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{ירושלים חאי** הסכוח כיין

לסגידת חג''א, משטר לאכיפת נערכה המשטרונ
תיא * ס*ר בתי לבטרוון מחירים, והפקעת ספסרות
אינפורמאציה, סיפקה לציבור, קשר צומת שימקוה
קשר לצורכי במיתקניה שימוש לחיילים איפקורה
הםיוחדיק התסקידיס בצד זאת אחרותכל ולמטרות
טמערכת בחלק םלחםה, בעוג המשטרה על המוטלים

חבסחון.

מלטד וה קוביות הסטאטיסטייס בגינונים עיון
החודשים בתש'>י1 למלחמת, ו^קדמח בתק1פה כי
םפע0[הראשונה וו. נרשסה, השגה, של הראשתים
ה0לי בעבד*י>ית משמעותית שנ*ם_רבות,_ירידה אחרי
שגי*ו0ה לזו ובלל" כלל דומה זי ירידה ואין לירנ.
בתקופת השנת, של האחרוגיס החודשים בשלושת

ואחריה. בזת לח הם

השנה, קיל האחרון ברבע בעבריינות הירייה
הירידה תגיעה שבהם ממש, הלחימה בעיקר^ימי
עקב גרמו* שחזמן הסיבות ן ם נובעוג ל^%ס5_ב^0'
>זיף לקראת שהחל התדרגתי הקיינוי הםלחסח, קרוץ
;**<<*_ שבה  1*74 שנת גוגחילת ונמקיך השנת
וגקופח מסמן  ניברי! ובמייח בי?תםיה וז^במ*1ית

מלחמה. שלאחר ואופיינית קשה

לכבדר

חטזסות *ר

תולים יר

הניר, *יה1ני

פעילות יגל ותקבון ד>ן לר להניקו מתקבד הנני
1973 בשנת יקייאל משטרת

ושונות, נפרדות תקופות בנ\ו1י אופיינה 1973 שנת
בנוח* וגס במהותן גם לרעותה חאח11 דומות שאינן
הכיפו יום מלחמת שעד זו האחת, שבהן: חארועים
יום ומלחמת מלחמה, כל שלאחריה. זו והשנייה, רים,
תפקידים המשטרה על הטילה במיוחד. הפיטורים
וזוא כאלה בעיתות המשטרה ןץל תפקידו? מיוחדים.
וליאוג והסדר הבטחון מבחינת העורף לביצור לדאוג
ההר האפשר. ככל נורמאלי, באירח הח"ס להמשכת
ישירות תורמת ומסודר, בטוח טקט, העורף כי 1קוה
אין שמא החשש, בחזית. החייל של המוראל להעלאת
תכללי במצב קשות לפניע יכול בטוחות, המשפחות
חיה, וכן תמיר, היח בך החייל. של הלחימה ובכושר
אורכה בגלל עתוז, עלינו שעברח גמלחמה שאת, ביתר
בעטיה" קוחתפתחו והמיותרות הקשות הנקיבות ובנלל
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הבטחון תחושת } בתלאביב הנבול סשמר יחידות
בםידה הוגברה בתלאביב, ובמיוחד תערים, בחובות

רבה.

בעלות ועבירות חמורים פשע מקרי חקירת לצורך
פני על המשתרעות עבירות או רבה ציבורית 0שמעות
מיוחדי חקירה צוותי כשיטה, הוקמו, נרחב, שטח
שיטח באוץ^ החקירח מערך של הדרגים בגל 1צח''ם1
חמורים פשיעה מקרי בפיענוח עגמה את הוכיחה "
מיוחדת* לבירית חשיבות בעלות עבירות סו1 ובחשי
עלייה, וזיתה *נ>ס, ביוה לראשונה חסנה, קי לציין יש
שנים לאחר ע1רייניס_נ*רץ, גילוי בהיקף קטנה, אמנם

איטית. ירידה של אחדות
נורטי בחשיקת המשטרה החלה זו שגה בשלהי
דיע י אלה שורורנ כתיבת גשעונ הטרץ. גנםלי פ^י^ות
בשווי גנובות סחירות נילתח המשטרה גי לוגיבור, כבר
גניבות בביצוע חשודים נעצרו וגי לירות מיליוני קול
כגר יגח, רשיונותקה םזייטי כחשסו 7/ כשנה בנמלים.
יהלומים תונבי וטקסטילים עורות בקר, גוגבי פיותטל
ורועות יהר עס פעולה בשיתוף גורי7ן. בך התעופה בנמל
ור^תוינ מחגלים רשתות נח_ק>פו^ ובסיועם הבטחון ^^ נע*ר^ בוזן הפעילים 0ן רגיס ריגול,

245,682 המשטרו: עלירי נחקרו ג197 בקינת
ה*וחיקים, בשטחים סקרים 29,*46 ועוד מקרים
שגחקרו סקרים 26,663 ועוד מקרים 264,961 ל^ומוז
וזמקרינז בסן'כל המוחזקים. בשטחים 1972 בקו>ת
המוח השטחים תחומי אז? (להוגי* בישראל שנחקרו
י^7.3, של ירידה גרשכ'ה ובשומרון! ביהודה גע*ה, זקים

ב^רות^שע^עו^הם^ש
^%2 הטלי_^^חלת_ימהץ_^ולת_עח_יווזר
.1971 בטנונ ל202.828 1971 בשנת סקרים מ'ג221,01

ב%2.*. וו בשנה האוכלוסייה נדלה בזקץ בו

נ0ו1חו הש1ה של הראשונימ החודשים בתשעת
ו?חו1 בתשעת 59*'1ג1 לעוםת חלןירה, תיקי 104,541
בשלושת '^%5 קול ירייה אשתקד, המקבילים שים
תיקי 1,034ג גרשמו השנה של האחרונים החורשים
האחרונים החודשים בשלושת 34,4*9 לעוטת חקירה,
שבשלהי אףעל'פי ,%9.9 של ירידה ווחי אשתקד,
ואף רציגית עלייה כאמור, הסתס>ה, היסקרת השנה
בתקוםח בעבריינות העלייה ע'קר בעבריינות. מואצת
חיילים), (עלירי רכב כלי של בגניבות התבטא וו קצרת

אחוולנ. ובעבירות דירה, לבתי התנרצווות בריבוי
קעבריינ^ת בץקוטמ מיוחרחירירח לצז7? יאוייה
הנדול חטשיעח ריכוז םצוי שגו תל'אב^ב, במחוו
של ירידה נרשמה 1973 ספטמבר לחודש עד במדי1ה.
יריזח  הטנתי ובסןתכל חקירה בתיקי %21.8

.%203 של

ואת הפשיעה ריסון *ת לזקוף בהחלט אפשר
של הראשונים החורשים בתשעת כה, שחלה הירידה

: הסשטדה של פעילות תחומי שני לזכות השנה,

ובדרכים גשיטות חרבגונית המונעת, הפעילות
היא השונים. הגורמים בשיתוף נקטה, שהמשטרה
תחיקה זכוות ו בי במחקר, הסברה, בפעולות התמקדה
ובדירבון הבטיחות ודרכי חגטיחות אמצעי לסיפור
או רבערן ורכוט כספים המחזיקים ועסקיס חברות
סשיכה םוקד (הסהויים מסוכנים וציוד חומרים
גדי אםיגיס, בטיחות אמצעי להפעיל לפישעים)

מלאכתם. את ה*ושעיס על להקשות

ובשיטור בסיור התבטאה הטיב*עית חכעילות
בסיס_רחב^ותי על מודיעיני באילש'_מיבע מוגבריס,
ואמגעים חדשות שלטות ובהפעלת ^ושילוב^בעבידה, חדישזם^נןסמיס. טגנולונייס^

בעיקר גיוס, קשיי עקב אדם, בכוח המחסור
הפעלת עלידי מה במירת איון ושיטור, סיור לתפקידי
תעסו ב*גזרי למקובל מעל רבות שעות משטרה אנשי
יחידות טי הניידות הגברת ועליןי בטדינה אחרים קה
כלים יותר לנצל המשטרה ירעה לאלה, נוסף הסיור.
גדולים ושליטה הטםק לצורך מתוחכם, גיור ויותר
^.3לול_סנ^בורנ_ם כטטח. מתמדת לפעולה ייתר
עזד^3_י1ו<ן ^פראטיבי. כם1:"י!ד_ הסטטיסטיים

ב^עח. למזלות בקבינ1מ_^דיפו>ו1ז ל"28יים

ונ^0ה_מ1וטק_וקילק של קייטח השלח נגקטה
בנקים, שיד במקרי שונות תפשיען, תופ^ו של טיבית
רדיו מקלטי גניבות זנות, בריונות, דלק, תחנות שוד
אחרות. פשיעה ותו*עות ארנקים חטי*ת רכג, מכלי
מיוחדים משימה כוחות והופעלו הוקמו כך ל^יס
הופעלה תלאביב במחוז ספציפיות. בעבירות ללוחמה

הגבול. משטר יחידת גס אלה לצרכים בהצלחה

עגי' בתחום יותר פעילה עסדח נקטה המשטרה
הנחו: מכלל יצאה היא ליי!_0נוגעות_לאיכות^החיים.
לתביעות אפשרויותיה, במסגרת להיעגות, שעליה
מקרקעין, פני השחתת רעש, מניעת בנושאי הציבור
הים. מי יזיהום האוויר זיהום חוקית, בלתי גנייה
אחריס בנושאים גם פעולות ננקטו השנה כל במשך
ממקומות הזנות סיליק כגון: חח"ס, איכות בתחום
מניעת קלקים, מועדוני סגירת מרכזיים, ציבוריים
קולנוע, כבתי סדר השלטת מופעים, בברטיסי ספסרות
נמרצים וצעדיס עירוניים במרכזים הבריונית ייסון
ה"ג> לבוא: איחרו >א חתוצאות אגרוף. בעלי נגד
ושל המסימת כוחות של מרובות להצלחות עדים
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נסות; של מיזונן עלידי שהוקמו החדשים חביים
שינויי מתוכננים המרכז. במרחב יחולו דומים שינויים
בטחת השיטות השוואה הדרומי, כסחוז תיפעול
במחוז ארגוניים ושינויים הדרומי, ובמחוז הנפוני
כוח אגף האיצי, במטה חרש אגף הקמת תלאביב.

מעשי. בשלב כבר נמצאו! הארס,
המחקר בתחום היתה לשמה ראויה התקדמות
בשנה גדל זו למטרה התקציב ם. האמגע* ופיתוח
אש ל"י 180,000 לעומת ל"> ל1,500,000 הגסקרת
על ויותר יותר בעבודת להתבסס מחובתנו תקד.
מחקרים עשרות םרעיותי שיטות ועל מתוחכמים כלים
מוסדות ועל^ידי המשטרה על'ירי נערכו וסקרים
קרימינאליס בנושאי המשטרה" הזמנת עלפי מחקר,
עסדות תנועה, האדם, כוח בטיחות, ארגון" טיקה,
נודעת גדולת חשיבות ועוד. השוטרים עמדות הציבור,
מצל חדישים, קשר אמצעי לרכישת הרכב, צי לחידוש
אוטומאטית, טלפרינטרים מערכת אלקטרוניות, קות
את שיקשרו מסופים עם יותר גדול מחשב להפעלת
בנושא המחקרים המחשב. עם ישירות המרחבים
ועוד, עיסוקים ניתוח המודיעין, והבקרה, השליטה
חיונל שהוא ויקר, מתוחכם גיור רכישת מחייבים
יבוא, ואשר עבודתה, שטחי בכל המשטרה לקידום

חיזר. א07 כוח במקום גם מסוימת, במידה
לה רבות סמכויות חוק, אוכפת בזרוע המשטרה,
ייונרת וסדר חוק של אכיפתם הגיבור. עם במנעים
טומ לצערנו, ורובם, הקהל לביו בינה מגעים מיליוני
לקונפליקטים, אפשרויות הטבע, בדרך בחובם, נים
מקופחים המרגישים אזרחים יש מהם שכתוצאה
משטרה, איש של או המשטרה של כלשהי מפעולה

בגדק. שלא או בצדק

הציבור, תלונות של ויעיל יסודי בירור לצורך
לטיפול ,,אומבודסמני'י מוסד הארצי במטה הוקס
הציבור תלונות על הממונה לשכת הציבור. בתלונות
מתפ בפניותיו. לציבור מרכזי מען משמשת (מת"ץ1
לתיקון לדאוג תלונות, בירור הליכי לשכלל קידה
בעיי מגע נק>דות לאבחן שנתגלו, ועיוותים מישגים
לגיבור הרגשה ולתת האזרח ובין המשטרה בין תיות
במקביל בתלונותיו, אמין לטיפול הכל געשה כי
בבל הציבור בתלונות לטיפול קצינים מונו ללשכה

והמרחב"ם, המחוזיים המטות

באפי גם הציבור מצי לביקורת פתוחה המשטרה
המרינה, מבקר המשפט, בת* הכנסת, אחרים: קים
מוקדי השונים. הינקשורונ וכלי הציבור תלונורנ נציב
עצמה. למשטרה 1ם חשוב מנגנון מהווים אלה ביקורת
תהליכי קייפור לצורך לקחים ה0קת מאפשרים הם
0יוזס בכך בפעולותיה, דרך מורי ומשמשים העבודה,

העבריינות כגנושא בדרכים, התעבורה בנושא
מהתקופה המלחמה, מתקופת להתעלם אין הפלילית,
מכלול על אלה תקופות של ומההשפעות שאחריה,
לא בפרט. הדרכים תאונות ועל בכלל התעבורה בעיות
ג97נ 972נ, השניס שתי בין השוואות לערוך מתן
מסקנות להוציא בהחלט ניתן ונסיבות. כשויתאופי
לתשעת נתייחס אם דרכים לתאונות הנוגע בכל
המקבילה ולתקופת ה*נח ש* הראשונים החודשים
החוד בתשעת כי מדאיגות: הן והמסקנות אשתקד,
5.7^ של בשיעור עלייה נרשמה הראשונים שים
מ11,264  נפגעים עם הדרכים תאונות במספר
יותר קשה המגב .1973 בשנת ל11,904 1972 בשנת
 המקבילות כתקופות הנפגעים מספר מבחינת
 1973 בשבת ל7,559ג הקודמת בשנה מ16,265
הקטלניות, בתאונות חמור הוא %9>7.המצב של עלייה
חודשים בתשעת ב%ג.12. התבטאה במספרן שהעלייה
מ'$45 ההרוגים, במספר גדולה עלייה נרשמה אלה
תלולה עלייה  1973 בשנת ל535 1972 בשגת חיוגים
נדל בדרכים הקטל  פשוטות במלים .£1.%8 טל

מאד.

נפח בהקטנת אופיינה ד*מבר  אוקטובר תקופת
גייס מהרכב גדול שחלק לאתר בכבישים, התנועה
הוא. ^?ף גויס מהנהגים גדול וחלק המלחמתי, למאמץ
על השפעה ח*תח המשקית הפעילות להאטת נס
במספר המשמעותית הירידה בדרכים. התעבורה נפח
האח החורשים בשלושת ובנגגעיס בדרכים התאונות
הססאטיס הירידה את שיצרה היא השנה, של רונים
מסתיימת 1973 שנרנ ה*תח כן, אלמלא השנונית. טית
ובמספר בדרכים התאונות במספר תלולה ה עליי ג

הנפנעים.

תאונות 14,777 הקינה במשך נרשמו בסךהכל
לעומת ישראל, בשטח ב*נעיס 21,911 עק דרכים
אשתקד. נפגעים 22,086 עם דרכים תאונות 15,331
רכב, כלי 59,619 הכבישים על נוספו ג197 בשנת
ממונעים, רכב בלי 370,059 בכבישים נעו ובסךהכל
החזיקו אנשים 603,000 חדשים נהגים וכ50,000

השנה. נהיגה ברשיונות

טריטוריא שינויים מספר נערכו הנסקרת בשגה
על התבססו אלה שינויים במשטרה. וארגוניים ליים
בשטח, הפריסה לשיפור ותרמו וסקרים, מחקרים
לחלוקה והמשאבים, האדם כוח של יןתר יעיל לניצול
המחוזות בין העבודה עומס של יותר ורציונאלית שווה

ל<*זרח. תמשטריז שירותי לשיפור ובכך
במשטרה הרבשנתית אורגניזציה ר* ה במסגרת
מסה הצפוני. במחוז יסודיים ארגוניים שינויים רולו
המי למטוו! הועברו מתפקידיו וחלק צומצם, המחוז

0

/
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ה?א האךט ב" בתחים הגעוויג ^מ אך .""" ולישלנ,ת לשגיאות הלב תשומת את "קודים
תלות קיימת כאן להשיטור. הסיור למערך טורדים המעוות. ותיקין מקקנוו! הסקת מ ב

הגל **"יו1>"במ*נב ובמלים ה'*יק' ב">14י י^יי* ואווניה עצמית, לדקירת גם פתוחה """וטיח
פתרון באוקק רואים אנו אין אדם. לכיח י"יקי* לעתים הטורה מן המובעים ולדעות לרחשים קשובות
במדי"ז השורר הכללי ברקע בהתחשב קל "י 0י>י לג, 1גלטוייס הצעית ב^נק בלוסים קריבות
ומוסר ההתנדבות הקוראל, ארם, ה כיח טיפוח מבחינת י י 'י ולתיקונים. לעיטורים
הבורקס מן תלוטה א>>>ה כ>וף המשטרה העבודה.
במשך כי לציין, באן כדאי ההתרחשויות. *יל הכליי כלפ* הגיבור עמדות על תקופתיים סקרים
יחד אד הטביע, בץ ממכורת אנשי 1.470 גויגזי ה"ינח של דימויה טיפור על מוכיחים ,1975 בשנת המשטרה
אנשים. 1.040 לנימלאות ויצאו פוטרו יזתםטרו, עכיזאיג חיובי תהליך טל תחילתו ווהי הציבור. בעיגי המשטרה
ישי"ל במטטרת האדם כוח של הגדולה יזתחלו*ה לטוכת והן הגיבור לטובת הן ולטפחו, להמתין טיש
שלה. הקשים המכאובים סן אחי והיא בעינה, נש"יה לםטטרה יתנו התקשורת וכלי טה1י1בור קקל המשטיה.

. למילוי ייתר גיחה אוירה תיווצר יותר, גדול קרדיט
ענפה ותעמולה הסברת מ^יכת כי סן/7י איו המשטרה. חעומרוק^טני המטיםזת
םשטדוז לתפקידי אדס קות לגיוס לתרים יגולה
בא0**י0 כםוגך, מיתנה, זח דבר אן אלה" *עיי"ם לרחשי השנה, במיוחד אוון, היסתה הסשטיה

ניכרים, בסגיים את בשורותיה והחדירה הגיבור, "יל ולצ3יוו1יו לבו
גם הגבירה המשטרה לציבור". הפנים "עם הסיסמה

בקיכרס משמעותית ה^לאי? היקיגה **73 בי*1ו1 ביקשו אסר ממטלת"ם מוסדית כל*י פתיחותה את
אנשי שכר בי> הסער גסנר ינכד המשטיה ^נ"% *ל רבות ופעלה וחסררינז, חוקיס באכיפת סיועה אח.
כן האחרינז. חמדיגח עיבד* של שכים לכין ה0שטיה השפעה שלהם התקשורת, אנשי עם היחסים לטיםוה
המהווים השירות" גת0>* הי*ג>ם שחלפול כשגיז ח1"יני בי למשטרה, ברור זאת, עם הקהל, דעת על רבה
מהטבות החל  עיבד לכל התמוייז 00"יכז1 חלק דמותה טיקכעואת הס עבודתה ושיסויבירכי יעילותה
י^לי1 החייםי יםת על ת"י*עת בייזד *לכילו ^"^ ם*ר ולסיוע אליה אוהדת לגישה קייתרמו והם בציבור
חקש איש של והסביבתיים חפיויים העבידה ב>1נ"* האזרחים,
הדוח. של ו' בפרק פירוט ביתר עמדנו כן על טרח,

למער חטגת הגיע המקיטרה של המשפטי הייעוץ
נוספת לה*חתת הניאי ^י^י ייייי07"11 *"" בעבודתו להן וסייע הטיגדללית ולמערכת הםיב*עית כת
הקיכר השפי" לא לצערנו, אך, יזםתפטרים) בםס1]י בנוש<ןיס חוק ,ע,גן>, חוקים יומה המשטרה השוטפת.
כאיפך לגייס חדשים 0ועמדים מ"ייכי: כדי עי ^^ השתתפה היא לפעילותה. בעקיפין א7 ישירות הנוגעים
ריאליים סיתוייס נכונים ככוח למוע0ייס ^0עויני 7איב*ורמייה עמיה במיסמקי חקיקה ועדות בהזנת
במנזרים יותר קיסמות ולמשיית >יי1י ^^ םריטתה על המטטרח. של העבירה נסיין על שהתגססו
קלים שירויז בתנא> המדינה' בם"יק אחלט המוטלת חביצוע אחריות ועל הציבור בקרב הרחבה
ל*היינה גס חלי בינתיים לשוטרים. שיקי ם*ליל 7ת עליה.
יל^כר, של האפקטיביית מבחינת לר?1ה ולמורות
בטגת הויוס סיכויי  לטובה ישתנה י^ יי**3 יאם הוא הרבשכבתי. הגיוס למשך האדם כוח בתחום
נשירה מפני לחשוש אף ויט טובים ני"יס אי1ם 197* מתאימים אנטיס של יותר גדול בגיוס לביטוי השנה בא
בסיוע יגגלתח, ככל תעקוח המשטרה השירית ^ אקדמאים עשרות גס אלח ובין ספציטיים, לתפקידים
ותעמולה, הסברה ימערכת תחתגהנות במדעי מומתים משפטנים,  מונדרים לתפקידים ישייות ששובצו
לטפחו לפתחי, לשורותיה, מתאים אדס כוח למשוך 3יי במדעי אחרים טקנועות ובעלי כימאים סוציולוגים,
ון| בנושא ועקרוגיים עיקריים גורמים **ילס יל7ידםי' של מגמתי: תטבע. ובמדעי החברה במדעי הרוח,
רק לא וכסקיוונ כלכליות חסויות יהירות, *^^ הס המנר טל קליטתם רגהלין את לקצר ה>א וו מדיניות
כגון אחרות, ובהטבות לקויות ג^ ^ל^ השכר ב0יכיב מקצועית הירכה מקבלים והם כת*קידס, "סים
בתנ שיכיו להשגת וא0שרויות יי=ויות 0נס*חי זכייייי בתובעים בחוקים, המדובי יעסקו שבו בתחום
ונסויזז "מ"יח. *"יי לחכנטיי1 חמתא>מים ^ וכיוצא פלילי לייהוי המחלקה "ובדי נועה בחוקיי
בלי1י אי יי""1 ^ייי "***' "י" ^ 7 במומחים הסתייעות של התפיטח התבססה " ג;""==:ג~בזה. .ע ;." " .... .""
תסשקיה עבודת אדס. בבני העוסק המשטרה איש של
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אי טיק

תכנון, ארגון,
וחק>קה מחקר

לעריכו* בטכנולוגיה היעזרות גס גיו*ושה *ן מאטי,
כ*ד והחלטת. חשיבה תהל*ב' ולקביעת עדי*וו1 סדרי
ולאריעים, לחת*תחויות משטרתית תגובה של מדיניות
יעשייןן מ>קדם תכגון של מדיניות גס נוקטת חיא

הנולד* ראיית תין סוקדסת,

ות*מ' השיטות השתכללות מ*אח הנסקרת בקנה
קול הפעילות תי שגו בגל הםעקוייק כיסוייח את *עים
המשק, הארגון, המיבגעית, העבידה בגושאי המשטרה,
השלקון מוסדות ועם האזרח עס והליחסים ח^דבו קוח

האחייס.

ופיתחו תטחקר בת*זם נ5שה קדימה רקמשקעית זינוק
של ססכוס קנגץ'" וו לםםרת שהלקדש התקציב האנחננ1ים:
לפגי נסתהו ובכך השנה. לי ל(01">501,ו אשתקד ל'י !80,000
נם מרבית. ב11רר, נוונלו שאמנם רבות אטשרויית המשטרח
ו התקציב הגד^ת של הנזובר. ההשסעה ניכרה הרנש נתחים
רבים, קשר כלי רכישת תרכב, *? הידיק תוכננו בזנותה
הטשטדת מיתקני טני שיסיר 2וט6ות, אלקטרוניות מגלב^ת
ב^נזיז; הפועל* אל י1אל זה בתחום התוכניות כל ל)* אך וקוד.

בינתיים. שחלו התייקרויות קול ובעטי? המלחמה של

המשטרה. בםהווות טריטוריאליים ם^נרים במה נעשו
סניס סקרים ועל אזרחית הברת של מחקר על שהתבםםו
לניגול בשסח^ רסריסה לשיםור הביאו תשינזייט משטרתיים.
תשירות לשיטור  זבבך ומשאבים ז>דם כוח של יותר טוג
קוימו ו התהדקו למרחבים יי^רגי חמקה בי1 הקשרים לווזדת.
במשלתף לובבי שנהם תמטה. ומן המחתות 5ן קגיגים כנסי

הסשסרה' עבחוז של ומעשיים עקרוניים 1ריים

התמת הט3נולינית. ההתפתחות בעידו עומד עולקגו
בנוו^נר בשימוקי רק ביטוי >*יי באת אינוז וו חות
גם אלא חסשוכלל^אלקטרוניקהן במכשיר הסתוהכס,
והמערכות, המערבים בניתיח הסכנוליגית, נמחשבח
בחלוקה קדעי' בסיס על בבקרה בשלישה, ב6ריסה,
/נ*ד** '(לטי  ויז^מויעים ה0דם ביח יל רגיוגאלית

וחזטן* רוטקום

בבחינת זז: להתפתחות ערה יקיי^ל סשטר71
יק, יח לטויח מדיגייתח ובתכני והעד0ות>ה מהלכיה
יעל המתיחכם הכלי על ויותר יותר מונבסס^ ו?יא
תת*תתו* של בעידן אקור מסטרח, הטדעיול תק"טח
הביונוע בשיטות לרב>ת החיים, שטחי בכל דינאמית
שיטי ואת בל*ח 8ת היא ף 11 יזשכלל לא 0וקע*ם, של
רסת על יעילותה, על לשמור ולסיכוי את י1אגד *ןית.
אתגרים עס בהזנלחח להתמודד היכולת יעל חיש1יה

תגים' ש ט מצבים קול תולדת שולם חדשיס,

נ>בר שימוש גיוונה השתכללות טיה, מט בעבודת
מקויכלל,בםע בק"ור ובאלקשרוגיקה, בכליטיס והולך
0וסו נתוניס בעיבוד אלקטיינייק, ושליטה בקרת רכי
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*1!ו3.זי^ 1^

ר}* 6ייק (י*ה רורבו1^בו1י וונינט 03#ך ד"זווט כחז בתהום
ש*יפם ובשמיים 1םלסחיק וגזרות של התחיקה ההבםםה
ליחיית מםוונטים £,י1ם גטיוז לטט הוחל, משקרה* *בשי
"^זיים לתפקידים גשיס גיוט הוננד בה*6י;] מיוהדת סיור

חחהב; השוטרות קל הובררה שטחי ו*יבןון

*£ייבה תקלטו! טוסיות וקם הציגיר 53 היחסים 8ת
ייתד אוזן. לתםייה ?יתבי*ח ההתי'חסיח'. ם* ד^בייקםיב^ויירו1
הפחיחנו/ גמת ו^יטר, קו^ ולג^יוחיו לבו ירתיגי נובעכר,
חוקיםי כ*כיס* להט יסייע בי הטבק^ים טטטלה טלסדית כיקי
וק^זזורוז עגרלינוו; נ^*יקת הקשור ריוורהשלינןבבל נבלה י)1ף

1'1טי>) תלום? הרבסת סל)1 ו'גבירח? 5לכליז*ו עבירזת ז7לנלן>

101ו*קיג<ו חםוהייח מ]'דת .בםתייז* יקלל* ח90^

ז?ג0ת תיו: *יה שינליים ם*^ת ק1קיקונז מטסרווז מץ
יןזן^ חח^ת הטריםה בזנות בשםת, חמשםרר; ^ תלי^תי;
רצייטולית הליקד. 1 ר*קדפי הדר1 קל והסטגית הלנזלת 1ה1גרת
חדרג תיגנור הקווטת: ה*היתו7 בץ העגריה קיגש ^7 יזדנר
יותר טופ קירית ה*ינד'לינ, מדד1 חקובויז ^ ה*וס"ר*ק~ני
ו*המ"לו) הטששד. נקודה". םט*ד מהגדלות ייט) הפיקל לגזרה.

וטמגויותיתןו כת15ו

^ל*נ*כלטמו1הירוגויעו^הנ**1ורו^עוז מחת ביו תגביל .
11י^קוחז. נויהימי^וןזיהוי, ^ויהודה קיישובים ^ח1;קוה1
גוןברו כנעלות"^ק ה1>י7ורית ח/מו5?נה ם1ט^פ נני"יהלדה.
קול י^ךטז; הדרומי (המחיל פתירתקווה תדונת של מהאימה

הלזוגיג). (מחוז )וי0י תחנת

וקיר חטטה המשטרה =4ק^ידז^ ^טלו ירו*נל"ס במרתב ■
גיריות.

המזחזקיט השטתיט מז טקוסיים לשימרימ הדרקזי? ב0ים .
שיפיץ. תוקם

גזרת על הליטאית ה**ויווו לירייי^ינ קיבל הגגול טקזנ'ר #
ביתק*ן. בזרת הגל לבטן

הגמל. טקו*ר לקייטרי צטון! (סנ"ג הדרט; גטיט תוקס ■

נניגחז'ית. למקזימות יחיזח הלק3ח הגבול בםקומר ■

ז"י^יקו והגמלה *גף וקל הוזקיריו! 0גף קל נזנהווח יחידות .

"" " " בירוקזל^ט

*גף ר*ש סגן  חרשה טזבקצית טס*ח ת3נהלת כאגף *
הטנהלתי

תכיעוה ?ני7  ה1קה שי3ק*יה נוט^ה החקירות םוגןי *

>0ד*ל במ*טית **יג>>*י0 *^1י*ם *1

קל המנוני 3!טח 1^1 קו1ו? פנגשר שז1לו הקולטנים )^ק
יקיר*ל1 גקוקרת

'<ומז: הגפיני המחוז קל קןרגובי המבנה .
לפףזזבים התגברי טה*קידיז הלק ו גזטוום הכזחח קטת 

ה"חנין זהלקטי^ק1ה
ביי^ו^ז ם0לו* זזזדרז; יז?רי5>ל 1קת/בנד'ת' עבר. הטית 
תעטק^ם, סרחב הגל^ל. טרחב ר*להי ת5רהביט קטי

ו השלו! פויחב
בלתעו*! ר6קד0ינ^.ט5רנחטיטי**ל, ^זק^ה ה\*1ת 
הוכ*פו ח:ן גישנה. לתמנות הסבי יקיריז יקקב זטו!
ו*ררם'דווד,, הורה עטולה זגכו' בהריה, גיות' ל."ו11נות

ה^טנידנ): הפסת >י^ה בתת^נמ;
הכנו^ מ*נו^ ל1ןתנת הבובה 0בגץ חל^קדד גקדרת 

1 שטר'1ם לתה1ת
הננחת כתחום קהיו יבנ^סב)*' נתנית הגיטרה וקזגוו* 

הצקיגין הג"קז לתחוס התיבדו ווווץטי
נקודת ו הזזלד, הכ^טלה גקחלת היק1'ו חיקה במרחג 

ו סזרהייז 0י8ר. ובקורת קריתיס בקייו: רגרמל' חר
נ נוטלה מקרב חיטה י^שטרה גקודז* 

תיגכגו חבויםל ובםירר. הכרמל בהיר הקשםרת גקוייח 
<ת גהז לקגל עק, בבל יומ*. שהגיבזר גדי וודק. בבות

הלקסזד,! דלתי קי בל
בקתז? ו #7$* מבמוטרה נקיחחי הץק0ו העםקיס במרחב 
עיליהו נ3דז^ גקודת עםולז;י לתחנת הבטלטה יקנעם,

ו 1*רת לתחנה חבטיסה

*ורעקיסו. תמקסדה גקורזז הזקקה השרוז בקרהב 
תנר!/. לו/חגת הבנצ*ת
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ק'3£9  המשמרת ימיחית מ*ת1 לשאילתות מענה

98,952  שונים מוטית'! מ*ת לש8ילתור. מענה
113811  דרכונים מבקשי 13יקת
0ס18<2  הבגנ^ז* ס*נ£*עןת לחיטה גדיקת

לנגריה* נשלחו קליל* רישום היעדר כדבר תעודות 3773
ישל*ל, מדינ* למלטדות נקזלחז כ*לה תעודות ז10.17£ זרות

חרקיס. נוליל"ם תיקים 37,439 נסתהו השנה

הרנטבלרח מה*]* ה9סי?ןל1 היקף
הטיגלם מכל >עוערי דיחות 537.205 בטתטב נקלטו הדווז בשנת

ו<*זזק*וו*1. תנייה דוה"; קנס. בךירת. לדין. (הזמנה

הדוח *ת לבטל שביקשו נהגים* של פניירת 51,155 נתקבלו
הו*רו המקיים מן ג157*1 כז"הרת להאירו *ו נכדם שנרשם
גקשת ג1יח*ו*ו םקרים ב"4"ג.25 בוםלי. <1ו באזהרות החחות
ליז^ידת להכלאה הדוחות ה>קברו ים 103 ובי794,ג1 י^הג

 נדשמו* שבהן

אס1גע*ם וקיו1ות סקרים מחקרים" ב,

וגידי המשטרה בידי השנוי נקרכו (סקדיט מחקרים עשרות
מווקי םוםתת קםקו בן הסשםרה. הזמנת עלטי מחקר מוסדות
ממגעים בטיחיח וביח*תה, המשטרה עט בשיתוף מרע, ומוסדות
המחקרים מז חלק געכודחד,, למשטרת לעזר להיות העשויים
במקבים וחלקם גטתיימו *מ):עי0 ^ינ^ווז הפרו"קטיט ומן

זו, בשעת

ז^עיקלניסיקונגממ והסקרים תבדיקויו המחקרים, *ת בטקחי
1ו7ו0יהםנ על'טי ש1ותחו# המכשירים ומת השנר.

1*>טות ארגון
ישר8ל משטרת של המרחבי הארגון

רו*ל00*ם4ו*י ן?^י1ו1י הקכ1ח ?< קה^ג^ץ נ11ד ו?םו1^י
ת*נומ וו0ייוב>ות.וג#!>1ו1* גיחידות *קןיאל נןקוטדת <*

מחקר" חנית כיוי ?>דד הוא ח"יג'

יישראל משטרת של הנרנה^יה המערבת
ושוט1ת ארנו1

החנית חג**ח הסוזקד. טיל היווקוין ח*לג גויים 6*1

העגויח נו1ח>יקי >'**6זרימ ה*ע1ת אזיני ח"ורכת

ביתי קגין חדש ח11קיד נקגע ור^רחנים המחוזות י*ל .
ח)ויכור. חלונות

מ^ןלנ^י טיוחית טיור יוגידת חיקמח תיטה במרחב .
גי*סחנטים.

י^1גוח,ו*5<י^. *י9ד\7 יוג"^ .2

^יטו40?טי נתונ*ט נניבוד ^

לאיבוד המרכז טעילדת להרחבת התובבית גיבשה ז1 ג^י1ר.
360 טעדקת 10.^. הנוכחי. ד*חשב הב^ות, מנזנ*ם נתונים
ויכולת הרבכו 70קוי נשנח המשטרח לקימןק הלגנם 40 רגם
והוון המשטרה, לטני *ז שעמדו המקיימות את ר*מו קיבולו
הדקמ והתגבשה הצרכים השחבל בינתיים ציניה. *ת סי*;
הטשקח?. בעגרדות כמתשכ לשימוש *ח להרחיכ יש גי
םש0רה ביחידות ליסודים םיור גגרבו קשטרד* י^יני 1גי
>?.#.1) הטדראלית החקירות לשבת לרבות מתעבים' היעילות
םייר בעקבות בלונדון, יארד הסקוטלנד ו"חיזית מקק1י:1טון
?תה המיםקל המחשב <*ת להחליף יש בי הדעת בתחיקה זח
שהשתת*ו מכרו שסויסם זנהרי ילחר, ימשלבלל חדקו בגחשב
להכני© הוחלט המחשבים. בת^ם מוביטין בעלות חברלח ט
יהיה החדש המחשב ..370/149 דגם >18.^. כ?חשנ לשימוש
מידע מאגרי של קליםה יכולת ובעל יותר גדזל זכרד7 בקל
ל8לה נוסף רבם. קבצים למבן יחיה *פשר במ^^ורע1 גדולים.

בקחקבי :תטועברים^ע^ק

של מחדש בתבטץ הוחל החדש, המחשב ?]ליטת לקר^י.
גדול, נתונים מ8גר להקים חימ ת*טרה 1 ואלילי מיישום
ב*3 המשטרה, ביחידות והחוקרים ד*יירים לרשות שי^*וד
בכל המשטרה במרחבי יוצבו מסופים 1 מסופים רשת צעות

ה0*7ד. בניידות גם ידתקבו יותר מז^חי ובשלב ת*רץ

על גוסקית מקישת שלחט והוזמלו חוכגנו וו שני. במשך
במחשב; בבר המעובז'ות 0לה

המשטרה* ה*דם כוח רישום .
ננובים^ וגופים גנוב רכב רישום 4

מגט^יו בטשמד החובה שוםרי משבירה .

ר^לילי הריט1ם ת3£*לות32ד0א היקף
הרישים בניש* ז*לה 6עולות תמחשב עשה 1975 בשנת

 וק'ללי:
3*659  נ11שם< (תיאור 4נ0^ םוטסי קליטת
57795  **** טביעות טינוםי טיי7
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ם ודיו ע י י כושיים
ישרא? למשטרת מודיעין מערך קביעת

8חקר. חבית ב1י נערן הםחקי

רציונאלית לפריסה בנזחשב סימולאציה מודל בנייח
תלאכיב במחח הסיור ניידות של

*ל חסיוי" ויידוון תץסוקת נביקח 1ה טיזקי בםסנרוז
ם19*ות, םקל*ת *^>ז*י1ז, (גיוולוח לוקוסים םרכיגיח
נתוקנון* עיםי וני1]. וו*וות מ"^יו מעתלית, ווילות
.יוזיח נל סיוד, **ו1ר* מחד'! חסחו! *ח1לק חסווקר
יו*קבוו1 חעייוחי ו4וג7ק בנוויאו! וביירות כיו1 קיירייו יותר
*001 קייגן"ס גננח מי תוקגסו ביג'יט, דית נהוקנוו!

חק"ר. *זויי

נמובודות תבטחו! לסידורי האחריות קבלת
כגל הסיבית חם'ול *?ל3ח0 בלגים נקבו^ו כםחקי

תתיגוך, נמוקי^ת הכטחיו בהגברת חק*ור ע8*ן

המשטרה בעבודות לסיוע חיים בעלי
חוז1ןקר3י11 *ל*ף *8 לגז^קנח חגיו* המחקר גוו*
תחלי^ם סקויםם עבידח בקקחי ג0*"י ל*? חטכ^וייוי,

חםו""ח. "בךוןות ובסוסים לבלגים

רכב גרירת
לחוק בנינור יי?ו01 ומ כלי בגרירת ח*?9קויות נניקה
קגלוים ו^'ידי ולא עגםח חםז11סי1? זולידי תיויויךו

בה עד חדבי '4{7יח כ6י ייגוייט,

ק10ים מעצר
חרווז*ל"ח קקניט, *ל הםעגיים היקוי נו ונבדקו סקר
בוו^ חסקוטחו וןל*י חנווקיר, מ*ו '1ל8י ניל*ם, 7ל*י
קיו"וירו ח1רכ>ם ברוי"י לעזוף גו'1ד ח*קר וו>ו1.

^ניוןוח (עו>פרנו, הטעי בחוק הה1ר1>ה ת0?(לת עם קוזיר,
ם**ר בתי חקמוו בדבר ,1*71 ו1^י'*1 סי0ול), יורכי
9(י א1ייי:ים *ל חיי'גי יויק יחחוית נו1ר לבג* נפוידים

.1814

כסרובה ושחרור כליאה מעצה
ח1חזב>ם והפרקטיקה "נחלים חמיי{"תו *>ק שברק קקי
יזדו^ח קבע םקורת טיסים לקראת זח* נתחום נ0¥0יח

בוי^וו.

ישראל במשטרת ונקרח שליטה מערכות
נהדוום חקויטרח 0ירגי <ק1* לקבוק  חםחקו 0טיי1
כיז* תיו חי<* רחוק' לק>ווו 1י1ייח יו1נקרח, יז*ליווח

סחקר, חברת

הקבט פקודות מערכת חידוש
הארצי המטה והוראות

מ"תת "ל חתאםחת *1* בדק ט^סרה קגיני של ■וות
לירי 1חטחלקול*>ת חוטפיוונ וחןז1י**ות חקג* םקתית

טרח*. ארגונן יח*י\ זחיום, טוו1

נאשמים של יציאתם מניעת של השיטה שינוי
הארץ מן

8נק** ברקייםות חגייך כיסיל  חבדילןח טקית
דיי^ויס.

אדם נוח

המשטרה מי! התפטרות סיבות
ה0יוץת 0ן *הת6גורו לטקבי נו*ז1יח יןנ'וי "*"נו
ק'בדןל >ל ל'ןסווד גדי ח^ו1ין1>ת, הגתים ס* במטד
תגיוק םדיויית ל1ב* לקחיס מכד 5ה3^] וכיי חחוז0סילו1

ב^וניד. 11ום בפירו וחקי*ול

המשטרה אנשי של עיסוקים ניתזת
בת*קיד* 0^קיח **קוי זיקוק* קטירכו ביוייח ערקו
תיוזה חטר71ןר ססייג ומודיעין. חקיוווז יקועה, קיוי,
נ>ים, תקגיגז, ב^>י*ו ר#1"9 ותהליכים תונניח *קבו1(
וק^ים תחליטח ולרגוז, המנח, והיקורח, חדיקח טייו,

אדם. כוח י*ל

לשוטרים כספיים פרםים מתן מהלי
^*ים סוזו ליב* גרויים גללימ לקבו'נ 7ו0סית> טחקי

1?*יגיח. סן חחור1ים מעטים 5יור כקםיים

מלחמת בומ1 השוטר של הסובייקטיבית הרגשתו
הכיפורים יוס

ז#* #>0א סקרים #ני יוגדכו

במשטרה מוראל לסקר קנוטה מערכת
ח*1ם. כוח לניהול ע*י כלי תקםקו תם?1רגןד

המשטרתיים ההנבעים
ד81*טרו1"ם הו^ו1ז1י0 קול כי'*וי*יזם *ו1 בדק ולסקר
יקי1 ליה;*!^ת להניא שמסיתו חם*9ט, בכוזי ת0וב1ים
כוחוו! 1זו5 חן^יד* חדרגח עלייד> במקי?ורת, חתוב/יס

(6ויגידין4 ם1לץי0יס כינויים בעלי יזיוייס

ציבור יחסי
ישראל משטרת כלפי הציבור עמדות

חברתי לק>זקר ח3כ^ בירי ות בנו?* סקרים קולי מיפו
.יסו*י.
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נפץ חזמר םפץזי
למגיאת נגזי, חיםר *יי ספיחת וזחליד נחקר לטכניון
וגג*!* סופקו י!נ0ץ חיםיי גייתי חטוגים הקס*חים

קוקייה ת0

נםפקםרומטרמםוה השימוש
ק^רז! ?ל^די עונונ^ו בקק^יי, הקימורים ננדק'ם
תא>15ת ום ניגרו גיווני חםי1?רם חםכק"ר והו* יו*ראל
1דכר01סד חםודת עם נ0י#ולכ אודטיים היםיים *ל
חומרק, זי*"י םגג"ו זו^םח תקיוכיו ייתו חו* נוטית,
>8ץ" וחומרי גווזלקחים חוקיים מסוגלים, סמים כוון
גי וי*כוד ויי*0ן, נםנינ חמכטיי יעמוי הבדיקה בזנע

חקמן* חיקי 0ל בתייכתו ם1<0/ *יקי

פלילי לזיהוי נויטרונית באקנויבציח שימוש
>'1ל היורה ו1ח: ^קידו וגסנסגיזת חייי שיריית גויקי!
יום לקכו'ג כיי תג>יטיוכיח> חאקסיב^ת נקיסת בנדיו
^חגיוי/ לםתקי בםדכז נ^יד הטחקי יום. טקיק חטתמקו

^לקטרויסנוטיות בשיטות עקבות מצי^ה
י4לייס *ק1י11 1לויחוי לגילוי קיימות 1ב1קות בטכניון

אלקטיוסקמיות. קויסות נ"גיונעית 0ו1ב^ וטבחות

זיהוי ואפשרויות והשפעת! החשיש
ט המשתמשים

חונב. לחקר במיון *ערך חסחקי

פרחים אבקני של התפלגותם
הוכן יב0ק1ד1ןו 0חקי נזיך הל'^ניב באוניכ>^>טח
איזור>ט עלגי גו^רץ, הינכקניס סוגי חוופלנווז ט5 ם*3וי
עקם, 'גלנבי "בקניס גי>וי 'ןיייי ח*גד!. וג 111*1 ו^לן'י
זבנו 3"%ר מיקיקו' ו?>דות םרטים לקבוץ יחיה ניחן

בחוץ. חיר טבח חשנו! וע^נת בחו\ תמג^ותו

נעימךיתח ^זעקה םכשיר פיתוח
קטור םחג, עח*ות יזכיח ןןל^ר* ו101תר1 חםכ^יד,
בפץ^ם ^םקי והו0 הםשסרח, 0ל חקקוי לסעיכרנ

ט^יבים.

של אוטומאטית לבדיקת אופטית מערכת
ותרמילים קליעים

חםעיכו!, נן"1 >קיי*ת י4?קווני מחקי נ0ין מזק"ו
אוטוט1>טית ו?#ייאה ל?ייו הם'ו^ייב ח"נ'שיות ^דיביוו
ו*נס0יטרה> הקליעים ^וסף *ט חעביוח קיירת קלי! קול

הסליל* י ו ח ו ז וז
נרוזכ ני חילילי חליחוי וו#<ו 0!1סקו טבעו, םץנם
םוזנחנ0*ם, #11 יזם)ו*ן> ל6יחית ונעיקר למחקרים
פ*ע נטעקיי חקסורות חימבדות טי>וי תט^יי'וים

וזמ^קרה חוקיי לסטוואי יגםיביח וחט'גניקים

א11י ווס תם^םרח *יל חרמנים המ1>ים פ^ות
ל0ד# 1יי*ינון במפון חבקויוון, בם^רכח ומחקר פיונןןז
נםקיווזף וכתנות 1*תייס, םדע ובמוסדות נאוליניסיסאווז
13ח1^ים ולמרןקייס ל0רוייקל1י0 חנ^ול יייקווי נבאויח
נציגי מ'(^ט אלח כםגע*ם חםטסרח' *ת 1?0>נייג*ס
חעטויווז יום^קותלו*, הפוקקיקו? סן בנןיווז הסטטית
שמגסיס י* והטכנו?וגיה חםד? נעזרו! 8תרוגו על לביא
ולי1ינו>י0ן דומים לגי'לים בבי ייפ1ו1ו]ו עוי^ייו לאט.?
מיוקרתו שעורכים ו"* חם^טיח, ז1ל חס1י£יינ*י1ם ל^רניס
חייי*ו1ז את םלכתחילת חתומים כל>ק וםםוזוקים
*ל תקי*וי וווו! הט*0י>ז רביזיה. קי? חסיוחדווז
אחר עוקב וח0מרג>גיח הטח! םוסיות *ם חמקיטרח

וה*רוייקקים, חקוזקייס חי1קיסות

נלנים עליידי נפץ זיהויוזנמרי
גדגי ניקוי*ם *וין נו'יאילו טאוביניסיקיז 0חקי ^וות
נעזר הגיות נ*ץ. וחוקיי לגילוי נכלבים תק"נזוקי אקטריוז
ג*ץ. תוםדי '*ל חבלנים הסיגים נ^ניי1 הםקוטוווי ניד'1

לסריקה אלקטרוני במיקרוסקופ הםתיישת
ומעבדת חאואליטית המעגדח אני*י קירכים קובו ןותקי
בסיקרוקק61 ניסויים םלילי ל"יהוי בסיו^קה תםיקםכים
יד. 5ו7ני בייחוי םנבי זד/ חםסיי¥ לםריקח, המלקקרוני
סוג* נין ג1י1חון גק לטיי* יוכל אם יגיר הי* הפנמת
שננ"ח, *ל תויחיי אפיויויית 1בדקוינ כן ^זיייס דםוס
*םדע חסםי גבית סוונג חםכקויר וגרי. גנו1 *ירווי

תינגייתי 0ווניקיסיקח נימוקיי

בקלסתרן דמות לר^דרת מהימט' מורל
לםולים הם^לקת ם1 מחקר ויוויז על'חי נמח הםוזיל
כב*י*ב*, בךגו"וך נ">1יביסיטו1 *יםו*יוו סיקה
את לםנוא יסייע חםידל םזיטרה. זומןוי >ם בייתוף

ח"לקטרוגי. חקח^נ באמג^וי! יזתיאמת חתנוונח

הפלילי הזיהוי בשיחת הטרמולומיניםנציח
חסיםר ןויטת טיל "קיומה נבדק חעבויו? באוניברסיטה

זיו**ו4 *בי* ט>ו חניוגיס, לווקוואת ל\םי**סנ1יח

נפץ חומרי ל^יבחון שיטוח
גוכיוסטוניאף, באםגעות גילג* ו**טווז לטגיאיז מחקי

ועייי ואולסו'יז'קגול אינפיחאדום קקקסרוויוטוסטר
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לעוקי! הגשסרזיי ה*היד הדירוג לטי הםקיות ר'זזגזלגו* ■
*תריםי טדינה עובדי

הםלחטה בתקוות הטלזזםר. ל*ני בפגעים עמ דרכים וטןינות .
11*73 ולאחרית.

ד*ל מגן ל*לתגגי קוקרטמ מנקו*ה מ*לייליון העברייה ■
.1973 גיבקגי ובמרי* חטח

לקח*ס וה*קונ ואיטית ארגון גי*קת י.
במסגרת חו* וערה סעקו^ בבדיקות 3קת1זםו קקיסרה *נקוי
תעיקו י*י*ל' 0שקרת קל קויגהלית ר'םערגת *ודות םחקי
גבל?1 כן נטשטרה* קנייה רליכי ן"עז* שי8יר נדבר קנקזו!
ה*לק* הגי1לטה דוחות רישרס תהליקי גנון א*רימ. נןש*ם
ג^יץ ר*נים קשדד גש*יליזו* תס*נ^ל תחליכ* קרוגית.
של עהירתת תהליכי1 טיטסגיט* שי$תזק תהליכי התאזרחות^
!נל הטקבי בג^לי חעבחד. תהליכי הגבילה ניקודה יחידת
גנדקיס זו בק^; יקוד, נסקםיה גסלקס ו*סי*1ק הירדן,
יש בהס הקק^רים ד*יםםכים ש*^ המקוג^תייס הנושאים

ל0יקיו$יל0, להעביר

שהגיבו ה"קול בהצעות סיטלה קיקלרי י^מ'גק היו1*,^וו
נתקבלו וטמן ייעו^ הגעות 56 הו1סו הסנה ב'קוטיה. זונשי

>קסס1). טיזחתת 7נת1רטוח ססה קגין של ה3,עקגיה
יר0* גקנה.תקגץ.געל ךןקפתלקני למטב'^ יקירה בכטיק"ן

זגלד.1 1;8קיריק השנה גסשך טילז) בגידי

רוי*ם כחיעחז! טיזזזד^ס בגגק^ים הם7טרד. 3נ1יי3 ש^סק .
1 1וחריס בסתיז שיריתי קם יבסגןים מ7ל קי0

^ ה86כ*ל ע'^יידי על*ו שהוטלו נטקאים עמדה ניירות י5'ז ■

1 גדיקה 1^תי חיותמ^ מחקרים קדד .
רטיק וםרקט ד.מיב):עים כחחוס *רוזךם על מידע קכל ■

הזגיוק"ם. 0ך לל0וד שיקו ו^ק^ים מטורםים וגהם מיוחדים

ללג'י הטשטדד ליחידות לומשר ט^ח הגלה הטרםום^ם
בגירה גרי עד גו קסל ^ל* זה נח^ן רקזחה. מ1סיון וחת
56 גודקמי השנה בםשר נברבה. ביחידל^ התקבל מטוסדת
ניירות 1וש*י בין וג^גים. ז^גלתות לי^חי שהקימו לקקיס.
םסקםר קג*גיק ה?נרת י היו הק^ט"ן 71רר והבדיקות נקיקדד.
הובקחחט* וזירים עגירים ר'סעת תרגילה: לג*ש0דה הנבול
יקבלת טדיניות קכיקת בתהליך נגיכיס ט*^ד דרגי שיקין'
פוקדולו לתםחיז האחריות רמשטדז;; הקי13ניק*יה ההלטיתי

זעיד, חינוך

רטנטלס ויהוי מערכח

*ו*ן יגלייי בקלטים ט<'י^ ויונים שי וקי^וי7ם ?>ת

נדקר! ג?י נוהרת נעוימל! מד'דת
וו*ו )ט1 *>תווול 0ק1ויו >(*ון מדק 1ז4יל*1ח^ כס^וק

יג'גגיק. וו*גקיי גץ 0יגו* ב6>זנ גוין ללא

לקריאתינתבלחץ מס*יר
"יחץ קוזג יה"0 כתב'>יז\) קי*1ת ><ז6יוי הנ6כ^ן
חמחקי 9ל*\ יכתגו לי^ ם^ת*נ טונה סהיח חו*^ך <1

תם*9ת1ו ב0*8ו^.?0 ^ליאג^ג, ג^יגיגי'קיטת נ*יד

אצבע מביטוח להשוואת אלקםרון*ופכך מבטךר
מני0*ו וחי<ו >0יסיקי: ת*¥י<?>ית גקעגיח י1מג^ייבנח
ת<000 '1גי>ח ירן ו^גרת #^ו, £י1 חתאבפונ 1ל
ב1י^ו1 *ח11(תקו <**ב* קכ*עווז נח11ן11ת יסייע חםקסיי

בנתו^ן^ת. הוןקוי ח^ננב^ *וגי¥יח: *>וקך ►ןם ת>3ייוו

סטאסיסטיינו 0 בז* גיסו ג.

י=>לה1~ ר*טוטיםטיים המדפסים הו** ה^גד?

המלל מסליליח. העבו"גות הוקף על ו*גכ^ר מח'1י וזח ■

הקויםת* הסנה עס הקחזוזת

נטבק*0ן ק0 ת*ונזת על וטגטבר זחד17י דיוו .
קל חקירק בתיקי מטי*לל על ומנטנר תלתחודקי דלת .

1 בלבד נזק של תקירה ות*?י 1קג5ים עם לי3י0 יגונות

0במט ןןיקיט חנל הזקירה וזיקי על 1ק*טגד ויגדלש* רות .
ן העגריק נהנלה

>קי גגוזייני0*ו*1*לגווומ יוטג^1^ תלתמוהטי זזה 9
זעיל]

תקטיהו גו^יקי חטינ1ל 4*4 על תלתחווקי ו?ח .
קוהז0שמו1 באבלים ז^י*ול ג*י על תלתהחשי דרה .

דרקים ותמ^ת רכב ועבריינים. עכרי^ות האוכלוסייה, 4
הננשטרד.נ תתטת שבהחר0ם ניילונים

לטי טנעט עם ת*יגות ביד*יונלים**תור כבישים .
114111570 הככיקו קםעי ולסי המוטת?

 *ו 



*ת מ8ריך הוא / המשטרה סקודת מכוח שהותקנו אכידה),
בהתאם לשני" 77ד ודרשים ל4 ער אבירה לשמור שיש התקומה
נעדרים נכסי לבבי הסחיס בחוק נקבעי בן האבידה* לסוג
ציבוריים במקומות *ו נקוטדת; שהוזנחו זנבםים וגטםרים

למו2*> המקום ב^ל ייחשב שלגביהם

,(2 (נ1ם המשטרה פקודת לתיקון חוק
תשלג1973

וגט פעתיה או מרוע לרגל בשכר שוטרים להעמיק *דט ביקש
בהם. יישמרו הציבור ושלום שהסדר בכך עניין יש לציבור
כי בתנאי בתשלום. שוטרים לרשותו להעמיד המקכ"ל רסאי
מתקן תתוק החוק. דרישות םעולה *ו *רוע *ותו לגבי נתקיימו
ל1רבים ההסדר את וקתאים הםקםרה לםקודח 6נ סעיף 6ת

הקיימים.

,(35 נמםי הפלילי החוק פקזדה לתיקון חוק
וזשלג1973

זהירות לגבי בעינשים להחמיר שנלערו הםדריס נקבעו זה בחרק
עבירות לגבי קר או חס נשק העבריין נוקו* שבהן אלימות טל
עכירות לגבי יותר, *ו מנקים שני השתתסו שבהן 8לימות קל
בהלכה שלא התערבות בהן שיש וביררו; ולגבי וויוקים של
בן דין, על*י ובחקירה משטרתית כתקירה מקוטט, בהליכי
תיטוש* ב*מנעות הגזש*ט, ביון על ד*גה השרויות נקבעו

מסוכנים וחםצים נשק תטיסת

חשלינ3?9ו ,(2 מס' לתיקון הפלילי הדי1 םרר חוק
נגר םעצר צי להלגיזג המשקט בית סנזכית 7111 מרחיב החוק
דומה הורגה למעשה מחייה זה תיקין לפניו. תוכא שלא תעיוד
בחוק ובוטלה המנדטורית הדין םדרי בםקודת קיימת ק1תיחה
בערובה השחרור השהיית גם מ*פקר התיקון הםלילי. הרין סדר
של בכתב רישום ומחייב ד*רקליס, בקקת לסי ערקיר, לצזרך
הו* פורמליות, ר*יות של תוכק וקסירת מהותיות ראיות
ומחייב תמשטט להמשך התייצב של* נגשם סםיםת טאםקי

לאישום. בתסונה מיד *ליבי טענת לםעץ 11!שם

על שהוטח המשטרה, בעבודת הקשורות החוק הצעות *לה
 קוזלחןהבנסתו

הט1?'דמ9ו פםקידץ, קיום נפ"ת הצטהחוק
המש*ק בית בדץ גקודת הורזוות *ת מבטלת החוק הצעת
לסם בקצויים) ובלה בנ*ייה במאסר גהתל 30צעים שקבעו
ונווים אזרחיים בעניינים אחרות והבלטות ריז םםקי אביטת
אלה הוראות ביטול חשיבות םעיןטלילייםבוינהליים בהליכים
בזיון לעקידת 6 סעיף בין הקשר הן ש*תבפלים בכך היא
ועורך ודין הטלילי, ד^וק לםקורת 113 םעיף ובין הק*םם בית
ברורה. <יגה לעל;יס זמור הטעיטיט, שני בין *מזגק בע7ןיית

מ'*ג1טי וייעוץ חקיקה .3

חחקיקת פעילות א.

ולקידום החקיקה מלז^כת לקידום צעדים תוכנ1י הנסקרת בשנה
הכנסת סיורו הז*ן נסיבות בקול אך הססקט, כבית ר^כיעה
המעילות בהרבה הו1וסה  המלחסה וננרוץ הבהירות לקת1ת

חסרים. ונייגאנו המישורים. בכל התחיקתית

עניין בהם שיש הוקים, מספר הבבסח קיבלה חשבה
נתקבלו רובם עובדים* כציבור ולשוטרים כגוף יימקטרת

1 החוקים רשימת להלן המשטרה. ביחטת

חשלג5?9\ £* נזם' (תילןןן פיטוריו פיצויי וזוק
הםוהה בתי לשירות או לטקטרה שמתגלים מי כי בו* ;קכע
יהיר להתגייס. בדי והתקמר *חר במקום עבד לגיוסו חזניוך
התםסרותו גת ר^ים כי טםורין, לפיצו" זט*ים שאיריו אר הוא
.18.73 אחרי מעבודתו שהתפטר י כ? על רק חל החוק בטיםזריז.

תשל*גי973ו מם31), בתיקון לננםת הבחירות זזהן
.17 מםי (תיקו1 נבחירזת) המקומיות הרשגיוה הזק

1973 חשל'נ
בידם כ?ו1ב טיהיה שוטר כי קיבעים. האלה החוקים שגי
תעודת יקבל שלי הקלטי לאיזור סחוץ גתםקיד הבחירות
ש*וםיע בתטזל שהי* קלם* בכל לר*נביע דשאי ויהיה ה1בעה
כן שוטר. תעודת או זהות תעוזת באמצעית ויזדהה ג^דיפ
כי 45 םס' (תיקון לכנסת הבחירות לחוק 7נ בסעיף נקבע
שחלה חיילים. קל בקל0י שוטרים ה1ב?ת לגבי השער. ז^ראת
י7קוםינית, לכ1טת הבחירות 5ל גם תחגל השביעית. הכגסת ל1ני

חשל'גמ9נ 4£ מס' (תיקון והבנייה התכנון יזוק
שמתםקח רלב1ייה. לתכנץ המקומיות בתעדות בי קיבע החוק
הוועדות לאישור ולהגישו מקומיות מית0י תובביות על להחליס
מייעצת. רקה לו ותהיה ה";שםרה, נציג גם ישתתף המחוזיות.
שיתוף המחוזית, הוועדה החלםת על ערר זבות ל*שטרה יש כן
תהיה בזכותו כי חשוב. היא המקומית בחקרה המשטרה טייג
תוכל כן ועל בגייה, תוכנות על מוקדמת ידיעה למקטרה

הציבורי. והנזדר התנועה לנורכי בהתזנס לשינויים לסעול

15 ;סס' העם נרי^וה פקודת לתיקון דווק
1973 תשלג"

להודיע להם האחראים ועל חדלים בתי מנהלי על טטיל החוק
מת, או הברה הטר טיוע, 8דם בל על למשטרה דיחוי לל0
במעשה מעורב שהיה סביר השש ויש החולים לגי^ שהגיע

■לימות.

תשל''ג1973 אכידה, תשבח חוק
(החזרת הקשסלמ בתקטת קניע שהיה הה0דד את מבטל החוק
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חדש ע1םה הנושבת!. פקודה לתיקון חוק הצעת
תשל'ד1974 משמעתי], נשיפנט

ב4 י^יןי קץ לקם1יט יוקטך ישר*ל משטרת של הכללי ה*פקוו
למנוע גועד ד*וןןע החוק כזשמעתיח בעבירת משטרה קיץ

לכך, הגרקה ק*ין במקרים למשמעת מיוחד דין בית הקמת

בהן שיש חוק, להגעות התזכיר מהגערת שתיים קן *לד,
י משםרר, *ני=>י לבכי עניין

במשטרת העיטורים חוק תונירהצטה הצעת
מועד (שינוי (תיקון! הסוהר בז/י ובשירות ישראל

השל'ד973ו החוק], תחילת
*ל תתילתו ל25י שנעשה מעקה על גם קיטור להעניק מו*ע

המדינה. הקמת *חרי תתוק,

המשטרח פקודת לתיקון חוק הצעת תזכירי הצעת
משירות לקיצכה פורשים של (נ\וםם חדש) נגשזז

1975 תשליך המדינה).
עם להיטות וטנקש לקיצבה שםרש מדינת עובד ווי קווטי
תםקיד כגון םובדר במקום מיוהר תקקיר לצורך המשטרה
לרנןר^ת ^ ^ מו1בלו1, לו^י", לטו3לי1ו"ק תו**ה
זולתן לו ויהיו המשמרתיים המשמעת ולכללי המשםרת טקודת
י* קקיגבתר *ו*ע לשוםר כמ> וחסינוירת חסיונות סמכויות

שקיבל, המשכורת בגין תרםחת

ועתירוו! תביעוו! ב,

נגד כ*סיות תביעות 43 הנסקרת כשבה תגישת המשטרה
ורכוש. ג>ף נזקי משםרה ל0נשי זןו למשטרה שגרמו אזריתימ
דמי קולטו סקרים וב4 כמיוזגק נויקיו דכ>> קוילמר מקרים כז
למשםרר, סולמו בן בטיםול. עידן התביית לתר ן בחלקם נזיקץ

קךרמות. קשנים תביעות 12 בנץ בט^ים

נני עתירות 22 תשנה הוגשו ל1דק הגנוה הרין לבית
עטקים רישוי םםע^ שחרור בענ"1י  רדב; המשטיחנ
עלידי בוטלו 9 הסף, על נדחו עתירות 1 ה*ר'ן. מן וגירוש
עיין והקיסר עגקס העותרים עלידי בוטלו 3 הבנתנו. בית
קםסר רגשטרד. נגר *חו החלטי גר 11ף גיתן ל0 כטיסול,
*ות בבחינת תו* המשטרה בגר השנה קוהןגש נ?קטך העתירות
ה*זרח זכויות על וההקטדה הזיייית ללמידת למשטרה כבוד
יריבוי תעבודת של המיוחד ראוםי לבובח בעיקר נוקטת. שהיא

ביומו, ירם מדי ל*זרח, חבלשטרה בק המגע שטתי

החרק בפקךדח 141 סעיף של מםיק* ווה מנםלת הה^עה
עונש גקבעו לא אם רק געברת העבירה כי נקבע שבר הקיילי,
<ודס לחעטיר *סשר יהיה טעתה <1חר, בחרק 8חרים הוראה 0ו
לטי גגדר לסעול אפשרות קיימת 08 בם *143 סעיף לטי לדין

המשעם, בית בזית קקורת

של יותר רבה התערבות כעתיד יחייב תחרש וגתוק
גוויסי תמר*יו1 של בעביתת המשםרת

'(4 מס' >תיקו1 הפלילי הדי1 סדר חלק חצמת
תשלינ,973ז

עדותה שתיגבה עד בערובה ישוחרר ל* במע1ר. ה1טמו קרטיר
*ם *ל* לחגים, עליה להפעיל יובל קולא כדי המתלוב1ת, של
י*רי? ל* השחרור בי שוכנע השוםם מ לשחרור, התובע הםבים
מעגרו. מיום שבלעיים $ברר *ו רסק'קסייםי ולהליבים לתקירד.
כדי המשנ*ט, תחילת לטני שוטט בםנ* תיבבה הייתלונ1ת עדות
ר*יה תהווה הוו העדות מעדותה, בד, מלחזור אותה לםבזע

המשפט, כבית הדיון בעת נגבתה כ*ילו כשרה.

(הוראות חירום בשעת חיפוש סמכויות חוק הצעת
תשליג1973 (תיקון). שעה)

ו1דם לבני גם תירו* בשעת חיסיק סמכויות יוקנו ההצעה על"םי
צת'ל *נשי שוטרים, <ןינם כי *ף  המשטרה עלידי ^הו*מבי
הה*רר זתו ונמלים. תקוקח כנמלי היטוש לכצע כדי  הג"א ^
כרה שיהיה בלי חיקזש' לב*ע ניתן שלסיו היו^ד, החוקי

הזזילח. במעגר

הפלילי החוק פקודת לתיקון חוק הצעת
תשליג1973 .07 מם' לתיקון

מהווה הי) שבהם במקיסות נשיט נובחוה היאסר ההנעה עלפי
לעובר שנה של ק*סר עונש גקבע לתנועת, 14ו ליירים מטרד
הדין סדר פקודת הותוו! העכירה על תחול לכן זה. *י0לר על
שעבר 0דם לעגדר שוטר המסמיכה וחיפוי) ;מעגר הטליל
על העולה לחקיקה ם*סר שדינה עבירה מקרוכ. זה *ר בטביו,
ד*וסר נגד מעבירת העבירה הםבת זו בגזרת חודשים 6
ניתן המקזסרתית הפעילות לעגייו ברבים, מפבע של לעבירה
תשורות נשיס בענידת המשםדה לםעילית חיקי ביטום זח תיקת

קה. עד קיי0 חיה של* ובר ציבוריים, במקומות גזנות

^2 נמם' התעבורה פקודת לתיקון חוק הצעת
חשליינ1973

ארם לנהיגה לםםול המקוסם בית 61ת מסגזיבה החוק הגעת
ול*ו'רתק* ד*םובנים, הסמיס עקודת לסי כלשהי ענירר. שעבר

רכב. לנהיגת בקשר

1975 תשל'נ הממשלתיות. החברות חזק הצעת
להודיע חברה, על הבלמובה שר קל הוכתו בקבעה החוק כהגעת
בחברה. פלילית עבירה נענרה כי השד מקרה כל $ל למשטרה
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העצמאות יום לאחעי מנכ'לים ת1דת
הביטוח חברות איגוד בבזםגרה וערות

ועדות! (שלוש
חינוך מוסדות לאבמזזת ועדה

משנת) ווסדת מליאה נועדת בנקים בב1חו1 ועדת
דלק תחנות נםחנן וטדת

יהלומים מלטשות בטחון ועדת
סוהר ככתי הבטחון בדבר ועדה

רחצה חופי בט1זות ועדת
המטבע לבסחון ועדה

רכוש על לשנדרה תקנים לקביעת ועדה
מחול חשודות בחבילות לטיפול ועדה

עסקים רישוי דרכי לייעול נעדה
פרטיים חוקרים רישוי ועדה

תיירות רישוי ועדה
הפלילי הדין לסדר ועדה

דרכים בתאונות למלחמה חממת
דרכים תאונות למניעת הלאומית המועצה

הרכבת מפגשי ועדת
רכב פרטי מי מועצת

בדרכים לבטיחות המרכן
תעבורה חקיקת לענייני התיאום ועדת
נוער עבריינות לבעיות תיאום זעדת

(גזוסח נוער חוקרי למיני מייעצת ועדה
לסניעת הארצית המועצה של משנה ועדת

נוער עבריינות
לקטיניס מעצר בתי לתכנון שדה

הקייטנות ועדת
צעירים לעבריינים החסות מעונות ועדה

הסוציאלית המועצה
לנוער) המבחן שירותי על (ל3יקןח מבחן ועדה

מסוכנים לסנזים הוועדה
המוחזקים השטחים כעניין צה'ל עם היאום ועדת

מעמדם ושינוי וריס נניםח לאישור הוועדה
ועדותלתושבי (שתי משפחות לאיחוד ועדות

המתחקים) השטחים ולתושבי ישראל
מינהלי^ם מעצרים כעניין לרמםכ'ל מייעצת ועדה

המיעוטים. לנושאי המרכזית הוועדה

למשטרת שמחוץ גורמים עס פעולה שיתוף נ,
םמשל גו^ים נ1יגי לבין למשטרה המשפטי היועץ בץ המגעים
היחה מטרתם מרובים. היל ומרניגיפזגליים םרלמגטר"ם ^"ם,
ברבר *מ*קית, בלתי ומנורה מוקד מבעיר מידע, לש*וב
שהמשטרה כיי *לה, נופים בידי המחוננניס תחיקתית שינו"ס
הצרכים *ת גם שירכזו קך התהיקת, ניסוחי קל להשקיע תובל

המשטרה, של הספגיט"ם

משרדי עם נקרדם מנעים קוימו חביךקקןרדי במישור
רישוי  בטן נוש**ס (דונו ה3>ים םשרר גום שר1ים, כששלה
עירוגייק "5 חוקי הטבלות. ניקורח נסק. קלי ואחזקת ןסקים
ת5בןרה1 קנייני  התחבורה םשרד עפ יעדי; טיייי תכנח
קם עבריינים! נוער בבני טיפול נו7ת1י  הםעו םשרר ^
בריאות תרומות *יהסין טםרכ1יס. סטים  הברי//111 וזט"ד
לשעת הבםחוןתקנות םשרד עם סשק! גקקי *יק>ןת העם,
ומשמ5ת* קוי*לס המוחזקים* בשטהים ט^ילה שיתוף חירום.
3ש0טי קשר הביןל0וטי, הסשסט ניש*י  החוץ םשרז עם
ייםוד חובת *כי0ת  החינוך משרד עם חי7ז בגרםי 09
האת:!: וםשרד הטכורה נזשור קם נס קוימו טנקים וקזד:
תמשמםים. נזשרד עם קוימו כמיוחד ורגיםים הדוקים קשרים

לוחותיו. כל קל

של בישיבותיהן קרובות לעתים השתתף הסשטטי הייק7
שהיו חוק ר2?1ת תזכירי בהן נדונו מושר שרים, ועדות
הגיטרה יו1גה הפרלמנטרי נמיקור נם למשטרה. זיקה לש
הקווגית הכבםת וזמילת בדיוני המקוטםי חיוקץ והשתתף סמזר
הסוני' במישור ר*שםרה. בעבודת הקשורות חוק בהגעות שרנו
החנוקה בוועדות קבוע ב11ורח המשטרה השתתפה :רק*לי
נ2ןיני ולבנייח. לתכנון והםחחיות המקומיות רכווקרוה הטקוםיז'ת
כיןמשדדיות ובוועדות 0לה מתנחל! שהשתתםו המקוסרה

משפטיי. בקגלינ"ם וייעוץ הדרכה קיבלו

וציבוריות מסלכתי1ו1 1\1>ר1ת הטקטית ח'*ו1ת*ות .4

בק* וקדות עשרות של בדירניהן חלק בטלו תמשטרז: נגיגי
טקשלזק, םשררי בהן םירגגיס שהיו וגיבוריוה. םשרריות
דברות. מוסדות. הסקוטיות, הרשויות נהל הקווטסו:. תשלת
ה*גריכים נזשזויס נדובו בוועדות שזגיס. ואיגודים "רנונים

שוגים, גודטים ביך סקולה תי*וט

: 1973 כשגת בהו מיוצגת היתה שהמשטרה הוועדות וגלה
עליונה מלח שדה
עליונה פםח ונ1דר1

המרכזית הבחירות וטרת
הג'א מועצת

מיוחדים לטכסים הממלכתית הלועדה

 17 



ב' פרק

עבר"נות מניעת

המיבונעית ח0עילית *1

הסיור סעילות 4ז.
דבר, להקדים הראלי מן כשסזז, ד*עיללת <*זן נסקור בטרם
עלידי העבריינות שבמניעת הפרובלמטיקה י*הבגח כרקע

המשטרה,

בתנ*י £וי1>ל מ^טרת נתונה שבים. 25 לפני הקמתה. מזח
קכי יקר*ל שבם* של על"ה קולטת בםר'גה הן קשים, עבודה
במיוחד בו. והמחסור ניוז0דם בגיוס קשיים עקב והן תבל קנדוי
1ן;שי תםנף^ת על'ירי *וץ זה מחסור ושיטור, קירר בתפקידי
במגזרי למקובל ומעבר לקל רבות, עבודה שעות המשםרר,
יחידות שלי רניידוה הגברת ועל'יד* במדינה, 1*חרים תקסוקה
נוכחות הדורםויק טקוםות בין עזיטווו סדרי וקביעת ר*ילר
וו, בשנת נם הסיור יתידות אד. ד,1ז]ו ז/לד. עקרונית משםרתית.
וניים. נזתותכפ גירד יותר הםשטרה השנה נינלה לכך נוסף א7
נעקול ד*יורים נשטר, יותר גדילים ובליטה ד*םק לגורו
שבה? רנשעות תורםת במקומות הוגברו והט בניירות, בעיקר
רבות. שעות תועםקר הםיירים במיוחד, פעילים העבר"נים

חול. כבי*י ובחגים כקבתרת בביסים. בלילות

חקבועיגו המחסומים קויטת ה>0עלה הטלקםיבי לסור נוםף
מחסומים ליד בשמירה עבריינות. למניעת טומצעי והניידים
ובנות יג1ו 0נשי גם ס*וטרה *נשי עם יהד תועסקו קבועים
פעילות טנעת  כפולה ה'תה המהגזיסים כנ^ת חיבה.

עבריינים. קול געויהט וחגרת חבלנית

לבדיקת מקיף סרקי מחקר בעריכת ד^תל 3ל^1 בשנת
הקחקר מסרת תל^ביב. במחוז הסיור יתידזת ביז העומס חלוקת
לחלוקה ב*תשב בסימולציה שימוק עלידי להניע. ה'ז1
וקמגשר זו חלוקת ולמקים> לזטן בי?ת*ס העיי'ם, של ר1יונז1לית
יותד סוב וקלרות הםתוז בתוף כוחות בהםנילת גמישות יתר ;ם
גננן בגהקל הגיידות תעסוקת נבדקה ר*חקר בס*גרת לגיבור'
מטלות ייעודיות* מ?זלוח השזניםנ מרביביר. על המשט^ת,

וכד, ה*וות מנוחת פינהלית' פעילות משניות,

:5^''
*י*1ה ח>ה רבות, נונים מזח וזראקוונוז ב0?ם חקיגח,
במיוחד גקשטרה, #נרשבזו חקליל"ט חתיקיס במספר
חשוד כ'ע^י במסטר הניכרת הירידה את ז^ניין נדאי
בכללןגח0 באלימות ולעבירות וב*סטר >חהתג1חנויות
בקנייה חייידח .1972 גסגו! ק^נרטסה לירייה שן
הקיטורים, >וט מלחנות 3ר<נה בטרם '>וד נרשמה
*ת מוחלט כטעס קגייעה היעדר עלירי שאופיינה

זין, בדול/ נםרד בחלק נסקור המלחמה תקו*ת

וזיתי, בין לזקוף, *ש וו בשנה הקשיעח ייסון את
 : תחומים ג#ני קיהתוברה הסקוטית, טעילות לזכות

בלוטי חםיבונעית, ה*עילות תחום .
בתחוט מורי^יגי מידע של וליקוק שיטיי *ייוי,

ח*שיעחי

והתמקדה חמוגעת, חסעילות תהוק #
בהסברה, עמם, ובשיתוף*'!ולה ועסקיס חביות בדרבון
הבטי אמצעי את לשפר כדי תהיקה, טת וביוי גטחקי
כשמום זיקים רו תס קיסרית ושל עסקים ק1ל חות

רבערן. ורנוש
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י1
עשרות ועוד ובנגרת, כביתלחס בירושלים. השונית לדתות

בקטנים, 1רזלים שיושיט. *רועים

על הסדר הפרת נםיונות מול לעמוד המשיכה הםשםרה
בריונות רקע על 1* ולקתים וכלכלי הברתי פוליטי, רקע
זאת כשחייב ה"שםיה מגי רבה הת*כקות בזכות ל'נמה,
העימותים היו והירברות, שקנוע דרכי קל מרבי ו*יצוי היי1ב,
נלצדו מת בכל וכיהזר מעטים סלד מ*ירי עט ואלימים
לטנוק בדי שביכולתה כל המשסרה עשתה  כ*לה עימותים

החוננתם.

מזגנים הג*שםרה הקרישה הקדרטות ויכניס נסית בוכה
מ>קרים לעתים, קקויםשו בטגרקון_כדורגל. תקרר להשלטת רבים
הלי^ז קבוגות של קגרשים סקר נערך תס2ה להתפרעויות,
כי הסשםרה דרשה זד, םקר על ובהסתמך .'0 לליגה הלאומית
חלקן זונמש, הםגנשים, של הכמיהות בתנזוי עויםורים יוכנסו
הכדורגל עונת 6ת1?ו1 לקראי/ נתמל*ו <גלה דרישות של 71נדול

.1573/74

ה1יב>וי תסדר 14בסחו1 ב.

טיבטים עריבת קוודיבו הריקים גהשה היתה 1973 שנת
מתוכננים. בלתי וחלקם םתובנ1ים חלקם גדולים. קקטרתיים
להשיכו *ןו ה1יבורי הסדר )1ת להבטיח שנועדו 0לה, טיבגעים
מטעגל שוטרים זוןלםי סאות קול התזותם הייבו נק^יםר. ננ> על
למסך *ף ולעתים רבות עבודר. שעות למקוד הרגילה הקבורה

ילים.

ימי החבלגות, קל על למייבה> הבה שנת היתה השנה
הייבל. בחצי קשורים שהיל הזורים והארלעיס המכסים לוזכריז
נרשטת הז0ת השנה היתר. ל* הנ*ר 1^יעי בלעדי גם מך
הבתי הקקיגית, לכנםת הבתירדת בד. נעדבו כםיבגעים. 1^לה
פורים. חנינות התשיעית המכבייה העובדים. להםתדרוה רות
הבוסים. ל*בורי צהל. חילות ימי הימיסי שלושת 71דת
ראש יביניהס מעלה רמי *ישים ביקורי וירידיס. הערוכות
קורט האו'ם טזגיר ברני>* לילי המערבית נר*ניה םמקולת
חילופי טכס קיטיבג'ר, ה1רי ^רהב ^2 החיץ שר ילדהיים.
הלחשים בניקומית טכסים זל, בךגוריון דוד הלחית הנשיאים.
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בבוזי טדי הושלט בוקעים' בכרטיסי ס*סדות רבה במידה
1עדים ו^קטי עירוניים בםדמים תכרייבות דוםנה הקולנוע.
הוגברה בי לומד ניתן כללי באופן *םון'. בעלי בגר נמרצים

תל*ו:יב. כתוגות הבטחוו פידת בתיבה

את נגיין קקע, סעשי למבוע כרי שננקטו האטגעים בץ
כסערת י'בנקימ על לשמירה הגבול, מסמר יחידת הפעלת
*111 החוליות ואנשי הבנקים בטביבות בערבו הסיורים העבודה,
וכדי בעובדים בטחיז הרגשה לנסוך כדי הבנקים' בתוך ניקרו
1גד םןילו מגב של אחיילת חוליות בכוח, עבריינים להרתיע
הרתעת ולםעז לסרסורים זדנות נגד ציבוריים, במקומות בריונות

ובילדים, רכוש עברייני

כך, םקגיםיות. בעבירות ללחזמה משימה םחות הוקמו
הודקיים. שלישת בן מיטנע הדוח שנת בתהילת נערך למשל
ביח מביביביות. רדיו פקלסי של הגניבות לגל קץ לשים שנץעד
מן שנבחת מיש ם5ו מורכב תיה זה במיבגע שעסק הלקוימה
ת*יבצע בעקבות דנבולי וקק^מ ד*רקזי המדזר המרחבים,

סליליים תיקים ט*ו ונםתלזו ג1וגים םקלטים 379 נתםםו

טיב1עיס נ*רבו רבםושיתה, תקנה בתחילת מועדים, בשני
העוסקים העבריינים ילנילזי *רגקים חטיטות לקניעת מיותרים
קםק ובל קיור קטעי ל7ן הםתוז שטח חולק זו ל*םדה בבך,
סעם. גכל י*יס 10 נינשכי המיביעים סוטרים. כ4 אייש
.^ ,7^ םבריזןר בחודש ט57 החטיבות מספר ירד ובעקבותיהם

בתת1ט1:. נובמבר.  0וגו0ט גתודשים מקריט וי7 9

רב קהל בר"ם שהתרבו כמקומות נשמר הטוב הסדר
שעשו במקומדת ובירידים. בחערלברת תעופי" רבנםל (בנמלים
הוקמו רחצת כחוקי ועוד^ קים במקומות רחגה. כחרסי יים,
םנ"עת ולשמ רםדד על שטירה לשם ארעיות משטרה נקודות

חבלת. ומעשי עבריינות

בימ שיפורים השנח תלו התעבורה חוקי אביסת בתחוק
בידי עזר כלי המשמש תאלקםרוני בטיכשור וכמותיים תיים
נוש* ועל 11לה שיםורים על תנועה. עברייני לבילוי המשםרת
התנועה לבעיות בללו המוקדש ה: בםרק נ^מור בכל1 התנזעה
קעבורת ג1^ד ןןלק 5י קת. עם טון, נציין הדרכים. ותאונות

התנועה. לבעיות ^וקדש ה*ייר

עד 3ק'1, שנת ד'יתח העוינת הוובלנית הפעיייות בתהום
מניעת הקרדמית לשנים בהשוזמה שקטה שנה המלחמה. טיוץ
הגבול, משטר של עיפוקל בעיקר היתה עוינת חבלנית טעילות
וחיבה הגי* העזר. כח^ות הרגילהכםיוע המשטרה גס אך
ובתי<םם פעולה בשיתוף וה בתחום 8עלה המשטרה בכך. עסקה
מודיעינית עבודה בללה וו געילות 1 "גהרים הגםתון בוהות עם
קל שמייד, מחםוםים הםעלת <1זוריס0ר. סריקת עניטה,
*יביר"ם. מקומות ליד הכרטיס וסיורים חשובים אובייקטים
דמי אנשים בהם לבקר שעמדו מקומות בדקו המשטרה חבלני

גםץ. חזמי כי'ם הונח כי הקוש יה קיר; ומקומות קקלה

וניט ש ח במחוזות עגריינית עת מג* ג.

י53 3לי גיל^וז

ביותר הןל*יף האוכלוסין ריכוז קיים שבתחומי תל"^בנ' בםחח
של*חר בי1קו0ה שאת וביתר התקוקות' בל במשך הי: במדינה,

קשלק. פשיעה בעיות הימים. ששת מלחמה

רבת'תיקף במתקםר. הקסטרה טתתה 1572 שנת בשלהי
עור אותותיה 1*ת לתת ההלה לו מתקטה כתל^וביב. הםשע על
הבריוטת ו*מיי וההתסרצויות הקווד טםעשי בכך שנה. באותה

.1973 בשנת המשך היה זו לטתקטה ניכר. בשיעור ירדו

ה*רם כוח קול ■יגסנםיבי וניצול קשים מ*מ1ים תוך
הרכונים החודשים ב9 זה! מזנורבשטח סוביס חזשבוהיקונים
הגביכות. הההפרנייות, כמסםר נימת ירידה ברשמת וו שנה של
ב*ריהבל רכב, מתוך רדיו מקל*י ונניבות הרכב גגיכות
שנפתחו החקירה תיקי במסטר %218 של ירידה נרשמה
התקופה לעומת .1973 שבת של הראשונים תחורשיט בתשעת

ישווקו; ממקבילה

משביעת ב1ודה יעדלם 3סםר הושגו החייט איכות כתחום
ב50 נסגרו הזונות. סולקו מרכזיים ציבוריים ממקומות רצון:
נמנעה םבירה^ וו עי ולא בעליהם (ביוזמת קלנןים מועדות
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מקום מבכל יותר שנה. קירי נערכוינ בירושלים יבעוים, ב6רץ
כיךלזנומיים. בנקים חגיגות, םכםיט. תהלובות' הפגנת?* *חר,
באוכלוסייה ירושלים התברכה לק בנוסף וכד, אישיים ביקורי
על6י טרעיח' *חת רגילות קבוצות שגה ביותר, רבגינית
הדתית הלאומית' התקותייכות עלטי ולקטורת לזית ההתייחסות
הרורקים טתזוים, יוגי 7ת מגב בם וכלכלית. ותםוצי העדתית

הטשםרה, קל התערבותה *ת לסע*ים

המתוכננים *ו ב*םחיקי הגווים הסדר. קל ק*ירה בצעי מי
שכוח 5י ניכר זפן וחולף העבות?, גר*ף זקזרע גורמים מר0ש
יישוס*וז. כקבירה להשתלב שב ב*זטי?. מועסק שהית הוודט
דדש בבירת, שנערך למשל. וזקלמ*ות, ביום צה'ל י*יצעד
הטיגעד* ובזמן לםיגעד ההזיות ני*י הבנייה של רבים חודשים
במובן. וביניהם. שוטרים. 1ולפי הסדירה העבודה ב'מעבל הוגאו
בםי*וק לטכם המשטרה יכלה הסי1עד בתום הםותב, *נש* בל
שלושת צעדת בבייבצע גם תקלות. רלל* בהאלהה עכר הוא כי
יום מורועי משטרה. )1נשי כי)1>£1,2 לסעלה תקוזותטו הימים"
בבל הועסקו וגיוב. ד*ולד כחג ה*ימונה' בחגיגות ירושלים,
קיבל הניבורי הסח' בתק^לטת רב טיוע ^נשים. מאות ס?ם

בבירה ד*ובבת הגבול משטר טסלונת. לקרוטי הםחוז

לסח רגיניית ר*רעוון השגה היו ל* הערבי בסקטור
להניב השכילה קהמשטרי! כן קל מ1בי5ה זר עוברה הציבורי.
ל0 הושב. הרבי בעבר, שארעו סדר הקרות על נאותת בגורד,
תנירמים עם ת*שטרה של קבועים לטג7ים הורוח סעס,

המזרחית. בירתזלים חקחל דעת על הםשםיעים

טקוז בתחום מת1ש םתזבעים ומיבצעים לירחדיט <רועים
למשל. טורים, למיבגק: רב1 *1רם כוח הקצאת ררשו ו1לי)1ביב
הוקצו כדורגל 3?שתקי וביניהק שונים ארועים #בטחת שכלל
טובגוחת [ *יש :1120 הזעטקו העצם*זת יום מורועי .. איש 527

בם עבודה. ימי 3503 הזשקעו התשיעית המכבייה םקוחקי
רכותו שעות גמשך שוטריק מאית רעםיקו אחרים נןיבגעים
ארועי העברי, הםטר קבוע במאי, אחד חגיגית הי11 גיניהם
תערובות. הגלכלית. הוןףרה העתיקה. יטו חניגות הירקון, ?*■

ועיר מעלה רמי אישים ניקורי

החםו^^ות  סקוריס חבלה מקרי *ר?ו תשנה במשך
ובתח1ה טת^תקוה כדדך 7זלטדי כירך נסץ חוטר גיטעני

המרכזית.

שהסדירו פ*לה ש:ג1ת בעיות הםרירו הדרומי תנוחו! את
נגזור1ם זיישוכיו רחבידיים היא זה מחוז תלאביב, םזזוז 1**

אילת, הי1> לבך הקיצונית חרובמה מזה! 1ה גרוליק במרחקים
ז*ף המרחבים בין המטריד הטריטוריאלי. הריחוק מן לבר ■ך
נתייתם כן על איקייםי 01 שונה המרחבים. שבתוך היישובים בק

בגנויר. גגרהב כל של ולמאפיינים לבעיות

של בייחודה הקשירה ושליט, יר מיחב של הטרבוית המרה
של גדול מסטר בר וכקל ה*רוע4ם ריבוי הי* תעיר, ירזשלים
בירת של המיוחד האוסי בנלל זה. במרחב סישלערור מיב1עים
כיסה יחשלים מהווה תוקדטי, דתי נווליטי בםרבו יקר*ל
הדינור להתעניינות וטוקי עמדות ולהרגשת דעות להבעת

1 לוח

חמיוויוי! לפי  ומהאות <זבידוו1
19731971

*זט1ויו
נזנו8ז*וו"ווווו

הכל 57034934*3346931,9653קך

תצקוני 7©י740^5735792*המחוז

תל'*ביב 2.929נ8ל3,פ!1225015.50011130קר0ץ

תררימי 11646134071158711,154המחוז
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1 לוח
*^<*ל*ווג) (בלידורנ והיחיד ש>0)!א יגו^ו

" י !?731971
*10<2 וזז5ו?1 "חיותיקיר71 חרכו*"ינל# ■חח

וודהוסי 0נם1<ו

טםיזג■פנון!>חםנו7םו11111

הכל 76.6663ל.##4502£351£2,139,67775^41^778,1512,64נסך

הצ*יני 744433.78332.2*296935325,76926952631רימהיז

תלאביב 9012421.טקח ,*131.9473,900,595515*591,161015:370.38857276372.1

הדרומי 579,974800.108560,687337,506967המחוז

תדבר *ך גרוזים םיוצאי רובם עדלים, קול ניכר מם0ר שקלטה
*חרות. עריט לבבי גם בבון

מקבלת בקרם הרכוש ועבריינות נכלל העבריינות נעיית
מאקזר הקטטה. בעיירות ונע'קר חשדה. ב$רי קרני מיסד
*נ1נים.יוח הליידי היתר נין ר*זןוקייו בכרך, הגדולות, מידים
בכלי כנייקר גיברייגות םעשי על שומעים אדם, בני בין חםגעים
ד,שדה. בערי נ רחוק הו* המאורע כי חרוקום וקיים התקשורר;
הדיס שוד מעשד וכל התקדגזת בל מקבליט ק1ת. לעומת
דעל לאוזן, םקת מםירח באמגעות התושבים* נץ נייתר והגיב*
בלל בדרך קשה תוא ר*עשה שמעירר ר*ובייק*יבי הרושם בך
ק*קר יותר עבריינים בגילוי קז>לה במקומות המשטרה םנליחה
הגילוי סיכויי חקטגה העיר של האינטימיות בגלל שכן בברך,

יותר. גדולים

(1ביבות חחקל8יוו: העבירות בז^ית 7.יא גוקקת בעיח
חקלאיות מכונות גביבת מסרוסים' גניבות ההםות תב1)1ה.
לקחוז דהן ק למרחב תו *וק"ני זה עבירות סוג מהן), וחלקים
תקל בשטחים עשירים האחרים ששני משום ברובו. הצםוני
בצירים מחקוטיק הנגב במרחב תשנת בקגעו ננד, כ^*צעי איים,
עלמנח ייהודה), 5זה (רוועת המוחזקים לשטחים המיכילים

העברתם. ולטבוע גטביק טובי! לגלגת

*ת לציין יש זה במרחב הסגה שנערכי הכליבצעים בין
ח1זויר תיל יוק חעצמ*יח' יום ארועי בבארשבע, קודים קרנבל
במרחב מיוחד קושי יש בוקר, נשדה דיל בןנידיזן דור והלווית
ו81ינ במפתיע שםט מזורועים שנובחים מיבמים בעריכת זה
חשובות החחנות מן הו!דם בזזז לרינוו ר,דר1ש ר*דוך הזמן בגלל
רצינית חת*ר3ית קול במקרה במרחב. האדוק למקום ודיברתי
מחרבות ארם כוח להעברת רבות שעות יידרשו למשל. ט*ילת,

תגובה. כומך סביר בלתי תו* וה זמן וטרק זוהרות.

הבלגית ובפעילות עוינת בפעילות השורים גילוי על
קליליוה, תקירית גי ב*רק נעסור

אתרי נשנים קוהנרנר ל/ז ממתה הקקויעה בתהום התטרנה
מקור זה, בגוש* ג'סנח נקודת. שהיוותה הימים. ששח מלחמת
הגלגלית הבחינה מן העיר של המלקטת ד^נ^תחיתה תית גגמקנר;
הגדולה הניידות האלגלוסייה. נידזל התרהבותה. והחנדתית,
כל ונו'. התיירות גידול לשכוטי,, משכונה אוכלוסין קול ייתר
ד*וטי את הן בכות עבריינים כקרב הגבירו האלה הגורמים
ירושלים נ נוסף ודבר לבירות. לעבוד האפשרות אח. והן בציה
מוקפת חילחה בז*ן שהיתה כ*י מי3*. ללא דיר עיד אינה
םתוחות הימים ששת םלהמת מ<נז עבריה: משלושת גבולות
על כמובן. מקשה, זו חגובלז? רבים נסיגה דרכי עבריינים בפבי
עיר איננה שירושלים לימת א5שר ז8ר* עם יתד ו חגילוי מלאכת
כך ועל סשיעה. התקתחזת של ניגניס בת יש אמבם םשיעח של

רעתה, את המשטרה נתנה

סיירים ;עשו הבירה, בחוצות בדיונות מעשי למטע ברי
מהטוםי הוקמו קולנוע. ובבתי בעייתיות בשכונות וברכב ברגל
גנובים, זרכוש רכב לגילוי מראש, תכנון עט"י מחקלמים 18 נ1ת?
באח ק^רעו מאחר ב^נםנ*יבילת, םוירו הרבים הבנייה אתרי
מרנגר סיוד קולם בני*ן, חומרי גניבת של רבים מקרים רוגה
של הטרדחט למניעת המזרחית, כירזשלים תיירות באתרי
גם סיורים נערבד חוקית. בלתי רוכללח ולמניעת תיירים
עם בשיתוף סידורים, נעשו כן להתפרצות. מועדים במקומות

תםםר> לבתי נןקים למניות החיטה ומשדד העירייה

הפיזור הטריםררי*לי, בורלו הוא ה1נב מרחג: את המאפיין
בו האוכלוסייה של רובה שרוב והעובדה היישובים בין תגדיל
והע" הערים ברוב המדינהההחפתחות קים זוהרי לארץ חגיעח
מתמדת עלייה עמה וגוררת רי0גמית היא זה שכמרחב רות
אשדוד חי5 המהיר ההתםחחזח לקצב בילםת דוגמה כקשיעה.
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גם *ד קשות* חברתיות בעיות בהן ואץ בלל בירך שקטות
והעיי ההדגשים 8ת המכתיבים ייחודיים, ם*פייב4ם זה לקמת

הנהסטרה. עבודת בתחומי פויות

3קת, הכנרח. והנופש: הקיט אתרי רבים חגםוני במחוז
סל, חורשת (הקחנה) השלוקוה גן הרחצה. וווטי בתני*. נהריה
כך' משום ועיי תלח חרזי, קעי1 הנקרה, ר*ק עכו, קיסריה,
מתעוררות תיירות קויקו ובמקום נרללת, נתתופז התיירות ת1וקת
החקל ביישובים רכיש. עבריינות ובעיקר םשיער" של בעיי*
אבירות בםוצות אלה במקומות *ך םשיקה, מוקדי *ץ *ייפ
אלת ביישובים נוער ובבי עזברים יקו לכר נוסף חקלאיות.
לכבישים ובי3*<*תם רשיון. ללא הקלטיות מכונית הנוהגים
הרבים המתנדבים נטגעים. קם דרכים לתאונות נורםים הם
בסמים. שי*יש של געית ד*חרונות בשנים י1רו אלה ביישובים

יש בכללה, ותיקה ריא ד*יטוני תמחוז אוכלוסיית כי אף
מוסדות של ולטיקוה לטיסזל עדייז הוקוקיק יישובים זה במחוז
לכך ביותר המוחשיים הביטויים המשטרה וביניהם השלטון*
תשי*ת להקדיש המשטרה על היה טושר המלחמה. ב7מן טזור
התחוור וארגקת המוראל שמירת לשכונות,עיליק,לשס רבה לכ
מיוהדת לב תקומת המשטרה הקדישה רביעד בלסני גם *ד
בתחנות תוותיקות! בערים עולים לריכוזי ואף עולים לייקוובי
את המכירים זזשטרה ק1יני הוגבו מסוימות מקו*רה ובפקידות
המשטרה כין הקשר קל להקל בדי העולים, של שטתם

המקוסית, יהזוובלו*ייד;

חבלנית ילפ^יליח ורבה לפעולות פגיע המג ד"נםוני המחוז
המיעום בגלל והן ליישובים הגבול קרבת כגלל הן עזיגת,
חמכקשים אלמנטים לםקם מפעם בז שמתגלים הגדול, הערבי

המרינה. כבטחון ולטגוע ויהודים ערבים ביז טיר^ר לורוע

מקרבתו מוקוט^ המרב; בםרתכ הםקזסרה עבודת אוםי
ביריעכתיניק לרוב נעשית במרחב העבריינית תל<1ביב. ■ימחוז

העבירה. ביצוע בחוט *ליו ויגסוגיס המטרוסילץ 70 י1אים
קיימים זה במרחב שכן ביותר קשות הן תתגועה כעיות בם
רכבביס*ה, כלי ^טי עשרות בהם שעובריפ צמתים כמה
לגטין ליריסלים תל*ביכ. למחוז בדרכם ד*רחנ את הח11ים
מקומות במסטר היו הציבורי, ר.םרר םבהינת לדרומה. 8ו קגר'ל

ברובן, יהגבו יהן הפרעות. המרכנ נ*יחב

פועלים קביתת *רבה למשל. ביתשקש, טבועי כמ5על
רתיחה, לבקחת סעם לז* הגיעה השביתה יטים. י^חודש קרוב
זות ליישב קוונים גוסים מ1נד ונשנים חותים נםיונית <מרי
ניצר ובסיועח הגדדים בין לבורר המשמרה ה0ט? הסיכסוך.
שני עוד ולהרגמה ו^טובסבים, ה1דדים ביז להטבם נסים

 קקרים:

ירוקלים" כדורגלבית'ר קבוגות שתי ביז חיליקירעות
לעימות גרמי כיביהן. נלסחק םתיהת מרמורק"לקני ה.תטזעל
סערו הרוחות לםנרש, מחוץ הקבוצות שתי *ותדי *ל0י כץ
מהירה התערבות המונים. התפרעות של חמורה סכנה והיתה

הרוחות. את ניעה המשטרה קף^

בי7 *יבה קונים 25 במשך שררה שב"משולש טירה בבפך
המו בקטםות הדיילת. ברציחות ביטוי שמצמה תגוולדו^ שתי
שונים גורמיס מצד ונקנים חוזרים בטיונות אחרי ונד. 1ות

הכגקוטרה זו בשנת הצליחה המשפחות, בין להתטייסות להניא
הכסר ותישבי המניבה תושבי קל להטתעתם  שלום להשכין

עךגם

אזגלו*ייתו התקלאותן שםחי ינו רבים הג9ו1י, יימחח
הערים ו והמושבים הקיבוצים בו רבים ם1רץ^ ותיקה בדונו?

נ יי*
מאסר גוקודות 0*ל לסועל הו3*ה

יק"]י חווווי 0י3 יקוקל 1זו1יוו תםיםפ 0כ0י טק5י1

*זסו 1071 נו*ו 11171 ן?ץי

31"366 63,^3 56,682 £$170.2 242.147 239.361 174672 231,106 234,967

וןםוםר ***ייןי

זעל

2^#9* 40,318 20,937 50*68 35^13 059נ/7 56,5^4 91295 75340 פליליות מ^םר לת

25,901 42665 11338 104417 ]38951 148295 101125 142.106 144505 חוב זויתקולום על ם*וסר !ויות

599 710 1407 15*1*7 7.551נ ל1400 14.9^3 17.705 22ו^14 ל*יגיהז הב*ת {ורות



4 לוח
המחייות לפי  רזמשטט לבתי הזמנית "יל 05>על הוויאה

19731*71
ויי קפלו1*11 יטי^ינו) חורמ1¥"ו וזד

ז*]11171וזננ 1ז*ו1

הגל 17189'613*43ל23*758100,903102327124*109.090124.9111125סר

הגםוני 12,149י2645933,90237,5302489המחיז

תלאביב 51,57956,95461,74651,5733592732651מחוז

הדרומי 224,46022.73321.905244107.6861040410.374*30,85132.0המחת

מן בהרגה נמוך הוא המוהנקים בשטחים הפשיעה שיעור
ר*ובלרסייד. מבני רבים כי קנו** עם לנו, ידור בישראל. השיעור

כהשוואה הגוף בגר העבירות יחסית רבות הערבי בטרטור
עכו. בנפת הרטש, אבירות של חלקן רב קובו היהודי, לסקטור

כעיות. לפתור כדי והדתיים החברתיים בםוקחיןיהם

"ו פשע מ^ה נפגעי אםילו כמקוטדד. להתלונו באים *יגם בטקטור נקיקי התקינות, ב^םפר גד7לת עליית גרשסה ^^"למשל. משתדליס תס שונית' מטיכוו; לקיב,^, עד,ם תיר גוברו, גםיי7: קל **בי5ה זז קלייה כי ייתבן *ר בעיר. הערבי
סיכסוכים לפתרון במשטרת להסתיר המיעוטים ננ1' בקרכ
חולף קיכט1ך זה ערבי,*ין בנקר קיכסור ס^גלע מ>שר ביניהם,
להתרחכ מעלול מקופחות בין טיכסק וול* *נ1ים שני ביו
עלול הריב משד הציבורי. הסח סיבון כדי ער ולהתקשט
וקלווה לבנים ביינות עיבד התז שב? יותר. *ו *חד דור להיות

רסים. שפיכות

חוליות הקמת היי. עבריינות למניעת שבעקוו הפעולות בין
עירוניים בסרכוים בריונות נבד לפעולה מיוחדות שוטרים
בלילה, דלק תחגות על םוגכר פיקוח הפעלת קולנוק. 1בט7י
חוליית הסעלן!  ובחיפה שוד, ומקשי ר,תפר3ויות למניעת
פעולות גס נערכו בזזיפה הבנקים ^ל לטיקוח ממונעת שרםריס
והוצבו רחצת לחופי לב תשומת הוקדמה אופניים נוגבי לגילוי
ומגקו הטוב חםח קל שטיקחו קשר, מקסיוי עם שיטרים בחם

רכוש. ועבירות חבלה מעשי

8ת להבטיח היתה חםןחנקים נשםהים המשטרה מגמת
פועלים המוחזקים בשטזזים השקט תות התקינים החיים
ישראליים, ושוטרים מקיםיים שוטרים 8חת ארגונית כמסגרת
שתפקידיהן הנבול. טשמר יחידות שם פועלות להם בגו*ף
הקוםרים של תטקי^ הבטחוך בבעיות גקיקר ממוקדים
לדאוג הו* ובעזה בשומרון ביהודה. הסועלים הישראליים
הביצוק המשטרה. תפקידי בי3רק על ולקיקות להכוונה ל*רנון'
קוהיו החוקים לפי המקומיים, המשטרה אנשי בירי לרוב הל*
המקו השוקדים חןירביוח, המדינות של השלטון בוטן נהוגים

ובחקירתן. בםהוניית עבירות במגיעת עומקים אינם מיים

יווויה בנ13^ במקוים תללוטו

שבן חמשטרח, במשימית נפרד סקטור מהווים ה"רץ נטלי
כנמלי הידועות תוטעוון ק"מות בנםלינו מיוחדות. מייותיהק
זגות, קלטים. מועדוני יש אחרים ב*מרים כי אם העולם, כל
והיא גלד לתופעות ערה המשטרה סחורות וגניבת הברחות
םיכקובי בנמלים פורצים קרובות לעתים לביעורם, עושה
במיטב עושה והי* המשטרה, התערבות ר^חייבים קבודד

איתם. למתן כדי יכולתה
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המתנת האלה הק^ות םתיחת לצריכת ובגללם השתייה בונננוגי
ביזזק עומדת קוד של תת*לחה שמידת סביחץ דקות. מסטר קול

?'וררים. להרתיע כדי זה באמגעי יש בי1יעו' לזמן חסוך

חריקה, ^וננקח םסרנח הותקנה תלאביב מחוז במוקד
הכרוגה תעבורה יהלומים, ומלטשות בנקים אליה ויתרברר
חתארכה והיא בעצימי. נמצאת ל*יקד האלה ה*וסחת בגיבור

המילואים. וגיוס המלחמה שגרמי קשיים ננלל

הנחנקת רמות להחלטת נמרצת סקולה נעשית השדה בערי
להתקין נטיח נעשה בבפרסם* יותר. אמינות ברמות הקיימות
באזור. הבנקים קל אלוה שמחוברים מתוחכמת, אזעקה רכזת
המערבות את תחליף זי םערכת אם יקבעו הניקוי תוגאוח

אחרים. במקוסווו גם הקיימות

יהלומים מלטשות
לזקוף ניתן קסן< יהלומים בםלסשות הפגיעות ססםר היה תשגה
כהת*ט אלד" במפעלים שהותקנו הבטיחות *ם*עי י**3וו1 זאת
בדי זה. בנחת* הםעי^ב נמשך *ףעלפיכ[ המשטרה, לדרישות

והשי*ות האמצעים את ולשפר לשכלל

ולק חחנית
לקופות הדט מיםרט עיבד דלק, לתחנות םרי2"1 למטע בדי
חפיט'ט לסי קוקות להתקין חויבו הרלק תחנות נתהנות, לילה

ת*טור,

3ם9ים הזבלת

עם דיונים ולאחר לארץ ובחוץ בארץ הנושא בדיקת לאתר
כספים להובלת לרגב תקגיס נקבקו ברבר הנוגעות החניות
כספים. לתובעת בטחון נוהלי הובנו כ*יכן, אוצר. ולחדרי
התקנות לםי רשיח ל*תן בתנאי ייכללו אלה תקנים בי י^ויך,

עםקיס. רישוי לחוק

םקרלות /7*1 בא^חי קה*רעו החמורית ההפגנות *ת 1זכיד
טוקדוד קוימו גדולות הפנטת שליקו זה: בתחום הסקסרה
נוגי והפגנת גרוזיה עולי סגעלים ד*בנח בביהן השבה' ביתיר
העולים בהסננת הטיםול סוטרים. מזוזת הזע*קי שבהן קקקגיות
היה יכול זה בםגהן בשלח למשמרה, קשה מבחן הית םגדוזיה
אד ישראלי למדינת *ל* למשטרה, רק ל* בבר נזק להב11
מאלטת דוגמר. תיא זו בהםבנרו הםקםרה סיפלר. שבה הררך
ההפטה קגרמח ודיבוקים למרות דרגכיאםי. שזויגט לסיגול
בנסיבית הויחלם ציבור, במוסרות התקינה ולעבודה לתנועה
שיבושמה זה ב*קרה ולהעדיף בזח, לחטעיל שלא קטגהוו,
כנגר הדין תומר כל את למצות שלא ובלבד החיים םמרחות
בטירה םסה הזה שהקיפול למרות עלו. סקרוב שזה אנשים
החלטתה. עם קלימה המשטרה היתר. המקובל, מן נ*וימת
תכנסת, בימת מעל ק קל רבות לתשבתות זבתת מעשה זל*חר

אישיתי ר*משלה, ומראש הפםשלה םן

לעולם קזלנו תדומר השער בךגוריוו, ק"עו תחטו9ת וטל
שטחו בגלל המשטרה. טעילוה מבחינת ייחור יש בו בם ,\
משטרתי פיקות המחייבות תנועה, של בעיות בו יש ונבל
קיימות דרכי. יהיו*8וח. הנבנםות הסחורזת ריבוי כגלל *יד.
מקטרת את המטריד גניבות סל מיוחד טוב לבבוב, זרויות
הסיטה כדי תוך גניבות בלומר נ*עכר*, הגניבות הוא ול

כיוון הזד" הסוג סן בגניבות לםטל מאוד קשה זרים. נמליק
כגזכתבים קרובות לעתים באיחור. מביעות עליהן הודעות
או המתלונן את לתשאל אפשרית ו*יז ^הוץלארץ לברקים
מסטר השנה טשפו זה, בתחום הקשיים עלאף למעשה.

זית.

בין הנדול. הנוסעים קהל אבטחת הוא נוסף חיוב* 1ורר
םחייב והדבר מעלה, רמי *נשים התעוטה לנמל לניבים

רבה. וערנות מעולת ירה

נךגוריו! הח0ו3ה ממל למםטניס מטזף

חבילות של נניכות םטםר התעופה בנפל ארעו השבח כקשך
או לארץ במעבר שהיו וזהב* יהלומים קגזן רב. ערך ב^לות
שליי הרים לה שחיו זו, סי*יגח לתלםקה קץ לשים כדי ממנה,
שלטונות קם בשיתוף רבה, מתשבה הוקדשה בחול, אף ליים
פתוועטים בטיחות אמצעי בתכנון <*חרים. וגורמים התעופה נק1

לקום, העתיד כטסיף חולקים עכורה ונוהלי

מלו1 בתי סקר

את כחם לבדוק כיי בארץ. הגדזיים דקלון בבתי סקר נערך
ורכוש הטלון רכוש ש*ירת סידורי זאת הבטיחות אמצעי
טכניים מי*רםים ייקבעו המלונאות גורמי עם בתיאום האורחים,
וממם. ביצוע אןן והשודדים הסורגים על קויקשד אמצעים לבבי

חדשות וב10>טו11 טכנולוגיים באמצעים 10>עת

אמצעי הפנטו! למען רבות המשטרה עשה 1972 לקנת
רכוש או בסף בהם שמרוכז ועסקים למוסרות אמינים
ובידוע הגגון טלאבתם. אי* עברייניס על להקשות בדי
הבורקים עם הרוק םניולה בשיתוף נעשו הבפויחות גי
שגעשו ת*עולות את ת*ציתית באן נסקור להלן. חורטים

*1973 בשנת ומ

של כולל תבנון נ^רך ישראל משטרת של דרישתה יסי
בנקים של ניכר בשטר של כקו*ותיהם הותקנו בנקים.
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בבנקים לשוד נסיונות או קוד מעשי שי יוקדים בכל
ללמוד כרי תחקירים 1עקוו דלק, ובתחנות יהלומים במלטשות
שנקבעו הבםיחות תקני על המטבלים הקסידו *מנם *ס ולבר!'
קי*יקו בדבר הנוגעים הגורמיס את להדע כדי  זאת נ להם
והאמצעים השיטות את ולשכלל לשפר וכרי לעתידי לקחים

המשטרה. מצר והן ה*סעלים םצד הן תקינים'

בנייר. 511בתהלך במבנים בםחון 8מצע1

בבניינים בםיחות אמצעי קול מראש תכנון הסשםרה, לרעת
אליהם התפרצויות רבה כגזירה לסגר* עשוי להיבנות, העומדים
וסשדר הנגנים משרד קם בשיתיף דיונים, קתה נעדבים וגניבה.
גקתיד. שיוקמו לבניינים בטיחות תקני לקבוע כדי השיכון*

בחוק, ייכללו התקניים

כנשק תםזוויקיע קל 9יקוח

ירייה כלי של והקזגרתם השאלתם נמס* את בדק מיוחד גוות
של האיה*ץ תנ*י את לכהין כרי אויח"ם. לגורמים משםרת"ס
תאםשרות את וכן נו השימזש של והמטרה התדירות נשק.
404 כדק הגיות חיץ. בורמי שברשית ר1שק כפות את ל*ט1ם
מחסני 317 כי ומגא אזרחיים, גורמים קוברקולת 1שק מהסגי
זוינם מחסנים 87 תגילו שנקבעו' לםםנדרטים מתויקים נשק
70 חנחיות קיבלו ף*זרדדים הבורמים לסטנדרטים. 3לת*יטיק
מבדיקה בתוצאה הבשק. כלי 1ל השמירה הנכרת למען שיות^
קדרים ונקבעו נשק, כלי ם(0<5 למעלה למשטרה הוחזרו זו

הנשק, מחסני על לגיקוח חדשים

נזחטם ם9'71יס שברשות תנשק על 3יקחז

במפעלים והביקחה ר*יקוה הוגברו הפנים משרד עם כשיתוף
מורשים. בלתי לאנשים הנקיק מסירת קניעת לשם חוייים,
רשיונם. וןון הידקו שלא מ6>ה הנשק לתםיםת 0מצעים ננקטו

תת"ם 8ימוו

*יבות לנוקוא מיוחדת לב זושימת המשטרה הקדישה השנה
להיענות, שמחיבת. הכטיםית ההנחה מתיר והםגיבדי החייט
שבתוכו הגיבור של הצודקות לתביעות זןטשרויותיה במסגרת
נהליט הוצאו בנוש*. מקיף מחקר נעיר םיעלת. היא ולםקנז
להבין הטשטרת ל*מםי לטייע כדי שיעור. מערך ועובד והנחיות

בו, ייטיקול דרכי י*1 הטשא את

החוקים באכיפת יותר אקטיבית עמדה נקטח המשטרה
תשחתת רעש, למניעת החלקים בנון החיים, כאיםת הקשורים
האויר זימום חוקית, בלתי בנייה בקולנוע. 3ישון םקרקען. םני
חגשת המשטרה בעתיד. נם כך תמשיך והיא הים מי חיהום
החוקיק ביצוע על ישיר באידח הממונות לרשויות ירכי םיוק

האלה.

חזץ גזרםי קם 3^1?יו שיתוף

םוזרז. בקצב השנת בקשר פעלה 3רסיים חוקרים רישוי וטדת
בקביעות תשתתף המשמרת נציג קיגוריס. על להתגבר גדי

המשנה. ובוועדות זו בוועדה

1םםים תרופות ^יתםוו

םמים. של ויחסוך למקומות הפריצית בנגע להילחק ברי
ממושכים דיונים נערכו מד^ינה, כצירד לאהרינזק שתתםשם
ובר^ הכריכות' םשרר נציגי וביניהם שינים, בירנזים עס
ונזהלים פםים של ה^יחקון למקומות לקו*ות. תקנים נקבעו
החרושת בתי את סתייבים 1גלה תקנים ה*חםנה. שיםות לגבי
בתי ^את תחוליס קוטות את המרקחת בתי 1>ת קמים* לייגוד

החיל*ם.

טםק"ם רינםוי

רישוי* טעוני עסקים לגבי התקגות םוטית יושלמו נקרוב
רישוי לחוק 11 בסעיף בא^ור המשםרה, שר בידי שיםורסטו
הציבור לקולום םכ^ת לטנ1ע בדי ו1968< תשכה עסקים,
קיסרטים נקבעו והתםרצויווו, שוררים ספני הגנה ולהבטיח
והמהווים רישוי הטעונים בקסקים בטיחות ל**סגעי טנביים
הפקות וגניבות: התסרצויות שיד' םעקוי לביצוע מסרות

האלה. העסקים על הורחב חםשסרתי

םניםח לסםרות ותחקירים ממקרים

שיטות גם חולבות קשתבללות הטכנולוגיה, להתפתחות במקביל
זו התפתחות לקר*ת להיעדר בדי ו העבריינים של הביצוע
משדד של והפיתות המחקר מדור עם כתיאור המשטרה. הזמינה
הו^רצויות למניעת אםק*יב"ם למצעים קל מחקרים הכקחזןי
מועקה בםבשרי בעיקר עסקו המחקרים ברכוש. ופגיעות
ובאוטו )1וצר בחדרי כדלתות בכט*ות. בק.יפוח, משוכללים,

בבנקים. קופאים קנירית של םא*יה

המניבה, בתחום חידושים אחרי בהתמדה עוקבת המשטיה
נעשה הקודמות בשנים חדישות, ושיטות מתוחכמים אמצעים
השנה אולם המקגועית: הסקרות לטיית על"יר* מרקר המעקב
בביקור מקרוב האלה הנושאים )1ת "שר*ל משטרת נציג לסד
וימםנשים בטיחות לאמצעי ייצור נמטעלי בחוץלמרץ. שערר
הקצין ערך הביקור בתוס בנושא, העומקים משטרות נציגי עם
בארץ. וליישומס ואמצעים לשיטות הצעות נכללו ובו מסכם. דוח
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לכן, נוטף החלבים. מקוטר וליחידות והחקירות הסיור ליחידות
למבו שהניעו נוטעים אוניות באבטחת ה*לה הסירות ה1קסקו
לגסל שהביעו רכש. מיניות טטנםחת תנמל. של הקרובים אות

מיוחדים. זגבםחה כרתות ובהטעת הקישזל ובטל חי*ה

ו אנשים 614 ונהם שים בלי ק43 נבדקו השנה במשך
בביצוע תתשזו'ים א1.שים גט ובהם שים כלי 27 בים נע1רו
למתרחצים בפרעות. הדיג. ותקנות השיט תקנות נגד עכירות
ובהסתננות, בהברחות סגורים' לשטחים בכניסה הרחגה, בהיםי
הקיטון לשל חיפה לנמל הניעם עם שים ככלי חיפושים נערכו
על לסיקתז סיורים. גערכו במרכן הנמלים, קן הקלגתם ועם

בים. זיהום ולמניעת הרחצה חל6י

40 לבהם שיט כלי ל0נ עזרה הנישו היחדה ספינות
בהס תקלות תיקון שים כלי בהיכון התבטאה העזרה *נשים,
משטרה, יחידות של םניות עלםי למענו. ליולים *ו גרירתם,
בחוקי םלבעים ו*חר נעדרים שים כלי 11 *חר חיטחקים םןרכו

אחרים. ובמקומות הרחגה

ליווי 1 זולה פעולות נם נעשו ל1יכור השירותים כמ*נרת
ימי: קקלרם של 0חרים וגרועים ^בטחתימשחים שיוםים,
)*בטחת לים* וז?קהורנ 1הל של ימיים מםגנים שסזזי *בטחת
ב2סל המטרוגוללגית הליזבד. כקשת עלסי חגפיות ירי, שטחי
על וזיולח ומגדלורים מחוטים ק1ל תקינותט בדיקת 1 תיטה
ומפעלי מוסדות עבור םטוכגים זזזמיים השמדת 1 ליקרים
סכלל שיק6ו הםשםרה קול וו'^מושת נשק השכלדת תעשייה*
סעילות 1 השים בנתיבי והסיעות מטרדים סילוק נ שימוש

והסברה. הדרכה

ימיים םילין 9860 סיירו כינרת בים המשטרה ספינות
ביס *נשים 63 נע*רו קים. כלי 501 נבדקו שעות, 458 במשך
ניגלי כן מיש. 58 ובהם שים כלי ל9ו עזרת והוגשה ובחוקים

0יש. 28 מטביעה בסיוען

בלי 25 נבדקו סיור. שעות ביס43 הסתכם סוף כים הסיור
ובלתי ממונעים שים כלי לי9ו עודה הוגשה קטנים שים
וג 8וכנו מהם 6 שיט. כלי 6 0תר חיפושים בערכו ממונעים
■רועים ל4 קיוע הוגש כן לעקבה, הימי הגבול *ת חגו

םטונסיביים.

אויר שיורי כ

הסתכמו במטוסים המיטות הורהבד. 3זק1 בשנו; המריר סיורי
כססוקים והטיסות *קתקו) 446 (לעומת םיסה שעות כ561

זושתקד). שעות 340 (לעו*ת ת טיק שעות ב6ו8

גל פיקןח ת*£ית, לשם סיור ה"ו> הילידי הסיור טקרות
מסתננים 1ילוי עבריינים* חיטיש נעדרים, חיפוש התנועה.

חבלה, כועשי ומניעת

בדרג סוכם הספר בבתי הגסהץ סדרי לטיסת חזבניית
המם' התעדה לביגלע. בחבנתה הוחל הםיכלם ולגיר נעב'לים.
ז*ת הססיקה ההננןך משרי נגינ בר0שות זה, כגוקתו 0לת
בזמז תחודש העבודד בי להניח ריש המלחמה פרוץ עם ענודתה
תםייע. המשטרה כי התו. שמתנבש המנתה העקרלן הקרוב,
החינוך. משרד על יוקל המעשי והביצוע רת"עץ קרריך

ובו/ הטוריס סגל בסחח' קגיגי טסגעות

משרדי עם 1ם םעולה ושיתוף תיזנרם קיימה המשטרה
*ה*ל. ועם *חריס םבנשלה

ואויר *ם קיווי .1

ים סיורי א.

השירו" וסירות החוקים משמר ספיניח סיירי הנסקרת בתקופה
 ל*שהד וער הנקרה 5*ר*ש  התיכון בים המשטרה של וזים

זויליג. ונטםרץ כינרת ביס

ביססה שעות 24 פעל בהיפה החוטים משמר בבסיס הפוקר
ה*ויר, בחג בים, הםשםרה טעילוינ על לגיםר מידע ז3סר
קריאות. 452 השנה התקבלו הכל בסך וביו"ב, סטזוים טגירח

בשי היתר, בין טיוריהן. בקסגרת םי*לי הימיות היחידות
לזיהוי שיט כלי בבדיקת ורכוש, חייי*ים בקלת י0י* סוד
עבריינים של םקיגרים וככיגוע לגיבור בשירותים פסיליהם.

הבטל. ובתחום הקריםוריזגליים המיט בתזקק

מרחק התיב;ן בים המשמר םםיגרה עברו הנסקרת נשגה
בים. ושהייה סיור שעות 3©3 במשד יקיים מילין 26401 קל
בםבוןתתיהם וכן והקישו* חיפה בנמלי טיירו השירותים ם"ות
3,267 במשך ימיים מילץ 25,253 של מרחק ועברו הקרובים.
הגבולית. ביקורת ליחיזת ימית תתבות? סיסקו הן סעוו^

סקוסי סגינוו*
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:*

כתל*נ>נ ח*>7יק *"" טויף

1
 הנקרה ר*ש ^גיקת לם1ן גגב71 הק11יטף לבטחו? הישירה
חיתה ביתש*ן לניזרת הבביםה ביתש*ו עםק >3בול ח*בנ*1
בר. קונוגל הבכול. לםשמי מןברת זו גיזרה שגן יח6יי4 קלה
היתה לבנק נבול ז3ל האחריות קגלוו זאת לעוםי; בעבד 1ם
וודגובילת רב*יוח גם בריר תיה הדבר בי יותר. קשה תתליר

םרולות ולוגיסטיות

 מג'ב של שיתוטו את לרווות יש נוסף חקווב בחירתו
םורו^יס ברוכט שהיו בםיב1עים  בכלעשה ח> בתכנון זק

ב*לה םיבגעים כקולוקוה עסקי קג"ב שוטרי ארני. מידה בקנה
שוניט במקומות התקיימו התשיקית'שמשחקיה המכבייה השבה:
סיב1? שהיה בישד0ל, גרמניה מקיג קנ^נלר של ביקורו ב0רץ.
י^רשייזז; ייכבסת השגההבחירות ובסוף ביותר, ומםיבר מקיף
רבות מ1ווו1 היעסקר האלה המיבגעיב 70 אחר בבל המקומיות,
שווגשי הר<ושי1ת הסעם זו *ין כי *ף הנבול. מקומר שוטרי #ל
בבחירות' יחבםחון הםרד בשמירת משתתפים הנטל משמד
חידוק, משום יקגחריס המיבצעים בקו2* השתתםזתם היתה
משמר על שיוטלו הבוקסות המסלית לגבי סימזחד המהווה

בעתיי. הגבול

הנבול משמר 4
■

ובתפקידים גארגון ש>נויים א.

בתחום תפקידיו את למלא זל בקונה המשיך הגבול משמר
ובשומרון. ביהודה  ב?גר בהן סעל שחי* כגזרות הבםחון
וב*יח בדגורית עיש ר^גח*ח בנטל ובתלאבלב. בירושלים
למשמר נוס*ו השבה ה1*רץ. הלק* בפל רבים חיוניים ק1יס
סתחזמי קו^ר1ו ומשימות תפקידים ובן תדשות גזרות הנבול

בעבר. בהם שע0ק הפעילות

כ%י% הפבימי הארגון בתחום שינוי גם תל הדוח בשבת
הקשמר. לםקקד וער טלןגה ממסקדי הנבול, במשמר הקגינים מן
מ0קר כולל בכירים. ק1יניס ם*םר ז3ל תסקירים, החליפו

הרגילה. במשםדה תטקידים הוטלו הקירם. תמשםר

חקרי שינויים שני הסנה חלז הסיבגנגית הםעילזת במסת
הגמל לסשמר נ הארגוניטרימוריאלי במישור חיה ה*חד ביס.
המיב*קית האחריות קבלת עם םעילזת. גזרות שת^ גוטטי
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על קקדנית ובשמירה מתמדת הסברת בטבילות הברח יש
המתח. מירידת להיגרם הגלולים אקינןת לטבוע כדי המשמעת,

משטר טללגת לזכותה לזקוף יש8ית מאד יפים הישגים
העסקת של הנםיון הצלחת על תלאביב. בקחוז ש0*לה תננול
תמימות יש עבריינות ומבקת סיור בקבורת הגבול םשםר *נשי
בעבודת הטלוגה השתלבות לת. 3חו3ה יאך סרה במק דקים
היחידה שמרה זאת. עט יחד מטר. טובת היא במחוו המשטרה
ארגונית מבחינה כםוםד היא הנפרדת! הארגונית המסגרת על
#ק יתידה, חיי ומגינת בקסרקטין. חיי הכבול, משמי לג*יקרר
המות בשטחים המוגנת )1חרת םלונה כל לביו לינה הבדל בל
וחצי) (כשנה יחסית הקצר הזסן קרק תוך בגבולות, או זקים
תברך, 8ת להכיר זעשיה חםטיקו בתלזגניב, קנגבת שהפלוגה

פעילות סיכומי ב.

חבלנית סבילות של אדוקים ב'27ו הגכול םש*ד טיםל קשנה
זריקת מיקוש, ירי. קקרי כולל זד* לצורך ^י1ע הקונח ק1יטז,
מטעני הנחת קד. בנשק תקינזות תבערה, וק*צזת רימונים
האדוקים מן ב6ו וכי1. ומים 0לקן חס5'ל, קיוי ניתוק חבלה.
שוטרי שבי גהרבו אלת בתקריות המשמר, "נשי על אש טדתה

נם1ער שוטרים ו5 הגבול ם*סר

בשנת שהורגשה רחבלנית, חפעילית היקף נגיצום עלאף
לסשמר יותר קלה זז שט: היתה לא המלחמה, לטיח עד 3?9ו
ר1יעהנ בתקונגות כזו בעבודת רכ קושי יש 0דרב* לגבול.
גבוהים. ובעירבית ככוננות האנשים *ת להתזיק הוא הקושי
בזה. בז*ז השוררת השקט ואשליית האסורה הקויגרה למרות

נךנוריון יו"** חוז^וטח כוגול ו7נבו> מ01ר שגטיי
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שומריס מגיב ■נשי כי הי* ת"שוביס *נשי של הרגשתם
כך" על תזרתם 0וו להניע וברגוגם בקכורם ומסתננים עליתם
שהחלה למסורת בהמשך ילדים* גבי מאמץ םציח הגבול משמר
לעזדמ זקוקיס שהיו נתקלים. יישובים קימים קהיו בומן
וםבובריט נוער בגי קל טיולים ם*בםחים מ1*כ *נשי ממשית.

מפגשים. עמם ומקיימים

תגגול בקקיטר ח<זרס כוח ר,

ולמתז! זווגה ו*נשי קבע *נשי יחי משיטים הגבול כטקוסר
מבחינת בניות ש1ם *יו השכר בתטני בעיקר ההבדלים,
זול*, מפריעים* *ינם תגיל הבדלי גס המשותפת' עבודתם
והצעירים. הםגוגייס בי; טינת הררית השםעה יק לתיקה
ירוזים יהדדים, * שונים ולאומים ערות בבי בתדכ1 ם*חר המשמר

ט1וינים. ר.ם תשובות העדות בני בין היחסים ו ו1'וקסים

של תנמרה רנבול למשמר הוקצתה נהל עם הסכם קםיי
םדולקות פת3לות לבנון כגבול ה*יליאים. 0נשי ט3י7 זודס קוח
ביהודה ו*ילו הגבול מקמר ?1ל טיקזה ת1?ת צנ?"ל של 0ורב1יות
>נקי הסשמר יחידות אח מילואים מנשי מתגברים ובשומרון
הביתה. ובשוכט שירותם בגמר כלל, נדרך תקכו. 1*לה מילו*ים

הגבול. לטקסר טוג ר1ת קגרירי

חדישיק, טלושי שבם*ר מ1ב, םירוני של הבסיסי הגיםון
 לק*קדים ההדרכה החילי האימונים בבסיס גבקבר נ^רך.
(חבלה, טירהדים מקנועות ולבעלי לק*יבים לסמלים. קורק
*ת>' קול תקורםים בםסנרת נ^רכה ובו1) םנחית חזמטות,

הכרוכות הבעיות ת>ת שבו* העברייברת מוקדי יעל םמטווותיו על
תםקידירם. בביגוע

שעשד. העבודת היקף )1ת םםםרים בבמה להדגים כדי
בנקים, סיורי 1564 בערבו כי נציץ בתלווביב. הגביל משמר
כן זוטתן מעצרי ו"5*ט,1 בריונווו לק:יעת לילה סיורי 3.256
םתקרעים םקרים1. 35) פורצים טקרים< 105) טסום*ים נעצרו

ועוד. 0קריס) ;7ג
החולפת בקנה עסקה בירושלים הגכול םשטר ימידיז
הפגבוח בזמן עתרית וגמ'ת סקוטית תובסחי, שסירה בתפקידי

זותדיס בתפקידים לק

8כטחת היא הנבול משמי קול ביותר הקשות העבללית ^חיז
העגחה משעות בובע הקושי בלוד. הביך'^ו*י חתעו*ר. נמל
יחידות במנב קיי*לת שיגרה. באווירת ד*תנהלות הרבות
*לת שוקדים במדינת. חיוביים מיתקנים עקתת חמ*נקזזית
כ^בגוחים, שהם המיתקבים גקירכת קסרקטין. בה^ תם *ף חיים

חםווגה. עבודה עושים להם

הצםוץ פיקח שבטרחבי *0םר ביישובי השמירה גושזו
<1ת מעסיק והו* הגבול משמר באחריות הו* המרכו וסיקור
שחלף בכל הימים, ששת מלתמת שזוחרי בשגיס מעם, ל* החיל
הבםחוני הבוש* מן נףיקות ניכרה הבםחוני. ר*תח וידד הזמד
תמורת שכן קלת, ל)* בקיה היונה ת היישיכים. חישבי )*צל
1ות שיג^שח מת<רם 0דם טה נמ*)1 ל* שהוגע, הזעום הקבר
חבםחיני תמתח ועליית המלחמה סרלץ עם בשכר. חעכורה

לטיבה. חמ^ב תשתנה

טגב ק1יני היו הרגילה הטשםרה מן קייתיהס עם יחד
כגייחדזת הקתלטויית בכירים. לקצינים הטטר בית מטיימי ביך
בבית נערכו משטרתייםמקצועיים בנושאים מג"ב לשוטרי
על רב רגש הושם כשפרעס. הטשטרה של ה*ר*י הנוקר
לביגז7 התיל *ת להכשיר כוונה מתור גלה, השתלמויות
ה*לה, תקורםים הצורך, במקרה מקצועייםמשטרתיים תסקירים
שיזשתתםז סג"ב מחוונשי פעםקירבו בכל ימים שבוע שנמשכו

עבורתה. ולגי=10י למקםרה כהם

חי)י גורמ* >ס פעולה ש*תיף נ.

מםקדותיו על גהל, עם תתקים עטיה קשרי הנבול לםקומר
שעל ליישדבים ה*הר*ים המוניציפליים הגורמים עם השוודיות.
בנפל האחראים למורטים עם ה1בלל. משמר מופקד מבםחתם
ועוד. תחזור קם ה%ב*ית, התעשייה עם בן"טריון, עיש התעו*ה
סשמר יתיזוח <ות נלאמצרת ובסרבז ג1םון ה*תריות ד*ועצות
משוואות, מסיבות מתקיימות הדדיים, ביקורים נערכיט הגבול'
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ג' *רק

הפלילית העבר"נות
החקירה ופעולות
בוות"חס העבריינות, קול חשו1*ם בסוגים החייאות

וגסיבות* אוטי כשו^ת תטימות לשנים

לתקומת גטיד חלק נייחד זח שנתי ן וחטבו בדיו
השוגים ההיבטים על בי ונתעכב ואחריה, המלחסה
וטבחיגת חעגר"נות נ1ל חש0ץ1נוז מבחינת זו תקופה של

חחק*רח. מערך קול 0עילוו1ו

1*73 שנת של הראשונים החודרים ת בתקוע
של חקירה תיקי 104*141 ב המשטרה טיפלה
לעומת הטטהים), >לטעט ס י ע קו ס ו עוונות
המקב>לח כתקו*ח ונ*עים עוונות תיק* 111.159

$ לוח

וזמחוזויז לפי  שנחקרו לסוגיהם מקוים
מ19

תנ> וןוטוני6ך
ו?ימוו
חייום

1ג*47

(7,110

טקוונוח 1080691םיוזות

6769נ8וויי0

ה6)1י0

11דל"קית

ת"קייוח חםחל^ת תיעיט **יו נזיז

החקירה ופעולות ה*לילית חעבי>>!ות .1

*י*1וח חקייטות/ הארגון, מבוזינת החקירה מעיד יי1די
מבחי וחטיוע התפעול המתוחכם, חמיכ'*>ר חסודיעיו,
בנלל שתוכנן, כ0י בטלואט הושגו לא תחיקתית, 1ה
יום מלחמת  קבחן והעיקרית גיסן שחוסן סיגות
מותר אףעל0ינו, בעקבותיה' שש1יר והטצב הכיפורים
אלת החקירה' במעיך שהחידושים ולסכם חיום לבוא
לפי אינם מובנים שמטעמים ואלה לוגיבור הידח1יס
לקידום רבות ותרמו הנסקרת בשגיז גירות חליבו נוק.

רוגן* ולפענוח ומסועטות, קשות ו"ףיווז

וח, שבסרק הנתונים את וללמוד לקיו** בגואנו
1973 שנו1 של המבריע חנורס מן לחתעלס לנו *ל
כי אחרית* וח1נקועו7 חמלחמת וזקוקת  והו*
חיאשוניס החודשים ת תקוע  לחן שקדקה הו1קופח
העבריינוו! מבחינת שונה  הקונה *ל
וזחוד^יט *לו*ת של מזו והיקפה הגלילית
חשובות לערוך בהחלט אפשר השנת. של האחרונים
הר)*' החודשים תשעת של המקבילות תקופות ח גיו
לעומת ,1973 ספטמבר ינו^י השביס, בשתי קונים
נעריך אס גטעח לגטו? אך 11971 ספטמבר ינואר

ו3 {¥* **



נרשמה ד*לילית העבריינית בעקוסת מרשימה י2י7ר.
בליםת בלטה *יט תל^ב^^י*^ במחה_ 1973 בשנת
ציבוריים. בסקוטות ב?יקר וחזנות, הבריונות ריטון תםשיעה,
ההקירה והעמקה כעבריינית ר'מוגגרת המלחמה לכך תרמו
ה*דט כחז הבטלת חדשים, בחלקם שינים* ובאמצעים בשיטות
של ותרוסתה קשר, ומכשירי דבב כלי הוםםת המרכז', גסדור
בנקבות תל8ביב, מהרז בתחום הםדעלת הנב1ל, מסקר יחידת
ק1ל המקרים בםסקר עלייה זה במחזז נרשמה *לה פעולוי;

תםקידם. מילוי גשעת שוםריס תקיפת

בחיקף %4נ4_ של קלה ^לי*ה נרקומת הזרוס* בלוחת
בגין שנפתחו התיקים מםסר בעליית קהתבטגה הגבריינזת,
^%9 קזל ירידה ו*חריה הםלתמה ובתקינת ופשעים עחנית
שבה הביררי בירוקלים הסעוללת של חשוב חלק כידו* י*ר'

התרגז המדינה. של המרכזיים והמוסרות הטרוגנית ■ןןבלו*ייה
)ויבוד*ים מריעים ובאבטחת הניבורי נקדר חקשודות בבעיות

וריקים.

י,סלחפז? %ו3_1גתקו0ת נרשםה^^הקל הצפוני נמתח
עוונות בבין שנטיןחו התיקים בסססור >0^%15 של 5לייה ואחריה
כגלל >לשעבר^ עכן לנטת בעיקר לןקוף יש זו ןילייה וגשקים.
הערבי. בב'יגזר סרוםח שחיו שם הגרף בגד העבירות יימי
המס דכוולוה. ביז הז1יבת ק'ע"וי חתסרגייית *ת לגיין בדאי
הפעילות קטנה זה במהוו ובר1ה, רמיט בשפיכות לעתים תיייזות
ועלגן הרדוסי, ולבקזיז תל^ביב לנזחת בתקוואה העבריינית
מבחיגח קליערך ובמקריס טןריעים נט לחקור היחידות קטיות

הפלילי. אוסיים

בתחום חדשות תדסקלת למספר עדים הייני הנסקרת בשנה
לי1ח בד' *חר, עבירח ל5'עשה בהכנשך ילד חטיפת ד*שיעת!
ב=*יגוון ומסוכ; הדקו מיסד זה היה בעבירה. מעורב צר על לחץ
זר. 0רשה מוינו. כעחו להחניקו היה קצריך בארץ הפשיעה
וקן 0רק תוך המשטרה עלידי פוענחה ביותר, סבוכה שהיתר,
ויק' היזו שנתגלתה *תרת חדקה טלילית תוטעת יחסית. ק*ר
חבוריו עקבות על המשטרה עלתה םוז *ף נהיגה. רשיונות

!18ת71 וחיסלה ות00ל1ים הז"םנים

רחבממיים בטיטיע המשטרה הדולה זו שנה בשלהי
גתקטו בשעת 7תת, ה*ר7 _בו;מלי ?ל1י^ת_גו^י_י1ניביר1
בחיילות טל חלקיות חה0ו1ת לגיבור בבר ידיעות 0לר., שירית
של בשווי סחורות גילוי בשל זד!^ מורבב גנרש0 הכחקםרה
טנרגון היתה קוירק *:שיט םססר של וקע*רם לירות מיליוני

בע*3וטן. קדיץ הן והםעזלח ד^וקירה בנמלים, הבניבורנ

מלט הדבר .1973 הרגטעטו_בשנת שחבבנקים מעקוי
הפעולות הקנה. קל הדאקונים התודקים בתשעת במיוחד
$מה, הבנקים של הפעולה רי5יתיף הםשםיה של ר*סקםיניית
כל* בטריגת המצב דומה הזה. המסובן הנגע לבלימת הביאו
תיחה עבריינות של זה סוג במפדי ה"רידה לחם' וגניבות רבב

בסך'כל *רידח על מעידים *לח מ0די0 .1971 גקונת
0לי תיקי© ג*ו1הו ןקוכגינן י^וון 0שע מסוג תעבייוונ
 תעבריינו" מ*ב להערגת ג>וגיאות תמקו שתן ל"ס*.
חיוזח, דונמבר <>וקכ\ובר בתקוקת .%6.5 קל *רידה
יותר עוד גדולת ו^קועיס עוונות בתיקי הירייה כמובן,
.9"*% הקודמת בזינח חמקביליל התקיםה לעומת
לעומת ,%7.3 קול ירידה נרקומח השגתי גסןהקל
אך .1971 בשנת זח מסוג בתיקים 3.*% של העלייה
העבריינות חזרה השנה בסיף כי יץ, לוג המקום ן ק*
מסתמ:ת יאף לקדמ"זוז היקטח מבחינת האלילית

חחמר71.

6 יורי
תאונלוק"וז ונחקרו. מקרים

ג57ו 1^62 המנ"ו קו מש7ורה ואנשי

41(104

4.000
*י דו 47
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טגלי רד*ו סקלסי גניכינ זנזה, בריו1ות. בנקים, שח שובות,
בגמישות השנה היטב להבחין החי. 0םשר *רנ?ים, וזריקת רכב
לייצור ושימשו שנגנבו העורות ב*קרה >כםי לחקירה הבישות
סעלד הי* והוכרחו). שנגננו וסחירות **יםלקות" נמליים
מהעכרייז לעתים לעבריין מהעבירה לעתיס לנסיבות, 3הת*ם

ולעבדייבים. לעבירה דבוש טתםיםת ולעתים לעבירה

עבירות בהיקף ירידה שבת הי* 1973 שקזנת לומר ניתן
שני. מוח הגילויים באחת ועלייך* *חר, ס.צ7 הרכוש כלםי
המערבית, החברה בל בידוע נגוער" הרכוש קלקי בעבירות

המפותחות. הארמית כל נטעוה

תוסשד עלייך, נרשמה ועושק מחיטה עבירות כהיקף
היה שעיםוקם לעבריינים חוש כמפלט זו הו*עה לד0ות
סטים עבירות בהיקף יותר, וםסוכ1יס שחורים' בתחומים

* ירידת. טשסה

קקי*עיהית ירידה היתה העוינתחבלנית הםעילות נתחים
לנבי גם אמור הדבר ו הכיפורים יום מלח*ת שלסני בתקוסה
המלחמה בי/קוטת המוחזקים. השטחים לגבי ינם יקר0ל קזםדו
הרגיעה תקוסת זו תקוקת כונתה זלכז יותר, עוד הדבר בלט
כתןט הטייגה התעודר^^;נורט;ם^?עוינים החבלבית. בפעילות

הנסקדת. תשנה קוף עד ד*לחכזח.

ה*לילית, בעבד"טח הנובעים הטםצי^ים הנוקמים ככל
הסרק, בהמשך פירוט ביתר נעמוד

#י 6 לוח

המניין 0ן משטרה ואנשי שנחקרואובל>ק1ייה סקריס
ג197  1948

#1םי4יי■י"זי ת*1ם1ןויו1 נח ק*6וזי ■גקי

9.000^21.882נ144815.3
1,174.000
1 ..37(0100
1.577.000

629.000!ט19

00ם,סל7146355671.6
19545£67171^000
19876*4535991
72,000^,8061.ני%1935.336

10)0>7001,976^7מ1

5:7*3
00ס.09ס.19953162
115.749ם^ז

^7802232.000
1353.000מ7^9^130

1963141.4081429.0(10
521,000!964147.4706.154נ

160385^726^599.000
7.000ל6916^1914377

19672(0.89111756177110^0
196693101841,000
1902197669.40019(9,000
19?0241.345405%31)00,000

1*7125^4159.3973.(<90,000
.^6143.20^500

304442^005*68211^24ג197

טנבםח 1ינז>י מ^זיי

בגניבת שעםקל נובלים של בקר. גוגבי שי* כנוסיות ניטית.
ו^גדת חותסת הוטבעה שעליהן לנעלים והקיבתם זנ>וות

םן ייי1ו*ם" ושטיחים טקסטיל סלגרי נונבי של ■ימליח1",
5עילווום. בשי?1 בעודס הוקלו קטץ

מקרים ועלו ^כנו כלכליים בנושאים העבריינות בתהום
מהם זוחדים של תהילתם בגיבור. רחבים הדים להם *היו

.1912 ב39\ז

גיבורי ערך נעלית ועבירות סשע טקדי הקיית יגזרו
בכיי >1המים]. קיוחדים חקירה 1ווו*י כשיטה. קקטו. יב.
זו שיסה הוכהה ו0כן. כ1*רץז התקירות ^ערר קל הטבנה דרגי
עבירות ובהשיטת לרונ קשים פשיעה סקרי בפעיטח בהישגיה
המשםרח מיוחדת. תשיכית להן שיזזה הגיבור ש*ופייל נרחבות
סשיעח חו*עות של וטלקטיבית סטובות תקיםה קזיםת גם נקטה
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7לוה

והעבריינות האוכלוסייהתנודו* וגידול
19441973

יו*וכ1וק"י1ו
נווחוזם '■!011

המך1י1 י0*י
תי^גק 0נ.ם1 יג* "011511"ין פינקיםר

*964131519+ *9+ 8£429.2
19652,399.000145,608+ £3+ 2*50ס*
19661657.00016^3*5+ 4£+ 14*026*9

+םל16£7ס500ד7"19672 4*5 13
196*+ +4ג 163612.0
1969+ 17+ 1.76253
+199,905>)00"ת00;19703 8£+ 93666.4
19713.1(30^000211.861+ *0
+500223.00.ם0ג'19733 +4ג 43
19733^^442^2.823+ 2£ 41613.£

וזהקיות *ה>דות נ.
ובתחנות הטרהג"ם במםוי; המחזדיפ, בםםות החקירה יחידות
שינןזסן. םבתדוום הענייו^ םוגי בבל חוקרות ר*קוסרח.
מקוטייט בטכנאים וכן בזו זו החקירה יחידות בעזרות בקביית;
המחלקת עלידי הניתנים וםבנוילוב"ם. םדקיים ונאמגעים
מקקיוץז יחייות 1עהות כמוגן ה*ר1י, שבמטה קלילי לזיהוי

ובטופוחים. יסיע מחקר כמזקידת ת11רך כשקת

קז1לה1 בתחוסים קועלזז החקירות מחלקו;
יחידת >קלידי מיוחד )*ל כקגדר *יסי בעלות ווקירווז

1 מיב1קית) לוקיית
בחוץ"לזמץו ךןקיי'ות

ו הטונים קקוקי חקירות
1 משםסיית כעיית

ו מסובים ממים
1 גוער עברייגות

בטקטרה. החקירה עגודת על קיקוח

ואחיזת פ*סקאליות כלגליוו!, עבירות א.
השיבות להט שיש בתחומים בקירות מ1הלת חחקינזת מתלקת
עבירות טירמה. בעבירות חוקרו; ר*חלקר. טלטת, ניבוריח
בחברות מעילות טליליגת' רגל פשיטות כלכליות*יסק*ליוח.
בהן, וכיונו! 1יזפים שיחד. עכירות ו1יבלריות. םםשלתיית
ובכספים. נגלגלה נחרק, הירע כמר חקוב *לו חקירות בניחול
ורו** פהזטטנים נויםו ועלכן חברית, ימיני חקובח כר^ויית
וסגומת. גדולות בחקירות טטטלת זזחקיתת סחלקת זזסבוז 8"סח* יית בתוך ן*הום1"



חעלסתדו נ>וי11 וזטוד וווויי

משסטיים הליכים לעיכוב: בקשות ?74 הוגשו תשבה בקשר
603) המשטרה ההלמות קל ערר בקשות ו588 אשתקד) 740}
גייגו ל8ח£(י0ו11ו קהועגרו תיקים 478 גגתרך <גשחקד).

עררים. 421

שהוגשו להמתקתם, *ו עונשים למחיקת חנינה בקשות 808
המשטרה. רעת לחורת נחקבייו *שתקי]. 566) המדינה לנשי**
<*שתק0> נ217 תנועה בעבירות 258 היל הבקשות כלל םתור
אשתקד). 779) אסירים קוחרור בדבר היכשו דעת תחת 821

לאסי שניתנו רשיונזת 8 חיובית, ח,שובת היחד* סקרים ב84ג
הרשילז תנאי הפרת בגלל הוטקעו תיסשי, להתהלך רים

*שתקח ג20

הועברו המרינה עוברי נבר ר*שמות על הודעות 300

זוקתקי^ 485) הסריגה שירות לנסיגות

רישוט החקירות מחלקת םנד"לת המסלרים הם*ים בנזש*
ישראלים של ב*ר7 הסמים עברייני בל של ועדכני מרוכז
הקמים תנועת טל בחוץלארץ. ק*יס עבירזת לר,ם שיוחסו
הםו0*ר. הנתןה. שיטות זשל חדשים קמים 0ודרת מידע של
ליחידה; רלתעבירו מידע לחקיק כדי םנוהל ח; רישום ושיווק.
ונרדמים מוסדות עם תדזקים מגעים מקיימת היא חמיכגעיות,
תמגס, ד^הלת הבריזמת. משרי *ל<*ל. הגנזירת, בגוץ! שונים
בסני עוסית זו סעילות ה*ר1י. והתקח הסחודיק הרוקחים

והרחבת. טיתוח

איבו; וםעו^וינ חתרנות סעולות ר.

החב בסעילות הרביעה בםשכר. דכ'קוריט יוק מלחמת ער
ד*חכלים וורטיני של הרבים הבטג*נים למרות העוינת לגית

םיפול הכשרימיד. בחקירות 5חד. מחול סל מנבילות וברבות
החקירה יחידות של סיכולוון למעלה לעתים, הזי ו^ר 5םתח
נועולה המחלקה משתפת ז*ת' חרחשית גחקירות תמרחביות.

בחן. געזרת <נו קחוץ'לארץ םשקרוי/ עם

קכומיס הסנה נתססי כלבליות*םיסק<ליות קביררת בגין
מרקים יטניים, ייגים <*יטלקילת. לירטות רנלרים. של ^זלים
ריאלים הנרקתיים. בלגייס טרנקים שפרליבנ. לירדת עי2:7."2.
וקגיית"ם גיטקריים שילינגים שול7'^, קתנרת *יי1יים.

לירית. במיליוני המטתב*יס קונים. זהג וגסנעיח

חניכים פשעי חקירת ג.

המתייז^םיס זתותקח £1) חקירה תיקי 23 נקתתו 1973 בשנת
ו^זרידם הנקים סביגעי ביהודים חמודים יגח לקןקי

באירלםר* רנ^1י השלטת 3תקה<ת

יוחית 116 והכיני עדיס. 1866 חקרו המהלקי. חוקליי
בהוץלארץ, ג**יים פושעים נבר התביעה מערכת קבור תקיר7ו
מקט0 בבתי עדות למתן לגרמניה הוזמנו לישראל עדים נטו
של בנוקתודם כ*רץ משפט בבתי הופיעי עדי£ ו^1 נרסנייס.
קסנוט לגתי נםעו חוקרים ג גרגירים. משפם בתי נוינ'
נידונו הלזקירות בעקבית שניהלו. לחקירות בקשר נגרביניה.
גידונו פוסעים נו דעוד עולט, לנ*מר נזמיים סוקעים 8

שונות. מ<וסר לחקוגות

ולהשגת עדים ל^תור הנ*1ים, פשעי להשיגה כסעזלותיח
קרכזי עם ושם", יד עם הדוק קשר המחלקה מקיימת קיםקכים,
הקונגרס ועם גחוץל0רז יו^רירת קהילות של היוקוטנם*1יה

העולמי. היהודי

ופיקוח תיאום .1

נטר מיוהדות חקירות 0חר בהתמדה עוקבת החקירות פחלקת
מגםרקים מ*ויליט רנסקרים לצורר' בהת8ם מייעצת חבים,

מרחבייס, חקירה ל1וותי גנקויד

תביעות ק*יז  חדשה 0ו1קניה נוסדה הנסקרת בשנה
על בעיגובח העוםק מש*טז^ עלייי ט*1ישת המשרה תהוי.
התביעה על בפיקוח ובח*עלתהן הםשסיחית התביעה גיגיות
ונהסתלמוח סוםקת הדרכה במחן ובהכוונתה. ועזסםרחית
הר*סי התביעות קגיז מקיים כטוכן במקנועם, דיי^בעים
ועם קוונגםים עם הסשפם, בתי הגחלת עם שלטגויס ם1קים

םורץ, המש6ם למערבה הקשורים 0חריט םרםים
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ה*ווח ו*ילו ללבנון* חזרה גורשו טירות שתי של ציותים ■יות
חשיש. והברחת הסתערת באשמת לוין רועביר השלישי

ל*ר*ור1 ביין של* תקנח י*אז ישראל תושבי ערבים 8
מהם 6 לירח ו4 ללבנון עברו מהם 4 *שת?ר<. 45) ערב
ישראל תזשבי ערבים 5 הכיפורים, יוק קלחםח לפני יצ*ו
*קחקי1, 0) ערב לארצזת הגבול את להגות בנסותם :?1ד1
ה*ץ את לצאת השנה קשר קשרו ישראל תושבי ערבים 10

יהודים 8 הכיסויים;. יום למלחמת ער 5חם (ל ערבית למדינה
ובחורו ומלם *שתקח 8) ערב לגרנות הגבול את השנה תנו
הגבול *ת לחגית ננטותט השנה נע*רו יהודים 2 ל*שר*ל.
השנת בםשר סולקו *ו בורשו זרים 70 אשתקד)' יהודיט .1]

הסמים פקודת לטי בעבירות מעורבים היו מהם טו מהארץ,
עבירות חוקית. בלתי שהות בגלל נורשר יתרט המסוכנים.

נפש. ומוקמת ומרמה זילף לגניבה, שיינה לריגול, הסתננות

^ חוקי בלתי יבו** השנה נתגלה בטועלים מחסור עקב
כמסויח ומאתיופיה מטורקיה מיוגוסלביה/ קר,ניע אדם, כוח
ק*רץ. ונם רובם עזבו הכיפורים יום מלחמת טרוץ עם תיירות.

בגבולות העיניים תנועת ו,

אבשיט / בב103.'7ו0י. השנה הסתכמה המדינה בגבולות התנועה
ינואר בחורשים התנועה אשתקד^. ו ,988,692) ייצאיטונינםים
ב7קז,4^א1 הרוח כקוגת ה*תבמר. הטלתמה) טרו^ גער םםסמבר
01רו_ לעוםת אשתקר. תקזטה באותה נ*0,ול1,5 לקוכזו; אנשים,
ב510^16 התנועה הכזתכמה נובמבר  אקטיבי בחודשים
בחור שהניעו העולים סםסר זושתקר. 308,102 לעומת אנשים.
המקבילך, בתקוסה טהניעי העולים ממםקר גדול היה אלה שים

.13332 לעומת 14>*3^ אשתקד

1.692,178 הדוח בשנת נתקבלו הגבולות ביקורח ביחידות
שתגיקי שאילתות ל424.מ! השיבד היחירד, ריקוס. כרםיםי
סבתי מגה'יל, ףטווגר. ממקרד הטניס' מ*שרי מהמשטרה,

אהרים, לייבור וםסוםדדת ממשלה ממשרדי משקט.

חקלילי והר*^ום הסלילי הויהוי ו.

קעברותיה טלילי. לזיהוי הקחלקח הועברה הנסקרת כשנק
בירושליס. וקחצי הסקה לבגיין שבה השינית יהקוגקגיות
בשית המשתנים התטניס בעקבות גשתנו כיעילות ההדגשיק
עסקק למשל. בן, שני, קצד תחיקתיים זשי^יים *חד, מצד
הלבנים' "הפסים בתחום גם השנה של השנייה בסהציה המחלקה
0ו1י לרשימת שהוסיף המסוכנים. הםקים בםק,יית תיקון מקום
שינמ^, ^סמי ברביטורטים בגת. בה עד נפתגים סמים גם הסטים

ובר, טרץ< ^קפי ז>מ0ס1מינים

ההד עקרון מופעל הקבנוליגיה וייקווט ה6ית1'ל7 בתתום
בנושיעה, להתנותדוזיות עדים היינו הנסקרת כקונה דיות"ן

ינחוך המוחזקים בקטהים החיים של התקץ במהלן לםגיע
הערביות השידור נתחנית שידורים טוקצעות י^ויוול. טדינת
וקראו המקומית, האובלזם"ה *ת להסית ר*חנלים ארגלגי ניסו
כי ל*יץ אקשר סיגועים. ולכיגוע ההכלגית הפעילות לחידוש
ד*ל' בתקוקת אלה, מאמנים נקשלו הכיפורים יום סלחמת עד
שהניעו מהשטחים הםלעלים של מספרם קטן לאחריה ומיד חסה
תחבורה. חוםר קרב, מדינות של ההסתה מםאת וואת לעבודה,
בשי1 העבודה מקום והשבתת הערביים בטועלים מטגיער חשש

העבודה. מנהלי 1יום

שביז {בתקופה הקונה של הראשונים החורשים בתשעת
ישראל, שטת בעומק פיגועים 3^ נוגעו ל'נ9,7.>*< נ?.ן.ו
ר153 ישראל מדינת גבולות לאורך כ0נ?7 איבה מעוללת 4גו
מקרי סביז ארועים מסנט נצייז המוחזקים, בשסחים פיגועים
חבלי, קטען םי^יץ ישר*ל: שטח בתור הבולטים תסגיעה
נטגעו, אנשים 15 לנתניה, סתל11ביב שנסע .אנדי, םוסובום
תהולייה חברי ארבעת םנקנעיו. מת המטע; את שהפעיל והםחבל
אנשים 18 נירזשלים. העתיקה בעיר התש)1)וות נעגרו^ האחרים
התטו1גות הריט.ון; בהשלכה והודה נת0נז חבריני גער ג*געי.
בירושלים. יה1רה מחנה בקןק פירית לרלכן מתחת חבלה מטע;
בתי בשבי נתגלו ממולכדים רימונים 2 נטגעי: אנשים ממ*שה
בתל םחיאשםה בתור התפוצצו מםעגים י ■ בחיפה קולנוע
סגעוהז *ה"י*, חייל תקםו מחבלים 2 נפצע! אחר אורח אביב.
בחדרה, א1ד בתחנת נקץ חומר מטען קיצוץ ו בשקו ^ת ושרדו
במעשי טעירבים שהיו המחבלים רוג נפצעו. אזרחים ארגעה

1ע>רו, החבלה

חתרגית פעילות באשמת העצירים בםםקר ירידה חלה
מ*זרה ערבים 34 וקח אשתקד) נ% םשר*ל ערבים 79 * עוינת
*שתקר)1 1.067) עזה דצועת תושבי 7081 אשתקד) 46) ירושלים
שלטרץ נסת תושבי 3ו<9 [ אשתקד* 480) יהודה נםת תושבי *1*9

אשתקח. 311)

בפעילות שעסקי מתבלים רשחות מספר נחשש השנה
תושבי דרוזים' של קבוצה נעצרה ינואר חודש בשלהי חתרנית.
שיגרה. וו קבוצה הסורי המודיעין למען שפעלו הגולן. רמת
מדינה ולראשי ב*רז לחושבים ממולבדוח מעט*ות תיתר, בין
סיני. טרכר תושבי ; נעזר: מאי בחודש הבדית. 3*רגות
םזשחים נע^רו ישראלים ד^'צרי1 המלדיעין עם מגע שניהלל
נעצרה המזרחית ירושלים תושבת ור. קרבן עס קשר פקשירת
ב*ילע וחוח בעצרר תולעריש סיני חושבי 14 ריגול, ב*קזמת
כאשר נעגרו. אחדים אלעריש תושבי 18 המגרי. למודיעין
מן מובנים 3 ונפצים. חבלת חומיי קשר מכשירי 2 ברשותט
יר*עות באיסוף עטקי הם שנש, ב*נידל געצרי ה*ורי המודיעין

דובטר. תושבי עם קשר יביגירת

חוקיות בלתי נביל וחציות הסתננויות ה,
ערכ טאיצית מםתננים 8י ישראל בשטח נעצח השנה בםשד
אנשי נו לבתוכן נתטסל לבטניות קירלת שלרש אשתקד). ,1!<
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■^ק¥^ל^לי^י'**14
ה0"1 מירח חחקייח מו*א קייןוי

*
מחוקים. מספרים ניללי שזנים. 5"3בים ומיון א*סיך מכתימות,
לקוד. נטק כלי להחזקת סימנים בילדי דם, קול םדקדכנלת בדיקות

סד9 0*ל חמיםהוית חיוזיחז
ל*חי שתכליתה רי*ורגניזגיהי תשנה נערכד: המולקה כמבנה
מזינו קול חדשות ינם קיימות פונקצילת משותקת כמטגרת
תל^ נםררנ^ ליחידה שקלבגו *לד" >ונק1יווו בשטח. חפיקלות
1 התביית לזירת 11^ח הגורחביות החוויות קי1 ופיקדת חברינו:
אמ)ת3י םלניו מעקכ *מ*קי פלילי! לזיהלי מיבגעית ניידת

חבלה. _ זיהוי

ה*בידק בויינז הניירת *נסי ניקרו הנסקרת זקזבת בםשץ
של תרשימים 60 וערכו הבירות. יריקות עלסי מקרים ב47ו
סשע םעשי קל שיחזזר הסרטות 44 נערבל בן העכירה. וירוה
ח^ו גילימימ כ'וקרקות. כדיקית ביניזן *חרלת. סקרללת ו74
ואריזחן. ביסוסן מותשילת. תויית בגיבוי ללורקרים. סיוע שיט,

י " י ■' י *

הקקרים מהגותם םיסלת םייי^י לזיהוי חמימ^יו* הניידת
מיוחדדת. גדיקות ביצוע אל םתיחבם גיוד הסעלת הדורשים

לתםש החוקרים <ווו סדרבנרת *לה בקילה יבכמותהנ בגייתה
להיזקק *יתם מעודד תיקה שיטה של םינלה וקיתוח יתרונות.

קז'פ. לקיריתי

רגמס מחקר בםלסדות לםכנליוגיז? מדע אנשי עפ הקשרים
המחקר לסעיף שהוקצו המשוכים וג; עתירימדע, ^ליס
הנולילי, בזיוטי שיטות לקידלם תנוסה נחנו ישתול במססית
התקדמות חלת שקברח, בשנה בטיסולם שהוחל :וקו8יט. בכלה

זי)' כסרק סרטים >ר*; וטענייגת 75סעותית

החקירות, ליחידות הי'לילי הזיהוי שירותי קיי במקרך
המוצבות המרחביים הזיהוי חיליות זנותה עמדת תופסות
זיהוי מבטוי המחוז;! במטה גם (בתל*ניב המרחביים ב^םות
בעבודת לסייע הזיהוי חוליות של הפקיח כתחנות. אף םז1לים

טכנית. ובםיוקנות מיוחד בציוד קקצלעי כיד? החוקרים

כוללות במרחבים הזיהוי טננ^י קל הטזטלית המשימות
תרשימים, קריכת עבר"נ"ם. תןילום ה*רוע בזירת וילום
מלכודות המ*נת קלסתרונים הרכבת אצבע' טביעות העתקת
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ה0תיי0 0קרי0 ב6 בישראלי 0רשיט*"£נ>ס *מדז* מסע3
ריענח ל*ק עדיט, של בעיקר גי!*6נןזמ, המעגימ 5ימי

הנחקרים. בהקג^ת נקיגוי? י#3דיקוו1 בתקיייה. ר"זגיח

כניסוזי בדיקה, היקי קנ? הק1ליגר>ף כסעקדת העזנת1סתחו
ה£עבדהז*קרוטי14*גקזים.

כשנה *גקים> לזיהוי ביות! חקהב 0ס1עי הן ה*גג>נ טניעית
זירוז* 19ו34 **בע מביעות מעתקי 8'713 ט*קבלי תרדה
*תי?מגרד ז*גע טניזנית קל6י תהי ענזיייניגו 3*8 עכייז^
טטסיט גילזים בעקכו>;יקם י1י*ו 6*לה 1יל*"0 העבירה. גזירי;
ומיע) ?רבי51י *י1ריוז עבינ^ת '6ל *ו לעגייה קו>',0ים של

עבוייניט.

בנ^ש'י ניפיייס נניגי קונ^ליטלת המעברה 5ם נקי^!*
בדילים 6'1םה^ ט^ קל **ב7 קביקזת ^1^ הטת*יט חד'*.

*גסי לז*נחה. חשד קל בסקרים יכן זי^שסיה, לחוקרי גטייע
יז להגתר" השד כהם שהייה דליקה מקרל לז2 י1ט*ר זי נידח
הם וזנלה: חוםר* נג*לסל*ט> נפץ. ה1גור ?יקבות בבר"קת זנ0קי
ת>ומת מזקירה ל0יי7 טםי כסעיל טלחייי^ לה0קיל ימוג

ועיר. קטלגיות דרגים
מחנלי בניקוי בסי0ו> דגטחבים 7ם הק*ר ר1?0ק השנה
לחיק* ל0ייע גי* ל*6מת. ההחלקה אנקוי י**ו בקרים געקרי!/
נתקבלו סקרים ב78 תעלה. טהגרנים קול פקדים בחקירת רים
נחג חקירה. בעקבות *ו ז^גירה מזירת טתגים 11*^1
1יטת )ות י1ו**ים נמט*י תמירים החכלי סקעני וזהי וט?רים
םגיקי ריטר"טים הקדתות םקריםזלטי שרשרת קל לפיגוע

ה*ר*י.

תביול הגקץ סקקהט"ת ול לה**1 תחל ת0ס חטםקת קם
מחוץ' בדי1גר הגיעו ר*סילברוי! ו^עסםית ני עד ביותר
קזיועף קיים וה בניקוז! מק. בל שגרסו בל* זטיויקו לן*1ץ'

1היל. ?ם הדו? ט1ולה

נקןליםימ ** 1יניוי0נזית ני*קח

ס*3יםי3נ1ילח1
סו^גם לבדיק! הטטגרוח

ה*תייח*ים ק7*גם 311 נבדקו לינבקגוי* לטי*נים בקענררי
ה*ת"י םלנגים 894 נביקל נ*ק לזירי!* הסובלת תקים. לג13
ית1יט^לים קלידים 1/178 נתקבלו גו ו;יקים. ל7ג4 חסים

ו/יקיסי ל128 המתייחסים

המת טו1גים 1^31 ונבדקו 1תקבלו ךו0ט1ל*טיוו במעברה
חקירה. תיקי י1$ו.1 ייחםיס

7.508 1נביקו נתקפלו חיו0ים סיס*כים לבדיקת ט<קברה
נטתהו ב*רתכל חקירה, תיי;י ל4ווי.ו י^תייחס^ו מיגגים.
טת^י^קהתייחס* לפריקת ב53גיית נדיקות תיקי ^2*'1) תקו:ה

ל'004'[1טויגיס.

המרתביור., הגילוש יחייות 30 וקל פ03 סל הגילום סגניות
גםנלש^ קל נילומים מ; וגבלל 1ילו©ים 156*491 גיג©
הדק>ז^ 116.205 תכיגו בן הגרלות. (07.4109 והכיינ! קרמזורים
נגקנגיים. תשליליס 1.2*0 הכיגה זטיגי בטסת הסעכיה גילים.
וגוו'ג קיח^זי^ בקפייית קהתקסו עבריינים קל יזגס

גקזביוו^ לגדלות

כםיילנ *0ר חקימיו. 88 ייזי נ0יטן לקרק סייע תג1ולי1ח*ף
םומגעית גיץי חערקעו לקמ סיוהסו בעגלות הולקורים הודו
במומחה יקת"קו^ תוך חרשים*ללק>ים. 15 גחקרו י*וליקאף
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בםד8 טנקרים הוגלית הנ"יומ* גיזז .*6טי

העבריינים לולבים ריג*חה *יםי בעלי עבריינים קרטסת
*ף ה*מתד. הגינויים, ברמםת טסיטים. 3,591 הנילו: ו7*יגי'

טק'יקיט, 813 הבילה ה*ר!בי' העבריינים לאלבום הי*
תגיק ני2ו^ ושיטות סין עס"ייני  סין קנירןרנ בברטםוז

ל"16£ם8. חםגהזגיס הכרטיסים מסטר

סנים קלםתרי 60 םזיס*ו תקלסו:ריו קסיב ר'ז^1וי ביוערגי:

ופרסיגלס נינזויס דרושים. רי40וק
ובהם 1עזקיחי1* *גך של חיזרים 52 וחןנטני סורסבע הדוח גקוגת
התקדים כלל מתח נגנלטים קגר'יניט לל6 היתר, בין פורסטיי

טולנוים, עבריינים 1ג# הךקויטה טן הוריו ושנה כטקוך
ג* 1.5 בוטלז ומתס להקלדה, דרושים על חוזרים 241 פורםנק
ישגטיר! יטוהר לבתי קו^כנםו *םיריס ו 504 שטות סורםםי גז

מיוחד. רשיון לסי תסוהר מביזי שי^חרח לסירים 257

על 6*7. ומהן נעדריס, קל הודעדו: (*17ג נתקנ*1 דהמנ1?

הגיבוי לע*רו1 קייאוו: שוררו געחיס 23^ *1דוינ חילינפש,
בעחתים. הודעות 0ורני3% 79 ו^יות *שר*ל', ב^ירורי

ה0ותתיח ו^וןנ,

משטםית לרסו*ז/ לוטנו; של מוו גטרדה הקדולוגיןץ ת^גזזז
טף[נדלו; י'קגחה לירושלים. ר*?שטדה מענית הקטו; 60ום
בתקוסת זלמעברות. קותי בין םקגועי פןולה קיתוף יק* .ז^וק
תקשורת בבדיקות הקרולוגלח קטגברד, )1נשי עטקי ק^וזטי,
עם 0ק(לו1 יק^יתרף תוף והן המשטרה נמםגרי! הן יילליט, ניימוי

םקונמוייוג. י^ר!!!'*; חט^ו

געויםת
בנח^ג* סזיזלז?ר7 מ*יע*יט קשרים בינ^פים 5זי5 0נ^
ונעדרים דדושים לגזקו זיהוי 0צבע, מביעדי! הט0וגנ4ם י*מים

ולי,

תצלומים 11606 האר1י וטןלבום הבייל ר^סקרת השט; בקלהי
קל גכקיביים הגלומים ב^נתט בזיעיים, קבר"נים ג35'2נ 8ל
ועוד. *רנקי0 חום* בס*ות, סורגי רט^'ם, ב"סימ" שיייי*

.ק^*■



^קזיבנ. 86י סל םןיטנט טי6לה פל^לי לזקיי ת*חלקה
ק> בקקוויו ןל0* 1כחיץל*יו נ*רץ קחגיהם קל בקשת? לטי

בחדדל*רין ר#נזי*ם מרננים

רטש גט'ב, רכוקו £ל 1*1)1ור #5£41"יק*סי0* נרשטו השט*
לגק^ם והוחזרו בויזות זוהר מתובם שנכש1*< א1 קו0נ;ד
קזוו^ חטצים גולל *י:ו יה *ס0י ערך בקלי תק*יג1 1,013
סרבניים היעברי בטרם הרוחביות. ביהידות לבעליהם והוחזרו

סלילי, לזיהוי. להתלקח

ה*ו*ט* סר* שנגנג>י רנב בלי 9*53 קל 5רט>ה0 בר*טו
רגג. כלי *750 לכעיייהס

ו?1>בר>>גית 0*ב ,3

ש*ט^ו?תיניוג 1ן"

ו#?ר*ם.^^ כל. ^ ^טטםג; הקונות מגב הערבה
נ* להדגיש יק משטרתי. קיטולי ישזזייבי ז>5?י1נוזרד" ליריעת
^לזת ל0ח'1ן גגתייתםים ל;םם*טינ1טיות יד,טבל*ית ר'פטפוים
חו^^י וקכוייינות. את גוללים )1ינט דוכ יני לםוטטריי ■שגו1עו
י!ו? טדק של* *י ה*שטיה לידיעת ■הובאה שלא זי רשרמד,
ילני>ות הגלתי ההגירות גו'*ו* (?1נו111^^י11]'^ו1ו^). עליתן
לעטיק ג?תגותת ישוזגל יטשטדת קו/קדמות פסםחת סעם^
וטקוקז הגקאטיסנ^יק ר.*יבודים רזג תםוח;, בקונים ככר

רזים*ות. בטנקס ר'נרקומות 9זיו *ו 2$* פסונ לעכירו^;

וחט>ט1םיקי ר'גיחקר ליזור שהכין הססקםיס?!^]. ה^םייק
מ*נה ה שנערט 0יני5:יג: 5ל סבו©0*ם ה*ר1וי קוב71טה מיקה
?וינ^0 חלי ר*יחזב ל6$לת עם הסשטרד;, נ*חקב השנייז;
בסיבלי סהפ *חר כל טו6י5 כב5ו:ר. סל* הקברייניס. גסםדת
כוסת! בשהו* ג^בי, *1ח ט5ם וק=גת"0 דיטט^^סטייט מ^ם
השגה. ננקרגני: התנשם קננבי1>?ך; בייתר הלנגלזד. העבירה לטי
יתק*םוי1 נגיבות התסרןגי"יתי נביצרע שהת>?1ם עכיייז לקשל.
וחקיםח;י^ג גניבות כפיגוע שהו^קוס 5ברין גטורץ^ ס^וג

וכדי, כגנב

#1^ קנח ש^ בלוח ז^לו ז507*נןי0קייווז 1קזבת1ווז בקגנת
^וי 13 קיג')3 יקו ה19), לקד בניגר י^וגןו>: * במקים שינויים;
במחקוב. הםנמק^םטיוו; הקבו*ית סל זה ^סף נ*יריט גור.
העכו^גת^ של יוחר ומשמטתית נגרייקי* מויז?י ם*טשל
^ר לקתי יולידו גו*ניו; הזבלה תקיסז; קןישי ר*ת, למשל.
 ות3זני*ה 1ודס ו*י נל6י לעבירות פתליתסח  ה*חת צית.
קגקקי *4ני0 קזןעוי הזטירי ת*ה טנו^ה *רם. של נינ'ו כלט>
וקגתתעג1!!!; נ*ריוו/, קביגיו; בשתי ?3תה כלולים והם 1נימ,,

ה6\סר, גלקי זהק5>1יעבקות סין

נוחיםלוח (נ^תזי 3לי>י רי31ק היעור נדבר ת0ו11ת
נדיקה נ^רסת דרקוניט' שכיקש'ילקגל ■בשים. לל^3ט ביהס
עיכייב גו >נגיחס )ו*[ "ם *ד יינק לבידוד מחכים *ינס. 0*
גדבר לחקירות נקקדת 488*זנ נתקבלו במוכו וקורז. קן י^יןוה
למיסדוי" זזיות מיימוו קול נגיניי1'ו1 עג1ץ טלילי רישים היקזיר

ק?$קלה.

* לוח

מ7ןר*ס
לסוגיהם
שנחקרו
1973

135,676

67.150

33.748

9,106

*ד<ריט
1נטא>נ1 אי

תביעה
ח'וייההיקי
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9 לו*

ח7ךרה73£ו ת*ק>
הםהוזות לני

<■ #05
£37.5

357/■

4.091
3*82

אבירות
אחרת!

£40.6

3,157
29.0%

4י4.>
30.42

3.710
41,42

%22.0

1,115
35.63

£27.3

*#.4"
%37.8

1*.*5#
34.0%

עב*דותעגירוח'גבירות
כלטיחקדרכלו!*

אדםהרגו* ת1'גור**ל

*9**77
29.4/.

4*'5$3
35,9^0

ג7,02*
34.7?.

הנ9ונ> פוחזז ה

תל^ב'ב מוזוו

הדרוםי חקחוז

התיקים

%9£י של ירידה השבה תלה 1םופיי החנוטים במספר
המשונות המיתות במקקר כ2ל9ו. ג475ג לקוטרנ 748,ג3,

.\.%3 קול ירידה חלה

לעוםת דליקות, מקרי 257 השט: במשך חקרה המשטרה
בכק1ות החגסקה לכך ונוסף %7.9ו^. של נ^לייה <!קותקד 318
קל ובשמירת ר*ש לםכבי בעזרה על"רה, טקקרו ש'לא דליקות

הדליקה. נמקים הםדד

נ 96,520  תליגביב במחוז ונתפרו זורעו המקרים סרכית
מקדים. תצ*וני73.965 וכמחוז מקרים הדרומי961^7 בםח1ז

החקי1£ היקף

יגור מקרים ^15,682 המשטרה 5לירי נחקרו 1^73 נש1ת
מקרים 264561 ל^וטת המזזזזקים. בקוםחיס סקרים ^9.4(6
4972 בקינת שנחקרו הטוחנים בקטהים טקרים חךד114*1?2
%7.3 של ירידה ברשמה בישראל שנחקרו המקרים כל גסך
בעבירות גם .%10.1 של עלייה נרשמת המוחזקים ונוסחים
ירידה חלת העבריינות. להיקף מור המקודשות וערת טקיע ם*ונ
523,013 לעוםת הבטקרת, נשנה סקרים 3)^.%32842 2ל

כ%2^ ת1ויקליקייה גיי^י ב*סז נו וושתקי

 41 



במחוז נ0חחו החקירה תיקי סרביח לי מחוה 3ז לוח
בטדר אדןריו *שתקד<. תיקים 61.145) 48,531 חל'י*ביב
*ש 51,655) הדרוםי47,022 המחוז הקודמות כבשנה יורד
חקירה תיקי (241<2ב 39,877  הנסוני המחוז ו^ריו תקד)

■שתקד),

10 ל>ח

?7$ו חקירה ת>ק>
ץבירות קבוצות לנ>

איתביסח עוונ1ח

עוון, ט*וג עבירות על תלונות 67,150 חונקו הנסקרת 3קגת
פית כסנל בהכ*תן לגיבור ענייז *ץ בי העלתה קזחקירתן

*שתקד. 74.567 לעומת חםשטס,

טיכ שבבים, םיבםובי קול רקע על הובשד התלונות רוב
ירידה ד\תה תלזנרת של !ה בסוג וכוי, קךכטרר מסחריים. םוכים

££% של

חקירה תיקי
נו'ק*ו רעות 6קוע מסונ עכירות על תיקייתקירה 135,618
אשתקד. שנמם*ו זה כ'םוג תיקים 146,446 לעיטת ,1973 כקונת
*חריסיי*דןתי ובטובים עליות הין עבירות קול סוגים ב*ססר

תיקי במסטר 0*י גדולה ירידה היתד, הטלחםד, לנ'בי
כ'זחבת ועלייה '(%21.8) תלי*ביב במחוז קברשטד חדוקירר,
ועד המלחמה בתקופת ר%5^. ^י3.9 והדרומי הגאוני בםהלז

קוונה1 הבעקו? היתה השנה סוף

תל*כיב בםחיז %25י0' קול ע^ייה  הגסרגי יםתוז
,\%03 של ירייה הדיוטי ובמחוז %1^ו של ירידה

במחתות נרקמו 0373 י*מבר  גינ0*ר חשבו? בתום
11972 בשגת תקוטת *ותה לעומת *לה. שינויים

תל11כיב ב0חוז "%3.1 של עלייה  ו*שוני במחוז
%4.ז. של עלייה  הירוםי במהיז %י20,5* קיל ירידה

>ר3ת זשיה י?ח
השנו? ל27 *שתקר מ49 ירידה ברשמה הרצח מקרי כמספד
ז>ש ס48  לר1ח הנקיוטת במססר תלולה עלייה היתה מך
רטיס בולט הרגת, למקרי המניעים ככייקת השנה. ל3ל תקר
*י.בת רקע על ר1ח קקרי 1 מקרים 11 מש^חז^ של^םינםוכי

קגקוים. 5

רשלנ1ה םנטום 11ח וגריםח הרינה

וגרימת הריגה בעבירות התיקים במסטר נרשמה ניכרת ■רירה
*'1תקד> ר ו לעומת הקנה. תיקים 511 רשלנות משים מתת

ונקרגה םוזוון 15ת . *

ועווגות סש^ים ב.

ניכרת ירידדי לגיץ *סשר קןנים מזה הרזןקווגה ר*עם זי
ם1וכלו0ייה ניכר גייול לעומת (%2^<י יבעווטת נק$*ים
ובמייחד הימים. ששת מלחמת שנת .1967 בשנת \^%1)
בקשעיס ירייה 00נם היתה וו, שנח קל 1?רז1קונה כמוקפת

בלבד, %ג1 של בשיעור *1ל0 6י*9נ. לעיסת ומניות
כנסרר. םוםיעים המוחזקים לשטחים הםת"חםים הנתונים
ניתן 1973 לשנת "רגי עבירות סיכום זד" בטרק 5 בםעיף

זה, לרוח כנס1ח

חקיירה תיקי במסטר התלולה הירייה בי םלטר 12 יייייו

המקבילה לתקוסה בהשתזןת קרםהמלחכ'ה. תקוםת את טגגדינח
העברייגות גהיקף %6.5 קול בירידה התבם^ה והי0 ב972:

ו1יק*ס). ,8נ£7

בםטטר %2% של ירידה ב*קור, נרשמה, 1973 בשנת
בלט, בשנת %4,3 של העלייה לעוטת והעוונות, זוקסו^ם
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המורזח מסבנות שח חמורה גיפנית ^^חנלה שןי^ ק^ תיקים ^^ ^.^ | חבלו" של 93**ת "זיקים ם""ר נרשמה 6*% *ל "*1
,"_ 1 *קהקד. 452 לעוםת השנה, תיקים 1*13 1 תקורות גופניות

בג*יבות השוד מקרי במססר נרשמה 21*±% קול ירידה
*שתקד. תיקים 77 לעומת ה*נח, תיקים 59 1 המורות

כחוק שלא ובעילה ואונם םןיונזים או בנש אחס
ם^6ר אותו בשיוטים" *ו בקוח זוונם 5ל נ0תחו תיקים 122

.1572 כבשנת תיקים

ולבה* סגורים לבתי ההתקרזויית במסטר ירירד, 1זלת , מינוס בעבירות התיקיט בםטםר נרשמה %243 של רידה
8שתקד. 34.981 לעי*ת הקובה, 30*215 ע*ק, | *קתקד תיקים 392 לעומת השנה. 289 בתוק: קל* ובעילת

ירידה ו
ובעילתקזל |

11 לזח

ז7כיעוז איי  עיונית
ספטסגר)  (ינואר 1973  1972

0 קם ■■ ים יו י ק הה ו

ן<** 1ל*31ז1נגז*

הכל 963*56,15543.64411סד

( עוונות
\ שנתוםנוון

ווחרים עחנות

תקי6ח"[

*חרות 199?£2עבירות

4313

31.643

2^64823.918

17'764

2*169

1353

4781

*'079

1 '793

אי 11 לוח

 אי'תביו^חעויטת
1973  וינוארדצמבר]72*1

י י י ם י* וםתקיי■נ
■זיניקו1111נונו1ז1ו

הגל 489*67.15051166114סך

עוונות

1

81121,8675.299^34הקיבות
3487831372281196.68361759אהרוחשבתו*טת

מזרים 75*1702^5701116%עיו1ות

י 44 ,



12 לוח

יוקידה תיקי
ס0טמג0  ןיגי^י 9/3נ  1972

גמע
■ 800

ונו"ביו!

הט

**_^1114*

£000411נ14
+1464*911.7

5446 1441171.4

19 נ.1 + ק.0*1

11 ר י ק

40

ודינו* בידה
לטח חי0יווי טי

זזיי*ם חוקי
טיועוה

רק8*ים מידות
ר*תי: קלפי זוחחת קידות

נ ,

44
03

18
"נ
ב"מ

1.1
10
11
367
14
14

111

*4
^9
59,1
76,1
03
2£0
*7
7*
03
10
1.0
373
14

6'ונ
1^

 5*9
 313
 ו>ס

 111
י+ 004
■* ^5
+ 119
 40.3
+11*7
+ נ*י

+ 14
+ 77.1
 63
+ 4*8
+ 04

11

10

1י*1
1140

ז*

70
101

$1
1.875

ג*
41
10

כלות יחזו ווו יווזקוללויז
יינוי כ3יקדית וד*יקה קטטת

ביחונ ^הםיזר. קסמי
נבול חמגת

1יבוי עובד ונבדלו/
וויוטים

י*טסס כלסי 5ביר1ח
והימורים סקחקים
הות כי*י *ג*יזוו

ר1הוםתר, ולי^י ןכייית
ירך תםיפ.1; י7ק. םקיד.

הכנוחין קיריח ם^סי אגירות
ה^סחיזיייל כלטי צבירות

ה1יבייי הסיר בלםי 7כירוו01היו^
והכשרו קיטד חקיםת

04
14
44

14

11

1.0
נ>0

1.1

11

 418

+ 11
100*

בו

45

£3
31
10
01
44
1

וגת
*זי1ח נסיח

הרים:
ברקימת טוויג 1ריםו^

וז;רים, רן!ח ויזכני
1>לם חיי בלני זיזדות קבירות

14*4

^1

*4

בו
03

+ *313
+ ד.ק
+ ^9
 1.1
+ 31,9
 4041

*1

40

3

נ'*
13נ

6ננ"<
494
41

הטיה טםנית קלה
יטו 7ת=י י:קיסת

1יברח עובד (לכיו>ט תקיטת
םלי'^יח וטוחנות 1שלנית
קו* רמ"םי כפייה חטיפה.

*רם של טםר כלםי ווחר*ח קבירוה
§ 2

7.1

04

11

34
04

4%

04

 46
+ 311
+ 1.1ג
+ 7.1

+■ 1*1
 ס.^

96
34

ננ1 177

וםיוקיט בכית אונם
יחזק '6וי* יב7"!י; *ונס

םב^"ית גליזי ג'^ עכידות
נכייו ם1ינה י7?קיו

בבות קל" טנונת מעשה
בקוטב מגיני ניןקה

מץ קתלות ךפ1ה
*תרוח מיז לכרויז

(*6 כ0ם1ד וזקזשך
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(44 וזטםזז' (המשך

ו י חנינו1נאע11*1י*ם
הקיקיקםםםו

יוי"ביק
101*זוו

18

0.4

*4

0.1

1.4
נ*
14
4ס
34
54

0.1

ו*

+ 17
+70**
4 1**
 510
1 16,8
 "3
 954
 14
14110
 ס*ד

30
<
ו*
בו

115

19

641

44
ו
ם

3םו

461
654

נ

1

לגנזח סייםיי

זנוון לגו5'6ו; 1ירול
ההזקרוו 1וו ביקו! בית :יהול

ושידולים קסל1ק קיהוי
תו^בד זיכרי נדוםום
ז^ת זיםםרוי שומטות

מםוםים כםםיט קים*8
טסיכנים בסםים סחר
יייביזום ססים י'זור

חסוקד כלי עכזיויו ■*.

14
ננ

ג'ג

9*14
14
04
.>£

2111
77.4

*1

ננ

14
11
44
11
14

נ*4
4154
0*7
4.1
4,9

14*1
107.7

1146,1

103

£32

י*
*3

 1*1
 1.4
1004
+ 157
+ 01
 1^1
 117
+ *^1
 *±*
+ 160
 1^9
 *י1
 נ*
 9£
 *ג
+ 11.7
 17

 6,7
+ 110
 1.0
+ 1*3
+ 717

41

*4

17
4

ק*

מו*

8מ
911

1ח*י
410
4נ

^90

70
ב

1.^141

ל

41ז*ם1

מ*.1
26,845
477

1)0
1.1*4

21
110

הננזווה) >פשיקזה 1יי
1יק1 קידגכלי

?0# מ1רן ל*ם חימר*
טים; לקט חקיקה

ל6ו0ד "י קיק לבית חתטי>י1ז
ו^רה לבית הת0י1ו^
פדתה כל החוקת

1ינוי קוני 8"י טיפה ניקק
לוביים קוכליס ק טיבי; כי*יז

1קות >ל* כונג קוימיש
חל^יט גניבח *ו יכב *הון נניבה

■יםניק נביבח
כי^ות

1וחיהז גניבחז
נטנ רכוק קבלה
קיב רכוק החוקה

קוזד,
גזיח ליכוק טק נרימה

י^טי11ח *■ טינז? ל*ם קותומרח
היבוק כל6י וותרות ןבירווז

נינק*0 תםיםי!

*4

ני*4

13

0.5
17.6

1*

 ב,נב
 4.ז
+ ]יי
+ 1"
 3*1

11

1*0

1.441

נ11^

ובי*יט כסף ד>7
ח?0נ1?ם ם ני טיטס ףין*

וקריטק םרננה
כיסיי ל>* זיק ס^יכת
■תרות םירסה ?בידח/

11
11

74
44
*1

*14

1*4

^4
1

231
1

4

כלכליזת אבירות
סיסקליווז קכיות

קביו1ת

0.1
14

04
64 + 31.1

נ
177

8
ננב

קויונייט לוי תוקי
ווחרות ניגחליות קבייוי!

סבירות
ט'נתליוח

0119פו 46,0ק
7+ 11^40.101

*!0+ 13נ,ס11.1
141411נ^

מק וחוקיי תתקוקיח נקו?.
וםלווי^: 1דיו

וןטי^ם ת7*יוה ניתנות.
ווחדית דיקיי קבירות

8ניי1וו
שזי וי

נ1 11,1  44.1 1ק 48* ^כייייז קווי
1141,8 63מ1  $6 101£41 מ0"1נן סו.כ
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13 *ו*

והמחוזות המרובים ו?#י רזעבייות קבועות תקידהילםי תיקי

1יט1קיי קו*50ייווזי5יק1ני*1י"
■■י

חכל 14257355ב?3ג765,695י'135,67011.2561996.7571,256104סך

חיטת 7נ160241,7372499613911,9517311221^דחב
י'גליל נ7.8391331,18217טרהב .15197684.3932414324

העמקים 600573897011024620626מרחב
השרון 690636162567.5953934319נ10,609קרחב

הצפוני 39,677£4,56665,71ה₪ת 37126,4451,47635ס

הירקון 7951*9111נ599123ר15.21741£73מרתב 7090162814ג,

יזוו 017,761111375133442481416361579141433דהכ

6056807124812555413464781417^1טהתכדז

תל*ביב 039,4222,5651765664!53£21,9327274*4מתח

ירושלים 311.372751993018לנ996461,177361,035340^1םרחב

המרכז 456423232271125711.904195799^14מרתב
הנגנ 131ז6נ1ר17,0963401,394231,31314512645605םרתב

בך1וריח נטל (גתל) 4413273^492116יחידת

הדרומי 43,11556536,39529235139ו4ג47,022הםחל1

החקירות ו6223316322טחלקת



ס1ר10זס1כנ*ס

לעומת הנסקרת בשנ* נ6תהל טםיט ב^בייית מק*רה תיקי 9211

1.375 ל*וטיו ל85ג.1 הגיע יטגשסיק 0ס$ר זגשתקד. 810
קד קירימ ינונרים קטינים 217 בלולים יה במס*ר והזו/קד.
חלז* סטים זגבירית כגיז קג*סרו התיירים ב*ססר וק)> ג*ל

גתיד 1*תקי. גגג לעוגוי! השנרי תייריק 136 תלולה ■דידה
יהיויט 9^1 היו *לד בןןנירות קתח1שקו ה*רץ ת1שב* 1.399

חסטים לסיני כוסף ^4*12>קתקי). ו1ו3נ^סל3יס 1מי1ושי;קי]
ומזרקים. עישין כלי 367 הגסקדח בסנה נת0סר יןקזנים

וב0גרי* חשיםו, ק''ג 30ג,ב זו בשם; נת6ס1 לבנונית בסירה
תסורי;י (0סולת םתיף חקו1* >ךג קיג21 11 0ז041ו ביפו ריק

השנת. תיקים *וג חהגיןרי/נ גמסטי הלה ^"9גג קול ירייה
משתקד, 2*1 לזוםת

י1גיםו1 וט1י ^ל9י קניות!
הטי; בקור חסיגעדן; עבירוד" הקולליו 0לח. עגירייו נקבוגת
שם, רקטסה גיבוי לקוסןזת הקרעה חוקיות כלתי ןהתקרלויוי.
ק^חי גי0ל*. וךגדי הבשלת םלילית. גבול יטגת נדתו3ו קקםה
מוק על לבירית לדך. יח0יטז; י*ס פיטדר^ ה;יטורי41 סקחקיט
נרשטו בסדהכל קי1רי, כל חל ל* כ*עס ו9ו'1 הגקתיז קירות

ווטתקדי 1ו*1'ו* לעו*ת הקנה, תיקיס 1:350

כלנלזח אבירות
לעהית יגוי*קגליות. פלכלידת געב^ת תיקיט ט? טתוזו השט?

ווקיזקד. תיקיט ג^

14 ליח

וחקת^ת הסרחל*ס *0<" חקירה תיק*
סגטמגד)  וי1ואר 1*73  1*72

י ,

וני 1\***
1ני1'יים1011

הנק 104,541ו6£.ןונזק ■^_04םו0*10
היסח מר^ב
הגליל 0ריוב

העםקיס קיזע
הסויוך )1חב

11*092
5124

7*4
^706

*0ו

^1
7.0;13

+302
+ ^5
 11

הזי,5>1י >629,3ל394תקזווז ק,*

חייקיז *דקג
י0ו םרחב
וץ 0ת7ב

14*197
16^00
14.557

11.541

11.736

\^1
16.3

ו גגו

תל*ביב ^ז2ז!חיו

יייוקליט טיחב
הנסכז 3דחנ
דונע 7נריב

בךגויית גגיל >גח'ל) יקידת

1^2*4
11004

ו*)"וו
11209

1*9
9.1

11*3

*0ו

^3

 *3
+ 1*
+ 11.6
4.4.1

הדרו*!"* ו ו י0^03,וג^4,7גהמו; 1*

"חקירות 10.1*1סי1לקת
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15 לוח
המניע לפי לרצח ונסחו רצת

1975  1971

0 .£ק י נ
ז7 * ידינסיו יז

נ1)10 ■חין"■נ1)111טזטונזם

31414873הכלסי

*יבח 51315טעז7ות
:3ו56קות

דם 1112*1לת

אחבגק דק5 .נ1על ■*"42 * ק* 
שכנים וכי 4גב!13סיכם
מקושץד) 5111112614סיכסרכי
<ם^רים 5547616טיגםרבים

בםקו 2124מחלת
0חר 80ג3גקניע

ידו7 **ינו 102749וזמגי*

16 ליח
והמחוזות המרחבים תתקרצןיותילפי

1*73

ל3ם?ם> *ג11*םו1ר>0 נ"חוז0 ■^ייןנז

15,452 14,753 100.0 10,245 הכל םז
ח^טה נ4^1שחב .736^006
ד"נליל 4.4491038מרחב

העטקים 143^1,0973מרחב
86861063^1,749סדחכחקדה

המתי 9173,2£1*7והסחת

הירקון טרתג
י10 מרחב
םרחפדן

^239
דל3'4
*374

107
14.5

145
2430

1,272
1,957
1.908

הל^ביב והחו1 ו 7ג99053.65,1,

ירושלים 295*511ה1מרחב

ר*רכז 31931.3911.804טדזזב
הנגב 409313.514971596פעהב

(בתיל) יחידת
בןנוריח 44גמל

5,699 4*59 54.2 10,338 הדרומי המחוו

חקיררת מחלקת

_ _ ביתי ב1י1ול ח^*ק> לו?0קוו קנבוס נםחי

סאונות מיוןוו! ,1

הטס עליידי נחקרים טבעיים נלתי 1זז סת*ומ"ם מתת יקדי
)1ו נטםים כ?ו10נדים, הרוגים. קל מותם *ס לוזד* כדי סרה,
כתלצאך נגרם לזו סיר* טדקה ל* מותם שסיבת |©6ר^
מיתות 0קרי 1086 הטקוסי* חקרה 1973 בשנת |*0ירד

*קזתקד. 1113 לעומת קטינות.
חתזוגדר. *חדים ו198 הקונה סהעו "גשים 73

ג'מריס ,*

לעוטת בםקוקרה השנה נתקבלו הניררייות על החעלת 761נ6

למקו שחהחעות נעדרים, ב73ו'3 מםש םוםל ונקותקד. 6865
החדר7ה, לקסירת סמוך בוטלו ל* העדריתם ז^ קדה

חס^ויס ח,

0קותקד. 34,752 לעוטת הקונה, ברשמו 1?9**ם 5בירית £1ר±1

דליקות ו

דליקות מקרי 218 לעומת ר*שטרה, עלידי :חקרו דליקות וי.ק2
1*תקד,
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17 לוח
יחמסווות הסרחביס לקי  לסוגיהן נניגות

נ7?1

£3
םןך ונייח! י15 1ניגיו>
י5ג9*י*י יקקו^ ם]ין> ?*9 מי*קוניניו י"יגח 3ר3בםע>י 111ת* ני**

ם1יץי ונב ק? וןויק גז*
ט0>וי0 13*1 םר

#^0 £1136 ■£*4ו1 2*00* 1000 63,1*9 מנ> םך

חיקה 7.15099571435מרחג
הגליל 412310395310טרחב
חומקים 3326499*יחב
השדון 4?*17*50810£^תב

הצפתי 474*3!ג7,1יהטחת

הירקח *יחג
זץ פטהג:

7.761

11*
61
424

1.430

1499

4%4גל.1
^:77
1.761

תלמניב וסחת 6י7^0045.

ידה^ליט 601434%546ק7,09811.1קרחג

7.8902031.*131
נענב 1850'1141,160נ30,ד6ןז*ב

בןנוייון נגזל >3ת'ל) 61273מו£0>חידי^

חדרו8י 6ו07£?ס.ז4.209הנתזוז
11 11 לקזקילווז פ(חלקת

30
*18
מג

18 ל1ח
וךז^שסות תיקים 0סו5גים, סב'יט ת0>סת

1973  1069
_*6^םתריוטיזימימוי■01*01 מק'
וי1ס'>< וועיו

= וזי 6וסז5י3ק

39
45
45
33
זג

7נ2
404
338

ג31

925

1.114
755
921

1,515
2*353

1.275
1.305

1,045
[,663
*>107

וב9

ק12
4£34
64

5.749
6373

^

1970430456
נד3ו
1972

49

19 לוח
טבינגת מקרי

1973
■ 1*ט <■*■

"ויקסקזו
*!. ■

1ויט11<1
6190
■היי

7£2335174
333*116£181333

18 .56

3101ג6ר147

אינ1כ1ללה^מ1י1ונ
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20

. חתאביי>ית

1נזו ■ 11

מגי קד
קנזר 1וניקרתניו:

ונם00י 1 נםוו?ו?וזםםוזיחיסיוןמ"יויוהםםםיחווה

גבל 0791000*093100,017899101*196105101סך

שנה 17 1*221.922.045עד

קונו 81693.677.5201010.110117ו14
שט7 0117נ30820109.51010.8201010.1

^ט? 45314125£231617.2331815194
16.224£15332222211135ינ41

ומעלה *784241*03638.76637*7.4203*7

ווםשסרה כטיפול שהיו התאבדות תקרי

11 לוח

והמחוזות 0 הסיחג* ל*י לסוגיהם ים ס" ח
1973

ייםויי
נוםת

גוקית
קסת
י**

■י^םח
קו01

לבירורי
1ן1ו3יו* יק
יוזוי

זביריוז
קיו"
ייטוי
יוומנ

קנירי! יבידווו
ח0ו1י'ס]0ות חםהיוק";
00^5 יףי0 יניי>

תםתי'קווןעייייו

ק7דזו
יז7ום*ים

19.30315*ם24526545763י7ג.335,7483ויע7

היםה 508134056433411135023138מרתב

ח1ליל 456134821231466154943753£םיחג
ה7ליקים 3111112382258192128312290טייב
הקרין 36121141641318ד2903215"7נזרדב

חצויחי 9?29519265ק6ונ2נ941757הסחה

הייקרן 061.117*4!73742748929331,35318^1מרחב

יקו 91319524.45761.073>73,09294943631ס.וו1מרחב

רן 887665122401(!26323601.0735נרחב

וול^ביב ו6792,516,גטחח 52,551טו.9זו12גגוגזו?49

ירוקולים 36043651519.1881813מרחב נ

הטרגז 3806312510130182386120סיחב
הנגב 461110503311669117281נ'יהב

?נתיל} יתירה
212118נ*לבךגוריק

רותנר זג?76?םג9ס15621תנוחת 64633
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11 לי*
המחי*>71 לגי  ף#וונ בלי מניעי ברכב ושימיש מגיעי רכב גנובוינ

19?3

פ פ 71 פי* נ ו תיו1ז*סי:>ו*יוהי*?ם ייו'וקיתםזוחם
*1וני1ת7זי1

 39,4*23082,3644.5514סדהנלל

1.506 *ל6ג 2>748 3^(3 1249 09ג.1 6303 1,008 1יטרי) רכב ^ק^ל טם5^ גאוניות
749 *# 779 850 318 *33 3^16 ^190 5'טתיידח סכו2יית

4ש 674 4$8 1'0© .995 435 1.847 ;2478 עטטטעעור 10חגגייט קטנוץים או*צעיםי

39 £§ ^ 9 ._^ 106 200 3^0 וווור 6ט>י רמ; בלי

תגיליי*ס יאחוזי חקייה תיקי
1975  1*49

יםקוקו^ויק 8י^י קח'1 ""*

19^
1990
1^10.551
ג^15524

99.9
:^**50,5

ו^*י4ג36,7
^56
19579*6

9^3*1
19949409

36146560
1961514

^48253,0
19637240451*9

484
2ר196599,3564
196697,004
3414י196799,70
ל196841

10*309405
33.5ס7?1
1971^,5
345ג5ל46ו2ז9ו

'#> 22 לוו^

רקייי! בלי קגועי גיגג וקייגוו^ מגוץי ונ35 גניבי^
ספטטבי)  1*ניאר 1973  1972

זז*1וי ו'בביונוינ נניויפ
י^*1!*^*

0*11*10 □םנמים *11(11 "ק

+3)4 4 *1 117

*י"0* קדהקל

יגורי^ תג 1י1לל

?וד בנו* יזו*¥1ץקק0

אתר טוקי 331 יק3>יי

יוזק>ריו ג"לוי גע*לויו ,4

עבריינים ג*ל\י א.
131678 (מתוך עבירות 6ג43.8 סל מבגקיהק נתגלו 3ל9ו בקגת
הגילייים 1וחוז 1(*תקד. ל*ג'פ* ל^זסת ועוין, סשע טםוג תיקיס!
קנירול* יגקתקד. 3>%5 *ןוטת ב^*ס*ג, תסתכם חכללי
לעי^ז .%633 על תבללי יע:יל"ם קוי5יר ק*ד אדם חיי כלקי
שי^ור עטד 1גדם ק^ טםו נבר בקנירית אקותיקה %642
%15*ו בעבדות1גיזקים'זזנל 18*%6 קל ד^ללי חגיליים
למפח ,%87.3 5ל זקגללו ד1ילך>ם שיעזר עט7 מו0ד בקביניות

%823 על  וכקנין^^ךות אשתקד %917

,%44,5 על חגטרני במחול עמד הכ7לי הגילויים ^>ע1ר
.%3£5 על תלאביב יבטחו! **£% "^ל הדרומי לגיחת
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24 לוח
העביריוז סו1י ל0י וגילויים זזיקים
ס0טמבי1 (ינואר 1973  1971

^*ך ■ייי *נ 1^ ■ ■ רד

11יכןיסו'גייחגיוןי
נחויו

■ספ
הקינויינינם

י< ז * ג ק ק ער!
וןלנון!**\נזלווחננ

ויי1ו> _4100,0100.0גמר.

למיד יתיגה קדז . 31004ונןין

ודרים חיקי ? +6זנ^י ^*
הקתננזת = 0*331ב*6*.

יקפים סירות ^ י=

חבטיין בל6י 0חרות 40911.0ן5ירדת *£

החןןסזרנ <ו +1711נו10הת?הי*וז **
1יביי כקוקיוח יף*ו^ 3*2*50יננ^1ז;םקז;

פדחינ יי6יעה 4נ0*ם"וג7*,ו75*.!קםלר. *6
1ברל 8***נ'1141611401401הסגת *8

ןןיביי 5ל^ר 1515241140ייכקלת
ווי^םים +ם^^901001נ*ו"נ*זכ, *<

הטקט6 נלטי זקייות י,94נ^1007 05
והימורים מוחקים 1*7ונ132. 1.1

הדת ^קי ניבדונ/ +9,נ169,06נ£1י 1^1
קרתד £90נ37זק 18

הסקנזווה כל6י +181.601,3גיתו1 **■
ייר רםימת יעק1, נקיי, ;1101(0114 1,4

הםםנוון קייוז! כלטי זבייוה +6437757.7ר44יי 1,0
הבסחןן1ירד כלטי 108101101941000לכיירי: *0

ה1"בררי הסדר כלםי זומיות 8#101877עכיד^ 4נ
ווע*1לת* קיסי ז*ק5*0407ל084חקיס^ 14

077.1נ27ם3נבינח
לי1י 5*3344*(11נסי; 74

חייגה 1 ,10131011100.091.7 11
ביקלנית מות טייסת .. *.י7י*146נ61:

ידיים? י1י^ 1ויו3י **01,םנ4449119
?01 היי ב^נוי 1ו/דות ועג"לוח



חמחז: נתיןיין 5^173391.14187חכלה 1.1

זיבח 1י^י יזעסת 3 +78?ו*ננ??ט 14
1יבוי) 5^בי ?לסעכ ת?י0ה .. ^64*15?17<^ 14

םליליי; יסחזנרת ישלנייי " 0.ה014639715, 15

קתו זנקקי כ]י'ה חסי]י. ! ::419011417*0094+ ם4
מלס קל פי2ו *0£ וגחיית 7*04^73418ביייח

יציגים זוי בכית נ*ו67793רינס
גייק 9ל0 וב7^י; 306211נ7ב1ור3ס ג*

טבזיית בלתי כיק ?כ*יית 11174נ^>נננ 4,5
בכות מנוגה מןקר, +י,*י9*1771311~ 11

כביח קל* 5גי1ד, מ5קר, :|0"71067.1 1*
ב0י6ני פנינה גןקה ^3316667,6*7

טיך טתלויו 7*11441ב.^ו36י!
וותדוו/ ^ן עב*יזיז

(ןורסו
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גט םקסת מייהטן

.ק*ירי :ק:לוי1י?י
■פופ

^■1111?:רינים ■נוי מ

ננ*ו 111נ5176:ו*וקזוו*.

י^זנות 4600טייסיי
בזנות לן6יק 7.1123*00.0]זן11■ידול
זטה לטוג*ו; 4%*19*קרוול 2*

בחוקתו ו1ו ביקת ניח גזד,יל ג_40"נ*11מבו>ננ_
ושידולם קסיגים סיתיי £.417*נ13י1וו3
תיקבה 1ברי טרטים 6.7*3.0*1*נ*ט911נ3

זוית ייססית קוקםווז י*0ק9141ונ*43גג02נ, 1,4
מקיקניס בםקים ל9.7*£.?0490£קויקוק 0.1
טסרננים ב*^ים _1,0)110נסהי
ו'ייטום םג?ים 100.0■39יי1וי

הקוטר כ>0י עבייווז 21ק*
חמוריח בנסכוו; ^5141131144קת גיו

1קוק) >בלי 0^70*ול
טקוץ בינ*'ןי ?*ם 1000.היטיק

נביבח לקם 3610.0*ימ1?84נ7תקיםה
771.4111^8נ731017סחיטה

לטוםד ווו 5סק לבית י618.1*8*1החקרנית 4.ם
זדת לכיח יי4*19111,34611781*13הת"גוז: נ'ר^ה כ> *^***5נ723ג14ד^זוקח

*יו:ר1י ןקינד ■? נ4ינת נ.14*71010.י48*ביוןחנ
ו;ו3ז"ט םיננים ץי גגיבה בי1ו7 19141*101946ז'ט6 04

ח1וה לל* כרכב קימוש 18.41^715*^51440מג7" .11

חלקים 1ניבת וו רנב סחיר גניבה 631191414?יי
1114₪1/090414+44

בי^וה 04נ*4*783*יד5'ו1471^
■ו^תח 11יבזת 01.5*נ7נ977(32644160

עוב י?;רק קבל>1 *7*07.3■*4
ט>נ רכוק ן?נו1קת י4909^09*^ 1*1

ת*זמ? +[0*י^ 15
מתן >יבוק נ1י, 41נ10963■541,67(5נייטת 17

הוו8ר1וו; 0ר בניבה לקם *40490.2<09נ4394ש^סטוח 4*
חיבוק בלטי ווחרות ג1*י616■3ננקבייות

זורנקים 98,9.נ1ל1ננ110תסיקת םב
יברליפ גםף 3744.123,4נוו16^וף

והקוט גזיםנוכים ייוף ^ ^559*'!.***4 * *
וזוקק ק^רפה 3 3

ק'םיי ללוו קיק סקיכת י* *
4לי71.3■^7ב*4"1

<^4 6*
לוויות ניימה $!■ל.*7*1191414עבירות

כלכליות ןבידוו! 5 ">1%םננ61נ3
סיםק>יות עבייוי! ^ 1110.0ס*סו111*^

^יות ק^ייח ^ 0,ג"ו44■■

עירוניים ?זר 1000ק3ייןתחוק>

ורווווז מינרליות +1%יק07נ177נ1נם^וליחנוקירית ב1

נ0ץ יתומי' יזיקויקח ו91$119191, נ4*ינו

יטלוזיזיה ידיו § ס*ט:37

ולק^ם חזק"!! כ^קית. ^ ^9104£

*ז1רוג£ י*קווי *07001%אגירות

ה1^רוזז *^ו7ב£48קקי י*
3  ת 171*'י377%3*41)14)111.09ם
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25 לווו יי" יי
והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קביצית עברייניםלסי ג>ז1לו שבהם חקירה תיקי

,1973

03 <מ#ז 1*64 ן*י^ *8ק.וו 44 0 י8# 5** 56,0 5ק4"ג* 79*,יג.ז **15
חי6יי סיק3
ד*ל*ל פתןב

י^י 6ח'ג
817

ז,7#

8^1

םלו

41
47

ם3

170
311
46

199

40
96

6"

*1.3

8^3

154

131

97

161

810

359
?20

*17
1 ,[*6

790

996

704

נ9ל
47,1
77,8
9041

9נ

7

14
דנ
. .ק
38

(5,5
917

611
70

1,717

1,192

906

313

553

713

14
נבו
4?
31

£1
111

31,4

8 974
?6 411

15(15
4471
3.471

*109
^005

י47 ?7,3 ז*4 3*6 .?*■,* ו".ג ס1?,ג $.ק6 ז5 798 1,441 י*5,י ?0,4 9111 810 14 5 *5?^י 7*קנ
191 7,7€

617
803

61 8נ1 711
755
71,1

433
641

30

593
051
491

ם.00ו

6^3

3
11

10

3 65.7
13 49.7
13 42.4

749

03

מ*"1
נז1"ו
7ם8

7^0
100,0
66/1

1

11

4

4 11.1
11 7*8
0 1841

4.213
טמ'ק
1314

1^211
17,761

ומסנן* תמת

טקזגהייקזז
ג'ימניקי
■רמב.ח

*46 7קי 410 *611 401 *17 ?11 !.*?! גג1,5 *5.7 24 ?0 *^ם 3?י^ ^?5 ? *1,? 11 7■ 344 *11145* 44.501 תנונב'ג

9041

1*,

13£
4

7^0
719
63.4

131
730

ם4ב
57ב
00

79.0
09.9

100,0
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26 לוח
הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהס תיקים

1973
11 3 011 וו1 י

תוונ ז**םנ3 נ0ז*מק
י'םו"יח

תס^ר
1ור0קויי15י ויםוןז

*זק חי3י*םיםיקל ידם ק"1"קי0י1ח>ז11מ
'ל10י11ו

1*3410^36,4263017.4911,5221.095219054י6>45טןהבל

9.183801,5741311272121827355
.30741011נ229וזכד 3

קליל*!/ *קוטל: 226_53066112135109275ין
הוכחות 14411053574381741,528312317חוסר

מקיי5ת עדךו* ____23ל1723חופר

כרעונשק 0ינו ___2673930122211הםגקט

נםםי _,53י01541בהע*שם
1

לציבול #"ו ט1)03.0393±76128946697542ל7

____,,__^_^_^___ת^נת

2_$53ס411344129193
הםש*קוי היוקץ ג14עיכוב

6

לטרקליםוו! _8407923ז1091052קו24436232הוקברי

במקטרה 3,37145867153469מגגו79421917651הו^ביעה

[2סתךחיט" *454313.19324319:146111467107061144

בחיק נ^שנז! !*ם כל1מר, ב\: הנאשמים מ?חר11 ריםימגק לםינם טד פתוח בנחעח חיק נס*1ר המזקםג, תור1ית ק3י
פחחזי, התיק 71ו11אר נו911סו כולם ול?> *?חד נז^דם יחנד ח7ךרי!

17 לוח
עבירות כביצוע ?ורזואשסו באנשים ק>>1סיתסיפול

1973

ם"כ
0וווו 1

!11■ י|■ נסת
ווםןיינח

מםוי
ו*ניד

ח"
■וחיי''זוי10חיית0ילקז1סיסי*9*וו1*דק

ה?בידח!

יקל 2273,757481917851896494לד

7,0891131גק*טו '761211,1311681943.1372251694945

7
22

20

1

10

1

23

5

3

1

11

14

104

2
2

ר.יי5ץ ע"י עונב
£   7  ג  19 לממשלה הםשטםי

312 15 13 37 2 119 16 651 טלילית ומוטה *ין
1150. 233 369 522 19 788 21 4,035 הוכחות הוסר

6 254 3  ס2 קסייעת עדות חוטר
244  435  93298 ברעונקןין אי2ל הט*קו0
6   2  81 17 הב*קוט מות

^4*7 9 71 1,139 5 1045 63 4.105 לגיבור ע1יי1 *י1
231 6 15 20 ו 25303 זוהרת סיבה אר חנינה

3
1
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ל%24$, שהגיע הגילויים באחוז ועירה ירייה הלה השט?
עתז /%162132,7 י הנקת; ל*י הגילויים *ק5תקד> %918 לעומת
1י%70.1 יהירה כנםת %ג89 שומרון. בנםת %$95 סיני. זגםון

הגולן* ברמת

וזעגרייגות מאט"ני ./
ישו?]ל וווםחים רה תגנבי םת

%65

65%ל

1*%7

*2%

הגוף בל*י עבירות

קיבורי ה0רר כלטי גבירה?

רישוי עגירות

רכוש בלנוי עכירות

בטחון

העבירות ש*ר

אשמות וסילוק ם'6י0טים כ.

חקשטרה סיטלה שבהם חקירה. חיקי של קקרים נ^נ43.8
שהתבררו התיקים מן נ188 רק עכריינים. גתגלו הקוגה. בביקך

אשתקי< >ט16 הטושםים זום הםקקס בבית

ירידה היתר. ה*נח של הרכונים החודקים בתקוקת
*חרי רשות. בלי רכב לקית" בעבירות ^י29.1 של יולולה
כולד. 1373 בשבת זאת, עם .%51.0 של ע'^יד, ר\תה ח3לחנזה
בזםסר כ2ל15. כ"הסר טחית רבב כלי י^3ג1 רשות ^ן ג#תו
כסעט הו* השנים בשתי לבעליהם שרוחורו הגנונים בליחרננ

ב'ג497 ^י^2? ב11973 קווזה%15$

11 לוח

ס>לוק0  חטאים
1975  1971

29 ל\ח

 חטוחזקיס בשטחים חקירה תיקי
העבירות קבוצורנ לפ>

ס0טמבר4 וינואר 1973  1972

כקניק ת*ייח *יוי
ומינוי ■<זח חוג^'ד*" גניויוז

1*11 !■*>

+ 18 !2'5^4 ו(ז12ו

המדינה 1,091383בסחון
הציבורי +018*1.9312הםרר 13

ומיק +46159!חיי ^9
*דם של 6*73.570+17^1נהוו

+44]136מיו 43
7167מוסר £3
664+113!רכוש
+164175טיר*ה ^7

וקיםקליות 111135+71.6כלכליות
ג9טינהליות

2,686ריקווי

העבירות 329417ש*י

יז*1 "11 1*11

1^146

1,071

68

ג75.)*

19,743

20

2^985

גו

תיקים טקטר

כדק יניבו

כרץ קו
13.556 9,940 חקירה) (כולל לםקטט 0^8
ג99 8ג3 הםססם בבית במשטרה/ו כוטלו

99 151 הו7כרו

טךחבל טג 341 419 נמ** ל" הקו"ז

./
תמוחזקיס בוטחים הווק>רה 5

 0שהקד 2*3# ל?ימת מקרים. 29346 טזקרי גל19 חנת
בשסחיס שם^5ו והקוינות_ הפשליס םםסד 101^ 5י"ה_עוי
11שתקדעלייה 11ג,7! לעוסה 20.499 על עמד יגווזלוקים
רוב הנסקרת בש1ה ג0 בוצעו הקודמת, גכס1ה _5ל_^1ג1ו*
של זת סוג תגלזיי %ל.26,  זורם גו_נץ_של '^ הקכירות
,1^%1 ה1יב1רי הםרר עבייות"בלטי יורר בקדר עבייית
עבי %ב^1, רכוש ?£ עבירות עבירות_ךישני=^"18.7,
%ן^, העבירות וקוזגר למרינה%כש1 בסחו[ יית_כלםי

סינ^530'ם2 ו61ון עזה בנ8ת בו*יעו _מר3ית_העגידוי1
עג"יתזז, שומרון4,905 במת יורדו בםדר שאחריה, עבירות. י

עבירות. הגולןי349 ור*ת עגירות יתחי!3,662 ממ ^

57  //



1ל1|.יל? .

30 לויז
חגג*"3 ל3> י 0י3חקוו לקו1יהב: סקרים

*7*נ
יזזויזס >6מ 1*0דיי ו*מ ו*7י מי ממירות יג_ין1ן

/ו

249 20530

344

%

3

4ו£,4

7*21
80

3.1*62

5,146

10
60

4.9(15 2**46 טדהבל
461 ו

6י
106

46

17,45^7

330

הקירה תיקי ו

196

אי 10 לוח
המיח1קיס בשטחיט  איתביעח 'גווגוול

סםטטבד)  (ייוא1י !?73  1972 £/
= ין#יי"םודי

וקב_ _1^1

הגל1 £1.323£קו
ן קוונויז
/ שבתוספת
ו1חריס עוונות

לחויות עקיריחי
437

1,000
549

131
94

.185
817
26

17

523

הנסיונ ולס> וועב>רות קגוציול <35 י י1קירה ו1יקי
נ97ג

^

י0ו*1 יקי (סייימיחז **6ק>5£י11 בווזונזים י*ל* 8ך ^?3י1תז /11*4

244 ^454 3,148 ^611 106.0 ל45ל1 חמי סן
תסדינה 1282*1.7981גקוחיז
ר^יטרי 19.11.11776314487זםרר

י.7%%1ג2141.351
ווים ק1ל נ55£267"4נרםו *108451*8*1

4*1711.08839מי!

051%39©*0ר
1,163114^$7*3^361*2רט*

נ26313.7612
וםיסקליות _337£1450]239בלבלייר.

__214*"7קינחלינת

7131*1די*וי "1£00
האבירית 47ד7^שאד

 8ג 



11 לוח

תתק>פות וגי*י השני! כל לפי הכקוונ לפי  תנילו"ס ואחוזי חקיריז וניק*
ג197 אוקסובידגמבר  ינוארספטמבי

 בת?ום11. קייייט ■י"י םיקיקי"כ,
וזיו רנםכר ■*י"ד

ריסנו ■ת^ינר ינ.י"יס1:6£בי ינת"ץו6ני
הקו"ו} (כי

ה 8 נ ח

4611438295.0

3.148241089.3

5.45492,186.8

1717(1.]17.3

917 9^4 16129 1745?

קומריז נטת

יהודה נטר;

סיני וגטרן 5זד עת

הגולן ת6ת

כ  ח ס

אי 12 ל>וז

חגטות לפי  וגילו>יס חקירה תיק*
1973 נ197

זחנטווץיינוו'כלסך ק
חו1לויםק

11911*11נניו6ז8נוז#ו11*1ותו

**ב 6ננ ^*51 4.319 3,140 1115 4611 טינ 171417 (ות*ן חקירז: תקי

ולן *לן 66ד* ^799 1*10 1614 4,331 ניג^ 1^16' ג<3^1 7כי*יים נתולו קומט ילקק

1(^1 404 ו1* ^1 נ6 *1 *4.0 04.7 04 18ט תג^ייים 1וחח
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פיקד

נוער עבר"נות

ל7;בד. הרוטה להקדים הי* המגמה העבריינית. פגיעת שוך
ד;םק3 םף קוקל הנערים קול היזרררותס 7111 מר*ש למנוע גסיון
בעזלם גמלאים שבגר *לה *ת למוטב ולהחזיר הטקע, לעולם
קמיעות ה*סין לשיקום פעילות על סבוסםת זו פנסה הפשע,
הסקוםית הרשיון העירייה*  הקונים מפיה על הקהילה
בסעולוי. היקירים *ת להעסיק דואגים *לה בוםים והשבונת.
ה*סרה וסיגים. ק"םנןת מועדונים, במסגרת מגוונןת חברתיית
ילנינוע ובקניין בתיגן הקקינים של הפטי לםנם *זת לקי1)! הי*
לעברי" החתוח ח1עד בבהיגת שהיא ברחונות שוטטות ב?הם
להקםיק הי1ו המגפה ו?עברייטת, בלי0ת השני נרנד^ם נוזז.
טקילותם מת ולג*גם בגינה בעודה עבריינית התםתחוח
טעולית כ^מנץות ביושבת זו ניבב*ה הקטינים, העבריינים של

ותקירות. מן1רים סיקוח י כגון מובדלות. םשטרתיווז

גנ לוח

לנוער" המבחן לשירות שחופגו קטינים
1971 1*6*

ו'"טו


ייק>יי

0*י סל
ז3י1יק 71
תייט

8.13517*910

10^441,311

11906הג,ו£196

1467

19099,661

1*31^830^41611.5*7

ו#1.ם01ל19

נ7ק1

19.111תנ

7,175

חנ>ער עגר"נן* מגב 1

בח חטיטל ידרבי ח(>ער לעבריינות רזגורנוים א,
גסיס חיא חניקר עגר"גית גורסי קכלול של חבגח
הטני' קעילות עליח. לחוננבר והשיטות חייבים לחבנוז
בנוער; חסט^לים וזגור*יט כל של וחקויקוס עה
לדעת חחו*ירה על מושינת"! המשסרח ובכללם

4ולת. גורמים ולהקיו

מוסברת וע*ך*ם 6ץ1ע11 של חהברונית התופעה
ובגורמים סביבתיים ק בגורמי ס, י שי אי רקע מ* ו* בג
למנות ניתן חאיש"ם הרקע גורמי ביו בללחבר*"ס.
נורםי גין והפסיכולוגיים. הביולוגיים הגורמים את
קשגחח חיעיי של 5>ש0חו1ו את לראויג יגו חסביגח
מחלות החורים, אר11 מות עקב טע^ערת או חדוסח
התורים של גירושים ההורים* אנל ונפזויווד גופניות
ה©ש*חחי בקרב גוספים עבריינים של חימויאותם או
ת^כו החבריס. קבוצות בם >גלליס הסביבה גורקי בין

>!^י" חכללחבךתיים חיקע בגורמי חול^סוקח. ומקום נ>7

מחניים בני בקרב ח1וגייס לקונקליקטים להתייחס יש
הניתוק גקלעו, *ליו השונה חרקע עקב (עולים)
ואיהשתל תמונא אר*נו>1 7ול ומהרגלים ם0ו7זגסות

החדשה" בהברה בות

ויםטנ נחםוו קג דיי%615 לטי *

ובמוחו. 1קי9ול תנננם חח] ב9* ס^פניט בונ יו?ליס "י" םם3וים ■
בשני 0מו7י העבריץ הנוער בבזדיח המשטרתי הטיטול
הרזר נתד^ס העבר"טת. ובלימת העבריינות מניקת הרומים,
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הת*ינה המבוגרת העבריינים *וכלוםייו* כקרב רטש. אבירות
עבירות_רכוש בביצוע הו*שמי וו מאוכלוסייה דק_%310 1 שינה
השנח הואשמו דטיבורי הסדר כלפי האבירות בקבתנת
 נ%8'111 הקודמת גשנר, 970 לעומת ,%110.7) קטינים 823
העבריינית ה*רכלוסייז7 נקרב >%ן.1<. איש 147 של ירידה
בםוב המ>*קמים ב*הח עלייה קול ר*ובה מגסה קיימת המבוגרת
אשתקד. 24,9^ לעומת 973נ, בשנת 2^%6 עבירות קול זה

של מגמה מסתמנת _ה*דט ^כלסן_גוף העבירות גקבו1ת
בשנת הת*שטו קטיניס 619 הםתתו*ים? עלייהם*חוז_הקטינים
כש2ת 331_מו88קיס לעוטת .'(%78< ח; מסוג בעבירות 73?נ
לגבי גם בבונה וו ^00^יי0גטו! קןל עליית  ^10 %8) 1973
בשנת %21,7 לעומת ,1972 כ*ונו; %ן.19  מבוגרים עבריינים
השבתי. בםיכום ניתך ועבריינים עבירות של מל* גםירוט 1973

היזח). בסוף

השינוי שםגבנות כך על מנפיקה הוק1שמות התםלבות
והאוכלוסייה ה*עירה העבריינית האוכלוסייה בקרב הבולטות
בטתטנה הקבועות שתי בקרב זהוח, ה; המבוגרת העבר"ניז;

ד\בוש. בעבירות וירידה ה0ים נוף נכר בעכירות עלייה

וסיווגה היקפה נוער עבר>ינות ב.

הואשמו 3ל9[) ספטמבר (יני^ למלחמה שעד נתקוסה
קםיבים ביניהם700.ל מיש, 345.674 חזונות קשעים נביגוע
אשתקד המקבילה בתקוטה הואשמו 1*ת לעיסת .(%21.0<
תלה הסגה (^1,ג2<, קסיגים 8,:88 ביניר.ס *יש. 41.9*1

מקרב המתנשמים הקטינים במסטר %3,1 של ירייה *■:=■*

העבריינית. הזגובלוסייה כל

.(%5.9) ב488 וז בתקרטה ירד הקטינים המתושסים מסטר
הלז? הגיבורי והסדד הרכוש כלםי בעבירות קטינים ם*יקויס
על"ה. חלה ה*דט מף ננד בעבירות שב*ישזמם בעוד ירידה,

,(%717) קטינים 5598 השנה הת>שכלו ב^כירותרכוק
"ביוםרל"מ^גןףהמומש ן%8^7), ^תקד קטינים 26נ6 לעז5ת
כמסטר %1% של (ירידה ב528 פחת זה מסוג בעכירות םים
להרגיש, יש ז*ר! עם יחד רםקו), בעבירות המואשמים הקטינים
 הקטינים בהאשמות עיקרי מקום תופסות דכוש עבירות כי
ביגוע גגין הזאשקו הםו*שטים הקטינים בל מבין %717

4נ לוח

שהואשמו ומבוגרים קגויגים
ס0ט0בר1  (ינואר 1973  1972

םוהווים " ם 3נ1* ■ייו1י6רק1י1רי
ונדים נ ם*קמבימקימגימם

נ"קי"י■"1נזוו■ווו>ז#ו13*1
+<'7גו+030607נ7711*3 16^7+ 1:15.4

+09101037.06^87^|1יהויפחי 1118 1^*+ יי

+3697341176נגג1** 141+ 167+ נ*ו +315.744*6.264טו^מ** 1(<נב 9*0+ 319
וו4410194*ז 1גג ,*30+ 9,6+ 11+ *6 173511,077,נ1 114 410 14^

+6,126ק17'9גוו,* 1,7 *£ 14
£306£10144108^ 14 11

וטיוליות +10ק191*10םוגלכ^יף. +י6 11*7+ *3
+יג179741 ק1ג £42+ 191

14££111□נק¥2'*יי 30.8 8^3
קכירות 941839^■י 415 ס,ש 41

|^ג
■ ^

+וחאפג384747/700 11+ יו.)
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העב*ריו1 סוגי ולפי גיל קבוצות לפי שהואשמו קטיגי0
1973

ו י■* י

ה יו ו! 1 יו נ י ום ; קיר 1 *1 ■3 סט

נ6נח'בי

וריגול בנלדד,

לסיד יר.ס*7ח קרי

חייןם גגחוקי

ו בח0י:םרוז^

3 חינדיט= 0ויוח

זלנסזזין נלטי מתויויו 191(בידית

התקס^י! גוי 0נ!_.יוחקהלות
1ינור י^קוסיות והקיזה ק5סל:

כרהזכ וו^םר^ץו 41קםס1'.

1

גםל 044נו*נהסבת
17נ)

11101■■יוויט

זומט6ס כלםי 4(1*187ןכירדו]
והיסוי^1£ 64^קחיךם

י יי

הווו כלם* 9בקניית:
קת7

ר*^סתת בלסי }ן^ירוח

חך י0סת י57' £1נ4םםרר

ז^םחוך שירות ללסי .5קירלת םננ14
ויוך  תבםזטן ב^£ עביויו

ח1ימדי הסיר כיטי ווהריי! ד9*נייוי1
והכשלתו קוסד 6נ191ו10י'קיםת

נ_יקז

■* נםלוןלרקז_

313חריונה
יישל^ת סזח: 3יריטת
ידויינה י1ק נ1ו■יולי

)מים ח* כל6י ט1)ו7ת 1בי1^ת

תי'ורי, 1ום1^ 68111חבלה

7ןן 1יבור^% ?יבי ת03נ1נתקיפת
*יג"111 נובר 070^ 6110001.171תקי0ה

^ פלילית1 וטומנות 4111>ח6לנ1ת
קוו* וק1סי כ!דיה 1י1ת3יטה.

נים 'גל גו1ו כ?קי מחיית *זכייתה.

םיוםים 1וו נגח 8;171_,וותט
ק1וק של0 ונזילה 1ק17וונס

נוב5ייי1 נלתי 0'ן נבי591ביתת

^ ■

כמה םטנה 31970פ^שה
ק>ח 1ל1ו מ1ים; 110*1■נט**!.
גםומבי ם1ו1ו; 311311מעקל;

קץ ם^לות תמ1ת 11
ינחדית סין "■י*בייזת

;61 נוהחד ^תמנםז
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1ונ_
1י

__1ב*

41י
9מ9
9נ

9נ*11

119
0י
ונ
.5*ג1

ננ11ינ*
***גת9140נו*43,נ

18394
884וזג
30נ11ם

41480141,174
מ47ננ

914

1111 לו סייםרר
בינות ל*קזק קיח*
זו1ת £מנ*ה קיידיל

החוקתי )1ר בוקויז כיו; גיז^ ^
יקותרלם קטינים םית*י ^
תתיכה 1נר* תירסים ^
ונרה למנורת קיםםית ^

מסיג1י1£ ב3םק זטוש "
קםיטים בםבויט סזזר
ו^ב^1ום סטים "יייי

י*יקד נלטי עכירות ק*י
תסויות טםיגות ק1ד

נשין< (ב>י שיי
ססק מ1י? לקם זוימ'ש

עינה לקס תקיטה
סחיטה

לסוסי ווו זסק לכ*וז 1?ת9ו1ווו
וידה לביינ יותוזר1ות
ט^יוה ללי החזקח

1ויב\ר קיבר ן" ננינה בידוע "
ולוביים סובבים די טיבו: 3י111 י=

1סוח לל> ברבב קייוק ^
הל^ק "יבת ו*ר רבב =תוך טיכת 3

*וטניים 1ניבוו ^
בייסית ג6

אחר"! טיכית
םינ רכוק ?בל^1
בברכ רגץק תווןי^ת

סנתן:
כזוין ליכוק נלק נריפת

התםרויויז זןו גניני, לקק קיטטות
זורנקם "סיפת

היכרק קלסי ^חיות עבידית

^ ,    יבחייט בסף ויוןי
31 1 14  * רה^וט מי30כדם זייף ^ ^"!*■** ו5י"ק יינ'ה ^ |
11 4 7 _ 1 כיסדי ללזו קיק נתמכת ק *י

]*  £1 2 *חיות מילטה קביידי*

י, _"  בלבל*ות זפייית 3 3
_ _ _ פםקלי^ח אבירית ^ ^

_ _ עביידוז*תרות ^ 6

1 _ _ _ 7ת1"ם $וף חוקי ו1כו7וו
1_ __ " _  1ומיזת ומנהליות זגייוז; ^ותזינח

._ _ נן _ ן גק יחימת תהםית _____גקק, וסלוזיזח: יייי ^ ן:
_ _  י57קים בקרוון 1לווכיח, ■ ^

30 " __ _ מזרדו; ו*(1י קנ^ידח

" 11 15 "נ ז:5בייות ק"ר

נו4נ1 נז7 ן^.ז ו*נ 4.3^ 10!ק
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טטן וחיובית מעניינת ועסוקה לילו"ם הבטיח *קר דבר נות<
לקייטנת*. ל^לדיט בהכוונת החנסקו שוטריט 35 וזונגשתם,
זד בבוש* המקומיות לרשויות ובסיוע השתלבותם *תר במעקב

המש3יח. של ביוזמתה תקיץ בתקוםת שנעשה *חר םפעל
הו* הג/קוטייח* שברקויות וקחינ^י תנוער מהלקות עם בשיתוף
כיתת; תלמידי חלק בו נוטלים רכוקד'' נ*מני חוליות ת5עלת
בזקן הילדים וגני הטנור בתי קל בשקידה העוסקים ט'.  ד
ילדים מ*ות הדרומי הםהת יחידיה ארגנו תשנה החופשה.
מיוחדיס בכובעים *לית התלמידים רכוקף. *ג*מני ששימשו
טעילות0 םינוי ובתעודות זיהוי בשרוולי המשטרה. פמל עם
ובן ונניבוח שמשית גיםזץ בגת הםקר, בבתי נזקים כינעת
מ^חקי כגק החינוך, מלמדות ביתלי נץ עבירות בי*וע מבעה
המקומיח! והרשויות הםקטיה יכו'. זנות סמים. עישון מול
סרט וה. טקק"י ובמסיבות. בקיולים קירות לילדים גמלו
>>^3ידים 1ל מהדתם להגברת גם תיים מבי"נ^ קוהז^ לתועים

הטשסרמי תטקליי של ולהבנתסת ל*שטדה

בוער מועדו** אימוץ ב.
בוטפת דדץ חקו עזי, מועדוני במסנרח חברתית גלילית
יהרתוב להרחיקט ובגר ה1וטוי. בשעי>'. הקטינים *1ז לתעקיק
במשרד הגוער *גף עם בשיתוף זה בהחלט טועלת ד,משטרד,

המקיטיית, ברשויות תנועי לשנדת ועם והתרבות החינוך

0נשיה טקרכ סדריננים מהמועדונים לחלק מקק? המקםרה
בבידור בהסברה. המועיל קל השוטטות בטעללית ומסייעת
לח נרזוי. קוכהפ טקוםית ע^ מנביעה גס ר*סםרר. ומהרוח,
ס. חלשי מועדונים להקים *ו קיימים מועדונים להרהיב חיוני
לבל שננ^תח בברםיס נרשם למשל. תגטוני, המחוז ניחידות
מתבוררז הוא שנה בסבימי' נועי מועחץ קיים 011 עבריין. נער

ביניהם קםיגים *^759 לבוקר המבחן לשירות הלטנו ג37ו בקזנת
ביר קל בטיפולו שתיו קטינים כלומר. חווריס מוסנם 2,^1
הרזידיביזם *זזת בי #י70* רו*ים *בו קחימות בקנים זה
גי סורה וי. אחוז לנ^^ מ1יע =*רץ_ המחרת) (העבריינות
חסות* במוטדלת זוי טוהר בבתי נטט*ים וחור קטינים 0ש טבל

כ3ג. לשם חחדים
תטו*נד. בגירה *ולי טשקוי ההוורים תעבר"נים אחת
המסונגת הי* זו שכבה מנועי" עבי"טת טימדי *ת ביותד
בעכי"ניט הטיובד הזעירים. העבדייגים בין ביותר והםי^יגי.
לתם מ1*נקנים 0ל* טדזית. עבירות מטועיפ ש*ינם □ועדים
קזל מג*ר ניבית בהתנהגותם כשיטה. עבריינית התנהגות
כלפי כאי^םית הכרוך העגירות בזוופי ד;ז רימתכנ^ה הקשחה.
חוקריהם עם סקולה איש^תוף של בהתכתבות והו דבוק או נוף
בכלשמתרבים ונובגית הולכת זו הקשחה מגמת מווקידי!. נסזזלן
ונבל בהם המטפלים והקיריתים המשםרת לבין בינם ה*גקץם
לניץ* חשוב ר*נוגריםי תקבריינים עם קשייהם שמתהדקים
בגוףי הפזשטרה כלכיי שנוות גילויי במעט /*# החקירה כמהלך כי

הוזן עבריין בבוער טיטיי קול יי*יםי י'טמתיד התהליך
הנובריינלת בעיית 7ם בהתמודדות התסיננט"ם הכיכשילים *תד
יותר עיד ממושך קטין. בעבריץ הסיט** תהליך החוזרת.
לבין י1תיק גותיחת שביך ביות טבלנר. בעבריין הםיסזל מתהליך
הקטין הקניית קול גיטף תהליך קיים לםשטם ד^סין ד1*ת
מדיניות בחוקי כנדרש תזביר הגשת ל1ויד המבחן' לשירות
עבריינים של 1ק51שר ככל קצרה *ח7קה קובעת כ*יץ השיטוט
מר קטינים. נעברליניס כשמדובר הרנר נכון ובםיוחר נמקגר.
הקטין 1סצא ממושך, הוא והשוטה החקידת שתהליך מאחר
העבר סביבתו קם טנעים לקיים ממשיך ?י>* בהי7 1 בתקוםה
בוםפ1ת. עבירנת לב1נ5 חו0שי עגםו ר1*ה קרובות ולעתים יינית,

העבריינות. *עגל זול הו8 חוזר ובך

ניים.ינח 1נו'1ו" *1*ז0וי

ובלימה מניעה פעולות .1

יוק*ץ חונישת לןקן תסשטוה 3נ1ילות .?4

מקורד $ל הקיץ למט^י שוחננות המקסרה של הנועד *חירזת
של הקיץ תוסשת המקומיות, הרשויות ושל והתרבות החינוך
שעות הטטי בעייתי' ל1וער ם'בוניס בחובה םלמנת הסםר בתי
הקיץ ם*עלי ב"רגון ד*שםרה טםי^עת כן. על ביום. יבזת
טלילי עם נ^לי קטינים על חמתזויטים הגגםים בטני וםמלי1ה
פעילות לקייםנוח. לקבלק 7יד=גןי בכוח עבריינים 7ל מר
משטר במיתקנים יליים ביקורי ג*ר>יו גט מתנט14ת המקטרת

משטרתיים. בנושאים והטברה הדרכה יבטתן תיים

כנו100 *לה כקייסנות לקלוט המשםרת הקליגה השנה
בקיינד נקלטו עליהם שהפלינת ממלה %65.0 בעייתיים. יל1*ם
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ממסגרות בבריחתם הליסודיק. קשיי על ולהתגבר לסביבתם
ב*ביבה, עבריינים של מזיקה להשפעה הנערים נתקטים *לה

הטקע. למעגל לר*יםרפותם קרובות לעתים הגורמת

*ו הקטר לבתי לבתיהם. והחזרתם הקםינים של איבונם
הצפרים הבזקים *ת מצמצמים המיוחדות. וחינוך למטגרות
בחברה שילובם תות הקטינים קל שיקומם את ומקלים לחביז?
 נוטף חריף בחן בה יט מהבית. קטינות היעדרות מחרקו.
טוב הםסר, מבית קטינים להיעדרות ביחס פוטרית. הידרדרות
בתי למנהלי יורה זים זה, לנושא האחר*י החינוך. משרד יעשה
מנהלי הלימוד. מכיתות הילדים היעדרות על להודי? הסטר
ניםוקיס מתוך זאת, מלקטות לעתים נקבעים הס0ר גתי

לדבריהם, חינוכיים,

לעיסת בעדרים. על הודעות 1209 במשטרה נתקבלו השנה
על ההודעות ממטר בי להיניק יש הקורסת. בסנה 1,4*6
של* כיוון ההיעדרויות* מססניר בתרבה נטור נעדרים קטינים
שסה המשטרה למשטרה הורעה נמסרת היעדרות מקרה בכל

הקטינים. ל*יכון יולסות עי1 םיוחר דבש

לגבי אולי, משמעותית היא ההיעדרויות בם0םר הירידה
שנרשטו זה בגיל נעדרות 196 לעומת ,17  15 בגיל קטינות
סבלל זה בגיל הקטינות שיעיר 530י רק הש1ה נרשמו אשתקד,
עלייה הלה זאת, לקימת ל%167< מ%24.9 ירד הנעדרים
נעו 5510 גיל עד הנערים קבוצת בקרב הנעדרים במםטר
זי עלייה הקודמת. כקנה נעדרים 14 לעי*ת ה בשנה רים
בעבירות המעורבים נקרב הניל ירידת של המנסה *י1 תקלת

טליליות.

לעימת 1715 בניוז קט*לוו1  מהבית חיעדרולוו!
19731966  תנעדרי0 כלל

יתקזייחי ■"ח
זו 19 פניי
ימערים 0?יי

^יי"יודם תנקדדו"
1113 כ1י* ת"ח

19662416124

19073602£131^5

19684502349112

0428162*נ

13705*53.01117,7

ם*נ19715211.957

1972796

197331176

הנערים מסטר ורב נוער מועדון *ין סביבה כאות. *ם
גוער. מועדון שם להקים מיגע  בסלילים ■טהסתגבו

במגדל ברחובות. בחדרה. בב*רשבע' בירושלים. בעכו.
ובין הנוער לשכות גץ הדוק פעולה טתוף קיים וםויםה ו^םק
הזקוק לנוער רנות תדם הפעולה שיתוף המשטרה. יתירות

זוהרים. טיפוליים מוסדות מ1ר ולהתעניינות לסיסול

והדרכה הסגרה נ.

בעדים הנוער יהירות וקגיני נוער לעבריינות המדור קגיני
ביניהם ז*יש כם00'5 ל0ני הרגזוות כ20ו השנה נתנן דנרולות
תלמידים היילים, רחלב' םדריב* סרגי8ליי0 עיברים מורים
במערך הם *ף הטתלבו השונות ביחידות הנוער חוקרי ונוער.
ובבתי במועדונים סטר. בבתי והוסיעו המשטרה שי1 ההסברה
כגון עבריינות. של תיםעות הןקבוו זולה נהרסות ;וער.
על הסברים קיבלו המ^יניק )1חרות. וםםיות ט^ים 1ולי3וה,
תופעות למניעת והפעולות הדרבים ועל נמצוקה נוער געיית
יחידות ק1יני רי*ויין, *ו ריסונן הניער. בקרב עברייניות
גטלוויזיה שנערכו לנוער מיוחדות בתוכניות השתתקו הנוער
1ם הלק נטלו הם גה"לי ונגלי ישר8ל בקידורי הל'קודית.

זה* בנןש0 שנערכו גיבוריים סיססיזיונים ב*םסר

עלידי שניתנה בהדרכת השנה השתתפו ילדים ריבות
הסחשת לשם בדרכים. הבטיהות בטש* משטרה פדריכי
הסהחים משטרתיים, הדרכה לםגר'טי הילדים הוסעו הגוש*.
חזהי היק זוהר הדרכה גוש* בריבים. לתנועה מיניאטורי דנם
שיוט נישוש). ווש*ש, (גילוי כלבים מזםעי תבלה. מחוסרי רות
ובבסיסי טשםרד. בםיתקני ואירוח משכלרההו*ים בספינות
תזמורת רבים ליליים מעניינת זגסרקציה היוז הנבול. םשמר

נוער" בני בטני רבות הופעות ד.י<1 *ו' ערבה המשטרה

הטער> עבריינות בנ>שא זו בשנה *ור שר*ו ה*רטומים בץ
המכילה הוברת הטעדי] וענריינות "המשטרה שניים ינוינו
ייזםםר בארץ הנוער עבריינות קויעורי על סט1זםיסט^] נתונים
נהלים, חוקים.  נוער עבריינות התוקעה! על רקע קאמרי
מגילה תלקיט' בשני לאיר שהי**ה זו, חיברת רקגף: מאמרי
הוציא *לה, לפרסומים גיםף בנוער. לםיםול ונהלים חוקים יקס
"סמיםהיבטים ז.ס0ים! בנושא הוברת נוער לעבריינזת המחר
חלל לסתום מה זו הובדת וטיסול^ם. פליליים הביתיים.

העבריה, בשטה הסטים, ננוקו0 ההםברה בת1*ו0

געדריס <ויכוו ד.

סימפטום מהווה החינוך מ*םנרות או סבתיהם קטינים היעדרות
חוםי על מורה למצוקתם, בטתרון הבריחה. לכינוקתם. רגקוני
עצטם את להתאים ר*ישיות. בעיותיהם עם להת*ודד יכולתם
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העוסקים ביזוסדות המשטרה ייצוג ב*רץנ הטער עבריינות
הסט' השונות הרשויות לביז היחידות ניז תיאום זה! בבוש*
הטיפול תהליכי זירוז לשם עבריץ ובגוער כנוער מלות
העוסקים משטרה ל*נשי והשתלמויות קירםים תכבדו והשיקוק:
ובהשתלמויות בקורסים הדרגה ומתן תנוער עבריינות בנוש*
הטער לעבריינות הקשורים בטקו*ים הסברה חומר הבנת ו <*לה

יהרט*ות השתתטרת ובן והמ^סרח, הציבור בקרב וד*צתו
זולה. בנושאים ד^יתנות

הנוער ומחלקי תטנגי בםחזזרתםי6לג הנוער יתירות
 משנהו יתידות ל4 מחולקות

הנו7ר עגדייטת בעיית עם קתמודדת חפ^קת! ■חיית
זולה. למוקדים נוקר םקחבי סליחת עלידי התטתהותה. במוקוי
ב*רמי המקובל מן חורנת התנהגות על מ*קחים הבחמ סקחני
שגגנגר מועדים עבריינים התנהבות זוהר עוקבים וכידור^ בילוי
חוקים עוגרים אותם; וחוקרים חשודזת בנםיבות משוטטים
טער עבריינות *ודות יריעות *וס11ים םסעוטתנ קוגמלטז
המקקלים לקקןטוה. שקחוץ לגורמים מסייעים ובן ומוקר'ה,

עזוב. *ו עבריין בנוער

טלי עבירות בחקירת עוסקת ןהתביטת: החקירות יחידה
בחקירתם נבוב/ רכח1 ב*בוז קטינים, יוקיודיס שבביביען ליות
המעורבים ערים, *ו קורבנות  14 גיל מעל קטינים קול
עד קםיבים נהקירח םבינרים עלידי שבוצעו מוסר בעבירות
ילרים חוקר עליר^ נ5שית םוםר בעבירות המעורבים 14 גיל
שירות ע0 קשרים יבקיום לנוער מש0ט בבית בתביעה י מוסמה
תיקים ולסגירת לדי; קקינים להםנת ה1ונע בכל לט'עו, המבחן

נגרם. קונ*תחי

טיזיח בםצוקה הכנה10ים לקטינים כזסייעת הםיעח יחידה
ועלידי הטיטול לרקזיודנ המהירה ה*נייתם עלידי נםקו'ת. או
היתידח עוסקת תפקידה יתר בין ינ'עשים. הרשויות זירוז
לימוד ם*םגרות הנושרים קטינים קל ואיכון היםיק ב*עולות
הידרדרה^ בקב1ת והבמגזוים הבית ממסגרת 8ו ותע*וקה.
ולהטטתט ושרו שמהן למסגרות לההזיים דו*בת הסיעוד יחידת

חסוינ ממעונות הבורחים איבון ה.

דגה. תשיבוח החסות קמעונות הבורחים של המיידי לז1יבונ0
המטעים קודמות הרשעות בעלי קטיני* הס קו^לה מקוים
גערים גם וגוררים למוסר מחוץ חיותם בשעת קליליות עבירות

עבירות. לב*ע *תרים

1,450 ל^וםת חםות, ממעונות בריחות 1,405 *רעו השנה
הגיע חסות ממעונות הבורחים מסקר הקודמת, בשנת בדיחות
נכוה הבריחות מספר 6גקתקר. בורחים ט71 לעוסת ל752
מםם1 להירקוס יטלות *חד שלקםיץ בירון הבורחים, ממספר

בריחות.

קתרונה, *ת ם3*ה טרם החסות ממוקדות הבריחה בעיית
וקנית. זה, מםוג במוסדות גיכר הוסר שקיים כיוון ראשית,
לבריחת, טתמדו! *ג*0רוד. ישנה הקיימים שבמוסדות ביוון
נוסף שברחו. נערים על מיד לדזוח טורחים *יבט וסנר,ל'הם
למעונית שנתססו בורחים מ0ות של הסעתם בעיית קיימת ל*לה

המשטרה" של םתקקירה שזןינו דבר הרוסות.

מבחינוז תגוער "קריינות בב"ייק ולסיטול 3
נוגקני(נל1^

חן ודופקידי הנוער יחידון! א.

המיוחדות היו^ת של בטיפולן הו* הגוער עבריינות נרשא
בנוער ובטיפול ה1וער כקרב עבריינות במניעת העוםקיו;
1 נוער לעברייטת הםדור זה בנושא מם0ל הזורצי כמקה עבריין.
וחיטהיי ירושלים במרחבי הנוער, מיפלב  תל'"ביב בקחוז

הטער, תוקרי י" ובתחנות ן הנועד םיולקי

לנושאי טטה באחריות הנושא נוער. לעבריינות המדור
על םיקוה תתומיםו בסםסר עוסק ומניעתה הבוער עבריינית
ו הבוער בקרב עבריינות קניעת בתחום המשםרת יחידות נועילות
מגב על מירע ריכוז 1 נוער עבריינות למניעת פעולות ייזום
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מונעת. כ*עילות העוסקים #ל המקרר *ת לתגבר בדי
מרקי בתחום אקדמ*ים מטפי ישראל מקוסרת תשנה גייקד,
תסקידים בעלי מרחכייס. וסיעוד נוער כקנני סישמ*ו החבר*.
*נשי ובהירבינ סדירים עכורה נוהלי בגיבוש יעקקד 8לד.

ד^ועי. בקרב עבריינות בזניעי! העיםקים ססטיה

נ1וגקי השנה גוטםד ה*רצי בסטר. *וער לעבריינות במרור
קל ועז^קה תגוער זנר"בות הי>5ף על מיד? שתרמ חדשה <יה
וליילל לזירוז לשיעור. דרכים וקל בנתיר. הבום*לים השירותים

השובים. הטילים

ונהלים תחיקה ח.

טורמ*לית חנלתי הקעילות כל ל*י0רד הבסיס הונח לקנח
עוכדז מ*טר. קזנים זת הסשסדר, של הנוער ביחידות שמתנהלת
מניעת בוקואי *ת יטרידו אשר קבע לםקתות הגעות מסקר
הטקוטר^י ר*יסיל ת*ום 1*ת וירחיבו תנוער בקרב הטבר"גוח
לדין*?" רהע^נר^ם העבריינים >*ויסת תוזקירת, ל1ת1*י נ^ץבר
הקיט* לחמיות וו^ניי011 ככהווקח ק3!לנ*יס גילוי של הוז*וט

נ*ינו. מיוזזזי סקקרי בניקוי הסנה יקתתטה ד*שםרה
*# ני*י של מטרתו ה<!רץ. בגפוו היישובים פ0תד קינערך
תטומק עבירות >למעט עבירה בביגיע משקויי קטץ לה$נית
כל נגיגי סשתתפים ^בה תיז1ום לועית מולעד*םיו ועבריינם
נזהנת הרוי*ום געית המשטרה. לרבות הטקוט^ס. השירונים
של בפהלבה אם נ*יונלת. לתקיקת אימון של <1ש10י לבזןר
לדין יוםו 16 החנ טעקוי^ על וזקםין יח*ר לןן זו !ק*1^ה
7זל המקקנזת הג'שטט. בית לכותלי מהוץ ייםקזל בו זהסינזול

בעתיד. ייוש*י זה ני*לי

קסינור זנות על 0קר הקנה ערך ני?מ לעבריינות המדור
שנעמדו קטינות ביניהן קריגות ב'700 גלל" הםקד אוכלוסיית
8חת בטיטיל שהיו זור י^דולות. הערים בקולוש 196/ קזנת ן*מ
בקרכ הקטינות שיעור מהו לבדוק טן הסקר הנוזד. פ*חידמ1
לעבי נוטף פליליות ערירית כינעי האט הקר1?ווו^ מוכלוטיית
י*לילית התנהבותל ביו טיכתי קשר ק"ם יר*ק המוסר. רות

ת*וסריח. הידרדרותו יבין

בבו^יר^ דיסי^י ^נשי טנקרים לעתים. בבוקר. וטיטול לרשויות
קסיגים לומדים שבהם יכ*וסדותחחי1^ר הבעיו7יים קלחקטיגים
*ת לכ?1תי כיצד והורים םחנכיס עם נקה; לםבם גד* 1^*
סעגר בבתי גק מבקרים הסיעוד 0נש* הקטינים, וגידדזידות

קג10 המ^זזקיט הקטינים קל מייחדים לגיכים ודחוגים

המר הטקו^ים טן זחזר היה הנוער עבריינות קל ר'נןקיא
חוקו קלידי קזקינ*מי. המטרית הזזזחיה ע*קה שבהס כ1*0
ררחב בקדבהציבוד בב?צ\קד,י הביקר בבעיית לםיטול ד^משלז?
לדרכים* עריכים 0י1ם ב1ועד הטיטול מזפחת כי הרעה רוזחד.
*ינה כק>*לקד. לגוער הסיעוד בתחום הקשקדד. התעיגית זגי
ע1.?# ווינ.* הטיעח' טש* ל*עקןה, ויסודי =קינ' טתרון 5תיזה
רמצי מבורח לבניין נכבסת הי8 הקשםרה. של קיסולה גתחים
קל6ה במקרטו העיקרי. ול1ו יטיד. ביף רק הי> ד*סםדה מית.
המטפלים השירותים ושל הטשםם בתי של החינוך וגדסדוח ש*
ה^טסרה התגבשה הש^: גי י1וי[, 7*ת עם יחד 3מ1ר<

התקגים להרחבת ריגגה חונשה הסישץ, םדנק1גיית נ*קטרד.
חד'1יט. עונדים ט^סד 1ו*קו ו1וף 1^י0ים

ה1ויקי0 של רישו06 נניה.יל קיקקה הד^ום יוו'דח
הקטיניכא עבריינות על גהוניפ ובדיברו מ^וף ד*ליל"ם.

ועומקים התק*דות טקורד עם נמנים בחחוחז הנוטר חוקרי
בגי שחשודים אי עבירות שעברז קטינים של סקירתם
הקקרייטת לסני3* גם בועלים כתח1ות הנועי חוקרי 1*קג

סםר, בבתי הרואות נועד. בגי טל חריכה 1 דרכים במסטר
תרבותיות ב^עולית השתלבות זהירים, מחנכים עם ס*\ז\\ז
בםטטד טםד יבר1י מועחבים תוימו7 גחשלוח בשכונות המיביוו
בתחומי בטיגבלית כרובה קסינים תקירת כידזע, בקו^ן.
<ו^ ממלאים הבוער חוקרי בערובה והשחתר התש*ץל דיגיע^רו

*זדח*. בלבוש לב\שים כסריס ת*קיזם

הקתטהמ; ר*סגןףלה ליחידות חדקיים עובד"ם י^כשיר בדי
נועד לחיקרי מיוחד קורס השט; בם גערך גנ^ר. גקיסול
בישראל הניער געיית וזתומיטי 4 הקיםה הקולט תוננית
וההתנהגות. החברה מדעי בניי8*י הבללי הידע ר^חבת >קקו*ג:
של הםעולה דרכי לימוד העבריינות; געיעת כתחום מרקר
לימוד וק כנוער. הטטסלים וההינוכ"ם ה*יגיאליים הי8ייח?יס
רטל יבסרחכים בגהרזות הנועד זזידות של הטעולד; ירכי
היענר ב^זרט הלימודים חומד רי*שטרה, בתהנזה ת1י7י י"זי
קזססים. םטניברסיםל* נזרגים ביניהם טרגים. 42 7לידי

גקוסיד וקניני בגירים ק*קלה פקידי

למקוטרת *8חיץ גורמים עם 3<>וללז קויתו!* +

עם תדוק"ם מנעיים מקיימות המשטרה קל הנו*ר יחידות
בס^> מחנד המםטליס וחינוכיים סוציאליים ושירותים מוטדות

בניקו* ווקוקתיית השתלטייח? השגה טניכו הגתיד ליזייות
לקטינים ק*ינריזניס בערכו ל*לה. נוסף הבוקר. קנייי^ת
הניעד עבריינות בנוקז! תודעתם את לד^מיק כדי ילב^יס.
בתחים משטרתיות עבודת טכניקות על ג^ידע גטניהם \לרב^

(ת.
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חרם לנוער המבחן שירות עם תסעולה שיתוף לריץ, הקטין דב6ת
רישום היעדר בדבר תעודות הענקת של ד#מףיה ל5הרון גם
כינ וחזרו קטינים בהיותם עבירות ביצעו *שר ל*נשים גזלילי
לתם ירוקות םלילי רישלם היעדר ברנד תעודות 1 למוטב תיים
שירות *גסי עם םגעיק התנהלו תקנת לעבודה, להתקבל כרי
קבוצות ל^קים כיי ניססיס. גורמים ועם לנוער התעסוקה
בבתי תעסוקתיות גסםגררת ייקלקו *שי בעיתיים נערים של
הביךםקצועיי. הצתת של חיש* שיסה השנה הונהגה הפטר
םקי*ה מבט מנקודת התלמידים בעיות את גוחן 7ה צרות
השגר. וט'. הםעד עובד תמתוון* הססיכרלונ* הטורה. קול

הילדיט הוקרי לביז המשטרה בין קבלעים ?בודה בוד,לי בובשו
הילדים של חקירתם על ה*חר*ים ר*וסר, ננד בעבירות
זזוקר* מםםקים שנקבעו הנתלים לםי בעבירות. המעורבים
מיוהד. טרחה שבר תקורת שלחם ההקירה שירותי <ות הילדים

המבחן שירות נב?1ים; <!לר. גופים עס כ5רט, עבריץ ובנוער
בחבורות לםיננול ה*עד במשרד השירות ד*ער, בטשךד לנוער
התע שירות חטערנ חסרת רשות לנוער! המשפט בית רחוב:
ובמיותר ם0ת בתי 1 מקצועית להכשרת והאגף לנוער סוקה
ובידור בילוי שירותי סוהונ בתי חינוך: לקשי סט בתי
ילדים וחוקרי המונע הטיטול שירות הסעד, לשבות לנוער!
1 בגון וולנט*ריים. זגרגוניט ם*קר עם כם המוסר. בנר בעבירות
ר*שסרה םשת*ת ובהרים, ויצ^וי יבגיברית* "רונורי*,

סןזלה,

בעיית נ^תרו! השנה תוצאות קספר הניבו אלה מ1עים
ביצעו אשר קםינים עבר"נים של הטליליים התיקים צירוף
קש0ט קיום ם*0שר התיקים צירוף שונים. במקומות עכירות
במקומות עבירותיו *ת ביגע העכר^ 8םילר גווי, במקום
לבין העביר* בי1וע ביל הר*תגה תקוקת את ומגמצם שונים,
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חי פיק

תנועה
דרכים ותאונות

5מ דרכים ת*ונ1ת *14.777 בסה"כ *רעו 1973 בשנת
*1972 בשנת נסגרים ע0 דרכים ת*1בות 15.333 לעומת נ*געיס,
*מ נבונת התמונה תהיה ל* םומלר, 7* .^6^ קול ירידת וו
לשתי נחלקם ל* *ם דהיינו, נהייתם, אלה מםםרלס נפרק
החורקים תשעת של הקובהלתקל0ה של השזנ^ת התקיפות
קל ולתקוטה זושתקר* של לזי ק^וטייח שדמתה הראשונים.
הסלהםה של הדקיקה הקנה של הברונים החודשים שלו^ת
ממדי כי ער בולט, בה הו* בהן השיגי השנה, סוף עד ת#חריה,
וה*ד הננו; ביטויים את טקבלים מראשונים החירשים תקקח
בגלל ובנסגעים הדרבים. בתשובות המשמעותית הירידה 0יג.
שיגרה הי#!?י* השנה, של הוותרוניט החורשים בשלושת זה,
(י*ילו ת ירידה *לטל* השבתית! ה0ט*טי0טית הירידה *ת
מסתיימת 1973 שנת היתה הרגילה") הו/קופה בבזשבת היחה

טננעים גביותד דרבים בתאונות םשסעותית בעלייה

הו0 הקונה של הראשונים החודשים חשקת של הסיכום
כדרכים היוונות בתחום קרה נ^צם קה יהקיבני ה0זו0יח
בר^ש אופיינה רג*כר  אוקטובר התקופה כי > 1973 בשבת
הרגג גלי שהתמעטד ג7קוום התנןעה, בפח בהקטנת וברוזשדנר.
יחלק המלחמתי לבקגקץ גוים מהם גדול שחלק ^7/ר בכבישים,
המשקית דמעילות בהאטת גויס, כן בם כרבב םהנוהגים גדיל
בסקםי גדולה כירידה בדרבים התעבורה על רבות ר*שטיזמו

וכידב, התיירים

נרשםה הנסקרת השנה של הר?>שגנים החודשים בתנ^ת
לעומת 11'?04  נתקיים עס החניס חאוגוח במספר %יה
לעומת 1972 בשבת (%ד% %ר.5 של עלייה  אשתקד 11.261
לעו*ת 59ג,7^.  ע^יה חלה הנוגעים בססקר 0ף .11971
עלינו *ך %$ד. קל עלייח דהייגו.  הקודמת בשנה 1^265
הקטלניזת הרדכים תאובזת במספר התלולה העלייה *ת להדגיש
בגל ?בי והמיאיגה המשמעותית שהיא ג%3^1# שהתבט*וה
בתשעת הקגולביות^. פת*ובןת 14^ של ירידה גרשסת 1972 שבת
במסטר נרולה עלייר, נרשמה 73ט שנת קול הראשונים החודשים
הרוגים 535 1972 כשבח תקוסת אותה לעזמת ההרוגים
הק0ל כלומר " %1£6 קול עלייה  הרוגים 458 לעומת

והולך, גדל בדרכים

וסיגומיס 0נ10ה  ב1י3יס התאונות 1

חגל>לית. ח^בר"גווג כבנןקו* בדרכים, התעבורה גנוטא
ח מלחמ ח טתקיטת הנסקרת בשנה להתגלם לנו *סוי
הח"0 ומן ה*גח> סיף ע7 '*1>חרית מחתקוסה נז0ט.
בשלישה יחד (המסתכמות אלו תקיקות של נחי*
>על חתעבורח בעיות מגלול וגל ב'^רך}, חידקייס

ב*רט' בדרגיו וזוגאו>ות

בקל מסקנות ולו7ו*י* ללמוד בהחלט 0קנוי
תחודשיס לתטעת נתייחס אם בדרכים לתצוגות חגוגע
בחש ,1*73 טטסמבר יגואר ח*נה, קל חראקוונים
נתייחס אם )?ך 11972 בסנ*1 תקוטוז לאיתח יו<*ה
לח'*וותן ונרגח ב0לי4ןח, ח'*1ה, קול התאונות לסונל
את טטעיט ואף טועים גימצא א*1*קר קיל לוולה

חרב>0"

י?יבר*ס פ1י ו?ת>ובייח חוקי אכיפי* בנו** אף
והמלכו וזמלחםח חסנה, סל יזוגקוטות בקיתי קוג>ס
חתנועח ב>0ח ביטוייהן מ**יאת האוכלוסייה על תית
תנועה, עגר"ני כל*י חמקיטרו? במדיניות בדרק>ם'
המססרח בידי הנקוטה מזי לחלוטין סונה סחיתה
התנהגות שגגקטוגדילטנויג כתיקונם,וגגעדים בזםגיס

בכביטים. 'גברייגית

הנזחחקים לקםמים יקר*^. םדינ^ לתחום סתתםט זג כםיק י1זטס1ים ■

הקוק, בסיף נסיי סדף "1חי ^
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נ*יגה ברשיונות החזיקו וגםנלנ חדשים, נהגים ונם50,00
האנושי, הגורם ני הם*יאוו1 הוכיהה ושיכ שוב אנסים. ס00,ג0ט
תאונות בהתארעות ר'כלעדי, ל* כי "ס המכריע, הוזן האדם,
בהנ" האוחזים של ומסוכנת הוקקנית עצבנית. נהיגה דרגים.
בדרכים בסוכנים למגבים תרמו הרכב, של התחזוקה ונשב
החישובים מכלל להוגי* אץ בודאי יהנטנעים* התאונות ולריבו"
תמתח הםיתוח עי^אף כארץ. קךהי1ג בטי הכביקוים תשתית את
מסיגל היה לא הו* ר*חרונור,. בקונים הכבישים רשת של
הרכב כלי לגסח בהקווקה רבות ופיגר ה1רכים. את להרבייק
בכבי נטעי נהגים ייתר נשום* הי* החשבון בבביקןיט. שגדל
חשזם? היזו התקינה תח"קתם שגט בבי*ים ב0ותם קוים'
של הכללית התםתחותה בדרבים, הבטיחות סבהינת ביותר
סיתות מחייכת מתומגותית, *חת התו הרכב קוריכרי המריבה,
גםו;י0 בינוי הקיימים. הרחבת זזרקוים' תט8ד* 5ירקי של נבזדץ

חבייז^ מקלטות יי1ירת

תג"ק קקוטות החגייד*. בעיית והולכת סחדיטה בערים
הקלה להביו* שיוכלו בוז במיזד. ל* אד הרקסו )1כזנם מסודרים
רכב להתניית גידם חנייה מקום בסצי*ת הקושי במגב, בולטת
שמגביר דבר וכיו"ב. צמחים בקירבת לתנ"ה, אסורים במקומות

רגל, בהולכי הםניעה ו*ת רבב בלל בל1 ההתנגשות טבנת את

שגת של ר*חרתים החודשים בשלושת זורק טה נר*ת
לה. שקדמה בקום? ומהים החורשים ק1לושת לעו*ת .1573

%94ב של יךיוז; גרשנזה גטנעימ עם החזונות רסרכל
זושתקדי תקוקה באותה תאונות 4,070 לעוטח תאונות. 2*±1
במם3ר %17ג. של ירידה היתה הקטלניות התאונות במט*ר
התאונות במספר ,%26.1 של ירידה  הקשות התאונות
טםוים מסטר כי לציין, סח חשוב ,%303 של ירידה  הקלות
נחקרו מגויס. ורבב צבאי רבב מעורב היה שבהן תאונות של
הסטא ברישומים בי*וי מקבלות ואינו נהל במסטת וטוטלו
תוגאות של החומרה ל*יין} יש ז*ת אף המשטרה. של טיטנדים
וזה ולאריה, הםלחמה של בתקופה יחסית גדלה התאונות
תאונות. 100 לבל קטלניות תאונות 4^ של כשיעור מתכקא
הטלחמה, קלםגי בתקוםה למאה, קטלניות האינות 18 לעומת

בדרכים היז4ויגוונ גורמי ,2

הרא החודשים גוןשעת הדרבים תאונות במסמר העלייה את
בבבישיק הרכב כלי לריכיי ב^לקה, ולוא לזקזך. א*שר שונים
כלי 39,619 נוקטי זו בשנה החדשים, ה:הבים במ*םר ולגידול
רכב) קלי 370059 בכבישים נעו (בסהב בכבישים רבב
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36 לורו

השנה חודש* לפ* בדרכינו התאונות
1972  1971 השנים ממונע לעומת 1973
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(ל* ביךעיריני1ת בדרבים תצוגות סוקרי מססר נציין
הטיבות ו*ת הת*ונות טוני את ונםרט קטעים, לסי בגמתיםא

נובמבר).  ינו8ר (בחורשים "רעי שבגללו העיקריות

בלל החנייה. נתיובו תתעכורה חוקי קול בלבד *גי0ד<
הבעייה, <ות תפתור יל* תצליח של* ודא* אפקטיבית, ק^היה
מקופות (יותר לחנייה האפשרויות הרחבת בגד החוק *כיסת
בי*וימת במידה 8םנם קובעת וביויבן חניונים בורדים. חנייה
ל* עור כל מיסודה, החנייה בנגיית *ת טותרת לא אך תקלות.
משטרת של קקוייה בהתמדת יגדלו ות, בתהום המנכ יקותנה
הגיבור עם התיקובים  לר1ונה לבביטר ובהכרח ישר0ל,
בגוש למשל שנעקוה. מה ברכב, הנוהגים 1ולםי מאות של י1חל
מזער, מקט ר1)1 אחרים). בטקוטות הרין (והו* זה בתחום דו
חנייה, לסקוטות ללחישה לביקוש ירם בשום עוכ'ד ואיננו
הנייז:. למשקחי מקומות להקאות מסטקת בכונזת שאי; ממר

אם / בדרכים הת*1נוח להיווצרות העיקריות הסיבית מהן
בין^ירוני בשסח החוווגות ר,י1וצרווו בין מסוים שוני יש כי
בירושליס, בתל'אביב. נכגון עירוני בשכוח היוהלרות; ובין
ראשיים), תנתיה ועורקי ןנמתיט בהן אךורותקויק ובערים בחיטה

באלה; לטקח ניתן
ולדמזורים. לתמרורים גיגיחן ■

ר1ל. להולבי קדימה זכות א'ימהן #
מרהק. ואישםירת מוסרזת םהירות #

רגל. הולבי היעתגות *
וסטיותי סניות עקיו3^ .

בכלל כאחיוים הבה1יס שי1 >י התנהגות להמחיש ניתן
1 תל'וובינ במזקץ ל5?של. ש*רעו, הדרכים יעמנות

%26  רגל להןלכי קדימה וכוח אימתן
%73  מרחק ואייקזמירת מופרזת םד'ירות
%70  רגל הזלכי ו6ז1הגות
%3ב  לפניית םםיות

השנה גם אין התהוזוח 97י הדרכים תאונות גההטלגיח
 בוייטיט סינ"ים

אשתקד 4^%1 לעומת ,%45.6 תלאביב םוזוו
אשתקד %35.3 לעומת .1^%5 תחומי דקחוו
אשתקד %9,6ו לעומת .2\.%9 הגםוני י*חוו

לח>וו1ןת י^ןייז!! םינה םה'כ
חווונות

יתזו1י1
ק?1יו

ותקנוה
קנית

וו*זנוח
קקל1יוח

םם9י
וי?ףח

חו^נ

רווח זנישמירת מהירות.
קניות רוח/ אי"שטירת מהירות,

רגל הרלכי רוזוו. אישמירת מהירות,
רווח 0יקמירת עקיסה,

מתירות רווח, גישגזירת עקיפה,
רגל חולבי רווה, *ישמירת עקיסה,

קריסה זכות אימתן רגל. הלליי
רווח אי'*קירת דנל, הולבי

רווח אישםירת טביות, עקיםד^
רוזח אי'שמירת רגל, הולבי

רווח *ישםירת םביותנ מהירות,

חיטה  22בונ2630ז1ל**ב>ב
חיטה  31353152049י^יאבינ
היקה 86401123245תלאביב

תלזוביב  2434ר46503ירדסלים
353139ג515ירו*ליטתלזוביב

טתחתקוה  2150ונ6102תל**גייב
טבריה יי 610372232היטה

ירושלים  7672536^0רט*ללה
וגקקלון  1953333דענ1לו
אשקלון  1115343845רע^נד;
אשקלון  162024959ר5עה
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כ*םעל לחימוש להבביםו שעומדים אחר מתוחכם טבי1יר
ככלי יקנעו המגלםת עם המכפיל *חד. *דם על^ידי כן נם
קהירווו לגילום בפיורד םית*ם דשיהיה זיתה שנכבה רבכ

בעקכ רקב של יקיר, בס

הב1גי,*'ל*ם פטעילי זנליי* טשקי 1973 שנת נמקוך
במהירות שגסעו בכבישים תבועה עברייגי בגי דוחות 11,130

סו*רזה.
השנה בברקה מרומזרים גגפתים המצלמות של ר*עלתן
םחחת שתיו ו2י*זלז, *חזקו^ לבבי טםקנות והוסק! ביטלוה
ובינתיים וה הנוקו* שיפורים נערכים עתה ה^פויה, לרמה
טוסתיס. שידתקט נוספות מ1לטות 8 לרבוק ר*שטוה (לומדת

תנועת עברייבי ^ד דוחות 3,512 בערכו הגם^ת בשמ?
כרמזורים. המותקנות ב*גלמות שגערס1 הנילוםים עלס*ד

בתאונוו; והטל>?מוז התעבורה ד>גי *כי0* ירכי *3

ס ירקי

אלקטרוניות סולמות א.

מיוחדת לב שימת ביתנה התעבורה חוקי סל ה0קיטה נםדיגיזח
כלי תנו?ת בדי תוך הבעשות *לה בעיקר חטודות, לעבירות
זיוחר יותר המשטרה משתבמזת וה לצורך בכב*ק. הרננ
קחוח להעסיק בדתן באמצעותם ()1גב. טתוחכמים בטבקדרי0
זקןלקםרוניים מדיהםחייות ל3נ בוםף לםקל. כך, זונשים).
זולקטרובי קדגזהירות טםת הזגרץי בכבישי המוסעלים (םמו*ל)
סד'*היררת עבירות לגילום זגוטוממםית מגלמה ב1ל חדיש
בבתי כרוייד. יובמו ותנלומיי יחידי* שוטר עלידי יוםעל זה

ר*ש*ט.

37 לוח
תנועת כדי תוך עבירות  בדרבים וזתעגייה חוקי על ענירות

197 ג

3נ"571נ

הכל 1י580.77םד

מו*רזת 030130414,384^1מהיחת
כחיק קל* 2452143עקיבות

קדיטה ז0ת 41748ננ4*16וןייטתו
*ית1ת 4,5875,133זנבידות

נבון ל* כנתיב ונהינת הימץ על 758^07464£'18*י'שםירח
נמנת ל* 612139ו^תטניית

לרמזור * ל11טריר 348330.499*יי1יות
<1ודות) 5מעום עבירות /7^ל ת*ורה 4,8634324עכירית

ל^גו^ה טיכון 8ו "0רעה 112^ש1023גרימת
מטען 09^4*64עבירות

516קטניות
*חדדז מטובנת 391409נתינה

נקדי תנ כרי תזד נהגים עבירות

918נ"ם רו^בי נ6טביירוח

6.120גנכירוהה^לכיד^ל

נוסעים של חיק^ת בלתי £5.866309הסער.
מי^ניים 1*0(7.5386ליקויים
רישוי 306333£0434157עכירות

שלישי גד ביטזזו 0*4.1126אבירות
#7ד7 תיהוס רעש 130*4נפירה.

חעבירות ^ש*ר 6233158י3ב

חניית 555,05939,201392460עביווח
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13 לוח

שנרשמוו7$וג07ו תעבורה דוחות

7 281,089

239,068

242,ו*ו

131,026

370,117

0מוז
*ביב תל
המלוו1
הדרומי
11 מרו ה □

■£ 1973

.0£ © © 0 *
1972

\מ!' יק1/

1971 [£

^ * 0 © 0

טיכ^נ"ס ליקי"ס עקב תגגיש 0ן רגב הרחקת .ג.
יונ"תו ממקים רי^ וגרירת

קנמקוו ל"חר הבביקןי מ; רבב בל* 934 הורחקי יישנה בסקר
הרכנ לטס^י סכנות םץובם שטמנו בזיםגניים ליקיי*ם בהם
ו?0י0"1 *ח ה*וטר*ם גוויס נטטרו ר^כב ייב^לי ז16חרים.
הגקוב ד*סטר הרישוי כזשרד גלייי וייבדק שבחלקן עד ברכב
בר*זנןת !!1י?ות ^^5 ז^בביק מן שהורחקו רכב כלי בולל מיבד

דרכים.
ר33 קל* 1*060 וזגיי>זם 5טק^ מררו תל'ווביב בפחוז
לוונוס ת3>ור *בשול היוותה וקזתנייולם זגקור. במקוס שתנו

תטסוק .ב,

הז>רץ. נכנישי התנועה על לקקח כרי מקןק תוג^ל הקוגה גס
גם המועל הפשוק לים. ומלליכים בבביקים בקגיטו! יבטייחד

התנועה. זנוטטי 5ל חש^ה להם שחיו ניבורייים טורו^ים

טעל החט^יד. חולייה קם דהיוייאים תקיקדח ק^ויייו* כדי תוך
חוקי על קו^נרו עבר"ניט נגד דוחות נ .543 גרשקו הקדק5
תל*ביב. ב*חיז במייחד בלט הקיסיק סל נ*2ולו ההקנורה,

גבכישיס. התגתיה ?^5ט עקב

 '3■



נטנן הכיפורים יום מלחמו* טרו? ער .1*73 שנת במשך
 במטגרתה פועלים עתה סיירים, 230 הבטיחות סיירת עם
השם, בטסך לגה"ל, הנותרים של גיוסק עקב בלבו, טיייים 0ג
12,521 מחם תנוער, עברייני בבי רז*ות 31050 הסיירים הגישו

נםיעד" כדי תוך שנעכרר עבירות על דוחות

קטססבר. בחורש הגםקרת, בשבר מוקמה החנייה םירת
לעת טנה התחבורה, משרד עלידי היא אף והוקמה הסיירת,
המשטרה, ידי קלי םיבצעית מופעלת והי* סיירות* 34 עתה
התעבורה דיני את ל*כוף הוא תםקייה בן הטייית, של בשטה
עלול *ו וגורם אסורים, בטקו*ות חונה שרכבם נהגים על

והסדירות התקינה לתנועה הנ1רעות לגררם

חתעבירת בתקנות *יגו>>ם ה.

לתקנות. ותיקוניט חד/5זת תעטרת תקנות קורסטו 1973 בשנת
ו מתם וורדים נלין

של בטחירות לנחג ל*ונית גם מתירה 51נ*70] התקנה
עי נסיעת ב66 תטריר מו1ב שבה בדרך לשעה, ק'ט 90

קמ'"ק. 90

של בנלהירות עירוני בשטח נהיגה מתירה ^8*^(54 התקנת
קםקו. ט01 יותר לא זוך ב"20, תטרור הי1ב וום קסש, 60 מעל

לחבזקו גאוםנוע נוהגים סתייב ק11(ח לתקנה התיקץ
ו*וגו0סי יולי לחירשים פרם עירוניות בדרך מ1ן קסדת

וחסדרוזה התגועה על 0יקיח ר.

זרימה לאפשר כדי רבים ע1*וווס1ומ1יט והסיח י1ח1זשז ידידות
שלוש בכבישי הטרובים ררככ בלי של ה*0קר כגל תקינה
רטוז הזעקקת ר*שטרה בתלזגביב. ובעיקר תנדולות הערים
ר^טעה בעורקי ובהטדדתו?, סואנים בםדכנים התנועה בהכוונת
םםאסי פיקוח מו5על והבקעירוניים העירוניים וכ1נזזתיק
לעברייני הוקדשה סיוחדת לב תקילת םונבר. ביח יםיקוח
תורסה לקקימלת ובז דרגים תאונות לגרום תעלולים תנועה

דרכלם, לתגובות הגועדים

בעיר> והנדירים הביןעירונ"ם יתנועת סיירי דיווחי עלפי
תעגיין, לםי המקומיות. ולרשויות לםעץ תטשםרה □עבירה
העלולים בכבישים. תקלות ועל תנרס"ם ליקרים על הריעות
מגבירה הדרושים התיקוגים לבינוע עי ו אדם וויי לגבן

*לד תורסה בנקודות הטיקוה 8ת ה*שטרה

מקרר עלידי 1971 באוגוסט שהוקמה הבםיחות היירזנ
בינתיים המשטרה, עלירי סיבצעית מבהינה מוקעלת התחבירה.
המשטרה מטערך חלק מהווה תי* בלבד. תלאביכ 3ג7חוז

התעבורה. דווקי םןביםת העומק

המש על בקיקחז למשטרה לםייע נ^ שהוקסה הסיירת,
ברכב תבוחבים של ובחינוכם החוק באביטת כורכים, ץ*שים
בנושאים ממשית תרומה התורם סף הה* הרגל' הולבי ישל
אחרות ובערים בתלאביב התעבורה בתחום עליו והוטלו

דן כגיקו

ם*>סח * חונ>>זו נווםיזת במהירות קינסעו י15 לל>
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חסניח ו*עוז*וו1 לנוער הדרנה .5

בירכ^ב הזהירות בנושא שיתריס םידרת קיבלו השבה במקך
נהי ב6ט1,2 תלמידים 6ג#09  אונ1ניים על הנברכרי והרביבה
מעשי** שיעורים הועבדו התלמידים מן לחלק יםח"ק סטר
ננם1 וברכב נסיוניים, הדרכה במגרשי ת*ו16יים רכב בנהיגת
ברםלד, כהדרה, בעכו' בתיפה' המשטרה בתחנות םיוחר
בסכריד פרקם נןסף הדרכה מגרש וכתל*ביכ. בהרניה
דלי; תתנןת מדרכות, סלולים, כבישים יש #לד. הדרכה במגרשי
ורםזוריכ חצייה מעכרי הרסניים ולרוכבי רגל להולבי שבילים
התלמידה על כי1ד הנחיות במובן כלולות בשיעורים וזשםז^ם

כבישי לחצות
נדנ"ע. קבועות לט גם ביתנה התגלעה בנושאי התיבה
11(1 לילדי *ף נוקר. קבוצות ול73 תיכוניים ספר בתי ל1ו

בדרכים. הזהירות בבוש* שיעורים הוזכרו ילדים גני
בתםקיר משטרה *בשי 39 הועסקו יה1וער הילדים כהדרבת
ט1קי המיריקיס חלקי. בת*קיד משםרה 6בשי ו12 מל*
נ1קו8 יםלכד הםקוטרו שי ה^רני הםננר בבית להסתלקות
בםרנוני;?, הרמות שמעו לתלמידים שיעורים והדגמת התנועה

ובחוק בססיקולוגיה
ב4וקו1ו לתלמידים המעורים מערבי סחדק ערבח זר בש;ה
והתדםת חתינור משרד עם בשיחוף בדרנים והזהירות התנועה
ק^טוה הוכנסו דרבים, יוונות למניעת הלזזומית והמוקצה

חדשים, המחשה ואמצעי הדרכד
שנער הםטיו^, ובעדבי בהראות הסתתסו תקשםרה <#1וי
יעלידי דרכים ת1ןונדת למניעת הלזוומית המועצה עלידי כו

0תרים צינוריים ט0יס

דרכ*ם וטזונות >6

נקגעו שבהן דרכים לתחנות רק מתייחסים זת בםרק הט/ונים
וחם, בני

מקט נתונים רק ל* כוללים דלהלן והדי*גרכזות הלוחות
ניתוח בם אל* בהן, הנטבעים ועל התגובות על והקורנית ר"0
האוב בידל כנין! זוהרים. מרכיבים לטי הדרבים ת*ינות של
ת*רטת לתת^רעזת ד*יבות המירשים. הרבב כלי םססר לוקייה.

ועוד, הזמן המקום. המרחבים. עלגי החזמטת רחת*לגית

39 לוח
חוטויוון ל0י דרכיט ו1אוגות

1971  1972 ספטמבר) (יניאר

זווור*י
11 *111111

קםלנית
קשת
4709קלה

©6+ 12^
 41

+ 74
הכ 11404ס

לדעת המסכן, שרכב קוכע 3()8 307 בתקבות התיקון
לבוהן יוקנה בוד|ן. עליידי בדיקה דתייב התנועה <ןת שוטר,
היה 0£שר לתיקון (עד בלבד הרישוי רשות לכוחן *ו משםרה

הרישוי). רשות םטעם מורשה למוסך בם בזה רכב לד*נות

שנוער מיתקן בל לסמן מיוייב 111)381 בתקגה התיקוז
שקגלות להבםיוו בו* התיקון םט^י. רכב עיידי להיגרר
ר'השיכד גשעות יבלטו וביז"ב מים, תוכלת *ש6ה. לליטוף

דרגים. תחינות למנוע כרי

לםי להגיג. אוטיבוק נהג כל חייב ג42 כתק1ה התיקון לטי
*ה הנושאת *חרת תעודה * זיהוי תו ניסע, של דרישתו

בלבי). זיהוי תו  לתיקון (5ר תסלנתר

כנשםר עודף לתת אוטובוס נהג מחייב 434 לתקנה התיקון
1וחת), ג^ייה עורף לתת חוינ התי^ץ (לטני ל''י 10 של

חלק לטי *רצה שעלה ש*רם קובע 507^>ו בתקנה התיקון
חודשים 3 במשך ישראלי גהיבה רשיון מחובת םטור השגות,
שהוגו! כיןלאומי נהינה רשיון בעל הו* *ס עלייתו מיום

ה1ר6תית. כשסה או ה*ב1לית בשפה

כרכב. בטיחות חנירוח ח\ק הרווקיס בם0ר םורקם ב73^^ו
לידו היועוב ובל במונית *ו פרםי ברכב תניהב כל חייב לטיו
נרחתד; התקנה תחולת בטיחות. תנודת לחבור הקדמי בטושכ

לי74*4

טוסדות ו>ק 0עולר7 שיתוף .4

עס התעבורה נושאי בטיגוו! פע>לה משחדות הלשטרי. יהידית
שיתוף את במיוחד ל1"ן יש למשטרה. מהרץ שונים גורמים
גיבודיח! לעבודות המחלקה ע0 התחבורה, משרד עס הפעולה

המקומיות, והמוקצות העיריות ח^ נ*ע^ העבודה במשרד

תית חוות ובמתן בי;עוץ כיסוי לבלל ט> הבעולה שיתוף
והבין'עיריניים' העירוניים בכבישים הנדסיים שינוורים בדבר
בי לניק *םשר לתנועת. סבבה המהווים ובמקומות בצכ^ים
הנובע בכל המוביציטזולייק המוסדות על משפיעה המשטרה
ובי1וע חגייה מקומות הגייה. םגננרי רמזורים, מיקום לקביעת
בתחום עושה מהנדס בביר משםרה קצין בבבישים שיפורים
בל על יוםיימי דיווח מועבר למע'ץ לטובה. מרובה טל8כה זה
הגדסי ליקרי בבלל נברמה כי להגמין םביר יסור קוקיים ת*ונה
הפשסרה תבביש, על בסימן 7* נתטרור ליקוי 0ו בכביש
והמרועי המחוזי ה0ר):י> בדרג לדקונים בדרבים 0קלנת
בבעיות העוסקים וטלביווי6*ליים ממלכתיים טטים של בדיונים

1 ביניהם דרכים. תגובות ובמניעת בדרכים התעבורה
דרבים בתאונות ל*לחמה הביןימשררי ה*יבחי המטה .

דרבים האובות למגיעת הלאומית המועצה ■

ולבנייה, לתכנון עיים לבניין הגגחוזית הועדה .
וחקיקה. תעבורה לעגייני התיאום ועדת .

ה*חרות המקומיות וברשויות בעיריית התנועה ועדת ■
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א' 9נ לוי]

ו1*וכלוסי*ו? נטיעים  דרכ>ם וזאוגרת
1973  1948

י 03 יהם נ ו 111\ ז
0ססי
נקיק ק ■זו

וב יבי
000>פסקיקלותמו0ק0ל1י1י>

חנםמים

57/ק879,0001נש91139590
1901116174.42915232,7941.174000181338
1*503*1322178182,0*73875283
1.7511.577000301ת12.37*1951173219611
19523.9?221 1,0935.0321,629,000239309נו
19531031162976^8955,0551,1<70,0(*<2413(0
195446931561,063^474£91%171^000273344
234360>)39.0€ל.|4(1702.81.]19554,193129
19566.1191491,41146887*131,871000334419
55840(01,016001ל*282£"^577,0573091,577קז
19588,0971781,6926,22710'2692,032,000398305
10598155180!3276,24810,7402,>)89'000 ■395514
6נ66.ו1960405%166 נש57610,595150,000£391
19(11^7933301,6826,8902,231000394500
ם1962£9,242251.6997,31612.1371332,00039652
439חם96110,6602631,953344414,1481420,0/
70634*(59.1392.523,001ק196111.862
599,000437596^8.99715,439ת96511.36311411!
ט*57,000422^0.33315,4762ח)196611,20526511
196710,80350097£15.0961773.000392544
י00039655*841^818*76215^196011,2393551121
1969112844042.4169.464174902,919,0*3421599
35923,000,000448653נ2482143713,523*4^19701
197114781586187811£17211083.090000478683
861200.500479690ג*2ג$578186611,969.197115.33
197314,777^5962^91113*4422*17663

40 ליח

חבזור^ים חרכג וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות
1*73  1972

11 1 ₪■■!■ .■.■י*

דרכים 14,777נ5,33ןגרניון 16
+03,304422ו^,נו320ואוכלוסייה 13

(קנועיים) הסירסים הרכב 0,059+110??נ^044נ^כלי
>סניעייםו מורשים רכב בלי ל1000 התגובות 46152ססםר

 1ר 



+1 לוח

חומרתן ל*י דרכים תצוגות
1975 1971

ם*וינויותו1ניו

1ת1/מםו

הבל **%0<33314777100*14.73115סך

+366578£34.0קטלניות 1,9

קקוווג 19.1246618,717544טגיעזת
קלות 5+5.14£*511.88977511,5957*1131775נקניקות

47 לוח

והזטו המקום השנה, חויקיי לפי קטלניות תאונות
1973

ק ם נם 1 ■ 11 ה םר יי ח ם11 ■ * 1

חיקי*דומק>ם111110 וקקיםיון1ודיםקולבי
ייר

קייוניו*
לזד ייי
יו306ונייט■ידימנו3י**ייווי*סקייו*יו* ■יו

הכל 3022873551341417635מך

71ג236ר*261131£2יני*ר

042164193ג017ג17יג0ברו8ר
81550118383נ3719מרץ

07120443ג^433ג57ומטייל

6>4623133610501393ס<י

3202*<351734€1542יוגי

41ב228322610284ניולי

נ90203030205617730
9672710273ז603525£סנוטטגר

ת0381993נ52242532זגרקסונר

943נ319נ3819נובמבר נ£1617.

946206144נ43131524
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ג4 לוח

חומרתן?07ו לפי דרכים תאונות
חקחוזות לטי

הנזחוז
הזיגוג*

הקחוז
הדרום'

קהת
תלאביב

קמלניות בתוג*ות תגובות 38 בסיזיימו 1972 בשבת בפגעים נת1 ז*זח לעופו; זוך ירידה' סומרר, נדש*ה, התאונות בםרכל
קטלניות, תאונות 40 1513 נקנת ז0יל7 הירידה לזנוטת %ק.נ,  ז?קסלגירת בו"וטח עלייה ימח

תאובוח ס00,ג מתוך %14י 1312 ב*בת תווונות קל זה י1
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יי 0ח

ותמו""רנ המרחבים לפי והזמן המקיק חוםרונן, לפי ירכים ת*וגוו1
ג197

תהקןסך יוטיחה 9 6 וח

ק0ח1 ויו 10*1117ין

ם*טיגיייו"0
ג1וחי7*זק1"1;11 }

0קסי
זמוווטיו

. ם0>ר
ייזויי?ננלסיס*>ו1*1*0רםתעירקיתנמףימי.■וחיותו*

יגר 2000.6065,497651.זז00100.011590ם^14777100.0סד

חיטה 9ל45£1.25110.81,184357374483^1,55610.5611מרחג

זעליל 438611817.02464926138121^507מרחב

ד^מקים נ544£717467142^360מרחב 194227486נגו2.
השרון 0556260*816455910427310.54844.241587לרחב

ריבוני ו2.16510.7?.3גג.4ג3,24121.9202הסחוו .?63£1,45'602.595

הירקון .31^2/1ם1דחב **1701,8721^124541,212:*1.529

י* י2384236107317.9טרתב 1112631,792592ז%%

ח 913963751311664624*71^9571!713.9קג3.286155447.5מד*ב

חי)?3ב 330.73,2044961961,750ג₪6,73545.61207וו

ירושליט 1,02269559,3803488375946342$76786םרחב
המרכז 5514.11405180*25011619.747918151^2מרחב

י1גב 1.52910.396:6341836,11.01587907259££6811.132397נטתב

יוררונד 4,40132.526745.590331.0555ח₪ה 3ו2'ו2$01,020£1,542673,306,גי

45לוחו
י

/ ■

ו1א>נות סוגיהן לפי ה0ח>*ותדר?^ם לפי
י 19711973 

ח3י ונתוניבית'קטך וזדוי^טימטולדוי*י^ו
וו י1 קו/1ן ונ 0

נוווןנזמו11111מווו■#11נ*ן[

הבל 91867355.1364301'*3,241*275^7100.0'33314,77^1סך

רכב עם 78£1046'1.36613413,5713*ג9874^התנגשית
רכב קם ן932314860*310135031חונההתנגשות 4744

רבב עט ל)1התנגש!* חנייה?ו1עןנר י1432638ז7יס.15110810לשם 5617

עצם עם 122133118102*11*33134022£1דומםהועג^וח

טיעד, או רגלדו^סה 51,14611812,2532,2671.983^5,412249£35.33בד\לר

רכב כלי בתוך בנוסע 67176704,9449760£49471164127נייעה

759661£445208197190146361328החך^כות

4703311133914927גל103החלקה

אמר 704£445247149308סוג



46 לוח
זרכים ני1אונות הםעייבים הרכג וגלי המורשים הרכב כלי

1נוו>ים יזיגג הםץןתיםנ?יז7יכיקל

נזוויזן1םונויניקנזונ

ה0נ*?ייס הונב כלי כל +059^130.440170יסך 1102^71221.89 34
ברטיות +מכוניות 15.510.67910.93']+ 14
מש* +567'8*450.^םכויניות 11.5^1176024 1.3

נעו? עם תטנע"ס קםבוקים _י041,2304£303ום1ו7י0; 34478£*$
+*ו0וט?ים 6,31,9721.6101*4

+3.600םוניוו/ 0*גי049'!3*
(מט7י0) +121^950'2שונים £54174*4+ 41

ווולת8ו0נ*ם *וטנ*^1

1,13084035.7י
לבחטות רתו*ות עגלות

דרכ>ם בו1אונות המעורבים הרכב ובלי לכזנוע"ם! חמיר^ים הרכב גל>
ג197

תםתנם חד5ב חס^ינםכלי י%5ג ני
יםוקמטיםוחיייטהטס*י תו' ■

חםו1>"ם ביו

*סנ1זניים הרכב כלי כל 9*0*0)^9נ^נ370,059100,02סך
6רטיות 229/1096151043401גביגיות
מ7ה1 4£27113ב'60בנכרבידת

סנוע .עם ומופנים קטנוקים 59££4ג9,ז40,25310.9איםנרעים,
107.4£30*ז115,2101.4וטךבוםיט

23.1נ3,8991.09024טוניות
(סגיעיים) 3,9!ם3,1210.84541שוגים

#

41
המעורבים הרכג ירכ>םבלי עירוגיתבתאונות דרך לאעיךונית ידרך

1*73
חוננ כיי קי1ניח0י1 יויק"ונ"ייויד ת

יסנוקייס ד'יכב כלי בל 1055.734^21.8351סך

םרטיווז 1718;51^10סבוכות
משז* 34131211טםניררנ

מ*סונידת
1.6101,339211מוםובוטים
1,018688130קטבוע*ם
039נ2492וםוננוץים

פעתנ עם 6{1383£36^ם:יים
סירה עם וקטנים 1גוסנץ1ים 28613תלת*<גונןטעים'

(נשץיים) 4343619שוגים
^לת^םניים 04075486*ג0גייס
ייבהטות רו:י^1 1187147עגלור,

 32^



מן %31.7 היו0! בקוז^ות *רעו התאונות מן %74.0
ביךקירונין בגדמת ו%4.4 עירוני בצלמת 0רקו התאונות
 ל%44.6 טווסח של* לעיר מחוץ *ר?ו התחינות מן %ג.9ו

בגומת. של* עירוני בשטח

זטדני ב*ר'בל רגל הולבי ילדים קול חלקם ירי זו בשנח
גם קטן אשתקד, %11.6 לעומת תשני" %ו.זו  הת*ונץת
הת*וגגת הרוגי בקךכל רגל הולבי מבוגרים של חלקם
הש2ה נהרנו 60,*% *שתקד. %37.5 לעומת הסנה. %35.3
0שוזקד* היום בשעות שנהרגו ,<ף62.1 לקומת היום' בקועות
גיוך שנדרנו %513 לעומת עירונית. בדרך נהרגו %52.4

זהטתקד. עירונית

ררכיט בתאונות תקעורבים העיקרילם הרבב כלי קוני
 אוטובוסים %6.ר2<  מש*יות %ט^.  פרסי רכב תיו?

£$%  וקטועים אופנועים סוניות%4.1 7.4■ !0

?*17 דרכים בתאונות םעורבים שהיי ד^כב כלי מספר
לעומת הממונעים. תרקב כלי 370,059 מסן"בל ל9נ21.8
1972 כש2ת דרכים בתאונות מעורבים שהיו רכב כלי ג2371
שיעוך %£3 של ידידה כלומר, ווז# הרכנ כלי 3*)'440 מסדכל
מבלל %30,9 נ היה לקיגיהם רגכ בלי של בתמנזת ה*עויבות
המובילה מכלל 23,!% שלישי}, ■וטוכוס בל (בערך האוטובוסים
משאית (כל ימש"יוח מללל !%2.3 רביעית)' מונית כל (בערר
חקסנועים הםרםיות, הקנוניוזז מכלל י,^י4.8 בערל) שמינית

בערח 8לה, םת1ך ם31 אחד רכב >כל הקווקבועים

4**

0,1
0.1

112

1,1

1.4

10
0.9
ג.6

11.1

ליקזיר אי'ו'וו! בגלל וזאיו>ח תי>ייה וו*^0י; ין*לקטיו1יו1 ח0נל3זת 1000

49 ל>ח

התאוטת ס>בות התפלגות
1975

וחונים 1 3 י ם ■

9,0 ש1,1 תםקוח מקיביה קוסחת סיוייות
11 30 התוקיוו תהוגלת לנכי טוםרזו? כ?הייי1
^0 ט7 ידנב קריםה זכוה ■ימתן
0,1 1,94 ח1*ה בטק;בר  ינל 7דיטילי.>לד וכיח *סתן
 ג קיח םקבר לל" בנויםת רגל כתולך ■"התחיבות
6.7 *2ט,1 ע1יי ל1/םווי י1יות
14 171 ליסזיי <י1יית
03 17 *חר תורי'ו לתטווי י1יית
110 114 קייטה ,זםח לתמתר ■יזיית
111 ק10 הטם1ייוו נין יייח ^7 יקו11יי
_ 3 ויחיו!
0ן. 456 כחוק *ל0 5קי0ה
6.4 965 נבינה לוו הייזי
" 18[ היטין זל זיקטיוך
4ם גג םינייי
}# ן^ *חויכית נסיעה
11 11 הקייגים בלזח ה*ו71,■ויח7 יוו0ר

43ז,5 0ה'נ םקובנח וזייקת

£1

4

ויכריז!
נתק הוהנ

וווזיזה וי^יוו! ינוח

ונהנ >ל ם1החזחנותו 1ןחינונ )3סה'כםג1ו7

לנל חי?כי החנחנ1ח

וקלוהו^ן *>3נ'*0 יוכבי *.?ו"םתיינקיז1יו*ורנ

1

תקיניט כלתי בלט*6
תקין בלי1י הם?

ו1תיים ניםונ"ק ליקחים

!13 םחל 11ינ^יים גיקרים

בו3

17ל,ו

תגוס7ים 1;תנו;בנרו

תנזיבורו קור

709ז םחינ שוחח

15,520 בל1י כוס ם
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50 לייו

המחוזית ההלוקה ולפי הג*נע סיג החומרה, לגי תאונות ג3געי
1973

יוי1י*>ויהקח"קיניק קיייטיטי

נ¥וץ*נ*ו*ינ0
יםמיסטיקיתקק"גה,ז)ח 10ין

כי* זניםקח ■יי**קי
קקח

"■מהיוניםטיתיט

נ63731,946ל758ל*ג0661,233106י1.3463111.1494 ו27409 .362

52,0241456975561605ז774912443695111,8633,060112^18.9611ום1ים

גוכוגיור! 58נ385502769192,2562011091,712702841^4[21614069^3נרגי

אופנוע 4521387667640336767252*9ו1,283/32111,059גחגני

^וגנ"ק 7582014059814141976443232441155178נוהגי

142673*חרים
ו

1075611144225166441347

351,26048761318587.7323161,3846,022ג21,911340217.7375,113םח'ג

51 לוח

וילדים מבוגרים  לקוג*הס תאוגית נסגעי
071ג

י ■זו נ 1ם1 גם קתיקי י;3 וו קי11 י0

גי
חב? 10

ו*י רליו011ים*וסקםוזוהריםוזיוני ונקיקםיוקי
נםחנז

1^ל תחניםניםץיםי"י1יםתדלק

יר0ןיקם1ו?וםטפתו"סיןט>ייקוזנינויסייו"םקנונוק

197124494223,067464117316.75319051,55311507789

1#1.6975ג2332261763327^177303331792490נ19722212611

197321,9111417435405113518917.7271*341,35912*57



52 לוח

אופנ"םיגל£י ורוכב* רגל תאונותהולכ* בפגע*
ו*לדים מבוגרים

רגל הולכ*

קל פ*וע>0 1

קשה ]פנוע*ס
הווגיס [

אופנ" רוכב*

י 85 



ג* קרח

וי!0רןוווינ חמרחב>ם לפי  תאוגות נ0ג'1י
19711971

חכי םקף וי1י שח ו* ים ץ קייןק1י

1ז<ווני*נהז0ו11זטזנז#ן

21,91רגלסר גנ7,6ו502.:3,665ו*6ו

1431
ח*
1נ4

11£נ

408
949

1.662
681

0ד8

308 7ח3
279 :390

260 288
413 387

337
301

205
328

68

47

70

46
35

74

64
74

77

1207

731
1,472

2^164

1.410

2063

366
1,273

חםה מרחב
הגליל מרחב

הק*קים מרחב
תקרה *נרחב

הגפתי ו152552351,171ג.5ה1חזח ,27212603,536

הירקון 6רהכ
פ! י טרחב
/7 מרחב

57*ג
013י3
1817

1535

1192

2637
11082

3,157

30
44
ט'

21
י4
51

31

%

$75
400
קד4694

195
292
371

2369
17433730

1736

וזל^ניב 17,447*957.6??55ם.ו127,ו1ג>ג2ו76£*סחח

ירוקזלים מרזזב
המרכז םרחב
הנגב ^רחב

1,463

ג370
1432

1,467
(י172

1,33656
136
102

4136בנ

11$

.161

!12

137

704
624

111

653

1.251

1353
נ '275
2391.
נ ,972

1*1*53

2*770

הלרונד ו2973161.465?95772ג'7,5027הנמזח .5345,92 072^ו

54 לוח

 תאונות נפגעי
1971

וגוקעים רגל ולכי ה
1973 

1371

1972
1973

31.108
22,086
21,911

6,163
^003
^689

29,2141345

15003
16.222

7%8

74.0



55 לוח

ניל קבוצות לטי  קונקנעו 1גוסעיט רנל חולכי  ילדים
1975  1971

תןןיןו י"ידויםפל0\1 י7י איווםי]1?;י ני6?י0
4649נםוםיוקי

ד1פג3ים כל
1971
1972
1973

3,0(16

415£
^941

2,111
110]
1*40

?72
622
476

1.539

1359
1,364

935
1.254

1.101

ו2י

238

734
973
373

הרוגים
1911
1972
1573

116
110
111

94
77
76

38
34
29

36

43
47

33

35

6

7
14

£1

21

קשה ם1תןים
1971

גז19
1973

600
706
594

464
480
405

130

128

96

114

352
.309

[45
226
169

24

29

121

191

!60

ק1 0*1קים
1971
1*#
1973

341£
99ל1

1.553
1,624
1.35^

401
460
15 ו

1'149
1.164
1,0118

788

*77

191

219
597
756
692

56 לוח
וסילוקם תיקים  דרכים תאונות

1973
£01"* ם01םים
ננ  ו/"ונוז
בלבי >דגתו

^קים החילוק ■ = ***

7754
*333
1,09)
^2
20

:'579

4
16
12

3
1

148
3

ו82

1973 בקובל; שנרשמו המקרים 8,149כל
1973 בשבח גמקוטרה 7.535נ*גרו

1בחקירה '806
חויבו
86זום

חטש0נק ובכיו! ובתגיעה ועוטרים תלו^
31.1^73 5418גת1נריד

47
תטוי על 94מ0סר

חבהימ:סה"ב: רקוירן 449שלילת
חודשים 3 176עד

תתקים 6 עי 359
וזורקים 12 עד 633

ומעלת 31שנה
וזםןי על הנתינה רשיון ,1.401סלילת

נהיגה רשיון מלקבל 31קקילה
1426ק63



57 לזה
תעבורו! וסילוקםדיחוי!
1973

הסילוק תיקיםתיוניםתיקיםשלבי
שנרקוםו 8*572קנס505,135ריחות

קנס) עבירות 13ט*פר>טהם
הברירה לסי ה1*י284.264שולמו על 62נטגםי

בקשמרז; טייבת23113גטברו וישוון 1.253שלילת
נטקזםרה ועומדים תמרתלויים על נהיגה רשיון 1386שלילת

בהיגד,99,226חויבו רשיון קלקבל 721נטילת
אחו*109זיכו 4*3עונש

תסקטט כביו* לעו*דים 91559תלויים
םגניים 1.745שיבושים

וזםנירה השלילתתיקיםסיבות תיקיםחקו9ת
ז*שםה חודשים314^2ויו 3 610עד

הוכחות חורשים903חוסר 6 עי 392
ל)"בלד קיגיץ חורשים2033אץ 12 קד 56ל6

ו*עלה11380זחהרות 85שנה
*ורות 5ק*בות 18/38נסגרו

56 לוין
הקחיזות לפ*  התעבורה חוקי ינל עגירות עקב המשפט בתי עלירי שגוללו גתיגה רשיונות

1973  1971
1קוולולןוהק ו וו ב

11 ם 1י0רקיםם 1^ם<1 טיילתי
נזו1וזננ4נ1וקייו111:1י1111)1ניעו■זיו

הכל 366'9392^010914156994ז936ד9253,939^סך
תז*יני המחת
תל^ביב כנחח
הדרהםי המחוז

1.6091,245
813

346
129
316

226
182
202

26
45
36

41

?5
76

316

599

177
136
443

ב
41

10
44

597
350

1.592
462

1,164

59 ליח
תסחוזות לפ*  ררכ>ם לתאונות שגרמו עבירוו! עקב הגז"יפט גתי על'>די קוגשללו נהיגה יקייונית

1973
גהןוקיק ווק3ייח ת^וםת

**011 ^ #י1ז: זם^^ח ם11  1 1 1)1 יייי=ל

148 1401 1 31 ג ג2  59 12 273 164 1791 טי^ל
63 320 1

מ ו 10 ~ צ 4 107 ו7 נ47 ה**ו1י המחוז
0 553  !2 _ 10  16 5 *7 טי 677 תלאכיב סחת
35 539  נ1 בג  ז1 3 84 40 60 ה8תוזד*דיו^י

בלבד) (נזקלרביש וקונה ליישום בטנקטים תיקים 8



חקוגה טל הראשונים החודשים לתשעת התאנות בוןנל
הת^וגוי; בט0טר עלייה 71לר, סל* מירד! ספטמבר,  יגתור
*ףי .107:1 בשניו 27>).ו ל?ומת .1972 בשבת 1,020  בדרבים
בו^ומר זר בתקונו? משמעותית עלייה קל להגביע יש 5לפיבן,
בת*ונ.יי. %1103 קול עלייה היתה קטלנ"ות בהתרבות תח*דנרת.

£.%0 של ע'^יד,  קשה סיועים עם

תנועי. עברייני נגר חקוק 2561 טיקטו 1973 גקובת
בעביר ירחות 1,192 לקומת םוםרזת, כמדברות נסיעו? נ*שמת
בשני. ש*יעו הקשות התאנות רינוי בגלל ז*ת *שתקד. זו
יותר הרבד. נרשטן קדי3ה זכות י,8יםתו בזתומת בם הקודמת.
731 לקונית הנסקרת, נשנה 1.410  8שחקד מ8שר רוחות
עבירה חדוזת ל'נ^)1.0 קרוב נרשםו יווסניים ריככי נבד <וקותקני.
0שו/קד, 5.281 לעוםי; רדהי^ 6*149  אשתקד ם*שר ייתר

כדי תיו עבירות 17,809 1973 בשנת נרקונזו בסךהגל
5נ*רה ריחות 14.361 לעי^ת 0רנ0 חיי הסםבגות ?קוהן גסיקה^

אשתקד. הזה הטונ סן

טיקלח טעולות עזה), (בנטו; לפעולה םוימתירות הבגםת
ספר בבתי לתלמידים ובמיוחד. לקהל, הסברה ופעולות גרווברת
ה11תקזז להגברת םטק. לל* תרמי. קואופרטיבים' ולנהגי

ד*קרמית. האוכלוסייה כתוך בדרכים לזהירות

62 לוה
 בדרבים התעבורה חוק> על עבירות

וזנועה כרי תוך עבירות
1971

קייוכי יטיויטו ת ו יינ(3י* תוקוום ■גי

^^5,544 ,"9 קנ^1ו וקלל_ םו
1מ■146
1*)*0

1<440

**7**7ז4

9

4290
1111זו^1.3

סוסרזח טהייוי;
בוזיק של* 8קיניו:

קיינזה זכות ■ייםתנ
0י1/ווז קברו^

היוין לל ויקטייח
נכיז ל" כנתיב ינהינת

נבובה ל* נעליה
רמוור מ לתקליי *י^יות

ומולדו עבירות

ם1,17ו "5 מ8,?י םחיכ נהיש בד ק1ן נהנים קכי11ת

4,1913 ^111 10ז'נ זוום[יי0 וונבי קב^וו!

419
1.4 קו
ט4^6

31

1,220

9)9
1403

סוז5ז קכייות
טיכי1>>י0 ליקוייב

קלירלת ^1ו1י

החקפזוח חיקי מ גתיוזז טגידזת
4^17 םחינ

^1**5 3.206
חוקית *073 0^111*0 1חו1ו1 1וזקםו

הקוח^קיס גקיטחיס הדרגים ותאונות חוזגועת .7

תמוגןת ג1ג,1 המוחוקלע כש'סחיק נרקוטי 3ל9ו שנת במשך
בשנת נפגעים עם תאונות 1,370 לעוסת נפגעים. קם דרכים
כי )פ קםנמ, ירידת תלה השב במקך התצוגות בםךכל גז15.
715 ^ טיני ו1גון עזה בנסת יוחד ?שםעותית הי* הירידה

1973 בשנת 610 לעומת 1972 בקונוו

1 מהותי שינוי הל ל* 197,5 שנת במשך הנפגעים בטדכל
 1972 בשנת נםגעים 2.1146 לעומת ,1973 בשנת נטעים 2,029
חל לא הפגיקה, חומרת ל*י 8ף משמעותית, ובלתי קלה ירידת

במיוחד. 5ליו ללקנביק שניתן שינוי

60 לוח
תאונות ררכ>0

1973
הנפותלםי

ל*ו?ז יו"

הבל 1.32323361626סך

קטלניות
קשות ם1יעות
קלות ם**עות

164
301

^4

43
טוו
122

51
86

61
389
364

ג
10

. 11

0*א' לוח
חומרתן לפי  המוחזקים בשטחים דרכים תאונות

1973  1972 סקקומבר<  (יגואר
טק*13*ט7

יי*1>י זק;*ו|יו
ח*1

קטלניות
קשות
קלות

117
33
554

1^

511

+ ג.10
+ 90
 7.8

+1,016סה"ק ^1

61 לוח
יזנפוו! לפי  תאומת גקגעי

1975

י"ייי "" סלנ ^ח יי'יי" י" >ו*!1ן י131 " חטניית םוו

94 831 665 *[5 2*129 הכי קל

ל 66
37 344
50 419

54

516

46

229

175
640

1 '214

קריגיט
קשה םנולים
קל נמוקיט
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וי ערק

האדם כוח

גיח ותקן האדם כוח מ*בת כנתוני חטיף מבט
חדרנית על"ה עז* םל0ד קודמות שנים של חאדס
לאין'קיעווי, הפער נדל השגה בינ*חס. הטעו1 בממד*
אם תיוטיומ*ת. חשוטטת בפעילות תוטב מורגקו והוא
המתוות בין טווח גאו*ו מתחלק אינו שחטער "קור
ר*י השבעות לכך שיש נבץ הרי השוגים, והמרחבים
ןבמחוז מסוימת במקומות העבודה מחלדי על גיות

הדרומי}. במחוז וגס תלאביב

3.0 ג***ר איש 1.000 לגל המשטרה אנשי מדד
בת* נלקחת המדד חישוב רך לונו השלישית. השגה זו
מן ישראל משטרת אנש* של ולארס כוח מ<גביז בין

הגביל. משמר <1>שי כולל חמג"ן,

^נקי שכל כעובדת םקתדוקוב יותר. 11ף תמרד קםו למ5שה.
המגיין' מן משטרה טע1זי ר*דד בתישינ כלולים הגביל םקוםר
השירותים ק*וסי קונה רובם של וחבויה שאוטי למתת וז*ת
גם לזכור עליגו בישרזול, לאוכלוסייה תמשקרה של הרגילים
המוח בשםתים המשרתים ישראליים משטרה *נשי 8ק3 שיש
שלניס לוגיסטיים שירותים ד*םםקים אחרים ורבים זקים,

המוחזקים, בשיםחים ליחידות

מקומיים שומרים (להוציו! המיעוטים גובני הסוטריט ססםר
1,182 לעומת הדרגתית. בכלליה בגינ* המוחזקים) בשם'תים
בסוף ססטרם הבי5 ,1972 שבת בםרף ר1.214 1971 שנת בסוף

ל287'|. הנםקרת השנה

מ969 ו מתבלרת כקלייה נמ111 השוטרות של מספח *ך
הדוח שנת ובסוף '1972 שגת בטזזי ל5ג*1,2 1971 שנת קםוף
משקף זו קלייה של המו*ץ הקצב סוטרות ד145  הנוכחית
העובדה למרות ייעודיים לתםקידיס השוטרות גילס ר^יהבת את
השוטרים, מן יותר מוגגלות הן העסקתן השרויות שםבחיגת
הן כהנלחז., המשטרה בעבודות התאקלמותן *ת לר*ות ניתן
בלעדית* *פשי **י 1ושר רגי1ית. ונדם כוח תוסטת מז^זת

תמ1נ 0ת נכונה הםשקטים הט*קדים, !>חר קל בדבריו

יייטנבח חוזקו .1
חטחסוי בעיית את בוזרקת הקלח לא קוחלטה תשגה
ה0עי ן והחריגה הלכה חב^יה לה*0ן, אדם, בכוח
*ומגט, לא (חמצגת) תמ<!וי לבין (ולתקן* היגוי ב*ן
לע5ות ב^ח השנח האדם כוח ו*קן הגדלת גדל. <*לא
מתפקידים 10 חסתה"בית חי*אליות חיריקווו* על

הםקשרח, על שהוטלו המשימות ומן 1נוסו1ו

קל האדם כוח מצבת עם >מנו 197 ג בשנת
ג0ינת אנשיס 11,543 לעומת אנשים, 12,9*2 חמקטרח
חמגיין מן המשטרה אנשי אי* חן כולל זח מט6ר .1971
חשוםייס האודחייס, העובדים חשם"זים, את וחו
תישראלייט וחש*טי*0 חייקיוביס במשטר היומ"ס

המוחזקים, בשטחים והםקיס"ס
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63 >1ה

תושבים1 00ס)1 לבל לאוכלוסייה, כהשוואה ר,א7ס כוח 0צגת
19731964

ם*קי¥, *נקי 0ם*
וווכויח"ויי^די1וו*ונם נ^

 0ן1ק1~1"
"םו"והטטםיח קז

קרוביםי*188

19641523.00117.4456254232.5
13652,599,000756867263.12.6
£1962'65?,00(164117,56928
19672,775,>1110!01603.7561?3,2
9.21012ס><0':19662.34
1902.919'00011.0529408*812
19*03,000.000€11.194053*1
וו19713,090.000 '1339,391^6
30י14%$*89ג3<ג5001'19123200
0^*229.0343ל1.42211*157313

לםט^םיסםיקה. 7/מרכויה הלשכה טל ר*רם"ם הלחוכים ל9י
רוםשזקים, בט^טחים י^פראליים שוטרים כולל

*4 ל^

לפ> האדם כוה הדרגותמצבת
19641973 

נ" יי 1וו ם ת
נ0*1טינ1)11ומן [111111111

1ו111111נ1רבניגב
88778868ני1ב

תרוגי)לכ
■

0נ011^,
מקובה 62524242636302850!ניצב
ג3746474952535463789סגךני1ב
6*1371451^£85921081211לרבפקד

91213214219222235233246150נ171ווקד
2032082262242262*72^269303374

מקונה 596144221222213161למםקזז
ר0ק1ון 255470652_^._ייב"*מל

537€61676717774807818939רב0סל
רזושוןסק 390^34£1,0751,12211971,3091|ל7496*718800טמל(ו7)
ו שנינה 21.661ז26312901.4411.4831,5.נ41150*010002,0טל(תז
1457141613401,3071,5391.6531,6391.4782003רב'קזומו(ת<

2270ל2.98ג33'גג63ג769ג71639ג1,951270918שזטר(ת)

הבל 5ם79,614100קג^75692109.4089.405*^67.5ל25467^סך

באחוזים +75+^6+השינוי 115+ 15.7"^1+^3+4.1

הסםליס, בם7יי1 ול^ חע"סדיט, במניין רביגםוםדים ננללו לתלו חנ^ים חלוחזח בכל .
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65 לוח

התפ7ן*ד>םג97ו לפי האדם כוח חלוקת

מנ">ה.קיוד*ם

ו"ךרות
ב.6ו י

4.4,

וניה* ק'קוד
1.6

1.9

*

הייקורבים. גמשםד ויסיים שומרים ו*0ו4 ת0חיר בדירי! רנם
בתפקידים שוםריס 40י לסשטרז; ככפיםות מ1רתים כמוכן
כוח במצבת כלויים םאינם נוטרים, י9ו במיתקנים סרבדריס
1*ת המשלמים שוגים מוסרית עלירי מיעקקים הם האדם,
ומשמעתיח. ארגונית הי0 לםקוכודו; וכטיםיתם משכורתם,
ק?ו נובז הקודמת השבח לעומת הגומרים נמםפר ההטרק
בתפקיריס שוטרים קול למ^*ד "ועברו שרובם הדוברה

מוגדרים/^.

*וסי לסי המקוטרת עובדי כל התסלגזת *ת מר*ה 65 לוח
וסיור. (מניעת ייעודיים כתקקידים עוסקים 79,1 י " % תפקידיהם
וניהול): םיקור וקורסים, הדרגה *י:£יר8טיב*, קשי חקירות.

אחרים, בתטקידיס עוסקים .;ךי5.(]2

גם הפגייה ב?ז השוטרים מלבד בחשבים, משטרה בעיכדי
שומרים 633 (קת'מם). מוגדרים בתפקידים שוסרים /</!
ד'קדו' שירותים ועובדי סקידים גו ;שמזים^ ומנ"ק מיקסים
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66 לוח

ה"רצי בססי? 1973הקגבה ובמחוזות

" יי 7.1*יי :ו
וז"י*י הםםח

י קנו 0*מי
ו1וי5 נםיטי

ח*ס1*> תו*גילק15'י' וז זם*ז*ו8*110 תםמ1ז

קצינים
סמלים
סוטרים

1.090
4642
4.273

11717
1074

1065
806

186

600

178

793

המניין םן המקטרת *₪י בל 4םר .*66#2,321.6621.955

2526579217
5*גז643577
11£2

410410_

מרנדיים בתפקידים שוטרים
זמניים מוקםים שוטרים

וקוהיי בדירוג המדורגים קרוהיט ואובדי פקידים
היישובים במשמר יומיים שיסיים

המשטרה עוברי ג? 511.72211421.7552.220ר

ב972ו המשטרה עוברי כל 113505.5371.6421335סך

מלזזםת פרצה בשבר ההעל*לרנ סדקים לאחר ספורים ימים ■
גרולה בתנוסח קהיה 8רם, כוח גיוס קול התהליך הכיפורים. יום
םומגת *יננה 1974 שנת כי נראה, כך. בשל התום הרביל. מן

*נקויס, לגיוס טובים טיכויים כזקבה

(ז90^£, להתגיים ר*בקקוים של בב^םרם הירידה לקרות
הן המועסדיק* כיקורי קל המינימאליים הסטנדרטים הורדו ל*
בוים! מועמדים ) 470 תקכלח, מנתינת והן בריאות בגבולנו!
למש*ר גיוס ת"בי 369 (מתוכם הםניץ קן מקסדה סןגקן!
174 הקניין ט7 של0 משטרה כ*בשי גויסו כמיבן הנבול)
עובד זמניים, קוםסים סוסרים 76 מוגדרים. בתפקידים שוטרים
בשםזזים מקומיים שוטרים ר±4 ד*היד ב7ירדג מדורג אחר

הסוהזקים,

בשירות' הווהק לטי המצבה מז היורדים כלוח הגגה
ר57'טיק (סקלים. הנמוכים חררגים ש*חוז מגלה 168 (לוה
הנטישה ק/"0'6^  המכריע 7%# המתפטרים בקרכ ושוטרים)
הראקונות. השנים בשלו7ו  ההסתגלות בתקוסה בעיקר בזוה
הנטירשיס זוחח 1 ותדק^סים השוטרים לגבי ד,דבר אמוד בעיקר
מחייבות אלה עוברות ל^.79. 0גיע זו בתקוסה מביניהם
מן זד קבונה של הפרישה ממדי זנת שיבלמו טתרובלת 33י*ת.
גגייסם ההשקעה לטטית יירדים פרישתם $ם בי המקםרדו.

קורב17ו המקוםרתי והנסיול ובהדרכתם

בגיוס לביטוי השנה ב72. הרבקובביני הגיים מדינייה
המועמדים ססגיסיים. לתפקידים מתאימים 4*נשים זזל שיםתי
בתפקיד ישיר שיבוץ לצורך מקני5ית הדרכה קיב^ו שבבהרו

והדרכה^. ,הבשרה כסעיף להלן ק*. נעל נו שהוכשרו

יקוינו"ס >קי*רח גיוס, .2

לבין בישר8ל הכלכלי הכיצב בק קשר על מלמדים הנתזנים
שהיתה 967ן* שנת ישר*ל* למשטרת להתגייס הנבונזת םידה
הבקשות במסטר קקע שנת היתר. ומבטלה. כלכלי מיתון שנת
וריבוי הבמטק קוגשוב 10ת. כנגד .(10.93^ ללשקרה להתגי'ק
השכר גובה (מבחינת יותר קוט*ות משרות להשיג המםשרזיות
במספר משמעותית לירידה הבי* הנוחים^ השירות ותנאי
תהליך הגגתנוטרים' בשיעור ר1ינית ולקלייה להתגייס המבקשים
שיסור חל ל* בולטת. ב1ורה 968ןי1970 בקניט נביסוך זה
קטנה בירידה מדובר באשר מכן, שלמחר בשג'ם משמעותי
ביותר קליס ובשיניים >כ971נ} הסתקטרים מסטר של 7*0
197] מ 43 של בעלייה לתתג"ס המבקשים ב^םםר ל*םובה
בטססר משטרתית ירידה חלה *כן 1972 בשנת ל11972,
להםבית לגיסייה ב1דק הקלדמ, ביית יוחםד, והקו הםתטםרים.

שמי

ירייה קל השקיעו הדוח כשנת קהושבל שההטבות נר8ה
החדש השכר השפיע לא ז*ת, לקוקת הקתסטרם. במםקר גוססת

ו טעמים משלושה להתגיים. המבקשים מםםר עיי

במשטרה, הקידום לסיכויי רבים צעירים של הםח^ת תיםר .
החדשים. השכר ולתנאי למיניהן להטבות

רכים לגעירים קוסמים עז^ז בשכר ההעלאות למרזח ■
*חויס הקיבזרים ייתר גבוה שכר לקכל הריאליים הפיתויים
םהזזים השוטרים של הקסים הקירות סתנ*י גם מד, המשק. של

מרתיע גורם
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הח** הקודמה. התטי*ת ליד מכסניס. ד^יחר, טל הבלבדית
ס^נזייכ נקויטים הת*קגעות של מדגדר בקסליל הכל תזות *ת
ת*סי, הועמדה ד*קוכורה, ב*קויזת "ישי נםיח יטנביר*

ישיר. סקצועי שיבזץ מובילת:
בתםק" מים1' לל* 8דם ברח לגיוס גושםנק* ש ניתנה

סדים. לגישת בל0יר?ו מז^יכיס ס*ינם דים

*קדמיים, ת*רים בעי1 זעשים 3ג גויסו הגסקרי; בסנה
לת*קידים ישירות שובצו ר*קזמזןים 8שתקי* 12 לעומת
תטקיד היקבר שלידם עורבידין. בשניהם סיגררים, 0ס*יני*ם
בכי כסוציולוגים. בטשפםנים. סדובר הסשסט. בבית תרניב3ים
הרוח מיזף החברה גזחף של *רריס מקצועית ובבעלי מזוים.
החשיבות בדנר תת^%םר. קיגוי משוס זד, נגעם יקז הטבע. ופתי

47 לוח

המצבה מן לג ו והורד >>וזז*0
197 ג  1964

 וק31ר ם| קיייוק
וזטינוי ווז1ח

ה10וט?ים ■1ווו
תיורייס 50ז □תם

תתנוטדו
הוייי *ו'?ו ה*ניו

195433^7^6+ 8^6
961£300.2+ *1.1

19667713614*4+1053
19676*7357324+ 172.6
+22££ש196111446 434
19691*323575+ 150

נ^1.5051.5887814 0.1
19711.4441.452734 0.6
+94392ג.19721 8>6ז

1.866522

68 לוח

ל*>היורדים המצג* גשירוונמן ויתקס
1971

נןןן^וחו] 11  11 ■םקיי1111

ו ■ו3י■פ3ב■

בכירים ו5ג%26__■_6קצינים

ב30112122664טםקחים

132672352952483616941נ*27סמלים

364033/075ם2135*ן4^74111315404שוטרים

הגל 1,0605221629135029076611006226130סך

ע0 חשות*וו
112410455122*153ז15942131.10

המצנדו נון מיודדים )7כל
כלבד נהנחזנוםר^ס

י 96 



כשנת ר,חח שנו! *ת לציין ניתן חדרנות ככל המשטרה ל*נשי
*גשי של בשכרם משמעותית העלאה הושגר' שם: מקגה,
הושתת ,1973 םורגיסם שנחתק רחזש, השכר הסכם ר*שםרה.

בקיסיים: עקרונות שלוקה קל

עובדי שכר לבין המשטרה *2שי שכר ביו הטעו סגירת *
הגיבור'. במשק *חרים ועובדים המדי1ה

הסשםרר אנשי בשכר הקיימים עיוותים, ביטול *

פיגוי קבלת ~ גיותר החשוב *ולי. היה, שלגבינו עיקרון ■
והכללת השוטרים, של המיוחדים השירית תב*י עבור הולם
טריקות ל1ורכי המשטרה אנשי של הקובעת ב*שכירת זו חוקקת
השכר מרכיב הגרלה ב*ק7*עות הושגה זו מטרה לני*ליוות.
עבודה ותו*י מאמץ עבור ני 3 ופי נמ1? שטירוקז גמל", המכונה

השוטר. תסקידי *ת המסייגים מיוחדים

73^נ. טיוק הו* החדשים הגמל שיעירי סל תוקםם
ר*שטרת ל"נשי מלא גקל תוספת של י,קררטים ואיגודים
הוגדלו לחודש, לי ל'5>ע ל'י 75נ בין שגעו לכך. תזטוים
שיעורי מ0קח) עד (לרםל לי 3י120 (לשוטר) ל''י ל275
לי, ל105 ל* 90 בין שגעו זכ*ים, קל אחר לםוג חלקי נמל

לי, 275 עד ל'י ל25ו הוגדלו

(סקירות* גםל לתוספת עתה עד זכ*יות חיל שלא שוטרות
לתוסטת זכו טסקח) דרגת יעד שיטר מדרגת ומזכירות בתבניות
תלתשלבי ר'רוג לםי ל"י, ו125 לי 70 לי. 45 של מוקטגת
שוטרות יהיו ואילך ה"21 השידות משנת הוותק. שנות עלםי

לחודק, ליי 275 של לתוספת זכאיות

הוותק ובתוק*ת היסוד במשכורות קליות חלו כמקביל
הוותק תוספת מנןקח,  שוטר בדרגות המשטרה אנשי של
לסגום קוירות, שבות 20 ל*הד השי*, בדרגת מגיעד, החדשה

מגט. ל'י 276 במקום לחודש לי 306 של

69 לוח

0ן תס*ביתהמצגתהורדות לגי
1971

1*קייית נןיינקקי.1ו1!
קריםבנירים י?

קל 301.017נגסר

1419נטקודו

1%נםםו

ניט1קיו נ_1בנ0יו
כוקוח נ?^בוה 106599םיסרו
וותרוה גטיבית 135_36סקרו

?ק1כת 141114יקו
11505נםהוחסרו

■תריח 11_11קיגו^
337 סי"קידו*הובה*והו*רהל1ה'ל

חבווןל ליד בוזטילח תגביל סקיםי "ויסרי

רםו*י>ם היבטים .3
ההיעד מ*ונע בי קנלר ושוטרים סמלים של המחלד יםי מניין
7.6 בעדרו קגינים בשנת, ימים 114 הו* ה קבוגר. של רות
היעדרויות נם כוללת םו1לה בגלל היעדרות נמכו^ע, ימים
0ילוי בעת כנשטרה ל*נשי שגגרטו וחילות* טביעות סחמת

איבה. טעולות עקב וכן תגוקידם

המש ^רסוזוי השירות בידי נבדקי לגיוס מועמדים יולםי
גמגזןו ומתוגס רםתןית, ועדה בירי נבדקו "שים 02ג טרתי.

הגבלות, עם לשירות בתקבלו היתר לקוירדת מתאימים 120

בבסיםי התברואתי הםצב לבדיקת שוקסות ביקורות גערכו
על נוםתו ל1* הקונעת הרנ*ו*ה בודקות ובמיתקגית. המשטרו:
ביקורות נקךכר בפקביל, שרד,, יחידות ועל זמגיים מטבחים
8נשי ל00"1 בל1:,ס_ ,^^ 1?^ך לםועלי ד*זון, לעובדי
1יח הוזמט חודש"ם מרי שטקת. גגר היםונים גיתנו משטרה
שוטרים התידות* לבל כלליות ותרועות רזושזנד, עזיד,
פאוש שוטרים חובקים: להשתלמויות זומנו שונ1ת ביחידות
הדוקים מגעים 1 רופאיהם עם קשר וקריט לביקורים. זכו פ1ים
של הדפוקה חיל כגןן: שונים ח1ץ גורמי עם קוימו ימוז*ידים
נערך המלחמה בעקטת חולים'. קוטת הבדידות, משרד *הל,
קמםרים ^000 תרמו י1ביבר בחורש הדם. בנק עם תדש חוזה

יט. טנית

שכר הטבות 1זי

חרשים כוחות ולביקור ההתפטרויות ממדי וגת לבק^ם תקגמה
השכר של םקסת בדיקה ח^בה ר*שטרה, לעבודת לת1טרף
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הלוואות קרן גם נזסדז? ליחיד. ל''י 000£ של סך עד ביות
ויפקעך תמוגר מקודד עלידי הטםוםנת ליוה לגורבי מיוחדת

ל*יש, ל'י 000י5 עד המלוות

לדביקת ס?נקים 71 אושרו 1973 בשנת וםיןע; מם1קים
אחרים במקרים ולטיוע שיתוק לגםנעי אורטופדיים מבשירם
שי למתן בקשות 126 אושרו ב8ובן, ל'י, 38.7.16 של בפטם
לילדי תיטו חינוך לטילנת בקשות 42 לקצבה, ליו*אים
להשתתפות טנםיונרים של בקשות 19 המשטרה; םנ*ייטיםשל
של סך בעבר. שקיבלו להלוואת הריבית בתקלום הקרנות
שהגיעו שוטרים לילדי שי הענקת ל1ורך אוקור ל" 15,4117

לםגווו*.

בריאות מסיבות מהתיל המשוחררים םשסדה אנטי 43
בעבי הרווחה ק*יני בסיוע סוק*י ל?י1בה, שסרקו משום ■ו
*נש4 של ילדיהם לשילוב דאגו הרווחה קציני קונות. רות

הקיץ. בםגרת שונית בעבודות משקרה

דו^יוג פעיליו! ד

ביחידות הי"רות ערבי ההדרת על רגש תשנה שם הרבבות נוות
בתי הםעלת מלבד ה^ול. משמר כיחידות ובמייחד המשטרה
בבסיסי חדשים ב01י1 בתי קני תשנה נטתהו הנךימים. הב1סר.
לסקילויות דאבה המקטרת רבנית יבח^טיות. בביתלתם מג''ב:
בטורים, בתנובה, הגיגיות ל*יבית *ורג1ו ביחידותו דתיות
וסריגה. "דת בנוש0י הרצאות התקייםי חודשי0ו וכרישי
שי1 דרבטת 1תת עלידי ישר*ל ו'^זגי יהירי*' תודעה
תורנת לתרבות הםחלקר" בשיתדף טרצימ. ועלירי הםשםרי:

החינוך. משרד שעליר

במטבחי לעוכריט כשרות לסימני מזורז קורם נעדך
לגורך בסםבחים סתק ובדיקות סברתיות בדיקות נקקיו סג"ב:

הכשרות, על השגתה

הדין בבתי לקוםרים מסיי? טיט1ל ניתן בקשחגו לטי
של ענ"ניס בהסדרת וסיוע המישיות בבעיותיהם הרבניים

קדיש*, בחברות שוטרים משטחות

עבהה עבור השבי תוק*ת של ר.קל*ה 0רשרה זו בשנה
פםקח. דרגת 5ר סוטר מדרגת משטרה לאנשי לילח במשמרת
מתעריף לק^ לי לם1^ לשק ליי 5ם.1 בין נזנים השיעורים
לש5ת. ל1" ט4.; ל'י 1.20 של לםגום וו חוסטת תועלה 1.^74

התוםםת בטות". תעוות לבעלי סשולסת מיוחדת י1ום0ת
לחודשי ליי .30 של בשיעור היג

הטבנ*ים לדירוג ח*קדמ8י הדירוג לטי משכורת תשלום
עקרונית. ווישר

גיה"6 בוגדי וטעלה םנרניגב מדרגת טשטרה ל*נשי
בין נקוים ששיעוריח תוםטת, תשלום נקב5 בכיריס. לקטינים

הדרגות. סולם לטי לחותו, ל''י לםטב ל''י 170

וכויות ב.

בשירות להמשיך טשםרה *נשי לעלדד כדי שירוון םינם מנ1נק
מנס רבות עיר לתרום ביכולתם שהרי  55 גיל קחרי 1ם
המסילמים משטרה שא2שי האוצר, משרי קם םוכס  יונם
זב*ים יהיו .60 לגיל בהגיעם לגימלאות יםורשיס שירותם ז1ת

מיוחד. סרישה למענק

שהיה נפטר של לשאיריו הביטוח סטם ניםוחח"ם. םכדםי
בקרגות חכר לי. לו01^10. הועלת השלםרימ נקרנות תם
בגובה ביטוח סבום יקבל ה1םר/ה זרג!1 שבן/בת השוטריט

ל'י. 10000

לבן/בת טיטחיז סיגו" מעניק החוק פיטורין^ 9יצו" חיק
אחרת ליחידת הקיכרה עקב שהתנוטר/ח קשטרה #*ש של זוג
עובד גט וםוי החוק. לס הקברים. נ>ק^ם 0ת להעתיק והצורך
לםינליי ישר<ןל, לםשםרת להתגייס על'ס1ת מעבידתו שהתטםר

תקת^ מטעבירו םיטזד"ן

תימן חינוך בםילגות המשטדד. של להשתת*ות נוטף חיננך:
השוטרים קרנות חברי בהנו ושומרות. שוטרים של לילדיהם
במוסדות הלוטרם לבניהם "/>י50 של מםוע *ו מלא מסיוע

גבוהה, לתשבלה

ופרסים בדרגות קידום ה,
בדרגת שירות של המזקדית התקוסה הקטנת על הוזקלס תשנה
חודשים, ל'י;ו דורשים קציגים,נז8ו קורס לבוגרי משנה 5םקח
ימעלדינ נ' כציוז בסיסי שוטרים קזרק שיסיימו משטרה ■נשי
נסםוה לאנשי הדין הוא תקורם. בסיום רבשיםר לדרגת יועלו
יועלו אלה מטייטים 1 ומעלה ב' בניון סמלים קורס שיסיימו

הקורט. סיום כיום שני סמל לדרגת

קל הקידום בסולם שינו"ם לערוך הגעה עתה נבדקת
יותר. ט*7יר קידום ל0טשר כיי הנמוכים הדרגים

וסעד רווחה נ.
להלוואה בקשית 1,715 אושרז 1973 בשנת לדיני: הלוה*ה
ההלוואות םטם לי. 4,429550 של בםבוס השוטרים מקרנות
לסכום זו בשגד, הוגדל דיור לגזרך משגורת ל*ג.שי הניתנות
למטרות בהלוואה הניתנים הםכוטים ריגדלו כן ל'" 10.000 של
של םיקולה יאחר בדיור םונירו משטרה אנשי 239 אחרות.
משרד היהודית, ד*וכנות כנון חוץ לטר*י וסנייתה ד*שםרר.
וביי. וטיתות* שיכול חברת *טרזות*. חברת עסירר. השיבו*.

'סקען" ושל השוטרים קרנות של משותקת קרז תוקםה
קונסנזרוקטי למטרות חלותוות למתן ל'י 1.000,000 של בסר
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תים כ עיריית טיס*
היד< כהן *לי ע~ש יקדוןל" שוטר ►קרם

י;ל*ביב מחח םםםה *בן. יהודה ראשון רבסמל
ים1 ממרחב בןב*ט, יעקב ר*שוץ רבק*ל

חולוק ןו^בת
תלאביב מחוז 0מסה ע1יז אברהם רבסמל

חניער1 נמקלב

י] ףדחב
דסתנן ע*י*ית 13סי

ז דז םמרחב משסרה ל*נסי
עמיח י7קב ראשיז רבםםל

קלמרו מורים ר0שון רבסמל
אללי רז7ל חושון סקל
יפו מרחב

אז!ר הנזירית 1חמו^1ונוז בוניט חולח' עיריות *רסי
נ יטו מ*רחב מקוטרת ל0נסי

ירגט דדד י0קווז דנססל
<מיל*י קלום רבםסל
1'בלי אברהם שני ממל

בדר1ת משטרה לאנשי >קדכס1יים דירינים שלז7ה: נזםםו
םשטטניםנ ייררנ אוניגרסינתןייםנ י10רים בעי1* וטעלח רביםםל

והרזה. הוונ^ה םיעיי ויירוג 1 בלבלנים/טחניםים דירונ

המניץ. טז משטרה 20קוי 3,850 בדרגה הועלו הרוח בקנת
גםנויים. טרםיט 1.359 הוענקו כמ1נךן קגונה. לדרגות 91 מהם
לשייטת הטרםים שיטת 1ןז1 לבחון מי הוקם מיוחד ג^ת
הגוות ו טרסים הענקת של תושה מעדכן; ילקיע במשטרה

עבודתו. את נגזלים טרס

תוקר קלידי מצטיינים לקווםרים היענקל מיוחדים םרקים
דשו1ות. ביחידות שנערגו השוטר. '"יום בםבטי עיריית

ה0^ הקוגה הנ*רס חתני

תלאניב עירייוג טוסי
ת ממרחב חקזז. חביב רבסמל

יטו מםרחנ והבה, בנ'מין דבטםול
הגמל מ^קגיר נחגיני. כ'רדכי דבסכי^

חיי'ד קחו מלי ע'קי י^ייול "קיםי >יקי חל*קת טקס
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תסלהזקיב בשקחים האדם כרת קול לכללית הנקיבה
ל(ו10,!, הגיעה ישראליים* משבורה *נשי מ8>י3 גם (המורכבת
טד יותר גדול הישראלים מסטר למעשה. אשתקד. 1185 ל*וטת
הטתבי* הגסטרד, *נשי של מסםרם רנ שבן לעיל' הגקוכ
נ1 מיי הירוק. לקו ש373ר ליהירות לוגיטם"ט שירותם

שם, השעלים הגבול טש*ר בוהות את ביללת 0ינה שהמצבה

קוד בשנים שנקישו וההדרב^ ההכשרה לוילות בהמשך
והעלאת בשטחים היחידות של הםעילות בושר העל*ת למען מות
שינים. קורסים קדיכ'ו המקומיים" השוקדים קל הטישיו; וסתם
מיוחי קורם השבד; גקרך לימודים. 3ידוד תדבות, סקילות
י*ולב "נקים. (<4 בו והשתתםו םוזזורים ב2 מקומיים לשוטרים
הקורם. הקםחים, ם; לטפלים הראשון הקויט בקרד זו כשנה
28 כו והשחתטר חודשים 3 1בשך המרגי. בביחס קתתקיים
טקגיעיי" לבל ניםף ושלמדו?. יהידה ע1ה, הכסות: משלזש חניכים
ור^עה בקודים ניזסל עקרונות גס נקורם גלסדו המשטרה,

נעלנמי

ביו חבריו. ובשם נש*ו הפיטם בנאום הודה הקודט 1וני1
גירותם חברתי *חר' *סקקט גם היד. 11 ,לקחס 0מוי1 היתר
והמגע הקודם לחניכי המקדים של והידידותית המייהדת
הפסד בבית האחרים הקורסים חגיכי עם לבו שהיה הקרוב
בנעיחן דעותיהם את מקרוב ולהכיר לעמוד לנו גיפשרו

בישו*ל<* החיים העמים לשגי משותפות

בשמנות תטקידם את םילאז הכ?קוםיים המשטרה 0בש*
כסעילוי: שנתסקי לבודדים סרס ולאחריה. ד*לחמה ט:קי0ת

עויבח. לםעילות בסינע *ו עדינת

יח11!7יס מרחב
יתקילימ ע>ייית 6וסי

ו ירושלים מסרחב מקומרת ל*נשי
0טםר שמקנל ראשין רבסמל

בהן משה ראשון רבסמל
מזרהי משה ריןשק רבטמל

םרחבמ'קה
חיטת עירי>ת פרסי

י חיטה מטרהב משטרה ל*נשי
לוגקי זליג רב'ספל

אביגי אברהם שני קמל
נלנ3ז אמיל שוטר

הגליל םרהב
עכו עיר"ת מרסי

נ לשעבר נ1כו מנסת משטרה ל*נשי
בני*ין אלקסנח ראשון רב'טמל

םוטא נימר קיני סמל
ששח סנחס רבישיםר

ן^קוגי הםחדז
חדרוז עיריית טיס

לשעבר חדרה מב^ת דה^ מרגלית שני סמל

חמוחזקים בשטחים האדם כוח .5
ך,חולטת השנה בסחי הגיע המוחזקים כשטחים השוטרים סטטי
הם המקומיים השוטרים מן 44 אשתקד. 857 לעוסת ל2*8,

חדשים. קגוייטים

70 לוח
הנפזת לפי  הכזותוקים בשטחים האדם כוח מגגו!

1971
רמגלי'ד ן>0 ו ר י6 *11 קיג^■חוית(1 יז8וו

םהם6ד4םטחכ"■■■יינו
■מיידים"1י"לם

הכל 7130נ816חיו^82םנ(1161סך

^31431211141קגינים
^____1^1טטיקיט

347171916247165סמלים
73366156271661641123שוטרים

19191331313שזל'מים
4נ9441שכו'זים

מוגדרים בתפקידים י^וםר'ם ■
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נ1>ער. נתוקרי בתובעים. בחוקרים. המדובר יעסקו, שבו בתחום
נדרשים ההדרכה מערך מבחינת וכוי. בטקתנים מרפ. בעיבדי
לכך, נוסף הדרכה. שיטוח של מתאימים וארגון תכנון לכך
בבון למשטרה, שמחוץ השכלה במוסדות משטרה אנשי השתלמו
של היוםיןיטית בעבודתה הכרוכים טכניים במקצועות הטכניון,

וכוי, ואלקטרוניקה קשר מחשבים.  המשטרה

לביקורת המשקית של לסתיחותה קויותםה החשיבות ב*ד
כמשאלות יחרה ד^זזזשכות של גיק^ה המשטרה גקסה החזץ. מן
תטקיזיח עם ישיר קשר להם ק0*ין כמקרים ווזי ה1יכור,
טוסזזת קלייי לעתיס, נקנה. סל* משום הוון. המונרריס!
שהדבר במה עד חאזתז לקראת ללכת הי* המגמה *חרים,
והמעשיים, העיוניים הקורסים בלל מוסברת זו מדיניות גיחן.
בך ועלידי לסביבה לגיםיות השוקדים קירוב  ומטרתה

הציבור, עם הקשר 8ת להדק

'1קיכ*י הקרבות. פךוץ עם שחלה סההםטקה לבר ח7הכטרד
למחוז קיסח הםטר בית וס1ל ליחידותיהם הוחזרו הקורסים

תל^כיב.

דעות והבעת דיונים ע> המבוססח הםגגיל, ז^יטח שיטת
בכל וההשתלמויות הקורסים ככל הרגהגה גל*דיס, בנושאים
לירי המשתלם הבאת חיוביית; נקודות שתי זז לשימת הרמות.
ההדרכה מערך אחרים. של מנסיונם ולימוד קנמאיח מחשבי,
"הגיוס למריגיות כהת*ס בם להתארגן י^חלקד, השנה נררקו
מדיניות של םנ*תה .1573 קונת בקולתי שהחלה הרבשבבתי
לתסקירים שנועדו מגויסים של קליטתם חחלוך את לקצר  ת
מקצועית הדרבה מקבלים אלת מגייסים במשטרה. םקגינ^ים

ייני נזעניס וז*וי1י חס5י בית םקקד

ו
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בםס?! הקסדה 1 מסלולים בשלישה גתטיר פעלו הקורסים
ל 1371וט1ט הגיוס קקב כחוקית. והכשרה פיקודית הכשרה
המגויסות. הבנות במספר ניכרת עלייך, תקונד, חלה נבריט.
קורסשיםדיםנ שיטריח ו"135 שיכורים 128 םייםי הנסקרת כקונה
של שונים בשלבים שוטרות ו'28נ שוטרים 109 נטצ*ים כעת
לתבשרת בנגרכו כנוורויס קורסים הבטיסי! המימון חקו0ת
*ב*י חיקי] לשירות שגויסו תיפה מז*יניברסיםה סטודנטים
של מרוכזים נקורםים רגילים משטרה בתפקידי השתלמו סנב
קודסים ו מניב יחידות 11 הקונה הודרבן זאון ובשיטה שבועיים,
בתם והודרכו חיב'ה. חיילית הממרח לגורן קיימי בנירחריס
מקוכ"ט לסמלים קורס נערך מחזורים, ב3 היילות 2411 השבה
קיימו סקוטיים^ לקוםרים קורס ובן המודחקים תשסחים מן
ת1תה, ביתני היקרים. גגוןו י*זויגים כמק1היזת קורסים נבו

יכו'. ג"טדש בלבני

1973  הם!11קורה בםסנרת קורסיס

י1ח1י1י0 106■

1=יי* "!■נ££ 1 "י. קקו
םםקי ■קויק

£1שיםרימ/חוקרים
בםיקי מקומיים 26464שוטרים

117331סמלים
מקומכם 4656נס*לים

5]*ו1סקלות
274084קגינים

למקישיס 254155מקוצר
25052חוקרים

לכגדזח 152320הנתרקוה
גיק^ש 144גלבגי

נסכונה 12226כתיבי;
גבירים 22554קגיניס

נוער ל171נחוקרי
תנועה 21ב1ג1בוחני

יוחד 2111וגז
מב"ב/ן^במ 0443440ירזניט

4574יגהי81
בזג*כ/קמל 140140נטירונים

חוליות ל979מטקד*
0לתוט 78קשרי

2בניםרזלים
טקיםייט 4141ו39טדים

הקורסים תיכניות )2חר י^ר 1טור נ?5קב לבצע הוןזלט
םן תחוזר להיזון ניתנת לב תשומת םזזזור, בל א?7/; ולנחון
^ל ההתווטח מידת ולגגי הקורםיס בוגרי לגהי יםרחבים
הסקנרעי שהו1ומד בוץ בשטח. המקישית לכבודה הקברטים
של מ^נות נהבנת הוחל מיושז. ורוקו רל הוזן העברית גקופה

לעברית. הנלתורגפ?ים וקדכניים שוםקים טרטומים

נקבקו הקונים, וקורסים של רמתם גת לחגלות גדי
מפריטים, סםנרדםים ד^ומצי ביוקגלדים לבחירת קריטריונים
נקבעי שוםרים לקורם למי^טד נ ז1רם קוח כגיום הקשיים למרות
הנדרש בזה תושוני קסיבוס"י ירירונ לימוי שטית נונ מיני*וה
חייב חוקרים, לקורס ישירות להתקבל הםגקקז ב*ינ*. מסמל
בדר*ת טקחניס לקורס בנרות. תעודת בזנל תיבול בוגר להיות

וכר. ליסוד קונות \2 של חשגלה

לקורס טועסדיס הקרבת לגוש* הוקזטה לב תקוומת
ם₪ר מתמדת. קיקורת עזברים ההארכה דפוסי הקונים.
לקורסים כיועםרים ל*יגחוז המבדק מטה גת סינח קינה'ל
פנדקים חוליית ר,1*ר1י בגזטה תשנה לסקול תחלה פיקוד^ם,
השיקה, לגבי םויםיית מסקנות הוסקו טרם 15ני<וית משטרתיים

נקיינ"ט. )1יבחינים נבדקים *ר

ן משםרה *מזי 250 ן?שונ^' למבדק עגזח הרחז קתקוטת
למבדק מקוםרר'! "שי ק1ינים65 קורס לקר*ת למברק

מ1"ב *נקי 28  בגה'ל ק1ינים קתק לקר*ת

הענקת נול תל^ביב *ןניברסיטת עם וסתן לק^1 בי,משר
1 םוכם בקירים, לקטינים הם0ר לבית "קדמי םעכמ

6 (יבוקים חורשים 6 *עתח יארך בכירים קצינים קיים *
חלק י0ווניכר3ים1*ית, הלימודים שנח מתכונת לקי חודשים)

ואוניברסיטה. שידורי *ת יחםסר מהטיקךרים

אקדמיים בלימודים להמשיך םעתת יוקל קצינים קורם בוגר ■
לי <ין מ 1ם ררתז י^מחגי ובםקרלטה למשפטים ג6קילםה
לםחות, .8 בגיון לימודיו 0וז שיסיים בתג8י בגרלת. תעודת

ולל0 השתל*ות, השרויות הקצינים לםנ £יתח זת הסכם
של חשיבותו תות, עם 1*קדמית. להשכלה שמיניית י^ודד סטק,
להשבת חיוביות מיקוינ^^יות מעודד שהו" כקך הי* חתנ*

בקירים לקטינים הסקר בכית בביהים **ונים

ביצחו וקויקית תחדךגה מערך ב,

1*366 521 143 \.*£2 58 סה'ב



יחייזת בכל להדרכה ביוחר הטובים הםקגיק"ם הבוחרת
ייתר גכוהה רמה היוכירת. תוג*ות שתי זר למגמת המשטרה.
המחש* ל*מצעי הקעורה *ת הכוללת ההזדכד יחידת ידידות,
לביצוע וקורים בלי0 דגנו; על גם *תר*ית *ימון. הגויי
הי* הםרחביות, כיחידות והן השונים בקורסים הן הדרבה
"ומר סל ל"ר וכהוגן בשיכ*וי גראטי, בעיצוב נם גקקה

תודתיהררכתי.

עם ההדרכה יהידת ןן"ןי 71 הקווםפים הםגקים בוכות
י*םג קוים הקולקף המגע כלביהם, הקשריט נתחזקו כטרחנים

הגבול, ובמשמר במחוזות התרדכה קגיני עות

מיו למיבצעים *רצית עתירה *שםש ה*רצי הספר בית
הסטר נית וסנל הקורסים חביבי נקר" הדוה בסגר. חדים.
תקוםת ב*קוך סקרים, ב20 במרחבים היחידות *ת לתגבר
מוטח הסקר בית וסגל ליחידותיהם החניכים היחירר המלחמה

תל*ביב. למחוז

ק*יני {רובם מדינות מ11 המשטרה של חוץ ■ירחי 230
*חה קהם ניכר וחלק הסטה בבית ביקרו בכירים! משסרה
וונקי ר*םר בכיה ביקרו במיכן. הסתלמית, לצורך כמקום
"יש. לב*לף הגי? שמקקים טטר בתי ותלמידי שונים מוקדלת

בנירים לק1יי1ים רם9ר ניה
הק'לישי הי זל; מח"ר תי'ח. הסתזיר לימודיו םייס השנד,
עם בשיתוף נ5יכה *שי שיעורים תוכנית לפי שלמד בר1יקוח
ומקוסט תוק בשיעורי בןייקר, המדובר, תל*ביב. אוניברסיטת

ד'התנהגית. לודעי של ובקויעוריס

לקגלנים הםנ*ר בבית המשולב המשטרה, לסינהל הםסר נית
לקצבים ימים קבוע קול השתלמויות כעריכת ממשיך בכייים,
החלטות! קבלת היו השבה העיקר"ם הליסור נ1שז*י כבירים,

ן^יניייס. ה1הגת *דם1 כור של ו*ח7קה גיוס סור*לז

שרון בבית נזב'ו: בסיסחדרנהשל
בו ונערכים מבב. מגויסי לקליסח כזיי5ד זה הדרכה בםיק
*ר*י סטר כבית גס משמש וטכסים מג"ב. לםירוני קורםס
וברקים השתלמויות בז "קרבים הגבול משמד של לנהיגה

זוחרים,

מדזזבית חדרכה
סקר סמך על חשבה נ5שי ז"גונה ד*חיובית תהריכח תכנון

ה"רני. הקםה רב"נטי בםחיוית שנקרכו ורצונות מוקדם
ההדרכה שעות בזכלל ב%15 המהולים התובה, נוש*י
ב*יוע ד*ר1י תטטר בית עלידי ונשכני תוכננו הםרהכית,
כוללת ההדרכה הארגי, במטה ד*קגועיות והמחלקות המחוזות
קול פייםמקוםייט הטנזני ל1רכים בהתאם הנקבעים נוקבים נם
ויש בתוכה. במדיניות הקשורים מרבדים נועי*ים יקי היחידות,
לחלטר בנוגע המשטר* אנשי את לעדכן קימגמתם נושאים
בתקנות לעדכנם ונו שונים בקורסים ב5ט שנלמד בסיםי

19?3  חמו4טרח בססנרוז השתלמויות

הת6ת65וו1 0מנווט9ר110
םונחוופיםהםוזיוום

סשטרה בנוש*י מרוכז <1יקוו

נעיג 11.310ליחידות
שסירז; בכלבי 15םטטלים

4םבחים
בכירים לקטינים משסרח בנהג*י תיחע
16ובםג'ב
סנב לקציני םשםרה ב;וש*י 18*1יזירוע

תחבורה סמלי
115

בו1)1 סיור יחידות גיל 16מפקדות
ביחידות גנרטורים 73מנועילי

מבב  לרגישים) שוסף בפחון 151זרמי
לקשר הםפר בית לסגל בהדרכה

שונים בנוקוזיים מרחביים הדרבה גחתי
מנ'ב; זלבשי 206(כולל

םג'ב למדריכי 241תסיח
אלקטרוני מדסד,ירות 371מסןיילי נוערקטינים כבעיות 121ממינדיח

תנועה 496בוחבי
הכסיחות סשקרוו! 11גטדויני

בכירים קצינים  תססטרה 09155ינהל
הובשים

.25
םג'ג  קקר 3יופםני

541524סת'ב

נד2?9נ ה11שר 

הדרישה בגלל כםולה כמתכונת ישבה נעדר הק1יניק קחיס
בקט: חניכים. 19 כו והשתו"ו למםקריםקצינים, המוגברת
קורס למסישים, מקוצרים קורסים שני נם קוימו הגסקרת
לכ^, ^ ו^נהל"ס, יהודיים תקקידים לבעלי מעירב

ייעודיים. תפקידים

ניתבה ובכולם הקורסים, ^ התרתבז החינוך קגגסת
הוש החניכים הערכת וד*בלבד. הח^ם *יכות לבוש* הדגשה
לנוק"(י הח1דך ד1/ך^0^ ^ גלו, מעק1; "*^1 על תתה

ההתגהגות. ולעקרונות הלימוד

בקורסים הדרכה של מקיף לתלניל גערבי ההדרכה יחידת
שנלמדו הלקחים ל<1ור קיימות תובגיות ועדכנה ובהשתלמויות,
המר הר,ררכה *ת הקיטה םניילותה תרשים. לצרכיס ובהת*ם
הלד*ה צוותי נקבעו מטוים שינוי תל זה ובתחום חבית.
בנתחים הדרכה י^ורך המקוסייס למחות סרט כחיזם,
8ת לתכשיר הי0 המגמה ההדרכה. מועו1ת עלידי סנקבקז
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חהולכונ ווחדיב1ז#ט?ו> גי""י
פ"טי

ם1ק
סםי י ס*

*ב'ב 33ק*י3י
אב*כ 88משקי
סדינים 66קורט

קצינים  בוטני 1018ז*יגזר1
טבחים 14%16קורס

מטבח מקומרת על 44*חר*י
הובלה פשקי 11קורס

טרבל 11מכשירני

וואתות לרנינות חל^שית המזסצה
150 כ13 םןנעת נהיגה

וזל*ביב ^ונינרםיםת
4 4 טובל! הררפת

 1 1 אופטיקליוו! סקרנות תכנון
לפקירוה םפר 1וזי

13 13 גטסגה כתיבה
חוץ ללימודי הם^י11/חמד1ר

44*.י'י1ם
רגב 11קמ8ות

תניעה בה1יסת תקודה 8ליטוד
טרנזיטטיריים מעגלים ותכנון 11אנליזה

8ורם ם9ר בית
אלקטרונים 11ר11ס*י

האלקטרוני הגזחשב 44הכרת

הקבוזזז 97ריי1 הנוכ11

תריקו מרמי מוטד ותפעול 55זגרגון
קניזת ב2ניהול

זטדח לטנהלי 11קורס

העזים בית
רקןיםזח בניהול חדקוות וטכניקות 1גישות

ווםרינת ג11יר1ה וגינוח
(1*ו'ק0 ושיטות *רגון לבוחני נ1קורס

1האילםים חזותיים יעןדח
ותתרשלם האלמים 33קוסת

בפקידים ןוםחדרוה
8חרים רניבויימ הבנםח 44מס

עבות? ושבר מקגוררת 44חיקובי

כללת תםרתבית ו1תררכה שתיקנו. ובחוקים חדקים ובזזוקיט
)ויש. 1,450 השתחפו שבהם קיון וימי מקנתויות תשחל*ו'ות
נוסטר ועליהם להדרכה המקומייס הצוותים השתחסו בהדרכה
הארצי הםסר בית קילידי שחןכקורו קיקייעי^], הדרכה נוותי

במרחבים, םםאיטיים בנושאים להדרכה

כוונו ההדרכה מועצת עליירי שנקבעו החובה ניקויי
הםשטרה, לעבודות בטיס ר1?שכ;ש ו1י0ורםי ירע להקנייה
לביגוע שוטף ידע ולהקניית כללית^םו0לית השכלה לרכישת
בחירות הגוקו*ים, נקבעו למשל, כך. הקויגרתי^ט. התקקידים
התייחסות תחושתית' אזרחות חמקיסיות, ולרשויות לנבסת
*רגון משרד וניהול ארנון עבודה, כיוסר ולרגעים' לציור
מברקים בםוח דיבור, נגד^לי קשר' וסילבת, חבלה ושיטות'
הםדר "השלטת בנושאם. הומר ל11רר הוצ)1 כםו'כן. וכוי.

תטלילז', הלין ו^רר הסליליי .החוק ושיבורי.

תיבות ומעולות כללית חקוכלה ג,
בכירים קציניט קורם כוגר יובל שלטין חקכם ד"ושנ םגמלר*
בהסכם איו בגרות. תעחת לל* 01 8קדםיים בליםחים לד*שיר
ליטודים לקודד ה3גמה סן הסתלקות על להצביע כרי ת:
הטדרשה השנח גם קוימה קודמות, בקנים בסי תיכוניים,
לזונשי טיול הה;1ק גמובן, בגרית. בתיטת להטת המשטרתית
ללי הםטר 1בבתי גבותד, להשכלה בכזוםחת תלופריס משטרה
לשוטרים וגן וערבית זונגלית ללוםרי 1!קסםרגיים ■םודים
םבימנת ר*קוםרה העברית. הקוקה ללימודי ה*תםנים סקוטיים
בבחינות בהצלחה העלסזילס אלד, קל התיכוניים הלימודים 0ת
וקורסים שובות השתלמויות עבדו סקטרה *בשי תבגרות,
ועוד, קבוד"' ל0רי1ץ המכון הטקניון, צהל י כגון חוץ בסי*רית

 הטשטרוז לםט1רת מחוץ והשתלמויות קורסים
1973

להנרסאח! 90ר גיח
דנב הנדםאות

לנהיגה םפר ם1י
או*ניץ על רכיבה לימוד

הזמינים

סק1: סו0 100
ו^חק* וט^ויגיזןםקתז ".וי

3
7
2

4

78
8

19
4

ב
5

מ'יל
3 פלוגות מקקדי קורם
7 *נם קציני קורס
2 בסיסי קצינים קורס

4 חיר קציני קורס
38 40 כיתנת מטקדי קורס

0 חבלניט קורס
ג 18 חובשים קורס

4 מקלעים טש''קי
2 מודיעין וסקד'קי מודיעין קגייני קירט
5 פייחרים *מצעים מקקדי קירס
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תחומית הספרייה

*ק*ועית ס*יות החיל אנשי לרשות להעמיד ניערה מטוי"ה
ותחיקה םדע וחידושי ועדכני שיקף מייע ילחטיץ ביונית

םייע המב0) "^^ ,דף ל*ור ייצא לחודש *חת
ר,כ>ג*י דל ו^נה םק"ועי*. יביבלי""יה ומשפט חוק בענייני
םסריות בש*ר ד0פיים מסםי ל5^1, והגיע ססרים 1,6352
בגריס לקצינים בביה'ס ה*רצי. בביהט (במחוזות, המשטרה

ל543"16, הגיק ובמגב< הקשר במחלקת

חוץ לגורםו הדרכה י'
שונות, בנורות ד^זבםא ההלץכה בתתק היץ לטרםי הסיוע
בהח,0; אן הטשסרת כיוןידןת הוץ גור^י קל בהשתלטויות
"ורחיס ת*שםיהי לסידני םחדן שוגים למוסרי* שניתנה
לקיו זבו "חדים, גורמים נתזמנת קוב0ו למדיהם, ומשתלמים
מחדל קשסרד, ^קוי שונות, מקצועיות ביהירות םזררבים יים

ובהשתלמויות. בקורסים והחירבו קשםרה ביחידות שהו חיזיני ה?סר בקיו1 100וט יום

לאיו וה\*4זח פרסומים ה,
הםרסופם בבות הן רבת עטדה הושקעה התולפת ^^בשגה ל"ר י^ן וגיקוחי $ריכה "נודרת וה; לדסוס שהובהר
הקבע*' ^סקורוון ה*ר!י, המסת .הודעות נ הקבועים ההסברה
.דטי ובערבית}. [בעברית המשטרה" בעולם סהמתרתש

קוגים, ת]0ןםיים טרסוסים וכן קחרבה', *סעם הסברה.

בם0ס^ ^ךר הדצ* ישראל משטרת של השנתי הרוח
קז*ו: התח של עותקים כ1.000 הודסםו נעיר, עיתקיט
תחוברות השנה קורסמו החקירות "ף עט בשיתוף האנגלית,
ו.עכרייטת וםיסול"ם". גליליים הכרחיים, היבקים _ .םכוים

הנוער,

נליונות ל<1וד יצ8ו הכיםורים יום םלחנת של בעיגוםה
*יש לכל שהוסץ ^נ"יבה,  םיוחר ןןקםתולי עלון של
של קעללותיה את לסקר ב1עד ,כ2עדב*/י י*שטרח, ניחידות
קיץחדיט אקםו"ליים ניק"ים ולעסורעל החירום בימי הםשטרח

הל01ון ו1[ו]7ח

0נוהל הןןול10 ביתשמש. אילפן של גועילןתו בםטכה השנת ג0
החינוך משרד ועם היהודית הסוכנות 5ם כשיתוף שנים כנ7ח ח;
לניום המועמדים זזרקוים זןולים להכשיר  מטרתו יד^רבות.
ה*רני ד*פר בכת תנערכים בקורסים המשטרה, לקוירות
העברית הלשון לשיםור ניכר זמן טרק מוקדיו ההרדבה וככקיםי

םיולים

טיולים המקוםרה ל*נ:שי השנה נם אורגנו קודמות בבטגים
ה"יקי חביתי לליכוד היכ עיכם ב1י ל^רע, ברחבי יסיויים

יבעברה, הארץ בז!ברת מאלסים וטרקם ירע לקמייליט
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0י0

ושירותים משק

לתחל0ת יותר, טתוחכטיס כלים שיגישו*  וזמשטיה
נוסף רכב לרכישו* יותר, בגדול האלקטריני חמח'1נ
חדיקים עזר *מגעי ליק*?ת שוניס, טסוגיס קשי וי וני
טחמשטייל חגובנים מראה ולטיפוי וזקירות לצורכי
שינוי על תושם מייחד דגס ואיכותם* בלזס שוכנת
המשטרה *ול הם^צר בתאי התנאים ושיפור המבנים
דיניס ס אספקת גדי עד ח8רקו, לזכויות כתרומה

לעצירים.

?ס1וי1 >ורר היה שוגות חתעתחייות גגלל ואולם,
התקציב בזגלרת להתממש ק>עמיי יזתובגיית קו חלק
בסדרי ק*נוי חייבו שהתעוררו חדשים 1נרכיס המוגדל.
ל0*ל^ הגגונ* בםחוו התרגוני וזמבנח קלג>י ; עדיפויות
ט> חקטיגם עם נרחבוח בינוי עבו1וו1 בי*גוע חייכ
ב*שטר ט"חדת סיירת הקמת המרחביים! המטות
מיבג' <וחרי1ת קבלת אמ<גנ(יס1 הקצאת חייבה חנגול
בג"ו! חייבה לבנון גבול *ל לגיזדרו מנ"ב 1ל*'די עית
<1לה שווייס זו. בגיטרה לוגיסטית והיערכות מיתקנים
קול חולוונאות סעיקי 110 ל#נ*ו1 כדי בתם חית ואחרים
אחרים. ל^רכיס המקורי התבנית עליפי שנועדו רוכסנים

והתמורות התקציב. *יקוור למן רב זנך קבר ל* ועוד1 ד*ר,
וויקםובר. מלחמת לסני ערד ג97ו שנח במשך קחלו הכלכליים
ההתייקרות המוגדל קובתק^יב ההישג זות לטזשל^ ניסלי
נלם, חומרי נייר, מים, השמל (דלק, ובסוגרים בחרמריט הרבה
ד,כםטי שערבו יכך 1רמו במשכורות. ההעלארת וכן ועוד! מווו
11קזו7קד. סל לזה זהה במ$ט היה החדק חתקגיב של הבזמסי
רבוח לגנדז המשטרה קשק על ונגזר המלחמה סרנה כר 8תר

וסיכומים יעדים חמקוקית, ח3עילות ,1

מגמות ש11י בסיסן ג7?1 בשנו! עמ1 חקקוקרח משק
מוגבדים ורגש 4*תוח תנו6וו, מגסי!  לזו וו מנוגדות
קאידן בתקציב וקיגו^יס קימוונים ומגמת גיסא, מחד
חשגת^ חודקוי רוב את <וי6"גח הראשי>ה המגמה גיסא.

המלחמה. שלאחר חתקו0ול או1  והקהיית

,1913/74 לשנת חמשטרה תקזניב אולור גאשזי
המסקרה, של הריאליים ניכית את שיספק ו7יח נראה
טתגנון תמו1בקש*ם אלת ותו הםיד"ם הברגים חן
הבקעה סשוס זח' בחק*וכ בו, חיה יותי. רחוק לטווח
ה0עס זי נ תקוימות ח^ניס תק)!יגי לעומת וקטנה,
תקציג בענ"ני חגושקרת '<ל בקקותיה נענו הי<?#ונל7,
חדש לעידן החיל את לחוגעיד היה שיכול כזה, בשיעור
להי תרמה ס0ק, ללא תל. ו שברש ס ה*מצעי מבחיגת
השלטון ובמוסדות בוגיבור וזגונית חיזתעגיינות וו ענות
והמש מקן הנובעות ובתי*עות בכלל, חביה געגייני

משקרה, ה עבודת על פיעות

יותר גדולים קק>מים הוקוגו החדש בתקציב
שבשימוש האמרים ולשי*ור להסברה למחקר, מבעבר
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עטרות*' סרו"קם מיסוש בתל*ביב1 הגבול משטר ליחידת
סדנת כלביית, ירושלים מרחב קול םע1ר בית הקמת ד.בילל
חדשות משקרה תחנות הקמח רכן בקםרות מג'ב נסיק רכב,

הגדללווז. הערים בשלוש

מכ רכישת 1 האוסיר*טיבי הצירר כמות קזל ניכרת הגדלת .
החלקת המשך לניידות, קסר ומברכות בישנים קשר שירי
רכג גל דכישח ב*רםימ*םיונ;, ר^רנילות הטלפון מרכזיות
גירד 11לקםרוניים מוימהירות זווםיבזאםרת, םגלסיח חדשים.

0חר מחיתבם וגירד לחקירזת עזר

לרכישת יותר בדול בפתשכ האלקטרוני תמחשב החלקת ■

ישירות ם*רץ הגדילים תםרדונים *ת קויקשרו םט^םים 8

ירכשת ^וםוגטגםית להטעלה הםלםרינםר רקות הקברת 1 למחשב
זו, לרשת מהקוכ

התנועה. כתחום דק ול* ב*םיקים. יותר נרחב שיטוקו .
ד*שסרד" י*1קוי ת*ישי ה1יוד של ומתץניוגיד שיםור ■

הטוה. הופעתם ולט$ן בעבודה הנדחית למען המרים. לרבות

לטסים הלוגיסטי הניהול *ת ילהתווים הםקזריית התוכניות מך
הי* הש7ה 11ו טושר המלחמה, של1*תר ולתנאים 3לחטה של
המלחמה לפני שהיומן גירד קםילו בהוצ0ית, וקימוגים תיטכון
שהוקגה הכםף ד"טשטרה בידי שהית אז' בקטייד, נתקכל ל*
שהחמבו חדשים רככ כלי נתקבלו ל* למשל. בר, קנייתו. לשם

המלחמה. לקני

התכנון מן לחרוג הכ7שטרדנ נ*לצה הזולה ההתםתחויות נוכח
ו1ת להשיג כדי **לתור, של מוזבה למידה ולהיוקק דיקורי
רמח לר%רדת ו^י* ל* וכיד הדרושות בכמויות והכרחי
הגיוד, הידרש של הקטרת *ת בטשםרר. הסקוכלת השירותים
המשטרה הגלילק? לוו התקציב, לשנת שתיכגן כפי כז?יקף

להשיג.

בחלקם, ר^, בקרוב להשיג נ?קוח7 שהמשטרה היעדים
חדשים. יקדים ובתלקם המלחמה, בנלל נרחתה שהשגתם יעדים

הקסה בזייו בניית סי^ם בנייה: של םרוייקסים השלטת ■

בביית ו^לטת *קי^ בקרית *ג'ב ובסיס בירושלים הוגדצי
בסיס והקסת חלבנונית כביזרה הנבול סשמר של ר*יתקגים

גענירונח םנוץי? חיווש ח>?יית
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תקילו0>0 ג>

בםג3101 המשטרה של התשלומים מחלקת קיקלת 1973 בקונו:
וו בשנה הסתכמו החשבוטת קדבים: םקקים סל השביטת
הקודמת. בשנה לי 00",7.550ג לעיסת ל'י. כ"*"*",":
טקחזחץ (סילוקה העברי. וקקורות חםוםוות כ0ס390 ד.037
."""> 0ס>*66,000 לעוגת השגה לי ב1^).נ^,80 לםתכם
מ3"טו" <,נשי מקברות "ת כוללים אינם *לה כסף טבו*י

הבנקים. ב*מצעות ישירות המשולמות

והן התקציב. ל,; %6ר טהוןיו* הםשסיה *נשי "^מקומיות במשרד משרדי למיכון ד*רבז ב*מ1עות סשולסות
ב*מנ*ת הקונה שולמו מגב עול ההוגה סוסיי משכורות

כי1 " דדנית בשיטה גינוען לעומת המשטרה. נ**שב

תל בטווח סת^יסיק עבור נןםק" קוירור. דירות רכישת .
זה. ב*חוו ולשרת לגבור י*ובבים משטרה "קוי וקטר 1וביב

לבלעו וומשםרה במיתקני ישיסורים "דש משקי גירד רגישת *
המיתקנים. מראה שיפור

הםעגר ובתאי הטקו 1^תי העגירים קול י*בניס שיטור .
המשטרתיים.

^ קל רסם1ינ£ייב] הםקולות ן"ומי *ת ;סקור בטרם
ב,ס1די ר1ק1נחים עקףו(|.ת ^י לתזכיר י<^ זו, כשנה חםגתלר,

ישר*ל* ק*טרת קול הלוגיסטי המערך של

5ר וקןוךו,,^ ציח אסטקת *ל סוקותת הסשקי המבנה *
והיא לד המגיע הניוד מד! יודעת יחיחז כל ו הגדרכת ליצירת

אזתו סקגלת בט

^ה, עגמו )ת לר^וים ק^ל בן בנוי תלוני0םי ת"יר *
ב*ים הם זטילו משתנים. ולקגבים חח1ים לגיכים וזת

. ^ם 4*6ס0וותבמפתיע ,4

(כדרום מרכן"ם ^סטקיי ב*יקי שבי מקיימת ה"טנזנאות מחלקת
ומחז חיסיק ומשקי, *ישי )יי1ר סריסי י^טקים יבצ*ון),
בחן, המשרתים הבהזטרה יל1ונשי בארץ ר*שטיה ליהירות
שיעיים סהםנים בעזרת שירותיהם ז1ת מקיימים אלת בטיסים

היתידזת. לצורכי כתו"ק הםוםעלים יניייות.

ה^ישי הניוד לשיטור רבה לב תשומת הוקדןוה הקונה גם
החיק ר^ניין ה"למת עם השוגות, ביחידות י*שקי יהגיוד
ד*עכרות כולל ד*קוררים. רוהטו בירושלים ת*ר*י כמטה

^ים מבכורו; םדי יול נ"נ* יגם ^1^11

חט^סרח ונקניב 1

3"ג191 ד31טם,ם לשבת ישראל משטרת של ד^גיל תתקגיב
.^ 194^53,440 נוצלו ומתוכו ל'^ ג000^^1 הסתכם

ל'י, 32,31*9" של נוסף תקציב אושר לה תקציב סלבד
בשטחים המשםית י"י^ת של היטליהן *ת ל"ות *גי*ד

^ ^^ ם,תקניס ל"ג:םחי1 הי^ות י^ת המוחזקים,
זח תקציב נוטרים, בידי ובידיים וטקומות הטלשל מקורדי
גיבוי מוסדית ממשלת. ממיסתת ההומות בגביית מיתג*

פרטיות, וחברות

^ 16398,0003 הטתבם 1972/73 ל"גת י*יתוח תק*יב
נועיו ה0יתי" תקציב ^יך לי 54^,00. נמליאו. והחו"ל
לי ו^4,250 בירושלים. ה^רגי ה*מת של תבנייה לד*עיר

תלזוביב, בקתת חמשרתלם לשוטרים דירות לדבישת

התקגיביק לרבות ,1973/74 הנסםים לשנת הרגיל התקגיב
תחילה תועמד שינים, בירמים של ההשתתטית בגביית המןתגיס
ומינוים נבללו ל* זה בתקגיב לי. 271,3*1000 *7 סכום יגל
ההקנב ל* "ןו תתקגיבית השנה במחצית שאישרו בשבי

לי, 1500,0003 שתסתבםה שינים. סחןיים למוזקיים

בתהילי. הסתכם 1973/74 התק1יב לשנת הטיתוח תקגיב
של בנייתו להשלמת נועד זה סכדם ל'י. ב000,נ<16,20 השנה
המשרתים לשומרים דיידת לרכישת בירושלים. ה*רני הממה
קדקע לרכישת בביתרגן. טג'ב כמים לי^מח תלאכיב, בטהזז
ולםסםר משקרה ליחיתת מכניס בניית לצורך בקםרות

טם^ים* טרףיקמים
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מסוגים משטרה כלבי ב000,ו מפעילה ההיים בעלי מנהלת
סטר. וביישובי בטחרגיים במיתקנים מינבים שחלקם קורנים.
בםהת המופעלים םו*ים, 51 בטיפולה נמצאים לכלבים נוסף

הדרומי. וב*חלו תלזגביב

לגייר פעמים 811 המשטרה כלבי הופעלו השנה במקוד
גתגלו <1לו כבעולות לפנטיום, חשיש והיטוש זיהוי גישוש,
כלבי ערבו לבד נוסף אופיום, ק'ג דב30 חשיש קג 136
והניבים נו5ר בני (ילדים* צדםים בקני יכולת הדגמות המשטרה

המשטרים על בקורטיט

ותתפרסי* הכיפורים יום במלח*ת הקרבות םרוץ עס
האספקה כסיםי פעלו  ארעילם לבסיסים המשמרת טזוזה
נומקו הארעיים לבסיסים חיממה, שערה כל במשך עלטירוב
סידורי נ7שו כמוכו שמיכ1ו7. ו10,000 יסזרו1יס כזיקות 3.00)
שהלקכק, החדשים רהבםיםים היחידות <1נסי לכל טווחים בלבלה
ומטלירת שיעיים מטבחים םי6קו המשטרה לנםבהי נוסף
יום מידי ס^6קי בסררגל ווריוות וכינרת תמות ארוחות טרםיות
במטבחי קסח*קו לזורודוות נוסף חורוזזת, וזטות מנות כ500'10

המשטרה.

ו^חבירוז 9

ר36ו נרכשו, דכב כלי 224 ו תשנה 1רל המשטרה של הרכב 1י
מגבת מגהה הנסקרת השגי בתום מהשירות. הוגאי רכב בלי

קווגיק. ם*וגים רבב כלי 1411 הרבב

ובתוכן התדוטו^ נם לגרכים, מית*ם הרש בריהום בםד"ט*
השוסר ט1י 11יוד וזדש בריהוט רוקטד לגיםר. ההמתנה תדרי
וכירב), גוק'אויר מזרוני עם קםיסות הדש בגלזד י'רג ווף תוחלף
םקירכת בחכנח והוהל *ישי, לצייר הניקור הקצבת הוגדלה כן

המשטרה, לזונקי גיקוי לבוש טריטי של חרשה

בייגזר חלקם *ת הם אף תרמו המשטרה של המל*בה ם/י
המקומי. בשוק בקשיים נתקלה שרכישתם שונים, קריסים

השנה והדפיס תגזוקתו *ת הגביר המשטרה של הרנ^ס בית
זושו1קר םםסים מיליון 30 לקומת סקטים, ביליון 39

טריות מנות כס300.00 הסתכמה ליחידות המזון *ס*קת
ומגרת טריות םבורנ יב000'1:0 המשטרה למטבחי קשוח ומנות
סנות 46000 של כמות לקירים םוםקח בן לאירים, קסות
ברשות וסוסים) (גלבים החיים לבעליי מזח נ.יםיק זןרוזות.

בלבלתי ימי ב99,000 הסתכם המשטרה,

ביחידות בשק ביקורות ©17 ערבי החימוש מרור *גשי
קיבוגיו רשיון עלטי נשק שברשותם ובמפעלים ד*שםרה
סדנאות סקרדיות. כתיבה סבונית תוקבג 0לז ביקזרזת בשעת
שונים. וזיסרש ניוד טריטי מ00*י למעלה השגה ייצרו חחיםוש
קבוגית ל~289 שונים יחיח כי^י 1,305 השאילו החימוש בסיסי

קסיילים,

הוקדשה בו, נקדנים שאבו הםיוזזר הבםהובי המגב עקב
ל1ורך הנפץ, מעטפות לנוש* ובמיותר החבלה, לניש* מחשבה
ארגזים 120 החימלש סדנאות התקינו נעז מעטסות *חסנת
מיכליס 12 התמנו בך המשטרה. יחידות לכל שחולקו מיוחדים'

נטץ, חומר העברת לקזם סיוחדיס

■נ

??

חנזגגית ל6יווי חוזיי! יםכוניוח ק*יור חד**0מכוניות רקג כלי
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בטניות המטפלים הנהלות. ה^ים בשלוש רסלוד נזלקדי
הורעליז 470222 השגה קיבלו '"101<* טלפון ב*מ1קוח הגיבור
חי*: גליו למוקדים ד*נירת קל היוטי הממוגע 0רועים* על

93  בירושלים
301  בתל*כיגג

הרדיו רשתות על הבי*קחת קשר. לביקורת חחול'יר.
זקיסלי, שירזזים. 8.811 הקנה בטקך קלטה המשטרתיות.

חמשםרתייס. בתדרים הטיעות בל6

*45 השבה ביגעי והאלקטרוניקה הקשר סחלקת *נשי
תיקונים. 3ג#6 התקנות 74* קשר, *יוד של בנייה עכורות
ניגרות. קשר גיוד של טכניות ביקורות ו5,902 פירוקים נ26

כשנה בבי*ועס קוהוחל פרוייקטים טסטר לציין הר0יי מן
טייפ* לכלל הגיעו טרם שחלקם י3חלסה.

מחשבו ב0מ2עזח שתו*עלי טלפרינטרים, רשת *

ו הפשםרה מסות ברוב קיום5ל משוכלל. רד'"ס 1יוד ■

בירושלים. חרש סיור מוקד ד*קלת #

שי במתכונת הקשר מערכת ס5לה הכיפורים יים במלחמת
נ*חיזייב; ובמטות ה*ר>י שכמםה תםיקוי ב3ו1כי חיריק. ש?ת
קקור ושתקנו 1ק1רעים נבםיםים מיוחדים! ק?0ר םיתקני םקלו

טלפוני. וקשר רר'ט

(עלייה קמ 49,661^0011 השנה כמסד עברו אלה רכך כלי
דלק לימי 0*,מ8^9 ו1רבו *שתקד1, לעוםת כ%נ).13, של

הזוולייה 1 תיקץ פעולות ב1^)616 טיטלו ר1?^םרר טדט1ות
3,664 ותיקבר מנועים, 570 שיםגה ואבזרים מבועים לחידוש
1יח תיקון הזמנות כ327 טיקלד המםטיר. שוניםי *בודיק
קל החלאות 6 נעקו בהיקר הםקןטרה בםםםנו: שונים, וחלפים
מתהת שי*וגים ביצוע לגורר גסינברולי0ם< לממשה קטינות
והוכנסו שוטגי לחיטה. מ*ילת הועברו קטינות 2 המיס! לקי
וםנןיגה לקבירה הז^זןר; !וחת טסינה היטהן בנמל לשירות

בי6*בי1תן. לחיף תרץלוןה אחרת

רגג. בלי לי1.643 יןלםים ניטק הראקןי התחבורה מחסן
למשטרה* שסופקו טדיטים טיפ על קובלנות ב850 ימיעל

גשתקד. 1.500 לעוסה

לזובשי חדקים בתיבה רשיונות 571 הוטזו הקונה בםקך
מנשי 5517 הבזיקו השבה בתום במבחן. שעמדו משטרה
^973 ק1*נים, 757 מהם. סקטרתיים. נהיגה רשיונות משטרה

שוטרות. ר12ו מחרות דרגות בעלי

ביטטה. שעות 34 המשטרה סדנאות םעלו המלחמה םרוץ עם

ואלקסווניקו! ק*י .6

ונכסים ביגוי .7

ה*ידי במסה הרוושי הבבייז של בנייתו נ*ת"טה הקונה
י. הלנהי *גף יקירית של העברתן נת^םשרה בו11ת בירושלים.
ובתליווביב ביטו משכנז כ'מקיכיות יזעכדותיהן1 (על מיים זיחידות
שי הקסחו הושלמה לכך גוסף ביריקליס החדשים לסשרדיהו
רבנים ה1כקות ו >חכריזו *רבע בקרית מג"ב בנבעת המבנה
בקינו ועבור בצפר, הגבול משמר של הצפין מרחב מטה עבור
כבית ולחימוק לגיור מחקניס תיקמי בביחרגל: הגביל משמר
בן כוח] ובפגוית בס1*טו> הנבול פשםר בסים1 הורחבו י דגו
בדםה שנפתחו משטרה, נקודות עביר חרשים מבבים הוקסו
הםקוםרה נקירה קול המבנה ושוטץ יםוורעקיב*, השרון

ביריהם.

ןךיידי ?זךך התהווה ז?1טובי, במחוז קחלה ההתארגנות עס
בנצרת החדקים המרחביים הסםות עבור םשררים הבשרת של
םשי0 מראש נטויות היו של* ושי^ץ בינוי עבודות  וב^בו
.1973/74 לשנת התקציב *ישרר לאחר רק עליהן שהוחלט

חסקה^רח. שכרשות הקשר *מ1'5י והשתכללו התרחבו השנה בם
נייחים* קשר םיתקני ו היתר ביו כוללים, 1ןלה ק7גר 11מ)נעי
קלקון מרכזות קשר, לרכזות וביקגיס ניידים קשר מכשירי

שדי ומרכוזת וחוץ פנים לקשר 1וקזמאטיית

חימסח קעית בבל םועלים המשטרה של הקשר שירותי
ו טיטית ובשליש

בגםל המסות, בכל טביקה שירותי לביציע  בטלםריגטר
הסיהר בתי בשירות חיקה, בנםל (לוד^, ברגיריון ומעוטה

ו ה*רץ ברחבי *תחת ובתחנות

יחידות נכל ושיהדו! מברקה שירותי לביגוע  בריביר
טורןן חכיקםרד;

ינין ה*ר*י הפנטה בין מברקה שיריתי לכיצדע  טויינית
הזוינטרטל.

בץ ל612^ו1.7. הגיע השנתית המברקים תטעת היקף
מברקים. 1,906 הלחלםי לז1ינטרםול ד0ר£יי ה0סד,
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ו7קני>*1 קרוי "<

עבודות לבינו? מכרזים 128 תשני; במשך סירמס הקגיות טרור
לירות מיליון בחמישה שהסתכמו ישר^ל, סטםרת עבור קונות
סוגי 30143 לקניית ררישות 3,523 השנה לו הוגשו ומעלה.
בנזטם נרכשו שינים קריסים 16703 שונות, בגמייות טריפים
בקבלם שונים סרימלם נרכשו בחוץל*י*ו 1 לי 000,ל1.49ב של

ליי, 7.603,000 של

חגניל ס*0ר קבסיס חדט כנ"ו
מ*ק*ו1 לביקורו! המדוד ,9

הסדור של כטיקוחו תיון המשטרה של ח*שקית חסקילות
(ביקורות נזניטיות ביקורות סידרת המקיים מקקית* לכיקוררנ
כרי הקוינות. הטשטרה ביחידות םתקי) וביקורות שיברתיות

לקחים. ולד*יק שנתגלו ליקויים לתקז

לקולותיו מסגרת *ת מקוקלת לביקורת הםרור הרחיב תשנ1ז
המש ביחידות הקנטינות רווקי על ביקורת ד,יתי, ביו וקייט.
וי122 שיגרתיות גיקירות 22 השבת נערכו בסןהגל מרת,

ט*ע, ביקירוח

חירשנת.י בס*ינריון השתלטות םיימו הטרור 1ונשי
הביקורת בתחום יריניותיהם מת להרחיב כדי למינהל, במדרשה

חםני*ית.

קונבללו זוהרות ענודות בינוע יותר בק*וחר לשלב 1דחה לפיבך,
זו. לשנה בתקגיב דתכ^ן על6י

בשביל שונות רירות 58 המשטרה לרשות הועברו רן בטש
הלוטות השנה בטשך 0רקורו כמויבן משטרת. ל*נשי מנורים
ליי. 3.000נל של בסבום יקירים לזוגות וקלוסורת קסיהיי^יות

בהבקורת המחלקה אנשי תוע*קו הכיסויים יום במלחמת
ו במדינה שונים במקומות המשסרת. לכוהות חירוט פסיקי
שובות שיקום בעמדות ובן משםרה במבני מגן קירות בהקמת

בקריתשטלנה, זמרהיים במבנים ח*ויב] ר*נזות [לאחר
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וזי פרק

>חס>בו
הצ>בור עם
ו>ח7ז>ם
ביךלאומ"ם

זגויה שחמיזקרה צי0ז!י או אמריקגי סגוודנט הוא
ותיק רו* אם גם בקקטוסים. הנוקשה טה יו בי לו
והתייחסותה חמגדט מקוטית לועה לו זכורה באחי'

היהודי. ליישוב

ידענות *ת להוסיף יש הללו תסע*ררים לשלושת
התייי משטרה, בענייני פלוני כ*שר אזרחים קל והבקיע
*ק לבך כלשהו. *הי בתחום קייםת *ינה נג'עס *שר ח*ות
למעשי הזמרח סל הסובייקטיבית חתתייחסות *ת גם להוסיף
מתמיד, יותר עתה םבינים *נו 1ל אחרונה גנקודה ד*שטרה.
רזוין הווזרח. היקוב )1שר >י1 ב^קזביז להבי* 2ריכה הם*םדה כי
הבעיה 1(רנ רואה האמח ל*ו. *ם בדיוק התר נכון אם חשיב לה

ו^יז סובייקטיביות' גקנינייס הקבוצתית תבקיה את או שלו
בםעי )נלג והססזוסיטטיקיו;' היבשת! רקוביוח בעזרת לקוכנעד

הז1פשר, במידת לקד<תו, הולכים בי קוייר*ו תכליתיים שים

וגיני הקלות. ד*לזוכות מז *ינו המשטרה בדיגזוי הקוינוי
ביוון בלבד. ציבור יחסי של תעלולים על'ידי להיעשות יכול
רבת העקךיה עז*דת לםשםרז; וטנזרח שבין המגעים שביסוד
לעימותים' ולעתים זה למתיחות הגורמת והקרובלמאטית התיקף

המשטרה. קול ליגונה בניגוד 3הז!לס שהט

ההמונית התקשורת *מ*?י סל נעדכב! מכירת המשםיה
הקהל. רעת עיגיב על המשפיעים כגורמים המודרני' בעולם
זו םעדבת לב^ז בינה נביט; יחסים מקדכת טפוה כי לה ברור
קיימים מתחים להורדת לתרום כדי בו יק הציבור' לבין ובינה

בשער. העוקרט ומתחים

ה*יגיר 1ם ת*וזל*ס *1

והמשטרה ה4?זרח 4>

התק אגשי זגעינ> ח*י11ר בוגיגי חםקוטרח של ד>קו>ה
*ל חדוערנית חהוזייהקות של יו1גא 0ועל היא שורת,
ולנוכח. גע"וזיו! מטבעח שחי" למשטרה, האזרח
ביית' הטנורים םעצוריט סש^וקיה ניבעת זו בעייתיות

המשסיה. ב>*> ת*"רח קול ג>יגוקו

תפוו"תיי! סמבות >ז מ נובע הראשון חמ^יי
מיוירו*ותיח חלק על ו>תרח ההברה חמנוטרלז. שבידי
חשומר נוף קותשמקו בדי למשטרה* טמכייות וחעגיקה
ושל ד"ו יל*ת ייו ליו* של נ"גב והגויגע הסדר ע*
בנסיבות קיימת, /את, לטיות ובוחו. תוהו השתלטות
אנל 0נ>מ*ת הל1גגדו11 לאינטרלויס, ובהתאם שונות

זח, ?זט3ותי לנוף קויניס קחליס ואצל ח0רט

עם הציבור 0*עי *ייג מגד נובע השני המעצור
המגעיק למעט ^רובלמ^טי, יקע על הט המשטרה
מחם סיטוקו על וגא בק'גיתו לפי טקבלט .הא"ח
#7 בזח. וכיוצא חהוסאני ה*יוע במישור והמגעים
התנהגות של רקע על חם חמוגעים רוב חדברים, נוטבע
עבירות של אנשים, מנ1)ני #ל יאנגויחבי'תיו*, קוליל^ת
שתמיד לן נדו כל'כך הוא ט מגעי ח היקף וכיי. תנועח
כי תהיו! הסובייקטיבית שהרגשתם 0זרהיס יימ)גאו

המשטרה. של כלשהי מ10ילח קופחו

תרע הקולקטיבי מכךון מעוגן השלישי חקעגור
0*נח זח **ין סשטדות. עם במגעו היהודי העט #ל
נחת א>1 יטעם ערג מארצות שבא באזרה מדובר אט
מ*רויו* שב* באזרח או שט, חםשקרות קיל ורוען
אם או ליתודי, נוגש גזקו>1ר ה>>1 ן קונת אירופה 0*רח
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מכך נובע לטובה המשמעותי השינוי והתהדקו. הלכו התקשורת
מאמציה פרי היא בעבריינות, שחלה הירידה כי יודע שהציבור
הוקדשה מיוחדת לב תשומת המשטרה. של פוסקים הבלתי
המשטרה, הפכה חברתי מתח רוויי במצבים לשכונות. השנה
רשויות לבין השכונות בין מתווכת להיות קרובות, לעתים
פרועה, התנהגות למתן כדי וכוי, ממשלתיים מוסדות מקומיות,

הידברות. לידי ולהביא החוק את המפרים מעשים למנוע

להתרחשויות מוקד ירושלים מרחב מהווה הדרומי במחוז
הפוליטית. הגוונים קשת ומחמת ההטרוגנית האוכלוסייה מחמת
פוליטי, רקע על והעימותים ההפגנות הארועים, בו רבים
תשומת את ממקדים התקשורת שכלי תימה ואין ודתי, סוציאלי
לפעילויות לב תשומת מקדישים ואינם אלה, לארועים לבם
בכלל הציבורי הסדר למען בתוכנן, חיוביות אחרות, משטרתיות
את להפר היכולים מעשים כאן למנוע כדי בפרט. האזרח ולמען
צעדים המשטרה נוקטת האזרח, בטובת ולפגוע הציבורי הסדר
קבוצות בהשפעת משולהבים יצרים ולשיכוך התנהגות למיתון
בקמפוס משטרה קציני השנה הופיעו למשל, כך, קיצוניות.
אנשי של לצידם "היידפארק"' בנוסח בשיחות הירושלמי
שהמשטרה ארועים היה לשיחות הרקע ואחרים; ,/שי"ח",,,מצפך
קיצוניים עם גם לשוחח דרך מצאה המשטרה בהם. מעורבת היתד.
היה השנה העצמאות יום מצעד החוק. את שהפרו טרם דתיים
להדים זכתה המשטרה ירושלים. למשטרת ממדים גדול מיבצע
ובפרט הארגוני הכושר על התקשורת אמצעי בכל רבים חיוביים
מופתית. בצורה הרכב, כלי של העצומה התנועה הסדרת על
בכלי נרחב לסיקור זכתה אשדוד בנמל גרוזיה יוצאי הפגנת
כוח להפעיל שלא זה במקרה החליטה המשטרה התקשורת.
התנהגותה דרכי את שחייבו היו ביותר. נכבדות היו והסיבות
התנהגותה צדקת הוכחה דבר של בסופו אך זאת, ששללו והיו
הזד הביעו הציבור של ורובו הממשלה הכנסת, המשטרה. של

ארצי קצינים בגנס והמפכ"ל המשטרה שר הממשלה, ראש

הגשת הוא פעולותיה בכל המשטרה את המנחה העיקרון
של העיקרון האפשר. ככל טוב שירות ומתן לציבור מרבי סיוע
בבסיס גם עמד הציבור, עם אמצעיים הבלתי המגעים הרחבת
אלה כגון ובארגונה, ישראל משטרת במבנה שהוכנסו השינויים
עם התקינים היחסים חשיבות של הרעיון הצפוני. במחוז שחלו
ויעילה, תקינה בצורה המשטרה תפקיד מילוי לצורך הציבור
המשטרה. אנשי שעוברים וההשתלמויות הקורסים בכל מודגש
בתוך הקומוניקציה את להגביר גם מחייבת האזרח טובת
השירות איכות על השפעה לדבר שיש שהוכח כיוון המשטרה,
את תגביר המשטרה בתוך הקומוניקציה זרימת לציבור. הניתן
התמצ ואת וציבוריים משטרתיים בנושאים השוטר של מודעותו
שהשוטר ככל תפקידו. נחיצות על אותו ותעמיד בהם, אותו
להעביר יוכל הוא המשטרה, בתוך במתרחש יותר מצוי יהיה
המשטרה יותר. ונכונה יותר טובה בצורה עמדותיה את לציבור
כזה, אופי היחידות למיתקני לשוות יכולתה ככל עושה גם
רתיעה תהיה לא אליהן, המוזמן או לשירותן הנזקק שלאזרח
עם מגעיו את האזרח על הקל למען רבות עושה היא מהם.
ולעתים עדות גביית תהליכי קיצור באמצעות המשטרה,
לתחנה, להטריחו במקום אצלו, ביקור באמצעות  קרובות

כמובן. ולאפשרויות, לעניין בהתאם

הציבור בקרב הפעילות ב.

בינה לקשר רבה חשיבות המשטרה מייחסת צויין, שכבר כפי
מידע להזרמת ממאמציה כחלק השונים, התקשורת גורמי לבין
ינואר בתקופת לציבור. ראשון ממקור מבוסס משטרתי
בעתו בעיקר השונים, התקשורת באמצעי בלטו 1973 ספטמבר
על ללמוד ניתן המשטרה. פעילות על מרובות תגובות נות,
לסיקור זו בתקופה המשטרה על הסיקור השוואת מתוך זו מגמה
לנושאים זו בתקופה ההתייחסות אשתקד. המקבילה בתקופה
סוג מבחינת יותר רחבה היא המשטרה ולפעולות משטרתיים
מערכת מאמרי אישים, ראיון מבחינת המטופלים, הנושאים
יותר מאוזנת בצורה מוצגים המשטרתיים הנושאים וכוי.

יותר. ואובייקטיבית

המשטרה כלפי התקשורת אנשי של והיחס הגישה לשינוי
פנים לענייני הופנתה הציבור לב תשומת * גורמים מספר תרמו
רב מקום הוקדש כך ובשל במצוקה, הנוער לנושא ובמיוחד
שופר לאזרח המשטרתי השירות המשטרה! לשירותי יותר
ההמונית, התקשורת אנשי בחוגי המשטרה דימוי לשיפור ותרם
שונים: ציבור בחוגי מבוטלת בלתי במידה  ובאמצעותם
ליחסי הדרגים, כל על המשטרה, אנשי של הגוברת המודעות
ככל רב במידע השונים התקשורת כלי ולהזנת טובים ציבור

האפשר.

הדימוי תלאביב. למחוז הצלחה השנה היתד. זה בתחום
כלי עם והקשרים שיעור' לאין שם עלה המשטרה של החיובי
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במפעל להמשיך האפשרות נשקלת המוצלח הנסיון ולאור
כי יצרין אחרים. תיכוניים ספר בתי כותלי בין זה תרבותי
מתגברת אלה בימים וכי התזמורת, תקן הוכפל זו בשנה
חדשים. ועולים צה"ל יוצאי צעירים' בנגנים שורותיה התזמורת

או שונות משטרתיות יחידות של ההומאניות הפעולות
בזמנם כלל ובדרך הם, ביוזמתם הנעשות בודדים, שוטרים
הפעולות בין הציבור. עם הקשרים להידוק מאד תורמות הפנוי,
ומועדו ספר בתי ילדים, גני מוסדות, אימוץ למנות ניתן הללו
במצוקה. לאזרחים סיוע והגשת בעייתיים בילדים טיפול נים,
שוטרות של בהתנדבות הפעולות הן אלה למגעים דוגמאות
ששת מלחמת מאז עוסקות המחוז שוטרות תלאביב. מחוז
מתבטאת הפעילות צה"ל. פצועי בקרב ענפה בפעילות הימים
קבלות בארגון מסיבות, בעריכת הפצועים, אצל בביקורים
פעם מדי מארגנות השוטרות וכוי. לפצועים שי בהגשת שבת,
הפצועים לחיילים החולים, בתי לכותלי מחוץ מסיבות גם
המאכלסים רובינא'/ ו,,בית "נוהטף" המוסדות שהשתחררו.
שנים זה מאומצים יתומים, ילדים או הרוסים מבתים ילדים
השוטרות מאמצות לעתים, תלאביב. מחוז שוטרות עלידי
ובחגים. בשבתות לבתיהן אותם לקחת ודואגות מהמקום ילדים
בעיקר הדואגות השוטרות, של מקומן נפקד לא אבות בבתי גם
המקום אנשי מקרב לאלה אישית לב ותשומת חם יחס לתת

נפשית. מבחינה הבודדים

סיוע פעולות השוטרים מבצעים ביומו, יום מדי למעשה,
התודה מכתבי באלפי הרשמי. תפקידם בגדר שאינן רבות
על ציבור ואנשי אזרחים מודים המשטרה, ליחידות שמגיעים
התושייה, הנכונות, את ומשבחים המשטרה מידי שקיבלו העזרה
שונים. תפקידים בביצוע משטרה אנשי של והיכולת היעילות
של הביקורתית הגישה כי הטענה ועולה חוזרת במכתבים,
בלתי  קרובות ולעתים מאוזנת, אינה המשטרה כלפי אזרחים

מוצדקת.

צה"ל לפצועי המשטרה שערכה העצמאות יום במסיבת

הגישה את ושיבחו המשטרה, בו שנקטה הקו עם מוחלטת הות
קצינים בכנס זה. בנושא בטיפול המשטרה של האחראית
ידי את הממשלה ראש חיזקה המלחמה, לפרוץ סמוך שהתקיים
השורר הגבוה המוראל את לשבח בציינה המשטרה, אנשי
לתפקידם השוטרים של מסירותם ואת המשטרה בשורות

בו. ודבקותם

כלפי האוכלוסייה של אוהדת גישה קיימת הצפוני במחוז
הסיקור בצורת גם הניכר דבר מיוחד, פעולה ושיתוף המשטרה
אוכלוסיית עם הפעולה שיתוף השנה ניכר התקשורת. באמצעי
מקרים לבדם "לסיים" נטו הם בעבר והמושבים. הקיבוצים
למשטרה, ויותר יותר פונים הם עתה אך אצלם, המתרחשים
שגם גדולה מיעוטים אוכלוסיית קיימת זה במחוז הצורך. בעת
מתמי מגעים ניהול באמצעות מיוחדת, לב תשומת הוקדשה לה
במקרים מיידית והתערבות ונכבדים מועצות ראשי עם דים
חמולות. בין איבה מעשי התלקחות של אפשרות בחובם שטמנו

נושא הוא פנים, כלפי והן חוץ כלפי הן ההסברה, תחום
ששטח לנו ידוע יותר. רבה לב תשומת השנה לו שהוקדשה
מספקת בלתי מודעות היוםיומי, העבודה עומס מפאת הוזנח, זה
זה. בנושא גם תזוזה חלה לאחרונה מתאים. אדם בכוח ומחסור
וכן ציבור ויחסי הסברה לענייני מיוחד יועץ מעסיקה המשטרה

בעבר. מאשר יותר רבים כספיים ואמצעים אדם כוח הוקצו

בנושאי הרצאות מאות ניתנו ההסברה פעולות במסגרת
בתי וארגונים, מוסדות ביניהם בציבור, שונים לחוגים משטרה
הנושאים בין נוער. ומועדוני קליטה מרכזי קיבוצים, ספר,
תפקידי החברה, בשירות המשטרה נוער, עבריינות שנדונו:
חשודים. בחפצים וטיפול ומגיעתן דרכים תאונות המשטרה,
את להעמיק כדי נוער, לבני ההסברה על מושם מיוחד דגש
מאות נערכו השנמ משטרתיים. לנושאים המחר אזרחי מודעות
הספר ובבית בבסיסיה במיתקניה, המשטרה, ביחידות ביקורים
ארגון על הסברים המבקרים קיבלו אלה בביקורים הארצי.
מכתבי שיגרו רבים מבקרים יחידותיה. פעילות ועל המשטרה

למשטרה. והוקרה תודה

"בצלילים" לציבור המשטרה את מקרבת המשטרה תזמורת
קריאת בטכס השנה צויין התזמורת של יובלה הארץ. חלקי בכל
ע"ש בירושלים, הקישלה ברחבת שנפתח החדש, במשכן אולם
גריבוב נ. ו. וע"ש ומנצחת התזמורת מייסד  ז"ל סילבר ה. א.
השתתפה 1973 בשנת התזמורת. של השני מנצחה  ז"ל
קונצרטים 29 דלהלן: הפירוט לפי מופעים ב162 התזמורת
בארועים הופעות 33 רשמיים: בטכסים הופעות 55 לציבור;
במסי הופעות ו45 וכוי); המימונה במירון, (החגיגות חגיגיים
מופיעה לאחרונה המלחמה. בזמן והופעות כבוד במשמרי בות,
מוסיקה של בקונצרטים תיכוניים ספר בתי בפני התזמורת
הקונצרטים, המושמעות. היצירות על הסברים בליווי מודרנית,
התלמידים, עלידי רבה בהתלהבות נתקבלו שהושמעו, כפי
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בית ליד מצאה מבתים, ,13 בת ברוקס, אורן בת כוכבא
למשטרה. אותן והביאה ל"י 650 ספרה

המשטרה את הזעיק חן, מרמת ,11 בן לנדלבלט, עודד
שנג ברזל, רגלי ולתפיסת חשודים 5 של למעצרם בכך והביא

בנייה. בשלבי הנמצא מבניין נבו

מכונית בעקבות נסעו מחיפה, פוסט ואברהם הסמן יצחק
פרטי את רשמו הם מהמקום. ונמלטה למוות אשה דרמה אשר

באיכונה. למשטרה וסייעו המכונית

לדברי בחנות שמשה ניפוץ קול שמע מחיפה, טל משה
שנמלטו פורצים בשני הבחין הוא הימצאו. למקום סמוך חשמל,
אח לרדוף ניסה ואף המשטרה את הזעיק בידיהם, רכוש עם
רכבם, על הפורצים, על פרטים מסר המשטרה, בבוא ריהם.

הגנוב. הרכוש עם נעצרו הפורצים מנוסתם. כיוון ועל

להטת נכנס אשר בפורץ הבחין מקריתאתא, דוד חמו
זבולון, למשטרת כך על הודיע הוא נמצא. שבו למקום סמוכה

הפורץ. את ללכוד הצליחה וזו

העיטו חוק התפרסם 12.3.1972 מיום החוקיםי648 בספר
עיטורים סוגי ארבעה פורטו בחוק ישראל. במשטרת רים
חובה, שוטרי לרבות משטרה, לאנשי להעניק יהיה שאפשר

מעולה. שירות על וכן ואומץ גבורה מעשי על
,. האומץ עיטור הגבורה; עיטור העיטורים: הם ואלה

השירות. ועיטור המופת; עיטור

הנבירה עיטור הא1מ'> עיטור המופת עיטור השירות עיטור

האומץ עיטור את או הגבורה עיטור את יעניק המפכי'ל
שיש מעשה או נפש, חירוף תוך גבורה מעשה שעשה לאזרח גם
מעצר בביצוע לשוטר עזרה שהגיש או רגיל, בלתי לב אומץ בו

ציבורי. אסון או משוועת עבירה לנוכח או חוקי,

עיטו שיעניק היחיד הממלכתי הגוף היא ישראל משטרת
במצבים שנעשו לשבח הראויים מעשים בעבור לאזרחים רים
כבוד המשטרה תביע בכך הציבור. לבטחון שתרמו או מיוחדים
הפעולה שבשיתוף החשיבות את ותדגיש המצטיין לאזרח ויקר

הציבור. לבין המשטרה בין

לילד אב  מרץ א. מר של הןא המכתבים אחד למשל, כך'
כותב הוא ג'וברין. בית באיזור משואה, ביער ונעלם שטעה
האזרח יכול מבחן שבשעת לדעת נוכחנו "שוב היתר: בין
לנכון מוצא שהציבור לכך הצדקה ואין זה כוח על לסמוך
מאשר בקלות יותר הרבה המשטרה אנשי כלפי ביקורת להביע

שבהם..." הרבות החיוב נקודות את להביע

כולל האזרחים, לבין המשטרה בין הפעולה שיתוף גילויי
להעמקת הוכחה הם תפקידיה, בביצוע לעזרתה הבאים נוער, בני
ובגילוי במעצר בחקירה, הסיוע ולאפשרויות ביניהם הקשר
קטינים אלה, אזרחים הפעולה. בשיתוף הטמונות עבריינים,
מידי לשי ולעתים חמים, תודה למכתבי זוכים ומבוגרים,
לב ואומץ תושייה גילוי של מקרים מספר להלן משטרה. מפקדי

אזרחים: מצד

חבילות שלוש גילו מירושלים, בביוף ומשה אליעזר משה
למשטרה. אותן ומסרו ספר בית גג על חשיש

^^ד^

בבניין ג' קומה למרפסת טיפס ,15 בן אברהם, מאיר
הוא שריפה. שם שפרצה אחרי בירושלים, צפניה ברח' מגורים

תינוקות. שני הלהבות מתוך לחלץ הצליח

יוזמה גילה הנגב, ממרחב מצ"ח שוטר לאגיסר, בךדוד רמי
למשטרה סיפק הוא צבאי. במחנה בחקירה בהיותו ותושייה

באשדוד. הפועלים בנק שודדי נתגלו שבעזרתו מידע

מחנהיהודה בשוק מצאו בוני ויוטבת בןיצחק יגאל
מסרו הם ל'"י. מ6,000 למעלה שהכילה חבילה בירושלים

למשטרה. אותה

שנפל 5 בן ילד הציל יהודה, מאור ,13 בן חליף, אפרים
י בנייה. בשטח עמוק מים לבור
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צעדים לנקיטת ומביאים ולכשלונות לשגיאות לב תשומת
המעוות. לתיקון

הציבור תלונות על הממונה בלשכת נפתחו 1973 בשנת
מהמתלוננים ישירות הגיעו תלונות 720 תלונות: תיקי 1,409
ממשלה; ממשרדי תכתובות מתוך 423 כוחם: מבאי או
שהתפרסמו 70מתלונות הציבור; תלונות מנציבות 114
תוכניות במסגרת המועלות (תלונות השונים התקשורת בכלי
כמדור בעתונים מדורים במסגרת או בטיפול" כ"הנושא רדיו
התקשורת, בכלי שפורסמו מכתבות 31 מהיר")! "טיפול
בהן מטפלים הציבור תלונות על הממונה החלטת שעלפי
כי יצויין, אתרים. ממוסדות שהגיעו תלונות ו51 כבתלונות
תלונות על הממונה ללשכת הארץ חלקי מכל באים אנשים
אלה לתלונות נוסף תלונותיהם. להגיש כדי בירושלים, הציבור
תלונות 374 הציבור תלונות על הממונה בלשכת התבררו
לשכת טיפלה הכל בסך להחלטתו. והועברו ביחידות שנתקבלו

תלונות. ב1,783 זו בשנה הציבור תלונות על הממונה

תפקידי לביצוע מתייחסות במספר, 1,064 התלונות, רוב
בטיפול, מחדלים לקוי, בטיפול הדנות תלונות  המשטרה
וכוי; בשיקול טעויות סמכות' ללא פעולות בטיפול, השהיות
 משטרה אנשי של בכות שימוש על נסבו תלונות 390
על להתגברות חוקיות, בלתי הפגנות לפיזור בכוח שימוש
תלונות 259 נאשמים; חקירת לצורך או למעצר התנגדות
פגיעה  המשטרה של נאותה בלתי להתנהגות מתייחסות
התנהגות או עולבים בביטויים שימוש עלידי במתלוננים
רכב של תנועה בעבירות נגעו תלונות 48 וכוי; מעליבה
המידות; בטוהר בפגיעה קשורות תלונות ו22 משטרתי

שם. בעילום ברובן מוגשות זה מסוג תלונות

 הציבור: לתלונות נושא ושימשו חזרו עניינים מספר

לפתרון צורכו די יעיל אינו המשטרה שטיפול כך על תלונות .
כי ההסבר שכנים. סיכסוכי בעיקר לחברו, אדם בין סיכסוכים
המשפט, לבית פרטית קובלנה להגיש אפשרות המתלונן בידי

המתלוננים. את כלל בדרך מספק אינו

(הוצאה אזרחיות מעצר פקודות בביצוע פיגורים על תלונות .
לפועל).

עבירות למתלונן לייחס ממשיכה שהמשטרה כך על תלונות .
על מכבר זה נמכר אשר רכב בכלי שנעברו תעבורה דיני על
מהמקרים בחלק כי העלה הבירור תוצאות אחר המעקב ית.
בעלות העברת בדבר החוק דרישות אחרי המתלוננים מילאו לא
מאיחור התקלות נובעות אחרים במקרים ואילו רכב, על

רכב. בעלות העברת על למשטרה מידע בהמצאת

רבים במקרים המשטרה. אנשי מצד בכוח שימוש על תלונות .
כנקמה מוגשת היא וכי שחר כל לתלונה אין כי הבירור העלה

הציבור בתלונות הטיפול ג.

עם במגעים רבות סמכויות חוק, אוכפת כזרוע למשטרה,
הוצאה התנועה, הסדרת עבירה, דוח מרישום החל הציבור,
שצויין, בפי חם. בנשק שימוש ועד ופקודות צווים של לפועל
מיליוני יוצרת אלה רחבות סמכויות במסגרת החוק אכיפת
בחובם טומנים ורובם לשוטרים, אזרחים בין בשנה מגעים
יש, מגעים של זה גדול בהיקף קונפליקטים. של אפשרויות
עקב קופחו כי המרגישים אזרחים ויש חיכוכים, הטבע, בדרך
כפרט. משטרה איש של או כארגון המשטרה של כלשהי פעולה

ולכן הפרט, ולזכויות הציבור לרגישות ערה המשטרה
הציבור. בתלונות לטיפול "אומבודםמני" מוסד להקים החליטה
שימוש בפני להתגונן אפשרות האזרח בידי נותן זה מוסד
(הממונה זו פונקציה המשטרה. לאנשי המוקנות בסמכויות לרעה
ובראשה ב1.1.73, הארצי במטה הוקמה הציבור) תלונות על
למפכ"ל. ישירות הכפוף בכירה, דרגה בעל משפטן עומד
קציני המרחביים ובמטות המחוזיים במטות גם מונו במקביל,
הציבור תלונות על לממונה המופנית תלונה כל ציבור. תלונות
המקו במפקדים תלויה בלתי בצורה ניתנת וההחלטה נחקרת,

ביחידות. מיים

מספר הציבור תלונות על הממונה לשכת של להקמתה
הליכי שיכלול בפניותיו; לציבור מרכזי מען מתן מטרות:
בבירור; שנתגלו ועיוותים משגים תיקון התלונות; של הבירור
הפקת לאזרח; המשטרה בין בעייתיות מגע נקודות איבחון
במשטרה; העבודה תהליכי שיפור לצורך מהתלונות לקחים
בתלונותיו, אמין לטיפול הכל נעשה כי לציבור הרגשה מתן
המשטרה דימוי לשיפור ויתרום אמונו, את לרכוש שיעזור דבר

הציבור. למען פעילותה וליכולת הציבור בעיני

של אחת דרך רק היא הציבור תלונות על הממונה לשכת
נעשית האזרח של נוספת ביקורת המשטרה. את לבקר האזרח
ביחידות ביקורות העורך המדינה, מבקר מוסד באמצעות
תלונות כנציב בתפקידו אחרים. ממשלתיים כבגופים המשטרה
המשטרה התנהגות אודות הציבור מן תלונות מקבל הוא הציבור
השונים התקשורת וכלי המשפט בתי הכנסת, משטרה. אנשי או
המשטרה של עבודתה טיב על מקרוב לעמוד יכולים הם אף
הכלו המשטרה על ביקורתיות הערות בפעולתה. ליקויים ועל
ותוצאות כתלונות מתבררות המשפט, בתי של דין בפסקי לות
הציבור. תלונות על הממונה של לאישורו מועברות הבירור
כדי תוך גם מתקבלות אנשיה ונגד המשטרה נגד תלונות
מוסר חקירתו שבמהלך נחקר ועדים. נאשמים של חקירתם
נרשמים דבריו המשטרה, נגד תלונה הוא שתוכנו מידע
ולטיפול לבירור המתאים, המשטרתי הדרג אל ומועברים
דברים. להסתיר קשה ביקורת, של זו ענפה במערכת כבתלונה.
הם עצמה. למשטרה גם חשוב מנגנון מהווים הביקורת מוקדי
שממקדים בכך בפעולותיה, למשטרה דרך מורה משמשים
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ישראל במשטרת בביקור המנדט במשטרת לשעבר שוטרים

אם בתלונותיהם, הטיפול אופן על מגיבים רבים מתלוננים
רבות פעמים כי יודגש נזיפה. של בדרך ואם תודה של בדרך
אזרחים, של תודה מכתבי הציבור תלונות על לממונה מגיעים

מוצדקת. נמצאה לא שתלונתם אף

בהרצאת אמר הציבור, תלונות נציב שהוא המדינה, מבקר
של הפעולה "שיתוף ב2.8.73: הארצי הספר בבית שנשא אורח
במשך והשתכלל הלד הציבור תלונות נציבות עם המשטרה
היום לומר ואוכל כאומבודםמן מכהן אני שבהן לשנתיים קרוב
תלונות נציב של 2 מספר בדוח רצון". משביע שהוא מלא בפה
לציין "ראוי הנציב: כתב ,1973 בנובמבר פורסם אשר הציבור
לכת מרחיקי שינויים הדוח בשנת ביצעה ישראל שמשטרת
מיוחדת יחידה הוקמה הציבור. מן בתלונות הטיפול בארגון
תתניצב, בדרגת ותיק משטרה איש בראשות הארצי במטה
הוטל שעליהם קצינים נקבעו הראשיים האיזוריים ובמטות
ביחידות בתדירות האיץ אף הארצי המטה בנושא. הטיפול
התלו בירור להחשת לדאוג יותר הקטנות ובתחנות האזוריות
ודרכי המגעים בהרבה השתפרו אלה מצעדים כתוצאה נות.

הנציבות". לבין המשטרה בין הפעולה שיתוף

חוץ קשרי .2

חוץ גורמי עם פעולה שיתוף א.

הוא ביןלאומיות משטרה בבמות ישראל משטרת של מעמדה
מחו"ל משטרה אנשי של תגובות יעידו כך על / ונכבד מבוסס
לחו"ל מדריכים לשליחת חוץ ממשטרות פניות בארץ, המבקרים
ניתוחים ואף בארץ, חוץ לשוטרי השתלמויות לעריכת או

השוואתיים. סטאטיםטיים

ממשטרת בכיר מפקד זו, דופן יוצאת בשנה המבקרים בין
נוספים וקצינים אתיופיה במשטרת המעבדות ראש מקסיקו,

כי נמצא מהתלונות בחלק פלילי. אישום בפני כהתגוננות או
נמצא אחר בחלק ואילו סבירה במידה בכוח שימוש נעשה
אנשי כי נמצא כאשר מיותר. או מופרז היה בכוח שהשימוש
הובאו הם מיותרת, או מופרזת במידה בכוח השתמשו משטרה

לדין.

מקבלים אין מסוימות משטרה שביחידות כך על תלונות .
רפואית תעודה הוצגה לא עוד כל דרכים, תאונות על הודעות
להפסקת צעדים וננקטו הובררו, התלונות גופנית. פגיעה על

מתאימה. הדרכה באמצעות זה, נוהג

הטיפול תוצאות את הודיעה לא שהמשטרה כך על תלונות .
תעבורה. עבירות או פליליות עבירות ביצוע על למתלוננים
אחראי יהיה אשר קצינים צוות למנות הוחלט הבירור בעקבות
למתלוננים הטיפול תוצאות את יודיעו שלפיה שיטה, לעיבוד

עבודתו. את סיים טרם הצוות להעיד. הוזמנו לא אשר

טרם תלונות: ב1,644 הטיפול הסתיים השנה תום עד
נמצאו (%61.1) מקרים ב1,005 תלונות. ב139 הטיפול הסתיים
התלו נמצאו (%32.4) מקרים ב532 מוצדקות; בלתי התלונות
התלונות (%3.6) מקרים ב60 בחלקן; או בעיקרן מוצדקות, נות
פעולה); לשתף מוכן היה לא או בו חזר (המתלונן הובררו לא
המקרים מן וב%1.0 התלונות הוכחו לא המקרים מן ב%1.9
ליחידה הטיפול העברת אחר, תיק עם מיזוג עקב התיקים בוטלו

פלילי. תיק פתיחת או אחרת

על הודעה למתלונן נשלחת בתלונה, הטיפול סיום עם
כגון, הבירור בעקבות שננקטו צעדים ועל הבירור תוצאות
של בדרך משמעתיים צעדים נקיטת לדין, משטרה איש העמדת
למתלונן, כספי פיצוי מתן והדרכה, הסברה ואזהרה, הערה
נמצאה אם לבקשתו. היענות או המתלונן נגד מהליכים הימנעות
מפורטים שבה הודעה, למתלונן נשלחת מוצדקת, בלתי התלונה

לדחייה. הנימוקים

להפקת הציבור בתלונות הגלום החומר משמש שצויין, כפי
למשל, כך, וההתנהגות. העבודה תהליכי שיפור לצורך לקחים
פקודת השנה שונתה הציבור תלונות על הממונה בהמלצת
ברכב הטיפול ובנושא מהציבור מציאות קבלת בנושא הקבע
הנדרש הזמן לקיצור הסדר נעשה המשטרה, עלידי שנמצא גנוב
פקודת תוקנה טעות, מתוך אזרח עלידי ששולם קנם להחזרת
תצלומי מאלבום חשודים של תצלומיהם הסרת בדבר קבע
לגורמי מידע מסירת בנושא קבע פקודת פורסמה העבריינים,
פעולות נערכו וכן המשטרה, שבטיפול ארועים אותת חוץ
הלב שתשומת שונים, בנושאים המשטרה אנשי בקרב הדרכה

וביקורות. תלונות עקב אליהם הופנתה

על הממונה לשכת בפעולת שהצטבר הקצר הנםיון תוצאות
זה בתפקיד הגנוזות האפשרויות על מרמזות הציבור תלונות
המשטרה. לבין הציבור בין תקינים גומלין יחסי ליצירת
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גנוב, רכוש באיכון נעדרים, ואנשים דרושים עבריינים באיתור
או שביצוען אחרות עבירות ובגילוי סמים מבריחי בגילוי
גובשו בהדרגה כי יצויין, מדינות. פני על השתרעו השפעתן
עם הקשרים אלה. לנושאים הקשור בכל הדדיים סיוע דפוסי
התיירות תנועת שגדלה ככל ומתהדקים הולכים האינטרפול
בחו"ל לטייל היוצאים הישראלים מספר שמתרבה וככל לישראל

לשם. היורדים או

קצינים מגאנה, עוזריו וסגל הגבול משמר מפקד זו, ממשטרה
ועוד. אסיאנית מדינה קציני וכן בראזיל, ממשטרת בכירים

בחו"ל: להשתלמויות הם אף יצאו מישראל משטרה קציני
המחשב בנושא ובאנגליה בארה''ב להשתלמות יצאו קצינים שני
אירופה במערב להשתלמות יצא נוסף וקצין האלקטרוני,

רכוש. ואבטחת פשעים מניעת בנושא ובאנגליה

של לאיכונם הביא האינטרפול לשכות של הפעיל הסיוע
עו"ד היה ביניהם הבולטים בין ולהםגרתם. נמלטים עבריינים
לרודסיה. ונמלט לקוחותיו בכספי מעל אשר יהודה, בן ישראל
ממשלת גילתה לרודסיה, ישראל בין הסגרה הסכם שאין למרות
בארץ נעצר הוא אותו. והסגירה מופתי פעולה שיתוף רודסיה
מועד עבריין  זדה אלי הוא נוסף מקרה דינו. לבירור ומחכה
לו. לא ובדרכון בדוי בשם הארץ מן נמלט הוא בנקים. ושודד
והוסגר בהולנד אותר הוא העולם, בכל ופרסומים פניות לאחר
במכי שהשתתף נוסף, עבריין הוא אזולאי רימונד ישראל. לידי
וברח (לוד) בןגוריון התעופה בנמל שנגנבו היהלומים רת
בבריטניה ונעצר אותר הוא עקבותיו. על עלו בטרם לחו"ל,

ישראל. לידי והוסגר

האינטרפול ב.

גורמים עם ישראל משטרת קשרי של המיבצעיפלילי החלק
הבינלאומי המשטרה האינטרפולארגון באמצעות נעשה בחוץ
מרבית עם שוטפים מגעים התנהלו השנה במשך לפלילים.
אמריקה. וצפון אירופה משטרות עם בעיקר העולם, מדינות
1,252 הלאומיות ומהלשכות מהאינטרפול התקבלו 1973 בשנת
פניות 199 הופנו ישראל ממשטרת בכתב. פניות ו525 מברקים

העולם. ברחבי האינטרפול ללשכות

הודעות, בגביית מידע, בחילופי התבטא הפעולה שיתוף

איפ"א בכנס ידיים לחיצות
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מג"ב שוטרי לפני בהופעה הארצי המטה של ההווי צוות
בןגוריון התעופה בנמל

התקלויות לילה מידי היו זאת, לעומת לבנון, בגבול המלחמה;
בפרוץ רבה במידה פעילותם את שהגבירו המחבלים, עם

הקרבות.
סיירת היתה במלחמה, שהצטיינה הגבול משמה יחידת
בגבול בישובים לפגוע שניסו במחבלים שנלחמה מיבצעית
להם ונגרמו סוכלו המחבלים של החדירה נסיונות כל הלבנון.
היחידה מן חולייה בין שארעה ההתקלויות באחת אבידות.
חוליות שתי פתחו בך, "גשר ליד מחבלים, לקבוצת הזאת
במטח החולייה. על שונים מכיוונים בוזמנית באש מחבלים
שוטרים שני נפצעו וכן הירי, כלי מפעיל אנושות נפצע הראשון
למחסה, קשה שנפצע החייל את פינה הפצועים מן אחד אחרים.
המחבלים. על אש להמטיר והחל הירי כלי ליד מקומו את תפס
הגבול משמר מפקד התגבורת. בוא עד התקדמותם נעצרה בכך
ב"גשר שנלחם הצוות את ובמיוחד כולה, היחידה את לשבח ציין

אמיצה. ולחימה רוח קור תושייה, שגילה השוטר ואת בן"

וחקירתן עבירות .5

בשיעור ירידה חלה המלחמה פרוץ שלפני החודשים בתשעת
ועוונות. פשעים ביצוע בגין שנפתחו התיקים במספר %6.5 של
לשיעור והגיעה יותר עוד הירידה גדלה עצמה המלחמה בתקופת
הירידה את אשתקד. המקבילה התקופה לעומת ,%9.9 של
המוג לפעילותה לייחס יש המלחמה שלפני בתקופה בפשיעה
החודשים בשלושת הירידה האצת את ואילו המשטרה של ברת
של להשפעתה הנראה, ככל לייחס, יש השנה של האחרונים
אך בשטח. המשטרה של הרחבה לפריסתה גם ואולי המלחמה
הקרבות תום עם מיד רב. זמן ארכה לא בפשיעה השפל תקופת
ואף נמשכה זו ומגמה העבריינות בהיקף מתמדת עלייה החלה
.1974 שנת בתחילת שאת וביתר ,1973 שנת בסוף התגברה
רכוש עבירות בגין נפתחו 1973 דצמבר נובמבר בחודשים
בשנת המקבילה בתקופה מאשר יותר חקירה תיקי 2,146

.%13.3 של עלייה  1972

המוחזקים השטחים

החיים המוחזקים; בשטחים רגיעה היתה המלחמה לתקופת עד
הכל השפע מן נהנתה והאוכלוסייה רציניות תקלות ללא זרמו
היטב, והשתכרו ישראל מדינת בשטח עבדו רבים אלפים כלי.
אחרים ומעסקים תיירות מעסקי הרוויחו המקומיים והסוחרים

כאחת. הירדנים ועם הישראלים עם שעשו
לחשוש החלו פועלים לתמורות. הביאה המלחמה תקופת
מקומות בגלל שקיבלו, איומים בגלל בישראל לעבודה לצאת
כלי של הסתה ובגלל היהודי, הסגל גיוס עקב שנסגרו עבודה
רכב כלי הצתת של מקרים אף היו ערב. ארצות של התקשורת

לישראל. עובדים להסיע שהמשיכו אנשים של
מזון, אגירת כגון תופעות היו למלחמה הראשון בשבוע
והעסקים התיירות הירדני. הדינר ערך ועליית מחירים האמרת
לצבאות הישגים על החזיתות מן והידיעות כליל כמעט נפסקו
שהגבירו לאומניים רגשות האוכלוסייה מן בחלק עוררו ערב
הסתגרו הלוחמה הפסקת עם הישראליים. לשלטונות האיבה את
מבעבר, יותר אף עתה, נמנעים והם עצמם בתוך התושבים
כגון בתגובות המשטרה נתקלה עוד כל בפומבי. דעה להביע
לזה התייחסה לא היא כרוזים, והפצת עוינות דעות הבעת
ואיומים הסתה חבלה, מקרי היו כאשר אך יתירה, בחומרה
אגירת והיתה מחירים הופקעו והפגנות, שביתות אורגנו וכאשר
למעשים האחראים נגד כדין המשטרה פעלה ועוד, דלק מזון,

אלה.

ובשומ ביהודה הבטחונית המתיחות עלתה המלחמה אחרי
לעומת התגברה החבלנית הפעילות המדיני. המצב עקב רון
זאת, לעומת הלבנון, בגבול שלפניה. והתקופה המלחמה תקופת
דצמבר עד אוקטובר ממחצית החבלנית הפעילות הצטמצמה

וקטיושות. מרגמות ירי של המקרים והתמעטו 1973

ובשומרון, שביהודה לזה דומה המצב היה עזה ברצועת
והשפעת החתרנית הפעילות כלל, בדרך היו, זה באיזור כי אם
ניכרת המלחמה אחרי ואמנם' יותר. גדולות הטרור ארגוני

בעזה. במקצת מוגברת חתרנית פעילות

המלחמה בתקופת הגבול משמר

ושיטות יעדיו ארגונו, צורת הגבול, משמר של המבנה בזכות
ומהיר קל מלחמה לתנאי רגיעה מתנאי המעבר היה פעולתו,
גם ומשימותיו קסרקטין בתנאי ממילא חי הגבול משמר לגביו.
פעילותו את עשתה המלחמה צבאיות. הן השנה ימות בכל

מהותו. את שינתה לא אך יותר, אינטנסיבית
הפנימי הבטחון קיום היו מג"ב של העיקריים תפקידיו בין
עמק בגיזרת והגבול לבנון גבול אבטחת ובשומרון, ביהודה
ומשימות סדר שמירת חיוניים, מיתקנים אבטחת ביתשאן,
את בןגוריון. התעופה ובנמל בתלאביב בירושלים, אבטחה
בסיוע בהצלחה, הגבול משמר מילא האלה התפקידים כל
בזמן שקט שרר ובשומרון ביהודה מילואים. אנשי של תגבורת
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71 לוח
חקירה תיקי

דצמבר)  (אוקטובר 1973  1972
התיקים מספר

תושבים ל100.000 1973

19721973

13+ 200.0
21 50.00.10.03

6970+ 1.42.12.1
1824+ 33.30.60.7

1.9 1.3 + 51.2 65 43

וריגול בגידה
למרד והסתה מרד

חירום חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הבטחון כלפי אחרות עבירות

% 6

36+ 1000.10.2
410+ 1500.10.3

824324 60.725.79.8
795553 30.424.816.7

67+ 16.70.20.2
293331+ 13.09.110.02
291295+ 1.49.18.9
6529 55.42.00.8
61 83.30.20.03

2511 56.00.80.33
631000.20.09

295204 30.89.26.2
3872+ 89.51.22.2
3063+ 110.00.91.9
304191 37.29.55.8
235138 41.37.34.1

67+ 16.70.20.2
916+ 77.80.30.5
51000.2

9900.30.27
83 62.50.20.09

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
איומים

המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

שוחד
המשפחה כלפי עבירות

דרך חסימת רעש, מטרד,
הבטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הבטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר בלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

ב.

2

רצח
לרצח נםיון

הריגה
ברשלנות מוות גרימת

והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

3 "

11789 23.93.62.7
9147 48.42.81.4

1.7081.255 26.553.438.0
140115 17.94.44.7
1915 21.10.60.4

222200.70.67
10337 64.13.21.1
3717 54.11.10.5
5948 18.61.81.4

250205 18.07.86.2
8766 24.12.72.0

40.12

תמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה
פלילית ופחזנות רשלנות
שוא ומאסר כפייה חטיפה,

האדם של גופו כלפי אחרות עבירות

ובאיומים בכות אונס
כחוק שלא ובעילה אונס

טבעיות בלתי מין עבירות
בכוח מגונה מעשה

בכוח שלא מגונה מעשה
בפומבי מגונה מעשה

מין מחלות הפצת
אחרות מין עבירות

ו_ פ1

ט 1^

;3

3

(127 בעמוד (הסשן
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השינוי
באחוזים

מספר
ל100.000

התיקים
תושבים

19721973

 50.00.60.27
0.09

 5*51.20.57
 80.00.30.06
 54.31.40.64
 50.00.10.03
+ 66.70.10.15
+ 26.25.26.42

1973

9
3
19
2
21

1

5

212

0

100

18

40
10

46
2
3

168

1

1

לזנות סירסור
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או בושת בית ניהול
ושידולם קטינים פיתוי
תועבה דברי פירסום
זנות למטרת שוטטות

מסוכנים בסמים שעמוש
מסוכנים בסמים סחר
וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

0.48
0.57

0.51
0.75

115.03
106.28
0.3
0.09
1.39

117.75
80.5
42.7
13.2
225.15
390.38
6£
1.36
39.8
4.8
0.21

0.6
1.0

1.0
1.1

127.2
111.6

3.3
82.3
110.9
39.7
14.1
250.8

3.5

10.8
2.1

49.3
4.6

1.3

 20.0
 40.6

 48.5
 30.6
 6.6
 1.7

+900

 57.0
+ 47.8
 25.1
+ 11.1
 3.1
 7.3
+ 15.2
 18.2
 33.8
 16.6
+ 6.8

+ 9.8

16
19

17
25

3.801
3.512

10
3
46

3.891
2.659
1.413
438

7.440
129

284
45

1.315

158
7

45

20
32

33
36

4.070
3.573

1

107
2.633
3.549
1.272
452

8.026
112

347
68

1.577
148

41

תמורות בנסיבות שודד
נשק) (בלי שוד

פשע ביצוע לשם חימוש
גניבה לשם תקיפה

סחיטה
למוסד או עסק לבית התפרצות

דירה לבית התפרצות
פריצה כלי החזקת

ציבור עובד ע"י גניבה ביצוע
ועובדים סוכנים ע"י גניבה ביצוע

רשות ללא ברכב שימוש
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה

אופניים גניבת
כייסות

אחרות גניבות
גנוב רכוש קבלת
גנוב רכוש החזקת

הצתה
בזדון לרכוש נזק גרימת

התפרצות או גניבה לשם שוטטות
הרכוש כלפי אחרות עבירות

ארנקים חטיפת

0.03
4.3
11.5
10.9
1.48

0.75

0.2
6.6
16.5
27.0
1.7

1.8

 85.7
 33.3
 28.2
 58.0
 10.9

1

142

379
363
49

7
213
528
865
55

 56.9 25 58

21 50.00.10.03
1922+ 15.80.60.66

ובולים כסף זיוף
והפצתם מיסמכים זיוף

ועושק מירמה
כיסוי ללא שיק משיכת
אחרות מירמה עבירות

^ 33 1

3 5

פ כלכליותפ עבירות
פיסקליות עבירות
אחרות עבירות

97

1

56 4*3

100

3.01.7

עבירות
מינהליות

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות עבירות

9
7028

100
 60.0

0.3
2.20.84

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו ^ 3

ועסקים תעשיות מלאכות, נ. "
אחרות רישוי עבירות

עבירות 10666שאר 37.73.37.0

כ " ה 34.43931.034ס 9.91,076.1939.16
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71 לוח

והמחוזות המרחבים לפי חקירה תיקי
דצמבר) (אוקטובר 1973  1972

ה כם השינויוזיםבאח"

1972197319731972
באחוזים

הכל 34,43931,034100.0100.0סך

חיפה מרחב
הגליל מרחב

העמקים מרחב
השרון מרחב

3,859
1,529
1414
2,461

3,949
1,665
1,290
2,382

11.3
4.4
41
7.1

12.7

5.4
4.2
.דיי

+ 1.4
+ 1.0
+ 0.1

+ 0.6

הצפוני +9,2639,28626.930.0המחוז 3.1

הירקון מרחב
יפו גנרחב
דן מרחב

3,980
5,432
4,160

3,671
3,847
3,867

11.5
15.8
12.1

11.8

12.4
12.5

+ 0.3
 3.4
+ 0.4

תלאביב 13,57211,38539.436.7מחוז 2.7

ירושלים מרחב
המרכז מרחב
הנגב מרחב

בןגוריון נמל (נת''ל) יחידת

3,947
3,489
3,980
143

3,145
3,229
3,776
150

11.5
10.1

11.6
0.4

10.1
10.4
12.2
0.5

 1.4

+ 0.3
+ 0.6
+ 0.1

הדרומי 11,55910,30033.633.2המחוז 0.4

החקירות +45630.10.2מחלקת 0.1

73 לוח

איתביעה  עוונות
(אוקטוברדצמבר) 1973  1972

ה כם י" רם רותחקיו

19721973197219731*111973

הכל 18,41212,49714,4889,0173,9243,480סך

/ עוונות
( שבתוספת

אחרים עוונות

תקיפות
אחרות

7,568

9,456

1,388

5,313

6,030

1,154

6,148

7,554

786

4,103

4,408

506

1,420

1,902

602

1,210

1,622

648
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74 לוח
העבירות סוגי לפי וגילויים תיקים
דצמבר) (אוקטובר 1973  1972

העבירה םונ
שבהםחקירהתיקי תיקים

העבריינים השינויהגיבוייםאחוזנתגלו

197219731972197319721973
באחוזים

וריגול 1313100.0100.0בגידה
^ )_פ1 למרד1*> והסתה +211150.0100.0מרד 50.0
3 11

י= חירום3 69706965100.092.9חוקי 7.1
^ 1824172194.487.5הסתננות1 6.9

רשמיים סודות

הבטחון כלפי אחרות +4365376386.096.9עבירות 10.9

התאגדות או 3636100.0100.0התקהלות

ציבור במוסדות והפרעה 4103675.060.015.0קטטה
ברחוב והפרעה 82432480030397.193.5קטטה 3.6

גבול 79555358824174.043.630.4הסגת
ציבור עובד 6766100.085.714.3הכשלת

+29333120526370.079.5איומים1= 9.5
ו_
המשפט1 כלפי 291295275265£9489.8עבירות 4.7
והימורים/ב. 65296528100.096.6משחקים 3.4
הדת13 כלפי 61466.7עבירות

251122988.081.8שוחד 6.2
המשפחה כלפי 6363100.0100.0עבירות

דרך חסימת רעש, 295204401813.68.8מטרד, 4.8
הבטחון שירות כלפי +3872356892.194.4עבירות 2.3

ציוד הבטחון כלפי 3063295696.788.9עבירות 7.8
הציבורי הסדר כלפי אחרות 30419126114285.974.311.6עבירות

והכשלתו שוטר 23513823213198.794.9תקיפת 3.8

6767100.0100.0רצח
לרצח +91661166.768.8נסיון 2.1

3 <'

י* 55100.0הריגה1

ברשלנות מוות 9998100.088.911.1גרימת
^ והריגה(1 רצח 83337.5איומי

אדם. חיי כלפי אחרות עבירות

תמורה גופנית 117891057789.786.5חבלה 3.2
כ? י
1 ;קפ1 ציבור■^ עובד 9147884496.793.6תקיפת 3.1

ציבור) עובד (למעט 1,7081,2551,4881,03487.182.4תקיפה 4.7

פלילית ופחזנות 1401151116879.359.120.2רשלנות
שוא ומאסר כפייה +1915161384.286.7חטיפה, 2,5

אדם של גוםו כלפי אחרות עבירות

באיומים או בכח 2222171477.363.613.7אונס
כחוק שלא ובעילה 10337952392.262.230.0אונס

טבעיות בלתי מין 3717331589.288.2עבירות 1.0
בכוח מגונה 5948463278.066.711.3מעשה

בכוח שלא מגונה 25020515411561.656.1,מעשה 5.5
11

בפומבי מגונה +8766443950.659.1מעשה 8.5
מין מחלות 44100.0הפצת

אחרות מין עבירות
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 129 



(129 מעמוד (המשך

העבירה םונ
שבהםחקירהתיקי תיקים

העבריינים השינויהניכוייםאחוזנתנלו
באחוזים

197219731972197319721973

לזנוח 189188100.088.911.1סירסור
בזנות לעסוק 3266.7שידול

זנות למעשה 4019361790.089.5שידול 0.5
החזקתו או בושת בית ניהול _,102102100.0100.0

ושלדולם קטינים פיתוי ^4621371380.461.918.5
תועבה דברי פירסום 3211150.0100.0+ 50.0
זנות למטרת שוטטות 53535100.0100.0

.מסוכנים בסמים שימוש 016821215418591.787.3 4.4
מסוכנים בסמים סחר

וייבואם סמים 1111100.0100.0ייצור

המוסר כלפי עבירות 1שאר

חמורות בנסיבות +20166530.031.3שוד 1.3
נשק) (בלי 321918556.326.330.0שוד

פשע ביצוע לשם חימוש
גניבה לשם 331714642.435.3תקיפה 7.1

סחיטה 33625251669.464.0 5.4
למוסד או עסק לבית 4,0703,8011,05669325.918.2התפרצות 7.7

דירה לבית התפרצות _,3,5733,51263046317.613.2 4.4
פריצה כלי החזקת 311019100.090.010.0

ציבור עובד ע"י גניבה 33100.0ביצוע

ועובדים סוכנים ע"י גניבה 10746903884.182.6ביצוע 1.5

רשות ללא ברכב שימוש "2,6333,89141347315.712.2 3.5
חלקים גניבת או רכב מתוך גניבה ,_,3,549659%122813.43.0 0.4

אופניים +1,2721,41335792.85.6גניבת 2.8
בייסות 345243817193.84.3+ 0.5

אחרות 8,0267,44024321,81430.324.4גניבות 5.9
גנוב רכוש קבלת 11212910912597.396.9!ך 0.4
גנוב רכוש החזקת 1.134728431524590.886.3 4.5

הצתה 6845321247.126.720.4ט
בזדון לרכוש נזק 1,5771,31555839635.430.1גרימת 5.3

התפרצות או גניבה לשם 14815813513591.285.4שוטטות 5.8
הרכוש כלפי אחרות 7עבירות .457.1

ארנקים 4145439.86.7חטיפת 3.1

ובולים כסף 71228.6זיוף

והפצתם מיסמכים זיוף =1 22131421396565.345.819.5
ועושק מיהמד. 3 ■52837937521871.057.513.5

כיסוי ללא שיק משיכת ^ 669.123.5*8653638012519ט
אחרות מילטה +5549444280.085.7עבירות 5.7

 1.8 98.2 100.0

100.0

55 97 56 97 כלכליות עבירות 3 3
פיסקליות עבירות ^ ^

אחרות עבירות ~ ט

3 3^ 11
3 0

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות עבירות

9
7028

9
6926

100.0
98.692.9 5.7

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועמקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

58

2
19

25

1

22

54

2
18

25

1

21

93.1

100.0
94.7

100.0

100.0
95.5

+ 6.9

+ 0.8

העבירות 10666864681.169.711.4שאר
כ " ה 34,43931,034118948,81037.428.4ס 9.0
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בניגוד  לעלייה המלחמה גרמה אחד עבריינות בתחום
ברכב ושימוש מנועי רכב בגניבות מדובר הכללית. למגמה
חריפה עלייה חלה זה בתחום .(76 לוח (ראה רשות בלי מנועי
שלקחו חיילים היו ברורה היא והסיבה המלחמה, בתקופת
ההתייצבות. למקומות להגיע כדי "בהשאלה", להם לא רכב
מספר עלה 1973 דצמבר  אוקטובר בתקופה כי מראה, 76 לוח
אשתקד. המקבילה התקופה לעומת ב%54.0, זה מסוג העבירות
זה מסוג העבירות במספר %29.1 של ירידה עומדת זה כנגד
המקבילה התקופה לעומת ,1973 ספטמבר  ינואר בתקופה
נערך החוקיים, לבעליהם הרכב כלי את להשיב כדי אשתקד.

אוכנו. אכן הרכב כלי ורוב מקיף, משטרתי מיבצע

הנוער עבריינות

העבריינים של חלקם הגיע 1973 דצמבר  אוקטובר בתקופת
ל%21.1, עבירות בביצוע המואשמים סךכל בין הקטינים
שחלה הדבר, פירוש אשתקד. המקבילה בתקופה %13.6 לעומת
המואשמים. כלל מתוך הקטינים של בחלקם %7.5 של עלייה

כלל מתוך רכוש, עבירות בגין שהואשמו הקטינים בשיעור
 אוקטובר בתקופת מ%71.5 עלייה חלה שהואשמו, הקטינים
זאת, .1973 בשנת המקבילה בתקופה ל%82.5 1972 דצמבר
זה עבירות בסוג שהואשמו הקטינים בשיעור לירידה בניגוד
האזכ בקרב כי נציין, השוואה לשם המלחמה. שלפני בתקופה
בשיעור עלייה בן גם חלה המבוגרת העבריינית לוסייה
 אוקטובר בתקופת %37.7  רכוש עבירות בגין המואשמים

אשתקד. המקבילה בתקופה %36.4 לעומת 1973 דצמבר

של גופו כלפי עבירות בגין שהואשמו הקטינים בשיעור
מ%18.0 ירידה חלה שהואשמו, הקטינים כלל מקרב אדם,
המקבילה בתקופה ל%5.9 1972 דצמבר  אוקטובר בתקופת
באחוז העלייה למגמת בניגוד עומדת זו ירידה .1973 בשנת
המלחמה. שלפני בתקופה זה, עבירות בסוג שהואשמו הקטינים
 המבוגרת העבריינית האוכלוסייה בקרב קיימת דומה מגמה
 אוקטובר בתקופת הואשמו זו אוכלוסייה מקרב 23.50/0

%25.6 לעומת אדם, של גופו כלפי בעבירות 1973 דצמבר
אשתקד. המקבילה בתקופה

עלכך מצביעה העבירות סוגי לפי ההאשמות התפלגות
הצעי העבריינית האוכלוסייה בקרב הבולטות השינוי שמגמות
בקרב זהות. הן המבוגרת העבריינית האוכלוסייה ובקרב רה
בעבירות וירידה רכוש בעבירות עלייה נסתמנה הקבוצות שתי

הציבורי. הסדר וכלפי אדם של גופו כלפי

חלה  המלחמה פרצה שבו החודש  אוקטובר בחודש
המבחן לשירות שהופנו הקטינים במספר משמעותית נסיגה
המבחן לשירות קטינים 347 הופנו 1973 באוקטובר לנוער.
קטינים אשתקד. המקביל בחודש קטינים 815 לעומת לנוער,

75 לוח

השנה כל לפי העבירות קבוצות לפי הגילויים אחוז
1973 אוקטוברדצמבר ינוארספטמבר תקופות ולפי
ינואר
דצמבר

אוקטובר
דצמבר

ינואר
ספטמבר העבירות קבוצות

94.0
75.1
633
85.6
69.6
87.3
223
77.1

98.8
98.7
93.0
83.4

93.9
69.0
74.3
813
60.7
85.7
183
61.7
98.2
92.9
97.9
69.4

המדינה 93.8בטחון
הציבורי 76.2הסדר

אדם 60.4חיי
אדם של 85.9גופו

71.5מין
87.8מוסר
23.9רכוש

79.2מירמה
ופיםקליות 98.9כלכליות

993מינהליות
913רישוי

העבירות 83.4שאר

36.0 28.4 37.7 כ " ה ס

76 לוח

רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
דצמבר) (אוקטובר 19731972

רכב פשנלקחםה"כ רה ע

באחוזיםבמספר19721973

הכל +2,5533,931סך 1,378+ 54.0
נוסעים מכוניות

ציבורי) רכב +1,5472,543(כולל 996+64.4
מסחריות +441675מכוניות 234+ 53.1
קטנועים אופנועים,

עזר מנוע עם +490660ואופניים 170+ 34.7
אחר מנועי רכב 7553כלי 2229.3

שלושת בין נתונים השוואת מציגים 78  71 הלוחות
המקבילה התקופה ובין 1973 שנת של האחרונים החודשים
ממש, המלחמה תקופת בין הפרדה אין אלה בלוחות אשתקד.
שחלה כ%50), (עד הגדולה הירידה שאחריה. התקופה לבין
העלייה עלידי בחלקה התבטלה המלחמה בזמן העבירות במספר
לציין אפשר השנה. סוף עד המלחמה, אחרי שבאה ההדרגתית
ירידה חלה (1972 לעומת 1973) דצמבר  נובמבר בחודשים כי
התקזזה בסךהכל רכוש. מעבירות חוץ העבריינות, סוגי בכל
אחרות בעבירות הירידות עלידי רכוש בעבירות העלייה

יותר. תיקים 903 נפתחו ובסיכום
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דר לוח

העבירות קבוצות עץהואע\מולפ> ומבוגרים קטימם
1973 ואוקטוברדצמבר ינוארספטמבר

או7ן7\וברדצמברינוארספטמבר
מינה^יות

*16 235

אדם ח"
18 376 ו

מירמה
233 2,081 ו

מוסר
264 1,077 :3

רישוי
49 241

^ק

כלכליות :319 195

ב* המדינה בטחוו
125 801

הציבורי הסדר
1,422 8,233

~^^^נ אדם של גופו
1,064 7,115

מיו
154 1,230

העבירות שאר
22

\ש
3,136

222
רכ

המואשמים כל

14,848
המואשמים כל

פאתו רופא היו צוות בכל מצוותים. מורכב שהיה מיוחד מדור
לבדיקות ומומחה צלם אצבע, טביעות טכנאי שיניים, רופא לוג,
היה שיכול פרט כל וליקטו בשטח עבדו הצוותים ביולוגיות.
הוכתרה הצוותים עבודת החללים. של זהותם לגילוי להביא
שיטה הנהגת היתד. עבודתם של התוצאות ואחת בהצלחה

אצבע. טביעות עלפי זיהויים של בצה"ל חדשה
חלל של בבגדיו חרוך שיק נתגלה למשל, המקרים, באחד
הצליחו (לומינסנציד.) מיוחדת צילום בשיטת מזוהה. בלתי
סניף שם ואת השיק על הרשום המספר את לגלות מזי'פ אנשי
פוענחו זאת צילום לשיטת הודות החייל. שם את זיהו וכך הבנק
של חגורותיהם על רשומים או חרוטים שהיו חללים שמות גם

חללים.

1,975 לעומת ,1973 אוקטובר בחודש עבירות 821 ביצעו אלה
שב ודצמבר נובמבר בחודשים אשתקד. החודש באותו עבירות
ובמספר המופנים במספר קלה עלייה חלה ואף לקדמותו המצב

קטינים. שביצעו העבירות

הפלילי הזיהוי בתחום לצה"ל סיוע

של זיהוים היתד. המלחמה שהולידה הקשות הבעיות אחת
העמידה בפתרונה לסייע כדי בקרב. שנפלו צה"ל מחיילי רבים
הידע ואת ציודה את המשטרה של הפלילי הזיהוי מחלקת
החללים באיכון שעסקו צה"ל, יחידות לרשות שלה המקצועי
משפטית, לרפואה המכון עם בשיתוף הוקם, זד. לצורך ובזיהוים.
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78 לוח
 המוחזקים בשטחים חקירה תיקי

העבירות קבוצות לפי
דצמבר) (אוקטובר 1973  1972

העבירות קבוצות
חקירה :תיקי בשנים

השינוי אחוז
19721973

+4,1694,913סה"כ 17.8

המדינה 829664בטחון 19.9

הציבורי +5871,317הסדר 124.4

אדם 10255חיי 46.1

אדם של +8351,086גופו 30.0

3427מין 20.6

מוסר
*

2316 30.4

+590762רכוש 29.1

+3288מידמה 175.0

ופיסקליות 2694+261.5כלכליות

,22מינהליות 

935570רישוי 39.0

עבירות +174232שאר 33.3

כדי הדעת שיקול מיטב את להפעיל המשטרה מצווה עתה זו.
כי התעכב, בהם שהטיפול תיקים אלפי של גורלם את לקבוע
רבים תיקים לגבי מידה אמות אותן תופסות אין המלחמה אחרי

המלחמה. כלפני

משפחותיהם ומבני המלחמה מנפגעי וכאב סבל למנוע כדי
כאן: נציין מהן שאחדות שונות פעולות לנקוט הוחלט

מי בדיוק לדעת כדי המחשב, להזנת מיוחדת תוכנית הוכנה .
ן שנפגעו המשפחות הן ומי הנפגעים הם ומי

לציבור עניין יש אם השאלה לגבי חדשות מידה אמות נקבעו .
בפקודות הקבועים לכללים בהתאם וזאת ובתביעה, בחקירה
הנסיבות לאור יפורשו אלה כללים כי נקבע המשטרה. של הקבע
שנתלוו והכוננות הגיוס ובשל המלחמה של בעטייה שנוצרו
בעלי חשודים כלפי קלה ביד לנהוג שאין במיוחד נקבע אליה.

וחומרתו! הנזק ממדי להתעלם ואין פלילי עבר

שנפל החייל זהות את גילה מיוחדת בשיטה צילום

ואחריה המלחמה בתקופת המדיניות

ומיד המלחמה בתקופת עבריינים כלפי המשטרה של מדיניותה
ובין חמורות עבירות בין אבחנה על מבוססת היתד" אחריה
של גופו (כלפי חמורות עבירות על בתגובה קלות. עבירות
קשה, יד המשטרה נקטה וכד') מין עבירות רכוש, כלפי אדם,
לביצוע החירום מצב את לנצל המסוגל שאדם הנחה מתוך
היתד. זאת, לעומת הדין. חומר בכל אליו שיתייחסו ראוי זממו,
עבירות רוכלות, רישוי, (עבירות קלות לעבירות ההתייחסות
התאפ את גם לציין ראוי ביותר. ליברלית וכדי), קלות תנועה
נעשה סדר; מפירי כלפי ואפילו מפגינים כלפי המשטרה קות
באורח עקבה המשטרה אלים. עימות לידי להגיע לא כדי הכל
וציפיותיו הציבור עמדות אחר מרובה לב ובתשומת מתמיד
שהוא ולשירותים זו בתקופה המשטרה לפעילות הנוגע בכל
המשטרה באה יכולתה ובמידת עלידה, לו שיינתנו מצפה
עמדות את גם ובחנו פנים כלפי מבטנו את חידדנו לקראתו.

הציבור. וכלפי המשטרה עבודת כלפי המשטרה אנשי

החיים חייבים המלחמה מתקופת הזמן שחולף ככל אך
במשטרה העבודה למסלולה חוזרת במקביל למסלולם. לשוב
ימים לאורך להתייחס תוכל לא והמשטרה המשפט ובבתי
הנוגע בכל המלחמה ימי את שאיפיינה בסלחנות בחוק לפגיעה
נהיה הקרובה בתקופה מזו יתירה יותר. קלות לעבירות
מתמדת החלהעלייה שכבר המגמה להחרפת עדים בוודאי

מלחמה. כל של הלוואי תופעת שהיא בעבריינות,

בכל הטיפול המשך והיא נוספת בעייה יצרה המלחמה
אנשים המלחמה. בזמן בהם לטפל שהפסקנו התיקים אותם
שיבושים נוצרו ולכן מגוייסים עדיין והם מגוייסים היו רבים
אנשים חזרו אם אף וכדי. עדות במתן לחקירה, בהזמנתם
עדות מתן בענייני ולהמרידם אליהם ללכת נטינו לא לבתיהם,
החשש חשיבות. חסרי בעיניהם שנראו בעניינים לחוקרם או
 בעקיפין או ישירות מלחמהנפגעים נפגעי ביניהם שיש
זמן להקדיש צורך היה לכן רבמשקל. שיקול הוא אף שימש
בתקופה בו ייעשה מה ולקבוע מקרה ולכל תיק לכל ומחשבה
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79 לוח

המוחזקים בשטחים איתביעה עוונות
דצמבר) (אוקטובר 1973  1972

ה כס י" רם יו ק תח ו ר

197219781972197319721973

הכל 2981,0678098121886סך

עוונות
{שבתוספת

תקיפות
אחרות

55
91

130

923
54

26
87
894

1

65
43
29

אחרים 1521415214עוונות

ספר בתי ותלמידי שוטרים לראות היה אפשר ובחיפה, אביב
הרכב. פנסי את האוטמים

ההםעים במרכז קישור קציני שימשו המשטרה נציגי
ליווים המחוזיים במטות הפיקוד מוצבי עם ותיאמו במטכ"ל,
והובלה פינוי דרכי תכננו הם חורגים. למטענים משטרתיים
הודעות למחוזות והעבירו ההסעים, מרכז לבקשות בהתאם
תכננו, ובחלקם תיאמו, כמוכן רכב. שיירות על מוקדמות
גשרים, ודוברות, ספינות מטוסים, כגון חורגים, מטענים הובלת

שלל. וציוד מיוחדים מנופים

בשעות רמזורים להפעיל אין כי המקובלת, ההנחה למרות
לאחר בצמתים, הרמזורים הפעלת המשטרה יזמה ההאפלה,
נמנעו ובכן רבים, היו בהם התנועה סיכוני כי לדעת שנוכחה

נוספות. תאונות

80 לוח
חומרתן לפי תאונות

1973 אוקטוברדצמבר  ינוארספטמבר

ההחומרה כס החומרה" התפלגות
באחוזים

ינואר
ספטמבר

אוקטובר
דצמבר

ינואר
םסטמבר

אוקטובר
דצמבר

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

456
2,061
9,387

133

529
2,211

3.8
17.3
78.9

4.6
18.4

77.0

11,9042,873%100.0%100.0םה"כ

החודשים בתשעת דרכים בתאונות העלייה למגמת בניגוד
אשתקד, המקבילה התקופה לעומת השנה, של הראשונים
המלחמה בחודש התאונות במספר תלולה ירידה נרשמה
סוף עד האש, הפסקת הסכם שלאחר בחודשים וגם (אוקטובר)
;%29.4 של ירידה נרשמה נפגעים עם התאונות בסךכל השנה.
בתקופה נפגעים עם תאונות 4,070 לעומת ,2,873 היה מספרן

שבטיפולם התיקים את הם אף בחנו התביעה יחידות ראשי .
בהגשת לציבור עניין יש אם ותיק תיק כל לגבי לקבוע עלמנת
נרשם כבר אם אפילו המשפט, ניהול בהמשך או אישום כתב
שהוזכרו והנסיבות העקרונות אותם עלפי וזאת המשפט, בבית

לעיל!
בבית ההקראה שלאחר לשלב שהגיעו בתביעה תיקים .
כל התביעות. יחידת ראש עלידי הם אף ייבדקו המשפט,
בהם, המשפט ניהול בהמשך לציבור עניין אין שלדעתו התיקים

לממשלה; המשפטי ליועץ ופנייה ההליכים עיכוב על ימליץ
המעורבים רשימות את תשווה האלקטרוני המחשב יחידת .
שנסגרו, בתיקים המתלוננים רשימת את וכן החקירות, בתיקי
מי ליחידות ותודיע שברשותה, המלחמה נפגעי רשימות עם

נעדר; או שבוי, כנפגע, ברשימות המופיעים השמות מבין
תיקיה. את יחידה כל תמיין המחשב מן התשובה קבלת עם .
אינו בהם מהמעורבים ושאיש לסגירה הומלצו שלא תיקים
בדרך בהם הטיפול יימשך המלחמה, נפגעי ברשימת מופיע
מופיע מהמעורבים יותר או אחד שבהם בתיקים הרגילה.
שנקבעו. מיוחדים להסדרים בהתאם ינהגו הנפגעים, ברשימת

בדרכים והתאונות התנועה .6

בדרכים התעבורה בתחום המלחמה בתקופת המשטרה תפקידי
באלה: בעיקר התרכזו

,י צבאיות שיירות למעבר ופינוים תנועה צירי אבטחת *
של חורגים ולמטענים לשיירות צמודים משטרתיים ליווים +

., בלילה חלקם צה"ל,
ביןעירוניים; בכבישים הממונעים הסיורים הרחבת *

בין בכבישים אלקטרוניים, מדמהירות מכשירי הפעלת *
הצבאית; המשטרה עם בשיתוף במיוחד, עירוניים

ביממה. שעות 24 מרכזיים בצמתים שוטרים הצבת *
משטרה אנשי סייעו המלחמה של הראשון ביום כבר
בתל בירושלים, ובמיוחד בערים, רכבו. את להאפיל לציבור
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81 לוח
*7$ו
ג97ו

חומרתן לפ> דרכ>ם תאונות
ג7$ו אוקטוברדצמבר  72$ו אוקטוברדצמבר

172

22.7

133

716

ו.26

529

3.182

30.5

2,211

4,070

29.4

2,873

קטלניות תאונות עם תאונות
קשות פציעות

תאונותעם
קלות פציעות

התאונות כל

הדרכים תאונות במספר לירידה שהסיבות ספק אין
נפח בדילול נעוצות השנה של האחרונים החודשים בשלושת
הכביש? מן ונגרעו גויסו רכב כלי אלפי בכבישים: התנועה
בכבישים פחות נעו וחלקם הנהגים גיוס עקב הושבתו חלקם
המשק, בענפי הפעילות האטת וביניהן שונות' סיבות בגלל

בשבוע. אחד ליום הרכב והשבתת הדלק מחיר ייקור
בשליש בדרכים התאונות נושא את יבהירו דלהלן הלוחות
1972 בשנת המקבילה לתקופה בהשוואה השנה, של האחרון

.1973 שנת של הראשונים החודשים לתשעת ובהשוואה

ב%22.7, ירד הקטלניות התאונות מספר אשתקד. המקבילה
התאונות ומספר ב%26.1  קשה פצועים עם התאונות מספר
התאונות בחשבון כאן הובאו לא ב%30.5. קל פצועים עם
בידי הוא בהן שהטיפול צה"ל, של רכב בהן מעורב שהיה
של היחסית החומרה כי להדגיש חשוב הצבאית. המשטרה
מתוך תאונות 4.6 דצמבר:  אוקטובר בתקופה עלתה התאונות
קטל תאונות 3.8 לעומת קטלניות, היו דרכים תאונות 100 כל

המלחמה. שלפני בתקופה תאונות 100 כל מתוך ניות
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82 לוח

ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
1973 אוקטוברדצמבר  ינוארספטמבר

: הםה"כ מתוך באחוזים התפלגות י מ ל נ נתונים

ונהנים נוסעים  רנל הולכי
ואחרים ונהנים נוסעים  רנל הולכי

ואחרים

התקופה
נפגעים םה"כ

73.7
75.5
74.0

26.3
24.5
26.0

12,937
3,285
16,222

4,622 17,559 המלחמה) (לפני 1973 ינוארספטמבר
1,067 4,352 (במלחמה) 1973 אוקטוברדצמבר
5,689 21,911 (ינוארדצמבר) השנה כל

לאחרונה שהוטל החוק באכיפת עתה הכרוך נוסף תפקיד
כלי של התנועה להגבלת התקנות עלפי הוא המשטרה, על
בשבוע. אחד יום פרטי רכב השבתת המחייבות ,1973 רכב
המשטרה מקפידה כן מזורז. לדין מובא אלה תקנות על העובר

המותרת. הנסיעה במהירות נסיעה על מבעבר יותר עתה

83 לוח

חומרתן לפי המוחזקים בשטחים דרכים תאונות
1973 אוקטוברדצמבר  ינוארספטמבר

יי ה כם י
החומרה התפלגות

באחוזים

ינואר
ספטמבר

אוקטובר
דצמבר

אוקטובר ינואר
דצמבר ספטמבר

קטלניות
קשות פציעות
קלות פציעות

129
387
511

35

114
147

12.6
37.7
49.7

11.8
38.5
49.7

027296100.0100.0,יסה"כ

84 לוח

חומרתן לפי המוחזקים בשטחים דרכים תאונות
1973  1972 דצמבר)  (אוקטובר

החומרה
בשנה השינויםה"כ

באחוזים18721973

קטלניות
קשות
קלות

43
130
171

35
114
147

18.6
12.3
14.0

34429614.0סה"כ

האחרונים החודשים בשלושת נרשמה הנפגעים במספר
אשתקד. המקבילה התקופה לעומת ,%25.2 של גדולה ירידה
רגל הולכי גם פחות נפגעו 1973 דצמבר  אוקטובר בתקופת
,%24.5  ספטמבר ינואר תקופת לעומת הנפגעים, מכלל
חלה הקטלניות התאונות במספר הנפגעים. מכלל %26.3 לעומת
בשנת 48 לעומת ,1973 בשנת קטלניות 52) %6.5 של עלייה

.(1972

על דוחות מאד מעט השוטרים רשמו המלחמה בחודש
רישום בנושא שנקבעה למדיניות בהתאם תעבורה. עבירות
בגישתם המשטרה אנשי המשיכו זו, בתקופה תעבורה דוחות
בהסברה. והרבו באזהרות הסתפקו תעבורה, לעברייני הליברלית
בצורה שזילזלו תעבורה לעברייני ויתורים היו לא כמובן, אך,
בנסיעה ואחרים עצמם את וסיכנו התעבורה, בתקנות חמורה
בגין תעבורה שדוחות החליטה המשטרה בכבישים. פרועה
,1.11.73 תאריך עד שנערכו הדבקה), (דוחות חנייה עבירות
לבית הנאשמים הוזמנו אפילו יופסק, בהם והטיפול יבוטלו,

משפט.

דוחות (למעט קנס ברירת מסוג תעבורה עבירות על דוחות
אף מסוימים במקרים באזהרות. הומרו נובמבר) עד חנייה
התיק אם בין אחרות, תעבורה בעבירות לגמרי. דוחות בוטלו
אודות הוא או בלבד נזק בה שנגרם דרכים תאונת אודות הוא
בנפרד תיק כל בודקים ,1.11.73 עד שנעברה נזק, בלי תאונה
ובהבאת החקירה בהמשך לציבור עניין יש אם וקובעים

לדין. הנאשמים

כלל בה אין הנסקרת, בתקופה המשטרה של זו מדיניות
ובעתיד. עתה תנועה עברייני לגבי דומה גישה על להצביע
חריפה בצורה עתה גם מורגשת מלחמה, שלאחר תקופה כבכל
התע בתחום במיוחד חברתיות, נורמות של עול פריקת יותר
התעבורה. בחוקי וזילזול ופרועה מסוכנת בדרכיםנהיגה בורה
ביתר לפקח נאמנה, מלאכתה את לעשות יהיה המשטרה על
ולתרום עבריינים על התעבורה חוקי את לאכוף בדרכים, שאת

בדרכים. בטיחות ליתר בכך
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בלעדיהם, אפשר שאי ביותר, חשובים דברים הם הכן' במצב
זו, הרגשה יותר. לעשות יכלו כי הסובייקטיבית ההרגשה לבין
ניתנה ועלכך לעתים, קיימת היתד, מוצדקת, היתה לא אם גם
לעתיד. התכנון במסגרת מחשבה, זה לנושא תוקדש ועוד הדעת,
והנכו הפתיחות  והוא זו, בהרגשה חיובי יסוד גם היה אולם
למאמץ שיתרמו ובלבד דבר בכל לעסוק השוטרים, שגילו נות
קטנות פעולות אותן בכל ביטוי לידי באה זו נכונות המשותף.
אשר הזכרנו, שלא ואחרות זה חלק בתחילת שהזכרנו כגדולות

תפקידם. להם שהכתיב למה מעבר שוטרים, עשו

זו. נכונות ביטוי לידי באה העבודה בתחום רק לא אך
ממש להפריש שוטרים של המרשימה ההיענות את גם נזכיר
מאנשי %98 רכשו בסךהכל מרצון. מלחמה מלווה כורתם
ל''י. מיליון 5.2 של כולל בסכום מלחמה מלווה אגרות משטרה
נציב למלווה. מלאה חודשית משכורת תרמו הבכירים הקצינים
במכתב עלכך המשטרה את לשבח לנכון מצא המדינה שירות
העמידו למלווה הנאה "בהתנדבותם כתב: ובו למפכ"ל ששלח
אשר אלה כל של הראשונה בשורה המשטרה עובדי עצמם
חלקם את מכובדת בצורה ותרמו השעה לצו שלם בלב נענו

המלחמתי". למאמץ

בתוך כספים איסוף שוטרים יזמו המלחמה של בעיצומה
נאספו ואמנם צה"ל, לפצועי תשורות לקנות כדי החיל, שורות
גילוח, מכונות נקנו ומהם לירות, אלפי עשרות קצר זמן תוך
עלידי הפצועים לחיילים שניתנו נוספים, ודברים רדיו מקלטי

לבקרם. שבאו שוטרות

המלחמה שהתארכה ככל פתרון, שדרשו הבעיות אחת
שעות שלאחר הפנאי שאלת היתה לבסיסים, הריתוק ועמה

המתח להפגת פינגפונג משחק  בבסיס מנוחה שעת

? האדפ כוח .7

הופעה בעת חיפה מרחב של ההווי להקת

בכל רבות לתמורות הביא חירום שעת של למערך המעבר
לאופי השירות, לתנאי ביחידות, האדם כוח להצבת הקשור
עמדנו התמורות של מקצתן על ועוד. למוראל להווי, העבודה,
הארגוניים, השינויים את סקרנו כאשר הזה, החלק בתחילת

האדם. כוח בשאלת כמובן, הקשורים,

את עזבו המלחמה, בתחילת המילואים אנשי גיוס עם
כוח צה"ל. לשורות שגויסו איש, כ300 במשטרה תפקידיהם
בסיסים ואל שהוקמו, משטרה בבסיסי התפרס המשטרתי האדם
במטות רגילים בזמנים המשרתים משטרה אנשי הצטרפו אלה
נותר במטות המשטרה. של הספר מבתי קורסים חניכי וכן

עתודה. כוחות וכן שלדי מערך

בבסיסים המשטרה אנשי עברו קודם, כבר שהוזכר כפי
אכלו והאנשים בוטלו החופשות כל קסרקטין! במשטר לחיות
השהייה זמן שהתארך ככל הקסרקטין, תנאי בבסיסים. ולנו
קודם מוכרות היו שלא חדשות תופעות וכמה כמה יצרו בהם,
וההתייחסות ה'"מוראל" בתחום ברובן היו האלה התופעות לכן.
ערכה זה מצב עקב מצבם. אל האנשים של הסובייקטיבית
כלפי השוטרים עמדות אודות על סקר פסיכולוגים קבוצת
הציבור. את הם וראייתם בציבור ומעמדם תפקידיהם, עבודתם,

עמו ויחד למלחמה ההתארגנות של הראשון הגל כשחלף
הארגונימשקי במישור גם בכך קשורה שהיתר הקשה העבודה
בבסי המשטרה אנשי עצמם את מצאו המיבצעי, במישור וגם
יותר רבות שעות עבדו הם אחד מצד משונה: במציאות סים
לחופשה, יציאה אפשרות בלי השירות למקום מרותקים והיו
ירדה בדרכים התנועה בשפל, הפשיעה עקומת היתה שני, ומצד
היה לא ולכן בעורף חמורות פגיעות היו לא ולמזלנו, בנפחה,
כאלה. במצבים המשטרה על המוטלות המשימות במילוי צורך
בולטת נוכחות כי השכלתנית הידיעה בין מסוים פער היה
ההימצאות ועצם לאזרח עזרה הושטת עין, פקיחת בשטח,
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ספר יישובי לתושבי תפוזים מחלקים חיפה מרחב שוטרי

1\
ציבור יחסי .8

היחסים בעייתיות על בהרחבה עמדנו כבר זה בדוח ח' בפרק
עבודת של טיבה מעצם לרוב הנובעת ולציבור' המשטרו? שבין
במישור נגף אבני הרבה סרו המלחמה בתקופת המשטרה.
יתר והבנת טובה אווירה ונוצרה למשטרה, הציבור בין היחסים
משתנים שבה החירום, שעת היה האחד טעמים: משני ביניהם,
בעיות השעה; בעיות את האדם בוחן שלפיהם המידה קני
עדיפות לדרגת ירדו המלחמה, לפני ומרכזיות חשובות שנראו
והארץ. העם לבטחון נתונה היתה הדאגה כל כאשר ביותר נמוכה
שביתות פנים, בעיות זוית לקרן נדחקו המלחמה בשעת ובאמת,
השוטר, ישנים. וחיכוכים מריבות נשכחו מידה ובאותה והפגנות
להיות הפך הגבלות, ומטיל סמכות כמפעיל בדרךכלל המזוהה
מדיניותה היה השני הטעם והמסייע. המסביר המדריך, השוטר
בכל להימנע המשטרה השתדלה המלחמה בשעת המשטרה. של
לה קבעה לעיל, כבר שצויין וכפי חיכוכים, מיצירת האפשר
כגון חמורות, עבירות נגד קשה יד נקיטת כמדיניות המשטרה
והתייחסות וכוי הגוף כלפי עבירות מין, עבירות רכוש, עבירות
עמדה זו מדיניות ביסוד קלות. עבירות כלפי ביותר סבלנית
או בעצמו אם במלחמה, נפגע עבירה שעובר ייתכן כי ההנחה
מראש, זאת לבדוק דרך היתה שלא ומכיוון משפחתו, נפגעה אם
נוסף שיקול האוכלוסייה. לכלל יותר סלחניים להיות נטינו
החוזרים אנשים זה: היה הליבראלית המדיניות לגיבוש שסייע
שראוהו מכפי אחרות בעיניים העורף את רואים החזית מן
עד בחשבון, לקחת יש זו הרגשתם את אף שעזבוהו: לפני
לידי להביאם לא כדי בעורף, החיים לאורח שוב שיתרגלו

המשטרה. עם מיותרות התנגשויות

פונים שאין זו, מדיניותה במסגרת המשטרה קבעה עוד
שאין הוברר בטרם עדים, הזמנת לצורך אפילו אחד, לבית אף
ועומדים תלויים בתיקים הטיפול מלחמה. נפגעי במשפחה
כגון ציבוריים במקהלים נסגרו. אף רבים ותיקים הוקפא

לפתור כדי המנהלה אגף שעשה היפות הפעולות אחת התפקיד.
למשטרה שהושאלו טלוויזיה, מקלטי 50 "גיוס" היתה זו בעיה
כמוכן בבסיסים. וחלוקתם ידועה, מסחרית חברה עלידי

חברה. משחקי לבסיסים נופקו

 משטרתיות הווי להקות שתי הופיעו הבסיסים ברוב
ולהקת משתתפים 18 שמנתה חיפה, מרחב של ההווי להקת
הגישו הלהקות משתתפים. 15 שמנתה הארצי, המטה של ההווי
בבסיסים רבה. להצלחה וזכו ומחול הומור שירה, תוכניות
השעה. בעיות נדונו ובהם והסברה, שיחה ערבי גם קוימו
המלחמה בזמן ברווח יצאה הפניםמשטרתית הקומוניקציה
בין יותר רבה לפתיחות שהביאה בצוותא, הישיבה בזכות
תפילות. בהם ונערכו כנסת בתי הוקמו בסיסים בכמה הדרגים.

ההדרכה מחלקת לאור הוציאה המלחמה של בעיצומה
נסקרו "במערכה". העלון של גליונות ביומו יום מדי כמעט
בשאלות המשטרה מדיניות הוסברה השעה, מאורעות בהם
העלון החיל. בתוך המתרחש גם ותואר שונות אקטואליות
בעולם "מהמתרחש העלון גליונות משטרה. איש לכל הופץ
לנושאים הם אף הוקדשו המלחמה, בתקופת שהופיעו המשטרה"

לה. ומחוצה המשטרה בתוך אקטואליים

התנדבותם היה המלחמה בתקופת היפים הגילויים אחד
ולשרת להצטרף במשטרה, בעבר ששירתו רבים, פנסיונרים של
מתנדבים פנסיונרים 200 עליהם. שיוטל תפקיד בכל בשורותיה
והוצאו מחדש הושבעו ובתחנות, המשטרה במטות התייצבו
בעבר. שירתו שבהן ליחידות נשלחו רובם מינוי; תעודות להם
ששימשו ביותר, בכירים קצינים מספר גם היו המתייצבים בין
ומוניציפליים. ממשלתיים גופים ליד המשטרה של קישור קציני

לשירות התנדבו לשעבר ,,ההגנה'' וחברי בגמלאות משטרה אנשי
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בבתי הפצועים למען פעלו שוטרות, ובעיקר שוטרים,
בידור הופעות עבורם ארגנו אצלם, ביקורים ערכו הם החולים;
חיילים בפני הופיעו המשטרה של ההווי צוותי אחרים. ובילויים
תזמורת החולים. בבתי פצועים חיילים ובפני ביחידותיהם
בפאיד שנערך חטיבתי ספורט ביום חלק נטלה המשטרה

אחרים. ובמקומות

יוצאי לה: לעזור כדי למשטרה הגיעו רבים מתנדבים
באו, מקרוב שזה המועצות מברית חדשים עולים ההגנה, ארגון

בדואים. ביניהם ערבים, ואזרחים

המדיניות מן המשטרה סטתה לא המלחמה, משנסתיימה
מובהרת זו מדיניות הציבור. משאלות כלפי פתיחות יתר של
והם המשטרה, של וההשתלמויות הקורסים לחניכי גם עתה

הציבור. עם במגעיהם עלפיה לפעול נדרשים

צה"ל לפצועי  באהבה המשטרה מן

השכנוע דרכי כל את המשטרה מיצתה וכד', אסיפות הפגנות,
הבנה גילתה המשטרה כפייתיים. צעדים לנקוט החליטה בטרם
פעולותיה. בכל אותה הדריכה זו וגישה האזרח לרגשות רבה

המשטרה חרגה המלחמה בתקופת כי לעיל, הוזכר כבר
בימים עיסוקיה בתחום שאינם בתפקידים וטיפלה השיגרה מן
בהן שיעסוק מי היה שלא רבות בעבודות עסקה היא כתיקונם.
לאוכלו לסייע כדי דבר בכל לעסוק זאת נכונות שנדרש. ברגע
כל של הטבעי הדחף מן ובעיקר שנקבעה ממדיניות נבעה סייה
מתמיד. יותר זו בשעה לו זקוק הציבור כי וההרגשה שוטר,
לבוא: איחרה לא המשטרה כלפי הקהל בדעת לטובה התמורה
הטוב והיחס והאהדה הציבור בעיני עלתה המשטרה של קרנה

מקום. בכל בלטו לאנשיה

בשוטר האוכלוסייה ראתה והמרוחקים הקטנים ביישובים
בטיפול שם עסקה המשטרה ובקשה. פנייה לכל המען את
בכל הסוציאלית. הלשכה בהן עוסקת כלל בדרך אשר בבעיות,
עצמית בשליטה ההכרח את המשטרה הסבירה האזרחים עם מגע
הסבירו ערבים גרים שבסביבתם מגורים באזורי הדעת. וביישוב
ציבור כי חדשים, לעולים ובעיקר לציבור, המשטרה אנשי
המלחמתי, למאמץ ותרם למדינה לויאליות הוכיח המיעוטים
מתן של בדרך ואם שונות לעבודות התנדבות של בדרך אם
"פרוג" טיל נפל המלחמה בזמן למשל, כך, וכספים. דם תרומות
החדשים העולים בקרב תסיסה עורר הדבר העמק. במגדל
בסביבה. הערבים של חבלה מעשה בזה שראו המקום, תושבי
ורוסית, צרפתית דוברי  קצינים למקום שלחה המשטרה
ואמנם ערבים, של חבלה מעשה זה שאין לאנשים שהסבירו

הרוחות. להרגעת הדבר עזר

לבסי לחיילים'שנזדמנו שונים שירותים הגישה המשטרה
וכדי. מקלחות לטלפן, אפשרות כגון סים,
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הלוחות רשימת

העמוד

21 . . , 19731971  המחוזות לפי  ומציאות אבידות
22 19731971  ישראליות) (בלידות והוחזר שנמצא רכוש
23 19731971  מאמר פקודות של לפועל הוצאה
24 .... 19731971  המחוזות לפי  המשפט לבתי הזמנות של לפועל הוצאה

31 1973  המחוזות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
32 ... (דיאגרמה) 1973^1962  המניין מן משטרה ואנשי האוכלוסייה שנחקרו, מקדים
33 .... 19731948  המניין מן משטרה ואנשי אוכלוסייה  שנחקרו מקרים
34 19731964  האוכלוסייה וגידול העבריינות תנודת
40 (דיאגרמה) 1973  שנחקרו לסוגיהם מקדים
41 (דיאגרמה) המחוזות לפי 1973 חקירה תיקי
43 . (דיאגרמה) עבירות קבוצות לפי 1973 חקירה תיקי
44 (ינוארספטמבר) 19731972  איתביעה  עוונות
44 (ינוארזדצמבר) 19731972  איתביעה  עוונות
45 (ינוארספטמבר) 19731972  חקירה תיקי
47 .... 1973  והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי
48 .... (ינוארספטמבר) 1^31972  והמחוזות המרחבים לפי  חקירה תיקי
49 19731971  המניע לפי לרצח ונסיון רצח
49 1973  והמחוזות המרחבים לפי  התפרצויות
50 1973  והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהן גניבות
50 19731969  והאשמות תיקים מסוכנים, סמים תפיסת
50 1973  טביעה מקרי
51 ............ 19731972  התאבדויות
51 . 1973  והמחוזות המרחבים לפי  לסוגיהם חטאים
52 .... 1973  המחוזות לפי  דשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
52 . . (ינוארספטמבר) 19731972  רשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות
52 19731949  הגילויים ואחוזי חקירה תיקי
53 (ינוארספטמבר) 19731972  העבירות סוגי לפי  וגילויים תיקים
55 . 1973  והמחוזות המרחבים ולפי העבירות קבוצות לפי  עבריינים נתגלו שבהם חקירה תיקי
56 1973  הסילוק שלבי  עבריינים נתגלו שבהם תיקים
56 1973  עבירות בביצוע שהואשמו באנשים הטיפול סיום
57 19731971  סילוקם  חטאים
57 . (ינוארספטמבר) 19731972  העבירות קבוצות לפי  המוחזקים בשטחים חקירה תיקי
58 1973  הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים
58 .... (ינוארספטמבר) 19731972  המוחזקים בשטחים  איתביעה עוונות
58 1973  הנפות ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי

התקופות ולפי השנה כל לפי הנפות, לפי  הגילויים ואחוזי חקירה תיקי
59 1973 ינוארספטמבר*וקטונרחנמבר
59 19731972  הנפות לקי  וגילויים חקירה תיקי

60 19731964  לנוער המבחן לשירות שהופנו קטינים
61 (ינוארספטמבר) 19731972  שהואשמו ומבוגרים קטינים
62 1973  העבירות סוגי ולפי גיל קבוצות לפי  שהואשמו קטינים

מס'הנושא
הלוח

מניעת
עבריינות

1

2

3

4

העבריינות
הפלילית
ופעולות
החקירה

5
6

6א'
7

8

9

10

11

11א'
12

13

14

15
16
17

18
19
20
21

22
22א'
23
24
25

26
27
28
29
30

30א'
31

32

71
72
73
76
77
77

(דיאגרמה) השנה חודשי לפי בדרכים התאונות
1973  תנועה כדי תוך עבירות  בדרכים התעבורה חוקי על עבירות
.... (דיאגרמה) 19731971  שנרשמו תעבורה דוחות

. (ינוארספטמבר) 19731972  חומרתן לפי דרכים תאונות
.... 19731948  ואוכלוסייה נפגעים  דרכים תאונות
. 19731972  המורשים הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות

32א'

עבריינות
נוער

33
34
35

תנועה
ותאונות
דרכים

36
37
38
39

39א'
40
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העמוד

78 . 19731971  חומרתן לפי דרגים תאונות
78 1973  והז,מן המקום השנה, חודשי לפי קטלניות תאונות
79 (דיאגרמה) 1973  המחוזות לפי  חומרתן לפי דרבים תאונות
81 ... 1973  והמחוזות המרחבים לפי  והזמן המקום חומרתן, לפי דרכים תאונות
81 19731972  המחוזות לפי  סוגיהן לפי דרכים תאונות
82 .... 19731972  דרכים בתאונות המעורבים הרבב וכלי המורשים הרכב כלי
82 .... 1973  דרכים בתאונות המעורבים הרכב ובלי (מנועיים) המורשים הרכב כלי
82 ... 1973  לאעירונית ודרך עירונית דרך  דרכים בתאונות המעורבים הרכב בלי
83 1973  התאונות סיבות התפלגות
84 1973  המחוזית החלוקה ולפי הנפגע סוג החומרה, לפי תאונות נפגעי
8* 19731971  וילדים מבוגרים  לסוגיהם תאונות נפגעי
85 (דיאגרמה) 1973  אופניים ורוכבי רגל הולכי  תאונות נפגעי
87 19731971  והמחוזות המרחבים לפי  תאונות נפגעי
87 19731971  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
88 .... 19731971  גיל קבוצות לפי  שנפגעו ונוסעים רגל הולכי _ ילןים
88 1973  וסילוקם תיקים  דרכים תאונות
89 1973  וסילוקם תעבורה דוחות

 התעבורה חוקי על עבירות עקב ד,משפט בחי עלידי שנשללו נהיגה דשיונות
" 1973^1972  המחוזות לפי

 דרכים לתאונות שגרמו עבירות עקב המשפט בתי עלידי שנשללו נהיגה רשיונות
89 1973  המחוזות לפי
90 1973  הנפות לפי  דרכים תאונות
90 . . (ינוארספטמבר) 19731972  חומרתן לפי  המוחזקים בשטחים דרכים תאונות
90 1973  הנפות לפי  תאונות נפגעי
90 .... 1973  תנועה בדי תוך עבירות  בדרבים התעבורה חוקי על עבירות

92 .... 19731964  תושבים 1,000 לכל לאוכלוסייה, בהשוואה האדם כוח מצבת
92 19731964  הדרגות לפי האדם כוח מצבת
93 (דיאגרמה) 1973  התפקידים לפי האדם כוח חלוקת
95 1973  ובמחוזות האיצי במטה המצבה
96 19731964  המצבה מן והורדות גיוסים
96 1973  בשירות ויתקם לפי המצבה מן היורדים
ז9 1973  הסיבות לפי המצבה מן הורדות
100 1973  הנפות לפי  המוחזקים בשסתים האדם כוח מצבת

126 (אוקטוברדצמבר) 19731972  חקירה תיקי
128 .... (אוקטוברדצמבר) 19731972  והמחוזות המרחבים לפי  חקירה תיקי
128 (אוקטוברדצמבר) 19731972  איתביעה  עוונות
129 .... (אוקטוברדצמבר) 1973^1972  העבירות סוגי לפי  וגילויים היקים

תקופות ולפי שנה כל לפי העבירות, קבוצות לפי הגילויים אחוז
131 1973 ינוארספטמבראוקטוברדצמבר
131 . . (אוקטוברדצ*בר) 19731972  דשות בלי מנועי ברכב ושימוש מנועי רכב גניבות

 העבירות קבוצות לפי  שהואשמו ומבוגרים קטינים
132 (דיאגרמה) 1973  ינוארספטמבראוקטוברדצמבר
133 . (אוקטוברדצמבר) 19731972  העבירות קבוצות לפי  המוחזקים בשטחים הקידה תיקי
134 .... (אוקטוברדצמבר) 19731972  המוחזקים בשטחים  איתביעה עוונות
134 1973 ינוארספטמבראוקטוברדצמבר  חומרתן לפי תאונות
135 .... (דיאגרמה) (אוקטוברדצמבר) 19731972  חומרתן לפי דרכים תאונות
137 ... 1973 ינוארספממבראוקטוברדצמבר  ונוסעים רגל הולכי  תאונות נפגעי
137 . . 1973 ינוארספטמכראוקטוברדצמבד  חהמרתן לפי המוחזקים בשטחים דרכים תאונות
137 ... (אוקטוברדצמבר) 19731972  חומרתן לפי המוחזקים בשטחים דרכים תאונות

מס'
הלוח

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

56
57
58

59

60
60א'

61

62

הנושא

63
64
65
66
67
68
69
70

71

72
73

74
75

76

77

78
79

80

81

82

83

84

כוח
האדם

המלחמה
והתקופה
שאחריה
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ועבריינים עבירות  שנתי סיכום
1973

.. ר י ק ח קבריהתיקי 0 י נ י

 1" רקטינים נ ו ב םמ "כי □ה

נקבהזכרנקבהזכרהגילוייםעברייניםנפתחוי.
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גבול 2,7301,65160.5260291.191233הסגת
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! והימורים זז16115696.93443584משחקים
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הבטחון שירות כלי 15014596.711821599עבירות
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הציבורי הסדר כלפי אחרות *?*99582582.9427558120727£עבירות
והכשלתו שוטר >>75973196.34019609117785תקיפת ■■. .

2727100.035.0רצח
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1_1

והריגה רצח 48918.82619איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

חמורהן1=1 גופנית 1*48342788.4628407445חבלה
2
**3 ציבור_ עובד 31730997.57423459411תקיפת
5 2
_^ ציבור)ן_ עובד (למעט .*.'.7,3206,30986.25911395,278808תקיפה
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שוא ומאסר כפייה 655584.64526חטיפה,
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באיומים או בכוח 12210182.8411221128אונס
כחוק שלא ובעילה 28925287.2211267289אונס

טבעיות בלתי מין 544990.7125971עבירות
בכוח מגונה 9*26219574.4571321מעשה

_)
בכוח שלא מגונה 1,09971865.3107435501מעשה
בפומבי מגונה קנ35820457.0831מעשה ,1*$

מין מחלות 7685.72136הפצת
אחרות מין עבירות

לזנות 575291.2140849סירסור
בזנות לעיסוק 9__11981.827שידול

י.. זנות למעשה 11911395.05213460שידול
7.חזי!ו>י ןגי דימויו ריח ייהויי
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שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *

שנה; 16 גיל עד צעיר המשפטית: ההגדרה לפי קטינים, .*
שנה. 18 גיל עד צעירה
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יוגוואל. נזשנוות
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