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ישראל משטרת עת כתב וחברה, משטרה

תשל"ט תמוז  1979 יולי

ירושלים הארצי, המטה ההדרכה, מחלקת המען:

עמית משולם תתביצב האחראי. העורך

אמיר מנחם ד"ר מדעי: יועץ

בע''מ, בינלאומיים מדע תרגומי אס.טי.איי ודפוס: סדר
ירושלים ,1154 ת.ד.

כתיבה, במכונת מודפסים כתבייד למערכת לשלוח נא
חיים. ותולדות המאמר תמצית את ולצרף כפול, ברווח
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הסברה מטא''ר/מה''ד/ק. אל:

לקורא שאלון

ולקבל ברבעון שמצאת העניין מידת על ללמוד מבקשים אנו וחברה", "משטרה של רבעונים שני שהופיעו לאחר
המתאים: במקום הערותיך והער המתאימה המלה את בעיגול הקף אנא ולצוותו. לתוכנו באשר דעתך חוות את

רצונך? את משביע ברבעון המאמרים מספר האם .1

כן
לא

(הסבר)

לך? נראים ברבעון הנושאים האם .2

כן

לא
(הסבר)

להוסיף? מבקש שהיית נושאים היש

רצונך? את משביעה המאמרים רמת האם .3

כן
לא

(הסבר)

הרבעון? של החיצונית צורתו לך נראית האם .4

כן
לא

(הסבר)

לעבודתך? לתרום עשוי הרבעון האם .5

כן
מעט
לא

(הסבר)

הערות



העניינים תוכן
משטרתי?!/ עבריינותתפקיד מניעת

שאלתיאל אמנון פקד
מניעה, מהמושג משטרתית, מבחינה המשתמע, את מנתח המאמר
זה. בתחום השונים החברתיים המוסדות תפקידי על עמידה תוך
במניעת המשטרה על המוטלים התפקידים מתבררים הניתוח מתוך

עבריינות.

8 עמוד

מאירי איתן פקד / ישראל במשטרת אדם כוח הפעלת על
הוא במשטרה ביותר היקר העבודה כלי כי אנו שוכחים פעם לא
הרי אנשים, וניהול לפיקוד קסם נוסחת קיימת שלא בעוד האדם.
מפליגים שיפורים לחולל ניתן ומקצועית שיטתית שבעבודה

אדם. כוח בהפעלת
במשטרה אלו בתחומים העקרוניות הבעיות את סוקר זה מאמר

שהוצגו. לבעיות פתרונות ומשרטט

12 עמוד

מעורבים בהן מוסר עבירות בחקירת טונים היבטים
גל שלמה סגןניצב / ילדים

עבירות חקירת מתבצעת בעולם, אחרים כבמקומות שלא בארץ,
או כעדים כקורבנות, ,14 גיל עד ילדים מעורבים בהן מוסר
ראיות דיני לתיקון "החוק  במינו מיוחד חוק במסגרת כחשודים,

."1955 תשט"ו ילדים) (הגנת
החוק של ביישומו הקשורות בעיות כמה על לעמוד מנסה המאמר
המשפטי המשטרתי, במישור לשיפור הצעות מספר ומעלה הנ"ל,

והציבורי.

16 עמוד

רהב גיורא ד"ר / אביב תל באזור הצעירים העבריינים
חמו אברהם פקד ורב

במקרים הנוער עבריינות בתחום בעבודה להתרכז ''האם
רב מספר על המאמצים את לפזר מוטב שמא או ביותר הבעייתיים
למחקר, גורם היוותה זו שאלה לטיפול''? קלים מקרים של יותר
להחלטות אמפירי בסיס לספק נועד המחקר במאמר, המתואר

בתלאביב. הנוער במפלג מדיניות קביעת של

25 עמוד



/ מגדלת זכוכית תחת לפעול האזרחי: המשמר
גונן אילן פקד רב

אופן על הציבור; ובין האזרחי המשמר בין הגומלין יחסל על
"לקוחות" הצטרפות בין ההבדל על הסברתי; כגורם בשטח הפעילות
בפני הניצבים קשיים ועל קל משקה מכירת ובין למשא''ז חדשים

הציבורית. תדמיתו לקיום הארגון

56 עמוד

/ החוק ואכיפת גבוהה השכלה
פריי ג. לינקולן וד''ר מילר ג'ון ד"ר

חדשים שוטרים בפני הוצגה בארה''ב משטרה סוכנויות בכמה
לימודים ידי על הן ההשכלה, רמת את להעלות הדרישה וותיקים
בקורסים השתתפות ידי על והן השונות באוניברסיטאות סדירים
באכיפת לעוסקים האוניברסיטאות במסגרת שניתנו המיוחדים,
להוראה השוטרים התייחסו כיצד לברר ניסה החוקרים צוות החוק.
הן בהם, המשתתפים על השונים הקורסים השפעת היתה ומה זו
פעולת שיפור מבחינת והן לתפקיד האישית ההתייחסות מבחינת
.1978 אוגוסט 6ו71 ?01106 ?16ו01 מתוך נלקח המאמר המשטרה.
62 עמוד

ההתנהגות על ההמונית התקשורת אמצעי השפעת
נחשון ישראל ד''ר / האלימה

באמצעי האלימות הצגת בין הקשר על לעמוד מנסה המאמר
למעשה. הלבה שבוצעו אלימות מעשי לבין ההמונית התקשורת
התבססות כדי תוך בנושא, מנוגדות תיאוריות שתי מציג המאמר

שדה. בתנאי שנערכו מחקרים, על

פלד יגאל / עבריינים לשיקום כאמצעי בתשובה החזרה

פליליים אסירים כ3,000 מצויים כיום בישראל הסוהר בבתי
אינם קצובה תקופה למשך מהחברה והניתוק ההרחקה ישראלים.
של המטרות בין לכן, העבריינות. בעיית את שורשי באופן פותרים

חשוב. מקום השיקום תופס הסוהר, בתי
וכן בעולם נעשו הסוהר בבתי אסירים לשיקום רבים ניסיונות

מוגבלת. היתה הצלחתם אולם בישראל,
בבתי נוסתה שטרם האפשריות, הגישות אחת מוצגת במאמר

בתשובה. החזרה והיא ממוסד, באופן בישראל הסוהר

29 עמוד

דוריון דוד רבפקד / ובקרה שליטה מערבות

הלחימה בתחום ובקרה לשליטה הקשורות בעיות מעלה המאמר
במערך ובקרה לשליטה ורעיוני ארגוני דגם ומציע בפשיעה,

בפשיעה. הלחימה

36 עמוד

לשיפורו/ ודרכים החלטות קבלת תהליך על
גילוץ גדעון רבפקד

קטנים לדברים  החלטות קבלת של תהליך הזמן בל מבצע האדם
במסגרת הן  "גדולים" ולדברים שגרתיים מאליהם", ''מובנים
התהליך את מתאר המאמר העבודה. במסגרת והן האישיתפרטית
להחלטות להגיע מנת על שיטתית, בצורה לחשוב הצורך ואת

יותר". "טובות

70 עמוד 42 עמוד

/ היהדות במקורות לרוח החומר בין הגומלין יחסי
ניימן שלמה הרב פקד רב

בהתנהגות והגשמיות הרוחניות בין הגומלין ביחסי דן המאמר
השונים, היהדות ממקורות ואמרות ציטטות דוגמאות, ומביא האדם,
לעבודתו בסיס להוות אלה מקורות יכולים כיצד המסבירים

בארץ. השוטר של היומיומית

73 עמוד

הדין בבית הנאשם" ו"זכויות הדין סדר בשאלת הרהורים
שניידשר אריה רבפקד / המשטרה של למשמעת

פורום בפני משטרה אנשי של שפיטתם מאפשרת המשטרה פקודת
משמעת. עבירת עברו אם כבדים עונשים להטיל בסמכותו אשר
כללי יישום דרך בדבר נוסף להרהור מביאה הפקודה של סקירה

הטבעיים. הצדק
משמעת, הוראות שבאכיפת בצורך ספקות להטיל כדי במאמר אין
הפרוצדורה התאמת מוצעת ייראה", גם ש''הצדק מנת על אולם,
יהא שלא מנת על המשפט, בבתי המקובלת לפרוצדורה זה בהליך
על נמנה שהוא מכיוון רק שלו, הנאשם" ב''זכויות נפגע נאשם
50 עמןד המשטרה. שורות





וכד' שורש טיפולי סתימות, שיבצע שיניים לרופא פנייה
הוספת של הדרך היא ממנה יעילה יותר. יעילה דרך היא
יומיומי שיניים לצחצוח וחינוך השתייה למי פלואור

מונע. טיפול  ונכון
חוקים בה קיימים קיימת, האנושית שהחברה מיום
ומגינים כחברה קיומה את המאפשרים התנהגות וכללי
אלה קיימים עצמו יום מאותו חבריהם. מפני הפרטים על
קיימים  הכללים לפי נוהגים אינם שונות שמסיבות
ובהבטחת החברה של סביר בקיום הצורך עבריינים.
האנושית החברה את מאלץ חבריה של ובטחונם שלומם
למלחמה דרכים במציאת מאמצים להשקיע קיומה, מאז
שיטות החברה פיתחה כך לשם ובעבריינות. בעבריינים

ומוסדות:

משטרתי?! תפקיד  עבריינות מניעת

שאלתיאל אמנון פקד
בסטטיסטיקה ראשון תואר לימודי סיים וארגון. תקנים מדור ראש
וארגונית חברתית בפסיכולוגיה שני תואר ולימודי ופסיכולוגיה
עסק למשטרה הגיוס לפני ירושלים. העברית, באוניברסיטה
במשטרה משרת מנהלים. קבוצות ובהנחיית למינהל בייעוץ
מחקר כקצין שימש ההתנהגות. למדעי במדור שירת שנים. כ5

נוער. לעבריינות במדור

המחנכת חברתית מערכת  לימודית חינוכית מערכת
ההתנהגות וכללי החוקים הם מה היחיד את ומלמדת
לביצוע פנימית התנגדות  מצפון ויוצרת הראויים,
הפרט באחריות גם הוא זה תפקיד החוק. על עבירות

במשפחתו.

אכיפת של מערכת  משטרתית משפטית מערכת
המנגנון ואת לעבריין העונש הגדרת את הכוללת חוק,

ולהענשתו. לדין להבאתו לתפיסתו,

חברתיים מוסדות  שיקומית סוציאלית מערכת
את לשנות  למוטב" חוק עוברי "להחזיר המנסים
החברתיות. לנורמות בהתאם להתנהג שיחזרו כך התנהגותם

הלחימה מהווה המשפטיתמשטרתית במערכת רק
עוסקים האחרות שבשתיים בעוד מרכזי, עיסוק בעבריינות
החינוכית במערכת אחרים: נושאים של בצידם בכך
החברתי; והחינוך לערכים החינוך של בצידו  לימודית
הטיפול של בצידו  שיקומית הסוציאלית במערכת

במצוקה. הטיפול או בקהילה,
תיתכנה בעבריינות החברה של הטיפול בדרכי גם

ברפואה: קודם שנמנו הגישות שלוש

המערכת של העיקרי עיסוקה  בסימפטומים טיפול
המשפטיתמשטרתית.

המערכת של נטייתה  המחלה בשורשי טיפול
נעשה תמיד לא אשר תפקיד הםוציאליתשיקומית,

בהצלחה.

עבריינות ומניעת החברה

בין להבחין רבות שנים כבר יודעים המודרנית ברפואה
בסימפטום, טיפול כי היטב ויודעים מחלה לבין סימפטום
מונע אינו החולה, הרגשת את זמנית מיטיב הוא אם גם
את גם ולפעמים המחלקה של הבא ההתקף את דוחה או
טיפול לחולה. יותר קשים אחרים סימפטומים של הופעתם
חזרת את המונע המחלה, בשורשי טיפול הוא יעיל
עוד הגורם  המונע הטיפול הוא ממנו יעיל הסימפטומים.

המחלה. של הופעתה לאי ראשון התקף בטרם

באמצעות מתקדם, בשלב השיניים בעששת טיפול
הרגשת את זמנית, אולי, מקל מלבינה, שיניים משחת
ועלול המחלה התפתחות להמשך מפריע לא אך המטופל,
בטיפול. הצורך מן החולה של לבו תשומת את להטות



במערכת שמתרחבת ככל מצטמצם זה תפקיד אך החינוכית, המערכת של ייעודה  מונע טיפול
מידע. בהעברת בעיקר לעסוק הנטייה החינוכית

גם אלא בעבירות להילחם יותר יעילה דרך רק לא חברתית, מבחינה הינה, מניעתית גישה
עבריינים בלכידת הכרוכה הגדולה בהשקעה הצורך את מבטל יעיל מונע טיפול יותר. חסכונית דרך
ביעילות בעבודתם להתרכז להם ומאפשר בכך העוסקים מעל העומס את מוריד ואף לדין והבאתם
עבריינים, של למוטב ובהחזרה בשיקום המושקעים במשאבים לחיסכון גם מביא הדבר יותר. רבה

בכך. העוסקים על ולהקלה

והמוטיבציות הצרכים בשינוי או עבירות לביצוע תחליפיות בפעילויות דוגלת מניעתית גישה
עבירות. לביצוע שגרמו

זו דרך  ולהיענש להיתפס החשש משום מעבריינות להימנעות מניעתית בגישה הכוונה אין
"בלימה". נקראת העבריינות מניעת של

עבריינות ומניעת המשטרה

פעילות בקיום לחברה שיש הצורך את שטחי, באופן ולו להבהיר, כדי בו די לעיל האמור
המשטרה, על מדוע עבריינות? ולמניעת למשטרה מה השאלה נשאלת עדיין אך מניעה, שמטרתה
אחרים גורמים של תפקידם שהוא במה לעסוק למלא, מצליחה שאינה בתפקידים ממילא העמוסה

השיקומיתסוציאלית? והמערכת החינוכית המערכת  בחברה
וגילוין..." עבירות "מניעת ביניהם כלל המשטרה, תפקידי את בהגדירו הישראלי, המחוקק
ולא עבירות מניעת  הסעיף ניסוח מעצם .(1971 תשל"א חדש] [נוסח המשטרה לפקודת 3 (סעיף
"בלימה" הוא המחוקק שמגדירו כפי המשטרה תפקיד אחד. פירוש מתבקש  עבריינות מניעת
במקומות משטרה אנשי נוכחות ידי על עבירות מניעת על מבוססת הבלימה "מניעה". ולא
הפקוחות עיניה תחת מעשיהם את מלבצע עבריינים הרתעת לשם עבירה מעשי לביצוע המועדים
והרתעת לעתיד הרתעתם כך ידי ועל עבירה ביצוע כדי תוך תפיסתם לשם או המשטרה, של

חבריהם.

הגישות: שתי בין העיקריים ההבדלים להלן

פעולות שיעד בעוד למנוע, מנסים אותן העבירות או העבירה הוא הבלימה פעולות יעד *

בכוח. העבריין או העבריין הוא המניעה
יותר רחב לחלק מופנית המניעתית שהגישה בעוד המועדים, העבריינים נגד מופנית הבלימה *

בכוח. לעבריינים בעיקר האוכלוסייה, של

והשורשים הסיבות אל מכוונת שהמניעה העבירה,בעוד מעשה  התוצאה אל מכוונת הבלימה *

העבריינות. גורמי 

בעוד חדפעמיים, אירועים למנוע המכוונות חדפעמיות פעולות הן הבלימה פעולות *

והתנהגות. ערכים שינוי של מתמשך מתהליך חלק מהוות המניעה שפעולות
משחדל כלומר, המשטרתית, הנוכחות ממשך יותר לא הוא הבלימה פעולת של ההשפעה משך *

שם. עבירותיהם לבצע העבריינים יחזרו לעבריינות, המועד במקום נוכח להיות השוטר
צורך וללא ארוך לטווח העבריינית בהתנהגות בשינוי מתבטאות שהצליחו מניעה פעולות

מתמשכת. משטרתית במעורבות



המשטרה יכולה הבלימה במאמץ שכן בציבור, המשטרה תדמית את לקלקל עלולה הבלימה *

מתוך המניעתית, שהגישה בעוד אהודה, שאינה בצורה ולהופיע הציבור מן אנשים להטריד
עם היחסים את מקדמת והשירותים, המימשל ורשויות הציבור עם הפעולה שיתוף הדגשת

הציבור. בקרב המשטרה תדמית את ומשפרת הציבור

שהרי ניכר, בהיקף ומשאבים אדם כוח להקצות יש חלקי, באופן ולו בבלימה להצליח כדי
אחר, לאזור מעשיהם זירת את יעבירו אחד, באזור משטרתי פיקוח קיום על היודעים העבריינים
היממה, שעות כל במשך משטרתי פיקוח של צפופה ברשת הארץ כיסוי כלכך. רב הפיקוח אין בו
בצביון לפגוע עלול גם אלא כיום, המשטרתיים והאמצעים האדם כוח בתנאי ריאלי שאינו רק לא
כן על מבוקשת, המשטרה. בתדמית וכמובן האזרח של הפרט בחופש חופשית, כמדינה המדינה
עקרונות עם יותר טוב המתיישבת דרך החוק, פי על המשטרה חובת לביצוע יותר וזולה יעילה דרך
להתאים. יכולה לעיל שתוארה כפי מניעתית גישה המשטרה. של הרצויה ותדמיתה הדמוקרטיה

המשטרה? של יתרונה ובמה

וקדםעבריינות: עבריינות של בתופעות בדרכו הנתקל הראשון הוא לשטח היוצא השוטר
אדם כבן וכד'. קשה במצוקה משפחות ברזילי", "קפה יושבי נחושת, גרוטאות ש"סחבו" צעירים
בבעיות לטיפול האחריות מן להתנער לעצמו להרשות יכול הוא אין לו, שאכפת המדינה וכאזרח
והחינוכיים הטיפוליים השירותים בהפניית לפחות, להתבטא, צריך כזה טיפול נתקל. הוא בהן

והטיפול. החינוך לשירותי לכך, הזקוקים אנשים ובהפניית בעייתיים, ריכוזים אל

חבורות "עובדי כגון: עבריינות, מניעת על ישירות המופקדות סוכנויות שלנו בחברה קיימות
ושיתוף התיאום גם וכן תפקודן רמת אך ועוד, האסיר" לשיקום "אגודות המבחן", "שירות רחוב",
תפקידן את מבצעות אינן והטיפול החינוך רשויות וכאשר אם רצון. משביעים אינם ביניהן הפעולה
של הנימוק מן רק ולו כן, ועל יותר, וקשה רבה עבודה למשטרה גורמות הן ביותר, הטוב הצד על
והטיפול החינוך ששירותי בכך מאמץ להשקיע לנו כדאי  המשטרה על המוטל העומס הקלת

המשטרה. לבין ובינם עצמם לבין בינם התיאום את וישפרו מלאכתם את לעשות ייטיבו
הגשמת וחברתיים. פסיכולוגיים גורמים בשל ביותר חיובית אינה בציבור המשטרה תדמית
אותן מצד ודווקא הציבור, של פעולה בשיתוף ניכרת במידה תלויה המשטרתית העבודה יעדי
שלילית בעיניהן המשטרה תדמית הדברים ושמטבע לעבריינות יותר הקרובות בציבור קבוצות

בחברה. אחרות מבקבוצות יותר

כגופי אחרים גופים של מניעה ויוזמות בפעולות המשטרה והשתתפות מניעתית גישה
יעדיה. את להשיג יכולתה ואת בציבור המשטרה תדמית את משפרת חברתיים, ומוסדות מתנדבים
בדיוק מושג התדמית שיפור הרי שוליים, אוכלוסיית בקרב בעיקר מבוצעות מניעה ופעולות הואיל

יותר. חשוב הדבר בהן באוכלוסיות ובעיקר

פעילות העבריינים. ופעילות עבריינית פעילות על ואמין רב במידע מעט לא תלויה המשטרה
השירותים מן והן המניעה, בפעולות המעורבים מהשוטרים ישירות הן מידע, קבלת מאפשרת מניעה
בנושאים ספציפי ומידע רקע מידע שלהם מניעה, בנושאי הפעילים החינוכיים החברתיים

כלל. בדרך המשטרה לידיעת מגיע אינו אשר המשטרה, את המעניינים

אזרחי של ביחסם מעט לא תלויה הבאות בשנים יעדיה את להשיג המשטרה של יכולתה
בקירובם היום מאמץ השקעת פעולה. עמה לשתף ובנכונותם  היום של הנוער בני  העתיד
לשאת ותוסיף מידי, באופן פירות תישא בקרבם תדמיתה ושיפור לעבודתה הבנה יצירת למשטרה,

הרחוק. בטווח פירות
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אחרים, גורמים של מניעה ובהשתלבותבפעולות מניעתית בגישה אינטרסים כן, אם למשטרה,
התדמית לשיפור הן מודיעיני, כמקור הן "אגואיסטיות", מסיבות הן אנושיותהומניות, מסיבות הן

בעתיד. עבודתה לעשות ויכולתה תדמיתה חשבון על כהשקעה והן

עבריינות במניעת המשטרה תפקידי

המוטל התפקיד להגשמת וזולה יעילה דרך בהיותה המשטרה את לשרת יכולה מניעתית גישה
החוק. מכוח עליה

המופקדים החברתיים הגורמים עם פעולה שיתוף תוך המניעה בנושא לפעול צריכה המשטרה
האחרים. המשטרה בתפקידי המניעה פעולות שילוב ותוך הנושא, על

הבאות: בנקודות מתמקדים המניעה בתחום המשטרה של העיקריים תפקידיה

בעייתיים. הנחשבים וקבוצות יחידים ואיתור זיהוי *

אלה. וקבוצות יחידים אל והסוציאלי החינוכי הטיפול מערכות הפניית *

והטיפול. החינוך רשויות אל לכך הזקוקים וקבוצות יחידים הפניית *

נתונים על בהסתמך מניעה, בפעילות הצורך על וארצי) (מקומי השלטון רשויות בפני התרעה *

והיקפן). עבריינות תופעות לגבי (למשל, מתאימים

אלה גורמים ובין במניעה, העוסקים שונים גורמים בין המידע וחילופי הפעולה שיתוף קידום *

המשטרה. לבין

הקצאת לגבי: וארציות מקומיות מימשל רשויות של החלטות בקבלת והשפעה מעורבות *

יוקצו שלהן באוכלוסייה הקבוצות ובחירת פעולה דרכי עבריינות, למניעת לפעולות משאבים
המשאבים.

שבהם תכנון בגופי זה לכיוון והשפעה סביבתי תכנון בנושאי העבריינות מניעת נושא שילוב *

וכד'. תחבורה לתכנון ועדות ערים, לבניין ועדות כגון: המשטרה, משתתפת

מיבצעי רכוש", "נאמני כגון. למשטרה, מיידי" "רווח בהן שיש מניעה פעולות אותן ביצוע *

וכד'. בדרכים זהירות

בחופשת רחוב קייטנות ייזום כגון: והטיפול, החינוך גופי ידי על שיבוצעו מניעה פעולות ייזום *

בהדרכה. משטרתי וסיוע הקיץ

להישגים להגיע מועט, מאמץ בהשקעת המשטרה, של יכולתה על מצביע המניעה מושג ניתוח
עבריינות. במניעת ערך רבי

משטרתי. תפקיד  המניעה ולומר: לסכם איפוא, ראוי,
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הפונים שמות של חודשי ריכח ובו  1978 פונים סקר
 למשטרה אותם המפנה הגורם כולל הגיוס, ללשכות
מודעות במשטרה, העובדים משפחה קרובי או חברים
במועמדים הטיפול תוצאות וסיכום  וכוי בעיתון

לגיוס. הפוטנציאליים

שנשלח שאלון זהו  1978 מהשירות מתפטרים סקר
.30.9.78 1.6.78 שבין בתקופה מהחיל מתפטרים ל219
המתפטרים, עלידי נשלחו ותוצאותיו אנונימי היה השאלה
השאלון, על השיבו מהמתפטרים 33"/ למנכ"א. ישירות

הסקר. מימצאי בהערכת זה בנתון להתחשב ויש

תורמת היתה ההתפטרויות גלי מניעת כי ספק אין
היתה והמשטרה אדם, כוח מבחינת המערכת להתייצבות

מאסיביים. בגיוסים מלעסוק אז מנועה

במשטרת אדם כוח הפעלת על
ישראל

מאירי איתן פקד
עסק כן לפני תלאביב. במחוז אדם כוח לקליטת הלשכה ראש
כשנתיים במשטרה משרת במשטרה. המקצועות ומיון סיווג בנושאי
את ומסיים ובפילוסופיה בפסיכולוגיה ראשון תואר לימודי סיים
באוניברסיטת תעסוקתית בפסיכולוגיה השני התואר לימודי

תלאביב.

המתפטרים? הם מי
רמת בין ישיר קשר מגלים המתפטרים סקר נתוני
59"/ בחיל. בשירות התמדתו לבין השוטר של השכלתו
ומעלה. מלאה תיכונית השכלה בעלי היו מהמתפטרים
הראשונה בשנה החיל את עוזבים המתגייסים מכלל רבע
את עוזבים שליש הקליטה, חבלי את שעברו ומאלה
ממחצית יותר הכל בסך הבאות. השנים ב3 החיל
מיום שנים 4 תוך החיל את עוזבים (%58) המתגייסים
לקורסים האדם יוצא בהן שנים אותן הן אלו גיוסם.
לתפוקה יחסית רבים משאבים בו ומושקעים ממושכים
בגיוס ההשקעה סך כי לציין חשוב ממנו. המתקבלת
ל"י מיליוני בעשרות נאמדת חדשים, אנשים ובהכשרת

בשנה.

מתפטרים? הם מדוע
הנשאלים ידי על שצוין במעלה הראשון הגורם
שירות ותנאי נמוכה משכורת היה להתפטרותם כסיבה
השאר בין נקבעת המשכורת לגובה ההתייחסות ירודים.
עבודתו, תמורת לו המגיע לגבי השוטר הרגשת פי על
שני גורם בפועל. המתקבלת הכספית התמורה לעומת
מבחינת קיפוח הרגשות אלו להתפטרות, כסיבה בחשיבותו
מצידם גיבוי קבלת ואי המפקדים מצד גרוע יחס קידום,
כאן גם וליעילות. למסירות הערכה קבלת חוסר וכן
לדעתו לו המגיע לגבי השוטר של הרגשתו רבות קובעת
הוא בחשיבותו שלישי גורם בפועל. המתקבל לעומת
יותר. לעשות והסמכויות האמצעים מחוסר תסכול הרגשות

אדם כוח לקליטת ללשכה פונים בשנה איש כ5,000
למשטרה. מתגייסים מתוכם כ0/"10 רק אך תלאביב, במחוז
יחסית גבוה הוא למתקבלים הפונים בין זה יחס אמנם
אך בטחוניים, תפקידים הממלאים אחרים לגופים
ישראל משטרת מציעה אותו התפקידים במיגוון בהתחשב
שאחוז הרי נוקשים, שאינם לגיוס, ובקריטריונים

ועיקר. כלל גבוה אינו המתגייסים
הגורמים את לאתר לנסות הכוונה זה במאמר
ומוצגים למשטרה, מלהתגיים אנשים המרתיעים המרכזיים
ברמתם עלייה יגרור בהם ששיפור תחומים, מספר בו

המתגייסים. של ובאיכותם

סקרים: שני של במימצאיהם שימוש עושה המאמר
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הוגן לשכר דרישות יש התועלת, מירב את להפיק ניתן גם מהם אשר טובות, באיכויות לאנשים
אינן אלו דרישות כאשר רעננה. ולרוח ומבינים תומכים פתוחים, למפקדים עבודתם, עבור
וביעילות בשכר הפערים את לציין ומיותר הפרטי לשוק לפנות האנשים עשויים מתממשות,

פרטי. לגוף ציבורי גוף בין כלל בדרך הקיימים
אנשים מאשר יותר מהחיל לנשור נוטים מהממוצע גבוהה באיכות אנשים כי כן אם נראה
כוח דורשים בפניה המוצבים והיעדים המשטרה שצורכי בעוד מהממוצע, ונמוכה ממוצעת ברמה

גבוהה. באיכות אדם

נדחים אך לגיוס מועמדותם המגישים

הצטרפותם אפשרות בירור לשם בתלאביב, הגיוס ללשכת בשנה איש כ5,000 פונים כאמור,
ל3 מתגייסים" ה"לא אוכלוסיית את לחלק ניתן מתגייסים. מתוכם כ500 רק אך למשטרה,

עיקריות: קבוצות
וציפיותיהם. כישוריהם מבחינת להם להציע מה לנו שאין אלו של היא הראשונה הקבוצה

תתקבוצות: ל3 זו קבוצה לחלק ניתן
מדי פונים מהם מאות כמה אשר בפרט, והחברה הרוח במדעי ואקדמאים בכלל אקדמאים א.
הניסיון המקצועית. הכשרתם בתחומי לתפקידים פנויים תקנים בהעדר נדחים אך שנה,
משכורת של מסיבות כלל בדרך נכשל, הייעודיים בתפקידים צעירים אקדמאים להעסיק

ירודים. שירות ותנאי נמוכה

המשכורת גובה אך במשטרה, עתידם לבנות המעוניינים תיכונית השכלה בעלי רציניים צעירים ב.
המוכנים המעולה הפוטנציאל בעלי האנשים רבים וב' א' בתתקבוצית הסף. על מרתיעם
השירות, תנאי לנוכח נסוגים הם אך אתגרים, בעלת עבודה לטובת אישית נוחות על לוותר גם
של חיים רמת להשיג או כלכלית לעצמאות להגיע סיכוייהם את דראסטית בצורה המצמצמים

בחברה. דומים והכשרה השכלה בעלי
זקיפות לתפקידי מתאימים האובייקטיביים כישוריהם פי שעל צבאי, שירות לאחר צעירים ג.
להתפשר מוכנים הם כי אם והאץ", מסוג"סטארסקי בלשים להיות היא שאיפתם אך סיור, ואף

יותר. פשוטים "בלשים" גם ולהיות
ליקוי סעיפי עקב הראשונה*, בשיחה כבר הנדחים מועמדים כוללת שנייה נכבדת קבוצה
באישיות. ופגמים רפואיות מגבלות השכלה, חוסר מינימאלית, ברמה עברית ידיעת אי נ9שיים,

ל3 שבועות 3 בין הנמשכים הגיוס בתהליכי המתחילים אלו את כוללת שלישית קבוצה
בחיל. לשרת מתאימים הם אין כי נמצא הבדיקות שבמהלך או בדרך, נושרים אך חודשים,

המתפטרים? גל ולעצירת המתגייסים באיכות לשיפור לעשות ניתן מה
ועל בהדרגה הדברים פני את לשנות אפשר אך הבעיות, מכלול את שתפתור פלאים נוסחת אין

האפקטיביות. מירב את להשיג מנת על במקביל, מישורים במספר פעולה ידי

לנושאים להתייחס ויש האפשריות הפעולות מכלול של פירוט זו במסגרת לתת אפשרות אין
אפשרית. לפעולה כדוגמאות כאן הנדונים
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תחומים: בארבעה אפשריות פעילויות
עבודה השקעת תמורת אחרים במקומות הניתן לשכר יחסית נמוך שכר כי נמצא  השכר תנאי .1

למערכת. חדשים של הצטרפותם ובאי שוטרים בפרישת מכריע גורם מהווה דומה,
לגורמים גינצברג* א. של החלוקה מקובלת לעבודה, מוטיבציה גורמי על מדברים כאשר
סיפוק גורמי הינם הפנימיים הגורמים (אכםטרינזיים). וחיצוניים אינטרימיים פנימיים
החיצוניים הגורמים ואילו וכר, כוח הרגשת צדק, עשיית תחושת היצירה, חדוות כמו פנימי
חברתית  הכלכלית הרמה בעלי אצל כי נמצא רבים במחקרים וסטטוס.** משכורת כוללים
הכלכלית הרמה בעלי ואילו החיצוניים המוטיבציה לגורמי ראשונית חשיבות ישנה הנמוכה
הגורמים בין מדי גדול פער אך הפנימיים, הגורמים את כל קודם יחשיבו הגבוהה חברתית
ידי על אם בין הפער, להקטנת רצון ליצור עלול זה מעמד בני אצל לחיצוניים הפנימיים

שלהם. הערכים סולם שינוי ידי על אם ובין עבודה מקום החלפת
למחפשי ולא האישיפנימי הסיפוק למחפשי לא מושך, גוף אינה ככלל המשטרה כי נראה
גורם המשטרה להיות ראשוני תנאי הוא היום והשכר השירות תנאי שיפור החיצוני. הסיפוק
נקבעות עצמם את האנשים והערכת לאנשים ההתייחסות שבחברתנו גם מה כמעסיק, מושך
להוכיח מוטיבציה לאדם נותנת טובה משכורת וכך, מקבלים שהם השכר פי על ויותר יותר
ירגיש לא לדעתו, נמוך שהוא סכום המרוויח אדם ולהיפך, הגבוה. השכר את שווה שהוא
יהיו ומאמציו מעט" כך כל שווה "אני תהיה והרגשתו בעבודה ויוזמה מרץ להשקיע מחויבות

בהתאם.

אדם כוח מינהל .2

בהירארכיה מתקדם אדם כי גורס המפורסם הפיטרי"* "העיקרון  עובדים פיטורי א.
עד "ייתקע" ושם מצליח אינו בו בתפקיד ייעצר הוא אך בתפקידיו, מצליח שהוא כיוון

שלו. הכישרון חוסר בדרג נעצר האדם כי פרישה,
התקדמות  והוא זה קלאסי לעיקרון נוסף פיתוח יש כי הראו בארץ ציבור מוסדות כמה
בחשבון, בא אינו מוסדות באותם פיטורין של שהפיתרון כיוון הכישרון, חוסר לדרג מעבר
במשטרה, גם קיימת שהתופעה מפתיע למיניהם. העובדים ארגוני הגנת עקב כלל, בדרך

עליה. עובדים ועד אימת שאין למרות
עובדים לפטר הפחד נעים". "לא של הציר סביב סובב ישראל במשטרת המקובל הנימוק
מביא והדבר יעדיה עם המשטרה התמודדות ליכולת עצומים נזקים מסב יעילים לא

בעיקר. הפנימית המוטיבציה לבעלי רב, מוראלי נזק בהכרח
באנשים להחזיק המבקש מעסיק  קידום מסלולי ובניית עיסוקים העשרת רוטציה, ב.
רק אמור אינו הדבר להתפתחותם. שונים מסלולים לבנות חייב שנה, 3020 במשך
צריכה שנה, 20 תפקידו הממלא  המושלם" ה"יומנאי דמות הגבוהות. הרמות לבעלי

כאדם. קרדיט לאדם שנותן מי כל להלהיב ולא לדכא
או זאת בסבירות לתכנן, יוכל שהפרט כך מראש, ידועים להיות צריכים הקידום מסלולי
למערכת טובים כוחות למשיכת יביאו אלו מסלולים במערגנת. התפתחותו את אחרת,
ליצור יש תפקידים. מיגוון של בביצוע לעמוד יכולים שאינם אלו של הסף על ולדחיית

15 בעמי ביבליוגרפיה ראה
כך: ביניהם להבחין וניתן לחיצוניים הפנימיים הגורמים בין מוחלטת הפרדה אין

חופש. ובימי העבודה שעות לאחר יסופקו ולא העבודה כדי תוך מסופקים  פנימיים מניעים
בפועל. ישיר קשר ללא מסופקים  חיצוניים מניעים
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העיסוקים להעשרת לשאוף ויש והסתאבות שגרה שקיעה, למניעת בתפקידים רוטציה
הנמוכות. שברמות

פעם מדי המוצע הפלא לפתרון להתייחס עלינו חובה  לגיוס הקריטריונים על שמירה ג.
קב"א בנתוני אדם כוח בגיוס מדובר כלל בדרך לגיוס. הקריטריונים רמת הורדת  בפעם
זמנית לרווחה הדבר מביא ספק ללא מהמינימום. נמוכים איכות) ביקורת (קבוצות
אלכוהול. ושותה בשלג ההולך של לרווחתו משולה זאת רווחה אך האדם, כוח במצוקת
(אקומולציה) ריכוז מוחלט. יהיה כך אחר שיבוא הקיפאון אך רגעית, חום תחושת יחוש הוא
אינה שונות, פיקוד לדרגות "מםתננים"רבים ממנו אשר ירודה, ברמה אדם כוח של

ישראל. משטרת של לחיזוקה תורמת
הגורר נמוך, רגישות סף גם  ומכאן נמוך, עצמי דימוי לשוטר ככלל,  וחוץ פנים הסברת .3

תגובות חריפות. כה תגובות מצדיקים אינם אובייקטיבי באופן אשר למצבים חריפות תגובות
ותסכול קיפוח ולהרגשות משטרה אנשי נגד אזרחים לתלונות מבוטל לא גורם מהוות אלו
שמצוי מי כל למשטרה. בז הציבור כי גורסים המתפטרים סקר על מהעתים 650/0 שוטרים. של
למחדל אחת דוגמא זוהי מהם. ניכר חלק של נחלתם היא זאת מחשבה כי יודע שוטרים בקרב
לציבור המיועדת המשטרה ידי על להסברה (הכוונה שאיננה.  הפנים הסברת אחראית לו
השוטרים, של קומתם את לזקוף מקצועית, גאווה לטפח הפנים הסברת על השוטרים).
להיות צריכה זאת פעולה להערכה. וראויה חשובה יום יום הנעשית העבודה כי להראות
העבודה על התקשורת, אמצעי באמצעות לציבור, שתספר חוץ, הסברת של במתקפה משולבת
אווירה ויצירת בתחומם, המצטיינים שוטרים ותמונות שמות פרסום תוך במשטרה, הנעשית

ולשומריו. לחוק הישראלי ברחוב יותר אוהדת
שניהם  בתחנה החקירות משרד ראש סיור, יחידת על האחראי רבסמל  מפקדים הכשרת .4
או שלהם, הכישרון" חוסר ב"דרג שהייה מאנשים למנוע משכילים אנו שאין מאחר מפקדים.
לפחות שיש הרי שלהם, הכישרון חוסר מדרג גבוהות ברמות לאיתפקוד מעברם את למנוע
יש השונים. הפיקוד בדרגי ושליטה מנהיגות לפיקוד, התיאורטיים הכלים להקניית לעשות
על לפקד ניתן ולא שונים, כישורים דורשות שונות פיקוד רמות (1 כי: המפקדים בפני לחשוף
ובעיקר האנוש, יחסי בתחום עצמי לשיפור מקום לכולנו (2 וכד' סיור יחידת כעל מרחב
הפקודים לב לרחשי יתר פתיחות לגלות יש (3 הם שמושלמים בטוחים שכה מבינינו לאלה

חיובית. אישית דוגמא לתת יש (4
מכלל תלושות אינן האדם כוח בעיות כי לעיל, התייחסנו אליהם הנושאים פי על לראות, ניתן
אדם. ובאיכויות בגישה בזיקה, ההצלחה, סיכויי את הקובעת היא "האיכות המערכת. פעילות
דו"ח (מתוך אותנו" לקדם בכוחם יהא לא ואמצעים, אדם כוח של כמות כל אלה, בלעדי

שימרון). ועדת

זוהר, ע. (ראה בו הקיימת התכנון בצורת הממשל, של הנוכחי הקדימויות בסדר כי נראה
לנו. צפויה ומייגעת ארוכה דרך הנוכחית, פעילותנו ובצורת המשטר") "בצבת

ביבליוגרפיה

£. 9ו6כ21ח!0 61 31, 31ח0ו31קו0001 :0106ו01 ח4. 1*<03ונן(|£ *0 3 6131ח06 711601¥, 13כ1רח00111 1

ץ761$11\!וו11 ?^$$6, 1951.

.1974 שקמונה ירושלים, המשטר, בגבת זוהר, ע. .2

1975 שקמונה ירושלים, הפיטרי, העיקרון האל, ור. ל.ג. פיטר .3

.1970 שקמונה ירושלים, פרקינסון, חוק ק.נ, פרקינסון .4
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מבט מנקודת לפחות שיפור, הטעון לשיפור שגובשו
משטרתיתציבורית.

דיני לתיקון בחוק שמוגדר כפי המוסר, נגד עבירה
העבירות מן אחת היא תשט"ו1955 ילדים) (הגנת ראיות
;212 ;210199 סעיפים: תשל"ז1977 העונשין חוק על
סדום, מעשה אינוס, עבירות ביניהן ,360 ;357345
במשטרת ועוד. בכפייה, ושלא בכפייה מגונים מעשים
המעורבים "קטינים מיוחדת קבע פקודת הוגדרה ישראל
לדין" והבאה חקירה נוהלי  המוסר נגד בעבירות
וכן לחקירה האחריות הסדרי נקבעו ובה ,(14.01.051)
ומבוססות החוק מן השאובות ילדים, בחקירת הגבלות
ללא עצמה, על גזרה שהמשטרה כאלה גם ובתוכן עליו,
הפעלת נוהלי בפקודה מפורטים כן כמו חוקי. חיוב
"חוקרי מכונים המשטרתי במינוח (אשר הנוער חוקרי
היחידות של דיווח ונושאי לדין ההבאה נוהלי ילדים"),

הארצי. למטה
הנדונה. בסוגיה מרכזיים היבטים מספר להלן

ועקרונות הציבורי האינטרס מול הילד טובת
המשפט

שנתקבל ילדים), (הגנת ראיות דיני לתיקון החוק
טובת את ביותר הבולט באופן מדגיש ב7.7.55, בכנסת
לעתים ומקפח מוסר, בעבירת עורב או שנפגע הילד
ומושרשים מקובלים משפטיים עקרונות על שמירה
הציבורי. האינטרס את  ובכך הפלילית, בפרוצדורה
ההיגיינה על החוק ושמירת הילד הגנת לעניין באשר
הבאות: המגבלות את להזכיר הראוי מן שלו, הנפשית
עובדים  מיוחדים נוער חוקרי שרק בחוק נקבע .1

שנבחרו וכדר, חינוך עובדי מבחן, קציני סוציאליים,
בעבירות יחקרו  מיוחדת מינוי ועדת ידי על ומונו

ילדים. מעורבים בהן המוסר

ביותר, נרחבות סמכויות אלו לחוקרים העניק החוק .2

מהילד, עדות לגבות בלעדי, באופן להם, המאפשרות
 המשפט בבית הופעתו ביטול או הופעתו על ולהחליט

וחינוכיים. פסיכולוגיים לשיקולים בהתאם הכל

אלא מילד, עדות לגבות המשפט בית על אסר החוק .3
הנוער. חוקר ברשות

ידי על שנרשמה כפי הילד, עדות את הכשיר המחוקק .4
והדוח הדברים זכרון דוח את גם וכמוה כראיה, החוק,
או ילד של עדותו רישום בשעת החוקר ידי על שנערך

אחריה.

עבירות בחקירת שונים היבטים
ילדים מעורבים בהן מוסר

גל שלמה סגךניצב
במשטרה משרת החקירות. במחלקת נוער לעבריינות המדור ראש
המשטרה. של בכירים קצינים קורס בוגר שנים. מעשר למעלה
באוניברסיטת ופסיכולוגיה בסוציולוגיה ראשון תואר לימודי סיים

תלאביב. באוניברסיטת בקרימינולוגיה שני ותואר בראילן

14 גיל עד ילדים מעורבים בהן מוסר עבירות חקירת
באופן בישראל מתבצעת כחשודים או כעדים כקורבנות,
מיוחד חוק של במסגרת בעולם, אחרת ארץ מבכל שונה
 תשט"ו ילדים) (הגנת ראיות דיני לתיקון החוק  במינו

.1955

לציבור ביותר נרחבות סמכויותעל מעניק זה חוק
בארץ, שנוצרה במציאות ברובם, אשר הנוער, חוקרי
שירותי את לה מספקים הם אך משטרה, אנשי אינם
להלכה כפופים הם זמנית ובו בשכר, שלהם החקירה
לתפקיד. אותם הממנה המשפטים משרד של למרותו

הקשורות סוגיות כמה על לעמוד מנסה המאמר
האנומליה עקב למעשה, הלכה הנ"ל, החוק של ביישומו
הצעות מספר ועל חיקוקו, עם רבים, לדעת שנוצרה,
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החוק המוסר. נגד בעבירה המעורב הקטין זהות את לגלות כדי בו שיש פרסום כל אסר החוק .5

,14 גיל עד ילדים של הנפשית ההיגיינה בתחום מאוד חשוב תפקיד ספק, בלי ממלא, הנדון
במובן ופוגע המשטרה של צעדיה את מצר גיסא מאידך אולם ומוסר, מין בעבירות המעורבים

הוראותיו. עם בסתירה שעומדים אחרים חוקיים בעקרונות מסוים

בילדים הפגיעה משמעות
תשל"ז העונשין לחוק בהתאם האסורות מיניות פעולות פירושו המוסר" נגד "עבירות המונח

.1977

שמשמעו "פדופיליה", הקליני במונח רוב פי על ידועות קטינים נגד ומוסר מין "עבירות
הפדופילים (רוב מבוגר. בלתי מיני באובייקט הקשורות מיניות פעולות של במובן ילדים" "אהבת

מבוגרים)".* הם

אלו. עבירות על במשטרה מלהתלונן להימנע פדופיליה קורבנות הורי אצל נטייה קיימת
על שתיגרם חדשה, נפשית בחבלה מהתנסות הקטין על להגן רצון מתוך היתר, בין נובע, הדבר
להעלאת לגרום גם עלולות כאלה חקירות המשפט. ובבית במשטרה המקרה סיפור על חזרה ידי

וכר. אשמה פחד, של שונים רגשות להחיות וגם נעימה בלתי חוויה
ראיות דיני תיקון  הנדון לחוק ביחס והסברים ידע שהפצת סבורים הנוער מחוקרי כמה
עבירות של קורבנות היו שילדיהם רבים שהורים לכך גורמת היתה תשט"ו1955, ילדים) (הגנת
שפורטו החששות עקב כן, עושה מיעוטם רק שכיום בעוד במשטרה, מתלוננים היו ומוסר, מין
ייראה קורבן**, להיותו מסוימת במידה כאחראי יתגלה בו במצב לעמוד גם עלול הקטין לעיל.
על להגן השונים הניסיונות ובאו עלו זאת כל עקב מדמיונו. דברים וכבודה כמעליל כשקרן,

לנפשו. להזיק לעתים העלולה פלילית משפטית חקירה מפני הקטין
עצמה, שלה גילויים או למשטרה תלונות עקב שהושגו אלו כמובן הם המשטרתיים הנתונים

השונים. במחקרים המדווח מזה בהרבה גדול העבירות שמספר להניח ויש

לקורבן נפשית לחבלה לגרום עשויה בילדות, כפויה מינית בחוויה שהתנסות הנחה קיימת
שבה. הפנימי ההיגיון למרות זו, הנחה על החולקים יש והרוחנית. הרגשית בבריאותו ולפגוע
כפויה מינית חוויה לאחר חמור נפשי מנזק סבלו שנחקרו, נשים נר333 50/0 שרק מצא קאגנון

כזה.*** מנזק סבלו %3 שרק מצא לאנדיס הילדות. בגיל

הוא קטינים".**** מין "עברייני במאמרו רימרמן יהודה של הערותיו הן פחות לא מעניינות
המילים "אין אומר: רימרמן "קורבן". המעורב הילד כינוי או "פגיעה" האירוע כינוי על חולק

.1968  סאלד מנון הוצאת קטינים", נגד ומוסר מין ''עבירות אמיר, מ. ד''ר *

שנעשו מין לעבירות לכאורה ילדיםקורבנות של אחריותם על המצביעות מחקריות עבודות כמה ישנן **
1973 גומלין", יחסי  והקורבן העבריין "פדופיליה, עמי: בן א. של עבודתו במיוחד מעניינת אבל בגופם,
אקטיבי. באופן מהם 51 העבריין, עם פעולה שיתפו (מקרים) 107 מבין קורבנות ש87 (54 (עמי מצא בה 
במעשיו. פעיל חלק נטלו או העבריין את שידלו או עודדו 45 אקטיבית. התנגדו 107 מבין ילדים 9 רק

העבריין. עם מגע לקיים אחרים ילדים שידלו אף 6

הוצאת .1967 וחברה, עבריינות  נוער" בחקירת התפתחותיים ''אספקטים רימרמן של במחקרו צוטט ***
לקרימינולוגיה. הישראלית האגודה

.1969 קטינים'', מין ''עברייני יהודה, רימרמן ****
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הרי כי הקלות, ההתנסויות לקבוצת לא ובוודאי המקרים כל לציון מתאימות "קורבן" או "פגיעה"
43"/0 הם ואלה הילד, בחיי נדיר דבר אינם מבוגר של מין אבר ראיית ואפילו לטיפה,חיבוק נשיקה,

הפגיעות"... מכלל
ילדים, כלפי העבירות מכלל כ210/0 שהם מקרים, ש206 התברר, ב1976* שערכנו בסקר
מגונים, מעשים של המקרים את לאלו נוסיף אם מוסריים. בלתי ורמזים חשיפה של תופעות היו
הרי וכפייה, בכוח שלא מגונים למעשים כמובן הכוונה  העיקר והחיבוקים הלטיפות היו בהם

בספק. מוטלת בעקבותיהם שהפגיעה המקרים מכלל נכבד חלק שנקבל

שהם ,258  המקרים מיעוט את הכל בסך היוו בכוח מגונים ומעשים אונם סדום, מעשי
קורבן. ילדים נפלו בהם המקרים מכלל כ260/0

פתרון, ללא נותרה הילדים, של עתידם על המוקדם המיני הניסיון משפיע איך השאלה
שתי זו. בשאלה הדנות העבודות מועטות בספרות גם נפגעים. ילדים אחרי המעקב חוסר מפאת
בנדר ושל במחקרו) רימרמן מצטט (אותו בגרמניה רםמוםן של הן זה בתחום חשובות עבודות
ילדים 46 ,14 גיל לפני מגונים במעשים שנפגעו ילדים 54 שמתוך מצא רסמוסן בארה"ב. ובלאו
 1 נפש, במחלת חלו 3  מאלה בהם. נכשלו 8 ואילו מבוגר בגיל משפחה לחיי יפה הסתגלו

בזנות. עסקו ו3 עצבנית" "מאד נשארה 1 בהיסטריה,

אחרים. גורמים אלא כאן, השפיע המוקדם המיני הניסיון שלא משוכנע רםמוסן

 ומבוגרים" ילדים בין מין ליחסי "התגובה בנושא בעבודה דומה, למסקנה הגיעו ובלאו בנדר
וגם לחיים, בהסתגלותם נכשלו מעטים רק ,126 בגילים מינית בהתנסות שהתנסו הילדים מבין

לחלוטין. אחרים גורמים עקב זאת,

מוסר בעבירות המעורבים הילדים חקירת

טיפוליים. אלמנטים הנוער מחוקרי חלק אצל רק כולל החקירה ניהול

והיטהרותו הזדככותו כלומר, הילד, בדברי הקטארזיס לחשיבות המודעים חוקרים ישנם
וללא חופשית בצורה המקרה על לשוחח לו מאפשרים כך ועקב כבד, שלילי ונפשי רגשי ממטען
השאלות את לגבות ניתן שלאחריהן חופשיות אסוציאציות העלאת של בדרך לעתים הפרעות,

המקרה. את המאפיינות הספציפיות

ההורים, את בשיחה לשלב נוטים לא כלל ולעתים לילד השאלות בהצגת רק המסתפקים יש
במניעת ביותר חשוב גורם היא ההורים לתגובות הנוער חוקר "התייחסות כי החושבים ויש

בעתיד".** בעיות היווצרות

שהאימהות בעוד בו, לנקום עז ורצון העבריין כלפי עצום בכעס למקרה מגיבים האבות רוב
שהדבר חוששות מאוד דתי ומרקע שונות מעדות אמהות הילדות. לעתיד ובדאגה בצער מגיבות
במניעת מסייעת זה בנושא החוק של המתאימה הגישה בעתיד. הבת לנישואי מכשול יהווה

בעתיד. הקורבנות של והמינית הנפשית בהתפתחות סטיות היווצרות

נוער חוקרי ע''י ילדים מעורבים בהן מוסר עבירות ''חקירת משטרתי פרסום  גל ש. אהרוני, ז. אללרם, י. *
.25.4.76  אזרחיים"

לבעיות משטרה קציני בסמינריון שנערך בסימפוזיון דברים מוסר. בעבירות נוער חוקרת דוד חוה **
ב10.5.70. נוער עבריינות
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מאד סמוך להתבצע חייבת נמשכת, טראומה ומניעת שיקום סיכויי עם מוצלחת חקירה
בעתיד. הילד של לנפשו נזקים כנראה, מונע, החיצונית בחוויה החוקר של המיידי טיפולו למקרה.
ונסתרים. מודעים אשם רגשי של מסוים מטען מתלווה הנדונות העבירות לכל שכמעט לזכור יש
ברור כי אותם, לנטרל אשם, רגשי לאותם חקירתו ובדרך בטיפולו המתייחס החוקר, צריך תמיד לא
נלמדה זו "שותפות" לקורבנו. העבריין בין מסוימת "שותפות" ישנה המקרים מן שבחלק
לעשות המשטרה צריכה "מה החוקר של לשאלתו מהקורבנות ניכר חלק של מתשובותיהם
"המשטרה השיב: חלקן עבורו, חמור עונש תבקשנה שהילדות מצפים שהיינו למרות בעבריין".
הילדות השיבו מהמקרים קטן בחלק ורק וכר, יודעת" לא "אני אותי", מעניין "לא לבד", תחליט

משפט". לו "שיעשו או סוהר" בבית אותו "שישימו

הענשתם לאחר נרגעים אף ולעתים המעשה עקב עצמית ענישה מחפשים רבים שילדים מאחר
המשמש בשירותה), עובד (לפחות המשטרה נציג שהוא נוער לחוקר יתרון אולי יש ההורים, ידי על

מעניש.* גורם של בתדמית

אחרות בארצות דומות עבירות חקירת

לא אך בארצנו, החוק של ייחודו על ללמוד ניתן שמהן חקירה, שיטות כמה לציון ראויות
ברצינות התייחסו שם אחרות, רבות בארצות לנושא שהוקדשה המעמיקה המחשבה על מכך פחות

שונות. היו שם שהמסקנות אלא קטינים של לנפשם הצפויים ולבעיות לסיכונים רבה
לדוגמא:

שנפלו הקטינים של חקירתם את המנהלת מיוחדת** נוער יחידת קיימת בארה"ב בשיקאגו
במקרה,לגבות בתחנה שנמצאו או העבירה את לראשונה שגילו השוטרים על מין. לעבירות קורבן
ביחידה שלא כזו, חקירה יותר, יסודית לחקירה גולשים הם שלעתים אלא בלבד. ראשוניים פרטים

המפורשות. ההוראות על עבירה הינה המתמחה,
מעורבים בהן המין עבירות על דיווח הילד להגנת אגודות מקבלות ארה"ב של המזרחי בחוף

העדים. ושאר הוריו הקורבן, מן העדויות את גובים ונציגיהן ילדים,

ולכן שונה, באורח מין לעבירת מגיב קטין שכל בדעה הם הפסיכיאטרים בארה"ב באילינוי
מותרת לכן בנפרד, מקרה כל זאת, לשקול אלא כללי, באופן המשפט בבית הופעתו את לאסור אין

גדול. מושבעים חבר לפני והן הפרלמנטארי בדיון הן לעיתים, חקירתו

בהכשרה מצוידות והן זה, לצורך במיוחד שמונו שוטרות ידי על הקטין חקירת מתנהלת בשבדיה
הנדון. בתחום רחבה והשכלה

שיש הילד, לשלום הוועדה נציג בנוכחות משטרה קצינת ידי על הקטין עדות נגבית בדנמרק
לו ויש למשטרה מוכר החשוד אם לנוער. משפט לבית אצלנו שיש לסמכות הדומה סמכות לה
המשטרה בבניין תמיד נגבית העדות העדות. גביית בעת נוכח להיות הפרקליט יכול פרקליט,

שם  דוד חוה
.35 עמי 1973 גומלין'', והקורבןיחסי העבריין ''הפדופיליה, עמי בן א. בעבודת גם צוטט

19



הוא אך הילד, של הופעתו במקום המשפט לבית מוגש ההקלטה תמליל קול*. רשם על ומוקלטת
ואמינות ממהימנותו עמו שיחה לאחר יתרשם שהשופט כדי השופט, ללשכת מקרה בכל מוזמן

גירסתו.
שנגבתה ועדות מינית, עבירה בגין קטינים להעיד שאין הקובע חוק ב1963 התקבל באנגליה
לסניגור לשופט, החוק מתיר מסוימים בתנאים אולם כראיה, כשרה המשפט לבית מחוץ מהם

** המשפט. בבית הקטין הופעת את לדרוש ולתביעה
לחוק ההתנגדות גורמי

נקודות בשלש מעוגנת תשט"ו1955 ילדים) (הגנת ראיות דיני לתיקון לחוק ההתנגדות
והציבורית. המשפטית המשטרתית, השקפה:

מתחום עבירות של גבוה שיעור בהעברת אנומליה ישנה הטהורה המשטרתית מהבחינה .1

החקירה בתחום שכישוריהם אזרחיים, לחוקרים במשטרה החקירה יחידות של פעילותן
עקרון על השמירה בחשיבות בהכירו משטרה. חוקרי של מאלו ספק ללא נופלים ומיומנותם
הסדירה לעבודתה הפרעה זה בצעד שיש ברור אך זו, אנומליה המחוקק איפשר הילד, טובת

המשטרה. של

שבתות, (חגים, בעייתיים ובשעות בימים גם הנוער חוקרי לשירותי הנזקקות המשטרה יחידות
מיותרות השהיות לעתים נוצרות ותקין. מידי באופן לקבלם מצליחות תמיד לא וכד'), לילות
שלא שאלות עקב ומוסר, מין עברייני לאתר האפשרות מתקפחת ולעיתים עצמה בחקירה
המעורב הילד של טובתו עקרון על מחיר בכל שמירה אותה ועקב החקירה במהלך נשאלו

בעבירה.

במשטרה. הנהוגות החקירה בדרכי למשטרה, מחוץ נוער חוקרי לשלב קשה הדברים מטבע
החוקרים עבודת את לייעל פשוט יש לעיל, שנמנו הקשיים את להקטין שכדי שיאמרו, יש
לבקרים חדשות אלו הצעות נבחנות בפועל אולם וכד', תוקף ביתר עליה לפקח האזרחיים,

מעיקרה. הבעיה את פותרות הן ואין

עדות קבלת ספק ללא הוא שבהם שהעיקרי רציניים, קשיים כמה ישנם המשפטית מהבחינה .2

ילד שמוסר המידע קרובות שלעתים זה, בעניין לזכור יש משפט. בבית מרכזית כעדות שמיעה
בבדיקה צורך יש גירםתו את לבסס וכדי משפט, לצורך מספיק אינו הנוער חוקר לפני בעדותו
הנוער חוקר על מטילה נאשם של גורלו לחרוץ יכולה זו עדותו כי ההכרה נפשית. או גופנית
את לזהות כדי זיהוי במסדר להשתתף או העבירה במקום לבקר ופרט, פרט כל לבדוק אחריות
ילדים של ההתפתחות שלבי את מדגיש זה,*** בנושא במאמרו רימרמן, יהודה וכר. הנאשם
1411 גיל בן של "עדויותיו מציין: הוא 1411 גיל לגבי מוסר. בעבירות למעורבותם ביחס

שקריות". ובחלקן מוגזמות בחלקן הן המוסר נגד בעבירות
שקרית, או אמיתית היא העדות אם קובע אינו המשפט ש"בית מוסיף הוא אלו לדברים בהערה
מספיקות, הוכחות מחוסר אלא העדות שקריות בגלל לא מהאשמה לרוב מזוכה הנאשם

שבה". הסתירות בגלל או לעדות סיוע מחוסר

על העדות מוקלטת שבה משום הדניתשבדית, השיטה עדיפה אלו שורות כותב לדעת וגם ליבאי ד"ר לדעת *

בלתי באופן הילד מדברי להתרשם הגורמים לכל מאפשרת המשפט בבית ההקלטה סליל והשמעת קול, רשם
המאמר, כותב לדעת בניגוד מציע, ליבאי ד"ר וכוי. (אסורות) מדריכות שאלות נשאלו אם לבדוק אמצעי,

מיוחד. בחדר ותוסרט תצולם גם בארץ שהחקירה
.29 עמי שם, עמי, בן א. בעבודת גם צוטט **

.1967 פברואר וחברה, עבריינות  נוער'' בחקירת התפתחותיים "אספקטים ***
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מהאספקט וגם המשפטי האספקט מן גם אותה לבחון שניתן טענה מועלית  הציבורית מהבחינה .3

חקירה המתלוננים את לחקור המוסר נגד בעבירות לנאשמים מאפשר אינו החוק הציבורי:
ומוגדרים. ברורים משפטיים בעקרונות מתנגש כשלעצמו, המקומם זה, ודבר נגדית,

תוקף הוא בו ואבדנו"*, כזו קדמה "עוד במאמרו מופלה של הערותיו מדוקדק לעיון ראויות
המשפט בית על אוסרות כראיה, הנוער חוקר דוח את המכשירות החוק הוראות את קשות
במשפט המתדיינים נוכחות העדר עם ומשלימות החוקר, ברשות אלא מילד עדות לגבות

כדלקמן: טוען המחבר וכיו"ב.

עדות ברישום הסתפק (1 אילו: המחוקק, כלפי וטרוניה טענה כל מושמעת היתה לא
לרישום להעניק מבלי משטרתי, חוקר ידי על רישומה במקום נוער חוקר ידי על ילד
לבית העניק (2 המשטרתי. החוקר לרישום משיש כראיה כשרות יותר הנוער חוקר
שבין ליחס לב בשים מגבייתה, הימנעות או מילד עדות גביית לגבי דעת שיקול המשפט
לגרום עלולה העדות שגביית הנפשי הנזק לבין עדות אותה של המשוערת חשיבותה
יחליט בטרם הנוער חוקר של הדעת חוות את לשמוע המשפט בית את חייב (3 לילד.
העניק (4 מגבייתה. הימנעות או ילד עדות גביית לגבי דעתו בשיקול להשתמש כיצד
ייטבו אשר ובדרך בזמן במקום,  מילד עדות גביית לגבי דעת שיקול המשפט לבית
הדבר ייעשה שתמיד ובלבד ובאמצעותו, נוער חוקר בנוכחות גבייתה לרבות בעיניו,

המתדיינים. נציגי בנוכחות

הילד טובת בין הוגן באופן המפשרת והמעשית הגמישה בדרך בחר לא המחוקק אולם
השופטת, הרשות של ובלעדי אמיתי דעת שיקול כמו מקודשים, חוקתיים עיקרים לבין
"וכאילו ואומר: המחבר מוסיף וכד'. הדיון פומביות נציגיהם, או המתדיינים בפני דיון
על אלא השופטת, לרשות דעת ושיקול סמכויות הענקת ידי על הילד טובת על להגן אין

מינהלית". לרשות הדעת שיקול של נוקשה העברה ידי

סעיף בשאלת במיוחד נוקבים, ויכוחים התעוררו המוצעים, החוק סעיפי על הכנסת ימי בדברי
או בגופו שנעשתה המוסר נגד עבירה מעשה על ילד מעידים "אין שלשונו: החוק, של 2

ברשות אלא כזה, מעשה על הודעתו כראיה מקבלים ואין בעשייתה חשוד שהוא או בנוכחותו
הנוער". חוקר

את לסתור כדי המתלונן את לחקור הזכות את מהנאשם שלל כי על לסעיף התנגד ששח ח"כ
... המוצע בחוק היסודיים העקרונות את לקבל יש ..." זה: בהקשר דבריו ואלה טענותיו,
אני אבל ... ויכוח אין זה על מין, עבירות של קורבנות שהיו לילדים נפשי נזק למנוע יש
עדות סמך על לשווא יורשע לא מפשע חף שאיש לכך לדאוג הצורך על גם ויכוח שאין מקבל

** מבוססת". בלתי
"מגמה בה יש החוק, של 2 סעיף מכוח נוער לחוקר שניתנה זו, שסמכות סבר רובין ח"כ
את לכת מרחיקת במידה לקובע מקום מכל הרי לשופט, לא אם הנוער חוקר את להפוך

אשם". לא או אשם הנאשם אם השאלה

.1955 יוני ג', חוברת י''א, הפרקליט *

269 עמי ,6.12.54 תשט''ו כסלו א' הכנסת, ימי דברי **
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"כדי החוק עליונות את חוק בכל להפגין צריכה המשפטית שהמערכת טענה רזיאלנאור ח"כ
הציעה היא שיפוט". סמכויות אותן ולהפקיע שיפוט סמכויות להעביר אפשרות תהיה שלא
היא הנוער. חוקר של הדעת חוות את ששמע לאחר השופט, בידי תישאר שההחלטה לפיכך*
את להשאיר עדיף ולכן הילד מפי האמת את לדלות מסוגל יהיה לא נוער שחוקר חששה גם
שטענו כנסת חברי כמה ידי על נסתר דווקא זה שטיעון מעניין המשפט. בית בידי החקירה
הנאשם חיוב לעניין שופט. מאשר יותר הילד מפי האמת את תוציא חינוכית דמות שדווקא
את ראו לא אם נאשם לחייב שופטים יהססו שכעת המשפטים** שר טען לכאורה, מפשע החף

פנים. אל פנים הילד

בית פסק על שהוגש 192/56 פלילי) (ערעור בע.פ. ובמיוחד בפסיקה לעיין גם ראוי זה בעניין
עבירה על מאסר שנות ל3 המערער נדון לפיו ,82/56 פלילי בתיק בירושלים המחוזי המשפט
הנוער חוקרת של בעדותה שאין לנדוי, העליון השופט טען לפ.ח.פ. (ג) (1) 152 סעיף לפי
ברצותו שהמחוקק, להניח שקשה וכן מספקת בכמות משכנע חומר הילדה, במקום שהעידה
הפלילי הדין לסדרי האופייניות הנאשם, לזכות הערובות בהחלשת רצה הילד, שלום על להגן
נשללת הנוער, חוקר דוח באמצעות שני, מכלי השופט בפני הילד עדות כשבאה לדבריו, בארץ.
הנאשם מן ונשללת עדותו מתן ואופן העד מהופעת אמצעית הבלתי ההתרשמות השופט מן

וערב. שתי חקירת העד את לחקור הזכות

מצידנו אנו אולם יחד, גם והמשפטיים הציבוריים הטיעונים את למצות כמובן אלו בדברים יש
ונמסרת המשטרה מעבודת חלק נעקרת לפיה לעיל, שצוינה האנומליה את כמובן להדגיש בוחרים
בהתאם. טרחתה שכר ומקבלת בפיקוחה, נמצאת המשטרה, בשירות העובדת אחרת רשות לידי
במקביל פליליות בחקירות העוסק נפרד גוף של קיומו השולל נוסף נימוק ישנו ציבורית מבחינה
אזרחים חוקרים עשרות כמה של העסקתם עלות הכלכלי. באספקט מעוגן כמובן והוא למשטרה
הגון, סכום המיסים למשלם ועולה גבוהה הינה פעם מדי הנקבעים בתעריפים טרחה שכר תמורת
זה. בתחום מטפלים במשטרה המתאימים האנשים היו אילו להיחסך היה יכול לפחות שחלקו

המחוקק של והרחמניות הטובות כוונותיו שלמרות מיוחד, חוק של בעיותיו את לעיל בחנו
והציבור. המשטרה בפני מעטים לא קשיים מערים הוא אותו, שיצר

הבעיה: עוקץ את להקהות עשוי שמימושן שונים, בתחומים והמלצות הצעות כמה להלן

נוער, חוקרי של העבודה איכות להערכת קריטריונים גובשו טרם היום שעד העובדה לאור .1

לעבודה יעילה הדרכה מערכת גם במקביל לפתח יהיה ניתן כך ידי ועל כעת לגבשם מוצע
חוקר. של טובה

הנחיות מערך יגבש נוער, וחוקרי משפט אנשי משטרה, אנשי של ביןמקצועי שצוות מוצע .2

שהוא ילד, של העדאה איסור בדבר חוקר להחלטת העיקריים השיקולים הם מה שיבהירו
זה. בחוק הפרקטיקה של אכילס עקב

והמלצות סיכום

1810 עמי ,7.6.55 תשט''ו סיון י''ז הכנסת, ימי דברי *

274 עמ' ,7.10.54 תשט"ו כסלו י''ב הכנסת, ימי דברי **
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להפעלת יביא זה מינוי נוער. חוקרי לתפקיד ומיומנים מתאימים משטרה אנשי למנות מוצע .3

שוטרים ממנים לא כיום סביר. בזמן אזרח חוקר להשיג מעשית אפשרות כשאין שוטר,
אינטרסים. מניגוד המינויים ועדת של חששה עקב לתפקיד,

כישורים בעלי מועמדים של רב מספר לגייס במגמה לציבור, ונרחב רשמי באופן לפנות מוצע .4
חוקרים על ולהמליץ לבחור המשפטים לשר המייעצת הוועדה תוכל מהם לתפקיד, מתאימים

הארץ. אזורי בכל מספיק במספר חדשים

יודרך בה ניסיון, ותקופת קצר בסיסי קורס שיכלול לחוקר, סביר הכשרה מודל לבנות מוצע .5

מלבד והדרכה הכשרה כל אין כיום הוותיקים. המקצוע מאנשי מקצועי מנחה ידי על החוקר
בכך. המעוניינים חוקרים של וולונטאריות יוזמות

בהנחיה, ותעסוק הנוער חוקרי ציבור את שתאגד  מינהלית ארגונית מסגרת להקים מוצע .6
תהיה זו מסגרת החוקרים. של עבודתם על ובקרה טרחה שכר תשלום על פיקוח הדרכה,

לממשלה. המשפטי ליועץ תהיה המינהלית שכפיפותו עצמאי, כשירות ותופעל
למעשה והלכה המשפטים לשר המייעצת המינויים שלוועדת כך החוק, לשינוי לחתור יש .7
מקצועי תוקף ויתן משקל שיוסיף מנוסה, נוער חוקר יצורף הנוער, חוקרי יהיו מי קובעת

להחלטותיה. יותר
מבחן קצין בכיר, משטרה קצין כיו"ר, שופט  בה ומכהנים לחוקרים, נציג בוועדה אין כיום

ופסיכולוג. מחנך לנוער, מחוזי
(או שנפלו רבים ילדים שהורי כדי המיוחד, החוק של קיומו דבר את הרחב בציבור להפיץ יש .8

נגד שבוצעו העבירות על במשטרה מלהתלונן יימנעו לא ומוסר מין לעבירות קורבן יפלו)
ילדיהם.

ביבליוגרפיה

.1968 יוני ירושלים, סאלד הנרייטה מכון הוצאת קטינים, נגד ומוסר מין עבריינות אמיר, מנחם ד''ר .1

,1970 מאי ,2 מס' ד' כרך וחברה עבריינות מין, עבירות קורבנות אגל פסיכולוגיים אספקטים גליק, ז. .2

לקרימינולוגיה. הישראלית האגודה הוצאת
.1960 לקרימינולוגיה, הישראלית האגודה עלון נוער, חוקרת של מעבודתה רשמים דוד, ח. .3

.1970 מאי ,2 מס' ד' כרך וחברה עבריינות בקטינים, מין עבירות חקירת ניהול לדרך דוד, ח. ./.

.(1970) ישראל משטרת קציני של בכנס הרצאה המוסר, נגד בעבירות המעורבים קטינים חקירת על דוד, ח. .5

.1970 מאי ,2 מס ד כרך וחברה, עבריינות מין, בעבירות חשודים זיהוי דוד, ח. .6

.1960 אופקים, פעולתו, ודרך תפקידו  הנוער חוקר רייפן, ד. .7
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.1960 אפריל ,65 גיליון לקרימינולוגיה, הישראלית האגודה עלון ילדים, והגנת מין עברייני ר"פן, ד. .8

ד'. חוברת י"ג, כרך הפרקליט, חברתיות, ובחינות אישיות תגובות נלין, עברייני רייפן, ד. .9

.1970 מאי לקרימינולוגיה, הישראלית האגודה עלון הנוער, חוקר של עבודתו דרך על רייפן, ד. .10

.1960 אופקים הנוער, בחקירת אחדים אספקטים טלמון, צ. .11

.1955 יולי ג', חוברת הפרקליט ואבדנו, כזאת קידמה עוד מופלה, .12

ילדים) (הגנת הראיות דיני לתיקון לחוק שנים עשר נוער, בחקירת התפתחותיים אספקטים רימרמן, י. .13
.1967 וחברה, עבריינות תשט''ו1955,
.1969 קטינים, מין עברייני רימרמן, י. .14

תלאביב). (אוניברסיטת ו 973 גומלין, יחסי והקורבן, העבריין  פדופיליה עמי, בן א. .15

,1976 אזרחיים נוער חוקרי עלידי ילדים מעורבים בהן מוסר עבירות חקירת גל, ש. אלירם, י. אהרוני, ז. .16
משטרתי). (פרסום

תלאביב. אוניברסיטת ,1978 דצמבר ילדים, מעורבים בהן מוסר עבירות חקירת גל, ש. .17

;269 ,265 ,263 ,262 עמי 6.12.54 ,275 ,274 ,273 ,271 עמי 7.10.54 מיום ישיבות, הכנסת, ימי דברי .18
.353 עמי 29.11.60 ;1812 ,1810 עמי 7.6.55 ;274 עמי 7.12.54
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6חץ3^/\ א\3.\ ¥86(¥¥6, .1969
.1970,20 עמי ,2 מס' וחברה,כרך בעבריינות פורסם מוסר, בעבירות נוער חוקרי בכנס דברים ליבאי, דוד .21

תשט''ו955ו. ילדים), (הגנת ראיות דיני לתיקון החוק .22

תשט''ו1955. ילדים), (הגנת ראיות דיני לתיקון התקנות .23

ב'). כרך הקבע פקודות (קובץ 14.01.051 המשטרתיות הקבע פקודות .24
ו556/74. 192/56 ,128/52,95/50 פלילי) (ערעור ע.פ. .25

.82/54 ע.פ. ,395/59 פלילי) (תיק ת.פ. ,92/58 ע.פ. מחוזיים: פסקים .26
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המחקר שיטת
שיטתי מדגם נתוני הם עליהם שהתבססנו הנתונים
הנוער. מפלג בכרטסת הרשומים מהמקרים 200/0 של מקרי
על נחקר או שנעצר 179 בגיל קטין הוא "מקרה" כל
בקריטריון עומדים אינם אלה,כמובן נתונים שביצע. עבירה
רבים לעבריינות: מידה כאמת משפט בבית הרשעה של

למשפט. הוגשו לא כלל מהמקרים

מימצאים

הצעירים מהעבריינים הראהש%92.3 הנתונים ניתוח
נקבות. %ר.ר לעומת זכרים, הם הנוער במפלג הרשומים
עבריינים. בנים כ12 יש עבריינית בת כל על כלומר
בפרסומי המתבטא מהשיעור במקצת גבוה זה מינים יחס
אינו ההבדל כי אם ,(11 מס' (פרסום לנוער המבחן שירות

משמעותי.

העבריינים של הגילים התפלגות את מראה 1 מס' לוח
המחקר. אוכלוסיית את שהיוו

גיל לפי העבריינים :1 מס' לוח

מספרהגיל
העבריינים

אחוזים
כל סך מתוך
העבריינים

הגידול
באחוזים

950.50.5
10201.81.3
11181.60.2
12333.01.4
13555.02.0
141029.34.3
1518817.17.8
1623921.74.6
1733130.18.4
181099.920.2

1100100.00/0סה''כ

מספר עולה הגיל שעולה ככל לראות, שאפשר כפי
סיבות: שתי זאת לתופעה פלילי. עבר להם שיש הגיל בני
צעיר אם גם  כלומר מצטבר, רישום הוא הרישום  האחת
העבריינים ברשימת נשאר הוא ,9 בגיל עבירה ביצע
הגילים שבכל נניח אם אף .17 לגיל הגיעו עד הצעירים
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תלאביב באזור הצעירים העבריינים

רהב גיורא ד"ר
תלאביב. באוניברסיטת לקרימינולוגיה בחוג מרצה

חמו אברהם רבפקד
שנים. 24 במשטרה משרת תלאביב. במחוז הנוער מפלג ראש
תואר לימודי ס"ם ישראל. במשטרת בכירים קצינים קורס בוגר
באוניברסיטת המדינה ומדע אנתרופולוגיה בסוציולוגיה, ראשון
תלאביב. באוניברסיטת בקרימינולוגיה שני תואר ולימודי חיפה
התואר לקראת לסוציולוגיה, במחלקה זו, באוניברסיטה לומד
אל ותחנת עזה תחנת מפקד סגן במשטרה: תפקידיו בין השלישי.
הדרכה קצין בחיפה, הנוער מחלק ראש ברמתגן, סיור קצין עריש,

תלאביב. במחוז

נעשה שלא נתונים של אמפירי ניתוח הוא זה מאמר
המושג, של הפורמאלי במובן "תיאוריות" בדיקת לצורך
להחלטות מוצק אמפירי בסיס לספק מניסיון כחלק אלא
השאלה בתלאביב. הנוער במפלג מדיניות קביעת של
היתה המחקר, לעריכת הסיבה ושהיתה שעלתה, העיקרית
אנוש בבעיות בטיפול העוסקים רבים שארגונים שאלה
הבעייתיים במקרים בעבודה להתרכז האם בפניה: ניצבים
רב מספר על המאמצים את לפזר מוטב שמא או ביותר,
אמנם יכול לא המחקר לטיפול? קלים מקרים של יותר
של אומדן לאפשר יכול הוא אך זו, לשאלה תשובה לספק
זה אומדן הגישות. מן אחת פי על לפעולות שהיה האפקט
מהקטינים אחד כל שביצע העבירות מספר על מתבסס

המפלג. שבטיפול



של והולכת גדלה הצטברות זו רישום שיטת עלידי תיווצר עבריינות, רמת אותה בדיוק קיימת
שהגיל משום ,18 מגילאי חלק על נתונים גם הוכנסו (ללוח הגיל. שעולה ככל רשומים, עבריינים
מרשימת הוצאו שנה אותה מילידי חלק בחודש. להתחשב מבלי בלבד, הלידה שנת לפי חושב

זאת). בשנה יותר הנמוכה לשכיחות הסיבה וזוהי הצעירים העבריינים

יותר חזקה נטייה היא הגיל, שעולה ככל העבירות מבצעי במספר לעלייה השנייה הסיבה
תהליך של לשיאו יותר קרובים שאנו ככל כך, משום ההתבגרות. בגיל נוער אצל עבירות לבצע
בטור מתבטאת זו תופעה העבריינים. לחוג המצטרפים מספר עולה (1716 (גיל ההתבגרות
שאפשר כפי קודם. גיל של מזו מסוים בגיל העבריינות גדולה בכמה המראה באחוזים'', "הגידול
.17 בגיל וכלה 9 מגיל החל הנוער, בעבריינות מואץ גידול של לתהליך חריגות כמעט אין לראות,

הראשונה העבירה ביצוע בעת גילם לפי  העבריינים :2 מס' לוח

אחוזיםשכיחותהגיל
העבירות

ומטה 8968.8

9928.5

1012211.2
111069.8
1212311.3
1314513.3
1414313.2
1513812.7
16867.9
17343.1

1085100.00/0סה"כ

יש שלהם. הראשונה העבירה את הרשומים העבריינים ביצעו בו הגיל את מראה 2 מס' לוח
עבירות של הרישום .9 גיל לפני עוד עבירות ביצעו מהעבריינים מבוטל לא שחלק לכך לב לשים
מבצעת שהמשטרה כשחקירות אך הצעיר, של הפלילי מתיקו חלק מהווה אינו אמנם זה גיל לפני
מאחר המשטרה. לרשות העומדת האינפורמציה ממערכת כחלק נרשמות הן כאלה, עבירות מגלות
מהעבריינים שכ0/"62.9 בכך להבחין מעניין ל13, הפלילית האחריות גיל הועלה שלאחרונה

זה. גיל לפני עבירותיהם את החלו הצעירים
עבירותיהם את המבצעים מספר ומצטמצם הולך 14 גיל שלאחר בכך להבחין גם מעניין
ההתבגרות. לתהליכי הקשורות מהבעיות רבות ונפתרות הולכות זה גיל שלאחר נראה הראשונות.
למשל, ספורט שונות, ופעילויות מועדונים יותר וקיימים תעסוקה אפשרויות יותר קיימות
לאלה זה בלוח הנראות התוצאות בין ההבדל הנוער. של לאנרגיה לגיטימי מוצא המאפשרות
בוצעה בו הגיל על מדובר 2 מס' בלוח השונוו!. המדידה מדרכי כנראה נובע 1 מם' בלוח הנראות
הנוער. במפלג העבריין לראשונה נרשם שבו לגיל מתייחס 1 מם' שלוח בעוד הראשונה, העבירה

השניים. בין מסוים דמיון שקיים מפתיע זה אין
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ביצעו הכל בסך השונים. בגילים העבריינים בין העבירות בהתפלגות עוסק 3 מסי לוח
אחד. לכל עבירות 3.64 בממוצע שהן עבירות, 4,015 שבמדגם העבריינים

הראשונה העבירה בוצעה בו הגיל לפי לעבריין העבירות ממוצע :3 מס' לוח

17 16 15 14 13 12 11 10 9 הגיל
2.3 1.8 2.8 2.8 2.9 4.6 4.5 3.9 7.8 העבירות ממוצע

ככל העבירות מספר של וגדל הולך לריבוי למדי עקבית נטייה קיימת לראות, שאפשר כפי
אלה לפיה המקובלת, הדעה את תואם זה מימצא יותר. נמוך הראשונה העבירה בוצעה בו שהגיל
שהעמיקו משום אם ביותר, ה"עשיר" העבר בעלי העבריינים הם ביותר המוקדם בגיל המתחילים
מהווה המוקדמת עבריינותם שעצם משום ואם בעבריינות, ב"התקדמותם" מאחרים יותר
שנים יותר עמדו מוקדם בגיל המתחילים לרשות כי לזכור יש זאת, עם לבעייתיות. סימפטום
לעבריין העבירות ממוצע חישוב ידי על בחשבון, זה גורם להביא ננסה אם עבירות. לבצע יכלו בהן
העלייה עם בעבריינות ירידה של הברור שהדפוס נמצא, עבירות, ביצע שבהן מהשנים שנה לכל
ביותר. המעניין אולי שהוא מימצא מעלה העבריינים בין העבירות התפלגות לחלוטין. נעלם בגיל
צעירים 5 מהחישוב משמיטים אנו אם גם מאוזנת. לא מאוד היא זאת שהתפלגות מסתבר,
פלילי עבר כל כחסרי הרשומים נוספים ו7 אחד, כל עבירות מ80 למעלה כבעלי הרשומים
העבירות שהתפלגות מוצאים אנו ובניקוב), ברישום טעויות משקפים שהמספרים הנחה (מתוך

כדלקמן: היא

ביצעו ביותר ה''עשיר" העבר בעלי מהעבריינים 390/0

ביצעו ביותר ה"עשיר'' העבר בעלי מהעבריינים 240/0

ביצעו ביותר ה"עשיר" העבר בעלי מהעבריינים 90/0

ביצעו ביותר ה"עשיר" העבר בעלי מהעבריינים 0/'י7

ביצעו ביותר ה"עשיר" העבר בעלי מהעבריינים 50/0

ביצעו ביותר ה''עשיר" העבר בעלי מהעבריינים 30/0

מהעבירות 150/0 ביצעו ביותר ה"עשיר'' העבר בעלי מהעבריינים 20/0

מאד גדול חלק לביצוע אחראים הצעירים העבריינים מן למדי קטן חלק לראות, שאפשר כפי
שאחוז נמצא ביותר, ה"עשיר" העבר בעלי העבריינים מן ל390/0 רק נתייחס אם העבירות. מן
העבריינים מן ל50/0 רק נתייחס אם .(800/0/390/0) באוכלוסייה מחלקם כפול שביצעו העבירות
ואילו באוכלוסייה, מחלקם (%32/50/) 6.4 פי גדול בעבירות חלקם  ביותר ה"עשיר" העבר בעלי
באוכלוסייה. מחלקם 7.5 פי גדול בעבירות חלקם  ביותר ה"עשיר" העבר בעלי העבריינים מן 20/0

עשוי ביותר הקשים" "המקרים של עבריינותם במניעת המאמצים שריכוז בבירור משתמע מכאן
יותר. הרבה היחסית התועלת את להניב
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מהעבירות0/"80
מהעבירות710/0
מהעבירות510/0
מהעבירות0/"42
מהעבירות%32
מהעבירות230/0



העבירה סוג את לבו מציג הוא העבריינים. של המקצועית" "הקריירה את ברדק 4 מס' לוח
שלהם. הראשונה העבירה סוג לפי  אחת מעבירה יותר שביצעו עבריינים של האחרונה

(באחוזים) הראשונה העבירה סוג לפי האחרונה העבירה סוג :4 מס' לוח

אחרונה הסדרעבירה הפרת
ופגיעה הציבורי
האדם בגוף

מוסר מין,
וסמים

כאחרותהתפרצויותגניבות ה" ם

הציבורי הסדר הפרת
האדם בגוף 44.9022.416.316.31000/0ופגיעה

וסמים מוסר 7.142.928.614.37.11000/0מין,

0/"9.61.768.97.612.3100גניבות

0/"8.70.840.933.915.7100התפרצויות

2.33.520.97.066.31000/0אחרות

11.22.650.714.221.31000/0םה"כ

זה אין בהתפרצויות. שהתחילו צעירים אצל במיוחד נפוץ לגניבות שהמעבר לראות אפשר
מעניין ביותר. דקה להיות קרובות לעתים עשויה אלה סוגים שני בין שההבחנה משום מפתיע,
מלמדת כזאת השוואה הכל". ה"םך שורת  בלוח התחתונה לשורה מהשורות אחת כל להשוות
מסיימים האדם גוף ונגד הציבורי הסדר נגד בעבירות שלהם הקריירה את שהתחילו שעבריינים
בקרב מסתמנת ביותר הגדולה ההתמדה אך העבריינים, מכלל יותר ארבע פי זה מסוג בעבירות
יותר 16.5 פי בהן מסיימים זה מסוג בעבירות שהתחילו עבריינים וממים. מוסר מין, עברייני
תחומים. במספר מקצועית ל''התמחות" אינדיקציה בכך יש ספק, ללא העבריינים. כלל מאשר
היה אותן ואף מאד, רחבות היו המחקר, לצורך שהוגדרו העבירות סוגי של הקטיגוריות לצערנו,
זאת, עם הכנה). בשלבי נמצא יותר נרחב מידה בקנה דומה (מחקר הקטן. המדגם בשל לקבץ הכרח
ולבצע להמשיך מסוימים אנשים של ברורה נטייה על שלעיל מהמימצאים להקיש שאפשר נראה
מצביע וסמים, מוסר מין, עברייני בקרב אלה של הגדול ריכוזם ומוגבלים. מוגדרים עבירות סוגי

זאת. להתמדה הסיבות בין משמעותי חלק להם יש אישיות שליקויי האפשרות על

הנתונים מעניינת. תמונה העלתה תלאביב באיזור הנוער עברייני של מדגם סקירת לסיכום,
נוטים אלה עבריינים עשיר. פלילי עבר בעלי עבריינים של נוקשה גרעין של קיומו על מצביעים
את יותר עוד מעמיק ספק שללא דבר בה, ו"להתמחות" מסוימים מסוגים בעבריינות להתמיד

הפשע. בעולם מעורבותם
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אימוץ כולל דתי, חיים אורח עלפי והתנהגות מצוות
הדת. דוח לפי עמדות

הבאים: לאספקטים הכוונה עבריינים שיקום במונח
החוק. עם הסתבכות אי א.

והתמדה גורמאטיבית תעסוקתית במסגרת השתלבות ב.
בה.

עבריינית. שאינה לחברה התחברות ג.

נורמאטיבית. בדרך הפנאי ניצול אופן ד.

במשפחה. תקינים יחסים קיום ה.

חיובי. עצמי דימוי ו.

תנאי מהווים הראשונים האספקטים ארבעת כי נראה
בשלבים להיותו לפחות או העבריין לשיקום הכרחי

השיקום. תהליך של מתקדמים

בתשובה החזרה תהליך

מהותיים שינויים מאותם אחד הינה בתשובה החזרה
(המרה). קונוורסיה של מסוים סוג זהו  באדם המתרחשים
''החוויה גימס ויליאם של בספרו מוגדרת הקונוורסיה
חל שבו פתאומי או הדרגתי כ"תהליך לסוגיה'*/ הדתית
עזות בחוויות מלווה זה שינוי באדם. עמוק שינוי

רגשית". ובהתעוררות

עמדה כלל בדרך מפתח המרה תהליך שעבר אדם
וקביעות, התמדה של רבה במידה וזאת החיים, כלפי חדשה
האדם זה בתהליך לתנודות**. נתונים רגשותיו כי אם
הנחשבים התנהגות ודרכי שאיפות ערכים, לו מאמץ
מנסה הוא זנח. אשר מאלו גבוה ערך כבעלי בעיניו
המלווה תהליך בחייו, משמעותיות בעיות עם להתמודד

אותו. העובר לאדם פנימיים במאבקים כלל בדרך

היהדות אמונת על מלמדנו בתשובה חזרה המושג
החזקה" "היד בספרו הרמב"ם העבריין. שיקום ברעיון
שנאמר לכשרותו, חוזר ולקה, שחטא מי כל כי אומר
אחיך. הוא הרי שלקה כיוון לעיניך". אחיך ו"נקלה
הקודם למעמדו האדם חוזר העונש קבלת לאחר כלומר,

"אחיך". להיות ממשיך והוא

לשיקום כאמצעי בתשובה החזרה
עבריינים

פלד יגאל
תואר לימודי סיים הסוהר. בתל בשירות ומחקר לתכנון בכיר עוזר
חינוכית בסוציולוגיה שני ותואר וסוציולוגיה בחינוך ראשון

ירושלים. העברית, באוניברסיטה

החוזרים של הגבוה והאחוז הגואה הפשיעה גל
שגרתיים ובלתי חדשים פתרונות מציאת מחייבים * לפשע

זו. בעיה עם להתמודדות

לשיקום חדש אפיק כללי באופן מציג המאמר
או לדת, החזרה  יסודי באופן נוסה שטרם עבריינים,

בתשובה". "חזרה  המקובל במינוח

לתרום עשויה לדת החזרה כי היא העיקרית ההנחה
לקיום היא הכוונה לדת חזרה במונח העבריין. לשיקום

האדם, בטבע לסוגיהמחקר הדתית החוויה גימס ויליאם *
.125 עמ' תשכ''ט, מוסדביאליק, הוצאת

.169 עמי שם **
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מכלל כ0/"60 1977 שבשנת הרי המשטרה מחשב נתוני לפי
המיעוטים מבני האסירים מכלל וכ500/0 היהודים האסירים

ויותר). אחת פעם לכלא (חזרו רצידיביסטים אסירים היו



העבירה חומרת בשל חריגים, מלבד כעבריין. האדם של מעמדו בשינוי הוא התשובה של כוחה
עונשו, שריצה לאחר שהאדם, הרי עבירה, שביצעו לפני נשאו אותה המשרה אופי בשל וכן שביצעו

.■* הרעה מדרכו שחזר שהוכח לאחר כמובן זאת ציבורי, תפקיד למלא אף חוזר
בבסיסו היהדות. בגישת נכבד מקום תופס בתשובה החוזרים קבלת של זה חשוב עיקרון
גרשום רבנו של תקנה מוצאים אנו אחר. תג וקבלת העבריין תג הסרת אפשרות של הרעיון
כי חז"ל אמרות ידועות בנידוי**וכן יהיה הראשונים מעשיו את בתשובה לחוזר המזכיר כל כי
בתשובה שבים לך "אין וכן לעמוד" יכולים גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי "במקום

השבים". את מקבלים שאין במקום

לתהליך הכוונה אין האדם. של העצמית הפעילות הוא ביהדות בתשובה בחזרה חשוב יסוד
לו אחראי שהאדם לתהליך אלא היוזם, אינו למעשה כשהאדם פתאומית, מהתגלות למשל הנובע

בלבד.*** מופעל בבחינת ואינו אקטיבי חלק בו ונוטל
ההתחברות תיאורית עיקריות: תיאוריות שתי לפי העבריינות תופעת את לנתח ניתן
שניתן עקרונות אלו מתיאוריות לשאוב אפשר התיוג. ותיאורית סוטרלנד של הדיפרנציאלית

העבריין. לשיקום כאמצעי לדת, בחזרה לישמם

הדיפרנציאלית ההתחברות תיאורית
הם: זו תיאוריה עקרונות

זו אינטראקציה אנשים. עם אינטראקציה כדי תוך נלמדת, התנהגות הינה העבריינות א.
מילולית. ובלתי מילולית תקשורת כוללת

רציונאליזציות. וכן עמדות מניעים, טכניקות, כולל: הלמידה תהליך ב.

רגיל. למידה בתהליך הקיימים המכניזמים כל פועלים זה למידה בתהליך ג.

של העדפה קיימת הקיים. הסדר בהפרת התומכת וערכים נורמות למערכת חשוף האדם
העבריינים לדפוסים הקשור אדם כל לקונפורמיות!***לא מוטיבציה לעומת פלילית התנהגות

הסוהר. או השוטר  לדוגמא עבריין, נעשה
תוקף מקבלת אדם של והתנהגות פעולה כל כי היא זו תיאוריה של המרכזית ההנחה
התנהגות דפוסי ההתייחסות לקבוצת כאשר אדם. אותו של ההתייחסות קבוצת ידי על ומשמעות
המוליך גורם אלא אינה הדיפרנציאלית ההתחברות אליה. הקשור האדם מכך יושפע עבריינית,

דיפרנציאלית. להזדהות ומסייע
בתהליכים נקלט סוטה התנהגות הכולל התנהגות דפוס כל כי מדגישים וולטרס בנדורה

מחייבים: אלו תהליכים חברתית. למידה של

אתו. מזדהה שהלומד מודל באמצעות האמורה ההתנהגות הדגמת א.

זו. התנהגות עבור חיובי לגמול צפוי שהוא יאמין הלומד ב.

ירושלים תשכ''ט, היהדות, למדעי העולמי הקונגרס דברי העברי, המשפט לפי העבריין של ריהביליטציה *

.304297 עמי ג/ כרך ,1972
חוברת העברי, במשפט וסקירות מחקרים סדרת המשפטים, משרד  עונשו שריצה העבריין. של מעמדו **

.9 עמי תש''ל, ה'
.267265 עמי תשי"ט ט"ו, הפרקליט פשעים", למניעת כגורם עבריינים ''שיקום יעקב, אור בר ***

0. \/8468?, .ק ,<1ו013 ,ץ0109ח1וח011" 6ו71 ץ01*ו^ז 0* 131זח6ו6^1ס וו10*0013$$£ ", £. (זח3^6ו11ו81 ****
.ק 281275,1\16\" <011י> ,.1955
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של בשיקומו חשובים עקרונות מספר לנו לאמץ נוכל בנדורה, וגישת זו תיאוריה פי על
העבריין:

באופן לתרום עשויים שלו ההתייחסות קבוצת ושינוי העבריין של האינטראקציה דפוסי שינוי .1

לשיקומו. משמעותי

על עבריינית שאינה התנהגות לעבריין תודגם כי מחייב העברייני ההתנהגות בדפוס שינוי .2

הזדהות. מודל ידי
על יעלה נורמאטיבית התנהגות עבור שיקבל החיובי התגמול כי להשתכנע צריך העבריין .3

העבריינית. מהתנהגותו המתקבל התגמול

עליה. החברה לתגובת האדם של מהפעולה הדגש עובר זו בתיאוריה

העבריין של התנגשותו הינו עבריינות בכיוון הלחץ את המגביר חשוב גורם *■* טננבאום לפי
תהליך כי טוען אף טננבאום בדין. החיוב בעקבות בו הדבק החברתי והכתם המשפטי המנגנון עם

פושע. של עצמי דימוי ויצירת זיהויו שם, הדבקת של תהליך הוא פושע יצירת של

מתייחסת התיוג תיאורית משנית. עבריינות ובין ראשונית עבריינות בין מבחין *** למברט
להתקבל מתקשה כסוטה שתויג אדם התיוג. של תוצאה הינה שזו וטוענת המשנית לעבריינות
אף סוטה של התג לתמיכה. זוכה הוא שבה העבריינית לקבוצה חזרה פונה הוא לחברה.
לכך. בהתאם ולהתנהג סוטה עצמו לראות ימשיך אשר המתויג, של העצמי דימויו על משפיע
חברתיים. קשרים קשירת ובתחום התעסוקה בתחום בעיקר ביטוי לידי בא הסטיגמה של יישומה
רק לדעתו העצמי.**** התיוג את וכן שונים תיוג סוגי בין האבחנה את מדגיש רוטנברג
שלילי קסמים מעגל זה תיוג מפעיל ואז השפעה, לו יש עצמי בתיוג מלווה החברתי התיוג כאשר

.***** בהתאם ומתנהג התג את מפנים האדם 
עשויה היחיד של העצמי הדימוי לבין קבוצה ידי על המוצמדים תגים בין החפיפה מידת
אך יתרחשו שלילי תיוג והן חיובי תיוג הן רוטנברג לדברי ספציפי. מקרה בכל מאד שונה להיות

המתויג. בעיני ראשונית דמות הוא המתייג אם ורק

(הורים העצמית בזהותו משולבת האדם את שהערכתם אנשים אותם הינם ראשוניות דמויות
האדם, מצד מיוקרה שנהנים אנשים אותם הם משניות דמויות זאת לעומת קרובים). חברים או
למשל). (המשטרה העצמית בזהותו משולבות אינן אך בלבד נתון במצב משמעותיות תגובותיהם
החברתי הפיקוח גורמי של הרשמיים הנציגים ידי על המופעל התיוג רוב את מבטלת זו אבחנה
העובדה למשל המתויג. לגבי בלבד משניות כדמויות משמשים הם המקרים שבמרבית משום
ומשפחתו הקרובים חבריו אם עליו, תשפיע לא פושע, מישהו תכנה משנית) (דמות שהמשטרה

שונה. באור אותו ורואים כך סבורים אינם ראשונות) (דמויות

ז6ז31^\/\ 8. 0006, "7116 9ח611נ31_1 0? ,"06ח3!¥6ס א'. פרק *

.1974,488401 עמ' נ' מגמות והישגים", ביקורות מקורות,  התיוגית "הגישה שיחור, דוד של במאמרו **

.17 עמ' \/\/.8. 0006 של בספרו £.|\/|. 611נ1תו13 ***

אלול ,4 כ"ב מגמות נפש", חולי בקרב פרלימנרים ממצאים עצמי: תיוג של "תיאוריה מרדכי, רוטנברג ****
.1976 ספטמבר תשל''ו,

1\/1. ,619נ1ח6ז0ה 9ח!61נ5611:1.31''  /\ ץ601ו71 0* 1973,"ץודו6*)11\/90£ 6ח0(. *****
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הוא לדעתי אשר אחד, תיוג סוג רק הנושא לצורך אציג רוטנברג, שמציג התיוג סוגי מבין
בתשובה. החזרה לנושא ביותר הרלוואנטי

השיטות לכל המשותפים ספציפיים שלבים זיהו הם ואדלר. םרווין דברי את מביא רוטנברג
כוללים: אלו שלבים אישיות. בשינויי הכרוכות

הישנה. הזהות הרם א.

משמעותיות. דמויות של השפעתן ב.

חדשה. בזהות מעורבות של טכםית פעולה ג.

לדמויות להפוך החדש התיוג של המעריכים חייבים לפועל, יצא החדש העצמי שהתיוג כדי
תהיה המתויג האדם של לדידו אלה דמויות של שמשמעותן ייתכן האדם. בעיני ראשוניות
משמעותה עשויה הקודם, לתג שלו הנאמנויות בהצלחה נהרסו אם אולם בלבד, משנית בתחילה
את יעצב הוא שלפיו כדגם לאדם ולשמש ראשונית להיעשות לאדם, העוזרת החדשה הדמות של

החדשים. תפקידיו

הנושא החדש בתפקיד מעורב להיות האדם על הפועל, אל תצא העצמי התג שהחלפת כדי
וכיו"ב. תפילה ריקוד, זמרה, כגון: בפעולות להתבטא יכול הדבר החדש. התג את

עיקריים: שלבים מ3 כמורכב בתשובה החזרה תהליך את לראות נוכל לכך בהתאם

העבריין. של הישנה הזהות הרס .1

דתית. בפעילות מעורבות .2

בתשובה. חוזר של החדש התג קבלת .3

תנאי רבה. משמעות החדש, התג את לרכוש לעבריין המסייעות לדמויות, יש תהליך בכל
ראשוניות. דמויות מחדש המתויג עבור יהיו אלו שדמויות הוא התהליך להצלחת

דרך ולהציע בתשובה, החזרה תהליך ובין דנתי שבהן התיאוריות שתי בין עתה לשלב אנסה
העקרונות. ליישום

בתשובה. חוזר של תג וקבלת עבריין של תג הסרת  מחדש תיוג למעשה היא בתשובה החזרה א.
הדתי הציבור התייחסות כי להניח יש בתשובה החוזר כלפי היהדות של החיובית עמדתה בשל
דהיינו המשנית, העבריינות את תמנע ובכך חיובית, היא אף תהיה בתשובה חוזר לעבריין

זה. מתיוג כתוצאה עבריינית פעילות והמשך עבריין של שלילי תיוג

גישתה בשל חיוביות הינן בתשובה החוזר העבריין כלפי הדתי הציבור של עמדותיו כי ההנחה
לציבור בהשוואה אולם אמפירי. במבחן לעמוד כמובן צריכה לכך, היהדות של החיובית
הרי ובערכיו, האישית בתפיסתו מותנה למוטב שחזר העבריין קבלת נושא שלגביו החילוני
גרשום רבנו תקנת את כשהזכרתי זאת וראינו מחייבת, חכמים גישת הדתי לציבור שביחס

הראשונים. מעשיו את בתשובה לחוזר שמזכיר מי על חרם בדבר

כלליים עקרונות
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רבים אצל מזרחי. ממוצא היא בארץ האסירים אוכלוסיית של שרובה מכך להתעלם אין ב.
יסודות ומחדירת מאידיאולוגיה כתוצאה לא נעשתה לחילוניות הפנייה המזרח עדות מיהודי
בפיגור נתפסה הדת סמכותו, את איבד ההורים שבית כך מתוך אלא מדעת וכפירה ספק
זה סוג לגבי לדת שיבה של זו דרך לנצל לדעתי ניתן כך בשל כהתקדמות. נתפסה והחילוניות

אסירים. של אחר או

עבריינים לשיקום כאמצעי בתשובה החזרה אפיק בהפעלת ספציפיים עקרונות

עבריינים לחייב מקום כל אין בלבד. וולנטארי בסיס על מופעלת להיות צריכה התכנית א.
בשינוי מדובר כאשר במיוחד החירות, עקרונות לכל מנוגד הדבר זו. בתכנית להשתתף

כללית. עולם השקפת

התייחסות קבוצת לשמש צריכה הקבוצה קבוצתי. בסיס על מופעלת להיות צריכה התכנית ב.
ומחזקת ביחיד תומכת וכן להתנהגות נורמות לחבריה המספקת היא הפרט. עבור חיובית

החדשים. החיים לדפוסי קבוצתית תמיכה מספקת הקבוצה שונים. משבר במצבי אותו

השפעה לשם למוטב, החזרה בתהליך כבר הנמצאים עבריינים אותם את בקבוצה להפעיל יש ג.
הקבוצה. חברי שאר על

חברי עבור להזדהות ומודל אישית דוגמא לשמש צריכים התכנית את שיפעילו האנשים ד.
באורח להתמצא חייבים דת, בענייני הידע שמלבד צוות, אנשי לבחור יש כך לשם הקבוצה.
הצוות בחירת עמם. אמצעי בלתי קשר ולקיים שפתם את להכיר העבריינים, של חייהם
לדמויות יהפכו הצוות שאנשי בלי שכזו. תכנית בהפעלת ביותר החשוב הגורם הינו המתאים

יצליח. לא החדש התיוג הקבוצה, חברי בעיני ראשוניות
חיים אורח פי על שההתנהגות מנת על שונים, בזמנים הקבוצה עם לחיות חייבים הצוות אנשי ה.

חייהם. של האספקטים בכל להם תודגם דתי
על גם אלא פורמאליים לימוד תכני על רק להתבסס צריכים אינם בקבוצה הפעילות תכני ו.
דתית, שירה ערבי כגון: דתיות, הפגתיותיצירתיות* פעולות וקיום וקבוצתיות אישיות שיחות
משפחות בבתי אירוח ובישיבות, בקיבוצים דתי ציבור ועם בתשובה חוזרים עם פגישות קיום
במשך אותו שתלווה דתית משפחה ידי על קבוצה חבר "אימוץ" ואף וחגים, בשבתות דתיות

ולאחריו. המאסר

להשתלב השונים, לכישוריהם בהתאם הקבוצה, חברי צריכים אלה פעילות תכני עם בבד בד ז.
שחרורם. לאחר בתעסוקה להשתלב שיוכלו מנת על מקצועית, הכשרה במערכת

והיא האדם של בסיסית וחברתית עצמית לזהות המתייחם מחדש, תיוג הינה בתשובה החזרה
לשיקום אמצעי להיות עשוי זה מחודש תיוג החיים. שטחי בכל והתנהגותו לעמדותיו קשורה

בכך. עניין המראים לעבריינים זו דרך ולפתח לנסות היה וכדאי העבריין

סיכום

אותו. מהנות גם ובוזמנית ובעתיד, בהווה במשאבים בהן המשתתף את המעשירות פעולות
33





אורגאניות מערכות

תהליכים במרכזםשל ממוקמות ובקרה שליטה מערכות
וסיומם ועיבודה, אינפורמציה באיסוף תחילתם אשר

החלטות. קבלת לצורך המידע בניצול

במוחם השתולים האורגניים והבקרה השליטה מרכזי
בתהליכי שליטה למרכזי אבטיפום מהווים חיים יצורים של
השליטה במרכז הנקלטים הנתונים אינפורמציה. זרימת
באמצעות חיצוניים ממקורות באים והם יש והבקרה
פנימיים אגירה ממרכזי נשלפים והם ויש החושים נתוני

במוח.

מתייחסות האישית הגופנית במערכת השליטה בעיות
פנימיים תהליכים שעל בעוד חיצוניים, לאירועים בעיקר
המשדרים אוטומטיים, בקרה מנגנוני ממונים הגוף בתוך
סף העובר מגירוי וכתוצאה מוקדם תכנות פי על הוראות
משחרר משניים בקרה מוקדי של זה מוקדם תכנות מסוים.
לטפל לו ומאפשר יתר מעומסי והבקרה השליטה מרכז את
החלטה. בטרם דעת" "שיקול המחייבות בסיטואציות

לשידורים הן מגיבה והבקרה השליטה במרכז הבקרה
לשידורים והן וכר) כאב (תחושת פנימיים אירועים על
אתראה מנגנון מעין זהו וכר). (פחד חיצוניים אירועים על
ועלול הצורך די עירני אינו הבקרה מרכז בהם למקרים

חשובה. אינפורמציה להפסיד

מורכבות במערכות שליטה
ארגוניות בה'ירארכיות האנושי המוח של הבעייתיות
השליטה  למלא המוח שעל התפקידים שנשתנו בכך הינה
מתפרסת מסוימים במצבים האנושי מהמוח הנדרשת
האישיים. הקיומיים לצרכיו מעבר שהם נרחבים לתחומים
חסרת ניצבת האדם של האישית והבקרה השליטה מערכת
בהם השאלות ומורכבות האינפורמציה עומסי מול אונים

החלטות. לקבל נדרש הוא

חיצוניות, ובקרה שליטה מערכות משתלבות זו בנקודה
בו למצב ההחלטות מקבל את להביא הוא ייעודן אשר
כתוצאה ייפגם לא ההחלטה קבלת בעת דעתו שיקול
בתחזיות. או בהערכות בניתוחים, באינפורמציה, ממחסור

רוטיניים במצבים ובקרה שליטה
 המשטרתי מהתחום למצבים דוגמאות שתי להלן
קבלת תהליך של עיצובו אפשרי בהן אשר  וסיור תנועה
עליהן. אוטומטית חזרה לצורך קבוע, דגם לתוך ההחלטות

ובקרה שליטה מערכות

דוריון דוד רבפקד
תואר לימודי סיים המשטרה. באגף ובקרה תכנון יחלדת ראש עוזר
ירושלים. העברית, באוניברסיטה ופילוסופיה בכלכלה ראשון
שנים. 5 במשך משרדי למיכון במרכז מערכות מנתח בתפקיד עסק

מובן לתת ובקרה שליטה מערכת של תפקידה
בתחומי המתרחשים התהליכים כל לסך ומשמעות
משמעות הבנת ההחלטות. מקבלי דרג של אחריותו
כמויות של מוקדמת בקליטה לעתים מותנית התהליכים
אינפורמציה של סלקציה בעריכת אינפורמציה, של גדולות
יצירת לקראת האינפורמציה ובעיבוד רלוונטית לא

התרחשויות. מכלול על או קטע על מצב תמונת

אינה האדם של האישית והבקרה השליטה מערכת
הייצור במעגל השלבים כל על בעצמה להשתלט מסוגלת
עיבוד, קליטה, איסוף, קרי: באינפורמציה, והשימוש
ובקרה שליטה למערכות נזקקת והיא וכר, ניתוב אגירה,
ההחלטות מקבל את להביא הוא ייעודן אשר חיצוניות,
ממחסור כתוצאה ייפגם לא דעתו שיקול בו למצב בארגון

וכר. בהערכות בניתוחים, במידע,
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הצפויים העומסים פי על שונות מתוכניות הבנויה מרומזרים צמתים על ובקרה שליטה מערכת א.
השונות שהסיטואציות לאחר החלטותיה את מקבלת המערכת היום. משעות שעה בכל
תנועה עומסי חיזוי כגון: שונות, מדרגות איודאויות בחשבון ונלקחו מראש, נלמדו האפשריות
חיזוי שונים, עומס במצבי שכנים צמתים בין גומלין השפעות חיזוי מבוקרת, צומת בכל

וכר. מרומזים אינם שכיום בצמתים רימזור השפעות

את משנה והיא שוטף באופן התנועה עומסי על נתונים לאסוף המערכת ממשיכה לכך בנוסף
מראש. אצלה הנתונה המתוכנתת התבנית פי על המתקבל, החדש למידע בהתאם תגובותיה

את מציגה המערכת הסיור. מערך משאבי של מירבי ניצול לצורך ובקרה שליטה מערכת ב.
להצגת בנוסף וכר. הנוכחית משימתן לסיום המשוער הזמן משך מיקומן, הניידות, פריסת
הקשורות החלטות בקבלת עזר ככלי לשמש והבקרה השליטה מערכת יכולה המצב תמונת
לעבודת האופייניים ממצבים דוגמאות, שתי להלן הסיור. מערך משאבי של מירבי בניצול

הסיור: מערך

הבאה. למשימה שתופנה הניידת בחירת .1

הזמן משך האירוע, ממקום המרחק כגון: גורמים, במספר להתחשב צריך הבחירה תהליך
מהאירועים אחד כל חשיבות הנוכחיים, מהאירועים אחד בכל הטיפול לסיום הצפוי

וכר. הנוכחיים

למשנהו. אחד אירוע ממקום ביותר הקצר המסלול בחירת .2

האופטימלי, במסלול לנסיעה הניידת את להנחות יכולה והבקרה השליטה מערכת
וכר. תנועה עומסי מרחק, כגון: גורמים, במספר המתחשב

תהליך של ולהעתקה קבוע דגם לתוך לעיצוב הניתנים לעיל, כמתוארים רוטיניים למצבים
בכושרו ביטוי לידי הבא משמעותי יתרון יש המחשב, אל האנושי הגורם מן ההחלטה קבלת
תבנית המייצגות פעולות של שרשרת על ספור אין פעמים לחזור המתוכנת התהליך של
החלטה קבלת שנדרשת עת בכל זו תבנית של מחודש בייצור המאמץ נחסך זו בדרך מחשבתית.
מאחד יתעלם כלשהי מסיבה אשר האנושי הגורם של טעויות מפני החשש בטל כן כמו מחדש.

ההחלטה. קבלת בתהליך בחשבון להביאם יש אשר המרכיבים

בפשיעה הלחימה במערך ובקרה שליטה

המערכת גבולות
"עומסי בעיית והבקרה. השליטה מבחינת מורכב מערך הינו בפשיעה הלחימה מערך
גבולות כי זה, במערך ביותר חריפה ובקרה, שליטה במערכות היסוד בעיית האינפורמציה",שהיא
עיקריות סיבות 2 לתיחום. מאוד וקשים רחבים חינם בפשיעה הלחימה מערך של ההתעניינות

לכך

פשע, מוקדי של בחשיפה הוא בפשיעה הלחימה מערך של המרכזיים היעודים אחד א.
חייבת חשיפה לצורך אלה. מוקדים על מעידים אינם השטח פני מעל הסימנים כאשר
וכר. אנשים אתרים, מוסדות, חברות,  נרחבים בתחומים מתמדת סריקה להיערך
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היו אז כי לעין, גלויה פשיעה או תלונות עקב רק לפעולה מוכנסת המערכת היתה לו
לתיחום. יותר קלים המערכת גבולות

הפשיעה וסוגי הפשיעה מוקדי קבועה. זהות בעל אינו המערכת לוחמת שנגדו האויב ב.
ואחר לזירה מזירה הפעילויות העתקת אחר לעקוב מנת על דינאמי. באופן משתנים
ופרטית ציבורית פעילות של רחבות גזרות לסרוק יש למערכת, חדשים אלמנטים כניסת

כאחד.

המערכת מרכיבי

שילובם אשר ובו', מז"פ בילוש, מודיעין, חקירות,  מרכיבים מספר בפשיעה הלחימה למערך
העבריינים והבאת פשע של וגילוי חשיפה כלומר המערכת, של הסופי" "המוצר ליצירת להביא אמור

לדין.

יעדי השגת לקראת השונים המרכיבים עבודת לתיאום קשורות במערכת השליטה בעיות
המערכת של הביניים יעדי עלולים השונים המרכיבים של יתר" "התמקצעות עקב המערכת.
תופעות של ומניעה עקירה קרי: הכוללים, היעדים את לטשטש וכר) ספציפי חקירה בתיק (הרשעה

פשיעה.

המערכת צורכי של לראייתעל אחריות

במערכת, המידע צורכי של ראייתהעל אבטחת הוא ובקרה שליטה במערכות בסיסי עיקרון
הבכירים. המטה בדרגי וכלה הנמוך האופראטיבי מהדרג החל

חקירה. קידום לצורך חשובה להיות עשויה מודיעינית שידיעה הרי התחנה, לדרג נתייחס אם
משטרתי. יעד של דמותו בבניית לסייע עשויה הראיות למסכת חשובה שאינה עדות זאת, לעומת
כלשהו גורם לעניין עשויים סיורו, בעת סייר שראה דברים או תיחקורו בשעת עציר שאמר דברים

במידע. מחסור בשל ש"נתקעו" נושאים של גורלם להכריע אף ואולי
חיונית? היא בו מקום אל נוצרת היא בו ממקום האינפורמציה את לנווט צריך אשר הגורם מי
הגלום מודע של מירבי ניצול להבטיח מנת על זו מערכת של הנכונה ההפעלה דינאמיקת מהי

הנדרש? ובמקום בזמן לשימוש זמין אינו אך האנשים) במוחות או (בתיקים בתוכה
תפקידה אשר הפנים" איסוף "פונקציית שמכונה במה היא הנ"ל לשאלות המקובלת התשובה
מתוך לה, הזקוקים הגורמים כל בין ולהפיצה אותה המייצרים המקורות מכל אינפורמציה לשאוב

שבאחריותה. הגורמים של במידע הצורך וידיעת מעורבות
מתחום היוצאת כוללת, ראייה מתוך האינפורמציה של הנכון וניווטה הפנים איסוף בעיית

שיעור. לעין חמורה הינה גבולות, בעלת טריטוריה

או בתלאביב, במקרה נעצר באילת לחקירה הדרוש אדם כאשר "לזעוק" המערכת תדע כיצד
בירושלים? נגנבה הזו הספציפית שהסחורה כך על ביפו גנובה סחורה שגילו החוקרים ידעו כיצד

הגדולה הזרימה על להשתלט מאד יקשה ובקרה שליטה מערכות של טכנולוגיים עזר כלי ללא
של כוללת אחריות במקביל תמוסד לא אם די. לא באלה כי אף המערכת, בתוך האינפורמציה של

הטכנולוגיות. יושיעונו לא במערכת, המידע צורכי של ראייתעל
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מודיעין

ראייתהעל על אחריותו בתוקף  המודיעין מציג צבאיות, במערכות והבקרה השליטה במרכזי
אחרים זרועות נציגי האויב. בהיערכות הקשורות ותחזיות, הערכות ניתוחים,  האויב מצב של
את מולידה השונות המצב הערכות של םינתיזה וכר. כוחותיהם היערכות של מצב תמונת מציגים

הזירה. של הכוללת הקרב תמונת
והבקרה, השליטה מהיבט בפשיעה הלחימה ומערך הצבאית המערכת בין מקביל קו נמתח אם
שבצבא בעוד האויב. אודות באינפורמציה ושימוש ייצור מעגלי מקיימות המערכות שתי כי נמצא
כמעט בפשיעה הלחימה שבמערך הרי באויב, הקשור האינפורמציה מעגל על המודיעין אחראי
אינפורמציה ומייצרות האויב עם "נגישות" מקיימות האופראטיביים בדרגים הפונקציות כל
הייצור במעגלי שהזרימה כך שלום, בעיתות נמצא לא לעולם בפשיעה הלחימה מערך אודותיו.

החזיתות. בכל ונערכת מתמשכת היא האינפורמציה של
הלחימה, בשיטות בעיקר הצבאי למודיעין דומה בפשיעה הלחימה במערך המודיעין מרכיב
אודות האינפורמציה סוגי כל של אינטגראציה על אחראי הוא אין הצבאי מהמודיעין בהבדל אך
ממקורותיו בעיקרו נובע האויב אודות המשטרתי המודיעין של הידע במערכת. הזורמים האויב,

העצמיים.

יוכל בו למצב במערכת אחר מרכיב מכל יותר קרוב המשטרתי שהמודיעין לומר יהיה נכון
הוא המשטרתית במודיעין הנאסף הידע במערכת. המידע צורכי של ראייתהעל על אחראי להיות

מסודרת. בצורה ונאגר שיטתי מוכוון,
פונקצית של מחסרונה הנובעים הידע פערי על במקצת מחפים המודיעין של המחקר גופי
מרכיב וכר. אנשים ריאיון חקירה, תיקי מתוך מידע של שיחזור נסיונות ידי על פנים, איסוף
מנת על בפשיעה הלחימה מערך מרכיבי מכל ביותר הטוב במצב איפוא ערוך במערכת המודיעין
תכלול זו אחריות במידע. המערכת צורכי כל של ראייתהעל על האחריות את עצמו על ליטול
הכוונת קרי: בפשיעה, הלחימה במערך באינפורמציה והשימוש הייצור מרכיבי כל את כאמור
השונים, לצרכנים ומעובדת גולמית אינפורמציה ודחיפת מחקר אגירה, עיבוד, קליטה, האיסוף,

בפשיעה. הלחימה מערך פאתי בכל בנעשה עמוקה ממעורבות הנובעים שיקולים פי על

בפשיעה הלחימה בתחום ובקרה שליטה למערכת הפעלה דינמיקת

מישורים בשני במערכת, הפועלים השונים לדרגים סיוע לתת אמורה ובקרה שליטה מערכת
עיקריים:

כתוצאה או הצרכן של יזומה משליפה כתוצאה בודדים, אינפורמציה לפריטי צרכים סיפוק א.
המערכת. ידי על היזומה מדחיפה

ספציפי יעד פיצוח לצורך האינפורמציה, פריטי בין והזיקות הקשרים משמעות בהבנת סיוע ב.
פשיעה. תופעת על מצב תמונת מתן לצורך או

אחריות לתחום הרלוונטיים האינפורמציה פריטי נאגרים שבו הכלי הוא הקולקטיבי הזיכרון
בחתך המערכת, פאתי מכל הקולקטיבי הזיכרון אל זורמים האינפורמציה פריטי המערכת.

טריטוריאלי. ובחתך פונקציונאלי
זה: קולקטיבי זיכרון לתפעל מנת על להתקיים חייבים תנאים שני כאמור,

וכר. אגירה עיבוד, להעברה, טכנולוגיים כלים א.
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המייצר במערכת, מרכיב ובכל דרג בכל מידע ומיצוי פנים איסוף של פונקציה מיסוד ב.

בה. משתמש או אינפורמציה

גולמי מידע של והפצה קליטה על הן לחלוש צריכה הפנים ואיסוף המידע מיצוי פונקציית
הערבה מיצוי, לצורך הקולקטיבי הזיכרון עם מגע יצירת על והן ביחידה השונים הצרכנים בין
הצרכנים בין שוב יופץ המאגר, עם מהמגע כתוצאה המועשר, החומר הגולמי. החומר של והעשרה
בנעשה הפנים איסוף פונקציית של ממעורבותה הנובעים שיקולים אותם פי על ביחידה, השונים

יחידה. באותה בפשיעה הלחימה מערך מרכיבי בכל
למכשיר, המערכת תהפוך המרכזי, המאגר עם המדווחים הגורמים של ישיר מגע של זו בדרך
פונקציית באחריות היא ההפצה כאשר לצרכניו, מידע דוחף גם אלא אינפורמציה, קולט רק לא אשר

הפנים. איסוף

חשיבות בדבר דעת שיקול עריכת יאפשר דיווח, טרום של בשלב המרכזי המאגר עם המגע
במערכת. מכבר זה הכלול למידע והקשרו הקולקטיבי הזיכרון עבור היחידה שברשות המידע

אינפורמציה פריטי בין וזיקות קשרים

כ"כושר "מוחיות" תכונות הקולקטיבי לזיכרון מקנה והבקרה השליטה במערכת זה נדבך
 המידע איחזור מערכות לתחום הקשורות  אלה תכונות ועוד. מילולי" "כושר אסוציאטיבי",
דיווחן לאפשר יש אשר הידיעות בו רבות אשר בפשיעה, הלחימה מערך עבור במיוחד חיוניות,

חיונית. אינפורמציה לאבד שלא מנת על חופשי, בטקסט

המושתלים אינפורמציה פריטי בין קשרים יצירת ידי על למערכת מוקנה האסוציאטיבי הכושר
במערכת האינפורמציה את השותל הגורם נדרש המידע איחזור מערכות ברוב המערכת. לתוך
התייחסות לצורך מפתח" כ''מילות ישמשו אשר בידיעה, הנושאים או המאפיינים הם מה לציין
המפתח" "מילות ציון ידי על היא המערכת מן המידע מאוחזר בה השיטה הידיעה. אל מאוחרת
כל את המערכת מן לדרוש ניתן לדוגמא: כן. לא, ו, או,  לוגיות קישור מילות בצירוף המבוקשות,
יישלפו זה במקרה גג. ודירות דלת, עקירת נתניה, המפתח: מילות בהן מופיעות אשר הידיעות

הכניסה. דלת עקירת באמצעות בנתניה גג דירות בפריצת הדנות הידיעות כל המערכת מן

של צרכיו את התואם מוגדר, באופן הידיעות שליפת מאפשר הלוגיות הקישור במילות שימוש
אך דלת ועקירת נתניה, המפתח מילות מופיעות בהן הידיעות כל את לבקש ניתן למשל, השולף.

גג. דירת המפתח מילת בהם מופיעה לא

לתת ובאה רחבה, כוללת ראייה עם אסוציאטיבי כושר של שילוב מבטאת נוספת דוגמא
במערכת, מיוחדים מנגנונים בהשתלת המדובר הפשיעה. של כללארצית בראייה לצרכים תשובה
לשרשראות מיוחד מעמד הקניית לדוגמא: המדווחת. בידיעה עניין בעל גורם כל מיד ה''מזעיקים"
התעניינות תחום המסמלות מפתח מילות או חשיבות, בעל משטרתי יעד המהווים אנשים שמות של
המופיעה מפתח מילת הבולל דיווח המערכת מפינות מאחת קולט הקולקטיבי הזיכרון כאשר חשוב.

טיפולו. לצורך כלשהו, לגורם ידיעה נשלחת מיד השרשראות, באחת כחוליה

האיש. שם בצירוף הידיעה את קולטת המערכת  בשיכרות נהיגה בעוון אדם באילת נעצר

אלים. שוד של בחשד בתלאביב דרוש זה שאיש הקולקטיבי הזיכרון מגלה הידיעה בדיקת כדי תוך
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נרדפים. שמות ושל הירארכיות של הגדרות באמצעות למערכת מוקנה המילולי הכושר
ותת סוגים של הירארכיה קיימת למשל, סמים, שבנושא המערכת יודעת אלה הגדרות באמצעות
אחרים נושאים לגבי כנ"ל הירארכית. הבנוי מילון במעין מוגדרים שמותיהם אשר סמים, של סוגים

כגון:
פורד מתוצרת רכב
/ \

ארה''ב תוצרת אירופה תוצרת
ו ו

מוםטנג אסקורט
פיירמונט קורטינה

פיאםטה

ראייה עדות קיימת  פורד מסוג אמריקאי רכב על מדווח בהן ידיעות איחזור נדרש כאשר
הידיעות את לשלוף המערכת יודעת  האירוע ממקום הנמלט פורד מסוג אמריקאי רכב על
הן אלא פורד מסוג אמריקאי רכב היותן עובדת הוזכרה לא השתלתן בעת אם גם הרלוונטיות,
הקולקטיבי בזיכרון המופיעות בהגדרות נרדפים. שמות לגבי כנ"ל וכר. פיירמונט כמוסטנג, צוינו
תשלוף "לבן" המפתח במילת נגיעה לבן. = הרואין להגדיר. ניתן בפשיעה הלחימה מערך של

"הרואין". המפתח מילת מופיעה בהן ידיעות גם

המשותפת התכונה מהי השאלה. על לענות המערכת יכולה וההגדרות הקשרים מערכות בעזרת
ולשמעון? לראובן

וידיעה "הרואין", המילה בה והוזכרה ראובן על מטבריה האחת נפרדות, ידיעות שתי דווחו אם
בעזרת המערכת יכולה "לבן", המילה את גם ומזכירה שמעון על המדברת מירושלים שנייה

הנ"ל. האנשים שני בין הקשר תכונת אל להגיע לה, שבנינו האינטיליגנציה
החלטות קבלת

כל בסך ומשמעויות מובן במציאת ההחלטות למקבל לעזור אמורה לעיל שתוארה המערכת
שבאחריותו. המערכת בתחומי המתחוללים וההתרחשויות התהליכים

האנושי הגורם את ה"מזעיקות" אלה דווקא הן זה למערך האופייניות לבקרה העזר מערכות
במצבים לבקרה עזר ממערכות להבדיל ההחלטה, קבלת בתהליך דעתו ושיקול מעורבותו לצורך
מראש. קבוע, בדגם לעיצוב וניתן מוגבל הינו בהן האפשרי ההחלטות מספר אשר רוטיניים,

עיקריים: תחומים ל2 מתייחסות לעיל תוארו אשר לבקרה העזר מערכות

הגברת או ) לזירה חדש אלמנט כניסת על המעידים סימנים הצטברות בעקבות אתראה א.
קיים.) אלמנט של פעילותו

במערכת. אחר במוקד שנתגלו מימצאים בעקבות במערכת, אחד למוקד אתראה ב.

האנושי הגורם את המלווה עזר כלי בהיותה הוא המערכת של העיקרי תפקידה כאמור,
ההחלטה. קבלת בתהליך

למערכת יש כלשהו, יעד על בפשיעה הלחימה מערך של מתקפה" "פתיחת על החלטה בטרם
אפשריים יעדים של רחבה וקשת גיסא מחד מוגבלים משאבים רקע על לומר. מה והבקרה השליטה
בהמשך או המתקפה בפתיחת ההשקעה כדאיות להערכת מערכת לקיים מאד חשוב גיסא, מאידך
היעד, פיצוח בסבירות הקשורים שונים לאלמנטים להתייחס יכולה ההערכה ביעד. הטיפול
חיסול של החשיבות מידת ובבירור וכר, אחרים מידע קצוות עם קשירתו היעד, תמונת הבהרת

כשלעצמו. היעד
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מבצעים אנו אותן האינסטינקטיביות הפעולות הן זה מכלל
הן אלה אך עליהן, לחשוב מבלי חיצוני לאירוע כתגובה
לעומת האישון גודל צמצום לדוגמא: גופניות, פעולות
וכו'. מכה בפני התגוננות לצורך ידיים הרמת האור,

של קיומו עצם את מודעות לידי להביא המאמר מטרת
התהליך לשיפור דרכים ולהציג ההחלטות קבלת תהליך

יותר. טובה לתוצאה להגיע כדי

ממנו, המשתמעות והתוצאות שבתהליך הקושי על
שלהלן: הדוגמאות מצביעות

הרצוי את ונוגדת שונה תוצאה .1

שני מאד. טובים חברים שני יש מסוים לאדם כי נניח
מתלבט האדם שעה. ובאותה יום באותו מתחתנים החברים
יודעים החברים שני מזאת, יתרה ללכת. מי של לחתונתו
יבוא כי חברם על להשפיע ומנסים השני חתונת על האחד
מהעדר הבעיה, מעוצמת החלטתו? תהיה מה אליהם.
הוא מהם, באחד לפגוע לא מנת ועל השניים, בין העדפה
מן עולות מסקנות שתי מהחתונות. אחת לאף ילך לא

התשובה:

כי לכך הדעת את לתת יש כהחלטה. כמוה איהחלטה א.
"החלטה מבצעים הרינו מחליטים, לא אנו כאשר גם

תוצאות. לה יש אשר למעשה",
לא כלל אשר לתוצאה, להגיע עשויים אנו פעם לא ב.
אינטואיטיבית, בדרך מראש, שלה האפשרות את חזינו

מהמצופה. שונה והיא

,.. תחילה" במחשבה מעשה "סוף
ודרכים החלטות קבלת תהליך על

לשיפורו

גילוץ גדעון רבפקד
עבד למשטרה הצטרפותו לפני תלאביב. מחוז של אדם כוח קצין
ראשון תואר לימודי סיים אדם. כוח בתחומי הביטחון במערכת
באוניברסיטה עסקים במינהל תעודה ולימודי החברה במדעי

ירושלים. העברית,

מועדפת תוצאה תמיד נותנת אינה נכונה חשיבה .2

לידי בהגעה הבעייתיות על מצביעה הבאה הדוגמא
הישר השכל כללי פי על פועלים אנו כאשר נכונה, החלטה

אופטימאלית: אינה המתקבלת והתוצאה
בורחים הם השוד לאחר שוד, לבצע יוצאים אנשים שני
המשטרה אותם עוצרת מה זמן כעבור גנובה. במכונית
ראיה יש החוקרים בידי נפרדים. לתאים אותם ומכניסה
אם לפיכך, השוד, לביצוע לא אך המכונית לגניבת
המכונית, גניבת על רק יידונו הם בשוד יודו לא השניים
ומציע מהם אחד כל אל פונה התובע שנים. ל5 נניח
הוא אם כי ומבטיח השוד מעשה על גם הודאה למסור
יהיה הוא אזי יכחיש, השני דהיינו שיודה, היחיד יהיה
ויידון ושוד בגניבה יורשע והשני בדין, יזוכה מלך, עד
שניהם אם כי התובע מציין כן כמו מאסר. שנות ל20
כמובן ושניהם מלך עד יהיה לא אזי האשמות, בשתי יודו

יודע אני לאחור, במבט זה על מסתכל כשאני "עכשיו,
כזה, במצב שוב נתקל הייתי אם טעויות. כמה שעשיתי
פרט, כל על לחשוב היה קשה שם אבל אחרת, נוהג הייתי

זמן*...". היה לא

עם הקרב על רביבו יצחק סמל של אלה דברים
נאותה פתיחה הינם קצר זמן לפני במעלות המחבלים
כדללמן: המאמר תחילת היתה זאת, אילולא זה. למאמר

אילו מעשה: לאחר לעצמנו אומרים אנו פעם לא
מגיעים היינו עכשיו, חושבים שאנו כפי קודם חשבנו
יותר. טובה לתוצאה כך ידי ועל יותר טובה החלטה לידי

תהליך הזמן כל מבצעים אנו במודע, לא או במודע,
יוצאות בהמשך. ביצוען לשם החלטות לקבלת חשיבה של

.17.1.79 ,9 עמי 17 גיליון במחנה,
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נניח הדוגמא לצורך שנה. 15 רק ישבו הם שהודו, מאחר אך ו"ישבו", הסעיפים בשני יורשעו
נוספים בגורמים התחשבות ללא טהורה, רציונלית בצורה החלטתם את קובעים שהאסירים

אפשריים.

האם יכחיש, הוא אם להודות? עלי גם האם יודה, שלי השותף אם לעצמו: האסיר אומר
יעשה מה משנה לא באשמה, אודה אני כדלקמן. היא ההיגיון בדרך המסקנה להכחיש? עלי גם
יודה, השותף אם שנה 15 או יכחיש, השותף אם הגניבה בעד שנים 5 לשבת לי עדיף כי השותף,
ששניהם הרי רציונלית, בצורה כאמור, שיקול, עושים ששניהם מאחר שנה. ל20 להיכלא מאשר
אינטואיציה, של בדרך אלא רציונלית, לא בצורה חשבו אילו זאת, לעומת שנה. 15 ישבו ולכן יודו
שנים, 5 רק ישבו הם ולכן הוכחות, אין לה אשר השוד, באשמת יכפור מהם אחד שכל עדיף הרי

האלטרנטיבות*. את בהירה בצורה מדגימה הטבלה שנים. עשר ויחסכו

2 אסיר

מודה לא

מודה מודהלא

שנים 51 לאסיר שנה 20
2 לאסיר שחרור

1מודה לאסיר שחרור
שנה 20
2 לאסיר

אחד כל שנה 15

1 אסיר

החלטות קבלת בתהליך בעיות

הגדרה

ביצוע בשיטת לבחור ההחלטה למקבל לסייע שמטרתה פעולה הינו החלטות קבלת תהליך
של ניתן, כאשר כמותית, השוואה תוך מרכיביו, וניתוח מחקר של שיטתי תהליך ידי על מסוימת
להשגת אלטרנטיביות באיסטרטגיות או הפעולה בקווי הכרוכים ו"הסיכונים" התועלת העלויות,

המטרה.

מטרה

לתת יש למטרה. אופטימאלית בצורה נגיע בה הדרך את לקבוע מיועד החלטות קבלת תהליך
עצורים בריחת למנוע למשל, מטרה, לי יש  האחד עיקריים: מצבים שני ייתכנו כי לכך הדעת את
 השני אדם. וכוח אמצעים דרושים דהיינו המטרה, להשגת לעשות צריך אני מה מעצר. מחדר
שלוש לי יש לדוגמא: לאופטימום, התוצאה את להביא כדי לעשות עלי מה ואנשים, אמצעים לי יש
ביותר. הטובה בצורה מוגדר שטח לכסות מנת על אותם אפעיל כיצד שוטרים, וחמישה ניידות
באמצעים. אופטימאלי לשימוש להגיע היא התהליך מטרת ידועה, המטרה אם אחרות, במילים

שלהם. אופטימאלי לניצול להגיע היא המטרה האמצעים, לי נתונים אם

.162 עמ' למינהל, המדרשה התי' מדיניות", ''קביעת דרור פרופ' של ספרו מתוך לקוחה הדוגמא
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כלל: בדרך הן ההחלטה קבלת בתהליך בפניהן עומדים אנו אשר הבעיות

מוגבלת, המשאבים כמות כי מהנחה יוצאים אנו  משאבים .1

מוגבל; הינו ההחלטה תהליך לביצוע לרשותנו העומד הזמן  זמן .2

עשוי נוסף מידע בו מצב ייתכן תמיד הדרוש. האפשרי המידע כל כלל בדרך בידינו אין  מידע .3
התהליך; בזמן בנמצא לא הוא אך החלטתנו את לשפר

להגיע מנת על והאמצעים, הבעיה של נכון ניתוח לבצע שלנו האישי הכושר  המחליט יכולת .4
"הנכון". לפתרון

איודאות איודאות. ובתנאי אילוצים תוך נעשה ההחלטות קבלת תהליך כי לסכם ניתן
מדידים, ואינם מדויקים אינם בחלקם ההחלטה בקביעת מתבססים אנו עליהם שהנתונים משמע,

בלבד. אינטואיטיביים לפעמים או הסתברותיים אלא

האדם. של היצירתיות ביכולת תלויה ההמצאה ההמצאה". אבי הוא "ההכרח נאמר בכדי לא
המשפיעים שהאילוצים ככל בהשפעתו, וגובר הולך גורם המחליט של היצירתיות ביכולת לראות יש
הקיימות במסגרות לא ולחשוב לנסות לקורא לגרום כאן המטרה יותר. קשים הינם ההחלטה על
פעם לא המטרה*. להשגת סיוע תוך למציאות רעיון התאמת היא היצירתיות אותן. לפרוץ אלא
והרגלים. מוסכמות הפורצת היצירתיות בזכות אלא מוגדרים בתנאים מושגת איננה המטרה
הסרט את נזכיר היצירתיות להמחשת יועד. לה מזאת אחרת למטרה בפריט שימוש הינה יצירתיות
לכדור אסטרונאוטים החזרת על בסכנה", "החיים בסדרה חודשים מספר לפני בטלוויזיה שהוקרן
בזמן, הן מוגבלים היו הארץ כדור על המחליטים כי נזכיר בחללית. תקלות שאירעו לאחר הארץ
ניתן לא באמצעים. והן החללית, הפעלת לאפשר מיועדים שהיו המצברים של החיים אורך בגלל
חשיבתו את להפעיל הוא לעשות היה יכול בארץ שהצוות כל ולכן לתיקון כלים אליהם לשלוח היה
את לנצל היכולת שהיו. בתנאים אופטימאלי פתרון ולמצוא ת131ל1) 8101111) רוחות" "סערת תוך
היצירתיות זוהי נועדו, להם למטרות דווקא לאו השונים באמצעים והשימוש בחללית היה אשר

הארץ. לכדור בשלום האסטרונאוטים החזרת שאיפשרה והיא

המגבת למגבת. למצוא שניתן השימושים  נוספת בדוגמה היצירתיות נושא את נמחיש
גם בה נשתמש לא מדוע אבל מטבח. כלי של השיער, של הגוף, של  לייבוש כמקובל משמשת
נוספות, למגבות קשירה ידי על גבוהה מקומה לירידה להסוואה, להסתרה,  אחרים לדברים
בה שימוש פעמים, מספר המגבת של קיפולה ידי על רוח מפני פרצות לסתימת הרצפה, לייבוש
הן נשק ככלי בעט שימוש היא יצירתיות שריפה. כחומר בה שימוש אנשים, שני בין מוסכם כסימן
החשיבה שלבי כלומר הארתית", "חשיבה כלל בדרך הינה יצירתיות זריקתו. ידי על והן בדקירה

רעיון". לנו "בא פתאום אלא גלויים אינם

היצירתיות על

החלטות קבלת לתהליך מודלים
של העיקריות התכונות של מקיף ניתוח לידי להביא צריך החלטות קבלת לתהליך מודל
נדגים לפתרון. אלטרנטיבות ולהציע שלו החוזק נקודת ואת התורפה נקודת את לזהות הנושא,

מודלים:** מספר

.41 עמי יריב, ל. ד"ר העבודה'' של ''פסיכולוגיה *

.144 עמי דרור, פרופ' מדיניות" "קביעת * *
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הטהור הרציונלי המודל .1

קבלת תהליך את מפצל הוא משמו. שמשתמע כפי הרציונלית, בגישתו קיצוני מודל זהו
מקרה למצוא קשה כי כלכך, מעשי אינו זה מודל אותם. ומנתח שיטתי באופן למרכיביו ההחלטות
במחסן, חלפים מלאי קביעת אפילו כמותית. למדידה ניתנים שאינם לגורמים משמעות אין בו
מגורמים או המחסן בעל של סובייקטיבי מרצון הן מושפע להיות עשוי כמותית, למדידה שניתן

אינפלציה. בגלל וארוך קצר בטווח החלפים מחירי שינוי כגון ודאית, למדידה ניתנים שלא
כדלקמן: הם במודל השלבים

התפעוליים. היעדים קביעת א.

ההחלטה. קבלת לתהליך בסיס המהווים המשאבים של המצאי קביעת ב.
ההחלטה. לקביעת אלטרנטיבות של סדרה הכנת ג.

מהאפשרויות. אחת לכל עלות מכל תועלת לגבי תחזיות סדרת הכנת ד.

בשבילי. "טובה" אלטרנטיבה כל כמה כלומר אלטרנטיבה, כל של התוחלת חישוב ה.

ביותר. הגבוהה התוחלת בעלת האלטרנטיבה וזיהוי התוחלות השוואת ו.

הסדרתית ההחלטה מודל .2

העיקרון הצבאי. בתחום ומערכות מוצרים פיתוח בנושאי החלטות לצורך שפותח מודל זהו
לפעול כדאי הפעולה, של הראשונים השלבים כדי תוך רב לימוד נדרש כאשר כדלקמן: הוא שלו
תוך בה ניווכח בו לזמן המועדפת, האפשרות לגבי ההחלטה את ולדחות במקביל דרכים של בסדרה
יש לדוגמא: חשיבות. בעל הינו הזמן גורם כאשר משתמשים זה במודל הניסיונית. הפעולה כדי
וחצי. שנה תימשך בנפרד, מהן, אחת וכל לפיתוח הצעות שתי קיימות שנתיים. תוך רובה לפתח
כדי ותוך ההצעות, שתי את במקביל, מיד, לפתח להתחיל שנתיים,עלי של בדרישה לעמוד מנת על

הזמן. בדרישת אעמוד גם וכך עדיף רובה איזה אווכח הפיתוח

תוספתי שינוי מודל .3

תוך  העבר ניסיון על התבססות  קיים לדבר תוספת הוא אותו המנחה שהעיקרון מודל זהו
לחימה אמצעי פיתוח במקום מלחמה ספינת שיפור לדוגמא: הקיים. שיפור זהו הדרגתי פיתוח כדי
על המבוסס שעון פיתוח במקום קפיץ ידי על המופעל שעון שיפור או רחפת, כגון מהפכני, ימי

פנימית. ואנרגיה אלקטרוניקה

רצון השבעת מודל .4

האלטרנטיבות את מזהים קיים. ידע על מתבססת החלטות קבלת באשר התנהגותי, מודל זהו
של השאיפה, רמת של במונחים ערכם את ומעריכים הניסיון על המתבססות והידועות הגלויות
אשר לאלטרנטיבה מגיעים כאשר אותי. תספק היא תוצאה, תהיה אם כלומר, רצון, שביעות מידת
לדוגמא: ביותר. הטובה לאלטרנטיבה להגיע מנת על לחפש ממשיכים אין רצוני, את משביעה
ולא בכך אסתפק זה, סכום ומציע קונה ובא מסוים בסכום מכוניתי את למכור מעוניין אני אם
של הסובייקטיביות היא זה במודל התורפה נקודת יותר. גבוה מחיר יציע אשר קונה "אחפש"

נושא. אותו לגבי ב' שרוצה ממה נמוך במחיר להסתפק יכול א' ההחלטה. קובע
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רציונלי חוץ מודל .5

האינטואיציה על הבנוי מודל זהו הטהור. הרציונלי המודל את בגישתו הנוגד המודל זהו
אך רציונלית לא להחלטה דוגמא למדידה. הניתנים גורמים על לא אך המחליט של והשיפוט
על המבוססת רוצה" אני "כך של החלטה קודם. הוזכרה אשר האסירים שני דילמת היא מועדפת
לנו אין עדיין כי על מעידה לעיתים הצלחתה ועצם חוץרציונלית, החלטה היא ידע על ולא חוש

ההחלטות. קבלת תהליך לביצוע מדויקים כלים

האופטימאלי המודל .6

על המבוסס מודל זהו ההחלטות. קבלת לתהליך המועדף המודל זהו כי ברור הגדרתו מעצם
המנחה העיקרון חוץרציונליים. והן רציונליים הן מיסודות מורכב כמותי, ולא איכותי עיקרון

התהליך. כדי תוך חוזר היזון של מופעים כולל הוא הכלכלית. הגישה הוא אותו

להגיע היא המודל מטרת ביסודו, אך זה, במאמר אותו לפרט ניתן לא המקום מגבלות מחמת
על להשפיע העשוי  ואיכותי כמותי  גורם לכל התייחסות ידי על ביותר, הטובה לתוצאה
לאלטרנטיבה והגעה ההחלטה של חוזר) (היזון אפשריות השלכות של הערכה כדי תוך התוצאה,

לביצוע. המועדפת

התוצאה בהערכת קשיים

הביצוע, בא בעקבותיה עצמה. ההחלטה היא ההחלטות קבלת תהליך של הראשונית התוצאה
חוזר. היזון או מחדש הערכה  ובהמשך התוצאה מכן לאחר

התוצאה: לגבי בפניהן עומדים שאנו הבעיות

ייתכנו כי מההחלטה, המשתמעות התוצאות כל את כמותית בצורה למדוד קשה  מדידה קשיי .1

"יותר" אלא כמותית בצורה למדידה ניתנות אינן אשר ורגשיות, רוחניות איכותיות תוצאות בהחלט
בהמשך). (ראה המעריך של הסטנדרטים פי על סובייקטיבית, בצורה זאת וגם "פחות", או

להן מודעים איננו אנו אשר תוצאות שתהיינה ייתכן  התפוקה תוצאות כל של זיהוי קשיי .2
את להגביר כל קודם היתה האזרחי המשמר הפעלת מטרת לדוגמא: תיווצרנה. שהן התכוונו ולא
הביטחון לבעיות האזרחים של המודעות הגברת היו נוספות תוצאות היישוב. של הפנים בטחון
שינוי לדוגמא: לזהותן. קשה אשר נוספות חיוביות תוצאות תיתכנה אבל העבירות, כמות וירידת
האופק" חיתוך "קו המושג את נזכיר לעיל לאמור בהקשר המדינה. של אחרות לבעיות ההתייחסות

אותי. מעניינות אינן הפעולה תוצאות לו מעבר אשר תחום לי קובע אני משמעו אשר

נובעת שהתפוקה ייתכן  התפוקה של ייחודית הבחנה על המקשים נוספים גורמים עירוב .3
ליחידות הקיבוצניקים התייצבות נוספים. מגורמים אלא במערכת השקענו שאנו מגורמים רק לא

וכר. חברתי לחץ בגלל גם אלא האישי מרצונם רק לא נובעת קרביות

המשמר בהפעלת משיגים שאנו התוצאה  אחרים ותחומים זמן פני על מתפזרת התפוקה .4
אחרים, ופעילות התנדבות בתחומי השלכות לה ייתכנו וכאמור זמן, ביחידת נמדדת אינה האזרחי

אדום. דוד מגן כגון,
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וסטנדרטים קריטריונים

וסטנדרטים. קריטריונים לקבוע צריכים אנו התוצאה של ההערכה לביצוע

ההחלטה. של הצלחתה בדיקת לצורך לתוצאה מתייחסים אנו לפיהן מידה אמות  קריטריונים
ההחלטה כי נוכח אני האם מסוים, ברחוב שוטרים של מוגבר סיור להפעיל החלטתי אם לדוגמא:
האם העבירות? כמות שירדה כיוון האם מקום? באותו גבר הציבור שבטחון משום נכונה היתה
המרכיבים? מצירוף האם ברחוב? התאונות שפחתו משום האם עלתה? החיים שאיכות כיוון

להלן התוצאה. של ההצלחה מידת את לקבוע מנת על להשוואה, מידה אמות  סטנדרטים*
בהם: להשתמש שנוהגים סטנדרטים מספר

בעבר. סיור לעומת המוגבר הסיור הפעלת תוצאות השוואת  העבר עם בפועל הרמה השוואת .1

לסיור השוואה שני, למחוז אחד במחוז סיור השוואת  דומים גופים עם בפועל הרמה השוואת .2

שווים). התנאים כל (כאשר אחרת בארץ
את מספקות המוגבר הסיור של התוצאות האם המחליט, רצון את מספקת בפועל הרמה האם .3

סובייקטיבי). סטנדרט (זהו רצוני
משיג המוגבר הסיור האם  סטנדרט ייקבע אם מקובל. סטנדרט הולמת המושגת הרמה האם .4

הסטנדרטים. פי על תוצאות
המחליט. לו שקבע היעדים את משיג הסיור האם  המתוכננת לרמה המושגת הרמה השוואת .5

חמישי רכב כל לעצור תנועה, עבירות למנוע ל5, מ10 ההתפרצויות את להפחית לדוגמא:
וכוי. תקינות בדיקת לו ולערוך

מורגשת האם  שלנו במקרה הכוונה הישרדות). (כושר שיאור מבטיחה המושגת הרמה האם .6
להמחשה יותר טובה דוגמא קיומו. את מצדיק איננו שהסיור או הנדרש במינימום הסיור פעולת

לזריעה. משמעות שאין או לצרכי לי תספיק התפוקה האם  חיטה שדה זריעת חינה
להיות יכול מה לי ידוע אם  האופטימאלית הרמה עם בפועל המושגת הרמה השוואת .7

היא שלנו הבעיה ביותר. הטובה היא אליו שההשוואה הרי הצוות, של הפעולה אופטימום
האופטימום. היא הנכונה ההשוואה ואילו העבר עם השוואה לערוך נטייה יש בדרךכלל כי

האופטימום. ידוע לא רבים במקרים כי לזכור יש
תוצאה כל שכמעט משום (מירבי), ''מכסימום" המונח את כסטנדרט הזכרנו לא בכוונה
יהיה זה הרי מכסימאלי יהיה מסוים שמרכיב לכך אגרום אני ואם מרכיבים ממספר מורכבת
תהיה לא אף אלא מכסימאלית תהיה שלא רק לא התוצאה ואזי אחרים מרכיבים חשבון על

אופטימאלית.
ייעשה אם כי ספק אין הרי רחוב, בקטע מטלות מספר סיור צוות על הטלתי אם לדוגמא,
חשבון על זה יהיה הרי  ברכב נוהגים על תנועה חוקי אכיפת  אחת במטלה מכסימום
אחת בכל אופטימום על עדיפה זו תוצאה אם ברור ולא רגל הולכי על תנועה חוקי אכיפת

מהמטלות.
על זה יהיה מכסימאלי, מיצוי לידי בו אחת תכונה מביא אני אם קרב. מטוס נוספת, דוגמא
הגדלת אופטימאליים. יהיו לא המטוס ביצועי שסך לכך יגרמו אשר אחרות, תכונות חשבון

41 עמי דרור, פרופ' מדיניות" "קביעת
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 אפשרית מהירות ולהקטנת נוסף למשקל גורמים יותר גדולים דלק מיכלי ידי על טווח
המרכיבים. של האופטימום את לקבוע ולפיה המטרה את לשקול יש לכן

מבחן הם הקריטריונים למשטרה. הגיוס תנאי  וסטנדרטים בקריטריונים לשימוש דוגמא
מינימאלית השכלה אישיות, במבחן חיובית תוצאה הם הסטנדרטים דפ"ר. השכלה, אישיות,

.5 של מינימאלי ודפ"ר שנים 10 של

להערכת והסטנדרטים הקריטריונים ואת החלטות לקבלת המודלים את שתיארנו לאחר
היא זה מונח משמעות מערכות''.* "טירוף המונח את להזכיר עלינו חובה בפועל, התוצאה
היא התוצאה ואז הכסאות", בין "נופל משהו אך לו, שנקבע כפי פועל במערכת מרכיב כל כי
חריפים בטן בכאבי נתקף חייל לדוגמא: מטורפת. תוצאה נותנת  דהיינו למתוכנן, בניגוד
פונה הוא חייל. הוא כי בטענה לקבלו מסרבים שם הקרוב, החולים לבית נוסע הוא חופשה. בזמן
ושוב הקודם החולים לבית חוזר הוא תורנות. אין ולכן מאוחרת השעה אך צבאית, למרפאה
ומאבחנים אותו מקבלים אמנם שם מרוחק, צבאי חולים לבית לכן, נוסע הוא אותו. לבדוק מסרבים
יכול הוא הבדיקה פי על כי יותר, מאוחר שעות מספר רק נערך הניתוח אך אפנדיציט, לו יש כי
פעל במערכת מרכיב כל כי הדוגמא, פי על לראות ניתן נפטר. החייל  התוצאה להמתין. היה

קטלנית.** היתה לענייננו, החשובה שהיא התוצאה, אך לנהלים, בהתאם

במפגש אך בתחומה, אחת כל כבישים, רשת מפתחות רשויות שתי כאשר הוא מערכות טירוף
דברים היו וכבר שונה, כיוון או גובה הפרש בגלל מתחברים אינם הכבישים ביניהן, התחומים

מעולם.

להחלטה תמיד בה המשתמש את תביא אשר פלאים נוסחת לתת היתה לא זה במאמר הכוונה
ההחלטות קבלת תהליך את מודעות לידי להביא אלא להגיע, ניתן שאליהן ביותר הטובות ולתוצאה
כוללת שיטתית בדרך שנפעל לכן, הראוי מן במודע. שלא  לעיתים אך ממילא, נעשה אשר

בהרבה. טובה לתוצאה נגיע יחסית, מועט נוספת), (חשיבה נוסף ב"מחיר" וכך, האפשר, ככל

מערכות טירוף

סיכום

217 עמי דוריאל י. ישראל'' של הלאומי ''הביטחון
שם.  דוריאל י.
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ולהעלות לחזור אלא בהם אין ואחרים, אלה, כל
בבית הנאשם" ו"זכויות הדין סדרי בשאלת הרהורים
גאה הכותב אשר ישראל, משטרת של למשמעת הדין
הדין בית של שיפוטו תחום שורותיה. על להימנות
ואף הארץ כל פני על טריטוריאלית, הוא, המשמעתי
ומספר שם, פועלת שהמשטרה ככל לגבולותיה, מעבר
מערכת איש. אלף לעשרים מתקרב לשיפוטו הכפופים
אשר עתיק, מנדטורי חיקוק פי על פועלת זו שיפוטית
תאנה עלה לחיקוק בנותנה להחיאתו עשתה הכנסת
פקודת חדש. כנוסח החיקוק הכרזת  בו להתכסות
בקווים מגדירה 1971 תשל"א חדש) (נוסח המשטרה
ישראל משטרת של תפקידיה את היתר, בין כלליים,

שורותיה. על הנמנים האנשים של תפקידיהם ואת

מבין באלה לטיפול נכבד פרק מקדישה פקודה אותה
פגעו כך ובעשותם חרגו, או כשלו, אשר לארגון השייכים
חריגיה. מפני כהגנה לקיומו שעשתה ובחברה בארגון
למפקח סמכות הפקודה מקנה זה, לצורך הפעולות יתר בין
בית מעתלעת לכונן (58 סעיף (שם, המשטרה של הכללי
שיחרוץ והוא שכשלו אלו יובאו בפניו אשר למשמעת דין
בם יטפל כיצד המכונן בפני ימליץ רק שמא (או דינם
"וביערת הפסוק בנו ויתקיים המפקדת) הרשות בהיותו

מקרבך". הרע

לנגד היו ושלמותו המשטרה שארגון המחוקק,
ניתן בגינם אשר חטא" "אבות 9 בציינו דעתו הביע עיניו,
ובהם: למשמעת, דין בית בפני לדין משטרה איש להעמיד
אלה מבין התשיעי ועוד. עריקה המרדה, התקוממות,
הטוב בסדר הפוגעת עבירה "העובר את גם קובע
דין שבית הראוי מן כי סבור הכללי והמפקח ובמשמעת,

בה". ידון

אלא אינה כנ"ל דין בית בפני שפיטה כי לשכוח אין
הריאקציות מתוך והדראסטית הקיצונית האפשרות
באה היא ואין המשטרה לפיקוד שניתנו המשמעתיות
של "התגובה" בסמכויות להמעיט או לפגום להחליף,
להם רב כוחם אשר יחיד" "דן או "פיקוד" "מפקד",
באירגון. החיים שגרת הסדרת לצורכי ענישה בתגובות
הדין בית בפני לדין העמדה של האקט לקיצוניות ראיה
הדין בית את הסמיך שהמחוקק בכך גם הסתם מן תימצא
שתי של מירבי עונש בפניו, שהורשע מי על להטיל,
להניח ניתן משכורת. חדשי שלושה של וקנס מאסר שנות
הדין בית סמכויות כי לכך התכוון "הקדמון" המחוקק כי
"אבות משמונה באחד שחטאו מי כנגד בעיקר יופעלו

הדין סדרי בשאלת הרהורים
הדין בבית הנאשם" ■ו"זכויות

המשטרה של למשמעת

רבפקדאריהשניידשר
במשטרה משרת ותביעות. חקירות במחלקת תביעות מדור ראש
במשטרת בי שלב בכירים קצינים קורס חניך שנים. ליד קרוב
העברית באוניברסיטה למשפטים בפקולטה לימודיו סיים ישראל.
הנזפב"ל בלשבת ציבור יחסי קצין בתפקיד שימש בירושלים.
כתובע, שימש כן במו הציבור. תלונות על לממונה עוזר ובתפקיד

למשמעת. הדין בבית וחבר סניגור

העוסק משפטן, של מפיו לשמוע לי נזדמן אלה בימים
כרטא" ה"מגנה הם הדין סדרי כי המשטרה, מטעם בתביעה
העבריינים נאחזים אחת לא כאשר וזאת העבריין, של
חילופי לרגל המזבח". כב"קרנות פרוצדוראליים בחיקוקים
שטרית שמעון ד"ר פרסם בצה"ל, לערעורים הדין בית נשיא
המסקנה אשר ,(5.2.79 אחרונות (ידיעות בעתונות מאמר
הדין בית "נשיא  בכותרתו מצוטטת ממנו המתבקשת
אחד משפטית". השכלה בעל להיות חייב לערעורים
נשיא בהיות הדין, בסדרי בבקיאות הצורך  לכך הטעמים
פוטנציאלי לקוחות" "חוג של שפיטתו על ממונה הדין בית
המוני לידי כמו לידי, נפלו ובנוסף, אדם. בני אלפי של
שניתן דין פסק על ושונות רבות תגובות ישראל, בית
שני מונו קיומו לצורך אשר הצבאי, הדין בבית לאחרונה
מנת על והכל אלוף, בדרגות לקצינים מעולים שופטים

וייראה. ייעשה שהצדק
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שאינם חריגים למקרים לשמש אלא תוקן, לא מעלה, המצוטט התשיעי וכי הנזכרים החטא"
המשטרה בפקודת כי העובדה מן חיזוק מקבלת זו הנחה הקודמות. העבירה הגדרות בגדר נכנסים
"העבירות" רשימת ובמשמעת. הטוב בסדר הפוגעות העבירות הובהרו ולא הוגדרו לא גופא
על עבירות (הגדרת המשטרה בתקנות יותר מאוחר הוכנסה זה חטא" ל"אב תוכן המקנות
הן בתוספת המנויות העבירות כי אלה לתקנות 1 בתקנה שנקבע ומרגע תשט"ו1955, המשמעת)
מכללא הנובע המתאים המשקל גם להם ניתן ובמשמעת, הטוב בסדר הפוגעות העבירות הן

הפקודה. של

איחור של: עבירות הועמדו משמעת, סדרי ולבחון לפרט ניסו שמתקיניה זו, תוספת פי על
שם בעילום תלונה הגשת מסודרים, אינם כשהמדים בתפקיד הימצאות דין, בית בפני להופיע
קבלת כוזבת, הודעה עריכת בתפקיד, שכרות רשלנות, עם שווה וברמה אחת בכפיפה ודומותיהן,
הסתה, המרדה, עם יחד שווים בין כשוות הועמדו וכן פלילית עבירה לעבור קשר וקשירת שוחד
ספק כאמור. מאסר שנות שתי על ועומד זהה עבירה לכל המירבי העונש כאשר ואחרות, עריקה

המחוקק. התכוון לכך אם

בבית משטרה אנשי נגד שהוגשו האישום כתבי רוב כי למדים אנו האחרונות השנים מניסיון
עסקו ובמשמעת, הטוב בסדר הפוגעות כעבירות שהוגדר מהסוג לעבירות דווקא התייחסו הדין,
תפקיד ביצוע אגב ובכוח, בסמכות בשימוש הפרזה או הוראה אימילוי של בשאלות במיוחד,

הדין. פי על המוטלת חובה לאכיפת משטרתי

מן בעבריינים מדובר כאשר גם הנאשם, בזכויות דבקים השונות, לרמותיהם משפט, בתי
המשפט בתי פרוצדוראליים. פגמים בשל נאשמים מלזכות נמנעים ואינם הראשונה", "השורה
"הנמוכים המשפט בבתי הדין סדרי של הביקורת מדוכת על כלילות ימים עושים ערעור של
עד הוגדר לא המשפטי ההליך שבו דין בבית עומד הנאשם, המשטרה איש אלה, כל לעומת יותר''.
הצדק אלת כי לו נראה עת רחמים" "בקשת או הדין" ב"קבלת מסתכמות כנאשם "וזכויותיו" תום

למה? כך וכל ממנו, פניה הסתירה

גם מחייבים הכלליים הראיות דיני כי כמעט, חדמשמעית קבעו, המשטרה פקודת מחוקקי
זו" בתוספת אחרת הוראה כשאין "...והוא הקובע בסייג דין בית בפני זו פקודה לפי בשפיטה
וקבעו פורטו, שלא מטעמים הכלליים, הדין סדרי את מלקבל נמנעו הם אולם .(88 סימן (שם,
לפיה, שהותקנו בתקנות או בפקודה או זו בתוספת הוראה עליו שאין הדין, סדרי של עניין "בכל כי
זו" החלטתו שינמק ובלבד צדק משפט לעשיית ביותר טובה לו הנראית בדרך הדין בית ינהג
לעיניו היו לא אחרים דין בסדרי כי על דעתו המחוקק הביע בכך כי תאמר 87).שמא סימן (שם,

מסופקני. הצדק? עקרונות

הדין בבית הדין סדרי שעניינה המשטרה, לפקודת תוספת נקבעה האמור הסעיף יסוד על
לסדרי הקשור בכל כי בנקל, יבחין זו לתוספת וניתוח מחשבה עומק יקדיש שלא מי גם למשמעת.
זכאי מוחזק בעבירה, אחר חשוד ככל הוא, שאף למרות ביותר נוח המשטרה איש של מצבו אין דין,
ספק לכל "מעבר מלומר במכוון נמנע (ואני משכנעת בצורה אשמתו הוכחה לא עוד כל לכאורה
מי את גם גבה הרמת לכדי אולי להביא כדי בה יש אשר ההכרזה, את להבהיר מנת על סביר'').
"סדר המשטרה לאיש יוחד בהם אשר עניינים, של לקט להלן יובא החוקים, בספרי מצוי שאינו
החמורה העבירה זו פלילית,ותהיה בעבירה נאשם לכל בהשוואה מצבו את המרע שונה, דין"

ביותר:
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לרבות הדין בית שחברי בעוד  המשפט בתחומי מקצועי משפט בית בפני להישפט זכאי נאשם *

לבקיאות רמז כל מהם הנדרשים בכישורים ואין  הפקודה פי על  לעת מעת מתמנים הנשיא
קבוע נשיא מינוי של דרך  המחוקק ביוזמת ולא ביוזמתה,  המשטרה נקטה בפועל משפטית.
אולם, בדין, יושב הקבוע הנשיא בהם מקרים אותם בכל המצב את תקנה ובכך משפטן, שהוא

בפקודה. קיימת אינה זו דרישה
48 לעומת שיפוטית, רשות בפני שהובא מבלי ימים 14 במעצר להחזיק ניתן משטרה איש * .

פלילית. בעבירה בחשוד מדובר כאשר בלבד, שעות

פלילית בעבירה אישום כתב נגדו שהוגש אדם לכל מאפשר הפלילי הדין סדר לחוק 202 סעיף *

נלווית אינה דומה זכות ההליכים. את לעכב להורות בבקשה לממשלה המשפטי ליועץ לפנות
המשמעתי. הדין בבית האישום להליכי

4 סימן אולם משפטי, יועץ להרכב ממנים משפטן, אף בו שאין כזה הדין בית הרכב היה *

בהתייעצות. זה יועץ ישב לא הנאשם, של בדינו להכריע הדין בית בבוא כי קובע, לתוספת

העליון, המשפט בית בפני עצמו לפסול שופט סירוב על לערער רשאי רגיל פלילי בהליך נאשם *

את שמינתה הרשות שהוא הכללי, למפקח לפנות היא הסמכות למשמעת, הדין בבית ואילו
הדין. בית

נחקרים הצדדים עדי זו שיטה לפי האדברסרית. השיטה נהוגה בפלילים הדנים בבתיהמשפט *

הבהרה. לשאלות מעבר חוקר אינו וביתהמשפט הצדדים, באיכוח ידי על ובעיקר, במיוחד
בפניו. המעידים מהעדים אחד כל לחקור סמכות הדין לבית זאת, לעומת

יותר, אף ולעתים אחת פעם לפחות ערעור זכות לנאשם קיימת משפט בית של דין פסק על *

יהא שהורשע משטרה איש יהא. אשר גבהו יהא העונש, ועל ההרשעה על לערער רשאי והוא
ואשר שיוקם מיוחד דין בית בפני מאסר חודשי מ3 יותר של לעונש נדון אם רק לערער רשאי
להורדה ואפילו אחר לעונש נדון אם משטרה. קציני ושני אחד מחוזי שופט בהרכבו ישבו

ערעור. זכות כל לו אין  לפיטורין או גבוה לקנס בדרגה,
למפקח גם אולם לשנותו, רשאי אשר הכללי המפקח אישור טעון הדין בית של דינו גזר אמנם

יסודה. בטעות ההרשעה כי ימצא אם גם הרשעה, לבטל או לשנות סמכות אין הכללי

חודשי מ3 יותר של עונש על ערעור עקב הוקם אם לערעורים, הדין בית של דינו גזר גם *

סמכות כל המבקרת לרשות אין באן גם אולם המשטרה, על הממונה השר אישור טעון מאסר,
יסודה. בטעות ההרשעה כי שוכנעה אם גם הדין, הכרעת לשינוי

ער אלה שורות וכותב במשטרה המשמעתי הדיון מערכת את לתקוף באה לא זו סקירה
שורותיה, טוהר על לשמור במגמה רבים ומאמץ זמן מקדישה ישראל משטרת כי על וגאה, לעובדה
המשטרה או המדינה היות (בטרם 1937 בשנת שנכתבה מפקודה חלק ביישום כי נראה אולם,
רוב ושהוא עברייני שאיננו בחיל פרט לאותו לב שימת באי המיישמים חוטאים העברית) במתכונת
המדינה, של המשפט בבתי הדין סדרי לשינוי רבות עושה המחוקק המשטרה. אנשי של רובם
פועל גם הוא המשפט. בבתי מעמיקה ממחשבה הנובעות ולהערות מודרניים רוח להלכי מתאימם
שישית הדין מן המדינה. של קיומה אושיות את לערער עלולים שמעשיו אף עבריין, כל על להגן
להעניש סמכותה ואשר חוק שומרי אזרחים אלפי על הממונה נכבדה משפטית למערכת לבו

ועצומה. גדולה
ובלתי גלוי ברור, הוא ישראל במשטרת עבודה ומוסר צדק כפיים, ניקיון על לשמור הצורך
אכיפת בשליחות כלילות ימים העושה המשטרה איש אם מאום ממנו ייגרע לא אולם למיקוח, נתן
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יתר בהתלהבות הוא נחשד אם בשגגה, להיפגע שלא האלמנטרים, בתנאים לפחות יזכה, החרק,
המדינה, נגד ביותר החמורות בעבירות הנחשדים לכאלה אף שהוענקו תנאים  תפקידו במילוי

רכושו. ונגד אדם של גופו נגד
תיקון, הצעת תגיש אשר המשטרה, בפקודת השפיטה פרקי לבדיקת ועדה שתוקם הראוי מן
גם ובפסיקה, כלליים בחיקוקים ביטויים שמצאו כפי והחברה, המחוקק כוונות ייקלטו לפיו
תנאי יישום של בדרך תרוענן, זו פקודה לפי שהוקמה השיפוטית המערכת זו. חשובה במערכת

המרכזית. השיפוט למערכת בכך ותושווה עליה והמקום הזמן
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לגבי גם נכונים הדברים מוחלטים. במספרים אף אלא
חברי אלף 90 מכלל כחמישית המהווים הנוער, בני
אף על בצה"ל. שירתו בטרם עוד ופעילים המשא''ז
החינוך שר את כגסת חבר אותו שואל אלה עובדות
המקרה נוכח חושב, לא החינוך משרד "האם והתרבות:
במשמר התלמידים השתתפות את לבטל מקום שיש הנ"ל,

נשק?'' נשיאת תוך ובמיוחד האזרחי,

של המיוחד למצבו האופיינית אחת דוגמה זוהי
הקשורים הארגונים מעטים בארץ. הציבור בקרב המשא"ז
המשך היוותה המשא"ז הקמת בציבור: כמותו ותלויים
הינם וחבריו רבים, ביישובים התושבים להתארגנות
הציבור ידי "על נעשית פעולתו העם; שכבות מכל אזרחים
נתיבים ולהתנדבות ליוזמה בהעניקו הציבור", למען 
יישוב בכל הפעילות רמת מכוונת; ומסגרת מאורגנים
בגישתם התושבים, של בהתנדבותם בעיקר תלויה ושכונה
על יקשה קבועים וגיבוי תמיכה וללא התמדתם, ובמידת
לקיום מיוחדת חשיבות נודעת זאת בשל לתפקד. הארגון
ניהול תוך והציבור, המשא"ז בין רצופים גומלין יחסי
תודעת את להגביר שתכליתו השנה, כל במשך ציבורי מסע
המוניטין ואת הדימוי את לשפר הפנים, בטחון נושא
פרישתם את ולמנוע חדשים חברים למשוך הארגון, של
בעיקר, אך הכללארצי, במישור גם זאת כל הוותיקים. של

המקומי. במישור המשא"ז, של המיוחד אופיו עקב

פעילותם לרמת נודעת אלה נושאים על חשובה השפעה
מתנדבים  בשטח המשא''ז אנשי של התנהגותם ולאופן
ציבור" "יחסי המושג את המגדירים יש כאחד. ומפקדים
שאתה בשעה בדיוק לציבור עצמך את לחשוף כ"יכולת
בפעילותו חשוף המשא"ז ואכן, נכון". מעשה עושה
בחבריו קרובות לעתים נתקלים המדינה ואזרחי לציבור,
נוסע, מיניבוס ברגל, מסייר זוג  תפקידם מילוי בשעת
מוצלחת שפעילות הוא טבעי וכד'. רכב כלי בודק מחסום
הארגון להערכת מכל יותר תורמת מסוים באזור ויעילה
באמצעים לתקן, יהיה מאד קשה אחרות: במילים או וחבריו,
סביבו הרואה אזרח בעיני שמתקבל הרושם את יזומים,

יעיל. ובלתי כושל אזרחי משמר

נסיעות חברת זה נושא מזכיר (בלבד) מסוימת במידה
בעיקר ייקבע כלפיה האזרח יחס כי להניח סביר ציבורית:
הנסיעה, תדירות  השירות מרמת אישית מהתרשמות
ממערכת ופחות  וכוי הנהג וגישת יחם האוטובוס, ניקיון
החברה תורמת כמה אותו לשכנע תנסה אשר ציבור יחסי
אופן את הופך זה מצב שירותיה... יעילים וכמה לציבור
הסברתית חשיבות לבעל הארגון של היוםיומי תפקודו

תחת לפעול האזרחי: המשמר
מגדלת זכוכית

גונן אילן רבפקד
משרת הארצי. במטה האזרחי המשמר של ההסברה יחידת ראש
בקומוניקציה שני תואר לימודי סיים שנים. וחצי שלרש במשטרה
מתאם של הלשכה בראש שימש ירושלים. העברית, באוניברסיטה
ראש במשרד עבד מנן ולאחר הביטחון, במשרד בשטחים הפעולות
האזרחות מקצוע בהוראת עסק כן ציבור. יחסי בתחום הממשלה

תיכון. ספר בבית

המשמר במסגרת נערים, שני סיירו 7.1.79 ביום
מהם אחד התרחק לפתע תקוה. בפתח בסימטה האזרחי,
ההדק. על ולחץ לראשו הנשק קנה את כיוון הצידה, ופנה
שלושה התאבד. אכן הוא כי הסתבר המשטרתית מהחקירה
שאילתא הכנסת מחברי אחד הגיש המקרה לאחר ימים

והתרבות. החינוך לשר זה בנושא

המשמר חברי כ2,800 הארץ בכל מסיירים לילה מדי
חודש כל במשך משתתפים אלפים בנשק. מצוידים האזרחי,
נמצאים רובים מ13,000 למעלה ירי. ובאימוני במטווחים
ובבתים הכוננות יחידות חברי של בבתיהם קבוע באופן
המבוצעת פעילות של זה היקף למרות קיצוניות. בשכונות
נוקשה, משמעתית במסגרת נתונים שאינם אזרחים בידי
ביותר קטן הוא לרעה בו והשימוש הנשק תאונות מספר
יחסי באופן רק לא ומקרה), מקרה כל לגבי הצער (עם
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חדשים מתנדבים גיוס ועל המשא"ז של הציבורית תדמיתו על רק לא משפיע הדבר במיוחד. רבה
מרוצה". לקוח מאשר טובה פרסומת ש"אין הוא ידוע כלל הפעילים. המתנדבים אותם על גם אלא
הממליצה חיה, לפרסומת הופך הוא מרוצה כשהוא  הפעיל המתנדב שלנו ובמקרה  כזה ולקוח

השני. הכיוון גם קיים רצון אישביעות של במקרה אולם בעקבותיה. ללכת סביבתה בפני

קולה" "קוקה ובין המשא"ז ביז

מוכרות ומשיטות רבים "מכירות" מסוגי ושונה מאד מורכבת למשא"ז להתנדב אזרחים הנעת
הבאים: מהטעמים השאר, בין זאת, לקוחות. אחר חיזורים של

מרכיב בארגון הרואה בטחונית" מ"פילוסופיה החל  מגוונים הם למשא"ז ההצטרפות מניעי א.
רצון דרך הפיגועים, סכנת קיימת עוד כל הכרח, בשורותיו ובפעילות בטרור, במלחמה חיוני
משפיעים ההחלטה על אישיות. בסיבות וכלה המגורים באזור החיים איכות לשיפור לתרום
העייפות מידת במדינה, הכללי הרוח מצב הכללי, הביטחון מצב וביניהם גורמים של מכלול
אפריל בחודש לדוגמא: נוספות. וסיבות בישראל* ההתנדבות מאפייני בטחונית, מפעילות
בארץ. רבים זיעזע האכזרי הפיגוע ושוטר. בנותיו שתי אב, והרגו לנהריה מחבלים חדרו 1979
וגיוס הסברה פעולות המקרה, בעקבות המשא"ז, קיים נוספים, במקומות וגם בנהריה,
ידי על נעשים כשהם והשמירה, המקומית ההתארגנות חשיבות הדגשת תוך  בשכונות
חמור פיגוע בעקבות במשא"ז. שפעיל למי הבית להגנת נשק לקבל והאפשרות עצמם, האזרחים
מחבלים כאשר ב"הסברה" צורך יש האם (ובכלל בעקבותיו שבאו ההסברה ופעולות זה
המצטרפים במספר עלייה אמנם חלה בסביבתך?) מתפוצץ חבלה מטען או לעירך חודרים
גם כך דופן. יוצאת שאינה דוגמא זוהי בהמשך. יתמידו מהם כמה היא השאלה אולם למשא"ז,
מגוריהם, באיזור הפיגועים לסכנת מודעים אנשים השנה: במשך הפיגועים מרבית לאחר
מסיבות זאת, בכל אולם  זאת כנגד במשא"ז להתארגנות להיות העשויה בחשיבות מכירים
ירידה כביכול, בה, שיש הפיגועים", ש"בין בתקופה בפעילות חלק לקחת מוכנים אינם שונות,

קבועים. ל"לקוחות" הופכים אינם והם במתח,

מוכר הנושא בישראל. הציבור בקרב חירום תחושת העדר של בתופעה קשור זה ומצב ייתכן
שאין הרבה החשיבות למרות חירום. לשעת מזון ברכישת או מיקלטים בהכנת הטיפול מאופן
ממשי חירום במצב אך חירום. לשעת מזון מלאי מעטות משפחות רק רכשו עליה, חולק איש
במצב הפנים: ביטחון בתחום גם כך קניות. ובהלת החנויות על התנפלות כדי תוך כן יעשו הם
מתמידים מהם מעטים אולם למשא"ז, רבים מצטרפים רציניים) פיגועים בעת (כמו חמור

בהמשך.

חדשים מתנדבים גיוס על ופרסומת ציבור יחסי מערכת של השפעתה אלה, בגורמים בהתחשב
יחסית. פחותה, היא

לא אם גם קוקהקולה!". "שתו הפרסומת: אומרת קולה", "קוקה המשקה את מוכרים כאשר ב.
למשמר "התנדב כמו סיסמה זאת לעומת יימכר. המשקה כי לוודאי קרוב  נוסף דבר יסבירו

חדשים. "לקוחות" תביא לא נוספים, הסברים מתן ללא האזרחי",

גבוה היה לא המדינה להקמת במאבק הביטחון לאירגוני ההתנדבות שיעור רווחת, להערכה בניגוד אגב,
כיום. למשא"ז ההתנדבות משיעור
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כמו נושאים ובין אוניברסאלי, ששימושם ה"מהירים", הצריכה מוצרי בין ההבדלים אחד זהו
את המגדירים (יש הסברה. של בדרך אידיאולוגיים, הדגשים מחייבת שמכירתם המשא"ז
יכולה מוח" "שטיפת רעיונות). כמוכרת ההסברה את ואילו מוצרים, כמוכרת הפרסומת
מצריכה הנושא של הבעייתיות המשא"ז. של במקרה לא אולם סיגריות, במכירת להצליח
לשאלות תשובות מבקש "הלקוח" התעמקות. ליתר תשובות, למתן להסברים, זמן הקדשת
לו מוצעות פעולות סוגי אילו לשמור? עליו בחודש פעמים כמה אותו: המטרידות שונות
אנו אחד מצד המקומי? המפקד מיהו התפקיד? מילוי בעת וחובותיו זכויותיו מהן בשכונתו?
בתנועה המדובר שני ומצד ואזור אזור בכל שונה והיקפן שאופיין פעילויות מיגוון מוצאים
ונשים, גברים מגוונים, מקצועות בעלי האוכלוסייה, שכבות מכל באים שחבריה עממית
עולים רבות, מוצא מארצות גילים, של רחבה מקשת פיתוח, ומיישובי מבוססות משכונות
להתאים ידע המקומית, בבעיה שיתמחה "מוכר" מחייב זה מצב ותיקים. ותושבים חדשים
במקומות כדוגמה, ללקוח. מותאם יהיה עצמו הוא ושגם המקומית, הפעילות אופי את ללקוח ,

מתנדבים בגיוס מכל יותר שהצליח מי  מגובשות ובשכונות קטנים ביישובים בעיקר רבים,
במקום. השפעה ובעלת מוכרת אישיות או מסוימת, חמולה ראש או המקומי, הרב הוא חדשים
והם ידם, על שהודרכו ותיקים מתנדבים או השכונות מפקדי הם ה"מוכרים" כלל בדרך
שיטת כי מלמד במשא"ז הניסיון ואמנם, ל"לקוח". החשובים ובתשובות במידע המצוידים

חדשים. מתנדבים לגיוס ביותר האפקטיבית היא לאוזן", "מפה  האישי המגע

בהנאה או ברווח לו לגמול לארגון, לצרף רוצה הינך שאותו ל"לקוח" להבטיח יכול אינך ג.
וערכים תגמולים הם הבית ביטחון שבשמירת והרווח במשא"ז להיות היוקרה מוחשיים.
כשקונים גבוה. להיות עלול האכזבה" "מחיר כן: על יתר תקווה. הבעת הבטחה,  מופשטים
במידה ל''י. כ8 מפסידים היותר לכל גדולה. אינה ההסתכנות פרסומת, בעקבות חדש משקה
ל"עסקה הניסיון את להפוך יכולה האכזבה החדש, המתנדב את תאכזב במשא"ז והפעילות
אישיות. תוכניות שינוי זמן, הקדשת  יחסית גבוהה היא זה במקרה ההשקעה שכן רעה",

האכזבה. למחיר הפוך ביחס עומדת ופרסומת הסברה באמצעות להשפיע היכולת

ההכרה למרות בלעדיו", להסתדר אפשר שאי "משהו אינו המשא"ז מהציבור, חלק בעיני ד.
הצרכן יימכר. הוא אותו תפרסם לא אם גם אשר למשל, בישול, שמן אינו הוא בחשיבותו.

הציבור. כך על יתמרמר אותו, ימכרו לא ואם אותו, צריך

מנקודת  "אפור" הוא בפרט, הבטחתי בתחום המניעה ופעילות בכלל, ההתנדבות נושא ה.
המשא"ז של מושבעים אוהדים בקרב גם מהציבור. חלק ושל התקשורת אמצעי של מבטם
אולי, שאפשרי, מה רוויה. לנקודת במהרה להגיע עלול והציבור במהותו, מלהיב אינו הנושא
מבחינות רגיש אחר, נושא זה. במקרה הפוכות תוצאות להשיג עלול צריכה, מוצרי פרסום בעת
בתחום הניסיון הפיגועים. נושא הוא  ומתמיד מאז מחלוקת מעוררת ושהצגתו רבות,
נפגע ובכך המוצר, לדחיית קרובות לעתים גורמת מדי עמוקה חרדה כי מראה הפרסומת

המפרסם.

מראות תמונות, ידי על המכנה את להמחיש אם למשל, שוקל, אתה כאשר עולה זו שאלה
בבחינת שיהיו מאזהרות להישמר גם רצוי כן כמו מכך. המשתמע כל על פיגועים, של וקולות
עלולה בטחוני, מתח העדר של בתקופה מדי, "סטרילית" פרסומת שני מצד זאב!". "זאב,
מגבלות כופה הבטחוני הנושא אחרת, מזווית המסר. של משמעותו מלוא את להעביר שלא
לעורר עלול קלילה יותר קצת בדרך להציגו שהניסיון מסתבר הפרסום. דרך של אחרות
את המדגיש המשא"ז של שירות תשדיר הופק כדוגמה, פסול. בכך הרואים ויש התנגדות,
לכך. התנגדותם את הביעו רבים ומתנדבים  הומוריסטית אנימאציה בדרך הפיגועים סכנת
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הדרך נמצאה טרם המשא"ז של המיוחד אופיו בשל חדמשמעיות. תשובות אין אלה לבעיות
 התחומים בכל אחרים במקומות שהצליחו פעולה ודרכי שיטות כי הוברר בהם. לטיפול הבטוחה
הניסיון במשא"ז. ליישום ניתנו תמיד לא וההסברתי, המינהלי האנושי, המיבצעיתפעולי,
השונות. הפעולות של הטכניקות ואף האופי הגישה, המדיניות, לקביעת עוזר מהשטח המצטבר

פרופורציה והעדר טוטאלית חשיפה

"אקלים בקיום הצורך ואת המשא"ז כמו לארגון הציבורי הדימוי חשיבות את קודם הזכרנו
העיקריים אובייקטיביים. קשיים מספר בפני המשא"ז עומד זה בתחום לפעילותו. נוח ציבורי"

שבהםהינם:

לכל, גלויות פעולותיו המשא"ז. כמו ולתלונות לביקורת החשופים במדינה רבים גופים אין א.
אנשי בפני זאת ובכלל  מבקר כל בפני פתוחים בסיסיו השורה. מן אזרחים בהן ומשתתפים
המשא"ז את (שבדק המדינה מבקר  הרשמיים הביקורת לגופי בנוסף ועיתונאים. ציבור
במשטרה הביקורת על והממונה הפנים במשרד המשטרה מבקר קיומו), שנות בארבע פעמיים
הם כי לנעשה, ובצדק, רגישים, הם עצמם. המתנדבים "מבקרים", אלפי עשרות קיימים 
אינם הם מאד. וחשובה מאד רבה היא ביקורתם התנדבותם. זמן של יעיל בניצול מעוניינים
אף פעמים  פונים מביניהם רבים ואכן גוף, לכל ישירות המשא"ז בנושאי מלפנות מנועים
המשטרה, למפכ"ל לח''כים, לשרים, המדינה, לנשיא גם  מקומי אופי בעלי פעוטים בנושאים

ובד'. לעיתונאים

לקחים להפיק משתדל והוא אלה, וחשיפה פתיחות על לרגע מצטער אינו האזרחי המשמר
רצונם את להשביע לעולם שיוכל  שיהיה ככל יעיל  ארגון אין אולם, מוצדקת, הערה מכל
הדברים פעמים תלונות.  לשלישי הצעות,  לשני השגות,  לאחד חבריו. 90,000 כל של
בכל ההצלחה המשא"ז: של במערכת יותר חלשות נקודות גם קיימות לאו. ופעמים מוצדקים
הרשות של בסיוע המקומית, האוכלוסייה ובגישת במודעות דבר של בסופו תלויה יישוב
לצרכים שיתאים מקומי מפקד למצוא קל תמיד לא המקומית. הפיקוד וברמת המקומית
משרה בחצי המועסקים המפקדים של שנה מדי 600/0  העצומה והתחלופה במקום, ולדרישות
למגע האפשרות בשל אולם כך. על מקשה אך  מלאה במשרד המועסקים של ו/200

רבות פעמים מקבלות  הטוטאלית והחשיפה מ"בחוץ" גורמים עם הארגון חברי של ישיר
כולו. בארגון לשווא הפוגעים ומימד הד והביקורות ההערות

תנועה זו תהיה כי למעשה קבעה היא האזרחי המשמר הקמת על ישראל ממשלת כשהחליטה ב.
מחושב". "סיכון גם בכך יש אך רבים, יתרונות בכך טמונים סלקטיבית. ולא פתוחה עממית
רגליים (סיורים בשנה פעילויות ממיליון למעלה מקיים שהמשא"ז למרות כי הסתבר
אזרחים רבבות ידי על הארץ, רחבי בכל ותרגילים) מטווחים ובדיקות, מחסומים וממונעים,
הולמת בלתי התנהגות בגון שהחריגות, הרי  האוכלוסייה שכבות כל של נאמן חתך המהווים
שהוא. מידה קנה כל לפי אפסיות, הינן בנשק נכון לא ושימוש תאונות או התפקיד בעת
זו רשימה (בפתח רבה ציבורית להתייחסות זוכות הבודדות החריגות אותן זו, עובדה למרות
באמצעי עצומה ולתהודה תקוה) בפתח הנער התאבדות בעקבות השאילתא של הדוגמה הובאה
הטענות הכללית. הפעילות במכלול שלהן הנכון היחס הדגשת ללא כלל בדרך  התקשורת
מעניינות בחדשות הצורך על תשובתם גם כמו הסנסאציוני, הבלטת על התקשורת אמצעי כלפי
הארצות במרבית ומוכרות עתיקות הן  והנשיכה) הכלב האדם, על הסיפור הדגשת (תוך
ובהתייחסות בפרסומים פרופורציה מהעדר רבות פעמים נפגע המשא"ז אולם בעולם.
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נרחב, פעילות היקף ובעל פתוח מאד, גדול בגוף שמדובר משום גם כך כל החשובה הציבורית,
לרבים גורמת זו וגישה רגישים, הינם הדברים שמטבע במתנדבים, שעוסקים משום ובעיקר

פעילותם. את להפסיק מהם

אילמלא בתחילה, לפחות לאבחנה, היה וקשה בו, הקשורה מסוימת בתופעה נתקל המשא"ז ג.
המשא"ז של בתרומתו המכירים אזרחים ישנם כי מסתבר בדבר. מהנוגעים כמה בכך "הודו"
להם מציק זאת ובכל אישית, נוחות של מסיבות כלל בדרך  לשורותיו מצטרפים אינם אך
בו ומחפשת המשא"ז את השוללת אידיאולוגיה מפתחים הם לסירובם כהצדקה "משהו".
בעמדתם. כביכול, התומכים, מפרסומים וניזונים שליליים פרסומים יוזמים הם ליקויים,
דרך כולו הציבור על והן הקרובה סביבתם על הן  זו קבוצה חברי של השלילית השפעתם

מאד. רבה היא  התקשורת אמצעי
דרכה מגדלת, זכוכית תחת קבוע באופן נתונה שפעילותו כמי עצמו האזרחי המשמר חש כך
של המיוחד הציבורי מעמדו בשל רצוי ואף המציאות מחויב זה מצב העת. כל הציבור מתבונן
רגישות, ובמידת ביקורתית בצורה לעתים נעשית זו התבוננות כי נדמה זאת עם יחד הארגון.

אחרים. רבים גופים לגבי נהוגות אינן שכמותן
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מנסים כאשר המתגלות בבעיות גם דנו כן כמו מיסנר. של
ואת החוק אכיפת בנושאי המקצועית הרמה את לבחון
אשר ממצאים הבאנו .(1976) ההשכלה לבין בינה הקשר
לרמת אין * החוק באכיפת העוסקים שבקרב הוכיחו
רמת על משמעותית השפעה כל לכאורה, ההשכלה,

המקצועיות.

המשטרה פיקוד בפני להציג היא זה במאמר מטרתנו
בעיות: שתי

על להשכלה המודגשת הדרישה משפיעה כיצד א.
נעשתה בטרם וזאת משטרתית, בקאריירה הבוחרים
בדרגה. קידומם לצורך לגביהם משמעותית ההשכלה

קידום לשם לטפח ראוי אותם ההשכלה תחומי הם מה ב.

המשטרה. של מטרותיה

גבוהה השכלה על גוברת הדגשה
המקצועיות רמת של מכריע כגורם הוגדרה ההשכלה
משטרה אנשי לגבי וגם התעסוקתי, המבנה שטחי בכל
1116 5י11ז16)651זק בפרסום זו. מבט מנקודת ההערכה נעשתה
הנוגעות ההמלצות נוסחו ,1976 משנת , *ג1 ?0106
גישה מתוך החוק באכיפת העוסקים של גבוהה להשכלה
לכך ביסוס כל זה בפרסום נמצא לא זאת, עם דומה.
באכיפת העוסקים על חיובית השפעה יש אמנם שלהשכלה
מה חשש הביעו אף הדוח מפרסמי כן, על יתר החוק.
ישתלמו לא המיוחדות החינוך תוכניות דבר, של שבסופו
לציניות, מקור המשתלמים, מן חלק לגבי יהוו, ואף

גלויה. ולעוינות לניכור
נבדקו שבו ,(1974) מחקר ערכו ואוסטרום סמית
התייחסותם על הכללית וההשכלה הטכני החינוך השפעות
העליון, המשפט לבית האזרח, לזכויות השוטרים של

המשטרה. ארגון של הצבאי ולאופיו

טכני שאימון להנחה ביסוס כל אין כי היתה מסקנתם
יותר או סובלנית יותר גישה על להשפיע יכול ממושך
לדעה נמצא בלבד קל וביסוס השוטר, של "מקצועית"
כן, על יתר באוניברסיטה. ללימודים השפעה שיש
לכך בלבד מועטה עדות שקיימת מצאו אף החוקרים
בעיני המשטרה תדמית את שיפרו השכלה או שאימונים
מחקרנו... "...תוצאות מפוכחת: היתה מסקנתם הציבור.

החוק ואכיפת גבוהה השכלה

מילר ד''רג'ון
אנג'לס. לוס קליפורניה, דרום באוניברסיטת לסוציולוגיה מרצה
.500101091031 01ח3 500131 ו6563101!:1 הבינלאומי הרבעון עורך
העבודה. של ובסוציולוגיה ארגוני בניתוח ובמחקר בהוראה התמחה
בין היחס ועל הדרגות בסולם והחסרונות המעלות על מחקר פרסם
פורמליות בלתי השפעות וחדירת הרשמיסמכותי המבנה

משטרה. לסוכנויות

פריי ד''רלינקולןג'.
דרום אוניברסיטת של החברה מדעי לחקר בחברה מחקר עמית
והתמקצעות. חינוך בנושאי התמחה אנג'לס. לוס קליפורניה,
נשים פשיעת עדים, ניצול על מחקרים פרסם המשטרה בנושא

מניעתי. וטיפול

נעשה החוק אכיפת במערכת ההשכלה של ערכה
?01106 £0116 העת כתב הקדיש ב1975 מקורלמחלוקת.
תשומת הקדשת תוך ולאימונים, להשכלה שלמה חוברת
החוקר פירט זו בחוברת .* £££? לתכניות מיוחדת לב
המתכננים: בפני שעמדו המיוחדות הבעיות את מיםנר
על להסתמך הכרח היעדים, של מדויקות הגדרות העדר
מצד מחויבות של הרגשה והעדר מבחוץ מימון מקורות

הלימודים. תכניות לגבי השכלה מוסדות
מחקר של תוצאות פרסמנו ,1976 משנת במאמר
הנחותיו את המאשרות ארה"ב, ממכללות באחת שנערך

ותובעים. שוטרים כולל החוק. אכיפת במקצועות השכלה תוכניות
!_££?  1_3\/\/ *ח6רח0106}ח£ 31ח10^1103^£ .רוו3'ו09וק
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להעלאת וקוראת משטרתית רפורמה הגורסת הספרות מן הנובעות להנחות מועט אישור מספקות
וההשכלה". האימונים רמת

התרשמויותינו את לציין מעניין ואיבה, ניכור צינית, גישה לפתח עלולה שההשכלה לכך באשר
שהתנהל מחקר פרי הינם רשמינו השכלתם. רמת את להעלות מהם שציפו לכך שוטרים מתגובות
על מבוססים הם קליפורניה. ממחוזות אחד של הפלילי המשפט במערכת שנים חמש במשך
ואחרי לפני שנערכו ודיונים הלימודים במסגרת הנושא של רשמית בלתי הצגה שיחות, ראיונות,
וכולן אקדמיים לימודים עודדה שחקרנו משטרתית סוכנות כל להלן. שיתואר יותר, מעשי מחקר
המייעץ בוועד גם היה כזו סוכנות כל ראש באוניברסיטה. שילמדו כדי תמריצים לעובדיהן הציעו

המקומית. באוניברסיטה ££1? של

אולם, יותר; רב אתגר בהן שיש למשרות ועברו הלימודים מן כמובן, נהנו, העובדים מן חלק
בשלוש הנמוכים. הדרגים מן שוטרים בקרב בייחוד שכיחים, היו ותסכול אכזבה אדישות, ביטויי
השכלה על ההדגשה נראתה ניסיון בעלי לשוטרים  האחת מיוחד: עניין יש שכיחות קובלנות
קצינים שלהם. הקאריירה של מתקדם בשלב בהיותם המשחק, כללי של הוגן בלתי כשינוי אקדמית
והצליחו לעבודתם הסתגלו כי העובדה את הדגישו לפרישה הדרך מחצית את כבר שעברו רבים
עבודה דפוסי להפר לצורך התנגדו הם בשטח. המעשי ניסיונם באמצעות כישוריהם את לשפר
משום רק ללמוד נאלצים הם כי והרגישו בית, ובשיעורי בלימודים לכך, בנוסף ולעסוק, קבועים
הדרגות. בסולם אותם עוברים מהם, משכילים צעירים, אנשים כי קרובות, לעתים לדעת, שנוכחו
לצורך פה בעל להיבחן שעליהם בשעה רצינית בעיה עבורם מהווה ההשכלה כי ציינו רבים קצינים
ספק ללא מסכימים היו הם אקדמית. להשכלה בוז כלל, בדרך הביעו, אלה קצינים בדרגה. העלאה
קצין. של לערכו מידה כאמת אקדמי בתואר השימוש מן מאד שהסתייג ,(1975) וילטון ג'רי עם

לרוב נקבעו פלילי במשפט שהקורסים היתה קרובות, לעתים שהושמעה השנייה, הטענה
זה עיתוי כן, על יתר המשפחה. במחיצת לשהייה או לבילוי שנועדו שעות שהן הערב, לשעות
תגמולים הסוכנויות משלמות עבורן מיוחדות, משימות שנקרא במה להשתתף לקצינים גם הפריע

מיוחדים.

שוטר היה יכול לא שבו מקרה באף נוכחנו לא מעורבות של שנים שלוש במשך כי לציין יש
המשטרה שמפקדי משום זאת נמנה. שעימה המחלקה בצורכי התנגשות בגלל בשיעור להשתתף
העבודה. בדרישות התחשבות ללא בלימודים להשתתף העובדים יוכלו פיה שעל מדיניות נקטו
להשתתף שוטרים לעודד שמטרתן תכניות מספר הציע 1116 <813$1י*ת16)1681? ?0106 הפרסום
העבודה. בשעות ללמוד לשוטרים לאפשר הומלץ לא אלה תוכניות במסגרת אולם בלימודים,
כזה. להסדר הדעת ניתנה לו הלומדים בקרב המתיחות את להקטין היה אפשר כי לנו נדמה
תוכן בין בלבד, מועט קשר שקיים או קשר כל אין קרובות שלעתים היתה השלישית הטענה
הישגיהם את לשפר שיוכלו בתקווה בלימודים השתתפו שהעובדים בעוד המעשית. והעבודה הקורס
זלזלו הלומדים זה. בתחום עבורם לחלוטין ערך חסרת הינה המכללה כי להם התברר בעבודה,
מקצועות סוציאלית. עבודה בהם וראו משבר בשעת התערבות או ייעוץ כגון נושאים של בערכם
נחשבו תרבותיים, חברתיים להבדלים רגישות הלומדים אצל ליצור שנועדו והחברה הרוח במדעי
כלפי הושמעו אלה טענות מוטעית. ואף משמעות חסרת תיאורטית בהתעסקות קרובות לעתים
לימוד מתחומי בחלקם נשאבו נושאיהם ואשר פשרות מתוך נוצרו מלכתחילה אשר הקורסים
הקצינים קיבלו זאת, לעומת הפלילי. המשפט מתחום לעובדים שיותאמו כדי במיוחד וקוצרו אחרים
הם ואשר יותר, מדעי אופי בעלי והיו חקירה בטכניקות שעסקו מתוחכמים שיעורים בהתלהבות
עניין מצאו בכך, לעסוק שאפו או בניהול שעסקו עובדים לעבודה. ישיר קשר להם יש כי האמינו

ותקצור. תכנון כגון מינהל, בנושאי בשיעורים
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העוסקים העובדים רוב כי להניח שניתן לנו נראה אחרות, והתרשמויות אלה ראיות יסוד על
הדרגים מן עובדים ביחוד גבוהה, להשכלה במוסד הלימודים מן יתלהבו לא החוק, אכיפת בנושא
אנוש ליחסי והכישרון הטובה התפיסה על משכנעת, בצורה (1967) כתב ביטנר הנמוכים.
בלימודים שהשתתפו העובדים שרוב נוכחנו אנו ב"קוהחזית". עבודה כדי תוך במשטרה המתגלים

זה. מחשבה בקו תמכו

כישוריו אם בייחוד ההשכלה, בחשיבות הפרט את לשכנע שקשה לכן, מופתעים, להיות לנו אל
השאלה: את העלינו במחקרנו כן, על יתר פורמאלית. לימודים במסגרת נרכשו לא זה פרט של
ניסינו מסודרת? במסגרת ללמוד יחויב אשר אדם, של המקצועית רמתו את להעלות הסיכוי מה
זה רקע על העובדים. על חיובית השפעה להם יש אשר החינוכית ההתנסות סוגי מהם לברר גם
האקדמית ההשכלה השפעת את שיטתי באופן חקר אשר שערכנו, הארגוני הסקר תוצאות את נציג

המשטרה. לעבודת אחרות התייחסויות ועל המקצועיות על

הסקר
עובדים ו22 קטנות משטרה סוכנויות משלוש מגויסים 114 מתוכם  עובדים 36ו כלל הסקר
סוכנות. בכל אחת ל90 מעל היה ההיענות שיעור המחוזי. התובע לשכת של החקירות ממשרד
היינן שהתוצאות לכן טוענים אנו ואין החוק, אכיפת ארגוני כל את כמובן, ייצגו, לא אלה ארגונים
בסוכנויות גם לבודקם הראוי שמן מצבים על מצביעים שהממצאים ספק אין אולם, חדמשמעיות.

אחרות.

תעודד בלימודים שהשתתפות היא אקדמית בהשכלה צורך יש כי הגורסים של ההנחות אחת
שיאמתו אקדמית השכלה בעלי מעובדים מצפים לכן, בעבודה. ומקצועיות יותר חיובית התייחסות
הזדהות (1 הבאים: הנושאים על דגש קיים החוק אכיפת בנושא העוסקים אצל כי ההשקפה את
ציבורי כשירות לפעול מגמתיות (2 קרובים בתחומים העוסקות אחרות מקצועיות קבוצות עם
עצמאי באופן עצמו את לווסת השירות של ביכולתו אמונה (4 החלטות בקבלת אוטונומיה (3

לעבודה. מסירות (5

שנהוג כפי המקצועי לדימוי האופייניים להיבטים הדוק קשר יש אלה גורמים לחמישה
מקובל כמה עד הקביעה דיוק, ליתר או זה, במחקרנו המקצועית הרמה קביעת בפומבי. להציגו
(1968) הול עלידי שחוברו שאלות לשורת הנסקרים התייחסות על התבססה זה, מקצועי דימוי
החוק. באכיפת העוסקים בקרב לשימוש (1976) ופריי מילר ידי ועל (1972) טניזק ידי על והותאמו
לרבות במכללה, שהושלמו הלימוד יחידות ומספר האקדמי התואר פי על נמדדה ההשכלה
מדעי משטרתי, מינהל כגון החוק, לאכיפת במישרין הקשורים בקורסים שהושלמו היחידות מספר
על הן ההשכלה משפיעה שבו האופן על ללמוד מעוניינים שהיינו כיוון וקרימינולוגיה. המשטרה
מתח בעבודה. ולסיפוק למתח הנוגעות שאלות גם כללנו ככלל, משטרתית סוכנות על והן הפרט
הקשורות בעיות ידי על הנסקרים הושפעו כיצד שהבהירו שאלות הצגת ידי על נמדד בעבודה
בעבודה; מספקת בלתי התקדמות התפקיד; מן ברורות בלתי ציפיות עצמאות; העדר כגון: בעבודה,
שש ידי על נמדד בעבודה סיפוק נאותה. מקצועיים כישורים רמת של הרגשה והעדר מתיחות

העיקריים: הממצאים להלן שונים. מהיבטים והמשטרה התפקיד להערכת שאלות

חולקו הנסקרים^ חיוביים. כללית השכלה לגבי הממצאים היו לא כלל בדרך  מקצועיות
השכלה ובעלי דושנתי תואר בעלי תואר, ללא השכלתם: לרמת בהתאם קטיגוריות, לשלוש
ההזדהות ורמת ההשכלה רמת בין היחס את בדקנו כאשר בהתאם). נסקרים ו34 39 ,63) אקדמית
"ממקצעת" השפעה יש כללית שלהשכלה הגורסת לעמדה ביסוס מצאנו לא המקצועי, הדימוי עם
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"מקצועיות" יותר קצת אמנם, היו, ב.א. תוארי בעלי הנסקרים תגובות החוק. אכיפת עובדי על
עצמי. וניהול אוטונומיה בנושאי

של בכיוון ולאוריינטציה קרובים מתחומים מקצועיות קבוצות עם להזדהות שנגעו בשאלות
"מסירות" הקרוי בנושא בלבד. מעטות נקודות הראשונות הקבוצות שתי קיבלו ציבורי, שירות

הקבוצות. שלוש בין הבדלים היו לא

בנושאי בשיעורים הנסקרים של השתתפותם מידת בין חיובי יחס קיים כי התברר זאת, עם
שיעורים מ30 פחות ששמעו אלה קבוצות: לשלוש חולקו הנסקרים תשובותיהם. ובין החוק אכיפת
יותר. או שיעורים 44 ששמעו ואלה שיעורים, 43 עד מו3 ששמעו אלה חוק, אכיפת בנושאי

בהתאם). נסקרים 41,44,51 כללו (הקבוצות

ככל כי התברר המקצועי. לדימוי הגישה על רישומם את הטביעו שהשיעורים מצאנו
המעריכים אחוז יותר גבוה היה גם כך חוק, בנושאי יותר רבים בשיעורים השתתפו שהנסקרים
לנושאי בגישתן דמיון גילו יותר המשכילות הקבוצות שתי המקצועי. הדימוי את חיובי באופן
החלטות. בקבלת אוטונומיה לקיים והיכולת קרובים מקצועיים מתחומים קבוצות עם הזדהות
במספר השתתפו שאנשיה בקבוצה מאשר חיוביות יותר היו אלה קבוצות בשתי שניתנו התשובות
של במונחים שנוסחו מידה אמות פי על שנקבע העצמי, הניהול בנושא ביותר. הקטן השיעורים
ואילו המקצועי לדימוי ביחסן ביותר החיוביות האמצעית הקבוצה תשובות היו החוק, אכיפת

דומות. היו הנמוכה ההשכלה בעלת והקבוצה הגבוהה ההשכלה בעלת הקבוצה תשובות

הצביעו הממצאים העבודה. מסגרת נבדקה כאשר התגלו דומים ממצאים  וסיפוק עבודה מתח
התואר בעלי ואצל בעבודה, המתח את עקבי באופן הקטינה לא אקדמי תואר שרכישת כך על
חופש חשים הם כי אקדמי תואר בעלי רבים נסקרים ציינו זאת עם למעשה. המתח גבר הדושנתי
תואר, להם היה שלא הנסקרים אחוז מהתקדמותם. רצון שביעות יתר והביעו בעבודה יותר רב
כמתאימים נחשבים כישוריהם כי ברורות, בעבודה ציפיותיהם כי שציינו אלה בקרב ביותר גבוה היה
היו הדושנתי התואר בעלי בקרב ביותר. מועטה מתיחות בעבודתם חשים הם וכי ומספיקים
הרגשת של ביותר נמוכה רמה על הצביעו דיווחיהם מועטה. תועלת מלימודיהם שהפיקו כאלה
קבוצה בקרב חשיבות; אמנם יש לכישוריהם כי הרגשה ושל בעבודה ברורות ציפיות של חופש,
בעבודה ההתקדמות מן הסיפוק הרגשת מבחינת ביותר; הגבוהה המתיחות רמת התגלתה זו
שלא אף בעבודה, לסיפוק הנוגעים הממצאים תואר. ללא הנסקרים לקבוצת שווה זו קבוצה היתה

שליליים. בעיקרם היו חדמשמעיים, היו

מעריכים הם כיצד עליהם, שהוטלו המשימות מן מרוצים הם מידה באיזו גם נשאלו הנסקרים
דאגת את מעריכים הם וכיצד מחלקתם, למען לעבוד חבר יעודדו האם עבודתם, מקום את

לעובדיה. המשטרה

מרוצה הפחות הקבוצה את היוו הם אולם עבודתם, למקום נאמנות יתר גילו התואר בעלי
הארבעשנתי התואר בעלי עסקו. בה המשימה ואת עבודתם מקום את מאחרים פחות והעריכו
המשטרה. עבור עבודה לבצע חבר לעודד נכונותם מבחינת הדושנתי התואר לבעלי דומים היו
דואגת שהמשטרה אמונתם מבחינת ביותר הנמוך בשלב היו הדושנתי התואר בקבוצת אנשים
את יותר אהבו התואר חסרי זאת, לעומת עבודתם. מקום את מאחרים, פחות להעריך, ונטו להם
להאמין יותר נטו עבודתם, מקום את יותר העריכו עליהם, שהוטלה המשימה ואת עבודתם
חבר תעודד כי לומר האחרות, מן יותר שנטתה, הקבוצה את והיוו לעובדיה דואגת שהמשטרה

עבדו. בה הסוכנות עבור עבודה לבצע
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דיווחו לא החוק אכיפת בנושאי שיעורים של יותר גדול במספר שהשתתפו נסקרים כן, על יתר
שביעות את שיפרו לא גם אלה בנושאים יותר רבים שיעורים בעבודה. המתח בשיעור ירידה כל על
במספר שהשתתפו אלה למעשה, עליו. שהוטלה המשימה מן או עבודתו ממקום הפרט של רצונו
חיוביות תגובות של ביותר הגבוה האחוז על דיווחו חוק אכיפת בנושאי שיעורים של ביותר הנמוך
מועטה מתיחות על גם וכן מהתקדמותם, והסיפוק בעבודה שלהם העצמאות תחושת מבחינת
הקבוצה של תשובותיה היו בעבודה במתיחות שעסקו השאלות בכל כי לציין, יש בעבודה. ביותר
ההבדלים היו לפעמים חיוביות. הפחות חוק, באכיפת שיעורים של הגדול במספר השתתפו שחבריה
בין מוחלטת כמעט זהות היתה זה בנושא הכישורים. וחשיבות למתח בנוגע בייחוד מאד, קטנים
כי לציין ניתן כללי באורח מקום, מכל רבים. בשיעורים שהשתתפה לקבוצה האמצעית הקבוצה
החיוביות היו חוק אכיפת בנושאי נלמדות יחידות של ביותר הנמוך המספר בעלי של תשובותיהם

ביותר.

קבוצות שלוש קטן. שוני הקבוצות בין היה בעבודה, הסיפוק בהרגשת שעסקו השאלות בתחום
מבחינת הקבוצות בין הבדלים כל למעשה, היו, לא כן בתשובותיהן. למדי דומות היו ההשכלה
הקבוצות שתי מאשר אהדה ביתר למשימותיהם התייחסו האמצעית הקבוצה חברי לעבודה. יחסן
קבוצת למשטרה. ביותר החיובית ההערכה בעלת היתה הגבוהה ההשכלה בעלת היחידה האחרות.
הנמוכה הקבוצה עבורה. לעבוד ידיד לעודד ביותר והנוטה ביותר הנאמנה היתה הנמוכה ההשכלה
דאגה מגלה שהמשטרה הבינונית, ההשכלה מקבוצת יותר להאמין, בנטייתן דמו הגבוהה והקבוצה

לעובדיה.

את מטביעה שההשכלה לכך כלשהי ברורה הוכחה שהתקבלו בנתונים חיפשנו לשווא בסיכום,
בתחום עבודתם לגבי נסקרים של והערכתיות סובייקטיביות תשובות על דראסטית בצורה רישומה
חסרי לקצינים בתשובותיהם מאד דומים היו יותר גבוהה השכלה בעלי קצינים החוק. אכיפת
להם שהיו והסיפוק המתח מבחינת והן מקצועיותם מבחינת הן נמוכה, השכלה בעלי או השכלה
חיובי, אופי מאשר פחות לא שלילי אופי נשא משכילים, עובדים אצל התגלה אשר השוני בעבודה.
השכלה רכישת עבור פסיכולוגי מחיר לשלם חייב היה האנשים מן חלק שלפחות עלכך מעיד והדבר
ההתייחסות על מסוימת השפעה היתה החוק, אכיפת לנושאי במישרין הקשורים לקורסים גבוהה.
המקצועית ההתייחסות של והיתרון בעקביות, הדבר נשמר לא כאן גם אולם המקצועי; לדימוי

בעבודה. והסיפוק המתח בתחום עצמו א1נ הוכיח לא

דיון

ראשית, נמשכת. עדיין לשוטרים גבוהה השכלה למתן שהדרישה לכך אחדות סיבות קיימות
אינטרסנטיים גופים לכך נוסף מרשים; הינו הממשלה ידי על אלה בתוכניות המושקע הכסף סכום
השכלה מסוימים מינהל אנשי עבור כספית. מבחינה דווקא ולאו נשכרים, לצאת עשויים רבים
רואים הם בה ואשר שלהם, בסוכנות הקיימת הגבוהה המקצועית לרמה הוכחה פירושה גבוהה
רואים גבוהה, השכלה בעלי עצמם הם אשר אחרים, מינהל אנשי חיצונית. התערבות בפני תריס
כמו להם, נראה החוק. אנשי של התדמית לשינוי הכרחי תנאי גבוהה, להשכלה החדשות בדרישות
מבוססות הינן החוק אכיפת בנושאי שתחזיותיהם לשכנע להם יעזור משכילים עובדים ריבוי כי כן, :." ., ■;

הלומדים, מספר שגדל ככל הגוברת גומלין, בפעולת כמובן, תומכים, חינוך ומוסדות מחנכים היטב.
!,££? ידי על המושקע כשלתקציב אנוכיות, ובחלקן אלטרואיסטיות הן שבחלקן מסיבות וזאת

מבוטל. בלתי תפקיד ודאי יש
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הקאריירה את שהחלו אלה בייחוד השורה, מן ששוטרים הוא להעלות מנסים שאנו הטיעון
באמות מועט עניין יש לגביה אשר קבוצה מהווים חשוב, כה מעמד ניתן שלהשכלה קודם שלהם
הנושאים אלה הם חבריה פחות, נשמע זו קבוצה של קולה אם גם גבוהה. השכלה של מידה
חייב אוהד, אינו אם ובין אוהד הוא אם בין יחסם, המתקבלות. ההחלטות בתוצאות במישרין
פיקוד כי לכן, טוענים, אנו שתתקבל. תוכנית כל של בכשלונה או בהצלחתה מפתח גורם להוות
תסתיימנה ההשכלה תוכניות כל השורה, אנשי של לציפיותיהם מודע להיות חייב המשטרה

בחשבון. אלה ציפיות תובאנה לא אם חרוץ בכישלון

ברי ההשכלה. רמת בהעלאת המעוניינים אלה של במניעים דופי כל אין הסקר ממצאי לאור
הנתונים את לפרש אין כן, על יתר דרישותיהם. בצדקת שיכירו כדי ממושך זמן נאבק אף חלקם כי
לאנשי השכלה להקנות המאמץ את לנטוש כקריאה מוגבלים, הינם דבר של בסופו ואשר שהצגנו,
על כזה מאמץ של לרישומו מודע יהיה הפיקוד שסגל הצורך את להדגיש לנכון ראינו אנו משטרה.

העובדים. חבר

יהיו עבודתם את יחלו שכאשר משום חריפה, כה הבעיה תהיה לא חדשים שוטרים לגבי
ציפיותיהם. עם אחד בקנה ויעלו עבורם ברורים יהיו המשחק כללי מהם. שנדרש למה מראש מודעים
מבררים היו והמחנכים המדיניות קובעי אם היתר, מחויבות מסכנת להימנע היה אפשר בינתיים
מקום מכל מועילה. להיות עשויה העובדים על השפעתם אשר ההשכלה תכניות סוגי הם מה היטב

הבאות: הנקודות את היטב לעצמו יבהיר הפיקוד שסגל ממליצים אנו

ומה השכלתם את להרחיב ביותר הרב הצורך את השורה אנשי רואים בהם התחומים הם מה .1

ניתן והאם מהן יוצאו או הלימודים בתכניות ייכללו כי ביותר רוצים שהיו הקורסים הם
להם? מתאימות תוכניות אלה בעצמם להחליט לעובדים לאפשר

תתרום האמנם ההשכלה? רמת העלאת את למעשה המצריכה בעבודה עוסקים עובדים כמה .2

המשטרתית? הפעילות שטחי בכל לשיפור הגבוהה ההשכלה

מבלי הקורסים, למשתתפי נאות תגמול מתן המשטרה של והשכר הדרגות מבנה מאפשר האם .3

לומדים? שאינם אלה את בוזמנית להעניש
במכללה? ללימודים מהיחשפות אינטלקטואלית, מבחינה נשכרים, יצאו קצינים כמה .4

ללימודים כזו מהיחשפות תועלת להפיק לעבודה, התייחסותם מבחינת מוכנים, קצינים כמה .5
יתמקצע עוין, או אדיש גבוהה להשכלה יחסו אשר שקצין, סביר למשל, מידה, באיזו במכללה?

לחץ? עליו שהופעל לאחר במכללה, לימוד ידי על
חיוני להשכלה. הנוכחית גישתו את מחדש להעריך המשטרה לפיקוד קוראים אנו ולבסוף,
מטרת שכן, ומחלקתי. אינדיבידואלי ביצוע של אובייקטיביות מידה אמות לפתח הוא במיוחד
את ולהגביר לתפקידו הפרט של התייחסותו את לשנות רק איננה החוק אכיפת בנושאי ההשכלה
זו שנקודה סבורים אנו החוק. אכיפת איכות את לשפר ובעיקר, אלא, העבודה, מן רצונו שביעות
בוחנים הם כאשר זו מטרה לפניהם להציב המשטרה מפקדי חייבים כך ומשום במקצת ניטשטשה

במשטרה. הגבוהה ההשכלה נושא את ומעריכים
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תפסה צעירים חבורת .1973 באוקטובר בבוסטון, שאירע
בנזין עצמה על לשפוך אותה הכריחה הצעירה, את
על הצביעה בעניין, חקרה אשר המשטרה, אותה. והבעירה
קודם ערבים שני רק בטלוויזיה הוצג דומה שמעשה כך,

לכן.

בעית על מצביעים כמותם, ורבים אלה, מקרים
ההמונית, התקשורת לאמצעי שיש האפשרית ההשפעה
האנטיחברתית. ההתנהגות על וטלוויזיה, קולנוע בעיקר
הברית; בארצות בעיקר זה, בנושא נערכו רבים מחקרים
שדה בתנאי וחלקם מבוקרים, מעבדה בתנאי חלקם
המימצאים בסיקור נתרכז הנוכחית בסקירתנו טבעיים.
בתנאים נערכו והללו הואיל רלבנטיים, שדה מחקרי של

! היומיומית. למציאות יותר הקרובים

כי להעיר, הראוי מן עצמם, במימצאים נדון בטרם אך
ההשפעה בדבר תיאורטית מחלוקת קיימת החוקרים בקרב
על ההתנהגות. על אלימות בסרטי צפייה של האפשרית
בלבד זו לא כאלה בסרטים צפייה אחת, תיאוריה פי
אף אלא האלימה, ההתנהגות את מגבירה שאיננה
משמש קרובות לעתים כידוע, כיצד? אותה. מפחיתה
את להביא יכול שאינו אדם למציאות. תחליף הדמיון
כן לעשות יתקשה לא במציאות, סיפוק לידי משאלותיו
אלימותי' "דחף יש מאתנו אחד ולכל מאחר בדמיונו.
כלל, בדרך אוסרת, והחברה ומאחר אחרת, או זו בצורה
אלימות במעשי הצפייה מאפשרת זה, דחף של גלוי ביטוי
עם בדמיון הזדהות באמצעות בעקיפין, הדחף סיפוק את
דחף את איפוא, מפחית, זה פורקןתחליף העלילה. גיבורי
להפחתה הצפייה גורמת ולפיכך, הצופה, בקרב האלימות

האלימה. בהתנהגותו מעשית

לפיה הפוכה, תיאוריה קיימת זו תיאוריה כנגד אולם,
ההתנהגות. בעיצוב חשוב תפקיד חיקוי באמצעות ללמידה
בהתנהגות לעלייה תגרום אלים בגיבור צפייה לפיכך,
מעשיו. על נענש הגיבור אין כאשר בעיקר האלימה,

נודעת הללו, התיאוריות שתי בין הניגוד לאור
הן התיאוריות שתי אם בשטח. לעובדות מיוחדת חשיבות

נכונה. משתיהן אחת רק הרי חדמשמעיות,

בין קשר נמצא זה בנושא שפורסמו המחקרים באחד
כלל, בדרך מתפרסמים, אשר מיוחדים, אלימות מעשי
נתגלו לדוגמה, אלימים. פשעים ובין התקשורת, באמצעי
רצח בעקבות: האלימה הפשיעה בשיעורי בולטות עליות
בפנימיית הרצח מעשי ;1963 בנובמבר קנדי, הנשיא
הרצח מעשי ,1966 ביולי ספק ריצ'רד ידי על האחיות

ההמונית התקשורת אמצעי השפעת
האלימה ההתנהגות על

נחשון ישראל ד"ר
את סיים בראילן. באוניברסיטת לקרימינולוגיה המחלקה ראש
באוניברסיטת וסוציולוגיה בפסיכולוגיה הראשון התואר לימודי
01311> באוניברסיטת  הדוקטוראט לימודי ואת בראילן
עבריינות. בנושאי מחקרים ערך וקרימינולוג כפסיכולוג בארה"ב.
"התשאול בנושא בראילן אוניברסיטת עם בשיתוף חוברת הוציא
עם בשיתוף זה בנושא כנס וערך הפלילית" בחקירה המדעי

ישראל. משטרת

שבמדינת מנטלואיס משטרת עצרה 1974 בספטמבר
מחוץ התרחש הרצח זוג. של ברצח כחשוד צעיר מיזורי
החשוד פעמים. מספר ונדקרו בראשם נורו הקרבנות לעיר,
בתחילה כי והסביר הכפול, הרצח את שביצע הוא כי הודה,
אולם, שוד, לבצע כדי שלו לרובה התחמושת את קנה
לקולנוע, נכנס הרצח, למקום הלך בטרם הקנייה, לאחר
ממלחמת משוחררים חיילים שלושה על סרט הוצג בו
חטפו שבמהלכו שנתי, טכס ערכו אלה חיילים וייטנאם.
לרדוף במטרה לחופשי, אותו שילחו כך ואחר צעיר זוג
הרוצחים ששלושת בכך, הסתיים הסרט ולהורגו. אחריו
לנוקם. עצמו שמינה אדם ידי על הם, אף ונהרגים נרדפים

סמיכות המראים מרבים, אחד הוא זה רצח מקרה
אלימות הצגת ובין אלימות מעשה בין קרובה זמנים
ביותר המפורסם המקרה ההמונית. התקשורת באמצעי
וואגלר אוולין בשם צעירה של רצח מעשה הוא זה מסוג
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האוניברסיטה מגדל מעל ושבים בעוברים ירה אשר ויטמן, צ'רלס ידי על שבוצעו ההמוני
"הבריחה הטלוויזיה סרט הקרנת לאחר שבוע במשך כי נמצא בדומה, .1966 באוגוסט המקומית,
במשרדי טלפוניים סרק איומי 13 נתקבלו במטוס, פצצה מטמין אשר אדם מופיע שבו הדין", ביום
הסרט. הוקרן בטרם תמים חודש במשך שנתקבלו האיומים ממספר שניים פי  התעופה חברות
על דיווח בעקבות מטוסים של החטיפה ניסיונות בשיעור עלייה על מצביעים אחרים מימצאים

שכזה. ניסיון

מעשי ובין המוצגת האלימות בין סיבתי קשר קיים כי אמנם, מוכיחים, אינם אלה נתונים
אפשרי. אכן כזה סיבתי קשר כי למחשבה, מקום נותנים הם אך למעשה, הלכה שבוצעו האלימות

העוינות מידת בדבר רוגבי בתחרות צופים רואיינו שנערכו, ה"טבעיים" הניסויים מן באחד
קלה. אתלטיקה של בתחרות צופים ביקורת, כקבוצת רואיינו, כמרכן ולאחריו. המשחק לפני שלהם
לרמת בהשוואה במשחק, הצפייה אחרי העוינות רמת עלתה הראשונה הקבוצה בקרב כי נמצא,
לא נתונה. הצופה אהדת היתה קבוצה לאיזו קשר ללא המשחק, לפני שגילו הבסיסית העוינות
הרוגבי משחק של האלים טבעו כי להניח, איפוא, סביר, הביקורת. בקבוצת דומה תופעה נתגלתה
נערים של קבוצות על שנערך דומה, בניסוי העוינות. תגובות את הצופים בקרב הגביר אשר הוא
אלימים, סרטים של בסדרה ברציפות צפו אשר נערים כי התברר סגור, במוסד שהו אשר עבריינים
לא סרטים של בסדרה במקביל, צפו, אשר נערים של מזו יותר אלימה התנהגות כך אחר גילו

אלימים.

הקשור חפץ של הימצאותו שעצם הוא, מעבדה במחקרי שנתגלו המעניינים המימצאים אחד
נבדקה זו שאלה במציאותי גם הדבר נכון האם אלימה. התנהגות מגביר נשק, כלי כמו באלימות,
תנאים באלו לבדוק רצו החוקרים לתנועה. הפרעה כדי תוך רמזור, ליד משאית העמדת באמצעות
הישראלי, לקורא להסביר המקום כאן המשאית. נהג לעבר הופרעה, שנסיעתם הנהגים יצפרו
על היה אחד במקרה ובכן, אלימות. למעשה העיר בחוצות הצפירה נחשבת מתוקנות שבמדינות
זכה רובים.כצפוי, עליו היו אחר, במקרה ריק. היה הוא אך רובים, לאיחסון מיתקן המשאית גבי

ריק. מיתקן שנשא מעמיתו, יותר ממושכות לצפירות הרובים נושא הנהג

בוטה שימוש גם למעשה, פיסי. במגע תמיד קשורה אינה אלימות זה, ממחקר שמתברר כפי
כמו נלמדת, מילולית אלימות גם האם השאלה: איפוא, נשאלת, אלימות. בבחינת הוא בלשון
שהודגם כפי חיובית, היא לכך התשובה הזולת? של בהתנהגותו מצפייה הפיסית, האלימות
בדוחף, נזף הנפגע ברחוב. בלכתו אחר אדם במתכוון", "שלא אחד, אדם דחף שבו "שדה", בניסוי
אורח עובר זה באירוע צפה מקרה, בכל באדיבות. אחר ובמקרה בגסות אחד במקרה השיב והלה
דחף בדרכו, הנבדק משהמשיך מספר, דקות כעבור נבדק. להיות מקרי, באורח שנבחר, כלשהו,
בגסות הם אף הגיבו גסה, בתגובה לכן קודם צפו אשר הנבדקים כי התברר, החוקרים. אחד אותו

באדיבות. הם אף הגיבו אדיבה, בתגובה צפו אשר הנבדקים, ואילו הדחיפה, על

מידת בין מובהק סטאטיסטי קשר קיים כי התברר, ילדים 400 על שנערך במחקר לבסוף,
אלה צופים של בהתנהגותם האלימות מידת ובין עשר, בגיל בטלוויזיה אלימים בסרטים הצפייה

מכן. לאחר שנים עשר
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במעשי צפייה כי הטוענת הלמידה, בתיאוריית איפוא, תומכים, ואחרים, אלה מחקרים
בפועל. האלימה ההתנהגות את מגבירה ולפיכך, והזדהות, חיקוי תגובות גוררת אלימות

אלימה. להתנהגות העיקרית הסיבה היא באלימות צפייה כי מכך ולהסיק להיחפז אין אולם,
שאליה הקבוצה של הערכים גורמים,כמו: של ממכלול דבר, של בסופו מושפעת, אלימה התנהגות
ילדים, אצל כי הוכח, למשל, כך, וכדומה. נשק, כלי של מציאותם קבוצתי, לחץ האדם, משתייך
המשפחה עמדת אלא אלימים, בסרטים הצפייה איננו אלימה התנהגות על המשפיע העיקרי הגורם

ההתנהגות. על רבה השפעה נודעת זו לצפייה כי ברור, אףעלפיכן, אלימות. כלפי

72



בס"ד

"הברירה חוק הוא בטבע היסוד חוק הטבע. לחוקי גמור
האכזרי בטבע י. גבר" דאלים "כל של מצב הטבעית",
מן חי  חי וכל החלש, את התקיף הקטן, את הגדול בולע
 כוחות בין ואכזרי נצחי איתנים מאבק זולתו. של החורבן
חוקי של המוצא נקודת ואילו הטבעי. העולם מהות זוהי
התורה זו. מציאות של מוחלטת שלילה היא התורה
להינתק לו המסייעים חוקים במערכת האדם את ציידה
רוחניות, מטאפיסיות לספירות להתעלות הטבעי, מהעולם
''בחיר או הבריאה נזר  לו שניתן הכינוי את ולהצדיק
שבמבנהו בכך המהר"ל2 אף רואה לכך רמז היצירה".
באמצע, הם האדם פני למשל הברואים. משאר האדם שונה
ויהיה למעלה פניו ישא ירצה אם למעלה. ולא למטה לא
בבחירתו. תלוי והכל למטה, פניו ישא ירצה ואם עליון,
ארבע על כפוף (ולא זקוף המהלך היחיד היצור הוא האדם
אלוקי חלק להיותו רמז למטה), שפניהן החיות כשאר
פרי ולא החיים, מבעלי לחלוטין שונה יצור ממעל,
דרווין). (כשיטת הקוף שראשיתה ביולוגית אבולוציה

 שגזל הגזלן בהלכה: גם ברור ביטוי לידי בא הדבר
ייגנב הנגזל החפץ כאשר לכן, הדין. מצד הגזילה את קונה
באחריותו חייב הוא יהיה הגזלן, ברשות בהיותו יישרף או
הטבע, מעל שהיא שהתורה, אלא לו. שייך היה כאילו
הטבע מצד כלומר, הגזילה"3 את "והשיב לאדם: ציוותה
אתה חייב אלא נשרפה, שלך נשרפה, אם ולכן שלך, היא
ונעלה גבוה להיות לך שציוותה התורה, פי על לשלם
שני בין סכסוך של במקרה מזו, יתרה הטבעיים. מהחיים
יותר האחד את להצדיק עדים או ראיה כשאין אנשים,
לחוות יכולים אינם התורה דייני כאשר דהיינו, מרעהו,
והוכחות, ראיות מחוסר התורה, דעת פי על בסכסוך דעתם
דאלים "כל ופוסקים הטבע חוקי את מקבלים הריהם
תוכל לא הטבע, מעל שהיא שהתורה, היות מדוע? גבר".
לחכמים אם כי לנביאים, ניתנה שלא משום בזה, לדון
הובאו לא כי לפסוק, ידעו לא ואלה התורה, בחכמת

מוכחות. ראיות בפניהם

דרישות את הת1אמים חוקים התורה בחוקי יש אם וגם
"ואהבת מצוות כגון החברה, של היסוד תפיסות ואת הטבע
וכיבוד עניים6' מתנות הגר5, אהבת כמוך"" לרעך

ל''ד1 דף בתרא, בבא ע"במסכת
פילוסוף2 מפראג, ליווא קבליסטר'
323 ה', ויקרא
18וי י"ט, ויקרא
519 י', דברים
6109 ט''ו, ויקרא

לרוח החומר בין הגומלין יחסי
היהדות במקורות

נילמן שלמה הרב רבפקד
של המופת עיטור בעל הגבול. משמר של ראשי כרב שנים 8 משרת
בירושלים, וד"נות לרבנות פישל הרי מכון בוגר ישראל. משטרת
זכה לישראל. הראשיים הרבנים ידי על ולרבנות להוראה הוסמך
עוסק שונים. בנושאים הלכתיים מחקרים פרסום על רבים בפרסים

ומשפחה. אישות בעיות בפתרון רבות

מחד והמדעית הטכנולוגית הקידמה בו דור בדורנו,
חברו גיסא, מאידך נעלה כערך החמדנות והתעצמות גיסא
שהגיעה דומה המודרני, האדם נפש על והשתלטו יחד
לבין ישראל תורת חוקי שבין כביכול, הסתירה, לשיאה
מערכים מתערטל שעולמנו בשעה שהרי, המציאות. עולם
והנאות המתירנות החופש, את נם על ומעלה "מיושנים"
לצמצום צרוף, מוסר לערכי להטיף התורה ממשיכה  הגוף
האדם. של רוחנית ולהתעלות לצניעות החומר, בהנאות
העבר אל חטוף מבט מעולם. דברים היו כבר אולם
בניגוד התורה מחוקי חלק עמדו ומתמיד מאז כי יעיד,
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הטעם הודגש במצוות כלומר, אני"8. קדוש כי תהיו "קדושים הרעיון הודגש תמיד הורים7,
חוקים. מערכת הותקנה למענם אשר החברה או הפרט תועלת ולא המטאפיסי

האמיתי והצדק החברתי הצדק
להיות באים אלא דתית, מאמונה נובעים שאינם ויושר, צדק חוקי של מציאות כמובן יש
הצדק קדושת על לא נוסדים אלה חוקים החברה. תקנת או חז"ל, כלשון העולם"9, "תקנת
עוול עושה בפני הגודרים חוקים לה יהיו לא אם כי הכרה, לידי באה שהחברה משום אלא האלוקי,
את איש מלכות, של מוראה "אילמלא אבות: בפרקי ז"ל חכמינו כלשון בסכנה. קיומה עומד 
למנוע וכדי גבר", דאלים "כל של אבזרי טבע חוק לאותו אחרות. במילים . י בלעו"0 חיים רעהו
ורכושו. האדם חיי את וישמרו שיגדרו חוקים לעצמה ותיקנה החברה עמדה ובוהו, תוהו של מצב

רק ונשמר מתקיים עצמית, אהבה רק כאמור, ומקורו, החברה, תקנת על שנוסד זה, צדק אולם
שונה בצורה קיומה בסיס את הרואה חדשה, חברה שתקום ברגע אתת. חברה של סגור במעגל
הביסוס זהו בהשקפותיה. ממנה השונה הראשונה, לחברה להתנכל לעצמה תתיר קודמתה, משל
המוסר וקעקוע ימני, או שמאלני אידיאל למען רצח השלום, למען מלחמה של ה''לגיטימי"

כביכול. יותר, טוב עולם להשגת

היורד אבינו אברהם על בסיפור התורה נותנת הזה, ה"טבעי" הצדק של לרפיונו מוחשי ביטוי
וחייתה בעבורך לי ייטב למען את, אחותי נא "אמרי לה: ואומר אבימלך, אל לפלישתים, אשתו עם
דברי על והרגוני הזה במקום אלוקים יראת אין "רק כי זה, מפני חששו וכל י י בגללך" נפשי
אלוקים, בצלם שנברא והאדם, החיים בקדושת האמונה ללא אלוקים", "יראת ללא .12 אשתי"
שמתרחש ומה הטבעי", "הצדק חוקי שוררים בממלכתו שהרי אברהם, את להרוג לאבימלך מותר

שתיים. על המהלכת טבעית חיה אלא שאינו האדם על גם חל  זו תפיסה לפי  בטבע

השואה". "דור בדורנו, ראינו זה "צדק" של לחולשתו ועגומה מחרידה מוחשית, דוגמא
וההרג החורבן את חוללה בעולם ביותר והמתקדמת המפותחת התרבותית, המעצמה דווקא
יראת ש"אין שבמקום לכך ניצחת הוכחה היא זו שואה העולם. פעם אי שידע ביותר הנוראים
חברתיים ונימוסים ישרים חוקים גם אלוקים, בצלם שנברא האדם בקדושת אמונה ואין אלוקים"
היצר של ריסונו בו. מתעורר הטבעי החייתי כשיצרו האדם את לרסן כוח עוצרים אינם טובים,

ומוסריותה. התורה וזוהי  לטבע מעל שהוא מכוח רק יבוא הטבעי
עקרונות הם שעקרונותיו ויותר, יותר מתברר המוחלט, הטוב אל מתקרב שהעולם ככל ואכן,
נעשה והתנ"ך כולו, העולם אל הנצרות באמצעות התורה מוסר יסודות עברו כך ישראל. תורת
 בהיסטוריה צדק תנועת שבכל לכך המקובל ההסבר גם זהו העמים. רוב חוקות של מוסרי בסיס
דחפם התורתי הצדק שחוש יהודים, בראש תמיד צעדו  סוציאלית או פוליטית תנועה זו ותהא
ידי על כבר בוטאו שרעיונותיה מרכס, קרל תורת כמובן היא לכך הכותרת גולת ההכרה. בתת
תורת של פירות הוא  צדק בענייני העולם אומות שמבינות מה כל כי שאמר י ז"ל3 הרמב''ן
באמונתן נשארות האומות היו ישראל תורת ללא כי היא, הדברים כוונת פירותיה. פרי או ישראל

אלוקית. והשראה מוחלט צדק של תחושה ללא אלימים, טבע" ל"חוקי כפופות האלילית,

12 כ', שמות י
.1 ט''ו, ויקרא 8

בבל7גיטין,מ"ח 9

2 פ"ג, אבות י 0
'3 בראשית, י י

11 כ', שם, 12

תכל"ה. בוורשא, נדפס בסרקושטא. בדרשתו נחמן, בן משה רי י 3
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לרוחניות כביטוי וטוהרה כשרות דיני

כגון: כביכול, התמוהים,  בשכלנו מובנים הבלתי גם  התורה בחוקי מעמיק עיון ואמנם
קיום באמצעות הבא הנפש, זיכוך כי יבהיר  ו"כלאיים"4ו "שעטנז" חזיר, אכילת איסור כשרות,
ועמידה מוסרית רמה לעם שהבטיח זה הוא לרוח, חומר בין הקיימת מהתלות כתוצאה המצוות,
ומושג הואיל אנוש, בשכל מובן שאינו מושג הוא מצוות, באמצעות הנפש זיכוך ערכיו. על איתנה
אין אחרת, או זו מצווה של והגיונה טעמה יודעים אנו אין אם גם ולכן, שכלי. אינו בכללו הנפש
העומדים באמצעים ולניסוח להגדרה ניתן אינו פשוט הוא קיים. לא שהטעם הדבר פירוש
בשבח מדברת התורה הכשרות. דיני את ניקח הדגמה, לשם מטאפיסי. הוא והטעם היות לרשותנו,
נבלה בהמה, בשר אכילת כי ואומרת עצמית, להתקדשות חיובי כאמצעי הכשרות, דיני שמירת

האדם. אישיות על הרסנית השפעה משפיעה וטריפה

לידי האדם את תביא אסורים מאכלים מאכילת ההימנעות עצם כי כך, מתוך להבין שאין ברור
ומטמאים משפילים יסודות של היעדרם ידי על לכך, הדרך את עליו תקל בוודאי היא אבל קדושה,
העוף ובין לטמאה הטהורה הבהמה בין "והבדלתם בתורה האזהרה משמעות היא וזו האדם. בגוף
ה', אני קדוש כי קדושים, והייתם ובעוף.... בבהמה נפשותיכם את תשקצו ולא לטהור, הטמא
מקיפים אלא בלבד, האדם לגוף עניין אינם הכשרות דיני . 5י לי" להיות העמים מן אתכם ואבדיל
התפיסה את בהחלט תואם זה דבר לחלוקה. ניתנת שאינה כיחידה האדם, אושיות כל את הם
שהגישה דומה והנשמה. הגוף והרוח", "החומר לאיחוד תמיד השואפת העקרונית, היהודית
במפורש שצוינו ובמטרות בטעמים שמוצאה זו היא הכשרות לדיני היחידה האמיתית המדעית
ביותר, מוטעה הוא נקייה" "בלתי התרגום "טמאה". נקראת  באכילה האסורה בהמה בתורה.
במובן פעם אף משמש אינו "טמא" המונח ואילו במהותו, תומרי שהוא לנושא עניין שהוא מכיוון
לנו תתגלה "טמא" המושג של הנכונה הוראתו מטאפיסי. או מוסרי במובן תמיד אלא חומרי,
 "טומאה" המושג של היפוכו את מציינים מושגים שני המושג. של כהיפוכו נתבונן כאשר
והיפוכה המוסר לתחום השייכת אחת, טומאה: סוגי שני של קיומם עובדת וטוהרה. קדושה

טוהרה. והיפוכה המטאפיסיקה לתחום השייכת השניה, קדושה;

אפשר כיצד האדם? של רוחו חיי על להשפיע מאכל יכול כיצד השאלה נשאלת זאת, ובכל
הנשמה? אל הגוף מן כזה מעבר להסביר

נמצא ועוד עין, למראית קושי אלא איננו הזה שהקושי נמצא זו, בבעיה חקר כשנעמיק
הגומלין יחסי של הנושנה התעלומה בעצם, זוהי, דווקא. הכשרות לדיני מיוחדת אינה זו שבעיה

והרוח. החומר שבין

אריסטו ימי מאז התקופות, בכל הדעות הוגי גדולי של מחשבותיהם את העסיקה כבר זו בעיה
ההקבלה תורת עליה. שניתנו התשובות הן ושונות אנו. לימינו ועד כן, לפני ואף ואפלטון

ביניהם. גומלין השפעת ללא במקביל, ונשמה גוף של קיומם מניחה הפסיכופיסית
הפילוסופיה ולבסוף, והנשמה. הגוף בין גומלין פעולת אמנם ישנה כי טוענת אחרת תיאוריה
כי להכחיש סיבה אין החומר. השפעת של תוצאה לדעתנו, בצדק שלא ברוח, רואה החומרנית
היא האמת אך האדם. של והרוחניים השכליים חייו על משפיע שהאוכל אפשרות, קיימת

.9 י"ט, ולקרא, "'
2625 כי, ויקרא, 15
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הזה היום עד שביניהם. היחס טיב מהו לקבוע מכדי מועטות והרוח החומר מהרת על שידיעותינו
הרוח. מהות בדבר וכמה כמה אחת ועל החומר. של האמיתית מהותו בדבר הטבע מדעני מסופקים

עצמם. החיים בתעלומת הדורות, כל סוף עד בעינה זו בעיה תישאר מטאפיסית, ראות מנקודת
רוח על להשפיע התזונה יכולה כיצד השאלה, קיימת ולא כמעט הפיזיולוגיה של מבטה מנקודת

ואופיו. האדם

למיניהם, הסמים או המשכרים למשקאות בקשר שוטרינו של היומיומי הניסיון סמך על
שהתזונה, המודרנית הפיסיולוגיה מודה רוחו, על גם אלא האדם גוף על רק לא לרעה המשפיעים
הגוף תזונת אחרות, במלים רוחו. חיי על והן האדם של גופו מצב על הן פועלת כללי, באופן

הדוק. בקשר זו אל זו קשורות הנשמה ותזונת

היוצא זה אלא לפה, הנכנס שלא הישנה, שבאימרה מזו יותר גדולה שגיאה איפוא, לך, ואין
יחסם להצדיק הרוצים יהודים ידי על מובא אבל יהודי, אינו שמקורו פתגם זהו המטמא. הוא ממנו
מכחישות פיסיולוגיות ועובדות פילוסופית, מבחינה שטחי, משפט זהו הכשרות. לדיני השלילי

פשוטה. היא זו לבעיה התשרבה דתית מבט מנקודת אותר.

רע ומה טוב מה לדעת מיטיב ודאי האדם, של ונשמתו גופו את ברא אשר העולם, בורא
על לרעה משפיעה מסוימים, ודגים עופות חיות, בשר שאכילת במפורש, קובעת התורה לברואיו.
אינו והנשמה, הגוף בין האמיתי היחס על מאוד מוגבלות ידיעות אלא לו שאין ומי האדם, נשמת
של לקטיגורית האסורים, המאכלות דיני שייכים דבר של בסופו כי שאלות, להציג איפוא רשאי

הפנימי. טעמם מה בוודאות יודעים אנו שאין מצורת  החוקים

אותם מסווג הכשרות, דיני ביסוד בריאות סיבות הרמב"ם,הרואה שאפילו לציין מעניין
אומר זאת עם שלו. הנבוכים" ב"מררה רהן חזקה" ב"יד הן החוקים, של בקטיגוריה במפורש
ודבר כוחו, כפי עניינם סוד ולידע הקדושה התורה במשפטי להתבונן לאדם "ראוי 6י הרמב"ם
ידוע". טעמם שאין המצוות הן והחוקים בעיניו... קל יהא אל לו ידע ולא טעם לו ימצא שלא
בחלב גדי תבשל "לא משולשת. אזהרה בצורת בתורה מובא וחלב בשר איסור לדוגמא.
בשר על משולשת חזרה באה שבכתב, כזו בסיני שנאמרה פה, שבעל לתורה בהתאם . אמו"17

לעבירה. כסייג בלבד, סופרים מדברי שאיסורם מקרים ויש . 8י וחלב

תערובת האוסרים לאווים, לקבוצת שייכת זו שאזהרה כנראה אבל זה, בנושא רבים טעמים יש
בכלאיים, בהמה בהרבעת אנו אסורים כן הבריאה. לסדר כמנוגדת בה ורואים שונים מינים של

9י. יחדיו וחמור בשור בחרישה ואפילו וכרם, בשדה כלאיים בזריעת

למינה. להתפתח עליה והוטל מינה, לחוק בהתאם ברייה כל נבראה עולמו, את ה' כשברא
הנצחית בחוקיותם התערבות שכל טוענים קבלה בעלי שלה. הייחודי המין לחוק בהתאם כלומר,
במעשה "מכחיש זה דבר שכן היא, לרעה העולם, בבריאת הבורא ידי על שנקבעה כפי המינים, של
מאוד מעניינים נוספים הסברים (יש בחלב, בשר איסור טעם גם דעתם, לפי וזהו, הבראשית".

מהכילם). היריעה קצרה ארלם

כי'ו. פרק גי חלק נבובלם", "מורה חי. הלכה חי, פרק מעילה, הלבות מימון, בן משה ר' 16

נ''ג19,ל''ד26. שמות 17

.21 י"ד דברים קט''ו; דף חולין, בבלי, 8ו

19 י"ט, ויקרא, י 9
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התורה אשה". שמלת גבר ילבש ו"לא 20 אשה" על גבר כלי יהיה "לא של האיסור גם כן
כך ולצערנו בסטיות, אף מתבטא שווה, חיצוני במראה המתחיל המינים, תחומי טשטוש כי צפתה
כל מעל "גבוהה הדעות: הוגי מגדולי אחד זצ"ל, הירש הרב כך על כתב וכבר בזמננו. הדבר
כחוקים לשינוי, ניתנת ובלתי נצחית ישראל, של החיים חוקת התורה, לה עומדת אנוש חקירת
חקק אשר ה' באדמה. הזרע גרגיר יצמח פיהם שעל ובחוקים בשמים הלכת כוכבי נעים פיהם שעל
לקיימה נדרשים ואנחנו תורתו את לנו נתן אשר ה' הוא הכרח, מתוך מקיימו שהטבע החוק את

משתנות. אינן התורה מצוות גם כן משתנים, אינם הטבע שחוקי וכשם החופשי, מרצוננו
לבדו וה' הואיל תהיה, לא המצוות לתוקף סיבה אך עיניים, מאירת שתהא לה אפשר חקירתנו

כאחד. התורה ולחוקי הטבע לחוקי הסיבות סיבת הוא
י2. שמתי" לא וארץ שמים חוקות ולילה, יומם בריתי לא "אם כך על אומר ירמיהו הנביא
טורח המדע רק לוויכוח. ניתנות שאינן אמיתיות לעובדות הכל בעיני נחשבים הטבע חוקי
שאיננו משום מציאותם את יכחיש לא אבלאיש סודותיו, ולגלות הטבע חוקי את להבין ומשתדל
אינן אשר קבועות, אמיתות להיות עליהם התורה. לחוקי ביחס להיות צריך כך אותם. מבין
שהיא התורה, להבינן. כדי לטרוח יש אלא אותן, מבינים אין אפילו וספק פקפוק לשום ניתנות
הבנת לפי נמדדת אינה אמיתותה אשר וארץ, שמים חוקת כמו להיות צריכה ולילה" יומם "ברית
גורם מכל יותר ותרמו אומתנו של אופיה את עיצבו התורה שמצוות גם מה גרידא. האנושי השכל
הן נשמתו, את והאצילו העם גוף את עידנו הן ישראל. כנסת של לקדושתה עמנו, בתולדות אחר
על הדורות במשך להילחם לעמנו ואפשרו בקרבו העצמית וההקרבה השם קידוש רוח את הולידו
וקדושת האדם כבוד ועל המוסרית, החירות על ה', ייחוד על האדם, של ביותר הנעלים רעיונותיו

חייו.
רבים להקיף התחילה ישראל בעם היהדות למקורות השיבה כי לשמחתנו, אנו, ורואים
והמביאה הצרופה האמת היא היא כי והאמונה, התשובה אל דרכם ומוצאים המחפשים מבינינו,

עליון. נפשי וסיפוק רוחני אושר האדם על
מקרא בנו ויקוים הנפלאה ומםורתנו הנצחיים מקורותינו אל ונשוב האמור בכל איפוא נתבונן

בימינו. במהרה 22 " ה' את דעה הארץ "ומלאה שכתוב

5 כ"ב, דברים, 20
25 ל"ג, ירמיהו, י2
9 י"א, לשעלהו, 22
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