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ישראל משטרת רבעון וחברה, משטרה
תשל"ט תשרי  1978 אוקטובר

ירושלים הארצי, המטה ההדרכה, מחלקת המען:
עמית משולם משנה ניצב האחראי: העורך

שדמי אראלה רבפקד המערכת: ראש

בכר יעקב פקד : עורך

שגיא מרסל מפקח גראפי: עורך

אמיר מנחמ ד''ר מדעי: יועץ

והפרסומים העריכה חוליית לאור: הוצאה

ירושלים בע"מ, המקור בדפוס נדפס

כתיבה, במכונת מודפסים כתבייד למערכת לשלוח נא
חיים. ותולדות המאמר תמצית את ולצרף כפול, ברווח



לבנון י. / מידערקע
: 1!>א הפלילי בתחום בעיקר המשטרה, להצלחת בסיסי תנאי
על עומד המאמר כותב הפשע. עולם של מצב תמונת קבלת
למשטרה המאפשרת מצב, תמונת ליצירת מידערקע חשיבות

נכונות. החלטות קבלת

העניינים תוכן

24 עמוד

חוק עובר בנוער הטיפול בשאלות המשטרה מדיניות
גל ש. סנ"צ

מדיניותה וכן בגירים עבריינים לבין עבריין נוער בין ההבדלים
בעבריינים בטיפול שלה המיוחדים האתיקה וכללי המשטרה של

זה. במאמר ביטוי לידי באים צעירים,

השמונים שנות לקראת המשטרתי המודיעין
כספי י. נצ"מ

ושימש בעולם ביותר העתיקים העזר מכלי אחד הוא המודיעין
שימושיו כיום גם פוליטיים. ומנהיגים צבאיים מפקדים בעבר
בהתפת ודן המודיעין מושג את מבהיר המאמר ביותר. מגוונים
המודיעין של תפקידו על כשהדגש בארץ, ובתפקידיו במבנהו חותו,

השמונים. בשנות בפשיעה בלוחמה

27 עמוד 6 עמוד

גינתון א. רפ"ק / ערובה בני
החזקת של המקרים במספר משמעותי גידול חל האחרון בעשור
או פוליטיות חברתיות, מטרות להשגת כאמצעי ערובה בני
חייבת וההתייחסות באופיים מזה זה שונים המקרים כלכליות.
כוחות לגבי קיימת מיוחדת רגישות מצב, לכל מותאמת להיות
מור להדגמת מפתח נקודות במספר ן ז המאמר החוק. אכיפת

הבעיה. כבות

31 עמוד

נאשמיס של החקירה בשיטת לרפורמה הצעה
אגמי ש. פקד

לבין המודיעין אנשי בין אינטרסים ניגוד קיים קרובות לעתים
הבאת חשובה החקירות שלאנשי בעוד במשטרה. החקירות אנשי
מן מידע השגת יותר חשובה המודיעין לאנשי הרי לדין, החשוד
הכוללות, החקירה שיטות לייעול הצעות מביא המחבר הנחקר.
כאלה ויתורים עבריינים. אישום על ויתור מסויימים, במקרים
מאשר לציבור תועלת יותר להביא פרדוכסאלי, באופן עשויים,

לדין. העבריינים הבאת

12 עמוד

נוימן מ. רפ"ק / אונס בקורבנות משטרתי טיפול
במשטרות וגם בארץ אונס בקורבנות המשטרתי הטיפול נושא
שיפורים על המלך". "דרך על עדיין עלה לא בעולם, אחרות
משפחה קרובי התנהגות ועל התשאול צורת על החקירה, בתהליך

זה. במאמר  האונס לאחר הקורבן אל וחברים

כהן י. פרופ' / ותשאול ריאיון
משותפים היבטים יש הטיפולי ולריאיון המשטרתי לתשאול
מהזולת מידע הפקת  המשותף בהיבט דן המאמר וסותרים.
שיתוף להשגת והריאיון התשאול שיטות אליו. מידע והעברת
נקודות על להצביע מבקש המחבר אך מדעיות, אינן פעולה
של והתאמה העברה תוך הנושא, את לקדם העשויות מספר,

למשנהו. אחד מתחום תכנים

33 עמוד 19 עמוד



אמיר מ. ד"ר / פינה בכל קוז'ק או מתנדבים משטרת
לעזור כשמטרתם בקבוצות, מתארגנים ארה"ב ברחבי אזרחים
החיו בהיבטים דן המאמר בפשע. להילחם המקומית למשטרה

אלה. התנדבות לתנועות שיש והשליליים ביים

ונותן שיק המושך אדם של הפלילית האחריות
קרימולובסקי י. פקד / ביטול הוראת לבנקאי

ומביא כיסוי ללא שיק משיכת לעבירות מתייחס המאמר מחבר
וניתנות שיקים נמשכים בהן אשר שונות לסיטואציות דוגמאות
המתייחס המשפטי המצב את מדגיש המחבר ביטול. הוראות
בחקיקה תקופות בשתי מתבטא שהוא כפי השונות, לסיטואציות

ובפסיקה.

62 עמוד 36 עמוד

שאו קנט / המועצות בברית הפשע
וסו קרימינולוגים ידי על שנערך מחקר מימצאי מביא המאמר
כי המקובלת ההנחה את בדקו אשר מבריתהמועצות, ציולוגים
הנ,\>עה. לבין והכלכליים הפיזיים התנאים בין קשר קיים
המדגי נתונים ומביא שונים מצדדים הנושא את מא^ר המחקר
העבודה תנאי הכלכלי, המצב החברתי, המבנה השפעת את מים

לאזור. מאזור הגירה ובעיות
6ו11. ,*5!0109ח1והח0 \/01. 10. 1\10 38 : מתוך תורגם המאמר

לוי ש. סנ"צ / במשטרה לעתיד" ו"חשיבה תכנון על
ערך מהו ישראל, במשטרת מתבצע הוא כיצד תכנון' מהו
החשיבה לבין התכנון בין הגומלין יחסי ומהם לעתיד החשיבה

זה. במאמר הנדונים הנושאים הם אלה  לעתיד

66 עמוד 46 עמוד

הפער פני על לגשר כנסיון בחינוך הדיאלוגית הגישה
יהודאי גוברין ה. ש. ד"ר / החברתי

מבחינת הן החברתיתרבותי הפער שורשי את מנתח המאמר
של השפעתה מבחינת והן המערבי בעולם ההיסטוריוסופי הרקע
יהדות י באירופה. היהודי העם קיום על המערבית התרבות
עולי על ינקה, ממנה התרבות את לב בתום כפתה אירופה
משותף מכנה המהווים הומניסטיים, יהדות ערכי ודחתה המזרח
לפתור מציע המחבר והמזרחי. האשכנזי  העם חלקי שני בין
האדם את שיהפוך בחינוך דושיח ניהול עלידי הפער בעית את

לסובייקט. מאובייקט המנוכר המודרני
74 עמוד

השינוי בתהליך מרכזי שלב  ארגוני אבחון
שדמי א. רפ"ק / הארגוני

משטרת מתפקדת בה הסביבה של הדינאמי ההתפתחות קצב
מתמשך. ארגוני עיצוב של דרך לנקוט אותה מחייב ישראל,
באחת מתרכזת המאמר מחברת שונות. גישות ארגוני לעיצוב
כי סבורים רבים ארגון ואנשי חוקרים המערכת. גישת  מהן
הארגוני העיצוב בתהליך המרכזי השלב הוא האבחון שלב

זה. יסוד בהבהרת מתמקד והמאמר

49 עמוד

גורל יונתן / בספרות הציוני הרעיון
של העתיד ותקוות העבר מסבלות יוצא פועל הינה הציונות
הדתית הכמיהה מתוך נולדה המדינית הכמיהה היהודי. העם
לבניין יסוד שהינה הנפשית הכמיהה למימוש כוח שנתנה והיא
כחוט הציוני הרעיון עובר כיצד מדגים המאמר והארץ. העם
הביניים ימי משוררי דרך במקרא החל העברית, בספרות השני

זמננו. בת לשירה ועד

המינהל מאמץ או הטכנולוגי הלחץ
סימפסון ד. מ. מייג'ור

מחשבים. מערכות רוכשי למעגל נכנסו בעולם רבות משטרות
של יותר וגמיש מעודכן ניהול על להשפיע עשויה זו עובדה
ותיכנון הכנה דורש כאלה במערכות השימוש אולם, המשטרה.
הגלומות האפשרויות לבין הצרכים בין תאום גס וכן מוקדמים
09ו01ק ו^863681 ח1*611116 .0ח 29,: מתוך תורגם המאמר במיכון.
1977 .קק 49.

87 עמוד 57 עמוד





משלושת למעלה לאנושות מוכר בכללו, המודיעין,
בידי עזר כלי המודיעין שימש לרוב שנה. אלפים

פוליטיים. ומנהיגים רודנים צבאיים, מפקדים
במודיעין שימוש על בסיפורים ייתקל במקרא המעלעל
ארץ אל המרגלים שניםעשר בשליחת המעשה כגון:
אודות מידע ולאסוף הארץ את לתור כדי משה, ע''י כנען
כיבוש לפני בןנון, יהושע גם תושביה. ואופי מהותה
רחב בסיוע אשר מרגלים, שני העיר אל שלח יריחו,
בהיסטוריה), הידוע הראשון המודיעיני (המקור הזונה
המזוינים. וכוחותיה ביצוריה העיר, אודות מידע אספו
סוןצו: הסיני המנהיג אמר שנה 2500 לפני כבר
דרכי ללמוד ביותר הטוב האמצעי היא "ההתבוננות

היריב".

הפוליטי הצבאי, המודיעין של העיקרית ההתפתחות
כיום העולם. מלחמות שתי בין בעיקר חלה והבטחוני,
בט מדיניות, צבא, : רבים בתחומים המודיעין משמש
וכמובן אישות ענייני תעשייה, כלכלה, פנים, חון

משטרה.

במישור מאורגנים משטרה גופי הקימה אשר צרפת,
בשימוש הצטיינה ה17, במאה כבר והעירוני הלאומי
משטרת גייסה ב1809 משטרתיים. לצרכים במודיעין
תוך הפך זה מודיע כמודיע. וידוק העבריין את פריס
יחידת הקים וב1817 משטרה לאיש אחדות שנים
לראשונה יזם, ב1818 בראשה. ועמד ומודיעין בילוש

עבריינים. כרטסת הקמת המשטרה, בתולדות
בונ של בתקופתו פושא, שהשר הוא המפורסמות מן
שוער שכל עד המודיעינית, בפעילותו הצטיין פרטה,

סוכן. או מודיע לו שימש בפריס
הצארית, ברוסיה אף התפתח המשטרתי המודיעין
נחשבת אשר בבריטניה, יותר ומאוחר באוסטריה
סיר עלידי הקמתה עם המודרנית, המשטרה לערש

ב1829. פיל רוברט

לקראת המשטרתי המודיעין
השמונים שנות

כספי יהושע ניצבמשנה
שנה. לשלושים קרוב במשטרה משרת ובילוש. מודיעין מחלקת ראש
ראשון תואר לימודי סיים המשטרה. של הפיקודיים הקורסים בוגר
חיפה. באוניברסיטת המדינה ומדע האיסלם ארצות של בהיסטוריה

המש המודיעינית הפעילות המנדטורית, ישראל בארץ
כבר הבריטי. ה.0.1.0 של מתפקידו היתה טרתית
שעסקו יהודיים משטרה אנשי מספר זה בגוף פעלו אז,
הבילוש מאנשי גדול חלק ובהאזנה. בצנזורה בעיקר
להם ומסרו לאצ"ל או להגנה קשורים היו היהודיים
מג כולל הבריטית, המשטרה בקרב הנעשה על מידע

היהודיות. המחתרות נגד פעילות ותכנוני מות
בילוש חוליות הוקמו המדינה, של הראשונות בשנים
חוליות אנשי וירושלים. תלאביב חיפה, בערים קטנות
באורח לא אולם פליליות, ידיעות גם אספו אלה
המודיעין עסק 19641952 בשנים וקבוע. מתוכנן

בארץ המודיעין התפתחות



למלחמה הלשכות במסגרת המקומי, הערבי במגזר מידע באיסוף בעיקר המשטרתי
מודיעיניות יחידות יותר. מאוחר שקמו מיוחדים לתפקידים והלשכות בהסתכנות
הגבו לאורך בתחנות אחד מודיעין רכז היותר לכל ומנו למדי מצומצמות היו אלה

מעורבת. אוכלוסייה בעלות בערים או לות
עם ,1958 בשנת לראשונה נקבעו מידע, ומאגרי פלילי מודיעיני לאיסוף מסגרות

תלאביב. במחוז המרכזי" "המדור הקמת
1964 בשנים המשטרה בתחנות לראשונה לפעול החל המתוכנן הפלילי המודיעין

הדרומי. המחוז בתחנות מודיעין לרכזי תקנים קביעת עם ,1966
הבט המודיעין בצד הפלילי, המודיעין התבסס בהן שנים היו 19721966 השנים
המ בתחנות בעיקר הפשטנית, בצורתו ה50, שנות מאז קיים שהיה חוני/משטרתי,

הצפוני. חוז
העבודה נוהלי גובשו מודיעין, לרכזי קורסים שנה מדי קוימו 1966 משנת החל
במרחבים מיוחדים לתפקידים הלשכות הורחבו מת"ם/מודיעין), (נוהלי המודיעינית
מחלקי צירוף עם פליליות, מודיעיניות/מבצעיות משימות להן ונקבעו וירושלים חיפה

אליהן. המקומיים הבילוש
מידע, מערכות בניתוח רב ניסיון בעלת חברה ''קונתהל'', חברת על הוטל 1.4.73 ב

ולחיזוקן. לשיפורו דרכים ולהציע המשטרתי המודיעיני המערך את לבדוק
בתחום המודיעין נושא לקידום מפורטת תוכנית זו חברה הגישה 19751973 בשנים
גופים להקמת המלצות כללה התוכנית הארצי. והמטה המחוז המרחב, התחנה,
להר האופרטיבי), (הרובד והמרחבי התחנתי ברובד משולבים מודיעיניים/מבצעיים
המליצה כן ארצי. ממוכן מידע מאגר ולהקמת במרחבים הידניים המידע מרכזי חבת
בתלאביב הריארגון תלאביב. במחוז המרכזי המדור של נרחב ריארגון על החברה
של אלמנטים נוספו המחוז, של הפקחני הכוח הוגדל :19761975 בשנים בוצע
המדור שם ועוד. המודיעינית ההערכה הורחבה המידע, מאגר שופר נושאי, בילוש
בפשע ללוחמה עיקרי ''אגרוף'' משמשת זו יחידה המרכזית". ל''יחידה הוסב המרכזי

תלאביב. במחוז
וחלקן משאבים מחוסר חלקן  הפועל אל הוצאו "קונתהל" חברת המלצות כל לא
והתמורות ההתפתחויות ולאחר הפשיעה, החמרת עם כיום, סופית. נבחנו טרם
מקום ויש מתוקפן "קונתהל" מהמלצות חלק איבדו ישראל, במשטרת הארגוניות

הקיים. למצב שיתאימו אחרים שינויים בדבר למחשבה
השנים, במשך אשר, המעטות המשטרתיות הזרועות אחת הינו לדעתי, המודיעין,
ניתן מספקת. איננה אומנם, ההתפתחות, מתמדת. בהתפתחות נמצאות ,1964 מאז
ישראל משטרת פועלת בהן בנסיבות אולם המשטרתי, המודיעין את יותר לפתח היה

רעה. לא מלאכה נעשתה אלה שבשנים לומר אפשר

המושג הבהרת א. המודיעין מהות
מובחר לקטע מתייחסת האחת אחדות. הוראות הרחב, בשימושו "מודיעין", למושג
יישדד בחיפה הפועלים בנק שסניף האומר מודיעין "ברשותי למשל: מידע. של
מגיעים דרכו שכלית או פיזית פעילות של תהליך היא: אחרת משמעות היום".
המושג מצביע כן ולהתרחב. להתרחש עתידה אשר פלילית תופעה אודות למסקנות
לחקירות". שעבר לי ספר מהמודיעין יהלומי "פקד פעילות: באותה העוסק הגוף על
איסוף, כך: (06ח96ו611*ח1) "מודיעין" מגדיר החשאי" "הכוח בספרו בוכהייט גרט
הנחוצות סודיות, או גלויות ידיעות של מיוחדים, מוסדות עלידי והפצה, הערכה

פוליטית. או צבאית להנהגה



"63810 13ח6וח616 0{ וו1 הריס דון של בספרו נמצאת ל"מודיעין'י אחרת הגדרה
לעיתים ומסובך, מורכב תהליך של המוגמר המוצר הוא "המודיעין "6םח1611196
: הפעילויות בין ופעילויות. תפקידים של שלימה שורה זה בתהליך שכלי. ותמיד פיזי
שיטתית בצורה ארגונו המידע, מיון מקורות, של שונים סוגים באמצעות מידע איסוף

מוגמר". כמוצר והפצתו דיווחו הערכתו, ושליפה, אגירה לצורך

ותפקיד מבנה ב.

: עיקריים סוגים לשני מתחלק המודרני המשטרתי המודיעין
סיפוק עלידי הקצר, בטווח צרכים על לענות מטרתו  (טקטי) מבצע* מודיעין *
המודיעין מסוים. לעבריין או מסוים לנושא הנוגע ספציפי מידע של מיידי
החקירתית פעילותן בעת והסיור הבילוש החקירה, ליחידות סיוע נותן המבצעי

המבצעית. או
הכוללת הפשיעה בתמונת לעסוק מטרתו  (איסטרטגי) תכסיס* מודיעין *
פעילות ולהעריך לאמוד ניתן באמצעותו ארוך. לטווח תכנון לצורך מידע ולספק
למפקד שתאפשר בצורה בולטות, פשיעה תופעות של ומגמות עבריינים של עתידה

בהן. ללוחמה דרכים לקבוע
: היא המודיעין תפקידי של אחרת חלוקה

כלומר עבירה, ביצוע לאחר מידע לאסוף תפקידו (8690*1\/6) תגובת* מוד*ע*ן *
האירועים. בעקבות פעולה

התאריך, אודות מוקדם מידע ללקט תפקידו (6/\!*ם03וק} מנ*עת*פע*ל מודיעין *
באפשרות שיהיה כך לקרות, העתידה עבירה של הביצוע ושיטת המקום הזמן,
בעת העבריינים לתפיסת או העבירה לסיכול נגדית פעולה לתכנן המשטרה

ב'יצועה.
ללוחמה המשטרתיות הפעילויות במכלול רבה חשיבות הללו הפונקציות לשתי

בפשע.

: זרועות חמש בפשיעה, בלחימתה למשטרה,
וכד'. הערכה מידע. מאגרי מודיעין, רכזי  מודיעין (1

ומעבדות. זיהוי טכנאי  מז"פ (2
ובילוש. פקחנות  מבצעים (3

חוקרים.  חקירות (4
תובעים.  תביעות (5

כדלקמן: מתחלקים בפשע בלוחמה המודיעין תפקידי
המפקד של לשירותו המודיעין א)

המתרחש. על וספציפי כללי מידע למפקד מספק (1)
תפקידיו. בביצוע ומסייע יעיל עזר כלי (2)

המפקד''. של ואוזניו "עיניו (3)
הארוך ולטווח הקצר לטווח היחידה עבודת את לתכנן לו מאפשר (4)

יותר). תכליתי (תכנון
הפתעות. מונע (5)

וצפי* רןערכות לו מספק (6)

מניעה בתפקיד* המודיעין ב)
שלהן. התכנון בשלב עבירות על לדעת מאפשר (1)

ועונש. תפיסה מפני הזהרתם עלידי עבירות, ביצוע ומונע עבריינים מנטרל (2)



פעילותם על יודעת שהמשטרה הרגשה מתן עלידי עבריינים מרתיע (3)
הפלילית.

בין אמון אי יצירת סוכנים, החדרת עלידי פשע קבוצות של ייסודן מונע (4)
וכד'. קונסטרוקטיבי טיפול הקבוצה, חברי

תפקידיהם. מילוי לצורך ולסייר לפקחן רקע מידע מספק (5)

עבירות גילוי בתפקידי המודיעין
עבר אופי,  חשודים עבריינים אודות רקע בחומר החוקר את מצייד (1)

ותכונות.
העבירה. מבצע אודות במידע החוקר את מצייד (2)

הימצאן. ומקום ראיות על מצביע (3)
וכד'. הברחות מוסר, סמים,  מתלונן ללא עבירות לגילוי מביא (4)

עבירה ביצוע תוך עבריינים למעצר שיביא במידע והסייר הפקחן את מצייד (5)
העבירה. בביצוע הקשורים ורכוש מוצגים תפיסת או

סדר בתפקידי המודיעין
הדופק". על יד כ"מחזיק משמש (1)

צפויה. תסיסה ועל בציבור רוח הלכי על מידע מספק (2)
ומהןמות. חוקיות בלתי הפגנות סדר, הפרות על מתריע (3)
הסדר. אירועי של התרחשותם בזמן שדה בפעילות עוסק (4)

סדר. באירועי המעורבים אנשים אודות מידע מספק (5)
האירועים. בחקירת מסייע (6)

ג)

ד)

מבלי המתארגן". או"הפשע המאורגן" "הפשע בנושא רבות דובר האחרונות בשנים
 ברור אחד דבר מאורגן, פשע של קיומו אי או לקיומו זו, במסגרת להתייחס,
המדינה. קום מאז בעקביות עולה הפשע עקומת וגוברת. מחמירה בישראל הפשיעה
מפרסמים. היומית בעתונות ויוםיומיים. תכופים נעשים החמורים העבירה מעשי
הופך הנבחר, העם הספר, עם היהודי, העם פלילית. כרוניקה של שלמים עמודים
זונות זייפנים, רוצחים, שודדים, גנבים, למצוא: ניתן בקרבו רגיל, לעם ויותר יותר

וכד'.
רציני מטרד להוות דיה אולם חמורה, לא שוטפת, פשיעה היא ברובה הפשיעה
העולם של לממדים הגיעה טרם אמנם, החמורה, הפשיעה כולה." המדינה לאזרחי
ובמיוחד המדינה אזרחי כל את ולהניע להדאיג כדי מספיקה היא אבל, המערבי,

לצמצומה. הפחות לכל או להדברתה להתארגן ישראל, משטרת אנשי אותנו,
פשע ביצוע לקראת להתארגן ביכולתם מוכרים ישראל של המועדים עברייניה
בעת שונות. אפשרויות בחשבון המביא מדויק ותכנון מידע איסוף באמצעות מסוים,
פותח התצפתן, הנהג, ''מקצועות'': עלפי תפקידים חלוקת ישנה העבירה ביצוע
בתחומי מתמחים אלה עבריינים וכד'. הרכוש מוכר באבטחה, הבריון המנעולים,
צורכי יהלומים, גניבות הימורים, זנות, כמו: רווחים, כמכניסי הידועים הפשיעה
ומובילי בנקים דואר, סניפי  שוד ועוד, בניין חומרי ובדים, גלנטריה צורכי חשמל,

הלבן. הצווארון בפשעי גם כיום ניכרים והתמחות תחכום וכד'. הצתות וכן כסף,
ובארה"ב. באירופה ישראליים עבריינים של ענפה פעילות ניכרת האחרונות בשנים
קשרים מפתחים אלא בנכר הפלילית בפעילותם מסתפקים לא אלה עבריינים
בחוץלארץ התחתון העולם בין גשר משמשים וכן שם המקומית העבריינות עם

בישראל. התחתון העולם לבין

הפשיעה התפתחות



רכוש של מבוטלות לא כמויות האחרונות. בשנים מאד התפתח גנוב ברכוש הסחר
בעיקר הגנוב, הרכוש לשוקי הזמנה, עלפי לעתים דרכן, את מוצאות ערך, יקר גנוב,

שם. ונבלעות הכבושים, בשטחים
פורח הסמים שוק המסוכנים. בסמים השימוש ביותר ונפוץ התפתח 1967 מאז
,1975 שנת של השנייה המחצית מאז עצומים. בסמים בסחר לעוסקים והרווחים
של להפליא מאורגנות רשתות עלידי מנוהל בסמים הסחר לארצנו. ההרואין אף חדר
בלחימתה המשטרה סמים. ומפיצי "קמעונאים" סיטונאיים", "סוחרים מבריחים,
של תפיסתם ובמפיצים. במשתמשים בעיקר לטפל הצליחה בסמים, ובסחר בשימוש

ביותר. קשה והמבריחים הסוחרים לוויתני
מואץ תהליך העוברים אוכלוסייה בריכוזי בעיקר ומתפתחת גדלה היום של הפשיעה
בטחון בתפקידי גם עוסקת בעבודה, עמוסה להיותה שבנוסף המשטרה, עיור. של
ללחום תצלח ולא אדם, ובכוח בציוד מדולדלת כיום נמצאת פח"ע, ומניעת פנים

משמעותיים. ארגוניים שינויים ללא לעיל, שתוארה כפי בפשיעה,

המודי לזרוע ביותר חשוב תפקיד יש ה80 שנות לקראת ישראל משטרת בריארגון
כדלקמן: להתנהל לדעתי, צריכה, הבאות בשנים בפשע הלוחמה עינית.

השוט בעבריינות שתעסוק רמה רמות: בשתי להיעשות צריך בפשיעה הטיפול א.
המותאם חקירה מערך : כלומר החמורה, בפשיעה שתעסוק ורמה היוםיומית, פת,

החמורים. לאירועים שונה וגישה התייחסות לעומת השוטפת, לפשיעה
וארגון כפרטים הפועלים מועדים פושעים ושל מועדים פושעים חבורות של סימון ב.
החקירות. מערכת של הזרועות בחמש שימוש תוך בהם, מתוכננת לוחמה של מדוקדק
בילוש, מז"פ, מודיעין, : החקירה זרועות בין המשותף והתכנון התיאום הגברת ג.

ותביעה. חקירות
על לרוב, שיתבסס, "המסומנים", מועדים, פושעים נגד התקפי מערך קביעת ד.

לעבירה. העבריין מן הליכה
חומרתה אופיה, הפשיעה, מצב עלפי: בפשיעה בלוחמה קדימויות סדר קביעת ה.

המועדים. העבריינים וזהות
אופראטיביות פורמאציות יצירת עלידי בפשע, הלוחמה של המעמסה חלוקת ו.

הארצי. והמטה המרחב במישור התחנה, מלבד נוספות,
וב במחוז במרחב, חמורים, פשעים וחקירת בגילוי מתמחות יחידות הקמת ז.
וחוקרים. זיהוי טכנאי בלשים, מודיעין, אנשי במשולב יופעלו אלה ביחידות מטא"ר.

בפשע. הלוחמה לשיפור ההכרחיים החוקתיים, לשינויים ודאגה יוזמה ח.

להתארגן, עליו בה הדרך לעיל, שתואר המצב לאור הפלילי המודיעין של תפקידו
בפשע המשותפת בלחימתם המשטרה, זרועות יתר לבין המודיעין בין הגומלין יחסי
הפלילי המודיעין מעצבי את כיום ומעסיקים מטרידים ואחרים אלה נושאים 
באי ביותר המפותחות בארצות המשטרות לבין בינינו בהשוואה ישראל. במשטרת
מהן. נופלים אנו שאין יסתבר המודיעיניות, הקונצפציות בנושא ובארה''ב, רופה
קיים אולם למדי, מפותחים מודיעינייםמשטרתיים עקרונות לנו יש לעומתן,
הקרובות בשנים הביצוע. לבין והעקרונות התכנון בין השטח, ביחידות רב, פער
המודיעין תורת את לשפר המודיעינית, והחשיבה העקרונות את לשכלל עלינו יהיה

הרמות. בכל המודיעין עובדי הדרכת את ולקדם הכתובה
מוכרים להיות צריכים ושיטותיו, המודיעין של יכולתו המודיעיני, התפעול רזי
במשטרת שוטר כל שבמטה. ואלה שבשדה אלה  המשטרה מפקדי לכל היטב
לסייע המודיעין אפשרויות ומהן למודיעין לתרום הוא יכול במה לדעת צריך ישראל

תפקידיו. בביצוע לו

בלוחמה המודיעין תפקיד
ה80 בשנות בפשיעה
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לזה. זה ותורמים משולב מבצעי גוף למעשה, מהווים, (הבילוש) והפקחנות המודיעין
פעילות ללא עבירה, וגילוי תפיסה מודיעיני, איסוף של תהליך כיום לתאר אין
הפועל אל שמוציא הגוף גם היא הפקחנות אלה. גורמים שני של והדוקה משותפת
קבלת שלאחר המבצעיות הפעולות המודיעין. אנשי עלידי שנאסף במידע ומשתמש
בתצ שדה, במודיעין המידע בדיקת הן: ביחידה הפקחני הגוף בידי הנעשות מידע,

ראשוני. ובתחקור במעצר בחיפוש, שטח, בסגירת במארב, פית,
פעולה שיתוף של אופי נושאים אינם עדיין המודיעין לבין החקירות בין היחסים
להפיק מסוגל עיסוקו, אופי עקב חוקר, תקשורת. ובהפרעות תיאום בחוסר ולוקים
בלבד. חקירתו לנשוא העד או החשוד בתחקור הוא מסתפק לרוב מנחקר. רב מידע
ללוחמה וחשוב רב מידע מעלה היה חשוד, או עד אותו של נרחב מודיעיני תחקיר
האחריות הטלת שבעקבות מאמין אני לשפרו. ויש דיו כיום נעשה לא זה דבר בפשע.
ובמחוז, במרחב אח"ק קצין על או בתחנה, החקירות משרד ראש על בפשע ללוחמה
הפעולה ושיתוף התיאום ויגברו המודיעין לבין החקירות בין הגומלין יחסי ישופרו

ביניהם.
לשנותו אנו חייבים ה80, בשנות בפשע ללוחמה המשטרתי המודיעין סיגול לצורך

: מטה המפורטות הנקודות לפי ולשפרו
מערכת כל של ב''חזית" בהיותו אשר בתחנה, המודיעין רכז רמת את להעלות א.

בעבריין. שנתקל הראשון המודיעין איש הוא המודיעין,
בביצוע להעסיקו ולא במקצועו לעסוק המודיעין לרכז לאפשר המפקדים על ב.

אחרים. משטרה תפקידי
ההתעניינות ונושאי היעדים שיטת עלפי המקומית הכיסוי תוכנית את לפתח ג.

זו. לתוכנית בצמוד המודיעיני האיסוף את ולפתח
ישראל. משטרת שוטרי כלל בקרב המודיעין בנושאי התידוע את להגביר ד.

שרותי תיתן וזו בלבד אחת זרוע בידי במשטרה ירוכזו המודיעין שנושאי לקבוע ה.
במשטרה. הזרועות יתר לכל מודיעין

ברמת כיום) שקיים כפי התחנה ברמת (מלבד מודיעיניים איסוף גופי לפתח ו.
והמצב הצורך עלפי בחפיפה, בשטח יפעלו אלה גופים הארצי. והמטה המרחב

ביניהם. תיאום ותוך
ובמרחב. בתחנה ידניים מידע מאגרי לפתח ז.
הארצי. במטה ממוכן מידע מרכז להקים ח.

הארצי. והמטה המרחב שברמת המודיעיני והמחקר ההערכה את לקדם ט.
סמים מחלקי הקמת עלידי בסמים, ובסחר בהברחה הלוחמה את להגביר י.

בממ"ן/מטא"ר. מבצעית ויחידה במרחבים
למשטרות ישראל משטרת בין המודיעיני הפעולה ושיתוף התיאום את להגביר יא.

ובארה''ב. באירופה
מסההכנסה המכס, לבין המשטרה בין הפעולה ושיתוף התיאום את להגביר יב.

המודיעין. בקהיליית אחרים וגורמים
המשטרתיים. בבתיהספר המודיעין נושא הדרכת את לקדם יג.

באמצעי אליו פנייה עלידי הישראלי, הציבור מצד לעזרה הנכונות את להגביר יד.
התקשורת.

הודעות לקליטת אוטומאטית" "מזכירה מעין המשטרתי, הקשב את לפתח טו.
בארץ. המשטרה מרחבי מטות בכל ולהתקינו אנונימיות,

חלקנו רבה. מלאכה המודיעין, אנשי עלינו, שמוטלת להסיק ניתן לעיל מהמתואר
ויוזם. התקפי יותר, מתוחכם לכלי יהפך המודיעין ויגבר. ילך בפשע בלחימה הישיר
ועבר פשע חבורות לעבר בעיקרה, ומכוונת מתוכננת תהיה המודיעינית הפעילות
הזיהוי טכנאי הפקחנים, החוקרים, בצד המודיעין, אנשי ופעילים. מועדים יינים
לכל ולגרום הפשיעה על לגבור ינסו ובמתואם, במשותף יחד, כולם  והתובעים

לירידתה. הפחות
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מפו המשטרתי, המודיעין את המעניין הפלילי המידע
התחתון, העולם אנשי ובהם: רבים גורמים בקרב זר
אוכ עם במגע באים תפקידם שבתוקף משטרה אנשי
המידע נושא שהגורם ככל וכוי. מודיעים זו, לוסייה
שברשותו המידע עצמם, העבירות למבצעי יותר קרוב
ובעל הממשי המידע יותר. רב ערך ובעל קונקרטי הוא
העבירה מבצע של ברשותו מצוי ביותר, הרב הערך

עצמו,

עצמו, העבירה ממבצע המידע את לדלות המאמץ עיקר
גופי עלידי אם כי המודיעין, יחידות עלידי לא נעשה,
איש של מזו להבדיל החוקר, של מטרתו החקירות.
לדין, החשוד של להעמדתו להביא היא המודיעין,
גביית של בכיוון היא מבצע שהוא החקירה ולכן
הנאשם מן מידע מיצוי הנאשם. מן מפלילה הודאה
עבר או עבירות על  שנחקר הספציפי לאירוע מעבר
שמואשםכמעט העבריין לבין בינם קשר שיש יינים
שנאשמים לימד שהניסיון מאחר זאת נעשה. שאינו
פחד מתוך אם חבריהם, מעלולי על לספר נוטים אינם
אינן להם, המוצעות שההטבות משום ואם מנקמה
שיתוף מפני בקרבם הקיימת הרתיעה כנגד שקולות
ותשאולו לחקירתו שנוגע במה המשטרה. עם פעולה
המודיעין ביו מסוים, אינטרסים ניגוד קיים נאשם, של
החקירות אנשי מוכנים עלפירוב החקירות. לבין
ובלבד הנאשם של ברשותו המצוי טוב מידע על לוותר
המודיעין אנשי ואילו לדין, יובא שבידיהם שהנאשם
משפטי להסדר להגיע רבים, במקרים מוכנים, היו
מידע תמורת לדין, העמדתו על לנאשם יוותרו לפיו
החקירות אנשי של הגישה ממשי. ערך בעל פלילי

ישראל. משטרת של בפעולתה כיום שלטת

לנאשם מוותרים שבהם מקרים, של מסוים סוג קיים
על מצידו מפליל מידע מסירת תמורת אישומו על
ההסבר מדינה. עדי של המקרים הס ואלה חבריו,
מעמד הנאשמים לאחד ניתן היה לא שאילו הוא, לכך
הוכ מחוסר מזוכים לעבירה השותפים כל היו כזה,
לי שבוויתור הציבורי, האינטרס אלה במקרים חות.

ברור. הוא נגדו, אישום כתב הגשת על נאשם

בביצוע פיזית השותפים עבריינים הינם מדינה עדי
קיימים מדינה, עדי של המקרים מלבד אולם, עבירה.
שבאיהעמ הציבורי האינטרס שבהם נוספים, מקרים
שב הציבורי האינטרס על עולה לדין, נאשם של דתו
עבירה ביצוע בעת שנתפס אדם למשל: לדין. העמדתו
עוסק ושאיננו אחזקתו, או מסוכן בסם שימוש של
הגשת על לוותר הבטחה תמורת עשוי, בסמים, בסחר
שיאפ כזה קונקרטי מידע למסור נגדו, אישום כתב
בעת (המפיץ) ?05^61 ה של תפיסתו את שר

בשיטת לרפורמה הצעה
נאשמים של החקירה

אגמי שלמה פקד
המודיעין. במחלקת המודיעיני המחקר יחידת ראש האחרונה לעת עד

מודיעין. לרכזי המשטרתי הקורס בוגר במשטרה. שנים שש משרת
האיסלם ארצות של היסטוריה במשפטים, ראשון תואר לימודי סיים

העברית. באוניברסיטה המדינה ומדעי
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העמדתו על ספק ללא עדיפה בסמים, סחר על לדין המפיץ העמדת העבירה. ביצוע
שבהן, להלן) (שיפורטו עבירות של נוספים סוגים קיימים בלבד. המשתמש של לדין
מסירת תמורת  לדין הנאשם שבאיהעמדת הציבורי האינטרס עולה לפעמים,

לדין. שבהעמדתו האינטרס על  אחרים עבריינים להפללת שיביא מידע
הנאשם עגור להוות קרובות, לעתים עשויה, לדין, שאיהעמדה מתברר הניסיון מן

המשטרה. עם פעולה שיתוף מפני רתיעתו כנגד העומד פיתוי
של  הציבור אינטרס מבחינת  ביותר והיעיל הטוב למיצוי להביא זו הצעה מטרת

הנאשם. של ברשותו המצוי הפלילי המידע
לממשלה, המשפטי היועץ הסכמת קבלת לאחר שייקבעו מסוימות, עבירות לגבי
שיש לעבריין להציע האפשרות הנוגעת, המשטרתית היחידה מפקד בידי תהיה
בתמורה אישום. כתב הגשת על ויתור נגדו, חלקיות או מלאות משפטיות ראיות
המספיקה בכמות משפטיות ראיות להשגת שיביא מידע, העבריין ימסור כך, על

שייקבע. כפי עבריינים, של מסוים סוג נגד אישום כתב להגשת

שיספק, המידע אם דהיינו, תנאי, על הוא הויתור כי יובהר להצעה, שיסכים לעבריין
תוקף יהיה לא  האחר העבריין נגד מספיקות משפטיות ראיות להשגת יביא לא

לדין. להעמידו יהיה וניתן להסכם

עבריין של לאישומו יביא לא אך מודיעיני, ערך בעל שיהיה מידע יתן העבריין אם
דרישת (כגון: אחרת בהטבה לפצותו יהיה אפשר אך נגדו, אישום כתב יוגש אחר,

בביתהמשפט). חמור פחות עונש

חבריו על מידע המוסר העבריין בביתהמשפט, עצמו החושף המדינה, לעד בניגוד
בבית כלשהי עדות לתת המקרים ברוב חייב יהיה לא הנאשםהמודיע), (להלן:
מסר עליהם העבריינים, של לתפיסתם שתביא בפעולה עצמו לערב או המשפט,
שתתבצע, או שבוצעה, לעבירה ברורה אינדיקציה ובו מידע, למסור עליו יהיה מידע.
המידע עלפי המשפטיות הראיות להשגת המקרים, ברוב לדאוג, יהיה המשטרה ועל

שתקבל.

נהלים לקבוע ניתן עורךדינו. ובנוכחות בכתב שייעשה יכול הנאשם עם ההסכם
לטשטוש שיביא באופן למשטרה, הנאשם בין ההסכם של חשאי ביצוע שיבטיחו

שמסר. המידע בעקבות שנחשפה העבירה לבין הנאשםהמודיע בין הקשר

המוצעת הרפורמה

עבירות סמים, עבירות הן: המוצעת השיטה את להפעיל ניתן שבהן העבירות
החזקת או רכוש גניבות של מסוימים מקרים וכר), מעילות (שוחד, הלבן" "הצווארון
הברחות זהותו,< לזיוף רכב גניבות מזויף, במטבע שימוש מסמכים, זיוף גנוב, רכוש

מאורגן. פשע של ופעילות
של כשחלקם אנשים, מספר בהן שמעורבים הוא עבירות של אלה לסוגים המשותף
להפעיל היא הכוונה וממשי. גדול הוא אחרים של וחלקם ושולי קטן הוא אחדים
על מפליל מידע שימסרו כדי קטן, הוא בעבירה שחלקם נאשמים כלפי השיטה את
בהן שאין היא לעיל שנמנו העבירות לרוב משותפת נקודה יותר. גדולים עבריינים
כאלה, ובעבירות חשיפתן, המאפשר כמעט היחיד הגורם הוא המודיעין מתלונן.
ננתח להלן "מתלונן". למעין הנאשמים אחד את להפוך אלא ברירה אין לעתים

בנפרד. עבירה סוג כל לגבי השיטה הפעלת אופן את
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סמיט עבירות א.
ועדת דו"ח (להלן: בישראל הפשע בדיקת צוות בממצאי המופיעה הערכה לפי
מספר אנשים. לרבבות במדינה בחשיש המשתמשים מספר מגיע ,(64 עמ'  בוכנר

איש. בכ4000 מוערך יותר קשים לסמים המכורים
הקמעונאים מספר איש, בכ400 במדינה המפיצים מספר מוערך דו"ח, אותו לפי
העצמאיים ומספר איש בכ60 השכונתיים הבוסים מספר איש, בכ150 מוערך

איש. בכ50 וסיטונאים) יבואנים (מממנים,
של ההברחה דרכי מספר את להעריך ניתן בלבנון. מקורו ארצה המגיע החשיש כל
העוסקים האנשים מספר ואת עיקריים נתיבים בכ10 ובים ביבשה ארצה חשיש
מחו"ל ארצה מוברחים אחרים סמים בלבד. אחדות בעשרות הגבול על ממש בהברחה

שם. קשרים שלהן פשע קבוצות עלידי
העברת בשלשלת השונים הדרגים של המחשה המאפשרת סכימאטית טבלה להלן
מבוססים המובאים הנתונים דרג. בכל המעורבים ומספר למשתמש עד מהגבול הסם

בלבד. הערכה על

הברחה 1נתיב
3מבריחים
5עצמאיים
15קמעונאים

40מפיצים
עצמי שימוש לצורך 2000קונים

לקנות נוהגים שאינם 3000משתמשים

את לקבל כדי ארצה. סמים של הברחה נתיבי 10 שיש ההנחה על מבוססת זו טבלה
אין שבפועל ברור בעשרה. המספרים את להכפיל יש המלאה, הארצית התמונה
הכרח אין וכן בשרשרת האחרים המעורבים לבין ההברחה נתיב בין קבועה צמידות

חוליות. מספר על לדלג וניתן הסמים העברת בשלשלת מעורבים יהיו הנזכרים שכל
מידע בהחזקתו, או בסם בשימוש שנתפס מאדם להפיק ניתן המוצעת, השיטה לפי
ועל מוכר הוא בהם המקומות על פעולתו, שיטת על הסם, את קנה ממנו המפיץ על
המפיץ, של לתפיסתו להביא יכול כזה מידע בהפצה. נוקט שהוא ההסתרה שיטות
תמנע מפיץ של שתפיסתו לראות ניתן הטבלה לפי נגדו. משפטיות ראיות השגת תוך
כ40 יש משתמשים כ5000 כל (על משתמשים לכ125 סם הספקת מיידי באופן

ברור. הוא המיידי האפקט מפיצים).
אם כלפיו. גם השיטה את ולהפעיל להמשיך אלא במפיץ, לעצור לא אפשר אך
להפסקת מיידית יביא  הקמעונאי של ולהפללתו למעצרו שיביא מידע יספק
למבריחים עד השיטה את ולהפעיל להמשיך ניתן איש. לכ700 סמים של הספקה
להפסקה יביאו המבריחים ומעצר הברחה נתיב של חסימתן עצמו. ההברחה ולנתיב
מחירי להעלאת שתביא (עובדה משתמשים לכ5000 סמים הספקת של מיידית

המועטים האמצעים בעלי של המשתמשים ממעגל ולהוצאתם בשוק הסמים
נאשם העמדת שבאי הציבורי האינטרס כיצד ממחישה זו דוגמה הנוער). בני דהיינו

לדין. שבהעמדתו הציבורי האינטרס על עולה  לדין

הלבן הצווארון עבירות ב.
מאחר ביותר. עצום הוא הלבן הצווארון מעבירות כתוצאה למדינה הנגרם הנזק
בטל הוא המתגלים המקרים שמספר הרי מתלונן, ללא ברובן הן אלה שעבירות
הלבן" "הצווארון עברייני אוכלוסיית בקרב מתגלים. שאינם המקרים לעומת בששים
אחרים על מידע לתת הנכונות ולכן ביותר הגבוהה היא לדין להעמדה הרגישות
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לעתים מוכנים לבן" "צווארון עברייני ביותר. גבוהה היא האישום על ויתור תמורת
מנקמה החשש זה מסוג בעבירות יואשמו. שלא לכך בתמורה פנדורה" "תיבת לפתוח

יותר. קטן הוא המשטרה עם פעולה שיתוף בגלל אלימה
הברחווג ג.

המופ הברחה של מתוכחמת מערכת בתוך בורג לפעמים להיות עשוי שנתפס מבריח
כל לתפיסת להביא עשויים לדין והעמדתו תפיסתו מאורגנת. כנופיה עלידי עלת
הראיות השגת בהם מקרים קיימים אולם אישומו. על לוותר הצורך בלי גם הרשת
בתמורה רק להינתן עשוי ושכזה המבריח מצד פעולה בשיתוף תלויה המשפטיות

האישום. על לויתור
זיופים ד,

וזיוף כספים זיוף וכד'), (רשיונות מסמכים זיוף : הם הנפוצים הזיופים סוגי שלושת
מסמך של המזייף את להאשים עדיף המקרים, שברוב ספק אין גנובים. רכב כלי

בו. המשתמש את מאשר
מהכספים חלק בארץ. דולרים) (בעיקר מזויפים כספים המפיצות כנופיות קיימות
הסימנים כל שלפי דולרים, המפיצות רשתות ישנן אך בחו"ל, מקורם המזויפים
של למבנה דומה מזויפים דולרים הפצת רשת של מבנה בארץ. עלידיהן הודפסו
דרך המפיץ מן להגיע ניתן המוצעת השיטה הפעלת באמצעות סמים. הפצת רשת

המבריח. או המדפיס עד בשרשרת החוליות שאר
גנוב רכוש ומקבלי גנבים ה.

את להעמיד חשוב ציבורי אינטרס קיים גנוב, רכוש וקבלת גניבות של המקרים ברוב
עדיף שבהם מקרים ישנם ברם, לעבריין, לוותר "משתלם" זה ואין לדין העבריין

: אחרים על מפליל מידע תמורת אישומו, על לעבריין לוותר
בקנה התפרצויות של רב מספר המבצעים אחדים עבריינים או עבריין יש כאשר .1
בהחזקת שנתפס לאדם האישום על לוותר מסוימים, במקרים עדיף, גדול, מידה

הכנופיה. על או המועד הפורץ על מפליל מידע תמורת גנוב, רכוש
גנוב, רכוש בסיטונות הקונים אנשים קבוצת או אדם יש כאשר  הפוך מקרה .2
האינטרס מבחינת אולי, עדיף, כזה, במקרה מראש. הזמנה עלפי אפילו לפעמים
מקבל את לדין להביא ניתן כך עלידי אם "הקטנים'', הגנבים לאחד לוותר הציבורי
שיווק במערכת מיידי לשיבוש מביא גנוב ברכוש גדול סוחר של "מעצרו הגנוב. הרכוש
הרכוש את למכור דרך מוצאים אינם שהעבריינים בכך ביטוי לידי בא והדבר הרכוש
ועדת דו"ח (מתוך ההתפרצויות" במספר זמנית רגיעה חלה מכך כתוצאה שבידם.

.(51 עמוד בוכנר,
מאורגן פשע ו.

הראשי "הבוס" מן תפקידים, בעלי של מהירארכיה מורכבות מאורגן פשע כנופיות
באמצעות להגיע ניתן המוצעת השיטה הפעלת עלידי הקטנים". ל"ברגים ועד

השמנים". ל"דגים עד בשלשלת החוליות

פשע שהיא בעבירה בחקירה שהושג "חומר : קובע הפלילי הדין סדר לחוק 54 סעיף המשפטי ההיבט
לנהל המוסמך לתובע  אחרת ובעבירה המחוז, לפרקליט המשטרה ידי על יועבר

התביעה". את
ראיות כשיש גם עבריין, לדין להעמיד שלא לתביעה מתיר חוק לאותו 56 סעיף

בכך. לציבור עניין כשאין נגדו מספיקות
מוגש לציבור עניין מחוסר לדין להעמיד שלא משטרתי תובע של החלטה על ערר
עניין מחוסר לדין להעמיד שלא פרקליט של החלטה על וערר המדינה, לפרקליט

לממשלה. המשפטי ליועץ מוגש לציבור
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המוצעת: השיטה בהפעלת בעיות 3 להתעורר עלולות משפטית מבחינה
בהעמדת לציבור עניין אין מתי ייקבע מידה קנה איזה לפי להחליט הצורך א.

לדין. נאשם
החלטתו את ולקבל המחוז לפרקליט פשע, בעבירות החומר, את להעביר הצורך ב.
 מיידית בהחלטה צורך כשיש ולפעמים, מעכב, גורם להיות עשוי התיק סגירת על

מכשיל. גורם להיות הדבר עשוי
נאשםמודיע. שביצע מעבירה למתלונן נזק שנגרם להיות עלול ג.

אלה: משפטיות שאלות שלוש על שיענו פתרונות למצוא ניתן
גדול ציבורי אינטרס ויש נאשמים, משני אחד רק לדין להעמיד ניתן כאשר א.
לדין בהעמדתו לציבור עניין שאין לומר שניתן הרי האחד, של לדין בהעמדתו יותר
הגדול העבריין לדין הועמד שבזכותו הנאשםהמודיע, הוא  האחר הנאשם של

יותר.
נאשםמודיע. נגד תיק סגירת מאפשרת לציבור עניין חוסר המונח של כזו הגדרה
תמורת יואשמו, לא לפיהם מדינה, לעדי התביעה שבין בהסכמים מכיר ביתהמשפט
האינטרס את ומייצג הריבון נציג הוא לממשלה המשפטי היועץ מצידם. עדות מתן
היא לחסד"פ 202 סעיף לפי הליכים לעכב סמכותו המשפט. שבניהול הציבורי
ואחרים היוע"מ נגד שור פרידה 156/56 בבג"ץ ביתהמשפט ע"י והוכרה ביותר רחבה

.(785 עמ' י"א (פד"י
לציבור, עניין מחוסר פשע של תיק לסגירת המחוז פרקליט בהחלטת לצורך אשר ב.
להליכים בהתאם לפעול ניתן מיידית בהחלטה צורך אין בהם שבמקרים הרי
כשהנאשם (למשל מיידית בהחלטה צורך יש בהם במקרים זאת לעומת המקובלים.
במקרים החומר יועבר לפיהם נהלים קביעת עלידי הקושי את ליישב ניתן במעצר),
סגירת תמורת מודיע לשמש לנאשם שההצעה או מזורז, באופן לפרקליטות כאלה

התיק. סגירת על יחליט המחוז שפרקליט בתנאי תהיה, תיקו
נאשםמודיע: של תיקו ייסגר בהם במקרים המתלונן, של מעמדו לשאלת אשר ג.
אחר בחלק מתלונן. כל כאמור, אין, המוצעת השיטה תופעל שעליהן העבירות ברוב
בעבירות כגון  העבירה חשיפת לאחר רק המתלונן מופיע שבהן העבירות, של
לגבי המדינה. הוא המקרים ברוב ישירות הנפגע המתלונן  הלבן הצווארון
החזקת או גניבות כגון:  נזק לו שנגרם פרטי מתלונן יש בהן אחרות עבירות

המתלונן. את לפצות עליו כי הנאשםהמודיע עם בהסכם לקבוע ניתן גנוב, רכוש

על גם לכאורה, להקיש, ניתן להתנכלויות, הנתונים מדינה עדי של המקרים מן מנקמה הפחד בעיית
פעולה. שיתוף מפני להרתיע העשוי דבר לנאשמיםמודיעים, אפשריות התנכלויות

לנאשםמודיע. מדינה עד בין ניכרים הבדלים שיש אלא
מעשה לאותו חבריו את ומסגיר ביתהמשפט בפני בגלוי עצמו את חושף מדינה עד
בבית כלשהי עדות לתת עלפירוב צריך אינו נאשםמודיע זאת לעומת עבירה.
אמצעי נקיטת עבירה. מעשה לאותו חבריו את מסגיר הוא אין ובדרךכלל המשפט,

שנחשפה. לעבירה המודיע שבין הקשר את לטשטש עשויה וסודיות זהירות
של זהותו תיחשף הזהירות, אמצעי למרות בהם, מצבים, להיווצר עלולים זאת, עם
מסקנות שהסקת משום ואם בעדותו, להסתייע הצורך עקב אם הנאשםהמודיע,
להסגירם. היכול היחיד האדם כעל עליו תצביע התחתון בעולם חבריו מצד הגיונית
הס תוך זו בעיה על להתגבר להלן, שנראה כפי רבים, במקרים ניתן זאת, למרות

התחתון. בעולם חלשות וחוליות תורפה בנקודות תייעות
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סמים בעבירות מנקמה הפחד א.
של שלשלת דרך המשתמש של לידיו ועד חוץ מארצות דרכם את עושים הסמים
שלפניו החוליה את בשרשרת חוליה המהווה אדם כל מכיר המקרים, ברוב מתווכים.
בשרשרת. שאחריו זה את מכיר תמיד לא אדם אותו לה. שקדמה זו את לא אך
את מכר למי זוכר הוא ואין אנשים ממאה למעלה בקרב סמים מוכר המפיץ למשל,
זה הוא בדיוק מי שידע מבלי אדם אותו אל להגיע מאפשרת זו עובדה הסם.

שהסגירו.
בשרשרת הראשון, או העליון, לדרג עד להגיע היא המוצעת השיטה של המטרה
חוליות דווקא ההברחה. ולנתיב למבריחים ל"עצמאיים" עד דהיינו  העבריינים
ו''חסרות החלשות החוליות הן בשלשלת, ביותר החשובות החוליות שהן אלה,

ביותר. השיניים"
המספק ואופיום חשיש מאגר מהווה עזה רצועת ,(73 (עמ' בוכנר ועדת דו"ח לפי
ישראלי סמים סוחר עלידי שניתן מידע הישראלי. הסמים בשוק מההיצע %90%80
העובדה בשל זאת רצינית. נקמה מתגובת חשש יגרור לא עזתי סמים סוחר על
מידע ישירות. לנקום ביכולתם ואין הישראלית בחברה מעורים אינם עזה שאנשי
לא הוא אף  לסיני מירדן סמים המעביר בדואי מבריח על עזתי סוחר שימסור

והעזתי. הבדואי שבין והחברתי הגיאוגרפי הריחוק עקב מנקמה, חזק חשש יגרום
הלבן הצווארון בעבירות מנקמה הפחד ב.

נאשם כן, על יתר ביותר. הקטן הוא אלימה מנקמה החשש הלבן הצווארון בעבירות
לנקוט כדי כספית יכולת בעל בדרךכלל, הוא, הלבן, הצווארון אנשי מקרב מודיע

נקמה. מפני להתגוננות אמצעים
רכוש בעבירות מנקמה הפחד ג.

הפורץ בדרךכלל הוא יותר והעברייני יותר האלים הגורם גנוב, רכוש של בעבירות
מפניו. פחות יחשוש גנוב, רכוש מקבל המסגיר פורץ הרכוש. מקבל ולא הגנב או
"קטן" היותו שבעצם הרי  "גדול" פורץ המסגיר "קטן" גנוב רכוש למקבל אשר
יקשה נוספים, מקבלים בקרב "סחורתו" את מפיץ שהפורץ ומאחר מוכר פחות הוא
(131 (עמוד בוכנר ועדת דו"ח לפי זאת. להסוות וניתן הסגירו, מהם מי לדעת עליו
לארצות ולהברחתו גנוב רכוש לקליטת גדולים שווקים ושומרון ביהודה קיימים

ביותר. מוגבלת הינה שהסגירו במי ושומרון יהודה תושב של הנקמה יכולת ערב.
מאורגנות פשע כנופיות מעורבות בהן בעבירות מנקמה הפחד ד.

יקשה אנשיו, את מלמעלה מפעיל כשהבוס הירארכי, מבנה שלהן פשע כנופיות לגבי
ירי כגון נוספים, מניעים ניצול תוך להפעילה ניתן ברם, המוצעת. בדרך להשתמש

וכר. הדדית חשדנות פנימיות, בויות

ומיידית. אינסטינקטיבית רתיעה מעוררת  מעונש יימלטו שעבריינים המחשבה סיכ1ם
תועלת להביא אישומו על לנאשם ויתור עשוי פרדוקסלי, באופן כי לזכור עלינו אולם
שיטתית דרך נקיטת כי לומר ניתן כללית לדין. הבאתו על עמידה מאשר יותר לציבור,
יותר, "גדול" עבריין של לאישומו בתמורה אישומו, על "קטן" לעבריין ויתור של

: הבאות הסיבות בשל זאת בארץ. הפשיעה בממדי לצמצום להביא עשויה
עבירותיהם שהיקף שמנים'' "דגים לכידת על תקל המוצעת השיטה נקיטת א.

שליטתם. תחת נתונים רבים עבירות ומבצעי רחב
מישהו שמא מחשש עבירה כל ביצוע לפני פעמיים" "לחשוב ייאלצו העבריינים ב.
הנאשם עם שייערך ההסכם בין זמן יעבור המקרים שברוב מאחר להסגירם. עלול
נאשם של מעצרו בין זמן חולף שממילא ומאחר שמסר, המידע ניצול לבין המודיע
פעולה לשתף ההצעה את קיבל מי התחתון בעולם ברור יהיה לא  לדין והעמדתו
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ומסורבלים רבים זהירות אמצעי לנקיטת שתביא הדדית, חשדנות תיווצר לא. ומי
פעולות ביצוע על ויקשה העבריינים של ידיהם את רבה במידה שיכבול דבר 
לציין יש בהלשנה. חשד רקע על שונות קבוצות בין סכסוכים גם ייתכנו נוספות.
בביצוע להצלחה חיוניים הינם הדדי פעולה ושיתוף פנימית הרמוניה של שאווירה
בעלי בין פעולה שיתוף הדורשות מסובכות עבירות בביצוע בייחוד רבות, עבירות

התחתון. בעולם שונים "מקצועות"
לעיסוקו לחזור בנקל יוכל לא מאישום, פטור שיצא עצמו, הנאשם ולבסוף, ג.
שבאמת משום אם ישב, עליו הפשיעה ענף את כרת רבה שבמידה מאחר העברייני,
(אף המשטרה עם פעולה ששיתף חשד שעורר משום ואם אחרים עבריינים הסגיר

מידע). כל מסר לא אם
במקרים ורק המוצעת, השיטה הפעלת ללא הדרוש, למידע להגיע אפשר לעתים
עלידי הנמסר שמידע ספק אין אולם בה. להשתמש צורך יהיה שייקבעו, מיוחדים,
יותר ויעיל מקיף יהיה מאשם, שישחררוהו ראיות לספק אמיתי רצון מתוך נאשם

אחרות. רבות בדרכים המושג ממידע
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המדעי "התשאול על הכנס סיכומי של המיוחדת החוברת מתוך
בהוצאת חברתית" וסטייה "עבריינות הרבעון של הפנימית" בחקירה

.1978 בראילן, אוניברסיטת של לקרימינולוגיה המחלקה

היבטים יש הטיפולי ולריאיון המשטרתי לתשאול
העומ והיבטים משותפים, שאינם היבטים משותפים,
שניהם : המשותף בחלק נדון לאלה. אלה בסתירה דים
אליו. מידע ובהעברת הזולת מן מידע בהפקת עוסקים
או מרצונו, שלא הזולת, של מרצונו נעשה זה דבר
החוקר ועל מצידו, סמויה או גלויה התנגדות מתוך
זו. התנגדות על להתגבר כדי דרכים למצוא המטפל או
מהווים פעולה, משתף שאיננו והעד, החשוד רק לא
ולקלוט מידע לתת חושש המטופל גם למראיין. בעיה
המ המעורבות את מעצמו מונע הוא ולעתים מידע,
נפשית מבעיה הסובל המטופל, הטיפול. בתהליך לאה
הבעיה אם סובל. רק איננו עזרה, מבקש הוא שבגללה
מרחיקי שינויים לידי יביא פתרונה אם או ממושכת,
שהוא פעם לא יקרה והחיצוני, הפנימי בעולמו לכת
עצמו עם בעימות מהצורך החשש בשל לטיפול יתנגד
החרדה כל על בסביבתו, מקיפה אישית היערכות ועם
שהיה פתולוגי איזון הללו. השינויים בעקבות שתתעורר
זמן, כעבור רק חדש לאיזון יגיע והוא מתערער, קיים

הטיפול. בהמשך

והחשוד פעולה משתף שאיננו העד לגבי הדבר דומה
עבירה, למעשה אחריות מנטילת להתחמק המבקש
יחסית שעוצמתן הגנות, לשניהם אשם. הוא אכן אם
והכישלון התיסכול לתחושת או החרדה, לעוצמת
והחו המטפל בפני המידע את יחשפו אם שיתעוררו

,61ו^10ח6ב1). 1945; .ק 15) עצמם בפני אף או קר,

ולמ לחוקר המסייע גורם תקווה. חסר איננו המצב
עם ולהתחלק לפטפט הצורך הוא מידע, בהשגת טפל
ניכר זה דבר בידוד. מפני ובפחד בחוויות אחר אדם
המעצר בתא החקירה לפני בודד האדם אם במיוחד

.(1=6^161, 1945; .ק 572)

הגנה מנגנוני בפני עומדים המטפל וגם החוקר גם
"פיצוח על להחליט ועליהם שונה, עוצמה בעלי נפשיים
ברגי בבעיות, טיפול על או ההתנגדות של חזיתי"
ההגנה. אמצעי עלידי המוגנים ובסימפטומים שויות
יקטן אך ההגנות, שבירת תמנע השנייה הדרך נקיטת
מ המגן חומת תתפורר העת ובבוא בקיומן, הצורך

בפנים.

ה התחום מן הלקוחות נקודות אעלה דברי, בהמשך
אלו הערות לחוקר. לתועלת להיות העשויות טיפולי,
מאורגנת, מסכת או מקיפה תיאוריה בצורת גובשו לא

בודדות. כנקודות הובאו אלא
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כהן יונה פרופסור
עבד בראילן. באוניברסיטת לקרימינולוגיה בחוג חבר פרופסור
שש מהן הרווחה, במשרד לנוער המבחן בשירות שנה עשרה שמונה

סוציאליים עובדים להכשרת המכון מנהל שימש כן כמנהלו. שנים
זה. במשרד



החוקר  שווים בין שיחה זו אין הירארכית. במסגרת מתנהלים וריאיון חיקור
בתשו הזוג בן את יגבילו שתמיד מחייב זה אין במושכות". "מחזיקים והמטפל
כזאת סטייה צדדי. לנושא לסטות נוטה שהוא ברגע אותו שיחזירו או בותיו,
מצד הרצון עצם מקצר. וברצותו מאריך, ברצותו והמטפל. החוקר בשליטת היא
מאחר רגישות. נקודות שקיימות ולמטפל לחוקר מראה המוקד, מן לסטות הנחקר
לנושא יחזור מתי יחליט הוא המטפל, של וכמוהו החוקר של עניינו הינו שהעיתוי
ההידברות כאשר יומיים, כעבור או דקות, עשר כעבור  הזוג בן התחמק ממנו
שהחוקר מסר היא המטופל ושל הנחקר של ההתחמקות תתחזק. ביניהם האישית

תועלת. ממנו להפיק יכולים והמטפל
מסייעת היא והריאיון: החיקור במהלך הנושא מן בסטייה אחרת טקטית תועלת יש
תחושה בנחקר נוצרת הערנות. רמת את ולהנמיך בנוח להרגיש ולמטופל לנחקר
''טנק מטיפוס החוקר עצמית. ולחשיפה להעזה להביא העשויה במצב שליטה של
בכך יראה הוא הנחקר. מצד קונסטרוקטיבית להתחמקות לגרום יתקשה פורץ"

אותי"). מסדר שאתה תחשוב ("אל פגיעות מתוך להגיב עלול והוא התגרות,
האינטלקטואלי בכושר המטופל, ועל הנחקר על המטפל ושל החוקר של עליונותם
מוסמך חוקר להיות  הפורמאלית לעליונות תוקף יתר נותנת המילולי, ובכושר
החוקר, על הנחקר עולה בהם מקרים באותם נזקק. מול מטפל להיות חשוד, מול
אלא לחוקר נשארת לא לבן", "צווארון בעבריינות כגון המטפל, על המטופל או
והמטפל, החוקר לעשות ייטיבו אלה במקרים הקובע. להיות הפורמאלית הסמכות
ודביקות יציבות מתוך בנושא יתמקדו אם אותם, "לסדר" עומד זוגם שבן המרגישים
לבן תימרון תחום תיתן והיא לבלבל, עלולה הנושא מן הסטייה לגביהם במטרה.

העליונה. על ידו שבהם בנושאים הזוג

הירארכית גישה

בניסוח. הזוג לבן לסייע הוא הזוג, בני בין הפעולה שיתוף להגברת האמצעים אחד
את יוסיף או מבקש, הוא אותה המילה את זוגו לבן יציע שהאחד היא הכוונה
מסייע זה דבר הזוג. בן של דעתו את לסכם עשויה זו כשמילה המשפט בתום המילה
המבוקש. הדבר אכן הוא המוצע הביטוי או שהמילה בתנאי להידברות, בסיס ליצירת
אליו, לגלוש מתכוון איננו שהוא לתחום הזוג בן את למשוך בכוונה מלים" "שתילת

.(1973 (כהן, זהירות לידי המביאות והחשדות, העוינת הערנות את מגבירה
אף או שיפוטית, לא בצורה לעבירה יתייחס החוקר כאשר תושג ההגנות הנמכת
כזאת", פרובוקציה מול עומדים היו לא אנשים "הרבה הבנה: של גישה מתוך
קורה כזה שדבר הראשון לא "אתה מרגיש", שאתה מה להרגיש מאד טבעי דבר "זה

האחרון". לא אפילו לו,
במהלך חשדנות. מעוררות במפגש, מדי מוקדם בשלב המועלות אלו, כגון הערות
והמטפל החוקר מול : השניים בין ההדדית ההתייחסות בדרךכלל, משתנה, המפגש
וכמובן לטיפול, זקוק או חשוד שהוא אדם יושב אלא מטופל, או חשוד רק יושב לא
חוקר שהוא אדם יושב אלא מטפל, או חוקר יושב לא והמטופל הנחקר מול 

מבלעדיותו. מאבד אלא מתבטל, איננו הפורמאלי המעמד מטפל. או
למלאן. אפשרות שאין הבטחות או חוקיות, לא הבטחות מתן מפני להיזהר יש
לידי זה אמצעי יביא נתון במקרה אפילו ואם המקצוע, של באתיקה פוגע זה דבר
ובמוסריותו החוקר של במעמדו הדבר יפגע הארוך בטווח הרי רצויות, תוצאות
הזכרנו כללים. על לשמור חייבת מלחמה, ככל בפשע, המלחמה אחרים. בתחומים
אין נושאים. של העלאתם לעיתוי אחראים והמטפל החוקר העיתוי: חשיבות את
קשר על או נושאים, של סיבתי סדר על קידני באופן לשמור שיש הדבר פירוש
"עדין'' נושא לדחות שיקולים ישנם ונוח. רצוי זת דבר כי אף ביניהם, כרונולוגי

פעולה שיתוף יצירת
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שבמועד משום אלא למטפל, או לחוקר נוח איננו שהוא משום לא המפגש, לסיום
לדחות יש לפעמים כזה. נושא על לדבר המאפשרים ואמון קשר נוצרים יותר מאוחר
אז הדלת). ליד (האמת לדלת האדם ליווי בעת האחרון, הרגע אחרי עד עדין נושא

.(1964 (כהן, נגמר" כבר הלא "העניין שהרי למינימום, ההגנות תגענה
במקרה מידע. לקבל מנת על מרכזי מנושא לב תשומת להסיח ירצה שהחוקר יש
כשהנח זו, בנקודה לויכוח וייכנס לגמרי שולית בשאלה הדיון את החוקר ירכז כזה
הכוללים, טיעונים או אסמכתאות להביא עשוי עמדתו, את לבסס כ1י לתומו, קר,

הרלבנטי. הנושא את השאר, בין
מלא מוקדם, ממידע להפיק שניתן התועלת הוא ולתשאול לטיפול משותף צד
למדידת זה מידע משמש המקרים בשני למרואיין. שמחוץ ממקורות שהגיע ואותנטי,
לבדוק בכדי מדידה, מכשיר מעין זה מידע משמש למטפל המרואיין. של מהימנותו
מעוותת. או תקינה המציאות את תפיסתו אם  למציאות המטופל של זיקתו את
המטופל של התנהגותו בדרך דפוסים לזיהוי אמצעי למטפל זו ידיעה משמשת כמוכן
הרי אלה, דפוסים של בקיומם המטפל הבחין אם ולעצמו. לסביבתו ובהתייחסותו
לב תשומת את להפנות הוא יכול המטופל, של לבעיותיו קשורים שהם במידה
את ניסח אמיתי, בדפוס להבחין המטפל השכיל אם כזה. דפוס של לקיומו המטופל
תתקבל טוב, עיתוי על שמירה תוך הנושא את והעלה הולם, ניסוח האינטרפרטציה
עכשיו מקבלים התנהגות קטעי משחררת. כחוויה המטופל עלידי כזאת אינטרפרטציה
ואשר למטפל, ידוע שאיננו מידע, מצידו להוסיף עשוי אף הוא עבורו. משמעות
חוויה היא הנוצרת ה''גשטלט'' חווית האינטרפרטציה. משמעות את ומרחיב מאשר

ומשחררת. מספקת מקדמת,
להוסיף הנחקר את "תזמין" החוקר, עלידי הנחקר בפני מלאה כמעט תמונה הצגת
נושאים צירוף או אותנטי, לא חומר העלאת גיסא, מאידך החסר. את ולהשלים
להסוות הנחקר את יעודדו ואף השניים, בין הגומלין בפעילות יפגעו אמיתי, קשר ללא
משפחתי ייעוץ החוקר. עם זה במאבק שלו האינטרסים עלפי כוונותיו את ולעוות
משטרתי לתשאול דגם לשמש אולי, יכול, ואשה, גבר מטפלים, זוג באמצעות
שני וחוקר התשאול, עיקר את אחד חוקר ינהל מיוחדים מקרים באותם בזוגות.
המתוש של התנהגות דרכי ועל מוצו, שלא נקודות על להצביע היכול כמשקיף ישמש
את ביניהם לתאם חייבים זו בצורה הפועלים חוקרים בהן. הבחין לא שהחוקר אל
נחקרים לגבי עצמם לבין בינם תפקידיהם את להחליף הם יכולים עבודתם. צורת
בעת ביניהם לערוך גם יכולים כאלה, חוקרים שני אחד. נחקר לגבי ואף שונים,
אחד בעמדת לתמוך לנחקר לאפשר בכדי מסוימות, נקודות לגבי דיון התשאול
להקטין עשוי הנחקר, לבין החוקרים בין במפגש עימות העדר השני. כנגד החוקרים
להשתתף יוכל זה ובמקום בעמדתו, ולהתחפר להתבצר הצורך את הנחקר אצל

החוקרים. שני בין בויכוח

ממצאי על מבוססים ואינם מדעיים אינם המשטרתי והתשאול הטיפולי הראיון
של אישיותו בין המקשרים סובייקטיביים, אישיים אלמנטים כוללים הם מחקר.
הספציפית בסיטואציה המטופל, או הנחקר של אישיותו לבין המטפל או החוקר
מדוע המפגש, בתום הנחקר, או החוקר יישאלו אם נתונים. הם בה החדפעמית
וענייני הגיוני שיישמע הסבר הסתם, מן יתנו, שנהגו, כפי מסוימת בסיטואציה נהגו
למעשה. שהתרחש ממה רחוק יהיה כזה הסבר המעשה. שלאחר הסברים כהרבה
דוקא לאו אך יותר, ולסביר להגיוני אותו עושה העבר ליטוש של זה תהליך

יותר. לאמיתי
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המק "האישיות בפיתוח תסייע מטפלים, להכשרת בדומה חוקרים, של השתלמות
תהליכים ובהבנת המקצועיים המונחים אוצר בהעשרת רק ולא החוקר, של צועית"
"אישיותם ופיתוח והמטפל, החוקר קידום .(1970 (כהן, עצמו ושל הנחקר של נפשיים
לפתח כוונה אין האנדיבידואלית. אישיותם ביטול עם כלום ולא לה אין המקצועית",
עלידיו גיוסם לצורך האדם של וכישוריו נטיותיו את לקדם אלא מקצועי, "שטנץ"

תפקידו. מילוי בעת
אולי, אפשר, וסיטואציות. נחקרים חוקרים, למיון מערכת להציע בכוונתי אין
המבקש, המאיימת, ההופעה בעל התוקפני, החוקר כגון, שונים, טיפוסים על להצביע
נעשה כזה במקרה החשוד. הנחקר של המשקל שיווי את לערער מהירות, בשאלות
המר העובדות עוצמת ולהתחמק. לתמרן כושרו את ומגייס למאבק מודע הנחקר
החוקר לעומתו, המערכה. את מכריעות החוקר, עלידי הבאתן ועוצמת שיעות,
תוך היסוס, כמתוך מוגשים הדברים שונה. וטון שונה סגנון מציג תוקפני הלא
מאוח בשלבים ושוב שוב אליה לחזור כוונה מתוך מסוימת, בנקודה לנסיגה נכונות
דבר גנב), החור גנב, העכבר (לא הכנה ביטויי מלוות השאלות התשאול. של רים

הנחקר. של ערנותו את להנמיך העשוי
לנקוט יכול חוקר אותו אלה. טיפוסים משני אחד מייצג חוקר שכל אומרת זאת אין
את יעדיף חוקר שכל להניח שיש אףעלפי לצורך, בהתאם הללו הסגנונות אחד
האפשר, ככל להצמיד, האם היא מעניינת שאלה אישיותו. את יותר ההולמת הגישה
להתעורר העלולים הקשיים כל עם שווה. עדתי ממוצא כששניהם לנחקר, חוקר
הבלתי ה"שדרים" את החוקר של נכונה הבנה על העדתי במוצא הזהות תקל כאן,

9יו1/\11). 61 31., 1969) החקירה. בעת הנחקר עלידי ה''נשלחים" מודעים
 שני הראשונה. הופעתו לו שזו החשוד,  ראשון כללי. למיון ניתנים הנחקרים גם
את להכחיש סיבה לו שאין ראשונה, איננה זו שהופעתו הכרוני, הקטן, העבריין
שלב מעין  עין למראית התנגדות יציג המשחק, כללי עלפי לשחק כדי אך המעשה,
והמזדהה המזוהה המתוחכם, החשוד עומד האחרון לעומת באשמה. שיודה לפני מעבר
ב"חורים'' בקיאות מתוך מחשבתית, זריזות מתוך הנאבק העבריינות, עולם עם
מוטי ומתוך החוקר, של זה על אולי, העולה, אינטלקטואלי כושר בעזרת שבחוק,
תנועותיו בפניו, והחוורה הסמקה אין ושקט, יציב דיבורו זה. בעימות לנצח בציה
עולה, כזאת במערכה להתמיד וכוחו ושקולות, איטיות תשובותיו ורגועות, בטוחות
מסתירה קושי ללא יעבור פסיכופטי, אלמנט כאן יתווסף אם חוקרו. של זה על אולי,
היסוס. ללא והיפוכו דבר ויאמר שאמר, מה שאמר יכחיש הוא בדבריו. לשנייה אחת

של המקצועית ההדרכה את פיתחו הטיפול ממקצועות כמה ההדרכה. בנושא ולבסוף
כשהמטפל בשבוע, שבוע מידי המטפל עם נפגש המדריך מתמיד. כתהליך העובד,
הוא זאת בכל לגמרי, אובייקטיבי איננו זה שדיווח ידוע כי אף עבודתו. על מדווח
שהמטפל אלו, במקום אף או לאלו, נוסף כואבות, נקודות לזהות למדריך מאפשר
אצל במקומן שאינן ובהדגשות רגישות, בנקודות מרגיש המאומן המדריך מעלה.
ביחס יתר התלהבות המטופל, כלפי עוינות של בטון מרגיש הוא החוקר. ואצל המטפל
של ראייתו בדרך סתומות בנקודות מבחין הוא וכדומה. חולשה, כלפיו, דחייה אליו,
מידי החוזרים מחשבתיים בסטיריאוטיפים יכו 9חי"יי|) 6* 31., 1969) המטפל
אולי, יעילים, מחשבתיים "שטנצים'' החוקר. ושל המטפל של דיווחו בדרך בפעם פעם

לאינדיבידואליזציה. הכושר את מצמצמים אך פסיכואקונומית, מבחינה
בעבודתו שהצטברו רגשות לפרק למטפל מסייע מטפל ובין מדריך בין כזה מפגש
וענייני. אובייקטיבי יותר באופן לפעול למטפל אמפשר זה פורקן המתח. מעוררת

מקצועית הדרכה
ולחוקר למטפל
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לקידום לשמש יוכל המשטרתי, החוקר למסגרת המותאם זה, מעין שהסדר ייתכן
החוקר. של עבודתו

מתוך דוקא לאו נושא, קידום של אפשרות על המצביעות אחדות נקודות אלו היו
אחר. לתחום אחד מתחום תכנים של והתאמה העברה תוך אלא עצמו,

ביבליוגרפיה

.67 עמ' ,1964 המדינה, שירות נציבות : ירושלים המקצועי. הראיון י', כהן, .1
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בתחום לפחות המשטרה, של להצלחתה בסיסי תנאי
מצב תמונת קבלת : הוא בו, רק לא כי אם הפלילי,
שהת מידע על מתבססת מצב תמונת הפשע. עולם של
לגבי כלומר, המשטרתי. ההתעניינות מרחב לגבי קבל
שילוב תוך הפליליים, והאירועים האזורים האנשים,
למשטרה מאפשר זה מידע יחד. האלה הגורמים כל
שהמידע ככל לפעול. כיצד ולהחליט האויב את להגדיר

יותר. נכונות החלטות יתאפשרו כך יותר מדויק
ול לרכז המשטרתית המודיעין מערכת של תפקידה
מוגבל אינו זאת, לעומת האיסוף, תהליך מידע. ספק
למ יכול משטרה איש כל הפורמלי. המודיעין לגופי
לרוב, לספק, אמנם יוכל הוא מידע. ספק להיות עשה,
מבצעי. ערך בעלות ידיעות ולא בלבד רקע" "מידע
אם גם רבה, תהייה כזה מידע של חשיבותו אולם,
כך. הדבר אין במציאות מידיות. לתוצאות יביא לא
אך רקע, למידע מקור משמשים אינם המשטרה אנשי
בהשקעות כך, לשם צורך, ואין לשינוי ניתן המצב
לנכון מצאנו ורצון. תודעה רק דרושים בריארגון, או
להיכנס, מבלי בנושא, מחשבות זו במסגרת להציג לכן,
על הפורמלי, המודיעין לתחום הבמה, פומביות עקב

הנושאים. שבין הרב הקשר אף

מידערקע

לבנון יורם
בע"מ), תה''ל  דטה (קונטרול קונתהל בחברת פרוייקטים מנהל
חמש עסק וארגון. ביצועים חקר מידע, מערכות בתכנון העוסקת
במשטרת החקירות מערך ובתכנון המודיעין מערכות בניתוח שנים
ולימודי וסטטיסטיקה בפיסיקה ראשון תואר לימודי סיים ישראל.
השלישי התואר תלמיד העברית. באוניברסיטה בפיסיקה שני תואר

בטכניון. ביצועים בחקר

ה בקרב במיוחד רב רקע, מידע להשגת הפוטנציאל
הנחקר מפי הן  מתבררות החקירה בתהליך חוקרים.
רבות, עובדות  ובביתו בכליו חיפושים כדי תוך והן
מתבררים, כך הנחקר. לאירוע בחלקן רק הקשורות
בהם מקומות העבריין, של החברתיים קשריו למשל,
והכל פליליות הלא פעילויותיו להימצא, נוהג הוא
זו, בדרך המתגלה אחר, חשוב רקע מידע וכר'. כליות
ומאפ הפליליות פעילויותיו מתבצעות בו האופן הוא
החדי אופן ההכנה, (אופן העבריין של התנהגותו ייני

וכוי). הנסיגה, אופן בזירה, רה
בשום לשמור ולא לשמוע לרוב נהוג זה מסוג מידע
במקרה לאירוע. ישיר קשר למידע אין אם בייחוד צורה,
בתיק. גנוז נשאר אך העדות, בכתב המידע נכלל הטוב,
מחליט החוקר אם נאסף, אינו כלל רב רקע מידע
ה אנשי החקירה. לנושא קשור הוא אין כי מראש
בעבר נתקלים שטח, אנשי בהיותם והפקחנים, סיור
וכמו השיגרתית, פעילותם ובעת במקומותיהם יינים
עוסקים הפקחנים ושמועות. פרטים קולטים הם כן
גם הוא תפקידם מאתרים. ועל עבריינים על בפיקוח
על לדווח היא הנטייה אך ושמעו, ראו אשר על לדווח
אנשי תפקיד רקע. מידע למסור ולא מבצעיים פרטים
מצטבר זאת ובכל עבריינים על פיקוח איננו הסיור
על פרטים לדוגמה, כמו, רב. רקע מידע אצלם גם

הקיים המידע פוטנציאל
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הרכב סוגי עבריינים, בין מיוחדים מיפגשים החברתיים, קשריהם העבריינים, תנועת
הרכבת זקן, (גידול בצורתם שינוי פליליות, הלא פעילויותיהם משתמשים, הם בו

וכד'). משקפים

מיו קשרים ביניהם היו לא לכן קודם אשר עבריינים, בין מיפגשים על ידיעות .1
תכנון לגבי מסקנות להסקת עבודה'', "קשרי לאיתור גם פעם לא הביאו חדים,
קשרים על כזה מידע העיד אחרים, במקרים ; מניעתה ולאפשרות עבריינית פעילות

שלמה. כנופייה ללכידת והביא שנתפס, עבריין של וישנים חדשים
עוז הפשיעה, באזור שהתרחשו לאירועים מיוחדות בדוקאים תנועות השוואת .2

המבצעים. את נכונה להעריך רת
מאין לדעת למודיעין מאפשרת פליליים) הלא (גם החברתיים הקשרים הכרת .3

העבריין. על שיטתי מידע לאסוף ניתן
איתורו מאפשרת תכופות, לעתים להימצא העבריין נוהג בהן כתובות, הכרת .4

בביתו. נמצא הוא כשאין
אירו בחינת מאפשרת הפשע, בזירת בעיקר עבריין, של התנהגותו מאפייני הכרת .5

עבירות. לביצוע פוטנציאליים מועמדים לגבי מסקנות והסקת נוספת מזווית עים
פעילויותיו ניתוח מאפשרים עבריין, של טלפונים פנקס או כיס יומן בחינת .6
ישירות אחדים, במקרים סייע, זה איתור שלו. התורפה נקודות ואיתור וקשריו
את לקרוא שאיפשר מכיוון רב, מודיעיני ערך לו היה אחרים ובמקרים לחקירה,

המצב". "תמונת
: השאלה נשאלת ולכן הידועים, הרבים המקרים מתוך אחדות רק הן אלה דוגמאות
להלן י רקע במידע שוטף שימוש נעשה לא מדוע וברורים, ידועים כה הדברים אם

מדוע. להבין ננסה

לחשיבות דוגמאות
הרקע מידע ערן

כעול, מתקבלת הניירת הניירת". "שנאת היא ביותר והמקובלת הראשונה הסיבה
החשיבות תודעת חוסר היא חשובה, פחות שאינה שנייה, סיבה ניירת. מחייב ודיווח
באינפור לשלוט "הרצון היא ארגון, לכל האופיינית שלישית, סיבה הדיווח. של
לידי שברשותו המידע את המוסר אדם בלעדיו. אפשר אי רבות, היודע אדם מציה".
מידע לגבי ממנו. חלק על לפחות או "כוחו", על לו) נדמה (כך מוותר הארגון,
שהוא שהאינפורמציה חושש האינפורמציה בעל נוסף: גורם קיים חשוב מודיעיני
זאת, לעומת עצמו, בו אף ואולי במערכת יפגע אשר נאות, לא באופן תנוצל מוסר
"וטו" הטלת ואף במצב שליטה לו מאפשרת במידע, צורך כשקיים אליו, הפנייה
ל"דחייה" המערכת. ע''י המידע "דחיית"  רביעית סיבה מסויימת. פעילות על
מצטבר כלל. בדרך מנוצל, איננו רקע מידע מאותו נכבד חלק פשוטים: טעמים יש
נוסף והמשמעותי. העיקרי המידע את מתוכו ולבור אותו לעכל שקשה עד רב כה מידע
את המרתיעה נוספת סיבה וזו גבוהה, אמינות בעל אינו הרקע ממידע חלק לכך,

בו. מלהשתמש המערכת
במיוחד הצדקה, גם להם יש מה ובמידת ארגון, בכל קיימים אלה דיווח מונעי גורמים
את להגביר למשטרה שיאפשר ביניים שביל למצוא איפוא, הכרחי, האחרון. לגורם

"העיכול". מיכולת לגרוע מבלי הרקע מידע ואיכויות כמויות
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הרקע מידע והנחית הכוונת א. המוצע הפתרון עקרונות
מיוחד. באופן המעניינים והנושאים היעדים מהות את המשטרה לאנשי להגדיר יש
מש אנשי אותם של הרגילה פעילותם במסגרת להשיג, ניתן כיצד להמחיש גם יש

המעניין. המידע את טרה,
"מתריעים" לאינדיקטורים הלב תשומת הפנית ב.

נכלל שלא חשוב, מידע בולמת שהיא בכך מראש המוכוון המידע שיטת של חסרונה
משטרה איש שעל "סימנים", מערכת לקבוע איפוא, יש, ההנחיות. במערכת מראש
תנועה למשל, "המעניינים". הנושאים ברשימת נכללו לא אם גם עליהם, לדווח יהיה
שלא בדוקאים בין מיפגשים או כלשהו, פלילי עבר בעל של מוזרה או דופן יוצאת

להיפגש. לכן קודם נהגו
התעניינות נושאי ג.

מידע כל על דיווח חובת תהיה עיקריים, כנושאים שיוגדרו מסוימים, נושאים לגבי
הינם כאלה נושאים המיוחדים". ב"יעדים קשורים הם אין אם גם בהם, הנוגע
במיוחד, זולות מכירות על (דיווח גנוב רכוש הינו אחר מומלץ נושא וסמים. סד"ח

למשל).
יותר טובה עיכול" "מערכת ד.

האגירה והעיבוד, העיכול יכולת הנה רב רקע מידע לקליטת הכרחי תנאי כאמור,
על כמובן, מבוססת, להיות חייבת הארצי באספקט הרצויה האגירה וההערכה.
ידניים מאגרים ליצור ניתן גדולות, תחנות של או מרחב של ברמות גם אולם מחשב.
לעבד ביכולת תלויה ההערכה גורם חשיבות אישיים. תיקים אף או כרטסות של

הגולמי. המידע כל את ולהצליב
הדיווח כדאיות ה.

כפרט. לעצמו והן למערכת הן  "כדאי" שזה יווכח השוטר כאשר יגבר, הדיווח
כזה שמידע אימת כל בפומבי, ומודגמת מוסברת להיות חייבת למערכת הכדאיות
החוקר, הפרט, ניצולו. אופן את והן המידע את הן לפרסם רצוי יעיל, לניצול זוכה
הוא כאשר אחרים, ידי על שנמסר במידע להשתמש יוכל הוא כאשר להנות יוכל

אחר. גמול יקבל הוא כאשר או לשבח, יצוין
המפקד של אמונתו ו.

הנושא בחשיבות יאמין לא עצמו המפקד אם ערך, יהיה לא הנ"ל ההצעות לכל
להסוותו, נסיון יהיה אם גם כזה, אמון חוסר המוצעים. הפתרונות את לבצע ובצורך

בתוצאות. ויתבטא הפקודים ע"י יורגש
העניין בחיוניות בעצמך השתכנע הוא:  דרג בכל מפקד לכל לכן, ראשון, כלל

ומודגש. ברור באופן ביטוי לכך תן מכן ולאחר
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שלאוכלוסיית התפיסה מקובלת שבמשטרה מאחר
אוכלוסיית לעומת אותה המייחדים אפיונים הקטינים
על היחידות, לפעולת מדיניות קווי הותוו הבגירים,
הנאשמים במיגזר המשטרתי הטיפול שונה יהיה פיהם

החוק. עוברי בשאר הטיפול מן הקטינים
הפ ב"עוגת העבריינים הקטינים של היחסי חלקם
ש העבירות, מן כשליש מרבע. למעלה הוא שיעה''
מאוד גבוה קטינים. ידי על נעבר ידועים, מבצעיהן
 מסוימים עבירות סוגי בביצוע קטינים של חלקם
גני דירות, לבתי התפרצויות רכוש, נגד עבירות כגון:
הציבורי הסדר נגד עבירות לרכוש, נזק גרימת בות,
וקטטות, פליליות גבול השגות הן ביניהן (שהקלות
וכן ווונדליזם), בריונות מעשי הן ביניהן והחמורות
הבד קיימים ואמנם, (תקיפות). הגוף נגד עבירות גם

:1 אלה מהבדלים חלק להלן

בשאלות המשטרה מדיניות
חוק עובר בנוער הטיפול

גל שלמה סגךניצב
במשטרה משרת החקירות. במחלקת נוער לעבריינות המדור ראש
סיים המשטרה. של בכירים קצינים קורס בוגר שנים. לעשר קרוב
בר באוניברסיטת ופסיכולוגיה בסוציולוגיה ראשון תואר לימודי
שני תואר מסיים תלאביב. באוניברסיטת ובקרימינולוגיה אילן,
הבי במשרד בתיכנות עסק תלאביב. באוניברסיטת בקרימינולוגיה
חבורות עם שנתיים במשך ועבד במושבים נוער מדריך היה טחון,

באוריהודה. רחוב

בגירים עבריינות נוער עבריינות
ש עיסוק, או חיים דרך (1
ת לאחר והפנים בחר האדם
אי היא ממושך. למידה הליך
ולא מחלה של תוצאה ננה

פעמי. חד פלילי אקט

וההשפ הנסיבות תוצאת (1
נקלע שהקטין הקבוצתית, עה

בהן. בחר ולא אליהן

מתוכ להתמקצעות, נוטה (2
ומתוחכמת. ננת

אופיה מקצועית, בלתי (2
ופשוט. מזדמן

ופחות חמורות העבירות (3
תכופות.

וקלות. רבות העבירות (3

של הנורמות את נוגדת (4
המבוגרים. חברת

היא אם מסוימים, בגילים (4.
כחלק מקובלת הריהי קלה,
הנורמלית. ההתפתחות מן

להביא בד"כ, מחייב, הציבורי שהעניין הכל, על מקובל
לשק לנסות כדי ולו ולהענישם, בגירים נאשמים לדין
בעבריינים המדובר כאשר שונה הציבורי העניין מם.
והעונש השפיטה דרכי לגבי רק אינו והשיקול קטינים

בעתיד. עבריינותם ומניעת שיקומם דרך לגבי אלא
משלושה מורכב זו לגישה והמעשי העיוני הבסיס

שיקולים:
מעשיו את מבצע ואינו לעבריינות נקלע הקטין .1
ותגובותיו התנהגותו מעמיק. שיקול מתוך הפליליים
ואחריותו חוץ, מגורמי לרוב ומושפעות ספונטניות הן

בנוער מיוחד משטרתי בטיפול הצורן

הסתייגויות. כמובן, קיימות, ההכללות לכל .1
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לדבר שאין הגם המבוגר, מאחריות פחותה (12 מעל גילו אם (גם למעשיו הכוללת
בחוק. תרגום

לחזור וסיכוייו בגיר עבריין לשיקום יחסית יותר, פשוט הוא קטין עבריין תיקון .2
החברה סוכנויות כאשר יותר רב לחברה הרווח מקום, ומכל יותר. רבים למוטב
במקום למניעתה, ולגרום עבריינית התנהגות לתקן מצליחות המשטרה, וביניהן
המערכת מן הנער את ולהוציא כלא בתי או מוסדות במערכת להחזיק לענוש,

עבודה. או לימודים של הרגילה החברתית
בגיל במיוחד  רבה חשיבות והמשפטית החוקית המערכת עם הקטין לקשרי .3
המש המערכת עם נער של מגעים בעתיד. שלו האורינטאציה לגבי  ההתבגרות
שלילית השפעה בעלי מטיבעם הינם הפלילי, במישור המשפטית, או טרתית

ומכתימה.
נד לנוער) וביהמ"ש המבחן שירות (משטרה, החוקית המערכת סוכנויות מעובדי
גורם על ולשמור החוק אכיפת עקרונות את לממש כדי ותבונה רוח אורך רשים
מן שרבים מבלי הצעירים העבריינים לשיקום גם לדאוג אחת ובעונה ובעת ההרתעה,

תקנה. לה שאין בעבריינות וישקעו התהליך באמצע ינשרו הקטינים
 בעולם אחרות רבות ומשטרות  ישראל משטרה את הביאו אלה שיקולים
מבוג לעבריינים הניתן מזה שונה טיפול עבריין לנוער לתת שתוכל מערכת לבניית
המבצעים בקטינים טיפולן ובצורת בתפקידיהן היחידות, במבנה מתבטא הדבר רים.
ודרכי ענישה שפיטה, בחוק הודגש זה בנושא הציבורי העניין ונתפסים. עבירות
לנהוג לשופט ומאפשר וטיפול ענישה דרכי יחד הכורך תשל"א1971, טיפול,
כאשר השתיים, בשילוב או טיפולית בדרך עונשית, בדרך דעתו: לשיקול בהתאם

שווה. משקל הדרכים לשתי מעניק החוק

; מקוצרות מעצר תקופות : לבגיר ניתנות שאינן שונות חוקיות מזכויות נהנה קטין
המורשים לנוער, מיוחדים בבתימשפט שפיטה ; לקטינים נפרדים מעצר בבתי מעצר
 אחרים ובמקרים הענשה, במקום טיפול אמצעי מסוימים, במקרים לנקוט,
כלל לשלוח לא ; סוהר בבית במקום במעון קטין החזקת על ולצוות בעונש להקל

וכוי. סוהר לבית 14 מגיל למטה נערים
אנשיהן את ומדריכה נוער עם לעבודה מיוחדות יחידות הקצתה ישראל משטרת
הקטינים לכל להתייחס ולא בהמשך, יפורטו המעשיים שעקרונותיה באתיקה, לנהוג
בשנים מונה (18 גיל (עד הקטינים המואשמים אוכלוסיית מידה. אמות באותן
עבריינים הינם הקטינים מן כשליש לשנה. נוער בני כ10,000 בממוצע האחרונות
עבר הינם נוער, בני כ2000 מהם, רבים ,. לפחות אחד פלילי רישום בעלי חוזרים,
רבות, פעמים מבוצעות, עבירותיהם ומגוון. עשיר פלילי עבר בעלי קשים יינים
פעילותם מסוימים, עבירות בסוגי מתמחים הם אותם. המנחים מבוגרים עם בשיתוף
שהם הנזקים רכוש. לעבירות גם לפעמים המתלווה אלימות מגלים והם מתוכננת
בנערים וקשוח. עוין  בפרט ולמשטרה בכלל לסמכות ויחסם עצומים,  גורמים
מצד פשרני יחס אחרים. כבקטינים לנהוג הצעיר, גילם למרות אפשר, אי כאלה
העניין גם קיים ההרתעה. מגורם ולגרוע נזק לגרום כאלה, במקרים יוכל, המשטרה
עבריינים של שיקומם להיענש. מועד עבריין על וכי דיין'' ויש דין "יש כי הציבורי
. מבוגר של כזו ובשלה מעוצבת אינה שאישיותם למרות רנטבילי. ולא יקר כאלה
כצעי נוהגים הם אין שוב הפליליות ותגובותיהם מחשבתם דרך שמבחינת הרי
הנאשמים אוכלוסיית שרוב ההנחה על המשטרה עבודת מבוססת זאת, עם רים.
לא ומרביתם בחייהם לראשונה שהואשמו קטינים של היא שלישים) משני (למעלה
שעלתה, פעמית, חד סטייה סטו התבגרותם במהלך אלא בעבר, עבירות ביצעו

שתה התייחסות
לאוכלוסיות

שתות מואשמים
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עבריינים אינם הם גילם. בני בחברת המקובלת הנורמה עם אחד בקנה לעתים,
שניתן, כמה עד להם, לאפשר יש עבריינים. כאל אליהם להתייחס ואין מועדים
סוכנות  בימ"ש  מבחן שרות  משטרה המכתימה: למערכת להיכנס לא
להוציאם לשאוף יש הנסיבות, עקב למערכת, נכנסו זאת בכל ואם עונשת. או טיפולית

האפשר. ככל מהר

גילוי למדיניות בסתירה לעתים, עומד, נוער בבני הטיפול מדיניות את המנחה הקו
ממצבי להיחלץ מואשמים, או חשודים לנערים, מסייע אך המשטרה, של העבירות
קיימות פלילית. לסיטואציה נקלע אשר נער של התיוג תהליך את וממתן מצוקה
שהן כפי אלה מהוראות חלק להלן זו. מדיניות במימוש לעזור שנועדו הוראות

: המשטרה של היומיומיים העבודה ובנוהלי קבע בפקודות מתבטאות
ענישה (שפיטה, הנוער מחוק המתחייבת ובגידים קטינים בין מוחלטת הפרדה .1
א') 13 (סעיף במעצר ו4) א' 3 (סעיפים בשפיטה תשל"א1971) טיפול ודרכי

ב'). 8 (סעיף וממנו לביהמ"ש בהובלה גם וכן ה'), 25 (סעיף במאסר
במב הניתן, ככל המשוכנות, קטינים, לחקירת נפרדות משטרה יחידות הקמת .2

.1 משטרתיים חיצוניים זיהוי וסימני צביון חסרי נפרדים נים
במשותף. התבצעה העבירה אם גם הבגירים, של מזו הקטינים חקירת הפרדת .3
סימני וללא מוסווה הניתן, ככל שיהיה, נפרד משטרתי ברכב והסעה הובלה .4

.2 משטרתיים זיהוי
כשההבחנה ,3 המעצר בבתי עצמם הקטינים של הגיל קבוצות בין הפרדה .5
יותר. וצעירים (קטינים) מבוגרים ושקטים, אלימים וחדשים, מועדים בין היא

אחרים משפטים מתנהלים לא בו במקום לנוער, בביהמ"ש המשפטי הדיון עריכת .6
.(9 ,8 (סעיפים סגורות ובדלתיים

קטינים אצל והחיפוש המעצר בשעת והצינעה הדיסקרטיות מירב שמירת .7
למשוך שלא וישתדל אזרחיים בבגדים הלבוש נוער יחידות איש יהיה (השוטר

לאירוע). הקרובה בסביבה לב תשומת
במסגרות קטינים ייעצרו או ייחקרו שלא הוא לעיל ההנחיה מן יוצא פועל .8
אובדן של סכנה קיימת אם אלא ומוכרים, שוהים הם בהם ותעסוקה חינוך
כמו המעצר. או החקירה דחיית מצדיק שלא ודחוף חמור מה דבר או ראיות

בלילה. הניתן, ככל קטינים, ייחקרו לא כן
רק שהנוכחות מקרים (ישנם ורצוי ניתן שהדבר ככל בחקירה, הורים נוכחות .9

הקטין). ופתיחות החקירה הצלחת את ומסכלת חרדות מגבירה מפריעה,
וכר). מועדים ברחנים משתוללים, הם אם (אלא מעצר בשעת קטינים כבילת אי .10
מידע קבלת תאופשר (במקביל קבועים. מודיעין כמקורות קטינים הפעלת אי .11

וכר). טובה אזרחות כגילוי מזדמן,
מקטינים אצבע טביעות לקיחת ואיסור 14 לגיל מתחת קטינים צילום איסור .12

.12 מגיל למטה
מואשמיםיאו לקטינים ביחס אחר נתון וכל תמונות מזהים, פרטים פרסום אי .13

התקשורת. ובאמצעי הרחב בציבור חשודים
מסוימים בעוונות פליליים, תיקים במקום איתביעה של במנגנונים שימוש .14

לדין. מבצעיהם את להביא לציבור עניין שאין

וכללי המשטרה מדיניות
הספציפיים האתיקה

בהן השדה, בערי ופחות הגדולות בערים יותר אפשרית עצמה על גזרה שהמשטרה זו גזירה .1
הכללי. המשטרה בבניין נפרדים בחדרים או בדירות הנוער יחידות משוכנות

הגדולות. בערים רק מבוצעת זו גזירה .2
הגדולות. בערים רק מבוצעת זו גזירה .3
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לה והותיר הנוער בקרב המשטרה של הפעולה דרכי את פירט לא כמעט המחוקק
ישראל. משטרת ע"י ברובן נקבעו וההוראות מלא, כמעט פעולה חופש

התחשבות תוך המדיניות את ליישם ומאפשרים הנוער בחוקי כולם מעוגנים הכללים
בעבר במשטרה העוסקים לאלה לסיכום, הנוער. בני בטובת והן הציבור בטובת הן
חשו נוער, בני של וההכתמה התיוג ומניעת העבריינות מניעת כי נראה נוער, יינות

עבירות. ומפיענוח גילויים מתוספת ערוך לאין בים
האינטרס על להגן חינו המשטרה של העיקרי תפקידה כי לשכוח אין זאת עם יחד
בהם לנהוג יש קטינים, הם אם גם מועדים בעבריינים כשעוסקים ולכן הציבורי
כל במצוקה קטנות לאוכלוסיות לכוון יש ושיקום מניעה פעולות הדין. חומר בכל

מהידרדרות. להצילן ניתן עוד
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חברתיות מטרות להשגת כאמצעי ערובה, בני החזקת
בע אולם, חדשה. תופעה אינה כלכליות, או פוליטיות
גידול המערבי העולם ידע שונות, מסיבות האחרון, שור
בניו למשל, כך, הללו. המקרים במספר מימדים רב
זה נושא .1975 שנת במהלך מקרים כ450 אירעו יורק
מאחר החוק, אכיפת כוחות לגבי במיוחד רגיש הינו
המקרה ה"קונוונציונאליים", הפשעים למרבית שבניגוד
בוצ לא עדיין העיקרית הפגיעה כאשר לטיפולם מגיע
את למנוע עקרונית, שניתן, איום בגדר היא אלא עה,
לטפל ישכילו שהם הציפייה כמובן, וקיימת, מימושו
סיכונים, ומלא מורכב שהמצב לציין, למותר במצב.
החוט לדרישות כניעה באמצעות האיום שסילוק משום
כוחות של ויכולתם סמכותם את בספק מעמיד פים,
בעיה זה. מסוג נוספים מקרים ו''מזמין" החוק אכיפת
במה ואין מעמיק לטיפול ראויה זו וחשובה מורכבת
מס להעלות לנכון נמצא זאת עם יחד לכך. מתאימה זו

הבעיה. מורכבות להדגמת מפתח נקודות פר
מופיעים ערובה'', בני "החזקת הכותרת תחת למעשה,
מקרים יש כך, באופיים. מזה זה השונים רבים מקרים
נסיבות בכורח נוצרו אחרים ואילו מראש, מתוכננים
לקחת הכוונה לעצם רק התכנון נוגע לעתים פתאומיות.
בן לתפיסת התכנון נועד ולעתים כלשהם, ערובה בני
בני לקיחת מורו). אלדו מקרה (ראה מסוים ערובה
מהסתב בד"כ נובעת מראש, תכנון לפי שלא ערובה
שוד, במהלך כאשר למשל: פשע. ביצוע במהלך כויות
הצליחו שהשודדים לפני המשטרה ע"י המקום מוקף

להימלט.

לא שתיעשה, הראוי מן הללו, המקרים בין ההבחנה
פיתוח לצורך גם אלא סטאטיסטי, מיון לצורן רק
של מניעיהם מצב, לכל מתאימות התייחסות שיטות
האיו אחר למלא נחישותם ערובה, בבני המחזיקים
ו נתונים הם בו הנפשי הלחץ משמיעים, שהם מים
המק סוגי בין מרובה במידה שונים נוספים, גורמים
וטיפול התייחסות כמובן, מחייב, זה מצב הללו. רים

המשטרה. מצד דיפרנציאליים

המבצ האנשים סוג עפ"י גם המקרים את למיין ניתן
הינו אם ובין מראש מתוכנן האירוע אם (בין עים
ראשונית חלוקה מקרית). השתלשלות של תוצאה
אנ מקצועיים, פושעים בין ההבחנה הינה זה, בכיוון
הפרעות בעלי ואנשים אידיאולוגיים מניעים בעלי שים
והמש הראשוניים המניעים קרובות, לעתים נפשיות.
הקבוצות בין שונים המעשה, בבסיס המונחים ניים,
אידיאולוגי רקע על ערובה בני תפיסת למשל, כך הנ"ל.
הד וליצירת המקרה לפרסום עז ברצון בד"כ מלווה
הדרישות מילוי אי אלה, במקרים לעניין. רחב ציבורי
אינו כשלעצמו, הערובה, בבני המחזיקים שמציגים

ערובה בני

גינתון אביטל רבפקד
סיים במשטרה. שנה כחצי משרת מדעי. לתשאול המעבדה ראש
את הגיש תלאביב. באוניברסיטת בפסיכולוגיה שני תואר לימודי
תלאביב באוניברסיטת פיזיולוגית בפסיכולוגיה הדוקטורט עבודת

זה. במוסד ומחקר הוראה בעבודות שנים שש במשך ועסק
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בניגוד התקשורת. באמצעי נרחב לכיסוי האירוע זוכה עוד כל מוחלט, כישלון מהווה
ע"י לכיסוי הנוגע בכל הפוכה, לא אם שונה, הרגילים הפושעים של גישתם לכך,

התקשורת. אמצעי
הקבוצה הינה המקצועיים הפושעים קבוצת  מהכלל יוצאים יש כי אם  ככלל
בניגוד "נורמאלי''. בסיס על מתנהלים שלה הכדאיות ששיקולי ביותר, הרציונאלית
ושיקוליהם התנהגותם נפשית, הפרעה של רקע על ערובה בני התופסים אנשים לכך,
לחזות מאד קשה הנפש, בעיות בתחום מקצוע בעל שאינו ולמי נורמאליים אינם
ללא שנאמרה מילה או תמים, רעש כל לפרש עלולים אלה אנשים הבא. המהלך את
הקבוצות בני של התנהגותם גם חריפה. פעולה ולנקוט בהם, כפגיעה מיוחדות כוונות
המושרשת הקנאות מקובלים. מידה בקני רציונאלית נראית אינה האידיאולוגיות,
האדם לשיקולי לחלוטין זרים כדאיות לשיקולי להוביל עלולה מהם, רבים בקרב

הממוצע.
בין עירוב למצוא ניתן קרובות ולעתים פשוטה כה אינה המציאות המזל, לרוע
האידי הקבוצות בקרב וגם הרגילים הפושעים בקרב גם למשל, כך השונים. הסוגים

נפשיות. מהפרעות הסובלים אנשים למצוא ניתן אולוגיות,
השגת אפוא, הינה ערובה, בני תפיסת של במקרים לטיפול טקטית מוצא נקודת
בהחלטות באירוע. המעורבים האנשים של ורקעם אופיים על האפשרי המידע מירב
ההחלטה למשל: הללו. הנתונים את בחשבון לקחת צריך גרידא אופראטיביות
היתר בין מבוססת להיות צריכה רבים, בכוחות האזור את מופגן באופן להקיף אם

הערובה. בבני המחזיקים של הספציפי אופיים על גם
המתמדת האינטראקציה הערובה. בני אודות מידע לאיסוף גם נודעת רבה חשיבות
אופרא השלכות לה וגם האירוע, אופי על רבות משפיעה שוביהם, עם הערובה בני של
לפתח עלולה שוביהם עם הערובה בני של ממושכת ששהיית למשל, ידוע, טיביות.
שוביהם, עם השבויים הזדהות של התמוהה התופעה דוכיוונית. סימפאטיה של יחס
שטוק "סינדרום בשם היום מוכרת זו תופעה זה. מסוג באירועים כלל זרה אינה
במהלך בשטוקהולם. בנק שוד בעת ערובה בנות תפיסת של אירוע בעקבות הולם",
עם הערובה בנות של עמוקה הזדהות התפתחה אחדים, ימים שנמשך האירוע,
יתפתחו אירוע בכל שלא ברור נגדם. להעיד סירבו שחרורן, שלאחר עד שוביהן,
הערובה, לבני השובים בין הדדיות השפעות לצפות היכולת אולם כך, לכדי הדברים

בדבר. הנוגעים כל על מירבי מידע בהשגת טמונה
ההתנהגות, מדעי בתחום מקצוע אנשי של חיוניותם ברורה לעיל, שנכתב מהמעט
המבצעים אנשי בין הפעולה ששיתוף לציין, חשוב אלה. באירועים מושכל לטיפול
אלא אחר, או זה באירוע בטיפול רק לא להתבטא צריך ההתנהגות מדעי לאנשי
הספציפי הלחץ תחת שלא מראש, לקובעם שניתן עקרוניים פעולה קווי בהצבת גם

ושקולה. רחבה ראייה ומתוך אירוע, של
בסוגיה מעמיק לדיון מתאימה הנוכחית הבמה אין המאמר, בתחילת שהוזכר כפי
תקוותנו אולם, אופראטיביים. פתרונות להצגת המקום זה שאין ובוודאי הנדונה,
ושבכך זה, מאמר באמצעות הקוראים אל הועבר הבעיה ממורכבות ששמץ היא

לנושא. המודעות קודמה
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התקשורת בכלי הפרסומים רבו האחרונה בתקופה
במקרים אונס. בקורבנות המשטרתי הטיפול בנושא

זה. בנושא המשטרה הותקפה רבים
דומות, בבעיות נתקלו המערב בארצות המשטרות
הושמעה שם וגם אצלנו, מאשר יותר גבוהה בשכיחות
פותחה בתגובה, המשטרתי. הטיפול על דומה ביקורת
כל עובר ולפיה לבעיה, והתייחסות הדרכה תוכנית
שעות 149 הבסיסי, הקורס במסגרת בארה"ב, שוטר
דגש שימת תוך אונס, במקרי בטיפול ואימון הדרכה

בקורבנות. נוספת פגיעה מניעת על
ונפשית. גופנית : כפולה מפגיעה סובלת שנאנסה אשה
לפגיעה אולם לראות, לרוב, ניתן, הגופנית הפגיעה את
להת יש זאת ובכל סימנים כל אין לעתים הנפשית

בה. ולהתחשב אליה גם ייחס
לדין האנס הבאת הראיות, איסוף לשם אונס, במקרי
פעולה ובשיתוף הנאנסת בעדות צורך יש והרשעתו,
גם כדאית בה, הנכון בטיפול ההשקעה ולכן מצדה,
מטפל המקרים ברוב המשטרתית. החקירה מבחינת
מאחר (התורן). הפנוי החוקר הראשונית בחקירה
על לתלונות ביחס קטן אונס, על התלונות שמספר
חוקר שאותו הסיכויים רבים אחרים, מסוגים עבירות
האב ושיבולת כאלה, במקרים בטיפול מנוסה אינו
נמוכה. אחרים למתלוננים כזו מתלוננת בין שלו חנה

הן: זה בתחום המשטרה נגד השכיחות התלונות
אישיים. ונושאים שאלות על עניינית לא חקירה .1
להופעת המתייחסות עמדות והבעת ערכי שיפוט .2

האונס. לפני התנהגותה או המתלוננת
וגסות. תוקפנות .3

המתלוננת. כלפי עוינת ואפילו אוהדת לא גישה .4
והשארתה למתלוננת החקירה תהליך הבהרת אי .5
וה החקירה תהליכי עלידי ובהלה מבוכה של במצב

בדיקה.

מיוחדות יחידות עדיין אין בארה"ב המשטרות ברוב
והולכת גוברת נטייה יש אולם אונס, במקרי לטיפול
בבדי זה. בתחום שיתמחו וחוקרות חוקרים להכשיר
משמעותי לא מבחינתו כי נמצא מתלוננות אצל קה
בתנאי חוקרת, או חוקר הוא בתלונתו המטפל אם
שנשים מלמד הניסיון ותומכת. אוהדת תהיה שהגישה
המראה שוטר כלפי וביטחון אמון יותר חשות שנאנסו
מת חקירה בשיטת ומשתמש ואוהדת חיובית עמדה
לנכונות גם גורמים אתו והקשר בחוקר האמון אימה.
בהם שבמקומות מסתבר, למשפט. עד פעולה לשתף
הבי בהיקף דרמאטית ירידה חלה כזה, טיפול מופעל

האונס. בקורבנות המשטרתי הטיפול על קורת
לאז וסיוע לייעוץ מרכזים יש בארה''ב הערים ברוב
מעי להימנע כיצד בעיה וקיימת משבר במצבי רחים

בקורבנות משטרתי טיפול
אונס

נוימן מרדכי רבפקד
קצינים קורס בוגר כוחאדמ. במינהל וקליטת מיון מדור ראש
ופסיכולוג הדרומי המחוז של פסיכולוג שימש ניהול. מגמת בכירים,
תואר לימודי סיים שנים. כשלוש במשטרה משרת בצה''ל. שדה
בפסיכולוגיה השני התואר תלמיד וסוציולוגיה. בפסיכולוגיה ראשון

ירושלים. העברית, באוניברסיטה
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סניפים ערים בכמה קיימים בארץ עזרה. ולקבלת פעולה לשיתוף ולהביאם אתם מות
קונ במקרים סיוע ואף ייעוץ בהם לקבל שאפשר נפשית) ראשונה (עזרה ער"ן של
ול לחוקרים השתלמות והועברה הדרכה תכניות פותחו בארצותהברית קרטיים.
מתלוננות ולהבינה. המתלוננת עם להזדהות ליכולת אותם שהביאה סיור שוטרי
ותומכת, מבינה אוהדת, סמכותית, דמות המייצג בחוקר ונתקלו ייעוץ למרכז שפנו
אלא זו, גישה הועילה האישה של הנפשית לבריאותה רק לא לנוכחותו. התנגדו לא

אונס. במקרי ההרשעות שיעורי על השפעה גם לכך היתה
שאינו מקום  לבדיקה המתלוננת מובאת אליו בביתהחולים, המיון בחדר גם
זלזול מיותרת, סקרנות וענייני. טוב יחס על להקפיד יש  המשטרה באחריות
ולאי גילוין לאי מכך וכתוצאה הפעולה, שיתוף להפסקת להביא עלולים ופגיעה

מוסתרים. במקומות וחבורות מכות כמו שונות ראיות של רישומן

החקירה תהליד בזמן השוטרים פעולות .1
למת לייעץ יש אונס, על קריאה מקבלים המשטרתי היומן או המוקד כאשר א.
להס להתרחץ, מלהתנקות, להימנע לה יורה השוטר לניידת. במקום לחכות לוננת

בגדים. להחליף או תרק

שאר כל על בטיפול, ומתחיל למתלוננת מגיע ראשון צוות או ראשון רכב כאשר ב.
למת ומבוכה העבירה בזירת ומבוכה בלבול למנוע כדי זאת להתרחק, השוטרים
מגיעה אונס, שאשהקורבן החולים לבית היומנאי/מוקד יודיע במקביל לוננת.

לבדיקה.

ולתח בה לטיפול היחיד האחראי אחד שוטר יהיה המתלוננת אל ההגעה עם ג.
המעבדה מצוות עזרה ויבקש ראיות יאסוף הזירה, על ישמור זוגו בן הראשוני. קור

וכוי. האנס לאיתור הבילוש או

יעביר ואז המוקדמים החקירה שלבי בכל המתלוננת עם יישאר המטפל השוטר ד.
ידיד. או משפחה לבן אותה

המתלוננת עם ליצור יכול ואינו לחץ תחת נמצא למקום, ראשון שהגיע השוטר ה.
השוטר על לכן יותר. נוחים בתנאים החקירה בהמשך הפועל החוקר שיכול כפי קשר

הפרטים. כל בירור את אחריו לבא להשאיר הראשון

הראשוני התחקור במהלך שיתעוררו השונות השאלות על יענה המטפל השוטר ו.
שכל מצב, ייווצר שלא כדי בחזרה, תשובתה את ויעביר למתלוננת אותן יציג או
עדות לגביית חוקר שיגיע עד כך יפעל השוטר אותה. ושואל למתלוננת ניגש שוטר

מפורטת.

ינסה גם אלא וזהותו, החשוד האירוע, לגבי עובדות בקבלת יסתפק לא השוטר ז.
פגיעותיה, על המתלוננת שתצולם יוודא הוא ופציעות. פגיעות למתלוננת אם לוודא
במקום, להיות צריך הוא והטיפול. הבדיקה לסיום עד בביתהחולים אתה ויישאר
מתי לה יאמר גם הוא לעזרתו. שתזדקק במידה עליו לסמוך תוכל שהמתלוננת כך

המפורטת. העדות את לגבות שיבוא לחוקר לצפות עליה
תספר אכן שהיא כדי אמון, על המבוסס קשר המתלוננת עם ליצור החוקר על ח.
חוקרים, לאותם תמיד יופנו אונס שמקרי רצוי ופוגע. מבייש הוא ואפילו פרט כל לו

ולהרשעה. לגילוי הסיכויים גם וגדלים בטיפול מיומנותם עולה אז כי

לשוטרים הנחיות
בקורבנות המטפלים

אונס
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התשאול בזמן השוטרים פעולות .2
שק להיות יכולות הן ביטחון. וחסרות מושפלות תמיד חשות אונס לאחר נשים א.
לעתים התגוננות. או כעס פחד, להביע יכולה התנהגותן היסטריות. או ומכונסות טות
לכן, ושלווה. רגועה נראית היא שחיצונית למרות שוק של במצב נמצאת מתלוננת

פגיעה. לאחר אדם כאל תמיד להתייחס יש אונס קורבן אל

שאותם ההליכים את ולהבהיר שאלותיו, את להסביר סבלני, להיות השוטר על ב.
מידע. לאסוף צריך שבגללן הסיבות ואת נוקט, הוא

ולאלה ממנה נדרש מה תבין אם רק בחקירה לעזור ותוכל פעולה תשתף המתלוננת
מטרות.

לעבור שעליה לה יסביר וכן בה, והצורך פעולה כל למתלוננת יסביר השוטר ג.
ראיות. לאסוף וכדי אפשריות בפגיעות לטפל כדי רפואית, בדיקה

אם לפרטים, המתלוננת את יחקור לא הראשוני הטיפול את העורך השוטר ד.
תשתוק שהמתלוננת חשש קיים כך, יעשה אם החופשי. מרצונה מידע מוסרת אינה
מאוחר בעיות לעורר עלולה זו ועובדה חובה, ידי לצאת כדי חלקי, סיפור תספר או

יותר.

או עכשיו לי לספר תרצי "האם כגון: אלטרנטיבות, למתלוננת יציע השוטר ה.
קרה" שתייה מעדיפה שאת או קפה כוס תרצי "האם בנוחיות", קודם לשבת שתרצי
שליטה תחושת לפתע, התערערו ובטחונה שעולמה למתלוננת, לתת כדי זאת וכוי.

העצמי. בטחונה את לעצמה להחזיר ואפשרות במצב

וחברים משפחה קרובי עם הקשר .3
תחושת בשל בכעס להגיב עלולים המתלוננת, של חברים או בעל משפחה, בני א.
הקורבן נגד מופנה להיות יכול כזה כעס המצב. את לתקן יכולת וחוסר אונים חוסר

שקרה. במה האשמתה ידי על
(אלא חברים או משפחה קרובי בנוכחות המתלוננת את ולחקור לראיין אין ב.
הסיכויים רבים בנוכחותם, הרי מצידם, אפשרית הפרעה מלבד קטן). בילד מדובר אם
פרטי כל את מהם לחסוך רצון מתוך והן בושה עקב הן כנה, תהיה לא שהמתלוננת

נעימים. הלא המעשה
שהמת במקרה מקצועי. יועץ או טובים חברים קרובים, עם קשר ייצור השוטר ג.
הבדיקה (לאחר נוח במקום אותה ולפגוש לבוא מהם יבקש בכך, תרצה לוננת
חברים או משפחה מבני לבקש יש הראשונית). לחקירה יפריע שלא ובזמן הרפואית

להחלפה. בגדים למתלוננת שיביאו קרובים

שקרה, מה על פירוט, כל וללא בקצרה לחברים, או משפחה לבני ידווח השוטר ד.
אם אלא  לפרטים לשאול ולא בשאלות המתלוננת את להטריד לא להם ויורה

מרצונה. מספרת היא

במחיצתה, ולשהות המתלוננת את לנחם שיוכל מישהו שיהיה לדאוג השוטר על ה.
מלתת להיזהר יש זאת, לעומת לביתה. משוחררת והיא מסתיימת החקירה כאשר

בה. נוכחים להיות אף או בחקירה להתערב לחברים או למשפחה
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זו, דעת בחוות המוצג לנושא בהקשר להתייחס, יש
ובפסיקה. בחקיקה תקופות לשתי

ל החוק של חקיקתו ביום שתחילתה תקופה א.
ועושק) סחיטה מרמה (עבירות העונשין דיני תיקון
השט לפקודת התיקון חקיקת ליום עד 1963 תשכ"ג
א 73 סעיף הוספת ע''י 1957 תשי''ז חדש) (נוסח רות
בע"פ זה לסעיף שניתן והפירוש (1964 תשכ"ד (בשנת

היועה"מ). נ. דן 108/66
המחוזיים המשפט בתי של בפסיקה התקופה, ב.
פסה"ד מתן מיום המתחילה העליון, וביתהמשפט

היום. ועד הנ"ל 108/66 בע"פ
של וכללים לעקרונות נתייחס זו דעת לחוות א' בפרק
באותה המתאימים כיסוי ללא שיק משיכת עבירת

הנ"ל. התקופות לשתי מידה
של שונות לסיטואציות נתייחס זו דעת לחוות ב' בפרק
מעשה עשיית או ביטול, הוראת ומתן שיקים משיכת
נציין השיקים. פרעון את למנוע כדי כדין, שלא אחר,
אחת בכל סיטואציה כל לגבי החל המשפטי המצב את

דלעיל. מהתקופות
פלי אחריות הטלת של לאפשרויות נתייחס ג' בפרק

וביטולו. שיק משיכת בגין מרמה באשמת לית

אדם של הפלילית האחריות
לבנקאי ונותן שיק המושך

ביטול הוראות

קרימולובסקי יעקב פקד
תלאביב במחוז פליליות תביעות במדור משרת במקצועו. דין עורך
לימודי סיים קצינים. וקורס שוטרים קורס בוגר שנים. כשבע
תלמיד תלאביב. באוניברסיטת למשפטים בפקולטה ראשון תואר

השני. התואר

זו: דעת לחוות הרלבנטיות החיקוקים הוראות .1
(כיום 1963 תשכ"ג (עומס"ע) לח.ת.ד.ע. 14 סעיף א)
"המושך תשל"ז1977): העונשין לחוק 432 סעיף
אין משיכתו כמועד בו הנקוב שבמועד בידיעה שיק

שנה''. מאסר  דינו לפרעו, הבנקאי על חובה
העונשין לחוק 433 (סעיף הנ"ל לחוק 15 סעיף ב)
המושך על חזקה 14 סעיף "לעניו תשל"ז1977):
אין משיכתו כמועד בשיק הנקוב שבמועד יודע שהוא
מאלה: אחת נתקיימה אם לפרעו, הבנקאי על חובה
ה עם חשבון זמן אותו למושך היה לא (1

,. בנקאי
הנקוב מהמועד יום ששים תוך הוצג השיק (2
מפני אם פרעו, לא והבנקאי משיכתו כמועד בו
והמושך אחרת, מסיבה או לשיק כיסוי היה שלא
שנדרש מיום ימים עשרה תוך השיק את פרע לא

; בשיק מחזיק ידי על לכך
כדין, שלא המושך, עשה השיק, שנערך לאחר (3

השיק. פרעון למנוע בכוונה מעשה
שהמושך אחרות בדרכים להוכיח מונעת זו הוראה אין
חובה אין משיכתו כמועד בשיק הנקוב במועד כי ידע,

לפרעו". הבנקאי על
חדש) (נוסח השטרות לפקודת א' 73 סעיף ג)

:1957 תשי''ז

כללי
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בר יהא תאריך, ללא שהוצא או השיק כתאריך בו הרשום היום לפני שהוצא "שיק
השיק". כתאריך ועניין דבר לכל ההוצאה יום תאריך את ויראו הוצאתו עם פרעון,

העונשין לחוק 409 סעיף (כיום 1963 תשכ''ג (עמס"ע) ת.ד.ע. לחוק 1 סעיף ד)
תשל"ז1977):

בע"פ בכתב, הנטענת ובעתיד, בהווה שבעבר, בעניין עובדתית טענה  "מרמה"
; אמת שהיא מאמין שאינו או אמת, שאינה יודע אותה הטוען אשר בהתנהגות, או

''. מחדל.. או מעשה לידי מרמה ע"י אדם להביא  ו"לרמות"
העונשין לחוק 437 סעיף (כיום 1963 תשכ"ג (עמס"ע) לח.ת.ד.ע. (2) 19 סעיף ה)

תשל"ז1977):
 זה חוק "לעניין

(1
עד בשיק הנקוב התאריך שמן טוען הוא כאילו בשיק המשלם אדם רואים (2
משוך הוא שעליו בבנק השיק מוסר לפקודת עומדים לפרעון, להצגתו הסביר למועד

כיסויו''. כדי כספים

כיסוי ללא שיק משיכת של העכירה רכיבי .2
אקטוסראוס (1 א)
שיק; משיכת (א)

לפרעו הבנקאי על חובה אין משיכתו כמועד בו הנקוב כשבמועד (ב)
ע.פ. (ראה בו הנקוב במועד כיסוי העדר (2) שיק משיכת (1) דהיינו:

ה'). האות מול 263 בעמ' (4) פד"י 108/66
מנסריאה (2

הרכיב על ידיעה דהיינו בבנק, כיסוי אין בשיק הנקוב במועד כי ידיעה,
הנ"ל). פסה"ד (ראה ראוס האקטוס של השני

שנרשם לתאריך המשפט בתי התייחסו במבוא, שהצגנוה כפי הראשונה, בתקופה ב)
כאל דהיינו ראוס, האקטוס של השני הרכיב לעניין הקובע התאריך כאל השיק על
ה'). האות מול 263 בעמ' 108/66 ע.פ. (ראה הכיסוי העדר שאלת נבדקת שבו התאריך
היועה"מ) נ. (דן 108/66 בע"פ שנפסקה ההלכה בעקבות השנייה, התקופה לגבי
שהתאריך הרי 91 עמ' פ' פ"מ 861/71 וע"פ 406 בע"מ 404 ע"ה פ"מ 440/70 ובע.פ.
פיזית השיק נמשך בו התאריך הוא העבירה, של ראוס האקטוס רכיבי לעניין הקובע
הפיזי. המשיכה מתאריך שונה השיק על הרשום התאריך היה אם חשיבות כל ואין
החשבון למצב חשיבות כל מיחסים המשפט בתי אין השנייה שבתקופה מכאן
של לאפשרות בקשר בשיק הרשום התאריך חשיבות (על השיק. על הרשום בתאריך
(הידיעה) המנסריאה לגבי להלן). ג' פרק ראה מרמה באשמת פלילית אחריות הטלת
ע"י פיזית השיק נמשך בו למועד המשפט בתי מתייחסים הראשונה שבתקופה הרי
שבו התאריך כאל דהיינו המנסריאה, רכיב לעניין הקובע התאריך כאל המושך
השיק. את לפרוע הבנקאי על חובה העדר בדבר המושך של הידיעה שאלת נבדקת

וע"פ 5 בעמ' 3 עמ' נ"א פ"מ 285/64 ע"פ לדוגמה ראה הראשונה התקופה (לגבי
ו'). ה' האותיות מול 654 בעמ' 653 כ(2) פד"י 201/66

רק מתייחס הנ"ל, 108/66 ע"פ לאור שנקבע שהשינוי למנסראיה באשר נציין
למנסריאה. ביחס שינוי כל עשה ולא לאקטוסראוס

הראיה גטל .3
(האקטוס הפיזי הכיסוי חוסר את רק לא סביר, ספק לכל מעל להוכיח התביעה על
עמ' נ"א פ"מ 285/64 ים ע"פ (ראה הידיעה.  המנסריאה את גם אלא ראוס),

.(12 בעמ' 3
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העבירה הוכחת דרכי .4
ראיות להביא התביעה חייבת האקטוסראוס, רכיבי הוכחת שלצורך ברור א)

: הנאשם כי פוזיטיבי באופן שיוכיחו
הראשונה בתקופה המצב (לפי כיסוי. בהעדר (3 ידוע; בתאריך (2 ; שיק משך (1

הממשי). המשיכה בתאריך השנייה בתקופה המצב ולפי בשיק, הרשום בתאריך
לסתי הניתנות החזקות התביעה לעזרת באות המנסריאה רכיב הוכחת לצורך ב)
נ"ג פ"מ 140/65 ים ע.פ. (ראה .1963 תשכ"ג (עמס"ע) לח.ת.ד.ע 15 שבסעיף רה

ר). ה' האותיות מול 654 בעמ' 653 כ(2) פד"י 201/66 ע.פ. , 87 בעמ' 85 עמ'
.(3)15 בסעיף הנזכרת בחזקה נתמקד זו דעת בחוות ג)

העונשין) לחוק 433 (סעיף (3) 15 סעיף .5
ים ע.פ. (ראה עבירה יוצר בלבד והוא 14 סעיף עבירה. יוצר אינו (3)15 סעיף א)

.(7 בעמ' 3 נ"א פ"מ 285/64
חזקה היא זו ודרך הידיעה להוכחת אחת דרך מהווה לעיל כאמור (3)15 סעיף ב)

.(7 בעמ' הנ"ל הדין פסק (ראה לסתירה. הניתנת
(ראה כדין שלא לבנקאי ביטול הוראת מתן :(3)15 סע' של משמעותו היתר, בין ג)
85 נ"ג פ"מ 294/66 ע"פ ,3 נ"א פ"מ 285/64 ע"פ ,653 עמ' כ(2) פד"י 201/66 ע.פ.

.(408 עמ' מ"ז פ"מ 572/64 ע"פ

הידיעה להוכחת בו והשימוש כדין" "שלא המונח משמעות .6
שבין היחסים על החל שטרות) (ודיני האזרחי בדין כמשמעותו  כדין שלא א)
הוכחה ע"י החזקה את לסתור יכול לא שהנאשם ובתנאי בו והמחזיק השיק מושך

כי:
כדין; היה הביטול האזרחי הדין מבחינת (1

השיק ביטול מחשבת אך כדין, שלא היה הביטול האזרחי הדין מבחינת (2
עמ' מ"ז פ"מ 572/64 ע"פ (ראה לאחריה. אלא המשיכה בשעת בו עלתה לא

.(653 עמ' כ(2) פד"י 201/66 ע"פ ולעומתו .412411 בעמ' 407
התביעה את לשמש המעשה יוכל לא כדין, ושלא רעה בכוונה השיק בוטל אם אף ב)
ים ע"פ (ראה המשיכה. אחרי רק המושך בלב התעוררה הביטול מחשבת אם

.(10 בעמ' 3 עמ' 285/64
המצביעות ובנסיבות המושך מצד לב תום חוסר של בנסיבות נעשה הביטול ג)
הנ"ל 201/66 ע"פ (ראה המשיכה. במועד בדעתו עלתה הביטול שמחשבת כך על

.(87 בעמ' הנ"ל 140/65 ים ע"פ ב'; א' האותיות מול 655 בעמ'

ראשונה סיטואציה .1 של שונות סיטואציות
עובדות א) וביטולם שיקים משיכות

("שיק הממשי המשיכה מתאריך מאוחר השיק על הרשום התאריך (1
דחוי"),

; בבנק כיסוי אין הממשי המשיכה במועד (2
; ביטול הוראת ניתנת המשיכה מועד לאחר (3

חייב לא הבנקאי (דהיינו בבנק כיסוי אין (הדחוי) בשיק הרשום במועד (4
השיק). לכיסוי כסף יש שבחשבון למרות הביטול הוראת בעקבות לפרעו

הראשונה בתקופה המשפטי המצב ב)
הרשום לתאריך המשפט בתי התייחסו וכאמור היות במלואו קיים ראוס, האקטוס
מאחר ראוס. האקטוס לעניין הקובע התאריך כאל הדחוי) (התאריך השיק על
הבנקאי על חובה תהא לא הדחוי שבתאריך למצב גרמה ממילא הביטול והוראת

38



ביום כיסוי העדר של מצב ליצור כדי כשלעצמו, בביטול היה השיק, את לפרוע
לייחס אפשר האם היתה, המשפט בית ע"י שנשאלה היחידה והשאלה הפרעון;
שימוש עשיית ע"י העבירה להשלמת הדרושה (הידיעה) המנסריאה את לנאשם
כמשמעותו כדין, שלא היה הביטול כי לדעת, נוכח ביהמ"ש היה אם .(3)15 בסעיף
ביום הידיעה חזקת את להשלים כדי בכך היה זו, דעת שבחוות א' לפרק 6 בסעיף
ע"פ ,85 נ"ג פ"מ 140/65 ים ע"פ ,653 כ(2) פד"י 201/66 ע"פ (ראה השיק. עריכת
את לבטל שהכוונה הוכח כי הנאשמים, זוכו הנ"ל בתקדימים .3 נ"א פ"מ 285/64
הנאשם הורשע 407 מ"ז פ"מ 572/64 בע"פ לעריכתו. זמנית בו נולדה לא השיק
והדגש השיק את לבטל רשאי היה לא האזרחי הדין שמבחינת כך, על בהסתמך
ע"פ לאחר שניתן הנ"ל 201/66 ע"פ ברם, המשיכה. במועד הנפשי מצבו על היה לא
באי מסתפק ואינו המשיכה במועד הנפשי המצב על הדגש את כאמור, שם ,572/64

האזרחי. הדין מבחינת שבביטול הצידוק
השנייה בתקופה המשפטי המצב ג)

הממשי המשיכה יום כאמור הוא הקובע והמועד מאחר במלואו קיים ראוס האקטוס
בבנק. כיסוי אין ובו

א' לפרק 6 בסעיף כמשמעותו כדין שלא נעשה והביטול במידה  למנסריאה אשר
מבלי בשלמותה העבירה הוכחה אלה ובכל הידיעה בכך מוכחת זו, דעת בחוות

הדחוי. לתאריך כלל להתייחס

שנייה סיטואציה .2
העובדות א)

הרשום שהתאריך לכך פרט הראשונה, שבסיטואציה לעובדות זהות העובדות כל
מיידי). (שיק הפיזי המשיכה תאריך גם הוא השיק על
הראשונה בתקופה המשפטי המצב ב)

הריהו האקטוסראוס, התהוות לגבי קבע בשיק (הרשום) הנקוב והתאריך מאחר
תאריך גם הוא זה שבמקרה הרשום בתאריך בבנק כיסוי אין שכן במלואו, כאן קיים

הפיזי. המשיכה
כדין שלא וביטול ,(3) 15 בסעיף להשתמש היה אפשר למנסריאההידיעה, אשר

בשלמותה. העבירה הוכחה אלה ובכל לעיל, א' לפרק 6 בסעיף האמורה במשמעות
השנייה בתקופה המשפטי המצב ג)

זה (שבמקרה הפיזי המשיכה למועד מתייחסים שכן במלואו קיים האקטוסראוס
מוכחת היא  למנסראה אשר כיסוי. היה לא ובו השיק), על הרשום גם הוא
היה הביטול כי הוכחה, ע"י (3) 15 סעיף וביניהן 15 סעיף של החלופות אחת ע"י
6 בסעיף צוין שכבר כפי כאן, נציין (אך לעיל. א' לפרק 6 בסעיף כמשמעותו כדין שלא
שמחשבת או כדין, היה הביטול האזרחי, הדין שמבחינת הנאשם יוכיח אם כי הנ"ל,
להשתמש התביעה תוכל לא  לאחריה אלא המשיכה בשעת בו עלתה לא הביטול
יזוכה  ולא אחרת בדרך להוכיחה חייבת ותהא הידיעה להוכחת (3) 15 בסעיף

הנאשם.

שלישית סיטואציה .3
עובדות א)

כיסוי יש הפיזי המשיכה שבמועד לכך פרט הראשונה, לסיטואציה זהות העובדות כל
בבנק.

הראשונה בתקופה המשפטי המצב ב)
על הרשום לתאריך התייחסו המשפט ובתי מאחר במלואו קיים האקטוסראוס
האק לעניין הקובע התאריך כאל המשיכה, לתאריך ולא הדחוי), (התאריך השיק
היה הביטול אם מוכחת, נמצאת היא למנסריאה, אשר לעיל). (ראה טוסראוס.

לעיל. א' לפרק 6 בסעיף כאמור ובמשמעות כדין שלא
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השנייה בתקופה המשפטי המצב ג)
המ תאריך הוא הכיסוי, העדר שאלת של בדיקתה לצורך הקובע, והתאריך מאחר
לא ראוס האקטוס שרכיב משמע  כיסוי היה זה ובתאריך ומאחר הפיזי, שיכה
בסעיף האמורה במשמעות כדין, שלא היה הביטול אם למנסריאה, באשר הושלם.

הידיעה. חזקת לכאורה הושלמה לעיל, 6
אחריות אין לפיכך, אקטוסראוס. ללא מנסריאה היא, המתקבלת התוצאה ברם,
האקטוסראוס את להוכיח התביעה שעל הוא הפלילי במשפט יסוד כלל שכן פלילית
דברים מצב לגבי ידיעה ליחס יתכן לא כי כללי, באופן (ראה זמנית. בו והמנסריאה,
.(189 בעמוד שם ,185 כ''ד(1) פד"י פלילי533/69 בעירעור במציאות, קיים שאינו
(עמס"ע) לח.ת.ד.ע 19 + 2 סעיף לפי זו בסיטואציה מרמה עבירת של אפשרות על

להלן. ג' בפרק נעמוד 1963 תשכ"ג
רביעית סיטואציה .4

ת ובדו ע א)
גם הוא השיק על הרשום שהתאריך לכך פרט הראשונה, לסיטואציה זהות העובדות

המשיכה. במועד כיסוי ויש מיידי), (שיק הפיזי המשיכה תאריך
הראשונה בתקופה המשפטי המצב ב)

ובמק הרשום התאריך שהוא הקובע, ובתאריך מאחר מתקיים אינו האקטוסראוס
לבדוק צורך לנו אין לפיכך, לשיק. כיסוי היה הפיזית המשיכה תאריך גם זה רה
עבירת של אפשרות (על הביטול. להוראת חשיבות כל אין כן ועל המנסריאה, את

להלן). ג' בפרק נעמוד 1963 תשכ"ג מס"ע לח.ת.ד.ע 19 + 2 סעיף לפי מרמה
השנייה בתקופה המשפטי המצב ג)

המשיכה תאריך הוא הכיסוי), (חוסר האקטוסראוס לעניין הקובע והתאריך מאחר
וממילא האקטוסראוס רכיב נתמלא לא כיסוי, כאמור היה זה ובתאריך הפיזי
אחריות להטיל אין לפיכך הביטול. ולשאלת המנסריאה לשאלת חשיבות כל אין
ראה מרמה עבירת של אפשרות (על הנ"ל. לחוק 14 סעיף על עבירה בגין פלילית

להלן). ג' בפרק
בי לפרק והארה הערה .5

או העליון ביהמ"ש של פס"ד כל פורסם לא השנייה בתקופה כי לציין, הראוי מן
שהוצגו כפי המשפטיות, מסקנותינו שיק. ביטול שעניינו המחוזיים בתיהמשפט
כמאוזכר פסיקה יש כשלגביהם א' בפרק הנזכרים מהעקרונות נלמדות זה, בפרק
משה נגד כהן שמואל 331/74 ע"א לאחרונה פורסם זאת, עם יחד הנ"ל. בפרק
כי: זוסמן השופט כב' הנשיא מ"מ ע"י נקבע ובו (689 עמוד 1 כ"ט (פד''י גרודזינסקי
ברגבייה כשיק מאוחר שיק רואים השטרות לפקודת 73א' סעיף מכוח "...אכן
ההוצאה מתארין מתעלם הדין פירושו, ועניין' דבר 'לכל ועניין'. דבר 'לכל מיידית
תאריך אותו הגיע לפני לפרעון השיק את האוחז מציג ואם בשיק הנקוב המאוחר
14 בסעיף הקבועה הפלילית הסנקציה נלווית זה שיק אל גם לשלם. רשאי הבנק
נמצא, תשכ"ג1963. ועושק), סחיטה, מרמה, (עבירות העונשין דיני לתיקון לחוק
הבנקאי על חובה אין הממשית הוצאתו שבתאריך בידיעה מאוחר שיק המוציא
ביום כאשר שיק, אותו המוציא ואילו הנ"ל. 108/66 ע"פ עבירה: עובר לפרעו,
הפיקטיבי הוצאתו תארין בהגיע ואילו בבנק, כיסוי עליו יש הממשית הוצאתו
פלילית: באחריות נושא אינו כיסוי, חוסר עקב הפרעון מחובת פטור הבנק הנקוב,

.(697 עמ' (שם, ". פורסם).. (לא 297/74 ע"פ
והיה שבמקרה הוא האחרון, הדין מפסק בבירור והעולה כה עד דיוננו מכל הנלמד
מעשה כל ע"י נמנע שפרעונו לעובדה חשיבות כל אין משיכתו, ביום כיסוי לשיק
למנוע בכוונה שנעשה מעשה כל ע"י או האזרחי, הדין מבחינת כדין שלא שנעשה
פלילית ואחריות ; מהבנק הכספים הוצאת או ביטול הוראת כולל השיק, פרעון את

תחול. לא תשכ"ג1963 (עמס"ע) לח.ת.ד.ע. 14 סעיף באשמת
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ועושק) סחיטה מרמה (עבירות לח.ת.ד.ע. 14 סעיף של השומם בהיבטים דנו עתה עד אחרות סיטואציות
שניתנה ביטול הוראת עקב השיק פרעון נמנע בהם למצבים בהתייחס תשכ"ג1963,
זאת ולמרות השיק פרעון נמנע בהם מצבים שישנם לעיל הראינו אם אולם לבנקאי.
במצבים כי נציין, לא אם לאמת נחטא הנ''ל, לחוק 14 סעיף לפי פלילית אחריות אין
(2) 19 + 2 סעיף לפי מרמה באשמת פלילית אחריות הטלת של אפשרות ישנה אלה
המשפטי שהמצב זה בשלב כבר (נציין הבאות. בסיטואציות זאת ונדגים הנ"ל, לחוק
כאחת, התקופות לשתי מתייחס מרמה, אשמת לעניין שיובאו הסיטואציות על החל
תשכ"ג (עמס"ע) ח.ת.ד.ע חקיקת מיום שינוי כל חל לא המרמה עבירת ברכיבי שכן

היום). ועד 1963

ראשונה סיטואציה .1

העובדות א)
,. דחוי) (שיק הפיזי המשיכה מתאריך מאוחר השיק על הרשום התאריך (1

; לשיק כיסוי יש הממשי המשיכה במועד (2
ע"י מהבנק הכספים הוצאו או ביטול הוראת ניתנה המשיכה מועד לאחר (3

; השיק מושך
הוראת עקב אם לשיק כיסוי אין (הדחוי) הרשום הפרעון זמן בהגיע (4

המושך. ע"י מהבנק השיקים משיכת עקב ואם ביטול
המשפטי המצב ב)

כדלקמן: היתר, בין הם ענייננו, לצורך המרמה, עבירת של ראוס האקטוס רכיבי
לחוק 1 סעיף (ראה בכתב. הנטענת ג) שבעתיד; בעניין ב) עובדתית; טענה א)

הנ"ל). עמס"ע
המנסריאה רכיבי ג)

באמי מאמין שאינו או אמת שאינה בידיעה הנ"ל) העובדתית הטענה (את הטוען
עמס"ע). לחוק 1 סעיף (ראה תותה

(בשיק) בכתב הנטענת שבעתיד בענין העובדתית, הטענה דנן, בסיטואציה ד)
הס למועד עד הדחוי) (התאריך בשיק הנקוב מהתאריך שהחל היא ראוס) (האקטוס
סעיף (ראה לכיסויה כספים השיק... מוסר לפקודת עומדים לפרעון, להצגתו ביר
את רואים דחוי בשיק משמע, יום. 60 הינו הסביר המועד עמס"ע). לחוק (2)29
לפי לפרעון שנועד היום למין יום 60 במשך כיסוי לשיק שיהיה טען כאילו המושך
לפני לפרעון כזה שיק להציג שלא הסוחרים במנהג בהתחשב וזאת הדחוי, התאריך
מחוזיים פסקים אלט, משה נגד מ"י 861/71 ת"א ע"פ (ראה, עליו. הרשום התאריך
עניין ובייסקי; צלטנר השופטים הסכימו אתה ולנשטיין, השופטת דברי ,91 עמ' פ'

הנ"ל). פסקהדין ר*ה לחוק, (2)15 סעיף מהוראת נלמד יום ה60
לסתירה ניתנות בלתי חלוטות חזקות קובע הנ"ל לחוק 19 סעיף כי נציין, ה)
שם 1177 עמ' י"ג פד"י 63/59 בע"פ כאילו" אדם "רואים המילים משמעות (ראה

.(87 בעמי שם, 85 בעמי י"ג פ"מ 140/65 ע"פ ראה לשיקים ובקשר 1179 בעמי

באמיתות האמונה חוסר או אמת אינה שהטענה (הידיעה למנסריאה אשר ו)
המשיכה. עם בוזמנית המושך בלב עלתה הביטול מחשבת אם לבדוק יש הטענה)
מנסיבות או הביטול, בנסיבות או המשיכה, שבנסיבות להוכיח התביעה תוכל אם
המשיכה בשעת המושך של הנפשי מצבו על ללמוד אפשר המשיכה, שלאחר אחרות
לשיק כיסוי שיהיה אמונה חוסר או כיסוי יהא שלא ידיעה  היה זה כשמצב
לפיכך, והוכחה, המנסריאה גם שהוכחה הרי האמורים, היום שישים בתקופת
במפורש נקבעו לא אמנם אלה (דברים הנ''ל. לחוק (2)19 + 2 סעיף לפי העבירה
הנ"ל לחוק 1 סעיף ע"י המרמה מניסוח מובנים הם אולם הנ''ל, 861/71 בע''פ
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שבערעור הספציפי במקרה הנ"ל. 861/71 בע"פ מנחה קו שימשו הם וכמראה
אורכה בשיק מהמחזיק ביקש שהנאשם עובדתי כממצא המשפט בית קיבל הנ"ל
היתה מהנסיבות ללמוד היה שניתן וכפי כיסוי לשיק שיהיה מרמה בטענת לפרעונו,
העובד הקביעות את הנ"ל הדין בפסק לדוגמה ראה מלכתחילה. שווא טענת זו

וכיוצאבזה). לנאשם יוחסו אשר דברים כסף" לך אתן לא אני ..." תיות
מבחינת (אם הצדקה כל היתה לא לביטול כי העניין בנסיבות יוכח, אם לדעתנו,
ביניהם) האנוש יחסי מבחינת ואם בשיק למחזיק המושך שבין המסחריים היחסים
המשיכה. בשעת כבר המושך של הנפשי מצבו על לכאורה, מכך, ללמוד יהא שניתן הרי
שמחשבת סבירה אפשרות על ויצביע זו לכאורה הוכחה המושך יסתור אם ברם,
כן ועל המנסריאה יסוד את סתר כי נמצא, המשיכה, בשעת בו עלתה לא הביטול
להיות צריכה המרמה (כוונת .14 סעיף על עבירה לא וגס מרמה עבירת עבר לא
302 עמ' ,8 כרך פ"מ 162/69 ת''פ (ראה, השיק, ומשיכת "הדבר'' לקבלת בוזמנית

.(305 בעמי שם,

תוך בבנק להציגו בשיק המחזיק הזדרז לא שאם ברור, לדעתנו, כי עוד, נוסיף ז)
לאחר ביטול הוראת ונותן זו עובדה מנצל והמושך האמורים הימים 60 תקופת
שבסעיף החלוטה החזקה לתביעה תעמוד לא  בבנק השיק הוצג ובטרם זו תקופה
השיק, כיסוי כדי כספים ממילא, בבנק, היו לא הימים 60 בתקופת אם אלא 19
עוד אם אף (זאת, עצמו. לביטול קשר כל ללא 19 שבסעיף החזקה תעמוד אכן שאז
כאמור, באשר, הימים 60 תקופת בעבור לבטלו המושך התכוון השיק משיכת במועד
60 במשך כיסוי שיהיה טענה הוא זה, במקרה המרמה, עבירת של האקטוסראוס

ותולא). בשיק הנקוב מהיום בלבד יום

שנייה סיטואציה .2

העובדות א)
(התאריך מיידי כשיק ניתן שהשיק אלא הראשונה שבסיטואציה העובדות אותן

הממשי). המשיכה תאריך גם הוא עליו הרשום
ב)המצבהמשפטי

עם מיד מתחילה הימים 60 שספירת לכך פרט הראשונה, שבסיטואציה לזה זהה
שהוצגו כפי ולמנסריאה ראוס לאקטוס המבחנים כל חלים לפיכך, השיק. משיכת

הראשונה. בסיטואציה

לעיל שהועלו כפי השונות, הסיטואציות את להבהיר במטרה הוכנה זו רשימה סיכום
האפשריות, הסיטואציות כל את למצות השתדלנו אליהן. המתייחס המשפטי והמצב
וביקורת הערות לקבל נשמח מאתנו. שנעלמו נוספות סיטואציות שקיימות יתכן אך

סיטואציות. תוספת וכן דלעיל הניתוח על
סיטו על החל המשפטי המצב לבדיקת מעשי כלי והחוקר המשפטן בידי ליתן כדי
כיום החל המשפטי המצב את המתמצתת מסכמת טבלה מצרפים אנו נתונה, אציה

בטבלה. הנזכרות הסיטואציות על
דלעיל. מהניתוח העולות סופיות מסקנות הגשת משום בטבלה יש למעשה,
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דחוי ושיק מיידי שיק של שונות סיטואציות על כיום החל המשפטי המצב

חשבון מצב
המשיכה ביום הבנק

הביטול הביטולמועד הערותהעבירהאופי

כספים אין
השיק רלבנטילכיסוי לא

תכנון על מלמד
לבטל מראש

סעיף לפי מ.ש.ל.כ.
לח.ת.ד.ע. 14

תשכ"ג1963 (עמס"ע)

חמורות בנסיבות
מרמה גם, אפשר

2 סעיף לפי
הנ"ל לחוק

הביטול מחשבת
לאחר נולדה
השיק משיכת

סעיף על עבירה אין
תוכח כן אם אלא 14

חוסר על הידיעה
סעיף לפי הכיסוי

אחרת בדרך או (2)15

כספים יש
השיק לכיסוי

וה מיום יום 60 בתוך
,ו מיידי בשיק משיכה
 דחוי בשיק אילו
שתחיל תקופה בתום
ו המשיכה ביום תה
יום 60 בתום סופה
בשיק הנקוב מהתאריך

תכנון על מלמד
לבטל מראש

סעיף לפי מרמה,
הנ"ל לחוק 19 + 2

הביטול מחשבת
אחרי רק עלתה

המשיכה

עבירה כל אין
האקטוס למרות
19+ 2 לפי ראוס
ריאה מנס אין

(מיום יום 60 לאחר
מיידי בשיק המשיכה
בשיק הנקוב ומיום

דחוי)

הביטול מחשבת
בזמן כבר נולדה

המשיכה
עבירה כל אין

קיום למרות
אין ריאה המנס
ראוס אקטוס

הביטול מחשבת
אחרי נולדה

המשיכה

עבירה כל ראוסאין אקטוס אין
ריאה מנס ואין

פלילי תיק  ת"פ
פלילי ערעור  ע"פ

לממשלה המשפטי היועץ  היוה"מ
הדין פסק  פסה"ד

ועושק) סחיטה מרמה (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק  (עומס"ע) ח.ת.ד.ע.
האסור המעשה  ריאוס אקטוס

הפלילית הידיעה המחשבה,  ריאה מנס
המחוזיים) המשפט בתי של דין (פסקי מחוזיים פסקים  פ"מ

העליון משפט בית של דין פסקי  פד"י
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הגד עלפי ומקובלת. מוסכמת הגדרה ל"תכנון" אין
: הוא תכנון שטיינר של רתו

איסטרט הגדרת והמקיף ביעדים המתחיל "תהליך
התכנון להשגתן; מפורטות ותוכניות מדיניות גיות
האסטר של ליישומן הארגונית המסגרת את גם מקיף
וההיזון הביצוע אחר מעקב וכן המדיניות, טגיות

.1 חדשה'' תכנון מחזוריות ליצור כדי החוזר,
: אחרת הגדרה מציע פרידמן

מדגיש והוא במערכת..." שינוי של הכוונה "תהליך
התערבות*. של כתהליך התכנון את

: כך תכנון מגדיר קאהן אלפרד
.3 ותוכניות" מדיניות קווי על הכרעה של "תהליך

תכנון: מגדיר זאת, לעומת דרור, יחזקאל
בעתיד, לפעולה החלטות מערכת הכנת של "תהליך

.* אופטימאליים" באמצעים יעדים להשגת המכוונת
בהגדרות די אך לתכנון, נוספות הגדרות להביא אפשר
למרות לנושא. הגישות מגוון על להצביע כדי הנ"ל
תפוקת כי מסכימים שהכל נראה הגישות, הבדלי
המע לפעול צריכה שעלפיהן החלטות, היא התכנון

לפעול. התכנון אמור שבה רכת

לעתיד" ו''חשיבה תכנון על
במשטרה

לוי שאול סגןניצב
בוגר שנה. לשלושים קרוב במשטרה משרת שומרון. נפת מפקד
כסייר במשטרה עבודתו התחיל המשטרה. של הפיקודיים הקורסים
תנועה, לשכת ראש תחנה, מפקד חוקר, תובע, בתפקידי ושימש

נפה. מפקד וסגן חקירות לשכת ראש

מופקדים שבידיו ציבורי כארגון  ישראל משטרת
מאז עסקה  ראשונה ממדרגה לאומיים נושאים
להעלות אין שהרי שונים, מתכנונים בתכנונים קיומה
כל זאת, עם תכנון. ללא כזו מערכת הפעלת הדעת על
לבעיות פתרונות למציאת התייחסו כה, עד התכנונים

השנים. במרוצת שעלו וארגוניות, מבצעיות
תכנון לערוך המשטרה פיקוד החליט הראשונה, בפעם
המטות וברמת הארצי המטה ברמת המטה, לעבודת
לשנת העבודה תוכניות את בהוציאו המחוזיים,

.1977/78
אופ מדיניות בקביעת קדימה אחד צעד זה היה אכן
ול המשטרה יחידות כל להפעלת מתוכננת ראטיבית
יעדי להשגת זמנים, ללוח הצמודה בקרה, הפעלת

לברך. יש כך ועל  המדיניות

ישראל במשטרת התכנון

לטווח בתכנון לצורך מודעות כיום שקיימת מאחר
לצורך המודעות את גם להחדיר הראוי מן הקצר,
וה העיקריות מתכליותיה שאחת לעתיד", ב"חשיבה
ההח תהליכי לשיפור תרומתה  היא ביותר חשובות

המדיניות. וקביעת לטה
ובהערכה בשרטוט בזיהוי, עניינה העתיד על החשיבה
הש את לאבחן מנסה והיא אלטרנטיביים עתידים של
הארגון. של הפעולה תחומי על צפויות תמורות של פעתן
להלן מוצגים לעתיד חשיבה לבין תכנון בין ההבדלים

." סכימאתית בצורה

לעתיד החשיבה
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לעתיד חשיבה תכנון התחום / המאפיין
להחלטות ומסגרת רקע

יחסית מפורט לא
הארגון למסגרת מחוץ בדרךכלל

המדיניות קובעי של
יחסית פחות, מוגבל

יחסית קטנה

שנים מ10 יותר בדרךכלל
דמיון, על המתבססות טכניקות בעיקר
והמסתייעות כללי וידע אינטואיציה

במומחים

פנימי לפעמים פומבי, בדרךכלל

מראש הערכה בעיקר

החלטות מערכת
יחסית מפורט

קובעי של הארגון במסגרת
המדיניות

יחסית מוגבל

יחסית גדולה

שנים 105 עד בדרךכלל
אנאליטיות טכניקות בעיקר

קפדניות וכמותיות

פנימי, בדרךכלל
פומבי לפעמים

מבוססת אך מראש,
הביצוע על בעיקר

התפוקה אופי .1

הפירוט מידת .2
מבחינה המיקום .3

ארגונית
המוקצב הזמן משך .4

לפעילות
המעורבות מידת .5

עוצמה במאבקי
הזמן טווח .6

הטכניקות .7

הפרסום הקף .8

הערכה .9

משמש ולמעשה הדוקים, גומלין יחסי שוררים לעתיד החשיבה לבין התכנון בין
להשפיע לעתיד החשיבה עשויה שדרכם ביותר החשובים האמצעים אחד התכנון

המדיניות. קביעת על
של בקיומו מותנית איננה לעתיד, החשיבה מן להפיק שניתן שהתועלת לציין ראוי
תשובה לספק יכולה היא קיים. איננו ידיעתי למיטב אשר  כולל לאומי תכנון

קצר. לטווח במשטרה לתכנון חשובה
מצב תמונת לתכנון. במקביל לעתיד בחשיבה במשטרה לעסוק אפוא, הראוי, מן
את ולתכנן ביניים יעדי לקבוע בידינו תסייע חזויים, אלטרנטיביים עתידים של

השגתם.
בתכנון הצורך כנגד טיעונים יעלו בוודאי למיניהם, ופסימיסטים אמונה קטני

: אלה מטיעונים אחדים להלן לעתיד. ובחשיבה
לתכנון סיכוי מותירה אינה ישראל, במדינת ובמיוחד העתיד, לגבי הוודאות אי א.

.6 מוצלח
לקבוע יש מדוע כך ואם משתנה, מציאות לנוכח שנכשלו בעבר התכנונים רבים ב.

ל. י האתמול בטעויות המחר תקוות את היום
אודות רבות ללמוד ניתן אך שבו, הכוונות עלפי תכנון לשפוט נטייה קיימת ג.
שהוחלף מוקדם לאופטימיזם קרה מה לעצמנו נרשום אם בתכנון, טובות כוונות

.8 מאוחר בריאליזם
.<' העליונה על המתקבצים של כשידם עוצמה, ומאבקי מוסדית תחרות קיימת ד.

ל אחת לשנה ניתן זה אין אם שנים, למספר תקציב ולבסס לתכנן ניתן כיצד ה.
בתוך קרובות לעתים מתנפצת היא כאשר העתיד, אל הרחק מדיניות תימשך כיצד

10 ל חודשים 12
לפעול תתחיל "אל : הססמה תחת דחופים נושאים ביצוע לעכב עלול תכנון ו.

מוכן". יהיה שהתכנון עד
בעבודה שיעסקו במקום אשר המוכשרים האנשים מעט את להעסיק עלול תכנון ז.

בתכנון. יעסקו הם ממש,
יחד וכולם מאוד הגיוני מהם אחד שכל נוספים, טיעונים ולמנות להמשיך אפשר

כדאי. בלתי התכנון בעצם כי לשכנע דיים
המשטרה את ולתכנן אפשריים עתידים בחיזוי לעסוק בהחלט ניתן האמור, למרות

ובדוקות. מדעיות בשיטות שימוש שייעשה בתנאי זאת לאורם,
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איסוף ותוך מומחים בשיתוף משטרה אנשי עלידי תתבצע והתכנון החיזוי עבודת
מהש משוחרר כשהוא בלעדית בכך יעסוק הצוות למשטרה. מחוץ ממוסדות נתונים

יום. היום חיי של שוטפים מלחצים ומשוחרר למיניהם אנטרסים בעלי של פעות
"התקציב שיטת את לאמץ יש בימינו, מאוד מוחשית שהיא התקציב לבעיית באשר
ושחרור המוצע, לתכנון המותאם שנתי רב תקציב אישור : עיקרה אשר " המתמשך"
 לישראל ארה"ב של שנתית הרב ההתחייבות (נוסח בהתאם. השנתיים חלקיו

להבדיל).
תוצג אמנם אם המתקצבים, מצד ואהדה להבנה הסיכויים גדולים כי לי נדמה

מדעיים. נתונים על ובנויה רצינית שנתית רב תוכנית בפניהם
המש הקצאת בהעדר התכנון את ויכשילו מנגד המתקצבים יעמדו זאת, בכל אם
1985 בשנות יהיה ניתן  כדאית התכנון עבודת תהיה בכך גם הדרושים, אבים
עליה יקל באמצעותו מסמך, הפשיעה" נושא לבירור "הוועדה בפני להציג 1990

שנוצר. במצב האשמים את לאתר
מצב תמונת לתכנון. במקביל לעתיד בחשיבה במשטרה לעסוק איפוא, הראוי מן
השגתם. ותכנון ביניים יעדי לקבוע בידינו תסייע חזויים, אלטרנטיביים עתידים של

ביבליוגרפיה
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2. ח18ח64ת^ ,ח1^0(. "/^ 31ח110ק06ח00 61^0מ\1 ז10 1116 513'>31ח£ 0^ 9ח1חח13ק ,"1ו01ו/\3ו861
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3. חו)3<1 601ו^1\/ 3.: 111601/ 1)ח3 ?130*106 0( 800131 ,9חוווח13ק 7^.¥. 003861 8396 ,ח10ז8^ח1:00

1969, .ק .17
4. 0101 :61<621ו61י\ 6ו1ז" 9חוחח3!נז ;100633נ1 ,4 ?301 ,"ח6319ם ח! *ח0והו16. .(. ח6^ע.1 6\ן3

*65ח1£ 0. )116ו1/\ן :(1ו6) 9תוחח13ק  9ח1תו1ח3ץ09ץק  611(19611119, ,10390ו01 ,וח3ו1<1ו3!/^

1967, .ק 99.

תכנון בין ''מה שני, משה ישראל, מדינת עתיד על שיטתית חשיבה לקראת (עורך), שפר ג. : מתוך
.1974 פרס, והומניטיס ליר ון מוסד ירושלים, "? העתיד על לחשיבה

6. 1^1. ח6^031 4 /\. ,ץ<81/\13)11/\/\ 9ח1חח13ק ^ח3 9חי:961י£611 ח! ?001 ,168ו1חע00 ,ץ116^\ 1974,
461ק3ו^0 .11

7. ,4\ב\\ .ק .261
8. \)3\4, .ק.ק .271272
9. ,^ונ11 .ק.ק .243246

10. 1151^, ז6*ק3ו^ם .9
11. ,6\ב\\ 61*ק3ו01 .11

48



מת בה הסביבה של ומואץ דינאמי התפתחות קצב
ארגונים גם כמו אותה, מחייב ישראל, משטרת פקדת
ארגוני עיצוב של דרך השאר, בין לנקוט, אחרים, רבים
המערכת של הן מתמשך 31ח133110ח0193) (ח6819ם

בתוכה. תתמערכות של והן כולה
אר לעיצוב שונות גישות מציעה המקצועית הספרות
הגישות אחת של קצר בתיאור כאן נתרכז אנו גוני!.

המערכת. גישת 
של כשלונן לאור צמחה ארגוני לעיצוב המערכת גישת
שינוי, אסטרטגיות לפתח ניסיון ותוך האחרות הגישות
מבניים טכנולוגיים, לגורמים בוזמנית המתייחסות
מטלות של למשתנים מתייחסת זו גישה וביןאישיים.
ממקדת היא אדם. וכוח טכנולוגיה מבנה, ,(1331>3)
בתהליך המרכזיים היסודות לארבעת הלב תשומת את
הארגון (0313ח139ם)בעיות אבחון  הארגוני העיצוב
הפו הבנייה(9ח1111^ו1ו81)של ,. סיסטמיים במונחים
בארגון; והטכנולוגיה התקשורת הסמכויות, נקציות,
שתוכננו, השינוי או (ר01ו*1:3רו6רדו16קוח!)הבנייה יישום
היומ ההתנהגות בדפוסי כראוי ישולבו שהשינויים כך
יעילות של (רו31:10[311/\£) הערכה העובדים; של יומיים

הארגוני. העיצוב
האבחון שלב כי סבורים רבים ארגון ואנשי חוקרים
פרנץ' הארגוני. העיצוב תהליך של המרכזי השלב הוא
נו מהם העיקריים, הצרכים את מדגישים למשל, ובל,

האבחונית: הפעולה בעת
הדברים מצב את לדעת הוא הראשון "הצורך
ההש הן מה לדעת הוא השני הצורך ; שהוא כפי

.2 שננקטות" הפעולות של התוצאות או לכות
ב הארגוני האבחון שלב את בקצרה מגדיר בקהארד

אלו: מלים
ובדי בשינוי הצורך בדיקת פירושו "אבחון...

.3" המערכת מצב קת
למ או הארגון למעצב מספק האבחון אחרות, במלים
הספציפיות הבעיות בדבר עדכני מידע השינוי תכנן

שינוי. לבצע אם להחליט לו ומסייע והקונקרטיות
האבחון, לשלב המיוחסת המיוחדת המשמעות בגלל
לבחון הראוי מן לעיל, החוקרים מדברי שמסתבר כפי
והגי הארגוני האבחון משמעות את מעמיקה בחינה
בקצרה, כאן לעשות ננסה זאת אליו. השונות שות
הרב המצטבר הידע כל את להקיף להתיימר מבלי

זה. בתחום כבר שנרכש

לשאלות להתייחס הארגוני למאבחן מציע .* בקהארד
הבעיה מהי : האבחונית לפעילותו מנחים כקווים אלו
ותתמערכות מערכות אלו י השינוי של הספציפית
כמה עד תתמערכתי כל של המצב מה מושפעות?
ול שינוי לקליטת מוכנות ותתהמערכות המערכות

ן ביצועו

מרכזי שלב ארגוני אבחון
הארגוני השינוי בתהליך

שדמי אראלה רבפקד
ההדרכה במחלקת והסברה חינוך מדור ראש  האחרונה לעת עד
עוזרת פנים, הסברת קצינת בתפקידים: השאר בין שימשה בעבר
במשטרה משרתת והשתלמויות. חינוך קצינת המשטרה, לדובר
באוני עבודה ביחסי שני תואר לימודי סיימה שנים. משבע למעלה
באוניברסיטה לקומוניקציה בחוג תעודה ולימודי מיניסוטה ברסיטת

ירושלים. העברית,
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לשינוי ''מודל בקהארד בפי שמכונה במה המאבחן משתמש אלו, לשאלות בהשיבו
של זה במודל המרכזיים המרכיבים ההתנהגות". מדעי של המבט מנקודת מתוכנן

הם: האבחון תהליך
השינוי. בעית הצגת .1

הארגון. של הרלבנטיות היחידות ניתוח .2

בודק כזה ניתוח השינוי. עם להתמודד ויכולתה יחידה כל של עמדותיה ניתוח .3
תתמערכות של אבחון הוא האחד התחום רחבים: תחומים שני בדרךכלל
"קבוצות להיות עשויות אלו תתמערכות כולו. הארגון את יחד היוצרות שונות,
שהן או מחקר, קבוצת או ייצור מחלקת הבכיר, המינהל דרג כגון: טבעיות",
או מנהליהביניים דרג או הבכיר המינהל דרג כגון: דרגים, להיות עשויות
כולל ארגוניים, תהליכים הוא ארגוני אבחון של השני התחום האדם. כוח כל
ניהול ביןקבוצתיים, יחסים תקשורת, ודפוסי סגנונות החלטות, קבלת תהליכי

.■■< תכנון" ושיטות מטרות קביעת קונפליקטים,
המסיי שימושיים, לוחות שני לקורא בספקם בקהארד של בדרכו המשיכו ובל פרנץ'
רלבנ חשובים ותהליכים תתמערכות או האבחוני המוקד בהגדרת למאבחן עים
ההכרחיים אבחון ובשיטות במידע המאבחן את מתדעים הלוחות לכך, בנוסף טיים.

תמציתית. בלשון בזה מוצגים הלוחות שני .6 ותהליכים תתמערכות לניתוח
שהוא "למרות בוזמנית: הלוחות בשני להשתמש המאבחן שעל מדגישים הכותבים
קבוצה על ובמידע הראשון) הלוח בעזרת (המוגדרת ספציפית מטרה בקבוצת מתעניין

השני...>"■ הלוח על יסתמך ולכן זו, בקבוצה המתגלים בתהליכים גם עניינו זו,
ה"מה" שהם הארגוניים התהליכים חשיבות את מדגישים החוקרים מזאת: יתרה
מבחינת הארגון לימוד פירושה הארגוניים התהליכים ידיעת הארגון... של וה"איך"

שלו". והמורכבת הדינאמית המציאות
: ארגוניים משתנים של קבוצות בארבע מתמקד 8 טריאנדיס

טכנו משאבים, אחרים, אילוצים הארגון, תולדות סביבה, כולל:  תשומה .1
לוגיה.

ארגוני, מבנה סטאטוס, סוציומטרית, ותקשורת, אינטראקציות : כולל  מבנה .2
הקבוצה. מאפייני

(9ח011*1ח10/\1), פיקוח נ06ח3ח6*ח131/\1), הישארות מנהיג, : כולל  פונקציות .3
עובדים.

עמדתית. מטרתית, : כולל  תפוקה .4

מער ארבע בין הנוצרים השונים היחסים בניתוח הצורך את מדגיש הוא לכך בנוסף
משתנים. מערכת כל בתוך הנוצרים אלו וכן משתנים של אלו כות

יתייחס הארגון, של התורפה נקודות את לאתר, הבא ארגוני, שאבחון מציע לוינסון
ואת עצמו את הארגון ראיית תוכניותיו, הארגון, מטרות : עיקריים תחומים לכמה
השלכות שלה הארגון, מטרת את בעיקר מדגיש הוא ומנהיגותו. אחרים, עם יחסיו
למה שמתייחסת היא זו תפיסה שלו. העצמי הדימוי כלומר, הארגון, תפיסת לגבי
תיאום, תקשורת, של מערכות כלומר: זאת, עושה שהוא ולדרכים עושה שהארגון
מנהיגות מטרותיו. את לבצע שיוכל כך בנוי להיות הארגון על ותמיכה. פיקוח הכוונה,
יש לפיכך, אפשריים. לשינויים עצמו להתאים ביכולתו מרכזי גורם היא הארגון

.9 כולו האבחון מתהליך כחלק כראוי אותה לבחון
קווי למאבחן המציגה וברורה, שימושית תוכנית לנו ומספק מוסיף עוד לוינסון

ומעשיים. ברורים פעולה
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ארגוניות תתמערכות אבחון .1 לוח

לאבחון מקובלות שיטות מחפשים אותו המידע והדגמה פירוש האבחון מטרת או מוקד
קבוצתיים ראיונות שאלונים,

נציגי של תקופתי פאנל ואישיים.
שיטות מדיניות, בחינת הארגון:

הארגון. של תקנות פעולה,

תצפיות. ראיונות, שאלונים,

וקבוצתיים, אישיים ראיונות
פגישות על תצפית קצרים, שאלונים

עצמי. אבחון הצוות,

וראיונות, שאלונים
תיאוריים. שאלונים

תתהמע שתי בין עימות פגישות
תתמערכת כל של ראיונות ; רכות

תצפיות. ; יחד שתיהן ושל

בין מפגשים נפרדים, ראיונות
תצפית. עימות, מצבי הקבוצות,

עבודה, צוותי מפגשי ראיונות,
עצמית. הערכה

לניתוח טכניקות ראיון, תצפית,
תפקידים.

קבוצה כל כיצד רשימות פיתוח
שאלונים, חברתה, את תופסת

ראיונות.

הארגון, תרבות הארגון: נורמות
חברי של ורגשות דעות עמדות,

הארגוני; האקלים הארגון;
ארגוניים. תהליכים

תתהמערכת איך וכן: כנ''ל, מידע
חברי איך י ולהיפך השלם את תופסת
לבין בינם מסתדרים תתהמערכת
והתהליכים המבנה האם י עצמם
לדרישות מתייחסים הארגוניים

וכוי. ל המיוחדות

בעיות וכן ועמדות, אקלים תרבות,
היעילות, לשיפור דרכים הצוות,

תהליכים ממונהחבר, יחסי
וכיוצ"ב. קבוצתיים,

המטרות, את ופקודיו הארגון תפיסת
מהי הרצויות; המטרות תפיסת

החיצוניים הכוחות מהם ; התחרות
ההשפעה. בעלי

את תופסת תתמערכת כל כיצד
בעבודה הבעיות מה ; חברתה
לשתף יוכלו כיצד ; משותפת

התפוקה את לשפר כדי פעולה
וכיו"ב.

בעלי הם האם היחסים; איכות
; המטלות לביצוע הדרושים הכישורים

משתפי או תחרותיים הם האם
כתת יעילים הם האם ,. פעולה

וכיו''ב. מערכת

הארגון; ציפיות לפי פועל הוא האם
ותפוקתו; מקומו את תופס הוא כיצד
הוא האם ; שכיחות בעיות יש האם

יכולת או כישורים לידע, זקוק
וכיוצ"ב. מיוחדת

צריכה ההתנהגויות מערכת האם
מוגדר התפקיד האם ; להשתנות

בין "התאמה" מהי כראוי;
וכיוצ"ב. לתפקידו האדם

תופסים אחד בחלק מפתח אנשי כיצד
; חלקיה ואת כולה מערכתהעל את
יותר טוב הפועלים חלקים יש האם

ומדוע.

גם להתייחס יכול האבחון
חיצוניים. וכוחות למערכות

מחתכים נובעת המטרה קבוצת
היררכי, דרג כגון, הארגון של שונים

גיאוגרפי. מיקום פונקציה,

כולל פורמליות, עבודה קבוצות
וקבועים. זמניים עבודה צוותי

מקומי. פרופסיונלי ארגון כגון:

השלם, הארגון של חלקים
תתמערכות, משתי חברים הכוללים

בעיות להם יש כאשר בעיקר
משותפות. אחריות

עמיתים וכפופים, ממונים של זוגות
החברים עובדים בזה, זה התלויים

קבוצות. בכמה

כגון: בארגון יחיד כל
וכיוצ"ב. אגפים, ראשי הנשיא,

התנהגויות מערכת הוא תפקיד
כתוצאה אדם ע"י המבוצעות
מסוימת משרה ממלא מהיותו

בארגון.

והסדר, החוק מערכת כגון:
חקירה, סוכנויות המשטרה, : כולל
התביעה. סוהר, בתי משפט, בתי

כולו הארגון

שמטבען גדולות תתמערכות
והטרוגניות. מורכבות הן

שהן קטנות מערכות תת
והומוגניות. פשוטות בדרךכלל

פשוט שהוא שלם, קטן, ארגון
יחסי. באופן והומוגני

ביןקבוצתיות. תתמערכות

שלשות. או זוגות
5^3ח1") 01 (68()3ץ0

יחידים

תפקידים
(80168)

ארגוניות ביןמערכות
מערכתעל היוצרות
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ארגוניים תהליכים אבחון .2 לוח

לאבחון מקובלות שיטות מחפשים אותו המידע והדגמה פירוש ארגוני תהלין

במפגשים; בעיקר תצפיות,
ראיונות ; גדול למדגם שאלונים

הקבוצה. חברי עם ודיונים

ותצפיות. ראיונות שאלונים,

בעיות לפתרון פגישות על תצפיות
שתות. ארגוניות ברמות

פגישות על תצפיות ראיונות,
קבוצתיות.

פגישות על תצפיות ראיונות,
קבוצתיות.

נורמות על יעידו שאלונים
ראוינות והאוירה; המנהיגות
ההתנהגות את יציגו ושאלונים

הרצויה. המנהיגותית

למעלה, מכוונת התקשורת האם
התקשורת האם ,. לשניהם או למטה

התקשורת דפוסי האם מסוננת;
וכיוצ"ב. העבודה אופי את תואמים

; כיצד ; מוגדרות המטרות האם
מטרות; בקביעת משתתף מי

הדרושים. הכישורים בעלי הם האם

; יעיל הוא האם ; החלטה מקבל מי
נוספים בכישורים צורך יש האם

הארגון חברי האם החלטות; לקבלת
הבעיות פתרון מדרך מרוצים

ההחלטות. וקבלת

הקבוצות מי ; הקונפליקט קיים היכן
להתמודדות הנורמות מהן ; המעורבות

קונפליקט. עם

; הקבוצות שתי בין היחסים טבע מהו
האם , ברורות המטרות האם
הבעיות מה ; ברורה האחריות
נתקלות. הן בהן העיקריות

הן מה הניהול; סגנונות הם מה
ממונים בין שמתעוררות הבעיות

לכפופים.י

; נושאים ובאילו מי אל מדבר מי
חדסטרי ; האינטראקציה יוזם מי

אנכי. או אופקי דוסטרי, או

מידה ואמות מטרות קביעת
השגתן. למדידת

תוכנית ובחירת אפשרויות הערכת
הדרוש, המידע השגת כולל לפעולה,

הערכת עדיפויות, קביעת
האפשרות ובחירת אפשרויות

האחת.

אישיים ביןאישיים, קונפליקטים
ארגון. בכל קיימים וביןקבוצתיים

יעילות דרכים לארגון יש האם
ל קונפליקט עם להתמודד

או קבוצות לשתי בהם מצבים
בעיות יש מערכות) (תת יותר

אחריות. או משותפות

קובעים פורמליים היררכים יחסים
ואחרים מנהיגים אנשים שכמה
יוצר זה יחס אחריהם. נוהים

מסוימות. בעיות

סגנון דפוסים,  תקשורת
וזרימה.

מטרות. קביעת

בעיות פתרון החלטות, קבלת
פעילות. ותכנון

וניהולם. קונפליקטים פיתרון

חופפים. יחסים ניהול

ממונהכפוף. יחסי

המתלונן חולה אליו בבוא הרופא, כרופא. הארגוני האבחון לתהליך מתייחס וולמר
של החיצוניים הסימפטומים את הן מחפש הביולוגי, בתפקודו בעיות או כאבים על
שונות בעיות על להעיד יכול אחד סימפטום הביולוגיים. מקורותיה את והן המחלה
את המרשם, את הרופא גם קובע המאובחנת לבעיה בהתאם האדם. גוף במערכת
ובהתאם הארגוניים הסימפטומים את הארגוני המאבחן מחפש לו בדומה התרופות.
המבי הארגונית במערכת האמיתיים המקורות דהיינו, הסיסטמיות, הבעיות את 
ה"תרופות" את הארגוני המאבחן קובע בהתאם הסימפטומים. של להיווצרותם אים

הסיסטמיות. לבעיות
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"י: הארגוני האבחון תהליך של השונים והצעדים השלבים את מתאר וולמר
ביותר הטוב המידע את להשיג המאבחן יכול שבהן הדרכים הגדרת  כניסה .1

ומקורותיהן. הבעיות לאיתור

תוך ארגוניות בעיות בדבר ומידע חומר של בפועל איסוף  נתונים איסוף .2
התוצר. ניתוח או בכתב שאלון ורישומים, דוחות קריאת תצפית, בראיון, שימוש

במונחים וכינויים שנאסף מהחומר מימצאים של דפוסים קיבוץ  ומיון ניתוח .3
או אופרטיביות למטרות התייחסות תוך בעיות, או סיסטמיות דרישות של

הארגון. של הישארותיות

הקודם. בשלב שנתקבל המיון דיוק את לבחון כדי נוסף חומר איסוף  אימות .4
ולפעול לקבלו שיוכלו כדי האבחון, בדבר הארגון לנציגי דיווח  חוזר היזון .5

לפיו.

מבניים, שינויים או מבני, לעיצוב תוכנית פיתוח  [ח10^ג]1ו630'וק) מרשם .6
הקודמים. בשלבים שאותרו הבעיות את שיפתרו

ב הדרושים הצעדים את מציגה הקודמות, מהגישות יותר וולמר, של גישתו למעשה,
התהליך. של והתחומים התוכן את מדגישים האחרים בעוד הארגוני, האבחון תהליך
בדיקות של כמערכת הארגוני האבחון שלב את לראות ניתן אלו, שונות גישות לאור
משום בכך יש אם (גם ביניהן הגומלין וביחסי ברמות או במשתנים המתמקדות

; כדלהלן גישה), כל ע"י המודגשים גורמים מכמה התעלמות

ארגוני אבחון של המשתנים/הרמות

מדיניות

שלושה או שניים בין ניגוד או פער או האלו, מהמשתנים אחד כל בתוך התאמה אי
מסויים. שינוי מחייב שפתרונה ארגונית, בעיה על מעידים מהמשתנים

עקביות חוסר או התאמה לאי לצפות שקשה משום למטרות, מתייחס אינו זה מודל
מדיניות  הללו המשתנים שכל היא זו להנחה הסיבה למטרות. מדיניות בין
עקבי יהיה כי להניח שיש הבכיר, המינהל דרג ע''י רבה במידה נקבעים  ומטרות
להתייחס שיש המרכזי המשתנה גיסא, מאידך ומטרות. מדיניות קווי בקביעת
ואופני המטרות)  (ובהתאם מדיניות קווי בין הגומלין יחסי הוא באבחון אליו

ואינטראקציות. בתהליכים ביטוי לידי באים שהם כפי (065!*130ק) הביצוע
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ארגוני לאבחון הבא במודל שימוש להציע אפשר אלו, למשתנים בהתאם

ארגוני לאבחון למודל הצעה
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במ שימוש של חדש לעידן נכנסה הבריטית המשטרה
נכנסו הגדולות בערים משטרה יחידות כאשר חשבים.
מתוחכמים. מחשבים מערכות רוכשי למעגל הן גם
את כמובן, מעלים, כזו, ברמה טכניים חידושים
אינו בקרה מערכת תיפעול אולם, המחיר. בעיית
ובתמורה המשטרתי התקציב מכלל %1 על עולה
נכון ולנצל הכללית ההיערכות את ליעל קיומה מאפשר
כי גם להניח סביר הקיימים. המשאבים את יותר
קומ המערכות יהיו הטכנולוגית ההתפתחות בעקבות
ולתחזק להתקין יהיה וניתן יותר וזולות פקטיות

הוצאות. בפחות אותן

או הטכנולוגי הלחץ
המינהל מאמץ

סימפטון ד. מ. מייגיור
אנגליה. צפון לנקשיר, מרחב משטרת של המחקר ביחידת משרת

החברה. במדעי שני תואר בעל

הוא לדעתי, יותר, שיעור לאין גדולה שחשיבותו נושא
בא זה ביטוי הטכנולוגי". ''הלחץ לכנות שאפשר מה
או להתעלם במיכון הטמונה היכולת על להצביע
אומר, אני הניהולי. הדרג ע"י שהוצבו יעדים לעקוף
בהמשך להבהיר, מקווה שאני משום הטמונה, היכולת
וב איום ולא אתגר להוות עשויה זו יכולת כי דברי,
המש של יותר וגמיש מעודכן ניהול על להשפיע כוחה
"להת בביטוי כוונתי מה כל קודם להסביר עלי טרה.
הניהולי". הדרג ידי על שהוצבו יעדים לעקוף או עלם

באמצעות המשטרה של ובקרה'' "שליטה שמכונה מה
חשובה דוגמה רק להזכיר אם  מחשבים מערכת
רישום פירושו  המקובלים השימושים מן אחת
בשי לכן קודם שנעשו ורדיו טלפון הודעות של ממוכן
מערכות כגון מתוכנתות, מערכות השפעת ידנית. טה
הפ מישורי לכל וחודרת עצומה הינה ובקרה, שליטה
הביאה והתפתחותן בהן המשתמש האירגון של עילות
לאיתור אירועים, לרישום בהן שישתמשו כך לידי
אינ ולעריכת ההנהלה לרשות העומדים המשאבים
בעיקר עוסקות המערכות למעשה, מסובכים. דקסים
לתכנת המפתה האפשרות לכן וקיימת מידע, בעיבוד
ומינ מבצעיים שימושים לצורך המתקבל המידע את
הח תקבל שהמשטרה בכך הוא הסיכון שונים. הליים
שלי תאפשר מידע לעבד שהיכולת הנחה מתוך לטות
המחשב יעילות כולו. האירגון על יותר יעילה טה
כי יבחינו לא רבים שאנשים עד כך כל לסנוור עלולה
לגבי משמעות חסר למעשה, הינו, המתקבל המידע
הנתונים את תמציא המערכת שלהם. הביצוע צורכי
יהיה לא המחליט הדרג אם אולם, התוכנית, פי על
שה"לחץ הרי המתקבל, המידע בזרם לטפל מסוגל
ההנ לצורכי קשר כל ללא לזרום ימשיך הטכנולוגי"

הלה.
ל"הל נטייה יש שתמיד משום קיימת כזאת אפשרות

הטכנולוגי הלחץ
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בביצוע להצליח פשוט לגמרי זה ואין הישנה השיטה על הממוכנת השיטה את ביש"
את הזמן, במבחן שעמדו הישנות השיטות את היטב לבחון הכרח יש כזה. מיזוג
ולהחליט המשטרה פעילויות את היטב לבדוק יש מכן לאחר ומגרעותיהן. מעלותיהן
ורק המשטרה צורכי למעשה, מהם, לקבוע אפשר אז רק המוגדרים. היעדים מהם
המאפשרים טכנולוגיים, באמצעים להיעזר ניתן ננקטו, אלה צעדים ששלושה לאחר

מוגדרים. יעדים בהשגת יעילות יתר
בעיית קיימת רבים במוסדות במשטרה. רק לא ניכרות המינהלית האינרציה תוצאות
המוסדות, בכל הבינוניים הדרגים מן ומפקחים מנהלים פעולה. יעדי להגדיר הקושי
מבט לתת כדי אותם, המעסיקות המיידיות הבעיות מן רחוקות לעתים רק מתפנים
להפ חדשות מדיניות דרכי לבחון וכדי למשאבים כאחראים מטרותיהם על כולל
להש הטכנולוגי" "הלחץ עשוי יעדים, של מדויקת הגדרה חוסר של במקרה עלתם.
והשיטה מחשבים בעזרת המתבצעת משטרתית תכנית על צפוי בלתי באופן פיע

כזו. הגדרה חוסר יותר מבליטה רק הממוכנת
פרויקט, לניהול שאחראי מי כל בפני מציב הטכנולוגי" שה"לחץ הראשונה הבעיה
להתאים יאפשרו אשר היטב, מוגדרות ביצועיות, דרישות מכלול לקיים הצורך היא

הפעולה. ליעדי הטכניים האמצעים את

יותר מכירים המשטרה עבור מחשבים תוכניות יישום על או פרוייקטים על הממונים
"מאמץ הביטוי לתכנון. ניכר זמן להקדיש צורך יש שינוי מיישמים שכאשר בכך ויותר
המבנה של מקיפה בחינה נעשית בו תהליך בעצם זהו זה. תהליך לתאר בא המינהל"
אשר היעדים ושל  והבלתירשמיים הרשמיים  ההיבטים מכלול של האירגוני,
"מאמץ תיאורטי. באופן או למעשה להשיג, מתיימרות שונות תיפקודיות קבוצות
הארגון חלקי בין המידע מועבר בה היעילות מידת על גם זה במקרה מעיד המינהל''

יותר: מתואמת להפעלה דבר של בסופו יביא אשר תהליך או מאמץ השונים.
וצורכי התיפעול לדרישות בהתאם שינויים בו (שיוכנסו האירגוני המבנה של א.

הממשיים). המינהל
המינהליים הדרגים דרך הפיקודי, הדרג אל האירוע ממקור המידע הזרמת של ב.

המשטרה. של פעולתה איכות שיפור לשם  לשטח חזרה ומשם
יותר ודינאמית עקבית גישה בעל מינהלי מאמץ לגבש היא אלה פעולות מטרת
בצורה שינויים הכנסת להבטיח מסוגל ושיהיה האירגון לצרכי היטב שיותאם

מבוקרת.

הניהולי הדת

"מניעת והרכוש", החיים על "שמירה כמו המסורתיים, המשטרה שיעדי להבין יש
משטרה קצין ארוכה. תקופה במשך שהתפתחו אידיאלים הינם וגילוין", עבירות
"יעדי להשגת מאמצים משקיע הוא כיצד בדיוק לתאר יתבקש אשר כלשהו, מדרג
המבו סוביקטיבית והערכה מדויקת הגדרה לתת בנסותו במהרה, יסתבך מניעה",
רואן שמציגים היעדים קבלת על מבוסס שחינוכו משום גם האישי, נסיונו על ססת

מכריע. משקל בעל כנתון ומיין
תוך  זאת עושים רחוקות לעתים ורק  המשטרה אירגון את לבחון גם אפשר
קשרים למשטרה יש עמם מאורגנים, בלתי או מאורגנים אחרים, גופים בחינת כדי
השלטון או המקומיות הרשויות לגבי לדוגמה, אחרת, תגיב המשטרה שונים. מסוגים
לשרותיה. הנזקקים יחידים לגבי ואחרת המשטרה לשירותי הנזקקים המרכזי
המש מן הנ"ל הקבוצות כל מצפות למה השאלה כוללני באופן תוצג כאשר ואולם,

שיטור יעדי אחר חיפוש
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הבהי חוסר קיים בעיקר, זה, ובתפקיד מרכזי. מקום "שירות" למונח יהיה  טרה
בשטח. השוטר לגבי בעיקר ביותר, הגדול רות

מודעים הקוראים להלן: נדגים מהם אחד שונים. באופנים ביטוי לידי בא הדבר
לטפל נקראים שלהם, הראשונות השירות בשנות בעיקר במדים, שקצינים לכך ודאי
קריאות למיניהם. הסעד שרותי מטעם המומחים נקראו בטרם עוד שונים, באירועים
איזו של משטרה תחנות יומני בבדיקת למשטרה. הפניות מרבית את מהוות כאלה
המש להתערבות סיבה ''אין כגון: הערות לקרוא קרובות, לעתים ניתן, שונים, רים
בדיקה הסוציאליים". לשרותים נשלחה הודעה במקום. שקט "הכל או טרה"
המשטרה, משאבי מרבית את סופגים זה מסוג שארועים רק שלא מראה מדוקדקת
לטיב הציבורית ההערכה נקבעת פיהם על בשיקולים, נכבד מקום תופסים שהם אלא
משטרה קציני האמינו האחרונה לעת עד כן, פי על אף נותנת. שהמשטרה ה"שירות"
 שהיא המשטרה, של ה"אמיתית" לעבודה שייכים אינם כאלה אירועים כי רבים
כיום מזוהים כמה עד לכן, היא, במחלוקת השנויה הבעיה וגילויים. פשעים מניעת

כיעדים. להגדירם המאפשרת בצורה השיטור או השירות תפקידי
הרבות הטכניקות בעזרת עדיפותם סדר את לקבוע יותר קל מוגדרים, היעדים כאשר

בעבר. המשאבים הפעלת אופן ובדיקת אירועים ניתוח עלידי הקיימות,
תרשים עריכת ידי על המקומי השיטור בעיות את לנתח הצעה הועלתה בארה"ב
כדלהלן. בהן, הטיפול ודרכי הבעיות של הגומלין ביחסי העיקריים המרכיבים של
והן הבעיות של הן קפדני סיווג ביצירת תועלת להביא עשוי כזה בתרשים השימוש
ועל בעבר שאירעו תקריות על ממחשבים שהתקבלו הנתונים ניתוח ע"י פתרונן, של

המשטרה. ע"י שננקטה הטיפול צורת

המשטרה של העיקריות הפעילמית סיווג .1

המשטרה ניצבת בפניהן היסוד בעיות

בפרט הכללפוגעות על משפיעות

הטיפול דרכי

העיקריות
המשטרה של

חמוריםפיקוח קלותפשעים ועבירות תנועה בעיות

עיקרייםשירות סיעודאירועים ושירותי מידע מתן

מושגית מסגרת אימוץ כדי תוך תיעשה היעדים בחירת אם להחליט הניהולי הדרג על
המימצאים. קבלת לאחר רק תיאוריות ולגבש לפתח כדאי אם או זו, מעין

גם המבוססות רבות, אפשריות גישות מתוך אחת דוגמה אלא איננה דלעיל הטבלה
הללו, הגישות לכל המשותף מדעיים. מחקרים על וגם מראש שנקבעו ניסוחים על
בתהליך מיבצעיים משטרה מקציני הנידרשת הרבה המעורבות הוא פנים, כל על

היעדים. הגדרת
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להיות ומותר שלילי, רק היה לא האחרונות בשנים במשטרה שהצטבר הנסיון מוסדית מסגרת
האירגון, בתוך המידע זרימת שיפור כי ההכרה גוברת ויותר שיותר משום אופטימי
של התפתחותה את לקדם תוכל אשר מוסדית מסגרת בהקמת מהותי באופן תלוי

כללמשטרתית. מידע ואספקת איסוף שיטת
מקיום גם יתעלמו לא השונים, האירגון חלקי על ידונו שכאשר תבטיח כזו גישה
המתרחש על להשפיע ביכולתם ואשר משטרתיים לא ארגונים לבין בינם גומלין יחסי
חייבים אותם המשרתות המידע מערכות וגם השיטור יעדי גם המשטרה. בתוך

כאלה. חוץ בגורמי להתחשב
ההירארכיה. ממריצה בעזרתו התהליך של ביותר סכמטי תיאור ניתן 2 בתרשים
המועבר המידע הופך כך האירוע, מן שמתרחקים ככל המידע. ריכוז את האירגונית

יותר, מעורפל לקבוצה מקבוצה
על ממצים דיווחים ומקבלים דורשים בכירים שקצינים לומר אפשר כללי באופן
החלטות באמצעות נעשה הפיקוח כאשר מועילים אלה דיווחים במשאבים. השימוש
זהו המדיניות. קווי על מידע ומקבל דורש זאת, לעומת המבצע, הדרג עקרוניות.

מקודמו. ממוכן עיבוד פחות הדורש מידע סוג
דינמיים גומלין יחסי יטפח אשר אירגוני, סדר לקביעת הצעה הינו 3 מס' תרשים
מתוך זאת, המשטרה. אירגון של הפיקודי והדרג הניהולי הדרג המבצעת, הזרוע בין
בעלי נסיון, בעלי ואזרחים משטרה קציני יאיישו הניהולי הדרג יחידת שאת הנחה

ניהול. ויכולת ניתוח כושר
שינויים, הכנסת עצמו על ויקח יזום  מדרבן גורם יהווה זה שדרג היא הכוונה

: הבאים התפקידים ביצוע כדי תוך
; במשטרה הדרגים לכל שיתאימו משטרתיים ביצוע יעדי קביעת א.

שנעש ההתקדמות את להעריך יהיה שאפשר כדי ביצוע, של קריטריונים קביעת ב.
שנקבעו; היעדים לקראת כבר תה

; המשטרה בתוך השונות המחלקות בין המידע זרימת הגברת ג.
; המשאבים ניצול עלות בתחשיבי השימוש הגברת ד.

המשטרה. זרועות כל ידי על הננקטות הטיפול דרכי אחר מעקב ה.

החלטות לקבלת הנדרש הזמן ופרק האירגון שלבי .2

שנים 51 המדיניות קובעי דרג

מבטא המכוסה השטח

חודששנה הניהול דרג / \/יי הצורך מידת את
במחשבים מעובד במידע

המיבצעי הדרג
שעותשבועות
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המשטרה פעילות של המידע מערגת מרכיבי .3

הפיקודי הדרג

סטטיסטיקה
קיימת

מיבצעיים אירועים והמנהלת השירותים דרג

1

המחשבים מערכת
המקומית הרשות של

המחשב*ט מערכת
המשטרה של

יחידות של האירועים ביומני שנאספו הנתונים ישמשו הניהולי לדרג גלם כחומר
נתונים גם ויכללו ירחיבו יותר מאוחר ובשלב מידע. במערכות להשתמש כבר שהחלו

סקרים. של בסיס על או בלעדי באופן בעצמה לאסוף תוכל שההנהלה
נוספים: גורמים של בקיומם גם להיווכח אפשר הנ"ל ההדגמה לאור

במרכז: נמצאת שהיא משום מידע, מיסלקת משמשת המנהלה, יחידת א.

,. האירועים .1
הפיקוד; תחומי .2

מועבר. הוא בה והשיטה המידע של תוכנו קביעת .3

תחת הנמצאת מערכת או המשטרה, של עצמאית מחשבים מערכת של קיומה ב.
הפעלתן). לשם במחשב צורך אין אם (גם ביצוע שיטות פיתוח תאפשר פיקוחה,

האירועים אחר ודינאמי שוטף עיקוב לאפשר יכולה המשטרה של המידע מערכת ג.
: כמותיים במונחים לבטא ויכולה

; המשטרה של הטיפול דרכי של מהותן את .1
המשטרה. ניצבת בפניהן אשר הבעיות של מהותן את .2

שכבר במחקרים מקורם רבים רעיונות יחידה. כאלטרנטיבה מוגשת אינה זו הצעה
כתוצאה התגבשו יותר, רבים רעיונות הביבליוגראפית. ברשימה והמופיעים התפרסמו

לעבודה. חברים עם האחרונות השנתיים במשך שנערכו זה בנושא דיונים של

במחש בשימוש הקיים, המשטרתי שהנסיון כך על להצביע התכוונו זה קצר במאמר
מתבטא הדבר הטכנולוגי". ה"דחף של תוצאה הינו משטרתיות, פעולות לצורך בים
יועצים של מיובאת, טכנולוגיה של רצויה, בלתי לגמרי איננה שאמנם בהשפעה,
שהופקו העיקריים הלקחים אחד הצדקה. ללא פסיבי פיקוד ושל למשטרה מחוץ
אם או, המינהל" "מאמץ של יעילה שיטה לגבש צורך שיש הוא האחרונות, בשנים

סיכום
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לבין הצרכים בין התאום על הפיקודי הדרג מצד יעיל פיקוח של אחרת, זאת לנסח
של נכון בתכנון להתבטא הניהולי הדרג השפעת על במיכון, הגלומות האפשרויות
כמובן, מחייב, זה דבר השיטור. לפעולות ברורות הנחיות ובמתן היתכנות, סקרי

השיטור. יעדי של מדויקת הגדרה
יחידות על להטיל יש המשטרתיים הביצוע יעדי הגדרת של הקשה המלאכה את
עליהן יהיה ואזרחים. קצינים של מנוסים בצוותות מאוישות שיהיו הניהולי, בדרג
על גם אך הקיימים, והתנאים הצרכים על מבוססת שתהיה שיטור מדיניות לתכנן
המטרות מן בעיקר אמנם, גזורים, יהיו אלה יעדים חדשות. וגישות תיאוריות יישום
בשלבי החלים הדינאמיים בשינויים גם יתחשבו אך המשטרה של המסורתיות
בכל היטב מובנים שיהיו כדי וחדמשמעיים מעשיים להיות אלה יעדים על הביצוע.

המשטרה. אירגון של הדרגים
מן המשתקף האור את המעבירה כמינסרה שתפעל מידע במערכת צורך יש כך לשם
העיקרית מטרתה חדש. באור אותן ומאירה השונות האירגון זרועות אל הנתונים
עם קשר שמירת תוך והיעדים, האירועים בין שילוב שיאפשרו שיטות סיגול תהיה

המשטרה. לשרות הנזקקים בקהילה השונים הגורמים
וביכול המשטרה של המנהיגות בטיב וראשונה בראש מותנית מקום, מכל ההצלחה,

יעדיה. שמציבים לאתגרים להענות תה
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ו בקבוצות אזרחים מתארגנים ארה''ב מדינות בכל
שבאזו בפשע להילחם המקומיים לשלטונות עוזרים
אזר לאחרונה התארגנו אשקלון, בעיר בארץ, גם רם.
מקומות לזהות וכדי פשיעה באזורי לסייר כדי חים
ב המקומית למשטרה בכך ולעזור מסוכנים ואנשים

בפשע. מלחמתה
קשי מ200 למעלה עזבו שבאריזונה, מריקופה במחוז
לה כדי שלהם הגולף מגרשי ואת גינותיהם את שים
זהו המקומית. המשטרה למען אזרחים ארגון קים
הפורצים, את העיר מן לסלק מטרה לעצמו ששם ארגון
בעיר אונס מקרי של שורה לאחר והרוצחים. האנסים
קלסתרון אדמסמורגן שכונת אנשי ציירו וושינגטון,
כאשר אותו. ראו האזרחים מן כמה אשר אנס של
הוא משקאות, לחנות הערבים באחד החשוד נכנס

המשטרה. בוא עד ועוכב זוהה
הקשה החורף על מצביעים שהקרימינולוגים בעוד
בירידת חשוב כגורם שעברה בשנה ארה"ב על שעבר
נוסף, כהסבר מציינות, המשטרות הרי הפשיעה, שיעורי
ראש בפשע. למלחמה האזרחים של היחלצותם את
השכונ הקבוצות פעילות כי טוען אנג'לס לוס משטרת
הירידה מאחוז לכרבע אחראית הפשיעה נגד תיות

בעיר. הפשיעה במקרי

תושבי גם וכן משטרה יחידות ראשי ישנם לעומתם
סכנה הרואים המיעוטים, מן בעיקר עוני, שכונות
וה בפשיעה, החובבנית'' "הלוחמה בהתפתחות חמורה
ליצור גזעניות, עמדות ולחזק לעורר לדעתם, עשויה,
ולהביא המשטרה לטובת רשמית בלתי ריגול מערכת
רש בלתי קיצוניים חוק" "שומרי של תופעה לקיום
מנהיגים של תחושתם למשל, זוהי, (3*ח9113ו/\). מיים
על המצביעים וושינגטון, של הכושים משכונות באחת
הינם בפשע ללחימה שהתארגנו האזרחים שמרבית כך
מת בגיל ככולם רובם הבינוני, המעמד אנשי לבנים,
הם בלבד מעטים ממשלה. במשרדי ועובדים קדם
את האחרונה לעת עד שהיוו פורטוריקאים או כושים

השכונה. תושבי מרבית

האזרחים מן רבים כי להניח יש הביקורת למרות
גזעני. מניע כל ללא בפשע הלוחמה לארגון הצטרפו
מסו כושית בשכונה התארגנו למשל, כושים, אזרחים
של שורה לאחר באונס, להילחם כדי בוושינגטון ימת
לא שהמשטרה משום נפתרו, שלא ורצח אונס מקרי

מספקת. במידה לב תשומת להם ייחסה
התהוותן את להסביר שאפשר הוא זה במקרה החשוב
הפ נגד לפעולה שהתארגנו האזרחים קבוצות כל של
רבים משטרה אנשי במשטרה. האמון באובדן שיעה,
בכל לטפל יכולה אינה שהמשטרה לעובדה מודעים
כן על ומסכימים והאונס, ההתפרצות השוד, מקרי

או מתנדבים משטרת
פינה בכל קוזיק

אמיר מנחם ד"ר
מרצה ירושלים. העברית, באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון ראש
כקרימינולוג וזנות. אונס נושאי על בעולם שונות באוניברסיטאות

וקשישים. מאורגן פשע במצוקה, נוער בנושאי עסק וכסוציולוג

62



המשטרה יכלה לא שנים מספר לפני עד עצמם. על להגן כדי להתארגן האזרחים שעל
זה מצב מעורבים. להיות סרבו האנשים  וברח פגע תאונות על מידע כל לקבל

! ברירה להם אין כי לדעת נוכחו הם איכפת. לאזרחים השתנה.
בשכו אשה לאונס בתגובה ב1972 הוקם בטוחה" פילידלפיה למען האזרחים "ארגון
ירידה חלה הארגון פעילות בעקבות כי טוענים הקבוצה מארגני בעייתית. כושית נה
מכל אנשים הזמן במשך הצטרפו לארגון בעיר. אזורים כמה של בפשיעה כ%10 של
להעביר נתבקש ואף הפדרלית הממשלה מן תקציב לקבל החל הוא העיר, שכונות

בנושא. נסיונו את אחרות ממדינות לאזרחים
התפרצויות במניעת מתרכזות הערים, ובפרברי בשכונות שהתארגנו הקבוצות רוב
במדינת מסוימת בעיר בארה"ב. כיום ביותר השכיחות העבירות שהן  לבתים
בסימון פעולותיה את בפריצות למלחמה שהתארגנה אזרחים קבוצת החלה מרילנד,
הנערכים אלה כדוגמת סיורים ברחובות קיימה וכן בפריצות לגניבה המועדים חפצים
מפות, כשבידיהם מסיירים המתנדבים השומרים בארץ. האזרחי'' "המשמר ידי על
עליה ומדווחים חשודה פעילות כל אחרי בולשים וכתובות, שמות טלפון מספרי
השכונות מן באחת למשטרה. גם וכן כזו פעילות מתרחשת שבסביבתם לאנשים מייד
בערב, התרחשו הם משותף: מכנה להם שהיה רבים ונדאליזם מקרי התרחשו הללו
לישון. ילדיהם את להשכיב או לאכול נוהגים שהאזרחים שעה החמה, שקיעת עם
של למספר שהגיעה והתופעה, אלה בשעות הפטרולים קיום על הקפידו המתנדבים

כליל. נעלמה בשבוע, ונדאליזם מקרי 7
לירידה גורמת כזאת אזרחים שתנועת לכך מודעים רבים משטרה אנשי בעוד כאמור,
טומנת זאת שתופעה חוששים אחרים שרבים הרי הפשע, מקרי במספר תלולה
ולאזרחים מאחר כי טוענים אחרים משטרה". "מדינת התפתחות של סכנה בחובה
אנשים, לעצור סמכות כל להם ואין ומאחר משטרה אנשי של והכשרה ידע כל אין
משטרה", ל"סוכני נעשים הם ובכך למשטרה לפנות מקרה, בכל חייבים, שהם הרי

חוקית. בלתי קיצונית משטרה למעין או
רק לא י אקדחים שולפי חוק" ל"שומרי יהפכו אלה שחובבים סכנה קיימת האמנם
ומנסים תוקף בכל לכך מתנגדים אף שרובם אלא כזו, כוונה כל אין שלמרביתם
כי מעיד בפילדלפיה כזאת אזרחים קבוצת ממארגני אחד כזאת. התפתחות למנוע
הפשיעה למניעת הדרכים על שונות שכונות תושבי לפני מרצה שהוא שעה קורה,
את ''יקח הוא כי ומצהיר באקדחו מנפנף בקהל היושבים מן שמישהו בשכונתם,
ביתו ליד יפטרלו לא הם כי ומודיעים מייד מגיבים האחרים אולם, לידיו". החוק
לאח התוקפנית. מגישתו לרוב בו חוזר הנלהב והאזרח בטעות, בהם שיירה מחשש
קבוצות בארה"ב התארגנו ולכן זקנים נגד לפשיעה הלב תשומת הופנתה רונה
שבאריזונה מריקופה במחוז וזקנים. מבוגרים אזרחים ולמען ע"י רבות אזרחים
בשכונת בפשע. למלחמה  אזרחים כ3000 המונה  ביותר הגדולה התנועה קמה
האגו מבין הגדולה היא ואגודתם קשישים הם המתנדבים רוב זה, שבמחוז סןסיטי
שאין הסתבר לאזרחים כאשר אחרים, במקומות כמו עלתה, היא שבמחוז. דות
משטרה, בבגדי ברחובות פטרלו האזרחים הפשיעה. למניעת מספיקה המשטרה
עצמה המשטרה אשר עד ממונעות גולף ובעגלות בג'יפים והשתמשו אקדחים, עם
אורות צופרים, (עם רגילות משטרה מכוניות זה אזרחי לארגון לספק החליטה
של המוצלחת בפעילות והכרתה הוקרתה את בכך להביע כדי ורדיו), אדומים

האירגון.
חסך למשל, מריקופה, מחוז כלכלי: היבט גם יש אלה התנדבות שלתנועות לזכור יש
היו לו להוציא צורך שהיה דולר, מליון על העולה סכום המתנדבים פעולות ידי על
אנשי ידי על שאומנו לאחר המתנדבים, המשטרה. ידי על מתבצעות אלה פעולות
מוס על שמירה כגון פעולות ביצוע תוך פשיעה, במניעת לטפל יכולת גילו המשטרה,
המשרד סמים. הברחות ומניעת אווירי שיטור גם וכן וכוי תיכוניים בתיספר דות,
השי אמצעי של ושכלולם התפתחותם את מעודד ומניעתה, הפשיעה לחקר הפדרלי
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13 של מענקים זה משרד הקציב לאחרונה פעילותם. למימון כספים ומקציב טור
בפשע. בלוחמה העוסקים שכונתיים לאירגונים דולר מליון

: לפתרונן המחכות בעיות קיימות זה מסוג פעולות של הצלחתן ולמרות זאת עם
כי ברור כאשר פשיעה, לגבי ואינטנסיבית גבוהה מודעות של כדאיותה בעיית א.
ואף והפחד הבטחון אי תחושות נשארות בעטיים, ואולי הבטיחות אמצעי למרות

גוברות.
קנאיות. חוק" "שומרי קבוצות בעיית ב.

במדינת חיים של התחושה והתעצמות משטרה לסוכני אזרחים הפיכת של הבעיה ג.
משטרה.

הארגונים של הדוק פעולה שיתוף ידי על להימצא יכול אלה לבעיות חלקי פתרון
ומעשית. רעיונית בהדרכה המשטרה של יוזמה ונקיטת המשטרה עם המתנדבים
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בחברה הפשע בנושא סטטיסטיקות לפרסם יתכן לא
קיום על ומקפידים מרוצים אזרחיה שרוב המצהירה
על מתקשים, בריתהמועצות בחקר העוסקים החוק.
החוק. על העבירות בתחום הנעשה על מידע להשיג כן,
מידע להשיג המערב מן החוקרים יכולים לאחרונה אך
מתוכם ולעמוד הסוציולוגיה, בתחום נתונים מפרסומי
וכן השיטות על בבריה''מ, הנפוצים הפשיעה סוגי על
האזורים בין הפשיעה בשיעורי ההבדלים על גם

השונים.
בזמן שנערכו מחקרים, על לדווח בכוונתי זה במאמר
סובייטיים וסוציולוגים קרימינולוגים ע"י האחרון
עסקו אשר המחקרים, מימצאי על פרטים ולהביא
וכל פיזיים תנאים בין קשר קיים כי ההנחה בבדיקת

פשיעה. לבין כליים
בפרקלי מחלקה כראש המשמש סחרוב, א.ב. פרופסור
העו צוות בראש עתה עומד בריה"מ, של המדינה טות
התעניין הצוות ומניעתה. לפשיעה הסיבות בחקר סק
וסוגיה הפשיעה שיעורי התפצלות של בבעיה בעיקר
ניתוחקרי כי הנחה מתוך גיאוגרפיים, אזורים פי על
לגילוי יביא השונים, המחוזות של מינילוגימשווה
ועל הפשע מחוללי החברתייםהקונקרטיים הגורמים
הגור הם מה מוחלט באופן לקבוע יהיה אפשר פיהם
את מונעים גורמים ואלה הפשיעה את המעודדים מים

התפשטותה.
וקיימת הפשיעה לחיסול חותרת הסובייטית החברה
שנה 60 לאחר כי על הקרמלין שליטי בקרב אכזבה
פרופסור קיים. עדיין הפשע המרכסיזם שלטון של
ויאפשרו הפתרון את ימצאו שמחקריו מקווה סחרוב
הפשיעה ממשיכה שבגללן הסיבות לגבי רעיונות ''לגבש
הסוצ החברה התפתחות של זה בשלב גם להתקיים
ואת בפשיעה שחלו התמורות את להכיר , יאליסטית

לחסלה". כדי לנקוט שיש האמצעים

המועצות בברית הפשע

שאו קנט
התואר תלמיד בבריתהמועצות. חברה בנושאי התמחה סוציולוג.
עוסקת שלו המאסטר עבודת אנגליה. אקסטר, באוניברסיטת השני
מאמרים פרסם בבריתהמועצות. החברתית הפסיכולוגיה בנושא

שונים. עת בכתבי

הפשיעה בשיעורי קבועים, אך ניכרים, הבדלים ישנם
הכפריים. 1בא?(ר>ם במחוזות השונות, ברפובליקות
מאשר שבע פי הפשיעה שיעור גדול מסוימים באזורים
שני בין השוואה לערוך בחר הצוות אחרים. באזורים
1210 של בתקופה התגלה, ביניהם אשר מחוזות,

הפשיעה. בשיעור 2.52 פי גדול פער שנים,
עוסקים התושבים בעיקרו, תעשייתי  אי אזור
%16 רק הכבדה. לתעשייה ועץ פחם ועיבוד בייצור
וניידותה האוכלוסייה ריבוי שיעורי כפריים. הינם
למע שלוש. פי האוכלוסייה גדלה 1926 מאז : גבוהים
אוכ בעלות בערים מתגוררים התושבים ממחצית לה

המחקר אזורי תיאור
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שנה. מ40 יותר לפני לרוב, הוקמו, ואשר תושבים מ100,000 למעלה של לוסייה
מצרכי ייצור של המסורתי לעיסוק תעשייתית. מבחינה פחות מפותח  בי אזור
עיבוד עבודה, כלי ייצור כגון: תעשייה ענפי האחרונות בשנים נוספו ועיבודם, מזון
מכלל %45 מהווים והכפריים ותיקה האוכלוסייה אחרות. קלות ותעשיות מתכות

בממוצע. שנה 400 בני הינם היישובים כל התושבים.

הראה האזורים, בשני החברתידמוגראפי המבנה לבין הפשיעה בין הזיקה ניתוח
אשר קבוצות, של שכיחותן מידת לבין הפשיעה רמת בין הישיר היחס את רק לא
בעלי ערים תושבי ,2925 בגיל גברים כגון: (קבוצות גבוהה שלהן הפשיעה רמת
בשני הקיים, ההבדל את גם קבע אלא ופו'), פשוטים פועלים נמוכה, השכלה רמת

השונות. הקבוצות של הפשיעה ברמת שהושוו, האזורים
הבדלי בין היחס מהו לברר צורך לכן, היה, המחקר, מימצאי את נכונה להעריך כדי
חינוך, מין, (גיל, הכלכלידמוגראפי במבנה ההבדלים לבין האזורים בשני הפשיעה
לבין הפשיעה רמת בין קשר, יש מידה באיזו וכן וכוי), מגורים מקום אופי מקצוע,
השתמשו החוקרים הנ''ל. הקבוצות מן אחת בכל מחוללתפשיעה, בפעילות עיסוק
הפשיעה בחקר "בעיות בספרו (המתוארות קוגן מ. עלידי שפותחו חישוב בשיטות
ב נובע, ב' לאזור בהשוואה א' באזור הפשיעה ריבוי כי וקבעו ,(1975 ומניעתה"
וב%4$.77 האוכלוסייה, של החברתי במבנה ההבדלים מן  מהמקרים %11,16
החברתיות. הקבוצות מן אחת כל של מחוללתהפשיעה הפעילות מן  מהמקרים
פושע. הופך אלא פושע נולד אינו שאדם גורסת הרשמית הסובייטית ההשקפה
המוסריתפסיכולוגית ברמה ליקוי של תוצאה הינה זו, גישה לפי פושעת, התנהגות
החליט כך משום ורוחניים. חומריים מצוקה תנאי עקב הנוצר ליקוי האישיות, של

את: לחקור הצוות
הפשע. סוגי א)

ושכרות). אלכוהוליזם (כגון: חברתית האנטי ההתנהגות ואופי נורמות סוגי ב)
של והמוסר החוק שמירת מושגי פי על הנקבעת האזור, של המוסרית" "האווירה ג)

האוכלוסייה.
העבו אופי כלכלית, רווחה למשל: האזור, של החברתייםכלכליים האיפיונים ד)
האזורים מן בעיקר בארץ, (בפנים ניידות תהליכי של שליליים היבטים ותנאיה, דה
בסיביריה, מפותחים, הבלתי האזורים אל המדינה, של המפותחים המערביים,

וכוי. הרחוק), במזרח
בקביעת המשטרה של חלקה על קרימינולוגים מספר הצביע ובארה"ב בבריטניה
מינהליים שגורמים לכך ערים היו הסובייטים הקרימינולוגים גם הפשיעה. שיעורי
הרישום, הליכי הפשיעה, במניעת העוסקים המנגנונים של הטיפול צורת כמו 
שיעורי השתקפות על משמעותי באופן להשפיע עלולים  המשפט רשויות וגישת
להשקפת שיש ההשפעה מלבד וזאת הרשמיים, הסטטיסטיים בנתונים הפשיעה
התחשבות אפשרו לא ועמיתיו סחרוב שערכו המחקר תנאי אך שם. השוררת העולם
מסוימים, חברתיים שתנאים כך על אומנם, מצביע, סחרוב פרופסור אלו. בגורמים
הפשי שיעורי על בעקיפין להשפיע עלולים וניידות, עבודה תנאי כלכלית, רווחה כגון
; חברתייםפסיכולוגיים גורמים באמצעות בעיקר ביניים, גורמי באמצעות וזאת עה,

בחשבון. אלה גורמים נלקחו לא הנדון במחקר אולם,

המחקר מטרות

הסטטיס נתוני על התבסס האזורים, בשני הפשיעה את שחקר הסובייטי, הצוות
שאלו שלושה וכוי. המשכורות החיים, רמת על הפשיעה, מצב לגבי הרשמית טיקה
פשעים כ4000 בחשבון נלקחו בערך. איש ל600 הופנו במיוחד, הוכנו אשר נים,

המשפט. בתי של פרוטוקולים כ15,000 ונבדקו
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הבאות: העבירות על נדונו אשר פושעים של קבוצות ארבע נחקרו
חמורה. גופנית חבלה וגרימת תחילה בכוונה רצח א.

עונשים נגזרים מהן חלק בגין אשר עבירות הציבורי), הסדר (הפרעת בריונות ב.
כבדים.

המדינה. רכוש גזילת ג.
פרטי. רכוש גניבת ד.

וסוגיה הפשיעה בשיעורי הבדלים א. המימצאימ
החמו הפשעים שיעור עולה יותר), מתועש אזור (שהינו א', שבאזור גילו החוקרים
יתר ב'. באזור אלה פשעים שיעור על בריונות), (מלבד לעיל שמנינו הסוגים מן רים,
היו בהן עבירות יותר גם התרחשו הפשיעה, שיעור יותר גבוה בו א', באזור כן, על

לקורבנותיהם. תוקפים בין אלימות התנגשויות
נפוצה אלימה פשיעה מראש: לחזותן היה שאפשר למסקנות הגיע הרוסי המחקר
קשר קיים כי גם, אישר המחקר הפשיעה. שיעור יותר גבוה בהם באזורים יותר
האלכוהול. צריכת לרמת הפשיעה שיעורי בין כלומר לשיכרות, פשיעה בין הדוק
בכל הנפוצה האלכוהוליזם לבעיית ביותר ערים הסובייטיים השלטונות ואומנם,
הביעו ,1976 אפריל חודש בסוף בקייב שהתקיימה בוועידה האוכלוסייה. מיגזרי
אמצעים נקיטת על והמליצו בנדון דאגתם את ורפואה, חוק משטרה, חינוך, מומחי
העבריינים, מהנערים רבים והאלכוהוליזם. השיכרות בעיית עם להתמודד כדי שונים,
עבירות בגלל לשם נשלחו למוטב, להחזירם המיועדים ובמוסדות במחנות השוהים
המרבים הצעירים והפועלים הסטודנטים של מספרם שתויים. שהיו שעה שביצעו
בלתי מזקקות על לפשוט סמכות לה להעניק דורשת אומנם והמשטרה גדל בשתייה
הועלתה זו בוועידה שתייה. הילולות לערוך נוהגים בהם המקומות ועל חוקיות
נמ וכן שיכורים, ובעבריינים באלכוהוליסטים שיטפל מיוחד מוסד להקים הצעה,
בוועידות שהתקבלו החלטות בביצוע התמהמהו אשר השלטונות על ביקורת תחה

קודמות.
באזור חריפים משקאות על שהוצאו שהסכומים הראתה האזורים שני בין השוואה
עלידי גם אלא עבריינים, עלידי רק לא ב', באזור שהוצאו מאלה גבוהים היו א'
בהם במקומות אלכוהול לצרוך נטו עבריינים שתיינים החוק. שומרת האוכלוסייה
לעומתם, חוק, שומרי ספורט. ובמגרשי ברחובות למשל, בחנויות,  אסורה השתייה
ידידים ת בחבר פרטיים, ובבתים בחתונות מכובדות, חברתיות במסיבות לשתות נהגו
בחברת או זרים בחברת קרובות, לעתים שתו, העבריינים השתיינים ; משפחה ובני

באקראי. נפגשו עמם אנשים
חברתית. אנטי התנהגות ברמות הבדלים ב.

ההתנהגות ברמות ניכרים הבדלים גס נמצאו הפשיעה, סוגי בין ההבדלים מן לבד
העדרות (בעיקר לקוי עבודה מוסר בריונות, טפילות, חיי כמו: האנטיחברתית,
במספר האזורים בין הבדל גם ניכר מין. במחלות והידבקות מספקת) סיבה ללא
במספר לגדלם, הזכות את איבדו מכך וכתוצאה ילדיהם את זנחו אשר הנאשמים
ברשי המשפחה. חיי מתחום האחרות התביעות ובמספר באבהות להכרה התביעות
א' באזור הפשיעה שיעור כי האזורים, שני בין השוואה הראתה פשעים 40 של מה

ב'. באזור מאשר 21.5 פי גבוה
המוסר. בתודעת הבדלים ג.

מלמ שמיעה, עדי של ודיווחים בבריתהמועצות שנערכו משפטים של פרוטוקולים
כוונתה בעקבות זאת לעבריינים. מוסר להטפת רב זמן מקדישים השופטים כי דים
אלא להענישו, או בעבריין לנקום לא הסובייטית, השיפוט מערכת של המוצהרת
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זכאים. לצאת סיכוי יש סגולה ליחידי ורק חמורים הינם גזריהדין למוטב. להחזירו
התכנס בטרם עוד נעשים המשפטית, והחקירה העדויות שמיעת הויכוחים, מרבית
המוסר של המידה אמות את לקיים הסובייטית החברה חתירת לדיון. ביתהמשפט
במסגרת נוצרו אשר והערכים הנורמות מערכת על לשמור כלומר, המרכסיסטי,
הצוות : לדוגמה המשפט. בתהליך כפייתיות לידי מביאה הקומוניסטי, הקולקטיב
המוסרית התודעה ברמת הבדלים ולגלות לנסות מעוניין היה סחרוב פרופסור של
התנאים שעקב להניח, מקובל האזורים. בשני האוכלוסייה על המקובלת חוקתית
פסי נוצרת הנדון, לאזור האופיניים התנאים ובכללם האובייקטיביים החברתיים
הפרט של המוסרי אופיו על השפעה ובעל מכריע גורם המהווה חברתית כולוגיה

התנהגותו. על גם דבר של ובסופו
הקומוניסטית המפלגה של המוחלטת לשליטתה נתונים בבריה"מ, התקשורת אמצעי
והעתונות הרדיו הטלוויזיה, הרשמיות. ההשקפות להפצת מכשיר משמשים והם
המחקר מימצאי המדינה. ברחבי מקום לכל הרשמית העולם השקפת את מחדירים
בגישה האזורים שני בין הבדלים ניכרים לא וכי מקום בכל דומה השפעתם כי הראו
שהשקפותיהם אזרחים של ניכר מספר היה האזורים בשני זאת, לעומת מוסר. לערכי
מכל אחד הסוציאליסטית. החברה של הנורמות מן סטו והצדק המוסר בנושאי
החריגה הייתה ב' באזור חריגות. שנחשבו דעות הביע בוגרים תושבים חמישה
לקולקטיב לסביבה, שלילית וגישה לעבריינות סובלני יחס גילו התושבים בולטת.
יותר מקרים ב23 השלטונות להשקפת התאימה לא ב' באזור הגישה ולשכנים.
כקריטריון נקבעו אשר מקרים, 17 של כולל סך מתוך וזאת א', באזור מאשר
כפרית שאוכלוסייה כך על מצביע הדבר והחוקתית. המוסרית המודעות לבחינת
זאת עם הקיימים. ובחוקים הכלל בדעת העירוני הציבור מן פחות להתחשב נוטה
ולמשטרה. לחוק גישתם ומבחינת מוסרית מבחינה יציבים פחות א', אזור תושבי היו

מהססות. תשובות ונתנו פקפקו יותר רבים
המוסרית המודעות של לאופיה כי המחקר, מתוצאות מסיק סחרוב פרופסור
מושפע היחס העבריינות. רמת על ישירה השלכה אין מסוים, באזור והחוקתית
לא משפיע באזור המיוחד המצב כלומר, האובייקטיביים, החברתיים התנאים מן
של התנהגותו ואופני גילויי על גם אלא והפרט, הכלל של המודעות עיצוב על רק

הפרט.
נשארת והחוק המוסר של המקובלת הנורמה מן החריגה רמת כאשר גם לכן,
לתנאים בהתאם וזאת להשתנות, האנטיחברתית ההתנהגות תדירות יכולה יציבה,

האנשים. ועובדים חיים בהם האובייקטיביים
למוסר המודעות העדר את רבה במידה מנטרלים ב' באזור יותר הנוחים התנאים
האזור לתושבי מאפשר א' באזור הגבוהה העבריינות שיעור זאת, לעומת ולחוק.
מאשר משמעות פחות לכך שיש למרות יותר, קרובות לעתים מודעות העדר להפגין

ב'. באזור
ה"טובה'' המוסרית שהרמה סבור סחרוב פרופסור י זה בעניין לעשות ניתן מה
העבריינות. לירידת לגרום כדי כשלעצמה מספיקה אינה א' אזור תושבי של
החיים. רמת והעלאת החומריים התנאים שיפור עלידי רק להיעשות יוכל הדבר
לסבך הנראה, ככל מתאים, אינו ב' באזור התושבים של המוסרי המידה קנה
האזור, של המואצת ההתפתחות עקב הנוצר השונים, היבטיו על החברתיים החיים
למצוא אפשר זו, להשקפה הוכחה חברתיתכלכליתמדעיתטכנולוגית. מבחינה
מסו עבירות בשיעורי ירידה על המראים המחקר, במימצאי סחרוב, פרופסור לדעת

בי. באזור שחלה ההתדרדרות ועל אי באזור ימות

והגירה עבריינות בין היחס ד.
כפי ואשר  הפשיעה של האזוריים בהבדלים העוסק המחקר, של נוסף היבט
עבריינות בין היחס הוא  בו עוסקים בבריתהמועצות הסופרים רק לא שמסתבר
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כי מזמן הבהירו בינגזעיים ביחסים העוסקים הסוציולוגיים המחקרים והגירה.
בארצות המארחת. הקהילה או האומה עם מהגרים קהילות ביחסי בעיות קיימות
במבוכת ופשיעה חברתית סטייה להסביר בהחלט אפשר וארה"ב, בריטניה כמו
חדשים. וערכים נורמות אחר ובחיפושיהם החברתית, יציבותם בחוסר המהגרים,
הפשע, על ההגירה של האפשרית ההשפעה את הזכירו בבריתהמועצות רבים סופרים
מעניין כן, על הינו, סחרוב של מחקרו בנושא. בוצעו מועטים מחקרים רק אולם

ומאלף.
אולם המחקר. בתקופת למדי יציב היה שנחקרו האזורית בשני הניידות שיעור
במידת גבוה הניידות שיעור היה ב' שבאזור שלמרות כך, על מצביעים רשמיים נתונים
על שבוצע סוג, מכל הפשיעה שיעור היה זאת, בכל א', באיזור הניידות משיעור מה
באזור בדין חייבים שנמצאו המהגרים מספר א'. באזור יותר גבוה מהגרים, ידי
מן כפול היה א' באזור העבריינות וממוצע ב', באזור מאשר 3 פי גדול היה א'
קטן המהגרים של העבריינות שיעור היה ב' באזור כולו. האזור של הכללי הממוצע
הממוצע של מזה אף ונמוך הקבועים התושבים של העבריינות משיעור ב%40£30

האזורי.
לאזור העוברים שמתגרים כך על מצביעים הסובייטיים הנתונים אחרות, במלים
העוב מהגרים מאשר עבריינים פחות להיות הופכים או הינם מתועש, פחות כפרי,
למרות וזאת יותר ומפותח סבוך חברתי מבנה ובעל עירוני מתועש, לאזור ריס
הוא זה להבדל ההסברים אחד מוסרי". ''פחות כאזור הוגדר הכפרי שהאזור
ושומ בשלמות נעות והמשפחות עצמו האזור בתוך לרוב נעשית ב' באזור שהניידות
זה מסוג מהגרים כי להניח יש המשפחה. בני בין הדדית והשפעה קשר על רות
השתכנו ב' באזור כן, כמו מגורים. ומקום קליטה בבעיות פחותה במידה נתקלים
פחות היה תושביהם (שמספר קטנים ובמושבים כפריים באזורים לרוב המהגרים
הדוק החברתי והפיקוח יותר פשוט החיים סגנון בהם במקומות כלומר, מ20,000),
איש 400200 בנות קטנות בקבוצות המהגרים הגיעו ב' לאזור ולבסוף, יותר.

אותם. ולקלוט לפזר קל לכן, והיה, בשנה
פרופסור כותב והגירה, פשיעה בין הקשר על המחקר קבוצת מסקנות את בסכמו
בין ישיר קשר אין סוציאליסטית שבחברה מאשרים, המחקר "מימצאי סחרוב:
הגירה בין לא במיוחד מהיר, כלכלי פיתוח של בעטיו הנגרמים השונים התהליכים
מעוצמתה, מושפעת היא אן עצמה, ההגירה יד* על נגרמת איננה הפשיעה לפשיעה.
אליה. הנלוות השליליות הפעילויות ומן מתרחשת היא בהם התנאים מן מאופיה,
ההתחשבות מידת ההגירה, הליכי של הארגון רמת כגון: לגורמים גם חשיבות ישנה
למתייש הניתנים הסיעודיים השירותים רמת ממנה, הנובעים השליליים בהיבטים
בקרב הנעשית החינוכית לפעילות חשיבות יש כן כמו מגוריהם. ותנאי החדשים בים
החוק שמירת על המופקדים המוסדות של ולהתנהגותם החברתי לפיקוח המהגרים,

והסדר.

לעבריינות החומריים התנאים בין היחס ה.
הקשר  בה לעסוק ביותר אוהבים הסוציולוגים אשר בבעיה, המחקר דן לבסוף,
ברית פשע. אינו העוני כי בספריו דוסטוייבסקי הצהיר פעם לא לעבריינות. עוני בין
הסוציולוגים אולם הסובייטית, בחברה עוני שקיים להודות אמנם מסרבת המועצות
לבין החומריים התנאים שבין לקשר וגוברת הולכת לב תשומת מקדישים בבריה"מ
המו בברית כי טוען סחרוב פרופסור פשיעה. כולל השונות, החברתיות הפעילויות
אם חלוקות. זה בעניין הדעות וכי בנושא אובייקטיביים מחקרים נערכו לא עצות
חיובית תשובה ל פשיעה לידי מביא העוני כי לומר מותר האם פשע, אינו העתי
הכנסותיהם את השווה סכרוב במערב. רבים חוקרים על בהחלט מקובלת זו לשאלה
בבנקים, חסכונותיהם מצב שלהם, הדיור תנאי את עבריינים, ושל חוק שומרי של
הקוב אחרים וגורמים ואובייקטיבית) סובייקטיבית (מבחינה הכלכלית דיווחתם
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חברתי, מעמד חינוך, מין, גיל, כגון פרטים רשם הוא כן כמו החיים. רמת את עים
שלה. המזון וצריכת המשפחה בחיי תמורות

התגהג1ת בין זיקה קיימת כי אישר הנתונים "ניתוח לחלוטין: ברורים המימצאים
של הכלכלי מצבם כי ספק, לכל מעל התברר, החיים. רמת לבין אנטיחברתית
ממצבם הבחינות, מכל כמעט יותר, טוב היה האזורים בשני החוק שומרי התושבים
הכלכלית שרמתן האוכלוסייה, קבוצות בקרב יש כי נמצא העבריינים. התושבים של
אשר אלה שרוב כן, כמו והתברר, יותר רבים פשיעה מחוללי גורמים יותר, נמוכה

ותרבות. הכנסות של יחסית, נמוכה או נמוכה, רמה בעלי אנשים היו בדין חויבו
הנדונים של המכריע הרוב פיזית. בעבודה עוסקים בבריתהמועצות העבריינים רוב
שזו ייתכן כפיים. בעבודת העוסקים פשוטים פועלים הינם ותקיפה רצח מעשי על

והאוטומציה. המיכון הגברת על להמליץ כדי מספקת סיבה
המיכון שרמת ככל ובבניין, שבתעשייה כמובן, מצא, סחרוב פרופסור של המחקר צוות
עבודה בין גומלין יחסי קיימים הפשיעה. שיעור יותר נמוך כך יותר, גבוהה בעבודה
תכיפות היתה ב', באזור למשל, וכך, נמוכה. פשיעה רמת לבין מועשר תוכן בעלת
מיכון בעלות עבודות (שהן מכונאות בעבודות שעסקו הפועלים שביצעו העבירות
שעסקו הפועלים .32 פי קטנה בתכיפות  א' באזור ואילו ,42 פי קטנה גבוה)
בי באזור מקצועיים ממכונאים פשעים יותר 7.4 פי ביצעו לעומתם, שחורה, בעבודה

א'. באזור יותר 25 ופי
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האחרונות, במאות המערבי בעולם המהפכות מכל
דבר, של בסופו אולי, היתה התעשייתית המהפכה
על הושתתו שיסודותיה זו, מהפכה ביותר. החשובה
החב בעיצוב מכריעה היתה השכלתנית, התנועה
עבודת של מקומה את תפסו מכונות המודרנית. רה
משטר אבטלה. התפתחה מכך וכתוצאה  כפיים
שכר וילדים, נשים עבודת כגון עוולות יצר החרושת
חקיקה מנעה הזמן, במרוצת זיעה". ו''סדנאות רעב
רפור אולם בבניאדם, לרעה השימוש את מתאימה
הניכור בעית את לפתור הצליחו לא סוציאליות מות

בןזמננו. האדם של
הוא  ה''עצמיות" או הזהות איבוד  הזה הניכור
בתהליך ה"תעשייתית". המהפכה של העיקרי התוצר
והת הלכה העבודה במכונות, כפיים עמל החלפת של
האומ של הדומיננטיות שונות. התמחויות בין פצלה
המשפחה של החברתיכלכלי היסוד ונהרס דעכה נויות
מועברים היו שפעם וכישורים מינהגים המורחבת.
בין ההדוקים הקשרים נחלשו וכך נעלמו לדור מדור
העצמית הזהות איבוד ולזקנים. למבוגרים צעירים
ואט התיעוש תהליך של הלוואי ממוצרי לאחד נהפך
עולמו השקפת על מכריע, באופן הניכור השפיע אט
האירופאי האדם חיפש שנה 2000 במשך האדם. של
בדת כזאת משמעות מצא שהוא והניח בטבע משמעות
מיתוסים כי אותנו מלמדת האנתרופולוגיה ובמיתוס.
מסבירים הגדולות האתיות והדתות פרימיטיביים
אדם ושבין לחברו אדם שבין בסולידריות ותומכים
של הזו המשלימה כשהפונקציה פולחן. דרך  לטבע
וה החילוניות המדע, ע"י נהרסה או נחלשה אמונה
השגשוג בודד. עצמו את לחוש האדם החל תיעוש,
ההשגיות את יצר מהתיעוש, שנבע החדש, החומרי
מלחמת מאז המערב תרבויות את שמאפיינת בחברה,
תהליך את גם חיזק הזה התהליך .1 השניה העולם
ל"אובייקט''. הפיכתו ואת האדם של ההדרגתי הניכור

בחינוך הדיאלוגית הגישה
הפער פני על לגשר כנסיון

החברתי

גובריןיהודאין ה. שמואל ד"ר
במשרד מבוגרים לחינוך במחלקה עלתיכוני לחינוך המדור מנהל
היהו הסוכנות של הכלכלית במחלקה הפרסומים את ריכז החינוך.
הרצת באנגלית. הכלכלית" "הסקירה הדושבועון את וערך דית
וציונות. חברה חינוך, יהדות, בנושאי מחו''ל ומחנכים לסטודנטים
בית של הראשון ומנהלו מייסדו והיה תיכוניים בבתיספר לימד

בירושלים. הניסיוני התיכון הספר

מתפת ארצות כלל בדרך אמצו תקופה, אותה במשך
הן. כערכיהן הנ"ל המערביות המידה אמות את חות
לפצות בנסותה ישראל, מדינת אלו, מארצות אחת
"קדימה'' זינקה גלות, שנות אלפיים על עצמה את
של מיקרוקוסמי לדגם הפכה שנה כעשרים ובמשך

מערבית. הישגיתטכנולוגית חברה
כלל, בדרך מצליחה, אינה הישגית חברה כי בהנחה
כיצד השאלה מתעוררת  אנוש יחסי כראוי לטפח
בקונטקסט אלה. יסודיות דרכים לטפח זאת בכל אפשר
 ,,קליטת" עקב ביותר מורכב בארץ המצב נעשה כזה,
כמעט היה התרבותי שריקעם ואפריקה מאסיה עולים

בישראל וגילויו החברתי הפער
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וצאציהם אלר( עולים מהווים כיום הישראלית. המציאות במסגרת לחלוטין, זר
המדינה. של האוכלוסיה ממחצית למעלה

עצמי מניכור רבה במידה כיום סובלים הציונית התנועה חלוצי שהיו האשכנזים,
גם הס אך המערב. תרבות חיקוי של בתהליך היהודיים לשורשיהם ומהתנכרות
המער שהתרבות התמימה ההנחה בגלל ל"אובייקטים" המזרחים אחיהם את הפכו
היו התוצאות למעשה, לטובתם. היא  כגיגית הר  עליהם מטילים שהם בית
נוצר הגלויות, קיבוץ ל"קליטת" כשיטה ההיתוך" "כור גישת אימוץ ע"י הפוכות.
עדות לבין  המדינה של היסוד מניחי  האשכנזים בין חברתיתרבותי פער

המזרח.

האחרונות, בשנים בארץ חינוכיים בחוגים לבעיה וגוברת ההולכת המודעות למרות
לבעיה המודעות אדרבא, הבעיה. מקור הבנת על המבוססת גישה עדיין התגבשה לא
אפריורי של מידה באמות נעוצה לכך הסיבה השליליים. היבטיה את חיזקה

הישגית. חברה בתוך אינטגרציה תהליכי לעיצוב דאגו שלפיהן
לאפשר כדי בהם שמשתמשים הקריטריונים עיקרי את מציין (1974) אדלר חיים
בעד לעכב עלולים הבאים הקריטריונים ישראל. של ההישגית בחברה אינטגרציה
אב; השכלת .1 בפרט: האקדמית והצלחתו בכלל ילד של התפתחותו סיכויי

צריכה. רמות .4 ; דיור תנאי .3 ; המשפחה גודל .2

בבי"ס כישלון עוני, בין מאוד הגבוה היחס  יותר כללי "...באופן אדלר מסכם
ביטוי". לידי בא שוב ואתניות

לו גורמת ובכך מזרחי ממוצא הילד על מונוליתי ערכים מבנה מטילה הנ"ל הגישה
של חינוכו מתנגשות. ערכים מערכות ע"י שנרכשו נחיתות רגשי ומחזקת ניכור רגשי
ע"י נמדד הילד של משפחתו גודל מערביות. אמותמידה ע"י ורק אך נמדד האב
ל"קליטת'' לב בתום ניתן שאמנם שיכון, גרעינית. מערבית משפחה של קריטריון
מספר קיבלו לא אם אשמים אינם הילד הורי לכן המימסד, ע''י ניתן חדשים, עולים
מאלו הנובעות צריכה, רמות הילדים. מרובת משפחתם, את לשכן כדי מספיק חדרים
ברוכת מזרחית, במשפחה בהן להשתמש אסור  מערבית גרעינית משפחה של

ילדים.

גם היא כזו שגישה משום אתניות, עם ועוני בביה"ס כישלון לקשר אין מקום, מכל
למידה מאפשרים יותר טובים שיכון תנאי כי ספק אין מדוייקת. לא וגם שטחית
מזרחי ילד של הסיכויים את ישפרו לא כאלה משופרים תנאים אולם יותר. יעילה
אותו מכריחים אם האקדמי, במישור האשכנזי, כאחיו חשגים רמת לאותה להגיע
שמציין כפי אבותיו. ושל הוריו של במונחים במקום אירופאיים במונחים לחשוב
אוצר על אירופה, יהדות של התרבות את מייצג "המורה :(1976) שטאל אברהם
זאת. תרבות מכיר אינו מהתלמידים מאד גדול חלק ,. ותכניה מנהגיה מושגיה,
מבני הם והתיכוניים היסודיים הספר בבתי בגנים, הלומדים התלמידים כמחצית
מביתו... אתו מביא המזרחי שהילד לתרבות מתייחס אינו המורה המזרח. עדות
מודגמת האלה התופעות אחת שלילי..." באופן זו לתרבות מתייחס הוא ולעתים
יהדות של זו  יותר ה"גבוהה'' התרבות בפני והתבטלות נחיתות בהרגשת

.3 אירופה

ללמוד שלה בצורך להכיר חייבת  במדינה מיעוט שהיא  האשכנזית החברה
הזכות להן תהיה אז רק קדומים. משפטים בלי המזרחיים אחיה אודות על
"בדו מסביר: (1966) בובר שמרטין כפי המזרחי. מהרוב גם לכך לצפות המוסרית
את מאשר שהוא משמע טוטלית... באמת מתקיימת לשותף הפנייה אמיתי שיח

כבךאדם". איתו אישרתי אמיתי, בדושיח כשותף קבלתו ע"י האחר... היצור
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: טוען תקווה, ובתחושת באמון באהבה, דושיח המתנה ,(1973) פריירי פאולו
להיות חייב הזה והמשהו משהו; על מישהו עם כך עושה בדושיח שפותח מי כל ...
אשר תמותה בני של רוויהאהבה המפגש הוא דושיח חינוכנו... של החדש התוכן

.4 בניהאדם" כל בשביל יותר לאנושי העולם את הופכים והם ביניהם מתווך העולם
שלהם לצורך מודעים להיות כל, קודם חייבים, בארץ האשכנזים לעיל, שנאמר כפי
המובילה מודעות, התפתחות תהליך גילה פריירי עצמם. שלהם מהניכור להשתחרר
מסייע, היה זה תהליך יותר". שלמה "אנושיות מכנה שהוא ומה עצמי לשחרור
מסוגלים שיהיו ברגע בשחרורעצמי. לצורך יותר מודעים להיות לאשכנזים אולי,
הסתירות את  זו שיטה לפי  הם גם יראו בונה, בביקורתיות סביבם להתבונן
לשנות ויצליחו לאחרים אלו סתירות להתיק יוכלו שלהם, בחייהם הקיימות
ב"אחרים" לכלול (אפשר אחרים עם בצוותא והסביבה החברה את יוצרת, בצורה

מזרחים). וגם אשכנזים

הראשונה לה. קודמות דרגות 2 פריירי גילה ביקורתית", "מודעות לדרגת להגיע כדי
או עצמם את מתאימים יחידים שבה הדרגה זאת פאטאליסטית". "מודעות 
"מודעות היא השנייה הדרגה השלטת. הקיימת החברה ערכי את לעצמם מאמצים
פי על נוהגים שאינם יחידים לתקן אנשים מנסים זו בדרגה (נאיבית). תמימה"
זו בדרגה יותר. טוב לתפקד למישטר עוזרים הם כך ידי שעל בהנחה המקובל,
שחיקוי בהנחה השלטת, התרבות של והלבוש השפה המנהגים, את האנשים מחקים
הדבר אין כי מגלים הם מהר חיש אך חברה. באותה מלאה הכרה להם יקנה זה
השלישית. הדרגה  הביקורתית" "המודעות מתעוררת זו אכזבה בעקבות כך.
בדרג העצמי. הדימוי את שיחזק הייחוד אחר חיפוש לידי מביאה זו מודעות
הם קבוצתם, בני עם וביחד ה"מדכא" של האידיאולוגיה את האנשים דוחים זה
בשלב משותפות. קיומיות בעיות יחד לפתור כדי דושיח, של בתהליך פותחים
עם דושיח מנהלת אלא עצמה, לבין בינה בדיאלוג מסתפקת הקבוצה אין זה
נפש, חשבון לעשות ועליו מדכא של קורבן הוא גם כי לשכנעו במאמץ ה"מדכא",
שלוש את ממחישה 1 טבלה המודעות. של השלישי לשלב להגיע כדי הם, שעשו כפי

הנ"ל. הדרגות

פריייי של שיטתו יישום
היהודית במציאות

ישראלית

תרבות את וחיקה האחרונות, השנים ב200 ה"תמימה" בדרגה נשאר היהודי העם
שהיה (לאחר שוויון לו יקנו התרבותית וההתבטלות החיקוי כי בהנחה המערב,
אותו לגאול יבוא שהמשיח כשחיכה שנה 2000 במשך ה"פטליסטית" בדרגה
הביקורתי השלישי לשלב הביאו בי, בשלב בכישלון וההכרה האכזבה אולם מהגלות).
שהיתה הציונות, ברם, הציונות.  הלאומית השחרור תנועת ע"י עצמי שחרור 
השני, בשלב למעשה, נשארה, ה19, המאה של באירופה הלאומיות התנועות פרי
ה"מדכא" של האידיאולוגיה היה שלה האידיאל אירופית. היתה תרבותה ת"תמים".
החברה כי לב, בתום אירופה, יוצאי מייסדיה, האמינו המדינה קום לאחר ולכן,
אר פיאודליות, מארצות הבאים המזרחיים לאחיהם וגם להם גם רצויה המערבית
■ ל"מדכאים" להפוך נוטים ''הנדכאים... טוען: שפריירי כפי האיסלאם. צות
 המדינה הקמת עד  הנ"ל התהליך של הראשון חלקו ימלוך''. כי ''עבד מעין

.2 בטבלה מומחש
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פרייר* שיטו* 3י על המתעית סיחג *1

ביקורתית מודעות
(טרנספורמציה)

תמימה מודעות
(רפורמיזם)

פטליסטית מודעות
(קונפורמיזם)

חיזוק הנדכא, ע"י המדכא דחיית .1

הקבוצה או היחיד של העצמי הדימוי
המדכא חיקוי דחיית א.

אתנית להשתייכות ביטוי חיפוש ב.
העצמי ולדימוי

והקבוצה הפרט של לייחוד שור א ג.

וגו' המשטר השיטה, שינוי .2
תהליכים לשינוי חתירה א.
התנהגות לשינוי חתירה ב.

המדכא שיטת דחיית ג,

הדימוי מו הנדכא הסתייג*!* .1
המד©*) ע"י (שנקבע האידיאלי

המדכא חיקוי א,
על לענות אפשרות חוסר ב.

המדכא ציפיות
והעברתו הדיכוי הפנמת ג.
אופקי) (דיכוי לקרובים

המדגא מצפיות חייגה
חוקים על עבירה א.

הנורמות מן חריגה ב.

.2

לבעיה התכחשות
מודעת התכחשות א.

הבעיה מקיום התחמקות ב.

לבעיות להתכחשוו* תירוצים
לקויה בריאות א.

עוני ב.
אבטלה ג.

מספקת בלתי עבודה ד.

.2

הבעיה איתור

ן הבעיה מה

להשאיר יש האם
ז שהם כמות דברים

המדכא ערכי של דחייה או הבנה
הנדכאים ביו פעולה שיתוף א.

קבוצות והתהווה
הבעיה ניתוח בין הקשר ראיית ב.

לפתרונה הדרד ומציאת
האופקי הדיכוי דחיית ג.

המערכת כקורבן המדכא תפיסת ד.
ודחייתם המדכא ערכי על ביקורת ה.

הערכים בפני התבטלות
המדכא של

המדכא של המידה אמות קבלת א,
או היחיד של עצמית הלקאה ב.

הקבוצה של
ההורים דור האשמת ג.

הנדגא של עצמית רחמנות ד.

כתוצאה העונדות ראיית .1
כוחות של מפעילות
חזקים עלטבעיים

לשליטת שמחוץ גורמים א.
הגורל, האל, האדם;

וכוי הגיל, המזל,
מהמדכא פחד ב.

כמנצח המדכא ראיית ג.
מקרה בכל

למדכא אמפתיה ד.

נפש חשבון

דברים מדוע
? שהם כמות

המערכת הבנת
הבעיות כמקור המערכת תפיסת א.
לתוצאות המניע בין הקשר הבנת ב.
ממערכת מאפיינים של השלכה ג.

לאחרת אחת מדכאת

.2 הורג המדכא שגם היווכחות
הגורמות מן

בין היחסים בטיב הבחנה א.
עצמם לבין המדכאים

ממדכא מאפיינים של השלכה ב.
למשנהו אחד

פשטגית התייחסות
לגורמים

כגון: התנאים, האשמת א.
עוני בריאות,

הנסיבות האשמת ב.

.2

? אשם מי/מה
קיימת מידה באיזה

במצב? מעורבות

עצמית הגשמה
מתאימים דגמים אחר חיפוש א.

הנדכא לערכי
חזק אתני עצמי דימוי ב.
למידה עצמית, צמיחה ג.
לנושא ממושא מעבר ד.

למידה הקבוצה, בחברי אמונה ה.
כולה הקבוצה במסגרת

למצוא כדי סיכון ליטול נכונות ו.
פתרונות

ושיתוף הקבוצתי במחקר תלות .1

הקבוצה בני עם
המדכאת למערכת התנגדות ח.

המערכת של טרנספורמציה
פולמוס דושיח, ניהול א.

חברתי שיתוף ב.
מדעית גישה נ.

ותהליכים חוקים נורמות, שינוי ד.
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כדי תוך המדכא חיקוי .1
הדיכוי הגצחת

המדכא התנהגות חיקוי א.
עקרה תוקפנות ב.

לציפיות בהתאם התנהגות ג.
המדכא

לחברי פטרוני יחס הפגנת ד.
האחרים הקבוצה

התגוננות מתוך השתלבות .2
חברתית השתלבות א.

הקיימת במערכת עבודה ב.
המדכא מן התחמקות ג.

למדכא התנגדות ד.
בלבד האינדיבידואלי

פטליזם
הדין קבלת א.
המצב קבלת ב.

בפני סבילה התבטלות
המדכא

יותר טוב לגורל ציפייה א.
ולחסות

המדכא בחסדי תלות ב.

.1

מסקנות הסקת
לפועל והוצאתן

לעשות אפשר מה
ו הדברים את לשנות כדי

לעשות? יש מת
ו עשית אתה מת

? עשינו אנו מת



ישראל) מדינת להקמת (עד היהודי העם של המודעות סיווג
פריירי של הקריטריונים פי על

.2

ביקורתית מודעות
(טרנספורמציה)

תמימה מודעות
(רפורמיזם)

פטליסטית מודעות
(קונפורמיזם)

והגרה המד0* דחיית
הקגוצח בייחודיות

להידמות יכולים אינם היהודים א.
משום רצונם, למרות למדכא,
העמים עלידי נידחים שהם

המארחים
כתחליף חילונית לאומיות סיגול ב.
המקוריים היהדות ערכי לשמירת

הדימוי מן הנדכא הסתייגות
המדפא) ע"י (שנקבע האידיאלי
היהודית בהיסטוריה הערה:

הכרונולוגי הסדר מתהפך
פריירי של

שיטת את משנה המדכא א.
אמנסיפצית הענקת הדיכוי:
(באירופה) כפרטים ליהודים
ציפיות על עונה אינו הנדכא ב.

עוזבים היהודים המדכא:
עצמם ורואים הגטו את

ערך כשווי

לבעיה התכחשות
ציפייה לבעיה, התכחשות א.

המשיח לביאת
ע"י הבעיה מן התחמקות ב.
קהילת של מסגרות יצירת
הקיום על השומרת גטו,
של במצב גם הרוחני

דיכוי

הבעיות איתור

2000 היא: הבעיה
ודיכוי גלות שנות

ונו' המישטר השיטה, שינוי

לאומית ליישות מפזורה מעבר

המדכא עוגי של ודחייה הבנה
במערכת, להשתלב הנסיון המשך

היהודית הזהות שמירת תוך
ובמקביל התבוללות, תוך יאו

והמרתה אירופה נטישת
בארץישראל

המערבת הבנת
צודקת מדינית מערכת יצירת

בארץישראל

ערגיו בפני התבטלות
המד3א של

להשתלבות כדרך התבוללות א.
בחברה

היהדות יאת לסגל ניסיון ב.
או המדכא של לערכיו

לחלוטין לדחותה

חורג המדכא שגם וזיוובחות
הנורמות מן

זכויות שיוויון של בתקופה
כי היהודים נוכחים לכאורה,

לשיוויון זוכים אינם הם
האוכלוסייה כשאר

לכוחות עובדות ייחוס
עלטגעייט

עדיין מעניש האל
היהודי העם את

ההיסטוריים חטאיו בגלל

אשם האל א.
בחטאי האשם ב.

ישראל עם

נפש חשבון

חטאינו "מפני
מארצנו" גלינו

ל אשם מי
אשם? מה

עצמית הנשמה
המתבטאת עצמית הגשמה א.

החלוצי במעשה
האישית הייחודיות הכרת ב.

והקבוצתית

תוך מתלות שיחדור
סיכונים נטילת

המערכת של טרנספורמציה
החלוציים הערכים הפנמת א.
היישות בין דושיח ניהול ב.
לבין המתחדשת היהודית

האחרים העמים
חברה ליצירת שאיפה ג.

מופת שתהווה

.2

התגוננות מתוך השתלבות
כללית להשכלה פנייה א.
והמנהגים הלבוש חיקוי ב.

עקרה תוקפנות
עצמית שנאה א.

היהדות ערכי דחיית ב.

הדיו קבלת
כלום לעשות אסור א.

מתקבלים שחרור נסיונות ב.
שקר כשליחויות

מסקנות הסקת
לפועל והוצאתו

לעשותו אפשר מה
לעשות? יש מה
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תוכנית הנוער, עליית העברית, השפה לימוד כגון "קליטה", של העיקריים הכלים
אקדמאית הקדם והתוכנית היתוך" כ"כור הצבא מקצועי, חינוך ה"רפורמה",
עדות של מלאה אינטגרציה לידי להביא הצליחו לא עדיין  העברית באוניברסיטה
להשכלה הגיעו מהם %14.1 רק  לכך עדות הישראלית. החברה בתוך המזרח

.(1976  הממשלה (שנתון גבוהה
שבאורח משום במיוחד כשלון, של טובה דוגמה הקיבוץ מהווה הנ"ל הכלים מכל

רבים. חיים בשטחי אותה מקיים וגם לשוויוניות מטיף הוא פרדוכסאלי
המזרחי. ליהודי ביחסו במיוחד בקיבוץ, המתחנך "צבר" אצל משתקפים המערב ערכי
השי הוא ה"צבר"... של התנהגותו של אחד "מאפיין כי מדגיש (1965) ספירו מ.
: במוטיבציה זה יחס להסביר מציע ספירו תרבותי. קונפורמיזם של הגבוה עור
חוששים שהם משום אולי המזרחית... מהעלייה מפחדים וגם שונאים "הצברים
עלולה נהרסה היא כי ומאמינים בה מתביישים רבים אשר  הגטו שתרבות
כתוצאה כי חוששים הצברים כן, על יתר המזרח). עולי (ע"י ידם על לתחייה לקום
אפילו לכן, המזרח. עולי עם הצברים את יזהו בישראל, המזרח יהודי של מנוכחותם
ה"מודרנייס" הישראלים בין מודגשת הבחנה בחיבוריהם, עושים ז' כתה תלמידי
באופן עצמם את ומזהים שני, מצד אדוקים ויהודים המזרח ויהודי אחד, מצד

". ה''מודרנים".. עם בלעדי
למשחררים (פרט הצברים התלמידים שמעריצים "...האנשים כי מדגיש ספירו
אומנים מגנים הם אולם ומשכילים". אומנים מדע, אנשי הם הגדולים) הפוליטיים
האומן על חולניים. לדעתם היו היהודי ב"שטעטל" שהחיים משום שאגל כמרק

.* לחיות" רוצים שאנו המפותחים החיים ואת המודרנית ישראל את לצייר
אותו לימדו שעמם המערב ערכי את משקפת י"א כתה תלמיד של הזאת הציטטה

המזרח. עדות בני עם זהים לדידו אשר ערכים ולשלול להזדהות,
ערכים של הישראלית המהדורה מונעת חומרי, "שוויון" של באווירה אפילו לכן,
ע"י היהדות ערכי דחיית בגלל המזרחי, לאחיו פנים להסביר הצבר בעד מערביים
ערכים עם המזרח יוצא היהודי את מזהה דספירו, אליבא שהצבר, מכיוון הציתות.

אותו. גם דוחה הוא יהודיים,
במסגרת חיים" "מעוז מחנכת של בהתבטאותה הד מוצאת הקיבוץ של זו גישה
בית ילדי לקלוט מוכן שהקיבוץ חדשים, כמה לפני בטלוויזיה השלישית" ה"שעה

שאן. בבית חינוכית במסגרת להיקלט הקיבוץ לילדי להרשות מוכן אינו אך שאן

ויחסו בקיבוץ הצבר
המזרח לעדות

בך של אימרתו ל הישראלי והחניך הצבר ע"י הנדחים היהודיים הערכים הם מה
אי). ד', (אבות אדם"... מכל הלומד חכם? "איזהו מהם: אחד מבטאת זומא
זו ותופעה שנה כ4000 במשך זו אימרה חייה באורח היהדות גילמה כתרבות,
המפתח גלום שבו יתכן זה פסוק נצחיותה. את מסוימת, במידה אולי, מסבירה,

ביהדות. ביטוי לידי הבא החינוכי לתהליך
אלוהינו ה' ישראל "שמע המיצווה, בימינו).  (הקשבה שמיעה ע"י לומדים! כיצד
תהליך בעיקר ואולי  גם אלא המונותיאיזם סיסמת ורק אך אינה אחד" ה'
רבות תופעות קולטים באוזניים, רק ולא לב בכל (מקשיבים) שומעים אם למידה.

מקשיבים. אין כאשר כלל מבחינים אין בהם ומגוונות
פסוק או אחת, הלכה או אחד פרק מחברו "הלומד  למידה ע"י ו מלמדים כיצד
דעת חיפוש ע"י ג'), ו', (אבות ". כבוד.. בו לנהוג צריך אחת אות אפילו או אחד
תהליד מפיק כזה חיפוש והתלמיד. המורה בין אינטראקציה, כלומר הדושיח, בדרך
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יסוד להוות דעתי, לפי חייב, זה תהליך מלמד. והתלמיד לומד המורה שבו יוצר
''דוגמות'' אין פורמאלי. בלתי שהוא ובין פורמאלי שהוא בין  אמיתי חינוך לכל

שנלמד. החומר ויישום ובדושיח בשמיעה ניסוי רק יש בחינוך.
מחכמתו מרובין שמעשיו כל י"ב): ג', (אבות אומר דוסא בן ר'חנינה מיישמים! כיצד
מתקיימת..." חכמתו אין  ממעשיו מרובה שחכמתו וכל מתקיימת, חכמתו 
"נעשה" כל ראשית ''! ונשמע "נעשה אמרו: בסיני התורה את בקבלם ישראל, בני
בדיקה. ע''י שמיעה, ע''י אותן נגלה כן, אם שגיאות. נעשה אולי אינטואיטיבי. באופן
מעט "אמור העיון. או ההרהור לא ; במעלה הראשון התפקיד היא העשייה אולם
המוצר שנלמד, מה שמיישמים בשעה ט"ו) א' (אבות, שמאי. אמר הרבה'' ועשה
לראותו, יהיה אפשר  קיים יהיה הוא אך השלמות כליל אולי יהיה לא המוגמר
שהאדם הוא העיקר אך לשנותו, צורך יהיה אולי אותו. לשנוא או לאהוב לשומעו,

הטרנצנדנטאלי. קיומו את המצדיקה היא זו ועובדה יצר.
מקבלת היא אם אלא דווקא, לאו י קיומה עצם את מצדיקה לשמה היצירה האם

המיושמת. המציאות במבחן העומד כלשהו, מוסרי ערך ע''י מונחית או השראה
י הלמידה תהליך את העשייה מחייה כיצד

ושננתם לבבך על היום מצווך אנוכי אשר האלה הדברים "והיו : התורה הנחיית ע"י
על לאות וקשרתם ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בם ודברת השלבניך
השילוב וי). (דברים ובשעריך'' ביתך מזוזות על וכתבתם עיניך בין לטוטפת והיו ידך
מילולי באופן הן ועת, עת ובכל ואתר אתר בכל וחיים הוראה לימוד, של הטוטאלי
האדם את המעצב החינוכי, התהליך את המהווה הוא תמיד,  פיגורטיבי והן

השלם.
על האחרונות השנים במאה הציונות מגשימי התחנכו האלה, היהדות ערכי לעומת
ה"הומניזם" ה"דמוקרטיים", יוון ערכי על התבססה זו תרבות המערב. תרבות ברכי
של האירופית והלאומיות ה18 המאה של השכלתנות ה16, המאה של האירופאי

ה19. המאה
החומרי במישור  "התקדמות'' המערב", "תרבות במסגרת הפכה, כיצד נבהיר הבה
בתוך המתפקד האדם, : מערבית תרבותית עליונות של להצדקה  כאחת והמוסרי
את להגביר כדי יחסית) אמת על (המבוסס אמפירי במדע והמשתמש חומרי יקום
ככל סביבתו. של יותר גדולים בחלקים לשלוט מסוגל הטכנולוגיים, המוצרים ייצור
הוא כך הטבע, על בשליטתו יותר מצליח שהוא וככל מוצרים יותר צובר שהוא
התהליך של אלה תוצאות כי מקובל לכן ואושר. הנאה ויותר יותר להפיק מצליח
המערבית התרבות עליונות את מוכיחות יותר, טובים חיים לקראת הפרוגרסיבי
תר אין לחיים שכלתניתמדעית גישה שללא משוס י מדוע התרבויות. שאר פני על
אלה, תרבויות מערבית. טכנולוגיה ע"י הנשלט בעולם להתקיים מסוגלות אלה בויות
באופן להתקיים שיוכלו כדי מנחיתותן, אותן לשחרר שיוכלו כדי נחותות. איפוא, הן

מדעייםטכנולוגיים. ערכים אלה תרבויות לבני להקנות המערב על פיזי,

: מערביים ערכים לבין הוראה בין הקשר את להמחיש בא שלהלן התרשים
חומריים) ואובייקטיט עובדות על (מבוסס אמפירי מדע > שכלתגות

ו
התנהגותית פסיכולוגיה
ה"אובייקט") הוא (הילד

1
נחות  ולכן ידע חסר = האובייקט

עליונות מבטאת  ולכן הידע מספקת = ההוראה

מערביים. ערכים זו בדרך משקפת ההוראה
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: בחינוך זרמים שלשה שהולידה השכלתנית בתנועה ביטוי לידי באו אלה ערכים
ה"מתקדם". והזרם ; תרבותית" ''העברה המכונה הזרם הרומנטי; הזרם

אבהיות מכנה (1973) פריירי (פטרנליסטים). "אבהיים" גם הם אלה חינוך זרמי
"הארכה". בשם

(של דעתם את לשנות לנסות היא ... ההארכה סוכן של היסודית המטרה ..."
""... הסוכן של דעתו את לשתול ובמקומה האחרים)

דומה מגמה כי הטוענים אמריקאים מחנכים ישנס לברזיל, מתיחס פריירי כי אם
התלמיד ...'' מציין: (1970) רוזן קרל בארה''ב. החינוכית במציאות גם קיימת
רק  הממלכתי ביה"ס דרך  מעמדו את לשנות יכול בארה''ב העוני משכבות
למנ והתנהגותו שפתו לבושו, את ויתאים שלו מתתהתרבות יתנתק והוא במידה
יותר ורצויים כעליונים לפניו המוצגים  ביה"ס של החברתיים והציפיות הגים
גישה, אותה ראינו הישראלית במציאות י ''. וקהילתו.. משפחתו של אלה מאשר
העברית. באוניברסיטה לחינוך בביה''ס טיפוח לטעוני אדלר,במכון חיים ד''ר דוגל בה

להוות יכולים בלבד, הומניסטים יהודיים שערכים ברור כי דומני לעיל, האמור מכל
יהו זהות לחזק כדי החברתיתרבותי. הפער של הקרעים את שיאחה "הדבק" את
ובשימוש הבאים במישורים החינוכי לתהליך להתייחס צורך יש העם, חלקי בכל דית

: חז"ל מאמרי את הממחישות  הבאות בשיטות

תהלין להגשמת כלים
בחינוך הדושיח

מלכין יעקב של 'הקהילה" .1

.2

.3

.4

.5

.6

פריירי של המוביל" "המוטיב
אלשולר של חברתית'' "אלפאבתיות

בובר של תנכ''י'' "הומניזם
האינדיאני. השיין שבט של הרפואה" "גלגל

טנזניה. נשיא נייררה של "אוז'מה"
דו לאפשר כדי קדם מימי הקהילה חידוש מציע ,(1976) מלכין יעקב  הקהילה

המודרני. האדם של והגשמהעצמית שיח
הסיום בבחינות לעמוד היותר לכל אותנו הכשיר (בארץ) ''ביה"ס כי טוען מלכין
באופן אותנו הרחיק אך אחר... לבי"ס למעבר החברה בעיני הדרושות שלו,
הפוטנציה מתגשמת בהן והפעילה, החברתית החווייתית מההתנסות והחלטי שיטתי

. אדם'' בכל הטמונה
"כיכר של כדגם הקדום ביתהכנסת את מציע הוא זו, פוטנציה לממש מנת על

: ראשון בית בתקופת השראתו את מוצא הוא הקהילה".
קהילות של החברתייםחינוכייםתרבותיים החיים מרכז עבר  המקדש "משנהרט

הכנסת. לבית הגולים היהודים
מתגשמים ואישיותם ייחודם כי ומבוגרים לילדים ללמד ... ביה"כ של "תפקידו
המתחדשות המשמעותיות ובפעולותיה בקהילה רק האמיתי ערכם את ומקבלים

במסגרתו.
לאנשים ערב לפנות שאורגנו המיוחדים השעורים בתורה, והקריאה התפילה ...
הצמו הישיבות אלה ביה"כ... ליד שהתפתח המדרש בבית העיון ספריות עובדים,
במס ; פומפידיתא) (כישיבת המרכזיות האוניברסיטאיות בצד המדרש לבית דות

לילדים. תורה ותלמוד ה"חדר" התפתחות החלה גרתו
קבורה טקסי חתונה, טקסי (הברמצווה) לקהילה הצטרפות טקסי נערכו בביה''כ
ל8



כולה... הקהילה בפני בחייו ביותר המכריעים ברגעים הפרט עצמו מציג בהם 
בחגים. לקהל בילוי ומקומות לעניים בתימחסה לילדים, בתיחינוך גם נוסדו

את הזמן במשך אבדו  ("המקווה'') ומרחצאות שחייה בריכות ספורט, מתקני ...
הקהי המרכז של הפיצול תהליך עצמאיים. מוסדות והפכו הדתיקהילתי אופיים
לצרכים להענות ובמקום גמישותם איבדו הדתיים כשהמוסדות וגבר הלך לתי...
עשה'' ו"מצוות הלכות באיהם על לכפות ניסו החברה, של והמשתנים המתפתחים

חייהם. פרטי בכל

החל וזה  מהמרכז החינוך מוסדות הופרדו כאשר לשיאו הגיע זה פיצול תהליך
הסטרילית המסגרת הומצאה ולשימורו... לפולחן בלעדי למקום והפך להצטמצם

.9 הקהילה למרכז לא ואף יצירה למקום קשור שאינו הספר" "בית של
להתחרות החלו והבידור האמנות כי בציינו ההיסטורית סקירתו את ממשיך מלכין
למצרך הפכו התרבותיות הפעילויות האדם. בני על ההשפעה במידת הדת במוסדות
האדם את הרחיקו הבידור, תעשיית כמו ביה"ס, ולצריכה. לרכישה לשוק המוצע
לעודד במקום החברה. לצורכי מודע להיות פסק התלמיד חי. הוא שבה מהקהילה
התכנסות מרכזי או באירופה הוראה מרכזי הקימו מלכין, מדגיש חברתית, מודעות
שכו מרכזים או הנוצרי), או לדוגמה, העברי, הנוער (בית בארה''ב הגוף ותרבות
אותם לנהל הנסיון היה האלה המרכזים לכל המשותף במקופחים. לטיפול נתיים
לעניים, לספק ביכולתם כי והאמינו העלית מן באו המנהלים ל"נזקקים". כמרכזים

להם". ה"דרוש את ההשכלה, חסרי
לנז מיוחדים שירותים לספקי הם גם איפוא, היו, החדשים הקהילתיים המרכזים
הרומית האימפריה בימי היהודי כביה"כ או הקדום כמקדש חיים למוקדי ולא קקים

הצארית. או

למיבצעים וטענות תלונות "בהפיכת בו אשר כמקום העתיד מרכז את חוזה מלכין
בחינוך...'' לשינויים בעקבותיהם ויגרמו במציאות בדיעבד לתמורה שיביאו

בזמנו מילאו אותם הפונקציות את שימלא כגורם הקהילה כיכר את רואה הוא
תרבותיות פעילויות לדעתו, יתחולל, כאלה בכיכרות הקהילתיים. וביה"כ המקדש

הציבוריים. במקומות החיה השיחה  סימנן אשר וחברתיות,

"ההשתתפות מלכין. מציין חברה", חיי לכל הבסיס הינה בניאדם בין "השיחה
אותו והופכת האדם של ורגשותיו מחשבתו את מפעילה פומביים במקומות בשיחה

חברה". בחיי פעיל למשתתף פאסיבי ממאזיךרדיוטלוויזיה
לא קהילה כיכר כמו אמצעי אולם בספק, מוטלת אינה מלכין של הצעותיו חשיבות
המקום על ישתלט הכוונה, ללא רבשיח. לא ואף דושיח, לעודד כדי די בו יהיה
בפיתוח הצורך "נדכאים". בחזקת יישארו המאזינים ושאר דיבור כושר בעל אדם

''אנוש''. יחסי של אחר, או זה מוגבל, מתחום חורג לדושיח מודעות

לשם חיונית הינה פריירי שמציע כפי נובע"), "נושא (או מוביל" כ"מוטיב שיטה הנובע" "הנושא
המודרני. האדם של לניכורו מודעות יצירת פריירי של

המנו המודרני האדם של וה"סובייקטיביזציה'י ה"הומניזציה" את להתחיל במטרה
והחונכים "העם" אנשי כי פריירי מציע ישראל), של זו (כגון אלפאבתית בחברה כר,
למנוע כדי וזאת ''העם" של מצבו את בקורתי באופן הבוחנים כחוקרים, יחד יפעלו

החקירה. של ל"אובייקט'' להיות "העם" מן
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אדם... ש"בני כיוון פרי תניב זה מסוג בצוותא" ודרישה ''חקירה כי טוען פריירי
אותם". המגבילים מצבים על המתגברים מודעות, בעלי יצורים מטיבס הינם

חינוך על המבוסס דושיח ע"י ל כאלה מגבילים'' "מצבים על מתגברים הם וכיצד
ש"א" כדי "ב''. אודות "א" או "ב'' עבור "א'' ולא "ב'' עם יחד ''א" של אותנטי
הוא בבערותו להכיר עליו (אהבה). ל"ב'' להתחייב עליו ''ב'' עם יחד וידרוש יחקור
עליו (ענווה). אחרים של ושחצנותם בבערותם מכיר שהוא כשם הוא, שחצנותו או

(אמונה). פנים אל פנים אתו ייפגש בטרם כאדם, ב"ב" להאמין

פונה הוא הנ"ל, המעלות כל "המשחרר" במחנך גלומות כאשר כי מדגיש פריירי
את המוביל מנחה, מהווה הוא פעיל. להיות אותו ומעודד הלומד של נסיונו אל
אצל ידע המשקיע שהמורה''המפקיד", בשעה בה עצמו. אל חזרה הנדכא הלומד
''כחומר בדמותוהוא המנוכר הלומד את לשנות משתדל בבנק, כסף כמו התלמיד
החי המציאות שינוי על הלומד עם עובד שהמחנך''המשחרר", הרי  היוצר" ביד

שלו. והדיכוי הניכור לתחושת הגורס שהיא צונית,

בעזרת בצוותא ודרישה חקירה ע"י ראשית, ל זו חיצונית מציאות לשנות ניתן כיצד
ההתרשמויות את ומשווה תושביה את מראיין בקהילה, המבלה חונכים של צוות
לכל מודעות ונוצרת בקהילה המקובלות הסתירות מתגלות כך הצוות. חברי של

מהן. אחת

להתקבל הדברים יכולים למשל, אמריקה בדרום הדיור. היא כזו לסתירה דוגמה
שאלה תלבש בארץ י קטן בית ולאחר גדול בית האחוזה לבעל מדוע : הבאה בצורה
שני בדירת המזרח מעדות ילדים 6 בת משפחה מתגוררת ''מדוע אחרת: צורה זו

י חדרים 3 בת דירה מקבלת ילדים, שני שלה מרוסיה עולים משפחת ואילו חדרים

עקרו לקביעת מוביל כלומר צופן, למערכת הסתירות את הצוות הופך הבא, בשלב
משפחה של חדרים 2 דירת מצולמת בה תמונה לקבוצה להראות אפשר לדוגמה, נות.
ובו המערב, מארצות חדשים עולים של ומפואר מודרני בנין מול העומדת מזרחית
שם את להזכיר אין בממוצע. ילדים שני שלהן למשפחות חדרים 43 דירןת
בין תעמולה לעשות לא כדי ו"ערפול", "אזוריות'' על ממליץ ופריירי מאחר השכונה,

המשתתפים.

משתת לכעשרים מראים בו קבוצתי תהליך זהו הצופן. פענוח הוא השלישי השלב
להבחין הקבוצה חברי מסוגלים אם בקורת. שאלות להם ומציגים קוד תמונות פים
הרי  הצופן פענוח תהליך כדי תוך חדשות סתירות לגלות אפילו או בסתירות,

הסופי. מהחומר חלק להוות ויכולים פונקציונאליים הם שהקודים

את מהווים והם תרבותיים'' "מעגלים בשם הצופן פיענוח שלב את מכנה פריירי
ל"מעגל דומה מוסד קייס בישראל שלו. השיטה של הבסיסית האירגונית היחידה
המונות אלה, קבוצות של העבודה מסגרת אולם, בית". "חוג נקרא והוא התרבותי"

תעמולתית. או סמכותית בצורה נוצלה  אחת כל איש כ20

 פריירי של החשובים העקרונות אחד את השאר, בין מדגים, התרבותי'' ה"מעגל
מראש להן להציע מבלי בחיים; הבסיסיות לסתירות המתייחסות הבעיות הצגת

אוניברסליות. מופשטות כבעיות לראותן ומבלי סטריאוטיפיים פתרונות
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בשיתוף ולמעשה פריירי, של בהשראתו (1975) אלשולר! חברתית: אלפאבתיות
האלפא ההכשרה מטרות את גיבש ארה"ב, במסצ'וסטס, ספר בתי מספר עם פעולה

כדלהלן: החברתית בתית
; אלה תפקידים הממלאים האנשים את להחליף ולא מדכאים תפקידים לשנות
לשנות המדכאות. במטרות הדוגלות אלה את להחליף ולא מדכאות, מטרות לשנות
את ולא מדכאות נורמות לשנות אותם; המבצעים אלה את ולא מדכאים הרגלים

האלה. הנורמות את המבצעים הנורמאלים האנשים
החברתית האלפאבתיות מפעילה אלה, בתהליכים מעורבים יהיו שאנשים לגרום כדי
תהליך הוא מתחים" "חיפוש מסביר: אלשולר מתחים". "חיפוש של אסטרטגיה

שלבים: 5 בן

חוויות של אחרת רשימה לעומת מעיקות חוויות של ארוכה רשימה עריכת .1
מנהלים. או מורים תלמידים, של... יום יום בחיי מהנות

לערך. קטגוריות עשר של במסגרת השונים והסיפוקים המועקות הכללת .2

ע"י שבועיים שבוע, במשך יום כל קטגוריה כל של האינטנסיביות רמת סיווג .3
מורים.

." פחות למעיק ביותר מהמעיק עדיפות, סדר לפי המועקות, עריכת .4

במשך שנעשה זו, בשיטה שימוש המועקות. גורמי של ומדוקדק זהיר ניתוח .5

בין חינוכי פער קיים בהם במסצ'וסטס, תיכוניים בתיספר בשלושה שנים, ארבע
הפער. הקטנת לגבי ביותר חיוביות תוצאות הניב  ללבנים כושים

קבלת לאחר בטנזניה חינוכית מגישה לקח להפיק יכולנו בארץ, שאנחנו מאד ייתכן
; אינטגראציה : החינוך בשטח הישגים שלשה מציין (1968) נייררה יוליוס עצמאותה.

החינוכי. בתהליך הטנזנית התודעה והגברת החינוכיים הנתונים הרחבת

היהו ולתודעה חברתי לשילוב הדרך עדיין ארוכה אך בארץ גם הושג מהנ"ל חלק
דית.

הצליחו ומחנכיו שהוא משום אולי ל יחסית קצר, זמן בפרק נייררה הצליח מדוע
כי מציין נייררה ארצו. של הסוציאליזם ברוח עקרונות הפועל אל הכוח מן להוציא

: דברים שלשה אזרח בכל ולטפח לעודד החינוכי התהליך על

פי על שנלמד מה לאמץ או לדחות והיכולת מאחרים, ללמוד יכולת סקרנות, ..."
פי על ידם על נשפט ולהיות אחרים לשפוט המסוגל ושווה חופשי כאדם הוא, צרכיו

מש*ג'י. שהוא מה פי על ולא עושה שהוא מה

מאוד קרובה ההישגית, כבחברה שלא האדם, של הטוב לשמו הניתנת ההערכה
החייבת ההדדית, "המעורבות את גם מדגיש נייררה ופריירי. בובר של להשקפותיהם
והנש בטנזניה המסורתית בחברה ביטוי לידי הבאה לחברו" אדם בין קיימת להיות

היום. עד בה מרת

טוען דווקא "סוציאליסטיות" ממשלות בהנהגת  אצלנו שהתפתח למה בניגוד
הקידמה בה "אשר בחברה בונה תפקיד ליטול הנוער את להכין החינוך על כי נייררה,
בין וכדומה מכוניות מרשימים, בבניינים ולא האדם טובת של במונחים נמדדת
שלנו החינוך "חייב מדגיש הוא "במיוחד", ציבורית". בבעלות ובין פרטית בבעלות
בחברה מקום לה אין כזו שחצנות ... אינטלקטואלית שחצנות של הפיתוי נגד לפעול

שווים". אזרחים של
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ודושיח, משאבים חלוקת של הרחב המוסרי במובן ''קהילה" חזה שבובר בשעה
חייבים "בתיהספר כי טוען גם הוא החברתימעשי. במובן "קהילה" נייררה רואה
והתל הפועלים המורים, העצמיות. עקרון את לפועל המוציאות  לקהילות להפוך
מהווים וילדים קרובים שהורים, כשם חברתית יחידה להוות חייבים יחד, גם מידים

." משפחתיתחברתית יחידה יחד

קלות ביתר לביצוע ניתן חברתיתחינוכית, קהילה להקים נייררה, של חזונו
כן, פי על אף טכנולוגית. בחברה מאשר מסורתית, חברה רקע על "מתפתחת", בארץ
של הדגם לפי אפילו האירוניה, ולמרבית כאלה, נסיונות ישנם כיום, במערב, אפילו

משותפת". בבעלות "עיר הוא הרעיון הישראלי. המושב

מחב מורכבת חדשה חברה של אורגני כ"מבנה סוציאליסטיות קהילות ראה בובר
אמנם בובר משותפת". ועבודה משותפים חיים ע"י באלה אלה הקשורות קטנות רות
של בתורתו והן ביהדות הן הקיימים ההדדית והאחריות העבודה ערך את הדגיש

נייררה.

 ונייררה מלכין אלשולר, פריירי, של  האמורות השיטות שכל למרות ואולם,
הזולת הבנת שבעיית הרי דיאלוגיים, תהליכים של שונים להיבטים פתח פותחות
נשארת  אתנית בקבוצה שהמדובר ובין בפרט שהמדובר בין  עמו הקשר ויצירת
כדי הקדומים המשפטים כל את זמנית, ולו לבטל תמותה בני יוכלו כיצד בעינה.
אולי נמצאת סבירה תשובה אחרת? אתנית קבוצה עם או זר אדם עם להזדהות

בארה"ב. האינדיאני עסהערבה של הרפואה" "גלגל במושג

בהר חיים היקום יצורי כל לזולתו". ראי הוא אדם ו"כל העם, כראי נחשב הגלגל
יש כך לשם בהרמוניה. הם גם לחיות ללמוד עליהם לכן, האדם. בני מלבד מוניה
תכונה אדם שלכל הוא, ביותר החשוב הרעיון זו, עולם השקפת פי על ולראות. לחפש
הוא עכבר, תכונת בעל הינו מסוים אדם אם : למשל כלשהו. חיים לבעל האופיינית
בני על למרחוק. רואה הוא נשר: תכונת זאת, לעומת אחר, לאדם ,. קצרראות
חלקי. אדם להישאר לא כדי המשלימה, התכונה את בזה זה כן, על לחפש האדם

אמיתי. דושיח דבר, של בסופו ויוצר, הבדידות בעיית את גם פותר כזה חיפוש

:<■■< עםהערבה תורת את מאפיינת הבאה הפיסקה

בזה זה ניגע הבה השלום. מקטרת את הבנה ותוך יחד ונעשן עמי, שבו "בואו
רעהו את איש ונטפח אחד לבשר נהיה הבה התאו. כמו לזה, זה שי ונהיה
את רואה שהוא כפי מכם אחד כל עמי, פה שבו לצמוח. כולנו שנוכל כדי
אחיו. בעיני איש נביט הבה כציפור. או כשועל כתן, כזאב, כעכבר, עצמו,
ריקוד את נלמד הבה העם, של הגדול באולם כאן, אחיו. את איש נכיר הבה

עולמנו". הוא  הגדול הרפואה גלגל של דרכיו את ונכיר השמש,

הפער ייעלם ובובר, פריירי של הדיאולוגית השיטה את לממש מחנכים יצליחו כאשר סיכום
נפש, חשבון עריכת הוא השיטה של והגשמתה למימושה מוקדם תנאי החברתי.
מודעים האשכנזים יהיו כאשר האשכנזים. ע"י גם אלא המזרח עדות בני ע"י רק לא
של כמעט אבחנה ללא בחיקוי  התמים בשלב עמוק שקועים עדיין שהם לעובדה
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יוכלו אז רק הביקורתי. לשלב יעברו שהם הסיכויים יגדלו אז או  המערב ערכי
יש אז ורק תרבותית מבחינה הזולת את להבין יכולתם אי לבעיית מודעים להיות
ובמטרה הדדי כבוד מתוך המזרחים עם דושיח לניהול דרכים לחפש שיתחילו סיכוי

האומה. כלל של החיים איכות את לשפר
תנ''כית". "הומניות בשם מכנה שבובר למה עמנו של בשובו כמובן, מותנה, זה כל
וע"י ה'... עם לברית ישראל נקראה שאליה אמיתית קהילה חיי ''הגשמת זוהי
הא וביטחונה מעורער הבלתי קיומה את תשיג ישראל אנושיות, בפיתוח מעורבות

." מיתי"

ביבליוגרפיה

ההישגית החברה את כמאפיינת האמריקאית, החברה את נס על מעלה (1955) דובוא האנתרופולוג .1
האדם .2 מכניזם. הוא היקום .1 הנחות: 4 על מבוססת זו תרבות כי מציין הוא חמריתטכנולוגית.
ארה"ב: בחיי ספציפיים ערכים לשכלול. ניתנים האדם בני .4 שווים. האנשים .3 העולם. אדון הוא
גושפנקא עם זהה חומריים מצרכים בהשגת הצלחה (2) גבוהה. רמתחיים (1) חמתות; ערכי א.

חומריים. מצרכים לרכוש כדי משתלם כפיים עמל (3) מוסרית.
עצמיים. הישגים (2) צוות. עבודת (1) : קונפורמיזם של ערכים ב.

להכין פורמלי חינוך חשיבות (2) ערך. בעלת עבודה (1) : לאחרים להידמות אופטימום מאמץ ג.
תכנון. חשבון על אפילו סבלנות וחוסר תנופה (3) לקריירה. נוער

; "שילוב" או גלויות" "קיבוץ לעומת ה"נקלט" על ה"קולט" ערכי להטלת רומז "קליטה" המושג .2
מערכת לגבי יחס שיש ברגע ..." כי טוענת (1970) מיד מרגרט יותר. וחיוניים ניטרליים אלה מונחים

.". .. פעילה להטפה קיימת המסגרת חברתה, על עולה שבהחלט ערכים של אחת
אלימות מעין בה טמונה  רגשיות נאמנויות אמונות, שפה, רעיונות, מנהגים, לשנות הניסיון ..."
מורהתלמיד. של השלמים ביחסים לגלותה שאין אלימות אחרים, אנשים של לאישיות מכוונת
החיוניים הדברים כל ללמוד הצעיר הילד בידי מסייע אשר האוהב מההורה השראתם השואבים

לאנושיותו".
.9 עמ' ,1976 תלאביב, עובד, עם הוצאת בישראל, תרבותי מיזוג אברהם, שטאל, .3

1:16(16 ?31110, ח03110נ41£ *01 01111031 ,653וז5!01!50וו00 ץ01כ5631 ?1633, ,.\.א 1973, .ק 24; .4
.ק. 98

,110ק5. 1^161*0^, ח6ץ101!ו1ם 0* *116 ,2*0ג1ג1ו<1 ,.'וי.א 1965, .קנן 7386; .ק 425, .ק 454, .ק 457 .5
.?16116, .ק0 0116, .ק 98 .6

5וחו81 £ 61001>3, 65£., וז1)11<11101ו01 065190 10 3 9ח!9יו3ו01 ,ץ61ו800 6£. 01חו1ם6ז ,.נ01? ,.ץ.|\| .7
.1970, .ק 206

.12 עמ' ,1976 רמתגן, מסדה, הוצאת הקהילה, ותחיית החייס איכות יעקב, מלכין, .8
.4744 עמי שם, .9

,161ו1ו101£. ^1601, 800131 ץ30ו16ו1 ,9ח1חו13ז ץ61311/\1ח11 0* 1^1333. 1973, .ק 15 .10
,616ץ[> ,ח113!1(, 3ודו3ן(1  ,ווו5!500131 ח61103? ?1683, ,ח0^ח10 1968, .ק 54 .11

,616ץ!\|. 1(3101. .ק 65.12
,03*63ח6וחץ|1. ח86¥6 ,3/\'\10ץ* ץ01נ8631 ?1633, ^!.\'. 1970, .ק 3 .13

61נ6111 ח1*131/\1 6ו1ז ץ3^ 0( ,56ח0נן63ק 6£. ץנ1 1^1. 0131261, ח6<001ו1ם8 8001>3, .¥.א 1966, 14..ק
.206 86



עיון, ימי במסגרת שוטרים, עס שיחות בעקבות נכתבה הרשימה
וה החינוך במשרד מבוגרים לחינוך המחלקה עלידי המאורגנים
ישראל.. משטרת של הארצי במטה ההדרכה מחלקת ועלידי תרבות

ויהודה ירושלים היא ב'יציון'' כרוך "ציונות" המושג
תפדה במשפט ''ציון כ''ז: אי, (ישעיה המקראיות
ל "ולאמר ל''ז: (נ"א, ישראל בעם בצדקה"), ושביה
ציון ''ובאו י': ל"ה, (ישעיה ובא''י אתה") עמי ציון
 וא"י ישראל עם ירושלים,  השילוש ברינה'').
והוא להלן שיידונו בשירים שונים בהקשרים מופיע
תול בכל השזורה לציון, הערגה של הלוז את מהווה
הלאומית התנועה  "ציונות1' בגולה. היהודים דות
קיימת והיתה החורבן בזמן שנולדה היהודית, מדינית
בספרות ביטוי מצאה הגלות, שנות 2,500 כל במשך
"חובבי של בספריהם הגעגועים, בשירת המשיחית,
המ "הציונות שקרוי ובמה בעליות כמובן, וגם, ציון"
הציונות של שאיפתה עיקר הרצל. תקופת של דינית"
כל וריכוז ריבונית במדינה בא''י, ישראל עם תחיית 
הציונית ההסתדרות הקמת עם בתוכה. ישראל פזורי
תנופה הציונות קיבלה הקונגרסים, וכינוס העולמית
שנה כ30 לפני ישראל מדינת של הקמתה חדשה.
לא אבל המדינית, הציונות של דרכה סוף היוותה
ותמשיך ממשיכה זו ''הנפשיתדתית", הציונות של

ישראל. תפוצות בעיית קיימת עוד כל להתקיים,
העברית בספרות לציונות קווים להעלות מנסה הדיון
ועד הביניים ימי משוררי דרך (תהלים), במקרא החל

זמננו. בן שלונסקי לאברהם

בספרות הציוני הרעיון

גורל יונתן
הספר בית של קדםאקדמייס ללימודים במרכז בהוראה עוסק
עוסק ומבקר, משורר ירושלים. העברית, האוניברסיטה לחינוך,
התואר תלמיד "עכשיו". העול כתב ממייסדי והסברה. בעתונות

עברית. בספרות השני

אחד כל אישית. היא הטקסטים בבחירת המידה אמת
התמודדות ודרך ראייה זווית חושף הנדונים מהשירים
הרעיון : משותף מכנה גם לכולם יש זאת עם שונים.

השונים. מרכיביו על הציוני

לציון החזק הפולחנידתי הקשר הוא המזמור נושא
(עיין בתפילה ביטוי יש זה לקשר המקדש. ולבית
שבהושע, פריםשפתמו" ל"נשלמה ובמידרש בפירוש
לציון הדתית הכמיהה את היטב מבטא והוא י''ד)
ה של כשהטראומה ולבניינה, לגאולתה התקווה ואת
מזמור רקע. להן משמשת הראשון, הבית חורבן חורבן,
(המז בבל בגולת ישראל ענות את בדיעבד מתאר קל"ז
לפנה"ס), החמישית במאה הנראה, ככל נכתב, מור
כורש הכרזת בעקבות ארצה הגולים מן חלק שב בטרם
וה המקובלים הכלים מן  הכינור לפנה"ס). 536)
כניגוד במזמור מופיע  המקדש בית של ביותר סמליים
שיר דברי שובינו שאלתו שם ("כי הזרים העמים לבני
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בבל'' נהרות "על היושבים בבל גולי של ציון שירת שמחה"). (מהתלינו) ותוללינו
הטקס את ומזכירה בכינור מלווה יחזקאל) של ההקדשה בחזון כבר" "נהר (וראה
בלעג, ספק לגולים פונים הזרים השכנים הגלות. לפני המקדש בבית שהתקיים הדתי
ומליבם מפיהם נכר" "באדמת " ה' "שיר את להשכיח כשמטרתם בהקנטה, ספק
מן בה יש י", נכר אדמת על ה' שיר את נשיר "איך היהודים, תשובת היהודים. של
גיבורים" נפלו "איך בנו ויונתן שאול על בקוננו דוד דברי את מזכירה והיא הקינה
לשיר ומסרב והמקדש ירושלים חורבן על זה, במזמור מקונן המשורר א). ב, (שמואל
הלאומי בהקשר עמוקה משמעות יש זה לסירוב הנכר. אדמת על ה' שירת את
בסדר ליתורגי הקשר היה והמשוררים הלוויים ע''י שחובר שיר לכל היסטורי:
השלמה על לכאורה, מעידה, היתה למקדש מחוץ כזה שיר זימרת במקדש. העבודה
זו מבחינה ממנו. וניתוק גלות של למצב דתיתפולחנית הסתגלות ועל חורבנו עם
ישוב והיהודי יום שיבוא המתמשכת בתקווה ופגימה קודש חילול כעין זה היה
העמוק הנפשי הקשר על ספק, ללא מעיד, הסירוב כמקודם. בביתהמקדש להתפלל
לו השתמעה ממנו חריגה אשר ויומיומי חי קשר ביתהמקדש. עם ליהודי שהיה

דתיתלאומית. כבגידה
עדות לסירוב, כסמל התלייה כנורותינו". תלינו בתוכה ערבים "על  תלוי הכינור
את שתאפשר לגאולה לציפייה וסימן והחורבן הגלות עקב הקודש, עבודת להשבתת
ומשמיע הרוח מעוצמת מתנגן היה שהכינור מספרת האגדה הכינור. הפעלת חידוש
"מקדש המושג נזכר כ' ביחזקאל הכאב. תחושת את שהגבירו לציון, געגועים צלילי
נעשה לא בביהכ"נ למקדש. כתחליף שבא ביתהכנסת את בו רואים והפרשנים מעט"

במקדש. העבודה להשבתת סמל בטל, נשאר והכינור נגינה בכלי שימוש
בפסוקים הנזכרת השבועה את להבין יש קל"ז מזמור של א'ד' פסוקים רקע על
העמוקה ההכרה על מלמדת זו שבועה ימיני". תישכח ירושלים אשכחך ''אם ה'ו':
הראייה ועל חיים. ייתכנו לא בלעדיה אשר בירושלים, ולהתגורר לחיות בצורך
מפו כוונה שזוהי ספק אין חורבנה. למרות שמחה, כמקור ירושלים של התמידית
היהודי בתודעת להתקיים שימשיך כדי ולאומי משפחתי חג בכל יוזכר שהחורבן רשת
חובה כלומר, שמחתי", ראש על ירושלים את אעלה לא "אם זמן: ובכל מקום בכל
הפכה הבנויה" "ירושלים שמחה. עת בכל לגאולה, המצפה ירושלים זכר את להעלות

הגאולה. ממושג לחלק ונעשתה משיחי למושג קל"ז בתהלים היסטורי ממושג
ז'ט': פסוקים המזמור, של האחרון בחלקו עולה מדיניצבאי ההיסטורי המרכיב
בה", היסוד עד ערו "ערו להשמידה ניסו ואדום, בבל ישראל, של האכזריים אויביה
בתינוקות הבבלים למעשה (רמז הסלע" אל עולליך את ונפץ שיאחז "אשרי  ולכן
לשכוח לא ונשבעים  " ה' "זכור  נקם מבקשים בתפילתם והיהודים היהודיים)
גם מבטאת תפילתם אך נכר". "אדמת על " ה' "שיר את לשיר ולא ירושלים את

לאדמתם. לשוב ויוכלו היום יבוא אכן כי וסבל, מיאוש אמנם, הנובע,  בטחון

בתפילה לפנות הוא חטא כי טוען המשורר הציוני: הרעיון את מעלה זה שיר גם
בה, ולחיות לא"י לעלות היא מצווה זה ולעומת בא"י להיקבר לרצות או א"י לכיוון
מתים שיהיו "הטוב רטורית: שאלה מציג המשורר ושוממה. חרבה היותה למרות
לידידו המשורר של תשובתו מנאום חלק זהו ל". שכוחים והלוחות והארון זכורים,
הלאומי לעבר עמוקה בזיקה מצטיין השיר הקודש. לארץ לכתו על אותו הוכיח אשר
זו, לאומיתהיסטורית והכרה זיקה ומכוח הנצח חיי מקור שהיא א"י של המפואר
במזרח לנו ''היש : כאחת והיסטורי אקטואלי תוקף בעלת ציונית" "שאלה מציג הוא
כי והיא, ברורה המשורר של ותשובתו בטוחים". עליו נהי תקווה, מקום במערב או

בא"י. אלא מלא ביטחון אין ליהודי

עובר" במור "דבריך
ריה"ל מאת
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הקרוב המקום היא שא"י התלמודיתמדרשית הדעה את גם ברמז מעלה ריה"ל
שבה משום אחר, מקום מבכל יותר טוב התפילות נשמעות וממנו לאלוהים ביותר
וכמובן, ביתאל הכרמל, סיני, מדבר : לאלוהים האומה גדולי בין מפגשים התקיימו
אמונתו על מלמדת בא"י, כל קודם תחול המתים שתחיית המשורר טענת ירושלים.

בלבד. בא''י קיימים הנצח חיי כי
בה, להתיישב מקום ואין וקוצים חיות נחלת ועזובה, שוממה שא"י ''הידיד" לטענת
(האבות) והם וחוחים, קוצים נחלת וכלה לאבות, קדם נתנה כן "הלא : המשורר עונה
ראו האומה אבות כלומר, צמחים'', בין בפרדס כמתהלך ורחבה ארכה מתהלכים
בעניין הארץ. את הפריחו ודבקותם אמונתם ובכוח וצמחים פרדס והחוחים בקוצים

ומאוחר. מוקדם אין המשורר סבור זה
ארץ טוב "כל זנח הוא מגשים. לדבר", "משוגע גם אלא משורר רק היה לא ריה"ל
שפרש מספרת האגדה לארץ. פעמיו שם 60 בן ובהיותו נחרב" דבור עפרות לחנון ספרד
כנראה מת והוא אין מדויקות עדויות אולם תפילתו, בשעת הכותל ליד דרסו ערבי
מבשרי של בטעוניהם גם המופיע עמוק ציונידתי לרגש חיה עדות הם שיריו במצרים.
פינסקר, ציון" "חובבי של ובדבריהם ואחרים מוהליבר הס, קלישר, אלקלעי, הציונות
ועוד. ב1897 שהתפרסם  בזל של הפרוגרמה  ובמניפסט ואחרים לילנבלום

בוודאי.  אמונה דת. גם היא דידם לגבי הציונות

בתקופת שהייתה כפי והבנויה, השלמה לציון הכמיהה ביטוי לידי באה זה בשיר גם
מביאים וההזדהות הזכרון חרב". אשר ונווך גלה אשר "כבודך ושני: ראשון בית
אם "דרשתיך, בדבר: תלויה שאינה אהבה לארץ, עמוקה אהבה לידי ריה"ל את
אחונן אבניך את הלא / עקרב וגם שרף נחש  גלעדך צרי במקום ואם בך אין מלכך
בחור אהובתו ירושלים את אוהב האוהב,  יערב" מדבש לפי רגביך וטעם ואשקם

בבניינה. מאשר יותר, לא אם פחות, לא בנה
מצב אולם ושוממה, חרבה כארץ א"י מתוארת קל"ז, במזמור והן ריה"ל בשירי הן

לאוהביה. הזקוקה לא"י והאהבה הנאמנות הזיקה, את מחזק זה
אינם ואמיתיים שלמים שחיים היא, השירים שלושת כל מתוך העולה המסקנה

לא"י. מחוץ ליהודי אפשריים

תבל" משוש נוף "יפה
ריה"ל מאת

נכתב השיר העם, כלפי המשורר של והצינית הבקורתית גישתו מתבטאת זה בשיר
השאר, בין מתייחס, הוא ב1897. בבאזל הראשון הציוני הקונגרס כינוס בעקבות
הציו אבי העם, אחד  ביאליק של מורו בעיני שהשתקפה כפי הרצל, של לאישיותו
מקרבו הקים "שלא : הרצל של המדינית הציונות ממתנגדי שהיה הרוחנית נות
מרתיח זיק זיק יבער ובלב / לב, בו יפעם אשר חי, איש פעלים, רב / וכאב נחלה ביום
שהיא ממה יותר זו ביקורתית התייחסות העם". דרך מאיר שביב יגה ובראש הדם,
הזרמים ועל עליו העם אחד השפעת על מעידה המשורר, של דעתו את מבטאת

זו. בתקופה הגשמתה ודרכי הציונות של השונות והתפיסות
גם מפה גם אל, קול ירעם ''אשר גיסא מחד כאשר שנוצר, המצב את מתאר השיר
וקורא אמנם רועם האל קול העם...'' חרד ולא זע ''ולא גיסא: ומאידך משם"
נתפסים אינם החדשים והמעשה הרעיון מקשיב. ואינו שומע אינו העם אך לעמו,
כהרגלו חי העם מגשימים. לו אין אולם ציוני חזון יש כלומר, העם. של בתודעתו
נחבא הפז אלילי סביב אוויל ''ובשאון : רוח שאר חסרת בחמרנות היומיום חיי את
יפרעהו אדוני, דבר יבוז וריק ובכלימות ורע, נבל ובלב העז רעמו נבלע אלהים, קול
אדוני'', ל''דבר לעג גם אלא חומרנות רק מבטאת איננה העם התנהגות לצחוק''.

הציוני. הרעיון התגלמות אלא אינו המשורר שלדעת
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לשמה ראויה מנהיגות העדר : פגמים בשני ההיסטורי המאורע לוקה ביאליק לדעת
רוצה, אינו העם כלומר, שבנפש. עבדות וקיום העם), אחד של דעתו בהשפעת (זאת
אבדה הלב, אחור התעו מנשוא, גדולה גלות נדד, חיי שנות "אלפי : להיגאל למעשה,
יקימנו לא אם יקום לא הוא השוט, יעירנו לא אם ייקץ לא (העם) הוא מגוי... עצה
יש ואסון משבר רק : קלאסית אמת הצער, למרבה היא, גם זו אמת השוד".
אלא חופשית, הכרה של עניין אינה הגלות אהבת מתרדמתו. העם את לעורר בכוחם
והוא סוסנוביץ הפולנית בעיירה ביאליק שהה הקונגרס, כשהתכנס שלילי. הרגל של
הת שום גילו לא הקרתניים העיירה יהודי מקרוב. שהכיר אלה את כנראה מבקר
קשר קשור היותו עם ישראל, עם הגדול. המאורע בעקבות התעוררות או להבות
רחוק ערטילאי, מושג עבורו היא א"י והתפוררות, ניוון חיי בגלות חי לא"י, אמיץ

בעקשנות. בגלות ודבק למולדת והשיבה הגאולה מן חושש הוא ממשי, ובלתי

ביקורו בעקבות שנכתבה ההריגה", "בעיר הדרמטית בפואמה יש זו להערכה חיזוק
הקטעים אחד .1903 שנת של הנורא הפוגרום נערך בה עיר בקישינוב, ביאליק של
: ישראל בבנות שנעשה ההמוני האונס תמונת את ומעלה המרתפים את מתאר
ושאר חזירים מכלאות מחראות, בתי : המחבואים כל אל והבאתיך לך "ועתה ...
אחד בחור נפש עשרים ה"קדושים", וזרע הרחמים אב שם האריות בני המכבים,
נסו עכברים מנוסת ברבים... שמי ויקדשו בעולם כבודי ויגדלו שילשים, ושלושים
נסו עכברים מנוסת ברבים... שמי ויקדשו בעולם כבודי ויגדלו שלשים, ושלושים

נמצאו''... באשר כלבים מות וימותו החבאו, פשפשים ומחבוא
ואחיו אמהותיהם נשותיהם, את ראו אשר היהודים הגברים את מאשים ביאליק
אליהם. תגיע לא ש''הרעה" התפללו הם מזו, יתרה דבר. עשו לא אך נאנסות תיהם
לשאול לרבי הכוהנים בעליהן פנו האונס, לאחר בחיים יהודיות נשים נותרו כבר ואם
גלות חיי של תוצאה ביאליק לדעת היא זו, חושים כהות להם. מותרות נשותיהן אם

ומסורסות. מעוותות נשמות לבעלי העם בני הפכו בעטיים אשר ממושכים
לאחר התארגנה, ובעקבותיו בתקופתו, חזק רושם השאיר ההריגה" "בעיר השיר
באותה היהודי העם של הקיום בתנאי בהתחשב יהודית. הגנה קישינוב, פוגרום
לדעתו הפתרון. את ראה בכך לא ביאליק אך נועז, צעד משום בכך היה תקופה,

הציונות. והגשמת הגלות חיי סיום להיות חייב הפתרון

ההריגה בעיר
ביאליק ח.נ. מאת

"אין וייצמן, של כמאמרו הציונית. ההגשמה בנושא טשרניחובסקי עוסק זה בשירו
מדבר תרצ"ותרצ"ט מאורעות עם שנכתב והשיר, כסף". מגש על לעם ניתנת מדינה
על והכאב הצער את מעלה טשרניחובסקי והעם. הארץ למען שנפלו הקורבנות על
בזבזנים היינו כי אדמה "ראי פזמון: מעין המהווה חוזר, במוטיב צעירים חיי אבדן
וגוברת ההולכת נוראה בזבוז תחושת למשורר יש שנפלו הצעירים לנוכח מאד". עד
"הטובים לאדמה פונה הוא לך" ''הא לקורבן: שהיו אלה של הנפש גדולת לנוכח
סמל האדמה, אדמות". חלאת טרם כפיים, נקיי לב, ברי חלומות, טהר נוער בבנינו,
ההתחדשות, תהליך גם חל ובה בניה של והשמחה הצער את בקרבה חשה האמהות,
הצמיחה מעגל חדשה. לפריחה בסיס והופכים מנוחה המתים מוצאים בקירבה
"ועד עת, בטרם שנקטפו רעננים, לפרחים הצעירים בדימוי מתבטא המוות שלאחר
חייהם. של הצהריים לתקופת הגיעו לא הם כלומר, התם" הצער בעצם צהרים שידעו
הנקטעים והמחזוריות הזמן גורם את "צהריים" הביטוי בעזרת מכניס, המשורר
בטוח הרב, הכאב למרות החיים. זרימת הזרימה, הפסקת של תחושה ומעניק
עם לאמר הכוח את לו מעניקה זו הכרה שווא. קורבן איננו קורבנם כי המשורר
הינו הצעירים של קורבנם ובהוד''... חיינו כפר מוות, בסוד קורבנם "ברוך : הסיום
למות וראוי הנפש וגדולת ההוד מן בהם שיש משמעות בעלי חיים למען כפרה קורבן

אדמה" "ראי
טשרניחובסקי שאול מאת
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מחזיר מאד" עד בזבזנים היינו כי אדמה "ראי בסיום גם החוזר המוטיב, למענם.
ברית לעם כרתו במותם אשר בבנינו, הטובים מות על והצער האובדן תחושת את שוב

הציוני. הרעיון את מממשים כשהם המולדת, עם דמים ברית מחודשת,

נ יותר וחיובית שמחה שונה, ראייה השלישית, העלייה איש שלונסקי, מבטא זח בשיר
של נפרד בלתי חלק חינה העבודה דת אבות. לדת תחליף לו היא העבודה" ''דת
בתפילתו, היהודי את בשעתו שאיפיינה ההתלהבות החדש. בעידן הציונית ההגשמה
התנאים על ההתגברות בא"י. הקיום בקשיי בהתמודדו עכשיו אותו מאפיינת
המתב והפראיות, הראשוניות תחושת לחיים. טעם הנותנת היא הקשים, הפיזיים
המת האל שכוחת הארץ של ההיולי מצבה את מבהירה "הפראי", בדימוי גם טאת
להינתק שאיפתם אף על , "אבאאמא" לבית בנפשם עדיין הקשורים לחלוציה, נכרת
הבית מחיי המעבר בא"י. קומה וזקיפות כבוד חיי חדשים, חיים למען העבר מן
המעשה שהרי הציונית, ההגשמה במשבר קשור בארץ והגשמה עבודה לחיי בגולה

בקורבנות. תדיר מלווה בארץ
האם מקשה, הוא קדמונה. מיתית, בראשיתית, חוויה המשורר מתאר "גלבוע" בשיר
כשר. כיהודי  יוצרה גם הוא אשר זו, חדשה ''בראשית" במגילת לקרוא הפרא יוכל
עליה שתיכתב למגילה המחכה חלקה קלף כפיסת הגלבוע אדמת את רואה הוא
והעמק הגלבוע במחרשתם. המגילה את הכותבים סופרים כאותם החלוצים ואת
בראשית ארץ של החדשה היצירה מן יחד. גם וההמשכיות הראשוניות מן בהם יש
גורדים הזיפזיף מובילי הגמלים ויונתן. שאול של לארצם הישיר ההמשך מן גם אך
"לקי, דעתו על המשורר את המעבירים והחמסינים, הכבוד, כסא את בדבשותיהם
"הרי א'). ב', (שמואל ויהונתן שאול על דוד לדברי המשך הינם תמוז", שמש לקי,
העתיקה הקללה הפיכת  והוא שינוי חל כאן אך עליכם''. מטר ואל טל אל בגלבוע

הגליל''. ב"קרחת דשא יצמיח עמלי'"', "יהחהלילי השיר כדברי עמל, לברכה.
החדשה, הבריאה של סודה היא והעקשנות חדש יקום היוצרים הם העבודה, העמל,
בראשית. כארץ תקופה אותה של והגלבוע העמק את מתאר שלונסקי המתחדשת.
מאחדים הם וכמוהם הקדמונים המיתיים היצורים במקום כאן מופיעים הגמלים
את ממרומים המלקק מיתולוגי חיים כבעל מתוארת היא גם השמש וארץ. שמים
שהוא הטל את האדמה רגבי יונקים משדיה הפרה, הוא הלילה ואילו האדמה
החלו עבודת הראשוניות. לתחושת מוסיף מתביית ובלתי פראי ראם החיים. מקור
אולם, הבריאה. מעשה על כאילו החוזר אנושי, מעשה הינם במטרה ודבקותם צים
הסוערת נפשו הווית את לשקף גם אלא הארץ, את לתאר רק בא לא הפרוע המדבר
חלוציותציונותחקלאות, של החדשה החוויה את עוצמתה בכל החש המשורר, של
מצייר בו לעמל, הימנון הינו זה שיר יהודים. אותה חשו לא רבים דורות מזה אשר
השראה ומתוך פלסטי באקספרסיוניזם מיתיים, בקווים התקופה את המשורר

חזקה. פיוטית
תמוז שמש של חדשים בחיים והציצית, הטלית ביתאבא, של העבר המרת תאור
ובין לעברו הקשר בין שנקרע דור של לבטיו את לבטא הבא תאור הוא לוהטת,
משוגעים" "משיחים של דור של תאור זהו חדשה. חיים דרך לחפש בצורך אמונתו
חדשה בראשית מגילת באדמה וחרטו היסטוריה עשו הנפשי ובלהטם בכוחם אשר
ארץ להיות ממשיכים והעמק הגלבוע היו ודבקותם התלהבותם אילמלא ואשר

שוממה. צייה

העבודה" "דת
שלונסקי אברהם מאת

גורדון. א.ד. של והטבע" "האדמה גם ראה זה, לשיר בהקשר .1
שלונסקי. של השירים מקובץ אחד שם גם הוא  אמא" ל"אבא .2
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כעין של החריפות והתחושות הבתולה באדמה הראשון החריש הוא השיר נושא
האדמה כשעובד מיתי תאור יש כאן גם המשורר. בלב מעביר שהוא ציונית", ''חגיגה
האדמה של תומתה נקרעת בה חדה, סכין הינו המחרשה ולהב קדמון קיין כעין הוא
הבתולה האדמה רגבי מבקיע". שברגב אחרון קיין בדחק/זה להב לרצח/זה רמז "זה
ראשו של דתית לחוויה המתפתחת ארוטית חוויה עובר כמו והחורש להפרדה קשים

חדשה. ובריאה ניות
חריש. בטרם האדמה של לזו דומה לאחדות הזוכות מהויות משלוש מורכב המיתוס
אותו מתרחש בו אחד לזמן הזמנים כל את מקשרים הם והרקיע. המחרשה האדם,
אביו של לפעולתו המשך שהוא זה, חריש הראשון. החריש  הגדול בראשית מעשה
של תחושה לחורש מעניק ואהבה, דבקות מתוך והנעשה קיין  החלוץ של זקנו

והבריאה. הטבע עם והרמוניה שלמות חיי
מהפ החברתית הפילוסופיה מן נובעת האדמה, עבודת עם זו, כמעט דתית הזדהות
לה נתן גורדון א.ד. אשר שלישית, ועלייה שנייה עלייה של והאידיאולוגיה כנית
הגלות מכבלי היהודי האדם גאולת נרפא". ובעבודה לקינו "בעבודה באומרו: ביטוי

האדמה. בעבודת המשורר, בעיני קשורה, והשעבוד
בעבודת והסתיים ביאליק בשירי והמתואר בגלות שהחל המעגל כאילו נסגר בכך

המעשית. הציונות כהתגשמות שלונסקי אצל המתוארת האדמה

האדמה" "עיבד
שלינטקי אברהם מאת

המאפ והתוקפנות הלהט מן רחוק זה שיר אחרת. בנימה גם אם הקשר, באותו נכתב
ליטול יכול שאינו הצד מן משקיף של לבטים מעלה הוא שלונסקי. שירי את יינים
אומרת, ואמיתית צנועה כליריקנית רחל, סביבו. המתרחשת המעשים בהילולת חלק
שדות". פני על רגלי כבשו שביל רק שוקטים, ירדן חופי נטעו, ידי עץ "רק השאר: בין
מאור רחוק היותו את גם אך המעשה דלות את מבטאת "רק", המילה על החזרה
האם, זאת. ידעתי מאד, דלה "אכן דלה: שתרומתה בכך מכירה היא הזרקורים.

בתך". מנחת מאוד דלה אכן
"ראי טשרניחובסקי של בשירו הופיעה לו דומה בהקשר כאן מופיעה אדמה אמא
לעומת פעוטים מעשיה כי חשה המשוררת קורבן. לכל הראויה אם זוהי אדמה".
מכפי יותר הרבה למולדתה, לאמאאדמה, להעניק רוצה היתה היא הצרכים, גודל

הדורות. בכל רבים מגשימים הרגישו הלוי, יהודה רבי גם כמו כך, יכולה. שהיא
(אם היום יבוא שבוא תקווה משוללת איננה האונים וחוסר הדלות תחושת אולם
קכ"ו לתהילים מסוים דמיון לה יש זו תקווה האור". "יגה שבו רחוק) הוא גם
אלומותיו". נושא ברינה יבוא בא הזרע, משך נושא ובכה ילך ''הלך ו': ה', פסוקים
את מכירה היא כמוהו אך תהלים, משורר כמו פיזית, מבחינה בגלות איננה רחל

התקווה. שמחת ואת יד קוצר של הצער

רחל מאת ארצי" "אל

שהדליקה להבה אותה נדלקה כמוסה ותקווה תוחלת מתוך ואמונה, צער מתוך
בעלי חדשים חיים לקראת יהודים וכוננה הידוע) בשירה סנש חנה (בעקבות לבבות
היהודי. העם של העתיד ותקוות העבר מסבלות יוצא פועל הינה הציונות וערך. תוכן
מימוש וכוח מסגרת נתנה אשר והיא הדתית הכמיהה מתוך נולדה המדינית הכמיהה
והארץ. העם לבניין מסד  מקווים אנו כך  עדיין והינה שהיתה הנפשית לכמיהה
ישראל עם של הנצחי הקשר את מבטאת בתנ"ך, שמקורותיה הציונות'' "שירת
היומיום ומחיי האמונה מן נפרד בלתי חלק הרעיון מהווה כמה עד ומלמדת לארצו

ישראל. עם של

סיכום
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