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לכבוד

המשטרה/ שר

ירושלים

השר, אדוני

המשטרה פעולות על וחשבון דין בזה לך להגיש מתכבד הנני
ישראל משטרת איחולי את לך מעביר הנני דברי בפתח .1969 בשנת

המשטרה. שר כהונת בעול היכנסך לרגל האישית וברכתי

כבד הוא המשטרה שכם על אלה בזמנים המוטל העבודה עומס
האדם כוח ולחץ. מתח תוך נעשה עליה המוטלים התפקידים כל ומילוי
ריבוי שבין הפער על להתגבר כדי קשות, עמל המשטרה לרשות העומד
ובין בחירות) שנת גם זו (והיתה השונים הפעולה בתחומי העבודה
נעשה אףעלפיכן תפקידיה. למילוי לרשותה העומדים האנשים מספר
מירביים. משטרה שירותי הרחב לציבור לספק כדי לעשות, שניתן כל

ששון אליהו היוצא מהשר ופרידה הילל שלמה לשר פנים קבלת
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בשטח האיבה פעולות במספר ניכרת עלייה חלה הנסקרת בשנה
מספר ואיתן רבו זה בתחום החקירות המוחזקים. ובשטחים המדינה
מעשי של מרביתם עמס. הפעולה ומשתפי המחבלים בקרב העצירים
יחסית קצר זמן אחרים ביטחון וגורמי המשטרה עלידי פוענחו החבלה
ישראל, ערבייםאזרחי בחלקם שהיו החבלות, מבצעי ביצועם. לאחר

לדין. הובא כבר מהם וחלק נתפסו,

במימדיהן. ושונות רבות איבה פעולות בוצעו המוחזקים בשטחים
גם המוחזקים. השטחים תושבי היו הפצועים ושל הקרבנות של רובם
לגילוי האחרות הביטחון זרועות עם בשיתוף המשטרה פעלה שם
נחשפו עוינת פעילות ומוקדי חוסלו, מחבלים של חוליות המבצעים.
עוינות פעולות עקב זממם. את לבצע הספיקו בטרם הופסקה ופעילותם
נפצעו. ורבים בנפש אבידות מספר המשטרה סבלה מחבלים של ותקיפות

תלונות מ1,000,000 בלמעלה המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
בכ3,000,000 המשטרה טיפלה היתר בין אחרים. ומקרים עבירות על
חוקי על עבירות 512,912 ופשע, עוון מקרי 190,571 שונים; אירועים
המשטרה טיפלה כן נפגעים. עם דרכים תאונות 12,284 התעבורה;
פקודות 238,774 המשטרה; של המעצר בבתי ואסירים עצירים ב67,052
על הודעות 30,301 המשפט, לבית הזמנות 122,820 ומאסר, מעצר
למדינה נכנסים 1,361,940 דיקות; 2,998 מציאות, 35,687 אבידות;

הירדן). במעברות אנשים כ250,000 (כולל ממנה ויוצאים

 העבריינות במימדי עלייה נרשמה השנה גם כן שנה, כמידי
 1968 בשנת 224,339 לעומת הנסקרת, בשנה רשומים מקרים 227,799
המשמשות ופשע, עוון מסוג בעבירות גם ב%1,5. המסתכמת עלייה
רשומות עבירות 190,571  קלה עלייה חלה העבריינות, להיקף כמדד
המסתכמת עלייה  לה שקדמה בשנה 187,111 לעומת זו, ^שנה

.1968 בשנת 10,60/0 של עלייה לעומת ב1,80/0,

שחקירתו עוון, מסוג עבירות על למשטרה שהוגשו התלונות במספר
לערכאות ובהבאתן חקירתן בהמשך לציבור עניין אין כי העלתה

ב7.10/0. ירידה חלה משפטיות,

בארצות בולטים שממדיה אלימות, המלווה עבריינות של ניצניה
מזויין שוד מעשי כמה היו בארצנו. גם נראו שבהן, ובנאורות אחרות
משטרה. סמל של קשה לפציעה שגרם חם נשק הופעל אף אחד ובמקרה
טראגית, בצורה שנסתיימו שוד למקרי הרחוק בעבר גם עדים היינו

יותר. ומתוכננים יותר תכופים המקרים לאחרונה אולם

סמים בעבירות שנרשמה העלייה את במיוחד, לציין, גם יש
תיקים 1,053 האחרונות. בשנים שהסתמנה לעלייה המשך מסוכנים,
עלייה וזוהי אשתקד, 744 לעומת עבירות, של זה בסוג השנה נפתחו
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הסמים אופנת מ"יבואני" רבים גדל. בסמים המשתמשים מספר
שימוש באשמת או בהם סחר באשמת השנה גאסרו סמים וסוחרי
זה בשטח הגילויים מספר אין כי להוסיף, למותר והחזקתם. בסמים

הבעיה. חומרת את משקף

ותחמושת: נשק של מסוימים סוגים בתפיסת חלה גדולה עלייה
נשק בתפיסת העלייה מקלעים. ואפילו תתמקלעים רובים, אקדחים,
מלחמת לאחר זה. בנושא הביטחוני והמצב המלחמה השפעת על מעידה
ללא אנשים, בידי הנמצא הנשק בכמות ניכר גידול חל הימים ששת

השלטונות. ידיעת

ואף השנה גדל לא הצעירים העבריינים של האבסולוטי מספרם
יש זאת עם זו. בשנה ל10,830 הקודמת בשנה מ10,955 קמעה ירד
זו בשנה כי העמיקה, הצעירים העבריינים בקרב הפשיעה כי להדגיש,
יוצא אשתקד. 21,268 לעומת האשמות, ב21,597 צעירים הואשמו
עבירות של יותר גדול מספר ביצע צעירים של יותר קטן שמספר איפוא
שטח אולם העבירות, סוגי בכל כמעט מעורבים היו צעירים פליליות.

הרכוש. נגד העבירות סוג  ונשאר היה, העיקרי פעולתם

מישורים: לשני מכוונים הנוער עבריינות בשטח המשטרה מאמצי
הצעירים העבריינים של פגיעותיהם מפני החברה על להגן  אחד
אחרים, גורמים עם בשיתוף יוזמות לנקוט  והשני לדין, ולהביאם
הפשיעה. למעגל להצטרף נוספים מצעירים ולמנוע סוטים למוטב להחזיר
המטפלים המוסדות בין תיאום יתר דורש צעירים בעבריינים הטיפול
קונסטרוקטיביים פתרונות מציאת לשם המשטרה, זה ובכלל זו, בבעיה

במועדו. מקרה, בכל

מאפשרויות חלק רק לפעולה. נרחב כר היא העבריינות מניעת
רבים העבריינות. בלימת  שבהן והעיקרית המשטרה בידי הן הפעולה
הגוף, נגד עבירות כגון למניעה, כלל ניתנים אינם העבירה ממעשי
ותעשה תוסיף למסורתה, נאמנה ישראל, משטרת אד ועוד. רמאויות
ומעבר ומעל האובייקטיביות אפשרויותיה מעל העבריינות מניעת בנושא
שכל אציין, אם דבר אחדש לא אן זה. בתחום לעשות עליה למוטל
עד הדין במיצוי ואפילו בבידודו עבריין, בגילוי המשטרה של הצלחה
לעולם עבריינים שדחפו הגורמים, את כלל, בדרך מסלקת, לא  תומו

הפשע.

את להעסיק חייבת המושג, של הרחב במובנו עבריינות, מניעת
להיות חייבת ליבם תשומת בדבר; הנוגעים והציבור המדינה מוסדות
מגורים, שכונות ולאותן לעבריינות המועדות אוכלוסייה לשכבות נתונה

העבריינות. לצמיחת חממות המהוות



נרשמו 1969 בשנת יותר: עוד החריפה הדרכים תאונות בעיית
11,239 לעומת אנשים, 17,490 נפגעו שבהן דרכים, תאונות 12,28*1
דרכים בתאונות העלייה .1968 בשנת נפגעים 15,818 עם דרכים תאונות
והסתכמה יותר גדולה היתה בנפגעים והעלייה ב%9.3 הסתכמה
404  יותר עוד חמור המצב הקטלניות התאונות במספר ב10.60/0.
ההרוגים מספר .%13.8 של עלייה  אשתקד 355 לעומת השנה, תאונות
השנה, ל2,981  קשה הפצועים ומספר 408 לעומת ל442, השנה הגיע
אנשים. 37 חודש בכל בכבישים נהרגו בממוצע אשתקד. 2,624 לעומת

ל599. מ557 עלה תושבים 100,000 לכל הנפגעים מספר

המקרים של ברובם הקובעת היא ברכב הנוהגים של התנהגותם
המתעל בזולת, מתחשבים שאינם תוקפניים נהגים תאונה. תתארע אם
והנוהגים בדרכים, המינימאליים האדיבות ומכללי הזהירות מכללי מים
את ומחריפים אדם לחיי סיכון מהווים  מסוכנת ובצורה בפזיזות
כדי תוך עבירות 227,829 של הגדול המספר ליום. מיום התנועה בעיות
אופן על מעיד ונרשמות), מתגלות מהן חלק שרק ידוע (והרי תנועה

בדרכים. רכב בכלי הנהיגה

ישראל משטרת של האדם כוח מצבת על נמנו 1969 שנת בסיום
אחרים, משטרה עובדי 2,422 ועוד המניין מן משטרה אנשי 9,408
במשמר יומיים שומרים 420 זמניים, מוספיים שוטרים 909 ובכללם
עלתה זו שנה המוחזקים. בשטחים מקומיים שוטרים ו798 היישובים
של תקדים ללא לשיא והגיע השירות מן הנושרים במספר קודמתה על
ו687 1968 בשנת 1,046 לעומת איש), 761 התפטרו (מהם אנשים 1,323
המועמדים במספר גדולה לירידה עדים גם היינו זו בשנה .1967 בשנת
בשוק הגדול ההיצע וידועות: גלויות הן הסיבות למשטרה. לגיוס
שירות תנאי  וכנגדם יותר, גבוה שכר לקבל הריאלי והפיתוי העבודה

קשים.

רב, בכבוד

/
הכללי המפקח

.25.3.1970  ירושלים
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א' פרק
ותכנון ארגון

והמגנה הארגון .1

המשטרה. מחוזות ושל הארצי המטה של הארגוני במבנה שינויים מספר נערכו 1969 בשנת
ג'ראח, שייך שבשכונת החדש הבניין אל לירושלים, הארצי המטה משלוחות רבות הועברו זו בשנה

החקירות. אגף ושל הארגון אגף של הארי חלק היתר, ובין

**'

בירושלים הארצי המטה בניין



 האלה: השינויים חלו ישראל משטרה של הארצי במטה

הוקם בוטלו. (אשה"ד) וההדרכה השיטור ואגף (עמכ"ל) הכללי המפקח עוזר של הפונקציות
 דלהלן: המחלקות את הכולל (אגאי'ר), הארגון אגף

התכנון מחלקת
ההדרכה מחלקת
התנועה מחלקת

חדשה). (מחלקה והמיבצעים הסיור מחלקת

העמכ"ל. של תפקידיו בתחום בעבר נכללו המוגדרים שתפקידיו למשטרה, המשפטי היועץ
החקירות. אגף ראש עלידי מתואם והוא החקירות לאגף ארגונית מבחינה צורף

העמכי'ל, של המוגדרים תפקידיו בתחום בעבר נכללה היא שאף ציבור, ליחסי המחלקה
אחריותה: בתחום הכללי; למפקח ישירות הכפוף חדש גוף  הכללי המפקח בלשכת עתה שולבה
הארצי. המטה מחנה ויחידת הארצי המטה של הארכיון המשטרה, דוברות ציבור, ליחסי המדור

לעבודה הנוגע שוטף, מידע המרכז ובקרה, דיווח מרכז הוקם והמיבצעים הסיור במחלקת
המשטרה. של האופראטיבית

נסגר. בעיןכרם ההדרכה בסיס

השירותים בתחום זו עיר תושבי על שתקל בגבעתיים, משטרה נקודת נוספה רמתגן לנפת
לאוכלוסייה. נותנת שהמשטרה

סיור איזור נפה לכל  סיור איזורי הוספו תלאביב במחוז הדרומית ובנפה הצפונית בנפה
ומניעת הפנים בטחון מבחינת החשוב דבר משטרה, ניידות חמש נפה כל בתחום מסיירות עתה אחד.

האלימה. העבריינות

לשם עזה; תחנת של פיקוחה בתחום עתה כלול זו תחנה ואיזור גיבליה תחנת נסגרה עזה בנפת
המשמרות. שלוש בכל וביתחנון, ביתלאדיה גיבליה, ליישובים נוספות סיור קבוצות הופעלו כך
אל אלמועזי, המשטרה נקודות משטרה. תחנת של מעמד קיבלה דיראלבלח המשטרה נקודת

נסגרו. ואלנוציראט ברידג'

החשוב האובייקט לבטחון האחריות הטלת עם לוד, התעופה בנמל הוצבה הגבול משמר יחידת
אחרים, מיתקנים על לשמור הוצבו הגבול משמר של אחרות יחידות מספר הגבול. משמר על הזה

בטחונית. מבחינה החשובים

ונוחלים שיטות תכנון, .2

בשני האוטומאטי, הנתונים עיבוד בתחום המעשית והפעילות התכנון נמשכו 1969 בשנת
 נושאים:
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;1966 משנת האלקטרוני במחשב המעובדים התעבורה, דוחות

מאנשי נכבד חלק השנה במשך העסיק ומרכיביו תוכנו היקפו, שמבחינת הפלילי, הרישום
והמיכון. הרישום מרכז

אנשים על שרוכזו פלילי רישום תיקי חלקם תיקים: ב400,000 מתבטא השני הנושא היקף
המשפט בית להכרעת הגיעו שלא אלא שהושלמו, פליליים תיקים וחלקם בדין זוכו או שהורשעו

שונות. מסיבות שנסגרו משום

הושלמה וכוי), ישישים (נפטרים, בהם עניין עוד שאין אלה וסולקו התיקים כל שנבדקו לאחר
ל283,000, הגיע שמספרם התיקים שאר של התכנית) (לפי הדרושים הפרטים הסבת השנה במשך
זו, למטרה במיוחד תוכנן הטופס הסבה. ללא הטופס, מן במישרין החומר נקלט מ1.4.69 החל
נתונים מכיל החדש הטופס המדינה. ופרקליטות לסטאטיסטיקה המרכזית הלשכה עם בתיאום

האלקטרוני. המחשב בעזרת היטב ינוצל שלבטח דבר  עבריינים על יותר רבים םטאטיסטיים

נוהל לא כה עד אך קיומה, מאז ישראל במשטרת מנוהל עבריינים על מרוכז פלילי רישום
שבכל האשמות בפנקס כה עד נרשמו לסוגיהן, פליליות, עבירות מקרי עבירות, של מרוכז רישום

הניקוב בחדר
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על דיווח שיטת זו בשנה תוכננה לםטאטיסטיקה המרכזית הלשכה עם בתיאום משטרה. תחנת
העבירות לקובץ החומר קליטת האלקטרוני. במחשב ויעובדו ירוכזו שפרטיהם פליליים, אירועים

ב15.2.1970. תחל

יעובדו הפלילי, הרישום של האוטומאטי העיבוד מטרות את שתכנן הצוות למסקנות בהתאם
 דלהלן: הקבצים ארבעת במחשב

 שמטרותיו העבריינים, קובץ א.

בביצוע החשודים על מידע הדרישה, ולפי הצורך בשעת ולחוקרים, לסיירים לספק .
היממה; שעות כל במשך עבירות,

המובאים אנשים לגבי קודמות, הרשעות של גליונות שוטף באופן לתביעה להמציא .
: פליליות עבירות על לדין

מהימנות: ולבדיקות יושר לתעודות בקשות על תשובות ליתן .

עבריינים; על םטאטיםטי מידע לספק .

הקרימינולוגי. המחקר לצורכי מדעיים ניתוחים עריכת לאפשר .

 שמטרותיו עבירות, קובץ ב.

עבירות; על סטאטיסטי מידע לספק .

מחקר; לצורכי מדעיים ניתוחים עריכת לאפשר .

החקירה. תיקי על מרוכז מינהלי פיקוח להפעיל .

 שנועד נמצא, או נתפס אבוד, גנוב, רכוש קובץ ג.

החוקיים. לבעליו ולהחזירו רכוש לזהות .

 שנועד מועדים, עבריינים של ביצוע ושיטות פיסי תיאור קובץ ד.

הפושע השאיר לא שבו פשע מעשה של ובמקרה החוקר, בידי מיבצעי מכשיר לשמש .
שלהם הביצוע שיטות או שתיאורם עבריינים על מידע לחוקר, לו, לספק עקבות, כל

החוקר. שאסף לנתונים דומים בעבר,
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ארצי לרישום המעבר .1970 שנת במשך ייעשה לקבצים החומר קליטת של נםיוני תפעול
.1971 בתחילת יחל מלא ממוכן

שהיו הטפסים כל של מחדש תכנון חייב האלקטרוני במחשב לעבודה ידנית מעבודה המעבר
נוספים. חדשים, טפסים תכנון וכן ונמלטים, דרושיםלחקירה עבירות' עבריינים, לרישום בשימוש

בהם. להשתמש איך הודרכו במרחבים בדבר הנוגעים המשטרה אנשי

הבניינים במערך במיוחד שהוקם החדש בבניין והמימון הרישום למרכז הפונקציונאלי המערך
הספרייה הניקוב, חדר האלקטרוני, המחשב חדר את היתר, בין כולל, בירושלים, הארצי המטה של
משרד חדרי בו קיימים כן המחשב. של החדרים במערכת הכלולים אחרים וחדרים המאגנטית

הפלילי. והרישום התעבורה בנושא המטפלים וההכנות, התכנון לצוותי

נתונים עיבוד  האלקטרוני המחשב
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למשלוח ביול במכונות השימוש השנה הונהג האוצר, במשרד הכללי החשב להוראות בהתאם
המשטרה. יחידות בכל דואר, דברי

ייעול הצעות בעד המירבי הפרם ייעול. הצעות 100 משטרה אנשי עלידי הוגשו השנה במשך
הוקרה. במכתבי וחמישה כספיים בפרסים זכו אנשים 13 לי'י. ל200 ל"י מ50 הועלה

משפטי וייעוץ חקיקה .3

המשטרה של פעילותה על השלכה להם ושיש 1969 בשנת בכנסת שנתקבלו החוקים מבין
 אלה: חוקים לציין כדאי וסמכויותיה,

תשכ"ט1959 (תיקון), משולב) (נ1םח לכנסת הבחירות חוק

כדי בלבד), שעה (כהוראת החיילים של לאלו השוטרים של ההצבעה דרכי את השוו שבו
זכותם את לממש מגוריהם, ממקום מרוחקים לאיזורים הבחירות ביום הצמודים לשוטרים לאפשר

לבחור.

תשכ"ט עבודה, סכסוכי יישוב לחוק תיקון

יום 15 לפחות השבתה' או שביתה על הודעה למסור בסכסוך הצד על החובה נקבעה שבו
תחילתה. לפני

המאבק חריפות את בוודאי יפחית יוגשם כאשר אך למשטרה, בעקיפין נוגע אמנם זה תיקון
אלה. בסכסוכים המשטרה של התערבותה את וימעיט ומעבידים עובדים בין

תשכ"ט שעה), (הוראת חירום בשעת חיפוש סמכויות חוק

 הג"א לאיש או לחייל, לשוטר, חירום בשעת חיפוש סמכות מעניק שהוא זה, חוק של עיקרו
כתנאי בחוק הקבועים הקריטריונים ללא הציבור, בטחון על לשמור כדי לדעתם, דרוש, החיפוש אם

תשכ"ט1969). חדש], [נוסח וחיפוש) (מעצר הפלילי הדין (סדר חיפוש לעריכת מוקדם

תשכ"ט נוספות), הוראות  ונזינהל משפט (הסדרי חירום שעת תקנות של תוקף להארכת חוק

תושב יראו כי בצו, להורות חיקוק, ביצוע על ממונה שהוא שר, המסמיכה הוראה כלולה זה בחוק
נמנע מה משום אם  אחר לעיסוק או למלאכה, למקצוע, רשיון כבעל המזרחית) (בירושלים
שחלים והמגבלות התנאים כל עליו חלים כזה, צו בתוקף "ברישוי" שזכה מי לכן, רשיון. מלבקש

רגיל. רשיון בעל על
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תשכ"ט המקרקעין, חוק

סביר בכוח להשתמש במקרקעין המחזיק של זכותו את יותר ברורה בצורה הבהיר זה חוק
, סביר זמן תוך ממנו גבול מסיגי הרחקת או במקרקעין, שליטתו שלילת או גבולו, הפגת למניעת

גבול. במסיגי טיפול בשעת המשטרה סמכויות את גם הבהיר ממילא

 . אלה הצעות להזכיר ראוי 1969 בשנת שפורסמו החוק הצעות מבין

טיפול) ודרכי ענישה (שפיטה, הנוער חוק הצעת

ומותאמות נאורות והוראותיו ,1937  הצעירים העבריינים פקודת את להחליף נועד החוק
הזמן. לרוח יותר

שמירה ושירותי פרטיים חוקרים חוק הצעות

היוזמה חוק. של ובמסגרת פיקוח תחת הפרטיים החוקרים של עיסוקם את להכניס מטרתו
שנים. מעשר למעלה לפני המשטרה מן יצאה זה חוק לחקיקת הראשונה

המדינה מבקר חוק הצעת

לנציב תלונה להגיש רשאי יהא אדם כל המדינה. מבקר במשרד תלונות" "נציב יתמנה לפיה
תהא לנציב בה. והמשרתים המשטרה נגד וגם הממשלה פקידי הממשלה, מוסדות נגד התלונות

נגדם. שיוגשו תלונות בגין ולחקרם, משטרה אנשי להזמין הסמכות

השונים. הממשלה משרדי עלידי שהופצו חוק תזכיריהצעות הצעות 74 נבדקו השנה במשך
בהסתייגות. המשטרה הגיבה ההצעות מן 17 לגבי

גוף, נזקי (הטבות שונות עילות בשל מאזרחים כספיות תביעות המשטרה תבעה השנה במשך
ומתן משא מתנהל אחרות לגבי שולמו, התביעות מן חלק שולמו). שלא חובות המשטרה, לרכוש נזק

משפטית. תביעה הגשת לשם לפרקליטות הועברו תביעות של מסוים ומספר

מן יציאה עיכוב לרכוש, נזק וגרימת פציעות בגלל נזיקין תביעות 27 הוגשו המשטרה נגד
14 וביריב. משטרה במחסומי לרכב נזק חירום, שעת תקנות לפי צו מכוח בתים פיצוץ הארץ,
ובמקרה פשרה הושגה מקרים בשבעה בטיפול. עדיין נמצאות וחמש עילה חוסר בשל נדחו תביעות

ביןמשרדית. בוועדה לבירור הומלץ אחד

15



למתן לצדק הגבוה הדין לבית בקשות 24 הוגשו במרחבים מפקדים נגד או המשטרה שר נגד
לעיין סירוב לאסירים, חופשות ליתן סירוב רישוי, הטעון לעסק רשיון להעניק סירוב עלתנאי: צו
הארץאלה מן יציאה עיכוב או הארץ מן דהוא מאן לגירוש כביכול, כוונות, נגד או חקירה,. בחומר

עלתנאי. צו למתן הבקשות נושאי היו

בקשות 10 הסף, על נדחו בקשות חמש המשטרה. נגד החלטי צו במתן נסתיימה לא עתירה אף
בבית בדיון נמצאות עדיין בקשות שש עלתנאי, צו שהוצא לאחר המשפט, בית עלידי נדחו

העותרים. עלידי בוטלו בקשות ושלוש המשפט
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בי פרק

האדם כוח
והמצבה התקן .1

על המוחזקים, השטחים זה ובכלל המשטרה, של האדם כוח תקן עמד 1969 שנת בתחילת
אנשים. 12,413 על התקן עמד השנה בסיום אנשים. 12,112

התעופה נמל וביניהם חשובים מיתקנים מספר על לשמירה בעיקר, נועדה, האדם כוח תוספת
התקן מן נגרעו הסוהר, בתי לשירות העליון המשפט לבית האסירים ליווי תפקיד העברת עם לוד.

משרות. שש

המשטרה ואנשי ישראל משטרת (אנשי המשטרה של האדם כוח מצבת על נמנו 1968 שנת בסוף
של האדם כוח מצבת על נמנו 1969 שנת בסיום ואילו איש, 11,653 המוחזקים) בשטחים המקומיים

בלבד. איש ב177 המשטרה של האדם כוח מצבת גדלה 1968 לעומת איש. 11,830 המשטרה

איש 9,210  1968 שנת בסיום נכללו המניין מן ישראל משטרת אנשי של האדם כוח במצבת
אנשי 198 ישראל למשטרת נוספו הדוח שנת במשך כלומר, איש, 9,408  1969 שנת ובסיום

המניין, מן משטרה
1,323 המצבה מן הורדו שנה באותה אך אנשים, 1,521 ישראל למשטרת גויסו 1969 בשנת
אנשים ו687 1968 בשנת אנשים 1,046 לעומת  לקיצבה יצאו או התפטרו שפוטרו, אנשים
ב%87.0. הנסקרת בשנה התבטא המתגייסים לעומת המצבה מן היורדים אחוז .1967 בשנת

חדשים ועולים גבול בקרי
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עלתה האדם'/ כוח ממצבת היורדים במספר שיא כ"שנת השנתי בדוח צוינה 1968 ששנת אףעלפי
איש. ל300 בקירוב קודמתה, על הנשירה מבחינת זו שנה

את שהיוו קצינים, 17 ביניהם אשתקד, 25 לעומת 41  השנה גדל לקיצבה היוצאים מספר
.1948 בשנת הקמתה, בשעת המשטרה גרעין

היא זו תופעה שנה. מדי והולד נדל המנוסים השירות ותיקי מבין לקיצבה היוצאים מספר
בהם שיהיה יותר, טובים שירות תנאי יצירת מחייב זה עניינים מצב אך  רצויה ואפילו טבעית
והנקלטים בה המשרתים של התמדתם את ולהבטיח טובים, בצעירים המשטרה שורות את למלא כדי

בה.
המצב לאור זה גידול להבין וניתן זו, בשנה ל693 הקודמת בשנה מ611 גדל השוטרות מספר

לירושלים. הארצי המטה של והעברתו העבודה בשוק הקיים

מ988 הוא אף עלה המוחזקים) בשטחים מקומיים (למעט המיעוטים מבני השוטרים מספר
סמלים. ו267 קצינים 30 ביניהם השנה, ל1,016 אשתקד

והוא נשתנה לא בלבד) (ישראלים תושבים 1,000 לכל המניין מן משטרה אנשי של המדד
של הכולל במספר המוחזקים בשטחים האוכלוסייה את נכלול אם אך .3.2 על כאשתקד, עומד,

לחלוטין; שונה תושבים 1,000 לכל המדד יהיה משטרה, שירותי המקבלת האוכלוסייה

3,892,000  המוחזקים השטחים אוכלוסיית עם ישראל אוכלוסיית
תושבים 1,000 לכל 2.4  המניין מן משטרה אנשי

3,892,000  המוחזקים השטחים אוכלוסיית עם ישראל אוכלוסיית
תושבים 1,000 לכל 3.0  המקומיים השוטרים כולל המשטרה, עובדי כל

כולל ,(3.2) המניין מן שוטרים לעומת ישראליים תושבים  לעיל הנזכר שהמדד להדגיש יש
המוחזקים. בשטחים קבע דרך שצוין, כפי מועסקים, שהם אףעלפי ישראל, משטרת אנשי 332 גם

1 לוח
* תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת

19691960

עובדיהאוכלוסייההשנח כל
ישראל משטרת

משטרה אנשי
המנ"ן מן

עובדי כל מספר
המשטרה

משטרה אנשי ממסר
המניין מן

תושביםל1.000

19602,150,0006,7375,8823.12.7
19612,232,0006,9545,7803.12.6

19622,332,0006,9305,7583.02.5

19632,429,0007,0595,8562.92.4

19642,523,0007,4456,2542.92.5
19652,599,0007,9886,7263.12.6

19662,657,0008,8717,5693.32.8

19672,775,00010,1608,7563.73.2

19682,841,00010,8199,2103.83.2

19692,919,00011,0529,4083.83.2

לםטאטיסטיקה. המרכזית הלשכה של הארעיים הנתונים לפי *
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2 לוח

האדם כוח חלוקת
1969 התפקידים לפ>

ותנועה סיורים מניעה, ן ך
חקירות | ך

וניהול פיקוד 1 ן

וקורסים הדרכה ן ן

אופיראטיבי קשר ן ן

נהגים | |

שירותים | |

האדם כוח רישום | 1
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האדם כוח חלוקת את ומראה נוטרים) (למעט ישראל משטרת לעובדי רק מתייחס דלעיל 2 לוח
התפקידים: קבוצות לפי

פיקוד וקורסים, הדרכה אופראטיבי קשר חקירות, וסיור' (מניעה  יעודיים בתפקידים .
אשתקד. %81.3 לעומת ,%81.9  וניהול)

 יעודיים) בתפקידים עסוקים שאינם נהגים רישום, (שירותים,  אחרים בתפקידים .
אשתקד. %18.7 לעומת ,%18.1

3לוח

כוח הדרגותהאדםמצבת לפי

 19601969

הדרנה
ההמצב

1960196110621963196419651966196719681969

הכללי 1111111111המפקח

8898888778ניצב

משנה 19181721202225242426ניצב

12192423374647495255סגןניצב

58627272768592108121129רבפקד

135139130157171191213214219222פקד

188200215204203208226224226237מפקח

משנה 76867382759090144181208מפקח

4755344436537616676717774840רבסמל

ראשון(ה) 7147826866877188008749671,0341,075סמל(ת)

שני(ה) 9089529499911,0001,0341,1501,2251,2631,290םמל(ת)

656731,3791,4751,4571,4161,3401,3871,5391,684רבשוטר(ת)*

3,6512,7851,8591,6991,9512,2092,8273,6893,7693,633שוטר(ת)

הכל 5,8825,7805,7585,8566,2546,7267,5698,7569,2109,408סך

באחוזים +השינוי 1.11.70.4+ 1.7+ 68+7.5+ 12.5+ 15.7+5.2+ 2.1

הסמלים במניין ולא השוטרים, במניין רבישוטרים נכללו להלן הבאים הלוחות בכל
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909 גם המניין' מן המשטרה לאנשי בנוסף כלולים, ישראל משטרת של האדם כוח במצבת
אזרחיים. ועובדים פקידים 14 היישובים, במשמר יומיים שומרים 420 זמניים, מוספים שוטרים
מבחינה והכפופים שכרם, את שמשלמים שונים מוסדות עלידי המועסקים הנוטרים, של מספרם

אשתקד. 517 לעומת ל484, הנסקרת בשנה ירד למשטרה, ומשמעתית ארגונית

4 לוח

ובמחוזות הארצי במטה המצבה

1969

הארצי המטה
הדרומי המחוז תלאביב מחוז הצפוני המחוז הגבול משמר הכל סד הדרגה

הדרכה בםיםי

119 167 137 463 886 קצינים

665 631 633 1,276 3,205 סמלים

1,057 798 960 2,502 5,317 שוטרים

1,841 1,596 1,730 4,241 9,408 המניין מן משטרה אנשי הכל סך

130 80 78 909 1,197 זמניים מוספים שוטרים

שירותים ועובדי פקידים
11 2  14 27 האחיד בדירוג המדורגים

   420 420 היישובים במשמר יומיים שומרים

המשטרה עובדי הבל 11,0525,5841,8081,6781,982סך

1968 מספרי עם 10,8195,3491,7881,7181,964השוואה

4841457288179נוטרים

ושינוייפ* נשירה גיוס, .2

10,43811968 בשנת 6,514 לעומת אנשים, 6,356 ישראל למשטרת להתגייס ביקשו 1969 בשנת
הכלכלי המיתון בשנות ברורה: וגם ידועה לגיוס המועמדים במספר הגדולה הירידה .1967 בשנת
הריאלי והפיתוי העבודה בשוק הגדול ההיצע לאור ועתה, להתגייס, וביקשו צעירים באו והאבטלה

בלבד. המניין מן משטרה לאנשי מתייחסים זה שבפרק בלוחות המספרים *
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אינם במשטרה השירות שתנאי גם מה המשטרה, לשירות נמשכים הם אין יותר, גבוה שכר לקבל
תלולה. בצורה הפונים מספר ירד ולכן  קלים

 חובה שוטרי 467 (בתוכם המניין מן משטרה אנשי 1,521 בסךהכל גויסו הנסקרת בשנה
51 נוטרים, 156 מוגדרים, בתפקידים שבעה זמניים, מוספים שוטרים 401 גויסו כן גיוס). חייבי

המוחזקים. בשטחים מקומיים שוטרים ו56 מלאכה לבתי שוליות

מספר  שהתפטרו 761 מהם האדם, כוח ממצבת אנשים 1,323 כאמור, הורדו, הדוח בשנת
והוא ישראל משטרת של קיומה שנות במשך כלשהי בשנה מתפטרים של ביותר הגדול הוא זה

סמלים. ו116 קצינים 15 כולל

לגבוהה אחת קצונה ומדרגת קצונה לדרגת 227 אנשים,מהם 1,712 בדרגה הועלו השנה במשך
זמנית. היתה שדרגתם אנשים רובם בדרגה, הורדו משטרה אנשי 130 יותר.

5לוח

המצבה מן והורדות גיוסים

19601969

הורדוגויסוהשנזז
המצבה מן

מהם
התפטרו

המתפטרים אחוז
היורדים מבין
המצבה מן

היורדים אוזוו
המצבה מן

המתגייסים לעומת

196048642030973.6864

196144354548088.1123.0

196263065250978.1103.5

196368258447681.585.6

196486346533371,653.9

19651,03356136665.254.3

19661,61477138149.447.8

19671,87368735752.036.7

19681,5001,04669266.269.7

19691,5211,32376157.587.0
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6 לוח

בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
1969

שנההכלסר 13אתתעד 4 016 11

א

20

ב

ומעלה
באכאגאכאבאבא

 17 3 8________ 3 25 בכירים קצינים

 467  11 4 4 1 1 12 17 מפקחים

 10 25 58 26 28 15 15 46 112 4 4 116 227 סמלים

 4 13 21 38 38 61 69 364 698 154 224 630 1,054 שוטרים

הכל 1,323761229159814414857766649447סך 35

עם השוואה
1968 1,046692228168618392575451417637מספרי 16

בלבד המתפטרים  ב המצבה מ1 היורדים כל  א

7 לוח

הסיבות לפי המצבה מן הורדות
1969

פסלים .,"" קצינים
ושוטרים ט מפקח בכירים הכל םן ה ד ר ו ה ה ת ו ב י =

1,281 17 25 1,323 הכל סך

163112נפטרו

44נספו

בתפקיד 88נפלו

בריאות מסיבות 37532פוטרו

אחרות מסיבות 32131פוטרו

לקיצבה 4113424יצאו

761312746התפטרו

אחרות 55סיבות

לצה"ל החזרה או חובה שירות 419419סיום
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תפקיד. מילוי בזמן נספו אחרים ושלושה תפקיד מילוי בשעת נפלו משטרה אנשי שמתה

8 לוח

במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב

19691968

1 קד, ת ו

ושוטריםסמליםקציניםבאוזוזיםהכלסו

19681963196819691968196919681969

9,2109,408100.0100.08318868,3798,522הכלסד

1,280 1,270 12 13.7 13.8 1,292 1,272

2,122 2,388 25 51 22.8 26.5 2,147 2,439

714 520 36

452 333

313 302 11

10

8.0

4.9

3.4

5.7 750 527

3.7 461 343

3.3 324 308

1,025 1,014 55 57 11.5 11.6 1,080 1,071

648 801 117 139 8.2 10.2 765 940

1,690 1,599 361 395 21.8 21.7 2,051 1,994

242 134 165 85 4.3 2.4 407 219

36 18 95 79 1.4 1.1 131 97

אחת שנה עד

שנתיים

שנים 3

שנים 4

שנים 5

שנים 106

שנה 1511

שנה 2016

שנה 3021

ומעלה שנה 31

בקבוצות אולם שנים. 31 שבין הוותק בקבוצת להיות ממשיכה ביותר הגדולה הנשירה
בולטת הוותק לפי האדם כוח בהרכב היא. אף גדולה יחסית הנשירה היונה יותר הגבוהות הוותק
מאוד קטנה היתה 2016 הוותק בקבוצת שהעלייה בעת שנה, 1511 הוותק בקבוצת הירידה

יותר. מרשימה 3021 הוותק לקבוצת התזוזה היתה זאת ולעומת

הפרישה לגיל מתקרבים המדינה בקום למשטרה שהתגייסו ואלד. המנדט משטרת אנשי ברור,
השירות. מן
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גריאות .3

אשתקד) 13.1 (לעומת 12.6 על 1969 בשנת עמד ולשוטרים לסמלים מחלה ימי של הממוצע
.(8.6 (לעומת 6.7 על ולקצינים

בשעת משטרה לאנשי שנגרמו וחבלות פציעות מחמת העדתיות נכללו המחלה ימי במניין
מחבלים. עם להיתקלויות איבה פעולות עקב וגם הרגילים תפקידיהם מילוי

המשטרה ובבסיסי המשטרה בתחנות במטות, ביקרו שבשירות והחובשים המשטרה רופא
200 הלב, בסקר שותפו אנשים 200 שפעת, נגד חוסנו איש 500 התברואתי. המצב על ועמדו
חולים בבתי משטרה אנשי של באישפוזם טופל כן גויסו. בטרם בדיקה עברו לגיוס מועמדים

דם. ובהתרמת

שבד! ורגיי פרטים .4

גילוי עבור הרגיל, מגדר החורגים מעשים עבור כספיים פרסים הוענקו משטרה אנשי ל2,411
ייעול. הצעות ועבור תפקידם מילוי בשעת לב ואומץ תושיה

המחוזות. ומפקדי הכללי המפקח עלידי לטוב צוינו משטרה אנשי 20

ח*וחזקיפ גשטחימ הארמ כוח ,5

אנשי 332 מהם אנשים, 1,110 המוחזקים בשטחים המשטרה ביחידות שירתו 1969 שנת בסיום
.1968 בשנת ישראל משטרת אנשי 312 ובהם משטרה אנשי 1,146 לעומת ישראל, משטרת

המשטרה בתפעול ישראל משטרת של חלקה גדל שונות סיבות בשל כי מלמדים, אלה מספרים
שמשטרת הסיוע של המלא ההיקף את משקפים המספרים אין למעשה אך המוחזקים, בשטחים
בשעת תגבורות בשליחת היומיומית, בעבודה  המוחזקים בשטחים למשטרה נותנת ישראל
הגבול משמר יחידות את להוסיף כמובן יש אלה לכל והאפסנייה. השירותים כל ובאספקת צורך

שם. הפועלות

ופעילותם ניכרת בצורה השתפרו המקומיים השוטרים של העבודה ומוסר המקצועית רמתם
יש בדרגה. בהעלאות שהתבטא דבר  הדעת את בהחלט מניחה והםיירים החוקרים מן רבים של
עם ויחד המקומיים והשוטרים הישראליים השוטרים בין הקיימים הטובים הרעות יחסי את לציין

המחבלים. ארגוני עם פעולה מקומיים שוטרים שיתפו שבהם הבודדים המקרים את זאת
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9 לוח

הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת
1969

םיני וצפוז עזה נפת

מהם
ישראלים

יהודה ת נפ שומרו; נפת

מ,לנז
ישראלים

הכל סד

ישראלים

122 600 81 251 129 259 332 1,110 הכל מך

38331110772016קצינים

422ממ"קים

2771347550764012644סמלים

773147163611653344553שוטרים

1818881199שמז"ים

תנאי ש"רורנ6.

1969 בשנת בשכר הטבות א.

קורס סיום לאחר משטרה לאיש הניתנת גמל, לתוספת זכאים היו שלא שוטריםטירונים
חלה זה גמול על לחודש. ל"י 30. בסך מיוחדת גמול לתוספת גיוסם עם עתה זכאים טירונים,

יוקר. תוספת

שנים חמש לשרת התחייבות על וחתמו אחת שירות שנת שסיימו המניין מן משטרה אנשי
יוקר. תוספת חלה זה תשלום על לחודש. ל"י 5545 בין הנעה חתימה" "לתוספת זכאים נוספות'

המוחזקים, בשטחים המשרתים הדרגות בכל כלליים, בתפקידים המניין מן משטרה אנשי
לחודש; ל"י 100. בסך שדה לתוספת זכאים

שדה, בתנאי המשרתים מפקח, דרגת ועד שוטר מדרגת הגבול במשמר המניין מן משטרה אנשי
, ל"י 100. בסך שדה לתוספת זכאים

שירותם בשנת זכאים שדה, בתנאי המשרתים ומעלה, פקד מדרגת הגבול במשמר קצינים
השנה ומן לחודש ל"י ל.145 השנייה בשנה לחודש, ל"י 110. בסך שדה לתוספת הראשונה
המשרתים ולנוטרים, לשמ"זים שדה תוספת אושרה כן לחודש. ל"י 180. של לסך השלישית

המוחזקים. בשטחים
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מענק קיצבה, תשלום לצורך בחשבון נלקחת ואינה יוקר תוספת עמה גוררת אינה שדה תוספת
מסהכנסה. מתשלום פטורה מחציתה פיצויים. או

 .. מיבצעית דריכות תופפת מקבלים ומעלה פקד מדרגת אחרים קצינים

ל"יפקד 60.

"רפ"ק 70.

"סנ"ץ 80.

וניצב נצ"ם

מענק קיצבה' תשלום לצורך בחשבון נלקחת ואינה יוקר תוספת עמה גוררת אינה זו תוספת
מיבצעית. דריכות לתוספת זכאים אינם שדה לתוספת הזכאים פיצויים. או

לקואורדינטת מזרחית המדינה, בשטח המשרתים משטרה לאנשי ששולמה הערבה תוספת
במקומה בוטלה. ל"י' 45. בסך הסתכמה בנגב הארוחות תוספת עם ביחד ואשר ,180 האורך

ל"י. 100. בפך ערבה תוספת אושרה

חיים ביטוח ב.

ל"י מ10,000 משטרה איש של זוגו זוגו/בן לבת החיים ביטוח סכום הוגדל ב1.4.69 החל
ל"י. ל000'20

וסעד רווחה ג.

לאחד שהיא, פיבה מכל לאישפוז, המובאים הגבול משמר אנשי כי צה"ל, מוםדות עם סוכם
בחיילים המטפלת מיוחדת, צה"ל יחידת נמצאת שבהם בבתיהבראה להחלמה או החולים, מבתי
מופעי ספרים, (עתונים, חיילים מהם שנהנים כפי המיוחדת' היחידה משירותי ייהנו  המאושפזים
שוטרים גם ייהנו סידור מאותו וכיו"ב). דחופות טלפון לשיחות אסימונים וגילוח, תםפורת בידור,
תישא המשטרה בתפקיד. חבלה או פציעה עקב להחלמה או לאישפוז המובאים כלליים, בתפקידים

גלובאלי. תשלום עלידי האלה השירותים בהוצאות

כולל בסך משטרה, לאנשי הלוואות 1,899 השנה במשך אישרה בע'ימ השוטרים קרנות חברת
ל"י. 760,500 של כולל בסך אנשים ל732'1 שקם תווי סופקו כן ל"י. 2,867,300 של

של סך ל"י. 26,420 של כולל בסך מיוחדים מענקים אושרו המשטרה אנשי מבין סעד לנזקקי
חיים. ביטוח כדמי החברה שילמה ל"י 545,000

יסודיים ספר בבתי לימוד בשכר מהנחות המשטרה אנשי של ילדיהם נהנו 1969 בשנת גם
משטרה אנשי של בקשות ל193 נענתה בע"מ השוטרים קרנות חברת תיכוניים. ספר ובבתי
ל"י. 91,500 של כולל בסכום גבוהה, להשכלה במוסדות הלומדים ילדיהם, לימוד בשכר להשתתפות
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*ט*

בנעורים המשטרה של המרגוע בית

שהו ובסןהכל משטרה אנשי של משפחות 1,163 המשטרה של המרגוע בבתי שהו הדוח בשנת
נופשים. 6,640 המרגוע בבתי

המימון למקורות דאגו וכן נוחים, בתנאים דיור לרכוש משטרה לאנשי סייעו הרווחה קציני
הדיור. לרכישת

ועם בתיהקולנוע בעלי עם הסכם גם הושג השנה עבודה. מקומות סודרו פנסיונרים ל35
האוטובוסים בקווי ונסיעה לקולנוע לפנסיונרים כניסה הנחות בדבר ו"דך "אגד" התחבורה חברות

החברות. של

והדרכה הכשלה .7

ולקידום ההדרכה שיטות לשיפור רבה לב תשומת הוקדשה קודמות, כבשנים ,1969 בשנת
הבטדוון לנושאי ניתנה ראשונה עדיפות כאשר דרגותיהם, על המשטרה, אנשי של ידיעותיהם

השוטף.

אנשי בהכשרת במיוחד רבים מאמצים הושקעו שרויים, אנו שבו הבטחוני המצב לאור
הדרכה קוימה במקביל, השוטף. הבטחון למשימות (חיב"ה) המשטרה בשירות וחיילות משטרה
שם. היומיומיים התפקידים למילוי להכשירם כדי המוחזקים, בשטחים המקומיים לשוטרים סדירה
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גישוש כלבי להכשרת נוספים כלבים בסיסי שני ובשומרון ביהודה נפתחו השנה במשך
ונוהגיהם.

אקדמי מעמד הענקת בדבר תלאביב, אוניברסיטת עם המשאומתן בהצלחה הסתיים מכבר לא
שתהיה הלימודים בתכנית שונים לנושאים משקל יעניק זה הסדר ., בכירים לקצינים הספר לבית
הקצינים של הכללית והשכלתם המקצועית השכלתם הרחבת יאפשר הוא אקדמית. ברמה
שהוכרו הנושאים מן בחלק הראשון התואר לקראת לימודיהם המשכת וכן בלימודים, המשתתפים

בדרישות). שעמדו (לאחר האוניברסיטה עלידי

*י' .  ■יי*,

י***

בכירים לקצינים הספר בבית מחזור סיום בטקס הממשלה ראש

כדי הורחבה, מפקדים להכשרת לקורסים מועמדים לאבחון הפסיכוטכני המבדק מסגרת
עם שיחד משטרה קצין הוצב המבדק ליחידת ורצוי. מתאים אדם חומר בחירת להבטיח
יבחרו המפקדים פיקוד. בתפקידי לשאת הנבדקים של כשירותם מידת את בוחן הפסיכולוגים
מפקחים לקורס מועמדים הפסיכוטכני. במבדק בהצלחה שעמדו נבדקים רק סמלים לקורס בעתיד
בהם. ותבחר אותם תראיין המיון שוועדת ולאחר לסמלים קורס בהצלחה שסיימו אלה מבין ייבחרו
חוזרת. בחינה ייבחנו מפקדיהם, עלידי זאת בכל עליהם ויומלץ המבדק במבחני שייכשלו מועמדים

לעולים לעברית אולפן השנה נפתח הקליטה ומשרד היהודית הסוכנות עם פעולה בשיתוף
איש של בהנהלתו ביתשמש, בתחנת מתקיים האולפן ישראל. במשטרת לשרת המוכנים חדשים,

לתפקידים. ויוצבו העולים יושבעו הלימודים סיום עם משטרה.

סיוע ב'. שלב לימודי את אי מחזור סיים בגרות לבחינות להכשרה המשטרתית במדרשה
לשם גבוהה, להשכלה במוסדות המניין מן כתלמידים הלומדים משטרה, לאנשי גם ניתן כספי

ראשון. תואר קבלת
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תלמידי יסיימו הלימודים שנת בתום הרביעית. לשנתו נכנס משטרה לצוערי הספר בית
המשטרה. לשירות ויגויםו הלימודים את א' מחזור

אנשים. 4,930 ובהשתלמויות שונים בקורסים השתתפו 1969 שנת במשך

ההדרכה תכנון א.

הקבועים התפקידים צורכי על לענות כדי בהם שיש נושאים נכללו השנתית ההדרכה במערכת
בהתפתחויות שמקורם ולמגמות לתפקידים והותאמו שנבחרו נושאים וכן המשטרה, של והשגרתיים
לצורך. בהתאם מעודכנת והיא פעם מדי נבדקת ההדרכה תכנית האחרונה. שבתקופה המדיניות

הדרכה קורס של סיוט במסדר חיב''ה בנות

 אלה: מסגרות בשש קוימה ההדרכה
בסיסית; להכשרה קורסים .

, מפקדים להכשרת קורסים .
להתמקצעות? קורסים .

מיוחדים; בנושאים עיון וימי השתלמויות .
מרחבית: הדרכה .

והסברה. הדרכה פרסומי .

מיוחדים לתפקידים חניכים יוכשרו שבו לטירונים, מיוחד לקורס תכנית גם הוכנה זו בשנה
.1970 בינואר נפתח הקורס החקירות. בתחום
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ההדרכה שיטות ב.

הלימוד עקרון על בעיקר, מבוססת, התחומים בכל המשטרה אנשי בהדרכת הנהוגה השיטה
בעזרי הסתייעות תוך מעשיים, ובתרגילים בדיונים ביטויו את מוצא זה דבר החניך של הפעיל

החושים. מירב את המפעילים שונים, אימון
עזרי ופותחו משוכללים, הקרנה מכשירי נרכשו עזריאימון. בנושא חלה מתמדת התקדמות
טבעי, בגודל העבירה", "זירת של הדגם ראוי מיוחד לציון מקורית. מחשבה פרי  הדרכה
בלימוד ההישגים רמת את תגביר זו מעין הדרכה הארצי; ההדרכה בבסיס נסתיימה שהקמתו
עבירה" "זירת של בהקמתה הוחל בינתיים למציאות. ההלכה מן החניכים את ותקרב החקירה נושא

שנייה.

הכשרה ג.

לטירונים קורסים

השתתפו ובהם לטירונים קורסים של סוגים שלושה ההדרכה בבסיסי התקיימו השנה במשך
 $ להלן כמפורט חניכים, 1,343

מספרהקורס
המחזורים

סה"כ
סיימיהשתתפו

בהצלחה

 : ס ה מ

ממשיכיםנשרו
בלימודיהם

19567325101141

102111681825

5 56542930106■/זכד,

הרגילה המשטרה לאנשי

הגבול משמר לאנשי

5 חובה מגוייסי  הגבול משמר לאנשי

למפקדים קורסים

 להלן כמפורט חניכים, 445 בם"ה השנה השתתפו שונות, ברמות למפקדים, בקורסים

הקורס
מספר

המחזורים
סה"כ

סיימוהשתתפו
בהצלחה

 מהם:

ממשיכיםנשרו י

בלימודיהם

הגבול במשמר חוליות _91731712מפקדי

וסמלות 317487879סמלים

25926924מפקחים

בכירים 2391920קצינים

התמקצעות ד.

שונות ובהשתלמויות שונים מקצועיים בקורסים משטרה אנשי 1,745 השתתפו הנסקרת בשנה
שמחוץ ובמוסדות צה"ל בבסיסי ומיעוטם המשטרתיים ההדרכה בבסיסי ברובם, שהתקיימו,

המשטרה. למסגרת
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 ובתפקידים: במקצועות המשטרה בבסיסי השתלמו אנשים 1,113

בוחני קלסתרנות, הנהיגה, שיפור גישוש, כלבים, נהיגת חבלה, קשראלחוט, חקירות, מודיעין,
במשמר זוטרים וקצינים מחלקות סמלי פלילי, רישום שונים, בנושאים חקירות נוער, בעיות תנועה,

התעבורה. לבעיות בסמינר קצינים השתתפו בן וכר. רוכבים הגבול,

 צה"ל: בבסיסי השתלמו אנשים 583

לטבחות, בקורסים קרביים, חובשים בקורס מ"כים, בקורס מפקדיפלוגות, בקורס קצינים, בקורס
וכוי. שוטף לבטחון למודיעין, לחבלה, בקורסים מק"ב, בהפעלת

 במקצועות: המשטרה, למסגרת שמחוץ אחרים, במוסדות השתלמו אנשים 49

ועוד. מחשבים פיתוח בתחבורה, בטיחות ותנועה, תחבורה הנדסת כתבנות, תכנות, קרימינולוגיה,

בחינות ה.

לקורס מפקחים, לקורס בחינות מועמדים 244 זו בשנה עברו צה"ל של המבדק ביחידת
סמלים. ולקורם הגבול משמר קציני

726 בהצלחה עמדו כספית, בהענקה בהן העומדים את המזכות השונות, השירות בבחינות
לקידומם תנאי המבחנים מהווים ייעודיים, תפקידים ממלאים שאינם קצינים לגבי משטרה. אנשי

המקצועית. רמתם ולקביעת

 הנבחנים; ומספר השירות מבחני על פרטים להלן

;7  גבולות בקרי ,. 414  וסמלים) (שוטרים הצטיינות שכר , 52  קצינים קידום
:22  צרפתית ;80  עברית לשון י, 28  חשבונאות ;66  טבחות ;23  מכ"ם הפעלת

.7  אחרים ונושאים 27  יסוד השכלת

מרחבית הדרכה ו.

קבועים בנושאים המשטרה אנשי של המקצועי הידע את להרחיב נועדה המרחבית ההדרכה
במרחבים. המשטרה יחידות עם פעולה בשיתוף נעשה תכנונה כאחד; וספציפייםמקומיים

התקופתיים השבועיים, השעורים במסגרת המשטרה אנשי כל את מקיפה המרחבית ההדרכה
העיון. וימי

לציון: ראויים השוטפת, לשנה החובה נושאי מבין

הישראלי; ברחוב ובריונות אלימות תופעות .
ואלימה; מופקרת התנהגות לעקירת תרומתנו .

תעבורה; דיני אכיפת על והשפעתן הממונעת בתנועה ההתפתחויות .
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שהין; ממיבצעים לקחים הפקת .

,י עוזי תמ"ק  בנשק שימוש .
הפסיקה; בראי המשטרה סמכויות תחומי 0

,. הסמכות בעל את מגביל סמכות המעניק חוק .

י, העבירה בזירת התארגנות *

העבירה? זירת שמירת .
? העבריין אל הגנוב הרכוש מן  החקירה .

? משטרה בלבי ע"י בזיהוי ומשפטיות תפעוליות בעיות .
חיים; מקורות  מודיעין .

,י מדמיע בגז השימוש .

,י מברקים וקבלת קשראלחוטדיבור .
,י מונעת נהיגה .

מדינתך? את דע .
מין. עבריין אודות על טופס מילוי .

המוחזקים בשטחים מקומיים משטרה אנשי הדרכת ז.

"תפקידי הנושא על עצמי לימוד חומר הוכן המקומיים המשטרה אנשי מקרב המפקדים עבור
אנשים. 48 בהצלחה עמדו זה בנושא המקומיים למפקדים במבחנים ז המשטרה"

(בס"ה העברית השפה ללימוד בקורסים המקומיים השוטרים השתתפו אלה לנושאים בנוסף
שעות). 150

 הבאים: החובה נושאי נכללו המרחבית ההדרכה במסגרת

המשטרה; תפקידי .
במשטרה? המודיעין .

סיור; .

תעבורה, ודיני תנועה .

? חקירה .
הפלילי; הדין סדר .

אזרחות. .
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תרבות ופעולות כללית השכלה ח.

כללית השכלה

בחינות לקראת העליסודיים הלימודים קידום על הדגש הושם הקודמת, כבשנה השנה,
הבגרות.

לקראת לימודיו את ב' שלב של הראשון המחזור סיים תיכונית להשכלה המשטרתית במדרשה
בשלב בלימודיהם עדיין ממשיכים תלמידים 18 תלמידים. 14 השתתפו במחזור הבגרות. בחינות
בחינות לקראת בלימודיהם ממשיכים אחרים משטרה אנשי 37 המוקדמות. לבחינות כהכשרה א/
בקורסים המיעוטים) בני (כולל משטרה אנשי 326 השתתפו כן צה"ל. של ערב ספר בבית הבגרות

העברית. השפה וללימוד יסוד להשכלת צה"ל מטעם

כתלמידים הראשון התואר לקראת הלומדים המשטרה לאנשי לסייע מוכנה ישראל משטרת
עליהם להקל הלימוד, שכר בהוצאות השתתפות עלידי המוכרות, האוניברסיטאות באחת המניין מן

ומבחנים. לימודים לשם מהעבודה, חלקית ולשחררם

"בראילך', אוניברסיטת מטעם הנערך לקרימינולוגיה, בקורם המשטרה אנשי של השתתפותם
השנה. גם נמשכה

להרחבת רבות שעות השנה גם הוקדשו מפקדים ולהכשרת בסיסית להכשרה בקורסים
העברית: בלשון המשטרה אנשי של ידיעותיהם

שעות 130  מג"ב ולטירוני לטירונים בקורס

שעות 60  לסמלים בקורם

שעות 90  למפקחים בקורס

שעות 32  בכירים לקצינים בקורס

טיולים

ביהודה, בעיקר השנה, שנערכו בטיולים השתתפו משפחותיהם ובני משטרה אנשי 1,986
חולק למשתתפים המשטרה. אנשי מקרב דרך מורי בליווי נערכו הטיולים ובירושלים. בשומרון

ואתריהם. הטיול אזורי על הסברה חומר

הסברה פרסומי ט.

בתוך המתרחש על ומקצועי כללי מידע המשטרה לאנשי לספק היא ההדרכה פרסומי מטרת
אנשי בין גם מופצים המשטרה ~ל הסברה פרסומי אחדות. ארצות של ובמשמרות המשטרה

ומוסדות. ציבור
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הארצי ההדרכה בבסיס הרצאות אולם

מהרבה", "מעט המשטרה", בעולם "מהמתרחש  אלה: עלונים לאור יצאו השנה במשך
המשטרה". לנהג ו"אגרת ופסיקה" תחיקה "חידושי

המקצועית הספרייה י.

משטרה בנושאי היומיומית בעבודה המשטרה לאנשי לסייע מיועדת המקצועית הספרייה
ספרי 5,841 ובשלוחותיה המקצועית בספרייה נמצאו השנה בסיום הכללית. השכלתם את ולהרחיב

עותקים). 4,099) הכללית ההשכלה בתחום ספרים ו573 עותקים) 24,308) המשטרה ומדע חוק

גופני אימון יא.

הקיימים הקורסים של הלימודים בתכניות קבוע חלק מהוות הגופני והאימון הספורט פעולות
במשטרה.

צומצמה העבודה עומס מחמת אך וספורט, גוף באימון עוסקות המרחביות היחידות גם
משטרה. אנשי 1,786 הכושר" ל"אות במבחן עמדו השנה במשך האחרונות, בשנתיים הפעילות
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במכון צה"ל עלידי הנערכת העצמות'/ ל"חילוץ ימים שבוע בת בהשתלמות קצינים השתתפו כן
"וינגייט".

משטרה. אנשי ל100 קרוב השתתפו הימים שלושת בצעדת

ץ ו ה לגורמי הדרכה יב.

המשטרה, ביחידות חוץ גורמי של בהשתלמויות התבטא ההדרכה בתחום חוץ לגורמי הסיוע
זרות למשטרות מדריכים ובשיגור המשטרה למיתקני מחוץ שונים למוסדות שניתנה הדרכה

והתכנון. ההדרכה הארגון, בנושאי

שני והתכנון. ההדרכה הארגון, בנושאי אתיופיה למשטרת סייעה קצינים שישה בת משלחת
לארגונה הצעות והגישו שם השלטונות בקשת לפי המשוונית, בגיניאה סקר ערכו משטרה קציני
והדריכו האפריקאית המשוונית בקהיליה חודשיים שהו אחרים קצינים שני המקומית. המשטרה של
פרו למשטרת סייע נוסף קצין מעבדה. בציוד והשימוש החקירות בנושא המשטרה אנשי את

בדרכים. התעבורה בנושא בכירים קצינים בהדרכת

לשירות לצה"ל,  למשטרה שמחוץ לגורמים ההדרכה בתחום גם סייעה ישראל משטרת
לאוניברסיטה בראילן, לאוניברסיטה הכנסת, למשמר ההכנסה, מס לנציבות למכס, הסוהר, בתי
בהשתלמויות מדריכים השתתפות ועלידי והרצאות הדרכה מתן עלידי  וכוי בירושלים העברית

השונים. ובמיתקניה בבסיםיה המשטרה, לבסיסי מחוץ שונות

חיים בעלי יג.

לנוהגי קורסים קוימו כן מיבצעיים. לצרכים שאולפו נוספים, כלבים נקלטו 1969 בשנת
באחזקת היו השנה תום עם רוכביםוסים. הוכשרו וכן כלביםיורוהתקפה ולנוהגי כלביגישוש
ב392 השתתפו המשטרה כלבי אשתקד). 69) סוסים ו67 אשתקד) 168) כלבים 191 המשטרה

חשיש. וחיפוש זיהוי פעולות וב180 גישוש פעולות

אזרחים קבוצות בפני יכולתם את השנה גם המשטרה כלבי הציגו הייעודי, לתפקידם בנוסף
לאזרחים התעניינות מקור שימשו המאולפים הכלבים של מיבצעיהם הדגמות ספר. בתי ותלמידי

הצעיר. לדור ובמיוחד רבים

צופים. כ9,800 חזו שבהן הדגמות 94 נערכו השנה
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ג' פרק
ושירותים ק ש נ!

המשקית הפעילות .1

ששת מלחמת מאז ורבו הלכו שלו האספקה וקווי התרחב המשטרה של הלוגיסטי המערך
והשירותים האפסנייה את והמספק המשטרה של המשק מדיניות את הקובע המנהלה, אגף הימים.
לבנות קשר, ואמצעי דלק רכב, כלי יותר וכלכלה, ציוד יותר לספק נתבע המשטרה, ליחידות
מן שהגיעו הדרישות ועימהם ורבו תכפו הצרכים שכן שירותים, יותר ולספק מבנים יותר ולשפץ

היחידות.

בנפות. הניהול ולשכות במחוזות הניהול ענפי עלידי המשק ניהול מתואם המרחביות ביחידות
שיטות אחר מתמיד וחיפוש המשק ענפי בכל מתוכננת פעילות מחייבות התקציביות ההגבלות

והתחזוקה. השירותים הציוד, רמת העלאת עם בבד בד והמכוניות יעילות תפעול

תשלזמימ .2

1968/69 לשנת המוחזקים) שבשטחים היחידות (לרבות ישראל משטרת של הרגיל התקציב
התקציב עלה התקציבית השנה בסוף ל"י. ב116415,000 הזו התקציבית השנה בתחילת הסתכם
בלתי נותרו משרות מספר כי ל"י, 118,352,000 נוצלו זה סכום מתוך ל''י. 120,205,000 עד המאושר

מתאים. בכוחאדם המחסור עקב מאוישות

3,343,000 של סך 1968/69 התקציב שנת של הפיתוח מתקציב הוצא הרגיל התקציב על נוסף
המזרחית. בירושלים בנייה עבודות על זה מסכום שלישים כשני  ל"י

אינו זה סכום ל"י. 125,362,000 על תחילה הועמד 1969/70 הכספים לשנת הרגיל התקציב
 שונים מגורמים הכנסות או השתתפויות בגביית המותנות ל"י, 9,910,000 בסך הוצאות כולל
בהוצאות משוטרים השתתפות גביית אחרות, שונות אבטחה ויחידות הנוטרים יחידות תקציב כגון,
צרכיה את לספק כדי בו היה לא השנה, בראשית שנקבע הרגיל, התקציב אולם, וכוי. מסוימות
שדה" "תוספת חתימה", "תוספת משטרה לאנשי אושרו זו בשנה ישראל. משטרת של השוטפים
וכיסוי הללו התוספות תשלום לקבלה. הזכאים וקבוצת תוספת כל  מיבצעית" דריכות ו,,תוספת
של כולל בסכום הרגיל התקציב הגדלת יחייבו מהתייקרויות הנובעות והוצאות נוספות הוצאות

בערך. ל"י 9,000,000

בשנת ל"י 3,343,000 (לעומת ל"י ב4,500,000 הסתכם 1969/70 לשנת הפיתוח תקציב
השוטר ובית הארצי המטה בניין להקמת נועד זה מתקציב ל"י 4,200,000 של סך .(1968/69

בירושלים.

39



אפסנאות .3

רצון, משביע ובטיב בזמן המשטרה ולאנשי המשטרה ליחידות והכלכלה האפסנייה אספקת
העבודה. לייעול גם ובכך יותר טובים עבודה תנאי ליצירת חלקה את תרמה

השונים בבסיסים המשטרה לאנשי כלכלה ימי 950,000 הכלכלה בסיסי סיפקו 1969 בשנת
30,000 על בנוסף  אשתקד כלכלה ימי 890,000 לעומת  אחרים במקומות משטרה ובמטבחי

מיוחדים. במיבצעים שהשתתפו משטרה לאנשי ארוזות ארוחות

והתפרםותם הגבול, משמר שבבסיסי אלה ובפרט המשטרה, מטבחי של התרחבותם לאור
מובאים משטרה ברכב למטבחים קודם שהועברו הגז ומיכלי הגז אספקת מדרי בהכרח שונו בשטח,

עצמן. הגז חברות עלידי עתה

מחלקת לידי הועבר מיטות, שתי בני חדרים 130 הכולל בתלאביב, השוטר בית של ניהולו
קלות ארוחות המספק למזנון, גם ובתוכם הדרושים השירותים לכל דואגת זו מחלקה האפסנאות.

שם. הלנים או המתגוררים המשטרה לאנשי

שיטת הנהגת עם המשטרה, שבתחנות המעצר בתאי הכלכלה בסדרי מפנה חל 1969 בשנת
מספקים המשטרה של הכלכלה בסיסי וארוזות. מוכנות ארוחות על המבוססת אחידה, אספקה
שהם ארוזות, ארוחות 120,000 זו, בשיטה המעצר, לתאי סופקו הנסקרת השנה במשך אלו. ארוחות
הארבעה על בנוסף משטרתיים, מעצר בתי בשני חדשים מטבחים שני נפתחו כן כלכלה. ימי 40,000

הקיימים.

לכלבי סופקו הכלבים, מצבת גידול עם כלכלה. ימי 25,000 סופקו המשטרה בשירות לסוסים
כלכלה. ימי 65,000 המשטרה

כולל השונות, המשטרה ביחידות נשק ביקורות 1,300 החימוש מדור אנשי ערכו השנה במשך
מפעלים של מעמד בעלי שהם למשטרה, שמחוץ גורמים של מפעלים וב229 הגבול, משמר
כלי 7,100 המדור אנשי תיקנו הללו הבדיקות במהלך קיבוצי. רשיון לפי נשק וברשותם מאושרים
משרד מכונות 105 יריה, כלי 2,690 המשטרה של הנשק סדנות עובדי תיקנו אלה על נוסף יריה.

אחרים. ופריטים

כלי 399 להפקדה. ובחלקם חילוט צו עלפי בחלקם יריה, כלי 864 נתקבלו החימוש בבסיסי
אלה על בנוסף הוסלו. במציאה, שנתקבלו יריה כלי ו244 לבעליהם השנה במשך הוחזרו יריה
כלי 149 שנמצאו, ומקלעים) תתמקלעים (אקדחים, שונים יריה כלי 331 החימוש לבסיסי הובאו

נשק. וחלקי כדורים ל50,000 וקרוב שהוחרמו יריה

בטיולים. המשתתפים אבטחת לשם בהשאלה, נשק כלי 5,192 קיבלו מטיילים קבוצות 1,158

הסתכם הקניות ערך בארץ. נקנה ישראל, למשטרת דרוש שהיה הציוד, של הארי חלקו
מאשר לרכישה שעמדו פריטים יותר לבדוק התקנים מכון נתבקש זו בשנה ל"י. ב18,000,000
התקנים ממכון אישורים להמציא נדרשו למשטרה, מוצרים המספקים היצרנים, קודמות. בשנים

מוצריהם. טיב על

אשתקד. מיליון 19 לעומת שונים, טפסים מיליון 24 הדפיס המשטרה של הדפוס בית
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תדוגזרח .4

לעומת ק"מ, 40,592,000 השנה במ~ך יחד עברו המשטרה שברשות הרכב כלי 1,199
7,858,900 השנה איכלו הרכב מנועי .1967 בשנת ק'ימ ו31,487,000 1968 בשנת ק"מ 36,500,000
אף וכמובן בק"מ/נסיעה העלייה בעקבות אשתקד. מאשר יותר ליטר כ360,000 דלק, ליטר

דלק. ומיכלי דלק משאבות מקומות במספר נוספו הדלק.. בתצרוכת

קטנועים, 94 מהם ישנים, רכב כלי 229 קטנועים. 105 מהם רכב, כלי 234 נרכשו 1969 בשנת
המשטרה. של הרכב כלי ממצבת והורדו הרכב למינהל נמסרו

ארגוניים: שינויים מספר חלו הרכב, כלי של התיקונים מלאכת על המופקדות הסדנות, במערך
ובסיועה בפיקוחה  שכם וסדנת הדרום סדנת של ובסיועה בפיקוחה עתה פועלת טולכרם סדנת
והטיפול נסגרה בנביסלח המשנה סדנת חדשה; משנה סדנת נפתחה חורון בבית המזרח; סדנת של

בלוד. המשנה סדנת לפתיחת עד ורמלה, פתחתקוה לסדנות זו מםדנה הועבר ברכב

המשטרתיים הרכב לכלי שנגרם הנזק ערך הרכב. בכלי נערכו שונות תיקון פעולות 50,045
ל"י. ב195,507 הסתכם

300 הוכשרו כן אנשים. 570 במבחן עמדו משטרתי נהיגה רשיון לקבלת המועמדים 600 מבין
משטרה. אנשי 4,139 משטרתיים נהיגה ברשיונות מחזיקים בסךהכל משא. ולרכב לנגמ"שים נהגים

המקיטרה בשירות חדשות סיור ספינות
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ישנות, ספיגות שתי להחליף נועדו הן יפן. מתוצרת חדשות ספינות ארבע נרכשו 1969 בשנת
קשר, מערכות בהן והותקנו לפעולה הוכשרו הספינות המשטרה. של השיט כלי ממצבת שהורדו

וחימוש. מכ"ם

למימשה, ספינות של העלאות ו13 תיקון פעולות 130 בוצעו וכינרת אילת חיפה, במספנות
ושיפוצים. תיקונים לשם

ביצעה שונים: חילוף וחלקי אביזרים מנועים, 1,722 שיפצה ואביזרים מנועים לחידוש החולייה
15  רכב כלי 34 קפיצים. כווץ ומכשירי ברגים פינים, סרנים, ויצרה תיקון פעולות 2,421

לפעולה. והמםגריה החולייה עלידי הוכשרו  אוטובוסים ושני מגירום מכוניות 17 נגמ"שים,

רחבי בבל מסוימים אזרחיים במוסכים וטיפול סיכה לביצוע סידורים לראשונה נקבעו השנה
הארץ.

הקווים של יומית בהפעלה היתר, בין העוסקת, תחבורה יחידת הוקמה בירושלים הארצי במטה
ובחזרה. לירושלים בתלאביב, הגרים המשטרה, אנשי להסעת

קשר .5

מידע מעבירים המשטרה אנשי היממה. שעות כל במשך פועלת המשטרה של הקשר מערכת
(טלפרינטר). הרחק ודפוס הטלפון קווי באמצעות האתר, גלי מעל למרחקים והוראות

במקביל לשנה, משנה גדלו המשטרה שברשות הקשר ציוד וכמות התקשורת אמצעי של מספרם
האופראטיביים. לצרכים ובעיקר המשטרה בחיל שחלה הכללית להתפתחות

קשר מכשירי 220 אלה: קשר אמצעי היתר, בין המשטרה, ברשות היו הנסקרת השנה בתום
קשר מכשירי 588 אשתקד? 455 לעומת ניידים, קשר מכשירי 525 אשתקד? 210 לעומת נייחים,
22 י, אשתקד 98 לעומת חוץ, טלפון מרכזות 102 ,. רד"ט תחנות 14 אשתקד; 503 לעומת נישאים,

אשתקד. 12 לעומת וחוץ, פנים טלפון מרכזות 13 אשתקד; 24 לעומת פנים, טלפון מרכזות

הקודמת לשנה ובהשוואה מברקים, 1,527,278 העבירו הארץ בכל המשטרה של המברקה שירותי
(דרכו הטלפרינטר מוקד דרך עברו המברקים מן כ2/3 המברקים. במחזור %7.5 של עלייה נרשמה
ב2,726. הסתכם בו המברקים של היומי הממוצע בלבד). למשנהו אחד ממרחב מברקים מועברים

שנתקבלו אירועים על וההודעות המברקים של היומית הממוצעת התנועה על פרטים להלן
:(100 (חיוג וחיפה תלאביב ירושלים,  הגדולות הערים בשלוש האלחוט במוקדי

חיפה תלאביב ירושלים השנה

66 185 74 1968

57 214 81 1969
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של וירידה בתלאביב %15.7 בירושלים, 9.50/0 של עלייה נרשמה הקודמת לשנה בהשוואה
בחיפה. %13.6

לתפקידיה מעבר שהן נוספות קשר משימות עברו, כבשנים ביצעה, המשטרה של הקשר מערכת
המטאורולוגי השירות כמו ממשלתיים, לגורמים שניתן השירות דוגמת  הרגיליםהמשטרתיים
רב: קהל בהתכנסות הברוכים באירועים מיוחדות קשר משימות בוצעו כן הכללי. הביטחון ושירות
בחג הימים, שלושת בצעדת הבחירות, ביום השמינית, במכביה פורים, בחגיגות העצמאות, בחג

וכוי. המולד

ציוד של תיקונים 6,669 התקנות, 544 קשר, ציוד של בנייה עבודות 867 בוצעו השנה במשך
השונים. הקשר במיתקני ביקורות ו282'8 פירוק עבודות 154 קשר, וקווי קשר

גם קלטה היתר ובין המשטרה של הקשר מערכת על פיקוח קיימה קשר לביקורת החולייה
שידורים. 10,800

1,178 המרכז מ; קיבל בפאריס, האינטרפול מרכז עם איתות קשר המקיים הארצי, המטה
ב6.60/0. והיוצאים ב12.80/0 פחת הנכנסים המברקים מספר מברקים. 133 המרכז אל ושיגר מברקים

ונגפיפ בינוי .6

שונות למטרות ומבנים בניינים של הבנייה בה הושלמה השנה. נרשמה אינטנסיבית בינוי שגת
בירושלים; המעצר ובית כוח במצודת הגבול משמר בסיסי הוגדלו היתר בין הארץ, חלקי בכל
של בנייתם הושלמה משטרה: נקודת הוקמה ובתלשוקת טייבה, בכפר משטרה נקודת הוכשרה
בראשון המשטרה תחנת ושל לשק"ם, חדש מבנה בתוכם הארצי, ההדרכה בבסיס אחדים מבנים
הארצי המטה של הראשון הבניין השלמת ספק, ללא היה, המשטרה בחיי מרכזי מאורע אולם לציון.

המטה. של המחלקות מן רבות בינתיים שוכנו שבו המזרחית, בירושלים

לדירת שישמשו מישכרים, חמישה המשטרה לרשות הועברו שהוקמו, והמבנים לבניינים בנוסף
ובנסציונה. ביקנעםעלית בנתיבות, בירושלים, גונן בשכונת ולנקודותמשטרה בערד מגורים

מ"ר. 8,809 של בנוי שטח למשטרה השנה נוסף בסךהכל

הגבול למשמר בסיסים שני הארצי, למטה נוספים מבנים שני עתה נמצאים בנייה של בעיצומה
ובהכשרת מפעלים שליד האבטחה לכוחות מבנים בהקמת הוחל כן המזרחית. בירושלים השוטר ובית

בטחונית. מבחינה זה אף  סביבם השטח

דירות או מבנים שבעה מגורים, דירות 32 המשטרה בנייני ממצבת הורדו הנסקרת בשנה
נמסרו והמבנים הדירות אחרים. מבנים ארבעה ועוד משטרה, נקודות או משטרה תחנות ששימשו
וכוי. עמידר לחברת הסוהר, בתי לשירות הביטחון, למשרד ובחלקם המרכזית הדיור לוועדת בחלקם

המבנים חיבור כולל המשטרה, עלידי המוחזקים במבנים, שיפוצים בוצעו המוחזקים בשטחים
הישראלית. החשמל חברת של לרשת סיני וצפון עזה נפת מטה של
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ובחצר באלברידג' הפליטים מחנה ליד משטרה תחנות בהקמת הוחל סיני וצפון עזה בנפת
עלידי נעשה התכנון עזה, נפת של האזרחי המינהל מבצע הבנייה את ברפיח. לשעבר ביתהחולים

המשטרה. של והנכסים הבינוי מחלקת אנשי

לפי לירושלים, תפקידם לרגל המועברים האנשים, של בדיורם המשטרה טיפלה שחלפה בשנה
כלכלה. לענייני השרים ועדת עלידי שנקבעו השכירות ותנאי הרכישה תנאי

דירות. שכרו אחרים ו18 בירושלים, דירות עתה עד רכשו משטרה אנשי 36

משקית גיקורת ז.

של העיקרון עיניו כשלנגד המשטרה, ביחידות שוטפות ביקורות ערף משקית לביקורת המדור
ביקורות ו112 שיגרתיות ביקורות 24 נערכו השנה במשך היעיל. וניצולו הציוד שלימות על שמירה

פתע.

בניהול מרביתם וייעול, חיסכון דרכי על להצביע שנועדו סקרים, מספר המדור אנשי ערכו כן
המשק.
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רי פרק

שיטור ותפקידי סיור מניעה,

ומניעתה העבריינות .1

בשנה %1.8 ופשעים): (עוונות העבריינות במימדי בלבד קלה עלייה נרשמה 1969 בשנת
אשתקד. 0/ם10.6 לעומת הנסקרת,

לאותם לשמחתנו, הגיעה, לא בארצנו, שקיימת אףעלפי באלימות, המלווה העבריינות
ימימה מימים קורה שזה כפי אך שבהן. בנאורות ובמיוחד אחרות, שבארצות נרחבים מימדים
מסוכן, שנשק גם מה  הימים ששת מלחמת לאחר מהתגברותה להתעלם אין מלחמה, כל אחרי

רסן. ושלוחי מצפון חסרי אנשים ובידי אחראיות בלתי בידיים בינתיים מוחזק מורשה, בלתי

בשטח פעולותיה מרבית המשטרה. בידי הן עבריינות למניעת האפשרויות מן קטן חלק רק
המושג, של הרחב במובנו עבריינות, למניעת האפשרויות תחומי העבריינות. לבלימת מכוונות זה
אלה בין לפעולה נרחב כר לפניהם הרפואיים. ואף הסוציאליים המחוקקים, המוסדות בידי הם
מגורים בשכונות לעבריינות, יותר המועדות שכבות בקרב ובעיקר העבריינות דרך על שעלו

העבריינות. סף על שהוא נוער בקרב וכן לעבריינות, תממות שהן ידועות

מניעת בנושא המוגדרים לתפקידיה ומעבר מעל להבא, גם ותעשה עושה, המשטרה
כל המשטרה, של הצלחה כל אך האובייקטיביות; לאפשרויותיה מעבר גם ולעתים העבריינות
עבריינים שדחפו הגורמים את כלל, בדרך סילק, לא  ונראה שנעשה צדק וכל עבריין של בידוד

הפשע. לזרועות

הניתנות העבירות לאותן רק כידוע מוגבלת המשטרה, של מבחינתה העבריינות, מניעת
וזיופים רמאות הגוף, נגד עבירות ביניהן המניעה: לתחום מעבר שהן העבירות הן ורבות למניעה,

הלבך. "הצווארון מסוג ועבירות

גבוהה ניידות בעלות הן ובלימתה. העבריינות מניעת של העיקרי בעול נושאות הסיור יחידות
צריך אולם זו. למטרה האפקטיבי הכוח את אלה בז*נים גם ומהוות חדישים באמצעים ומצוירות
ושל הפושעים של הטכנית ההתקדמות את להדביק בכוחן הארצות, בכל וכך תמיד, שלא להודות

שלהם. הביצוע שיטות
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ותפקידיהן הסיור יחידות ארגון .2

במימדים אוכלוסיה מרוכזת בערים הכפריים. שבאזורים מאלן שונות בערים, הסיןר בעיןת
הרגל והולכי הרכב כלי תנועת  ורבים צפופים ובידור מסחר תעשייה, אזורי בהן קיימים . גדולים
באזורים כן לא ורבה. תכופה היא בערים המשטרה של התעסוקה שמידת יוצא ומכאן  גדולה

בירושלים העתיקה העיר בסמטאות סייר
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כלל, בדרך בהם, ואין יחסית, גדול מרחב פני על ומפוזרת דלילה בהם האוכלוסייה הכפריים
תנועה. ועומםי רכוש ריכוזי

הסיור יחידות את מחייבים המשטרה, תעסוקת על ניכרת בצורה המשפיעים אלה, הבדלים
כדי  ולאוכלוסיתו לבעיותיו המקום, לאופי בהתאם  שונה בצורה להיערך המשטרה של

עליהן. המוטלים התפקידים את אפקטיבי באופן למלא שיוכלו

 הסיור צורת נקבעת בהם הקיימות לבעיות ובהתאם למקופים מחולקות הגדולות הערים
סיור יחידת מופקדת עליו אחד, איזור מהווים מקופים מספר פרשים. סיור אפילו או ממונע רגלי,
אנשי הסיור. יחידת מפקד  קצין עומד ובראשם רכב כלי שברשותם שוטריםסיירים, של
הוראות. וקבלת דיווח לשם המשטרתי, המוקד עם אלחוטי או טלפוני בקשר נמצאים היחידה

השנה. ימות בכל ביממה, שעות 24 משמרות, בשלוש פועלות הסיור יחידות

שיטה משטרה. תחנת שבכל הסיור משרד עלידי הסיור יחידת מופעלת הכפריות בנפות
קבוצת או בודדים סיירים על נשענת היא העירוניות. שבנפות לזו מסוימת, במידה דומה, הסיור
הניידות השעה. לצורכי בהתאם המופעלים סטאטית, אזורית לחלוקה צמודים שאינם סיירים,
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ברחבי המסיירות אלחוט, מכשירי עם שיטור מכוניות על היא אף מבוססת הכפרי הסיור של
בבעיות לטפל שמתפקידם המקום, תושבי לרוב כפר' שוטרי קיימים מסוימים במקומות התחנה.

והלילה. היום במשך באיזור המתעוררות המשטרתיות,

מוטלים הימיים הסיורים הגבול/ משמר אנשי עלידי נערכים הגבול באזורי המשטרה מיורי
וביבשה, בים נעדרים אחר חיפוש (תצפיות, אויר בסיורי ואילו החופים משמר אנשי של שכמם על

הסיור. אנשי חלק נוטלים התנועה) על פיקוח

%59.9 (לעומת המשטרה אנשי מכלל %60.7 ותנועה מניעה סיור, בתפקידי עסקו 1969 בשנת
פנים. ביטחון בתחום היה מעיסוקם ניכר חלק אשתקד).

מעשי מניעת גם זו ובתקופה עבריינות מניעת היא הסיור יחידות של הראשונית המטרה
במרכזי בעיירות), והמסחר האוכלוסין (ובריכוזי העיר בחוצות שוטריםםיירים של נוכחותם איבה.
גדר פורצי על מרסנת השפעה לה יש  רב קהל משתתף שבהם ציבוריים, ובאירועים הבידור

זממם. את מלבצע עבריינים של ידיהם את מרפה היא אחת ולא וחוק,

הסדר על שמירה נוספים: תפקידים הסיור יחידות על מוטלים עבריינות למניעת בנוסף
לציבור, ועזרה שירותים מתן בהן, מיידי וטיפול תלונות קבלת והזרמתה. התנועה הסדרת הציבורי,
הנפתיים ובמטות בתחנות סטאטיים תפקידים ומילוי המקומיות ולרשויות המדינה לרשויות סיוע

המשטרה. של

אחרים. משטרה ומתפקידי עבריינות ממניעת נפרד בלתי חלק הם הללו התפקידים של רובם
אינם ואף הסיור, של בנושאים נכללים שאינם כאלה, גם ישנם המשטרה עיסוקי בין אבל
ומטופלים למשטרה מופנים הם אלה, בנושאים בינתיים שיטפל אחר גוף באין אך כלל. משטרתיים
משאבי להפנות במקום הסיור; תפקידי במכלול רבות שעות גוזל שנים, הנמשך זה, מצב ידה. על
גדולה שלמעשה, שוליים, לתפקידים כוחאדם מופנה צרופים, משטרתיים לתפקידים כוחאדם

אחרים. ממשלה למשרדי זיקתם

בדבר המשטרה ביחידות שנאגר המידע על כלל, בדרך מבוססת, הסיור יחידות של הפעילות
תורפה ומקומות תנועה עומסי צפויים, ומצבים אירועים עבריינים, ריכוזי עבריינות, גלי

לפורענות. המועדים

של החופשית הזרימה בהבטחת  בערים בעיקר  מזמנם ניכר חלק מקדישים הסיור אנשי
הסייר של בסמכותו הציבורי. הסדר ובקיום התעבורה תקנות של באכיפתם בכבישים, התנועה
עוסקים שבהן חמורות, יותר בעבירות וחטאים. קלות עבירות מסוג בתלונות במקום בו לטפל
האירוע. במקום ראיות ולשמור ולאסוף עדים לאכן ראשוני, לטיפול לדאוג עליו מוטל החוקרים,
אחר מקרה בכל או טבע פגעי חירום, מקרה בכל מיידית לפעולה עת בכל ערוכות הסיור יחידות
ליד שמירה להציב הסיור אנשי על מוטל כן ולרכושו. לאדם סכנה בחובו הנושא צפוי, בלתי
וללוותם המשטרה שבבנייני המעצר בתאי עצירים על לשמור שגרירים, ומעונות זרות נציגויות
,1969 בשנת המשטרה של המעצר בבתי ששהו העצירים, שמספר לציין יש כאן המשפט. לבתי
ולעיריות, המדינה לרשויות סיוע גם הסיור מגיש אלה תפקידים מלבד איש. ל67,052 הגיע

המשפט. בתי של הזמנות ומסירת מאסר פקודות של לפועל בהוצאה ועוסק
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פעילות פיגומי .3

שירותים ובמתן הציבורי הסדר באבטחת עבריינות, במניעת והישגיו הסיור זרוע פעילות
רישומים מנהלים אין כי בלבד; חלקית אלא מלאה םטאטיסטית להערכה ניתנים אינם שונים
וידוע שברור מה המיור. אנשי עלידי הניתנים והשירותים הטיפולים אלפי מאות אותם כל על
תהיה כן הסיור כוח שיגדל וככל גדולה, היא העבריינות תנודת על הסיורים שהשפעת הוא,

יותר. מרשימה העבריינות מניעת על השפעתו

מן חלק רק משקף זה מספר פעולה. דוחות כ300,000 הסיירים עלידי הוגשו השנה במשך
רישום. קיים שעליהם אלה  הסיירים עלידי שנעשו הפעולות

10 לוח

המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות
1969  1967

המחוז
ת0בירותא ו א י צ

681969(!ג67106810691067(;1

הכל 30,01029,40430,30135,84735,76335,687סך

7,6997,3195,7547,0196,629

10,00010,80016,63715,83116,001

11,7051*18213,45612,91313,057

6,892 הצפוני המחוז

10,500 תלאביב מחוז

12,618 הדרומי המחוז

11 לוח

ישראליות) (בלירות והוחזר שנמצא רכוש
1969  1967

המחוז
הרכוש הרכ;שנמצאערך קהוחרערך הרכושלבעליםול: אחוז

והוחזר שנמצא

969נ6719631969(!ך196719681969 1068 1967

הכל 1,339,469,141,7391,703,470סך 1.926,880772,6291,099,50164.5 67.7 69.2

המחוז
73.7 72.5 86.9 221,350 197,111 190,278 300,262 271,719 218,941 הצפוני

מחוז
48.3 52.0 60.4 395,335 280,102 428,224 818,563 538,959 709,300 תלאביב

המחוז
82.6 89.2 75.0 482,816 295,416 308,378 584,645 331,061 411,228 הדרומי
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12 לוח

מאסר פקודות של לפועל הוצאה

1969  1967

המשפטנתקבלוכונ לפועלמבתי לפועלטרםהוצאו הוצאו
1%7פקודות 1968196919671968196919671969המאסר 1968

הכל 326,068333,765242,556320,714333,859238,77447,79749,963סך 47,785

מאסר פקודות
20,647 24,117 10,168 92,446 65,470 71,974 88,974 79,409 68,148 פליליות

מאסר פקודות
אי על

28,350 20,559 25,559 123,824 139,981 124,329 132,558 134,991 133,393 חוב תשלום

הבאה פקודות
966 3,109 12,070 22,504 128,408 124,411 21,024 119,365 124,527 למיניהן

13 לוח

המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה
1969  1967

מ זה ו ח
לפועלנתקבלו הדוארבאמצעותמהלהוצאו

1967196819691968 19671969196719681969

111,366111,198125,357108,251הכלסד 103,535122,82045,65057,41350,595

21,209 23,315 16,032 43,576 39,701 32,432 43,826 42,278 35,042

20,184 12,626 10,251 47,930 33,699 33,600 49,528 34,069 38,195

9,202 21,472 19,367 31,314 34,851 37,503 32,003 34,851 38,129

המחוז
הצפוני

מחוז
תלאביב

המחוז
הדרומי

זןטודוזקיפ גשטחימ הפיהר .4

לטפל גם בסמכותם המקומיים. השוטרים על מוטלים המוחזקים בשטחים הסיור תפקידי
של קבוע סיור המוחזקים בשטחים מופעל המקומיים השוטרים בצד ובחטאים. קלות בעבירות

הגבול. ובאזורי בדרבים ובכפרים, בערים הגבול משמר אנשי
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בפעולת חיב''ה בנות
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וימ אויר מיורי .5

מבוצעות עתה האויר. חיל במטוסי ישראל משטרת של האויר סיורי בוצעו 1969 נובמבר עד
משמר עלידי שבוצעו הסיורים את כללו האויר סיורי פרטיות. חברות במטוסי אלו טיסות
חופי לאורך סיורים בדרכים, התנועה אחר ועיקוב תצפית סיורי המוחזקים, בשטחים הגבול

תובלה. וטיסות בכלל החופים ולאורך הקיץ בעונת הרחצה

טיסה. שעות ב486 האויר סיורי הסתכמו השנה במשך

יכולת את רבה במידה שהגבירו חדשות, ספינות ארבע ביאפן נרכשו הנסקרת בשנה
בימת אלעריש, ועד הנקרה מראש התיכון בים הארץ, חופי לאורך החופים משמר של הפעולה
בגורם באחרונה להתחשב יש החופים משמר בפעולות אגב, הנמלים. ובתחומי סוף בים כינרת,

הארץ. חופי את לזמן מזמן שפוקדות המחבלים סירות  חדש

בדיקות ערכו המשמר אנשי ימיים. מילים 47,000 המשטרה של השיט כלי עברו 1969 בשנה
תקנות על בעבירות או חוקי בלתי בדיג בהסתננות, חשודים אנשים 124 עצרו ספינות, ב856

במצוקה. שהיו שיט כלי ל25 עזרה והגישו הנמלים

מיוחדים אירועיפ .6

המשטרה את חייבה המוחזקים, השטחים מן ובחלק ישראל בשטח העויינת הפעילות התגברות
והשמירה הפיקוח את ולהגביר לפגיעה, המועדים ואובייקטים מקומות על. פיקוחה את להרחיב
עם. המון משתתף שבהם ציבוריים, ואירועים חגיגות בשעת  בעיקר קהל, ריכוזי של מקומות על

ולאבטחת הטירור נגד למלחמה רב בוחאדם הקצאת דרש בו שרויים שאנו הביטחוני המצב
ושונים, רבים היו המחבלים ולגילוי עויינים מעשים למניעת שננקטו האמצעים מפגיעה. הציבור

למשוער. מעל טובות היו התוצאות כי לציין אפשר בסיפוק אך ולנסיבות, למקום בהתאם

לאחר יחסית קצר זמן זו, אחר בזו ונתפשו נחשפו עמם) הפעולה (ומשתפי חבלנים חוליות
הג"א עם בשיתוף הארץ, חלקי בכל והניידות הצמודה השמירה פריסת החבלה: מעשי ביצוע

נוספים. חבלה מעשי ספק, ללא מנעו, חיב"ה, ובנות

"פז" במיתקני הקישון, בנמל הנפט צינור מגורים, (בתי חיפה באיזור החבלה מעשי מבצעי
בירושלים הרצליה) בחוף אגד, (בתחנת תלאביב באזור בנצרת), מכוניות להרכבת ובמפעל
כבר הובא מהם וחלק נעצרו, וכר סבא בכפר בעפולה, האוניברסיטה), של ובקפיטריה (בשופרסל

ה'). בפרק ראה  העויינת הפעילות על ופרטים (הערכה לדין.

חזרו חבלה, מעשי לאחר הערבית האוכלוםיה נגד אחראים בלתי אלמנטים של התפרצויות
נעצרו. שביניהם והפעילים בכוח רוםנו זה במקרה ואף אחד במקרה רק השנה ונשנו
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המשטרה הגבירה העויינות, הפעולות ולאור אלו בזמנים הציבור עירנות את להגביר כדי
מפגש ובמקומות במפעלים הספר, בבתי ולמבוגרים לתלמידים שניתנו וההדרכה ההסברה את
גילוים. בשעת לפעול ואיך לזהותם איך חבלה, בחומרי הטמונה הסכנה על אחרים, ציבוריים
זה. בנושא הסברה חומר וחילקו החבלה חומרי של השונים הסוגים את הציגו המשטרה חבלני
בגילויים ממשיות תוצאות כבר נתנו הציבור. של עירנותו את שהגבירו ההסברה, פעולות

אסונות. ובמניעת

בירושלים בשופיסל החבלה מעשה לאחר
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בלתי והפגנות ברשות הפגנות לגמרי: אחרים מסוגים אירועים גם חסרו לא זו בשנה
אולם הציבורי, הסדר על לשמור המשטרה ידעה המקרים בכל התפרעויות. וגם שביתות חוקיות,

רבות. שעות במשך רבים משטרה כוחות ריתקו באופיים, המיוחדים אלה, אירועים

מיכצעימ .7

במפתיע, שבאו ואירועים מיבצעים בגלל קרובות לעיתים הופרו היחידות של העבודה סדרי
וידוע, ברור רבים. טכניים ואמצעים כוחאדם ריכוז דרשו הם שאף מתוכננים, מיבצעים או
המשטרה אנשי אלה. שיגרתיים בלתי לתפקידים מיוחד כוחאדם מחזיקה איננה שהמשטרה
בתפקידים העוסק המשטרתי מהמערך שניתן, ככל מוצאים, אלה מסוגים לתפקידים המיצבים
הרחב לציבור המוגשים המשטרתיים, השירותים כמובן מקופחים כך ובשל רגילים, יומיומיים
בולטיכ אירועים ובשעת נרחבים למיבצעים גדולים כוחות הצבת כי לציין, יש אך ולפרט.
הביטחוני המצב לאור אלה כוחות להגביר יש וכמה כמה אחת ועל כתיקונם בזמנים כורח הוא

בארץ. השורר

פרק באותו הארץ רחבי בכל המסורתיים האירועים התקיימו 1969 בשנת גם כן שנה כמידי
וכוי הימים שלושת צעדת תורה, שמחת הקפות פורים, חגיגות העצמאות, יום חגיגות כגון זמן,
מרכזיים, ספורט אירועי מי*גנים, כגון, רב, קהל השתתף בהם שגם מקומיים אירועים התקיימו כן
 נעדרים אחר חיפושים ובנצרת, לחם בבית המולד חג חגיגות במירון, בעומר ל"ג חגיגות

ועוד. וזקנים ילדים

■*..**"

*3^*$£1*^£3$ 1

כדורגל באצטדיון התפרעות
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ראשונה, ממדרגה ומרכזיים מיוחדים באירועים זו שנה הצטיינה שעברה השנה לעומת
בתכנון המקומיות. ולרשויות השביעית לכנסת הבחירות יום הוא  "מועד" מבצע ובראשם
להתחשב המשטרה על היה וכפר, מושב עיירה, עיר, כל הארץ, כל את שהקיף זה, נרחב מיבצע
הביךמפלגתית המתיחות  הבהירות של התקין במהלך לפגוע העשוי הקבוע לגורם בנוסף
והחשש הביטחוני המצב  במיוחד אקטואלי שהוא בגורם גם  זה ביום השוררת
התקופה כל לאורך כמובן קיימים היו אלה וחששות גורמים זה. ביום קהל בריכוזי חבלה לפעולת

הבחירות". "מלחמת של

לרשותה, העומדים אחרים ובאמצעים בכוחאדם משאביה כל את המשטרה הפעילה זה במיבצע
כושר על שמירה תוך נעשתה בשטח האדם כוח של המירבית הפריסה שלמה. יממה במשך כמעט

מיוחדים. במצבים גם הצורך ובשעת שיגרתיים באירועים טיפול לשם ניידות,

והציבוריים הממשלתיים הגורמים, וכל בהצלחה הוכתר המיבצע בשקט. עבר הבחירות יום
שגילו ישראל אזרחי ראויים מיוחד לציון אולם זה. ביום המשטרה עבודת את שיבחו יחד, גם

לשמה. ראויה ציבורית ואחריות למופת אזרחית בגרות לו, שקדמו ובימים זה, ביום

שהתקיימו והגימבורי, השמינית המכבייה את לציין עוד יש המיוחדים האירועים בין
המשטרה. של חלקה נעדר לא בהם ושאף המונים, קהל בנוכחות

שעות אלפי המשטרה הקדישה שבהם שונים ואירועים מיבצעים על נתונים דלהלן בלוח
רבים. ואמצעים עבודה

14 לוח
נרחבים מיבצעים

1969

עבודה שגגות
רכב של

52,941

5,849
18,900
1,321

3,557
1,338
1,107

4,019
2,019
2,260
1,506
4,663
6,740
312

9,350

עבודה ימי
שוטרים של

המיבצע

74,572 הכל סך

6,382 העצמאות יום חגיגות
15,700 השביעית לכנסת בחירות
1,603 אחרות צה'יל וחגיגות צהי'ל חילות ימי
6,672 ופסטיבלים כנסים טכסים, חגיגות,
2,696 אמנה כתבי והגשת אישים ביקורי ממלכתיים, ביקורים
1,073 פורים חגיגות
6,134 ותהלוכות צעדות
5,583 השמינית והמכביה מקומיות ביןלאומיות, ספורט תחרויות
3,695 ומוםלמיים נוצריים חגים
1,702 נעדרים אחר חיפושים
4,869 והתפרעויות הפגנות
10,031 מניעה

163 ואסונות טבע פגעי
8,269 אחרים אירועים
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הגכול משמר .8

מחבלים חדירת מניעת ועל גבולות שמירת על המופקדת ישראל, משטרת של הזרוע
הגבול. משמר היא ישראל, שבריבונות השטחים לתוך למיניהם ומסתננים

מישורים לשני מכוונות הגבול משמר יחידות על כיום המוטלות העיקריות המשימות
הספר ביישובי התושבים של ורכושם שלומם והבטחת ובשומרון, ביהודה הפנים ביטחון מקבילים:

בצפון. לבנון גבול ולאורך במזרח, הירדן ובעמק ביתשאן בעמק  הישראלים

ובכפרים בערים ובסריקות בסיורים הגבול משמר אנשי מרבים אלו מטרות השגת למען
אנשי עורכים כן התקינה. התעבורה לאבטחת שם, התנועה צירי ולאורך המוחזקים שבשטחים
הדרכים בדיקת לשם המשמר, יחידות מוצבות שבהם הגבול, אזורי לאורך סיורים ד"משמר

שחדרו. מסתננים או חבלנים עקבות ולמציאת מוקשים מפני והשבילים

בכביש מחסום הצבת

תלולה ירידה חלה המוחזקים? בשטחים החתרניתעויינת הפעילות נחלשה הנסקרת בשנה
בפרט. הספר בתי תלמידי ושביתות בכלל השביתות ובמספר וההתפרעויות ההפגנות במספר

נתמעטו. ולא פסקו לא העויינים והמעשים החבלה מקרי אך
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לערוך עליו' שהוכרז במקומות העוצר קיום לדאוג זו בשנה גם היה המשמר יחידות על
בדיקות ולערוך מחסומים להקים עוייניםפעילים, ואלמנטים חבלנים אחר וחיפושים סריקות
העורכים שונים לגופים ליווי ליתן ודתיים, היסטוריים ואתרים חיוניים אובייקטים לאבטח בדרכים
הישראלי השלטון נוכחות את להפגין וגם מטיילים של מאורגנות לקבוצות או בשטחים סקרים

המוחזקים. שבשטחים ובכפרים בערים

מהן כתוצאה הגבול. משמר סיורי על תקיפות של רב מספר היה שחלפה השנה במשך
הגבוי של השני מעברו באו התקיפות עיקר נפצעו. מאנשיו ורבים בנפש אבידות לכוחותיו נגרמו
בחוליות פעם לא נתקלו המשמר אנשי אולם הפטרולים. נתיבי לאורך שנעו סיורים אל וכוונו
הסיור נתיבי אחרים. ביטחון גורמי עם פעולה בשיתוף לרוב אחריהם, במרדף ופתחו מחבלים
שי מקרים גם היו אך בעתם, המוקשים סולקו המקרים ברוב רבות. פעמים מוקשו המשמר של

מוקש. על רכב עליית עקב פגיעות

ובעמק ביתשאן בעמק בצפון, לבנון גבול לאורך החבלנית הפעילות גברה הנסקרת בתקופה
במבנים פגעו רכב, כלי תקפו לתחומנו, שחדרו מחבלים הגבול. משמר יחידות מוצבות שם הירדן,
מספר המשמר אנשי ערכו זו בתקופה הגבול. של השני מעברו פעם לא הופגזו והיישובים ובבתים

מגע. קרב כדי תוך מחבלים חוליות חוסלו או נתפסו שבהם מוצלחות, וסריקות מרדפים

ומוכנים דרוכים
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האופיניים גבוה, ומוראל יחידה רוח אותה המשמר אנשי בין שוררים והפגיעות החללים אף על
למופת. ובדביקות בנאמנות טוב היותר הצד על בוצעו והמשימות התפקידים הגבול, למשמר כך כל
לשיפור רבות ועושים מתמדת בדריכות נמצאים הם שמריהם. על קופאים אינם המשמר אנשי

הביצוע. ורמת הפעולה שיטות

חובה, בשירות הצעירים השוטרים לבין בגילם הגבולהמבוגרים משמר ותיקי בין השילוב
רק לא הצעירים מרבית יפה; עלה תשכ"ג1963, ביטחון שירות לחוק התיקון עלפי שגויםו
החובה. שירות בתום הגבול במשמר לשרת מתנדב מהם שחלק אלא החיל, לדפוסי במהרה מסתגלים

הדדי כבוד יחסי הם שונות' דתיות עדות בני שהם המשמר, אנשי בין השוררים היחסים
שבאזורי היישובים אנשי עם והדוקים תקינים יחסים לטפח יודעים המשמר אנשי והבנה.

הספר. באזורי ואהובים רצויים אורחים הם הירוקות הכומתות וחובשי פעילותם,

בשטחים הפועלים אחרים, ביטחון כוחות ובין הגבול משמד יחידות בין הפעולה שיתוף
גורמים אחר משותפים ומרדפים חיפושים סריקה, בפעולות לביטוי ובא הדוק הוא הגבול, ובאזורי

עויינים.

58



הי פרק

פליליות חקירות

וחקיריתן תלונות קבלת .1

או תלונות הציבור מאת לקבל החוק עלפי מצווים שבה משטרה איש וכל ישראל משטרת
מקרי חקירת העבריינים. את לגלות וכמובן' עבירות, לחשוף אף מתפקידם עבירות. על הודעות
הסטאטוטורייט התפקידים מן הם לדין, להביאם עלמנת ראיות ואיסוף עבריינים גילוי עבריינות,

המשטרה. של העיקריים

עבירות על הציבור מאת התלונות בקבלת סלקטיבי טיפול לקבוע החוק עלפי מוסמכת המשטרה
הנהגת עם בבד בד חקירתן. בהמשך לציבור עניין אין שלדעתה מהן, אלו ולדחות וחטא עוון מסוג
יכול, הוא תומה: עד תלונתו למצות האזרח של זכויותיו הובטחו בתלונות, זה סלקטיבי טיפול
החקירה את להפסיק המשטרה החלטת על ערר לממשלה המשפטי ליועץ להגיש מסוימים, במקרים

המשפט. לבית ישירות פרטית פלילית קובלנה להגיש  אחרים ובמקרים בתלונתו,

המשטרה בפנקסי השנה במשך נרשמו הקודמת, בשנה 242,529 לעומת מקרים, 248,374
כולל אינו זה מספר צה"ל. עלידי המוחזקים בשטחים מקרים 20,574 ביניהם עלידיה, ונחקרו
עבירה בהם נתגלתה שלא מאחר החקירה, של ראשון בשלב שסולקו המקרים רבבות אותם כל את

אחרת. ממשלתית רשות בידי או עירונית רשות בידי הוא בהם שהטיפול משום או פלילית,

גדלה האוכלוםיה ב%2.4, עלה הנסקרת בשנה שנחקרו המקרים שמספר מראה, 15 לוח
מקרים 161 לעומת מקרים, ב163 טיפל חוקר כל זהה. כמעט היה החוקרים ומספר 2.7 70 ב

הקודמת. בשנה

החקירה יחידות .2

חוקרות המשטרה, ובתחנות הנפתיים במטות המחוזיים, במטות המרחביות, החקירה יחידות
לזיהוי המחלקה של השונים החקירה ובכלי ברעותה אחת מסתייעות כשהן העבירות, סוגי בכל
פליליות עבירות כלכליות, עבירות חוקרת הארצי שבמטה החקירות מחלקת הארצי. שבמטה פלילי
שחקירתן או מיוחד, אופי בעלות עבירות המדינה, בכלכלת או המדינה באוצר ישירות הפוגעות
והאנושות היהודי העם נגד בפשעים החקירות מחלקת מטפלת כן אחד. מחוז מגבולות חורגת

פושעים. ובהסגרת ועוזריהם) הנאצים (פשעי
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החקירה ועדת  אלאקצה מסגד מקרה

ואחרות כלכליות חקירות א.

תיקי השלמת לשם לארץ, בחוץ בירורים ו1,112 חקירות 338 בםךהכל נערכו השנה במשך
זו שנה במשך בקשתם. עלפי אחרים, ממשלתיים לגופים מידע העברת ולשם שנפתחו חקירה

לירות. אלפי במאות זר מטבע והוחרם נתפס

בסמים השימוש מסוכנים. סמים ועבירות סמים תפיסת של המקרים גם רבו הנסקרת בשנה
שהמבריחים הרי ל"אופנה", מסוימים בחוגים שנהפך ומאחר קודמות, מבשנים יותר עתה נפוץ
מסוכנים סמים לרכוש הרבו ומאירופה מקנדה הברית, מארצות שהגיעו תיירים נשכרים. יוצאים

ונשפט. נתפס מהם נכבד אחוז להבריחם. כדי מקוריים באמצעים והשתמשו

הנאצים פשעי חקירת ב.

מ*פר כמעט הוכפל גרמניה. שלטונות עלידי הנאצים לפשעי ההתיישנות חוק ביטול עם
הקודמת. בשנה שנפתחו התיקים למספר ביחס השנה, שנפתחו התיקים

המוניים רצח למעשי מתייחסים אלד. תיקים מרחביים. חקירה תיקי 107 נפתחו 1969 בשנת
שהגיעו בפניות גם טיפלה המשטרה אירופה. בארצות הנאצי השלטון בעת שבוצעו יהודים, של
עוד אלה בתיקים נתוספו כך ואגב הקודמות, בשנים שנפתחו תיקים ב88 ושנגעו לארץ מחוץ

חשודים. 102
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נשלחו חקירה דוחות ו375 אנשים, 2,238 הנאצים פשעי בנושא נחקרו זו שנה במשך
לארץ. בחוץ בדבר הנוגעים למוסדות

עדותם מסרו עדים 46 ובאוסטריה. בגרמניה המשפט בבתי להעיד הוזמנו מישראל עדים 140

אחרים אנשים 320 מגרמניה. וסניגורים תובעים שופטים, של בנוכחותם בישראל, המשפט בבתי
ובאוסטריה. בגרמניה המשפט מערכת של נציגים בנוכחות במשטרה נחקרו

שיעור לאין עלה בישראל הגרמניים והסניגורים התובעים השופטים, של הביקורים מספר
בגרמניה החקירה של השונים בשלבים שחלה ההתקדמות עקב הקודמות, שבשנים אלה על

ובאוסטריה.

מיוחדים תפקידים ג.

הביאו המוחזקים, בשטחים וההתבססות התיירים בתנועת העליה החבלה, פעולות ריבוי
חלק והעסיקו במרחבים, שלוחותיה כל על מיוחדים, לתפקידים במחלקה ונרחבת רבה לפעילות

המשטרה. ממשאבי ניכר

במידה גדל במרחבים המודיעין רכזי מספר והעמיקה. התרחבה במשטרה המודיעין פעילות
כל עם יתר תיאום חייב זה כל והשתפרו. עלו איכותן ואף הידיעות כמות המקורות, ניכרת!

ביותר. הדוקים פעולה ושיתוף הסדרים וקביעת הביטחון זרועות

ובוצעו זה בשטח החקירות רבו לכן האיבה. פעולות במספר ניכרת עליה חלה הנסקרת בשנה
עמם. הפעולה ומשתפי המחבלים בקרב מעצרים של יותר רב מספר

בתלאביב, התופת מכונית בהתפוצצות לשיאה הגיעה ישראל מדינת בתחום העוינת הפעילות
בשופרסל עפולה, בשוק בפגיעות הקישון, בנמל הנפט צינור בפיצוץ בחיפה, מגורים בבתי בפגיעות
יחסית קצר זמן פוענחו החבלות של מרביתן העברית. האוניברסיטה של ובקפטריה בירושלים

לדין. והובאו נתגלו ישראל, ערבייםאזרחי הגדול בחלקם שהיו מבצעיהן, ביצוען, לאחר

בשומרון. החבלה ארגוני עם פעולה ששיתפו עכו, תושבי מספר מנתה הראשונה החוליה
הארץ. בצפון שונים במקומות חבלה פעולות ביצעה זו חוליה

במבואות מכונית התפוצצות לאחר ונמרצת מהירה חקירה כדי תוך נתגלתה השנייה החוליה
נפץ חומר בהנחת השאר, בין שהודו, מגידאלכרום, מתושבי אגשים מספר נעצרו זה במקרה עכו.

הקישון. בנמל

מנוסתו. בעת חברו והריגת טייבה בכפר מחבל מעצר לאחר נחשפה השלישית החוליה
בכפרסבא. האוטובוסים בתחנת הנפץ חומר בהנחת הודו הכפר מתושבי העצירים

הכפר מן תושבים מספר ושכם. ג'נין באיזור מחבלים חקירת לאחר נתפסה הרביעית החוליה
הרצליה. בחוף וכן בתלאביב הקריה ליד אגד בתחנת החבלות את שביצעו הודו ג'לגיוליה
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בחיפה "פז" חברת במיתקני החבלה בביצוע הודו אנשיה בנצרת. נתפסה החמישית החוליה
בנצרת. מכוניות להרכבת במפעל הנזרקות ובהנחת

האוניברסיטה של ובקפטריה בירושלים בשופרסל החבלה מבצעי נעצרו הנ"ל לחוליות פרט
בבירה,

במשלוחי עבדו העצירים רוב נשים; ארבע ביניהם ישראל, אזרחי ערביים 98 נעצרו בםךהכל
את ביצעו העצירים מן חלק סטודנטים. מהם שניים מקצוע, ובעלי סוחרים חלקם  שונים יד
לארגונים שהשתייכו המוסלמית, העדה בני כולם אלה, מעשים על ידעו ואחרים החבלה מלאכת

פלשתין. לשחרור העממית והחזית אלפתח

עלאף בהחלט' רצון משביע היה החבלה במקרי הגילויים שאחוז בסיפוק, לציין יכולים אנו
המשטרה. על שהוטלו והתפקידים האירועים במספר הניכר הגידול

/ ^5 .£9^£|^£9נ|0מ9£ן5£844נ690(|*£י^

מחבלים אצל שנתפסו נשק כלי בדיקת
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ושל הקרבנות של רובם בממדיהן. ושונות רבות איבה פעולות בוצעו המוחזקים בשטחים
פעלה בשטחים גם נפצעו. ומאות נהרגו מהם עשרות המוחזקים. השטחים תושבי היו הפצועים
לדין. וההבאה המעצרים החקירה, המידע, בתחומי האחרות, הביטחון זרועות עם בשיתוף המשטרה,

והירדני. המצרי הסורי, המודיעין למען ריגול מקרי כ15 נחשפו השנה במשך

23 עם ערב, ממדינות סירות נתפסו כן נעצרו. לישראל שונות בדרכים שחדרו מסתננים 16

אחרות. וסחורות סמים הברחת או דיג לשם ישראל של הטריטוריאליים למים שחדרו אנשים,

הגבול חוצי בין אשתקד. 64 לעומת השכנות, ערב מארצות לאחת הגבול את חצו אנשים 43
ישראל תושבי 44 תיירים. ותשעה יהודים שבעה אשתקד, 48 לעומת ערבייםישראליים, 27 היו

הגבול. את לחצות ניסיון באשמת נעצרו אחרים

עבר בעלי סמים, מעשני המגורשים בין אשתקד. שישה לעומת הארץ,. מן גורשו תיירים 23
רוח. חולה וכן פלילי

התנועה המשטרה. של הגבולות ביקורת בנקודות דרכונים ביקורת עברו אנשים 1,361,940
איחוד במסגרת כ7,000 הנכנסים בין ארעי). (המספר איש ב250,000 הסתכמה הירדן במעברות

המשפחות.

ביקורת מכרטםת מידע קבלת לשם ואזרחים ציבור מוסדות ממשלה, מוסדות של הפניות מספר
.1968 בשנת 49,809 לעומת ב60,370, הסתכם הגבולות

תנועת על הפיקוח גם הוגבר השנה מסווגים; מסמכים לאבטחת מיוחדת לב תשומת הקדשנו
רמות לפי שבמשטרה התקניות המשרות סיווג נקבע כן סילוקם. אופן ועל המסווגים המסמכים

ביטחון.

ופיקוח תיאום ד.

והועברו לממשלה המשפטי ליועץ שהוגשו משפט, הליכי לעיכוב בקשות ל804 טיפול ניתן
עבירות על רובם  תיקים לסגור המשטרה החלטת על עררים ל494 המשטרה; דעת לחוות
לציבור עניין חוסר בשל  עוון מסוג אחרות עבירות על ומיעוטם דרכים) (תאונות תעבורה
לביטול שהתייחסו המדינה, לנשיא שהוגשו חנינה בקשות ל622 מספיקות; ראיות היעדר ובשל
דעת חוות ניתנה בדין. הרשעות ולמחיקת נהיגה רשיון שלילת לביטול להמתקתו, או עונש
שריצו לאחר ברשיון, אסירים שחרור בדבר השחרורים, ועדת עלידי למשטרה שהועברו לבקשות
הפסיכיאטרית, הוועדה בפני שנדונו מקרים 300 לגבי דעת חוות ניתנה כן מאסרם. מתקופת 2/3

המשפט. בית צו עלפי המאושפזים נפש, חולי שחרור או נפש לחולי חופשות הענקת בדבר

לאחר וחתרנות. חבלה בנושאי חקירות תיקי 76 החקירות למחלקת הועברו השנה במשך
צווים השגת לשם לממשלה המשפטי ליועץ התיקים הועברו הושלמו, הצורך ובמידת שנבדקו

הצבאית. הפרקליטות עם תיאום גם נתקיים זה בעניין הצבאיים. הדין בבתי המשפטים לקביעת
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מחקרים ה.

עם היחסים האדם, כוח הסיור' החקירות, בנושאי וסקרים מחקרים נערכו השנה במשך
שנערכו. המחקרים מן לאחדים זד. בדוח שורות מספר נייחד ועוד. הגבולות ביקורת הציבור,

לדין הובאו שלא בפלילים המעורבים צעירים (1)

המעורבים צעירים של לדין בהבאה הסלקציה תהליכי את להכיר במגמה נערך המחקר
שיעור ייבדק יותר מאוחר בשלב זה. בעניין המחליטים של שיקוליהם ואת בפלילים,
העבירות שיעור לעומת במשטרה, הסתיים עניינם אשר קטינים עלידי שבוצעו העבירות
קציני משטרה, קציני מחוזיים, פרקליטים נוער, שופטי מקיף המחקר לדין. שהובאו אלה של
970נ? שנת באמצע המחקר של הראשון החלק יתפרסם המשוער לפי חינוך. ואנשי מבחן

ממימצאיו: כמה נציין ■ובינתיים

לדין; קטינים להבאת בהחלטות לנוער המבחן שירות ובין המשטרה בין תיאום שהיה נמצא .

לדין קטין להביא יש אם בהחלטתם המשטרה אנשי את נחו שהי העיקריים, השיקולים .
האחרים לשירותים יש והאם וחומרתה העבירה סוג היו* החקירה, תיק את לסגור או
ההשפעה תהיה מה היד.: המבחן קציני של המרכזי השיקול בקטין. לטפל אפשרויות
אישיותו את ציינו החינוך ואנשי הפרקליטים הנוער, שופטי הקטין. על המשפטי הדיון של

וחומרתה; העבירה סוג את וכן כגורם, הקטין של

הצלחתם הוא פשע מעשי ולבצע לחזור הקטינים את המניע הגורם המשטרה, אנשי לדעת .
לחפש יש המבחן קציני של לדעתם זאת לעומת בקטין. לטפל המבחן שירותי של הזעומה

הקטין: של באישיותו למועדות העיקרית הסיבה את

פלילי בתיק הטיפול דרך בדבר ההחלטה בין קשר קיים אם תפקידים בעלי נשאלו כאשר .
לדין להביא לא ההחלטה לדעתם, בחיוב. המשטרה אנשי ענו בעתיד, עבירות ביצוע ובין

זה. קשר ציינו לא הנשאלים יתר בעתיד. עבירות ביצוע מונעת

נסתיים שעניינם קטינים של העבירות שיעור בין השוואה נערכה המחקר של השני בשלב
בעיצומו, נמצא שעדיין זה, לשלב המידע לדין. המובאים אלה של העבירות שיעור ובין במשטרה
ה31.4.1970. לבין ה1.5.1969 שבין לתקופה ומתייחס משטרה, יחידות 11 של מקרי ממידגם נאסף

אינפור הקטין. של והסוציאלי החינוכי הרקע ועל העבירה על נתונים תכלול האינפורמציה
למחקר. יסוד ותהווה תעובד זו מציה

בירושלים בקטינים מין עבירת (2)

מקרי כל על מידע רוכז בירושלים, בקטינים שבוצעו מין עבירות של ההיקף את לבחון כדי
מתוך .19661959 השנים בין ירושלים בנפת המשטרה לידיעת שהובאו זה, מסוג הפשיעה
ועל שננקטו המשפטיים ההליכים על הבעיה, היקף על לעמוד יהיה אפשר שיעובדו הנתונים
בעיבוד, עתה נמצא החומר והמשפט. החקירה בהליכי אזרחיים (מוסר) נוער חוקרי של חלקם

המחקר. תוצאות יפורסמו 1970 ובשנת
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במשטרה שונות למטרות אחרים באמצעים או בסימול בכתב, בטפסים, אנשים תיאור (3)

 היא: זה מחקר מטרת

יש  העבריינים באלבום ,3004 בטופס בהודעות,  התיאור מפרטי לאילו לבחון .
במחשב; לאגור יש מהם ואילו יום, יום לצורכי מעשית משמעות

והמטרות הצרכים את התואמות וחשודים, עבריינים תיאור של הרישום שיטות על לעמוד .
המשטרה; של

העבריין! תיאור לרישום ממשית חשיבות יש ואנשים עבירות באילו לבדוק .

העבריינים. אלבום ואת הקלסתרון את שבכתב, התיאור את לשלב כיצד .
.1970 שנת בתחילת יפורסמו וההמלצות המחקר מימצאי

הבעלים רשות ללא רכב לקיחת (4)

ואלה הבעלים, רשות ללא ברכב השימוש בדבר המחקר דוח פורסם 1969 אוגוסט בחודש
  מימצאיו

נלקחים הייצרן) שהתקין באלה (בעיקר טובים בטיחות באביזרי המצוידים רכב כלי .
במידה מקטינים יעילים בטיחות שאביזרי היא, המתבקשת המסקנה יותר. נמוך בשיעור

רכב; כלי של רשות ללא הלקיחה שיעור את ניכרת

לדלת. מפתח התאמת עלידי הפריצה בוצעה שנלקחו הפרטיות המכוניות מן ב%55 .
שיעור את רבה במידה מקטין מורכבים ובמפתחות במנעולים שהשימוש איפוא, יוצא

הבעלים; רשות ללא רכב של הלקיחות

24 תוך מתגלים הרכב מן %50 יחסית. קצר זמן תוך מתגלה הרכב כלי של הארי חלק .
מרחב באותו מתגלים הרכב כלי רוב הרכב. מכלי %70 מתגלים ימים שלושה ותוך שעות

הרכב. לקיחת בוצעה שבו מחוזי

ישראל משטרת של המרחבי המבנה (5)

 על: שהתבסס השוואתי פרופיל לפי  ותחנות נפות  המשטרה יחידות את סיווג המחקר

המשטרה; עיסוקי כלל .

ואופיר. האוכלוסייה .

עזר יחידות תפעול (5)

הללו. העזר כוחות בקליטת וכן חיב"ה ושומרות הג"א אנשי תפעול בנושא נערך המחקר
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הארץ בכבישי ממונע ברכב הנעים מחבלים לתפישת המשטרה היערכות (7)

גרימת ותוך בגודלו מוגבל כוחאדם באמצעות המשימה להצלחת שתסייע שיטה הוצעה
בדרכים. התנועה של התקינה לזרימה האפשר, ככל מועטות, הפרעות

דרכים בתאונות החודשיות התנודות אלה: בנושאים היתר בין סקרים, מספר נערכו כמוכן
של ברכב השימוש נפגעים; עם דרכים תאונות של רבשנתיות מגמות פליליות; ובעבירות

ישראל. משטרת

הפלילי והרישום הזיהוי ו.

כללי  הזיהוי שירותי פעילות (1)

פלילי. לזיהוי המחלקה לשלוחות הפניות במספר העליה נמשכה 1969 בשנת גם

אצבע טביעות של מעבדתית בדיקה

בדיקות 81,929) ב7,247 שהסתכמה עליה השנה חלה האצבע טביעות טפסי של הבדיקות במספר
פחותה לא עליה חלה למעבדות, שהועברו הבדיקות תיקי במספר ואילו אשתקד) 74,682 לעומת השנה,
במספר זו מתמדת עליה אשתקד). 3,013 לעומת השנה, תיקים 3,529) תיקים ב516 שהסתכמה
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העבירות ריבוי זה ובכלל המשטרה, בפעילות גידול על מעידה פלילי לזיהוי למחלקה הפניות
מסוכנים. לסמים המתייחסות והעבירות הבטחוני בתחום

המעבדתיות השיטות מיוחד לציון ראויים הזיהוי בשירותי שחלו וההישגים השיפורים מבין
אבק לגילוי ,י החשודים של האצבעות קצות בדיקת עלידי חשיש עקבות לגילוי שפותחו החדשות
החדשות השיטות וכן נייר על אצבעות טביעות לגילוי ,. ירייה אחרי חשודים של ידיהם על שריפה

הסירולוגיות. הבדיקות בתחום

בגזכרומטרו אינפראאדום, בספקטרופוטומטר חדשים נוספים שימושים נעשו השנה במשך
דם. ולבדיקות לאנאליזות ובאלקטרופורזה גראף

בלשכות פוליגראף. מעבדות הוקמו הנגב שבנפת אופקים ובתחנת הדרומי המחוז במטה
הרמזורים מצלמות להפעלת המשמשות צילום, מעבדות הוקמו וירושלים חיפה שבנפות התנועה
לצילום שתשמש צילום, מעבדת הוקמה אילת בתחנת דרכים. תאונות של צילומים ולפיתוח

אחרים, מקומיים צילום ולצורכי עבריינים

ומערבית לערבית מעברית מתרגמים הוצבו אצבע וטביעות הקודמות ההרשעות לחוליית
המוחזקים. בשטחים המשפט בתי עבודת ועל המשטרה עבודת על שייקל דבר לעברית,

הרכוש. לתיאור מיוחדת חוברת פורסמה וכן הכתיבה מכונות אוסף מחדש עובד

רישום עלידי מין עברייני אצבע, טביעות עלידי עבריינים בגילוי ההישגים את לציין כדאי
פשע. במקרי מעורבים שהיו ירייה כלי בזיהוי הרבים ההישגים וכן מין, ועברייני מין עבירות
חקירת את נזכיר הפלילי הזיהוי באמצעי למיניהם עבריינים בגילוי הישג של בולטת כדוגמה
מעבדת ועובדי הקלםתרן עובד הדליקות, חוקר של חלקם את ובמיוחד "אלאקצה", במסגד הדליקה

השיחזור.

פעילות סיכומי (2)

אצבע טביעות ומיון הרשעות רישום

%37.0 אצל ? אשתקד) 74,682 (לעומת אצבע טביעות טפסי 81,929 ולבדיקה למיון נתקבלו
קודמות. הרשעות נמצאו אשתקד) 39.50/0) נבדקו שפרטיהם מהנאשמים

אשתקד). 28,494) חדשים פלילי רישום תיקי 33,625 נפתחו

אשתקד). 910,860) ל987,613 הגיע דרישה עלפי השונות בכרטםות שנערכו הבדיקות מספר

והכרטסות העבריינים אלבום

מועדים עבריינים 11,836 של תצלומים 13,978 העבריינים אלבום הכיל 1969 שנת בסיום
עבריינים של צבעוניים תצלומים וביניהם אשתקד) עבריינים 11,132 של תצלומים 17,301)

ארנקים. וחוטפי כספות פורצי רמאים, כייסים, שודדים, מיוחדים:
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דבכינוייםן כרטסת אשתקד), י2,686 כרטיסים 2,657 הכילה המום בעלי העבריינים כרטסת
22,072  ביצוע שיטות מין עברייני  מין עבירות כרטסת אשתקד), 792) כרטיסים 779

אשתקד). כרטיסים 16,022) מנוקבים כרטיסים

זיהוי היה מהם וב42 אשתקד) 463) שיחזורים 501 נערכו הקלטתה מסוג הזיהוי במערכת
אשתקד). 56) החשודים של ודאי

וזיהויי רכוש רישום

אשת?£ 46,943) נמצא אי אבי שנגנב, ערך, בעל רכוש של תיאור כרטיסי 47,360 נרשמו
הרכוש בעלי (בין ערך בעלי חפצים 1,735 לבעליהם והוחזרו בוודאות זוהו אלה יישומים מתור
והוחזרו שזיהו חפצים כוללים אינם אלה מספרים לארץ). חיץ תושבי 286  אלנגנב שאבד

הארצי. שבמטה הרישום מדור לידיעת פרטיהם הובאו בטרם המרחבי,". ידית ב" לבעליהם

הוחזרו ומהם אשתקד) 6,565) שנגנבו רכב כלי 8,286 של פרטיהם נרשמו לאלה בנוסף
אשתקד). 6,378) 7,941 לבעליהם

בעלים ללא רכוש של פומבית מכירה
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נעדרים ורישום למשטרה דרושים רישום
אשתקד); 493) נמלטים עבריינים 337 של פרטיהם החקירות אגף בחוזרי פורסמו השנה במשך
אלמוניים חשודים של הפנים קלסתר שיחזורי 147 של אשתקד); 184) לחקירה דרושים 139 של
שהחלו אסירים 1,463 של שמותיהם פורסמו כן אשתקד). 147) נעדרים 123 ושל אשתקד) 169)

הסוהר. מבתי שהשתחררו אסירים 1,383 ושל הסוהר בבתי עונשם את לרצות

אשתקד). 606) נפש חולי 623 מהם נעדרים, אנשים על הודעות 2,628 נתקבלו בסךהכל
אודות ובעיתונים אשתקד) 270) נעדרים 277 אודות לציבור הודעות פורסמו ישראל" ב"שידורי

אשתקד). 33) נעדרים 23

 השנה בהרבה ירד שלא ,1715 הגיל בנות הנעדרות מספר את מדאיגה, כתופעה לציין, יש
ל16.00/0. מ15.30/0 עלה הנעדרים מכלל אחוזן אולם אשתקד, 450 לעומת 428

מהימנות ובירורי פלילי רישום היעדר בדבר תעודות
הם אם לוודא עלמנת בדיקה נערכה דרכונים לקבלת בקשות שהגישו אנשים 115,425 לגבי
הוגשו אשתקד). 108,382) הארץ מן יציאתם לעיכוב צו אין אם או בפלילים, דינם לבירור ממתינים
("תעודות במשטרה פלילי רישום היעדר על אישורים קבלת לשם אשתקד) 5,244) בקשות 3,378
הממשלה מוסדות עבור הוצאו כאלה אישורים ו10,447 זרות מדינות של נציגויות עבור יושר"),
ממשלה מוסדות עבור נערכו מהימנות בדיקות 11,465 אשתקד). 9,002) אנשים בקשות לפי בארץ,
בארץ קרוביהם בקשת עלפי אנשים 270 של באיכונם פלילי לזיהוי המחלקה טיפלה כן שונים.

לארץ. ובחוץ

אצבע טביעות לזיהוי במעבדה
ט"א מעתקי 8,349) עבירה מקומות מ3,100 ידיים וכפות אצבע טביעות מעתקי 8,795 נתקבלו
במקום שנתגלו אצבעותיהם טביעות עלפי זוהו עבריינים 377 אשתקד). עבירה מקומות ו2,885
עבירות לגילוי והן לעבירה נוספים שותפים של לחשיפתם הן הביאו אלה גילויים העבירה. ביצוע

עבריינים. אותם של אחרות

עבירות בוצעו שבהם ממקומות אצבע טביעות מעתקי 3,903 המכיל אוסף נמצא זו במעבדה
 לפי: עבריינים של ממויינים אוספים ושלושה

ט"א; 12,610  בודדת אצבע .

ט"א; 15,390  אצבעות חמש .

ט"א. 25,031  ידיים כפות .

וסימנים לעקבות במעבדה
מקרים ו110 מוצגים 289) עבירה מקרי ל111 המתייחסים מוצגים, 260 ונבדקו נתקבלו

אשתקד).
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נשק לזיהוי במעבדה
מקרים ו655 מוצגים 3,061) עבירה מקרי ב639 הנוגעים מוצגים, 5,517 ונבדקו נתקבלו
השוואות 279 נמצאו שבמעבדה והקליעים התרמילים באוסף וההשוואות הבדיקות מתוך אשתקד).
וזוהו הושוו והם אשתקד) 6) נתפסו נשק כלי 28 נודע: לא העבריין שבהם עבירה במקרי שנגעו

נודעים. לא פשע במקרי שנורו וקליעים תרמילים עם

אנאליטית ה במעבדה
ו1,123 מוצגים 1,811) עבירה מקרי ל1,513 התייחסו אשר מוצגים, 4,121 ונבדקו נתקבלו
שנפתחו התיקים במספר מהגידול בעיקר, נובע, הבדיקות במספר הגידול אשתקד). עבירה מקרי

מסוכנים. סמים בגין

וזיופים מיםמכים לבדיקת במעבדה
תיקי ו720 מוצגים 5,723) חקירות תיקי ל827 שהתייחסו מוצגים 16,047 ונבדקו נתקבלו

אשתקד). חקירות

ף א ר ג י ל ו פ ה במעבדת
אשתקד). חקירות ו405 בדיקות 842) חקירות תיקי ל439 בקשר אנשים בדיקות 1,017 נערכו

בפוליגראף חקירה

■
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הצילום במעבדות
62,427) צילומים 100,080 השנה במשך נעשו ל26) מ24 עלה (מספרן הצילום במעבדות
צבעוניים תשלילים 339 הוכנו כן אשתקד). 278,376) והגדלות העתקים 298,636 והוכנו אשתקד)
אירועים שיחזור לשם רנטגן. וצילומי צבעוניות הגדלות מסוימים, מסוגים עבריינים של

סרט. מטר 810 הוםרטו ועבירות

הניידת המעבדה
והצתות דליקות 98 מהם אשתקד), 161) מקרים 188 בחקירת המרחביות ליחידות סייעה

אשתקד). 82)

שיחזור ה מעבדת
אחת. עבירה זירת של ותבנית אשתקד) 48) עבירה זירות לשיחזור תרשימים 68 הכינה

\

11111111111111

■

?₪₪%

ההשוואתי המיקרוסקופ ליד
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המרחביים הזיהוי טכנאי
חומרים של מלכודות 52 והטמינו שונים) כתמים אופניים, (מספרי שונות בדיקות 270 ערכו

עבריינים, תשעה של ללכידתם שתרמו זוהרים,
משפטית לרפואה המכון

נגרם לא מותם אם קביעה לשם ונבדקו נותחו אשתקד) 1,122) אנשים 1,125 של גופותיהם
לשם אנשים 10 בארץ, שונים במקומות שנמצאו שלדים חלקי או שלדים 24 גם נבדקו בעבירה.

בהם. שנתגלו הגופניים הנזקים ומקור גילם קביעת לשם אחרים אנשים ו10 גילם קביעת
חקירות ל432 שהתייחסו מוצגים, של בדיקות 914 נערכו שבמכון הטוקסיקולוגית במעבדה
שהתייחסו במוצגים, םירולוגיות בדיקות 269 נערכו כמוכן אשתקד). חקירות ו413 מוצגים 688)

חקירות. ל115

העבריינות מצב .3

החישוב שיטת א.
מנוהל ושלגביהם המשטרה לידיעת שהגיעו המקרים כל על מבוססת העבריינות מצב הערכת
הנרשמות עוון או פשע מסוג לעבירות הוקדשו והלוחות הסטאטיסטיים הניתוחים רוב אולם רישום,

פליליים"). ("תיקים חקירה תיקי נפתחו ושלגביהן האשמות בפנקס
שנרשמו", "תיקים של לצידם אחדים בלוחות המופיעים אמיתיים" "מקרים על פרטים
תיקים ושל פלילית אשמה חוסר בשל במשטרה שנסגרו התיקים מספר הפחתת עלידי מתקבלים
ההסברים שנרשמו". "התיקים ממספר פעמיים), נרשמו כן (ועל לשנייה אחת מיחידה שהועברו
אחרת. במפורש נאמר כן אם אלא  שנרשמו לתיקים רק מתייחסים אלה ללוחות הנלווים וההערות
על מבוססים הארצי, שבמטה הסטאטיסטיקה מדור עלידי שהוכנו הסטאטיסטיים הנתונים
כולל הסיכום האשמות. פנקסי המנהלות המשטרה, יחידות כל עלידי המוגשים עבירות סיכומי
מופיע בנפרד, אחת כל שנרשמו עבירות שביצע אחד עבריין עבריינים. ועל עבירות על פרטים
עוד כל  םטאטיסטי כורח הינו זה הסדר שביצע. העבירות מספר לפי  עבריינים כמספר בדיווח

שנתגלו. העבריינים של מסווג שמי רישום אין
זה. שבפרק 5 בסעיף בנפרד, ניתנו צה"ל עלידי המוחזקים לשטחים המתייחסים הנתונים

זה. לדו"ח כנספח ניתן 1968 לשנת ארצי עבירות סיכום

העבריינות היקף ב.
והיא במשטרה, שנחקרו העבריינות מקרי במספר ביותר קלה עלייה נסתמנה 1969 בשנת
בעבירות גם אשתקד. מקרים 224,339 לעומת השנה, מקרים 227,799  בלבד ב150/0 הסתכמה
יותר %1.8  למדי קלה עלייה היתר, העבריינות, להיקף כמדד המשמשות ועוון, פשע מסוג
בולטת עלייה נסתמנה מהם בכמה אחידים. בלתי שינויים היו המקרים בסוגי אולם, מאשתקד.
בעבירות .%8.6 של עלייה  משונות ובמיתות ,%8.3 של עלייה  שנרשמו חקירה בתיקי .. יותר
של המקרים במספר ירידה ניכרה שני, מצד .%2.9  בלבד קטנה עלייה היתה חטאים מסוג
המשפט לבית ולהביאם בהם ולחקור להמשיך לציבור עניין שאין העלתה שהחקירה ועוונות' פשעים

.%6.6  הדליקות ובמספר ,810/0 של ירידה חלה הנעדרים במספר ;(7.10/0)

הארציים. השינויים לשיעורי מקבילים היו לא המחוזות לפי המקרים במספר השינויים אף
השנה מקרים 86,324  הדרומי המחוז לחובת לזקוף יש הארצי המקרים בסך העלייה עיקר את
אשתקד, לעומת שינוי כל כמעט היה לא הצפוני במחוז זאת, לעומת אשתקד. 82,784 לעומת

שנחקרו. המקרים במספר קלה ירידה היתה אף תלאביב ובמחוז
 בה: שחלו השינויים ועל העבריינות היקף על נתונים דלהלן בלוחות
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15 לוח

וחוקרים אוכלוס"ה שנחקרו מקרים
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 2,400,000

2,200,000

2,000,000

250,000
220,000
190,000
160,000

130,000

100 000

1,750

1,250

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58
 750
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16 לוח

המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

19691968

י1נ5 .הצפוניהמחוזסד ל ת הדרומיהמחוזאביבמחוז

19681969
השינוי
196819891968196919681969באחוזים

הכל +224,339227,799סך 1.553,68353,73587,73987,56582,78486,324

108,842117,842+8.324,0912493541,97546,21542,64346,517

78,26972,7297.123,08523,45421,40015,85033,78433,425

1,8432,001+ 8.6548520609674686807

7,9127,2688.11,7161,6843,0482,6123,1482,972

24,26424,961+2.92,8961,96719,64721,2001,7211,794

3,2092,9986.61,3471,1751,0601,014802809

איתביעה
פשעים
ועוונות

משונות מיתות

נעדרים

חטאים

דליקות

ישירות שנפתחו תיקים נכללו שנחקרו, המקרים הכל ובסך הארצי הכל שבסך החקירה תיקי במניין הערה:
.1969 בשנת תיקים ו175 1968 בשנת תיקים 133 החקירות: מחלקת ידי על



17 לוח

91965*9ו שנחקרו לסוגיהם מקרים

120,000

כם 1965

1 1 1966

1 11967

1 11968

1 ] 1969

מקרים
אחרים חטאים תביעה א* תיקי

חקירה

105,000

 90,000

 75,000

 60,000

 45,000

_ 30,000

_ 15,000
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18 לוח

$$9ו שנרדמו עבירות

המוסר נגד עבירות
2,138

אחרות עבירות

60,109

אדם של גופו נגד עבירות
38,887

הרכוש נגד עבירות
89,437

?^^^^^^^^:
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ועוונות פשעים (1)

וזוהי אשתקד, 187,111 לעומת ועוונות פשעים ב190,571 המשטרה טיפלה הנסקרת בשנה
של המגמה לנוכח היטב בולטת זו קלה עלייה אשתקד. %10.6, לעומת בלבד %1.8 של עלייה
קלה ירידה היתה בה ,1967 שנת (להוציא האחרונות השנים בעשר שהםתמגה יותר, חריפה עלייה
ל652.9 הגיעה לאוכלוסייה בהשוואה אלה מסוגים העבירות תכיפות זה). מסוג המקרים במספר

אשתקד. מקרים 658.6 לעומת תושבים, 10,000 לכל מקרים

10,000 לכל העבירות תכיפות את העבריינות, בתנודות לשינויים נוסף בתוכו, כולל 19 לזח
.. העבריינות מצב לבחינת משמעותי אולי שהוא לאוכלוסייה, השוטרים מספר בין היחס ואת תושבים

19 לוח

וגידולתנודת האוכלוסייההעבריינות
1969  1960

העבירותהעבריינות השוטריםמספר מספר
פשעיםהאוכלוסייההשנה

ועוונות
השינוי
10,000באחחיס תושביםלכל

19602,150,000102,129421.8475.027.4
19612,232,000108,381+ 6.1485.625.9
19622,332,000120,573+11.2517.024.7
19632,429,000133,014+ 10.3547.624.1

19642,523,000139,807+ 5.1554.124.8
19652,599,000152,371+ 9.0586.325.9
19662,657,000172,924+ 13.5650.828.5
19672,775,000169,153 2.2609.631.6
19682,841,000187,111+ 10.6658.632.4
19692,919,000190,571+ 1.8652.932.2

איתביעה  ועוונות (א)

שחקירתן עוון, מסוג עבירות על למשטרה שהוגשו התלונות במספר חלה %7.1 של ירידה
תלונות 72,729 השנה הוגשו בסדהכל משפט. בית בפני בהבאתן לציבור עניין אין כי העלתה
מסחריים, סכסוכים שכנים, סכסוכי רקע על היו התלונות מרבית אשתקד. 78,269 לעומת זה מסוג
ב%24.2 בהם הגדולה העלייה לאור השנה המקרים במספר הירידה את לבחון יש וכד'. קינטור

שעברה. בשנה

מלאות שממילא המשטרה, את להטריד בלא מוצא להם למצוא כנראה, ידעו, המדינה אזרחי
ביטחון. בבעיות ידיה
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20 לוח

איתביעה  עוונות

1969  1968

ה כס י■■ רם יו ק תח ) י
190819691968196010681969

הכל 78,26972,72959,75656,36018,51316,369סך

6,434 6,519 23,917 24,241 30,351 30,760 תקיפות

6,826 7,614 28,421 30,700 35,247 38,314 אחיות

עוונות
שבתוספת

3,109 4,380 4,022 4,815 7,131 9,195 אחרים עוונות

חקירה תיקי (ב)

108,842 לעומת ועוון, פשע מסוג עבירות על חקירה תיקי 117,842 נרשמו 1969 בשנת
עלייה אחידה: היתה לא העבירות של השונים בסוגים העלייה .%8.3 של עלייה היינו, אשתקד,
חוקי על בעבירות ,(%26.0) רשות ללא בו ושימוש מנועי רגב בגניבות חלה יותר הרבה תלולה
בעבירות העלייה את .(%41.5) מסובנים סמים בעבירות ובעיקר ,(31.50/0) וריגול בגידה חירום,
מקורה סמים בעבירות החדה העלייה הביטחוני. במצב ההחמרה לנוכח לבחון יש החירום חוקי על
בתוך העיקרי ההברחה קו ובמעבר בארץ התיירים מספר בריבוי הגבולות, בין הרבה בניידות

הימים. ששת מלחמת לאחר המדינה שטח

של עלייה לעומת 58.70/0 של (ירידה ברצח חלה רבה, במידה לטובה ומפתיעה חזקה, ירידה
ובגניבות ב1968) %37.5 של עלייה לעומת %20.5 של (ירידה לרצח בניסיון ב1968), %58.6

ב1968). ב%10.2 לירידה המשך המהווה ,%22.9 של (ירידה אדם של גופו מעל

82,574 לעומת עבירות 89,437 (סךהכל הרכוש כנגד בוצע העבירות של המוחלט הרוב
נגד בעבירות והעוונות. הפשעים של הכללי בסך לעלייה המקור עיקר טמון אף ובהן אשתקד)

שינוי. כל כמעט חל לא המוסר ונגד אדם של גופו

לפי העבריינות, מצב ועל אמיתיים) מקרים (בצד שנרשמו תיקים על פרטים דלהלן בלוחות
י. העבריינות קבוצות ולפי ונפתית מחוזית חלוקה
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21 לוח

לסוגיהם אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים
1969  1968

רשתיקי נ עז ים אמימקרפ םים י י ת

העבירה נ ו השינוי19681969ס
באזזוזם

םכפר
10,0005

התיקים
השינוי19681960תושבים

באחהים
19631969

הכל +108,842117,842סך 8.3383.1403.7101,283109,8094 8.4

461958.70.20.1451957.8רצח
לרצח 443520.50.20.1433518.6נמיון

ברשלנות מוות וגרימת +5860הריגה 3.40.20.25558+ 5.5
ותקיפות +6,2426,343חבלות 1.622.021.76,1846,287;. 1.7

והכשלתו שוטר +753857תקיפת 13.82.72.9728836+ 14.8
מין 1,6851,631עבירות 3.25.95.61,6241,559 4.0
זנות 328324עבירות 1.21.21.1321321

המוסר נגד אחרות +170183עבירות 7.60.60.6162178+ 9.9
לשוד ונסיון 9999030.39797שוד

ץ +22,34224,317התפרצויות 8.878.683.322,24524,215+ 8.9
אדם של גופו מעל 3,0452,34922.910.78.02,7982,15822.9גניבות

ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 26.4^8,84711,159+26.131.138.28,43410,659ברכב

וגניבת מנועי רבב מתוך גניבות
מנועי רכב של +9,99911,561חלקים 15.635.239.69,40510,899+ 15.9

אופניים 7,1456,802גניבות 4.825.123.35,2825,432+ 2.8
אחרות +22,87724,567גניבות 7.480.584.221,66923,322+ 7.6

גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש 1,0261,014והחזקת 1.23.63.5919917 0.2

17615710.80.60.517215211.6הצתה
בזדון לרכוש +4,6035,101נזק 10.816.217.54,5225,017+10.9

פליליות גבול 2,3342,220הסגות 4.98.27.62,2922,180 4.9
+544599זיופים 10.11.92.1517566+ 9.5

+2,9172,934רמאויות 0.610.310.12,6612,717+ 2.1
חירום, חוקי על עבירות

וריגול +3,0984,073+31.510.914.01,0301,081בגידה 5.0
הציבורי הסדר נגד 6,8876,639עבירות 3.624.222.76,6706,487 2.7

כלכליות 244239עבירות 2.00.90.8227236+ 4.0
מסוכנים סמים 7441,053+41.52.63.67381,045+41.6עבירות

עבירות 507+35.59.112.02,4433,336+36.6'2,5893שאר
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22 לוח
והמחוזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים

1969  1968

הכל השינויבאחוזיםסד
1968190919081969

באחוזים

הכל +108,842117,842100.0100.0סך 8.3

חיפה +11,24011,72710.310.0נ. 4.3

צפת/כנרת 3,5533,8183.33.24נ. 7.5

עכו 3,1152,9322.92.5נ. 5.9

יזרעאל +2412.82.8'3,0483נ. 6.3

חדרה +2,7852,8322.52.4נ. 1.7

חיפה נמל +3503850.30.3יחי 10.0

הצפוני +24,09124,93522121.2המחוז 3.5

הצפונית +15,71116,29914.513.8נ. 3.7

הדרומית +15,01117,49113.814.9נ. 16.5

רמתגן +11,25312,42510.310.5נ. 10.4 '

תלאביב +41,97546,21538.639.2מחוז 10.1

ירושלים 13,22012,25012.110.4נ. 7.3

רמלה/רחובות 7,0158,7196.47.4124.3נ.

פתחתקוה/השרון +8,6639,2468.07.8נ. 6.7

הנגב +13,55115,97212.513.6נ. 17.9

לוד התעופה נמל 1943300.20.3470.1יח'

הדרומי +42,64346,51739,239.5המחוז 9.1

החקירות 1331750.10.1431.6מחלקת
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23 לוח

1969 ע\נרע\מו ת>7ן>ם
המחוזות לפי

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז
הדרומי המחוז
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24 לוח

המחוזות ולפי העבירות סוגי לפי  שנרשמו תיקים

1969

מחלקת
החקירות

המחוז מחו)
הדרומי תלאביב הגל פר העבירה נ ו ס

175 46,517 46,215 24,935 117,842 הכל סך

19685רצח

לרצח 3591691נסיון

ברשלנות מוות וגרימת 601716261הריגה

ותקיפות 6,3432,3341,3692,640חבלות

והכשלתו שוטר _857234338285תקיפת

מין 1,631404587640עבירות

זנות 3247516584עבירות

המוסר נגד אחרות 183544188עבירות

לשוד ונסיון 99105633שוד

24,3174,34110,4919,4814התפרצויות

אדם של גופו מעל 2,3491981,1181,0285גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי 11,1591,2586,2223,679ברכב

וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
מנועי רכב של 11,5611,4976,5973,467חלקים

אופניים 6,8022,1712,2482,383גניבות

אחרות 24,5675,3908,16511,0048גניבות
והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 1,0142613464043רכוש

157434569הצתה

בזדון לרכוש 5,1011,0791,6952,327נזק
פליליות גבול 2,220992369859הסגות

5991542941447זיופים
2,9349341,10487323רמאויות

וריגול בגידה חירום, חוקי על 4,073897253,1492עבירות
הציבורי הסדר נגד 6,6391,5243,5071,59414עבירות

כלכליות 23924943388עבירות
מסוכנים סמים 1,053180377496עבירות

עבירות 3,5078499221,71719שאר
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25 לוח

והמחוזות הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים
1969

הכ5 נוקוסד ננד עכירות
ארם של

עבירות
המוסר נגד

עבירות
הרכוש נגר

עבירות
אחרות

הכל 117,8428,5362,13889,43717,731סך

חיפה 11,7271,0052758,9111,536נ.

צפת/כנרת 3,818557562,592613נ.

עכו 2,932549631,777543נ.

יזרעאל 3,241516812,063581נ.

חדרה 2,832317571,711747נ.

חיפה נמל 385651216103יח'

הצפוני 24,9353.00953317,2704,123המחוז

הצפונית 16,29960025412,3753,070נ.

הדרומית 17,49193727714,9191,358נ.

רמתגן 12,42561526210,0971,451נ.

תלאביב 46,2152,15279337,3915,879מחוז

ירושלים 12,2506502359,5341,831נ.

רמלה/רחובות 8,7195701806,4441,525נ.

פתחתקוה/השרון 9,246578897,940639נ.

הנגב 15,9721,56030710,5833,522ב.

לוד התעופה נמל 33015125559יחי

הדרומי 46,5173,37381234,7567,576המחוז

החקירות 175220153מחלקת
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לרצח וניסיון רצח (ג)

ל19 אשתקד מקרים מ45  הרצח מקרי במספר כאמור, השנה, חלד. משמעותית ירידה
השנה. ל35 אשתקד מקרים מ43  לרצח ניסיון של המקרים במספר ובן  השנה מקרים
שוד עקב רצח במקרי גם מסתננים. עלידי הרצח בוצע אשתקד) 9 (לעומת בלבד אחד במקרה
הרי שוד, עקב לרצח לניסיון באשר אולם אשתקד. 4 לעומת השנה אחד מקרה  ירידה חלה
האלימות שמידת להדגיש יש כזה. מקרה כלל היה לא אשתקד בעוד כאלה, מקרים 4 השנה בוצעו
הירידה או העלייה ולכן קטנים המוחלטים שהמספרים גם נציין מדהימה. היתד. השודדים של

ניכרת. משמעות לה אין השונים המקרים במספר

26 לוח

המניע לפי לרצח ונםיון רצח

1969  1967

לרצחיזנסירצח
ע

969196719681989ב19671908

294519304335הכלסד

לגבול מעבר איבה 11211פעולות

מסתננים של 491331פעולות

414שוד

דם 112גאולת

אהבה רקע 361535על

שכנים 32353סיכסוכי

משפחה 91278105סיכסוכי

אחרים 321114סיכסוכים

נפש 411316מחלת

אחר 232344מניע

ידוע אינו 432233המניע
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ברשלנות מוות וגרימת הריגה (ד)

,(%31.8) אשתקד ברשלנות מוות וגרימת הריגה מסוג בעבירות שחלה התלולה העלייה לעוגות
60 השנה נרשמו בסךהכל בלבד. ס/3.40 של בסך  יותר הרבה מתונה עלייה השנה נסתמנה

אשתקד. 58 לעומת מקרים,

ותקיפות חבלות (ה)

(לעומת %4.4 של עלייה חלה  בתפקיד והכשלתם שוטרים תקיפת כולל  ותקיפות בחבלות
לעומת גופניות, וחבלות תקיפות של מקרים 7,200 נרשמו בסךהכל אשתקד). %2.6 של עלייה
חלה בלבד והכשלתו שוטר תקיפת של שבמקרים להדגיש, ראוי אולם, אשתקד. מקרים 6,995

דרשני. אומר והדבר  ל%13.8 שהגיעה יותר חריפה עלייה

פליליות גבול והסגות בזדון לרכוש נזק 0)

בםךהכל ב%10.8. עלייה חלה בזדון לרכוש נזק גרימת בגין השנה שנפתחו התיקים במספר
גבול הסגת על שנפתחו התיקים מספר ירד שני, מצד אשתקד. 4,603 לעומת תיקים 5,101 נרשמו
במספר ירידה חלה אשתקד (גם %4.9 של ירידה  אשתקד 2,334 לעומת השנה 2,220 פלילית;

ב%2.8). שהסתכמה אלו, מקרים

המוסר נגד עבירות (ז)

הסתמנה זאת, לעומת המוסר. נגד בעבירות %18.8 של ניכרת עלייה חלה שעברה בשנה
אשתקד. 2,183 לעומת תיקים, 2,138 השנה נרשמו בסןהכל אלו. בעבירות ב2.60/0 ירידה השנה
לאור בולטת היא שגם בהתאם), וב%1.2 (ב%3.2 זנות ובעבירות מין בעבירות חלה ירידה

בהתאם). ו1710/0 %17.7) אלו מסוגים המקרים במספר אשתקד שהיתה העלייה

לשוד וניסיון שוד ש)

זהה מספר  השנה מקרים 99 נרשמו לשוד: והניסיון השוד מקרי במספר שינוי כל חל לא
זה. עבירות בסוג אשתקד שחל ב%47.8 לגידול בהשוואה בולט זה שינוי חוסר לאשתקד.

התפרצויות (ט)

שנים מזה ראשונה ירידה היתה וזו ההתפרצויות, במספר ב%1.8 ירידה חלה 1968 בשנת
במספר  %8.8 של  עלייה נסתמנה ושוב לקדמותו המצב חזר זאת, לעומת השנה, רבות.
ההתפרצויות מספר אשתקד. מקרים 22,342 לעומת מקרים 24,317 נרשמו בסךהכל ההתפרצויות.
 עסק לבתי ההתפרצויות מספר ב%21.9); גדל אשתקד (בעוד ב%6.2 גדל מגורים לבתי
הקשורות ועבירות האחרות ההתפרצויות ומספר אשתקד) %19.5 של ירידה (לעומת ב11.60/0

אשתקד). %8.5 של (ירידה ב%10.3  בהתפרצויות
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27 לוח

התפרצויות
1969  1968

העבירה נ ו ס
באחוזיםהשינויאמיתייםםקייבשנרשמותיקים

אמיתייםנרשמו1968196010681969

הכל +22,34224,31722,24524,215סך 8.8+ 8.9

מגורים לבתי +10,30610,94210,24510,891התפרצות 6.2+ 6.3

עסק לבתי +7,6388,5247,6168,501התפרצות 11.6+ 11.6

ועבירות התפרצויות שאר
בהתפרצות +4,3984,8514,3844,823הקשורות 10.3+ 10.0

28 לוח

והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות
1969

הבל התפרצותבאחוזיםסך
מנורים לבתי

התפרצות
ו!סק לבתי

התפרצויות שאר
הקשורות ועבירות

בהתפרצות

הכל 24,211100,010,8898,4994,825סך

חיפה 2,3639.8901880582נ,
צפת/כגרת 5982.5204240154נ.

עכו 3831.615317357נ.
יזרעאל 5042.1177216111נ.

חדרה 4701.9195147128נ.
חיפה נמל 33יח'

הצפוני 4,32117,91,6301,6561,035המחוז

הצפונית 3,28313.51,7841,383116נ.
הדרומית 4,64519.22,2431,920482נ.
רמתגן 2,54210.51,400610532נ.

תלאביב 10,47043.25,4273,9131,130מחוז

ירושלים 2,2719.41,196453622נ.
רמלה/רחובות 1,9728.1767749456נ.

פתחתקוה/השרון 1,7337.2765532436נ.
הנגב 3,43614.21,1021,1931,141נ.

לוד התעופה נמל 8233יח'

הדרומי 9,42038,93,8322,9302,658המחוז
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גניבות (י)

עלייה חלה זאת, לעומת השגה, .(%0.1) הגניבות במספר אפסית עלייה נסתמנה 1968 גשנת
השנה גם אשתקד. תיקים 51,913 לעומת תיקים 56,438 נרשמו סךהכל ב%8.7,  יותר חריפה
הרבה בולטת היא השנה אך אדם, של גופו מעל הגניבות במספר ירידה חלה האחרונות, כבשנים
אשתקד לירידה בהשוואה שני, מצד אשתקד). %10.2 של ירידה (לעומת 22,90/0 של ירידה  יותר
שחלה העלייה יותר משמעותית הרי (ב6.70/0), רשות בלי בו ושימוש מנועי רכב גניבות יבמספר
נשאר המחוזות לפי המקרים בין היחס ל%26.1. שהגיעה  זה מסוג המקרים במספר השנה

.(43,00/0) תלאביב במחוז בוצעו הגניבות מרבית כאשר שינוי, ללא במעט

29 לוח

גניבות

1969  1968

באממיםהשינויאטיתייפמקריםש;ר2!מיתיקים
העבירה סונ

אמיתייםנרשמו1968196919681960

הכל +51,91356,43847,58852,470סך 8.7+ 10.3

22.9

+26.4

22.9

+26.1

2,158 2,798 2,349 3,045 אדם של גופו מעל גניבות

10,659 8,434 11,159

ושימוש מנועי רכב גניבות
8,847 רשות בלי מנועי ברכב

מנועי רכב מתוך גניבות
חלקים וגניבת
מנועי רכב +9,99911,5619,40510,899של 15.6+ 15.9

אופניים 7,1456,8025,2825,432גניבות 4.8+ 2.8

אחרות +22,87724,56721,66923,322גניבות 7.4+ 7.6
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30 לוח

והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים לסוגיהן גניבות
1969

הכל מעלבאחוזיםםו נניבי.?
אדם של נופו

רכב גניבות
ושימוש מנועי
מנועי ברכב
רשות בלי

מתוד גניבות
מנועי רכב
חלקים וגניבת
מנועי רכב של

גניבות
אופניים

גניבות
אחרות

הכל 52,470100,02,15310,65910,8995,43223,315*סך

חיפה 5,45610,41428869399782,511נ.

צפת/כנרת 1,1892.32610119337832נ.

עכו 8801.727781381339נ.

יזרעאל 1,0282.0510213899684נ.

חדרה 7841.526884115515נ.

חיפה נמל 1780.327169יחי

הצפוני 9,51518.11771,2361,4351,6175,050המחוז

הצפונית 8,06815.44932,0922,0115472,925נ.

הדרומית 8,42516.13501,8482,4928292,906נ.

רמתגן 6,07311.61451,8901,6484601,930נ.

תלאביב 22,56643.09885,8306,1511,8367,761מחוז

ירושלים 5,96811.48451,1671,2281522,576נ.

רמלה/רחובות 3,6176.9457955005151,762נ.

פתחתקוה/השרון 5,24710.0399486837632,814נ.

הנגב 5,33210.2576808995493,147נ.

לוד התעופה נמל 2130.4233205יח'

הדרומי 20,37738,99883,5933,3131,97910,504המחוז

החקירות במחלקת נרשמו תיקים 12
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ורמאויות זיופים (יא)

ומספר אשתקד) %34.3 של תלולה עלייה (לעומת ב%10.1 השנה עלה הזיופים מספר
599 הנסקרת בשנה נרשמו בסךהכל אשתקד). %9.7 של ירידה (לעומת ב0.60/0  הרמאויות

רמאויות. ו2,934 זיופים

הצתות (יב)

השנה שנרשמו התיקים סךכל הצתות. בגין שנרשמו התיקים במספר חלה %0.8נ של ירידה
אשתקד שחלה ב%37.5, העלייה לאור היטב ניכרת זו ירידה אשתקד. תיקים 176 לעומת 157 היה

ההצתות. מקרי במספר

הציבורי הסדר נגד עבירות (יג)

שבה זו, עבירות בקבוצת אשתקד) %26.8 של עלייה (לעומת ב%3.6 ירידה נרשמה השנה
(כגון: ציבורי באינטרס פגיעה משום בהן שיש או הטוב הציבורי בסדר הפוגעות אלה מסווגות
שירות חוק על עבירות וקבלתו, שוחד מתן הציבור' לשלום הפרעות חוקיות, בלתי התקהלויות
שעברה. בשנה 6,887 לעומת זה, מסוג תיקים 6'639 הנסקרת בשנה נרשמו בסךהכל וכוי). הביטחון

וריגול בגידה חירום, חוקי על עבירות (יד)

של העלייה היתה (אשתקד %31.5 של  תלולה עלייה חלה הזה הסוג מן העבירות במספר
בשנה הביטחוני המצב בהחמרת מקורה זו עלייה כאלו. תיקים 4073 נרשמו בסךהכל .(%17.6
מספר ובגילוי מוגבלים, באזורים לתנועה הנוגעים חוקים על העבירות רבו שבעקבותיה הנסקרת,

ריגול. רשתות

כלכליות עבירות (ט0

הרבה תלולה ירידה חלה (אשתקד %2.0 של קלה ירידה חלה הכלכליות העבירות במספר
זה. מסוג עבירות על תיקים 239 נרשמו סךהכל ב%53.3).  יותר

מסוכנים סמים (טז)

בשנים כבר שנסתמנה מסוכנים, סמים בגין שנפתחו התיקים במספר הגדולה העלייה
אשתקד, תיקים 744 לעומת תיקים, 1,053 נפתחו השנה הנסקרת. בשנה גם המשיכה האחרונות,
ק"ג 3,991,881  השנה שנתפסה הסמים בכמות ירידה חלה אולם, ב41.50/0. עלייה כלומר,
צה"ל, יחידות עלידי נתפס הסמים מן ניכר חלק אשתקד. שנתפסה ק"ג 5,031,168 לעומת
ובחבילות תיירים בידי נתפס היתר ובים. ביבשה אילת, ובסביבות בערבה בעבריינים שנתקלו

הארץ. תושבי יהודיים וסוחרים עזה מרצועת סמים סוחרי בידי או לחו"ל דואר

 שניים מפי למעלה גידול חל (20 גיל (עד צעירים ובוגרים קטינים סמים עברייני במספר
החזקה או שימוש של בעבירות נאסרו תיירים 345 אשתקד). 153 לעומת השנה 361) %135.9 של
ל25 16 בין עלפירוב נע גילם ;180.50/0 של גידול. אומר, הווה אשתקד), 123 (לעומת בסמים
כמתנדבים, פנים מעמידי של רב מספר נמצא הנסקרת, בשנה שנתפסו והזרים, התיירים בין שנה.

ישיבות. כתלמידי ואפילו בסטודנטים
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קיים לישראל. מיוחדת אינה תיירים בידי סמים של ההברחה תנועת בעיית כי לציין, ראוי
צפון אירופה, ליבשת אפריקה וצפון התיכון המזרח מארצות זה מסוג הברחה של מתמיד זרם

וקנדה. אמריקה

חיפה בארשבע, מרמלה, סמים סוחרי עם בשותפות מהנגב, בידואים היו 1967 יוני עד
וההפצה ההברחה למעגל נכנסו המלחמה מאז בהם. והסוחרים הסמים מפיצי עיקר ותלאביב,
ששת מלחמת לפני עזה. ורצועת חברון הר המזרחית, מירושלים ומנוסים ותיקים סמים סוחרי
מספר והולך גדל לאחרונה פלילי! עבר בעלי אגשים בסמים המשתמשים עיקר היו הימים

כלשהו. פלילי עבר בעלי שאינם סמים, בעבירות הנאשמים

31 לוח

מסוכנים סמים תפיסת

1969  1968

1969 1968
■ הסם נ ו ט

ק"ג גרם ק"נ

3,179 326 3,865 185 חשיש

812 554 1,165 983.12 אופיום

עבירות שאר (יז)

באחת סווגו שלא וכד'), ורשלנות פחזות מעשי חטיפות, (איומים, האחרות העבירות מספר
ס/35.50. של עלייה  כלומר אשתקד, 2,589 לעומת ל3,507 הגיע דלעיל, הקבוצות מן

משונות מיתות (2)

1,843 לעומת טבעיים, בלתי או פתאומיים מוות מקרי 2,001 המשטרה חקרה 1969 בשנת
נפטרים, או נספים מתאבדים, הרוגים, של מותם אם לבדוק היא אלה חקירות של מטרתן אשתקד.
207 לעומת  התאבדו אנשים 194 מעבירה. כתוצאה נגרם לא מייד, נודעה לא מותם שסיבת
מצאו  אשתקד 59 לעומת  הנספים מבין 42 ,< מסוימת ירידה חלה אומר, הווה  אשתקד
במספר עלייה היתה אולם במספר' כללית ירידה חלה כאן גם בים. בעיקר בטביעה, מותם את

.2011 גילאי בטביעה הנספים
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32 לוח

טביעה מקרי
1969

ןה י להמ י מנ םה ו י,
זהמ ו "כוז סח

10נקבהזכר חוףג4ומעלה20114021ער
חים

בריכת
שחיה

מאגי
מים

מקום
אחי

4232107235728725הכלסך

הצפוני 241862173216422המחוז
תלאביב 1192254821מחוז

הדרומי 7523121412המחוז

התאבדויות. כולל אינו

33 לוח

התאבדויות
1969  1968

נ 9681969

הכל סך
נקבהזכר

 הכל סף
נקבהזכר

האחוזהמספרהאחו*המספרהאחוזהמספרהאחוזהמספר

הכל 207111100.096100.0194121100.073100.0מך

שנה 17 843.644.2521.734.1עד

שנה 241822119.91111.41486.668.2

שנה 302517109.077.3231512.4811.0

שנה 4531442724.31717.7392722.31216.4

שנה 5546291715.31212.5361714.01926.0
ומעלה 56874237.94546.9775243.02534.3

נעדרים (3)

של (ירידה אנשים 7,268 של היעדרם על הודעות במשטרה נתקבלו הנסקרת השנה במשך
אשתקד). לעומת ס/8.10

חטאים (4)

לעומת השנה 24,961  %2.9 של עלייה חלה המשטרה של לטיפולה שהגיעו החטאים במספר
זה, מסוג עבריינות של האמיתי ההיקף על מעידה אינה זו קלה שעלייה ודאי אשתקד. 24,264
הדרוש, הטיפול. מלוא את אלו לעבירות להקדיש אפשרות בחוסר מקורו החטאים תיקי ומיעוט

המשטרה. על המוטלים יותר, עדיפים תפקידים של בעטיים
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34 לוח
והמחוזות הנפות לפי  לסוגיהם חטאים

1969

הבל סר
רוכלות
ללא

גרימתעבירות
שריסתהקמתמכשול

עכירות
המתייחסות

עבירות
היל, על

עבירות
עבירותעישהעבירותהמתייחסות

שארהמתייחסות
ה י ברשותעסקיםרש

הרבים
לדוארקוציםרעש

ולטלנראח
לימור
חובת

לבעלי
לתעודתהשעשועיםלנשקוזיים

זהות
החטאים

הכל 24,9615,9254,5023,976549224422704554146,926811,601סך

חיפה 77652575115311896521792844נ.
צפת/כנרת 6061241953910592745222335נ.

עכו 1866543041501832נ.
יזרעאל 254847422170338261412נ.

חדרה 19נ1432534911821717נ.
חיפה נמל 221יח'

הצפוני 1,96716236316030122089420015840256142המחוז

הצפונית 14,4805,2071,6296763291220606,1624669נ.
הדרומית 2,9392127581,1119439417036015320נ.
רמתגן 3,7813091,2001,727233665415240נ.

תלאביב 21,2005,7283,5873,5142741957611846,525241,229מחוז

ירושלים 2651663535429281363נ.
רמלה/רחובות 262743114346262330267נ.

פתחתקוה/השרון 42397517112736675527נ.
הנגב 843137111566100579591172נ.

לוד התעופה נמל 11יחי

0\
הדרומי 1,79433552502451021511919472121230המחוז



דליקות (5)

1968 בשנת המשטרה עלידי שנחקרו הדליקות במספר שחלה ,%19.6 של ע*יה לעומת
לבדוק באות זה בנושא החקירות דליקות. 2,998 נחקרו בטךהכל .%6.6 של ירידה השני, היתה

בניעונשין. במחדלים או בהצתה הדליקות של מקורן אין אם

וחקירה גילוי פעולות ,4

ומאמרם עבריינים גילוי א.

אשתקד. 43,223 לעומת ועוון. פשע מסוג עבירות 44,941 של מבצעיהן נתגלו 1969 בשנת
שעברה. בשנה %42.7 לעומת ,%40.9 על יעמד ירד הכללי הגילויים אחוז

נגד בעבירות אשתקד), %92.4) ל9130/0 הגילויים שיעור הגיע אדם של גופו נגד בעבירות
ובעבירות אשתקד) %28.3) ל%25.7  הרכוש נגד בעבירות אשתקד), %80.8) ל%78.6 המוסר;מוסר

אשתקד) %91.1) ל%89.5 _ אחרות

.*> ל,*;.:^.

לחקירה מסייע מאומן כלב
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והמחוזות: הנפות ולפי השונות העבירות לפי הגילויים על פרטים דלהלן בלוחות

35 לוח

1969 1967 וגילו"ם ת>7ן>ם

שנרשמו תיקים
אמיתיים מקרים
הגילויים מ0פר

1969 1968 1967
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36 לוח
אדם של גופו נגד עבירות

1969  1968

שנרשמו תיקים
העבירה סונ

אמיתייםמקריב 1
שבהם תיקים
עבריינים הניכוייםאחוזנח.גלו

$96:969ב969ג96819691968ג19681969

8,422 הכל 63892.491.3'08,5368,2488,3637,6217ך

46 194519281762.289.5רצח
44 לרצח 354335343279.191.4נסיון

וגרימת הריגה
58 ברשלנות 605558545798.298.3מוות

421 חמורה גופנית 43341042938438593.789.7חבלה
5,821 גופנית וחבלה 5,9105,7745,8585,3685,35193.091.3תקיפה

שוטר תקיפת
753 85772883671582598.298.7והכשלתו
599 53757250950743788.685.9איומים

נגד עבירות שאר
680 אדם של 68562161953153485.586.3גופו

37לוח
המוסר נגד עבירות

19681969

העבירה סוג
אנשנרשמותיקים תיקיםויתייםמקרים

נתנלו
שבהם
הגילוייםאחתעבריינים

19681909196819691968196919681969

הכל 2,1832,1382,1072,0581,7021,61880.878.6סך

שלא ובעילה אונס
מבוגרים  81787168696297.291.2כחוק

קטינים 29322730262796.390.0אונס
קטינים  כחוק שלא 20122018620017619794.698.5בעילה
 טבעיות בלתי עבירות

; 151315131512100.092.3מבוגרים
 טבעיות בלתי עבירות

49314730452995.796.7קטינים
במבוגרים מגונים 27229126128221119780.869.9מעשים
בקטינים מגונים 77570675868456748874.871.3מעשים

בפומבי (אחרים) מגונים 26326025925216114262.256.3מעשים
זנות למעשה 86125851248212396.599.2סרסרות
זנות למעשה 21317720717519917096.197.1שידול

זנות לשם מקום 29222922282296.6100.0החזקת
המוסר נגד עבירות 17018316217812314975.983.7שאר
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38 לוח

הרכוש נגד עבירות

1969  1968

ונ ירחהעבם
שבהםאמיתייםמקריםשנרשמותיקים עברייניםתיקים הגילוייםאוזוזנתגלו

10681969190819691968196919881869

04622,93228325.7'82,57489,43777,91585,13922הכלסו

99999797503651.537.1
10,30610,94210,24510,8912,2792,33622.221.4
7,6388,5247,6168,5012,2772,52529.929.7
4,3984,8514,3844,8231,7101,92439.039.9

81918091414851.352.7
1041048480.0100.0

33131431430430028695.594.1
3,0452,3492,7982,15832621811.710.1

8,84711,1598,43410,6591 '3241,71615.716.1
9,99911,5619,40510,8991,1751,21012.511.1
7,1456,8025,2825/43269371213.113.1
3,7024,9803,3734,60771686121.218.7

18,83419,26917,97218,4076,6166'59236.835.8
1,0261,01491991790388498.396.4
176157172152909552.362.5

4,6035,1014,5225,0171,7601,87838.937.4
2,3342,2202,2922,1801,7781,60777.673.7

לשוד ובמיון שוד
מגורים לבתי התפרצות
עסק לבתי התפרצות

בהתפרצות הקשורות ועבירות התפרצויות שאר
גניבה לשם ותקיפה איומים סחיטה,

ציבור עובדי ידי על גניבות
וסוכנים אחרים עובדים ידי על גניבות

אדם של גופו מעל גניבות
רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

מנועי רכב של חלקים וגניבת מנועי רכב מתוך גניבות
אופניים גניבות

ומעלה) ל"י 251) גניבות שאר
ל"י) 250 (עד ערך קלות גניבות שאר

בגניבה הקשורות ועבירות
כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש קבלת

הצתה
בזדון לרכוש נזק

פליליות גבול הסגות
0\



39 לוח
אחרות עבירות
1969  1968

העבירה םונ
שבהםאמיתייםמקריםשנרשמותיקים עברייניםתיקים הגילוייםאחו*נתגלו

19681969196819691968196919681969

הכל 15,66317,73113,01314,24911,85412,75391.189.5סך

39283726221159.542.3

50557148054036942576.978.7

1,2271,1741,1691,1201,01997887.2873
1,6901,7601,4921,5971,4751,52298.995.3
47494649414089.181.6

3,0514,0249841,03289693091.190.1

14131100.0

111391371377.8100.0
33125430323629422797.096.2

4,6544,3134,5554,27044424,14697.597.1

512295022250221100.099.5
20726220325620225499.599.2
256116243104243102100.098.1

1,3761,4481,3061,3831,2301,25249.290.5
164911478814787100.098.9
64643450.0100.0
74144741447314498.6100.0

7441,0537381,04567691891.687.8
1,2292,1941,1702,1176641,47956.869.9

והפצתם ובולים כסף שטרי מטבעות, זיוף
כוזבים מיסמכים והפצת אחר זיוף

שווא טענות רמאות, עושק, תחבולה, מרמה,
כאחר והתראות

כסוי ללא שיק משיבת
וריגול) (בגידה המדינה בטחון נגד עבירות

וכוי) ההגנה תקנות (הסתננות, חירום חוקי על עבירות
העם נגד עבירות

חוקיות בלתי והתקהלויות התאגדויות
רשיון בלי נפץ וחומר אחר נשק ירייה, כלי החזקת

הציבור שלום הפרעת
במישרה לרעה ושימוש שוחד

לרשות כוזבות ידיעות ומסירת שקר עדות
הבטחון לשירות המתייחסות עבירות
הציבורי הסדר נגד עבירות שאר
(כספים) ההגנה תקנות על עבירות

ויצוא) (יבוא המכס פקודת על עבירות
אחרות כלכליות עבירות
מסוכנים סמים עבירות

עבירות שאר



40 לוח
והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

1969

הכל ?עבירותסד נופו אדםננד המומרעבי1? נגד הרכושרות נגד אחרותעבירות עבירות

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

אחוז
הגילויים

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

אחוז
הגילויים

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

אחו*
הגילויים

1

מקיים
אמיתיים

שבהם !יקים
נתגלו
עבריינים

אד.!/
הגילויים

מקרים
אמיתיים

שבהם תיקים
נתגלו
עבריינים

אהוז
הגילויים

הכל 109,80944,94140.98,3637,63891.32,0581,61878.685,13922,93226.914,24912,75389,5סך

חיפה 11,1724,36839.11,00491491.027119170.58,4192,08024.71,4781,18380.0נ.
צפת/כנרת 3,5972,46768.652651097.0525096.22,4571,42658.056248185.6ג.

עכו 2,6361,75466.554053398.7605693.31,56972546.246744094.2נ.
יזרעאל 2,9322,19074.751350698.6777496.11,9471,22963.139538196.5נ.
חדרה 2,3501,55466.130428794.4565394.61,58583052.440538494.8נ.

חיפה נמל 35822462.6636298.411100.02027135.1929097.8יחי

הצפוני 23,04512,55754.52,9502,81295.351742582.216,1796,36139.33,3992,95967.1המחוז

הצפונית 15,7184,94431.559045877.624918072.311,8541,54313.03,0252,76391.3ג.
הדרומית 16,7174,61427.692678384.627020274.814,2122,46517.31,3091,16488.9נ.
רמתגן 11,7393,39028.961051584.425214657.99,4651,54616.31,4121,18383.8ג.

תלאביב 44,17412,94829.32,1261,75682.677152868.535.5315.55415.65,7465.11088,9מחוז

ירושלים 11,9914,29835.862550781.122618682.39,3582,00821.51,7821,59789.6נ.
רמלה/רחובות 7,5133,30444.054452796.917014384.16,0471,94432.175269091.8נ.

פתחתקוה/השרון 8,8923,94044.357055096.5877586.27,7372,88337.349843286.7נ.
הנגב 13,7477,66855.81,5321,47096.028726190.910,0374,15041.31,8911,78794.5נ.

לוד התעופה נמל 2867425.91414100.0233239.9393794.9יחי

הדרומי 42,42919,28445.53,2853,06893.477066586.433,41211,00832.94,9624,54391.6המחוז

החקירות 16115294.422100.017952.914214199.3מחלקת



והחזרתו רכוש גילוי ב.

שנגנב הרכוש רכב). כלי (להוציא ל"י ב24,209,099; הנאמד רכוש השנה בסךןי.כל:נגנב
שנגנב הרכוש מכלל 10.90/0 מהווה זה סכום ל''י, ב2,631,933 נאמד המשטרה עלידי ונתגלה
בלבד. המתלוננים של הודעותיהם עלפי נקבע שנגנב הרכוש שסכום לציין, יש אשתקד). %9.0)

41 לוח

ישראליות) (בלירות  * שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש
1969  1967

17,211,107 ; שנגנב הרכוש ערך
1,339,616 לבעליו והוחזר שנתפס הגנוב הרכוש ערך

7.8 והוחזר שנגנב הרכוש אחוז

מנועי. רכב גניבות כולל אינו *

42 לוח

המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
1969

20,633,45824,209,099

1,852,9522,631,933

9.010.9

נ ו ככלים ר כה
הדרומיהמחו!אביבמהוזהצפוניהמחוזהכלסר

. יהוחזרו.נגנבו.הוחזרונגנבוהוהזרונגנבו הוחזרונגנבו

3,6133,517;5,545י10,68210,2781,2381,2165,831הכלסך

1,106 ;1,129 2,012 2,117 450 452 3,568 3,698 נוסעים מכוניות
; ציבורי) רכב (כולל

438 453 554 602 134 138 1,126 1,193 מסחריות מכוניות

י :. י .  ■ קטנועים אופנועים,
1,897 1,952 2,976 3,109 577 585 5,450 5,646 עזר מנוע עם ואופניים

76 79 3 3 55 63 134 145 אחר מנועי רכב כלי

: אשמות וסילוק משפטים ג.

תיקים 28,460 חקירה. תיקי 44,941 ב אנשים, 66,697 הואשמו ועוונות פשעים בביצוע
%98.7 הורשעו המשפט בבית שהתבררו בתיקים אשתקד. תיקים 26,784 לעומת לתביעה, הועברו

■.,.■ הנאשמים. מן
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43 לוח

הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים

19691968

בחקירה ועומדים תלויים

תיקים

תביעה ללא נםנרו

תיקים

הואשמו

תיקים

1968 1968

באחוזים השינוי

1968

תיקים העבירה נ ו ס

6,098 6,245 13,907 14,243 10,383 10,194 175 224 18,926 16,732 14,378 12,317 + 4.0 + 1.8 66,697 64,160 44,941 43,223 הכל סך

28173733+37.010.855973191012
34325442+ 107.722.2888812201764
54577382+ 14.1+ 12.38585893031812

5,7525,7367,6207,691+ 0.1+ 0.91,5511,7161,8282,12544351,5091,3601,9991,955649670
7158259641,1464 9.4+ 18.917522818727333151164255295131135

1,2701,1541,5191,322+21.813.023519425921178447448410337171167
309315399403+ 16.0+ 1.0423949473313315881715044
123149142158+ 22.4+ 11.3253526391525724462111
50369692+71.4 4.21382317233282342

6,2666,78510,84111,474 3.4+ 5.82,0772,4973,2543,71315155476482,7632,724864901
326218428287 3.632.913186176111535940105702619

244 173 665 494 146 143 10 933 713 658

45866865757137163357390229187
24331929421109139233207108122

2,6693,2533,48828311,4731,6732,4982,3001,3071,070

25533029276160176317284130163
132515111626474119

4574935781013635655499521245232
548754699119410427597460199163
1211051412156481401729094
65064569852395470847745625633

389718588165113833184284365
1,4531,9342,16013153,0422,8031,4011,298687646

85841111203662676546
38328947614567118257276101136

1,1755751,240218511536463468271311

504 +26.1  7.8 2,714 2,153 1,716 1,324

447  0.3 +22.4 1,870 1,875 1,210 1,175
241  1.5  6.7 941 955 712 693

2,334 + 1.2 + 2.3 11,617 11,482 7,743 7,640

289  5.4  9.8 1,106 1,169
12 13.8 +97.5 138 160

371 + 7.4 +17.4 2,884 2,686
561 11.9  7.8 2,336 2,651
103  0.8 +36.1 471 475
622  1.4  7.1 2,730

447 +13.0 45.2 1,775 1,571

1,326  0.1 +17.1 10,508 10,521

76 +13.1 47.9 305 272
237 +38.2 +29.7 1,480 1,071
477 +42.0 420.7 3,092 2,177

884 903
95 90

1,878 1,760
1,607 1,778
436 391

2,769 2,500 2,494

970 937
6,215 6,469
235 223
918 676

2,498 1,743

רצח
לרצח נסיון

ברשלנות מוות וגרימת הריגה
ותקיפות חבלות

והכשלתו שוטר תקיפת
מין עבירות
זנות עבירות

המוסר נגד אחרות עבירות
לשוד ונםיון שוד

התפרצויות
אדם של גופו מעל גניבות
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברכב
מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים וגניבת
אופניים גניבות
אחרות גניבות

והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד רכוש

הצתה
בזדון לרכוש נזק

פליליות גבול הסגות
זיופים

רמאויות
חירום, חוקי על עבירות

וריגול בגידה
הציבורי הסדר נגד עבירות

כלכליות עבירות
ממוכנים ממים עבירות

עבירות שאר
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44 לוח

*1969 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק

סולקו שטרם תיקים תיקים של הסילוק שלבי

תלויים
ועומדים בחקירת

תיקים
שבהם
זוכו אנשים

הנאשמים

;^*ו
ללא

נסגרו
מחוסר
אשמה

הכל סד

משניםתלויים
קודמותועומדים
שנפתחוובחקירה
מחדשבתהילת
השנתהשנה

העבירה טי:

2,705 154 469 20,562 14,455 4,445 364 22,592 562 22,030 הכל סך

21211141415רצח

לרצח 29291151713נםיון

ברשלנות מוות וגרימת 46147161825517הריגה

ותקיפות 2,774132,78795861,8842,443801227חבלות
והכשלתו שוטר 4131414683260348857תקיפת

מין 64176481121732135325173עבירות
זנות 1521153546076534עבירות

המוסר נגד אחרות 49150320222223עבירות

לשוד ונםיון 34135131938111שוד

3,9862714,25795612,9474,6963016694התפרצויות
אדם של גופו מעל 1388146319109138312גניבות

מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי ברכב 7014374495660195211166ושימוש

מנועי רבב מתוך גניבות
מנועי רכב של חלקים 61343656711742263014888וגניבת

אופניים 355183731473265356417גניבות

אחרות 4032924124888702,7173,8567516358גניבות
והחזקת גנוב רכוש קבלת
כגנוב החשוד 4901491269028734325261רכוש

702722302534114הצתה

בזדון לרכוש 779197981323046163116276נזק
פליליות גבול 8553858718158783331151הסגות

261726833213413941976זיופים

1,612111,623492858849762946330רמאויות
וריגול בגידה חירום, חוקי על 413141428832353595360עבירות

הציבורי הסדר נגד 2,25882,266415191,4362,3635122197עבירות

כלכליות 146146323921103718עבירות

מסוכנים סמים 382138347324531810150עבירות
עבירות 78097892723239549230897שאר

ו1958. 1957 בשנים שנרשמו לתיקים מתייחס הסילוק
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45 לוח

תיקיםסילוק
19671969
םמ ה

ענה ה
התיקים הכל £1
נתנלו שבהט
העבריינים

הועברו
לתביעה

1888)
ועומדים

נםנרו
ללא

תביעה

עקב נםנרו
החנינה חוק
תשכ"ז1967

בחקירה

אחוזחוייבו>וכי
ההיובים

196741,56817,8371599,85698.47,8227,0979,8796,755

196843,22326,78422412,31798.214,24310,1946,245

196944,94128,46017514,37898.813,90710,3836,098

46 לוח

סילוקם  חטאים
1969  1967

1968

24,961 24,264 35,359 תיקים נרשמו

15,48017,002

5425

6,8846,370

1,484897

93400

269267

15,933 בדין חוייבו

44 בדין זוכו

9,818 חקירה) (כולל למשפט מחכים

*9,196 המשפט בבית או במשטרה בוטלו

137 הועברו

231 נמצא לא העבריין

חנינה. כולל *

ותחמושת נשק תפיסת ד.

או שנתפס החומר בכמות ביותר גדולה עלייה היתה ותחמושת נשק של. מסוימים בסוגים
שנתפסו והמוקשים הרימונים הפצצות, בכמות חמישה פי הגידול על במיוחד להצביע יש שנמצא.
מ19 שגדל המקלעים מספר ועל ואקדחים רובים כדורי בכמות ב%50.0 הגידול על שנמצאו, או

השנה. ל34 1968 בשנת

המצב השפעת על בבירור מעידה ותחמושת נשק של מסוימים סוגים בתפיסת העלייה
בידי הנמצא החם הנשק בכמות רב גידול חל הימים ששת מלחמת לאחר זה: בתחום גם הביטחוני

השלטונות. ידיעת ללא אזרחים
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47 לוח

ותחמושת נשק תפיסת
1969

התחמושת אי הנשק הכלסוג נמצאנתפסםד

330185145רובים

341222מקלעים

1417566תתמקלעים

29423856אקדחים

ומוקשים רימונים 53154477פצצות,

ציד 34322רובי

(כדורים) ולאקדחים לרובים 997*122,66319,66610תחמושת

ותתמקלעימ מקלעים 506220286מחסניות

(בג"ג) לסוגיהם נפץ 10.24.75.5חומרי

ופגיונות 23158כידונים

11רקטות

לרימונים 22נפצים

22בזוקות

חמוחזקיפ בשטחים החקירה .5

היטב ניכר הדבר ישראל. שבמדינת מזו באופייה שונה המוחזקים בשטחים העבריינות
היו המוחזקים בשטחים העבירות כל מסך %23.2 הקבוצות: לפי העבירות שיעורי שבין בהשוואה
לעומת  רכוש נגד עבירות היו %16.3 בישראל; %7.3 לעומת  אדם של גופו נגד עבירות
%9.0 לעומת  הציבורי והסדר המדינה ביטחון נגד עבירות היו %52.0 בישראל! %75.0

בישראל.

השלטון כנגד בשטחים חתרניים אלמנטים של בפעילותם בחלקו, טמון, ההבדל מקור
לייחסו יש בחלקו אד הציבורי. והסדר המדינה ביטחון כנגד העבירות ריבוי ומכאן  הישראלי
המוחזקים. השטחים לתושבי ישראל אזרחי שבין החיים ובאורח במנטאליות בתרבות, להבדלים

ועוונות. פשעים 13,327 מהם שונים, מקרים 20,575 המוחזקים בשטחים נחקרו 1969 בשנת
העלייה אך ב%43.4),  1968 (בשנת ב13.10/0 התבטאה אשתקד לעומת המקרים בסך העלייה

ל%8.5).  1968 (בשנת בלבד ל%4.2 הגיעה ועוונות בפשעים
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%29.2 לעומת המוחזקים' בשטחים והעוונות הפשעים כל מסך %24.3 בוצעו שומרון בנפת
לעומת ,52.20/0 סיני וצפון עזה ובנפת אשתקד 22.70/0 לעומת ,%20.6, יהודה בנפת הקודמת! בשנה
גם משתקף השונות בנפות העבריינות של באופייה השוני .2.90/0 הגולן ברמת אשתקד, %27.6
שומרון, בנפת %33.9 בוצעו אדם של גופו נגד העבירות סך מתוך י. העבירות קבוצות של בשיעורן
העבירות מכלל 27.50/0 בוצעו שומרון בנפת סיגי. וצפון עזה בנפת ו%40.1 יהודה בנפת %24.8
נגד העבירות מן %24.3 .%38.8  סיני וצפון עזה ובנפת %24.7  יהודה בנפת הרכוש, נגד

סיני. וצפון עזה בנפת ו%55.6 יהודה בנפת %18.3 שומרון, בנפת בוצעו הציבורי הסדר

48 לוח
הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים

1969

הנולו רמת ,£* ?^ יהודה נפת שומריו נפונ הכל סו

430 13,818 2,943 3,384 20,575 הכל סך

שנרשמופשעים חקירה תיקי 11,3743,0332,5525,439350ן

איתביעהועוונות <1,9532091871,52334

3455811715317משונותמיתות

1784861654נעדרים

6,6593156,61310חטאים

665212515דליקות

49 לוח
הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים

1969

הגולן רמת עזה נפת
סיני וצפון יהודה נפת שומרון נפת באחוזים העל סר

350 5,439 2,552 3,033 100.0 11,374 הכל סך

23.28946561,06031

1.38535241

16.3510458720165

1.64755762

52.01,4371,0813,288110

5.66026727141

2,641 אדם של גופו נגד עבירות
145 המוסר נגד עבירות

1,853 הרכוש נגד עבירות
180 ורמאות זיוף

5,916 הציבורי הסדר נגד עבירות
639 אחרות עבירות
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גם הורגש המקומיים, המשטרה אנשי של המקצועית ברמתם מסתמן שהחל השיפור'
אשתקד) %86.8) ל%88.4 השנה שהגיע הגילויים באחוז ביטויו את מצא זה שיפור השנה.
%88.4) %90.0  יהודה נפת אשתקד), %96.1) 95>10/0  שומרון נפת הנפות ולפי 
הגילויים אחוז גדל הגולן ברמת גם אשתקד). %84.8) 82.00/0  סיני וצפון עזה ונפת אשתקד)

אשתקד). %66.6) %73.3 על ועמד

50 לוח

הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים

1969

הגולו רמת ,^ י^י יהודה נפת שומרו נפת הכל סר

שנרשמו 11,3743,0332,5525,439350תיקים

אמיתיים 11,1952,9862,4975,364348מקרים

העבריינים נתגלו שבהם 9,8942,8412,2474,551255תיקים

הגילויים 88.495.190.084.873.3אחוז
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ו' פרק

הנוער בקרב העבריינות

והמגמות ■התמורות העגנריינות, >היק1? .1

סוציוכלכליות בשכבות ובמיוחד האוכלוםיה שכבות בכל קיים הנוער עבריינות של הנגע
לזרועות הצעירים את דוחפים בהם חינוך וליקויי השגחה שחוסר ובבתים הרוסות במשפחות נמוכות,
גילם, בני של הרגילה החברתית למסגרת מחוץ עיסוקים להם מוצאים אלה צעירים הפשע.
שמדירים מביניהם, הצעירים הרסניים. ואף קונסטרוקטיביים בלתי לאפיקים מכוונים כשיצריהם
לעתים, מצטרפים,  עבודה במקום נקלטים שאינם שבתוכם, והמבוגרים הספר, מבית רגליהם

לעבריינות. הדרך קצרה ומכאן רחוב לחבורות

מוטל עליה הצעירים! העבריינים של פגיעותיהם מפני החברה על להגן המשטרה של מחובתה
עם בשיתוף רבים, מאמצים המשטרה משקיעה שני, מצד אך לדין? ולהביאם פשעיהם לגלות
אלה את למוטב ולהחזיר הפשע, למעגל להצטרף נוספים מצעירים למנוע במגמה אחרים, גורמים

בו. השקועים

העבירות וסוגי העבריינים מספר א.

האשמות. ב597'21 יחד שהואשמו צעירים עבריינים 10,830 בפלילים באו 1969 בשנת
מספר מעט פחת שהשנה מראה, האשמות) ו21,268 צעירים עבריינים 10,995) 1968 לשנת ההשוואה
(מספר הפשיעה" "העמקת עבירות. יותר וביצע יותר פעיל היה מהם חלק אך הצעירים, העבריינים
זאת, עם יחד הנוער. עבריינות בתמונת שלילית תופעה על ומצביעה קיימת המועדים) העבריינים
כ"טירונים" הצטרפו צעירים שפחות הצעירים, העבריינים של המוחלט במספר הירידה מוכיחה
מקרית. בתנודה לראותה שיש או כלשהי, מגמה על מראה זו ירידה אם היא, השאלה הפשע. לעולם
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אחוז ואת נאשמו שבהם ההאשמות מספר את הצעירים, העבריינים מס*ר את משווה 51 לוח
היחס את מראה 52 לוח , האחרונות השנים בעשר ההאשמות כלל מתוך צעירים של ההאשמות

הנוער; ועבריינות בכלל העבריינות שבין

51לוח

בי צעירים העברייניםעבריינים כלל ן

 19601969■

הצעירים העבריינים שלמספר ההאשמות אחוז
צעירים עבריינים
ההאשמות כל בסד

מספר
ההאשמות
עבריינים של
ןיעייים

השנז*
הכל מיעוטיםיהודיפסו

19607,0905,6681,42211,24724.1

19618,3537,0201,33312,51127.1

19629,2187,9221,29614,83428.7

19639,8508,3281.52216,67929.8

19649,8598,5581,30117,91030.7

196510,6469,3151,33119,12530.1

196611,1409,5831,55718,90629.4

19679.9038,6181,28520,76833.0

196810,9959,6621,33321,26833.1

196910,8309,4861,34421,59732.4

הסעד. משרד של הרישום לפי *
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52 לוח

0$$ו?$$ו צע>ר>ם ועבר"מם העבר"מת
(באחוזים)

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60
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הגיע.שיעור ב1968 המואשמים: בכלל הצעירים של חלקם קמעא ירד שהשנה מגלה, 52 לוח
אין אולם ל%32.4.  השנה ואילו ההאשמות מכלל ל%33.1 צעירים עבריינים של ההאשמות
מספר שגדל כשם גדל, הצעירים העבריינים הואשמו בהן ההאשמות שמספר העובדה, מן להתעלם
עבריינים של הפשיעה בסוגי להבדלים לב לשים אף יש מבוגרים. עבריינים הואשמו בהן ההאשמות
של חזקתם בלעדי באופן כמעט שהם עבירות סוגי ישנם מבוגרים: עבריינים ושל צעירים

קטינים. עלידי תמיד כמעט המבוצעים עבירות, של אחרים סוגים לעומת המבוגרים,

של מובהקים פעולה שטחי הן וכדי) גניבות (התפרצויות, הרכוש נגד שעבירות 53.מגלה לוח
בולט במיוחד קטינים. עלידי בוצעו וההתפרצויות הגניבות מכלל שלישים שני ואמנם י, קטינים
נגנבו  שנגנבו אופניים זוגות ארבעה כל מבין שלושה  * אופניים בגניבות הצעירים של חלקם
רצח, מעשי זאת, לעומת קטינים. מעשי היו רכב כלי מתוך הגניבות של כ%50.0 גם עלידם.
בשנת כי לציין, עלינו שומה אףעלפיכן הקטינים. בקרב נפוצים אינם ממים ועישון זיופים הריגה,
רצח מקרי שלושה נרשמו 1968 ובשנת לרצח ניסיון של מקרים ושני רצח מקרי שלושה נרשמו 1969
זה. עובדתי שמצב מקווים אנו כזה. מקרה אף נרשם לא שב1967 בזמן בו קטינים, עלידי שבוצעו
היו 1967 שלפני בשנים כי הזה, הסוג מן בפשיעה החמרה על מצביע איננו האחרונות, בשנתיים

לרצח. ניסיון או רצח של בודדים מקרים

בחנויות לגנב! הקוראות פרצות בחזקת שהם במקומות לגנוב מרבים צעירים עבריינים
ילדים גגי גם קלה. אליהם שהחדירה מגורים ובבתי נעולים בלתי רכב כלי מתוך שירותעצמי,

לגנוב. במטרה לתוכם לפרוץ מרבים צעירים עבריינים אשר מבנים, הם ספר ובתי

קשה לעתים ומשתכללות. הולכות הצעירים העבריינים של הביצוע ששיטות לציין, גם הדין מן
קטין. עלידי או מבוגר פורץ עלידי המלאכה נעשתה אם להבחין לחוקרים

בארץ שוגים במקומות הנוער בעבריינות מגמות ב.

שיעור גדל אמנם השנתי הארצי בסיכום הארץ. חלקי יכל אחיד אינו הפשיעה שיעור
בפחות השנה טיפלו מסוימות ביחידות אך קיצונית, העליה היתר. מסוימים ובמקומות העבריינות
בעבריינות גדולה עליה ב1968 היתה ברמתגן ? למשל הקודמת. בשנה מאשר קטינים עבירות
(ב%12.5), בהרצליה גם נרשמה בולטת ירידה י, %13.8 של ירידה שם נרשמה השנה ואילו הנוער
(ב%25.6) בדימונה (ב24.00/0), יעקב בזכרון ובעיקר (ב%18.4) בירושלים (ב15.10/0), גת בקרית

(ב%52.7). חנה ובפרדס

אין כי נגלה, העבריין, הנוער של הפעילות לסקירת כדוגמה תלאביב מחוז את ניקח אם
השנים במשך מאוד דומה זו התפלגות עלכן, יתר ז סוגיה לפי הפשיעה בהתפלגות קיצוניים שינויים

הרכוש. נגד בעבירות כאמור היא העיקרית הפעילות המשטרה. מחוזות בכל האחרונות

צעיריפ .כעבריינים הטיפול .2

חוזרת לעבריינות לנוער המבחן לשירות הפנייה א.

שליש  צעירים 3,408 לנוער. המבחן לשירות הופנו עבירות בביצוע שהואשמו הצעירים כל
היו שכבר צעירים כלומר, חוזרים, עבריינים היו  המבחן לשירות המופנים של הכולל הסך מן

קודמות. בשנים המבחן קציני של בטיפולם
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53לוד 1

ועבריינים צעיריםהעבריינות

19681969

. אהוזאשמוה
ההאשמות
הצעירים של
כל בסד
ההאשמות

השינוי
באחוזים
במספר

ההאשמות
העבריינים של

העבירה סוג
6 81 991 9 6

בכלל :מהםעבריינים בכללעבריינים ;מהםעבריינים צעיריםעבריינים

19681969נקבזזזכיסה"כנקבהזכרםה"עג?בוזזברסה"כנקבהזכו1סה"כ
הצעירים

הכל +64,16055,4158,74521,26819,8621,40666,69158,3278,37021,59720,1781,41933.132.4סך 1.5

373613333294228.16.1רצח 33.3
לרצח +545442402337.1נםיון 100.0

ברשלנות מוות וגרימת 7364966827484318.24.9הריגה 33.3
ותקיפות 7,6206,5391,0818677621057,6916,72197082471810611.410.7חבלות 5.0

והכשלתו שוטר +9648171476649171,1469631837244286.86.3תקיפת 9.1
מיז 1,5191,500.1924924811,3221,3166212211116.416.0עבירות 14.9
זנות +39920819120317403241162224185.05.5עבירות 10.0

המוסר נגד אחרות 14213579915815537616.34.4עבירות 22.2
לשוד ונסיון +969061511492893171715.618.5שוד 13.3

10,84110,5792627,2657,07219311,47411,2222527,6897,49219767.067.04התפרצויות 5.8
אדם של גופו מעל 428390382652541128727215167162561.958.2גניבות 37.0
ושימוש מנועי רכב גניבות
רשות בלי מנועי +2,1532,1272661861172,7142,68925689683628.725.4ברכב 11.5
מנועי רכב מתוך גניבות

מנועי רכב של חלקים 1,8751,859161,0751,065101,8701,857131,003994957.353.6וגניבת 6.7
אופניים +95593619701691109419365721718373.476.6גניבות 2.9
אחרות 11,48210,2741,2086,7236,11361011,61710,5001,1176,6936,19250158.657.6גניבות 0.4

כגנוב החשוד רכוש והחזקת גנוב רכוש 1,1691,1343521120471,1061,05452202196618.018.3קבלת 4.3
160141195656138120184742535.034.1הצתה 16.1

בזדון לרכוש +2,6862,4911951,2881,225632,8842,7331511,4401,3895148.049.9נזק 11.8

פליליות גבול 2,6512,402249534474602,3362,1002364854434220.120.8הסגות 9.2
475429463935447143833161338.23.4זיופים 59.0

2,7692,5941754330132,7302,5292014113281.61.5רמאויות 4.7

וריגול בגידה חירום, חוקי על +1,5711,509621029391,7751,70570122111116.56.9עבירות 19.6
הציבורי הפדר נגד +10,5215,9054,61682660821810,5086,0934,4158555003557.98.1עבירות 3.5

כלכליות +272251218830525748111012.93.6עבירות 37.5

מסוכנים סמים 1,0711,003685645111,4801,3201604934155.23.3עבירות 12.5
2,1771,948229223187363,0922,8742182041782610.26.6 8.5
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הקודמת בשנה שחלה הקלה הירידה החוזרים. המופנימ במםפר עקבית אך מתונה עליה קיימת
בשנים העליה מגמת את תיאם השנה של החוזרים העבריינים מספר שכן מקרית' כנראה היתד,
למעשה הם לעיל' שהוזכרה הפשיטה והעמקת החוזרים המופנים במספר הגידול .1968 לשנת שקדמו
שבממוצע ברור ולבן עבריינים, פחות על מתחלקות עבירות יותר  המטבע אותו של צדדים שני
בטיפול העוסקים את להמריץ חייבת זו תופעה עבירות. של יותר רב במספר עבריין כל הואשם
להחזיר שבעתיים שקשה לכל ידוע כי ומתוכננת, מוגברת לפעולה ובשיקומם צעירים בעבריינים

מועד. עבריין למוטב

חסות מוסדות ב.

רבים עדיין אולם חסות. למוסדות העברתם היא צעירים בעבריינים לטיפול הדרכים אחת
בתל בירושלים, הממשלתיים החסות ממוסדות ברחו השנה אלה. ממוסדות בריחות של המקרים
 אלה בריחות בגלל מעט לא הועסקה המשטרה אשתקד); 475 (לעומת קטינים 831 ובחיפה אביב
לעצמם. שנטלו ה"חופשה'י בזמן לבצע שהספיקו העבירות בחקירת והן הצעירים של באיכונם הן

הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

בניסיון חלקה את תורמת היא לכן באיבה; בעודה עבריינות למנוע הוא המשטרה של מעניינה
תרחיקם קונסטרוקטיבית שפעילות בהנחה בחוצות, תכלית ללא המשוטטים הצעירים את להעסיק

חוקיים. בלתי ומעשים הרפתקאות אחר מחיפוש

הבריחה ממושך. זמן למשך הבית מן שנעדרים ונערות נערים של באיכונם עוסקת המשטרה
והציבור לזנות, הנערות ושל לפשע הנערים של בדרכם הראשון השלב קרובות לעתים היא הבית מן

לפשע. ההידרדרות ובין שבינה הקשר בגלל ההעדרויות' לבעיית ער להיות חייב

שמספרים לזכור יש אשתקד. 1'384 לעומת 1,195  השנה ירד העדתיות על ההודעות מספר
הודעה נמסרת העדרות כל על לא שכן העדתיות' של הריאלי המספר את מבטאים אינם אלה
שלהן האחוז אך ל428, מ450 השנה: קמעא ירד 1715 הגיל בנות הנעדרות מספר למשטרה.

ל%16.0. מ15.30/0 עלה הנעדרים מכלל

לנוער מועדונים א.

הצעירה, החברה בחיי התערותו את המאפשרות הדרבים אחת היא למועדונים נוער הפניית
עבורו. תעסוקה מציאת  ובעיקר בחברה מקובלות נורמות הקניית

בבניין נמצא המועדון בקריתגת. השניים" ''מועדון של ובניהולו בהפעלתו השתתפה המשטרה
והתרבות. החינוך במשרד לנוער והמחלקה המקומית הרשות עם בשיתוף ומנוהל המשטרה

בשכונת "ביתרמז" במועדון צעירים בהדרכת מ~טרה איש קבע דרך משתתף ירושלים בנפת
צעירים. 25 שמנה והביטחון, המשטרה לבעיות חוג היתר, בין הוקם' המועדון במסגרת מורשה.

הארצי. ובמטה הנפה במטה וביקרו המשטרה על הרצאות שמעו החוג חניכי
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הפועל חדרה)' משטרת (צעירי צמ"ח מועדון של בניהולו שותפות חדרה ועירית המשטרה
80 הפנוי זמנם את מבלים זה במועדון והתרבות. החינוך במשרד לנוער המחלקה של בפיקוחה
המשטרה נושאי על הרצאות נתקיימו המועדון, של הרגילה החברתית לפעילות בנוסף צעירים.
ובמטה הגבול משמר של בבסיס הארצי, ההדרכה בבסיס הנפה, במטה ביקרו והמשתתפים והביטחון

הארצי.

למועדונים מופנים אלה נוער מבני חלק נוער. הקולטים נוער, מועדוני 12 פועלים בבארשבע
המשטרה. של הנוער חוקרי עלידי

קייטנות ב.

החמנייה מוארכות. ולקייטנות רגילות לקייטנות ילדים המשטרה היפנתה בעבר, כמו השנה,
באותם  עבריינות למניעת המקומיות הוועדות ועם לנוער המבחן שירות עם בשיתוף נעשתה

כאלה. שקיימות המקומות

מוארכות, לקייטנות הביןמשרדית הוועדה של ההנחיות לפי מופעלות המוארכות הקייטנות
וכן ישראל, משטרת הבריאות, משרד הסעד, משרד והתרבות, החינוך משרד נציגי בה שמשתתפים

בדרכים. תאונות למניעת הלאומית המועצה מן נציגים

ובנצרתתחתית. בטבריה בקריתשמונה, בירושלים, מוארכות קייטנות ארבע קוימו השנה
חמישה השתתפו אלו בקייטנות 1478 נקלטו מהם צעירים, 552 אלה לקייטנות הופנו בםךהכל
 מוארכות לקייטנות הנשלחים במספר ירידה חלה הקודמות' לשנים בהשוואה שוטריםמדריכים.

נוער לבני בקייטנה
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2,256 הופנו רגילות לקייטנות ל1,100. וב1967 ל636 ב1968 מספרם הגיע זו בשנה 478 לעומת
לקייטנות המופנים במספר (גם 24 היה בהן השוטריםהמדריכים מספר , 1'597 נקלטו מהם צעירים,
הרגילות הקייטנות ילדים). כ400'2 נקלטו אשתקד  הקודמת בשנה מאשר השנה יותר קטן רגילות
הנגב פתחתקוה/השרון, רמלה/רחובות, יזרעאל' צפת/כנרת, חדרה, חיפה, עכו, בנפות פעלו

ורמתגן.

כמוכן חבלות: מפני והזהירות בדרכים הבטיחות בנושאי רבות הרצאות ניתנו בקייטנות
כלבים. מופעי בפניהם והוצגו החופים משמר בספינות שיט ימי בהן למשתתפים אורגנו

רכוש" "נאמני ג.

"נאמני של קבוצות הגדול" "החופש בחודשי השנה, גם הקימו הדרומי במחוז היחידות רוב
אשר היסודי, הספר בית של הגבוהות הכיתות תלמידי של קבוצות הן אלה הספר. בבתי רכוש"
בתקופת הילדים וגני הספר בית רכוש על לשמור מתנדבים המשטרה של ובהדרכתה ביוזמתה
באשקלון הרכוש" "נאמני המקומיות. שברשויות לנוער המחלקה עם בשיתוף מתבצע הדבר הפגרה.

ובכנסים. עיון בימי גם השתתפו ובאשדוד

הסברה ופעולות ספורט לחוגי סיוע ד.

הנוער. בקרב עבריינות במניעת לעסוק משטרה אנשי נתמנו ובנפות המשטרה בתחנות
ולהפנות הספר, מבתי הנעדרים וקטינים משוטטים צעירים אחר להתחקות היתר, בין הוא, מתפקידם

ולקייטנות. למועדונים צעירים

הוא הספורט כי בידעה צעירים, של ספורט לחוגי המשטרה מסייעת בארץ שונים במקומות
חיוביים. לאפיקים מנוצל הבלתי המרץ להפניית בדוק אמצעי

בנושאי הנעורים בני בין ההסברה מסע הוגבר ,1969 בשנת ובעיקר הימים, ששת מלחמת מאז
עירנותם. את להגביר במגמה החבלות, וסכנת הפנים ביטחון

למשטרה שמחוץ גידמים עט ותיאום פעולה שיתוף! .4

ובנוער בילד הטיפול שירותי א.

נושאים נדונו הפנים שבמשרד ובנוער בילד הטיפול ושירותי המשטרה בין התיאום בוועדת
 אלה:

אלקטרוניים; מחשבים בהפעלת הסעד ומשרד המשטרה בין התיאום (1)

,. קטינים בהיותם עבירות שעברו לאנשים פלילי* רישום היעדר בדבר "תעודות מתן (2)

המשטרה; עלידי אצבע בטביעות השימוש (3)

צעירות. ובפרוצות סוטות בנערות הטיפול (4)
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לנוער מבחן ה שירותי. ב.

לנוער המבחן שירות הנהלת עם פגישות מספר קיימו נוער' בבעיות העוסקים המשטרה, קציני
 .■ דלהלן השאלות נדונו ובהן המחוזיים המבחן קציני ועם

למשטרה! השירות ומן המבחן לשירות מהמשטרה והפנייה דיווח נוהלי (1)

לצעיריםן פלילי" רישום היעדר בדבר "תעודות מתן (2)

במשטרה. התיק סגירת על לקטינים הודעות (3)

נוער לעבריינות המדור קציני מפי הרצאות מבחן לקציני בקורס המשתתפים שמעו כמוכן
פלילי. לזיהוי המחלקה במעבדות ביקרו הקורס חניכי במרחבים. היחידות מן משטרה וקציני

נוער לבני החסות רשות ג.

(ראה חמות ממעונות חוסים בריחות של הבעיה בליבון עסקו הארצי והמטה המשטרה יחידות
המוסדות מן הכרוניים הבורחים את לקלוט נועד אשר גילעם, הסגור המעון גם לעיל). 2ב סעיף

סגור. שהוא למרות ממנו ברחו וחומים במשימתו עמד לא הפתוחים,

המשטרה. לעבודת שהוקדש עיון יום החסות שבמעונות הסוציאליים לעובדים ערכה המשטרה
נמצאים שבתחומן התחנות ומפקדי הנוער יחידות ראשי המעונות,, מנהלי בין פגישה נתקיימה כן
ובהבאתם בחקירתם למעון, בהחזרתם בורחים, בעצירת הכרוכות הבעיות נדונו בפגישה מעונות.

לדין.

את להגביר במגמה תלאביב במחוז המעקב קציני עם נועדו בנוער העוסקים משטרה קציני
פלילי. לזיהוי במעבדות ביקור ערכו הארץ מכל המעקב קציני גם ביניהם. והתיאום הפעולה שיתוף

רחוב קבוצות עם והעובדים סעד פקידי ד,

בין מידע והחלפת נוהליתיאום קביעת היתה שמטרתם מיפגשים, כמה נתקיימו השנה במשך
עם העובדים עם גם קוימו כאלה מיפגשים המקומיות. שברשויות הסעד ופקידי המשטרה יחידות

המשטרה. יחידות ובין ביניהם הפעולות תיאום לשם רחוב", "קבוצות

מחקרים .5

הנוער. עבריינות בנושאי מחקרים שני נערכו השנה

והשווה עבריינים, צעירים של לדין בהבאתם הסלקציה תהליך את בחן הראשון המחקר צוות
לעומת תיק, פתיחת בלא במשטרה הסתיים שעניינם אלה עלידי המבוצעות העבירות שיעור את

לדין. שהועמדו אלה אצל. שיעורן

המימצאים .19661959 השנים בין בירושלים בקטינים שבוצעו מין בעבירות דן השני המחקר
.1970 בשנת יפורסמו המחקרים שני של
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זי פרק

דרכים ותאונות תנועה
הדרגים ותאונות התנועה בעיות .1

שאת. וביתר השנה גם נמשכה ,1967 מאז שנסתמנה הקטלניות, הדרכים תאונות במספר העליה

בדרכים. ההרוגים מספר גדל בייחוד השנה. עלה נפגעים עם דרכים תאונות של הכולל המספר גם

התאונות במספר העליה אנשים. 17,490 נפגעו שבהן דרכים, תאונות 12,284 נרשמו 1969 בשנת
הקודמת. השנה לעומת ב%10.6 הנפגעים במספר והעליה הקודמת, השנה לעומת ב9.30/0 מתבטאת
גדל בכבישים ההרוגים ומספר ,13.80/0 של עליה  ל404 מ355 גדל הקטלניות התאונות מספר

בכבישים. אנשים 37 חודש בכל נהרגו בממוצע .%8.3 של עליה  ל442 מ408

של שהייתם ובאורך והנהגים הרכב כלי בריבוי ספק, ללא קשורה, התאונות במספר העליה
הירידה נמשכה השנה גם הימים. ששת מלחמת לאחר רבה במידה שעלה בכבישים, הרכב כלי
תושבים 100,000 לכל התאונות מספר גדל זאת לעומת נסיעה! ק"מ למיליון התאונות במספר

אנשים. ל421 מ396

רכב כלי 230,410 נעו הארץ ובכבישי תושבים 2,319,000 1969 בשנת מנתה ישראל אוכלוסיית
השנים בין נעה ייצורם ששנת רבים, רבב כלי נעים שבכבישים בחשבון לקחת יש מנועיים.
את קיבלו תמולשלשום שאך חדשים, הגה אוחזי של ניכר אחוז יש הנהגים ושבקהל ,19601950

נכבד. מקום הצעירים תופסים זה בקהל רשיונם.

בעיקולים דרכים תאונות זהירות!
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לאו. אם תאונה תתארע אם המקרים ברוב הקובעת היא בכביש ברכב הנוהג של התנהגותו
ונהיגה בדרכים מינימאליים נימוס מכללי התעלמות בזולת, התחשבות חוסר תוקפנית' התנהגות
בעיית את יום מדי ומחריפים בדרכים תאונות המרבים האדם, של מעשיו אלה  מסוכנת או פזיזה

התנועה.
 (1968 בשנת 224,514  (לעומת השנה227,829 שנרשמו תנועה כדי תוך העבירות מספר
מתגלות עבירות של גדול לא שאחוז בחשבון לקחת (ויש זו עבריינות של חריפותה על מעיד
ביטחון בשטח אלה בזמנים עליה הרובצת המעמסה עלאף המשטרה, מקדישה עלכן ונרשמות).
תאונות הגורמות הן שהן עבירות, של זה בסוג להילחם ואמצעים ציוד כוחאדם, ויותר יותר פנים,
וכמה כמה אחת ועל הכביש, קטעי רוב על לפקח ממפיק האדם כוח אין עדיין עתה גם אד בדרכים.

היממה. שעות בכל פיקוח להציב המשטרה של בכוחה אין
הסלקטיבי הפיקוח ואילו ושוטרים, שוטרות עלידי נעשה העירוניים הכבישים על הפיקוח
התנועה על קיים מוגבר פיקוח מנועי. רכב על סיירים עלידי מבוצע הביןעירוניים בכבישים
גם  היממה שעות בכל בכבישים הנמצאים המשטרה' של הרכב כלי כל והשיא. העומס בשעות

בדרכים. התנועה על עין לפקוח נצטוו  סיור בתפקידי שאינם אלה
מנציחות לצומת, מצומת פעם מדי והמועברות בצמתים המותקנות האלקטרוניות' המצלמות

לדין. העבריינים את להביא ומאפשרות תנועה כדי תוך תעבורה עבירות
על דוחות 227,829 כלולים זה במספר תעבורה. עבירות על דוחות 512,912 נרשמו בסךהכל
עצירה חניה, עבירות על שנרשמו הדוחות מספר השנה. עלה שמספרם תנועה, כדי תוך עבירות
רכב של מוסדרת ולא חוקית בלתי לחניה כי ידוע' ל285,083. הגיע רכב של חוקיים בלתי והעמדה
בעקיפין, גורמת, אף והיא הכי, בלאו העמוסים התנועה, בעורקי התנועה זרימת על השפעה יש

בדרכים. תאונות להתארעות
איסור, תמרורי והורדו איסורים הותרו החניה: ועל הרכב כלי תנועת על להקל כדי רבות נעשה
מטפלים תמיד לא לתנועה, בולטת בצורה מפריעה אינה אבל אסורה החניה שבהם ובמקומות,
מוסדר חניה מקום ולחפש לטרוח הנהג של ברצונו החניה עניין מצטמצם בעצם תנועה. בעברייני

לרבים. מטרד מהווה איננו ורכבו מוצא, שטורח ומי מטרים מאות כמה של ברדיוס וחוקי
הטובים ליחסים מוסיפים אינם המשטרה, אנשי עלידי הנרשמים תעבורה, עבירות על הדוחות
הגדול והציבור המשטרה בין חיכוכים מעט לא גורמים אלה דוחות והמשטרה. הציבור בין השוררים
בעברייני תטפל לא המשטרה אם הדבר יהיה מי לטובת היא: השאלה אולם ברכב: הנוהגים של
ייסתמו תנועה", "פקקי יותר יתהוו אם הציבור לטובת זה יהיה האם ? מטפלת שהיא כפי תנועה

? דרכים בתאונות הנפגעים יותר עוד ויתרבו עצבים) ומריטת זמן (בזבוז הכבישים
הובאו לא והעבריינים באזהרות מקילות בנסיבות הומרו עבריינים נגד שנערכו דוחות אלפי
בנושא האכיפה מדיניות את המשטרה תקיים כללי באופן אך זו, מדיניות תקוים להבא גם לדין.
לייעודה. נאמנה תהיה ולא תפקידה את תמלא לא אחרת  פעם לא עליה שהוצהר כפי התנועה,
בלתי שנמצאו מנועיים רכב כלי 2,128 הכבישים מן משטרה אנשי עלידי הורדו 1969 בשנת
ברכב להשתמש עליהם האוסרות הודעות, קיבלו הנהגים מיכאניים. ליקויים בגלל לתנועה כשרים

הרישוי. במשרד חוזרת בדיקה רכבם נבדק לא עוד וכל הליקויים תוקנו לא עוד כל

במקומות לחוק בולט בניגוד שחנו על בתלאביב, רובם חנייתם, ממקום נגררו רכב כלי 8,665
הזורמת. לתנועה מיכון שהיוו או תקינה, לתנועה שהפריעו

תלונה כל תנועה. עברייני נגד הציבור מן המגיעות לתלונות רבה חשיבות מייחסת המשטרה
לדין. העבריין מובא לכאורה, אשמה קיימת ואם נחקרת אזרח עלידי המוגשת
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ספר בתי ב896 וח כיתות תלמידי 46,238 השנה הקיפה התנועה בנושא וההדרכה ההסברה
בבתי נמוכות כיתות תלמידי וכן נלער בני קבוצות 151 תיכוניים, ספר בבתי גדנעים 270 יסודיים,

הילדים. ובגני היסודיים הספר

הבטיחות במשמרות חדשים חברים

את ולצה"ל המשטרה המשפטים, התחבורה, למשרדי משותפת ועדה סיכמה הנסקרת בשנה
והתנועה ל"דרד המתייחסים התעבורה, תקטת של חלקים באותם נרחבים תיקונים בדבר דיוניה
החל בתוקף ויהיו ב1.1.70 פורסמו התמרורים ולוח התקנות חדש. תמרורים לוח ובדבר בה"

ב1.7.70.

אלה: צעדים ננקטו התעבורה. בתקנות האמורות התמורות לאור

ז השוטריםהסיירים בשביל אישום "נוסחי של הדשה חוברת הוכנה .
,. החדשות לתקנות שהותאמו האלקטרוני, למחשב התכניות תוקנו .

תנועה: עברייני להזמנת מתוקנים טפסים והוכנו תוכננו .
לתוקפן. החדשות התקנות של היכנסן לקראת במשטרה' הדרגים לכל הדרכה תוכננה .
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כדרכיפ התעבורה חוקי על עכירות .2

הדרכים. בתאונות חלקן ועל לסוגיהן תעבורה עבירות על נתונים דלהלן 56 ,55 ,54 בלוחות

 2.6

 18,3

54 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
1969  1968

+ 16.6

111,354

5719

לםוניהו באחוזים9681069נעבירות השינוי

הכל +224,514227,629סך 1.5

מופרזת +10,22212,180מהירות 19.2
כחוק שלא 6,2183,015עקיפה 51.5

קדימה זכות +5,0425,275אימתן 4.6
איתות +10,06713,100עבירות 30.1

נכון לא בנתיב ונהיגה הימין על 9,8868,550אישמירה 13.5
נכונה לא +9,85011,172פנייה 13.4

רמזור או לתמרור 39,01934,262איציות 12.2

תאורה +10,86211,012עבירות 1.4

לתנועה הפרעה 3,332246גרימת 92.6
+1011שיכרות 10.0

אחרת מסוכנת +10,08312,531נהיגה 24.3

114,591 נהיגה כדי תוך נהגים עבירות

7,003

28,29122,086 21.9

8,2647,921 4.2
4,8476,124+ 263
13,90911,831 14.9
21,45134,356+ 60.2
5,2624,156 21.0
4,4023,745 14.9
16,49420,535+ 24.5

68,668 74,629

אופניים רוכבי עבירות

רגל הולכי עבירות

נוסעים של חוקית בלתי הסעה
מטען עבירות

מיכאניים ליקויים
רישוי עבירות

שלישי צד ביטוח עבירות
חוקיים בלתי ורעש צפירה

עבירות שאר

התעבורה חוקי על אחרות עבירות

סטאטיסטיות לקבוצות שסווגו עבירות, של אחדים בסוגים פירוט יתר ניתן 1968 בשנת החל
זאת, בכל הקודמות, השנים מן סוגים אותם נתוני עם להשוותן שאין אףעלפי יותר. מפורטות

להשוואה. הראשיות בקבוצות הסיכומים ניתנים
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55 לוח

19691967 שנרשמו תעבורה דוחות

1969 1968 1967
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56 לוח

1969 התאונות וסיבות תעבורה עבירות
(באחוזים)

%32ר\^8.^ק*£*! 1*רי . %20

נכון לא בנתיג נהיגה כולל #
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דרכים תאונות .3

החישוב שיטת א.

אדם. בני נפגעו שבהן דרכים לתאונות רק מתייחמים זה בפרק הנתונים

ועל התאונות על והשוואות מספריים נתונים רק לא כוללים דלהלן והדיאגרמות הלוחות
כגון: לנו, ידועים שפרטיהם הגורמים, לפי הדרכים תאונות מצב של ניתוח גם אלא בהן, הנפגעים
הסיבות המורשים; הרכב כלי למספר התאונות של המדד ,. לאוכלוסייה התאונות מספר של המדד

והמחוזות. הנפות לפי והתפלגותו התאונות להתארעות

התאונות על מהם ללמוד ניתן ספק שללא אחרים, גורמים שני על נתונים בידינו אין לדאבוננו,
המוטורית התנועה היקף של מסווג ורישום בארץ הכבישים של הכולל האורך והם: התארעותן, ועל

הרכב. של העבודה שעות ולפי הכבישים כל לפי 

בהכרח פוגם בלבד, לרכוש מק נגרם בהן הדרכים תאונות על נתונים העדר כן, על יתר
תאונה של תוצאותיה שחומרת לזכור יש כי בידינו! המצוים מהפרטים להסיק שניתן במסקנות,
שאיאפשר גורמים  הנהג של האינסטינקטיבית ובתגובתו המקריות בגורם מעט לא תלויה

בדיעבד. במדויק להעריכם לא ואף מראש לחזותם

אופראטיביים. לקחים מהם ולהסיק בידינו המצוים מהנתונים ללמוד ניתן אףעלפיכן

התאונות ב.

לסוגיהן התאונות (1)

בין התאונות. במספר ירידה או עליה מבוטלת, לא במידה קובעת, שונים גורמים של הופעתם
הנוהגים של הנהיגה משמעת את וראשונה, בראש למנות, יש התנודה על המשפיעים הגורמים
ובאוכלוסייה הרכב בצי הגידול את וכן בכבישים, עמם יחד הנעים אחרים, לנוהגים ויחסם ברכב

ומצבם. קיבולם כושר הכבישים, רשת התפתחות ואת

נפגעים, עם תאונות 12,284  בדרכים התאונות במספר גדולה עליה נרשמה 1969 בשנת
.1968 בשנת %3.4 של עליה לעומת ב%9.3, המסתכמת גדולה עליה  1968 בשנת 11,239 לעומת
15,818 לעומת קל, ופצועים קשה פצועים הרוגים, 17,490 ניכרת: עליה יש הנפגעים במספר גם
בשנה 404  יותר עוד חמור המצב הקטלניות התאונות במספר .%10.6 של עליה  הקודמת בשנה
עליה  אשתקד 408 לעומת זו, בשנה הרוגים 442 ;%13.8 של עליה  אשתקד 355 לעומת זו,
אשתקד. 12,786 לעומת קל, פצועים ו14,076 אשתקד 2,624 לעומת קשה, פצועים 2,981 ;8.30/0 של
ילדים 10  ילדים 69 נהרגו זו בשנה ל599. מ557 עלה תושבים 100,000 לכל הנפגעים מספר

מאשתקד. יותר
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57 לוח

העונה חודען* לפ> דרכים תאונות
9$$ו $96ו, 959ו,

1 ?00 0ג;>ו1 .££.;

1969 1968 1959
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58לוח
ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות

 19601969
התאונות

מספר
האוכלוסייההנפגעים

סם0ו
התאונות

מספר
הנפגעים

פציעות
קשות

פציעות
100.000קלות תושביםלכל

1,6616,57610,5852,150,000391492
1,6826,89011,1562,232,000394500
1,6997,31612,1272,332,000396520
1,953^44414,1482,429,000439582
2,2289,33915,9892,523,000470634

2,1578,89715,4892,599,000437596
2,1078,83315,4762,657,000422582
2,0978,42215,0962,775,000392544
2,1218,76315,8182,841,000396557

2,4169,46417,4902,919,000421599

הכל קטלניותסד

19608,405168

19618,792220
19629,240225
196310,660263
196411,862295
196511,368314
196611,205265
196710,869350
196811,239355

196912,284404

59 לוח
המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

1969  1968
באחוזים השינוי 1969 1968

+ 93 12,284 11,239
+ 2.7 2,919,000 2,841,000
+ 9,8 *230,410 209,780

53 54

דרכים תאונות
האוכלוסייה

(מנועיים) המורשים הרכב כלי
ל1,000 התאונות מספר

(מנועיים) מורשים רכב כלי

לסטאטיםטיקה. המרכזית הלשכה של ארעיים נתונים לפי *

כלי וכן טרקטורים ישראל, ומשטרת צה"ל של הרכב כלי נכללו לא המנועיים הרכב כלי במניין
ארעי, הוא האחרים ובלוחות זה בלוח הרכב כלי מספר ויותר. שנה מזה פג רשיונם שתוקף רכב,
מספר השנתי, הדוח לפרסום עד לםטאטיסטיקה, המרכזית הלשכה לנו מסרה אשתקד שגם כשם

זה. בדוח שתוקן המנועיים, הרכב בלי של ארעי

60 לוח
חומרתן לפי דרכים תאוטת

1969  1967
באחוזים השינוי

1968 1968 1967
1968/1968 1968/1967 _ _

+ 9.3 +3.4 %100.0 12,284 %100.0 11,239 100.00/0 10,869

התאונות

הכל סך

+ 13.8 1.4ן

+ 13.9 +1.1
+ 8.0 +4.0

3.3
19.7

77.0

404
2,416
9,464

3.1

18.9

78.0

355
2,121
8,763

3.2 350
19.3 2,097
77.5 8,422

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

130



61 לוח

1969 חומרתו לפי דרכים תאונות
המחוזות לפ*

הצפוני המחוז

תלאביב מחוז
הדרומי המחוז
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62 לוח
והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות

1969

הזמן החומרה הכל ד ם

לילה
קלות פציעות

םהז לא דדד מהז
בצומת עירונית בגומת

דרו
עירונית

קשות פציעות קטלניות
מספר

התאונות

3,421 8,863 628 2,917 3,683 9,367 100.0 9,464 100.0 2,416 100.0 404 100,0 12,284 הכל סך

חיפה 1,28410.54210.431212.99309.896529331964930354נ.

צפת/כנרת 2381.9205.0572.31611.7109231292616969נ.
עכו 2982.4225.41104.61661.8135311632623959נ.

יזרעאל 2642.1164.01134.71351.4106191582420559נ.
חדרה 3873.2266.4542.23073.21273926043266121נ.

662 1,809 183 1,029 405 1,442 17.9 1,699 26.7 646 31.2 126 20.1 2,471 הצפוני המחוז

9898.1235.7883.68789.3953362367759230ירושליםנ.

1,1269.24912.12028.48759.2594188532101809317רמלה/רחובותנ.

1,27510.35212.92319.699210.5829256446110862413פתחתקוה/השרוןנ.

1,28010.44711.626911.196410.278025350066997283הנגבנ.

הדרומי 4,67038.017142.379032.73,7093923,1561,0591,5142843,4271,243המחוז

תלאביב 5,14341.910726.598040.64,05642.94,7692,2193741613,6271,516מחוז

%41.9 תלאביב ובמחוז %38.0 הדרומי במחוז התאונות, מכלל %20.1 אירעו הצפוני במחוז
בכבישי %31,2 הדרומי, המחוז בכבישי אירעו הקטלניות התאונות מכלל %42.0 התאונות. מכלל

תלאביב. במחוז ו%26.5 הצפוני המחוז 8



63 לוח

המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות

19681969

נס תהתאו ו נ ו

הדרומיהמחוזתלאביבמחוזהצפוניהמתהבאחוזיםהכלסד

196819691969 1968196819691968196919681969

11,23912,284100.0הכלסד 100.02,2932,4714,6105,1434,3364670

1,493 1,264 1,991 1,544 730

59 64 62 55 49

200 215 308 401 154

122 111 94 96 77

3 3   

1,840 1,789 1,978 1,855 923

195 134 365 324 107

411 370 210 164 207

103 109 69 75 70

244 277 66 96 154

610 34.3 30.4 4,214 3,418

24 1.4 1.3 170 143

168 5.4 7.0 662 784

60 2.4 2.4 293 267

1   3 4

888 38.6 40.3 4,741 4,532

94 5.4 4.9 667 552

225 6.7 6.8 828 759

66 2.0 2.2 242 250

157 3.8 4.7 464 530

נע רכב עם התנגשות

חונה רכב עם התנגשות

חנייה לשם לא שנעצר רכב עם התנגשות

דומם עצם, עם התנגשות

רכבת עם התנגשות

רגל בהולך פגיעה או דריסה

רכב כלי בתוך בנוסע פגיעה

התהפכות

החלקה

אחר סוג
£



64 לוח

והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות
1969

1 פ ם והתאמ נ וניםההרמספרתו

ש ד ו ה רגלהומןהמקוםה ונהגיםנוסעיםואתריםהולכי
הבל דרופן

עירונית
לא דרו
לילהיוםעירונית

הכ'ל םך
ילדיםמבוגריםילדיםמבוגרים

הכל 4042111932491554421665420715סך

28181012162915311ינואר

30131720103410519פברואר

1714398181044מרץ

21912129221228אפריל

281711199329518מאי

422220291345208161יוני

41231830114985324יולי

39231630939152211אוגוסט

3416182593688191ספטמבר

30111921936141192אוקטובר

492425252455247204נובמבר

452124172847214202דצמבר

דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי (2)

של עליה  דרכים בתאונות השנה במשך מעורבים היו מורשים מנועיים רכב כלי 17,132
עליה  אשתקד 5,719 לעומת פרטיות, מכוניות 6,737 מהם  הקודמת השנה לעומת %12.7
בלבד. ל13.20/0 הגיע הכביש, על שנתווספו הפרטיות, המכוניות שאחוז בזמן בו  ב%17.8
של עליה  אשתקד 3,659 לעומת ל4,222, הגיע בתאונות מעורבות שהיו המשא מכוניות מספר
שהיו האוטובוסים במספר העליה משא. מכוניות 9.20/0 נתוספו הרכב שבמשק למרות ,%15,4
ב0.40/0. ירד שנתוספו המכוניות מכלל שאחוזם אףעלפי ל%9.1 הגיעה דרכים בתאונות מעורבים
היו בסןהכל ב%12.8. עלה שמספרם בעוד ל9.00/0 הגיע בתאונות מעורבות שהיו המוניות אחוז
היו התאונות מן ב%39.3 כאשר המנועיים. הרכב כלי מכלל %7.4 דרכים בתאונות מעורבים
מעורבים שהיו הרכב, לכלי שנגרם הנזק משא. מכוניות  וב%24.6 פרטיות מכוניות מעורבות
אלפי על נתונים בידינו שאין משום הנזק, מימדי את לאמוד קשה כבד. היה דרכים, בתאונות

בלבד. נזק נגרם אלא אנשים, נפגעו לא בהן התאונות,
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65 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב כלי
1969 . 1968

הרכב י. כ? סונ
הרכב השינויהמורשיםכלי

באחוזים
הרבב השינויהמעורביםכלי

9681969ל19681969
באחוזים

המנועיים הרכב כלי הבל +209,780230,410סף 9.815,19517,132+ 12.7

פרטיות +109,807124,333מכוניות 13.25,7196,737+17.8

משא +49,84654,419מכוניות 9.23,6594,222+ 15.4

מנוע עם ואופניים קטנועים +41,88242,946אופנועים, 2.53,1683,322+ 4.9

3,7153,700אוטובוסים 0.41,4521,584+ 9.1

+2,8333,196מוניות 12.8885965+ 9.0

(מנועיים) +1,6971,816שונים גי7.0312302 ל'

אופניים ותלת יאופניים 1,1771,01413.8דועלא

לבהמות רתומות יעגלות +152156דועלא 2.6

66 לוח

דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
1969
הרכב הרכבהמורשיםכלי המעורביםהמעורביםכלי אחוז
המורשיםבאחוזיםהמספרבאחוזיםהמספר בין

הכל 230,410%100.017,132%100.07.4המנועייםהרכבכליסך

פרטיות 124,33354.06,73739.35.4מכוניות

משא 54,41923.64,22224.67.8מכוניות

מנוע עם ואופניים קטנועים 42,94618.63,32219.47.7אופנועים,

3,7001.61,5849.342.8אוטובוסים

3,1961.49655.630.2מוניות

(מנועיים) 1,8160.83021.816.6שונים
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67 לוח

לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי
1969

הרבב כלי ?סוג עירוניתסד לאעירוניתדרד דרו

הכל 18,30213,5394,763סך

פרטיות 6,7374,7961,941מכוניות

משא 5941,628'4,2222מכוניות

965767198מוניות

1,5841,342242אוטובוסים

2,4072,086321קטנועים

39034842אופנועים

מנוע עם 18616224אופניים

סירה עם וקטנועים אופנועים 33928653תלתאופנועימ,

(מנועיים) 302166136שונים

ותלתאופניים 1,014900114אופניים

לבהמות רתומות 1569264עגלות

התאונות סיבות (3)

התנהגות בשל 19.80/0 הנהג, של באישיותו קשורות היו (0/ס48.8) בדרכים התאונות במחצית
ליקויים עקב נגרמו התאונות מן 60/0% האופניים. רוכבי אשמת בשל נגרמו  %4.6"1 רגל הולכי

מיכאניים.

רובן ברוב האשם הוא האדם שגורם המסקנה, וגם שנים, מזה התמונה נשתנתה לא בסךהכל
עומדת. בעינה היא אף התאונות, של
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68 לוח
ולאעירוגיות עירוניות בדרכים התאונות סיבות

1969  1968

למיניהן הטיבות
עיהכלסד 5א1]ווניתידך יווניתדוד

10681968>!6>!ג196819691063

הכל 11,23912,2848,6659,3672,5742,917סך

המקרה בנסיבות מופרזת 653569362306291263מהירות
החוקית ההגבלה לגבי מופרזת 355023311219מהירות

לרכב קדימה זכות 55369345959394100אימתן

במעבר רגל להולד קדימה זכות 5076034615654638חצייהאימתן

רגל בהולך איהתחשבות
מסומן חצייה מעבר ללא 1181451061231222בצומת

"עצור" לתמרור 52367843557288106איציות
לרמזור 1822261631911935איציורו.

אחר הורייה לתמרור 32412930311איציות

קדימה" "זכות לתמרור 2012241842031721איציות

המכוניות בין רווח על 1,0161,186623666393520אישמירה
1971511411085643איתות

כחוק שלא 458454224245234209עקיפה
נכונה לא 1572711412171654פנייה

הימין על 363387189190174197אישמירה
31291720149סינוור

אחורנית 2022171872061511נסיעה

תקינים בלתי אורות  תאורה 35211592012חוסר

מסוכנת 5,2635,9453,7594,2751,5041,670סה"כנסיעה

2424191757שיכרות
נרדם 1620451215הנהג

אחרות אישיות 684622סיבות

הנהג של שבהתנהגותו אחרות 465227261924סה"כסיבות

רגל הולכי 2,3462,4312,1692,214177217סה"כהתנהגות

ותלתאופן אופניים רוכבי 5985605555024358סה"כהתנהגות

תקינים בלתי 138136108903046בלמים

תקין בלתי 211384139הגה
אחרים מיכאניים 1711744942122132ליקויים

מיכאניים 330323165136165187סה"כליקויים

הנוסעים 2963452453005145התנהגות
הדרך 687237503122תקינות
סיבות 2,2402,4261,6791,774561652שאר

ידועה בלתי 5213029882342הסיבה

2,6562,9731,9902,212666761סה"כשונות
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נפגעים (4)

היו ההרוגים כמחצית י, ונוסעים נהגים  ויתרם רגל הולכי היו הנפגעים מן ל%30 קרוב
.69 מתוך 54  רגל הולכי היו שנהרגו הילדים של רובם אולם רגל, הולכי

6,945 נפגעו הדרומי במחוז אנשים; 139 נהרגו ומהם אנשים 3,840 נפגעו הצפוני במחוז
אנשים. 112 נהרגו ומהם אנשים 6,705 נפגעו תלאביב ובמחוז אנשים, 191 נהרגו ומהם אנשים

69 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
1969  1967

ונהגים נוסעים הנפגעיםהשנה ואחריםכל רנל הולכי

196715,0964,536

196815,8184,890

196917,4905,104

70.0

69.1

70.8

10,560

10,928

12,368

30.0

30.9

29.2

70 לוח

רגל והולכי הרכב כלי סוג לפי  תאונות נפגעי
1969

הכל םר
רתומותיםאופניועםאופנותמבוני עגלות

לבהמות
הולכי

ואחרי
רגל
.מ

נהניםנהניםנובעיםגהניםנוטעיםנהגיםנוסעים הולכינוסעים
אחריםרגל

17,4905,7662,8097882,03544797106הכלסד 415,00896

217 2 14  25 15 67 99 442 הרוגים

18 1,118 62 6 143 13 402 150 409 660 2,981 קשה פצועים

75 3,673 42 35 640 31 1,608 623 2,333 5,007 14,067 קל פצועים

עזר. מנוע גום ואופניים קטנועים בולל *
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לוח

הנפותתאונותנפגעי לפי  והמחוזות,

 19671969■

הכל צ0הרוניסד םפ י זן פצועיםי

1967196819691967196819691967196819661867101531869

הכל 15,09615,81817.4903794084422,5522,6242,98112,16512,78614,067סך

חיפה 1,3801,5911,7843736492533003681,0901,2551,367נ.
צפת/כנרת 39243346714620806487298363360נ.

עכו 3433794641717235185130275277311נ.

יזרעאל 369534480162217104118131249394332נ.
חדרה 6446256452830301197676497519539נ.

הצפוני 3,1283,5623,8401121111396076437922,4092,8082,909המחוז

ירושלים 1,2861,1771,202273123135851021,1241,0611,077נ.
רמלה/רחובות 1,4481,5651,7065147532132302811,1841,2881,372נ.

פתחתקוה/השרון 1,4431,8401,8945654592332782741,1541,5081,561נ.
הנגב 1,4891,7482,1435457562463043731,1891,3871,714נ.

הדרומי 5,6666,3306,9451881891918278971,0304,6515,2445,724המחוז

תלאביב 6,3025,9266,705791081121,1181,0841,1595,1054,7345,434מחוז

§



72 לוח

רגל תאונותהולכ> נפגע*
1969  1967

2,30 ו

מבוגרים

ללדים

קל פצגעיס

קשה פצועים

69 68 67 69 68 67 69 68 67
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73 לוח

וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי

1969  1967

ר ידז נ הקפצועיםםו 5םפצועיש ק

הנגעים הכ?סךי^י7
רנל ונהגיםנוסעיםואחריםהולכי

הכל סו
ואחרים רנל ונהניםיםנוסעהולכי

הכל םד
ולכי לאחריםה ונהניםנוטעיםרנל

ילדיטילדים"מבוגריםילדיםמבוגרים ילדיםמבונריילדיםיםמבונרימבוגרים ילדים*מבוגריםם

569 8,224 1,336 2,036 12,165 82 1,491 296 683 2,552 9 185 37 148 379 15,096 1967

594 8,565 1,421 2,206 12,786 106 1,455 345 718 2,624 10 198 49 151 408 15,818 1968

566 9,753 1,408 2,340 14,067 101 1,744 362 774 2,981 15 222 54 151 442 17,490 1969

אופניים. נוהגי בעיקר
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74 לוח

גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים

1969  1967

ונהנים" נוסעים ואקנ: רנל הולכי ב.
_נפ.יים עד, הפני וו

146 40 הכל פך 143 40 הכל סו

562 98 660 1,239 430 1'669 2,329 1967

603 107 710 1,361 454 1,815 2,525 1968 הנפגעים כל

599 83 682 1,399 425 1,824 2,506 1969

81 9 25 12 37 46 1967

10  10 35 14 49 59 1968 הרוגים

14 1 15 36 18 54 69 1969

196737829680216821072

קשה 196845134584261106997פצועים

1969463362792831011388

482 87 569 998 338 1,336 1,905 1967

496 98 594 1,065 356 1,421 2,015 1968 לןל פצועים

497 69 566 1,080 328 1,408 1,974 1969

אופניים. נוהגי בעיקר *
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לדין וחהגאח החקירה .4

מקרה בכל לכן, האפשרי. בהקדם תיערך דרכים בתאונות שחקירה לכך, נודעת רבה חשיבות
דרכים בתאונות גם חוקר כזה צוות ובוחן. מחוקר המורכב צוות פועל נפגעים עם דרכים תאונת של
של מת*קידו התעבורה. חוקי על חמורות עבירות בשל שנגרמו אך נפגעים, בהן שאין מסוימות
שנשארו הסימנים ואת ומצבו הכביש תנאי את הרכב' כלי של המיכאני מצבו את לבדוק הבוחן
גובה החוקר התאונה. ובשעת לתאונה סמוך הרכב כלי של מצבו על והמצביעים התאונה לאחר עליו

אחרות. ראיות ואוסף ראייה ומעדי בתאונה המעורבים מן הודעות

המשטרה. של התביעה יחידות עוסקות לדין, ובהבאתם תעבורה עברייני של תיקים בהכנת
המשפט. בבית אלה תיקים שמיעת בשעת כתובעים מופיעים משטרה וסמלי קצינים

שלבי ועל דרכים תאונות בגין תיקים של הסילוק שלבי על פרטים דלהלן 7675 בלוחות
.י תעבורה עבירות בגין תיקים של הסילוק

75 לוח

תיקים  דרכים וסילזקםתאונות

1969

הסילוק תיקיםשלבי
לרישום פנקסים
נזק  ונו! תא
בלבד לרכוש

שנרשמו המקרים 14,9335,873כל

במשטרה 7,5984,273נסגרו

1,910787בחקירה

6,5671,315חויבו

37046זוכו

המשפט) ובבית (בתביעה ועומדים 3,734525תלויים

מאמר 223י

תנאי על 3568מאסר

6,6341,340קנס
הנהיגהעונשיס רשיון 65132שלילת

תנאי על רשיון 2,050108שלילת

נהיגה רשיון מלקבל 551פסילה
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76 לוח

וסילוקם תעבורה דוחות

1969

תיקים הסילוק שלבי

469,427

432,060

292,846

35,656

61,880
69,908

512
8,398

227

4,453
1,713

2,342
15,368

11,780

69,848

7

83

1,027

1,021

704

126

28,477

342
75

583

27

שנרשמו דוחות
קנס) עבירות (מהם
הברירה לפי שולמו

במשטרה נסגרו
במשטרה ועומדים תלויים

חויבו
זוכו

המשפט בבית ועומדים תלויים
טכניים שיבושים

הסגירה סיבות
אשמה אין

הוכחות חוסר
ציבורי עניין אין

אזהרות
אחרות מסיבות נסגרו

חיובים
קנס

מאסר
תנאי על מאסר

נהיגה רשיון שלילת
תנאי על נהיגה רשיון שלילת
נהיגה רשיון מלקבל פסילה

אחר עונש

שוטרים ננלידי שנמסרו אזהרות

השלילה תקופות
חודשים 3 עד

חודשים 6 עד 3

חודשים 12 עד 6

ומעלה שנה
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בית שפסק נהיגה רשיון מלהחזיק פסילה של עונשים על פרטים ו78, 77  הלוחות בשני
הנהיגה. רשיון ושלילת המשפט

77 לוח

המחוזות לפי  התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות
1969  1968

בחודשים השלילה תקופת

תנאי על שלילה ומעלה ס12 12  6 63 3 ער הבל סד

1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969 1868 1960 1968 1900 1968

1,021 1,447 27 62 583 528 75 54 342 413 2,048 2,504 הכל סך

287 257 9 18 104 93 12 16 99 113 511 497 הצפוני המחוז

159 156 6 23 231 142 30 7 53 71 479 399 מחיזתלאביב

575 1,034 12 21 248 293 33 31 190 229 1,058 1,608 הדרומי המחת

78 לוח

המחוזות לפי  דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות
1969

פת ו ה? ית ל חהלש םרוב י ש

336עיהכלסדהמחוז 612 תנאיעלשלילהומעלהמ12

כאכאאואבאכא

2,7011403682089477311752,050108הכלסד

47 540 1 27  26 1 21 2 114 51 728 הצפוני המחוז

35 570 2 18 3 12 1 18 16 64 57 682 תלאביב מחוז

26 940 2 72  39 2 50 2 190 32 1,291 הדרומי המחוז

תיקים  א

בלבד, לרכוש נזק  תאונה לרישום פנקסים  ב
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המוחזקים גשטחים הדרגיט ותאונות התנועה .5

של עליה  אשתקד 726 לעומת דרבים תאונות 816 המוחזקים בשטחים אירעו 1969 בשנת
היו בלבד זו בנפה כי סיני' וצפון עזה נפת חשבון על בתאונות העליה את לזקוף יש בעצם, .12.40/0

ובנפת התאונות במספר זעומה עליה היתה שומרון בנפת .1968 בשנת מאשר יותר תאונות 114
בדרכים. התאונות במספר קלה ירידה אף היתה יהודה

שבשטחים הביןעירוניים בכבישים שנעשו הרבים בשיפורים להבחין היה אפשר זו בשנה
תמרור שלטי של בהצבתם וכן אלה, בכבישים שהוצבו הנוספים התמרורים ובשלטי המוחזקים

העירוניים. באיזורים חצייה מעברי וסימון

79 לוח

הנפות לפי  דרכים תאונות
1969

הנולן רמו! עזה נפת יהודה נפת עזומרו; נפת הכל סד התאונות

372 222 213 100.00/0 816 הכל מך

37

118

217

21

46

155

35

63

115

11.5

28.2

60.3

94

230

492

קטלניות

קשות פציעות

קלות פציעות

80 לוח

הנפות לפי  תאונות נפגעי
1969

הנולי רמת עזה נפת
סיני וצפון הכל סו הפגיעה נ ו ס

23 452 312 335 1,122 הכל סך

973722371הרוגים

קשה 29999611363פצועים

קל 72619922927919פצועים
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עזה בנפת כולה היא זו ועליה ל94, מ76 עלה המוחזקים בשטחים הקטלניות התאונות מספר
הגדולה הירידה לעומת הנפגעים, במספר ניכרת עליה גם היתה אלה נפות בשתי שומרון. ובנפת

יהודה. בנפת הנפגעים במספר

 בישראל ס/3.30 לעומת  ל11.50/0 והגיע גבוה נשאר בשטחים הקטלניות התאונות אחוז
בישראל. 19.70/0 לעומת  ל28.20/0 הגיע פצועים עם הנפגעים ואחוז

430 היו הנפגעים בין הרוגים. 97 ביניהם ל1,122, הגיע המוחזקים בשטחים הנפגעים מספר
בישראל). %15.6 (לעומת %52.6  הרוגים 51 וביניהם בישראל) %143 (לעומת 38.30/0  ילדים

ל1,658  אלה בין תעבורה, עבירות על דוחות כ36,000 נרשמו הנסקרת השנה במשך
בישראל. הרשומים רכב, כלי של נוהגים

81 לוח

תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
1969

רכב
מקומי

הרשום רכב
בישראל הכל סר לסוניהו עבירות

24,372 1,658 36,030 הכל מך

מופרזת 2,1825831,599מהירות
כחוק שלא 12411113עקיפה

קדימה זטת 52219503אימתן
איתות 1,435691,366עבירות

נבון לא בנתיב ונהיגה הימין על 17414160אישמירה

נכונה לא 50941פנייה
רמזור או לתמרור 1,2721841,088איציות

תאורה 1,098131,085עבירות
אחרת מסוכנת 11211101נהיגה

6,056 913 6,969 נהיגה כדי תוך נהגים עבירות

410 412 אופניים רוכבי עבירות

27147224
80752755

27,57164426,927

מטען עבירות
מיכאניים ליקויים

עבירות שאר

27,906 743 28,649 התעבורה חוקי על אחרות עבירות

חוקית. בלתי חנייה על דוחות 10,950 נרשמו
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חי פרק

ביןלאומיים ויחסים הציבור עם יחסים
והציגור המשטרה .1

ורכושו שלומו על לשמור מתפקידה לציבור. מירבי שירות ליתן היא המשטרה של שאיפתה
בין ספור, לאין מגעים מולידים המשטרה של הרבים תפקידיה הטוב. הציבורי הסדר את ולהבטיח
רק לא ביטויים את מוצאים אלה מגעים האזרחים. ציבור לבין בנפרד, שוטר וכל כגוף המשטרה
המשטרה שמגישה ובסיוע בעזרה גם מתבטאים הם  המשפט או החקירות הסיור, במישורי

ביניהם. האישי היומיומי ובמפגש לפרט, והשוטרים

מטיל המשטרה, של היא לאכיפתו שהדאגה החוק, חיכוך. נקודת אחריו גורר זה יומיומי מגע
הגבלות של מטבען ביחד. החיים להסדר בשאיפה שמקורם חובות, וגם סייגים השאר, בין הפרט, על
יגונה, בל כורח שהן להבין עלינו שומה אולם, הציבור. של אחר או זה בחלק התנגדות מעוררות שהן
קיימים והאיסורים הסייגים בין ועוד: זאת בלעדיהן. אפשר ושאי המפותחת, החברה מחיי הנובע
עבריינים, בהם רואה איננו אפילו או בסלחנות עליהם לעוברים מתייחס הציבור מן שחלק כאלה, גם
בעיניו נראים מסוימים התנהגות ודרכי סייגים שכן המקובלות. והמצוות הנורמות מן שחרגו
בתקופה בהשקפות שחלו החדות התמורות לאור וזאת  הכלח עליהן שאבד נורמות  מיושנים

האחרונה.

כל התעבורה: תקנות הן המשטרה ובין הציבור מן נכבד חלק בין חיכוך לתחום בולטת דוגמה
נוטל רכב נוהג כל אולם, להן. לציית וחייב קיומן על יודע  כאחד רגל והולך רכב נוהג _ אזרח

לאזרח לב תשומת
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יוצר שהוא ובסכנות בזולת המדינה, בחוקי להתחשב מבלי הנהיגה, בשעת "חירויות" לעצמו
בדרכים.

לפורצי פעולה חופש מבטיחות אינן הדימוקראטית, החברה שמעניקה והחירויות האדם זכויות
על כידוע, ננקטים, החוק למימוש הפרלימינריים הצעדים החוק. מופעל אלו כנגד עול. ופורקי גדר
צעדיהם, להצר הבא כגורם המשטרה את מסוימים אזרחים לעתים, רואים לכן המשטרה. אנשי ידי

הדבר. כן ולא

כלשהו, חוק בוטל או שונה לא עוד וכל ישראל, מדינת חוקי את לאכוף מצווה ישראל משטרת
הציבור. בקרב כלשהי קבוצה או דהוא, מאן כרצון לפרשו או ממנו לסטות לה אסור

פעולה על הציבור מן לתלונות בהכרח מביאים ממנו, הנובעים והחיכוכים היומיומי המגע
בקפדנות. נבדקת המשטרה ליחידות המגיעה תלונה כל משטרה. איש נגד או המשטרה של כלשהי
בלתי נמצאו  תלונות 747 בלבד הארצי במטה נתקבלו והשנה  (80.30/0) שנחקרו התלונות רוב

משטרה. איש עלידי שנרשם תנועה, עבירת על דוח רקע על הוגשו רובן אגב, צודקות.

הגדול המספר ולפעולותיה. למשטרה הציבור שרוחש האימון גדול כי לציין, באים אנו בסיפוק
שהציבור מעיד מובהקים, משטרתיים בנושאים דווקא ולאו משטרה, ולאנשי למשטרה הפניות של

ולתלונותיו. לפניותיו קשבת אוזן במשטרה מוצא

והדרכה הפגרה .2

למצוא רצונה תפקידיה. ואת יעודה את לו להסביר כדי הציבור, אל להגיע משתדלת המשטרה
של לסיוע זקוקה היא ריק, בחלל לפעול יכולה איננה המשטרה כי ולצרכיה, לבעיותיה קשבת אוזן

בדרן תקלה הסרת
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וחשיבותם החברתי יעודה להסברת שורותיה בתוך המשטרה פועלת שני, מצד ממנו. ולעידוד הקהל
הציבור. עם ונאותים תקינים יחסים של

המוקשים בנושא ספר בתי ולתלמידי למבוגרים הדרכה וניתנה הסברה נוהלה השנה במשך
הופיעו כן חשוד. חפץ מציאת של במקרה להתנהג וכיצד מהם הנשקפות הסכנות החבלה, וחומרי
תלמידי הדריכו משטרה ואנשי בדרכים, התעבורה בעיות על והרצו הקהל בפני משטרה קציני

הבטיחות. משמרות במסגרת ספר בתי
וב346 ולתלמידים למבוגרים הרצאות ב547 בעיקר, התבטאה, המשטרה של ההסברה פעילות
ישיר למפגש הביאו והביקורים ההרצאות השונים. המשטרה במיתקני וקבוצות גופים של ביקורים
אקטואליות בעיות ועל בכלל המשטרה של בעיותיה על ראשון ממקור ששמע והקהל, המשטרה בין

בפרט. מטפלת, היא שבהן
וציבוריים. ממלכתיים וטקסים קונצרטים ב154 הציבור בפני הופיעה המשטרה תזמורת
מן ותודה הוקרה ומכתבי פרסים נוער ובני מבוגרים 138 קיבלו הנסקרת השנה במשך

למופת. אזרחות גילויי על המשטרה

המוחזקימ בשטחימ ציגור יח*י .3
המשטרה פועלת אחד מצד שכן למדי, מורכבים המוחזקים השטחים ותושבי המשטרה יחסי
את למלא היא משתדלת שני ומצד האוכלוסיה, בקרב עמם פעולה ומשתפי עוינים אלמנטים נגד
משטרה שירותי ולהגיש ישראל, במדינת מבוצעים שהם כפי השיגרתיים, השוטפים תפקידיה
והפרט הציבור לטובת לפעול הרצון מן גורעת המדינה לביטחון הדאגה אין לאוכלוםיה. טובים

שבשטחים.
בשטחים האוכלוסיה שכלל לציין, מעניין המיוחד, המצב מן הנובעים מהקשיים להתעלם מבלי
הזמן במשך למדה זו אוכלוםיה שנה. מדי ורבות הולכות אליה התושבים ופניות למשטרה, נזקקת
פנים משוא עימה אין כי לדעת למדה  האוכלוסיה כלפי המשטרה של ההתנהגות בהלכות פרק
לאזרח. אזרח בין מבדיל הוא אין וכי החוק, בעיני שווים הכל כי להכיר, גם למדו הם שוחד. ומיקח
הפונים הם רבים ולכן האוכלוסיה, בתוך אימון רגשי יצרו ואנשיה המשטרה של. ההוגן יחסה
"משמרות הופעת הקודם. השלטון בתקופת לגביהם לפנות העיזו שלא בנושאים גם ולעצתה, לעזרתה
למשטרה. חיובית וגישה נוחה אוירה הוא אף יצר המשטרה, עלידי שהודרכו בדרכים, הבטיחות"
שדנו שובות מקומיות בוועדות המשטרה השתתפה בשטחים, השלטונות פעילות במסגרת

ונוער. תעבורה ובבעיות ובתחזוקתם כבישים בתכנון ערים, בבינוי השטחים, בפיתוח

חוץ קשרי .4

הדרכת דוםטריים, ידע וחילופי לימוד מישורים: בארבעה מתנהלים המשטרה של החוץ קשרי
(איכון היומיומי המעשי המשטרתי במישור ופעולות קשרים ובחריל, בארץ זרים משטרה אנשי

ביןלאומיים. ואירועים בכנסים ישראל וייצוג וכר) הסגרה מידע, העברת עבריינים,

היו וכר צ'ילי, סינגפור, שוויץ, גרמניה, אתיופיה, מאוגנדה, רשמיים ואורחים משטרה קציני
ובמיתקניה. המשטרה ביחידות וביקרו ישראל, משטרת של אורחיה השנה במשך

שונים באירועים טוב רצון כשגרירות השתתפו המרחביות הסיור מיחידות שוטרות חמש
והחברה התיירות משרד מטעם לחוץלאיץ יצאו השוטרות ובאפריקה. בגרמניה הברית, בארצות

וירידים. לתערוכות הישראלית
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בוועידה ייצגו ישראל משטרת את במקסיקוסיטי. בערכה האינטרפול של הכללית הוועידה
הצפוני המחוז מפקד סגן כהן, מ, משנה ניצב פלילי, לזיהוי המחלקה ראש קפלן, מ. ניצבמשנה

בניויורק. ישראל בצירות נספח רוט, ש, וסגןניצב

חובותיה מטוסים! חטיפת תיירים: על וההגנה המשטרה בוועידה: שנדונו הנושאים בין
בעת חם בנשק בשימוש המשטרה סמכויות מעצרים! ביצוע בשעת המשטרה של וסמכויותיה

כנופיות. עלידי המאורגנות בהברחות המלחמה , בסמים סחר , עבריינים מעצר

החמישית בוועידה ישראל את ייצגו ישראל בנק של הכללי והמזכיר קפלן מ. משנה ניצב
הנהוגים כספים זיופי נגד המנע באמצעי דנה הוועידה במקסיקו. שנתקיימה כספים זיוף לענייני

.19681961 בשנים זה בשטח וההתפתחות בעולם בספים בזיופי וכן ובבלגיה בקנדה במקסיקו,

האלקטרוני "המחשב בנושא סימפוזיון התקיים בפאריס האינטרפול של הכללית במזכירות
מרכז ראש צפיר, מ, סגןניצב בסימפוזיון השתתף ישראל משטרת מטעם המשטרה". בעבודת

ישראל. במשטרת והמיבון הרישום

הכללית המזכירות מן בכתב או במברק פניות 1,411 ישראל במשטרת נתקבלו 1969 בשנת
ומכתבים מברקים 41 שונים. בנושאים חוזרים 357 הכללית המזכירות מן נתקבלו כן זה. ארגון של
בעזרת אוכנו השנה במשך לאומיות. ולמשמרות הכללית למזכירות ישראל משטרת ביוזמת נשלחו
לפי בישראל אוכנו אנשים עשרה לחוץלארץ. מישראל שנמלטו עבריינים חמישה האינטרפול

בארגון. החברות לאומיות, ומשטרות האינטרפול בקשת

(4.ק.1) הבץלאומי חשוטרימ אדגזן .5

חברי מספר משנה. סניפי 11 מונה (!.?.£) הביךלאומי השוטרים ארגון של הישראלי הסניף
איש. ל2,500 1969 שנת בסיום והגיע שנה מדי והולך גדל הסניף

בהיכל שהתקיים חברים, של ארצי מפגש הראשונה, הפעם זו הישראלי, הסניף קיים זו בשנה
בהרצליה, שהתקיימה החברים, לילדי קייטנה קיום היא לציון הראוייה נוספת פעולה התרבות.

ילדים. 150 בהשתתפות

היו ההכנסות כל בתלאביב. ,,שרתוך במלון נשף נערך !.?.£ של הישראלי הסניף ביוזמת
זכתה זו ברוכה יוזמה ,,תלהשוב(ר". ביתהחולים של השיקום במחלקת שחייה בריכת לבניית קודש

מאיר. גולדה הגב' הממשלה, ראש מאת חם הוקרה למכתב וכן רבים ולשבחים להדים

הביך השוטרים ארגון של הביןלאומי בסמינריון חברים בני ארבעה השתתפו שחלפה בשנה
שהתקיים נוער, לבעיות בכנס הישראלי הסניף נציגי השתתפו כן בצרפת. הפעם שנערך לאומי,

בפאריס. שהתקיים ,!.?.£ של הביןאלומי ובכנס בדניה

אוסטראליה אמריקה, אירופה, מארצות 1.1.4 חברי של רבות עשרות בארץ ביקרו השנה במשך
הישראלי. הסניף של חברים בבתי ואורחו יפות פנים בסבר נתקבלו האורחים כל ואפריקה.

שבועות. כשלושה בארץ ושהתה המניף של אורחת זו בשנה היתד. ודניה מגרמניה נוער קבוצת
רבות תרמו אלה ביקורים הארגון. חברי בני ונערות נערים קבוצת הקודמת בשנה אירחה זו קבוצה

ישראל. של האקטואליות הבעיות ולהסברת הקשרים להידוק
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59 החקירה יחידות .2

60 . . ואחרות כלכליות חקירות א.

60 ... הנאצים פשעי חקירת ב.

61 .... מיוחדים תפקידים ג.
63 ופיקוח תיאום ד.

64 מחקרים ה.
66 ... פלילי ורישום זיהוי ו.

עמוד

הכללי המפקח מכתב
3 המשטרה לשר
7 . (מפה) מרחבית חלוקה  ישראל משטרת
8 . . ארגוני תרשים ישראל משטרת

9
9

10

14

ותכנון ארגון א': פרק
. . . ומבנה ארגון .1

. ונוחלים שיטות תכנון, .2

. משפטי וייעוץ חקיקה .3

17 .... האדם כוח בי: פרק
17 והמצבה התקן .1

22 .... ושינויים נשירה גיוס' .2

26 בריאות .3

26 שבח ודברי פרסים .4

26 . . המוחזקים בשטחים האדם כוח .5

27 שירות תנאי .6

27 . . 1969 בשנת בשכר הטבות א.

28 חיים ביטוח ב.

28 וסעד רווחה ג.
29 והדרכה הכשרה .7

31 ..... הדרכה תכנון א.
31 .... ההדרכה שיטות ב.

32 הכשרה ג.

32 התמקצעות ד.

33 בחינות ה.
33 .... מרחבית הדרכה ו.

מקומיים משטרה אנשי הדרכת ז.

34 ... המוחזקים בשטחים
35 . תרבות ופעולות כללית השכלה ח.

35 .... הסברה פרסומי ט.

36 ... המקצועית הספרייה י.

36 גופני אימון יא.
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עמוד עמוד

.א. ובנוער בילד הטיפול 119שירותי

,ב. . . לנוער המבחן 120שירות

.ג. . נוער לבני החסות 120רשות

והעובדיםד. סעד פקידי
. . . . רחוב קבוצות 120עם

120מחקרים

121 דרכים ותאונות תנועה ז': פדק
121 . הדרכים ותאןנות התנועה בעיות .1

124 . בדרכים התעבורה חוקי על עבירות .2

128 דרכים תאונות .3

128 .... החישוב שיטת א.
128 התאונות ב.
144 .... לדין וההבאה החקירה .4

הדרכים ותאונות התנועה .5

147 .... המוחזקים בשטחים

ציבור יחסי ח': פרק
149 . ביןלאזמיים ויחסים
149 והציבור המשטרה .1

150 והדרכה הסברה .2

151 . . המוחזקים בשטחים ציבור יחסי .3

151 חוץ קשרי .4

152 . (1.?./\.) הביןלאומי השוטרים ארגון .5

153 העניינים תוכן
155 הלוחות רשימת

72 העבריינות מצב .3

72 החישוב שיטת א.
72 .... העבריינות היקף ב.

96 .... וחקירה גילוי פעולות .4

96 . . ומאמרם עבריינים גילוי א.
102 ... והחזרתו רכוש גילוי ב.
102 . . אשמות וסילוק משפטים ג.
107 ... ותחמושת נשק תפיסת ד.

108 ... המוחזקים בשטחים החקירה .5

111 הנוער בקרב העבריינות ו': פרק
111 והמגמות התמורות העבריינות' היקף .1

111 העבירות וסוגי העבריינים מספר א.
הנוער בעבריינות מגמות ב.

114 ... בארץ שונים במקומות
114 . . . צעירים בעבריינים הטיפול .2

המבחן לשירות הפנייה א.
114 . . חוזרת ועבריינות לנוער
117 חסות מוסדות ב.

117 . . הנוער בקרב עבריינות מניעת .3

117 . . . . לנוער מועדונים א.

118 קייטנות ב.

119 רכוש" "נאמני ג.
ספורט לחוגי סיוע ד.

119 . , . . הסברה ופעולות
עם ותיאום פעולה שיתוף .4

119 . . . למשטרה שמחוץ גורמים

154



הלוחות רשימת
מם'

העמוד הלוח

18 . . 19691960  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת 1

19 (דיאגרמה) 1969  התפקידים לפי האדם כוח חלוקת 2
21 19691960  הדרגות לפי האדם כוח מצבת 3
22 ובמחוזות הארצי במטה המצבה 4

23 19691%0  המצבה מן והורדות גיוסים 5

24 1969  בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים 6
24 1969  הסיבות לפי המצבה מן הורדות 7

25 19691968  במשטרה הוותק לפי האדם כוח הרכב 8

27 .... 1969  הנפות לפי  המוחזקים בשטחים האדם כוח מצבת 9

49 . . 19691967  המחוזות לפי  שנתקבלו ומציאות אבידות על הודעות 10

49 19691967  והוחזר שנמצא רכוש 11

50 19691967  מאסר פקודות של לפועל הוצאה 12

50 . . 19691967  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה 13

55 1969  נרחבים מיבצעים 14

הנושא

כוח
האדם

פעילות
הסיור

73 .... (דיאגרמה) 19691958  וחוקרים אוכלוסייה  שנחקרו מקרים 15

74 19691968  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 16
75 (דיאגרמה) 19691965  שנחקרו לסוגיהם מקרים 17

77 (דיאגרמה) 1969  שנרשמו עבירות 18
79 19691960  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת 19
80 19691968  איתביעה  עוונות 20
81 19691968  לסוגיהם אמיתיים ומקרים שנרשמו תיקים 21

82 19691968  והמחיזות הנפות לפי  שנרשמו תיקים 22
83 (דיאגרמה) המחוזות לפי  שנרשמו תיקים 23
85 .... 1969  המחוזות ולפי העבירות סוגי לפי  שנרשמו תיקים 24
86 . . 1969  והמחוזות הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 25
87 19691967  המניע לפי לרצח ונםיון רצח 26
89 19691968  התפרצויות 27
89 .... 1969  והמחוזות הנפות לפי  אמיתיים) (מקרים התפרצויות 28
90 19691968  גניבות 29
91 ... 1969  והמחוזות הנפות לפל  אמיתיים) (מקרים לסוגיהן גניבות 30
93 19691968  מסוכנים סמים תפיסת 31
94 1969  טביעה מקרי 32
94 19691968  התאבדויות 33
95 1969  והמחוזות הנפות לפי  לסוגיהם חטאים 34
97 (דיאגרמה; 19691967  וגילויים תיקים 35

98 ........ 19691968  אדם של גופו נגד עבירות 36
98 19691968  המוסר נגד עבירות 37
99 19691968  הרכוש נגד עבירות 38
100 19691968  אחרות עבירות 39
101 .... 1969  והמחוזות הנפות לפי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 40

חקירות
פליליות
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>שיאל מימטית
וקח"י מה"ד

>מור*ת ח>גון מדור
מס'

העמוד הלוח

102 ... 19691967  ישראליות בלירות  שהוחזר ורכוש שנגנב רכוש 41
102 ...1969  המחוזות לפי  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות 42
103 .... 19691968  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים 43
105 1969 בשנת קודמות משנים תיקים סילוק 44
107 19691967  תיקים סילוק 45
107 19691967  סילוקם  חטאים 46
108 1969  ותחמושת נשק תפיסת 47

109 1969  הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים 48
109 .... 1969  הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  שנרשמו תיקים 49
110 1969  הנפות לפי  וגילויים שנרשמו תיקים 50

112 19691960  העבריינים כלל בין צעירים עבריינים 51
113 (דיאגרמה) 19691960  צעירים ועבריינים העבריינות 52
115 19691968  צעירים ועבריינים העבריינות 53

הנושא

החקירה
בשטחים
המוחזקים

העבריינות
בקרב
הנוער

124 . 19691968  תנועה כדי תור עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 54
125 ...... (דיאגרמה) 19691967  שנרשמו תעבורה דוחות 55
127 (דיאגרמה) באחוזים התאונות וסיבות תעבורה עבירות 56
129 1969 ,1968 ,1959  השנה חודשי לפי דרכים תאונות 57
130 19691960  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות 58
130 ... 19691968  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות 59
130 19691967  חומרתן לפי דרכים תאונות 60
131 המחוזות לפי  חומרתן לפי דרכים תאונות 61
133 ... והמחוזות הנפות לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות 62
134 19691968  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות 63
135 1969  והזמן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות 64
136 . . 19691968  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי המורשים הרכב בלי 65
136 . 1969  דרכים בתאונות המעורבים הרכב וכלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי 66
537 . 1969  לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב כלי 67
138 .... 19691968  ולאעירוניות עירוניות בדרכים התאונות סיבות 68
139 19691967  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי 69
139 1969  רגל והולכי הרכב כלי סוג לפי  תאונות נפגעי 70
140 19691967  והמחוזות הנפות לפי  תאונות נפגעי 71
141 ..... (דיאגרמה) 19691967  רגל הולכי  תאונות נפגעי 72
142 ..... 19691967  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי 73
143 . . 19691967  גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי  ילדים 74
144 1969  וסילוקם תיקים  דרכים תאונות 75
145 1969  וסילוקם תעבורה דוחות 76

 התעבורה חוקי על עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 77
146 19691968  המחוזות לפי

דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות 78
146 1969  המחוזות לפי 

147 . 1969  הנפות לפי  דרכים תאונות 79
147 ......... הנפות לפי  תאונות נפגעי 80

148 . . 1969  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות 81

תנועה
ותאונות
דרכים

תנועה
ותאונות
בשטחים
המוחזקים
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191921733227489.5210572רצח1

לרצח2 353533242337291.44217862121נסיון

ברשלנות3 מוות וגרימת 60258157823171798.31293155.221הריגה

חמורה4 גופנית 4334429443855327944054489.7727418848563629321423חבלה

גופנית5 וחבלה 591052.585850753517159639102559882091.35981286176716681818251327725420717326410תקיפה

והכשלתו6 שוטר 85721836118251146442891915598.713516429522823835399371431תקיפת

53728509724374851944233985.976153106100100823512212איומים7

אדם8 של גופו נגד עבירות 68566619855346987715427886.399193151898125211234211612שאר

מבוגרים9  כחוק שלא ובעילה 781068662808091.2152715332אונס

קטינים10 32230327343490.05101112אונס

קטינים11  כחוק שלא 220202003197224721798.534727515161331בעילה

מבוגרים12  טבעיות בלתי 13131121818923651אבירות

קטינים13  טבעיות בלתי 311301293682896.7791033242עבירות

במבוגרים14 מגונים 2919282851972253519069.924825233481£14141מעשים

בקטינים15 מגונים 70622684196488547144140271.35720612991975287032155מעשים

בפומבי16 (אחרים) מגונים 260825211014215817136556.3193744423931641מעשיס^

זנות17 למעשה 12511241123152431311499.224622212105311311סרסרות

זנות18 למעשה 17721755170209157811697.1169238245202634שידול
זנות.15 לשם מקום 222222422814100.044113431החזקת

המוסר20 נגד עבירות 18351782914915861149283.71157463538122211שאר

לשוד21 ונסיוז 99297613692177237.12323817שוד
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וריגול)42 (בגידה המדינה בטחוץ נגד 494994088185281.65716122511עבירות

תקנות43 (הסתננות, חירום חוקי על עבירות
וכוי) 40242992103210293016871101115095790.160764123775402356616593712ההגנה

העט44 נגד 33ו4עבירות

חוויות45 בלתי והתקהלויות 13131314418310815100.013363912134131התאגדויות

נ4678 וחומר אחו נשק ירייה, כלי קת החז
25418236922726914248796.239496475822בלירשיון

 5721

הציבור47 שלוט 4313434270124414674442591653180384097.130923956348001020314835510213278571הפרעת

במישיה48 לרעה ושימוש 229222212214454341199.5582613077שוחד

לרשות49 כוזבות ידיעות ומסירת טקר 2626256225429114112174999.23550106615315247662עדות

הבטחון50 לשירות המתייחסות 116121042102103102198.1282739882עבירות

הציבורי51 הסדר נגד עבירות 144865138313112521812195176130413790.5176253322496490118574929971039213שאר
(כספים)52 ההגנה תקנות על 9138818713311092398.9276292536111עבירות

ויצוא)53 (יבוא המכס פקודת על 4446עבירות

1

י 6100.022
אחיות4 כלכליות 144144144166913224100.01730366064142עכירות
מסוכנים5 סמים 51ך10535104512791814803415128614587.8136118276383432445523עבירות

עבירות56 219477211763814791832692116697369.81211801959791003144832222443שאר
כ7 " ה 0117842800710980964868449416669720178141938149695140.9609810383139071437817400152617550262745107428654044250559

הרכוש ערן |
שנמצא |

ל"יאגי
1, /03.470

"נתפס חוץ מטבע

המטבע הסכוםטקריםסוג

5569,779דולריםא
שטרלינג.ב 121,547לירות
שווייצרייםג 1.1,460פרנקים
םד גרפתי 211,300פרנקים
גרמניםה 26,365םרקים
אלגיריוו 16,370פרנקים
ירדניםז 22,494דינרים

זהבחי 3338מטבעות
10אחריםט

מתפיסת סוכניםסמים

הסם ממקריםשנתפססוג לה ק ע:
ק'יגגרם

3263,179>9734חשישא
33.26554812אופיוםב
קוקאיןג

הרואיןד

מורפיוםה

11כוללו קהבםרת .דייגיםווצה"לידייתפסה

ז

ח

ט

8אתרים9

תיקים. 26 ה8נה במטך בםעומ נרנ*ר
 פליליות לעבירות מתיחסים שאינם חקירה יחידות של טיפולים

אחרות ליחידות וסיוע
בהתאםא פליליות, לעבירות מתיחסות שאינן פניות

2 ט' סעיף ,14.01.01 51618יפה"ק
אחרות,ב יחידות עבור עןנערכו חקירה פעולות

7 ט' סעיף ,14.01.01 לפה"ק 38872בהתאם

מאסר פקודות של לפועל הוצאה

המאסר פקי לפועלנתקבלוסוג טרםהוצאו
לפועל הוצאו

פליליותא מאסר 889749244620645פקי
עלב מאסר פקי

חוב 13255812382429293איתשלום
למיניהןג הבאה 21024225041629פק'

מנועי) רכב כולל (אינו והוחזר שנגנב הרכוש ערד

הערךהרכוש
ל"יאגי

24,209,099נגנב
2,631,933הוחזר

רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

הרכב הרכבסוג כלי מספר
הוחזרונגנבו

ציבורי)א רבב (כולל נוסעים 36983568מכוניות
מסחריותב 11931126מכוניות
ואופנייםג קטנועים אופנועים.

עזר מנוע 56465450עם
אחרד מנועי רכב 145134כלי

האשמות בפנקס נרשמו ושלא המשטרה ידי על שנחקרו שונים מקרים

המקרים המקייםסוג מספר
סיורחקירות

א
עוונות

 שבתוספת
איתביעה

643423917תקיפות
אחרות 682628421עבירות

תביעהב אי  אחרים 31094022עוונות

הנפטרים)ג (מספר מוות 2001מקרי

התאבדותד מקרי 1522200

ה
אליהם שביחס מקרים

תי^תקירה 1093נפתח
אליהם שביחס מקרים נע"יע
חקירה תיק נפתח לא :

6175

הצתהו מקרי למעט  דליקות
בפ"א 2998שנרשמו

24961חטאיםז
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