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קיו ו. 978 לשנת ישראל פעילותמשטרת על ה,שנוני וחשבון הדין את לך להגיש מתכבד הנני

י?יל; יד;; הפוליטי בתחום חיינו: מערכות בכל שחלו מפליגות, בתמורות אופיינה זו תקופה
נ"נצייי ה על אלו של השפעתן החברתי. ובתחום הכלכלי בתחום השלום), להסכם (ההיערכות

אלא הישיר, המיבצעי במישור ביטוי לידי תמיד באה אינה המשטרה של משימותיה
דווקא תורמים אינם זה מסוג שינויים כי מלמד העבר ניסיון שונים. זמן בטווחי מצטברת

^^ י* בתהליכים להאצה גורמים להיפר. אלא במדינה, והסדר החוק אכיפת אווירת לשיפור
"'^^ האחרונות. בשנים ובעולם במךינה עדים אנו לה בפשיעה, העלייה של האובייקטיביים

עיקריים: גורמים לכמה קשורה אלה לבעיות הולם פתרון למצוא המשטרה של יכולתה
תיחכום הארגון, ושיטות הפעולות הגמשת לרשותה, העומדים ובאמצעים בכוחה גידול
הקיצוצים האדם. כוח של מירבית והתמקצעות לשוטר המסייעת הלוגיסטית המערכת
שלה, האדם כוח מצבת את להגדיל המשטרה של יכולתה ואי המתמידים התקציביים
כמעט אשר גוף של כתפיו על שוב תוטל וגוברת ההולכת המעמסה כי למסקנה מביאים

האחרונות. בשנים אנשיו במספר גדל שלא

בעיקר המשטרתי, במערך הריארגון בביסוס כך, משום השקענו, המאמץ מרבית את
במקביל שהנהגנו. החדשות הפעולה משיטות שהפקנו לקחים וביישום החקירות בתחום
בעקבות טרור, פעולות בפני עמידה לשם המיבצעי כושרנו את לפתח המאמץ נמשך

הנסקרת. בשנה זה בתחום שחלה הניכרת ההחרפה

ביטחון על מופקדת היותה את נכון אל ביטאו המשטרה תפקידי של אלה תחומים שני
הקריטריונים את צמצמנו לא כי העובדה הביטוי. של ביותר הרחב הפירוש פי על הפנים,
הלחימה בנושאי והן המיבצעי בתחום הן  הישגינו את שיפרנו אף אלא לנו, שהצבנו
הפעולה, שיטות הגמשת על הארגונית, היכולת שיפור על מעידה  1978 בשנת בפשיעה

במשטרה. האנושי בגורם הטמון הפוטנציאל של מירבי מיצוי על לכל, ומעל

פני על לעיתים שנמתח ורצוף אינטנסיבי למאמץ זו בתקופה נדרשו החיל וקציני שוטרי
למיומנותם הודות בו, היה ואשר היכולת, גבול קצה עד כמעט היממה, משעות גדול חלק

אדם. בכוח החמור המחסור על לחפות כדי במטרה, ודבקותם המקצועית
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ביותר הנמוכה העלייה זוהי הפליליים. התיקים במספר %4.6 של עלייה חלה 1978 בשנת
הגילויים באחוז מסוימת עלייה גם חלה זו שבשנה העובדה שנים. מספר מזה בפשיעה
תהליך על להעיד בה יש האחרונות, בשנים עקבית ירידה לאחר העבירות, של הכללי

לציון. ראוי חיובי
,!,.* . יי

ביטוי מהווה שהיא ספק אין אולם לעתיד, מסמרות זו מגמה סמך על לקבוע שקשה כמובן
המשתנים עדיפויות, בסדרי המעוגנת המחודשת, בהיערכותנו הצידוק את ומחזקת מעודד
המשטרה לעבודת הסטנדרטים את לשכלל מתעתדים אנו המציאות. לדרישות בהתאם  ""

העדיפויות סדרי לקביעת בסיס מדויקים, סטטיסטיים מודלים ישמשו שבו למצב ולהגיע <

בפשיעה העלייה של זו בלימה כי לזכור יש משאביה. והקצאת המשטרה פעילות של
הלחימה  המשטרתית הפעילות של האפור, גם ואולי הקשה, בתחום בעיקר ניכרת ._
ירידה חלה בהן עסק, לבתי ההתפרצויות לגבי הדברים אמורים במיוחד רכוש. בעבירות "

.1976 שנת לעומת 1977 בשנת שחלה כ%17 של עלייה לעומת כ0'><2 של

המחודשת מההיערכות הנובע ניכר, שיפור חל מתלונן ללא בעבירות הלחימה בתחום גם
חשוב יעד המהווה בסמים, הלחימה בנושא בעיקר אמורים הדברים החקירות. אגף של
נלכדו סוחרים 360 סביבו. הנוצרים הפשיעה אגני ובשל בציבור הקשה פגיעתו בשל
ביטוי ומשמש הקודמות, השנים לעומת ניכר גידול המהווה מספר זהו  1978 בשנת

. זה. בתחום פעולתנו לנחישות
\ז!??1€* ז^י ו ■ .'■ ■"■ י 'י .■ ..   ■ ■

■ .  % י?*■ ^■

חייבו אשר גדולים, מיבצעים ל110 1978 בשנת נדרשנו והביטחון הציבורי הסדר בתחום ,

מידת את שהבהירו אחרות פעילויות אלפי בצד זאת, המשטרה. של מירבי כוחות גיוס '
ביחידות. הנהגנו אותו האג''מי, במבנה התועלת

זו די. בה אין ויעילה, מאומצת שתהא ככל משימותיה, עם המשטרה של זו התמודדות
הציבוריים הארגונים השלטון, זרועות כל ישתתפו שבה משולבת מערכת להיות חייבת
מאמץ שרק כך כל מרובים הינם במדינה החוק במערכת הפגיעה תחומי כפרט. והאזרח
בפשיעה הלחימה במסגרת ביותר ההולמות התשובות יינתנו כי להבטיח יוכל כולל
החנית כחוד שהמשטרה, גם אולי תבטיח כזו כוללת לאומית ראייה חיינו. איכות ושיפור ;! %

והחברתיים. הלאומיים העדיפויות בסדרי הראוי למקומה תזכה זה, מאבק של

י 'י'"  י'*י.<ק"ז .".!* יז* ז?£1 דיי. תחזיח "!>.>>

ח ו רב,■1 בכבוד ?ח ל^י ;<£. ךדז.:/'!./*" י0 0יז י011?י±:>

רבניצב, תבורי, חיים
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מינהלה שירותי המספקות מחלקות הן אלה כל  ומכירות
המשטרה. זרועות לכל

. מטה באחריות נושא  בפשיעה ולחימה לחקירות האגף
את וכולל ישראל משטרת של בפשיעה הלחימה נושאי לכל
והמחלקה המודיעין מחלקת והתביעות, החקירות מחלקת

י הונאה לחקירות הארציות היחידות את וכן פלילי, לזיהוי
חקירות בתחום המטפלות מחלקות  פשעים ולחקירת
מבצעות זה בתחום העוסקות הארציות היחידות המטה.

המיבצעית. הפעילות את

לנושאי אחראי  מיבצעים) ) וביטחון לשיטור האגף
מחלקת את וכולל ישראל משטרת של והביטחון השיטור
קצין ויחידת המיבצעים מחלקת התנועה, מחלקת הסיור,
בתחומי מטה באחריות נושא משא"ז ראש ארצי; חבלה

המשא"ז.

הארצי המטה בארגון שינויים
,1/

7
■:■:.; ^ר7י;

במבנה שינויים ישראל משטרת ערכה האחרונה בשנה
ביצוע את לייעל במגמה הארצי, המטה של הארגוני
שירותי בין הפרדה תוך עליהן, הפיקוח ואת המשימות
נושאים לבין המשטרה זרועות לכל הניתנים המטה

המטה. באחריות הנמצאים ייעודיים

אגפים: ארבעה במטה יש החדש המבנה פי על

מחלקת אדם, כוח מינהל את כולל  המטה אגף
לעיבוד והמחלקה ההדרכה מחלקת והארגון, התקנים
שירותי המספקות יחידות הן אלה כל  אוטומאטי נתונים

המשטרה. לכל מטה

מחלקת הכספים, מחלקת את כולל  המינהלה אגף
הקשר מחלקת התחבורה, מחלקת האפסנאות,
לרכישות והמחלקה הבינוי מחלקת והאלקטרוניקה,
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* *£ הפלילית הפעילות

מתבצעת הפלילית הפעילות עיקר  רכוש עבירות
בהשוואה חלה 5.3"/ של עלייה רכוש. עבירות בתחום
שנפתחו התיקים 167,836 לכך עדים ,1977 לשנת
של ירידה חלה כי לציין ראוי זאת עם זה. בנושא במשטרה
(לעומת מחמירות בנסיבות שוד עבירות בביצוע %11.8

ירידה חלה כן נשק). ללא שוד במקרי 4.8"/ של עלייה
(בהשוואה ומוסדות עסק לבתי ההתפרצויות במספר
לעומח 1977 בשנת שחלה %16.9 של התלולה לעלייה
עלייה, להסתמן ממשיכה הרכוש עבירות בשאר .(1976
לדוגמה; קודמות. לשנים יחסית מתונה, היא כי אם
5.9/ של עלייה המהוות  דירה לבתי התפרצויות 26,343
רשות ללא בו ושימוש רכב גניבת ;1977 לשנת ה בהשווא
גניבת או רכב מתוך גניבות ;4.5"/ של עלייה  הבעלים
מן יותר מתונות אלה עליות .9.40/0 של עלייה  חלקים
עלייה .1976 לשנת בהשוואה 1977 בשנת שחלו העליות
(1977 לשנת בהשוואה 10.7"/) אופניים בגניבת גם חלה
שחלה העלייה מאשר יותר מתונה זו עלייה גם כי אם
לשנת בהשוואה 49.4/ של עלייה נרשמה בה ,1977 בשנת
חלה בזדון לרכוש נזק גרימת של בעבירות גם .1976
בה, 1977 שנת לעומת ב%8.9 שהתבטאה מתונה עלייה
חלה עלייה .1976 לשנת בהשוואה ב/13.70 גידול חל
העבריין, נמצא בהם ואשר שפוענחו התיקים באחוז
של (עלייה ארנקים וחטיפת (כ%51) שוד בעבירות בעיקר

הגלויים). התיקים בשיעור בקירוב 5.40/0

יי. .י £^{~~■ ■י

ב213,357 ישראל משטרת טיפלה 1978 שנת במרוצת
הבאה: החלוקה פי על שונים פעילות בתחומי חקירה תיקי
;7.7"/ הציבורי הסדר על עבירות ;78.6"/ רכוש עבירות
;%5.1 מרמה עבירות ;5.4"/0 וגופו אדם חיי בתחום עבירות
עבירות ;0.3"/0 ביטחון עבירות ;2.20/0 ומוסר מין עבירות
שאר ;0.20/0 וכלכליות מינהליות עבירות ;%0.3 רישוי

.0.2"/0 העבירות
קודמות שנים עם 1978 שנת של הנתונים השוואת
התיקים במספר יחסית, מתונה עלייה, חלה כי מראה
;%11.2 של עלייה  ל1974 בהשוואה 1975 הפליליים;
1977 ;5.1"/ של עלייה  ל1975 בהשוואה 1976
בהשוואה 1978 ;7.60/0 של עלייה  ל1976 בהשוואה
במספר עלייה חלה כן כמו ;4.6"/0 של עלייה  ל1977
שימוש ,22.5"/  (שוחד מתלונן ללא עבירות של התיקים
;%11.3 מסוכנים בסמים סחר ;13.6"/  מסוכנים בסמים

.(%5  סחיטה עבירות
אדם של גופו נגד העבירות במספר 7.6"/0 של גידול חל
גופנית חבלה בתחומי במיוחד החולפת, לשנה בהשוואה
העבירות בהיקף .(%9.1) ותקיפות (14.0"/) חמורה
בהשוואה 78"/0 של ירידה זאת, לעומת חלה, הכלכליות
באחוז עלייה כאמור, חלה, הכל בסך הקודמת. לשנה
מגמה בולטת במיוחד העבריינים. נתגלו שבהם התיקים

ושוחד. מרמה עבירות בתחום זו

**י:י~1*י£.

> /:..
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אינוס בעבירות עלייה חלה כי לציין יש מתוכם קודמת).
בשנת 115 לעומת ב1978, תיקים 206) ואיומים בכוח

מגונים. ובמעשים 0/יי79) של עלייה כלומר, .1977
יישום תוך זה בתחום לטפל נערכה ישראל משטרת
"שינויי בנושא המשותפת הפרלמנטרית הוועדה המלצות
עובדים שילוב היה: שעיקרן האונס'' במקרי הטיפול
בקורבנות בטיפול אזרחיים סיעוד ועובדי סוציאליים
למצוקה החוקרים מודעות הגברת ובחקירתם; אונס
חקירת בעת אונס קורבנות נשים נתונות בה הנפשית
לידי הניתן, ככל הקורבנות, חקירת העברת האירוע;
נוכחים יהיו לא בו מיוחד, חדר הקצאת חוקרות; נשים
והנחיות נהלים פרסום הקורבן; לראיון זרים, אנשים
וסודיות חיסוי על יתר הקפדת האונס; בקורבנות לטיפול
לנוכחות רשות מתן ובנסיבותיה; בעבירה הקשור המידע
הקורבן בקשת פי על החקירה, בעת מטפל, או קרוב ידיד,
ולבעיות לצרכים האפשר, ככל רבה התייחסות,  וככלל
זה נושא לשילוב נערכה ישראל משטרת האונס. קורבן של
והשתלמויות קורסים במסגרת ומקצועית עןונית בהעמקה

לחוקרים.

מקבל סמים עבריינות נושא סמים עבירות
במאמץ והן החשיפה במאמץ הן משטרתית עדיפות
המשתמשים למעגל שהנקלעים משום זאת הבלימה.
את להשיג כדי אחרות עבירות גם עוברים בסמים
המיוחד הקושי לרכישתם. הנחוצים הגדולים הסכומים
שאין בכך נעוץ זה בתחום המשטרה בהתמודדות הטמון
בעת פעולה משתף אינו עצמו הקורבן וגם מתלוננים
והדבר וחקירתי מודיעיני מאמץ נעשה זאת עם חקירתו.
בתחומי שנחשפו העבירות במספר ביטוי לידי בא

מסוכנים. בסמים והסחר השימוש
היועץ ובגיבוי והתרבות, החינוך משרד הנחיות פי על
תיקים מפתיחת המשטרה נמנעת לממשלה, המשפטי
פלילי) עבר להם שאין (בתנאי תיכון תלמידי נגד פליליים
כאלה במקרים קלים. בסמים חדפעמי בשמוש המעורבים
באזהרת ומסתפקת איתביעה של בדרך המשטרה נוקטת
או סוציאליות (רפואיות, טיפול לרשויות ובהפנייתו הנער

פדגוגיות).
ב2150 המשטרה טיפלה 1978 בשנת  מין עבירות
לשנה בהשוואה 7.50/0 של (גידול מין עבירות של מקרים
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וניצולו? המודיעינית התשתית הרחבת על הושם דגש
עבירות. לחשיפת המלא

מטה: מחלקות שלוש פועלות החקירות באגף
מטו? אחריות המקיימת  והתביעות החקירות מחלקת
המחלקה פעילות והתביעה. החקירה פעילויות לגבי
ובקרה, פיקוח מדור מדורים: ארבעה בין מתחלקת
והנחיות נהלים פקודות, של תקין ביצוע על האחראי

פעולות^ לגבי מטה אחריות המקיים תביעות, מדור
י נוער, עבריינות מדור בהן; והכרוך המשטרתית התביעה
י הנוע עובדי יחידות על מקצועית, מבחינה האחראי,
לנוע מטה אחריות יש לו הנחיה, מדור הארץ; ברחבי

תורתי. חומר וכתיבת חקירות הדרכת

בסיס על הוקמה  (ממ"ן) והבילוש המודיעין מחלקת
שם בהחלפת המדובר אין מיוחדים. לתפקידים המחלקה
המשטרה תפקידי בתפיסת רעיוני בשינוי אלא בלבד
צורך יש כי גורסת החדשה התפיסה בפשיעה. בלחימה
בריכוז כלומר, בפשיעה. ללחימה האחריות במיקוד
היא אחת פונקציה בתוך והגילוי הבלימה פעולות
חייב זה מיקוד והבילוש; המודיעין החקירות, פונקצית
של המיבצעית המעורבות העמקת כדי תוך להיעשות
מחד  בחשיפתן או עבירות במניעת המודיעין מחלקת
הלחימה תורת וגיבוש המטה עבודת ביסוס כדי ותוך גיסא,

גיסא. מאידך  בפשיעה
של האופרטיבית היכולת תוגברה זו ממדיניות כתוצאה
על הועמקה הקו יחידות בעבודת ומעורבותה המחלקה,
למודיעין מרכזיות יחידות הקמת תהליך המשכת ידי
אופרטיביים מדורים ביסוס ידי ועל במרחבים, ולבילוש
דגש שימת תוך המופעל איסוף מדור הוקם גופה. במחלקה
המודיעין יחידות לבין בינו הדוק מקצועי קשר על
בבניית היחידות הכוונת ידי על ובתחנות, במרחבים
כן כמו איסוף. ובקורת תכנון ידי ועל מודיעין תוכניות
נוספות מבצעיות פונקציות שתי במחלקה קיימות
וצוות ארצית הערכה יחידת סמים: בנושאי העוסקות
שתפקידה אחת מערכת מהוות אלה יחידות ארצי. סמים
בישראל. הסמים סחר של מלאה תמונה ולגבש לרכז

.12 עמוד להלן, ראה  פלילי לזיהוי המחלקה
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של התשתית בניית השלמת של בסימן עמדה 1978 שנת
הפזורות המשטרה, בתחנות בפשיעה ללחימה הזרוע
בפשיעה הלחימה של הפונקציות אוחדו הארץ, ברחבי
הבילוש המודיעין, החקירות, את הכוללת אחת לזרוע
יחידות לפעול החלו המרחב ברמת הפלילי. והזיהוי
מרחבי עניין בהם שיש פליליים (בנושאים פונקציונליות
סחיטת כגון: מאסיבית, התרכזות מחייבת הבעיה כאשר או
על נוטלות המרחביות היחידות וכר). סמים חסות, דמי
התחנה באפשרות שאין טווח, ארוכי הטיפולים את עצמן

השוטפת. העבודה עומס עקב בהם, לשאת
אחריות המקיימות יחידות שתי פועלות הארצית ברמה

נושאית:

ארבעה ובה  בפשיעה ללחימה הארצית היחידה
מפלגים:

ומודיעין בחקירות המתרכז מיוחדות, חקירות מפלג
כאל אליהם התייחסה שימרון שוועדת תחומים לגבי
תכנית על דגש שימת תוך ישראל", נוסח מאורגן ''פשע
במספר גם השנה עסק זה מפלג ארוך. לטווח פעולה

ציבורית. מבחינה ורגיש עדין אופי בעלות חקירות
אנשי נגד בחקירות לעסוק תפקידו פנים, חקירות מפלג
פלילית. עבירה שביצעו סביר חשד התעורר כאשר משטרה
פשיעה בנושאי חוקר חמורים פשעים חקירות מפלג
ומסועפים מורכבים (פשעים ארצי מידה בקנה חמורה
כלל בדרך וכר), סחיטות עדים, על איומים הרכוש, בתחום
בארצות שנעשו בפעילויות גם המפלג חקירת נוגעת
חקירה בצוותי פעיל חלק נוטלים המפלג אנשי אחרות.

ארציים.
חקירת הוא תחומו אשר הנאצים, פשעי חקירות מפלג
ועוזריהם. נאציים פושעים נגד ראיות ואיסוף עדים
העולם במלחמת להם ומחוץ ריכוז במחנות שנעשו פשעים
של הכללית התביעה עם בקשר פועל המפלג השנייה.
ארצות ושל ארה"ב של גרמניה, של הפדראלית הממשלה

זרות. משטרות עם וכן אחרות

פעילות מקיימת  הונאה לחקירות הארצית היחידה
הנוכחית השנה במרוצת הונאה. בנושאי ומודיעין חקירה
ומעילה. מרמה שוחד, עבירלת בחקירת היחידה התרכזה
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העמקת על דגש הושם לעיל, האמור לכל בנוסף
קוימו בנוער. המשטרתי הטיפול של הייעודיות הפעולות
נערים הועסקו בהן פורמליות, לא במסגרות רחוב קייטנות
ספורט בפעילויות אחרת, פעילות בכל השתלבו שלא
לשמירה רכוש", "נאמני תלמידים, ארגון הוקם וחברה.
לענייני נוער חוגי הוקמו שלהם, הלימודים מיתקני על
בעיקר; שולי נוער למשטרה לקרב במטרה משטרה,

י7י

בפעילות בעייתי נוער שולב הנוער, מחלקי ביוזמת
להשתלב שהתקשו נערים אימצו נוער בני משא"ז;
"אחים ארגון במסגרת פורמאלית, לימודית בפעילות
באופן השתלבו נוער עבריינות מניעת קציני בוגרים'';
יסודיים ספר מבתי שנשרו נערים לאיתור בפעולות פעיל
הלימודים; למסגרת להחזירם במטרה ביניים, וחטיבות
נוער בני בקרב ומשטרה אזרחות בנושאי הסברה נערכה

ובמועדונים. בבתינוער בבתיספר,
בעיה היא בכלל והעזובה הנוער עבריינות בעיית
גופים ידי על ביעילות בה לטפל אפשר שאי מורכבת
הדוק בקשר לעבוד כן, על משתדלת, המשטרה נפרדים.
אנשי לנוער, המבחן שירות עם מלאים גומלין וביחסי
במצוקה, לנערה היחידה הרווחה, במשרד המעונות רשות
נציגי מקומיות, ברשויות הנוער אגפי עובדי סעד, פקידי
בתחומי שעוסק מי וכל נוער מדריכי החינוך, משרד
של רב במספר משתתפת המשטרה והרווחה. החינוך
להילחם למטרה להן ששמו וארציות מקומיות ועדות

נוער. בעבריינות

של בסימן השנה עמדה נוער עם המשטרה עבודת
האחריות גיל העלאת היה ביניהם שהחשוב שינויים מספר
6 מס. לתיקון בהתאם שנה, לשלושעשרה מתשע הפלילית
מלאו שלא "מי האומר ,13 סעיף תשל"ח, העונשין לחוק
הפקודות פלילית". בראחריות אינו שנים שלושעשרה לו
תיק ייפתח לא ומעתה בהתאם תוקנו הפנימיים והנהלים
יושם לא הוא שלושעשרה, מגיל למטה קטין כנגד פלילי
המשטרה פליליים. הליכים נגדו יינקטו ולא מעצר בתנאי
חוק מכוח  יוכל אשר המקומי הסעד לפקיד אותו תפנה
במידת להביאו,  1960 תש"ך והשגחה) (טיפול הנוער
במידת לחקור, יהיה המשטרה תפקיד שופט. בפני הצורך,
באירוע אם ולברר הפלילית העבירה נסיבות את הצורך,
בנזק מדובר ואם בגיר, או 13 גיל מעל קטין גם מעורב היה
וכר. לבעליו להחזירו שניתן ברכוש לתקנו, שניתן
כאל 13 לגיל שמתחת לנער תתייחס בחקירתה המשטרה

בלבד. עד
השינוי הנוער. יחידות במבנה חל פונקציונלי שינוי
מבנה תלאביב, במחוז הנוער במפלג חל ביותר הבולט
והוא האזור, של המיוחדים לצרכים הותאם היחידה
ירקון (דן, מרחביים נוער מחלקי לשלשה עתה מתפצל
המרוחקות, בשכונות הפריסה את ליעל במגמה ויפו),
הקדם הנערים באוכלוסיית המשטרתי הטיפול ואת
נוער עם ומקצועית ייחודית לעבודה התשתית עבריינים.
הוקצו הארץ. ברחבי המשטרה תחנות בכל השנה הועמקה
וסיעוד. מניעה עובדי לרבות נוער, לעובדי נוספים תקנים
הגליל, במרחב במיוחד הורחבה, הנוער עובדי מערכת

חיפה. ובמרחב העמקים מרחב במטה
תשכ''ה הפלילי הדין סדר לחוק 53 לסעיף בהתאם
מסוג עבירות לחקור לא סמכות למשטרה ניתנה 1965

3 עד הוא בחוק לגביהן הקבוע שהעונש (עבירות עוון
רשות כאשר או ציבורי" "עניין בהן אין כאשר שנים),
סמכות ניצלה ישראל משטרת בהן. לחקור הוסמכה אחרת
וקלות מקריות עבירות שביצעו מקטינים, לחסוך כדי זו
במרוצת לדין. והבאה בחקירה הכרוכים ההליכים את ערך
המשטרה ליחידות ובע"פ בכתב הנחיות הופצו השנה
השנה במהלך איתביעה. של זו בדרך הטיפול את להעדיף
הנהלים כל את המאגדת מעודכנת, קבע פקודת פורסמה

לדין. ולהבאתם למעצרם קטינים, לחקירת הקשורים
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פלילי זיהוי
זר). מטבע זיופי (בגילוי בנקים לעובדי מתקדם) בצילום
אף תורמת בשטח מז"פ אנשי של המוגברת נוכחותם
נכון שימוש של הידע ולהקניית התודעה להחדרת היא
הניידת, המעבדה מצוותי לבד וטכניים. מדעיים בכלים
במיבצעים והמשתתפים חמורים פשעים לזירות היוצאים
ראיות איסוף שחזור, הנצחה, פעולות (לשם משטרתיים
נשי מעבדת אנשי רבות פעמים גם יצאו טכני) ומעקב
(ראיו וחומרים סימנים מעבדת אנשי ירי), (מקרי
ברכב] זיהוי סימני של זיופים גילוי מיקרוסקופיות,
מעם אנשי אונס), (מקרי הביולוגית המעבדה אנשי
פסיכולוגי! ובייעוץ  בתישאול בצח"מים (שיתוף פוליגרף
חללים^ וזיהוי נעדרים איכון (לשם נעדרים משרד אנשי
צילום; מעבדת ואנשי משפטית לרפואה מהמכון רופאים

טכנאי של מקצועי גוף בבניית הושקעו רבים משאבים
בדרג חוליות של ברשת המרחבים מפת את המכסים זיהוי,
זיהוי לסמלי הקורסים בתחנות. גם ולאחרונה ומרחב מחוז
כחוקרי גם שהוכשרו זיהוי טכנאי של מחזורים מוציאים
תפקידים המשלבת החדשה התפיסה לפי העבירה זירת
עלידי מועבר אלה בקורסים הניתן המקצועי החלק אלה.
לראשי השתלמויות נערכות פעם מדי מז"פ. אנשי
היחידות המקצועי. הידע העמקת לשם ולאנשיהן החוליות
 מהמרחבים החומר את המעבדות במז"פ המקצועיות
אצבעות טביעות מעבדת וקלסתרן, אלבום משרד כגון
מעקב מקיימות ופיקוח להכוונה היחידה עם בתיאום וכר,
מיומנותן את לבחון במגמה היחידות עבודת אחר צמוד
מהמרחבים החומר עיבוד של נושאים בכמה ויעילותן
אדם בכוח שימוש תוך ומועילה, מעניינת התקדמות היתה

במז''פ. המצוי וציוד מיומן
בלומינסנציה צילום שיטת פותחה צילום במעבדת
חדש מדריך מסמכים. זיופי גילוי לשם  חודרת (נהירה)
ונכנס מקורית תפיסה לפי פותח תכשיטים לתיאור

ופיתוח"). ''מחקר בפרק גם (ראה לשימוש.
תחילה  לשימוש והוכנסו פותחו חדשות שדה ערכות
ירי לאחר שרידים לאיסוף  הניידת המעבדה באמצעות
חומר שרידי של מקדמי לזיהוי היורה, של ובגדיו גופו על
אחרים וכלים רכב כלי על מחוקים מספרים לגילוי נפץ,
של האוטנטיות לקביעת הבדיקה שיטות שופרו כן ועוד.
והתקבלו. משפט בבית שהוצגו אדם קול הקלטת סלילי

הפעילות תחומי ברוב העבודה כמות גדלה השנה גם
להסברת אינטנסיבי מאמץ הושקע בבד ובד המחלקה של
הורחבה בהם. המשתמשים ולהדרכת הניתנים השירותים
החקירות עבודת עם הטכנית העבודה מיזוג של המגמה
הגלומות האפשרויות הניתן, ככל ומוצו, העבירה, בזירת
הלחימה את המלוות הבעיות לפתרון מז"פ של בפוטנציאל

בפשע.
מתלקחים חומרים של הבדיקות במספר עלייה נרשמה
או שהתפוצצו ממטענים חבלה וחומרי חשודות, מדליקות
קליעים הנשק, כלי במספר רב גידול היה שפורקו,
משטרתיות לפעולות בהקשר לבדיקה שהובאו ותרמילים,
רב גיוון היה מוצגים); 2314 שכללו תיקים 1247)
חול  וסימנים חומרים של השוואה בבדיקות ומשמעותי
לא חומר סיבים, מתכת, צבע, בנייה, חומרי ואדמה,
עלפי הגילויים במספר מרשים גידול היה כן אורגאני;
מ900 (יותר  העבירה בזירת שנאספו אצבעות טביעות
מתוכם ;1977 בשנת 660 לעומת 1978 בשנת גילויים
גדל מז"פ); אוסף באמצעות הושגו אחוז מ40 למעלה
מעבדת כגון פנימי, שירות המספקות המעבדות על העומס
61,120 לעומת בשחורלבן הגדלות 82,450 (נעשו צילום
לאלקטרוניקה והמעבדה ,(1976 בשנת 35,800,1977 בשנת

מכשירים. ובתיקון השוטפת בתחזוקה המטפלת
למז"פ המגיעים והמוצגים התיקים במספר הגידול
ובפעילות הפלילית בפעילות העלייה את אמנם משקף י
בקרב גוברת מודעות על מצביע גם הוא אך החקירתית,
ולאפשרות הקרימינליםטיים השירותים לניצול החיל אנשי
זוהי, פיזיות. ראיות איסוף ידי על חקירות קידום של
שהושקעו הרבים המאמצים של תוצאה מעטה, לא במידה
הרצאות, בכתב, פירסומים ידי על ובהסברה בהדרכה
היתר, בין לשטח. ויציאות עיון ימי מקצועיות, השתלמויות
חניכי העליון, המשפט בית שופטי את המחלקה אירחה
ימי אורגנו מפקדים, וקבוצות רבים משטרתיים קורסים
המשטרה לחוקרי המדינה, לפרקליטי ודיונים עיון
והשימוש פוליגראף בדיקות בנושאי מצ"ח ולחוקרי
בדיקות באבוכביר), (במכון משפטית רפואה בהיפנוזה,
השתלמויות מסמכים,נערכו ובדיקות וביולוגיות, אנליטיות
מדריך בהפעלת מיקרוסקופיות, ראיות (באיסוף לחוקרים
שרידי (באיסוף זיהוי לטכנאי ועוד), תכשיטים, לתיאור
טכני, מעקב באמצעי בשימוש העבירה, בזירת בשרטוט ירי, *י
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^ו^זז ידךז^ח פנים ביטחון ו
החבלה מערך התעצמות נמשכה  החבלה מערך
והוכשרו גויסו חדשים וחבלנים קצינים ובאיכות. בכמות
וציוד המערכת ציוד בתחום המאמץ ונמשך לתפקידם,
ניידים, שיקוף מתקני מגן, אפודי נרכשו כפרט, החבלן
צילום ציוד ולפיצוץ, לבדיקה אמצעים מגנטומטרים,
הציוד ועוד. מרחוק חבלה במטעני לטיפול כלים משוכלל,
ונבנו תוכננו הארץ. לתנאי הותאם שנרכש המשוכלל
בפיתוח היחידה עסקה בזמן ובו שונים, עזר מיתקני
מטעני לניטרול ניסויים וערכה עצמאי, באופן מכשור

מתוחכמים. באמצעים חבלה
וניתוח בטיפול עוסקים שביחידה החבלה במעבדת
המחבלים ארגוני בשימוש חבלה מטעני כגון: נושאים
(פלילי), חשבונות חיסול שמטרתם חבלה מטעני (פח"ע),
אמצעי מהתפוצצות כתוצאה בצה"ל שאירעו ותאונות

מצ"ח). בשיתוף (בדיקןה חבלה
לגורמי טכני תידוע מרכז משמשת החבלה, מעבדת
לגבי ומעודכן ענייני דיווח ונותנת ושב''כ צה"ל המשטרה,
דעת חוות הכינו המעבדה אנשי מטען. כל של הרכבו
מתן לצורך משפט בבתי הופיעו מטען, כל לגבי מומחים
ארצי אוסף ניהלו שנבדקו, חבלה מטעני לגבי עדות
לחבלני והשתלמויות הרצאות ערכו חבלה, מטעני של
אחרים. ולגורמים בצה"ל חבלה קורס לחניכי המשטרה,

עלייה מהווה והדבר תיקים ב396 טיפלה המעבדה
באמצעותה אשר ניידת, מעבדה .1977 שנת לעומת 650/0 של
הקו תחומי בכל פעלה העבירה, בזירת טיפול מבוצע
המעבדה הופעלה השנה ועזה. שומרון יהודה, הירוק,

אירועים. ב67 הניידת
שוטפים בטיפולים הדרכה הם שנושאיה חוברת, הוכנה
בלאי. ומניעת תחזוקה תקופתיים, בטיפולים והדרכה

ב1978 הוגברה המיבצעים, בתחום  מיבצעים
לרשות העומדים הכוחות כל מיצוי תוך הפעילות,
לאבטחת מתמזית מונעת פעילות בוצעה כן המשטרה.
פקודות והופצו המיבצעי התכנון הורחב המדינה; מרחב
מיבצעיים, בנושאים ישראל משטרת ליחידות ונהלים
שיתוף בנושאי וכוננות, ארגון בנושאי אבטחה, בנושאי
גורמים ועם צה"ל עם ישראל משטרת של הפעולה
כל על ישראל, משטרת חירום. ובנושאי ממלכתיים
תורגלה השונות, העזר יחידות ובשיתוף שלוחותיה
ואחרים. ייעודיים ובנושאים הפנים ביטחון בנושאי
שהופקו והלקחים תרגילים 2727 במשטרה בוצעו זו בשנה
י>ל:ה :.?$*. חז4י:: ליחידות. הופצו מהם

נוספים כוחות בסיוע יחידות השנה, במהלך הופעלו כן
צפויים. בלתי היו מהם שחלק גדולים מיבצעים ב110
שביתות, הפגנות, סדר, מגוונים: היו המיבצעים נושאי
נשיא סגן (ביקור "סנאי" במבצע כמו אישים, אבטחת
גולדה הגברת (לוויית מג"ל" ''חבצלת ובמבצע ארה"ב)
(הבחירות "נרקיס" ובמיבצע מאיר הגברת בלוויית מאיר).
גם ישראל משטרת עסקה ועוד, המקומיות) לרשויות

והביטחון. הציבורי הסדר על בשמירה

בשנת 88 לעומת פיגועים 102 אירעו השנה במהלך
איש, 73 נהרגו אלה בפיגועים .(160/0 של (עלייה  1977

איש. 355 נפצעו תיירים. ו6 חיילים 2 אזרחים, 65 מהם
37 בו נהרגו ביותר, החמור היה החוף בכביש הפיגוע
אוגוסט בחודשים אירעו הפיגועים רוב .97 ונפצעו אזרחים
השנה גם מדיניות. פעילויות רקע על כנראה וספטמבר,
כ600/0 הונחו שם בירושלים, המחבלים פעילות התמקדה

הירוק. הקו בגבולות שהונחו החבלה מטעני מכלל
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מערך תוגבר לפיגועים, המועדים ובימים בחגים כוננות.
בעת מתנדבים. ידי על בקביעות במדינה הפנים אבטחת
מתנדבי כ10,000 הופעלו החוף לכביש המחבלים חדירת
העוצר בעת והן האירוע במקום הן האזרחי, המשמר
המהירה פעולתם המחבלים. אחר החיפושים ובמהלך
גורמי ושל התושבים של כללית להערכה זכתה והיעילה

הביטחון.
לזכות נרשמו בשטח הביטחוני תפקידם מילוי במסגרת
עבריינות, מעשי במניעת הצלחות מאות משא''ז חברי
עקב וברכוש. בנפש פגיעות ובמניעת גנוב רכוש בתפיסת
לאפשר רבים מתנדבים של דרישתם ועקב אלה הישגים
העבריינות מניעת בתחום מעורבותם את להגביר להם
נסיוניים פרויקטים מספר ישראל משטרת קיימה בעירם,
נסיונות אם מסייע. ככוח מתאימים מתנדבים שיתוף של
.1979 בשנת המשא"ז מעורבות תוגבר יפה, יעלו אלה

חברים כ92,000 המשא"ז מנה 1978 שנת בסוף י.
הפרוסים הפעלה, בסיסי 447 באמצעות שהופעלו פעילים,
לרשות בדרום. אילת ועד בצפון וקצרין שמונה מקרית
(מיניבוסים מבצעיים רכב כלי כ160 עמדו המתנדבים
מתנדבים נהגים ע"י בעיקר בסיורים, המופעלים וג'יפים)

זו. למטרה מיוחדת הכשרה שעברו
השוטפת הפעילות נמשכה וההרתעה המניעה בתחום ■'

עריכת מחסומים, הקמת ורגליים, ממונעים סיורים של
לילה מדי הופעלו בממוצע אירועים. ואבטחת בדיקות
הכוננות מערך הארץ. רחבי בכל מתנדבים כ2,900
כוננות מסגרות בכ800  מתנדבים כ11,200 על התבסס
והציוד הנשק מצוי בביתם אשר  ועירוניות שכונתיות
ביחידות דקות. מספר תוך להזעקה ניתנים והם הדרוש
המצוידים במדינה, הקלעים מטובי כ300 משולבים אלה
מתנדבי מיוחדים. אימונים ומקיימים צלפים ברובי
ומצבי אירועים בעשרות השנה במשך הופעלו המשא"ז
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י ביטוי לידי ובאה המשטרה, במסגרת החיל פעילות
י פש"מים בפעילות השונים, המשטרתיים המרחבים בתרגילי
הפח"ע. ובזירת והבעיתיים המסוכנים במוקדים מחוזיים,
ויצר הפנימי אירגונו את מג''ב חידש למשימותיו, בהתאם
וחפ"קים חמ"לים ושליטה. לפיקוד חדשים דפוסים
כוחות על ובשליטה הים חוף אבטחת במשימות הופעלו
הכוחות עם ותורגלו פנים לביטחון שהוקצו צה"ל
בעומק ולהשתלמויות למרדפים מהירה, להתארגנות

המדינה.

לכל מרכזי אימונים לבסיס הפך החילי האימונים בסיס
דרגיו. בכל החיל רמת להעלאת ותורם האימון, נושאי
הצבאיים, הקורסים רמות לכל הכנה קורסי מתקיימים
של בקורסים החניכים של טובה קליטה לאפשר במגמה
מג''ב. חניכי של המלאה הצלחתם את ולהבטיח צה"ל
השטחים. בכל ארציות השתלמויות בבא"ח מתקיימות כ"כ
פעיל חלק בנוטלו בכבוד המשטרה את ייצג מג''ב
ובאליפות קרבי בכושר גוף, באימון צה"ל בתחרויות
במספר הרמטכ"ל. גביע את נטל אף בו ענף קליעה,

הראשונים. במקומות מג"ב זכה נוספים מקצועות

ככוח 1978 בשנת גובשה הגבול משמר של הפעלתו
בביטחון משימותיה במילוי המשטרה לרשות העומד עיקרי
רמת על ובשמירה פשיעה מוקדי על בהתגברות הפנים,

הישראלית. החברה של חיים איכות
הגדולות, בערים והים, האוויר בנמלי מג"ב כוחות הצבת
ביטחוניים, ושומרוןובמתקנים יהודה הלבנון,באיזור בגבול
על מצביעים שביניהם, הכפרי ובמרחב בישובים והטיפול
תחומי בכל החיל של והמוחלטת הכוללת המעורבות

המשטרתית. האחריות

את המשלבת חדשה, תפיסה גובשה הכפרי במגזר
ניידת בשמירה בישובים המסורתית הסטטית השמירה
כה תקופה שהיו ובפרדסים בשדות כולו, הכפרי במרחב
ברבבות חקלאית תוצרת של לגניבות חשופים ארוכה
יחידות הישובים במגזר פועלות זו תפיסה פי על לירות;
בשנים פעולתן של המוצלח הנםיון לאור מג"ב. של סיור
יש כך תתן, אשר הישובים סיירת הוקמה האחרונות
החקלאי במגזר הפשע לנגע הולמת תשובה לקוות,

היום. עד שהוזנח
בכל משתלבת הגבול משמר של המיוחדת היחידה
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על רק להימדד יכול הסיור פעילות היקף אין ואולם
מספר את למנות איאפשר סטטיסטיים. נתונים ידי
ה"קטנים", השירותים ואת נמנע שביצוען העבירות
שאיאפשר כפי ברחוב, לאזרח השוטר שמגיש לכאורה,
מנוכחותו, הניזונה האזרח של הביטחון תחושת את לאמוד
להמעיט שאין גורמים שאלה כך על חולקים ואין

בחשיבותם.

הנסקרת השנה במשך עשתה במטא"ר הסיור מחלקת
הבעיות עם בהתמודדותם בשטח לכוחות לסייע כדי רבות
לדאבוננו, היה יכול שלא זה, סיוע לפניהם. שניצבו
בטיפוח ביטויו את מצא אדם, כוח בתוספת להתבטא
לייעוץ לבקשות מירבית והיענות השדה ליחידות הזיקה
בפתרון ולסיוע קבועים עבודה נוהלי לפרסום מקצועי,
תפעול ודרכי קונצפציות אחר חיפוש תפעוליות; בעיות
בידי המצוי הציוד שיפור בשטח; הסיור כוחות של חדשות
אישי; וציוד כבלים מחסומים, רכב, כגון: הסיור, יחידות
החשופים באובייקטים פגיעה למניעת מיגון אמצעי שיפור
רכוש על להגנה סטנדרטים קביעת פלילית, לפעילות
והן החוק מכוח הן שונים במקומות הציבור ולבטחון

להם. האחראיים הגורמים של שכנועם בסיס על

הסייר ישראל. משטרת של החנית חוד הם הסיור כוחות
אחר או פלילי  אירוע או התרחשות כל מול ראשון עומד
על 1מור ל: כדי סמכותית, התערבות לבוא חייבת שבעטיים

והסדר. החוק
תופעות עם להתמודד הסיור כוחות נאלצו 1978 בשנת
תכיפות בשל לבשו, אשר סדר, ופריעת עול פריקת של
בשנים מאשר יותר מדאיגה צורה וחומרתן, התרחשותן
המחסור אך זו, במשימה אמנם עמדו הסיור כוחות שחלפו.
משאבי את תום עד למצות אותם חייב האדם בכוח החמור

העבודה. ושעות האדם כוח
החל שונים, אירועים בכ365,000 טיפלו הסיור אנשי
לפועל הוציאו פעוטים; בסכסוכים וכלה שוד במעשי
משפט, לבתי הזמנות ו151,734 מאסר פקודות 234,566
הקדישו מעשה, ביצוע בשעת חשודים כ3,600 עצרו
ועוד במחסומים לבדיקות עבודה שעות כ300,000
אחרת; ביטחונית לפעילות עבודה שעות כ160,000
של וליווי) טיפול שמירה, (כולל בהחזקתם עסקו
870,032 של הארי החלק את ערכו עצורים; כ50,000
והועמקו זו, בשנה שנרשמו התעבורה עבירות על הדר'חות
רבבות של השקעה שהצריכו סדר מיבצעי של רבות במאות

עבודה. שעות
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בהיערכות ארגוניים שינויים הונהגו השנה סוף לקראת
התחבורה, משרד של הבטיחות סיירת מסוימות: יחידות
החלטת עפ"י הועברה, שבידה, והאמצעים תקניה על
ענ]ף ע"י מופעלת והיא המשטרה, לרשות הממשלה,

בתלאביב. התנועה
התנועה. ללשכת השוטרות יחידת הועברה בחיפה,
התנועה יחידות את לתגבר היא בעתיד היחידה מגמת
שהתרבו בכבישים הפיקוח רמת שמירת לצורך אדם, בכוח
מצלמות כגון חדיש ציוד לרכוש האחרונות; בשנים
לעבות במגמה וכר, נוספות צילום עמדות אלקטרוניות,
לתנאים הציוד את להתאים והאכיפה; הפיקוח מערך את
אלקטרוני) מהירות (מד הממא"ל התאמת כמו הקיימים,
על לפיקוח מתאימות מכוניות לרכוש בעיר; לאכיפה
ולשילוב עירוניים בין בכבישים תנועה כדי תוך מהירות
וציודה לשכה לכל ניידת ניפוק בגלויה, סמויה אכיפה
שיש ברכב הנוהגים לגבי החוק לאכיפת מתאים במכשור
אחרות מגמות ועוד. יתר משקל עשן, פליטת מכני, ליקוי בו
תורפה, במקומות מרוכזים אכיפה מיבצעי ארגון הן:
בערים, הסיור כוחות עם התנועה כוחות שילוב לרבות
האכיפה, בפעולות מתנדבים לשילוב אפשרות בדיקת
כגון בערים התנועה סדרי מערכות של מחודשת בדיקה
הסברת לרבות השתלמויות, עריכת למיניהם; תמרורים
המשטרה, נהגי עבור מונעת לנהיגה קורסים וארגון פנים
ויעילות מתאימות שיטות ופיתוח מחקרים עריכת ולבסוף

לאכיפה. יותר

בדרכים התעבורה

חלה לא האחרונות בשנים ואף הנסקרת השנה במשך
הבין הכבישים רשת בפיתוח משמעותית התקדמות
חיובית התפתחות על להצביע אפשר כי אם עירוניים,
והפיכת תלאביבירושלים כביש של החלקי בסיומו
דומסלולי. לקטע לביתליד רעננה צומת בין הכביש קטע
העירוניות בדרכים משמעותיות תמורות חלו לא כן
רכב ולכלי מקומיים רכב לכלי חניה תשתית ובהכנת
מצב תרבותית. או כלכלית פעילות לשם לעיר שמגיעים
בעשור שגדלה  המינוע רמת ועליית הכבישים רשת
%76.2 היתה שב1968 לאחר בערך, ב0/"140 האחרון
נמוכה היתה השירות שרמת לכך גרמו  %123.2 וב1978
וגרמה איטית הנסיעה היתה רבים ובמקומות למדי
התאונות. סכנת ולהגדלת בתנועה רציניים לעיכובים
עם תאונות מ16,000 למעלה אירעו הנסקרת בשנה
הנפגעים מבין איש. 24,150 נפגעו אלה בתאונות נפגעים.
קשה ונפצעו רגל, הולכי 276 מהם איש, 615 נהרגו

בערים. נגרמו מהתאונות 820/0 איש. 3,937
התאונות רוב ''קורות". ולא "נגרמות" הדרכים תאונות
הציות אי האנושי. הגורם של בעטיו נגרמות  850/0 מעל 
דבר הוא התנועה חוקי יתר ולכל ולרמזורים לתמרורים
סלחנית. אלה למעשים החברה והתייחסות יום, יום של
בשל יחסית נמוכה ייתפס, עבריין שנהג לכך הסבירות
רמת גם ואכיפה. לפיקוח ובאמצעים אדם בכוח המחסור
גורם להעלאת תורמות אינן השפיטה ומהירות הענישה
להילחם במדינה הגופים כל את מחייב זה מצב ההרתעה.

בדרכים. בקטל
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עבו אזעקה מערכות פיתוח של הפרויקט נמשך השנה
ונמצא תוכנן הטכניון. בביצוע עסק, ובתי מגורים בתי
האמורים הגלאים, לסוגי בדיקה מערך ביצוע, בשלבי
הוו! כה. עד שנבדקו האזעקה במערכות להשתלב
ועבירות רכוש עבירות (של קורבנות סקר לביצוע בהכנות
מטרת לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה ע"י הגוף) נגד
יקיף ואשר הקיץ לקראת להתבצע המתוכנן הסקר,
הכוללת הפשיעה היקף לימוד היא דיור, יחידות כ10,000
פגיעות אוכלוסיות איתור מדווחת), ובלתי (מדווחת

בפשיעה. והלחימה המניעה ושיפור ומאפייניהן

באופן משתתפת מו"פ יחידת  ציבורי סדר השלטת
המשותף ציבורי, סדר להשלטת הבינמוםדי בצוות פעיל
בוצעו זו במסגרת הביטחון. ובמערכת במשטרה למדענים
ציבורי. סדר להשלטת קטלניים בלתי באמצעים ניסויים
מים, בסילון מדמיע גז לפיזור רכב שפותחו: האמצעים בין
גז תמיסת להתיז המסוגל להביור דמוי אישי מכשיר
הפגנות, לפיזור גומי כדוריות מטר, 17 של לטווח מדמיע

לנגמ''ש. ומיגון 5 מודל אישי גז מרסס

סופיים ביצוע בשלבי ונמצא פותח  ובילוש עיקוב
הקשר למערכת האזנות למנוע שמטרתו דיבור ''מערבל"
נוספים פרויקטים זה בתחום מבוצעים כן כמו המשטרתית.

לפרסום. שלא

בנושא מחקר הטכניון ידי על מתבצע השנה  תנועה
אכיפת שיפור לצורך התעבורה, חוקי מנורמות התחמקות
שיבדוק במחקר הוחל לכך בנוסף המשטרה. ידי על החוק
התנהגות על המשטרתית הנוכחות אפקטיביות את
לשמירת באשר  רגל והולכי נהגים  בדרך המשתמשים

התנועה. תקנות

כל בין יופץ האינטרפול, דרישת בעקבות  פלילי זיהוי
תכשיטים, לתיאור המדריך האינטרפול, חברות המשטרות,
זה, מדריך ובאנגלית. בעברית לאחרונה לאור שיצא
בנוי גנובים, תכשיטים זיהוי בתחום חדשנית גישה הנוקט
חלל, (עומק, מבנה עפ"י התכשיט תיאור של העיקרון על

במגוון 1978 בשנת עסקה ולפיתוח למחקר היחידה
בינלאומיים וקשרים ייעוץ ניסויים, פיתוח, מחקר, פעולות
סדר השלטת הפשיעה, נגד לחימה פנים, ביטחון בנושאי
וניהול ארגון פלילי, זיהוי תנועה, ובילוש, עיקוב ציבורי,
בוצעו ופיתוח מחקר של הפרויקטים וקרימינולוגיה.
ובמערכת האקדמית בקהילייה מחקר גורמי עם בשיתוף
הביטחוני סיווגם עקב לפרסום ניתן אינו וחלקם הביטחון,

הגבוה.

לגילוי כימית שדה מערכת פיתוח הושלם  פנים ביטחון
שתי פותחו מסחרי. בייצור והוחל נפץ חומרי עקבות
(חומרי חנ"מ שרידי לקביעת וביולוגית, כימית שיטות,
לעבודת התאמתן נבדקת ועתה גוף בנוזלי מרסקים) נפץ
רובוט במערכת המשטרה הצטיידות לאחר המשטרה.
לשינוי פעולות נעשו חשודים, במטענים מרחוק לטיפול
רכב הותאם כן כמו בארץ. לשימוש והתאמתם הכלים
בבנייה ונמצא תוכנן עליו. הרובוט התקנת לצורך משטרתי
הוגשו סלקטיבית. בצורה רכב כלי לעצירת משופר מחסום
בשווקים. הביטחון בדיקת בנושא שמונה הצוות המלצות

בנושאים הניסויים נמשכו 1978 בשנת  ניסויים
מונחה רכב חשודים, חפצים להובלת מיכלים הבאים:
בתאורה חדשים ניסויים בוצעו חשודים. מטענים להובלת
לחבלנים. מגן ואפודי סורגים חדש, דוקרנים מחסום קרה,

לארגון מחקר הסתיים השנה  הפשיעה נגד לחימה
,1977 ביולי שהחל המחקר, החקירות. מערך של מחדש
לסוגיהן עבירות חשיפת בתחום פעולה לדרכי התייחס
אזרחים. תלונות פי על חקירה בתיקי הטיפול ובתחום
מהוות והן החקירות אגף ע"י אומצו המחקר המלצות
ביוזמת החקירות. מערך של מחדש לארגון הבסיס את
בנושא מחקר דינשטיין יורם פרופ' ידי על בוצע מו"פ
הדרכים ניתוח כולל המחקר גנוב. ברכוש בינלאומי סחר
נעשתה המחקר בעקבות זו. בעיה על להתגבר המאפשרות
בינ פעילות האינטרפול, במסגרת מו"פ, יחידת ידי על
שתפקידה בינלאומית ועדה ומונתה זה בנושא לאומית,

מתאימה. אמנה לנסח
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עבודת על במחקר הוחל לאחרונה  וניהול ארגון
למצוא היא המחקר כוונת ההלכה. לאור בשבת המשטרה
הלכתיות לבעיות וטכנולוגיים ארגוניים פתרונות
גיוס יאפשר המחקר בשבת. המשטרה בעבודת המתעוררות
שונים. משטרתיים בתפקידים מצוות שומרי של יתר ושילוב

מר'פ יחידת בעזרת שבוצעו המחקרים  קרימינולוגיה
שב"ס. של השנתי בדו"ח כלולים הסוהר בתי שירות עבור
יוצאי אחר מעקב מו"פ יחידת ידי על מתבצע לכך בנוסף
כדאיות את לקבוע מנת על לצה"ל, שגוייסו כלא בתי
במטרה שב"ס, של השיקום בתי יוצאי אחר ומעקב גיוסם,

הרצידיביזם. שיעור את לקבוע

ייעוץ היחידה נתנה תפקידיה, שאר במסגרת  ייעוץ
ופתרון ייעול הצעות בנושאי השונות המשטרה ליחידות
היחידה נתנה כן טכנולוגיים. באמצעים מבצעיות בעיות
הצעות על פרטיות ולחברות לאזרחים דעת וחוות תשובות

טכנולוגיות.

קשרים מקיימת היחידה  בינלאומיים . קשרים
בנושאים מחקר גופי ועם זרות משטרות עם בינלאומיים
יחידת השנה השתתפה זו במסגרת וטכנולוגיים. מדעיים
והציגה פורנסי, למדע האינטרפול של המדעי בכנס מו"פ
מאמץ הושקע בהם אשר נושאים בשלושה עבודותיה את
לגילוי שיטות שדה, בדיקות האחרונות: בשנים פיתוח
וספקטרומטריית פיצוץ ואחרי לפני נפץ חומרי ולזיהוי

סמים. של ראשוני זיהוי כאמצעי מאסות

החוליות מספר המתכת, סוג גיאומטרית), צורה ממדים,
וערכו התכשיט משקל מיוחדים, סימנים חיבורן, וצורת
וצורת האבנים סוג וצבען, החן אבני מספר הכספי,
מדליות לתיאור הנחיות כולל המדריך שלהן. החיתוך
תיאור ומאפשר גרפית, בהמחשה נעזר הוא ומטבעות.

זיהויו. לצורך שנגנב, תכשיט של ומדויק מפורט

אצבע טביעות לפיתוח כימיות שיטות השנה שוכללו
משופר מרסס פותח נקבוביים; ומשטחים נייר על סמויות
אצבע טביעות בפיתוח המרחביים הזיהוי טכנאי לשימוש
לשיפור במחקר הוחל המסחרי; בייצור והוחל סמויות,
פלילי; זיהוי לצורכי יבש דם מכתמי מידע להפקת השיטה
מדויקות שיטות לפיתוח מחקר עבודות שתי בביצוע הוחל
פותחה רקמות, של אנאליזה פי על המוות זמן לקביעת
גזכרומטוגרפיה, באמצעות טי.אנ.טי מקור לקביעת שיטה
השוואה על מחקר הוא הפלילי הזיהוי בתחום אחר פרויקט
להסתיים עומד כן מחשב. ידי על קליעים של אוטומטית
על ירי סימני של מתימטי מודל להרכבת ההיתכנות מחקר
מחשב. ידי על קליעים השוואת לאפשר במטרה קליע,
המשטרה מחשב מחשב. ידי על חשוד של קלסתרון לזיהוי
קלסתרון של אוטומטית השוואה שיאפשר במידע הוזן
העבריינים. באלבום המופיעים הפורצים לצילומי חשוד
זיהוי לצורך תורה ספרי לסימון שיטה פיתוח הסתיים
הגידול עקב כזה בסימון צורך שהתעורר לאחר פלילי,
בספרי השיטה ליישום המלצות תורה. ספרי בגניבת

הדתות. לשר הוגשו בארץ התורה
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אזרחיות והדרכה השתלמות ולמסגרות צבאיים לקורסים
ארציות השתלמויות לזמן מזמן נערכו כן כמו שונות).

שונים. בנושאים

במסגרות באימונים זו בשנה השתתפו שוטרים, 7031
קורס משטרה לקציני במכללה סיימו חניכים 27 השונות.
639 לומדים. עדיין קצינים ו166 בכירים, קצינים
עדיין ו153 הארצי בביה"ס הקורסים את סיימו חניכים
(באחריות גבולות בקרי קורס סיימו בנתב''ג, לומדים.
סיימו בנפות חניכים; 54 ומטא"ר/מה"ד) נתב"ג, יח'
(באחריות שוטרים 148 מקומיים לשוטרים בסיסי קורס
הגבול משמר של ההדרכה בבסיס ומטא''ר/מה''ד); הנפות
האימון במסגרות מג"ב. טירוני 236 הכשרתם סיימו
באימון משטרה אנשי 3,088 השתתפו היחידתיות
ביחידות באימונים איש ו400 המחוזיים, במיתקנים
1,301 השתלמו הארציות ההשתלמויות במסגרת מג''ב.
לבוחני השתלמות כגון ייעודיים, בנושאים שוטרים
בכירים, לקצינים ופיקוד בניהול השתלמות תנועה,

?ג*?% ^^י  ז?!**'*?.?^ ?..!■"..*'?. הדרכה

שינויים מספר חלו 1978 לשנת ההדרכה 4^3תכנית
הקורסים. של הארגונית ובמסגרת היחידתי האימון בשיטת
המחוזיים, האימון במיתקני המועבר היחידתי, באימון
המקצועיות, ההשתלמויות בשיטת ההדרכה ניתנת
במערכת מקצועית. מבחינה הומוגניות אימון לקבוצות
גידול חל לשוטרים הארצי הספר בית של הקורסים
הקצינים קורסי העברת עקב הקיבולת, באפשרויות
תהליך נמשך ב"נעורים". בכירים לקצינים למכללה
הקורסים של הזמן ומשך הלימוד חומר מבנה בדיקת
קצינים וקורסי קצינים קורם סמלים, קורס השונים;
יותר קצר זמן פרק בנות במסגרות מחדש, אורגנו בכירים

ההדרכה. תכני מבחינת יותר, וממצות יעילות אך
מערכת שכללו: אימון מסגרות קיימה ההדרכה מחלקת
וחקירות, שיטור בנושאי בסיסיים קורסים כולל קורסים,
לקצינים וקורסים לקצינים קורסים שונים, סמלים קורסי
חודשית הדרכה יחידתיות; אימון מסגרות וכן בכירים
הופנו משטרה (אנשי חיצוניות הדרכה מסגרות שוטפת;

\
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שונים גורמים בהדרכת סייעה לכך בנוסף מאבטחים.
בעיקר משטרה, בתפקידי הביטחון ובמערכת בצה"ל

פלילי. וזיהוי חקירות בנושאי

1978 בשנת עסקה  והפרסומים העריכה חוליית
עתון האלה: הפרסומים של לאור ובהוצאה בעריכה
בעברית חודש מדי לאור שיצא "מראות'' ישראל משטרת
לדיון שהעלה וחברה", "משטרה מקצועי רבעון ובערבית;
בנושאים הסברה דפי שונים; משטרתיים נושאים
 תשאול תורתיים: הדרכה פרסומי פנימיים; משטרתיים
קובץ  בנוער המשטרתי הטיפול שיעור; מערכי קובץ
ופרשנות, פסיקה קובץ  הסמים פקודת שיעור; מערכי
העונשין; חוק קובץ וחטאים, רישוי בנושאי דינים קובץ
הייחוד ונהלים, חקוקים קובץ  וחיפושים מעצרים
יסודות הנוער; ועבריינות המשטרה קטינים; בחקירת
למפקד. כיס פנקס המשטרה, בשירות כלבים החיקור,

עסק המחלקה, במסגרת הפועל  בעליחיים מדור
בבעלי וטיפול אימון של לתפקידים אדם כוח בהכשרת
הכלבים להפעלת וכן המשטרה, בשירות הנמצאים החיים
הורחבה השנה השוטפת. המבצעית בפעילות והסוסים
הירואין, ובאיתור נפץ חומרי בגילוי המשטרה כלבי הפעלת
עסקו בו אחרים סמים בגילוי לתפקידם בנוסף זאת

בעבר. גם הכלבים

הדרכה בשיטות והשתלמות חבלה במקצועות השתלמות
824 הוכשרו חיצוניים הדרכה במוסדות ההדרכה. לסגל
ו400 צה"ל של אימון במסגרת 424 מהם שוטרים,
השתתפו החוץ לימודי במסגרת שונות. אזרחיות במסגרות
במסגרות 115 הבא: הפירוט לפי משטרה אנשי 595 זו בשנה
בהשתלמויות 77 באוניברסיטאות, אקדמיות לימודים
השלמת במסגרת בלימודים 382 עלתיכוניים; וקורסים
נוסף שפות. בלימוד ו31 בגרות בחינות לקראת השכלה
ימים שבוע שנמשכו חינוך סדרות 43 התקיימו אלה, לכל
השתתפו ךג^ךלן ואקטואליה חברה ציונות, בנושאי ועסקו

י /יי י . שוטרים. 1,116
הגברת על דגש הושם וההשכלה החינוך במערכת
לרכישת ועידודם השוטרים בקרב הלימודים תודעת
"אורט" בתיה"ס רשת עם הסכם הושג נוספת. השכלה
רחבי בכל בגרות תעודת לקראת מרוכזות כיתות לפתיחת
מחלקת מקיימת כן כמו המשטרה. דרישות פי על הארץ
בארץ השונות האוניברסיטאות עם דיונים ההדרכה
לקצינים הקורס בוגרי יתקבלו פיו על הסכם, להשגת
בגרות, תעודת בהיעדר גם המניין מן כתלמידים בכירים
במסגרת האקדמיים בלימודים בהישיגיהם התחשבות תוך

הקורס.
גופים להדרכת ישראל משטרת של אחריותה במסגרת
108 האחרונה בשנה מה''ד הכשירה מאובטחים, ומוסדות
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על ולענות השכר מבנה את ולהסביר ביחידות לבקר
בתשלומים מטפלת הגזברות אישיים. שכר בנושאי שאלות
הטיפול חובות. כספי בגביית וכן ספקים לכ5,000
לתשלום. המחאות כ4,500 בהוצאת מסתכם החודשי

שונים ציוד פריטי בכ3,500 שוטף טיפול נעשה  ציוד
הציוד בסיסי אישי. וציוד משרדי ציוד משקי, ציוד כגון:
לכ100 ישירות וניפקו השנה במהלך שנרכש ציוד קלטו
טפסים, עותקי מיליון כ30 הודפסו הארץ. ברחבי יחידות
המדפיס לידי לביצוע שנמסרו דפוס עבודות למעט
עבודות בוצעו בנפרד פרטיים. דפוס ולבתי הממשלתי
החזרתם לאפשר כדי שונים בפריטים ותיקון שיפוץ
הסיור; לשוטרות קיץ מכנסי נופקו לראשונה תקין. לשירות
אישיות מגן ערכות והוזמנו לחבלנים מגן בגדי הוחלפו

ישראל. משטרת שוטרי לכל (אב"כ)

6,647 נבדקו שנערכו, הביקורות במסגרת  חימוש
שונים במפעלים הארץ, ברחבי המשטרה ביחידות נשק כלי
אביזרים נשק, מלאי בארגון הוחל העובדת. ובהתיישבות
בעת המשטרה יחידות לשימוש המיועדים ותחמושת
הנאותה הרמה על לשמירה חוזרות פעולות נעשו חירום.
ליחידות הניתנים השירותים לשיפור הנשק אפםניית של
מיבצעית. בכוננות להחזיקם כדי המשטרה של התחזוקה

גיוון המזון, טיב שיפור בתחום יעדים הוצבו  כלכלה
לאסירים. והמזון הארוזות המזון מנות ושיפור המנות סוגי
מטבחים 90 של מערך שהשלימו חדשים מטבחים נפתחו
שוטרים לכלכל המיועדים הארץ, ברחבי משטרתיים
1.9 נופקו הכל בסך מיבצעים. ובעת רגיעה בתקופות
למיבצעים ארוזות מנות מיליון 0.15 מזון. מנות מיליון
עדיין המשטרה. בשירות חיים לבעלי מזון של אחד וטון
ארוז מזון בשיפור נלאים בלתי מאמצים מושקעים
קייטרינג. בשיטת מזון לנפק נסיון ונעשה למיבצעים

בכ84,000 שוטף טיפול בוצע  ומציאות אבדות
ל"י. מיליון בכ8.6 הסתכם שערכן ומציאות אבידות
במכירות ל"י. מיליון 6.4 לבעליהן שהוחזרו האבידות שווי
וכן ל''י מיליון 0.8 של סכום השנה נגבה הפומביות
ב54 אחרים וטיפולים עזבונות 39 ברישום טיפול נעשה

■■ . עזבונות.

"■.;<!' ^י;^ יןלן'זי! .יז^8

הפעולה, שטחי בכל אינטנסיבית והעמקה התרחבות
נוכח אשר הלוגיסטית, הזרוע של הבולטים מאפייניה היו
שיטות היא גם אימצה האופרטיביות היחידות פעילות
בצד ומתוחכם חדשני לציוד הדרישות חדשות. עבודה
העבודה בתכניות חדה תפנית חייבו אחרים, אילוצים
התאמה תוך זאת חדש. עדיפויות סדר וקביעת הקיימות
בחישובי מתמיד וצורך הנתונים ולאמצעים למשאבים
הקיים. מן מירבית יעילות להפיק כדי יעלותתועלת,
והן גדולות הוצאות לגבי הן החיסכון תודעת החדרת
יעדים. להגשמת מעט לא סייעה שוליות, הוצאות לגבי
נהפוך השירותים, ובטיב ברמה פגע לא ההוצאות צמצום *

ובקרה הליכים פישוט בתכנית הוחל ניכר. שיפור חל הוא,
שירותים וניתנו בשטח הביצוע ואופן הדרישות של עצמית
היה זאת, עם יחד תקדים. להם היה שלא ובהיקף ברמה
מימון יימצא אשר עד מסוימות תכניות להשהות צורך

להגשמתן. מתאים

המשטרה לרשות הועמד 1978 הכספים בשנת  תקציב
ועוד נטו ל"י 1,884,840,000 של בסכום רגיל תקציב ■

הכנסות בגביית המותנים תקציבים ל"י 218,440,000
מיתקנים, אבטחת הנמלים, רשות כגון: אחרים, מגורמים
תקציב תוספות אושרו השנה במהלך ועוד. שטחים אבטחת
לשוטרים, שכר תוספות לכיסוי ל''י 516,905,000 בסך
לרכב בלאי תוספת פח"ע, למניעת ציוד לרכישת תוספות
לרשויות הבחירות עקב שקוימו פעולות עבור ותוספת
ל"י ב41,300,000 הסתכם הפיתוח תקציב המקומיות. /
של הקמתם השלמת לקטינים, מעצר אגפי לבניית ויועד

נוספים. מעצר בתי בניית והתחלת מג''ב בסיסי

למיקרו חשובה הסבה נעשתה זה בתחום  כספים
ייעול לחיסכון, שהביא דבר מיוחדות, ומקראות תלושים
מזכירה הופעלה הביצוע; זמן משך וצמצום השוטף בטיפול ~

במתן המשטרה אנשי את לשרת שנועדה אוטומטית
אחרים; אישיים ותשלומים משכורת בנושאי הסברים
הסברים הנושא חדש משכורת תלוש לשימוש הוכנס
באותו הכלולים והשינויים השכר מרכיבי על חודשיים י

שמתפקידה שכר בנושאי הסברה חוליית הוקמה .חודש;

\

21
<י 1

1י



\

הוחל שונים. ומיתקנים מבנים שופצו כן וכר, לוד בתים,
וכן משטרה מיתקני במספר בגז חימום מערכות בהתקנת
לשפר שתכליתן אוויר מיזוג מערכות התקנת בתכנון הוחל
או נמכרו השנה במשך ולייעלם. העבודה תנאי את
שירות דירות 335 עמידר, חברת באמצעות הושכרו,
משטרה. אנשי של ואלמנות פנסיונרים לרבות לדייריהן,
שבמרוצת להניח ויש נמשך השירות דירות בנושא הטיפול
בכמות דירות ותישארנה מספרן יצומצם 1979 שנת

בלבד. מזערית

מתוכן טובין, לרכישת דרישות 3,902 נתקבלו  רכישות
של בסכום מקומיות ורכישות מכרזים בוצעו בחו"ל. 180
הוזמנו אשתקד. מיליון כ98 לעומת ל''י מיליון כ213
אלו, הזמנות מתוך מקומי. מייצור 430 מהם רכב, כלי 535
נערכו הרכישות רכב. כלי 466 ,1978 בשנת כבר נקלטו
לפרסומים מתמדת ערנות ותוך יסודי שווקים סקר לאחר

בטובין. ושכלולים חידושים על אזרחיים מסחריים

השנה במהלך העניקה החברה  השוטרים קרנות
קרן הוקמה ל"י. מיליון 10.5 בסך הלוואות לשוטרים
הוענקו שמכספה השוטרים ולקרנות יהב לבנק משותפת
את להגדיל אפשר הדבר ל"י. מיליון 2 של בסך הלוואות
כן כמו הקרנות. חברי של ההלוואה לבקשות ההיענות
בסך שנפטרו חברים למשפחות חיים ביטוח דמי שולמו
0.6 בסך שנפטרו זוג בני עבור ביטוח ודמי ל"י מיליון 3.6

ל''י 42,000 של סך שולם משפטי סעד במסגרת ל"י. מיליון
הוענקו לנזקקים. סיוע כמענקי שולם ל"י 65,000 של וסך
מכשירים ונרכשו חברים ל2,781 נופש ימי 16,689 גם

להם. לזקוקים רפואיים

נוספו ישראל משטרת של הרכב לצי  ותובלה תחבורה
כלי 466 הוחלפו כן 0/יי8.77. של גידול זהו רכב, כלי 200
רכב. כלי 2,880 הרכב מצבת מונה ועתה שונים מסוגים רכב
האופרטיביות. היחידות את לתגבר נועדה הרכב כלי תוספת
88 לעומת ק"מ מיליון 99 המשטרה רכב גמא זו בשנה
לכך בנוסף .12.50/0 של עלייה זוהי אשתקד, ק"מ מיליון
הוחזרו שונים רכב אביזרי ו2,223 מנועים 235 חודשו
והמסגרייה לסדנאות, נופקו חלפים אלפי עשרות לשימוש.
נהיגה מבחני 2,131 נערכו תיקון. הוראות ב180 טיפלה
נהיגה רשיונות 1,171 והוצאו רכב כלי של שונים לסוגים

חדשים.

והתרחבה הקשר ציוד מערך הוגדל השנה  קשר
בכ2.7 הסתכמה הכללית המברקים כמות פעילותו.
טלפון מרכזיות הותקנו אשתקד. מיליון 2.3 לעומת מיליון,
ישנות מרכזיות הוחלפו כן וכמו ומשוכללות חדשות
בוצעו ומתוחכמות. אוטומטיות ומהן ידניות מהן בחדשות,
לרבות משטרה במיתקני שונות קשר התקנות 1,708
במכשירים, תיקונים 8,345 בניות, 2,819 בוצעו כן משא"ז.
טכניות פעולות 3,056 ונעשו קשר ציוד ביקורות 4,700
"אסנת" תכנית של הראשון השלב לביצוע הוכן שונות.
במשטרה. הקשר למערך מודרנית תשתית בניית שמגמתה

חוץ, גורמי עם בשיתוף בוצעו רבים פרויקטים  בינוי
ובתפעול במבנה משמעותי לשינוי שגרמה עובדה
בתי הקמת בתחום היו המרכזיים הפרויקטים המקובלים.
בסיסים הקמת חדשים, מרחביים מעצר בתי לנוער, מעצר
בשפרעם, חדשות משטרה תחנות הקמת תכנון למג''ב,
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וכ5,500 קצינים 800 בדרגה הועלו הנסקרת בשנה
הפעולה לציון ראויה השוטף הטיפול בנושאי שוטרים.
ושיבוץ קידום לתכנון תשתית ליצירת שנעשתה הנמרצת
ותוך המצטבר נסיונם האישיים, נתוניהם סמך על קצינים
מבחני במערך ניכר שיפור חל כן בשאיפותיהם. התחשבות
המערך מקצועיים. ולעיסוקים לקורסים למועמדים המיון
אמין בסיס מהווה והוא שוכלל אדם כוח של הממוכן
של האדם כוח תכנון ולפעילות השוטפות לפעילויות
מחשב מסופי נמצאים יחידות בשמונה ישראל. משטרת
של הממוכנים בשירותים להיעזר אפשר באמצעותם

אדם. כוח מערכת

בבעיות בטיפול סייעה  וגימלאות רווחה מערכת
הלוואות, בבקשת לסיוע נתיב ושימשה וסוציאליות אישיות
תביעות 500 הגשת כגון אחר וסיוע מענקים מילגות,
טיפלה כן תפקיד. מילוי בעת חבלות בגין הביטחון למשרד
גיל מסיבות פרשו אשר איש ב330 הרווחה מערכת
במיצוי וסיוע לפרישה בהכנותיהם עזרה וקיבלו ובריאות
ניתנה להם וגם שפרשו מי עם הקשר נמשך זכויותיהם.

לעבודה. ובהכוונה בעצה עזרה

בשנה השנה. גם נמשכה במשטרה אדם בכוח המצוקה
מתפטרים. 1,375 מתוכם איש, 2,080 המצבה מן נגרעו זו
1,656 גויסו מהם לגיוס, מועמדותם הגישו כ10,000
או השכלה (רמת איהתאמה, עקב נפסלו האחרים איש.
תוצאה רפואיות, סיבות פלילי, רישום נמוכים, דפ"ר
או למתגייס), הנערכים האישיות מבחני של שלילית
נערכו הגיוס. תהליך במשך להתגייס מכוונתם בהם שחזרו
משיכה וגורמי לנשירה סיבות לאתר כדי אחדים סקרים
לתהליך המועמדים של יחסם על לעמוד וכדי להתגייסות,
בין הנשירה, את הגיוס הדביק לא הכל בסך אך הגיוס.

המתגייסים. רמת על להקפיד הרצון עקב השאר,
מערכת של פיתוחה סיום לשלב הגיע האחרונה בשנה
המשטרתיים. המקצוע שלבי וקביעת המקצועות סיווג
רמות נקבעו המשטרתיים, המקצועות נותחו זו במסגרת
רכישת דרכי והוגדרו שלב לכל מקצוע בכל הדרושות הידע
זו מערכת מקצועי. שלב לקבלת והקריטריונים הידע
''תוספת שיכלול השוטר שכר של חדש למבנה בסיס תהווה
בסים להוות אמורה גם היא בשכר. נכבד כמרכיב שלב"
תמריצים מתן ולאפשר המקצועי הידע לקידום הנעתי
על נוספים לחצים ליצור בלא לכך, לראויים כספיים

הדרגות. מערכת
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ומג"ב מטא"ר וביחידות המשטרה בתחנות ארגן הרבנים
ישראל חגי הכרת יהודית תודעה דת, בנושאי הרצאות
לשוטרים מאורגנים ביקורים נערכו כן העברי. והמשפט
ולכבוד עלונים הופצו חג כל לקראת התפוצות. בבית
כן הרב. לשכת ע"י ומבוארת מיוחדת הגדה הודפסה הפסח
הדת עיקרי יישום של והנחיה להדרכה חוברת הודפסה
בחנוכה מג''ב. ושל המשטרה של הקבע פקודות במסגרת
לציון, בראשון קאליב החסידית בקריה עיון יום נערך
לקראת המשטרה. רבנות וצוות מרצים רבנים, בהשתתפות
נערכו כן ''סדרים", ואורגנו המטבחים הוכשרו הפסח חג
:*1^%■ ~$ השונות!^? ביחידות מגילה וקריאת תפילות

קודש ספרי וסופקו כנסת בתי הופעלו רבות ביחידות
הפך ב"נעורים" הכנסת בית קדושה. ותשמישי לתפילה
כנסת בית נפתח נטופה בבית מג"ב ובבסיס קבוע להיות
שיעורים וניתנים תפילות נערכות אלה כנסת בבתי חדש.
טקסי ממאה למעלה ערך המשטרה רבני צוות לשוטרים.
הארץ, רחבי בכל משפחותיהם ולבני החיל לאמ*וי נישואין
בעיות לפתרון הרבניים הדין בבתי וטיפול עזרה והגיש
נערכו ואזכרות לוויות עשרות בית. וסכסוכי אישות
מילוי בשעת נפלו או שירותם בזמן שנפטרו לשוטרים
חולים, ולעידוד אבלים לניחום ביקורים נערכו תפקידם.
המשפחה. לבני טובה ועצה רוחנית הדרכה מתן תוך

57 כנגד משפטים 35 התקיימו  למשמעת הדין בית
משמעתי למשפט עמדו משטרה אנשי 4,624 נאשמים;
בנאשמים הופיעו משטרה אנשי 105 יחיד; דן בפני

המדינה. של המשפט בתי בפני פליליים במשפטים

בבדיקות בעיקר עסק  המשטרתי הרפואי השירות
בוועדות בדיקות כ5,000 וערך גיוס לקראת רפואיות
וכן במשטרה השירות להמשך הכשירות לקביעת רפואיות
רשיונות לבעלי עיניים בדיקות דם, התרמת במבצעי

וכר. משטרתיים נהיגה

העובדים להכנת פועלת היחידה  הפנסיונרים יחידת
לנושא מודעות ויצירת לגימלאות יציאה לקראת בחיל
חדשים. מקצוע או עבודה במציאת עזרה לרבות הפרישה,
עם קשר יצירת הינו היחידה של המרכזי התפקיד
אישיים מפגשים עלידי מתקיים הקשר הפנסיונר.
הפנסיונרים. בקרב פרסומים הפצת ועלידי ויחידתיים
בעבודה סודרו ראיונות, כ1,500 נערכו השנה במשך
איש. לכ250 ניתנו סוציאליים וטיפולים איש, כ600

המטרות מרבית יושמו השנה  הרבנות יחידת
הרבנות. יחידת של החדשה הארגון תכנית שהציבה
מיוחדים אוניברסיטאיים קורסים נפתחו המחוזות בשלושת
המקנים אלה, בקורסים היהדות. במדעי לשוטרים
צווח. שוטרלס. עשרות השתתפו תעודה, למסיימיהם
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אוטומטי נתונים עיבוד

אדם כוח מצבת של משולבת מערכת הקמת הושלמה
מספר לפי משולבת, תקשורת שאילתת פותחה ותקנים.
באמצעות מידע לדליית אחר), זיהוי לפי (או זיהוי תעודת
מן האוכלוסין, ממירשם והטלפרינטרים המסופים
פסולי ומרשימות הרכב בעלות מרישום הפלילי, המירשם
ולשאילתות לעדכון לקליטה, מערכת הוקמה נהיגה.
בהקמת הוחל העבירה, מזירת אצבע טביעות כרטסת עבור
של ושליפה עדכון לקליטה, עבריינות אלבום מערכת
צבע כגון אישיים, מאפיינים לפי עבירה, בביצוע חשודים
הקמת וכר. בנויים קעקע, כתובות גובה, עיניים, שער,
אירועי מאפייני לפי עיבודים המאפשרת חבלה מערכת

מתקדם. תכנון בשלב נמצאת חבלה

נוקבו הנסקרת: לשנה מייצגים נתונים מספר להלן
150,000 למחשב הופנו המסופים מן מסמכים; מיליון שבעה
נקלטו ליממה; שאילתות כ5,000 חודש, מידי שאילתות
דיווח טופסי 123,000 בעבירות, חשודים טופסי 138,000
של פלילי רקע בדיקות בוצעו עדכונים; או עבירות על
מועמדים לגבי בוצעו הממוכן הנתונים במאגר אנשים
לרישוי מועמדים לגבי ,(57,000) למשא"ז להצטרף
;(26,000) יושר תעודות הוצאת ולשם (5 2,000) נשק
של בהיקף ותאונות תנועה דוחות נקלטו תנועה בנושאי
עריכת היחידה מתכננת בעתיד דיווחים. 1,300,000
בסיס מערכת של הפעלתה וראשית מתקדמים ניסויים
למחשב ישיר לעדכון מחשב תוכניות הכנת נתונים,
הרחבת (מנכ"א); אדם כוח ותקני אדם כוח למערכות
חקירות לאנשי לאפשר במגמה גנוב, רכב רישומי מערכת
רב מערכות פיתוח מסופים; באמצעות מידע קבלת
חופשי מילולי טקסט לפי מעובד, מידע לקבלת תכליתיות
קווים התוויית השואל; ידי על שייבחרו מאפיינים ולפי
ארצית הפעלה התנועה, מערכות כל של מחדש לתכנון
בית ידי על שהוטלו קנסות תשלומי על מעקב מערכת של
מערכת עם העונשים ביצוע ותיאום לתנועה, המשפט

הרישוי. משרד של המחשב

המחשב נקלט 1977 שנת של השנייה במחצית
השנה ובמשך ,370/148 אי.בי.אם. מדגם המשטרתי
מתן משימות: של מגוון מכלול לביצוע נוצל הנסקרת
לאיתור מסופים, באמצעות מיידיים, אופרטיביים שירותים
וכן התעבורתי או הפלילי עברם לקביעת או אנשים
שירותים מתן עבירות; בביצוע חשוד או גנוב רכב לאיתור
פליליות הרשעות על הדפסות, באמצעות אינפורמטיביים,
על משטרתי, אדם כוח על אזרחים, של תנועתיות או
תאונות של פליליות, עבירות התפלגות של סטטיסטיקה
מרחב זמן, של במשתנה החוק אכיפת ועוצמת דרכים
ועריכת חשבונות בנושא לוגיסטיים שירותים מתן וסיבה,
במג''ב; חובה ושוטרי השטחים שוטרי עבור משכורות
בעזרת מחקרים בעריכת והדרכה הנחיה עיבודים, עריכת
חוץ ומוסדות משטרה גורמי אוניברסיטאות, עבור המחשב

למיניהם.
שנועדה מחשב תוכנית הוכנה 1979 שנת לקראת
ע''י ושחרורם עצירים כליאת על הדיווחים את לקלוט
לעריכת תוכניות הוכנו כן כמו משפט. בתי או המשטרה
יחידות, לפי אלה, נושאים של סטטיסטיים עיבודים

בעבירה. הטיפול ותוצאות אישום סעיפי
השנה הוגברה העיקריים, העבודה יעדי במסגרת
בהיכל ניסיון למחשב. משפטים תוצאות בדיווח היעילות
מענ"א נציג ידי על דיווח קליטת כי העלה בת"א המשפט
הקובץ. עדכון ומאיצה משפרת הפרקליטות מן ישירות
בארץ. המשפט בתי בכל יישום בשלבי נמצאת השיטה
קנסות גביית לשיפור נסיונית מחשב מערכת הוקמה
המערכת תופעל הניסיון הצלחת לאחר תנועה. דוחות בגין
לקליטה מיוחדות מערכות הוקמו ארצי; ובהיקף בקביעות
שנמצאו אצבעות וטביעות גנוב רכב בנושאי ישירה
לא אופרטיביות ביחידות מסופים מחוסר העבירה. בזירת
רק קיימת והיא ארצי בהיקף השיטה את להפעיל ניתן
ונמצאה נסיונית הופעלה הוקמה, ובמז"פ, במענ"א
משטרתיים, מעצרים מערכת ולפיתוח לתיפעול כשרה
אסירים; לגבי פרטים של מיידית קבלה המאפשרת

\
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עניין בהם שיש חוקים מספר הכנסת קיבלה השנה
שולחן על בחלקם הונחו ואשר ישראל, למשטרת מיוחד

ביניהם: ביוזמתה, הכנסת

פורסם 1978  תשל"ח (6 מם' (תיקון ירייה כלי חוק
יחול החוק, קבלת בעקבות .3.4.1978 מיום 894 ס.ח.
כלי של והובלה נשיאה להחזקה, רישיון מחובת הפטור
מטעם לאדם שנמסרו ירייה כלי על עתה החל  ירייה
הנמסרים ירייה כלי על גם  הרשאה תעודת עפ"י צ.ה.ל,
בעלי על גם הרפואי הפיקוח הורחב המשטרה; מטעם
הוטלה מיוחד, רישיון פי על או הרשאה מכוח ר/'ייונות
שבטיפולם, חולה על לדווח פסיכולוג ועל רופא על חובה
יחזיק הוא אם אדם ולאותו לציבור סכנה יש כי נוכחו אם

ירייה. בכלי

ס.ח. פורסם ,(20 מס' (תיקון (גימלאות) המדינה חוק
שפרש שוטר זה תיקון בעקבות  29.12.78 מיום 919
תקופת גם גימלתו חישוב לצורך בחשבון תובא מהשירות,
ששירת ובלבד במשטרה, לשירותו שקדמה החובה שירות
התיקון קבלת בעקבות לפחות. שנים עשר במשטרה
סיום מאז שחלף הזמן לפרק חשיבות יותר אין האמור,

במשטרה. השירות לתחילת ועד החובה שירות

(תשל"ח1978) (4 מס' (תיק לפועל ההוצאה חוק
על כי מורה זה חוק 21.7.78 מיום 903 ס.ח. פורסם:
של דין פסקי לבצע בבואו להסתייע, לפועל המוציא
שיקול כלל לו ואין הסעד, בפקיד קטין, והחזקת התראות
להגיש למשטרה לה אל לפיכך לאו. אם כן לעשות אם דעת

אלו. דין פסקי בביצוע סיוע
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של בהליכים ומשתתפת יוזמת המשפטית היועצת לשכת
לפעולות הנוגעים בנושאים משנה וחקיקת ראשית חקיקה
 השוטרים של והשכר העבודה ולתנאי כגוף, המשטרה
בטיפול הלשכה עוסקת תחיקה ענייני על נוסף כפרטים.
ולהתחייבויות לחובות הנוגעים המשפטיים בהליכים
התחייבויות וכתבי הסכמים עריכת לרבות למשטרה,
לעתירות הנוגע חומר ואיסוף עמדות בגיבוש אחרים;
רישוי ומעצר, שחרור בענייני (רובן המשטרה נגד שהוגשו
בהשתתפות נגדה; אזרחיות לתביעות או ופיטורין) עסקים
בינמשרדיות; ובוועדות הכנסת, בוועדות שרים, בוועדות
בעיות לגבי השונות ליחידות משפטי ייעוץ במתן
בהכנת בסיוע וכן פעילותן, ביצוע אגב המתעוררות
כמו המשטרה. בעבודת כללים המגדירים ונהלים פקודות
משפטית והגנה למימון סיוע במתן הלשכה מטפלת כן
מעשים בגין משמעתי או פלילי לדין שהועמדו לשוטרים
אליו. ובקשר תפקידם מילוי כדי תוך ידם על שנעשו
צו אף לצדק הגבוה בביתהמשפט הוצא לא השנה גם
במיוחד גדל השנה נגדה. שהוגשו עתירות בעקבות החלטי
העתירות בין עסקים. רישוי בנושאי העתירות של חלקן
יוזמי של עתירתם לציון ראויה כיום, ועומדות התלויות
לשאלת התייחס טרם ביתהמשפט השוטרים. איגוד הקמת
הזכויות על להתאגד, שוטרים של העקרונית הזכות
אותן של גורלן בדבר ההלכה נקבעה וטרם לה, הנלוות
של הקבע לפקודות בניגוד עומדות שהן שעה זכויות,
בניגוד ההתארגנות, כי נקבע מקום מכל המשטרה.

משמעתית. עבירה מהווה הקבע, לפקודות
עבודת סדר על כיום העומדים העניינים בין עוד
קבילות נציב של המוסד בהקמת הטיפול הינו הלשכה
ויופעל יוקם לפיה המשפטית המסגרת ובחינת השוטרים

זה. מוסד

:
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■$> הציבור בתלונות הטיפול

אי על מאסר בפקודות הטיפול אופן החונה; הרכב של
בעקבות חולה. או רגל פושט החייב כאשר חוב, תשלום
בעבירות קודמות שהרשעות כך על המשפט בתי ביקורת
צוות מונה המשטרה, ברישומי כלולות אינן חטא מסוג
יהיה ניתן לא כי נקבע אלה. הרשעות מיכון לבדיקת
ולו המעצר, לבית בביתהמשפט, ששוחרר עצור, להחזיר
פיקדון, החזרת או שחרור הליכי סיום של מטעמים גם
טיפול בדבר הוראה נקבעה ביתהמשפט; באישור אלא
הצגתו לצורך לו הדרוש בחפץ להחזיק עציר בבקשת
שיש הכספים מחלקת ידי על הוראה הוצאה בביתמשפט;
אזרח ידי על הניתן התשלום כאשר גם בכתב אישור לתת
(שמירה שהוזמן שירות עבור מפרעה מהווה למשטרה
בביצוע לפועל למוציא לסייע למשטרה אסור בשכר).
לפקיד להפנותם יש אלא קטינים, מסירת בעניין דין פסקי

סעד.

מן המתקבלות תלונות בבירור הטמונה החשיבות
המעוות גילוי בבחינת הריהי למתלונן כפולה: היא הציבור
היא החשיבות המשטרה, ולגבי מעשה, לאחר ותיקונו
הנחיות מתן ידי על בעתיד, מניעתם לשם הלקחים ביישום
כי לציין זאת, עם ראוי, והדרכתן. ליחידות מתאימות
הציבור תלונות ועל הביקורת על הממונה בלשכת
הערכה המביעים מכתבים גם התלונות, בצד מתקבלים,
בהן. והטיפול התלונות בבירור המושקע המאמץ על ותודה

תלונות ועל הביקורת על הממונה בלשכת נפתחו השנה
בשנת תיקים 2,772 לעומת תלונות, תיקי 2,858 הציבור
בהן שהטיפול תלונות 915 .2.80/0 של עלייה זוהי .1977
מוצדקות 488 מהן כמוצדקות, הוערכו (31.80/0) הסתיים
בלתי נמצאו תלונות 1538 בחלקן. מוצדקות ו427 בעיקרן
שנקבע בלא נסגרו תלונות תיקי 139 .(52.7"/0) מוצדקות
עד הובררו לא ו165 הוכחו) (לא לא או מוצדקות הן אם
לבירור, המתלונן הופעת אי כגון שונות, מסיבות תום
התלונה ביטול או התלונה; לבירור פעולה לשתף סירובו

י%1ז$? <;,* ידו. על

שעניינן 1084 היו הסתיים בהן שהטיפול התלונות בין
כ250/0, שהן תלונות, 272 המשטרה; ידי על בכוח שימוש
כ20/0 של העלייה בחלקן. או בעיקרן מוצדקות נמצאו
המדיניות ביישום ההדרכתי המאמץ המשך למרות חלה
כדין. שלא בכוח שימוש השוללת המשטרה, של המוצהרת

ונהלים הוראות והוצאו מתלונות לקחים הופקו
לחולי אישפוז צווי בביצוע המשטרה עזרת את המסדירים
זירוז פצועים; לעצורים מיידי רפואי סיוע הגשת נפש,

לשם הניתנות פלילי, לזיהוי המעבדה מומחי דעת חוות
נגד מאסר פקודות איביצוע חשודים; של מעצרם הארכת
בדוחות טיפול פעיל; מילואים בשירות המשרתים חייבים
בעלים היו לא שכבר בזמן אזרחים נגד שהוגשו חניה

ייזל ^;י1^י, *3זייגיל! ו:;*.ר "ך*!:." .■לי.

;ל^. י<י1 י %י.^ 'ילל. ,:. 5:0$^. "?>~*:%ג ;,3.^
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ח1'?£'ת 0 לביקורת היחידה
י'י '■

המתוכננות, בביקורות המתקנות. הפעולות את רצון
לידי להביא במגמה מכבר, זה בוקרו שלא היחידות נבדקו
נוכחה המקרים ברוב המשטרה. בטיפולי ביצוע אחידות
שימוש עשו היחידות על הממונים שהמפקדים הביקורת
והדריכו לרשותם שעמדו והבקרה הפיקוח באמצעי יעיל
יישנו לא בביקורת שהתגלו ששגיאות כדי יחידותיהם את
חמורים היו הליקויים בהם במקרים אחרות. ביחידות
למנות הממונים למפקדים הביקורת המליצה וחריגים,
ומציאת הליקוי נסיבות בירור לשם בודקים קצינים

לחיסולו. פתרונות
היתר, בין השנה, הושם ושירותים, משק ניהול בנושאי
תוצאות לרוב, במחסנים. והמלאי הכספים נושאי על דגש
בעיקר נערכו הפתע ביקורות רצון. השביעו א^ו ביקורות
המלאי. התאמות את לבדוק כדי דלק, ותחנות בסדנאות
כלל. בדרך רצון משביעות הביקורות תוצאות היו כאן גם
בחמש חלק הביקורת יחידת אנשי נטלו לאמור בנוסף
משטרה במבצעי שותפו איש ו148 נכסים לסילוק ועדות
^1*#!>י שינים.

ביקורות עריכת על התבסס הביקורת עבודתי תכנון
בהן ואשר שחלפה, בשנה שבוקרו יחידות באותן מעקב
ובדיקה, מתקנות פעולות ביצוע שדרשו ליקויים נמצאו
נערכו כן בוצעו. אמנם אלה שתיקונים לוודא כדי
נבדקה המגזרים. בכל משטרה ביחידות מתוכננות ביקורות
ללחימה המערך במסגרת המשטרתי המודיעין פעילות
ביחידות נערכו מגוונים בנושאים פתע ביקורות בפשיעה.
לאחרונה, שהוקמו משטרה בתחנות במיוחד שונות,
של הקבועות להוראות בהתאם תפעולן, לוודא במגמה
140 הביקורת יחידת ערכה השנה במשך ישראל. משטרת
משא"ז מג"ב, תנועה, סיור, חקירות, בנושאי ביקורות
מעקב ביקורות כללו אלה ביקורות ושירותים. משק וניהול

.(59) פתע וביקורות (48) מתוכננות ביקורות ,(33)

חיובי הד כלל בדרך קיים כי העלו המעקב ביקורות
היחידות כי, הוכח הביקורת. להערות היחידות מצד
את הפיקו המבקרים, המלצות את לרוב אימצו המבוקרות
לשביעות וביצעו הנדרשות המסקנות את והסיקו הלקחים

;?<;£
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ותיחיה .ח*?ז%*£? ו7צינ.:ור חלונות דוברות

אלה ביקורים ישראל. משטרת במיתקני ואזרחים משטרה
בפעילותם המדור סייע כן כמו ביותר. חיוביים להדים זכו
לתלמידים לסטודנטים, וסיפק וולונטריים ארגונים של
סיוע והגיש משטרתיים, בנושאים מידע ולמדענים
סרטים בהפקת  וזרות מקומיות  סרטים לחברות
בהפקת המדור טיפל כן ועוד). נשק מדים, רכב, (הספקת
בפני הציבור ערנות להגברת בטלוויזיה, שירות תשדירי 3

קולנוע, בבתי שקופיות והקרנת בהכנת פיגועים,
ובמיתקנים במוסדות זה בנושא כרזות והפצת ובהדפסת

הארץ. בכל שונים

המשיכה הצנועים, אמצעיה למרות  המשטרה תזמורת
חדשים. עולים בהם מעולים, נגנים לקלוט התזמורת
קבלת בעת הופעות כגון הקבועות, למשימותיה בנוסף
צה"ל תזמורת החלפת הנשיא, בבית חדשים שגרירים
בטקסים והשתתפות בחופשה, היותה בעת בהופעותיה
תזמורת המשיכה וממלכתיים, משטרתיים ואירועים
של קרנה להעלאת המסורתיות בפעולותיה המשטרה
עיירות תושבי בקרב תרבות לפעולות סיוע ע"י המשטרה,
הופעות צה"ל. ומוצבי מרפא מוסדות ספר וישובי פיתוח
ולדרישות הציבור מצד רבים ושבחים להדים זכו אלה
האזרחות לתודעת התורמת הפעילות, להרחבת גוברות

במדינה. רחבות שכבות בקרב

בכל טיפולה עיקר את השנה ייחדה  הדוברות מערכת
המלצות יישום כמו הרחב, הציבור את שהעסיקו הנושאים
אכיפה פעולות השוטרים, של השירות תנאי שימרון, ועדת
בצפון) בנייה חריגות האדמה", ("יום רגישים בנושאים
פנים לעתונות מידע באספקת הלישכה טיפלה כן ועוד.
בתיאום וזאת בטרור, ולחימה לפיגועים הנוגע בכל וחוץ

והצנזורה. הביטחון גורמי שאר עם מלא
איזון ליצור ונסיון תגובות שוטף, מידע למתן בנוסף
יזומות, פעולות גם ננקטו המשטרתית, הכרוניקה של חיובי
בקול יומי שידור הפעלת וטלוויזיה, רדיו הפקות כמו
הציבורי במסע והשתלבות הארצי, המטה מן ישראל
כל של יומי פרסום ידי על דרכים תאונות לבלימת
לתחומים חדירה היתה כן בארץ. והנפגעים התאונות
יזמה, הדובר לשכת ונוער. ילדים עתונות כגון חדשים,

וכתבות. ראיונות פרסום כן, כמו
הקשר את להדק הדובר לשכת מתכננת הבאה בשנה
בקרב ההסברה למערכת ולרתמם היחידות עם והתיאום
אחידה דוברות מדיניות גיבוש כדי תוך הרחב, הציבור

ביחידות. הפנויים התקנים ואיוש

הרצאות 148 בתיאום השנה טיפל המדור  ציבור יחסי
הארץ ברחבי שונים גופים בפני משטרה קציני של
אנשי עשרות ושל מחו"ל אישים של ביקורים ובתיאום
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בינלאומיים יחסים

סמינר הארצי במטה קיימה ישראל משטרת ;1978 ישראל משטרת  חוץ לקשרי היחידה אינטרפול,
חוץ. מטבע בנושא בינלאומי ארגון באמצעות בעולם אחרות משטרות עם קשר מקיימת

שהגיעו אחרות ממשטרות אורחים בקבלת בינלאומיים,
עם משותפים מחקרים וערכה מקצועיים לביקורים

שונות. משטרות

הצטרפו החולפת בשנה  הבינלאומי השוטרים ארגון

ללחימה בינלאומי פעולה שיתוף שמטרתו האינטרפול,
ישירים קשרים ישראל משטרת מקיימת כן כמו בפשיעה.
שונות בארצות בפשיעה הלחימה על הממונים גופים עם
ממדינה והמעבר הנסיעה בממ''ן. חוץ לקשרי היחידה דרך
ידי על מנוצלים ובקלות, במהירות כיום הנעשים למדינה,

ומספרם חדשים, חברים הבינלאומי השוטרים לארגון כדי הבינלאומי. הפשע להתפתחות ומסייעים הפושעים
התבטאה בסניפים הפעילות חברים. לכ7,500 כיום מגיע דפוסים העולם במשטרות התגבשו זו בתופעה להילחם
משפחותיהם, ולבני לחברים מסיבות חברתיים, באירועים עבריינים באיתור משותפות, חקירות בניהול הדדי לסיוע
ומפגשים מאורגנים טיולים נוער, ולבני לילדים חג מסיבות בסמים בסחר בלחימה גנוב, ורכוש נעדרים מבוקשים,
מאורגנות קבוצות מספר בארץ ביקרו השנה במשך שונים. אשר פליליות עבירות של וגילוי ובמניעת מסוכנים
איפ''א חברי עשרות וכן שונות מארצות איפ"א חברי של מדינות פני על משתרעים והשפעתן ביצוען תיכנונן,
הסניף חברי ע"י נתקבלו המבקרים כל כבודדים. שהגיעו  ויבשות.
בתל איפ"א בדירת התארחו אורחים מכ^פר הישראלי.
בחו"ל. ביקרו הישראלי הסניף חברי מבין קבוצות 2 אביב.
החמש השנה את הישראלי הסניף חגג 1978 בשנת
ה30 שנת אירועי במסגרת שולבו החגיגות לקיומו. עשרה
הכללי. והמפקח הפנים שר בחסות ונערכו ישראל למדינת
550 הגיעו 6.11.78 עד מ30.10.78 שהתקיים למפגש 5,551 השנה נתקבלו בישראל האינטרפול בלשכת
באירועים גדושה היתה התכנית ארצות. מ18 אורחים 2,705 יצאו בישראל הלשכה מן במברקים. רובן פניות,
היו למפגש בארץ. שונים במקומות ובביקורים חברתיים 11 הגיעו ואליה הסגרה בקשות 10 הגישה ישראל פניות.
חיובית התרשמות הביעו המשלחות כל מצוינים. הדים בעצרת השתתפו ישראל משטרת נציגי הסגרה. בקשות
וקידום לפיתוח תרם המפגש כי ספק אין רצון. ושביעות באוקטובר בפנמה שהתקיימה האינטרפול של הכללית

*.. אחרות. בארצות הסניפים עם סניפנו של הקשרים בספטמבר בפריז שהתקיים מעבדות ראשי של יכנס ,1978
אינטרפול של הבינלאומית הרדיו

מרבית עם ישירים מגעים קוימו הנסקרת בתקופה
אין איתן אשר מדינות מספר בארגון. החברות המשטרות
הכללית המזכירות באמצעות לישראל הן גם פנו ישיר מגע

האינטרפול. של
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?0><ר'י?י

התחומים ברוב המשטרה של פעילותה בהיקף העלייה

' . ^'^!■

להיקף מלא ביטוי נותנים אינם 1 בלוח הנתונים

י"!1 ..)■!י י .

3י>ט!שי

תעסוקה היוצרים הישירים בגורמים שחל בגידול קשורה של רבות רבבות בהם נכללו לא המשטרה; של פעילותה
רכוש, הצטברות הרכב, וכלי האוכלוסייה ריבוי משטרתית: המשטרה, של מנע סיורי כגון: כשיגרה, המבוצעות פעולות
על לענות כדי ועוד. הפנוי ובזמן החיים ברמת עלייה באירועי טיפול האזרחי; המשמר ושל הגבול משמר של
בכוח מקביל גידול לחול חייב כי הוא טבעי העבודה, עומס תנועה הכוונת והפרעות; מריבות סכסוכים,  רחוב
גידול שבין היחס עבודה. באותה העוסק המשטרתי האדם הפעלת חשודים, בדיקות לציבור; עזרה הגשת והסדרתה,
השוטרים מספר לבין והעבריינות הרכב כלי האוכלוסייה, יש כן, על יתר וכר. חיוניים מתקנים שמירת מחסומים,
כך על מצביעים והנתונים מס'2 בלוח ניתן  המניין) (מן מחייבים, 1 בלוח שפורטו אלה כגון פעילות סוגי כי לזכור
חלה אלא גידול, חל שלא בלבד זו לא האחרונה שבשנה המצריכים ומורכבים, רבים והליכים פעולות בדרךכלל,

.^ירידה. .

..י ■ ■

מגוון. וציוד אמצעים והשקעת רב אדם כוח העסקת

..;.*!

4_* 

י ?!ריוין 3$לי יעז^די? לי^י י.:.?:{;*■£

2!^±,*

1978  1977 אחדים, במיגזרים המשטרתית הפעילות היקף  1 לוח

הפעילות השינוי19771978סוג
באחוזים

בלבד) הגדולות (בערים אלחוט למוקדי אירועים על דיווח
הציבורי* הסדר לאבטחת גדול בהיקף מיבצעים

230,605
125

330,594
110

+ 43.3
 12.0

המדינה גבולות דרך ויוצאים נכנסים +3,713,8573,954,600בדיקת 6.5
אישי לנשק רשיונות לקבלת בבקשות +18,59225,188טיפול 35.5

במעבדות מוצגים 17,23517,135בדיקת 0.6

חקירה תיקי  ]
< ועוונות תביעהפשעים אי  )

203,888
58,729

213,357
57,900

+ 4.6

+ 1.4

משונות 2,2872,239מיתות 2.1

+6,6457,048נעדרים 6.1

26,75825,035חטאים 6.4

+9771,182דליקות 21.0

דרכים +15,93416,821תאונות 5.6

תעבורה 974,246870,032דו''חות 10.7

ומציאות +79,25883,735אבידות 5.6
משפט לבתי 153,626151,734הזמנות 1.2

מאסר פקודות של לפועל 236,069234,566הוצאה 0.6

בכוחות המחוזות תוגברו בו מיבצע הוא גדול בהיקף מיבצע *■■

הארצי. במטה המיבצעים מחלקית עלידי שהוקצו נוספים ^
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ווו

המשטרה,1978 אנשי לשיעור בהשוואה  והעבריינות המורשים הרכב כלי האוכלוסייה,  2 לוח

תעבורהעבירותועוונותפשעיםרכבכליהאוכלוסייההשנה שוטרים,
ל1000ל1000ל1000מורשים המניין מן
.תושביםתושביםל1000 תושבים
תושבים

השינויהשינויהשינויהשינויהשינוי
משנהמשנההמספרמשנההמספרמשנההמספרמשנההמספר המספר

, לשנהלשנהלשנהלשנהלשנהת.
י י*="יו***^

(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)(באחוזים)

19692,919,000+ 2.782.0+ 7.665.3 0.9160.8+ 5.93.2

19703,000,000+ 2.887.4+ 6.669.1+ 5.8150.9 6.13.1 3.1

19713,090,000+ 3.095.9+ 9.768.5 0.9179.2+ 18.73.0 3.2

19723,200,500+ 3.6103.2+ 7.669.1+ 0.9178.8 0.23.0

19733,304,442+ 3.2119.9+ 16.261.4 11.1175.7 1.73.0

19743,382,643+ 2.4120.7+ 0.766.4+ 8.1181.0+ *?ז;3.03.2 6.7

19753,488,100+ 3.1122.4+ 1.469.8+ 5.1241.6+ 33.53.5+ 9.4

19763,556,800+ 2.0123.8+ 1.170.8+ 1.4242.9+ 0.53.8♦ *.6
ו

19773,650,000+ 2.6122.9 0.771.3+ 0.7266.9+ 9.83.8

19783,733,000+ 1.9123.7+ 0.672.9+ 2.2234.0 12.33.7 2.6

^1 1^1^1^י """"* יי. ' ^^^̂ ן^?

<**.'*ק;.י *

^^;"1 4")י*

< ^.'. יז*ך^^י?*.*^ *<>:*



~ ^ 1,■■^■ .י,;; ף ל.1 לו 7£±£ *1*1 ח ויי ?.>■;.

16זמ1: ,:48^ ה153 ?.'>. ין5י"יה .חשי?,1"'..}'..! י6

ז'./ המי? ;ח1^"7!: "

;">■* ,, _ ; בישראל העבריינות

>1?£1, י *)^"<י£?ז, :

בשנים ועוונות) (פשעים החקירה תיקי בסךכל השינוי
.'חל יתזז ך^זק % "?^ *" "./. !'£!.■ 0*;ז6ט ץ העבריינות בהיקף המתמיד הגידול את ממחיש י^האחרונות :^, ג,,^ "^^ל.^ ^.. _ ^^ןן,^ ■. .^, : להלן. 4,3 בלוחות ומתבטא

חש'^? יזס ; י??
19781975 ועוונות), (פשעים חקירה תיקי לפי העבריינות בהיקף הגידול 3 לוח

^ 0'

חקירה^^^ תיקי הכל סך
משנה. השינויים

(באחוזים)
לשבה

197519761977197875/676/777/8
180,247189,552203,888213,357+ 5.1+ 7.6+ 4.6

!. £ .* .י 1 .::.. <■ 5

עבירות,19781977* של קבוצות לפי  באחוזים וגילויים שנפתחו תיקים  4 לוח

סטטיסטיות:*" קבוצות
£**.*£\ עבירות של

ןסך תיקים השינויהכל
19781977

גילויים
(באחוזים)**

197719771978(באחוזים)19771978
12

המדינה 650674+3.790.387.189.1בטחה
3*^ הציבורי הסדר

י י 16,47316,3250.978.676.474.7י3
אדם *חיי  2622552.753.255.951.8יי

אדם של 10,57111,373+7.684.682.281.6גו6ו
מין

[ .יי*
2,0002,150+7.569.767.070.3

/מוסר 1 .'

י  * /38729922.788.686.284.9
\ י 1,9182,168+12.988.286.085.3סמים

159,177167,767+5.417.116.016.2רכוש
10,79511,052+2.469.564.074.0מירמה **<. וכלכליות *^ ז

נ :61313578.795.995.592.6
139183+31.686.379.790.2מינהליות

(עוונות) 530607רישוי ^~+14.587.481.989.8
3733691.172.063.070.4אחרות
הכל 203,888213,357+4.630.529.029.2סך

.45 ,44,43 בלוחות ניתן המלא הפירוט *
 לשנים מחולקים 1977 נתוני **

.1977 שנתי בדו"ח שפורסמו כפי 1978 אפריל עד נתונים .1
978ו). ינואראפריל, בחודשים שנתגלו 1977 (תיקי
המקבילה התקופה עם להשוואה ל3.1.78, הנתונים .2

ב1978.

3*



הפלילית,19781977 בעבריינות מגמות  6 לוח

הכל השינויסן
העבירות 19781977תיקיםקבוצות

(באחוזים)1978

+4.1

48.9

+14.0
+35.0
+7.9

י?3
+79.1

+5.0

203
23

אדם חיי כלפי עבירות
לרצח וניסיון רצח

רצח איומי

571

81

10,116

אדם של גופו כלפי עבירות
חמורה גופנית חבלה

יי ~:* וכד* כפייה ■חטיפה,
תקיפות

368

206

<%.;_ מין עבירות
בכוח מגונה מעשה

באיומים או בכוח אונס

315 ^ ,* סחיטות

רכוש עבירות
0.8 374 הסוגים) (כל שוד
+4.7 419 ארנקים חטיפת
1.8 25,411 ולמוסדות עסק לבתי התפרצות
+5.7 26,343 דירה לבתי התפרצויות

רשות ללא ברכב שימוש
+4.6 16,740 הבעלים
+9.4 27,640 וכד' רכב חלקי גניבת

נותנת אינה בלבד החקירה תיקי לסךכל התייחסות
תיקי כל לא העבריינות, היקף על נכונה מצב תמונת
המשקפים גם בהם יש פליליות, תופעות משקפים החקירה
בנושאי למשל, פעילותה. ואת המשטרה מדיניות את
יותר רבים סמים עברייני שמגלים ככל  והזנות הסמים
בנושא הנפתחים החקירה תיקי מספר גדל יזומה, בפעילות
כגון במקרים וכר. בושת בתי ניהול לגבי הדין הוא זה.
לומר, ניתן אלא גברה, שהעבריינות להסיק אין אלה,
בפעילות נחשף הקיימת מהעבריינות יותר גדול שחלק
מבחינת גדול הבדל כמובן, וזהו, המשטרה של יזומה
 י; ז ,:*■. " ■ %"*..■<  ייייי י: להסיק. שניתן המסקנות
בכמות 1978 בשנת שחלו השינויים את מתאר 5 לוח

יזומה. משטרתית מפעילות כתוצאה התיקים,
באות שאינן ב1978 הפשיעה מגמות את מפרט 6 לוח

המשטרה. של יזומה מפעילות כתוצאה ביטוי לידי

!5 ■:*■

משטרתית פעילות עקב התיקים בכמות השינויים  5 לוח
1978  1977 מועדפים), (בנושאים יזומה .

אופנייםהשינוישנפתחוהתיקים 6,658+10.7גניבת

19781977הנושא 
אחרות 44,014+5.5גניבות

לרכוש(באחוזים)19771978 נזק 12,901+8.9גרימת
536+1.7הצתותי

בושת בתי 1434171.3ניהול
בסמים מירמה1,5641778+13.6שימוש עבירות
בסמים ועושק344383+11.3מחר 3,797+1.1מירמה

וייצוא ייבוא כיסויייצור, ללא שיק 5,5913.5משיכת
10730.0סמים

■**?



סמים עבירות
1978 סמים*, בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת  7 לוח

סמים ותפיסות שנתפסותיקים סם שנתפסוכמויות כלים

הכל סר
תיקים
שנפתחו

תפיסות
שזוהו
כסם**

תפיסות
שזוהו
כמם,

באחוזים
הכל מסר

חשיש
(גרם)

צמחי
קנבים

(מריחואנה)
(גרם)

אופיום
(גרם)

הירואק
(גרם)

קוקאין
(גרם)

אמפת
מינים
(גלולות)

מתאדה
(גלולות)

ברביטור
טים

(גלולות)

ל.ס.ד.
(יחידות)

כלי
עישון

כלי
הזרקה

■ 1

2,1631,54971.680,365681.01,454.0171.85.852,4693,0975,59576.550163

לגילוי משטרה בכלבי השתמשו בהם הפעמים מספר גדל האחרונה **בשנה
10.5 נתפסו אלה מפעילויות כתוצאה סם). לגילוי פעילויות 1,724) סמים
קנביט. שיחי ו8 פרג גרם 81 הרואין, גרם 23.4 אופיום, גרם 51 חשיש, ק"ג

בדיקת לאחר שנעשו מז''פ, מעבדות של רישומים על מבוססים הנתונים
היחידות נתוני לעומת בנתונים ההבדל מכאן במעבדה, שנתפסו הממצאים
בזיהוי. טעות לגביהן שחלה ואפשר במעבדה נבדקו שטרם םם תפיסות על
במעבדה בבדיקה המתגלה חומר של תפיסות איפוא, הן, כסם שזוהו תפיסות

החוק. פי על כמוגדר מסוכן, בסם

■? .£.■ ל
י 1.י י
1 י,

1978 בתיקים*, הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים  8 לוח

הכל סר
ושימוש אחזקה

במנלימ
ייצור או הטיפולסחר המואשמים*תוצאות בתיקי

מואשמים
בעבירות
(כולל סמים
שפוטים)

םנ7ים
סד

 הכל
נשפטו

לאי לדיזסיבות הנאשם סרהבאת
הכל 
תיקים
שנסגרו

מחכים
לבירור
משפטם

מתוכם מספר
נשפטו מואשמים

מתוכם מספר
נשפטו מחוסרמואשמים

אשמה
פלילית

מחוסר
הוכחות

בגלל
מות

הנאשם

מחוסר
ענייז
לציבור

מסיבות
אחרות

2,498241 2,07165 427306382721256331,865

!..>/ ~ וי .י,,'*.גי ג . ^/ ■
וכר. יבואנים סוחרים, משתמשים,  הסמים עברייני כל את ומקיפים לתיקים, ולא לאנשים מתייחסים בלוח הנתונים הערה: *

1978 ומין, גיל לפי סמים בעבירות מואשמים*  9 לוח

נשיםגבריםהעבירה
14 161418162518+2514עד 161418162518+25עד

בסמים שימוש

סמים וייבוא ייצור סחר,
744

13

202

27

1,016
198

608

157
3

1

830

4

105

1412

0*

שפוטים כולל *

/



דירה לבתי התפרצויות ב.

רכוש עבירות

ולמוסדות עסק לבתי התפרצויות א.

+ 31.2"/0  1974 לעומת 1975
+ 13.50/0  1975 לעומת 1976
 5.20/0  1976 לעומת 1977
+ 5.70/0  1977 לעומת 1978

+ 2.00/0  1974 לעומת 1975
י£ + 10.70/0  1975 לעומת 1976

*.\, :/ + 16.90/0  1976 לעומת 1977
 1.80/0  1977 לעומת 19782*:

ההתפרצויות במספר לעלייה שוב עדים אנו 1978 בשנת לבתיעסק. ההתפרצויות במספר ירידה חלה 1978 בשנת
הקודמת. לשנה בניגוד אינה שפריצתם במקומות אירעו ההתפרצויות מרבית

יי ייי" י 53.00/0 שהם תיקים, 13,465 מיוחדת. מומחיות מצריכה
התופעה, של נכונה הערכה ולצורך התמונה להשלמת למקומות התפרצויות על היו שנפתחו, התיקים מסןכל

הבאות: בעובדות להבחין עלינו משרדים, ותיכוניים, יסודיים ספר בתי ילדים, גני כגון:
שנגנב. הרכוש ערך על דיווח אין המקרים מן ב31.50/0 וכר. מקלטים ירקות, דוכני קיוסקים,

דבר. נגנב לא המקרים מן ב12.10/0

ערכם: לפי שנגנבו החפצים

ל"י 5,000 עד  30.30/0

ל"י ל10,000 5,000 10.10/0בין
ל"י 20,000 ל 10,000 בין  7.90/0

ל"י 20,000 מעל  8.00/0

קי

£ /

התופעה, של נכונה הערכה ולצורך התמונה להשלמת
הבאות: בעובדות להבחין עלינו

שנגנב. הרכוש ערך על דיווח אין המקרים מן ב31.40/0

'. , דבר. נגנב לא המקרים מן ב10.60/0

ערכם: לפי שנגנבו החפצים

! ל''י 5,000 עד  %34.5
ל"י ל10,000 5,000 בין 8.10/0

ל"י ל20,000 10,000 בין 6.50/0

ל"י 20,000 מעל  8.90/0

1978 שנגנב, הרכוש ערך לפי  התפרצויות  10 לוח
ל"יעדאין.דיווחלא ל"י5,000 ל''י10,000 סר20,000
עירנגנב הכלומעלהעדעד5,000על
ל"יל"יהרכושדבר ל"י10,000 מקרים20,000

המקרים 5,86616,28516,7624,7253,7494,36751,754מספר
11.331.532.49.17.28.4100.0באחוזים



ו ו
גנוב^ רכב

4.5/0 של עלייה חלה הבעלים רשות ללא ברכב בשימוש
של עלייה חלה כן כמו .1977 שנת לעומת ,1978 בשנת

רכב. מתוך בגניבות %9.4
.*. *.. ,. ,

התוצרת) (לפי לגניבה ביותר המועדות המכוניות  12 לוח
19781977 יי .__.1:.:י~י".

1978

2,644

1977 התוצרת*

1,855

3412,,3552
2151,,0801

444739
688701
677672
622515

פורד

ישראל  אוטוקרס
כרמל) (סוסיתא

םובארו

פיאט

פיג'ו
קונטסה

נ.ס.א.ו.  אודי

מכלל 50"/" כ מהוות הנ''ל מהתוצרת המכוניות
שנגנבו. המכוניות

גם כלל בדרך מלווה הבעלים רשות ללא ברכב שימוש
מהרכב. חלקים בגניבת או הרכב מתוך חפצים בגניבת

_ *.. (:..:■ י. ז .ילל■^ *\י?ייי/, ;:ז|;1;

חלקים וגניבת רכב מתוך גניבות רכב, גניבות  11 לוח
19781972 שלרכב*

שנפתחו תיקים הכל סך

מתוך גניבות
וגניבת רכב
רכב חלקי

14,661
11,566
16,774
20,566
22,491
25,269
27,640

ברכב שימוש
רשות ללא
הבעלים

השנה

197213,457
197311,846
197415,310
197512,277
197613,817
197716,011
197816,740

בלבד. מנועי רכב *

י*



1י +■*■*^ ק /
■/

£ יי ^ לי ^י 7*:י,\ $■ 2 הרכב) סוג (לפי  רכב* מתוך וגניבות רכב גניבות  13 לוח
19781977

וגניבת רכב מתוך גניבות
* רכב* חלקי

שנגנבו רכב כלי הכל סך
נוספים) סוגים (כולל

וקטנועים אופנועים מסחריות מכוניות נוסעים מכוניות

השינויהשנההשינויהשנההשינויהשנההשינויהשנההשינויהשנה

1978 ב/"1977 הכל ב19771978%סד הכל 1978סך ב1977% הכל 1978סר ב1977% הכל 1978סר ב1977% הכל סף

11,715 10,602+10.53,0803,0221.91,663 1,591+4.516,740 16,033+4.427,640 25,411+8.8

*5 1.1 י

 ו 6 "

.**■

בלבד. מנועי רכב *

גלגלים הם מסה''כ) (כ600/0 ביותר הנגנבים הרכב חלקי **
ומסמכים כסף הם רכב, מתוך ביותר הנגנבים החפצים ופנסים.
(כ%23.4 למיניהם ורשמקולים רדיו מכשירי מסה"כ), 28.30/0)

מסה''כ).
*?

י^1 .י י ^

̂ק > !ז ! .1

1978 רכב*, מתוך שנגנבו פריטים  14 לוח

הכל סך אחר רכב חלקי ומסמכים כסף מצלמות עבודה כלי לבוש דברי רשמקולים רדיו מכשירי
אחוז כמות אחוז כמות

הכל מסד הכל ממך
אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות

הכל מסר הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסד

100.0 27,640 17.7 4,901 22.6 6,240 28.3 7,812 1.4 384 2.7 756 3.9 1,086 5.2 1,428 18.2 5,032

בלבד. מנועי רכב *

1978 שנגנבו*, רכב חלקי  15 לוח

הכל סך
רכב חלקי

חלקים
אחרים

אנטנות מראות מגבים
יי..' //

מצברים זיהוי לוחיות רכב גלגלי רכב פנסי

אחוז כמות אחוז כמות
הכל מסר הכל מסר

אחוז כמות אחוז כמות אחויז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות אחוז כמות
הכל מסר הכל מסד הכל מסד הכל מסד הכל מסר הכל מסד הכל מסר

100.0 6,240 24.0 1,493 1.0 63 2.1 134 3.0 191 8.4 527 1.8 115 39.5 2,469 20.0 1,248

בלבד. מנועי רכב *

;£י .



1^0 1^.1?ג1).. והצחות נזק גרימת

אירעו בהם העיקריים המקומות את מפרט 17 לוח
חלה ההצתות בשיעור עלייה .1978 בשנת הצתות
ריקוד מקומות מטעים, שדות, יערות, הבאים: במקומות
ההצתות במספר ירידה מגורים. ובתי רכב כלי ושעשועים,
חרושת, בבתי מסחריים, במרכזים בשווקים, בחנויות, חלה:

■■ ; אחרים. ומבנים מחסנים מוסכים, מלאכה, בתי

1

אובייקטים לפי  הצתה במקרי חקירה תיקי  17 לוח
19781977

השינוי שנפתחו תיקים
19781977
(באחוזים) 1978 1977

הנושא

+17.9

3.6

10.6

8.5

+32.5

י *16.0
25.4

92

38

42

43
53

29

69

78 מגורים בתי
בתי חרושת, בתי

44 מוסכים מלאכה,
מסחר מקומות

47 ושווקים חנויות
ומבנים מחסנים

47 אחרים
40 מטעים שדות, יערות,

ריקוד מקומות
25 ושעשועים
55 מנועיים רכב כלי

נזק נגרם בהם העיקריים המקומות את מפרט 16 לוח
מנועיים רכב כלי מגורים, בתי :1978 בשנת לרכוש
פגיעה שריטות, חלונות, ניפוץ בעיקר, הם, (הנזקים
יערות, ציבוריים, גנים וכר). בצמיגים פגיעה באנטנות,
ושווקים, מסחר מקומות למיניהן, חנויות ומטעים, שדות
על בעיקר הנזקים נגרמו (בהם למיניהם חינוך מוסדות

וכר). דלתות שבירת שמשות, ניפוץ ידי

אובייקטים לפי  נזק גרימת בנושא חקירה תיקי  16 לוח
19781977

השינוי
19781977
(באחוזים) 1978

שנפתחו |1יקים ,

הנושא

1977

_"*. ... ~4  '  בתי חרושת, בתי
*.?. "" .271 י י 297 יי מוסכים מלאכה,

168 168 דוכנים קיוסקים,
+24.0 1,069 862 חינוך מוסדות
+25.5 379 302 ציבור מוסדות

ריקוד מקומות
+4.4 259 248 ושעשועים
י6י ".י מסחר, מקומות
+24.1 1,093 881 ושווקים חנויות
+13.5 151 133 בריאות מוסדות
+29.7 1,578 1,216 <■ רכב כלי

יערות ציבוריים, גנים
11.4 1,392 1,572 מבנים) (כולל ושדות
+12.2 1,752 1,562 מגורים בתי

.:. _ , ייי /. ^ 4  ומבנים מחסנים
0.9 563 568 אחרים



 ~:1י'1\: .זי! ;\וי?נח"1 החוק ואכיפת עבריינים

;??1 .לי ,:.

1978  1976 חקירה, ותיקי עבריינים  18 לוח
ז$ה

הכלעבריינים*חקירהתיקי סך
תיקיםנפתחוהשנה

שנתגלו
אחוז

הגילויים
עברייניםמבוגריםקטינים

נקכהזכרנקכהזכר**

1976

1977
1978

189,552

203,888
213,357

62,345
62,251
62,257

32.9

30.5

29.2

5,949
10,102
9,728

955

858

783

636

133

038

38.

,36

,34

4,683
5,235
5,038

50,223
52,328
49,587

חוק בעקבות (זכרים) הגיל בקבוצות לשינויים לב לשים יש **
החדש. הנוער

לפי  השנה במשך בלבד אחת פעם אדם כל נמנה זה בלוח *
שנה. באותה שביצע החמורה העבירה

1978  1976 המואשמים, מכלל קטינים* של חלקם  19 לוח

סך
עבריינים

הכל
שהואשמו

כלל מתוך הקטינים אחוז
(באחוזים) המואשמים

תיקיהשנה בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

תיקי בכלל
החקירה

בתיקי
התפרצויות

197650,2233,83114.626.6
197752,3283,99920.952.1

197849,5874,01221.255.1

כהגדרתם החוק* פי החדש.על

5 .

*:י* 7ל.

*י>.~*;

^ £/*!י ^ :י^ 1_1 ?>*.

0■
1 + 

יי **!■*

\



* 1978  1976 התגלו, שמבצעיהן עבירות תיקי  20 לוח

תיקים הכל הסתייםהתביעהבטיפולהועברושנסגרותיקיםמואשמיםמואשמיבסך טרם
בתיקיםהמשטרתיתלפרקליטותשזוכושהורשעוהשנה הטיפול

אחוזאחוזכמותאחוזכמותי. אחוזאחוזכמותכמות אחוזכמותאחוזכמותכמות
מסרמסךהתיקיםמסך מסרמסרהתיקים , מסךמסך",

1'הכלהכלהכלהכלהכלהכל.י הכל.

197662,345100.07,40011.90.2 1358,60513.84.7 2,94614,75223.728,50745.7

197762,251100.010,86517.50.3 20812,04619.44.0 2,50612,76520.523,86138.3

197862,257100.07,13911.50.2 1169,22214.84.0 2,46812,73520.530,57749.1

הנתונים ♦;1977 ולשנת ינואראפריל במרוצת שנתגלו 1977 של נוספים תיקים ^י!197.כוללים 'יי י" .*. / $
ו

ו1 $|., 1=1 1

;*ן ן

.7 . ■י
י, |*5'? י. .'

ר* >*; י*1■■.■■

י:/ / ו£ *0.ו .€*י י \לי יי ! /י'ייי
; 8. !

■"[ <■.
!י י ;./ו ...| ■} \יי

/הגואים י/: ו,י/

יו

ין ■■

■" ■ ■ ו ;...:■
. י,ו. 1גי ■/ / ^ ? י*

^ ■■■)■".,£* ו :■.■
י

קי ןיי< ■* י י1. :< י לי% י ו י

. ('; !■, י ייי 1 . י81
1 '*. )י ■;.> ,,:יי , ן י!

1 י!י! . 1977 בשנים, "חטאים" בנושא החוק לאכיפת הפעילות  21 ."■.1978לוח :, יל י*£ י "

השנה עבירותעבירותשריפתהקמתגרימתעבירותרוכלותסד1 שארעבירותעישוןעבירותעבירות
[ המתייהמתייקוציםרעשמכשולרישויללאהכלו חוק החטאיםהמתייבבתיהמתייעל
ברשותעסקיםדישוןץ

י / ■י
חסותחסות חסותשעשועיםחסותלימוד

1/
■הרבים < ! י■ לבעלילדואר. חובה לתעודתלנשק

/ן"' 1 ^' 1' $;!
* ...

^חייםולטלגרף "'■ ~

! זהות'!1

197726,7582,8997,15558524614201983 5132911,541352,692

197825,0352,4136,4551,137318182391,063 5169910,3831242,133

ג . 1 ,י 4 ..' .:.}■■<:■. !:41
1978  1977 סילוקם,  חטאים  22 לוח

ו <'
■ |י' * 5

49

העבריין הרשויות לטיפול הועברו או במשטרה בוטלו למשפט מחכים בדץ זוכו
נמצא לא המקומיות בביתמשפט חקירה) (כולל 1 \ץי | ".

בדין חוייבו הכל סר
שנרשמו תיקים

הסילוק !3לבי
השנה

152 9,846
3,899£

1,012
1,433

6,297
9,058

34

74

9,417

10,242
26,758

25,035

1977

1978 1

/



£ גל* , ~ * * !

+'

" " 1

נ* <0 '* 1

ו

11 3 י: 1

מאםר,19781976* פקודות של לפועל הוצאה  23 לוח

לפועל הרצאה

ט
1 }■.

לפועל הוצאו טרם לפועל הוצאו משפט מבתי נתקבלו

1978 1977 1976 1978 1977 1976 1978 1977 1976

מאסר פקודות
~^~ /. ו יי י1 ;

76,948 79,039 68,565 234,566 236,069 201,965 266,051 264,292 260,382 | £ הכל סל
36,144 36,874 36,069 99,939 107,909 84,276 110,685 115,243 117,149 פליליות** מאסר פקידות
38,586 39,827 30,575 106,375 102,379 93,525 126,505 121,655 116,202 חוב*** איתשלום על מאסר פקודות }

2,218 2,338 1,921 28,252 25,781 24,164 28,861 27,394 27,031 למיניהן הבאה פקודות

פליליות: מאסר פקודות בביצוע הסתמנה %7.4 של ירידה **
.1977 בשנת 107,909 לעומת ב1978 99,939

של עליה חלה חוב תשלום אי על מאסר פקודות בביצוע ***
הקודמת. בשנה 25,781 לעומת ב1978, 28,252 :%9.5

1977 בשנת מאשר פחות פקודות 1,503 בוצעו 1978 בשנת
236,063 לעומת ב1978 234,566)  %0.6 של ירידה זוהי

. ב977ו).

.'!, ג%

,!■■■.■ 2* !

19781977 משפט, לבתי הזמנות של לפועל הוצאה  24 לוח

(באחוזים) השינוי
19781977

לפועל הוצאו (באחוזים) השינוי
19781977

■ ^ז 2י */* 1■ 3**. 1877

נתקבלו

1978 1977

1.2 151,734 153,626 +2.1 172,451 168,867

עיד.:^=ו§

■  %■ ■

י>^ £■

:* .

■■ ■ץ

19781977 ומציאות, אבידות  25 לוח

ומציאות אבידות

(באחוזים) השינוי י,
19781977

מציאות

1978 1977

(באחוזים) השינוי
19781977

אבידות

1978 1977

+6.0 36,767 34,674 +5.3 46,968 44,584



ו!1? 81  ^ ,"££ 0*^^^טח 1(14י</1!£ נ^יז  גן^'ןץ ח^ן^ בדרכים התעבורה
4■>■

1 *

בדרכים התאונה בעת היו דרכים בתאונות המעורבים שנרשמו הדרכים, בתאונות עלייה חלה 1978 בשנת
עירוניות. הכל. בסך תאונות 16,821  קודמות לשנים בהשוואה

בכלל דרכים בתאונות הנפגעים הנוסעים של חלקם הגבוה הוא הנפגעים מספר גם קודמות לשנים בהשוואה
הולכי שיעור ל%39.2. ומגיע ביותר גבוה הוא הנפגעים המעורבים הרכב מכלי 54.3"/ .24,150  שנרשם ביותר

.25.7.% הוא הנפגעים הרגל הרכב מכלי 55.2"/ פרטיות. מכוניות היו דרכים בתאונות

; * ו

/
ואוכלוסייה,19781969 נפגעים  דרכים תאונות  26 לוח

*1

1978  המורשים,1977 הרכב וכלי האוכלוסייה  דרכים תאונות  27 לוח

4 .

הכלהשנה ונפגעיםהאוכלוסייהמספרקלותקשותקטלניותסך תאונות
תושביםהנפגעיםתאונות ל100,000

הנפגעיםהתאונות.

196912,2844042,4169,46417,4902.919,000421599
197013,4424822,43710,52319,5923.000,000448653
197114,7815862,87811,31721,1083.090,000478683
197215,3335782,86611,88922,0863.200,500479690
197314,7775892,59611,59821,9113.304,422447663
197414,8506232,47611,75121,7103.382,643439642
197514,4855712,47411,44021,0783.488,100415604
197614,5055282,53811,43921,0293.556,800408.591
197715,9345532,67212,70922,9073.650,000436627
197816,8215423,04713,23224,1503.733,000452649

השינוי
19781977
(באחוזים)

1978 1977

15,93416,821+5.6
3.650,0003.733,000+1.9

448,582459,900+2.5
3536+ 2.8

דרכים תאונות

האוכלוסייה
(מנועיים) מורשים רכב כלי

(מנועיים) מורשים רכב כלי ל1,000 התאונות מספר

47



1978 לאעירוניות, ודרכים עירוניות דרכים  דרכים בתאונות המעורבים רכב כלי  28 לוח "^;.

כלי הכל הרכבסך בתאונותכלי דרכיםהמעורבים
 הרכב כלי מורשיםסוג הכלרכב לאדרךסך דרך

עירוניתעירונית(מנועיים)

פרטיות 319,00013,56010,6602,900מכוניות

< ^,^מן,£ משא 101,4006,2214,2681,953מכוניות

5,0001,157909248מוניות

6,3001,9751,742233אוטובוסים

.."0 ~י>*>*. קטנועים ~~י  _,87578689

5 *■* י  24,90013711918אופנועים

;.^?י $? י מנוע עם אופניים : ...24322914

י^7. ■. ^ .**..:תלתאופנועים *■■**נ.<* לי179 *
סירה עם (מנועיים) שונים 3,300630437193אופנועים

מנועיים רכב כלי הכל 459,90024,97719,3125,665סך

ותלתאופניים 1,2121,12191אופניים

לבהמות רתומות 875631עגלות

'18*^0

■ ■, ;9.י. :>*

*<;.? ■

התפלגות  29 לוח התאונות~~*" סיבות
ידי על שנקבעו (כפי *** 1978י ^£?*הבוחנים), תאונות.■■יי  30 1978לסוגיהן,דרכיםלוח  1977

התאונותאחוזמספרהסיבות באחוזיםהכלסךסוג
1977197819771978מתוךהסיבות*

הכל סך
עם התנגשות

נע 7,7348,04448.547.8רכב
4,47825.1מהירות

עקיפות פניות, 2,234סטיות, רכב12.5י עם התנגשות
1401480.10.9חונה

איתות 650.4סינוור,
רכב עם התנגשות ^ מכאניים לשם1791.0ליקויים שלא שנעצר

101520.60.3חניה300.2מטען

י  , רגל הולכי עצם2,83615.9התנהגות עם התנגשות
רגל להולך זכות 3884472.42.6דומם1,4988.7אימתן

לרמזור או לתמרור 2,552איציות פגיעה14.3^ או דריסה

רגל380.2שיכרות 5,5465,83134.834.6בהולך

~ כחוק שלא בדרך 493שימוש בתוך2.8" בנוסע פגיעה
רכב 6317254.04.3כלי

אופניים רוכבי 6323.5עבירות
7248554.55.1התהפכות רגילה 64חנייה 0.4

נסיעה כדי תוך קלות 78980.50.6החלקה6893.9עבירות

הסיבות 5926213.73.7אחר2,06711.6שאר

הכל הכל17,855100.0סך 15,93416,821100.0100.0סך

£',;*.
1

התאונות. מספר לבין לתאונות שגרמו הסיבות מספר בין הבדל יש *
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1978  1976 וילדים, מבוגרים  לסוגיהן דרכים תאונות נפגעי  31 לוח

קל פצועים

ונהגים נומעים רגל הולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

קשה פצועים

מד
הכל

ונהגים נוסעים רגל הולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

הרוגים

סר
הכל

ונהגים נוסעים רגל הולכי
ואחרים

ילדים מבוגרים ילדים מבוגרים

סד
הכל
נפגעים

סר
הכל

השנה

1,019 11,973 1,344 2,666 17,002 175 2,009 443 792 3,419 23 287 64 234 608 21,029 1976

1,116 13,231 1,458 3,008 18,813 171 2,008 419 856 3,454 23 301 70 246 640 22,907 1977
1,097 13,916 1,563 3,022 19,598 197 2,280 510 950 3,937 22 313 67 213 615 24,150 1978

/י*  1978 והזמן, המקום הפגיעה, חומרת לפי דרכים תאונות  32 לוח

הזמן

לילה יום

4,153 12,668

המקום הפגיעה חומרת

בצומת מהן לאעירונית דרך בצומת מהן עירונית דרו קלה קשת

776 3,404  5,545 13,417 13,232 3,047

הכל סך
תאונות

קטלנית דרכים

542 16,821

0<



100.0

^\

התעבורה בתחום החוק אכיפת
י ז

לפי בדרכים התעבורה חוקי על עבירות  34 לוח
1978 שנרשמו, דו"חות

לסוגיהן סרהעבירות
הכל

אחוז
מתור
סר
הכל

34,1353.9

23,0552.6

17,6882.0

17,4752.0

7,4110.9

12,7751.5

7320.1

43,5355.0

5

16,9391.9

8460.1

30,0833.5

55,1226.3

46,3215.3

306,12235.1

249,15028.6

284,70432.7

30,0563.5

563,91064.8

.ג1 * ./.

1 *;

מופרזת מהירות
עקיפות פניות, סטיות,

איתות סינוור,
מכאניים ליקויים

מטען עבירות
רגל הולכי התנהגות

$* רגל להולך זכות אימתן
לרמזור או לתמרור איציות

שכרות

* כחוק שלא בדרך שימוש
אופניים רוכבי עבירות

* נסיעה כדי תוך קלות עבירות
טכניות עבירות
העבירות שאר

יי תנועה כדי תור עבירות הכל סך
 אסורה חניה

מחמירים בתנאים חניה
 מוגבל בתחום חניה

חניה עבירות הכל סך

870,032 עבירות הכל סר

היה הדרכים תאונות הרוגי מכלל הולכיהרגל שיעור
,1977 לעומת שחלה, ירידה על מורה הדבר .45.5"/0 כמעט
של היחסי חלקם הולכיהרגל. מקרב ההרוגים במספר
סך מתוך (באחוזים השנים במשך הדרכים תאונות הרוגי
ירידה על ומורה כלל בדרך יציב הינו נפגעים) כל
ו%2.8 ב1977, 2.8"/ לעומת ,2.50/  ב1978 מתונה.

י ב1976.
הרגל הולכי כלל מתוך 23.90/0 היוו 14 גיל עד ילדים
עד ופעוטות תינוקות מתוכם כשליש ב1978, ההרוגים

 ו .4 גיל

הפגיעה חומרת לפי דרכים תאונות נפגעי  33 לוח
,י 1978

סר
הכל

קלה קשה קטלנית חומרת
^הפגיעה סוג

הנפגעים

6,205
9,454
6,226
1,000
1,135

130
24,150

4,498

7,956

5,272
835

940

97

19,598

1,431

1,340
818

151

168

29

3,937

276
158

136

14
27

4
615

רגל הולכי
נוסעים

מכוניות נוהגי
אופנועים נוהגי
אופניים נוהגי

אחרים
הכל סד

\

! .



" דרכים) תאונות סמים, עבירות (חקירות, הצבאי הממשל שג1חי
.1?י^5^ .י*?^^ :.' ''£** י,יר

בטחון כלפי עבירות בגין שנפתחו התיקים מספר
ירידה חלה כן כמו אשתקד. לעומת ב0/"15.1 ירד המדינה
אדם חיי כלפי בעבירות הציבורי. הסדר כלפי בעבירות
חלה רכוש בעבירות גם 5.40/0ו. של עלייה השנה חלה
כן אשתקד. המקבילה התקופה לעומת %1.5 של עלייה
בעבירות .53.50/0  מוסר בעבירות ניכרת עלייה חלה
הקודמת לשנה בהשוואה %1.1 של ירידה חלה רישוי
1976 לעומת 1977 בשנת שהיתה הגדולה לעלייה (בניגוד

עלייהשל116.30/0).

.■■<' 1!,*

במשך חקרו הצבאי הממשל שבשטחי המשטרה יחידות
30,034 לעומת שונים, מקרים 31,061 הנסקרת השנה
זו עלייה .3.40/0 של עלייה  1977 בשנת שנחקרו מקרים
שנפתחו החטאים תיקי במספר מעלייה בעיקרה נובעת
עלייה  1977 בשנת 10,156 לעומת 12,192  1978 בשנת

.20.00/0 של

^

הנפות לפי  שנחקרו לסוגיהם מקרים  35 לוח
1978

■ ?■■?*

"*<■

הגולן רמת  עזה נפת
סיני וצפון

נפת
יהודה

נפת
שומרון

סר
הכל

העבירות קבוצות

193

193

ועוונות פשעים
חקירה תיקי 
איתביעה 

17,616
375

5,507
308

3,637

38
8,279

29
משונות 29262111119מיתות

4713055386נעדרים
חטאים

דליקות
12,192

115

590

10
1,306

36
10,296

69
הכל 31,0616,5075,18319,178סר

הנפות לפי  וגילויים חקירה תיקי  36 לוח
1978  1977

נפתיהודהנפתשומרוןנפתהכלסר
וצפון

עזה
סיני

הגולןרמת

1977197819771978197719781977197819771978

חקירה תיקי
עבריינים נתגלו בהם תיקים

הגילויים אחוז

18,430

16,867
91.5

17,616

15,862

90.0

5,901
5,424

91.9

5,507
5,040
91.5

3,491

3,006
86.1

3,637

3,158
86.8

8,821
8,327
94.4

8,279
7,558

91.3

217

110

50.7

193

106

54.9

51
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הנפות,19781977 ולפי העבירות קבוצות לפי  חקירה תיקי  37 לוח

העבירות הכלקבוצות הגולןרמתעזהנפתיהודהנפתשומרוןנפתהשינויתיקיסך
סיניוצפון19781977חקירה

באחוזים
1977197819771978197719781977197819771978

המדינה 4,2463,60615.14584466196793,1452,4642417בטחון

הציבורי 3,1913,1252.11,4411,1866507421,0771,1822315הסדר

אדם 221255+15.451705562115123חיי

אדם של 4,1874,302+2.72,0782,0458448531,2471,3761828גופו

1361313.768454147263811מין

144221+53.5433316148417212מוסר

4,1314,191+1.51,4141,3951,0599441,5331,745125107רכוש

+342379מירמה 10.8152118567712517995

ופיסקאליות 1083963.99420317931כלכליות

17916110.02210171671411מינהליות

_, ?, 5455391.1102907110736533874רישוי

העבירות 1,00066733.383735064858518912שאר

הכל 18,43017,6164.45,9015,5073,4913,6378,8218,279217193סך

י " ו
<■■■■■"■■■

\
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; " . 1978 הצבאי)*, הממשל (בשטחי סמים בעבירות שנפתחו ותיקים מסוכנים סמים תפיסת  38 לוח

שנתפסו כלים שנתפסו סם כמויות סמים ותפיסות תיקים

1ל~ ^ ל.ס.ד. ברביטורטים מתאדון אמפתמינים קיקאיז יליייאיז איפיים ^"יקגביס "שיש 1^יתט *"!£" ""ל
"י* עישיי (יחידית) "**ת) (גלילית) 'יייייי" "י" "י* ^ "לגרים,^ "יי" בא"^ לסם שנפ*""

. , . הכל מסר

20 11.45 4,819.7 136,488 80.2 178 222

4

.7 ללוח הערה ראה *

7.;<.| ■'. ■■ *  י ~

1978 הצב"י'*, הממשל (בשטחי בתיקים הטיפול ותוצאות מואשמים,  ויצרנים סוחרים בסמים, משתמשים  39 לוח

המואשמים בתיקי הטיפול תוצאות ייצור או סחר
סמים

ושימוש אחזקה
בסמים הכל סך

מואשמים
דלהלןבעבירות הסיבות מן לדין הובאו לא

משפטם ^'שנסגרו  לציבור פלילית נשפטי

157 56 10 43 38 39 175 213

י #י< יי וי וכו'. יבואנים סוחרים, משתמשים,  הסמים עברייני כל את ומקיפים לתיקים, ולא לאנשים מתייחסים בלוח הנתונים

1  י* 1'* 2!
^ ו* .ז

#:. 1978 הצבאי)*, הממשל (בשטחי ומין גיל לפי  סטים בעבירות * מואשמים  40 לוח

נשים גברים

י*!
10

+25 2518 1816 1614 14 עד +25 2518 1816 1614 14 עד

102
29

62

9

העבירה

בסמים שימוש

סמים וייבוא ייצור סחר,

וח ,, שפוטים. כולל *

, /



הפגיעה חומרת לפי דרכים* תאונות נפגעי  42 לוח
לפיהנפות,1978

 הפגיעה חומרת לפי דרכים* תאונות  41 לוח
1978 הנפות, לפי

מררמתנפתנפתנפתזסררמתנפתנפתנפת
הכלהגולןעזהיהודהשומרוןהכלהגולןעזהיהודהשומרון

י וצפוןוצפון!
סיניסיני

5154933201קטלנית4547842178קטלנית

21418843932873קשה15813630818620קשה

349378400441,171קלה22820024514687קלה

הכל הכל431383637341,485סר 614620932792,245סר

בהשוואה %2.9לאשתקד* של עלייה עלייהתאונותבמספרחלה חלה לאשתקד בהשוואה *%4.7 נפגעישל במספר
הדרנים. הדרכים.תאונות■

,*££■? ;< :3 *4 ; $י

54
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<>'5
1978  1976 העבירות, סוגי לפי  וגילויים תיקים  43 לוח

באחוזי הפער
הגילויים

1977/8 1976/7

הגילויים אחוז

1978 1977 1976

שבהם תיקים
עבריינים נתגלו

1978 1977 1976

חקירה תיקי

1978 1977 1976

העבירה סוג

+9.125.0

2.1+ 2.5

+ 2.65.9
+16.7

1.7י5.0

+5.310.7

+ 5.9

0.40.7
9.61.0

+4.422.8

+4.05.6

0.22.3

0.31.0

+21.17.4

+0.70.2

+ 5.412.4

2.8+10.0

1.38.2

1.313.8

2.36.7

+0.34.0

+20.021.3

5.713.5

14.5+5.0
12.252.8

16.8+12.6

100.0

75.0

98.6

90.5
66.7

84.4

100.0

100.0

96.1

96.4

50.0

86.1

100.0

90.9

98.2

93.8

91.1

ץ,4
219

19

5

347

7

9

220

27

1

323

14

10

278
30

420

4

8

222

21

8

411

7

9

229

28

2

375

14

11

283

32

1

461

וריגול בגידה
יי"י למרי*י והסתה מרד ? ,2

3 11

>■■*." ^.
ל^ו*

חירום חוקי "
הסתננות ■§ 5

רשמיים סודות ? ^
הביטחון כלפי אחרות עבירות

85.3

83.3
94.6

60.7

71.4

79.0

89.9

96.4

70.0

89.3

87.6

23.5

86.2

80.7

80.7
92.6

96.0

77.4

95.3

61.7

94.2
84.6
92.2

97.4
77.4

89.5

100.0

13.5

94.4

94.5

87.4

96.6

90.7

77.4

95.7

71.3

89.8
80.6

92.4

97.7

56.3

88.8
94.6

16.3

95.7

95.8

89.7

96.3

29

5

1,917
1,670

15

2,538
2,341

238

21

221
92

475

181

331

663

1,465

24

24

1,826
1,661

49

3,323

1,916
223

24

171

42

207

521

482

1,042

1,410

88

48
2,226

2,482

44

2,932
1,674
255

9

189

35

236

357

461

1,003

1,482

34

6

2,027
2,750

21

3,212
2,604

247

30

246

105

2,022
210

410

819

1,582

25

31

1,917
2,690

52

3,935
2,079
229

31

191

42

1,538

552

510

1,192

1,459

97

62

2,327
3,483

49

3,636
1,811

261

16

223

37

1,450

373

481

1,118

1,539

. .'*.^>י,_.

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

ציבור עובד הכשלת
יייי ~7% איומים
המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים
הדת כלפי עבירות

11 שוחד

? המשפחה כלפי עבירותי
דרך חסימת רעש, מטרד,

הביטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

11

0

בז

11
<3

.6 **.

67.8

45.1

80.0

25.0

30.4

73.3

89.1

58.6
75.0

77.8

17.8

69.1

64.3

89.5

90.0
34.6

ו*

ר
11

49

^82
י 9

" 7

8

38

63

17

36

9

 59

144
י '10

4

$1

55

140

12

9

' 45

1

55

98

19

40

26

4

, רצח

1^".: ' לרצח ניסיון
*** הריגה

~3י~*~1 ברשלנות מוות גרימת
והריגה רצח איומי

אדם חיי כלפי אחרות עבירות

1 *
ט

הבא) בעמוד (המשך

1,1**?10  ^/> . .זג^ו. !1*ג3:"ג.ו.עי /;<0 *$+  ו,?^;ע*ס ■■/^).1$*פ ל; י.:ו.ו1



/.

(המשך) 1978  1976 העבירות, סוגי לפי  וגילויים תיקים  43 לוח

חקירה שבהםתיקי הגילוייםתיקים באחוזיאחוז הפער


העבירה עברייניםסוג הגילוייםנתגלו
יו

■ 4
ו *

1976197719781977 197619781976197719781976/71977/8

חמורה גופנית 46850157138540743482.381.276.01.15.2חבלה

3 5.
ציבור עובד 41739931938037529591.194.0414תקיפת ■

% ציבור)" עובד (למעט 10,0238,9779,798,6747,674תקיפה 8,8,09286.585.582.61.02.9

פלילית1ג ופחזנות !.*♦59863260340044340166.970.1רשלנות 5 11
*. שוא*י ומאסר כפייה י',87608170436180.571.7חטיפה, ■■ ז*£4* ?<

אדם של גופו כלפי אחרות 321311100.050.0עבירות /+50.0

באיומים או בכוח 1501152081349116389.379.178.21040.9אונס
כחוק.?, שלא ובעילה ;'■■217238165181200146אונם 10$"'ווו ;

3
הטבע כדרך שלא מין 64419055388085.992.7עבירות

*18 '

**"**, ! 0
נ;

בכוח מגונה /£7*יי29038336817527724260.372.3מעשה
בכוח שלא מגונה 84786288751757160161.066.21מעשה *£?+5.2+1.5
בפומבי מגונה י;329361417196217272מעשה י***;<*59.6

1
מין מחלות ;424100.0הפצת ז^*1 י?

אחרות?. מין "*114עבירות

לזנות י9.8*55364654363998.21סרסרות :**. **1'.#;1** :
בזנות לעסוק **.■■34191133171197.189.5100.0שידול '

זנות למעשה 9198146869111894.592.980.8שידול
החזקתו או בושת בית י124143411291314186.891.6ניהול 100.0

0
ג=

ושידולם קטינים 84723455522665.572.2פיתוי

92:3 תועבה דברי *£1*ייי*.14151311121278.680.0+1פרסום
זנות למטרת 2036193595.0100.01שוטטות 83.3+5.016.7

מסוכנים בסמים 9981,5641,7788981,3561,49590.086.784.13.32.6שימוש
■■ מסוכנים5 בסמים \16034438315333135695.696.2סחר 93.0+0.63.2

וייבואם סמים 710766485.760.057.125.72.9ייצור
המוסר כלפי עבירות 1212100.0100.0שאר

חמורות§ בנסיבות 11112711258545752.342.550.99.8+8.4שוד
נשק)/1 (בלי 23425026213411813057.347.249610.1+2.4שוד

פשע ביצוע לשם 25.0+"42132175.0100.0160.0חימוש
גניבה3 לשם 18018713758475032.225.136.57.1תקיפה

15
34329931525521923474.373.274.21.1סחיטה /+1.0

למוסד או עסק לבית 22,12825,87025,411,8334,287התפרצות 34,17417.316.616.40.70.2

הבא) בעמוד (המשך



(המשך) 1978  1976 העבירות, סוגי לפי  וגילויים תיקים  43 לוח

חקירה שבהםתיקי הגילוייםתיקים באחוזיהפעראחוז
" ,._ העבירה עברייניםסוג הגילוייםנתגלו

1976197719781976197719781976197719781976/71977/8

דירה לבית 0.4+,26,25724,88726,3432,6642,5892,83610.110.410.8+0.3התפרצות
פריצה כלי £.1231271/13912012012797החזקת ?94.591.4

16.7
13.1

ציבור עובד ע"י גניבה 56215519100.083.386.7+3.4ביצוע
ועובדים סוכנים ע''י גניבה ;^.52446756246940149889.585.988.53ביצוע +2.6

רשות ללא ברכב 13,81716,01116,7402,1252,2522,25615.414.113.51.30.6שימוש § 1

5 /

חלקים גניבת או רכב מתוך \2.4'י*.22,49125,26927,6407676146543גניבה י 2.41.0
אופניים י5,0386,0166,6581691941023.43.2גניבת **!

י *40
0.2:^1.7 ^ יי1,9231,9172,4056650493.42.60.8כייסות 0.6

1%
"י אחרות 37,08041,71044,0149,2159,2569,64324.922.221.92.70.3גניבות

11
י , ... גנוב רכוש 5.5יי59948955858046249796.894.589.02.3קבלת

ייי1 גנוב רכוש 2,2132,3492,3282,0112,0852,10690.988.890.52.1+1.7החזקת
41452753616317916339.434.030.45.43.6הצתה

בזדון לרכוש נזק י*10,41511,84412,9013,3153,8923,35431.832.926.0+1.1גרימת 6.9
התפרצות או גניבה לשם 0.8+"87335321275132519786.092.192.9+6.1שוטטות

הרכוש כלפי אחרות 94705344431546.861.428.3+14.633.1עבירות
. ארנקים *4~272400419חטיפת .19.512.3 י 17.77.2+5.4

ובולים כסף 3070281222611273.337.137.936.2+0.8זיוף
וב והפצתם3 מסמכים 8889191,11961156673868.861.666.07.2+4.4זיוף

^,_,. ועושק _3,2053,7543,7971,9782,2352,35461.759.561.92.2מרמה +2.4
;.11 כיסוי ללא שיק נ5,1765,7955,5914,0224,4684,79277.777.185.70.6משיכת +8.6

אחרות מרמה 24825726419420818778.280.871.4+2.79.4עבירות
3 כלכליותנ: /796583עבירות 132770558'12296.795.792.41.03.3
5 ^_, פיסקאליות ;>100.0100.0100.0*"■:614^ך:5עבירות  *י

י1 אחרות _1675.0100.0100.0+25.0"43עבירות

עירוניים**% עזר +13203212192592.395.078.1חוקי 2.716.9 אחרות£5 מינהליות 16511915115210114092.184.992.77.2+7.8עבירות
נפץ וחומרי תחמושת 27127730225325228093.491.092.72.4נשק, +1.7

וטלוויזיה "335211רדיו ו
371081.871.290.910.6+19.7

ועסקים תעשיות ^^י38133מלאכות, 22936 11994.789.590.45.2+0.9י
^. אחרות רישוי *.■766865עבירות . ~90.880.973.49.9.*"י. 7.5

עבירות 37737336928126926074.572.170.52.41.7שאר
הכל 189,552203,888213,35762,34562,25162,25732.930.529.22.41.3סך



.'י^ג^ר' ?'ל*.ו ^7 /:>ו'י^ י,י~:* ג, ■..■

"1 1ב'ג .*0

. 1100 זו יווו ד^ר 14^^.^ט^3(?15.)ג?)^,. 1978  1977 חקירה, תיקי  44 לוח
י 19 19 .*

חקירה:# התיקיםבאחוזיםהשינויתיקי מספר
א העבירה *■.סוג

*.' תושבים ל100,000
197619771978

* ^י ."י

1976/71977/8197619771978

וריגול 147450.042.80.40.20.1בגידה

/ *$■ ■ ■■? .* למרד והסתה 19*<מרד 818.211.10.30.20.2י
,1 . . ._._ חירום 2382292223.83.08.06.36.0חוקי

32282112.5/0.90.80.5הסתננות
רשמיים סודות

ך \ הביטחון כלפי אחרות #4'.עבירות 

1

461
2

375
8

411
+100.0

18.7.\ .1 ■ 13.0י*.
0.1

10.3
0.1

11.0

התאגדות או 97253474.2+36.02.70.70.9התקהלות
ציבור■י במוסדות והפרעה 6231650.01.70.80.1קטטה

י ברחוב והפרעה 2,3271,9172,02717.6קטטה
י. 11 11

*5.765.452.554.5
גבול י.3,4832,6902,750ו>י3הסגת 22.8+2.297.973.773.9~>ל

ציבור6 עובד יהכשלת ,.>495221
) (+ 6.159.6:/■*1.41.40.5

11
1>

. י' י3,6363,9353,212איומים .י+י *
+8.2102.2107.886.4

וב
המשפטו_ כלפי 50.957.069.7**;■1,8112,0792,604+14.6+24.7עבירות
והימורים0 26122924712.3+7.97.36.36.6משחקים
,,_ם הדת כלפי עבירות

שוחד
16
223191*114*?^

< +93.8

14.3^12.5
0.4

6.3

0.8

5.2
0.8

6.3
י.

, המשפחה כלפי +3742165יעבירות 13.5+150.01.01.22.8
דרך*% חסימת רעש, ני.יומטרד, י. 40.842.154.4?*.?6.1+31.5+י''*1,4501,5382,022ן הביטחון שירות כלפי 10.515.15.6*%*373552210+48.0עבירות

י זז. י

ציוד  הביטחון כלפי 13.514.011.0.^481510410+6.0עבירות הציבורי הסדר כלפי אחרות 31.432.721.8/■■*/1,1181,192810+6.6עבירות
והכשלתו שוטר 11143.340.042.6♦4*1,5391,4591,5825.2תקיפת

7.31.51.51.6+_555559רצח
 ; ,./ לרצח 98140144+42.92:83.83.9ניסיון

1 0
% 3. ^ , (191210הריגה י36.8 ■■...■^**י. 0.50.30.3י
3 ברשלנות1 מוות 409477.5,1.10.20.1גרימת

והריגה רצח 264523+73.18.90.71.20.6איומי
אדם חיי כלפי אחרות 411575.00.10.4עבירות %.

הבא) בעמוד (המשך



(המשך) 1978  1977 חקירה, תיקי  44 לוח

התיקים מספר
תושבים ל100,000

1978 1977 1976

באחוזים השינוי

1977/8 1976/7 1978

חקירה תיקי

1977 1976

^■ העבירה סוג

15.3

...
263.5

16.2
**נ1לד

13.7

10.9
245.9

17.3

1.6

0.1

13.2

11.7
281.8

16.8

2.4

0.1

+7.1+14.0

4.320.0

10.4+9.1

+5.74.6

31.0+35.0

33.3

23.3+79.1

+9.730.7

35.9+119.5

+ 32.13.9
+1.8+2.8

+9.7+ 15.5

571

319

9,798
603

81

1

501

399

8,977
632

60

2

468

417
10,023

598

87

3

חמורה גופנית חבלה
ציבור עובד תקיפת

ציבור) עובד (למעט תקיפה * "
פלילית ופחזנות רשלנות ^ 3

שווא ומאסר כפייה חטיפה, 3 £
אדם של גופו כלפי אחרות עבירות

5.5

*1

3.2

6.5

1.>1

10.5
23.6

9.9

4.2

6.1

1.8

8.1

23.8

9.2

0.2

208

165

90

368

887

417

4

11

115

238

41

383

862

361

150
217

64

290

847

329

2

ובאיומים בכוח אונס
כחוק שלא ובעילה אונס

הטבע כדרך שלא מין עבירות
בכוח מגונה מעשה

בכוח שלא מגונה מעשה
בפומבי מגונה מעשה

מין מחלות הפצת
אחרות מין עבירות

3

1.2

*'5י .

1,4■■

:.*
0.3
0.1

47.8

4.2

1.0

0.5

2.7

3.9

2.0

0.4

0.1
42.8

9.4
0.3

1.5

0.9

2.6

3.5

2.4

2.4

0.4
0.6
28.1

4.5

34.5+27.8

44.142.1

+ 7.7+49.0

+15.371.3

14.352.8

+7.1

85.0
* 13.3
" +100.0

+56.7
.■<?*

+13.6
+11.3

+42.930.0

+14.411.8
+6.8 +4.8

50.050.0
+3.926.7

12.8+5.0
+16.91.8
5.2+5.8

46

146

41

34

13

6

1,778
383

36

* 19

98

143

72

15

3

1,564
344

1*
1

55

34
91

124

84

/*!
20

998

160

7

י?.0.5

לזנות סרסרות
בזנות לעסוק שידול
זנות למעשה שידול

החזקתו או בושת בית ניהול
ושידולם קטינים פיתוי

:, תועבה דברי פרסום
זנות למטרת שוטטות

מסוכנים בסמים שימוש
מסוכנים בסמים סחר

וייבואם סמים ייצור

המוסר כלפי עבירות שאר

0

3

3.6

 3.7
8.4

683.4
708.5

3.5

6.8

0.1

5.1

8.2

708.8
681.8

3.1

6.6
0.1

8.1
9.6

622.1
738.2

112

262

1

137

315

25,411

26,343

127

250

2

187

299

25,870
24,887

111

234

4

180

343

22,128

26,257

חמורות בנסיבות שוד

נשק) (בלי שוד
: פשע ביצוע לשם חימוש

■"■: גניבה לשם תקיפה
סחיטה

ומוסדות עסק לבית התפרצות
דירה לבית התפרצות

15

11

הבא) בעמוד (המשך



נ4ד)*> י**1י>*ג {*1*111
(המשך) 1978  1977 חקירה תיקי  44 לוח

התיקים מספר
תושבים ל100,000

1978 1977 1976

באחוזים השינוי

1977/8 1976/7 1978

חקירה תיקי

1977 1976

העבירה סוג

ו

3.7

0.4

14.9

450.2
743.4

179.1

64.7
1,183.3

14.9

62.6
14.4

346.9

5.7

1.4

11.3

3.5

0.2

12.8

438.7
692.3

164.8

52.5

1,142.7
13.4

64.4

14.4

324.5

9.7

1.9

11.0

3.5

0.1

14.7

388.5

632.3

141.6

54.1

1,042.5
16.8

62.2

11.6

292.8
24.5

2.6

7.6

+9.4

+20.3
+4.5

+9.4
+10.7

+25.4

+5.5

+13.9

+1.7

+8.9
39.9

24.3

+4.7

+3.3

+20.0 
10.9
+ 15.9

+12.7
+49.4

0.3
+12.5

18.4

+27.3
+13.7

59.6

25.5

+47.1

139

י 1#*ל*'~+
562

)., 16,740
27,640
6,658

2,405

44,014
557

2,328
536

12,901

/; 212

53

419

127

467

16,011

25,269
6,016
1,917

41,710
489

2,349
527

11,844
353
70

400

123

."§
524

13,817
22,491
5,038
1,923

37,080
599

י 2,213
414

10,415
873

94

272

ך \י

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

כייםות

אחרות גניבות

'■■: גנוב רכוש קבלת
* גנוב רכוש החזקת

הצתה

בזדון לרכוש נזק גרימת
התפרצות או גניבה לשם שוטטות

רכוש כלפי אחרות עבירות
ארנקים חטיפת

/ב

0
ו.

13

/1
3

7.3

30.1

101.8
150.4
7.0

1.9

25.2

102.8

158.8

7.0

0.8

25.0

90.1

145.5

7.0

+ 21.7

+0.8

3.5

+1.9

+3.5

+ 17.1

+ 12.0

+3.6

284

1,119

3,797

5,591
264

70

919

3,754
5,795
257

30

888

3,205
5,176
248

ובולים כסף זיוף
/ והפצתם מסמכים זיוף

ועושק מרמה
*. כיסוי ללא שיק משיכת

אחרות מרמה עבירות

וב :2

3.6 16.0

0.4

0.4

22.4

0.1

0.1

77.3

85.7

93.7

26.8 132

2

1

583
14■

16

796

■■.*■*

4

כלכליות עבירות
פיסקאליות עבירות

אחרות מרמה עבירות

3 3

5!
0.9

4.1

0.5

3.3

0.4

4.6

+60.0
+26.9

+53.8

27.9

32

151

20

119

13

165

עירוניים עזר חוקי
אחרות מינהליות עבירות

8.1

0.3

6.1

1.7

7.6

1.4

3.6

1.9

7.6

0.9

1.1

2.1

+9.0

78.8

+71.4

>5.9

+2.2

+57.6

10.5

~#
302

2*
65

277

52

133

68

171

33

38

76

נפץ וחומרי תחמושת נשק,
וטלוויזיה רדיו

ועסקים תעשיות מלאכות,
אחרות רישוי עבירות

נ י1 *י

עבירות 3773733691.1+26.010.610.212.6שאר

הכל 189,552203,888213,357+7.6+4.65,329.35,586.05,738.4סר



1978 ועבריינים, עבירות  שנתי סיכום  45 לוח

הכל סר
עבריינים

עבריינים*
מבוגרים

נקבה זכר
קטינים**

נקנה ונר

חקירה תיקי
אחוז

הגילויים
נתגלו בהם
ענריינים

נפתחו העבירה 0וג ג*

,.8
> 3

323

23

1

408

108

י/
2,872
1,623

17

2,057
1,514
733

30

78

87

320

124

211

631

1,298

57

104

9

73

5

10

4

*

467
250

1

209

266

21

3

8

45

85

10

5

39

187

נ/
269
14

314

■*■■*

■%

100.0

75.0

98.6

90.5

66.7
84.4

4

6

219

19

5

347

222

21

8

411

וריגול בגידה
למרד והמתה מרד

חרוט חוקי
הסתננות

רשמיים סודות
הביטחון כלפי אחרות עבירות

4 3.
"ב 3
3 :5

79

■ נ.
1,959

1,052
13

1,703

1,089
674

12

4.י,
42
192

100

205

506

957

63

32

11

46

24

383

289

3

134

113

38

15

1

6

31

37
■■**!

1

80

123

85.3

83.3
94.6
60.7

71.4

79.0

89.9

96.4

70.0

89.3

87.6

23.5

86.2

80.7

80.7

92.6

29

5

1,917
1,670

15

2,538
2,341

238

21

221

92

475
181

331

663

1,465

34
.;■■*

2,027

2,750
21

3,212
2,604

247

30

246
105

2,022
210

410

819

1,582

התאגדות או התקהלות
ציבור במוסדות והפרעה קטטה

ברחוב והפרעה קטטה
גבול הסגת

^ ציבור עובד הכשלת
■ ,. י ..■ .^1 ***]*. איומים

,..■ . המשפט כלפי עבירות
והימורים משחקים

י "" הדת כלפי עבירות
שוחד

המשפחה כלפי עבירות
דרר חסימת רעש, מטרד,

הביטחון שירות כלפי עבירות
ציוד  הביטחון כלפי עבירות

הציבורי הסדר כלפי אחרות עבירות
והכשלתו שוטר תקיפת

48

81

7

69

3

3

8

21

1

2

67.8

45.1

80.0

25.0

30.4

73.3

40

65

8

1

7

11

59

144

10

4

23

+5 /

הבא) בעמוד (המשך

1;ייל יייי~יי ןזד!"
,  1. . . . , ,

שביצע. ביותר החמורה העבירה לפי השנה, במשך אחת פעם נמנה אדם כל זה בלוח *

4<*^**" שנה. 18 עד שגילם צעירה או צעיר המשפטית: ההגדרה לפי קטינים, **

ך^דיי יקה .,.._> "",*:.■"!/
/^^צ; ^י6ו^[ י ק^קגק*ג^

/

ו:

0

ט
1/

13
6י

רצח

*"~ינו י לרצח ניסיון
הריגה114

55
ברשלנות#י מוות גרימת

"* ■ והריגה רצח איומי
אדם חיי כלפי אחרות עבירות

.



(המשך) 1978 ועבריינים, עבירות  שנתי סיכום  45 לוח
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