילוי 24.6.56נפל
יצחקשוטר4066 29.10.56נפטרמאירי
יעקבשוטר4878 5.8.56נפטרדבורה
משהשוטר6400 12.2.56נפטרפרחי ■

נסיםשוטר13439 מתאונהחוררה כתוצאה 13.12.56נפטר
יואלסמלראשון240 17.1.56התאבדפלינק

ראובןשוטר13961 22.6.56התאבדסוינה

* מסתננים. נגד פעוטות בשעת תפקידם, במילוי הנסקרת בשנה נפלו משטרה אנשי עשרה

. . ונספים נכים ב.

חוק לפי זכויות במשטרה, שירותם עקב בנכות שלקו אנשים, למספר הוענקו הנסקרת בשנה
שלקו צבא אנשי של זכויותיהם עם זהות אלה זכויות .1955 תשט"ו ונספים) (נכים המשטרה

תפקידם. מילוי עקב שנספו המשטרה אנשי של לשאריהם זכויות הוענקו כן בנכות.

השירות מן פרישה ג.

המאפשרות תשט"ו1955",  (גיטרות) המרינה ל"חוק תקנות הוצאו הנסקרת בשנה
בממשלת המשטרה אנשי של הקודם משירוחם בחלק מםויימים, בתנאים להכיר,י הכללי למפקח
משטרה איש של קודם בשירות וכן פנסיה, לצורכי כבשירות הלאומיים ובמוסדות המנדט
להכרת בקשות הגישו משטרה אנשי 1100 אחר. ממשלתי בתפקיד ישראל כמדינת ששירת
נסתיים טרם הנוספות הבקשות בירוד כמחציתם; נענו הדוח שנת ערםוח. הקודם. שירותם

השנה. סור עם
אלה. בקשות למילוי הכנות ונעשו לקיצבה ליציאה מספר בקשות הוגשו הנסקרת בשנה

החוק. תנאי בהם שנתמלאו משטרה, אנשי מספר של לקיצבה להוצאתם צעדים ננקטו כן
טשנתי1919. ששירת לאחר לקיצבה אחד איש פרש הנסקרת בשנה

י , י פרישה פיצויי ד.

לאחר בקשתו, לפי מהשירות הפורש משטרה איש כי נקבע 1956 שנת של השנייה במחציתה
הכללי, המפקח של עיניו ראות לפי לקבל, עלול לפחות, שנים שלוש במשך דופי ללא שירות

לטפוטרים. רק פרישה פיצויי ניתנו כה עד פרישה. פיצויי
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בדרגה העלאות ה.
כדלקמן: איש, 321 ברדגה הועלו הדוח בשנת

האנשים מספד לדרגת

מחוזי מפקח 4סגן
מחוזי מפקח 12עוזר

ראשון 23מפקח
שני 29מפקח

3רבםמל

ראשון 05סמל
ורבשוטר שני 185סמל

321 .' הכל בסך

בדרגה הורדות ו.

סט? של זמנית דתה בעלי המכריע (רובם משטרה אנשי 55 בדרגה הורדו הנסקרת בשנה
ממשמר העברה (כגון דרגה חייבו שלא אחרים, לתפקידים העברתם עם רבשוטר) של או שני

ביותר. מועטים היו משמעת מטעמי בדרגה שהורדו האנשים רגילים). לתפקידים הגבול

ברונה הגורות

שני למפקח ראשון 1ממפקח

ראשון לסמל ראשון 1ממפקח

שני לסמל ראשון 3מסמל

לשוטר ראשון 1מסמל

לרבשוטר שני 1מסמל

לשוטר שני 27מסמל
לשוטר 21מרבשוטר

55. הכל בסך

גריאות .5

,1955 בשנת 8.1 לעומת ,9.5 הדוח בשנת היה משטרה לאיש מחלה ימי של הממוצע המספר
חבלות מחמת היעדרות ימי גטי נכללו המחלה שבימי1 בחשבון. להביא יש .1954 בשנת 7.1
ברובן נגרמות, קלות, מרביתן אלה, פגיעות תפקידם. מילוי בשעת משטרה אנשי שנחבלו
של מציאותם  אחר גורם בזה. וכיוצא קשים קרקע בשטחי תפקיד מילוי בשעת המכריע,
אף יותר. קלים בתפקידים אך לעבודה והמסוגלים כרוניות במחלות הנגועים אנשים מספר
תפקידים רק לבצע מסוגלים והם מוגבל, כושרם  התפקיד מן נעדרים הם שאין פי על

יותר. קלים טםוייטים,
מטעמי המפוטרים הקודמת). בשנה 10) בריאות מטעמי איש 57 פוטרו הנסקרת בשנה
אילו יותר. הקלים התפקידים את גם למלא מסוגלים היו שלא אנשים היו לקוייה בריאות
עלייה עולה המפוטרים מספר היה לעיל, כאמור מוגבל, שכושרם אלה את גם מפטרים היינו

ניכרת.
המוכרות. החולים מקופותי באחת להירשם האנשים חוייבו הקודמות, כבשנים השנה, גם י

, עצמם. המשטרה אנשי ידי על  ובחלקם המשטרה ידי על בחלקם שולמו החברות דמי
לקבוע מגמה מתוך המשטרה, קציני כל של בריאותם של כלליות בדיקות בוצעו השנה
ריאות (שיקוף חלקיות בדיקות בכושרו. לפגוע העלול הקצין, של בבריאותו ליקוי כל /בהקדם י , אחרות, דרגות לבעלי בייחס גם קוייטו וכוי)
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משמעת .6..■]. . .. , עונשין א.
בשנה 1,876 (לעומת והמשמעת הטוב הסדר על עבירות על אנשים 2,107 נידונו הדוח בשעת
אחד. מעונש יותר אחד, אישום בגליו] אחד, איש על הוטל שלפעמים לזכור יש הקודמת).
הנוהל ועל הסדר על פנימיות עבירות על הוטלו המשמעתיים העונשים של המכריע רובם
מועט, היה  ציבורי באינטרס או באזרחים פגיעה בהם שהיתה העבירות מספר המשטרתי.
הוטלו השנה אפםיץ כמעט היה המירות ובטוהר כפיים בנקיון פגיעה בהן שיש והעבירות
(לעומת ניתנו"נזיפות מקרים ב727 הקודמת); בשנה 1,019 (לעומת כספיים קנסות 1,060
הקודמת בשנה 197 לעומת מקרים, ב212 הופקעו מהמשכורת סכומים הקודמת); בשנה 795
ההיעדרות). לתקופת מופקעת מספקת סיבה ללא הנעדר איש של שמשכורתו קובע (החוק
וב140 הקודמת) בשנה 226 (לעומת בקםרקטין במעצר האנשים נענשו מקרים ב437
לרכוש באשמתו שנגרם  הנזק מן בחלק או  בנזק לשאת המשטרה איש על הוטל מקרים

המשטרה.
על להטיל רשאים שהמפקדים אדטיניסטראטיביות, עונשין פעולות להוסיף יש כך על
עבודה הטלת אזהרה, כגון: השוטר, של האישיות ברשומותיו נרשם שהדבר טבלי פקודיהם,
בשנה נידונו איש 29 דלעיל. במספרים מופיעות אינן אלה פעולות בזה,ן וכיוצא נוספת,
שהורדו לאחר ומקצתם במשטרה, שירותם בשעת (מקצתם אזרחיים דין בתיי ידי על 1956
מבין איש 18 שירותם. בשעת או לשירות כניסתם לפני שביצעו עבירות על המצבה), מן

שנידונו. לאחר השירות מן פוטרו המשפט) לפני המצבה מן הורדו (שלא הנידונים
עבירות על המשטרה של למשמעת הרין בתי לפני לדין משטרה אנשי הובאו השנה גם
שהגיע רכוש העלמת כעבריינים; הידועים לאנשים והתחברות שוחד קבלת כגון חמורות,
אחד לשוטר פרט שונות, מאסר לתקופות נידונו הנאשמים תפקידו. עקב משטרה איש לירי
על אחד איש על שנה חצי ועור שנה, עור שנה, של עונשים הוטלו אחר במקרה שזוכה.
לרין אנשים מלהביא המשטרה נמנעה הנסקרת בשנה חופף). המאסר (ריצוי עבירות שלוש
כל זדון. ומעשי שחיתות משום בעבירות היה כן אם אלא למשמעת, הדין בתי בפני
הדין פסק של אישורו לאחר פוטרו למשמעת הדין בתי ידי על חייבים שנמצאו האנשים

המשטרה. שר ידי על  יותר קשה עונש של ובמקרים הכללי, המפקח ידי על

31 טבלה
1956  למשמעת דין בית

הכל סר שוטרים ממליט קצינים

4 2 2  ■ שהואשמו האנשים מספר
3 1 2  השירות מן ופוטרו למאסר נידונו חייבים' נמצאו

,11   ' זוכו

32 טבלה
ואחריםמשמעתייםעונשים

העבשיםה/ותש מםפר

בקסרקטץ 437מעצר
1060קנס

משכורת 212הפקעת
נזק 140תשלום

, 727נזיפה

הכל 2576בסך
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בתחנות לדיון המשטרה, ושל לישראל ההגנה צבא של משותפת ועדה הוקמה 1955 בשנת
של לטיפולה הועבר לא כה שעד בסיפוק לציין יש אולם זה, נגר זח החידות אנשי של

אחד. מקרה אף הוועדה

שבח ודברי פרסים ב.

להם (שהוענקה המחוזות י מפקדי ידי ועל הכללי המפקח ירי על לשבח צויינו הנסקרת בשנה
איש. 103  ל"י) 10 של בגבולות כספיים פרסים גם להעניק הסמכות

משכורת .7

במקביל המשטרה, לאנשי החדשה המשכורת דרגת הונהגה הנסקרת השנה של יוני בחורש
,1.7.55 מיום למפרע בתוקף הונהג זה משכורת דירוג המדינה. עובדי שאר של שכרם להעלאת
היתרהי ;1956 בשנת שולמו החדשה ובין הישנה המשכורת בין ההפויש מן שלישים ושני

.1958 בשנת ובחלקה 1957 בשנת בחלקה  תשולם י
(רבשוטר 13 הדרגה נקבעה ולרבשוטר לשוטר לטירונים. ל"י ב65 מתחילה המשכורת
ולסמלים ראשונים לסמלים נקבעו 10 עד מ12 הדרגות דרגה) כתוספת ל"י 1.500 סך מקבל

.6 עד מ1 עליונים ולקצינים ו9, 8 דרגות  למפקחים ; שניים
דרגה (לבעל ל"י 150  לרופאים המקצועיות: ההענקות הועלו אקדמאית השכלה לבעלי
ל"י, 30  למהנדסים מחוזי); מפקח סגן של דרגה (לבעל ל"י ו185 מחוזי) מפקח עוזר של
בשיעור ההענקה את הרוח בשנת קיבלו למשפטים מוסמכים לדרגה; בהתאם ל"י, 65 לי'י, 50

לחודש. ל"י 20 בסך הקורם,
וממנה, לעבודה שלהם הנסיעה הוצאות יתרת את לאנשי.המשטרה לשלם הוחלט הדוח בשנת
ממם הפטורות הסיגריות חלוקת ביטול עקב לחודש. לירות 4 על עולה הוצאותיהם סכום אם

לחודש. ל"י 3.150 בסך הענקה ניתנה בלו

5עד .8
 דלקמן: בדרכים השנה התבטאו הסער פעולות

הלוואות א.
המשטרה. של ההלואות מקרן בעיקר

וסכומים שיכון), (לצורכי ל"י 1000 היא זו מקרן הניתנות ההלוואות של המכסימאלי השיעור
לזה שמעל סכומים מריבית; פטורים ל"י 250 עד סכומים אחרים. לצרכים יותר קטנים

לירות. מ250 שלמעלה הסכום על 50/0 של ריבית משלמים

ונופש הבראה ב.
המשטרה המשיכה כן צפת. בסביבות כנען, בהר חדש משטרתי מרגוע בית הוקם הדוח בשנת
משטרה לאנשי אשפוז מקומות קיימים הנקרה בראש הנקרה. בראש המרגוע בית את לקיים

ילדיהם. גם מתקבלים בצפת ; ולנשותיהם
איש; 770  כנען בהר איש; 904 ח הדו בשנת אושפזו הנקרה בראש המרגוע בבית

חולים. קופת של הבראה בבתי אנשים טמאה למעלה אושפזו כן

כללי וסעד הנחות ג.
מקומות בהשגת שונים; הסדרים באמצעות לאנשיה שונות הנחות בהשגת המשטרה טיפלה כן
במתן המשכנים; במוסדות שונים שיכון תנאי בהשגת ואחרים; סוציאליים במוסדות לאשפוז

בסעדי מיוחדים; במקרים כספיות, הענקות במתן הצורך; במקרה שונים, למוסדות המלצות
: הצורך. במקרה משפטי,

, ■ , שק"ם. משירותי השנה גם נהנו המשטרה אנשי

35



ג' פרק

והדרכה י הכשרה
יעילותו ואת איכותו את להעלות  שמטרתן המשטרה, של וההדרכה ההכשרה פעוטות
הצמצום עם בבד בד רבה במידה עלתה שחשיבותו תפקיר  המשטרתי האדם כוח של

הוגברו. ואו* השנה, נמשכו  האדם כוח של הכמותי
והטירונים, החדשים המתגייסים בהכנת כלומר בהכשרת,  ראשית התבטאו, הפעולות
 שנית כשוטרים: תפקידם למילוי שיוכשרו מנת על ל\ז, בסמוך או לתפקיד כניסתם לפני
מיוחדת ידיעה הדורשים ולתפקידים להעלאה האנשים ולהכנת1 מקצועי כושר להקניית נאימ?1
שלא מנת על התפקיד, ביצוע תוך שןטפת, בהדרכה ושלישית: מוגדלת; באחריות הכרוכים או
כוננות של במצב להחזקתם הדרושות הידיעות את לרכוש וימשיכו מכושרם האנשים יפסידו
הכללית השכלתם את להעלות  שמטרתן התרבות, פעולות שאת ביתר נמשכו כן מקצועית,

הגופני. כושרם לשיפור הספורטיביות הפעולות וכן המשטרה, אנשי של
הטירונים, של הבסיסית ההדרכה ייעול  דלקמן; הפעולות השנה עטרו ההדרכה במרכז
העבריה; הלשון ולהקניית הכללית ההשכלה רמת להעלאת הפעולות הגברת והמפקחים; הסמלים

■ ■ י התפקיד. תוך השוטפת ההדרכה וייעול

הכשרה .1
בסיסית הכשרה א.

ם י נ ו ר י ט ל ם י י ם י ם ב ם י ס ר ו ק (1)
הדרושות היסודיות, הידיעות את החרשים למגוייםים להקנות שמטרתם לטירונים, הקורסים
שולבה בה בשלבים, ההדרכה שיטת לפי הרוח בשנת התנהלו כשוטרים, תפקידם למילוי להם
מתנהלים הקורסים מעשית. בעבודה הכשרה להקניית ליחידות, סיפוח עם בבסיס ההדרכה
הדרושות היסודיות הידיעות להקניית בבסיס, שבועות עשרה  ראשון שלב שלבים: בשלושה
ותרגילים הדגמות על מבוססת האימון (שיטת מתחיל שוטר של הרגילים התפקידים לביצוע
 שלישי שלב ; במרחב מעשית עבודה של חודשים שבעה  שני שלב ומעשיים); טבויימים
המשטרה. במעברות ביקורים בתוס*ת הראשון, השלב שיטת לפי בבסיס, נוספים שבועות עשרה
איש, 224  שהם טירונים, של מחזורים תשעה א' שלב אימוני את עברו הנסקרת בשנה

איש. 69  שהם מחזורים, שני  ג' שלב אימוני ואת

הגבול משמר לחניכי בסיסיים קורסים (2)

תפקידיו בחשבון מובאים בה מיוחדת, תוכנית לפי המתנהלים אלה, בקורסים שינוי חל לא
לאנשיו. הדרושים והכישורים והתכונות הגבול משטר של המיוחדות ומשימותיו

זה. קורס של מחזורים ששה התקיימו הרוח בשנת ■

י . גכירימ קצינים לקורס הכנות .2
קורס לתכנן  שתפקידה עליונים, קצינים משני המורכבת חולייה, הוקמה 1956 בשנת

■ י . עבורו. החומר את ולהכין בכירים לקצינים
יהיו חניכיו אופראטיכיות. יחידות מפקדי ושל מטה קציני של להכשרתם ישמש. הקורם ■■

.,■....■ י עליונים. קצינים ■ י

עבודת תהליכי עקרונותיהמינהל; ותפקידיה; ייעודה המשטרה, רמות :י יהיו הלימוד נושאי
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הפלילי המשפט ועקרונותיושלי יסודותיו והחברה; המשטרה והחברה; העבריין טטה;
י  . . ,  ■ בישראל.
, וטקציני בכירים ממשלה מפקידי בירושלים, האוניברסיטה. מאנשי יורכב בקורם המרצים סגל

.1957 בשנת ייפתח הקורם משטרה.

אימון .3
לבעלי מקצועית; להשתלטות קורסים וכן ולסמלים, למפקחים קורסים נתקיימו הרוח בשנת

ואחרים. חיים

למפקחים הקורם א.
,1955 אוקטובר בחודש .שנפתח ה/ מחזור הקודמות. השנים מתכונת לפי מתנהל זה קורם
שלאינטצאו שלושה, הוצאו  זה לקורס שנכנסו החניכים 34 מתוך ,2.9.56 ביום הסתיים
חששי המחזור .29  בהצלחה הקורם את סיימו בריאות. מטעמי עזבוהו ושניים מתאימים

■ נובמבר. חודש במחצית נפתח

י לסמלים הקורם ב.
השתלטותם לצורכי גם שהותאמו הקודמות השנים של המגמה ולפי התוכנית לפי התנהל זה קורס

היחידות. סמלי ושל החקירות סמלי של המקצועית
מנה שנסתיים הקורם בסתיו. נפתח ושני הקורם, של אחד מחזור נסתיים הנסקרת בשנה
מטעמי יצא אחר התפטרו; אנשים שני ;43  בהצלחה סיימו מהם איש; 51 בתחילתו
אחר ואיש מתאימים, בלתי שנמצאו משום הקורם, בשעת הורחקו אנשים ארבעה בריאות;

נכשל.

מקצועיים קורסים ג.

י ם י נ ל ב ח ל ת ו ט ל ת ש ה ם ר ו ק (1)
שבמחלקת החימוש מרור אנשי ידי על הודרך והוא אנשים, ארבעה השתתפו זה בקורם

, האפסנאות.

דרכים תאונות לבוחני קורם (2)
להכשרתם הדרושים בנושאים שבועות, תשעה משך שונים, ממחוזות איש 23 אומנו זה בקורם

מוסמכים. כבוחנים

גופני אימון למדריכי קורם (3)

אחר. שבוע נמשך הקורם המשטרה. חטיבות מכל איש 37 השתתפו זה בקורם

ה ר ט ש ט ת ל ו ג ר ת (4)

ובהתקהלויות. בהמונים הטיפול דרכי את משטרה אנשי 22 למדו שבועיים, שנמשך זה, בקורם

הנוער של הבטחון משמרות למדריכי קורם (5)

משטרות בבעיות סימפוזיון) (בצורת ימים 5 במשך הודרכו התנועה מעובדי משטרה אנשי 17 י

תנועה. לצורכי הנוער של הבטחון

ם י י ח י ל ע ב ר ו ד מ ל ש ם י ם ר ו ק (6) ;
התקיימו כן אנשים. תשעה בהשתתפות סיור,י כלבי לנהגי קורם התקיים הנסקרת בשנה ;

י: התקיימו כן היישובים; מבני אנשים .36 אומנו שבהם, סיור, בכלבי לטיפול קורסים .שני
י ; בהצלחה. כולם איש, 15 אומנו שבהם הגבול, משמר לרוכבים;טאנשי קורסים שני
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; . ■  . שונים קורסים. (7)
במטגרת שנה) עד שבועות (מארבעה שונות תקופות שנמשכו בקורסים השתתפו איש 78
אחרים בקורסים השתתפו איש 52 וכוי). חובשים סיירים, סיםונאים, קשר, (טכנאי צה"ל
לשפה באולפן  חורשים): תשעה עד (משבועיים שונות תקופות משך למשטרה, שמחוץ
.בקורס ;2  המדינה למדעי בקורם ;2  ומשפט שלטון לסדרי בסמינר ;7  הערבית
 עבורה לניהול ;1  מפעלים להנהלת ;25  לכתבנים ;1  משרדיות שיטות לארגון
;3  אש כיבוי להנדסת ;3  לטטאלורגיה ;1  לתברואה ;1  לתמחיר קורם ;4

.1  מפעלים מנהלי להשתלמות

הדרכה .4

 דרכים,: בשלוש השנה בוצעה במרחבים ההדרכה
של במחזורים מילואים), (אימון המרחביים ההדרכה בטיתקני מרוכזות אימון תקופות א,
השיגרה מן השוטר) אח (או הסמל את להוציא הייתה: הללו האימון תקופות של מטרתן יום. 14
והביצוע; הפיקוח הביקורת, עקרונות אח לסמלים להקנות ; פיסית מבחינה ולרעננו היומיומית
היסוד במקצועות ידיעותיהם את לרענן המשטרה; במקצוע חדשות ידיעות לאנשים להקנות

המשטרתיים.
ובירושלים. שבתלאביב המחוזיים ובבסיסים הארצי האימונים בבסיס לאנשים ניתן האימון
אנשים, 1952 הכל בסך שוטרים, ו1545 סמלים 407  עברו הללו האימון תקופות את
שצריך זה, לאימון תוכנית נקבעה השנה בתחילת בחיל. והשוטרים הסמלים טםגל שליש שהם

סיני. מבצע מחמת שובשה זו תוכנית אך אנשים, של יותר רב מספר לכלול היה
היחידה אנשי את מדריכים שיעורים,.שבהם שבוע, כל יחידה, בכל נערכים כך על מטן* ב.
השוטפת לעבודה המשתייכים בנושאים דנים שונים; משטרתיים ופרסומים הוראות בפקודות,

הגופנית. והבועות החיצונית ההופעה בשיפור מטפלים עונתיים; לתפקידים ובהכנה
המותאמות מיוחדות, תוכניות לפי הגבול משטר לאנשי ניתנו מיוחדים אימונים ג.
שונים השתלמות בקורסי הגבול ממשמר אנשים השתתפו כן המשמר. של המיוחד לתפקידו

המשטרה. למסגרת מחוץ

גהיגות .5

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

ראיות1,. דיני פלילי, דיון דלקמן: במקצועות עליונים לקצינים בחינות נערכו הרוח בשנת
הללו בנושאים בבחינות עמדו קצינים 11 המטה. פקודות הכספיות, התקנות הפלילי, החוק
. ■  בחלקם. או

פשעים בחקירת 112 הפלילי, בחוק 128 פלילי, בנוהל איש 137 נבחנו לחוקרים בבחינות
המטה. בפקודות וי99

כן כמו ;(30  ערבית ,3  צרפתית ,9  (אנגלית שפות ביריעת נבחנו איש 43
למלונאים ,(3) סירות למכונאי ,(2) לטבחים ,(1) לנגדים אנשים), 6) למדריכים בחינות נערכו

.(20) חשבונות למנהלי ,(2) לקוונים ,(5) קשר לטכנאי ,(3) לאלחוטאים ,(1) ימיים

תיגות לוילות ,6

ולשיפור המשטרה לאנשי הלשון להנחלת בפעולות התרבות בשטח המאמצים רוכז\ השנה
.פעולות נערכו כך על נוסף יהמשטרה. .סגל של הכללית השכלתו להרמת וכן. בה, ■ידיעותיהם
■.:■:'::.; ■■ , . ■ . י ולאומי. אזרחי לחינוך שונות
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.י .  הלשון הנחלת א.
אורגנו יתרבו ;485 בבחינות עמלו מהם העברית. בשטה שוטרים 2246 נבחנו הנסקרת בשנה

, יתרם מורים; 38 ידי ע? שהודרכו כתות ב55 עברית לטח איש 1303 נוטף*. ללימוד בכתות
הכתות.1 ממרכזי מגוריהם מקומות ריחוק מחמת פרטי, באופן בלימודיהם להמשיך היתר קיבלו
המחוך. בבסיס הלשון להנחלת ומזורזים מרוכזים לןורסים השנה קויימו תלאביב במחוז

.125  ונכשלו איש 147 בבחינות עמדו שמהם איש, 272 השתתפו מחזורים ב14
להנחלת (המחלקה החינוך משרד ידי על המשטרה נעזרה הלשון להנחלת בפעולותיה
בכתב בקורם השתתפו קצינים 81 תלאביב. פועלי מועצת של התרבות ועדת ידי ועל הלשון)

בכתב. להשכלה הישראלי המכון של בהשתתפות שנערך והכתיב, הסגנון לשיפור

כללית השכלה ב.

המשרתים והסמלים השוטרים של .ההשכלה רמת את להרים דחוף צורך רואה המשטרה (1)
שנת באמצע מיוחדת באינטנסיביות (שנפתחה זה לצורך הפעולה רגילים. משטרה בתפקידי
מתוך נבחנים.  ספר בתי של תעודות בידיהם שאין המועמדים בטירונים. מתחילה (1956

נכשלו. ויתרם 94 בהן עמדו לבחינות שנגשו מועמדים 204
לשם השכלתם. רמת את לקבוע מגמה מתוך והסמלים השוטרים נבדקו השוטפת בשנה

. שנבדקו אנשים, 4022 מתוך ובעלפה. בכתב בחינות ונערכו מחוזיות ועדות נקבעו כך
הוועדות ידי על מבחינות שוחררו 570 ;1325  ספר בתי של גמר תעודת הציגו לעיל, כאמור

נכשלו. 1548 בבחינות; עמדו אנשים 579 רצון; משביעה השכלתם רמת כי שקבעו
לתפקידי לעבור שעמדו האנשים רק נבחנו מתוכם זה; בסקר נכללו לא הגבול משטר אנשי

רגילים. משטרה
אזרחיים, טורים חמשה לימדו שבו יסודית להשכלה קורם הוקם הארצי האימונים בבסיס
אזרחות, חשבון, הםטוריה, עברית, דלקמן: הנושאים את החינוך, משרד ידי על שסופקו

, בהשתתפות כתות, 8 שהם מחזורים, שני התקיימו הדוח בשנת טבע. הארץ, וידיעת גיאוגרפיה
וחצי ארבעה נמשך הקורם נכשלו. ר36 ,213 בבחינות עמדו מתוכם משטרה. אנשי 249
לאחר ניכרת. באינטנסיביות התנהל והקורס למבוגרים, הותאמה ההוראה שיטת חודשים.
טמנו. מוצאים קלושים, הקורם את לסיים שסיכוייהם והאנשים, בחינות נערכות הראשון החודש

שליליות. אליהם בייחם הפםיכוטכניות הבדיקות שתוצאות האנשים את מוציאים כן
כן כמו צה"ל. ידי על שהוקמו בגרות לבחינות בכיתות למדו ושוטרים קצינים 54 (2)
טרם ו19 ,16  הבגרות בבחינות עמרו שמתוכה המשטרה. של מרוכזת כיתה נתקיימה

בשניים. או אהד בנושא בחינה סיימו
הזאת ההשתתפות את מעוררת המשטרה אך חובה, ולא רשות, היא בלימודים ההשתתפות

עליה. ומקלה

ולאומי אזרחי לחינוך פעולות ג.
והאזרחות המדינה בבעיות קורסים (1)

והאזרחות, המדינה כבעיות יום, 30 של במחזורים משטרה, אנשי משתלמים בהם אלה, קורסים
בכלל, ועד מחוזי, מפקח עוזר ועד שני מפקח מדרגת החיל, קציני רוב השנה. גם נתקיימו

, במקצת, התוכנית גם שונתה זה הרכב שינוי עם סמלים. בשליחת והוחל הקורם, את סיימו
. ■ נערכות. בחינות אין. הארץ. ובידיעת העברית בשפה שיעורים הוספת ירי על

\ משטרה אנשי יושבים שבהם מבודדות, ליחידות סופקו הסברה וחוטר ירחונים, עתונים, (2)
תקציביים. גורמים מחמת מצומצמים, זו פעולה של ממדיה קבע. של ישיבה

יי ..■ ,י ■■ . חרוכה חומר .,7 ■ , .. .. . ...

י בעבודת הסודיות בנושא השנה שהתרכז משלה הדרכה חוטר לפרסם המשוכה המשטרה
י ; " .1936 הפלילי החוק פקודת של פורטת מ ובהסברה המשטרה
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המשטרה ולמורת .8
התזמורת מנגנים. ומ24 מחוזי מפקח עוזר בדרגת טטנצח השנה מורכבת היתה התזמורת
צבאיים. ממשלתיים, ציבוריים, ובטקסים (בחגיגות פעמים 108  מלא צבאי בהרכב הופיעה
מאנשיה. שלושה של עזיבתם מחמת השנה, הופיעה לא המיתר כלי תזמורת ומשטרתיים).
ממשלתיים ציבוריים,, מוסרות של ובנשפים במסיבות פעמים 101 הופיעו התזמורת חוליות

וצבאיים.

גופני ואימון ספורט . .9
אנשי של המתח ועל הגופני הכושר על לשמור  המשטרה של הספורט פעולות מטרת
במסגרת בתחרויות ארציים, ספורט במפעלי הדוח בשנת התבטאו הספורט פעולות המשטרה.
קבוצות בין ובתחרויות הספורט, אות במפעל המשטרה, יחידות בין בתחרויות צה"ל, אליפות
באתלטיקה המשטרה לאליפות השנתי הארצי במפעל אימון. ובמחנות בקורסים וכן אזרחיות,
משמר זכה הראשון במקום איש. 550 השתתפו ,1417.10.56 ביטים בחיפה שהתקיים קלה,
המשטרתית בליגה תלאביב. מחוז  ובשלישי הארצי, האימונים בסים  בשני הגבול,
האימונים בסים זכה הכללי המפקח בגביע סיבובים; בשני קבוצות שש השתתפו לכדורגל
במקום בתים: שני של ליגה במסגרת בכרורעף, בתחרויות השתתפו קבוצות שמונה הארצי.
הארצי, הספורט יום במסגרת שהתקיימו סדר, לתרגילי בתחרויות ירושלים. מחוז זכה הראשון
במשיכת הארצי, האימונים בסיס  השני במקום תלאביב; מחוז  הראשון במקום זכה

; הגבול. משטר זכה הספורט, יום במסגרת התקיימה היא שאח חבל,
 דלקמן: בהישגים וזכתה לישראל הגנה צבא ילא,ליפויות בתחרויות השתתפה המשטרה
לקבוצות ראשון מקום  שדה בטירת וקבוצתי; פילןודי בדירוג ראשון מקום  חבל במשיכת
מקום  בכדורעף ראשון; מקום  בכדורגל ראשון; מקום  קלה באתלטיקה ; ולבודדים

השחייה. בתחרויות הופיעה לא המשטרה שני; מקום  בכדורםל במוקדמות רביעי;
ומחלקתיים, פלוגתיים ספורט ימי נתקיימו כן שונות. תחרויות התקיימו הגבול משמר ביום

חבל. משיכת תחרויות בהרים), ק"מ 10) מזורז מסע ק"מ), 6) הליכה תחרות מטווח,
.101 בהצלחה עברו הררשבועיים, המילואים במסגרת שהתקיימו הספורט, אות במבחני ■

בקליעה. אזרחיות בתחרויות .וכן בקליעה, ישראל לאליפות בתחרויות השתתפה המשטרה
וטגים כדורען* כדורסל, במקצועות: עבודתם, במקומות בליגות השתתפו המשטרה קבוצות
צוותות עם וכן וצבאיות, אזרחיות קבוצות עם בכדורגל ידידותיים משחקים התקיימו שולחן.

חיפה. בנטל שעגנו זרות אניות של
לכדור לכדורגל, קלה, לאתלטיקה שרה, לטירוץ גופני, אימון למדריכי קורסים התקיימו

ולכדורםל. ער,

■ המגןצוןןית ה*פרייד! .10
מקצועית ספרות של כרכים 12049 מהם כרכים, ל29671 הגיע בספרייה הספרים מספר
ספרים נבללו בספרייה יפה. ספרות כרכי 8354 כללית; השכלה ספרי  8668 ומשפטית;
ומדעי פשעים חקירת תורת והקריטינליסטיקה, הקרימינולוגיה והמנהלת, הארגון במקצועות

ואנציקלופדיות. עיון םפרי וכן המשפט, ותורת העזר,
במרחבים, אזחץות ספריות 13 ובין הארצי שבמטה המרכזית הספרייה בין מחולקים הספרים

המרגוע. ובבית בבסיסים

ישראל משטרת רגעון 11
חומר. לפרסום נוער זה עת כתב ישראל", משטרת "רבעון של הופעתו החלה הנסקרת בשנה
באופן אושר הרבעון ותדריכים. הוראות כקובץ או כבטאון לשמש ולא ומשפטי, טקצועיטשטרתי

.באמצעות; הופיע הגליוןהראשון הממשלה. ראש משרד יד שעל לפרסומים המרכז ידי על רשמי
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הממשלה, בדפוס השונים והעייפות הקרימה זכות. הסדרי מחטת אולם, הטמנתי, הטרפים
להרבות צורך שיהיה החששות פרטיים.י דפוס לבתי הדפסתו הועברה תקציביים, מטעמים וכן
החוטר את לספל! המסוגלים אנשים די ישראל במשטרת שיש ונתברר נתבדו,  בתרגומים
משטרה אנשי ידי על 52 נכתבו שנכללו והרשימות המאמרים 63 מתוך לרבעון. הדרוש
של המשטרה, שר של דבריהם פורסמו כן ראשונים; בסמלים וגמור הכללי במפקח החל שונים,
תרגומים הסוהר. בתי שירות של הנציב סגן של שופטים, של העליון, המשפט בית נשיא

ביותר. מצומצם במספר פורסמו
חקירות ומבצעים; הסדר על השמירה המשטרה; תפקירי היו: ברבעון העיקריים המדורים
משפטיות והלכות חוק חידושי ; בדרכים התנועה עזר; מדעי ופיקוד; ניהול הדרכה, ; פליליות

המשטרה. מעולם וחדשות בעולם; המשטרה ארגוני והציבור; המשטרה למשטרה; ולקחם
2700 (עד המכריע שרובם טפסים 3000 של במהדורה הופיעו הראשונים הגליונות ארבעת
בין טפסים 150 הופצו כן הסוהר. בתי שירות ואנשי המשטרה אנשי בין הופץ טפסים)
משרד ספריות הפרקליטות, המשפטי, השירות ראשי, המשפט, בתי נשיאי הממשלה, שרי
בין גליונות הופצו* כן הבטחון. ובמשרד בצה"ל שונים וגורמים אוניברסיטאות המשפטים,
ולהגדיל ההגבלות את להסיר תביעות ונשמעו חיוביות היו התגובות משפט. ולומדי עורכירין

התפוצה. את

■ אימוניפ בפיפי .12
הארצי האימונים בסים א.

הרוח בשנת בשפרעם. הארצי האימונים בבסיס התנהלו והאימון ההכשרה פעולות רוב
פעולותיהם על נוסף איש. ט115 מורכב היה הבסיס סגל חניכים. 1321 הבסיס את עברו
מבצע הפדאיון, לטיהור (פעולות שונים בטחוניים במבצעים הבסיס אנשי השתתפו הרגילות,
החניכים הבסיס, נסגר קדש מבצע התחלת עם שאבדו); ילדים אחרי חיפושים העצמאות, יום

פעילים. לתפקידים למחוזות צורפו הסגל ואנשי ליחידותיהם, הוחזרו

י יי עיןכרם הדרכה במים ב.

ועוברים והאזרחות, המדינה בבעיות להשתלמות לקורסים אכסניה משמש זה הדרכה בסיס
סגל. אנשי שבעה בו

לימוד פיורי ,13
זנרברג), מחוזי מפקח ועוזר כרמי מחוזי מפקח (סגן פלילי לזיהוי מהמחלקה קצינים שני

אצבע. טביעות ובזיהוי פלילי זיהוי בשיטות הברית בארצות השתלמו

חוץ למופדות גהדרפה טיוע .14

בבםיסיה. באכםון וכן ובהרצאות בהדרכה שונים ממשלתיים מוסדות בידי סייעה המשטרה.
וכוי. מכם לשוטרי קורם לסוהרים, קורם הארצי האימונים בבסיס נתקיימו כך

חיי9 כעלי שירות ,15
החיים. בעלי מדור ידי על מתנהלים וטאלפיהם נוהגיהם ושל החיים בעלי של פעולותיהם
נמצאו נוספים גישוש כלבי 15 מאולפים, גישוש כלבי 12 במשטרה היו השנה תום .עם
במשטרה הכלבים מספר היה הכל בסך מאולפים. סיור כלבי י59 היו כן אילווי. של בתהליך
מלאה, בהצלחה 35 נסתיימו שמהן פעולות; ל487 יצאו וש הגיש כלבי סוסים. 76 היו כן .133
;;ב7ימקרים הכלבים בפעולות בחקירתה המשטרה נעזרה מקרים ב30 חלקיות; 152בהצלחות
חשיש למציאת המאומנים הכלבים המדינה.. גבול עד הכלבים הגיעו וב51 נאשמים, זוהו
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יצאו חםלור כלבי חלקית. בהצלחה ו4 מ$אה בהציבה 5 מחט מקריב!, ב20 לטעולה יצאו
. , וכפריים. עירוניים באזורים ואמירה ■ מארב, סיור, פעוטות ל7,300

התנועה על בפיקוח ובן הגבול, משטר בסיורי כלליים, שיטור בסיורי הועםלןו הרוכבים
י י בתלאביב.

הספר. ביישובי בישובים מאומנים כ^בים 130 חולקו הדוח בשנת
ישראל מדינת בין בגבולות נתלשות כשהן לפרקים נכשלות הגישוש כ^בי של פעולותיהם
המקרים ברוב הצלחה. סיכויי להן שהיו פעולות של להפסקתן הגורמים ערב, מדינות ובין

אחריהם. ולעקוב העבריינים עקבות את לגלות הכלבים הצליחו

42



. די פרק

הציבור עם יחפים
הקהל עם יחפים .1

של יחסים ליצור ונמרצים פוסקים בלתי מאמצים המשטרה עשתה קיומה שנות כל במשך
ובין אחר, מצד דרגותיהם, לכל עובריה, ובין בינה ירידות ושל פעולה שיתוו* של הררי, אמון
ביתה טוהר על כל, קודם המשטרה, הקפידה כך לשם שני. מצר  הציבור ואנשי הציבור
רצויה בלתי תופעה כל ולעקירת המשטרה אנשי של לחינוכם כוחה מיטב את והקדישה היא
מיומה היסום. ללא ונעקרו נוכשו  לפרקים שהופיעו שוטים עשבים השוטרים, מציבור
פקודיהם באוזני ומשננים דרגותיהם לכל המשטרה מפקדי חוזרים הזה היום וער הראשון
דמוקרטית: מרינה של מתקדמת משטרה לרגלי נר להיות החייבים המדריכים, העקרונות את
נועם; מקל עם הצורך, במקרה תקיפות, אחווה; של יחם איהתנשאות; טירות; טוהר
אי לפרט;  שירות של ורוח  ושירות ולציבור, למדינה נאמנות ומסירות; אדיבות

דת. או עדה עטרה, מעטר, הבדל ללא שווה ויחם הפליה
המציאות לנוכח בפרט בפעולתה, המשטרה לעיני תמיד עטרה אלה עקרונות של חשיבותם
מעצטותיו ועצם מבשרו בשר הם כי קט לרגע אח שכחו לא ועובדיה המשטרה הישראלית:
צורכיהם את בחשבון ולהביא באופיים להתחשב הצורך מעיניהם נעלם לא לרגע אן* העם; של
אנשי של מעיניהם נעלמו לא החדשים. של ובייחוד כחדשים, ותיקים המדינה, אזרחי של
הסבל נשכחו לא מדינתו; ולהקמת לשחרורו היישוב פעל שבה והחזון הייעוד שותפות המשטרה
נשכחו לא והשואה; המלחמות בשנות החדשות העליות מן ניכר חלק על שעברו והתלאות
שוררת והרודנות שהעריצות ומארצות נחשלות מארצות שבאו הערות בני של והרגליהם עברם
המשטרה למושג היישוב בני רוב של העויין, ואו* החשדני, הייחם נשכח לא מצרים; בלי בהם
או כיהודים הרשע, שלטונות ירי על שנרדפו ברדיפות המר, בנםיונם שמקורו יחס בכללו,
התגשמות את למנוע בכוח שניסו או אותם שרדפו למשטרים ידידותיים בלתי ברגשות כחשודים
היא שהמשטרה משןם שיישכחו, היה ואיאפשר נשכחו, לא אלה כל וחזונם. שאיפותיהם
חשים הם אנשיה. של המכריע רובם על עברו המתואךןת ןהתלאות ה"ש/נ, של נאמנה בנ/אה
בלתי התפרצויות1 על פעם לא מבליגים והם ההתערות, קשיי את ומבינים ההסתגלות חבלי את

וכאח. כאב מייסרים הם  ובייםרם מוצדקות,
רוחה על מעידים וחם מתמיד, חינוך פרי הם מעצמםבאו: לא  זו פעולה דרך זה, יחם
שרכושם האנשים מהירה; ועזרה שירות והמקבל למשטרה הנזקק הציבור המשטרה. של

מסתננים; ידי על שנגנבו לאחר מוחזרות שבהמותיהם החקלאים פושעים; ירי על מוחזר
למציאת ולילות, ימים ובגשם בקור לטאות, העובדים המשטרה, ירי על נמצאים שילדיהם ההורים
עבורם מקריב ומה עבורם, עושה מה יום יום הרואים הספר, יישובי אנשי שאבדו; הפעוטים
בשטח רק לא  בו והמוצאים השוטף הטמונה.על,הבטחון הפונים,אל האנשים הגבול; משטר
הייחםימ סוכני הם אלה כל  עוזר מדריך, יועץ, אותם המטרידה בעייה בכל אלא הבטחון,

טוב. שם לה המוציאים הם אלה כל המשטרה, של הציבוריים 1
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פושעים לבינלהפ המשטרה, ירי על הנפגעים אנשים גב! יש לדברינו: אחר צל גנו י# אכן,
ועברייני פעוטים חטאים עושי גם אם כי  ומבריחים גנבים רוצחים, קטנים, ועבריינים גרודים
 חובתה היא וזאת ייעודה, הוא זה כי תפקידה, בחולון* הממטרה ידי על נפגעים אלה תנועה.
(שלי הציבור של רכושו ועל והפרט. הציבור, המדינה, של ובטחונם שלוטם ע? לשמור
עשתה אלמלא כי הללו, לדברים נוגע כשהעניין ותרנית להיות יכולה המשטרה אין הפרט.
מעשיה את היא מכלכלת העבריינים נגר בפעולתה גם ברם, בתפקידה. מועלת היתה  זאת
והיא  קיימת אחת בוחן אבן רק ואנושי. תרבותי יחם ומתוך באדיבות מחמירה, בחוקיות
 בעולם משטרה שום  משטרה ולייעודן. ולאומה למדינה נאמנות  יעבור ולא חוק
המשטרה תהיה אשר וככל תפקידה; זהו  מסויימים באנשים לפגוע שלא יכולה אינה

המשטרה. אל טינה להם שיש הנפגעים, ירבו כן יותר, יעילה
שומרים אינם הנפגעים מבין רבים אף שאצלנו בגאוה, ואו* רצון, בשביעת לומר אנו יכולים
את המשטרה אנשי עושים להרע רצון או שרירות מתוך שלא הם יודעים כי למשטרה, טינה

לחובתם. נאמנות מתוך לתפקידם, אחריות מתוך אלא נעים, והלא הקשה תפקידם
ציבור של התערותו השנים. במהלך והשתפרו הלכו הציבור ובין המשטרה בין הייחםים
שיפור לכך. סייעו המשטרה מקצוע ביריעת השוטרים ציבור של והתקדמותו בארץ העולים
ביטוי חובותיו. את הממלא לשוטר הכרח ומתוך מרצון האזרח של בציותו התבטא הייחםים
יום, יום בחיי וכן גדולות, ובהתקהלויותי בטקסים השורר הסדר ידי על ניתן לבך מוחשי

המשטרה. של הרגילה עבודתה במהלך
ובטאונים חוגים ידי על שנעשו הנםיונות מחמת בסכנה אלה הישגים הועמדו הנסקרת בשנה
נםיונות כוללות. והשמצות דיבות הטחת ידי על המשטרה, של הטוב בשטה לפגוע מםויימים
מכלל להוציא אין ברוחה. לפגוע .עלולים והם למשטרה, מסביב האווירה את העכירו אלה
מחמת למשטרה, מלהצטרף מתאימים מועמדים נרתעו כך ידי שעלי האפשרות את גם חשבון

כאמור. שנוצרה, העכורה מהאווירה הנובע היסום
שהוכרז כפי המשטרה, ירי על מתקבלת הביקורת לביקורת: דלעיל בדברים הכוונה אין
תלונהותבואי בל ושיפור. תיקון הטעון את לתקן רצונה עז כי ובתורה, ברצון פעם, לא ירה על
גקפרנות, נחקרת  אחרת דרך בכל או העתונות, דרך ממשלתי, ממוסר שתבוא: טאיין
ננקטת פניות וחסרת נמרצת ופעולה אחראים, קצינים ידי על חיפוי, וללא פנים משוא ללא

 הוגנת בלתי בהתנהגות חשוד משטרה איש נמצא כזאת. בפעולה צורך שיש בכליטקרה
מטילים למשמעת הדין בתי הצורך. במקרה פלילית, או  משמעתית פעולה נגדו ננקטת מיד
העונש מן יותר כבר עונש הוגנת, בלתי בהתנהגות אשמים שנמצאו אנשים, על פעם לא

אזרחי. דין בית לפני הובאו אילו להם ניתן היה אשר

ציבור יחמי .2

דעת את המביעים אחרים גורמים ועם העתונות עם יחסיה את לטפח המשיכה המשטרה
המכריע ברובה מחלקה. ראש בדרגת קצין המשטרה כדובר נתמנה הדוח בשנת הציבור.
מגרעות. על וחיפוי פנים משוא לירי יביא שהדבר מבלי ואוהד, הוגן ביחס העתונות נענתה
העתונות של חובתה ומילוי הוגנת, בביקורת בה פגיעה רואה המשטרה שאין אמרנו כבר
הרוב של יחסו המשטרה. ובין בינה ביחסים וכלל כלל פוגע איננו וסטיות מגרעות בגילוי

■. בלבטיה. למשטרה לעזר היה והוא ומעודד, הוגן העתונותיהיה של המכריע

44



המשטרה אנשי נגר תלונות .3

מוגשות המכריע ברובן הקודמת. בשנה 368 לעומת תלונות, 316 הוגשו הנסקרת בשנה
בהן, לטפל, מסרבת שהמשטרה חשיבות מעוטי בסכסוכים המעורבים אנשים ידי על התלונות
בעבירות שהואשמו אנשים ידי על הוגש תלונות מספר כך. ידי על מקופחים עצמם את והרואים

. אלה. משפטים להגיש מקום היה לא דעתם ושלפי תנועה
 תוצאותיהן: ואת שהוגשו התלונות מספר את המראה טבלה להלן

33 ה ל ב ט

19561955

316268

5397
196258
10

7 ■

5013

שהוגשו התלונות נוספו

משפטית וגררופעולה מבוססות נמצאו
מבוססות בלתי נמצאו

המגישים ירי על בוטלו
הוכחות מחוסר בוטלו

הדוח תקופת גמר עם חוסלו טרם

368 316 הכל בסך
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ה' פרק

ושירותים תלה נ מ

ומשרדי מנהלתי וחסכון ייעול .1
התפוקה להגברת בחי?, האדמיניסטראציה דרכי לשיפור המאמצים נמשכו הנסקרת בשנה

ובהוצאות. האדם בכוח מכסימאלי .חסכון להנהגת העובדים של
מיליון מחצי למעלה נחסכו מכך וכתוצאה ביותר הוחמר רכב בכלי השימוש על הפיקוח
מיליון וחצי בשניים פחתו בקילומטרים והנסיעות ל0/י15), קרוב (שהם דלק של ליטרים
בקניית המקומי הייצור העדפת ידי על הושגו זר במטבע ניכרים חסכונות בערך. קילומטרים
הגברת  שמטרתן ביחידות בבקרותיה המשיכה המשק ביקורת חוליית משטרתי. ציוד
בנוהלים שיפור והורגש יחידות, 23 בוקרו הדוח בשנת המשטרה. של המשקיים בענפים היעילות
מיכון המבוקרות. ליחידות קבע פקודות בהכנת לעזר היו הביקורת תוצאות ובפעולות.
על העולים להישגים המשטרה הגיעה זה בנידון רבה. בהצלחה הוכתר המשכורת חשבונות

אחרים. משרדים של הממוצע
שהיו המדינה הכנסות לגביית המתייחסים התפקידים למשטרה הועברו הנסקרת בשנה

בוטל). זה (מוסד האוצר של המשנה גזברי של לסמכותם כן לפני נתונים
ובפישוטם בשיפורם בייעולם, לטפל משרדיות, לשיטות קורם שגמר קצין, על הוטל הרוח בשנת
בזמן חסכונות השנה, בסוף כבר הושגו, מכך כתוצאה במשטרה. הנהוגים הטפסים כל של
מתייחסים שאליהם המשטרה, עבודת של שונים בשטחים הטיפול של היעילות והוגברה ובמרץ

שתוקנו. הטפסים
לא המרינה המדינה.מבקר מבקר של נציגיו עם הדוק פעולה בשיתוף פועלת המשטרה

ערך. וקלי מעטים ליקויים אלא המשטרה של והטשקית המנהלית בעבודתה מצא

אפסנאות .2 
קניות א,

קשר, מכשירי רכב, כלי של קניות זה ובכלל הקניות, במדור מרוכזות המשטרה של קניותיה כל
של הקנייה משלחות ידי על המדור נעזר לארץ בחח הקניות בביצוע וכיו"ב. וטכני, מדעי ציוד
ומצרכים סחורות המשטרה מעדיפה בקניותיה השילומים. חברת ועלידי הכמהין משרד
בשוק הזמנות 2580 בוצעו השנה זר. מטבע השקעת הדורשות יבוא, סחורות על מקומיים

גדול). מידה בקנה אמנם היה מהן (שחלק לארץ בחוץ לעומת,185 המקומי,

חימוש ב.

הנשק של ותקינותו שלמותו על ובהשגחה בפיקוח גם המשטרה מטפלת נשקה, החזקת על נוסף
נשק, המחזיקות היחידות מספר אחרים. מורשים חוץ גורמי ובירי ובכפרים ביישובים הנמצא
אלה. ביחידות נערך בקרות של גדול ומספר ל553, מגיע המשטרה, של בפיקוחה הנמצאות

תיקונים. כ4000 הנשק סדנת ידי על בוצעו הנסקרת בשנה .

: ■■■■■.. אפסנאות שירותי ג.

כבר משקי, בציוד המטפל טמנו, וחלק ציוד, של חדש קטלוג בסידור הוחל הנסקרת בשנה
יי ■ יי . פורסם.
.; ■ . י פנקסים. וחיבור כריכות 3000 וביצע הדפסות כ8,000,000 הוציא הדפום בית

מפאת כלכלה האנשים מקבלים שבהן (ביחידות חדשים מטבחים שבעה נפתחו השנה .
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גמרי לאחר שנסגרו ארעיים, מטבחים ששה נפתחו כן מםויים); מגורים למקום צמודים היותם
ובוצע לאסירים מזון מנות סופקו כן מטבחים. 39 פעלו בםךהכל הוקמו. שלמענו המבצע

. ... קבלנים.פרטיים. ירי על לעצורים שניתנה הכלכלה על פיקוח
המשטרה אנשי שכל שעה ,,קדש", מבצע .בזמן לאנשים סופק מזון מנות של ניכר מספר

לתפקידם. צמורים היו
שק'ים. לידי הארצי האימונים בבסיס המזנון להעברת הסדרים נעשו תשנה

בנייניפ .3
דלקמן: הפירוט לפי חדרים, 6000 שהם מבנים, 1167 המשטרה החזיקה הדוח בשנת

42 י טיגארט בנייני
123 אחרים ממשלתיים בניינים
907 . י דירות
95 . שכורים בניינים .

1167 הכל בסך
הגבול, משמר בסיסי נקודות, תחנות, והנפות, המחוזות מטות לאכסון משמשים הבניינים

ולריור. וסדנאות מחסנים הדרכה, בסיסי
ובו/ האורוות המוסכים, המגדלים, המרתפים, המחסנים, את כולל איננו החדרים מספר

ושכרה הקודמות) השנים. (ממכסת דירות ושמונה חמישים המשטרה רכשה הנסקרת בשנה
בחיפה. למשטרת המגיעות דירות שש נמסרו טרם שלושעשרה.

חלק שירותם. סיום אן* על משטרתיות, בדירות המחזיקים אנשים של בעייה קיימת עדיין
משפטי. בטיפול נמצא המקרים מן

אלה לצרכים הכספיים שהאמצעים משום קשיים, מתגלים ובשיפוצם הבניינים בהחזקת
להחזקת האחריות חירום. שעת של לתיקונים להוציא הכרח יש מהם גדול וחלק מצומצמים, .

פיקוח. של מםויים קושי קיים כאן אולם מחזיקיהן, על מוטלת הדירות
נגמרה קדש). מבצע (לרגל פיקוד ומטות מקלטים הוקמו גבול, תחנות בוצרו הרוח בשנת
הוחל כנען; הר על המרגוע בית הוקם ובקריתגת. בברגיורא, חנה, בפרדם התחנות בניית
ביפו התחבורה סדנת שופצו; ושפרעם מעונה תחנות וכאייל. בתלהשומר תחנות בבניית
רשתות והוחלפו ביוב רשתות חודשו בן מםויימים. כלא בבתי הוקמו מעצר תאי הורחבה;

זופתו." הגגות כל שונות; בתחנות החשמל
עדיין חיצונית. מים לרשת  תחנות ושתי החיצונית, החשמל לרשת חוברו תחנות שתי

י . טיכלים. ידי על מים המקבלת אחת תחנה נשארה

תחגורה .4
הובלה כלי א.

הבינוי; מחלקת עבור טון שמונה בת אחת מהן משא, מכוניות חמש נרכשו הדוח בשנת
לשמש נועדו הקטנועים ,,וספה". מתוצרת קטנועים ושני סגורים טנדרים שמונה נרכשו כן
מכונית טנדרים, 4) רכב כלי 18 המצבה מן הוסרו דואר.המשטרה. ולתפקידי הזמנות לחלוקת
תפקידיהם הממלאים משטרה לאנשי נמכרו האופנועים אופנועים. 10 גרר, מכוניות 3 אחת, משא
ידי על שהורכבה מיוחדת הערכה ועדת ירי על נקבע מחירם לתחבורה; זקוקים הם שבהם

הכללי). החשב
בימי מוגברים כוחות להעברת למשטרה הדרושים הגדולים, הרכב כלי בעיית נפתרה. טרם
שוטרים". "נושאות מכוניות ארבע סיומן לפני עומדות הדוח שנת סיום עם שונים. מבצעים
המשובשת ותהא דרך, בכל לנסוע והמוכרת קשה, עבורה המבצע המשטרה, שרכב לציין יש
..■■.. 1 , ובלה, הולך והוא ,1949 שנת מאז חורש לא ביותר,
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. ' . ... י ומםפנח מחסנים סדנאות, ב.
ולטיפול. לתיקונים ויותר יותר מקקים שהם כך לידי מביאה הרכב כלי של ובביתם התיישנותם
רמת להעלאת גדולים מאמצים ונעשו ארם, בכוח לקמץ הוכרחו ברכב הסדנאותהמטפחת

■ האדם. כוח של ולהבהרתו הטיפול
מתנודד עבודה יום בגמר בסדנה הנשאר הרכב של הטכםיטאלי והאחוז פרי, נשאו המאמצים

רכב. כלי בארבעה אחד עובר מטפל שלפיו עקרון על נקבע האדם ל10.8.כוח 6.2 בין
(בקרות רכב בכלי בטיפול הנהוגות לשיטות הותאמו המספנה של והנוהלים העבודה שיטות
נשלחו המספנה מן עוברים וייעול. שיפור לירי שהביאו תוכנית) לפי מונע, וטיפול שגרתיות

. ■ , להשתלמות. לארץ ילחח
לחיפה. בגרמניה בנייתה ממקום עצמה בכוחות הגיעה המשטרה מספינות שאחת לציין יש

כך על נוםן* חדשות; ספינות תוספת עם וצר הולך המשטרה ספינות של טעגנן מקום
המעגן. מקום ובין המספנה בין המקום ריחוק ידי על רבים קשיים נגרמים

: . . דלק ג.
מאשר פחות דלק ליטר 545,332 השנה צרכו מכך כתוצאה בדלק. החסכון הוחמר הדוח בשנת
בשנה מאשר פחות קילומטרים ב2,252,395 נסעו הרכב כלי .(%15 של (חסכון הקודמת בשנה

הקודמת.
:1956 בשנת ובחטיבות במרחבים הדלק איכול ואת הקילומטראזי את המראה טבלה להלן

34 טבלה
1956  וחטיבות מרחבים  דלק ואיכול קילומטראז'

היחידה שם
ו

■קילומטרים בנויו איכול
, בליטרים

התצרוכת אהה
הכללית

הארצי 1,431,165325,78110.7המטה 
ירושלים 2,147,685489,84516.0מחוז
תלאביב 3.8נ2,024,524419,901מחוז
המרכז 2,581,812458,29015.0מחוז
חיפה 2,339,090524,10717.2מחוז
הצפון 2,986,345651,11321.3מחוז

הארצי האימונים 267,16563,3612.1בסיס
273.69592,0513.0שירותים
עזה 96,21026,1220.9נפת

. 100.0 3,050,571 14,147,694 הכל בסך

למטה:: שצרכו הצפון, מחוז ושל המרכז מחוז של הארצי, המטה של ברכב הושג בדליק החסכון
. המוקצבת. הכמות מן

. . ■ . נהגים ד.
לנהוג המורשים כל של עיניהם חדשים. משטרתיים. נהיגה רשיונות 170 הוצאו הדוח בשנת

. ; נבדקו. משטרתי ברכב
כלי ועל הרכב על כבד עומס הטיל הדוח בשנת שבוצעו מבצעים של הגדול המספר

■ י . הנהגים. על וכן האחרים, התחבורה

. משטרתיים רכב לכלי תאונות ה.
21.590 של ירידה השנה חלה משטרתיים רכב כלי מעורבים היו שבהן התאונות במספר
: ירד הנפגעים ■מספר גם .(1955 בשנת 335 לעומת תאתות 263) הקודמת. השנה לעומת;
של שהם.55.390 המקרים,(142, של. ברובם הקודמת) בשנה 138 לעומת 109) ניכרת במידה

 הוטלו וביתרם בתאונה; אשםי היה; לא המשטרתי שהנהג נתברר נגמרה) שחקירתם המקרים כל
המשטרה. למכוניות שנגרם הנזק דמי את לשלם חוייבו הנהגים מן ורבים חמורים עונשים
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התאגנה עקב נעגלגת

תל.י
געדבזד

7
5
4
15
9
11

51

עגנש
אחר

0
3
17
12
6

לי0

65

תשלגמ
דבוי
בגן

3
3
15
7
5
17

50

פבגם
י ד!;זק

הנה ליכב
אינ\ ^עזממשטרתי י בל"

23
22
47
11
23
16

1257
927
1278
744
3187
2239

142 9632

: מחוזי ובפירוט ארצי בסיכום התוצאות, ואת התאונות את המפרטת טבלה, ל\זל\

35 טבלה
1956  משטרתיים רכב כלי מעורבים היו בהם תאונות

הנכנעים מםנר

רי0 אז

קל מגר

40 10

שטרים

קל

52

תמגר

21 4 5
2  4 
13 1 18 1
11 2 3 . 
7 1 14 
5 5 91

נו? ננרמ שבהן תאגנגת בפגעג שבחן תאגנג'ת

לרכב לרכב לרכב תבל סד
שגטרים אורהיס עזגטרימ ^י^יתא1נ:ת ^י^י ^י^י ואורחים יבלבד בלבר

3
10
6
7

40

4
2
5
3
2

6 

18

16 
20 
28 5
16 4
11 1
26 1

117 11

3
2
9
8
7
8

37

4
4
12
3
10
9

42

35
31
69
40
38
50

263

גז ד י י ל י

הארצי המטה
ירושלים מחוז
תלאביב מחוז

חיפה מחוז
הצפון מחוז
המרכז מחוז

הכל בסך

כ0.



קשר .5
. , . . , . אלחוט א.

הקשר מערכת ובדיבור. בטלפרינטרים (מורס), באיתות מופעלת האלחוטי הקשר כמערכת

נייחים. אלחוט ממיתקני וב%32.3 ניידים טמיתקנים ב%67.7 מורכבת המשטרתי
הזרפ על להשתלט הקשר עובדי צוות על הקל בטלפרינטרים המטות בין הקשר ריכוז
המברק. תנועת משך את ולקצר היחידות עם לקשר להתפנות מברקים, של והולך המתגבר
ומונע הקריאה על מקל זה (דבר המכשיר. ידי על המברק של הדפסתו  אחרות מעלות

המרחבים. שבתוך התחבורה עורקי ושחרור שיבושים)
איפוא, עלתה, המברקים תנועת מברקים. ב875,111 הקשר מחלקת טיפלה הדוח בשנת
נקבע, בפעם פעם מדי שנעשו נםיוניות בדיקות לפי. הקודמת. השנה לעומת ב%36.5

כשלושים. הוא במברק המלים של הממוצע שהמספר
(אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומית הוועדה מרכז עם קשר מקיימת ישראל משטרת

הארצי. שבמטה הקשר משרד באמצעות מתנהל זה קשר בפרים.
.1353  בםה"כ ;1177 נתקבלו לאינטרפול; מברקים 176 יצאו הנסקרת בשנה

שבוצעו השונים המבצעים בשעת יעילותה את והוכיחה במלואה נוצלה הקשר מערכת
שהוחזקו השטחים אל גם שעה אותה הורחבה הקשר רשת קרש. מבצע בשעת ובייחוד השנה,

המדינה. בידי

טלפונים ב.

הקווים מספר פנים, ולקשר חוץ לקשר טלפון מרכזיות 84 במשטרה פעלו הרוח שנת בסון?
משום הטלפוניות, החוץ שיחות של רישום לנהל הפסיקה המשטרה ל1551. הגיע והשלוחות
מקבלת המשטרה בעבודתם. להם והפריע היחידות תורני על כברה מעמסה הטיל שהדבר

.  י י הדואר. משרד של רשוטיו את זה לצורך

דואר ג.

משתמשת המשטרה השונות. המשטרה יחידות יין וצרורות מכתבים מעביר המשטרתי הדואר
אחרים. ממשלתיים מוסדות ועם פרטיים אזרחים עם קשר לשם רק המדינה בדואר

תשלומי* .6

. תקציביות הוצאות א.
ברובה היתה, לא הקודמת, הכספים שנת לעומת הנידונה, השנה בתקציב שההגדלה לציין יש
כמעט אלא והאמצעים, הפעולות הרחבת ידי על לא נגרמה היא כי מרוטה, אלא המכריע,
להחזקה התקציב המשכורת. התייקרות ידי על בעיקר בלבד, התייקרות ידי על לחלוטין,

יחסית. רק ולא גרידא במספרים אףי פחת ובפעולות
;1956 האזרחית לשנה החשבונות ואת התקציב את מראים להלן הניתנים המספרים .

1955/1956י התקציב לשנותי הממשיים התקציבים■ גם השוואה, לשם ניתנים, (לצידם

ו1956/1957.
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הסעיף
התקציב
לשנה

האורחית
על הוצאות

התקציב להגבההשבץ! יתרה
הית?*יב

, . לשנת
הכספים

התקציב
לשנת
הכספים

ו1956,1955/501956/5

י יפריל" יפריל" יל" ל"יל"

17,841,30092819,0150,0369281.195,33616,390,20018,325,000משכורת
ארגוניות 880,1252241,145,525224265,400865,050885,150הוצאות
ופעולות 1,707,7008291,832,079829124,3791,972,6001,619,400החזקה

864,4622041,112,939204248,477594,500954,450השקעות .

במשרדי נוטרים
100100)100866621,792הממשלה

נוטרים ע"ח 43716,020הכנסות
הממשלה ()429במשרדי 605,6721

הכל 21,290,68702223,143,3016221,849,61419,822,45021,784,100בסך

על ההוצאה עודף רוב את שכיסה ,1050/1057 לשנת הנוסף התקציב אישור לאחר נעלמו הגועונות הערות:
הנסקרת. בשנה התקציב

משנה חשבונות ב.
ביום היתרה
31.12.1956

התאוה
1.131.12.1950 0ד,"כ הכנסות כיום יתרה

1.1. 31.12.1956 1.1.1956 פירוט
י ל" פרי ר"יוי פרי י ו1" פר )"7 פרי י ל" פרי

16,601598 393,691 835 410,293 433 383,514 649 26,778 784 נוטרים פקדתות
 : אחרים פקדונות

115,766 566 235,590 541 351,357107 268,743 406 82,613 701 משטרה פקדונות א.
718,618129 י   718,618129 718,618129   שונים פקדונות ב,

1,191,811 435 77,227 835 1,269,039 270 1,269,039 270   הכנסות

2,042,797 728 706,510 211 2,749,307 939 2,039,915 454 109,392 485 הכל בסך

הערות
של פקחנותיהם פרטיים; מעבירים של פקרונותיהם רק נכללים זה במעיה  .. נוטרים

בתקציב, נכללו ממשלתיים מעבידים
פקדונות בעלים, ללא שנשאר רכוש מכירת פדיון המשטרה, קרן כספי  הם: חפקדונות

ועור. עזבונות אסירים,
(עלייה ל"י, ל1,296,039,270 השנה עלו ההכנסות האוצר. לזכות כולן הועברו ההכנסות
(כגון שונות, אגרות מגביית המשטרה, מעובדי מסים מגביית באו: ההכנסות (87.070 של
וכוי. ומהחרטות מקנסות יושר), תעודות חריפים, משקאות של המכירה שעות להארכת רשיונות

המשטרה. מאנשי שניגבו הטסים סכומי בעליית בעיקר נעוצה בהכנסות העלייה סיבת
מכירת פדיון של היתרה מהעברת מורכבת הקרן של הכנסותיה המשטרה. קרן  ■. חקרנות
העברות  הוצאותיה ועור; המשטרה אנשי על שהוטלו הקנסות מרמי בעלים; ללא הרכוש
המשטרה. תזמורת של והוצאותיה מצטיינים משטרה לאנשי פרסים תשלום ההלוואות, לקרן
הכנסותיה ל"י. 8,801.615 של בעורר המשטרה קרן של פעולותיה נפתחו הנסקרת בשנה
סל עודו* נשאר השנה בסוף ל"י. 49,107.105 והוצאותיה ל"י,. 41,012.097 השנה במשר היו

, ל"י. 706.541
מחלה, למקרי הסיוע קרן הסער, קרן  דלקמן: הקרנות במשטרה קיימות כר על נוםףי

ועור. המרגוע בתי קרן הלוואות, קרן
בשני: משתלטת הפרטייה המשטרה. אנשי של חייהם לביטוח קרן הוקמה 1956 בשנת
במקרה. לזכאים ניתן והוא ל"י, ■2500 הוא הביטוח סכום לשנה. ל"י 4.750 של תשלומים

■ . . המבוטח. מות של
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וי ק ר פ

ומבצעים שיטור מניעה,
ומניעתו! העבריינות נעייות .1

השנים בדוחות הנסקרת. בשנה ניכרים גינויים חלו לא העבריינות של העיקריים בקווים
השפעתן  בישראל העבריינות של המיוחדות הבעיות. של מפורט ניתוח ניתן הקודמות
על ובפרט המדינה, אוכלוסיית על שעברו השונות והתלאות המלחמות של הפסיכולוגית
ובין הרגילה העבריינות שבין הגומלין השפעת האחרונות; השנים בעשרות החדשים, חלקיה
המיוחדים הכלכליים מהתנאים כתוצאה מספר, שנים במשך שפרחה הכלכלית העבריינות
הנפשית ההשפעה אלה; בתנאים להילחם שבאה הכלכלית החירום וטתחיקת בארץ ששררו
הימים; עולי של העבריינות בעיות מחתרתיים; רוח הלכי של לכת המרחיקה והסוציולוגית
של והחשבונות בדינים נסקרו אלה כל  העבריינים; של ופרופםיונאליזאציה רציריביזם
מחדש בהם ולרון לחזור ברעתנו ואין ו1954), 1953 השנים של (ובייחוד הקודמות השנים
השטה, פני על מחדש והופיעו שצצו תופעות בדבר מספר הערות להעיר יש ברם, בפרוטרוט.

הציבור. בחוגי דאגה והמעוררות
שביצעו הגונות, משפחות בני תיכוניים, םפר בתי תלמידי נערים, כנופיית של גילוייה
זרם בעקבותיהם הביאו מאסרם, עקב שנתגלו הלוואי ותופעות התפרצויות, של ניכר מספר
הקודמים בדוחותינו עיון מוצדקות, כבלתי נראות אלה הכללות הכללות. ושל פירושים של
ידי על חוקיות בלתי לפעולות נדחפים שאינם נוער בני של הסתבכותם  זו שתופעה יגלה
תוצאה הוא רבים (שבמקרים הרפתקנות יצר ידי על אלא ירודים, סוציאליים או כלכליים תנאים
אייציבות ירי על או מותרות) של חיים אורח ושל הציבור בחיי התעניינות חוסר של
חורגת שהיא לחשוב יסוד ואין חרגה, לא פעם אף היא אולם חרשה; איננה  פסיכולוגית
במידה מקריח שהיא לומר ואפשר במעלה, הראשונות מן שאיננה תופעה מממדי הפעם גם
סטייה לידי להביא מסוגלים פרובלימאטי אופי בעלי שהנם שניים או אחד נער מרובה.
ועל החזק אופיים ידי על דווקא משפיעים הפרובלימאטיים הנערים חברים: של ניכר במספר
מן חריגה ושל מרדנות כמעשי חבריהם בעיני הנראים ובהתנהגותם, שבמושגיהם "השוני ירי
צעירים. אנשים על ביותר החביבים האופי מקווי הם הדורות שבכל אופי קווי  המקובל
גם בה להרגיש היה אפשר כי אם הנידון, במקרה עיון אגב המתגלית לוואי, תופעת
הציבור מן שחלקים והנקמנות הנוקשות היא חמורה) אזהרה מפניה להזהיר (ושיש כן לפני
שניתנו הפירושים מן בחלק במיוחד ושהתבלטה לשעבר, עבריינים כלפי  ומראים  הראו
שלילית, תופעה איננו ועבירות עבריינים כלפי חומרה של יחם לעיל. הנדון הנערים למעשה
מן שחלקים ועבריינים, עבירות כלפי סלחנות של יחס דווקא רבים במקרים אנו רואים אצלנו
לא כך על נוסו* שונות; כלכליות עבירות כגון חמורים, מעשים בהם רואים אינם הציבור
להימלט,ימתוך גניבה, בשעת שנתפסו ממש, פליליים לעבריינים עזרו שאנשים מקרים קרו פעם
המטפלים מוסדות מבקשים שבהם למקרים כוונתנו מוצדקת. ובלתי מדומה "רחמנות"
אפשרות לשעברי לעבריינים לתת הזדמנות משטרה, ואנשי שופטים וכן לשעבר, בעבריינים
שנידונו שאנשים כך על טחו שיישובים במקרים נתקלנו דרכיהם. הטבת ושל שיקום של ,
של אפשרויות קיימות שבו חדש, במקום בעבודה פרנסה להם שימצאו כדי אליהם, נשלחו
לעזור הסירוב בגלל רבים מכשולים קיימים המשקמים המוסדות של בפעולתם גם שיקום;.
אנטיםוציאליים, עבריינים של מקרים קיימים אמנם, ,למוטב. עבריינים להחזיר לנםיונוה
עבריין לתקן אפשר מאוד רבים במקרים ברם, אפסית; או קלושה דרכם את לשנות ■שהתקווה /
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האנשלבו את לפלוט חנ*יוניח תיקון. של נאותה הזדמנות לו תינתן אם צעיר, ובמחול טתח>
את מסכנת מופרית, התנשאות ושל עגונות של הרגשה מתוך החברה, מתוך י^גמרי הללו
הקשורים פושעים של קאסטה או מעטר ויוצר מינו בני עם מתחבר הנפלט העבריין כי הציבור,
מלחמה אלא תקנה לו אי! ואז לחברה, משותפת שנאה ירי ועל הגורל שותפות ידי על בזה זה

חרמה. עד
שהמשטרה והתרומה וחברתיים, חינוכיים אמצעים ידי על למניעה ניתנות שצויינו התופעות
להענשת מעשה, לאחר בעיקר כאן לפעול יכולה המשטרה מועטה.  זה בעניין לתרום יכולה
עבריינים לגבי למדי, יעיל מניעה, אמצעי רבה במידה היא העונשין פעולת גם (אכן העבריינים
שהמשטרה המניעה שטחי החברה). מן בידולם ידי על עצמם, הנענשים לגבי ואן* אחרים,
הסוציולוגיים. והגורמים החינוך פועלים שבהם לשטחים מחוץ נתונים בהם לפעול יכולה
ממשית עבריינות על ידיעות ובאיסוף בשיטור בשמירה, מתבטאים המשטרתיים המניעה אמצעי
המגבלות מחמת מוגבלות זה בשטח המשטרה של שאפשרויותיה בצער לציין יש ופוטנציאלית.

ובאמצעים. האדם שבכוח
המשטרה של תפקידיה טםויים. עדיפויות סולם לפי כוחותיו; את להפעיל חייבת המשטרה
הבטחת ועל הסדר על ושמירה שיטור הכללית: המשטרתית ובדוקטרינה בחוק כמוגדר הם,
, עבירות שביצעו עבריינים של לדין והבאתם תפיסתם עבירות, מניעת והפרט; הציבור של

שנאסרו. עבריינים על ושמירה
מכרעת לפעמים התפקידים: בין העדיפויות סולם את ומוחלטת נוקשה בצורה לקבוע אמנם קשה
למרי, החלטית בצורה לקבוע אפשר ברם, אחר. סוג של זו ולפעמים אחר, סוג של חשיבותו
הסדר על השמירה אחרי המרינה; היא הסדר לכל: קודמים והשיטור הסדר על שהשמירה
מהוצאות את ולציבור למדינה החוסכת המניעה, עבודת של חשיבותה לבוא צריכה והשיטור
שבו השני הקו בעצם, הוא, העבריין גילוי ובהענשתו. מעשה לאחר העבריין שבגילוי והטרדות
ולהענשתו העבריין לגילוי גם כי (אם נפרץ הראשון שחקי לאחר הציבור, על ההגנה מתבצרת
יכולה, המשטרה אין הצער, למרבית ומרתיע). מונע כגורם מועטת לא חשיבות כאמור, נודעת,
בתפקידי. בל, קודם להתרכז, חייבת היא זה. עדיפויות סולם לפי לפעול הקיימות, בנסיבות
של עבודתה עוטרת זה תפקיר לאחר ביותר. הרחב במובנם ובשיטור, חםדר על השמירה
לקוייה, שיטה שאלה"של כאן אין העבריינים. של הגילוי תפקירי על  בתנאינו  המשטרה
השמירה תפקירי ברירה. מאין נעשה הדבר נאות: הבלתי החלק על המשקל עיקר את המטילה
בעיקר לו יש זה כוח כי (אם הגבול משמר של פעולותיו את גם הכוללים והשיטור, הסדר על
התבלט זה ודבר המשטרתי, האדם כוח של והולכים גדלים חלקים מעסיקים מניעה) תפקירי
המרינה; של הבטחוני במצב הקשורים השונים המבצעים בגלל הנסקרת, בשנה שאת ביתר

ז במבצע קשורות שהיו השונות הפעולות ובסופה; השנה בתחילת המוגברות הפראיון פעולות
(ובפעולותיה בלבד הגבול משמר את לא העסיקו אלה כל  עזה ברצועת המשטרה הקמת סיני;
חלקים אלא כלל), המשמר עסק לא עזה ברצועת המשטרה ובהקמת סיני במבצע המשטרה של
רובו את אלה תפקידים העסיקו מםוייטות בתקופות כולה. המשטרה מכוח ביותר ניכרים

בולו. את אף ולפעמים הכוח, של המכריע
בימי דבר, של בסופו המשטרה, הועמדה לא אחרות ולסיבות לישראל ההגנה לצבא הורות

. למשל אילו, אחרים. המערכה היו.פני חלילה, אילו, לה, צפוי שהיה הגדול במבחן סיני, מבצע
בעורף תפקיד למלא המשטרה על. היה אז כי הגזמה, בלי לומר אפשר באויר, ערינו הותקפו
אלא הציבוריים, השירותים ושל תקין חיים אורח של האפשר ככל סדיר בקיום רק לא צה"ל,
כאמור, אולם, לכך, ודרוכה מוכנה היתה המשטרה איתנה. רוח של מוראל, של כגורם אף
על שעברה. החירום שבשעת הדבר של פירושו אין אולם זה. במבחן הועמדנו לא לאושרנו
למספר פרט  רגילה עבורה כל הנורמאלית. בעבודתה להמשיך המשטרה יכלה המרינה
הוצאו המשטרה אנשי וכל בטלה.  מהכלל, יוצאים ביותר, חיוניים תפקידים של מועט
ונקודתי. תחנתי בדרג חירום תפקידי שמילאו. מיוחדים, מוצבים 38 הוקמו חוץ. לתפקידי
נמשך זה מצב החירום. שעת לענייני מיוחד מטה למוצב פרט לחלוטין, פסקו מטה עבודות כל

53 ■ *



החרייפר! הסכנה פ*קה אשר על מכן, לאחר ניכר ויזמן הקרביות הפעלות קייטור* שוויו1 זמן ".ייכל הפראית. מצר
למשל, חירום, סידורי ידי ע? קשות הרגיזה המשטרה עבודת זועזעה אחרות בהזדמנויות אח
ניכר מספר הוצא בהן שגם סיני) מבצע לפני (עור הפדאיון של מוגברת פעולה של בתקופות
ממאירה בתופעה הקשורים חירום לתפקידי והועבר הרגיזה עבודתם ממסלול אנשים של ביותר

זאת.
לעיל. דובר כבר עזה ברצועת המשטרה בהקמת הקשורה המעמסה על

בתפקידים המועסק לזה (פרט האום כוח יתרת את להעסיק ההכרח מן אלה, בתנאים
בירי עלה שלא שהעבריין, כרי וגילוי, חקירה בעבודות לעיל) הוזכרו שלא שונים מבצעיים
חוטא יהיה שלא מעשיו, תוצאות מפני מחסינות ייהנה לא עבירה, מלבצע למנעו המשטרה

נשכר.
היא הכוונה זה. בשטח עושה המשטרה .מוזנחים: המניעה שענייני ולחשוב לטעות אין
העדיפויות סולם את משנה היתה  הנאותים והאמצעים המכשירים בידיה היו שאילו לומר
היכולה בעולם, משטרה שיש לחשוב היא טעות ברם, מניעה. לתפקידי מרצה רוב את ומקדישה
המשטרה ותהא אידיאליים, בתנאים אח אפשרות, בגדר כלל איננו זה דבר כליל: פשעים למנוע
חלק רק הם המשטרתיים המניעה שאמצעי צויין כבר תהיה. כאשר ויעילה מוכשרת עשירה,
כלכליים חברתיים, אמצעים הם יתרם בהם; להשתמש חייבת כולה שהחברה המניעה מאמצעי

וחינוכיים.
הניתנות "עבירות אותן מכנה המשטרה שמדע עבירות נגד ביותר הטוב המניעה אמצעי
להוציא אפשרות אין הצער למרבית הקבוע. הסיור הוא  שונות) גניבות (כגון למניעה"
מצוקה, השם לו נאה שיותר אדם, בכוח המחסור בגלל מספקת בטירה ברגל קבועים לסיורים אנשים
סיורי מסריטים. משטרתיים בתפקידים יעילה פעולה למנוע כדי בהם שיש טטרים בעלת מצוקה
עבודתם, את .לשפר מאמצים ונעשים שונים, מניעה בתפקידי מועסקים הממונעים השיטור
לתועלת מוחשת הוכחה קיבלנו סיני מבצע בימי הרגלי. הסיור מתפקידי שונים תפקידיהם אך
אח שונות: מפתח ובנקודות הערים ברחובות שוטרים של מנוכחותם לצמוח העלולה הרבה
הספיקה גניבות, למניעת ולא אחרות, למטרות ולרחובות לנקודות הוצאו שהשוטרים פי על
אשליה זאת תהיה השונים. והפושעים הגנבים של פעולתם את לשתק כרי בלבד נוכחותם
בפני הפתוחות ההזדמנויות ונשללו הפחד פעל פטריוטיים; מניעים פעלו שכאן לחשוב
זמן זו בצורה בעבודה להמשיך המשטרה בידי אין לדאבוננו, אחרים. בזמנים העבריינים
האמורים הסידורים עבודתה. שטחי בכל הסדירה פעולתה כליל שתשותק מבלי ממושך,
איננו זה דבר זה: במערך תמיד להפעילה אפשר אי חירום. שעת כהסדרי אך,ורק נתאפשרו
אפשר חירום בשעת רק קצר. זמן תוך כליל המשטרה פעולת את למוטט עלול והוא אפשרי
העבריינות בשטח האמורות (התוצאות אחד לצורך המשטרה פעולות כל את לזטןמה להזניח

ספורים. לשבועות או ספורים לימים ורק המערך), של לוואי תוצאות אך כמובן, היו,
הגבול משמר של פעולותיו כל יכולתה. במיטב מניעה בענייני חובתה את עושה המשטרה
בשיטור עוסקת המשטרה מניעה. פעולות כעיקר הן השוטח הבטחון אנשי של פעולותיהם וכל
את להעריך ביותר שקשה לזכור יש שבידה. למכשירים לב בשים יכולתה, במיטב ובמניעה
להערכה ניתנים אינם שנמנעו מעשים קריאתן, מטבע המניעה: פעולות של תוצאותיהן
היתה  המניעה פעולות שאלמלא ספק מספיק,.שאין כבטחון רק לומר אפשר םטאטיסטית.
לכך, היא הכוונה המניעה, שבפעולות הליקויים על מדברים כשאנו והולכת. פורצת העבריינות
לוקה בטחוניים, בעניינים גדולים כוחות. מריכוז להימנע אפשר כשאי השוררים, שבתנאים
בשטחים מתרכז הפעולה עיקר היה החומרית, האפשרות ניתנה ושאילו בהכרח, הרגילה העבודה

... היום. רבה כה בטירה המשטרה את המעסיקים מאלה אחרים
למדינה .ספציפיים שהם בתפקידים המשטרה מטפלת האמורים, החירום תפקידי על נוסח
והאקלים החיים תנאי שתעו. ילדים אחרי חיפוש של בעייה קיימת למשל, כך, הנוכחי. במצבה
שרבים לכך מביאים החדשים, טביןיהעולים רבים בהם שנתונים התנאים ובייחוד בארץ,
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לא  רוועים י^דים ^חרי ח^ו*ט  *ה ת*קיד בדרכם. ותועי6 טבתיחם ביוצאים חיגרים
בקבלת להסתפק יכו^ה המשטרה אין עכשיו המדינה. הקמת לפני זו בצורה למשטרה ידוע היה
מופעלים מכך כתוצאה רבות. לכך והסיבות  הילד את יביא שמישהו ער ולחכות הודעה
ילדים,י אחרי בחיפוש רבות, מאות  כמשמעו פשוטו  לטאות שוטרים בפעם פעם מדי
היא זאת התועה. הילד אבד שבו למחוז מחוץ הדרושים הכוחות את להביא צורך יש אם אפילו

, . , לפרסום. זוכים שאינם דומה מסוג רבים תפקידים יש דוגמה; רק
תפקידים המדינה, הקמת שלפני התקופה מן בירושה, המשטרה אל עברו כך על נוסף)
אלה מתוך אחרים. ממשלתיים מוסדות אותם לבצע היו צריכים ושבעצם משטרתיים, שאינם
על מאסר פקודות של לפועל ההוצאה ואת המשפט לבתי ההזמנות חלוקת את למשל, נזכיר,
יהיו המשפט שבבתי ההכרח על עוררין אין המשפט. בבית איהופעה על או קנם איתשלום
קרו גם קרו אכן (כי הנאשמים של השתוללוחם ולמניעת הסדר על לשמירה שוטרים נוכחים
בתי של מתפקידם העולם ארצות בכל הם לפועל והוצאה הזמנות חלוקת ברם, כאלה). מקרים
שיטות, גם יש באנגליה). ה3£ש1,מ3 .(כגון מיוחדים משפטיים פקידים של או המשפט
הנקראים מיוחדים קבלנים ידי על ההזמנות מםירת נעשה באנגליה, שוב למשל, כך, אחרות:
בארצות הדין; בית ירי על או המזמין הצד ירי על משתלם ששכרם א10008(1, ■ג!861611¥

ההוצאה חוזרת. קבלה עם רשומים במכתבים הדואר, באמצעות ההזמנות נמסרות אחרות
במקרה רק המשטרה לעזרת נזקקות ואלה הדין, בתי של מיוחדות מחלקות בידי נעשית לפועל
מעין טסויימות, סמכויות הוענקו לעובדיהן כי בכך, אן* צורך אין ולפעמים התנגדות, של
רבים חוקים בתיקון צורך יש המצב שינוי לשם אחרות. שונות שיטות קיימות כן משטרתיות.
את משנה זה אין ברם, זו); במעמסה לשאת יתקשה המשפטים משרד שגם ספק (ואין
ברחובות) סיורים (למשל, הטבעית פעולתם ממעגל מוצאים שוטרים של אחרות שמאות העובדה

וכהנה. כהנה עוד למנות ואפשר דוגמה אלא אינו זה דבר גם משטרתיים. לא לתפקידים
שהזכרנו, כאלה ערך, ורבי חשובים מדברים רק לא מורכבים הסדר על השמירה תפקירי
הם שבצירופם אלא .פעוט, לכאורה הוא מהם אחד שכל ולטאות לעשרות מתפקידים אלא
מנגני של בקונצרטים השתוללות מניעת מתקוטטים, שכנים בין תיווך גדול; חשבון מהווים
(אן* עליהם המעיק קטן דבר כל המביאים אנשים של שחר חסרי וויכוחים תלונות ג'אז,
יריעה מחוסר אם לילדיהם) הורים ובין לאשתו בעל בין  ומשפחתיים אזרחיים סכסוכים
שהמשטרה החדשות, לעליות בעיקר הכוונה (וכאן יכולה הכל היא שהמשטרה אמונה מתוך ואם
הבא איש מגרשת אינה המשטרה אליה). פונים ושהם יודעים שהם היחידה הכתובת היא
יסתלק לא שהאיש כדי בסבלנות המצב את לו מסבירה הי^ לה: נוגע שאינו בעניין אליה
לפעמים, נמשכות הללו וההסברות שרירות, מתוך נענה שלא או קופח שהוא אמונה מתוך

תמימות. שעות גוזמה, בלי
העבירות כל של אחוזים מאה לגלות) אח (או למנוע הכללית איהאפשרות שעל לשכוח אין
המגוון בהרכבו התלויים מיוחדים, קשיים אצלנו נוספו העולם, בכל הקיימת המבוצעות,
במינם המיוחדים והתרבותיים הכלכליים הסוציאליים^ בתנאים היישוב, של מגובש והבלתי
עדיין מגובש והבלתי המגוון בהרכבו, מועטת, לא במידה ואן*, במדינה, זו בשעה השוררים
שהישגיה נראה הגורמים, כל את בחשבון נביא אם המשטרה. של האדם כוח צורכו,של די
ותיקים, משטרה חילות של לאלה והמכשולים הקשיים כל אן* על משתווים, המשטרה של
בארצות הפועלים עצומים, וחוקיים חומריים ומכשירים אמצעים ובעלי ארוכה מסורת בעלי
מהפכניות תמורות של מתמדת, תסיסה של במצב נמצאות שאינן ויציב, קבוע שיישובן
אן* עולה ושלפעמים בארצנו, ממש), מלחמתי (או כמוטלחטתי מתמיד מצב של ובבירות,
בפרסומיה עיון שברשותנו. זה על יחסיים, במטרים והן אבסולוטיים כמספרים הן המספרי, כוחם
ומומחים גבוהים משטרה קציני של דעתם וחוות פלילית,* למשטרה הבינלאומית הוועדה של

לכך. נאמנים עדים  טשטרתנו את.בעיות ולמדו במרינה שביקרו אחרות מארצות ביותר
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ותכנון .2 יי
בכוח השימוש של ולחםכונו לייעולו דרכים אחרי בביקוש השנה גט התרכזו חתכנו! פעוטות
ניצול לנצלו אפשר ושבהם ביותר דרוש הוא שבהם למקומות הטלתו ירי על המצומצם, האדם

ואפקטיבי. מלא
שמירת ההזמנות, חלוקת לייעול שונים; במבצעים הייעול להגברת שונים סקרים נערכו
הוקדשה מרובה לב תשומת שתעו. ילדים אחרי החיפוש ודרכי שונות בתחרויות הסדר
הבטחוניים הגורמים עם אלה פעולות של ולתיאומן חירום בשעת המשטרה של לפעולותיה

האחרים. והממשלתיים
לחזותם שניתן ומקרה תפקיד שלכל מנת על השנה, גם נמשכה ונוהל נוהג של התכנון עבודת
הטיפול ברבר החדשות התקנות פרסום עם וברורות. מפורטות הוראות תיקבענה מראש
על ובהודעות במציאות ולטיפול מציאות של לרישומן חדשות שיטות נקבעו. במציאות,

, אבירות.
לשיטה תיקונים להכנסת הכנות ונעשו הקבוצתי השיטור של פעולתו דרכי על סקר נערך

החקירות.■ מתפקידי הגמורה הסדרתה ירי על

גהפתננות המלחמה .3
ארגון ידי על מאורגנות טרוריסטיות התקפות של אופי הנסקרת בשנה גם נשאה ההסתננות
השכנות. המרינות של כיוונן ולפי צורכיהן לפי חליפות, ונחלשו התגברו פעולותיהם הפדאיון.
מבצע לפני ובסופה, הנסקרת השנה בתחילת מוגברת פעילות של תקופות לציין יש בייחוד
על שבוצעו העבירות מספר ב%29.4. עלה למרינה שחדרו המסתננים מספר ולאחריו. סיני
ירד הרכוש נגר העבירות אחוז אולם ,(%33.9 של (עלייה ניכרת במידה הוא אה עלה ירם
עבירות); של הכולל בסך %30.6 לעומת %19.1) הקודמת, השנה לעומת ניכרת במידה
ומספרן הקודמת) בשנה 31.070 לעומת 36.770) הנפש נגד העבירות מספר עלה זאת לעומת
הרכוש של ערכו .(%38.4 לעומת %44.2) וכדומה. חבלה מעשי כגון אחרות, עבירות של
שנגרם הנזק עלה זאת לעומת ל"י; ל244,470 ל"י ט254,140 מסתננים.ירד ידי על שנגנב
כלומר ל"י, 86,910 בסך רכוש להחזיר הצליחה המשטרה שלושה. פי כמעט החבלות ידי על
(שנרכשהבדרכים ידיעתנו למיטב ישראל, לשטח חדרו הרוח בשנת שנגנב. הרכוש מערך %35.6
בקבוצות המכריע רובם הקודמת), בשנה 4414 (לעומת מסתננים 5713 עקיבה), כגון שונות,
השטחים מן השנה באו שחדרו המסתננים רוב .263  לידינו נפלו ומחם בוררים, ומיעוטם
היתח מה עליית הירדן. עבר  הש1י במקום עצמה; מצרים ומשטח מצרים ידי על המוחזקים

הלבנון. משטח בהםתננות גם
היו הם ביותר. גדול עבירות של מסויימים בסוגים המסתננים של חלקט היה השנה אה
הנםיון מעשי מכל ל0/י65~%70 בארץ, שבוצעו הרצח מעשי כל למחצית לקרוב אחראים
ול%10%8 התפרצות או שור ידי על הבהמות גניבות כל של %70 עד ומ>%60 לרצח
חבלה ריגול, מעשי רבים, שוד מעשי ידיהם על בוצעו כן האחרות. הבהמות גניבות כל של

והברחות.
האנשים מספר היה כמה פי וגדול המדינה מתושבי עשרות נהרגו מפעולותיהם כתוצאה

ידם. על שנפצעו
גם חשיבות לייחס יש המסתננים. של פעולותיהם בריסון חשוב תפקיר ממלא הגבול משמר
משמר ירי על הספר ביישובי והמופעלים המודרכים השוטף,. הבטחון אנשי של לפעולותיהם

המשטרה.. פיקוד ידי על  ובערים ובמושבות הגבול,

ומניעה שיטור ,4
: הקבוצתי שיטודהשיטור א.

וצתי, הקב השיטור שיטת לפי הרוח בשנת גם פעלו וחיפה תלאביב בירושלים, העירוניות הנפות,
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כדלקמן: היה 999 בטלפון ביממה .הקריאות ממוצע המכסימאלית. בטירה לעזרתה נזקק ותלותי? .

הנפות. בכי? ירד הממוצע הקריאות מספר .39  בחיפה ;91 בתלאביב ;29  בירוקים
 תלאביב למוקד שונות; קריאות 14036  בירושלים השיטור למוקד הגיעו הכל בסך
יתקלח הירידה אף! ועל בתלאביב, עלה הקריאות מספר .16982  חיפה למוקד ;35669

לטדי. גבוה זה מספר היה עדיין בחיפה,  והניכרת בירושלים, י .

לערים מחוץ ומניעה שיטור פעולות ב.
הספר, באזורי בייחוד ניידים, משמרות באמצעות השיטור מופעל ובמושבות לערים מחוץ
הסיורים מתנהלים מסריטים במקומות הגבול. משמר ידי על המשטרות מבוצעים שבהם \
טייסים ירי על המוטסים משטרתיים, במטוסים משתמשת המשטרה רוכבים. משטרות ירי על
קבוצות ושל אנשים של תנועותיהם את לגלות  המטוסים של תפקידם מפקחים. בדרגת
עבריינים אחרי בחיפושיהן המשטרה יחידות את ולהנחות הפשע, ממקום הטסתלקים עבריינים

ישראל. של הטריטוריאליים המים לשטח המסתננות ספינות אחרי וכן נעדרים, ואחרי

שוניפ שיטור תפקידי .5

של למשפט והגשתם, גילויים את לציין יש המשטרה על המוטלים השונים התפקידים בין
המשקאות פקודת כגון, שונים, וחוקים פקודות על קלות עבירות הם (החטאים שונים חטאים
ותחמושת נשק החרמת בדרכים); התעבורה לפקודת פרט ערים, בניין המודעות, המשכרים,

מאסר. פקודות של לפועל הוצאה רשיון; ללא שהוחזקו
י , .  אלה: בתפקידים הטיפול תוצאות את המראות טבלות להלן .

35טבל ה
, 19551956חטאים

19561955

18,18016,055

בדין 13,22412,319נתחייבו
122209זוכו

חקירה) (כולל למשפטם 3,9852,420מחכים
814 משפט בבית או במשטרה 1,009בוטלו

3022הועברו
נמצא לא 516העבריין

שאין לציין יש .(13.5 של (עלייה השנה שוב עלה בהם טיפלה שהמשטרה החטאים מספר
ונתגלה הוגברה, המשטרה שפעולת אלא עלתה, זה בשטח שהעבריינות הדבר של פירושו
אפשרות שאין במקום יותר, רציניים בחטאים מטפלת המשטרה עבירות. של יותיר רב מספר

וכיו"ב. עירוניים פקחים ידי על תביעות הגשת של

37טבלה

1956  ותחמושת נשק החרמת
התחמושת א! הנשק הכלנמ!יאהץחרטסוג סר

6040100רובים
246מקלעים

482270תתמקלעים
14367210אקדחים

ומוקשים רימונים/ 3071,5231,830פצצות'
צייד 52557רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 22,80631,02053,826תחמושת
ואחרות סטן 10291193מחסניות

(בקילוגרם) לסוגיהם נפץ 12324336חומר
22כידונים
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הוצאה
38 טבלה

פקודות של מאסרלפועל

פלילית מאסר מאסופקורויה חובפקור!ת איתשלץמ על

1950195519561955

המשפט מבתי נתקבלו
לפועל הוצאו

66,708
58,777

56,1571
39,179

14,902
12,536

10,037
7,118

המשפט, בבתי הסדר לשמירת המתייחסים שונים בתפקידים המשטרה מטפלת כך על נוסף
למחצה, רק משטרתיים שהם אחרים בתפקידים וכן ולעדים, לנאשמים הזמנות במסירת
ריכוז ולשם אחרים משרדים של לנוחיותם בעיקר בהם מטפלת והמשטרה ולרביע, לשליש
כספים ולהעברת מטים לגובי ליווי מתן בחיפה, הנטל שטירת הגבולות, ביקורת כגון: העבודה,

, . ועוד.

מגצעיפ .6

ממושכים מקצתם מבצעים, של ניכר במספר המשטרה הועסקה שנה, כבכל הדוח,1 בשנת
(יום ובטקסים בחגיגות הקשורים מהם הסדר, על שמירה מבצעי מהם חדפעמיים, ומקצתם
בינלאומיות ומשלחות חשובים אורחים ביקורי מהם מירון), חגיגות ויצמן, יד טקס העצמאות,
לויר, סלוין מר  הבריטי החוץ שר הטרשילר, מר  או"ם (מזכיר בינלאומיים וכנסים
של הבינלאומי הכנס ומאורוגואי, מיוגוסלביה מבלגיה, פרלמנטאריות משלחות קיי, רני מר
על נוסה ארה"ב), של צי אניות ביקור חקלאית, להתיישבות בינלאומי כנם הדרים, מנדלי
חשובות; ספורטיביות בהופעות הסדר על שמירה כגון, לרוב, אחרים מבצעים נתקיימו כך

וכיו"ב. שריפות למניעת מבצע ; הג"א תרגילי

וגבולות חופימ .7

חיפה. נמל לנפת המשתייך החופים משטר בירי נמצא החוח במשמר הטיפול
הארץ מן היוצאים כל של ואופראטיבית םטאטיםטית כרטסת מחזיק הגבולות ביקורת משרד
הדוח שבשנת הראו הזאת הכרטסת בעזרת שנעשו הםטאטיםטיים הסיכומים אליה, והנכנסים
ויצאו תיירים) ו42,562 חוזרים; תושבים 29,584 עולים; 54,994) איש 127,140 לארץ נכנסו

תיירים). 42,078 תושבים, 41,939) 84,017 ממנה

זרים על פיקוח .8
זרים על לפיקוח חוק הצעת ולאשרות. לעלייה הבינמשרדית בוועדה השתתפה המשטרה

בדיון. נמצאת ובכלכלתה המדינה בבטחון לפגוע העלולים
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ז' פרק

פליליות חקירות

החקירה פעולות ארגון .1

החקירות פעולות על הפיקוח  הארצי שבמטה החקירות אגח של העיקרי תפקירו על נוסף
פלילי) לזיהוי המחלקה והכלכלית, (הפלילית האגן* מחלקות ממלאות  וריכוזן, ניהולן בארץ,

שונות. אופראטיביות פונקציות גם

הפלילית המחלקה א.
ובהדרכת במרחבים החקירות עבודת על בפיקוח שנה, כבכל השנה, עסקה הפלילית המחלקה
לעיון למחלקה נשלחים חמורות או מסובכות לעבירות המתייחסים תיקים החקירות. יחידות
וכן זה, מסוג תיקים 93 המחלקה בידי עברו הדוח בשנת ומקצועי. משפטי וסיוע עצה ולמתן
בתלונה לטפל סירוב על (ערר שלום משפט לבית שיפוט לפקודת 19 סעיף לפי עררים תיקי 45
המשפטי. היועץ ירי על תביעה פעולות לעיכוב בקשות תיקי ו40 ציבורי) עניין מחוסר
שחקירתן לעבירות שהתייחסו תיקים 70 של הישירה בחקירתם המחלקה הועסקה כך על נוסף!
דרישה לפי מתנהלת שהיא או אחד, מחוז מגבולות חורגת שהיא או מיוחדת, סודיות דורשת
של בקשתן לפי נעשית שהיא או המשפטי, היועץ של או ממשלתי משרד של תלונה או
פקיד ידי על גניבות כדלקמן: השנה התחלקו המחלקה של שבטיפולה התיקים חוץ, משטרות
עבירות ;5  הרשמיים הסודות פקודת לפי עבירות ,7  שוחר קבלת ,15  סוכן ידי על או
;20  שווא בטענות ורכוש כספים הוצאת ;2  ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית החוק לפי

תיקים,אחרים. ו11 ;2  שקר ערות ;2  עבירה לעבור קשר קשירת ;6  זיוף!

(אינטרפול) פלילית למשטרה הבינלאומי הארגון עם הקשר את השנה גם קיימה המחלקה
ירי על מקרים, ב189 ישראל משטרת ירי על נעזרו וחבריו הארגון זרים. משטרה חילות ועם
משטרת נעזרה כן חשובות. ידיעות מסירת ירי ועל חשודים זיהוי ירי על מאסרים, ביצוע
משטרת ידי על שנעזרו הארצות ביותר. חשובים מהם מקרים, ב43 הארגון ירי על ישראל
ארגנטינה, איטאליה, אורוגוואי, אוםטראליה, אוסטריה, היו: האינטרפול באמצעות ישראל
טורקיה, הולנד, הודו, המערבית, גרמניה הגדולה, בריטניה בלגיה, בוליביה, הברית, ארצות

שוויץ. שוודיה, רויזיה, קנדה, קולומביה, צרפת, ספרר, ניוזילנד, יוון,

פלילי לזיהוי המחלקה ב.
חלרשינויים. לא ובתפקידיה המחלקה של בארגונה

חיפה מחוז את תשרת זו מעבדה בחיפה. גדולה לא מעבדה לנסיון הוקמה הדוח בשנת
המעבדה של יעילותה תיבחן נםיון תקופת לאחר וכיו"ב. חיטיות בבדיקות הצפון מחוז ואת
, לא, או אחרים במחוזות גם כדוגמתה ולהקים להרחיבה יש אם ויוחלט הזאת

פלילי לרישום הטרור פעולות (1)

, 35,484 ולמיון לבדיקה נתקבלו השנה הושעןת. ולרךש1ם אצבע לטביעןת חמשוד (א)
עבריינים 4674 של הרשעותיהם נבדקו בן .(1955 בשנת 37,390 (לעומת אצבע טביעות טופסי
%37.5 אצל החוק). לפי (האסורה אצבעותיהם טביעות להטבעת להיזקק טבלי ימים, ע1לי
שמספר אנו קובעים זו בדרך קודמות; הרשעות נתגלו כנ"ל הוגשו שטביעותיהם האנשים מן
כן) לפני אחת פעם הפחות לכל שהורשע ארם כל זה במספר: נכלול (אם הרצידיביםטים
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ויאחו? ,13,600$ קרוב הרצידיביסטיס מטפל היד? 1955 ביטנה .16,000$ לקרוב הגיע
.35.470$ הגיע הנבדקים בין הרציריביסטים

ובמשרד. בכרטםות בדיקות 518,000 נעשו כן
אצבע טביעות 2210 נתקבלו הדוח בשנת הפשע. במקום אצבע טביעות לזיחר חמשרד (ב)
הקודמת), בשנה מקרים ב706 טביעות 1859 (לעומת שונים עבירות מקרי ב718 שנאספו

חשודים. של כטביעותיהם נתגלו תיקים ב193 טביעות 657
נמצאו חפציםשאבדו, 33,484 של תיאוריהם נרשמו הדוח בשנת רכוש. לרישום המשרד (ג)
כוללים אינם אלד, מספרים לבעליהם. והוחזרו הרישום באמצעות זוהו חפצים 990 נגנבו. או
בלי מיד,.. להם והוחזרו למציאתם סמוך המשטרה ביחידות בעדיהם ידי על שזוהו חפצים

פלילי, לזיהוי למחלקה העניין העברת ■

את הוכיח הקודמת, בשנה שהוצא גנובים, אופניים של ממויינות רשימות המכי$ הפנקס
האינפורמציה מריכוז כתוצאה לבעליהם, והוחזרו שנתגלו הגנובים האופניים מספר יעילותו:
משוכללת מתוקנת, חדשה, למהדורה הוצאה הנסקרת השנה בסוף ב6470. עלה בפנקס,

הפנקס, של ומעודכנת
המכיל העבריינים, אלבום של העתקים נמצאים מרחביות יחידות ב15 העבריינים. אלבום (ר)
הנסקרת בשנה הקודמת). בשנה 7324 (לעומת עבריינים 8191 של ותיאוריהם תצלוטיהם את
על ולהקל לפשטו מגמה מתוך עבריינים, 700 של ותיאוריהם תצלוטיהם הפנקס מן הוצאו

שוב. והתרחב הפנקס גדל כן פי על אן* בו; השימוש
הדוח בשנת נעדרים. ורמש למשטרה הדרושים אנשים רישום  החקירות אגף פרסומי (ה)
בכל והטופץ הרישום מדור ידי על שבועית המתפרסם החקירות, אגף! חוזר באמצעות הופצו
של, הקודמת, בשנה 250 (לעומת שנמלטו עבריינים 320 של תיאוריהם המשטרה, יחידות

הקודמת). בשנה 143 (לעומת נעדרים 93 ושל לחקירה הדרושים אנשים 223
טביעות תיאוריהם, את המכיל שפויים, בלתי של מרוכז ברישום הוחל הקודמת בשנה
שבזיהוייםשל בקושי נעוצה זה רישום של נחיצותו רוח. חולי של ותצלוטיהם אצבעותיהם
מעורבים בהיותם אם היומיומית, בעבודתה המשטרה נתקלת שבהם שפויים, בלתי אנשים
לפי מלא, אינו זה רישום מתים. בהימצאם או נעדרים בהיותם ואם הסדר, בהפרעת או בעבירות
חולי של ותצלומיהם אצבעותיהם טביעות להשגת הבריאות משרד של התנגדותו מחמת שעה,
שתגיעי בלבד, נפש חולי 273 של פרטיהם את מכיל והוא סגורים, במוסרות הנמצאים נפש

המשטרה. לטיפול שהיא כל בדרך
לאנשים בייחם בירורים. 48,143 בוצעו מהימנות. \ל1יךץךי יושר ל\31וגד\\ז המשרד (ו)
8,289 נעשו כן יושר. תעודות מבקשי ל12,768 בייחס וכן הארץ, מן יציאה היתרי שביקשו

אחרים. בירורים

י ע ד מ ה ר ו ד המ (2)

שנתקבל הספקטרוגרן*, הפיםיקאלית. המעבדה ושל החיטית המעבדה של ציודן שופר הדוח בשנת
החשובה עזרתו את אדיבות ברוב הגיש וייצמן מכון לפעולה. השנה הוכשר טח, זמן לפני
בםפקטרוגרפיה. עצמי ובטיפול במכשיר בשימוש המשטרה מעוברי אחר הדריך ואו* זה בעניין
מספר לכך. שאומנו המרחבים, מן חוקרים ידי על עכשיו נעשה בדיקות של רב מספר
של מספרן גם לעלות ממשיך עדיין כן פי על אף ורב; הולך ידיהם על הנעשות הבדיקות

המטה. מעברות ידי על המבוצעות הבדיקות
של דעתם חוות את לקבל המשפט לבית המרשה מוטחים), דעת (חוות העדויות חוק תיקון
הרוחהופיעו בשנת המשטרה: עבודת על הקל אישית, בהופעה צורך ללא בכתב, מומחים
רוחשים הרין בתי .1954 בשנת ו223 1955 בשנת 209 לעומת פעמים, 182 אישית המומחים
שבח דברי המשפט בתי ערכאות מכל שופטים השמיעו פעם ולא המשטרה למומחי אמון

■ למוטחינו.

60



ביותר, קשההוכחה הוא שלעבירה זה סוג בזדון. הצתה מקרי שלושה לרין הובאו החח בשנת
ניכר. היה התביעה בהצלחת המשטרה מומחי של וחלקם

ב791.תיקים; יד וכתבי מסמכים 4741  דלקמן: הבדיקות במעבדות נעשו הדוח בשנת
1961 תיקים); 394) ותחמושת נשק בדיקות 3349 תיקים); 57) ומטבעות שטרות 1394
תיקים); 44) וצמיגים רגליים עקבות של גבס יצוקי 174 תיקים); 103) טטאלורגיות בדיקות
ירידה חלה מסובנים סטים בדיקות של (במספרן תיקים ב138 מסוכנים סמים של בדיקות 507
בדיקות 117 תיקים); 92) גוו! הפרשות של בדיקות 205 ל%75); קרוב של ביותר גדולה
בדיקות 26 תיקים); 36) בשריפות הקשורים בחומרים בדיקות 88 תיקים); 25) הימיות
תיקים. ב49 אחרות בדיקות 268 וכן תיקים), 13) שערות בדיקות 29 תיקים); 9) בגדים
השנה לעומת ב%11.5 עלה הבדיקות מספר תיקים. ב1751 בדיקות 12,829 נעשו הכל בסך

הקודמת.
רשות צה"$, עבור שלנו המומחים ידי על שנעשו דעת וחוות בדיקות זה במספר נכללו לא

המחוזות,,ובו/ ההכנסה,פרקליטי טס משרדי הפיתוח,

הכלכלית המחלקה ג.
תלוניה של כתוצאה נערכות החקירות אין שבה הכלכלית, המחלקה עבודת של אופייה מחמת
הולך הכלכלה, בשטחי התרחשויות בדבר יריעות צבירת של כתוצאה אלא מסרים, מתלונן של
על ידיעות לאסוף! יהיה שתפקידו רשמית) נקבע טרם (שמעמדו מרור המחלקה במסגרת ומוקם
בעלי חוקרים דורשת הכלכליות החקירות. עבודת סחורות. ושל כספים של הברחה רשתות
משפטיות ויריעות כלכלה בענייני הבנה שפות, יריעת דורשות הכלכליות החקירות מיוחדת. רמה
(מהם למשפטים הספר בתי מבוגרי אנשים המחלקה עבודת לצורכי גוייםו כך משום מעמיקות.
אותותיו את הראה זה דבר קדטים.  ומפקחים סמלים בדרגות עורכירין), של תעודות בעלי

המחלקה. של העבודה בשטח לטובה
והעברות הברחות (מניעת חוץ מטבע על ■בפיקוח השנה גם התרכזו המחלקה של פעולותיה
סחורות; הברחת הארץ); בתוך זר במטבע עסקות על ופיקוח הברחות ותפיסת לארץ לחוץ

■ ■ מסוכנים. בסמים במסחר לחימה ; השירותים על פיקוח
והתיק דולרים אלפי מאות של בסכום נרחבת הברחה רשת חקירת נסתיימה הדוח בשנת
ניצול ידי על סחורות הברחת של נוספות רשתות נתגלו התביעה. הגשת לשם לפרקליט הועבר
מקרי 40 הוכחו אחד במקרה הטכס. ממחסני סחורות העלמת ידי ועל יבוא לרשיונות זכויות
שמותיהם על הבאתן ידי על שהוברחו חשד שיש נוספות, מכוניות 45 ואותרו מכוניות הברחות
מזון ומצרכי שטיחים,, אריגים, הבאת עיסקי נתגלו כן מתנות. של מסווה ותחת עולים של
כנופיות קיימות שעדיין ספק אין תפירה. ומכונות חרסינה הברחת וכן חרשים, עולים שטות על

נתפסו. שטרם גדולים במטרים מבריחים ■

בגבולות. המצב מחמת ירד מסוכנים בסמים המסחר מטרי
(משרד הכלכליים המשרדים עם עבודתה את ומתאמת פעולה משתפת הכלכלית המחלקה

וכוי). האוצר משרד והתעשיה, המסחר

מרחבים ד.
השיטור, לנפות (פרט המשטרה תחנות ידי על ראשונה, בשורה מבוצעות, במרחבים החקירות
קיימות אלה אחידות לשכות הנפה). שטח לכל אחידות בלשכות החקירות מרוכזות שבהן
העיר. . חיפה ובנפת הבירה בנפת הדרומית) והנפח הצפונית (הנפה בחלאביביפו
על הפיקוח הנטל. נפת בשטח המבוצעות העבירות בחקירות גם הלשכה מטפלת בחיפה
קיימים במחוזות המחוזיים. הענפים ידי ועל שבנפות הלשכות ידי על מבוצעים וריכוזן החקירות
של השונים בסוגים הייעוץ ואת הפיקוח את המרכזים כלכליים, וענפים פליליים ענפים

, העבריינות.
הקשים העבודה בתנאי והישגיהן ביותר, כבד השונות היחידות על המוטל העבודה עומס

מיוחד,, לציון ראויים
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העבריינות מצב .2
החישוב שיטת א.

ההגדרות שינוי בגלל השנה שונתה דלהלן האנאליטיים והניתוחים הנתונים של החישוב שיטת
החדשה, השיטה לפי גם הנסקרת. השנה בתחילת לתוקפם שנכנסו הםטאטיםטיים, במיונים
המשטרה ליריעת שהגיעו המקרים כל סוגים: שני לפי המספרים מנותחים הקודמות, כבשנים
נוסו* לאאטיתיים, בתיקים נחשבו הקודמות שבשנים אלא אמיתיים, ותיקים /פנקסיה ונרשמו
ו.ם מדומה) קיומם ולפיכך פעמיים אלה נרשמו (שכן ליחידה, מיחידה שהועברו התיקים לכל
שנתגלו שהעובדות משום אם נעשו אלה סגירות שונים. מטעמים במשטרה שנסגרו התיקים
שלא משום כגון: אחרות, סיבות ממספר ואם פלילית, אשמה לבסס כרי בהן היה לא בחקירה
משוכנעת שהמשטרה העובדה אף שעל משום או למשפט, התביעה בהגשת עניין.ציבורי היה
איאפשר האמיתי, העבריין את גילתה שהיא בכך גם אלא בוצעה, שהעבירה בכך רק לא
להביאו שלא המליץ המבחן וקצין ימים עיל הוא שהנאשם משום אם לרין, להביאו
ואן? בינתיים, נתיישנה שנמלט העבריין ידי על שבוצעה שהעבירה משום ואם לדין
מוסכם מונח אמיתיים" ,,תךקים הביטוי היה הקורם המיון לפי שהורשע. לפני מת הנאשם אם
התיקים שהועברו). לתיקים 'כאמור (פרט, מדומים או כוזבים היו לא התיקים שאר גם כי בלבד,
לשלב דבר, של בסופו הגיעו, לא מםוייטת סיבה שמחמת מקרים אלא היו לא אמיתיים שאינם
קשה עבודה בהם השקיעה שהמשטרה העובדה אף* על המשטרה, באמצעות משפטי בירור של

וחמורות. קשות עבירות של בתיקים מאשר יותר אף לעתים וממושכת,
ובניתוחם, המספרים בבחינת להלן בהם שנשתמש למונחים שניתן החדש הפירוש לפי
(בשנים בפנקםיה ונרשמו .המשטרתי לידיעת שהגיעו המקרים כל שנרשמו בתיקים נחשבים
שהועברו התיקים נחשבים אמיתיים לא בתיקים שהועברו); התיקים זה ממספר נוכו הקודמות

פלילית. אשמה העלתה לא שהחקירה משום שנסגרו והתיקים
כוללים והם תביעה" ללא שנסגרו ,,תיקים נקראים המשטרה ידי על שנסגרו אחרים תיקים
יאינו הנאשם מת; הנאשם הוכחות; חוסר י ציבורי; עניין חוסר דלקמן: הסגירה סיבות את
הפעולות עיכוב הטיעון; לפני המשפט בבית התביעה ביטול העבירה; התיישנות ברעונשין;

המשפטי. היועץ ירי על
הנותרים התיקים כל שאכן לומר אפשר עכשיו, אמיתיים" ,,תיקים המונח של מובנו לפי

ממש. לאאטיתיים באמת, הם
החדשה להגדרה הותאמו הקודמות בשנים שנרשמו למקרים המתייחסים שהמםפרים לציין יש
בייחם כזאת התאמה לבצע היה איאפשר מאידך, ומתייק; נכון יחם נותנת והשוואתם
לאאטיתיים למקרים המתייחסים המספרים את להפריד בידינו היה לא כי האמיתיים, לתיקים
בהגדרה הקודמות בשנים כלולים שהיו תביעה, ללא שנסגרו לתיקים המתייחסים המספרים מן

} י , אחת.
מתייחם הדבר עבירות. של טםויימים סוגים טטויינים1 שלפיהם הפרקים ראשי גם שונו השנה
מספר של הנפרד דיווחן הופסק כן גניבות,; ושל מיניות עבירות של טםויימים לסוגים בייחוד

עבירות'/ ,,שאר הפרק בראש הוכללו ואלה עבירות,
התיקים מספרי גם שנרשמו התיקים של המספרים של בצידם ניתנים, דלהלן בטבלות
יחם נותן שנרשמו לתיקים המתייחסים המספרים שהשוואת בחשבון להביא יש האמיתיים.
אינו הקודמות השנים של אלה ובין השנה של האמיתיים התיקים בין שהייחס בשעה נכון,
הדברים מתייחסים לטבלות שנתלוו ובניתוחים בהערות ההגדרה. שינוי מחמת מרוייק,
השוואות בהן שאין בטבלות רק במפורש. אחרת נאמר כן אם אלא בלבד, שנרשמו לתיקים

בלבד. האמיתיים התיקים מספרי מנותחים הקודמות השנים עם

, תיקים סגירת ■ב.

סוגרת מרוע מסויימים: ואנשים חוגים טפי הנשמעת בשאלה קלה נגיעה לנגוע הראוי מן וכאן
אין? או אשמה יש אם יחליט והוא השופט אל תלונהתגיע מוטב,שבל לא האם תיקים? המשטרה
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מחוםר בתחנות לטפל לטירונים המתייחם בחוק טםויימים שינויים הוכנסו האחרונות בשנינו
שהיתח החובה את ביטל ,1954 השלום, שופטי סמכות פקודת לתיקון החוק ציבורי. עניין
המשטרה.1 באמצעות ביותר, הקלה ותהא פלילית, תלונה כל להגיש  המתלונן על לפנים מוטלת י

פלישות כגון, שכנים, מםכםוכי הנובעות העבירות רוב ובתוכן עבירות, של ניכר במספר
בתלונה לפנות המתלונן מוסמך אחרית, ועבירות דיבה הוצאת תקיפות, קלות, גבול והסגות
לטפל לסרב הסמכות הושארה למשטרה המשטרה. באמצעות שלא המשפט, לבית במישרין
וכשאין בלבד, ממון רחח הפקת לשם או קנטור לשם התשה שהתלונה נמצא אם רק בתלונות
החלטת על לערער הזכות למתלונן ניתנת זה מטעם סירוב של במקרה נוסח. ציבורי עניין בה
ניתן הסירוב אלה. בתלונות לטפל המשטרה את לחייב המוסמך המשפטי, היועץ בפני המשטרה

ערך. קלי במקרים רק

תלונה. הגשת אה על תביעות, מגישה המשטרה אין שבהם מקרים של סוג עוד קיים ברם,
מספיקות ההוכחות שאין או כוזבות, שהן משוכנעים והתובע שהחוקר בתלונות המדובר
המשטרה את לחייב איאפשר פלילית. אשמה הנירונית בעובדות אין שבכלל או לחוכחתן,
תלונה. שהוגשה משום ורק אך השופט, בפני כאלה משפטים ולהביא כאכטוטטון לפעול
אם (אף המשפט בתי פעולת את גמור שיבוש משבשת היתה כזו דעת בקלות משפטים הבאת
חפים אנשים רדיפת משום בה והיה עצמה), המשטרה של פעולתה את בחשבון נביא לא
בזבוז בכך: הכרוך כל על למשפט, מובאים היו דעת קלת או שחר חסרת תלונה שבגלל מפשע,
מחייבים היו לא הרין שבתי ברור (שכן תוצאות ללא והכל  בזיון עצבים, מריטת ממון, זמן,
אזרחים של כזו שרדיפה ספק אין הוכחות). נגדו שאין משוכנעת התביעה שאפילו נאשם,
ציבור אותו בקרב תלונות של גל מעוררת היתה מיוסרות, בלתי תלונות סמך על אבחנה, ללא
אולי שהיו הדין בתי של חריפות תגובות לידי מביאה והיתה השאלה, את עכשיו המעורר עצמו
ירי על נגרמות שהיו המיותרות ההוצאות את המשטרה על להטיל נאלצים עצמם רואים אף
שאנשים האפשרות את גם חשבון מכלל. להוציא אין כן, על יתר אלה. שחר חסרות תביעות
אשמה, מכל חפים באנשים ולנקום להקניט כרי כאלה בתלונות משתמשים היו מצפון חסרי
באיום הנאה טובת או כסף מאנשים לסחוט אף ואולי סיבה, כל ללא למשפט גרירתם ירי על

תביעה. הגשת של
המתייחסים תיקים הם הוכחות) של קיומן אף על  (וכאן הנםגרים התיקים של אחר סוג
פשרה תמורת תביעה, על לוותר מסויימות ממשלתיות למחלקות החוק מתיר שבהן לעבירות
להברחות בעיקר, מתייחסים, אלה תיקים ארטיניםטראטיביים. קנסות או קנם תשלום או
שהמחלקה לאחר זה, מסוג במשפט להמשיך יכולה אינה המשטרה אחרים. כלכליים ולעניינים

העבירה. לביטול גרמה בדבר הנוגעת הממשלתית
החניון בפני עומדת אינה מה, ויהי תלונה, כל למשפט להביא התביעה דבר, של קיצורו

זו. מעין פעולה דרך ידי על נגרמות שהיו ההכרחיות התוצאות ראיית חוסר על בנוייה והיא
הנוגעים הפרקליטים אל או המשפטי היועץ אל נשלחים לסגירה העומדים החשובים התיקים

אישור. או.אף עצה דעת, חוות למתן בדבר,

העבריינות*) ג.
הקודמת; בשנה 46,453 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות ב48,936 המשטרה טיפלה הרוח בשנת
של עלייה חלה האמיתיים התיקים במספר .%5.3 של עלייה חלה העבירות במספר כלומר,
ואולי הגדול, חלקה שאת לחשוב יש הקודמת). בשנה 36,734 לעומת תיקים 43,718) 19?0
ממש. לעלייה ולא אמיתיים", "תיקים המונח בהגדרת לשינוי לייחס יש זו עלייה $ל רובה, את
לקבוע. איפוא, איאפשר, ההגדרה, בשינוי תלויה שאינה הממשית, העלייה של ממדיה את
לשור ,%5.3 של ירידה חלה שבהם התקיפה, למעשי פרט העבירות, סוגי ברוב חלה העלייה
;.(%18.3 של (ירידה התפרצות או שור ירי על בהמות לגניבת ;(190/0 של (ירידה לשוד ולנםיון

י'טרא?. מדינת ירי ע? החזקתה בתקופת עזה, שברצועת העבריינים את מ5?ים אינט זה שבפרק המספרים (*
זה. פרק '!1בםוף ו84ב') 84א' (מס' מיוחדות בטבלות ניתנים עןה לרצועת המתייחסים המספרים
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;(%2.7 של (ירידה וטמטעים מפרדסים פרי לגניבת ;(%5.9 של (ירידה כים לגניבות
.(1170 של (ירידה לאונס ולנםיון לאונס

דלהלן. לטבלות מצורפים השונים בסוגים ולידידות לעליות בנוגע נוספים פרטים
קסוג עבירות ב18,180 השנה המשטרה טיפלה לעיל הנזכרים והעוונות הפשעים על נוסף)
המשטרה של בפעילותה עלייה על מראה זה ריבוי הקודמת). בשנה 16,055 (לעומת חטא
השלטון מוסדות של לטיפולם הושארו חטאים של רבים שסוגים העובדה או* על זה, בשטח

בכך, שמלאכתם אחרים, ממשלתיים גופים ושל המקומי
בשנה 7174 (לעומת חבלה בהם נגרמה שלא תקיפות על תלונות 8498 נתקבלו כך על נוסו*
מספר הקודמת). בשנה 3439 (לעומת פעוטים סכסוכים על תלונות 6350 וכן הקודמת),
ב84.670.  האחרים הסכסוכים של ומספרם ב%18.5, איפוא, עלה, תקיפות על התלונות
שיפוט פקודת של 19 סעיף! לפי לסמכותה בהתאם אלה, בתלונות לטפל סירבה המשטרה
לפנות רשאים שהמתלוננים העובדה אן? על רבות, עודן אלה תלונות השלום. משפט בתי
על שהידיעה לחשוב יש לסירובה. או ילטשטרה להיזקק טבלי המשפט, לבית ישר בתלונתם
בעבירות והנאשמים המתלוננים יוצאים בעיקר, שמקרבם, לחוגים, הגיעה טרם החוק תיקון
פונים רבים שאנשים האפשרות את גם חשבון מכלל להוציא אין ברם, הנדון: הסוג מן
לשורת מחוץ מעשה עבורם המשטרה תעשה שמא תקוה מתוך למשטרה, זה מסוג בתלונות
(במספריים יריביהם על איום כבאמצעי אלה בתלונות משתמשים אחרים ושאנשים הרין,
בפנקםיה). ושנרשטו גמירה, ער בהן טיפלה שהמשטרה יותר, הרציניות התקיפות נכללו לא אלה
זה ממין סכסוכים לפתרון שכנוע, וכוח נםיון ותק, בעלי שוטרים נתמנו טםויימות ביחידות
עקשנותם מחמת אלה, אנשים מצליחים תמיד לא ברם, שלום; של ובדרך ומתן משא של בדרך

המסוכסכים. של היתרה ועצבנותם
על ב0.770 עלה שנרשמו התיקים. במספר הריבוי ב4.670; האוכלוםיה עלתה הדוח בשנת
בשנה 254 (לעומת 261 הוא איש ל10,000 שנרשמו התיקים מספר האוכלוםיה. ריבוי

.(2.870 של עלייה כלומר, הקודמת,

. 39 ה ל ב ט

. 19551955  האוכלוסיה לגידול בהשוואה העבריינות תנודת

י שנרשמו התיקים מביגיץ ..."..■" ....... *. ל10,000,ת\שביט...,י;,,ח,ן. טגרשגור התיקים כל האוכלומית

261 48,936 1,872,000 ■ 1956
254 46,453 1,789,000 1955

+ 2.80/0 + 5.30/0 + %4.6 י באחוזים■ הריבוי

,19561950 בשנים הכוללת בעבריינות ההתפתחות את גראפית בצורה מציגה 40 מספר הטבלה
כלומר העבריינות, של (06ט01116מ1) התכיפות שיעור וכן,את האוכלוםיה, לגידול בהשוואה

■ תקופה. באותה תושבים 100,000 לכל העבירות מספר
כלל מגיעות אינן מספר שעבירות העובדה את בחשבון להביא יש העבריינות על בדיון
למשל, שייכות, זה לסוג תלונה. בהגשת מעוניינים אינם שהנפגעים משום המשטרה, לידיעת
משום או בושה מתוך מלהתלונן,. נמנעים שקרבנותיהן בצניעות, פגיעות או מיניות פגיעות
שמתוך. שונים, מסוגים אחרות עבירות וכן אחרת, בצורה או נישואין בצורת פיצוי שקיבלו
מעדיפים שהצדדים משום ■: המשטרה לידיעת להביאן טעוניינים הנפגעים אין שהיא סיבה איזו
מובן משטרה. בקרבתם"'תחנת נפתחה שטרם משום או עדתם; מנהגי לפי ביניהם להתפשר
עליהן קיבלה שהמשטרה העבירות רק בחשבון הובאו להלן הניתנים שבניתוחים מאליו
.: י י , תלונות. או רשמיות יריעות
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40 טבלה

"לספר

100,000
תושבים

העבריינות תנודת
האוכלוםיה לגידול בהשוואה

1956  '1950
'100,000
תוטוביכו
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41 טבלה
19551956  "אמיתיים" תיקים  שנרשמו תיקיט

שנרשמו "תיקים אמיתיים"תיקים
הריבויא.ה!/ הריבויהתיקים3!ם5רו אהו! העבירה איש?000,הירידהאן19561955תיאור הירידה955*101955 או

+19561955/

העבירות 48936464535.32612604371836734כל 19.0

י563275.00.30.25630רצח  86.7
לרצח 98908.90.50.597נסיוך 86 12.8
אדם 211910.50.10.11817הריגת 5.9

בשוגג מוות 1251250.70.7116112גרם 3.6
ופשוטה חבלנית 533056315.328.531.550343827תקיפה 31.5

לשוה ונסיהן 516319.00.30.449525.8שוד 
מגורים לבתי 317929507.817.016.531152876התפרצות 8.3
עסק לבתי 1911147629.510.2התפרצות .8.318671408 32.6

התפרצויות 105980731.25.74.51010754שאר 34.0
התפרצות ע"י או שוד ע"י בהמות 10713118.30.60.710712816.4גניבת 

ואופנועים מכוניות 396177123.72.11.0315129גניבת 144.2
מכוניות וחלקי מ3וניות מתוך 1412110028.47.56.11322997גניבות 32.6

אופניים 1482120523.07.96.71123940גניבת 19.5
כיס 284830255.915.216.9251125782.6גניבות 

בהמות 6045598.1.3.23.1502451גניבת 11.3
וממטעים מפרדסים פרי 5705862.73.03.3548497גניבת 10.3

גניבות 11001100829.158.856.4101138870שאר 14.0
כגנוב חשוד רכוש והחזקת רכוש 61855910.6קבלת .3.33.1445363 22.6

לאונס ונסיון 738211.00.40.55335אוז.ס 51.4
מיניות עבירות 9088655.04.94.8819605שאר 35.4

כלכליות 48442513.92.62.4467352עבירות 32.7
עבירות 16603164640.888.792.01403111627שאר 20.7



בביצוע מבוטל לא חלק להם היו; עדיי] המסתננים, של עבריינותם של אופייה שינוי אף על .

פי על אוי ניכרת, במידה ע^ה ירם על שבוצעו הרצח מעשי מספר העבירות. מן ניכר הלק
שבוצעו המקרים מספר גם עלה לרצח הנםיון במעשי פחת. ידם על שבוצעו הרצח מעשי שאחוז
רדפתי המשטרה למיניהן. בהמות בגניבת רב חלק להם היה כן הייחםי. חלקם וגם ידם, על

אולם המסתננים, כנופיות עם בקרבות נפלו רבים ושוטרים שבידה האמצעים בכל אחריהם
הפעולה שיתוף! וחוסר מתחילתה, הנסקרת לשנה אופיינית שהיתה בגבולות, המתיחות החרפת
החזרת ועל אלה במעשים העבריינים גילוי על יותר עור הקשו הערביות המדינות שלטונות מצד

שבידיהם. הגנוב הרכוש

ידי על שסופק החוטר סמך על לםטאטיםטיקה המרכזית הלשכה ידי על שהוכנו הסיכומים
את מלא אישור אישרו אינדיבידואליים, לעבריינים המתייחסים רישומיה מתוך המשטרה
שאחוז מראים אלה סיכומים הרציריביזם. לגידול בייחס הקודמים בדוחות שהונחו ההנחות
ל%31.7; ב1953 ל%22.9; 1952 בשנת הגיע העבריינים של הכל בסך המועדים העבריינים
את ולחרש דאגה לעורר כרי בו יש זה וחמור מהיר גידול ל%38.2. וב1955 ל%37.1 ב1954

מועדים. בעבריינים לטיפול חוק של היעדרו מפאת המתעוררים החששות
הראשונה בפעם שנאסרו העבריינים בין יהודים, לעבריינים המתייחסים המספרים, של בחינה
בין הארץ ילידי באחוז ביותר; רב לא כי אם מתמיד, גידול מראה המועדים, העבריינים ובין
אחוז .%11.5  1955 ;%10.2  1954 ; %9.4  1953 ;%9.3  1952 ; העבריינים
;%17.9 ;%19.5 ;%22.4  היה: המקבילות לשנים הארץ ילידי בין המועדים העבריינים

לירידה). מסוייטת נטייה ניכרת (כאן 19.1(/0
היה; היהודים העבריינים כל בין ואילך) 1948 משנת שעלו (אנשים החדשים העולים אחוז
השנים במרוצת .%66.8 ב1955 ב%67.11954; ב%68.71953; ב%66.21952;
בשנים החדשים העולים בין המועדים העבריינים אחוז זה. באחוז ניכרים שינויים חלו לא הללו

מתמדת. לעלייה ערים אנו כאן .%58.8 ;%57.3 ;%55.5 ;%46.1  היה: המקבילות
בשנים היה בחוץלארץ שנולדו העבריינים בין לעיל) (כמוגדר החדשים העולים אחוז
 היה: שביניהם המועדים אחוז .%77.7 ;%76.8 ;%78.1 ;77.0(/0  הנדונות:

.%75.2 0/י72.0; ;%71.0 ; 63.1^0

החדשים העןלים אחת את בחשבון להביא יש אלה מספרים של במשמעותם דנים שאנו בשעה
שמספר נראה הא/כלשיה, מכלל שלישים בשני החדשים העןלים אחה את נעריך אם באוכלןסיה.
בדות/תינו שהובעה הדעה את לשנות סיבה אין ולפיכך זה, למספר מקביל העבריינים בי! העולים
החדשים. אזרחינו נבין היישוב ותיקי בין העבריינות בממדי ניכרים הבדלים שאין הקודמים

שהמשטרה בלבד) ועוונות (פשעים העיקריים לסוגיהן העבירות מספרי את מראה 41 הטבלה
עם ,1955 לשנת המתייחסים המקבילים המספרים עם והשוואתם הדוח, בשנת בהן טיפלה
■10,000 לכל סוג מכל המקרים מספר זו בטבלה ניתן כן באחוזים. הירידה או הריבוי ציון

הנידונות. בשנים תושבים
שהמשטרה (משום תיקים נפתחו לא שבהן והתלונות לעיל המנויות העבירות תיקי על נוסף*

לגלות עלולים שמקצתם מקרים, של אחרים בסוגים גם המשטרה מטפלת בהם) לטפל סירבה
הכוונה הציבור. בטחון על משפיעים שהם פי על אף כלל, פליליים אינם ומקצתם עבירות,
התאבדות מקרי הברחות, דליקות, ופתאומיים), רגילים בלתי מוות (מקרי משונות למיתות

להתאבד. ונםיונות
והשוואתם הנסקרת בשנה המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם המקרים של טבלה להלן
, י ואילך). (מ1950 הקודמות לשנים
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42 טבלה
19501956 המשטרה ידי על שנחקרו תיקים

תריבץי א7/ה
הירירוז א1
1955/1956

1850 1951 1952 1953 1954 1955 1958

+ 5.3 25540 36652 41635 41231 44247 46453 48936
+18.5 3686 4626 5184 5437 7752 7174 8498
+ 84.6 2660 1981 3894 7903 10163 3439 6350
+16.1  980 1159 1211 1225 1234 1058 1228
+37.7 141 134 110 150 147 159 219

 3.3 108 210 233 308 362 489 473
 25.9 1634 1765 2108 1322 941 1068 791
+ 13.2 8313 12184 12987 14346 20150 16055 18180
+ 8.3 506 709 836 851 998 1047 1134

פליליים תיקים
ועוונות.) (פשעים

תקיפות [ אשמות
אחרות 1 שסורבו

משונות מיתות
התאבדות מקרי
להתאבד נסיונות

פליליים) בתיקים (נכללו
הברחות
חטאים
דליקות

+ 11.6 43460 59210 67965 72465 85632 76453 85336 המקרים כל

של הכולל המפטר ע^ייה. חלה להברחות, להתאבד לנםיינות פרט דלעיל, החקירות סוגי בכל
ב%11.6. עלה שנחקרו המקרים

ציון עם מחוזית, חלוקה לפי ועוונות) (פשעים /■■נרשמו התיקים את המראה טבלה להלן
הארצי. \זבל בסך המחוזי האחוז

טבלה
1956  שנרשמו תיקים

43

חלוקה מחוזית

התיקים1 נול
שנישמו

מתח
ירושליבו

מהוו
תלאביב

מתיו
חיפה

מחח
הצפת

מהוו
המרכז .

הכלכלית המחלקת
הארצי שבמטה

48936
100.0 0/0

6736
13.70/0

18684
38.20/0

9431
19.30/0

7381
15.1%

6649
13.6%

55
0.1%

הקודמת השנה עם השוואה בצירוף! העבירות, של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להלן
הירידה. או העלייה אחוז ציון ועם

44 טבלה
מחוזית הלוקה  19551956  שנרשמו תיקים ,

התיקיםהשנה כל
שנרשמו

מווח
ירושלים

מתוו
תלאביב

מחוו
חיפה

מחה
תמרנוהצפון

הכלכלית תמהלסה.
הארצי שבמטה

1950
1955

48936
46453

6736
7308

18684
15966

9431
9530

7381
7093

6649
6519

55
37

או הריבוי
באחוזים +הירידה 5.37.8+ 17.01.0+4.1+2.0+48.6

שבטבלה הסוגים (לפי בהן טיפלה, שהמשטרה העניחת של מפורטת מחוזית ח^וקה ניתנת להל/
בלבד. 1956 לשנת ,(41
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45ט בילה
שנרשמו תיקים 1956 מחוזיתחלוקה

וזבלכליתמחיומחהטהחנותחמחה המתליזה
,הצפוןהיפהתלאביבירושלים הארןייתבורכו שבמטה

העבירות 67361868494317381664955כל

23631410רצח
לרצח 50652215נסיון

אדם 85242הריגת

בשוגג מוות 1531302029גרימת

ופשוטה חבלנית תקיפה
בזדון לרכוש 512721029)1161.2581149ונזק,

לשוד ונסיון 9131595שוד

מגורים לבתי 3022012317221327התפרצות

עסק לבתי 2211108261106215התפרצות

התפרצויות 190331219122197שאר

שוד ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 61891811או

ואופנועים מכוניות ■2129352525גניבת

וחלקי מכוניות מתוך 55גניבות 9702544390מכוניות

אופניים 63105216045162גניבת

כיס י3271591541גניבות 88301

בהמות 1325273227120גניבת

וממטעי מפרדסים פרי 90גניבת 2460129267ם

גניבות 1829474221748971359שאר

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב חשוד י1172631105573רכוש

לאונס ונסיון 201913813אונס

מיניות עבירות 86^11129534076שאר

כלכליות ,2415720722עבירות 35!!9
עבירות 1907312530903978227816שאר

הנסקרת בשנה שנחקרו למיניהם חמקנים כל של המחוזית החלוקה את המראה נ1בל\ז ל\זל\
.1955 שנת נתוני עם והשוואתה

46 טבלה
מחוזית חלוקה  19551956  המשטרה ידי על שנחקרו למיניהם מקרים

התיקים תירירהשנחפרומכופר או הריבוי
באוזווינ!9561955\

ירושלים 1102311130מהוז 1.0

תלאביב +3421228570מחוז 19.7

חיפה +1380213002מחוז 6.2

הצפון .מחוז 1334911979+ 11.4

המרכז ומחוז 1288911737+ 9.8

הארצי שבמטה הכלכלית +6138המחלקה 60.5

הכל +8533676456בסך 11.6
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47 טבלה
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48 טבלה
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ועוונות) (פע1עים הפלילייט התיקים כל תנועת. דיאגרטטית בצורה ניתנה 4847 בטבלות
ה'טנה. חודשי לפי ,19561954 ביטנות עבירות שלי מםוייטים סוגים של תנועתם ופירוט

, ■ . שנרשמו. התיקים כל מספרי את מראות הדיאגרמות
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49 טבלה

85356 85632

פליליים תיקים
(פנתניסועוונות)

תקי3ות}*ש""ז

ףגגסורט8חדות

משזנות ומיתח;
הומןנזות ■^מקרי

נוזיונותכהת8בד ,"
יהברתות

*תנןאים

^"דליקות

.1956>1950 בשנות 5מיניהם שנחקרו התילןיט תנועת את מראה 49 הטב^ה

1י1



והמקרים העבריינות סוגי בחינת ד.
ח צ ר ל ן ו י ט נ ו ח צ ר (1)

כבשנים שלא ,(%86.7) ביותר גדולה עלייה השנה חלה אמיתיים) (תיקים הרצח בםעיוי
של המוגברת פעולתם אה על הנסקרת, בשנה ברצח המסתננים של חלקם היה הקודמות,
הרצח מעשי של חלקם המרינה. תושבי מקרב הרצח מעשי מבצעי של מחלקם פחות הפראית,
בכללם הרצח מעשי במםפר הגדולה שהעלייה אומנם, לציין, יש .%50.8 היה "הרגילים"
ביותר ניכרת ירידה חלה שבה לה, שקדמה השנה ובי! השנה בין להשוואה רק מתייחסת

■ היו הקודמות בשנים הרצח מספרי זה. במובן "ירודה" שנח היתה היא שגם ,1954 שנת לגבי
ביטול של בהשפעתו לדיון בםיט להוות יכולים אינם הללו המספרים ל66). 60 (בין למדי יציבים
יהיה שאפשר קטנים, שהמספרים משום והן הבולטות, התנודות מחטת הן המוות, עונש

גדולים. במספרים רק ניכרת שהשפעתה* םטאטיסטית, חוקיות בהם למצוא
אך הקודמת, השנה לעומת עלה שמספרם לרצח, הנסיון למעשי גם מתייחם לעיל האמור

,1955 לשנת שקדמו השנים של לממדים חזר טרם
ערבים. ירי על כיהודים, ערבים הנרצחים, רוב של מותם נגרם לעיל האמור כל אףי על
ערבים של הרציחות  מרבית אף ואולי  ניכר וחלק ערבים ידי על יהודים של הרציחות כל

מסתננים. של ידיהם מעשי הם ערבים ידי על

50להטב

הרצח מקרי בחינת המניע 19521956לפי

לךצחרצח נסיח
1952ג19561955195419531952195619551934195

מסתננים של 241217טרוריזם .2096548505528
דם 2141512214גאולת

לבינה שבעו 12856597664עניינים
קרקעות 3211םכםוכי

840131419178035שוד
ירושה 12125סכסוכי

אחרים 148191820208171518מניעים
ידוע אינו 220828569המניע

הכל 56בסך .305566619780104115109

51 : ה ל. ב ט
19521956  הביצוע שיטת לפי  לרצח והנסיון הרצח מעשי בחינת

לרצחרצח נ0י\ץ
הביצוע שינות

1952ג19561955195419531952195619551951195

81213440326265829286ירות
104129699131119דקירות
3383711613הכאות
■1_הרעלה 1 ;
יחניקה 31886.2■. 1

אחרים 5101!913119258אמצעים

הכל 56305506619786104115109בסך
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52 טבלה
והנפגעים המבצעים של מוצאמ לפי  19531956  לרצח והנסיון הרצח מעשי גחינה

ץהגתחינו המבצעים כ/תא
לתזזננויחדגיה

1956195510541953195519541.953

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

15
27
13
1

6

14
10

14
21
19
1

16
32
16
2

17
53
15
12

15
59
12

14
68
13
9

13
76
25
1

הכל 563055669786104115בםך

בשוגיג מוות וגרם אדם הריגת (2)
בשנת אמיתיים) 17 (מהם מקרים 10 לעומת אמיתיים) 18 (מהם הריגה מקרי 21 נרשמו
מהם הקודמת) (כבשנה בשוגג מוות גרם מקרי 125 נרשמו כן בש!גג, מחת גום מעשי .1955

.1955 בשנת 112 לעומת אמיתיים, 116

ד ו ש ל ן ו י ם נ ו ר ו ש (3)
כלומר הקודמת) בשנה אמיתיים, 52 מהם ,63 (לעומת אמיתיים 49 מהם מקרים, 51 נרשמו
שהועברו בהמות, שוד של המקרים השנה נכללו לא פשעים של זה בסוג .%5.8 של ירידה

אחר. לםעין*
.19551956 בשנות לשור והנםיון השוד מעשי את המראה טבלה להלן

53 טבלה
19551956  לשוד ונמיין שוד

העבירה סוג
הירידהאההאטיגוייגזנרשמו

אמיתייםנרשמי$195195510561955

לשוד ו1.סיון 51634952שוד 19.0 5.8

ה צ י ר פ י .7 י ל ע ת ו ב י נ ג (4)
%17.5 של עלייה כלומר אמיתיים, 5992 מהם התפרצות, מקרי 6149 נרשמו הדוח בשנת
סוגי ככל הורגשה העלייה האמיתיים. התיקים במספר ו%18.9 שנרשמו מקדים במספר
עלה התפרצויות של זה שסוג לציין יש אולם ביום. עסק לבתי להתפרצות פרט ההתפרצות,
שנת לממדי חזר טרם הנסקית לשנה המתייחם והמספר הקודמת בשנהי ביותר גדולה עלייה

.1954
,  התפרצות: מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להל!

54 ו! ל ב ט
19551956  פריצה ידי על גניבות

העבירה סוג
הריבןיאמיתייםגרשמו אהה

הירידה א1

אמיתייםנרשמו1956195519561955

בלילה מגורים לבתי +א8י145214351441141התפרצות +2.נ 1.6
ביום מגורים לבתי +104711531009י1185התפרצות 13.2+ 14.3

נודע לא זמן מגורים לבתי +542468521449התפרצות 15.8+16.0
כלילה עסק לבתי 12638801245855+43.5+45.6התפרצות
ביום עסק לבתי ■167התפרצות 21415518822.017.6

■ ובחג בשבת עסק לבתי 481382467365+25.9+27.9התפרצות
התפרצויות 10598071010754+31.2+34.0שאר

הכל +6149523359925038בסך 17.5+18.9
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55 טבלה
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עטל! ו$בתיי לבתיטגורים בהתפרעויות ההתפתחויות רלאגרטאטית בצורר) ניתנו 55 גטבלה
השנה, חורשי ולפי ולילה) (יום הזמן לפי

56 טבלה
19551956  התפרצות ידי על או שוד ידי על בהמות גניבת

העכירה סוג
הירידהאההאמיתייםנרשמץ

195519551955 אמיתייםנרשמו1956

גניבת
על

או שוד ידי על בהמות
התפרצות 107131128ידי 10718.316.4

בלבד,(מקרים הנסקרת בשנה המחוזות לפי ההתפרצויות חלוקת את, המראה טבלה להלן
81,590 אירעו שבה תלאביב, של בחלקה נפלו ההתפרצויות כל של %56,5< אמיתיים),
שני ביום, מגורים לבתי ההתפרצויות למחצית קרוב בלללה, י מגורים לבתי ההתפרצויות מכל
הנותרות. ההתפרצויות כל של ביותר ניכר וחלק בלילה עםק לבתי ההתפרצויות של שלישים

57 טבלה
מחוזות לפי  1956  פריצה ידי על גניבות

^. 1 מחוי י מה!! טח!! 0ה!! טח!! ,,,ר,רד. ת,,י
הבי סר וזמרנו הצפון חיפה תלאביב ירושלים העכירה 0!נ

בלילה מגורים לבתי התפרצות
ביום מגורים לבתי התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי התפרצות
בלילה עםק לבתי התפרצות
ביום עסק לבתי התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי התפרצות
. התפרצויות שאר

7211747938781441
, 112649144931551153
113163818084521
83815160651221245
3558269, 27 .155

103213632761467
1883132031121941010

70633857564247215992 הכל בסך

%100.0 12.00/0 %7.1 %12.6 56.50/0 %11,8 הכל בסך המחוזי ה^חוז
1

על או שור ידי על הבהמות גניבות כל של %57 ירושלים מחוז של בחלקו עלו זאת לעומת
■ התפרצות. ידי

עבירות. של זה סוג של המחוזית החלוקה את המראה טבלה להל!

58 ה ל ב ט
מחוזות לפי  1956  התפרצות ידי על או שוד ידי על בהמות גניבת

העבירה מחוזסוג
ירושלים

מחוו
תלאביב

מהוו
ווי*ה

.מחיו ההגיון
מתח
הכלהמרכו סר

שוד ידי על בהמות גניבת
התפרצות ידי על 61891811107או

הכל בסך המחוזי ...%7.5/"57.0האחוז %8.4%16.810.3"/100.0"/

ת ו ב י נ ג ר א ש (5)
ו14,462 16,734 (לעומת אמיתיות 16,434 טחן שונות, גניבות 18,313 נרשמו הדוח בשנת

האמיתיים. בתיקים ר%13.6 שנרשמו בתיקים 9.4^0 של עלייה כלומר ,(1955 בשנת
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הגניבות; מקרי של חלוקתם את המראה טבלה להלן

לה נ 59ט

שאר 19551956גניבות

תרימיאמיתייםנרשמו היריותאהה אן
העבירה סוג

אמיתייםנרשמו955\9551950\>)95\

ואיפנועים נ?כוניות +396177315129גניבת 128.7+ 144.2
מלון מבתי 183195180187גניבות 6.2 3.7

מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי +141211001322997וגניבת 28.4+ 32.6

אופניים +148212051123940גניבת 23.0+ 19.5
כיס 2848302525112578גניבות 5.9 2.6

בהמות 6045595גניבת 2451+ 8.1.+ 113
וממטעים מפרדסים פרי 570586548497גניבת 2.7+ 10.3

גניבות +10818988799338683שאר 9.4+ 14.4

+ 13.6 + 9.4 14462 . 16434 נ 6734 18313 הכל בסך

לגנב": הקוראת ירצה פ ,, אנשים משאירים שבהם הגניבות בסוגי חלה ע^ייה
בתוך משאירים רבים אנשים ברחובות; ומכוניות אופנועים נשארים במוסכים טחמתימחםור
אופניים השארת גניבתם; למניעת אמצעים לנקוט מבלי ערך, בעלי חפצים מכוניותיהם
ועל הגניבות אף על בשנים, עשרות זה בארץ ועומדת קיימת תופעה היא וגניבתם ברחובות

המשטרה. מצר המתמדת ההתרעה אף
נמצא אלה מגניבות גדול חלק אולם ואופנועים, מכוניות בגניבת חלה ביותר גדולה עלייה
הם אלא לצמיתות, אותן לגנוב מתכוונים המכוניות גונבי אין רבים במקרים אמיתי. בלתי

אותן. עוזבים הם ושם מםויים, למקום להגיע כדי או טיול לשם "בהשאלה" אותן לוקחים
שנרשמו בתיקים הן חלו והעליות הירידות מלון. מבתי ובגניבות כים בגניבות חלה ירידה

האמיתיים. בתיקים והן
 בלבד): אמיתיים (מקרים הגניבה מעשי של מחוזית חלוקה המראה טבלה להלן

60טבלה

1956שאר  מחוזותגניבות לפי 

העבירה מחוזםת ,
ירושלים

מחח
תלאביב

מחוז
חיפה

מהוו
הצפה

מחוז
הבלהמרכז םר

ואופנועים מכוניות 1624041513315גניבת
מלון מבתי 24747462180גניבות

מכוניות מתוך גניבות
מכוניות חלקי 5290424140851322וגניבת

אופניים 56773126401281123גניבת
כים 3011384518722362511גניבות

בהמות 117416218894502גניבת
וממטעים מפרדסים פרי 892352127257548גניבת

גניבות 168843191876שאר .82112299933

הכל 2343775829901299204416434בסך

הכל בסך המחוזי %14.3%47.2%18.27.90/0%12.4100.0%האחוז
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מיניות עבירות (6)

י ■ אמיתיים. מקרים  872 מהן מיניות, עבירות על תלונות 981 למשטרה הובאו החח בשנת
שנרשמו בתיקים הירידה או העלייה אחוזי בין ההבדל ביותר רב עבירות של זה בסוג
רבות, תלונות תמיר היו תלונות של זה שבסוג היא לכך הסיבה אמיתיים. שבתיקים אלה ובין
בשנת למשל, כך, אשמה. בהן נתגלתה שלא או הוכחות להן נמצאו שלא או כוזבות שנמצאו
לא נמצאו מתוכן הקודמת). ההגדרה (לפי "אמיתיות" לא התלונות מכל %40 נמצאו 1955
וחלקים כחוק של בעילה על התלונות של ו%40 אונם על התלונות של %70 "אמיתיות"
האמיתיים התיקים במספר כיום נכלל אלה של רובן האחרות. המיניות העבירות של ניכרים
המראים המספרים אמיתיים. לא בתיקים כולם נחשבים היו שקורם שעה תביעה, ללא הנסגרים

למציאות. יותר קרובים שנרשמו התיקים של הירידה או הריבוי אחוז את

61טבלה

עבירות 19551956מיניות 

הריבויאמיתייםנרשמו אחו!
העבירה הירידהםגג אן

אמיתייםנרשמץ1956195519561955

ומשכב לאונס נסיון אונס,
במבוגרים בכוח +7.1+:60564115זכר 173.3

ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם בילדים +394026232.5זכר 13.0
ומשכב וילדות ילדים אונם

בכוח בילדים 1326122050.0זכר 40.0
ובילדות בילדים מגונים +349345323234מעשים 1;2+ 38.0

מיניות עכירות +520480470348שאר 8.3+ 35.1

+ 36.3 + 3.6 640 872 947 981 הכל בסך

מספרי. הקודמות. השנים לעומת העבירות במיון ניכרים שינויים חלו עבירות של זה בסוג
החךש. למיון הותאמו הקודמות השנים

ב%7.1; עלו האונס מעשי .%3.6 של עלייה חלה שנרשמו המיניות עבירות של הכל בסך
מגונים) למעשים (פרט בילדים החמורות יהמיניות הפגיעות שבטםפר רצון בשביעות לציין יש

ירידה. חלה
מן רק לא בזהירות להתייחם יש האמיתיים התיקים במספר והירידה הריבוי אחוז אל
והשימוש קטנים, למספרים מתייחסים שהם משום או* אלא הגדרה) (הבדלי לעיל האמור הטעם

שולל. להוליך עלול האבסולוטיים המספרים עם השוואה ללא בהם
וםרםרות שידול זנות, בית החזקת כגון: עבירות נכללו מיניות" עבירות ,,שאר בסוג
בהסכמתם מבוגרים בין זכר משכב וכן לילדים), (פרט מגונים או מוסריים בלתי ומעשים

י וכיו'יב. ההררית

גנוב רכוש ת לו ז ח ה ו גנוב ש ו כ ר ת ל ב ק (7)
שהיה רכוש והחזקת ביודעין גנוב רכוש קבלת של המקרים מספרי את המראה טבלה להלן

גנוב. שהוא לחשוב יסור

62 ה ל בי ט
19551956  גרוב רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

העבירה מוג
הריבץיאחהאמיתייםנרשמץ.

אמיתייםנושמ\6195519561955ל19

והחזקת גנוב רכוש +618559445363כגנובחשודרכושקבלת 10.6+22.6
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על שנתגלו המקרים במספר וירידה ריבוי על מעירה האלה העבירות בסוגי והעלייה הירידה
■ עצמם. המעשים בביצוע תנודות על ולא המשטרה, ידי

תקיפות (8)

63 טבלה
19551956  תקיפות

העבירה סוג
אחו!יתייםאמנרשמו

ח או
הריבוי
ירירת

אמיתייםנרשמו1950195519561955

שהמשטרה תקיפות
שהמשטרה תקיפות

טיפלה
סירבה

גמירא עד בהי
בהן לטפל

5330
8498

5631
7174

503438275.3
+ 18.5

+31.5

הכל +138281280550343827בסך 8.0+31.5

בזדון לרכוש נזקים (9)
64 טבלה

19551955  בזדון לרכוש נזקים

רה העני 10יג
חויבו*אמיתייםנרשמו אחון

היריות או
אמיתיים1953195519561955 נרשמו

הצחה
בזדון לרכוש נזק

73
2209

72
2411

73
2199

62
1796

+17.7 +1.4
+22.4 8.4

הכל +2282248322721858בסך 22.3 8.1

הקודמות השנים עם השוואה לצורכי במאוחד. הנסקרת בשנה דווחו אלה עבירות סוני שני
הקודמות השנים חמש של הממוצע של אומרן לפי נקבע ביניהם וחייהם הסוגים, שני הופרדו
בנפרד). שדווחו בהן, לטפל סירבה שהמשטרה ולתקיפות להצתות מתייחסים אלה דברים (אין
ההצתות מספר ב%18.5. עלה בהן לטפל סירבה שהמשטרה תקיפות על התלונות מספר

ל73). (מ72 אחת ביחידה עלה שנרשמו

ורמאות זיופים (10)
65 ה ל ב ט

19551956  ורמאות זיופים

העבירה גזוג
הריבויםאמיתיינרשמו אחון

הירידה או
אמיתיים1956195519561955 נרשמו

זיוף
רמאות

235
561

311
512

201
461

237
389

15.2 24.4
+18.5 + 9.6

הכל +796823662626בסך 5.8  3.3

במעשי אמיתיים הלא המקרים ריבוי את לציין יש רבע. כדי עד ירד שנרשמו הזיון? מעשי מספר
;י י : . . .(18.570) הרמאות
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י י . . י , ם י ל ו ב ו ם י ט ו נ לן נ ב ת,, ו ע ב ט מ *1 יו ז (11)
טתייחםים הללו המקרים רוב ל15). (מ8 השנה שהוכפל כמעט זה מסוג העבירות מספר
מתוך הנראה (כפי עזה לרצועת הוחדרו השנה הטזוייפים. והמטבעות הבנקנוטים לתפצת
והפצתם 1957 שנת בתחילת נתגלו אלה שטרות אחת, ל"י של מזוייפים שטרות עויינת) מדינה

סוכלה.

כלכליות עבירות (12)
הכלכליות העבירות את המראה טבלה להלן ב0/?13.9. השנה עלה הכלכליות העבירות של מספרן

.19561952 בשנות המשטרה טיפלה שבהן

66 טבלה
19521956  כלכליות עבירות

העבירהסוג
אז/האמיתייםנרשמו

. 1355
הרימי
1955

אט<ה"0נרשמו1950195519541953195219561955195419531952

4844255578311559467352406861360+13.9+32.7כלכליותרותעבי

סידרה על מבוססים מהם ומסוכנים, חמורים ברובם היו המשטרה טיפלה שבהם המקרים
בזה. זה הקשורים עברייניים מעשים של

כתוצאה רגיל. פלילי טיפול המשטרה טיפלה שבהם למקרים מתייחסים שבטבלה הנתונים
שטרלינג, לירות 453 דולרים, 29,491 חוץ: מטבע של ניכרים סכומים הוחרמו זה מטיפול
על נוסו! אחרים. מטבעות של ניכרים וסכומים שווייצאריים פרנקים 1055 זהב, מטבעות 2348
של הטוב מרצונם הועברו, מהן שכתוצאה כלכליות, מניעה בפעולות המשטרה טיפלה כך
שאינם אלה, סכומים חסומים. לחשבונות או לאוצר זר במטבע ניכרים כסו? סכומי הבעלים,
בלירות ערכם זו, בצורה שהועבר הזר המטבע סוגי של ריבויים מחטת מלא לפירוט ניתנים
41,313  שטרלינג לירות ל90,389; הגיע בדולארים הסכום למיליונים. מגיע ישראליות
38,843  הולנדיים גולדנים ;245,915  גרמניים מרקים שווייצאהיים43,802; פרנקים
של אלפים. עשרות הוחרמו כן שונות. והב מטבעות 546 ;7,874,100  צרפתיים פרנקים

ישראליות. ולירות בלגיים פרנקים אלפי איטלקיות, לירטות

■ , י הברחות (13)
791 נתגלו הדוח בשנת הברחות. תפישת היא המשטרה של אחרת חשובה כלכלית פעולה
הקודמות. השנים של אלה על ובחשיבותם בחומרתם עלו שנתגלו המקרים הברחות. של מקרים
נתפסו שבהם טקסטילים, הברחות של מקרים 152 דלקמן: הסוגים את במיוחד לציין יש
שבהם וסיגריות, טבק הברחת מקרי 243 טקסטיל; מוצרי ו2040 טקסטילים של מטרים 26,447
שעונים; 985 נתפסו מקרים ב54 סיגריות; קופסות ו2520 טבק של קילוגרמים 765 נתפסו
28 רדיו, מקלטי1 14 מכוניות, 9 תכשיטים; 29 נתפסו כן בהמות. 237 מקרים ב25

יהלומים. של וכמות פטיפונים 8 מצלמות, 3 ; שטיחים

. שיכרות (14)
■ משקאות לשתות מםויימות עליות בני של מנהגם א1* על במרינה, בעייה מהווה אינה השיכרות
ובניגוד אצלנו, נדירות תופעות :הן השיכרות בעקבות פרועה והתנהגות סדר הפרעות חריפים.
נדונו השנה התאונות. בהתארעות כלל גורם משמשת היא אין התרבות ארצות ברוב לנעשה
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נידונו כן הקודמת); בשנה ו3 34 (לעומת אחת מפעם יותר 3 מהם יהודים, 37 שיכרות על
ביותר בולט המיעוטים בין השיכרות של מיעוטה נוצרים. ושלשה אחד מוסלמי המיעוטים.: מבני
היתהי שהשיכרות הנראה, כפי היא, לכך הסיבה המרינה. הקמת שלפני בתקופה ריבוייה לעומת
רוב את המהווים הכפריים, בין נודעה שלא וכמעט הערבים, הערים תושבי בין ביותר נפוצה

. המרינה. ש? הערבית אוכלוסייתה

מסוכנים סמים (15)

כלומר, אמיתיים, 100 מהם לסמים, המתייחסות עבירות של מקרים 105 נרשמו הרוח בשנת
שנרשמו. במקרים %25.5 של ירידה

 ;19561955 בשנות המסוכנים הסטים החרמת את המראה טבלה להלן

67 ה ל ב ט

19551956 מסוכנים סמים

\956\955

ג נק" ק"

288.596537.385השיש

.49.6390.402אופיום

0.000.15קוקאין

0.2871.444הרואין

0.007.160.009.13מורפיום

כנראה, היא, לכך הסיבה הקודמת; הכמות למחצית ער ירדה שהוחרמה החשיש כמות
שהקשתה הגמורה, אטיטתם כדי עד הרוח שנת בסוףי שהגיעי בגבולות, המצב בהחמרת
למדינה שמצפון המייצרות הארצות בין טראנזיט מבריחי המכריע (ברובם המבריחים על ביותר

חמישים. פי כמעט האופיום כמות עלתה זאת לעומת שמדרומה). הצורכת הארץ ובין

להתאבד ונםיונות התאבדויות (16)

מקרי ו473 הקודמת), בשנה 159 (לעומת התאבדות מקרי 219 במרינה אירעו הדוח בשנת
חמורה עלייה איפוא, חלה, ההתאבדויות במספר הקודמת). בשנה 489 (לעומת להתאבד נםיון
המקבילים המספרים על עולים להתאבד והנםיון ההתאבדות מספרי אין כן, פי על אף למדי;

מדינתנו. של לזו דומה התפתחות רמת בעלות בארצות
להתאבד הנםיונות של ממחציתם ובלמעלה (64.8^0) ההתאבדות מקרי של המכריע ברובם
להתאבד נםיון מעשי של רב מספר כללי). ודיכאון רוח מחלות (בעיקר מחלה  המניע היה
מועט.  כלכליות סיבות ידי על שנגרמו המקרים מספר משפחתיים. סכסוכים ידי על נגרם
בוורידים. חתך ידי על או הרעלה ידי על בוצע להתאבד הנםיונות של המכריע רובם

מגובה. וקפיצה תלייה הרעלה, ידי על בעיקר בוצעו מיתה לידי שהביאו ההתאבדויות
האשמות בפנקס הרשומים העוונות במספר גם נכללו לעיל הניתנים להתאבד הנםיונוח מספרי
פי על או* בתעונשי!; פלילית לעבירה להתאבד הנםיון נחשב הקיים החוק לפי המשטרה. של
על משפטיות. תביעות מהגשת המשפטי, היועץ של הוראותיו לפי המשטרה, נמנעת כן,

;. . ' מהכלל. יוצאים למקרים פרט אלה, עבירות
ופירוט ארצי ניתוח להתאבד: והנםיונות ההתאבדות מקרי ניתוח ניתן ו69 68 בטבלות

והאמצעי. הסיבה המגורים, מקום בארץ, הוותק המשפחתי, המצב הגיל, המין, לפי מחוזי,

81
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68 טבלה
19551956  התאבדות מקרי

יחמ'טפדותי המצב | בארץהני?המיז ןהוותק האמצעיו י הסיבה ן. המגורים מקום
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.,.. . דליקות (17)

עירייה כלומר הקודמת, בשנה 1047 לעומת דביקות, המדינה,1134 בשטח אירעו הדוח בשנת
ונוטעי אורח עוברי שלי רשלנותם מחמת ובמטעים בשדות אירעו הרחקות רוב .8.390 של
שריפת ידי ע? הארץ, ולמשק לחקלאות עצומים נזקים נגרמים ממנה שכתוצאה מכוניות,
הנעשות שריפות, למניעת והפעולות הנרחבת התעמולה עצים. ואלפי יבול של דונמים אלפי
זה. נגע לבער הצליחו טרם והמשטרה ירוק דוד מגן שריפות, למניעת הלאומית המועצה ירי על

מיחותמשונות (18)

1058 (לעומת טבעיים בלתי או פתאומיים מוות מקרי 1228 המדינה בשטח אירעו הרוח בשנת
האנשים בל וכן אחרות, ותאונות דרכים תאונות חללי מתאבדים, רצח, הרוגי הקורטת): בשנה
המקרים כל מיד. נודעה לא מיתתם שסיבת או הםוהך, ובבתי רוח לחולי חולים בבתי שמתו
משמשים זה (בתפקיד משונות למיתות החוקרים בפני" והובאו המשטרה ידי על נחקרו הללו

■ עליונים). משטרה וקציני מחוז קציני שופטים,

ת ו ר י ב ע ר א ש (19)

כלי החזקת של מקרים 394 היו הנסקרת בשנה המשטרה ירי על שנחקרו העכירות שאר בין
(לעומת חוקית בלתי התקהלות של מקרים 29 הקודמת); בשנה 216 (לעומת רשיון בלי ירייה
העבירות במספר נכללו (שלא חירום חוקי על עבירות של מקרים 2867 הקודמת); בשנה 25
הקודמת, בשנה 2897 לעומת הצבאי), הממשל לשטחי מתייחסות הן הגדול ושבחלקן הכלכליות,
שלא שונים מסוגים עבירות 6894 נרשמו כן כמו בטחון. שירות חוק על עבירות 800 וכן
מציינים הללו המספרים כל הקודמת). בשנה 4237 (לעומת זה שבפרק הסקירות באחת נכללו

האמיתיים. התיקים את

פליליות חקירות .3

וחוקרים חקירות א.
הצמדת שיטת הקודמת בשנה נקבעה ומנוסה מאומן חוקרים סגל של יצירתו את לזרז כדי
(טובן אחד חוקר של ולפעולתו לאחריותו תיק כל של חקירתו מסירת כלומר, לחוקר, התיק
עבודה וקשה מסובך תיק דורש ולפעמים בלבד, האפשרות במידת נעשית זו שהצמדה מאליו

שלם). צוות של
התיק של הנכונה לחקירתו אחריות החוקר על להטיל  מטרתה התיקים, הצמרת שיטת
אחרים. ידי על שנתפס נאשם נגר עדויות בהכנת יסתפק ושלא הנאשם, את שיגלה ולעוררו
ולתת התיקים בכל לעיין הצורך מן החקירות קצין את ההצמדה משחררת כך על נוסף
עוסק תיקים, קריאת במקום עצמית. יוזמה יגלו שהללו טבלי לחוקרים, ביותר מפורטות הוראות
החוקרים רוכשים שעה אותה חוקריו. לסגל ועצה הדרכה ובמתן ממש של בפיקוח החקירות קצין
וחשודים עבריינים עם הציבור, עם במגע באים המרחב, שטח את להכיר לומדים נסיון,

מקומיות. יריעות ורוכשים

עבריינים ומאסר גילויים ב.

האמיתיים. המקרים מספרי לפי ההשוואות ניתנו עבריינים, גילוי שנושאן דלהלן, בטבלות
העבירות עם בהשוואה נתגלו, שמבצעיהן העבירות של הכולל המספר את המראה להלן,טבלה
שאחוז מראה זו טבלה הקודמות. ובשנים הדוח בשנת האמיתיות העבירות ועם שנרשמו

. ■ יי בהדרגה. עולה הגילויים
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70 טבלה
19501956  וגילוייו עבירות

1950 1951 2ק>.'1 ג195 1954 1955 1956 ושת/ הענירוה

25,540 36.652 41,635 41,231 44,247

22,062 33,554 37,934 35,371 36,940

10,855 18,687 18,716 17,655 18,058

49.20/0 %55.7 %49.3 49.90/0 50.5 "'ל

46,453 48,936

36,734 43,718

19,215 23,744

52,30/ 54.3%

שנרשמו עבירות
ועוונות) (פשעים

"אמיתיות" עבירות

העבריינים נודעו בהן עבירות

הגילויים אחוז

גראפית, בצורה דלעיל הנתונים את מציגה 72 הטבלה

עברייניםגילוי
טבל
עבירוו 

71 ה
הנפש ו.גד 19551956נ 

תייזים תגילץייבואהההעבריינים"אמיתיים"נרשמו

19581955195619551956195519561955

56329630271148.236.7רצח.

לרצח 98909786242624.730.2נסיון

אדם 21191817151683.394.1הריגת

בשגגה מוות 12512511611211410998.397.3גרם

ופשוטה חבלנית 53305631503438274705358493.593.7תקיפה

זכר ומשכב בכוח לאונס נסיון 60564115371390אונס, 286.7

ומשכב כחוק שלא בעילה
בהסכמתם בילדים 39402623242192.391.3זכר

ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח בילדים 13261220111791.785.0זכר

וילדות בילדים מגונים 34934532323425516078.968.4מעשים

מיניות עבירות 52048047034842228289.881.0שאר

הכל 66116844619347125634423991.090.0בסך

הקודמות, השנים חמש של הממוצע של אומדן הנו זו שבטבלה 1956 לשנת התקיפות מספר
נמוך שבהם בסוגים ,(%91 הממוצע (האחוז גדול.ביותר הנפש נגד בעבירות הגילויים אחוז
בעוברה לכך העיקרית הסיבה נעוצה לרצח) ונםיון רצח במעשי (בעיקר הממוצע מן האחוז
אל הפשע ביצוע לאחר מיד שברחו מסתננים, ידי על בוצע האלה המעשים מן גדול שחלק
לגבול; מעבר ממש לרצח; נסיון או רצח מבוצע שבהם י מקרים גם יש לגבול. מעבר
הטב,צע,ויי נתפס שבהם תיקים רק מציינים כ"טרטיגז" שטחנו. אל יריות ירי על
א\*;אם:; נמלט. אפילואם ■העבריין, של לדין להבאתו מספקת עדות בהם יש הפחות שלכל או .

קיימות; אם אלא כ,,נודע" התיק את לראות אין. העבירות, את שביצעו מסתננים של זהותם נודעה
;.■  וזהותם.: אשמתם לקביעת מובהקות הוכחות "
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36734

247ו'4

36940

41231
41635

36652

35371

33554

נעירות
טונרטנזו

מקרים
אמית"ם"

גילויים

25540

^^^1^111^1^11111111111■,■...,,■■■,■■■.....■..,.,.,■.
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?3 טבלה
19551956  הרכוש נגר עבירות  עבריינים גילוי

'

תיקינו ■נרשטץ א7,הנהגי!!העבריינינז"אמיתיים" הגילאים■
העבירה ס\ע

19561955195619551955195519561955

לשוד ונסיון 01634952271855.134.6שוד
בלילה מגורים לבתי 1452143514411418861806.012.7התפרצות
ביום מגורים לבתי 118510471153100921322318.522.1התפרצות

נודע לא זמן מגורים לבתי 542468521449827915.717.6התפרצות .

בלילה עסק לבתי 1263880124585516818913.522.1התפרצות
ביום עסק לבתי 167214155188577436.839.4התפרצות

ובחג בשבת עסק לבתי 4813824673651117523.820.5התפרצות
התפרצויות ■10598071010754273151שאר 27.020.0

או שוד ירי על בהמות גניבת
התפרצות ידי 109.37.8:'10713110712810על

ואופנועים מכוניות 396177%גניבת 315129683721.628.7
מלון מבתי 183195180187604633.324.6גניבות

וגניבת מכוניות מתוך גניבות
מכוניות 14121100£13299717113712.913.7חלקי
אופניים 148212051גניבת נ 2394093978.310.3
כים .2848302525112578216גניבות 1328.65.1

בהמות 604559502451918318.118.4גניבת
וממטעים מפרדסים פרי י570586548497433387גניבת 79.077.9

גניבות 108189887993386832731237727.527.4שאר

: הכל 246202216122582196804890429521.721.8בסך

בעבירות חגיגיים אחוז אחרות. ובארצות מזה נופל אינו דורכות נגד. בעבירות הגיבויים אחוז
הרכוש. עד ובעבירות מזה תמיר רב הנפש נגד

74 ה ל ב ט .

19551956  אחרות עכירות  עבריינים גילוי

הגילץייגז אחת נה^ו העכו"נים
1955 1956 1955 1956

,,אט>>ה"0"

1955 1956

היקי0 נדשמ\

1955 1956
העבירה 10נ

61855944536342835096.296.4
73727362351947.930.6

2209241121991796130488959.349,5
23531120123718522492.094.5
15813512292.340.0

56151246138938230282.977.6
40931539421639021599.099.5
29312925282596.6,100.0

1051431001299712897.0 :99.2
48442546735246535299.6100.0 .

4259■ .28672897י3465 ,28192889.98.399.7
831; י 618 .■ 79851199.898.3.,800520י

:7877י י8578.68945351 6277477591.198.2י

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנויב חשוד רכוש

הצתה
בזדון לרכוש נזק

זיוף
ובולים בנקנוטים מטבעות, זיוף

רמאות
רשיון הלי יריד. כלי החזקת

חוקית בלתי התקהלות
מסוכנים סמים עבירות

כלכליות עבירות
חירום חוקי על אחרות עבירות
בטחון, שירות חוקי על: עבירות
., י עבירות שאר

86.5 5י.3 ; 10681 ! 13220 12342 14943 17448 17705 הכל בסף

הממוצע אומרן על מיוסדים 1956 לשנת המתייחסים בזדון" לרכוש "נזק בסעיף המספרים
: . הקודמות. השנים חמש של
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7675 טבלה

וגילויי עבירות
1955  1956

 שנתגלו תיקים

ההתפרצויות כל
'אמיתיים" תיקים ]

העבירות כל

5992
נתגלו.

1*1

תיקים


8%₪4!%%

1956
1955
הרבוי
גאחוזלם

43718

נתגלו תיקים
1956
1955
הרבוי
באחוזים

אדם הריגת
בשוגג מוות וגרימת רצח

;8

129 134
נתגלו תיקים

%₪%

%$₪%*^₪\1

1.956
1955
הרבוי
באחוזים

נתגלו תיקים

11118$§^

1956
1955
הרבוי

באחוזים

"■
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7877 טבלה

וגילויי ננבירות
1955  1956

שנתגלו תיקים "אמיתיים" תיקים |

מיניות (בבירות
למיניהןגניבת בהמות

העבירות שאר הגניבות כל

ו ו >

נתגלר

1■
תיקים

■
1956
1955
הרברי
באחוזים
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רכוש ר!דוזרת ג. י

79 טבלה
19531956  והוחזר שנגנב רכוש

1953 1954 1955 195(<

בל"יהרכושערר 4,190,9093,355,6903,530,7133,863,738שנגנב,
והוחזרהרכושערר שנתפס 1,075,922668,816740,7לבעליוהגנוב 1853.526י
924,644692,894403,262407,698שננ'צאהרכושערר
והוחזרהרכושאחוז %25.719.9שנגנב %21.0"/22.1"/0

 שנגנב לאחר שהוחזר הרכוש אחוז זאת, לעומת ב%24.9. השנה עלה שנגנב הרכוש ערך
הישגיהן עם משתווה זה אחוז שנגנב, הרכוש כל של מרבע ליותר הגיע והוא ב%60.9 ע^ה
מוצא הגנוב הרכוש מן גדול שחלק העובדה את בחשבון נביא אם ובפרט אחרות, משטרות של
של זהותו נודעה אם אח להחזירו, ואיאפשר טםתננים, ירי על שנגנב לאחר הארץ מגבהות

. העב.
80 ה בל ט

1956  והוחזרו שנגנבו חיים בעלי .

מספר הראשיםהראשים■ אחיו
שהוחזרוח1חזר1נננכן

28810937.876פרות
ופרדות 0/"863034.9סוסים

7021%30.0חמורים
2002743%37.1צאן

392461.50/0גמלים
261038.50/0אחרים

י'כל /"251193737.3בסר

בגניבותפשוטות. נגנבו או נשדדו התפרצות, ירי על שנגנבו חיים בעלי נכללו דלעיל בטבלה
אח להחזירם. במיוחד קשה כך ומשום טםתננים ידי על נגנבו החיים בעלי של המכריע רובם

ל%37.3. לבעליהם והוחזרו שנתפסו החיים בעלי אחוז עולה כן פי על

ומשפטים האשמות חיסול ד.
נוסח חיסולם. שלבי ואת משפטי לטיפול שהגיעו המקרים מספרי את מראות ו82 81 הטבלות
חשודים כ (לא ממש בנאשמים אלה במקרים מעורבים שהיו האנשים מספרי גם ניתנו כך על

לחקירה). כעצורים או
זה הישג שחוסלו. המשפטים מכלל ל3.790 אלא מגיע ואינו ביותר מועט הזיכויים מספר
לעשרות הזיכויים מספר מגיע שבהן! רבות, חוץ משטרות עם בהשוואה בייחוד ביותר, נאה
התלויים התיקים, למשפט יובאו כאשר יותר עוד יפחת זה שנתי שאחוז לשער יש אחוזים.
מחסלת המשטרה הדוח. שנת. בסוף החקירה נסתיימה טרם שבהם ואלה בבתי/המשפט ועומדים
נפתרה לא השנה גם ברם, .האפשרית. ירית במה המשפט לבית הנאשמים את ומביאה תיקיה את
משתהים עדיין המשפט בתי ברוב המהיר.. לחיסולם המשפטים החשת של החמורה הבעייה
שהנה הפלילית הפרוצדורה בגלל והן עליהם הנ;וט,ל הרב העומס מחטת הן ניכר, זמן המשפטים

י האשמה! כתב לפי המוגשים במשפטים בייחוד כיום, גם למדי איטית
והשפעתו המונע כוחו רב, זמן לאחר המוצא דין שפסק משום מצער,ביותר, זה עניינים מצב
שביצעו חדשות עבירות עלי הנאשמים בינתיים נתפסים קדובות לעתים מועטים,1  המתקנ^
כל.האשמות על נידונים הםי למשפט ובהגיעי למשפט, ןוחיכו בערבות משוחררים, שהיו בשעה

■!  י העבירות. כל על להם נפסק אחד עונש וגם ובעונהאחת בעת
משנת תיקים 8384, על נוסח ובחקירה, משפט בבקנ.ל ועומדים תלויים היו 1956 שנת בםוח

י. . ■ ;. .1954 משנת ו432 ,1955 משנת תיקים 1259 גם ,1956
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1955
81 לה ב ט

1956  עבירות מםויימיםשל בסוגים המשפט ותוצאות מאסרים

וה גז יואש ו וח וזיב תלוייםוכ
בבית

ועומדים
בחקירההמשפט

העבירה הירידהאנשיםיםתיקתיאור או הריבוי
יםתיקיםאנשיםיםתיקכאחוזים ■תיקיםוזי?

_195619551956195519561955195519551956אנשיםתיקים1956195519561955 1935
המאסרים %15.7+100211183413944168833765355709495426751694+23744192153449129810%23.6כל

27115214145.4רצח %271.4 5'+2323114474
לרצח 24263436%7.7%5.643434101494במיון
אדם 15161621%6.3%23.864648121הריגת

בשוגג מוות %6.1121613168372681917ד114109124132%4.6גרם
ופשיטה חבלנית תקיפה

בזדון לרכוש %24.7+21292638264333697113314681352528318+6009447380156428%34.3ונזק
לשוד ונסיון 27185233%50.0%57.6851114211456שוד

פריצה ידי על .%16.4+4025826188011220364276126+99097116891451%2.0גניבה 84
למיניהן בהמות %9.7+44547791643127118+10193193176%8.6גניבת

גניבות %15.7+174419292527275269921010924452224+3772321356884917%17.4שאר
מיניות %45.6+22221724123415152031848575+749493843579%51.9עבירות

כלכליות %38.1+1942112272641143688872+0'ל46535269650432.1עבירות
עבירות %10.1+5254617275759332193257237520211344882+1145194401708915519%21,3שאר

1952/1953

82 טבלה
19521956  המשפט ותוצאות מאסרים

כאחוזים הירידה או הריבוי הנאשמים נאסרו שבהם תיקים

1953/1904 1954/1955 1955/1956 1952 1953 1954 1955 1956
המשפגייים השלבים

 %5.7

+
%5.9
9.8%
17.0%
32.9%
1.7%

+ %5.7 + %3.0 %23.6 18716 17655 18658 19215 23744

+■

+

%2.9+%2.7
נ .%3;%0.02
%9.0+%19.5
%12.8+%8.2
%4.4+%52.1

%8.1
15.30/0
29.7%
15.2%
57.9%

16(0617521170351658817630
1002111834119881199010924
376535491411495

י 5709"~4954~439240606050
26751694 .1623 ....10671086

והואשמו נאסרו
ובעוונות בפשעים

לדין הובאו
י חוייבו
.יי זוכו

ועומדים תלויים
 בחקירה

ג0



ב 83ט ה ל :

 עוליימים 19551956עבריינים 
י  העולהואשמו. ימיםי

העבירה תיאור
אחוז1956

ימים עולי,"
בםךהכל

1955
}# הריבוי
הירידה
עץליהימיםכמםפר

19*15/1956

וזוייבו ובו. תלוייו
ץעוטד

■מ
בכלל בכללימיםעולימהםעבריינים עוליימיבעבריינים יבוומהם

 . ווכרםת"כ. העברייניםנקבתזכרכוה"כנקבה סה"כםה"כ. נקבה >וכר 19581956נקבהוכר 19551955< 1936195=

. ■ : +52493211%3.814122רצח %100.01

יי לרצח 343223633311100.0נסיון %

אדם +1614211%6.321201הריגת %100.01

בשוגג מוות 124122גרמ 2221.6"/132131111+ %110.02

פשו תקיפה חבלנית, תקיפה
בזדון לרכוש ונזק +801568861129631578537.90/06428557585361754968טה 2.371782083345136125

לשוד ובמיון 5248422%3.8333344שוד %0.03י,

מגורים לבתי 454428261129913%24.75655362911810216התפרצות %5.13358363323
עסק לבתי +7036861736034713%51.260660153023002התפרצות %19.213312491010987

התפרצויות +532521113733631070.1728027732122039שאר %75.911995619023
שוד ידי על בהמות גניבת

התפרצות ידי על 100.0^2222222211או %1

ואופנועים מכוניות +12412131212%9.7686844גניבת 200.0%352
מכוניות מתוך גניבות

מכוניות חלקי +257257111111%43.2192191154531וגניבת 105:6 %64253218
אופניים %42.5117115248471ג10610424544גניבת %6.3202621110

כיס +247233971665%28.7168162659581גניבות 21).3 %2728121816
בהמות ..17117011717%9.9154151גניבת 31010+ %70.035112

מפרדסיםוממטעים פרי +94075118936430361%38.777165411734028258גניבת %7.113818812138548
גניבות, +4014355945514311292139:35.773601320040113261178148שאר 7.9 76565784755324296

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב חשוד 503467363737%7.44664224448444רכוש %22.911262179

ומשכב לאונס" נסיון אונס,
במבוגרים בכוח 484811%2.1212011111זכר

זכר ומשכב בחוק שלא בעילה
בהסכמתם 2525262611100.0בילדים %.^1

ומשכב וילדות ילדים אונס
בכוח בילדים ■111133%27.31717זכר 11+ %50.0111

בילדים מגונים מעשים
%12,117817714343.26526413232ובילדות 25.6"/21459

מיניות עבירות .49429120388שאר %1.6337216.1211010 20.074126
כלכליות 69658810844%0.65044413£66עבירות %33.3422

עבירות שאר 165861444421421730156516510.471505313323173015771401176+ %9.781386261612 0202

 . . הכל 344913014643454888בסך 5349461%15.52981026423338747844299485+ %11.822072246 ;1751981153371



עולייטים עבריינים ה.
הנסקרת ב^נה בהם טיפלה שהמשטרה עוליהיטים העבריינים ברבר מספרים ניתנים 83 בטבלה
ולא בהם, טיפלה שהמשטרה הימים) (עו^י האנשים מספרי ניתנו בטבלה לה. שקדמה ובשנה

הכוללות). בטבלות נכללו (העבירות ידיהם על שבוצעו העבירות מספרי
של עלייה השנה חלה בעבירות מעורבים שהיו עויליהיטים העבריינים של הכולל במספר
השנה לעומת ב%0.5 עלה העבריינים של הכולל במספר עוליהימים של מספרם .11.870

כטבונרים). (עולייטים שנאסרו לעבריינים מתייחסים שהדברים מאליו טובן הקודמת.

עזה נפת .4
החזקתה בתקופת עזה, ברצועת העבריינים גילוי ואת העבריינות את המראות טבלות להלן
אולם התחנות, אחת עבור מלאים מספרים הוגשו לא האחרון בחודש ישראל. מדינת ידי על

כך. ידי על משתנה אינה הכללית התמונה

84א' טבלה
עזר, נפת

עבריינים וגילוי עבריינות

הה בהם תיקים
עבריינים

33.3

1000

721

התיקים מספר
שנרשמג העבירה היאור

4395.6
313.0

1916.1
6743.7
15.3

46793.8

6רצח

לרצח 5נסיון
ארם 1הריגת

מיניות 2עבירות

הנפש נגד עבירות 45שאר
לשוד ונסיון 23שוד

118התפרצויות
119גניבות

למיניהן בהמות 19גניבת
עבירות 498שאר

603 836 הכל בסך

84ב' טבלה
עזה נפת

והוחזר שנגנב רכוש

28,009 ישראליות בלירות  שנגנב הרכוש ערך
11,065 ישראליות בלירות  לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב, הרכוש ערך
3,527 ישראליות בלירות  שנמצא הרכוש ערך
$39.5, והוחזר שנגנב הרכוש אחוז
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ח' ק ר פ

תנועה

דר5יט תאונות .1

15,113 לעומת ,17,387) ב0^15 המרינה בדרכי שאירעו התאונות מספר עלה הרוח בשנת
 המורשים הרכב כלי ומספר ב%4.6 האוכלוסייה עלתה זמן פרק באותו הקודמת). בשנה
הקטלניות התאונות אחוז אולם ב%15.5, עלה הקטלניות, התאונות של מספרן גם ב%10.4.
שנהרגו האנשים מספר .%0.9  הקודמת השנה אחון עכ! זהה נשאר התאונות של הכל בסך
הקודמות השנים של יותר הרבה הגבוהים לממדים חזר לא כי אם ל156, מ134 עלה בתאונות
והן רגל הולכי הן כולל זה מספר ב1951). 212 ב1952, 228 ב1953, 174 ב1954, 183)
מן שרבים לכך ההרוגים במספר זו ירידה לייחס יש הנראה כפי כילדים. מבוגרים נוסעים,
במשך לטח סכנה, ללא ובהליכה סואנת בתנועה מורגלים היו לא כן שלפני החדשים, העולים

, הזהירות, כללי את הזמן
ל%8.1), (מ>%7.7 במקצת עלה התאונות של הכל בסך קשים לפצעים שגרמו התאונות אחוז
ל0^27.0. מ%25.8  התאונות של הכל בסך קלים פצעים נגרמו שבהן התאונות אחוז עלה כן
 קלים לפצעים שגרמו התאונות ומםפה ב%20.7, עלה קשים לפצעים שגרמו התאונות מספר

ב%20.4.
של הכל בסך חלקן אולם ב%12.3, עלה בלבד לרכוש נזק נגרם שבהן התאונות מספר

ל%64.0. ט%65.6 ירד התאונות
במספרי והירידות העליות ואת ו1956 1955 בשנות התאונות חלוקת את מראה 85 הטבלה

לסוגיהן. התאונות

85טב לה
תאונות לסוגיהן: דרכים חומרתן 19551956לפי

כאהה>195619350התאונה הריבוי

שבהן מוותתאונות %16.5/"149%0.91290.9נגרם

שבהן קשיםתאונות פצעים 'נגרמו 1412%8.1117020.7^0

שבהן קליםתאונות פצעים /20.40/"4688%27.0389425.8נ\:רמו

שבהן תאונות
מקרי (מהן

בלבד לרכוש נזק נגרם
בלבד) שנרשמו נזק

11138
(7519)

%64.09920
(6173)

%65.612.3^0

התאונות 15113100.0/"17387100.0כל %15.0"/
ו

י בתקופת עזה ברצועת שאירעו התאונות את כוללים אינם זה שבפרק והניתוחים המספרים
בלבד. תאוינות שבע האמור בשטח אירעו הנידונה בתקופה ישראל. מדינת ירי על החזקתה
המקבילים הסוגים עם לתאונות שגרמו העיקריות הסיבות של השוואה ניתנת 86 בטבלה י

תביעות. הוגשו שעליהן עבירות של
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86 ה יגל ט

1^1 שנרשמו
סיבות!

#
תננגורה ננגירות ל גילו
התאונרתהקןוואה עזיבות

1 9 5 6
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את להפחית מועידה תנועה עברייני עד ומשפטים רוחות שהגשת אנו למדים זו מטבלה
אלה. עבירות של בעטיי] הערמות התאונות מספר

בלבך). 1956 (שנת מחוזית בחלוקה חומרתן, לפי הדרכים תאונות את מראה 87 הטבלה

. 87 ה ל ג ט

1956  מחוזית חלוקה  חומרתן לפי דרכים תאתות

מקרי מחו
שנרשטץ נזל,

בלנר .

נו? מציידת
סלץת קשות

מקרי
מןן/ה

םה"כ
התאונות

המספר
האחוז

■ 1354
. 100.0"/

27
2.00/0

162
12.0"/

405
29.9"/0

760
56.1"/

(452)

המטפר
האחוז

10330
100.0?0

42
0.4"/

661
6.40/0

2708
26.20/0

6919
67.00/0

(4728)

המספר
האחוז

2380
100.0 %

28
1.20/0

194
8.1/

642
27.0"/

1516
63.70/

(1066)

המספר
האחוז

1128
100.0"/

20
1.80/

141
12.50/

354
31.4"/0

613
54 30/0

(383)

המספר
האחוז

2195
100.0 %

32
1.5"/

254
11.6%

579
26.30/0

1330
60.6%

(890)

ירושלים מחוז

תלאביב מחוז

חיפה מחוז

הצפון מחוז

המרכז מחוז

(7519) 11138
64.0%

4688
27.0"/

1412
8.10/0

149
0.9%

17387
100.0^0

המספר
ךייהאחוז ו הכל בסך

שני מהווה תאונות של זה סוג בלבד. לרכוש נזק כאמור, נגרם, התאונות של המכריע ברוב]
>ןל שנזקן תאונות היו חנ"ל התאונות מבין 7159 שנרשמו. התאונות ה50 סך של שאישים
המעורבים; לצדדים פרטיהן ומסירת רישומן לאחר נוספת פעולה בהן נקטה ^א והמשטרה יותר,
של האינטרסים מבחינת הן ניכרת, חביבות נודעת זה מסוג תאונות של לרישוטן ברם,

התורפה. מקומות ושל התאונות התארעות של המחקר מבחינת והן וכוי). (ביטוח הצדדים
השוררים התנועה תנאי מחמת בערים, המכריע, ברובן קרו, בלבד לרכוש נזק. של התאונות
מקומות בארץ שאין לציין יש אולם וכו"ב. חנייה, מקומות העדר ברחובות, הצפיפות בהן;

הדרכים. כל לאורך מפוזרות והתאונות מובהקים, תורפה
ורבים הליכה, בשעת נזהרים שאינם הרגל, הולכי את גם לן/אונות מאחריות לפטור אין
בהלכות גמורים בורים הנם  נמוכה התפתחותן שרמת ארצות מן עולים בפרט  מהם
הוא עשוי לאאמונות שבידיים רכב, כלי על הטמונה נהג של אחריותו ברם, תנועה.
ללא מוטלת, לתאונות העיקרית הסיבה אולם יותר. כמובן, רבה, קטלני, או חבלני לכלי ליהפך
הולכי אצל והן הנהגים אצל הן, דרכים, ונימוסי דרכים תרבות של המשווע בהעדר ספק,

ובזולת. הדרכים בחוקי לזלזל מדינה, טבת של טטרים כרי עד ביותר, הנפוץ בהרגל ורון הרגל,
הגבוהות מן אצלנו היא כביש) של לקילומטר הרכב כלי (מספר בדרכיג! הרכב כלי צפיפות
'מגיעים שונות, בארצות רכב" ו,,כלי ,,כביש/; המונחים בהגדרת להבדלים לב בשים בעולם.
בשעה;שבאנגליה כביש, לקילומטר רכב כלי 19 נמצאים שבישראל המפתיעה לעובדה אנו
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,8.1 ל באוםטריה ,9.7  המערבית בגרמניה ,10.5  בהולנד ,16 הוא המקבי? המספר
2.2 ער יורד, בסולם הלאה, וכן ,5.8 ובדנמרק בבלגיה ,6.3  בצרפת ,6.9  בשווייצריה
ונשאבו 1955 לשנת מתייחסים אלה (מספרים ביון. ו1,2 בטורקיה 1.4 בספרד, 1.8 בפינלנד,

בלבד). באירופה התחבורה על או"ם מפרסומי
ברוב: מאשר הרבה אצלנו נמוך תושבים לאלף הממונעים הרכב כלי מספר זאת לעומת

ויוגוסלביה. אירן טורקיה, וספרד, פורטוגל מקסיקו, ערב, לארצות פרט האחרות, הארצות
מספרית בצורה שהוצגה לתאונות, העיקריות הסיבות בבחינת משתקפים המתוארים התנאים

ו90. מחוזית) (חלוקה 89 ,88 בטבלות וגראפית

88 ה ל ב ט

1956  העיקריות הסיבות  דרכים תאונות

התאונה באחתיםבמספריםסיבת

מסוכנת /"1397278.0נסיעה

רגל הולכי 1778%9.9שגיאות

ואחרים מיכאניים 854%4.8ליקויים
מסוכנות /"4972.8ורכים

8094.50/0שונות

הכל 5100.0'<1790בסך 0'ל

89 טבלה
1956  המחוזות לפי  העיקריות הסיבות  ורכים תאונות

חיפהתל^ביבמחץיירץשליטמחוזיהכלסר ח0רכ>מחוזיז*יפגזמחוז

3ג:3
התאוגה %,.'ו."0יכת

3 0
§83

./.3 ./.קב0
ו;

55 1330■"./
*./ ^/
:.1 0

./,■/,

%76.6 1696 %59,3 674 %75.3 1816 %82.1 8796 70.90/0 990 %78.0 11:972 מסוכנת נסיעה
9.6"/ 215 12.30/0 140 10.9"/ 263 9.40/0 1010 10.4"/" 145 9.90/0י 1773 תל הולכי שגיאות

מיכאניים ליקויים
7.4"/ 167 %10.8 122 6 0"/ 145 %2.8 297 8.8"/ 123 %4.8 854 ואחרים
%3.6 80 6.6"/ 75 3.470 8;$ %1.9 206 %3.8 53 2 8"/ 497 מסוכנות דרכים
3.80/ 85 11.070 125 4.40/0 106 3.80/ 408 %6.1 85 4.5 /י 809 שונות

.100.00/0 2243 100.00/0 1136 100.0"/ 2413 100.0"/ 10717 100.010 1396 %100.0 17905 הכל בסך
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90 טבלה

הונ*ונות סיבות
195 6

78 ז.0
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: דלהלן 91 בטבלה ניתן הדרכים לתאונות הסיבות של מלא פירוט

91 טבלה
19551556  הסיבות פירוט  דרכים תאונות

\955

17076

1956 למיניהן הםיבגוז

18730 13972 ת נ כ ו ס מ ה ע י ס נ א,

מופרזת נ?הירות
מסוכנ.ת נסיעה

דרכים ובפרשות בפינות זהירות חוסר
מכוניות עקיפת

בזולת אלהתחשבות
ורשלנות לב תשומת חוסר

אחורנית נסיעה
פתאומית עצירה
אסור בכיוון נסיעה

רגל הולכי שגיאות ב.

חלשים או זקנים אנשים
ממנו או הספר לבית הולכים ילדים

ברחוב משחקים ילדים
אחרים ילדם

רחוב חוצים מבוגרים
(חונה) רכב בכלי יורדים או עולים מבוגרים

הנסיעה בשעת מהמכונית נפילה
. .  אהרים רגל הולכי

ואחרים ם י י נ א כ י מ ליקויים ג.

יתר עומס
פגומים בלמים '

פגום הגה
אחרים מיכאניים פגמים

פגומים אורות
תאורה חוסר

מסטורים אורות

מסוכנות דרכים ד.

רטובים או חלקלקים כבישים
משובשים כבי'שים
בדרכים מכשולים

שונות ה.

95 95 הנהג של ומבוכה נסיון חוסר
5 15 שיכרות

175 202 . השגחה בלי חיים בעלי
295 497 שונות

680445
34853576
39374179
23382137
1583.1.547
109135

15311401
277277
3233

17731579

145119
4

5337
62:1654
432285
218106
13120
167298

854. 801

159109
202230
6060
239275
37
9248
9972

497396

288254
7970
13072 י
809570

17905 הכל בסך

חוסר ושל א ורשלנית מסוכנת נסיעה 'טל שונות צורות ידי על נגרמו התאונות מכל %79.2
נסיעה מהירות.מופרזת, כגון: בדרך, המשתמשים אחרים באנשים והתחשבות דרכים נימוס
ונסיעה פנוייה אינה כשהדרך ת מכוניו עקיפת דרכים, ובפרשיות בפינות זהירות חוסר מסוכנת,
נסיון חוסר פתאומית, עצירה הדרך), של שמאל אובצד חרסטריים (ברחובות אסור .בכיוון
... ■ ותמרורים, ברמזורים איהתחשבות שיכרות, םינוור, הנהג, של מבוכה או

רגל. הולכי של שגיאותיהם עומדות הסיבות בסולם השני במקום
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שהרמזורים: בשעה אח רוחם, יעלה.על אשר ככל הרחובות את חוצים רגל שהולכי לציין יש
■ י י י הרכב. לכלי מגיעה הקרימה שזכות מראים

ואורות תאורה חוםר פגומים, אורות נכללו זה בסוג מיכאניים, ליקויים  השלישי במקום
מתוך מקרים ב99 בהן, המעורבים הנהגים טע.נת לפי לתאונות, גרם הסינוור מסנוורים.

התאונות. ממספר בערך ב%0.5  כלומר ,17,905
לתאונות הסיבות בראש נכבד מקום לה שטור העולם ארצות שברוב אחת, שסיבה לציין יש
השיכרות הוכרה לא 1956 בשנת התאונות. מספרי על כלל אצלנו משפיעה אינה  השיכרות

המקרים. כל של ב0.08 אלא לתאונות כסיבה 
איש, 156 נהרגו הדוח שבשנת מראה התאונות לנפגעי המתייחסים המספרים של הבחינה
.1194 מהם ,6079  קל נפצעו ילדים; 384 מהם ,1608  קשה נפצעו ילדים; 41 מהם .

47 רגל. הולכי היו  קל הפצועים מן 2148 קשה, הפצועים מן 683 ההרוגים, מן 83 ילדים, י
אופנועים; רוכבי  פצועים ו877 הרוגים 9 מכוניות; נוסעי  פצועים ו3121 הרוגים
ממספר ו%36.8 ההרוגים ממספר %53.2 אופניים. רוכבי  פצועים ו858 הרוגים 17
ל%56, הרגל הולכי בין ההרוגים מספר הגיע הקודמת בשנה רגל. הולכי איפוא, היו, הפצועים

במקצת. איפוא, ירד, שנפגעו הרגל הולכי אחוז ל%38. הפצועים ואחוז

92 טבלה
19541956  הנפגעים  דרכים תאונות

קלקשהפצועיםןזרונים פצועים
הכלגוגזעיםרגלהולכיגוםעיםרגלוזולבינוםלימרגלהולביהשנת מר

ילדיםילדיםמבוגריםילרייםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמבוגריםילדיםמכונות מבוגרים

1956
1955
1954

50
4.1
53

33
34
43

65
53
87

8
6

401
377
344

282
227
218

823
635
732

102
69

1283
1058
999

865
780
622

329 3602
308 2848
 2818

7843
6436
5916

195619551954

הרוגים
קשה פצועים
קל פצועים

156
1608
6079 ■

134
1308
4994

183
1294
4439

הכל 784364365916בסך

,,81955 בשנת ,81956 בשנת יאצלנו היה חושבים 100,000 לכל בתאונות ההרוגים מספר
ניכרת. נטייה איפוא, יש, .141952 ובשנת 10.4  1953 בשנת ,10.61954 בשנת

לשיפור.
מהם; ילדים, 1619 בתאונות נפגעו הדוח בשנת שנפגעו. לילדים בייחם המצב ביותר חמור
בו%13.7.. איפוא, עלה, השנה שנפגעו הילדים מספר. מכוניות. נוסעי ו349 רגל הולכי 1180
שנפגעו. המכוניות נוסעי הילדים ומספד ב%13.4 עלה שנפגעו הרגל הולכי הילדים מספר

' ב%14.6.
פצעים. נפצעו 23.7?0 כלומר  מהם 384 נהרגו. (2.5^0 (כלומר שנפגעו הילדים מן 41

קל. נפצעו יתרם קשים;
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93 ה ל ב ט

19551956  רגל חולני ילדים  שנפגעו ילדים  ורבים תאונות

או הריבגי
כאחוזים קירירה 1955 1956 הסגידה סגני

/"542.9!33הרוגים

קשה ו/"28222724.2פצועים

קל .ו0/"86378010.9פצועים

הכל +11801041בסך 13.40/

נוסעי 19551956מכוניותילדים 

הפגיעוז הריבוי19561955נוץגי
באחתים

8033.3הרוגים 70

קשה 10209%47.8פצועים

קל 293086.80/0!.פצועים

14.60/0 883 439 הכל בסך

הסברה ירי על סכנה, בה שאין להליכה הלמדים לחינוך מתמירים מאמצים הקלידה המשטרה
הלומד. הנוער בחוגי תנועה בענייני ההתעניינות טיפוח ירי ועל יישוב ובמקומות הספר בבתי

הספר בתי ילדי של זהיר מעבר על בהשגחה המטפחים הלומד, הנוער של הבטחון משטרות
פעולתם את השנה הגבירו נגמרים, הם שבהן ובשעות האמורים מתחילם שבהן בשעות

עליהם. ומפקחת הללו המשטרות את מדריכה המשטרה רבים. ספר בתי והקיפו
לרכוש, כבד ובנזק רב בהרס גם אלא בנפש, בפגיעות רק לא מתבטא התאונות של נזקן
בשנה %45.9 (לעומת %47.8 בתאונות מעורבים היו הרוח בשנת המכוניות. למשק כל קודם
רכב כלי כל שכמעט דבר של פירושו בארץ. שנרשמו המורשים רכב כלכלי מתוך הקודמת)
אינה נוותןפעה והואיל בלבד) אחת שנה (ת1ך תאונה ידי על אייפעם נפגע בדרך הנמצא שני
מעורב היה שלא רכב בארץ אץ שכמעט לומר אפשו שנה, מ7י תשנית חחרת אלא חרשה,
(לעומת המשא מכוניות מכל %45.3 אחת. מפעם יותר  מהם ורבים בתאונה, איפעס
(לעומר! ופרטיות מוניות  הנוסעים מכוניות מכל %59.1 הקודמת), בשנה %42.7
מעורבים היו הקודמת) בשנה %י14.9 (לעומת האופנועים מכל ר%16 הקודמת) בשו.ה 57.770
מאחוריהם, רחוק מתחריהם כל את האוטובוסים השאירו נרגיל, אולם, הנסקרת. בשנה בתאונות
מכלל %168.7 הקודמות; בשנים עצמם הם הגיעו שאליהם השיאים כל על הרבה עלו והשנה
בממוצע, מעורב, היה אוטובוס כל כלומר, בתאונות, מעורבים היו המורשים האוטובוסים
■ : תאונה. של שלישיםי ובשני בתאונה
של, הנהגים רוב של הנסיעה ולהרגלי הנהיגה לצורות חמורה עדות משמש זה דברים מצב
: ; .. בארץ. הממונעים הרכב בלי

נ 01■
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19551956  המורשים הרכב כלי מספר עם השוואה  המעורבים הרכב כלי  תאונות

רכבכלי נתאת1תבלי המעץךביבו

סוג
הרכב כלי

אחהבמסמריםהמגרשיםתרכב
ביו

המעורבים
המורשים

195619551956195519581955

ושונות משא מכוניות
נוסעים מכוניות

אוטובוסים
אופנועים

22305
19698
1997
12838

20212
17944
1932

11377

10113
11639
3369
2060

8627
10862 .
2951
1700

45.30/
59.1%
168.7 %
0/מ16.0

%42.7
$57.7,
152.7 %
14.9%

הכל %47.8%45.9(.5683851465271812364גסך

הבאתם ידי ועל בדרכים פיקוח ידי על בתאונגת, למלחמה חמורים אמצעים נוקטת ■("המשטרה
וכן ספר, ובבתי עולים ביישובי בערים, הסברה פעולות ידי על למשפט, תנועה עברייני של

הנוער, של הבטחון משטרות הדרכת ירי על גם

ריכוז כלומר, בדרכים, סלקטיבי פיקוח תאונות: למניעת חדשה שיטה הונהגה הדוח בשנת
לעבירות רק, וכמעט בעיקר, הבינעירוניות) (בדרכים התנועה שוטרי של לבם ותשומת פעולתם
האנשים מדווחים כך על נוסף! תאונה. סכנת לידי להביא או תאונה לגרום כדי בביצוען שיש
של בפעולותיהם מדוקדק עיון מתוך לתאונות. גורם לשמש כדי בו שיש בדרך ליקוי כל על
הנדרשים שיפורים לגבי מסקנות מוסקות התאונות ובגורמי סלקטיבי בפיקוח העומקים השוטרים

י עם הדוק בקשר זה לצורך עוטרת המשטרה בהן. טסוייטים ליקויים תיקון ולגבי כדרכים
בכבישים למשל, נקבעו, זה מקשר כתוצאה העבודה. שבמשרד הציבוריות העבודות מחלקת

מסוכנים. במקומות הדרך של ימין בצד לנסוע הנהגים את המאלצים הפרדה, קווי רבים
טרם ממדיו כי (אם הבינעירוניות בדרכים שיפורטה לידי הביא הסלקטיבי הפיקוח
העירוניים בשטחים התאונות ריבוי ידי על זה שיפור מתאזן מאידך המבוקשת); לרמה הגיעו
התאונות. בחקירת גם התנועה משטרת עוסקת הפיקוח על נוסף בולל, שיפור נמנע כך ירי ועל
ממשי בפיקוח  מיעוטם בממוצע, איש 352 תנועה בתפקידי הדוח בשנת עסקו הכל בסך
תאונות, בחקירת ורובם וטקסים), חגיגות אורחים, ליווי כגון שונים, מבצעים (מלבד בדרכים

האדם. כוח קשיי  לכך ובתביעות.הסיבה ברישום
רשויות לישראל, ההגנה צבא התחבורה, (משרד שונים גורמים עם פעולה שיתפה המשטרה
להצבת המקומות בקביעת פעיל חלק ונטלה ולתכנונה התנועה להסדר וכיו"ב) מקומיות

הנדסיים. שיפורים ובהצעת אזהרה ושלטי תמרורים
מבחינת השונים, לגורמיהן לתאונות, המתייחסים המספרים ינותחו בהן טבלות, מספר להלן
אחרים. וניתוחים כפריים) או עירוניים (איזורים המקום לילה), או יום השנה, (חודשי הזמן

95 ה ל ב ט
19551956  והזמן המקום לפי  לסוגיהן דרכים תאונות

בל
הזמן1המקוב

תות באיווריםהתא
עירוניים

באיוורים
.כפריים לילהיץם

1956
1955

17387
15113

, 13737
12151

3650
2962

14301
12550

3086
2563

באחוזים %15.0%13.023.20/0%14.0%20.4הריבוי
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מחוזית חלוקה  1956  והזמן המקום לפי  ורכים תאונות

כל
יתומוהמקום

ח באיווריםהתאונותרומח
עירוניים

באיוורים
ועזכפריים לילהי

135488946511515201ירושליםמחוז
10330976850283001970תלאביבמחוז
238018615191964410חיפהמחוז
1128337791988140הצפוןמחוז
219588213131830359המרכזמחוז

3086 14301 3650 13737 17387 הכל בסך

97 טבלה
19551956  המעורבים הרכב כלי כל  דרכים תאונות

הרכב כלי כליםוג אץהרבבמסנזר הריבוי
בתאונה המעורב

19561955
באחץוים הירידה

משא 95478203+16.40/0מכוניות
נוטעים +1163910362מכוניות %12.3

+33692951אוטובוסים %14.2
+20601700אופנועים 21.270
+19111757אופניים 8.80/0

בהמות ידי על 457459נגררים %0.4
566424+33.50/0שונים

הכל %14.3+2954925856בסך

 98 ה ל ב ט
19551956  כפריים ואיזורים עירוניים איזורים  דרבים תאונות

ממונעיםבלי ■נגרריםרבב הנפגעים
תאיוורסוג

*וטובוםיםמו^^ת שץנימנוסעים אופנתית
וך> עיי
בהמות

ניטעיםהרוגיםהבלאופניים

119562808איזור 1005806481743424322163823641665332
119552463עירוני 902157841458331330154320930634454

1956561איזור 158128993171421352735908902355
1955488(כפרי 13412419242931292144926711848

בסך
1

19563369 11639954720605664571911295491567687
19552951הכל 10362820317004244591757258561346802

99ט* לה
תאונות הפגיעהדרכ>ם סוגי 1956 

הפנייה באחוויםבמספריםסוג

. 12895%74.2התנגשות
0/"367321.1דריסה

780%4.5התהפכות
39%0.2החלקה

הכל 17387100.0,בסך %
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1956  דרכים תאונות
השנה וחותנו1 הזמן ל3י
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19551956  אחרים ובמקומות הגדולות בערים דרכים תאונות

מספרהשנההעיר
התחובים

מספר
הרכב כלי
, בעיר
ובמחווה

מספר
התאונות

התאומההנפגעים מספר
לכל

תושבים 1000 פצועיםהרוגים

1956ירושלים
1955

149000
146000

4595
3891

699
664

7
7

308
347

4.7
4.5

1956תלאביביפו
1955

371000
363500

39303
35765

8102
7434

24
17

2937
2534

21.8
20.5

1956חיפה
1955

160001)
158000

14801
13607

1472
1224

12
10

511
402

9.2
7.7

אחרים 1956מקומות
1955

1192000
1121500

7114
5791

113
100

3931
3019

6.0
5.2

הכל 1956בסך
1955

1872000
1789000

58699
53263

17387
15113

156
134

. 7687
6302

9.3
8.4

105 ה ל ב 'ט

19551956  באחוזים הירידה או הריבוי  אחרים ובמקומות הגדולות בערים דרכים תאתות
או הריבוי

במספר הירידה
לכל התאונות
תושבים 1000

הירידה או הריבוי
הנפגעים במספר

פצועים הרוגים

או הריבוי במספר הריבוי הריבוי
הירידה תרכב בלי .. במספר

התאונות במספר וכמהווה בעיר התושבימ
העיר שם

+ 4.47
+ 6.37
+ 19.57
+ 15.40/0

11.27
+ 15.970
+27.17
+30.27

+41.27
+ 20.07
+%13.0

+ %5.3
+ 9.07
+20.30/0

+%18.1
+ 9.$%
+ י%8.8

+ 2.17
+ 2.17
+ 1.37
+ 6.3 7

ירושלים
תלאביביפו

חיפה
אחרים מקומות

+ %10.7 +%22.0 +16.4 7 +15.0"/" +10.2"/" +4.6"/" הכל בסך

האחוזים. בשפת 104 הטבלה מספרי את מראה זו טבלה  : הערה

106 טבלה
1956  והזמן השנה חודשי לפי קטלניות תאונות

וניב ההר מספר
יהתאונותמםפר התאונה התאונהומןמשם

;וההורש רגל נוסעיםולכי

מהםאנשיםהאונות19561955
מהםאנשיםתאונותילדים

ילדים
אחור
עירוני

איוור
לילהיוםכפרי

15ינואר .5 .1111.444110510, 5

8466222פברואר ■6253

16166611012511106מרץ
י552■97אפריל 4412■ 7■ 63
,12126656617510מאי 2
.1016יוני 5615 .6468
י664610:.1010441יולי

,201010104אוגוסט 10102713;18!.. ; 2 .י
!1■1771212556161113ספטמבר 4; . .
11!!1419554911186אוקטובר !;:3י..
3■33■811553נובמבר י■5: י;;7 < 1 . י
יי1012771331287דצמבר , י3,

34 113 85 64 73 67 33 83 82 129 149 הכל בסך
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1956 0^5ל/8^

7ג.ל) הולכי לנוסעים
ה3נ.ינ1ה סוגי החיזורים ן 73 7 ה

המקריותהסיבות

1954|1955|1956|

נםינבה
כזסוכנת

רגל הוככי

,_ לקויים
*^ מיכאניים
* נטונות

* דריסה

התנגעוות

התהפכרת

109
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עפולה

צ*וג

ירו1ולי0

לאילה.
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109 טבלה
1956  התאונה סוגי  קטלניות תאונות

התאונהםונמספר
מטפר

התנגשותהתאונות ההרוגיםהתהפכותהחלקתרריםת

הכל 14939בסך 87122156

100.0726.20/0האחוז %58.4%0.7%14.7

110 טבלה
 תאונות 1956נפגעי

רגלנפגעים הוליכי  מכוניותנפגעים נוסעי
הכל םר

עירוני כפריאיוור עירוניאיווו כפריאיוור יאי//7

פצועים פצועיםהרוגים פצועיםהרוגים התנים פצועים פצועיםהרוניגו הרץניבו

7687 1562318 45513 381645 *1476 39

 אופנוענפגעים רוכברוכבי אופנייםנפגעים י

עירוני כנזריאיוור עירוניאיוור כפריאיזור אחור

פצועים 1הרוגיםהרוגים פצועיםפצועיםהרוגיםפצועים הרוגים

654 632237715143 10

19551956 ■

111 טבלה
. השנה חורשי לפי  ורכים תאונות

1955 1956 החורש

1127
971
1188
1123
1251
1297
1348
1426
1190
1350
1356
1486

1521
1386
1476
1272
1396
1375
1550
1683
1375
1557
1265
1531

ינואר
פברואר
מרץ

אפריל
מאי
יוני
יולי

אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
גוכמיר
לצמבר

15113 17387 הכל בסך
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112 ה ל ב: ט

תאונות נפגעי

ט
19521956

אייזור
טירוני
איזור
כ*רי

3019 .

!#.9;

#2

נוםומס

#20

74.4

77#

1952

2953

^

!1
>>0.01

י^י נ"ז0ז3ן

2097

79.22

יגלהולכי

3657

^.68

^.7

גונתניט

2279

^/^

'%5

הולכ
רגל

1953 1954

63.^
25/7

%6.7י %1.91

1ז1גיס

1955

4929

6#2

29/^

ן/!(*

<.*.(

3.847.

^לניי ג"ז"יס

/>9£;8'

הולכי
יגל

1956
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113 טבלה

תאונות נפגעי

6079
19541956

1956
1955
$1954111

נטנהרגו ילדים 1

'*294 1308
1608

■.$:?;.:. ~ 134 1561
קל פצועים קקוה עצועיט הרוגים

73

י "■■■"" ץזית^ז"""ן^ווווויווווויי"ייי"11"

התג*סהולס גךסע"ס  הרוגים
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114 טבלה
1956 השנה חוושי לפי בלבי) רגל (הולכי תאונות נפגעי

תילרימ אחוז
מיזם

ילרים מבוגרים
רגל חולכי החורש

י 23514788%87.4ינואר
/2281408838.60פברואר

/"25915610339.8מרץ
/"2121179544.8אפריל
/"23612211448.3מאי
250136114%45.6יוני
/"26816010840.3יולי

■261אוגוסט 14012146.40/
/25715010741.60ספטמבר
26015810239.20/0אוקטובר
/"2031329135.0נובמבר
/"2451766928.2דצמבר

הכל /"29117341180.5בסך

115ט בלה
 האוכלוסין.תאונות  נפגעים

מספר .,.,,,
התאונות השנת

ממגזר
ח*וכלגסיההנפגעים

הנפגעיםמספר מספר חהאונוה
תושבים 100,000 לכל

17387 1956784318720 0419. 929
15113 195564361789000360 845

תנועה עגירוו* .2

בשנה 148,141 לעומת תנועה, עבירות 158,335 התנועה שוטרי ירי על נרשמו הלוח כשנת
העבירות משפטי ש? חיסולם בעיית נפתרה טרם הצער, למרבית %י6.9), של (עלייה הקודמת
לנאשם המאפשר החוק, תיקון דרכים). מתאונות הנובעים המשפטים (ובן התנועה חוקי על
במשפט, ולטעון להופיע שיצטרך טבלי מראש, קצוב בסכום קנס המשפט בית בקופת לשלם
לפעמים הטילו שהשופטים בעובדה נעוצה לכך הסיבות אחת בו. שניתלו התקוות את אימת לא
הקנס; לעבירות שהוקצבו מאלה שלמטה בסכומים קנסות בפניהם שהופיעו הנאשמים על
שתקבע חוק הצעת בדיון נמצאת הנאשמים. של בהיעדרם אן* זה נמוך קנם הוטל לפעמים
את שילם אילו לשלם, חייב היה שהנאשם מזה נמוך קנם להטיל רשאיים השופטים שאין
בלי הקנס את לשלם הברירה לחם שניתנה האנשים של 43.1^0 רק ברירת,קנם. לפי חלונם
או> נמוך (שהיה הקנסות של הממוצע .(66,768 מתוך 28,774) זו בזכות השתמשו משפט
ביותר. מועטת עלייה אלא עלה לא הקנסות של הכל סך ואח יותר, עור ירד הקודמת) בשנה
זעום מספר הקודמת), בשנה 245 לעומת 168) חמורה ירידה שוב ירד המאסר עונשי מספר
נהיגה רשיונות של הביטולים מספר הנהגים. של והעבריינות בדרכים הבטחון מצב לחומרת בייחס

הקודמת). בשנה 303 לעומת 429) מספקת במידה לא אך עלה,
נגד שננקטו הפעולות תוצאות ואת לסוגיהן התנועה עבירות את המפרטות טבלות להלן
המחוזות. לפי שנשללו, הרשיונות ושל המאסר עונשי של הקנסות, של פירוט וכן העבריינים,
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ט, ■116 בלה
חוקי על עבירות ,19551956  התעבורה ■

לסוגיהן 19561955עביוץןו

רישוי 1349314803עבירות
מופרזת 1409012071מהירות

נוסעים של מסוכנת 32563428הסעה
רכב כלי תאורת 66398443עבירות

שניתן לאות או לתמרור איציות
רמזור או שוטר ירי 1714113695על
מספרים שלטי 19452034עבירות

מטען 19621884עבירות
כחוק שלא 2873427558חנייה 

ורשלנית זהירה בלתי מסוכנת' 2325719124נהיגה
אופניים 903411718עבירות
מיכאניים 27572359ליקויים

וצפירה רעש 963803הקמת
רגל חולבי 66804044עבירות

שלישי צר בלטוח 35982864עבירות
עבירות 2478623313שאר

הכל 158335148141בסך

117 טבלה
19551956  ותוצאות פעולות  התעבורה חוקי על עבירות

הבעולה .19581955

תיקים 128827122283נרשמו
קנס עבירות 6676849521מהם

המשפט ומבית במשטרה 1בוטלו 45784591
תלויים שהיו (כולל.תיקים למשפט הובאו

הקודמת) השנה מי 126720127047ועומדים
119996112452נידונו

: ~ 119944112344נקגסו
קנס ברירת לפי 2877125240מהם

8661469זוכו
נהיגה רשיונות 429303בוטלו
מאסר עונשי 168245הוטלו

קנס בתוספת מאסר עונשי 104139מהם
לצבא שהועברו 434309התיקים

י ועומדים 2684623492תלויים
ישראליות בלירות קנסות, הכל 10562671031747,סך
ישראליות בלירות הממוצע, 8.8109.180הקנס,

11§



118 טבלה
19551956  שהוטלו קנסות  התעבורה חוקי על עבירות

מחוזית חלוקה
הכל יסר בל" יקנסות, בל" המגווצע, תקנם

1956195519561955

124,869124,31811.73011.380ירושלים
351,248276,2065.3805.730תלאביב

165,633169,5549.6509.160חיפה
109,401141,43513.19014.100הצפון
305,116320,23412.97012.980המרכז

הכל 1,056,2671,031,7478.8109.180בסך

119 טבלה
על רשיונותחוק1עבירות  התעבורה שנשללוי ידינהיגה המשפטעל 19551956בתי 

מחוזילח ה ק תו

השלילה בתיקיםבחורשיםהקופה נשללץ
תלויים שנשארו
השנים יירנזה1מן

612ערתמתח ער מ24מ6 24 ער הקיימותומעלתמ12
תור וחומלו

הלילהשנים
195619551955 19581958 .1955 195619551956195519561955

122625ירושלים 581 1
_

9128064
174216תלאביב 41 22267548137

46181חיפה 3 14135333
2944הצפון 51  .113510
1843215המרכז 111 1171121359

הכל 28812361בסך 8022 5257112429303

120 ה ל ב ט
19551956  שהוטלו מאסר עונשי  התעבורה חוקי על עבירות

46 טבלה

מחיום"ההשנה
ירושלים

מחוז
תלאביב

מהה
היפה

מחה
הצפה

מתת
המרבו

19561681817'40885

1955245731962829

למשפטים בייחם רק ידוע הדין בתי ידי על נהיגה רשיונות נשללו שלהן התקופות פירוט
שהיו למשפטים בייחם בלבד; 1955/1956 שנות כלומר נרשמו, שבהן בשנים שחוסלו
המספר רק ידוע ,1956 בשנת וחוסלו 1955 לשנות שקדמו השנים מן ועוטרים תלויים

השלילה. תקופות פירוט ללא שלילות, של הכולל

ף פח .י. ■ .
הכללי המפקח
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