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המערכת. כתובת
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ישף*ל משטרת
מה"ד(קח"ר

י^י^ חינוד מדור נכבדים, קוראים

הסטטיסטיקה ועבריינות. פשיעה בנושאי ציבורית להתעוררות בישראל עדים אנו לאחרונה
אלימות רצח, כמו העבירות סוגי במרבית עלייה של מגמה על מצביעה המדווחת הפלילית
הפלילית לסטטיסטיקה מתווספת לאחרונה רכוש. ועבירות בבתיספר אלימות במשפחה,

מפשיעה. פחד של תחושה אף ולעתים האישי בביטחון פגיעה של תחושה

להתמודדות יצירתיים רעיונות לפיתוח נאותה במה משמש וחברה" "משטרה העת כתב
ועבריינות. פשיעה עם אפקטיבית

מירב את לכלול צריך בפשיעה האפקטיבי המאבק לכן, תעשהמלחמה". "בתחבולות
של ה"חוכמה" ובציבור. במשטרה הקיימים והאינסטרומנטלים האינטלקטואליים המשאבים
אזרחים בקרב ציבוריים, בארגונים באקדמיה, מצויה ובעבריינות בפשיעה איכותי מאבק

ומפקדים. שוטרים אצל וכמובן
אקדמית ראייה מזווית בתחומם לכתוב וחברה משטרה בנושאי לעוסקים קוראים אנו

ביקורתית.
ביקורתית, אקדמית תשומה עם יחד שטח מניסיון שנצבר מקצועי ידע הכוללים מאמרים,

איכותית. בכתיבה מאזן שילוב מהווים

הגומלין לקשרי המתייחסים ומחקרים, מאמרים של מגוון כולל 2 מס' וחברה" "משטרה
מחקר, תמצית זה עת בכתב מופיעה כן, כמו מתפקדת. היא שבה לסביבה המשטרה שבין
קבוע, פרק במסגרת זאת הפנים. לבטחון המשרד של הראשי המדען באחריות שהתבצע

הראשי. המדען באחריות הנערכים שונים למחקרים שיוקדש

גימשי דני ד"ר תתניצב
ראשי עורך
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בסיסית פוליטית כפיפות בין משטרתישראל
מצבית אוטונומיה לבין
גלבוע מאיר ניצבמשנה

העסקיים ההגבלים ברשות החקירות מח' מנהל כיום

מבוא
האזרחית לזרוע לה "אל במשפט: ופוליטיקה" "מלחמה סיפרו את מסיים ברודי ברנרד
הצבא (על הפיקוח את לידיה ליטול עליה התנצלות, של שמץ וללא שמריה, על לשקוט
בהתייחס גם יפה זו אמירה .(423,1980 (ברודי, בדין" לה שייך היה ומתמיד שמאז מ"ג), 
שנראה כפי כי, אם עצמה, המשטרה לבין המשטרה על הממונה הפוליטי הדרג בין ליחס
האזרחי הפיקוח במהות גם ולכן הארגונים, שני בין מהותיים הבדלים מספר יש בהמשך,
והמקצועיות המנהליות המערכות על הפוליטי הדרג של אזרחי שפיקוח ספק, אין עליהם.
ויתן כדין, תפקידיו את יבצע המנהלי הדרג כי להבטיח, כדי הכרחי, הוא המדינה של
"מפעיל בחירתה (שבעצם הנבחר השלטון של האזרחית הזרוע לאזרח. ויעיל טוב שירות
מהותה למעשה, וזוהי, הנבחרים, במנהיגים שליטה" של יחסית גבוהה דרגה הפשוט האזרח
המדיניות1, לקביעת האחראית היא (3 ,1956 ,03111 וראה דמוקרטית, תיאוריה כל של
מהמדיניות יסטה שלא זה, דרג על לפיקוח אחראית גם והיא המנהלי, הדרג יפעל שלפיה

המדיני. הדרג ע"י שנקבעה
להפעלת האחריות את המודרנית המדינה העבירה שלו המנהלי, מהדרג חלק היא המשטרה
משטרה של המרכזית הבעיה חוץ). כלפי  (והצבא פנים כלפי מטעמה לגיטימי כוח
של המקצועי הדעת שיקול עצמאות בין נאות איזון על שמירה היא דמוקרטית במדינה
לבין גיסא, מחד החוק) (למעט חיצוניים בגורמים המשטרה של פעולתה תלות ואי אנשיה
למשטרה, ייחודית אינה הבעיה גיסא. מאידך העם, רצון את המייצג הנבחר, לשלטון כפיפות
נרחבות, סמכויות שלמשטרה מפני אולם, הממשל. של המנהלי הדרג כל על חלה אלא
שפיקוח לוודא, יש אך עליה, האזרחי לפיקוח מאוד רבה חשיבות יש בכוח, השימוש וביניהן

בשלטון. הממשל של לשימורו בלעדי למכשיר אותה יהפוך לא זה
הכפפתו עלידי נשמרת זה, בכלל המשטרה ושל המינהל דרגי של הדעת שיקול עצמאות



שרירות), חוסר אפליה, חוסר לב, תום ויושר, הגינות (כגון המנהלי הדעת שיקול לכללי
וניגוד פנים משוא על ואיסור הטיעון זכות (כגון הטבעי הצדק לכללי הכפפתו ועלידי
בדמוקרטיה העם רצון ביטוי של ההיבט .(33 דקל, ,4566/90 בג"ץ לדוגמא ראה  עניינים
תוצאת בהיותו העם, לרצון ביטוי עצמו (שהוא לחוק המינהל כפיפות עלידי נשמר
המנהלי הדרג כפיפות ועלידי המחוקקת) הרשות  הנבחר הפוליטי הדרג של הפעולה
שנתמנו מי או נבחרים עומדים הממשלה משרדי שבראש לכך, (והביטוי הפוליטי לדרג
חברי  נבחרים עלידי ואושרו למשל, הממשלה, ראש  נבחרים עלידי אלו לתפקידים

הכנסת).
ראה הישוב, בתקופת כבר כן, לפני שאף הגורסים (ויש מדינתישראל של הקמתה מאז
,1991 אהרני, ,148,1986 שפרינצק, ;110103,1974 ראובני, ;011(160 1973,16 למשל,
מחד הציבורי המינהל של הדעת שיקול עצמאות בנושא הדיון אותנו מלווה (214209
ציבורי לדיון שזכתה העיקריות התופעות אחת גיסא. מאידך שלו והפוליטיזציה גיסא
משטרת גם הציבורי. המינהל בתחומי הפוליטיים המינויים של זו הייתה סוער ומשפטי
לבקרים, חדשות מואשמים, ואנשיה כשהיא הסערה, בעין רבות פעמים הייתה ישראל
הממונים השרים כאשר או כאלה, לב נטיות לפי או פוליטיות הנחיות לפי תפקיד בביצוע
מסוים, ממשל על המגינה כזרוע או הפוליטיות נטיותיהם לפי בהפעלתה הואשמו עליה

השלטון. על דווקא ולאו
רבים מחקרים אך פוליטיזציה, לבין אוטונומיה בין השנים במשך נעה משטרתישראל
כפיפותה בין הרצוי האיזון לאור המשטרה, של תפקודה את להאיר כדי אין.  זה בנושא
בנושא המתנגשות הגישות לשתי בתחילה אתייחס הפוליטי, לדרג כפיפותה לבין לחוק
לו שגם הצבא, לבין הפוליטיקה בין ההפרדה בעניין הרבה הספרות את בקצרה אסקור זה,
של ההשפעה את אציין ובסוף לגיטימי, כוח להפעלת המדינה מטעם הסמכות הוענקה

משטרתישראל. על פוליטיזציה  אוטונומיה ברצף התנודות

לתנועתיות ממלכתיות בין

המנהלי הדרג לבין הפוליטי הדרג בין ההפרדה .התפתחות א
של יחסית המאוחרים בשלבים רק הופיעה המנהלי הדרג לבין הפוליטי הדרג בין ההפרדה
(בצורותיה והמשטרה הצבא לרבות המינהל, היה שנים מאות במשך האנושית. ההתפתחות



הממשל של זרוע ,(1829  ב באנגליה המודרנית המשטרה הקמת לפני המוקדמות,
השרירותית מדיניותו ואכיפת עליו הגנה היו העיקריות ומטרותיו עת, באותה בשלטון המחזיק

דמוקרטית. והבלתי
המתמשך במאבק באנגליה, לראשונה, כנראה הופיעו, אלו דרגים שני בין ההפרדה ניצני
ציון נקודת צבאיים. תקציבים אישור על ובעיקר סמכויות על המלך לבין הפרלמנט בין
מסים להטיל מוסמך אינו המלך שלפיו ,1297  ב שם שהתקבל חוק היה זה במאבק חשובה
במאה משיאיו לאחד הגיע המאבק .(17 ,1962 (ץ$\\%$ הפרלמנט אישור ללא חדשים
הפרלמנט, של מעמדו התחזק אז הפרלמנט. לבין הראשון צרלס המלך בין השבעעשרה

המנהלי. המנגנון לבין המלך בין ההפרדה לחיזוק שתרם
להחלפת לגיטימציה יש כאשר זה. לתהליך חזקה דחיפה נתנה המדינות של הדמוקרטיזציה
גיסא, מחד המדינה של ההמשכיות את שיבטא בגוף, צורך יש שנים, מספר מדי השלטון
אחד גיסא. מאידך המתחלף השלטון של המשתנה המדיניות את מקצועית בצורה ושיבצע
הוא בו ,(1861  ב (שהופיע נציגים" של "ממשל מיל של בספרו כבר נמצא לכך הביטויים
 המנהלי הדרג לבין בלשונו, החופשי" "הממשל היא המחוקקת, הרשות בין בהפרדה דן
הממלכתיות, שהגישות אפוא, תימה, אין .(114 תשי"ח, (מיל, מאומנים" פקידים של "ממשל
גישות ואם המערבית, המנהלית המחשבה פרי הן המנהלי, הדרג של בעצמאותו הדוגלות
דמוקרטיות במדינות שמדובר הרי למשל), (יפן, אחרות למדינות גם דרכן מצאו כאלה

2.(20  12 ,1990 (גזיאל,
ניכר חלק העברת המודרניזציה, תהליכי של תוצאה גם היא המנהלי הדרג התפתחות
ממשלתיים במנגנונים להחזיק העולה והצורך למדינה, והקהילה המשפחה מן מהמטלות
;25,1990 גזיאל, ;1887 (מ1150^ץ, הגדולה המדינה ניהול של הגוברת המורכבות עקב גדולים
המדינה בתוך הפרט שלום את הן להבטיח הגובר ההכרח מן וכן ,(87 ,1978 אייזנשטדט,
בינלאומית במערכת המדינה של הלאומי הביטחון את והן מ"ג) המשטרה, ע"י (ובעיקר

.(89 ,1979 ,\3112¥) אנרכית

הפוליטי לדרג המנהלי הדרג כפיפות ב.

לדרג המנהלי הדרג של הכפיפות צורת בנושא עיקריות גישות לשתי להתייחס מקובל
לבין המנהלי הדרג עצמאות בין האיזון נקודת את ממקמת גישה כל ואופייה. הפוליטי
הממלכתית הגישה הן בקצרה נציג שאותן הגישות אחר. במקום הפוליטי לדרג כפיפותו

התנועתית.3 והגישה



הממלכתית הגישה (1

של הפוליטי הדרג לבין הציבורי המינהל בין גמורה הפרדה גורסת הממלכתית,4 הגישה
איש לבין הפוליטיקאי בין פונקציונלית בחלוקה היא זו גישה של עיקרה המבצעת. הרשות
מישהו ..." כי ולהחליט מדיניות לקבוע מדיניות, לעצב הוא הפוליטיקאי תפקיד המינהל.
הפעולה. כיוון את להם שיקבעו הפוליטיקאים, את הפקידים צריכים לכן למשול. צריך
טכנית, החלטה לא זו חברתיים. עדיפות סדרי על להחליט מישהו מחייבת המחסור תופעת
זה בזה, לעסוק לפקידים אסור לכן, ביורוקרטית. החלטה לא זו מחשב, של החלטה לא זו
את לבצע הוא המינהל תפקיד ואילו .(15,1993 (פרידמן, הפוליטיקאים" של תפקידם
בהפרדה רואה הממלכתית הגישה הפועל. אל מדיניותו את ולהוציא הפוליטיקאי, החלטות
פוליטיים וכוח עוצמה של צבירה למניעת הדמוקרטיה, על לשמירה ביותר חשוב אמצעי זו

הפוליטיקאים בקרב שחיתות ולמנוע מצומצמת, אנשים קבוצת בידי או אחד גוף בידי
את לביצוע להחדיר לשרים לאפשר רצוי "לא שכן המדינה, של המנהלי המנגנון ובקרב

.(17 (שם, הפוליטיים" העקרונות
כשירות עלפי נעשה המדינה בשירות למישרות מועמדים מיון הממלכתית, הגישה פי על
מקביעות נהנים הפקידים ומיומנות. ותק לפי בדרגה וקידום ת3101'{1401115)  הכושר (שיטת
על הפיקוח החיים. לכל קריירה המדינה שירות במסגרת רואים ובדרךכלל בעבודתם,

המדינה. שירות נציבות דוגמת מרכזי, גוף בידי נתון הפקידות
להחלטותיו המידה קני פוליטיים. משיקולים נקי להיות צריך הציבורי המינהל זו, גישה פי על
פרטיקולריים, אינטרסים ללא מקצועי שירות להעניק עליו אוניברסליים. הם ולתפקידו

הפוליטי. הדרג עלידי הנקבעות המטרות, להשגת לפעול ועליו
(דוגאן, עוצמתו והגברת המינהל התחזקות היא הממלכתית הגישה של התוצאות אחת
ציבורי שירות של טיפוס" ל"אב נחשב בבריטניה הציבורי השירות למשל, כך .(1984

טלוויזיה בסדרות זו עוצמה הנצחת כדי עד ביותר, רבה עוצמתו ואכן פוליטי. ולא ממלכתי
.(68¥ ,£181:1ח1ךת6ת1ת? (18161מ68141¥ סאטיריות

התנועתית הגישה (2

כן, ועל הממשלתית. בביורוקרטיה פוליטית שליטה היא התנועתית הגישה של עיקרה
רעיונית קירבה של קריטריון עפ"י הפוליטיקאים עלידי הציבורי השירות עובדי מתמנים
לתפיסה זרה אינה זו גישה (ת8161'>0118ק8). מפלגתית  תנועתית השתייכות אפילו או
אלו. בתפיסות דווקא מקורה פרדוקסלי, באופן ואולי למעשה, הדמוקרטיתליברלית.



המינהל של האנושי ההרכב על זו, תפיסה שלפי הרי ייצוג, על מבוססת הדמוקרטיה בהיות
פוליטית למפלגה לכן, הפוליטי. "רצונו" ועל הפוליטי הרכבו על הבוחרים, קהל את לייצג
הציבורי במינהל השונים לתפקידים למנות הצדקה יש דמוקרטים, באמצעים לשלטון, העולה
במתן רבה חשיבות רואה הליברלית התפיסה זאת, מלבד דרכה. עם המזדהים אנשים
משרה כל על להתמודד הציבורי, לשירות מחוץ הוא אם גם אזרח, לכל וזכות אפשרות
הגבוהות המישרות כאשר בכירים. תפקידים על לרבות כמובן), שווים, (בתנאים ציבורית
כרצונו לאכוף הפוליטי לדרג יחסית קל אחד, כל בפני פתוחות הציבורי השירות של
הפוליטי שהשיקול פקידים, אותם כופפים לתפקידיהם, ומשנתמנו אלו, לתפקידים מינויים

הפוליטי. הדרג של לרצונו דעתם שיקול את במינויים, בלט
המחליט הפוליטי הדרג בין הפרדה להיות צריכה ולא אין התנועתית, הגישה עלפי
גישה לפי אלו, דרגים שני הזו. המדיניות את המבצע המנהלי הדרג לבין מדיניות והמעצב

נפרדות. רשויות או ישויות אינם זו,

? המנהלי הדרג לבין הפוליטי הדרג בין להפריד האם ג.

שמירה הם הממלכתית הגישה של החשובים היתרונות וחסרונות. יתרונות הגישות לשתי
סטנדרטים של קיומם בפוליטיזציה; הטמונים הפליה ומגרימת זרים שיקולים מפני
החלטות של יעיל בביצוע המנהלי הדרג והתמחות להחלטות וידועים קבועים וקריטריונים
רכישת אובייקטיביות; הקרוב); הבחירות למועד (מעבר ארוך לטווח ראייה הפוליטי; הדרג
אלו, ליתרונות בנוסף וכיו"ב. העבר מן לקחים הפקת יכולת התמחות; וניצולו; ניסיון
המדיניות לקביעת הלגיטימציה שבדמוקרטיה, היא, הממלכתית לגישה התיאורטית ההצדקה
של,המשפט הייצוג תיאוריית לפי הנבחר. הדרג שהוא מפני הפוליטי, לדרג היא
החלטות כולה,... לאומה חוקים) (כולל הכנסת החלטות את לייחס "יש הקונסטיטוציוני,
.(332 תשל"גל"ד, (קליין, ובשמה" האומה במקום הפועל אורגן של החלטות הן הכנסת
למינהל. הביצוע את ולהשאיר ביצועה, לבין המדיניות קביעת בין להפריד יש כן, על
(וכך הדמוקרטי הייצוגיות עקרון סביב נעים התנועתית הגישה בעד העיקריים הנימוקים
על ומקילים אותה), המבצע הדרג לבין מדיניות הקובע הדרג בין וההבנה הרצף נשמר
מעמד ליצירת תרומה יש התנועתית בגישה קובעיה. לכוונת בהתאם המדיניות ביצוע
אוטוקרטים, של ביורוקרטי מעמד יצירת המונעת תרומה ציבורית, אחריות עם ביורוקרטי
(%1נ1^מט000\.) נמוכה ציבורית אחריות ובעל פוליטי פיקוח ללא וקרייריסטים, מקצוענים
של רגישותו את מגביר הדרגים, שני בין הפרדה אי היעדר .(1984 דוגאן, למשל, (ראה,



לציבור. המנהלי הדרג
הדרגים, שני בין מוחלטת בהפרדה הרואה הקיצונית, הממלכתית הגישה שכיום לציין, יש

 הביצוע תפקידי לבין ההחלטות וקבלת המדיניות קביעת תפקיד בין מוחלטת והפרדה
בין נתק יוצרת הזו שההפרדה היא, זו קיצונית גישה נגד העיקרית הטענה מקובלת. אינה
הפרדה המאפיינים השכיחים, הכשלים ההחלטות. של הביצוע ביעילות הפוגע הדרגים, שני
המחליט לדרג השנים רב מניסיונו לתרום יכול אינו המבצע הדרג הם: הדרגים שני בין
הוא שלתכנונו לביצוע, הוראות מקבל הוא ההחלטות); של לאיכותן לתרום שעשוי (ניסיון
הדרג עלידי המוקדשת הלב תשומת נמוכה; להחלטה מחויבותו ומידת שותף, היה לא
הדרג אל חזרה מחייבים הביצוע בשלב כשל או תקלה כל נמוכה, הביצוע לשלב המחליט
הממלכתית הגישה של קיצוני אימוץ של התוצאה וכיו"ב. התהליך את מאט והדבר המחליט,
חלק רק ואזכיר עניפה ספרות יש זה (בנושא בביצוע וכשלים שגויות החלטות קבלת היא
,0016י1י0). 1986, 204 ;831)31101, 1986 1ז1<1ח1£תז12<1^; * 831)31161, 1983, 1  43  ממנה זעיר
גידול המינהל, של הפוליטיזציה הגברת ברורים: הם התנועתית הגישה של חסרונותיה
משאבים, של נכונה לא והקצאה משאבים בזבוז לצורך, מעבר וניפוחו הציבורי המינהל
לקבוצות משאבים בהקצאת אובייקטיביות היעדר פוליטיים, צרכים לספק הצורך עקב
תופעה גיסא, מאידך אחרות קבוצות ואפליית גיסא מחד הפוליטי הדרג ידי על המועדפות
וזו השלטת, המפלגה לטובת המפלגות בין בבחירות הסיכויים שוויון את מפחיתה זו
אך ארוך, לטווח ראייה היעדר הפוליטי), בדרג (וגם במינהל הציבור אמון אובדן גוררת
המינהלי, בדרג גם אך הפוליטי, בדרג השחיתות בממדי ניכר גידול וראשונה בראש

הפוליטיים. ממוניו את המחקה
במדינה שחשיבותה המינהל, של הייצוגיות לדרישת עונה התנועתית שהגישה למרות
שעדיפותה ספק, אין אליה. המתלווה השחיתות למניעת שיטה נמצאה לא רבה, דמוקרטית
עשויה שהראשונה בכך, ניכרת התנועתית הגישה פני על הממלכתית הגישה של הרבה
המנהלי הדרג של מושחתת פוליטיזציה במניעת פוליטית, שחיתות של במניעתה לסייע
מפלגתיים קואליציוניים, צרים, אינטרסים לטובת המדינה ומשאבי כוחו המינהל, וניצול

כזו. שחיתות מעודדת השנייה שהגישה בעוד אישיים,5 או
יותר קרוב אלא במרכז, דווקא לאו מצוי, כיום המקובל הגישות שתי בין הראוי האיזון
/90 דקל, (בג"ץ העליון המשפט בית עלידי הן אומץ זה זהב שביל הממלכתית. לגישה
מומלץ והוא ,(1997 ,1994,1991,1989 שנתיים (דר'חות המדינה מבקר עלידי והן (4566
האדפטיבית הגישה (הקרויה המאוזנת הגישה כולו. בעולם זה בנושא שונים במחקרים גם
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ומתן ואסטרטגיות מטרות של ההדדית ההסתגלות את מדגישה האינטראקטיבית), או

;9 ,1990 ,141113 ;26 פרק ,1952 (אקצין, המדיניות לקובעי הביצוע תהליך כדי תוך משוב
לבין המדיניות קביעת תהליך בין הפרדה אין זו, גישה עלפי .(204 ,1986 10010י0,

וקבלת המדיניות עיצוב לתהליך מלא שותף המבצע המנהלי הדרג להיפך, אלא ביצועה,
המנהלי הדרג על המפלגתית. הפוליטיקה לבין בינו הפרדה על שמירה תוך ההחלטות,
משהחל המדיניות. עיצוב לתהליך לו הייחודיות התשומות את להכניס המקצועיהמבצע
סימולטני שבאופן המדיניות, ויישום הביצוע עלידי מתמיד באופן משתנה המדיניות הביצוע,
כדי התהליך, בתחילת המחליט הדרג עלידי שנקבעו והמטרות, המשאבים את משנה
בעירובו נמצא הפתרון כלומר, הביצוע. תהליך כדי תוך המתרחשים לשינויים להתאימם
עצמאותו על שמירה תוך המדיניות, ובעיצוב ההחלטות קבלת בתהליך המנהלי הדרג של

זה. שלב על הפוליטי הדרג של פיקוח קיום תוך אך הביצוע, בשלב זה דרג של

בצבא מקצועי דרג לבין פוליטי דרג בין ההפרדה

אחרים באמצעים המדיניות המשך היא המלחמה א.
מסיבה דמוקרטית. חברה בידי שיש בכוח, לשימוש הלגיטימי האמצעי הם והצבא המשטרה
הגופים שלשני למרות הצבא. לבין בין.המשטרה השוואות לערוך קרובות לעתים נהוג זו,
גם הצבא לבין המשטרה בין יש ודומים, משותפים אפיונים ומספר דומה, חברתית פונקציה
אמצעי היא המשטרה הגופים; שני בין חשובים הבדלים שני קיימים מהותיים. הבדלים
על תפקידיה את מבצעת המשטרה חוץ; כלפי בכוח  הצבא ואילו פנימי, בכוח לשימוש

לא. בדרךכלל  והצבא בחוק, לה שהוענקו סמכויות פי
הדרג לבין הפוליטי הדרג בין ההפרדה בדבר הצבאית החשיבה של ההתפתחות של סקירה
הדרג עליונות ועל אלו דרגים בין ההפרדה על התפיסות כי מצביעה, המקצועיהצבאי,
החדש. הזמן של חידוש היא הדרגים שני בין ההפרדה בכיפה. שלטו תמיד לא המדיני
עפ"י רק ולא בפועל, (גם הצבא של העליון המפקד גם היה המדינה ראש בשנים מאות
שהחליט הוא מלחמה, מסעי בראש עמד המדינה ראש ימינו). של בארה"ב למשל כמו החוק,
התפיסה בלטה התשעעשרה במאה בקרבות. הצבא את שהנהיג והוא המלחמות, על
העשרים ובמאה הגרמנית,7 הצבאית בהגות הצבא של האוטונומיה על המיליטריסטית6
שלטון והקמת צבאיות הפיכות בריבוי בעיקר והתבטא הפריטוריאני,8 המיליטריזם עלה
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המסקנה אמריקה.9 ובדרום באפריקה עצמאות קיבלו זה שאך המתפתחות, במדינות צבאי,
הדרג של כפיפות  האחד מרכזיים: כללים שני נשמרים לא שכאשר היא, המתבקשת
הפוליטי הדרג בין הפרדה על שמירה  השני והכלל הפוליטי, לדרג המקצועיהצבאי
מיליטריסטית תפיסה השתלטות אסון: הרות להיות עלולות התוצאות המקצועי, הדרג לבין
ידי על השלטון ותפיסת צבאיות הפיכות או הנבחר האזרחי לשלטון הצבא הענות ואי

הצבא.

המודרנית, האסטרטגית התיאוריה למפתחי וראשון צבאי היסטוריון קלאוזביץ, פון קרל
לבין המדיניות בין ההפרדה ראשית, הנ"ל. הכללים בשני הדוגלת התפיסה את פיתח
באמצעים המדיניות המשך אלא אינה "המלחמה קלאוזביץ. של לאמרתו מיוחסת המלחמה
על תמיד שומרת המדינית המטרה אולם, .(65 ,1977 לאונרד, אצל (קלאוזביץ אחרים"
קלאוזביץ .(206 (שם, הצבאי בתחום השיקולים פני על הכללים, בשיקולים שלה קדימה זכות
שיתוף ואי ניתוק של הפרדה על לא אך ופונקציונלית, מוסדית חלוקה על גם מדבר
28 ,21,1984 גת, ;205 ,65 ,22 (שם, הדרגים שני בין אחריות של חלוקה על וגם פעולה,
שהשפיע הגורם עלפי נעשית המלחמה תוצאות על האחריות שפיטת .(41  40 ,29 
ואם המדינאים, הם לכך האחראים מוטעית, מדיניות היא לכישלון הסיבה אם עליהן.
(ואלך, בצבא לו האחראים את לחפש יש לכישלון, הובילו הטהורים הצבאיים השיקולים
(גם חוק עלפי תפקיד מבצע אינו שצבא מאחר .(207  206 ,1977 לאונרד, ;41 ,1977

המדיניות, של השונות ברמות ושונות רבות משמעויות שלו צה"ל, של בשמו "הגנה למונח
לצבא להורות הפוליטי לדרג מותר חוקית), משמעות אין הטקטיקה, ושל האסטרטגיה של
עד הצבא בפעילות הקשורות בהחלטות מעורב ולהיות לעשות, איך וגם לעשות מה
אך לא, או זאת לעשות התבונה מן אם לחלוטין, אחרת שאלה (וזו ביותר הנמוכים לדרגים

כאן). הדיון זה לא
שמירה תוך הצבאי, פני על המדיני הדרג עליונות בדבר התפיסה המודרניות, בדמוקרטיות
 327 ,1956 לידלהארט, למשל, (ראה, לחלוטין מקובלת ביניהם, מוסדית הפרדה על
מתן תוך תקשורת ערוצי על שמירה על אלא מוחלטת, בהפרדה מדובר אין אולם, 10.(328

המצביאים. בשיקולי להתערב המדיני לדרג לגיטימציה

בישראל המדיני לדרג הצבא כפיפות ב.
בחוק נקבע שכך מפני הן הממשלה, למרות נתונים והרמטכ"ל הצבא כי הכול, על מקובל
של המבצעת הרשות היא הממשלה כי בעיקר, ואולי והן, 3[ב]< 2[א], (סעיפים הצבא יסוד:
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הסמכות לה נתונה הממשלה, יסוד. חוק מכוח .0 סעיף הממשלה, יסוד: (חוק המדינה
פני הם וכך כלשהי. לרשות מסוים בנושא סמכות מקנה ספציפי חוק אין כאשר לפעול
בחוק, נקבעה שעצמאותם בצבא, תפקידים בעלי של עצמאותם למעט הצבא. לגבי הדברים
להורות הממשלה מוסמכת שיפוט, תפקידי ממלאים הם כאשר צבאיים, שופטים למשל
במישור האסטרטגי, במישור דבר כל בצבא, המשרתים לאחרים ובאמצעותו לרמטכ"ל,
על המדינה של ביטחון ענייני ניהול "מוטל אגרנט ועדת לפי הטקטי. ובמישור האופרטיבי
של המרות את מבטיחה כדג) ,40 סעיף (כיום 29 שבסעיף זו יסור הוראת הממשלה...
.(9796 ,1975 אגרנט, ועדת (דו"ח צה"ל" של הצבאית המערכת על האזרחית הרשות

יסוד בחוק מהקביעה הן בממשלה, חבר היותו מעצם הן הצבא, על ממונה הביטחון שר
בחוקים לו שהוענקו מסמכויות והן לחוק), 32 (סעיפים לו כפוף הרמטכיל כי הצבא,
משולב] [נוסח הביטחון שירות לחוק 34 סעיף מילואים, לגיוס הסמכות (למשל מסוימים
לעשות מוסמכת "הממשלה הממשלה: יסוד: לחוק 40 סעיף עפ"י בעיקר אך תשמ"ו1986),
אחרת". רשות על בדין מוטלת אינה שעשייתה פעולה כל דין, לכל בכפוף המדינה, בשם
כל לעצמו ליטול רשאי חוק ביצוע על ממונה שר זה, לחוק 42 סעיף לפי ועוד, זאת
אין אם מדינה, לעובד חוק אותו פי על הנתונה שיפוטי, אופי בעלת סמכות למעט סמכות,
חוקים עפ"י אינן הצבא פעולות של הגדול שהרוב מאחר החוק. מן משתמעת אחרת כוונה
כפי בעיקר, (למעט ספציפיות סמכויות צבא לאנשי ישירות העניק לא והחוק ספציפיים,
הרמטכ"ל של דעתו בשיקול להתערב הביטחון שר רשאי צבאיים), לשופטים שהזכרנו,
"מעין ואינו הצבא, של העליון מפקדו אינו הביטחון שר אמנם, אחר. צבא איש כל ושל
ראש הוא בצבא העליון הפיקודי ו"הדרג ,(96 ,1975 אגרנט, ועדת (דו"ח על" רמטכ"ל
(ברכה, הוראות לו לתת מוסמך הוא אך הצבא), יסוד. לחוק 3[א] (סעיף הכללי" המטה

.(222 ,1977 (הדר, הפיקודיות הסמכויות את ממנו וליטול (88,1996
בין היא, זו כפיפות להלכה11. רק ולא למעשה, גם קיימת המדיני לדרג צה"ל כפיפות
מיד זה בנושא שלו נמרצת ופעולה בןגוריון, של הממלכתית תפיסתו של תוצאה היתר,
מטה ופירוק אלטלנה פרשת  צה"ל הקמת של המעבר משברי בשני המדינה, קום עם

 לצבא ההגנה הפיכת "עם המדינה: קום לאחר כחודש בןגוריון התבטא כך הפלמ"ר!12.

לשלטון מוחלט באופן כפוף שאינו צבא המדינה. של פיקטיבית במרות להסתפק אסור
צבאית" אנרכיה ומוליד העם על משתלט שהוא דבר של בסופו הרי  העם של הדמוקרטי
למרות מאז, נשמרה הצבאי הדרג פני על המדיני הדרג עליונות .(154 תשי"א, (בןגוריון,
של ההחלטות קבלת בתהליכי הצבא למעורבות לגיטימציה שיש טוענים, רבים שחוקרים
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הפוליטיקה בין מקוטעים גבולות שקיימים ,(255252,1990 וליסק, (הורוביץ המדיני הדרג
שחרורם אחרי מיד לפוליטיקה בכירים קצינים שכניסת ,(2524,1971 (ות13*<01ג1.1, ולצבא
שירותם בזמן עוד המפלגתית בפוליטיקה מעורים שהם כך, על מעידה (99 ,1979 (זמיר,
של"ג במלחמת ששיאה האסטרטגיה של פוליטיזציה על ואף ,(86 ,1988 (ינאי, הפעיל
מתנחלים פינוי צבאי, (ממשל פוליטיים לתפקידים בצה"ל שימוש או (456447,1994 (יניב,

מדיני). במו"מ השתתפות השבעים, בשנות
בשם לגיטימי בכוח משתמשים הגופים שני המשטרה: לבין הצבא בין חיצוני דמיון יש
במדים לבושים והחיילים השוטרים ברורה, ריכוזית פיקודית היררכיה בהם יש המדינה,
הצבא בין מהותיים הבדלים גם קיימים אולם, חוץ. כלפי ונראים ברורים הדרגות וסימני
פנים.13 כלפי המשטרה של כוחה ואילו חוץ, כלפי מכוון הצבא של כוחו המשטרה: לבין
המשטרה ואילו כאלה, לו לתת המוסמכים האנשים הוראות פי על תפקירו את מבצע הצבא
יש הגופים, שני של נאות תיפקוד לשם וביריב. חוק פי על תפקידיה רוב את מבצעת
לדרג וכפיפות גיסא, מחד הדעת שיקול עצמאות הכללים: שני בין האיזון את למצוא
של במקומה הוא הגופים שני בין החשוב ההבדל גיסא. מאידך כחוק, הנבחר הפוליטי
המדיני. לדרג מוחלטת כפיפות לבין עצמאי דעת שיקול שבין הרצף על האיזון נקודת

החוק עלפי משטרתישראל עצמאות

האחרות מהרשויות חלק לבין בינה והמבחינים המשטרה, של החשובים המאפיינים אחד
תפקידיה רוב את מבצעת שהמשטרה מכך, נובע הצבא, לבין ובינה הציבורי, המינהל של
רשויות יש שכן המשטרה, הוקמה פיו שעל בחוק, רק המדובר ואין החוק. ומכוח חוק עלפי
בדיעבד המכיר חוק נחקק אך החוק, את שהקדימו כאלה (או חוק עלפי שהוקמו נוספות
בפרט, שוטר וכל בכלל, שהמשטרה אלא הצבא), יסוד: חוק למשל רשות, אותה בהקמת
בצורה לה המוקנות אלה אלא סמכויות להם ואין מהחוק, סמכויותיהם כל את יונקים
בין האיזון נקודת כן ועל מוסמכת, רשות היא משטרתישראל ככזו, בחוק. ספציפית
קרוב מצוי שהצבא בעוד הרצף, של העצמאי לקצה יותר קרובה עצמאות לבין כפיפות

יותר. רבה הפוליטי לדרג הכפיפות שבו לקצה, יותר
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לכפיפות עצמאות בין  מוסמכת רשות א.
השופטת, הרשות או המחוקקת הרשות עם נמנה שאינו ציבורי, "גוף היא מוסמכת רשות
מכוח ציבורי תפקיד נושא כל כוללת זו הגדרה .(181,1971 (גרבלסקי, דיך מכוח והפועל
הוא אם בין (ממונה), המנהלי בדרג הוא אם ובין (נבחר) הפוליטי בדרג הוא אם בין דין,

אנשים. מספר כולל הגוף אם ובין יחיד
מיד בישראל נקלטה זו תפיסה האנגלי. במשפט הוא המוסמכת הרשות תפיסת של מקורה
תפיסה של עניינה היום. עד גרמם, שהזמן בשינויים להתקיים, וממשיכה המדינה, קום עם
מתאפיין הישראלי, ובעקבותיו האנגלי, המשפט המינהל. רשויות של ההסמכה בשיטת היא זו
לממשלה מוקנית אינה הסמכות זו, בשיטה הסמכות.14 מוענקת שלו הגוף של בקונקרטיזציה
למנכ"ל, לשר,  גוף אותו במסגרת הפועל מסוים, תפקיד לבעל אלא ממשלתי, למשרד או

לרשות שבחוק, ההסמכה עם ההופכים, מסוימת, לוועדה או מסוים ציבור עובד או לפקיד
וסמכויות החלטות, בקבלת עצמאות עצמאי, דעת שיקול בעלת לרשות כלומר מוסמכת,
סמכויות מעניק שהחוק יש בחוק. שהוגדר תחום באותו החלטות אותן את לפועל להוציא
מקרים, ויש למשל, נשק, רישוי פקיד או מנכ"ל  במיוחד שצוין תפקיד, המבצע לאדם
הוא באשר  שוטר לכל  ולענייננו מסוים, גוף עם שנמנה מי לכל סמכויות מעניק שהחוק

המשטרה. כוחות עם נמנה
מכיוון המנהלי. המשפט כללי על לכת מרחיקות השלכות יש המוסמכות הרשויות לשיטת
שהאחרון שהתכוון עליו, חזקה הרי מסוים, משרה לנושא הסמכות את העניק שהמחוקק
מעצמו לפרוק רשאי זה ציבור עובד אין הסמכות. של בהפעלתה עצמאי דעת שיקול יפעיל
אחרים, של תכתיבים לפי לפעול לו ואסור אצילה, של בדרך למשל הסמכות, נטל את
בענייננו או עליו הממונה השר המנהלית, בהיררכיה עליו הממונים אפילו אלה ויהיו

.(129 ,1985 (ברכה, במשטרה מפקדיו
סמכויות מטילים רבים שחוקים למרות בחוק, מצוי אינו מוסמכת רשות של הכללי ההסדר
העליון. ביתהמשפט של הפסיקה התפתחות פרי הוא אלא מסוימים, ציבור עובדי על
כוח העניק החוק "אם כי העליון, ביתהמשפט קבע הבריאות שר נ מיכלץ 70/50 בבג"ץ
שיקול לפי זה בכוח להשתמש הסמכות את לו ומוסר מיוחדת, לרשות או למוסד ידוע
להישמע חייב אינו פנים כל ועל לזה, בהתאם לפעול הפקיר על או המוסד שעל הרי רעתו,
הממונים מאת שקיבל הוראות לפי לפעול מחויב איננו הוא... אחר,... מישהו של להוראותיו

.(324323 (שם, עליו
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וחלה הישראלית, בפסיקה השני כחוט עוברת המוסמכת הרשות של הדעת שיקול עצמאות
אין העליון, ביתהמשפט עלידי שאומצה המשפטית, השיטה לפי שונים. תפקידים על
הוא הכפיף אם לו, לכפוף הוראות לתת יכול שר, לרבות הציבורי, במינהל תפקיד בעל
הסמכה מ"ג] לממונה ניתנה אם [אלא להינתן... יכולות אינן אלו "הוראות מוסמכת: רשות
היועץ סמכויות בדבר המשפטנים ועדת גם .(38 ,1956 (קלינגהופר, החוק" ע"י מיוחדת
ולו מוסמכת, רשות הוא לממשלה המשפטי שהיועץ מאחר כי קבעה, לממשלה המשפטי
המשפטים שר שאין הרי סגירתם, או פליליים הליכים פתיחת בדבר השונות הסמכויות ניתנו
להוראות אף או השר להוראות לציית חייב אינו והוא לפעול, כיצד הוראות לו לתת רשאי
של בהיררכיה אחרים תפקידים בעלי לגבי הדין וכך .(496495,1962 (אגרנט, הממשלה

.(145 ,1994 (ברנע, למשל תיקים, סגירת לעניין המדינה, פרקליטות
השימוש עצמאות גם לו ניתנה בחוק, מסוימת סמכות ציבור לפקיד משהוקנתה כי ראינו,
בלבד, ושלו שלו הוא סמכות אותה במסגרת החלטות לקבלת הדעת שיקול זו, בסמכות
לתת יכולים אינם אשר משרדו, על הממונה השר לרבות עליו, הממונים מרות עליו ואין

בסמכותו. שימוש לעשות כיצד הוראות לו
כה במדינה בעיקר חשוב, כעקרון חוץ כלפי נראה המוסמכת הרשות של התלות אי עקרון
('>1מ§16מ1), יושרו ועל עצמאותו על לשמור צריך המינהל בה אשר כמדינתישראל, פוליטית
ולמציאות. אחרים חוקתיים לעקרונות מנוגד הוא אולם, ענייניות. לא פוליטיות השפעות מפני
שלו הפוליטי הדרג (עלידי הדמוקרטי הייצוג בעקרון בפגיעה אמורים הדברים בעיקר
ובעקרון הממשלה של והפרלמנטרית המיניסטריאלית האחריות בעקרון המנהלי), הדרג כפוף

.(1956 (קלינגהופר, הציבורי המינהל של ההיררכיה
המוסמכת, הרשות של התלות אי עקרון את בתיהמשפט פירשו כיצד בוחנים כאשר
(ברכה, אותה לנטוש בלי לרככה דרכים מצאו בתיהמשפט כי מוצאים, למעשה, הלכה
על דעתו לתת בסמכותו, להשתמש בבואו מוסמך, פקיד רשאי לדוגמא, כך, 15.(130,1985

ראה שלא ובלבד זר, שיקול בכך לראות ואין הממשלה, עלידי שהותוו מדיניות קווי
.(39 ,1956 (קלינגהופר, עצמאי היה הסופי הדעת ושיקול לפעול, כיצד הוראה במדיניות
רק אינה ההחלטה, קבלת בטרם הפוליטי הדרג מדיניות של בחשבון לקיחה זאת, רק ולא
זרים מלחצים עצמאי להיות צריך הדעת שיקול אולם, חובה. להיות עשויה אף אלא רשות,
הדעת שיקול לכללי בהתאם להיות צריך הוא הממונים. הוראות לרבות זרים, ומשיקולים

עצמו. המוסמך הפקיד של להיות צריכה וההחלטה קודם), (שהוזכרו המנהלי
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מוסמכת כרשות המשטרה ב.

ההיקף בגלל עליה. הממונה ולשר לממשלה וכפופה המבצעת, מהרשות חלק היא המשטרה
הסמכויות ובמיוחד בסיסיות, בחירויות בפגיעה הקשורות המשטרה, סמכויות של הרחב
מינהל לדפוסי בהתאם המשטרתית הפעילות של להיותה רבה חשיבות יש בכוח, לשימוש
פעילות את המסדירים חוקים, של קיומם .(113 ,1992 (זמיר, פיקוח בת ולהיותה תקין
שאינן הממשלה, של הכלליות הממשל סמכויות מכלל הזה התחום את מוציאים המשטרה,
בסעיף מעוגנות הכלליות הממשל סמכויות .(584583,1991 (רובינשטיין, בחוק מוסדרות
כגון שונים, בתחומים לפעול הממשלה לסמכות מקור המשמש הממשלה, יסוד: לחוק 40

לאומיים, חוגים 222/68 (בג"ץ קדושים במקומות הטיפול מסוימים, ביטחון ונושאי חוץ יחסי
סמכויותיו ,(176 חילו 302/72 (בג"ץ הצבאי הממשל בשטח הממשלה סמכויות ,(211,178
עבודות ביצוע סובסידיות, חלוקת תמיכות, מתן ,(41 ,1987 לנדוי, (ועדת השב"כ של

.(119118,1992 זמיר, ,597591 ,1991 (רובינשטיין, ועוד ציבוריות
שוטרים של משלחת שיגור בדבר הממשלה להחלטת החוקי כבסיס שימש הנ"ל 40 סעיף
מ"ג] ,40 [כיום ו29 1 בסעיפים הסמכות מקור את מצא העליון ביתהמשפט גם להאיטי.
שהשוטרים מאחר ,1971  התשל"א חדש] [נוסח המשטרה בפקודת ולא הממשלה, יסוד לחוק
השוטרים נותקו בהאיטי ובפעילותם הרגיל, תפקידם במסגרת להאיטי נשלחו לא
אחרות, למדינות מדינתישראל של החוץ סיוע במסגרת אלא הרגילות, מסמכויותיהם
שר ני פדרמן 5128/94 (בג"ץ וכיו"ב מצוקה בעתות לנפגעים סיוע חקלאי, סיוע כמו

.(98 המשטרה,
בחוקים ולאנשיה לה שניתנו בהסמכות מעוגנת משטרתישראל של אחרת פעילות כל
בהתאם שוטר, כל גם וכך ועניין, דבר לכל מוסמכת רשות היא המשטרה כן, על שונים.
השופטת, הרשות ועם המחוקקת הרשות עם נמנית אינה המשטרה ולתפקידו. לדרגתו
במפורש הקבועות אלה אלא סמכויות, למשטרה אין דין. עלפי תפקידה את מבצעת והיא
חשודים לעצור הסמכות למשל שוטר, לכל ניתנו המשטרה מסמכויות גדול חלק בחוק.
חוקית, בלתי התקהלות פיזור או מעצר אגב בכוח להשתמש הסמכות מסוימות, בעבירות
הסמכות בחוק, הקבועים בתנאים חמורות בעבירות חשודים של בכליהם לחפש הסמכות
מסוימים בתפקידים לשוטרים ניתנו מהסמכויות חלק וכיו"ב. המכוניות תנועת את לכוון
המשטרה), לפקי 10 (סי למשטרה שוטרים לגייס המפכ"ל סמכויות כגון מסוימות, בדרגות או

לקביעה המקבילה (זו המשטרה) לפקי 9 (סי המשטרה פעילות על לפיקוח באשר סמכויותיו
המפכ"ל של סמכותו בצבא), העליון הפיקודי הדרג הוא הרמטכ"ל כי הצבא, יסוד: בחוק
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לתת מחוז מפקד סמכויות סתר, האזנת של בעבירות טיפול לצורך משטרה קציני להסמיך
תובע של סמכות המשטרה), לפקי 85 (סי ולתהלוכות לאסיפות רישיון לתת לסרב או
קצין של סמכותו מסוימות, בעבירות חקירה תיקי לסגור או אישום כתב להגיש משטרתי
משטרה קצין סמכות המשטרה), לפקי 78 (ס1 בתיקפה סגירת על לצוות בכיר משטרה
לחוק 125 (סי המדינה ביטחון על בעבירות חשוד יום ל15 לעצור ומעלה סנ"ץ בדרגת

וכוי. העונשין)
לפועל, ולהוצאתו לתפקידו באשר ומגוונות, רבות סמכויות המשטרה על הממונה לשר גם
שר גם מהווה אלו בתפקידיו המשטרה. על יעיל ומיניסטריאלי אזרחי פיקוח לקיים כדי
חוק לפי לכך, בנוסף מוסמכת. רשות לבט"פ) השר להלן פנים, לביטחון השר (או המשטרה
יסור (חוק סמכויותיהם את משטרה מקציני ליטול רשאי לבט"פ השר הממשלה, יסוד:

.(42 סעיף הממשלה,
מדיניות, להנחיות מעבר רשאי, השר אין מוסמכת, רשות מהווים המשטרה שאנשי מאחר
שלא להיזהר עליו כן תפקידיהם. את לבצע בבואם לעשות וכיצד לעשות מה להם להורות
על הפרלמנטרית אחריותו מבחינת חייב, ואף רשאי השר בעוד בהוראות. מדיניות יחליף
באשר השונות, לדרגותיהם לשוטרים הוראות לתת לו אל מדיניות, לקבוע המשטרה,

תפקידיהם. לביצוע
סמכויות אין,לו המשטרה, על לפיקוח הקשור בכל רבות סמכויות לבט"פ לשר בעוד
סמכות כל לשר אין למשל, כך החוק. את לאכוף עליהם כיצד המשטרה למפקדי להורות
החקירה, מהלכי יהיו מה לא, ובאילו בחקירה לפתוח מקרים באילו למשטרה להורות
סמכויות לו אין גם ובמקביל, וכירב. מעצר לבצע מתי בחקירה, להפעיל כלים אילו
שאין מאליו, ברור וכדי. בכוח שימוש הפגנות, פיזור הפגנות, רישוי כגון המבצעי, בתחום

עצמם. המשטרה תפקידי לביצוע סמכויות לבט"פ לשר
בעבודתה להתערב מוסמך אינו לבט"פ השר הממשלה, יסוד. לחוק 42 בסעיף האמור למרות
נטילת של בדרך התערבות והן הוראות מתן של בדרך התערבות הן המשטרה, של
לו הכפוף ציבור עובד של סמכויות ליטול שר סמכות הממשלה, יסוד: חוק פי על סמכויות.
מעין סמכות ליטול יכול השר אין לענייננו: חשובים שניים מהם תנאים, במספר מוגבלת
מהחוק, משתמעת אחרת כוונה אם ציבור, מעובד סמכות ליטול יכול אינו והוא שיפוטית,

המוסמכת. הרשות את המסמיך
כי בדעה, אני כללית, הסכמה כך על ואין ברורות משפטיות הכרעות כך על שאין למרות
 למשל שיפוטיות, מעין סמכויות כהפעלת המשטרה מפעילויות גדול חלק להכליל ניתן
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חשוד, לעצור החלטה להפגנה, לרישיון בקשה לדחות או לאשר החלטה משטרתית, חקירה
בג"ץ (ראה וכיו"ב שימוש, נעשה שבו הכוח, של סבירותו ומידת בכוח להשתמש החלטה
וגם שיפוטי, אופי בעלת היא לדין אדם להעמיד אם החלטה לפיו ,1447 קלפרזק, 102/51

וקיום  פלילי אישום של "הגשתו כי ברק, השופט קבע שם ,508 גנור, 935/89 בג"ץ
היועץ של שיפוטי) (כעין דעת לשיקול נתון עניין הם  אליו המובילה פלילית חקירה
כגון: אחרות, משטרתיות סמכויות גם אך פלילית, שחקירה מכאן, לממשלה"). המשפטי
שיפוטי, אופי בעלות סמכויות הן עסק, בתי סגירת להפגנות, רשיון מתן על החלטה מעצר,

לעצמו. ליטול רשאי השר אין הממשלה, יסוד: לחוק 42 סעיף עפ"י אשר
פוליטי, שדרג הוא חוקתיים מעקרונות המשתמע כי לטעון, ניתן  אחרת" "כוונה לעניין
ללקות עלול פוליטי, אדם היותו מעצם פוליטיים שיקולים טבועים שלו הדעת שבשיקול
חוסר אפליה, חוסר לב, תום ויושר, הגינות (כגון: המנהלי הדעת שיקול בכללי עמידה באי
שהם ,(435 זהב, דפי 389/80 בג"ץ עניינים, ניגוד על ואיסור פנים משוא אי שרירות,
צריכים המוסמכות הרשויות של השיקולים דמוקרטיים. חוקתיים מעקרונות נובעים עצמם
האחרת" ה"כוונה לכן פוליטיים. בשיקולים נגועים להיות להם ואסור אלו, בכללים לעמוד
יהיו אלו סמכויות שיפעילו מי כי היא, לשוטרים, סמכויות המקנים מהחוקים המשתמעת

המשטרה. על ממונים הם אם אף פוליטיקאים, ולא מקצועיים שוטרים
בעבודת כולה הממשלה אף או השר התערבות בנושא הדין כי נראה, זה, עניין לסיכום
עלפי סמכות בהפעלת הכרוכים המשטרה עבודת של היבטים באותם לפחות המשטרה,
"גורמים המשטרה. שר של התערבות איסור לכיוון נוטה במפורש, נאמר שלא אף על דין,
הציבור תלונות ובירור פנים ביקורת המשטרה), (כמו סטטוטורית חקירה על המופקדים
עצמאי דעת לשיקול הם אף ראויים המינהל, מערכות בתוך הציבור) תלונות נציבי (כמו
של קביעתה גם וראה .(100 ,1996 (ברכה, הציבורי" במינהל הבכירים הגורמים כלפי
זמיר, ועדת (דרח פלילית חקירה בהליכי יתערב לא המשטרה ששר שמקובל זמיר, ועדת
הציבורי... הסדר שמירת ב"נושא כי הוועדה, של לקביעה הצדקה כל אין ואולם, .(20,1990
התערבות גם למשל, כך .(21,1990 זמיר, ועדת (דו"ח השר" של הפעילה מעורבותו דרושה
היא שהפגנה למרות לגיטימית, אינה האופוזיציה מטעם להפגנה רישיון אישור נגד השר

השר. להתערבות פתוח תחום הוא זמיר, דוועדת שאליבא הציבורי, הסדר בתחום
קצינים על ועמדתו דעתו את לכפות נוספות סמכויות לשר כי העובדה, מן להתעלם אין
מהמגבלות (בהתעלם סמכויותיו את משטרה מקצין ליטול סמכות לשר אמנם, שוטרים. ועל
אולם, זמן. לאורך יעילה זו שיטה אין אך אחרת"), רכותה שיפוטיות" מעין "החלטות של
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בכיר קצין לדרגת קצינים להעלות בכירים, משטרה קציני למנות לשר הבלעדית הסמכות
על הממשלה בפני ולהמליץ בכיר), קצין לדרגת קודם שוטר היה שלא אדם מינוי (לרבות
הוא שבסיועה רבה, עוצמה לשר המקנה סמכות היא המשטרה, של הכללי המפקח מינוי
זו בסמכות משתמש שהשר עלינו, חזקה כמובן, מדיניותו. של ביצוע את לכפות מסוגל

וכיו"ב. פנים משוא שרירות, אפליה, של אסורות הטיות ללא ובסבירות, לב בתום

במשטרה מקצועי דרג לבין פוליטי דרג בין ההפרדה

בעיקר נובעת במשטרה המקצועי הדרג לבין הפוליטי הדרג בין ההפרדה של חשיבותה
שהמשטרה כך, על חולקין אין הציבורי. הסדר בתחומי המשטרה של סמכויותיה מריבוי
מערכות להעברת דמוקרטיים, עקרונות לשימור החברתי, הסדר לשמירת ככלי נחוצה
של תלותה בצד והחברתית. הפוליטית ההתפתחות תהליך ולקידום וייצוגם ערכים
המשטרה מהווה הפרט, זכויות על לשמירה ובעיקר אלו למטרות במשטרה, הדמוקרטיה
על הצבא מצד איום על מדברת הספרות רוב אמנם, החברה. של הדמוקרטי האופי על איום
אך ,(1974 בןדור, (ראה המשטרה עי השלטון תפיסת של איום על ומיעוטה המשטר,
שהשלטון והוא יותר, שכיח נוסף, איום ישנו המשטרה, של יתר עצמאות בדבר האיום בצד
0111161) זו פוליטיזציה עקב העריץ, המשטר את המשרת כמכשיר המשטרתי בכוח ישתמש

.(9291 ,1977 ,\1
על המורה הבריטי החוק פוליטי, למכשיר המשטרה מהפיכת החשש את להפחית כדי
חוק פי על הפועל לכתר, הכפוף כבודד השוטר מעמד את הגדיר ב1829, המשטרה הקמת
.(8079,1977,8163(1) מקומיות או ארציות ממשלתיות, רשויות הוראות פי על ולא בלבד
דעת בשיקול שימוש למקסימום השואפת האידיאולוגיה את הדגישה הבריטית המשטרה
לבדו... החוק של אלא איש, של משרת אינו "השוטר הבודד. השוטר עלידי וביוזמה
הלורד (דברי בלבד" והחוק החוק בפני אחראי הוא עליו. נופלת החוק לאכיפת האחריות
ביורוקרטי ארגוני מודל כי ברור, אולם .(44 ,1981 4ת1ו111, ראה בלקברן, בפרשת דנינג
השוטר של לחלוטין עצמאי דעת שיקול על מקשה בנויות, המשטרות שרוב כפי היררכי,
רעיון את הוליד לחוק, כפופה פוליטית לא עצמאית, משטרה של הרעיון היחיד.
המודל עצמאות. מעודף העוקץ להוציא כדי ,(237 ,1975 ,5^01111010 הפרופסיונליות
מעלה המשטרה, פיקוד מצד רבה בריכוזיות המלווה הכוחות, לגידול והנטייה הביורוקרטי

20



השתלטות ושל המשטרה, מפקדי של והן הבודד השוטר של הן העצמאות איבוד של חששות
.(305,1980 .8163>1) המשטרתי הכוח על השלטון

זו, מורשת הבריטית. המשטרה של ובדמותה בצלמה הוקמה משטרתישראל רבה, במידה
מן ביותר שהושפע היישוב, בתקופת מהמנגנון חלק הייתה לא שמשטרתישראל העובדה
על הדגש המדינה, קום אחרי הציבורי המינהל כל על להשפיע והמשיך התנועתית, הגישה
הישראלים הפוליטיקאים של מעולמם המשטרתי העיסוק של הריחוק המקצועי, השוטר
את בודדה השבעים), שנות אמצע (עד המשטרה מתוך והקידום הראשונים, העשורים בשני
מיעוט אולם, .(2524,1979 (11חז^.£<'\3'\110, בה ומהתערבותו הפוליטי מהעולם המשטרה
שהמשטרה העובדה, תוצר ובעיקר גם היה המשטרה בתוך הפוליטי הדרג של המעורבות
של ובעיסוק המדינה בחיי מרכזי (ועודנו) שהיה הביטחוני, בעיסוק חשוב מקום תפסה לא
העשורים בשני בתפקודה להתערב רב עניין מצאו לא פוליטיים גורמים לכן, הפוליטי. הדרג

המדינה. של לקיומה הראשונים
צווארון עברייני של ופוליטית ציבורית שחיתות מעשי במספר עלייה חלה השבעים בשנות
מאנשי מהם רבים בכליהתקשורת), ובפרסומן אלו בנושאים בחקירות לפחות (או לבן
(הסכמי פוליטיים ומגוונים, שונים בנושאים סדר, ובהפרות בהפגנות ועלייה השלטון,
עד אם כאחד. השחורים") (ה"פנתרים וחברתיים בשטחים) והתנחלויות מצריים עם ההפרדה
חוסר עקב גבוהה, הייתה ההזדמנות כי (אם נמוך היה להתערב הפוליטי לדרג הפיתוי אז

להתפתחויות בנוסף יותר. הרבה רב היה הוא ואילך שמאז הרי לכך), הציבורית הלב תשומת
הפנים. ביטחון על האחריות את משטרתישראל על ב1974, הממשלה, הטילה הנ"ל,
את הזיזה הביטחון,  הישראלית הפוליטיקה של המרכזי בנושא המשטרה השתלבות
לא ממש למרכז גם (אם הפוליטית הזירה מרכז לכיוון בעבר, היה שם מהשוליים המשרד,
המשטרה שר 1977 מאז הממשלות שברוב בעובדה, לראות ניתן לכך מסייעת כעדות הגיע).
(הכוונה שיעור לאין גדל עצמו והמשרד השלטת, המפלגה של הפנימי למעגל שייך היה

לשב"ס). או למשטרה ולא המשרד, של האזרחי למטה
כך המשטרה. על הפוליטית ההשפעה גברה מסוימות בתקופות כי נמצא, מחקרים במספר
1972 לשנים ומתייחס הונאה, לחקירות הארצית היחידה על שנעשה במחקר לדוגמא,
ואילו .(1981 (1<ת810113, פוליטיים מלחצים משוחררות היו הלבן. הצווארון חקירות ,1977

,1980 על התמקדות תוך הבאות, השנים לחמש מתייחס אך יחידה, אותה על אחר, במחקר
אלה בעבירות חקירות לבצע אפשרות אין בישראל, הקיימת הפוליטית בסביבה כי נקבע,
הסברים במחקרים מצאתי לא .(33 ,1983 ,1161301) פוליטיים מכשולים עקב תומן, עד
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לשער, ניתן המציאות, הכרת ומתוך אלו במחקרים הממצאים מתוך אך אלו, להבדלים
הונאה לחקירות הארצית היחידה של עבודתה עצמאות על שהשפיעו העיקריים שההבדלים
התערב לא רק שלא משטרה שר היו: 0981) 51011^1 של למחקרו הרלבנטית בתקופה
משפטי יועץ וחזק, עצמאי מפכ"ל עצמאותה, על בפועל גונן גם אלא היחידה, בעבודת
מלא פעולה ובשיתוף ליועמ"ש בצמוד שעבד חקירות אגף ראש ביותר, רבה עוצמה בעל
וכיו"ב. לאומית שליחות השחיתות נגע בביעור שראה במינו מיוחד יחידה ראש עמו,

.1977 אחרי קיימים היו לא אלו גורמים של מרביתם
כתוצאה להיות יכולה 1977 אחרי המשטרה בחקירות הפוליטית ההתערבות העמקת
167165 ,98,1988 לשם, (ראה המשטרה על וממונה הפנים כשר בורג ד"ר של ממינויו
מתפקידו זיגל (דאז) תנ"ץ את להדיח ניסה הפנים שר כי טוען, לשם זה). בספר ועוד
אישי כנגד בחקירות הנמרץ ניהולו רקע על הונאה, לחקירות הארצית היחידה כראש
מתפקיד שפיר הרצל של הדחתו את גם הדתיות. למפלגות מקורבים ביניהם בכירים, ציבור
פרשת חקירת את לחסום בורג ד"ר של לרצונו (196185 ,1988) לשם מייחס המפכ"ל
ממשרד חוקיות לא הקצבות לשם, של ספרו ולפי העיתונות לפי הייתה, (שעיקרה "אפרסק"
קיימות לא ישיבות ביניהן חרדיים, לגופים להעבירן מנת על מקומיות, לרשויות הפנים
ליימן ושל (1985) וליימןוילציג גולדברג של לממצאיהם מתאים זה תיאור וכד1).5"

לבין וחרדיות דתיות מפלגות של הקואליציונית השותפות בין הקשר על (1992) וילציג
מאז יותר רב זמן שחלף ככל לכך, בנוסף אולם, זה). פרק בהמשך (ראה המשטרה התנהגות
בפעילותה. הפוליטית ההתערבות התחזקה הפנים, ביטחון על האחריות את המשטרה קיבלה
ההחלטות קבלת של הקטנה בקבוצה פעיל באופן מעורב היה עצמו הפנים ששר גם, מה

מצרים. עם לשלום למו"מ ובקשר והשלום, הביטחון בנושאי בגין בממשלת
פוליטיים בשיקולים התחשבות או המשטרה בעבודת פוליטית למעורבות דומים רמזים
סדר. בהפרות הטיפול אודות שנעשו במחקרים גם נמצאה במשטרה מפקדים עלידי
ככלל, כי, החוקרים מצאו ,19861949 השנים בין שנערכו הפגנות, מ3500 יותר בבדיקת
הייתה המפגינים להתנהגות המשטרה ותגובת סביר, היה בהפגנות המשטרתי הטיפול
גופים של פעולותיהם פרי בעיקר (שהן פוליטיות במחאות הטיפול זאת, עם הולמת.
רקע על ממחאות יותר נוקשה היה הזמן) באותו בשלטון הנמצאת למפלגה אופוזיציוניים
הייתה דתי רקע על להפגנות המשטרה תגובת זאת, לעומת למשל). וכלכלי, (חברתי אחר
קשר מצאו החוקרים המפגינים. להתנהגות יחסית מידיי, מאופקת ואף מאוד, מאופקת
הנטייה לבין בקואליציה והחרדיות הדתיות המפלגות של חברות בין למדיי עקבי חיובי
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1985 וליימןווילציג, (גולדברג דתי רקע על מחאה באירועי המשטרה של לתתתגובה
ככלל שהן הפגנות פוליטי, רקע על הפגנות כלומר, .(8582 ,1992 ליימןווילציג, ;226

המגזר של מהפגנות יותר קשה ביד המשטרה בידי טופלו הממשלה, נגד מחאה כוללות
המתאים.17 הפוליטי מהגורם לכך מפורשת הנחייה בלי או עם והדתי, החרדי

ש"כאשר (204  203 ,1977) ח1<1ז1101111¥£<15011ז031 של למסקנות מתאימים אלה ממצאים
אוריינטציה ינקטו קצינים שאותם טבעי הלאומית, המדיניות על השלכות כלשהו לנושא יש
הקשור בכל כי הטוענים, ,£811\¥££ 27 /^ של לממצאים וכן מלכתחילה", פוליטית
פוליטיים לאישים הקשורות ובחקירות (149143,1988 (שם, הציבורי הסדר בנושא לטיפול
שכתב קימרלינג, ברוך פוליטי. עדיפויות סדר מבטאת משטרתישראל (154151 (שם,
מעין הייתה המשא"ז שבהקמת מצא, הראשונות, שנותיו ועל האזרחי המשמר הקמת על
על ובקידומם קצינים בגיוס גם ניכר והדבר ולתנועתיות, להתנדבות היישוב,18 לעידן חזרה

.(120 (§מ11ז11116הנ1978,8, פרטיקולריסטי בסיס
במסלול המשטרה נעה הפנים, ביטחון על אחריות משטרתישראל קיבלה עת ,1974 מאז
על האחריות קבלת עם שלה. הפוליטיזציה ולהגברת עצמאותה להפחתת להוביל שעלול
הווייתה מבחינת מרכזי והיותר פנימי היותר למעגל המשטרה "התקבלה" הפנים, ביטחון
רבה היא להתערב הפוליטי הדרג של הלגיטימציה כזה, בנושא הביטחון.  המדינה של
ככל כך על הצבעתי כבר ואכן, לביטחון, קשורים שאינם בנושאים מאשר יותר הרבה
הר אירועי את שבדקה ,(1990) זמיר ועדת שאפילו היא, עובדה בצה"ל. אמורים שהדברים
הצדקה יש החקירות, בתחום המשטרה שר להתערבות מקום שאין בעוד כי קבעה, הבית,
שיקול העניק החוק זה בתחום גם כי הראיתי, וכבר הציבורי. הסדר בתחום להתערבותו
אינן הציבורי הסדר בתחום פוליטיות למניפולציות והאפשרויות למשטרה, בלעדי דעת
זכותו על זמיר, ועדת של שמסקנתה סבור, אני כן, על החקירות. בתחום מאשר פחותות
היא הציבורי, הסדר בתחום מפקדיה בשיקולי להתערב המשטרה על הממונה השר של
הגוברת מעורבותה שעקב שטענו, ואמיר, חובב גם כך על עמדו אסון. הרת ואף מוטעית
שימוש תעשה שהממשלה הפוטנציאל המדינה, של הביטחון בבעיות משטרתישראל של

.(25,1979 (ט^*^ץסט, גדל  מפלגתיים לצרכים במשטרה
מיליטריזציה, של תהליכים במשטרתישראל הניעה הפנים ביטחון על האחריות קבלת
פנייה וכוי), יס"מים הקמת הימ"מ, הקמת מג"ב, (הגדלת חדשות מסגרות יצירת מבחינת
גבוה), גופני כושר בעלי בצה"ל, מובחרות יחידות יוצאי (צעירים, חדשים מגויסים למאגרי
צורות בפרט, הסמיצבאיות היחידות ושל בכלל המשטרה של יותר גבוהה ריכוזיות
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השוטר ברמת ולא גדולות ובמסגרות קבוצתית פעולה על דגש בעיקר שונות, פעולה
הדורשת פעילות ויותר יותר משמעת, של יותר גבוהה ברמה רב צורך ומכאן הבודד,
שתהליכים נמצא, ובריטניה, בארהב משטרות על במחקרים וכיו"ב. פיזי כוח הפעלת
של המעורבות בהעמקת מלווים היו שם, שונות משטרות של מיליטריזציה של דומים

.(1990 מ180©#©1; ;1973 §ע6כ11זזו811, >£ (161110#61<5<1יא במשטרה הפוליטי הדרג

סיכום

נמצאה, לא דמוקרטית, במדינה לגיטימית היא התנועתית הגישה בעוד כי הראה, ניתוחנו
הפוליטיזציה  שלה וההרסניות השליליות הלוואי מתופעות להימנע דרך כל כה, עד
אחדים מחקרים בפרט. ולמשטרה בכלל הציבורי למינהל הרסני תהליך זהו והשחיתות.
ולממשלה, פנים לביטחון לשר המשטרה של הבסיסית לכפיפותה שמעבר כך, על הצביעו
אלה וששיקולים המבצעיים, לשיקוליה פוליטיים שיקולים מהכנסת נקייה אינה המשטרה
יהיו, גם ובוודאי היו, כי אם עת. באותה בשלטון שהייתה המפלגה לטובת בדרךכלל, נטו,
הונאה לחקירות ביחידה החקירות ניהול (כגון פעולה חופש למשטרה ניתן שבהם מצבים
אין אלו). בשנים השלטון במפלגת בכירים ביניהם בכירים, אישים נגד השבעים בשנות
הוטלו משטרתישראל שעל והעובדה, במדינתישראל הביטחון של שהמרכזיות ספק,
על הוטלה (אז 1974 מאז בעיקר אך המדינה, הקמת מאז רבים, ביטחוניים תפקידים
הפוליטי, הדרג של קרובה לב תשומת מחייבת הפנים), ביטחון על האחריות המשטרה
להיזהר יש אולם, המשטרה. תיפקוד על פנים) לביטחון השר (או המשטרה שר של ובעיקר
המשטרה, בשיקולי הפוליטית ההתערבות להעמקת כצינור וישמש יתרחב, הביטחון "ערוץ" פן

ייפגע. פנים ומשוא פניות נטול אובייקטיבי כגורם ומעמדה ותפקודה
בעבודת להתערב השר של החוקיות האפשרויות כי מורה, מוסמכת כרשות המשטרה הצגת
מוסדרת שאינה אחרים, משרדים של לעבודתם בהשוואה בוודאי ביותר, מצומצמות המשטרה
המדע, משרד הדתות, משרד החוץ, משרד כמו בחוק, מנויים תפקידיו אין שכמעט או בחוק
מקבילות המשטרה של בעבודתה להתערב המשטרה שר אפשרויות וכיו"ב. השיכון משרד
מאשר במשרדו, הפרקליטים בעבודת המשפטים שר של המותרת ההתערבות למידת יותר
משטרת של הפוליטית שהכפיפות בעוד אולם, הצבא. בעבודת הביטחון שר להתערבות
לשמר אמורה והמשטרה למפכ"לעל, עליה הממונה השר את להפוך צריכה אינה ישראל
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ממצאי והמודיעין), החקירות בתחום והן האג"מי בתחום (הן המבצעית עצמאותה את
עלייה ויש נשמרת, אינה המשטרה של שהאוטונומיה כך, על מצביעים שסקרנו המחקרים

מפוליטיזציה. חופשיים להיות שאמורים לתחומים, גם החודרת פוליטית, השפעה של
המשטרה פעולות ואת פעולותיהם את לנווט צריכים המשטרה פיקוד והן המשטרה שר הן
הרשויות של פיקוח לבין מעשיה על ציבורית אחריות ונטילת אוטונומיה שבין הזהב, בשביל
ולחשוב, לטעות אין אולם, השלטון. של הדמוקרטי ההיבט את המייצגות הפוליטיות,
שבידה ומאחר מוסמכת, רשות היא שהמשטרה מאחר הדרך. באמצע מצוי הזהב ששביל
האובייקטיבי, דימויה על לשמור שעליה ומאחר פנים, כלפי לגיטימי בכוח לשימוש הזכות
יותר קרוב נמצא זה זהב שביל כן, על אחר. או זה פוליטי גורם עם מזוהה להיות לה אל
של תפקידיה של לפועל ההוצאה ועצמאות ההחלטה עצמאות הדעת, שיקול עצמאות לצד

הפוליטית. והכפיפות הפוליטית ההשפעה של מהצד ורחוק המשטרה,

לאומי. לביטחון במכללה הכותב ע"י שהוכנה מקיפה, מעבודה חלק הוא המאמר הערה:
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.28 ,(1) מה פ"ד ואחי. האוצר שר ני דקל ,90/4566 בג"ץ

.647 (5) מח פ"ד ואחי, המשטרה שר ני נועם פדרמן ,94/5128 בג"ץ

אביב: תל הישראלי. המיליטריזם של היווצרותו  הכוונת דרר (1995) אורי אליעזר בן

דביר.

ישראל. ארץ פועלי מפלגת הוצי תלאביב, ישראל. בהילחם (תשי"א) דוד בןגוריון

חברתי. למחקר הרבעון פוליטית", ושחיתות פוליטית "תרבות (1974) גבריאל בןדור
.249 ,78 גליון

ומינהל. ארגון נתיבי פוליטית", בהתפתחות המשטרה של "תפקידה (1974) גבריאל בןדור
.3117 ,64 חוברת תשל"ד, אדר

ועמנואל ליסק משה השבעים". בשנות בישראל וצבא "פוליטיקה (1977) גבריאל בןדור
עובד. עם אביב: תל בישראל, הפוליטית המערכת גוטמן,

הארץ. מוסף שפיר). הרצל עם עיתונאי (ראיון ההחמצה"  שפיר "הרצל (1998) אביחי בקר
.4843 ,(29.4.98)

מערכות.  הביטחון משרד אביב: תל ופוליטיקה. מלחמה (1980) ברנרד ברודי

.153127 ,(1) יא כרך משפט, עיוני המינהלי". במשפט "התפתחויות (1985) ברוך ברכה

לאור. הוצאה נבו תלאביב: ב; כרך מינהלי. משפט (1996) ברוך ברכה
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כרך פלילים, המחוז", פרקליט של סמכותו לדין. להעמיד "ההחלטה (1994) מיכאל ברגע
.155141 ד;

ציבורית מחאה על המשטרה "תגובת (1985) שמואל וליימןווילציג גיורא גולדברג
.229223,2 מסי כ"ט כרך מגמות, בישראלי;

רמות. תלאביפ זמננו. בת מינהלית מחשבה (1990) חיים גזיאל

.202181 אי, כרך משפט. עיוני מוסמכת; לרשות הוראות "מתן (1971) נילי גרבלסקי

הביטחון. משרד מערכות ת"א: המודרנית. הצבאית בהגות ומלחמה מדיניות (1984) עזר גת

איזנשטדט, ש"נ אירופה". במערב הבכירה הפקידות של "העצמה (1984) מאטיי דוגאן

.10183 בי, כרך עובד, עם ת"א: וחברה. מדינה (עורכים); עצמון יעל גוטמן, עמנואל

עובד. עם ת"א: הכיפורים. יום מלחמת  החקירה ועדת (1975) אגרנט ועדת דרה

צבי וחשבון. דין הבית. בהר האירועים לבדיקת הבירור ועדת (1990) זמיר ועדת דרה
קוברסקי. חיים נאמן, יעקב זמיר,

הישראלי המאוחד/המכון הקיבוץ ת"א: בישראל. פוליטיים מינויים (1993) דוד דרי
לדמוקרטיה.

צה"ל; כלפי הביטחון ושר הכללי המטה ראש של הפיקודית "סמכותם (1977) צבי הדר
.225219 (ג) ל"א כרך הפרקליט.

אביב: תל יתר. בעומס חברה  ישראל באוטופיה: מצוקות (1990) משה וליסק דן הורוביץ
עובד. עם
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מערכות.  הביטחון משרד אביב: תל ואסטרטגיה. מלחמה (1990) יהושפט הרכבי

מערכות.  הביטחון משרד אביב: תל צבאיות, תורות 0977) יהודה ואלך

מאגנס. ירושלים: המוסדות. ובניית הכריזמה על (1980) מקס ובר

תש"ח דור של החיברות ודפוסי החברתי המוצא האלופים? צמחו "היכן (1979) דני זמיר
.10181 ,1 מסי כ"ה, כרך מגמות. בישראל". הצבאית בעילית

.283250 (תשמ"ח), י"ז כרך משפטים. בפוליטיקה". "אתיקה (1988) יצחק זמיר

.2014 כ; כרך תשץ, משפטים. פוליטיים", "מינויים (1990) יצחק זמיר

.14381 א; כרך וממשל משפט המנהלית", "הסמכות (1992) יצחק זמיר

הממשלה. יסוד: חוק

הצבא. יסוד: חוק

התשמ"ח1988. ,(9 (מסי המשטרה פקודת לתיקון חוק

כתר. ירושלים: בישראל. פוליטיים משברים (1982) נתן ינאי

.189169 ,45 חוב1 קתדרה, גוריון", בן של הממלכתית "התפיסה (1987) נתן ינאי

שנה עשרים (עורך): סופר ארנון לאומית", מנהיגות של בגיוס "שינויים (1988) נתן ינאי
.9081 עמי חיפה, אוניברסיטת חיפה: הימים. ששת למלחמת

ואוניברסיטת הפועלים ספרית תלאביפ בישראל, ואסטרטגיה פוליטיקה (1994) אבנר יניב
חיפה.
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 מערכות ת"א: לקלאוזביץ. קצר מדריך  המלחמה" "על (1977) אשלי רוגיר לאונרד
הביטחון. משרד

מערכות.  הביטחון משרד אביב; תל מלחמה. על מחשבות (1989) ה. באזיל הארט לידל

הוצי רמתגן: .19921949 בישראל ציבורית מחאה (1992) שמואל ליימןווילציג
בראילן. אוניברסיטת

מעריב. ספרית תלאביפ דגל, 0 988) ברוך לשם

המדינה. מבקר משרד ירושלים: ,39 מסי שנתי. דו"ח (1989) המדינה מבקר

המדינה. מבקר משרד ירושלים: ,41 מסי שנתי, דו"ח (1991) המדינה מבקר

המדינה. מבקר משרד ירושלים: ,44 מסי שנתי. דו"ח (1994) המדינה מבקר

המדינה. מבקר משרד ירושלים: ,47 מסי שנתי. דו"ח (1997) המדינה מבקר

מאגנס. ירושלים: אור, יוסף תרגם נציגים, של ממשל (תשי"ח) סטיוארט גיון מיל

ת"א: בפוליטיקה. הצבא של מקומו  הסוס גב על האיש (1982) אדוארד סמואל פיינר
הביטחון. משרד  מערכות

התשל"ב1971. חדש), (נוסח הסוהר בתי פקודת

התשל"א1971. חדש), (נוסח המשטרה פקודת

.1715 ,30 מסי גיליון מינהלתון, "הריכוזיות", (1993) אברהם פרידמן
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תלאביב. הלטינית. באמריקה צבאיים משטרים של ונפילתם עלייתם (1990) אדי קאופמן
משודרת). אוניברסיטה (ספריית לאור ההוצאה הביטחון: משרד

ועל הפרלמנטרי המשטר של המשפטית ההגדרה "על (תשל"גתשל"ד) קלוד קליין
.339308 ה; כרך משפטים הישראלי", הפרלמנטריזם

א שנה המשפט, הד תקפן", מה  מוסמכת לרשות פנימיות הוראות (1956) ה. קלינגהופר
.4038 ,(3)

רביעית, מהדורה ישראל. מדינת של הקונסטיטוציוני המשפט (1991) אמנון רובינשטיין
שוקן. ירושלים: כרכים, שני

רמות. תלאביב. השלישי, בעולם ופוליטיקה צבא (1991) גיל שידלו

ספרית תלאביב: הישראלית. בחברה אילגליזם בעיניו, הישר איש (1986) אהוד שפרינצק
הפועלים.
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הערות
המנהלי הדרג ואילו המדיניות קובע הוא המדיני הדרג כי גרסה, המסורתית הגישה .1

ביותר נכבד חלק והביצועי המנהלי לדרג גם חדשות גישות לפי מבצעה. הוא
המדיניות בקביעת האחרונה" ש"המלה ברור, זאת, עם ובקביעתה. המדיניות בעיצוב
והגישה (ת1180¥\,1887) המסורתית הגישה כאבי נחשב וילסון המדיני. הדרג של היא
ביטוי מוצאת האינטראקטיבית, או האדפטיבית הגישה גם הנקראת המודרנית,
31161כ31$ (1986) , * 831)31161 (1983), ,מ113ז13ז1321^ 531531161 * של במחקריהם

ת13ת3ות132^ז. (1983)

לא במדינה (יחסית), ועצמאי גדול ביורוקרטי מנגנון שהקים ביסמרק, דווקא זה היה .2

נוכח כאשר העצמאיים. המדינאים כל את "חיסל הוא במקביל כאשר דמוקרטית,
ובלי חשש בלי משרדיהם את לנהל הוסיפו מ"ג) (הפקידים, שהם להפתעתו לראות
כאילו אלא אלה, כפיים יצירי של והבורא האב מוח הוא היה לא כאילו משל חרדה,

.(48,1980 (ובר, הביורוקטית" במכונה בזולתה אחרת דמות הוחלפה

דרי אצל ראה פוליטיים מינויים של המבט מנקודת הגישות שתי על נרחב דיון .3

.1993

השלטון ואת המדינה את המעמידות אטאטיסטיות, לגישות להשוות מקום ואין .4

חברתיות, אינטרס קבוצות של וולונטרית התארגנות כל חשבון על הכול, מעל במרכז
מוסד יסוד שהם פרט, זכויות של ערכים חשבון ועל ואחרות, כלכליות פוליטיות,

.(243,1980 (אבינרי, דמוקרטיה של

בלבד", השליטים לתועלת "המתכוונים משטרים על דיבר (46 ,1956) אריסטו כבר .5

בכך לראות וניתן מושחת, למשטר גורם הכללי הטוב על הפרטי הטוב העדפת בהם
במיל המשך השלטת. המפלגה של הצרים האינטרסים לטובת הפועל המינהל את
פקידות הכולל הפוליטי, מהדרג כנפרד המנהלי הדרג את הרואה (235230 (תשי"ח,

ושעלייתם שלטון חילופי כל עם לפטרם ניתן שלא בחינות, עפ"י המתמנית מקצועית,
זמיר,  ישראל ובמדינת ;1887 מ1180^\, אצל גם ראה ותק. עפ"י נעשית בדרגה
,1989  פוליטיים במינויים הדנים המדינה מבקר דו"חות את ;1990 זמיר, ;1988

.838 ,1997 ;933 ,1994 ;596 ,1991 ;628
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את המפארת כ"גישה הגדירו (288 ,1990) הרכבי רבות. הגדרות למיליטריזם .6

המידות ואת ונהגיו סמליו על הצבאי המוסד את בהיסטוריה, תפקידה את המלחמה,
האומות, בין היחסים טבע לגבי מדינית תפיסה  פנים שני למיליטריזם הצבאיות.
הפקדת כדי עד בחברה, הצבא לאנשי נישא מקום הענקת של חברתית וגישה
תרבותית, כתופעה מיליטריזם מגדיר (20 ,1995) אליעזר בן בידם". השלטון
פוליטיות. לבעיות הראוי הפתרון היא המלחמה לפיה המציאות של תפיסה המשליטה
בבסיס העומד הצבאית", החשיבה "סינדרום על מדבר (7962 ,1957) מ10§מ11מ1111

הבינלאומית המציאות של התוצאה שהם קונפליקטים, לפתור ניתן לפיו המיליטריזם,
בלבד הצבא ומפקדי אלים, כוח באמצעות רק ודאות, וחוסר יציבות חוסר של
הצבא. בעזרת להשיגן שניתן הרצויות, החברתיות המטרות בין להבחין מסוגלים

שליפן, פון מולטקה, פון של ובעיקר בגרמניה, המיליטריסטיות התפיסות על .7

.(1984) וגת (1977) ואלך אצל לראות ניתן זקט ופן לודנדורף

איום תוך בפוליטיקה הצבא של צבאית התערבות או הצבא ע"י השלטון תפיסת .8

.(255252 ,1982 (פיינר, בנשק ממשי שימוש או בנשק בשימוש

.(1991) ושידלו (1990) קאופמן גם ראה (1982) לפיינר בנוסף .9

,1980 (במדי, קוריאה מלחמת בתקופת מקארתור הגנרל פרשת את ראה אולם, .10

.(9486

ל"מדינת הפכה לא שישראל לכך והגורמים במדינתישראל מדינהצבא יחסי בנושא .11

וליסק, הורוביץ ;1971 גמ*ג!*^, מהם: אחדים נזכיר אם די רב. חומר יש קסרקטין"
.1983 ,?611 ;1982 פיינר, ;1977 בןתר, ;1977 11010\'112 ;1990

.1982 ינאי, ראה להרחבה .12

המשטרה, לבין הצבא בין העיקריים ההבדלים אחד את היטב מתאר זה שעניין למרות .13

בטחון בנושא רבים תפקידים וממלא מילא הצבא שכן מדויקת, לא הכללה הוא גם
האחריות ,1966 עד מדינתישראל בתחומי הצבאי הממשל על האחריות למשל פנים,
בעת העורף על האחריות היום, עד המדינה של שונים באזורים הפנים בטחון על
פעילות לדוגמא חוץ, כלפי ביטחון תפקידי מילאה המשטרה גם וכד'. מלחמה
על לשמירה מג"ב תפקידי לישראל, הסתננות למניעת בגבולות הגבול משמר

35



וכיו"ב. ב1967 שנכבשו בשטחים הציבורי והסדר הביטחון

הרשות לצמרת בדר"כ מוענקות הסמכויות הפוכה: הגישה הקונטיננטלי במשפט .14

שאלות מתעוררות לא לכן פקידיה. ובין שלוחותיה בין אותן מפזרת וזו המבצעת,
לרשות הוראות לתת מותר אם השאלה לא ובעיקר דעת ושיקול עצמאות של

מוסמכת.

הרשות עצמאות של היסוד עקרון על פורמלית שמר ביתהמשפט כי הטוענים, ויש .15

,1971 (גרבלסקי, פיה על הקערה את שהפכו משנה כללי לו הוסיף אך המוסמכת,
ההיררכית למציאות ולהתאמתה ההלכה לשינוי קראו בכירים משפטנים מספר .(202

שהוא אף על ציבור, לעובד חובה קביעת מבחינת הן בישראל, הציבורי המינהל של
לשר ולאפשר (564 ,1991 (רובינשטיין, עליו לממונה להישמע מוסמכת, רשות

.(109108,1992 (זמיר, כזה לפקיד הוראות לתת

עם ריאיון (1998 בקר, (ראה "הארץ" במוסף פורסם לדפוס, המאמר העברת לאחר .16

שהועברו תמיכות "אלה "אפרסק": לתיק בהקשר הדחתו על האומר שפיר, הרצל
חקירה כנכונים, התבררו מהחשדות שחלק למרות מופקרת... בצורה משמעית חד

.(46 (שם, שלי" ההשתקה עם יחד התיק את השתיקו בוצעה. לא

בחרתי מנותחים, מאירועים אישי וריחוק אקדמי ריחוק על לשמור הצורך מפאת .17

שלכאורה אחד, לאירוע להתייחס ברצוני זאת, עם אקטואליים. לאירועים להתייחס לא
כדי דיה חזקה משטרתישראל זה, מאמר של המרכזית התזה למרות כי מוכיח,
הפוליטי הדרג התערבות ללא והשפעה, כוח רבי פוליטיים אישים של חקירות לבצע
של מינויו פרשת בחקירת המדובר החקירה. מהלך על בשאיפותיו התחשבות וללא
זו, בחקירה השתתפתי לא כי (יצויין, לממשלה המשפטי היועץ לתפקיד בראון ערד
התערבות ללא נוהלה החקירה כאמור, התקשורת). מכלי נשאב עליה לי והידוע
מקורביהם. ושל ביותר הבכירים פוליטיים אישים של חקירה תוך הפוליטי, הדרג
פרקליטת של לממשלה, המשפטי היועץ של ה"מטרייה'י תחת נוהלה זו חקירה אולם,
על זה צוות של צמודה השגחה תוך המדינה, פרקליטות של הצוות ושל המדינה
הפרקליטות, צוות הבאים. המהלכים תכנון ועל שבוצעו המהלכים על החקירה,
לא ולמעשה שהושג, החקירה חומר את יום מידי קיבל החוקר, הצוות את שליווה
אף אשר הפרקליטות, מצוות מוקדם אישור קבלת ללא חקירתי מהלך כל נעשה

36



בחקירות שהופגנה לעצמאות דומה זו חקירתית "עצמאות" הפגנת חקירה. מהלכי יזמה
המשותפת ה"מטרייה" תחת ,1977 שנת עד זיגל, (גימ.) ניצב של בראשותו יאודה,
לממשלה המשפטי היועץ ושל קדמי יעקב ניצב דאז, החקירות אגף ראש של
פרקליטת של מאוד הצמוד הליווי ללא כי היא, השערתי ברק. אהרן תקופה, באותה
זו ואולי פוליטית. מהתערבות רב חשש היה בראון, בפרשת החקירה את המדינה
תחת הזו החקירה את נטלו המדינה ופרקליטת לממשלה המשפטי שהיועץ הסיבה

חסותם?

הם: המדינה טרום היישוב בתקופת הפוליטית החברה של המאפיינים ארבעת .18

.(189 ,1987 ינאי ;2419 ,1982 (ינאי, ויחסיות פיצול פוליטיזציה, הסכמיות,
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התקשורת בכלי ובפרסום בהסברה השימוש
קורבנות ובמניעת פשיעה במניעת

גבע רות סגןניצב
משטרתישראל קהילתי, לשיטור היחידה

רקע
שכיח לכלי הפך הסוגים מכל מניעתית פעילות לקידום ובפרסום הסברה באמצעי השימוש
בכלי השימוש מטרות הבריאותי. ובתחום החברתי בתחום בעיקר כולו, בעולם ביותר

שתיים: הן ציבורי ובפרסום התקשורת
למשל, יותר: האקטיבי בשלב ליישום להכינה כדי לתופעה, הציבור מודעות העלאת א.
"הגזירה" את יקבל הציבור אואז אכיפתית. פעילות לקראת חוק, שינוי לקראת

יותר. מושכלת בצורה
או קבוצתית מניעתית לעשייה להתנדבות, למשל, עצמה: לפעילות הציבור רתימת ב.

עבריינית. פעילות ומניעת והיפגעות סיכון הגוררת מהתנהגות להימנעות פרטנית,
בשנייה. אחת ושלובות לזו זו משיקות אלה מטרות שתי כי לציין, ראוי

לציבור בהסברה השימוש התפתחות
בעשייה משתקפת שהיא כפי פשיעה, למניעת ההסברה של בהתפתחות נתמקד במאמר
ולאנגליה. לקנדה לארה"ב, דגש מתן ותוך המערב בארצות האחרונות השנים בעשרים

בישראל. גם ליישמן שכדאי פעילות על נמליץ זה, בתחום בעולם שנעשה המחקר בעקבות

על לציבור מידע בהעברת בעיקר התמקדה פשיעה למניעת ההסברה וה70 ה60 בשנות
וגניבות. פריצות כגון רכוש עבירות מניעת לצורך נדרשים מיגון אמצעי

הרכוש. עבירות לתחום המניעה מאמצי רוב את המשטרה גם הפנתה זו, בתקופה
גרימת  היעד" "הקשיית ידי על זה מסוג פשיעה למנוע ניתן כי הוכיחו, רבים מחקרים
יקטן.  לעבריין הצפוי והרווח יגדל להיתפס הסיכון בכך, זממו. את לבצע לעבריין קושי

.(0£^ 311(1 ,1)111נ6151י\\ 1995; 013*6, 1992; 11§ט110 21:1(1 ,11ג1811ג1^ 1995)
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ואתרעה אמצעימיגון התקנת בעקבות שנגרמה המניעה מידת את שבחנו שונים, מחקרים
ושיטות אמצעים אכן כי הראו, מניעתית, התנהגות ידי על או וכרי) אזעקות (מנעולים,
,'\\110ץ13^). 0131^ 311(111011811, 1992; 0£^ 1)ת3 ,מ3ת011ק5 1995) יעילה בצורה פועלים אלה
לגבי יותר, טובים וחלונות דלתות מנעולי התקנת בעקבות קטנו לבתים פריצות  למשל
פחות אירעו דלק בתחנות שוד מקרי הגה; מנעול התקנת בעקבות קטן מספרן רכב, גניבות

.(1992 (גבע בקופות. כסף איאחזקת בעקבות
המאמץ של רובו רוב את הפנו כאחד ומסחריים ממשלתיים וגורמים המשטרה כך, בעקבות
את שתקטין בצורה ולהתנהגות מיגון אמצעי להתקנת האזרח לדרבון וההסברתי הפרסומי
יעילותה את הוכיחה לא הרחב, לקהל מופנית אשר זה, מסוג הסברה אך להיפגע. סיכויו
האמצעים התקנת כאשר אך להם, שניתן היעוץ את הפנימו אנשים אמנם, משמעי. חד באופן
קורבן נפל לא עדיין האדם כאשר ובמיוחד וזמן, כסף בהשקעת בטרדה, כרוכה הייתה
המיגון. בחיוניות מודעות להשגת מעבר השפעה להסברה הייתה לא לעתים לעבירה,
פי על פעלו לא הם אך קורבנות, למנוע יכולים אכן שהאמצעים והאמינו, הבינו הם דהיינו,

.(83000 4מ3 ,מ3מד01י\811 1981) אלו המלצות
או בכבישים מניעתית להתנהגות בנוגע (למשל, ממש של חיים בסכנת כשמדובר גם
(,01^210מ0§113 מניעתית להתנהגות הובילה תמיד לא הסברה  בטיחות) בחגורות שימוש

.(1991

עמו גרר בו, עורר שהדבר הפחד עבריינות, לפעילות קורבן נפל כבר אדם כאשר זאת, עם
ואזעקות מיגון אמצעי התקנת (למשל הרצוי לכיוון בהתנהגות שינוי קרובות לעתים
מבעל או מוסמך מגורם והסברה יעוץ מבקש הקורבן אלו, במקרים לדירה). פריצה לאחר
חומר כזה, במקרה רלוונטי. ידע בידו שיש או מהימן כגורם אצלו נתפס אשר מקצוע,

לעזר. לו להוות יכול המשטרה, עלידי המתפרסם זמין, הסברה
שבסיכון ולקבוצות אלו לקבוצות יעוץ במתן ויותר יותר להתמקד החלו המשטרות לכן,
השכילו פשיעה במניעת והעוסקים המשטרות ככלל, לעבריינות. כקורבן ליפול גבוה
סיבות מגוון בגלל "קורבנותחוזרת; של קבוצה מהווים מהנפגעים ניכר אחוז כי להבין,

3מ6113ק13). ?0350,1993; (6,1986*66£י0 ואחרות גיאוגרפיות חברתיות,

39



הציבור מודעות העלאת
את להעלות ראשית נחוץ כי פשיעה, במניעת העוסקים עלידי הובן ה80 שנות במשך

למניעתה. יפעלו שהם לפני החברתי, במרקם כפוגעת לבעיה האזרחים של המודעות
ההסברה כאשר הסמים, בתחום וגוברת ההולכת הפעילות עם במיוחד התחזקה זו גישה
למשל). ילדים, של (הורים למשתמשים בקרובים או בסמים במשתמשים בעיקר התמקדה
רבות שנים במשך שנעשתה הרבה ההסברתיתמניעתית מהפעילות הועתקה זו גישה

מחלות. מניעת לצורך הציבור, בריאות בנושא
כאשר מתמשכת, מניעתית התנהגות לעצמם לסגל אנשים בשכנוע הרב הקושי למרות
היא לכך דוגמא מרובה. בהצלחה פרי נשאה עדיין זו פעילות מוחשי, איננו המיידי התגמול
ניתן זאת, עם .(110§613 ^מ3 81016,1997) למחלות חיסון זריקות קבלת או שיניים צחצוח
בכך, הטמונות והסכנות עישון כנגד שנים לאורך הפרסומית הפעילות למרות כי לראות,
עידוד לכיוון הכף את מטה עדיין  שבעישון "החיובי" הצד את המראה  ההפוך הפרסום

העישון.
הקהילה של הירתמות ללא כי קיימת, ועדיין הייתה, המניעה גורמי של האסטרטגיה
הרצוי. לכיוון העבריינים את או הקורבנות את לשכנע יוכלו לא אקטיבית, לפעילות
הספציפית. בעבריינות הכרוכות הסכנות לגבי לציבור המידע את להגביר נחוץ היה ראשית,
של השפעה תחת נהיגה בסמים, לרעה לשימוש הנוגע בכל במיוחד הופעלה זו שיטה
על מחנויות סחורות "סחיבת" כגון פחות, מסוכנות התנהגויות לגבי ואף וסמים אלכוהול

פ^ג*ניכ*). נ<ת3 ^14,1990) ציבורי רכוש והשחתת בנינוער ידי
ה90, בשנות היום, גם המניעתית הפעילות במרכז נמצאת המודעות העלאת של זו גישה
ילדים, וכלפי בניזוג בין אלימות כגון מדווחות בלתי עבריינות בתופעות מדובר כאשר

ואונס. מינית התעללות
ויקבל היפגעותו על ידווח הקורבן אם רק להתבצע יכולה מניעתית פעילות אלו, במקרים
עידוד על הינו בהסברה הדגש לכן, ואכיפתית. טיפולית למערכת יופנה והעבריין עזרה,

ומטפלים. מסייעים לגורמים והפנייה המקרה, חשיפת

החששות הגברת
מונעת. להתנהגות האדם בהנעת והכרחי מרכזי חלק מהווה מפגיעה החשש

כחלשות הנתפסות קבוצות כלפי המופנים אלה ובמיוחד ההסברה, מבצעי בכל מרכזית בעיה
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ובחידות. לרצוי מעבר הפחד בהגברת הטמונה הסכנה הינה וקשישים, ילדים כגון יותר,
קבוצות של הפחד את להגביר עלולים אנו מוגזמת, בצורה התופעה את מציגים אם מחד,
פעילות, על הפחד בהשפעת שעסקו מחקרים, שהיא. פעולה מכל שיתוק כדי עד אלו,
ועלידי ההסברה, תוקצן אם מעשייה. ולהימנעות לשיתוק מוביל הדבר לעתים כי הראו,
פן חוששים הקשישים בבית: להסתגרות יוביל שהדבר יתכן מהפשיעה, הפחד גם כך
אולם, .(1998 וברגמן, (אמיר מביתם יצאו אם ברכושם יפגעו לחילופין, או ברחוב ייפגעו
בקרב רצויה בלתי לשאננות להביא גם לעתים, יכולה, האמיתיים בממדיה התופעה הצגת
המדינות, ברוב למשל, באוכלוסייה. אחרות מקבוצות יותר מועטה בצורה שנפגעת קבוצה,
אחרות. קבוצות מאשר הכללית, באוכלוסייה למספרם יחסי באופן פחות פגיעים קשישים
(חולשה הגבוהה היחסית פגיעותם בגלל מפשיעה להיפגע יותר חוששים הם זאת, עם
להפחתת להביא יכול הדבר האמיתי, בהיקפה התופעה תוצג אם מוביליות). חוסר פיזית,
אם נחוץ, להפחיתה. או המניעתית מפעילותם לחדול עלולים והם מהיפגעות, חששותיהם
ולמניעת להיגיינה בקשר השנים לאורך שנעשתה להסברה שבדומה , למצב להגיע כן,
ולא שנלמד, מה עלפי ותפעל מניעתית, להתנהגות מודעת תהיה האוכלוסייה מחלות,

יומיות. יום פעילויות מעשיית ותחדל מפחד, משותקת תהיה
בעזרת מקדימות בדיקות עורכים אם להתבצע יכולה בהסברה, הזהב" "שביל מציאת

המעובר. המידע של ההשפעה את לבחון כדי "קבוצותמיקוד",

קהילתית מניעה פעילות
מניעתית לפעילות לתרום הקהילה של בכוחה וגוברת ההולכת ההבנה עם ה90, בשנות
התופעה חשיפה רק ולא למיגון, יעוץ רק לא נוספים. לאפיקים ההסברה הופנתה מערכתית,
כוללנית מניעתית לפעילות הקהילה רתימת של לשלב מעבר אלא ממנה, הנובעות והסכנות

.(1^^000^ ,ץ31111<מ2 1996)

ל"משמר הצטרפות כגון קהילתית לפעילות להירתם לציבור בפנייה במיוחד מתבטא הדבר
שותפיות של מודלים במסגרת לפעול אחרת), מניעתית שכונתית ופעילות (סיורים השכונות"
העברת לצורך אחרים, ומניעה אכיפת גורמי ועם המשטרה עם פעולה ולשתף בקהילה,
לסוגיהם התקשורת בכלי והפנייה ההסברה הוגברה למשל, פשיעה. למנוע היכול מידע,
במסגרת להתבצע העומדת או שהתבצעה פשיעה, על מידע להעביר מהציבור בבקשה

אלו לצרכים מיוחדים טלפוניים מוקדים הקמת תוך חוקר", כ"בשידור תכניות
,1ז10§מג1,1.1זז311כ1מ8.036). ,5ג^13י\3^ 1986)
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יעילים מרכיבים
לאורך שנעשה הרב המחקר ואת זה בתחום העניפה הספרות את לסקור המקום זה אין
מסע לבנות כדי כי להזכיר, יש זאת, עם בכלל. ההסברה של האפקטיביות על שנים
ופילוחו; היעד קהל זיהוי הבאים: האלמנטים את בחשבון לקחת מקום יש אפקטיבי, הסברה
של לעומק לימוד הספציפי; הנושא לגבי שלו והדעות קהל של הקיים הידע איבחון
קהל של השפה ואת התרבות את התואם מסר בניית היעד; קהל של הקיימת ההתנהגות
ההסברה; את להעביר מתכננים שעמו לאמצעי, היעד קהל של חשיפתו מידת בחינת היעד;
לפני והערכה ריאיונות מיקוד, בקבוצות שימוש (בעזרת כראוי שיובן כדי המסר תכנון

הרצויה). ההתנהגות לחיזוק תכנית בניית הפצתו;
עבריינית לפעילות קורבנות מניעת בתחום כיעילים שהוכחו במרכיבים נתמקד זה במאמר

.(^0011116, 1974; 11983£#0£)

מרכזית, כדמות "מקגרף" האמריקאי הכלב כגון אחיד, הסברתי אלמנט של ששילוב נראה,
עמו, להזדהות הרחב לקהל מאפשרת והמניעה, הייעוץ ההסברה, אמצעי בכל המככבת

מספיק. זה אין אך ההסברה. למבצעי ושייכות מחויבות ולהרגיש
ולקבוע ההסברה, מסעי באמצעות לו המועבר המידע כלפי הציבור אמון על לשמור חשוב
גם נחוץ זאת, עם עליה. לסמוך ושניתן וסמכות, ידע כבעלת שמזוהה כדמות אחיד, אלמנט

הרחב. לקהל המותאמים ואלמנטים הפתעות בדגשים, שינוי עלידי עניין על לשמור
להטמעתם להביא כדי מסרים, על לחזור חייבים שנים, לאורך הנמשכים הסברה מסעי
83310111 /<ת# 83310111,1990;) גיוון. ועל עניין על תמיד לשמור גם אך הרצויה, במידה

66£6£י0) 6131., 1993; 0*6616, 1986

על מסיבית "התקפה1 כי מצאו, אלו מבצעים של היעילות את שבדקו הערכה, מחקרי
שלטי דפדפות, עיתונות, רדיו, (טלוויזיה, התקשורת כלי בכל ההסברה באמצעי הציבור
האמריקאי במחקר %25) מהאוכלוסייה ניכר חלק לייעוץ. האוכלוסייה למודעות מביאה רחוב)

כלים באמצעות שקיבל הייעוץ עקב הרצוי, לכיוון התנהגותו את משנה ,(1984 משנת
(53000 31111 ,ת3תז61'\511 1981) אלו. הסברתיים

את לבודד שקשה מכיוון אלה, אמצעים של יעילותם את להעריך קל זה אין זאת, עם
שנעשית. הפעילות משאר ההסברה אמצעי על ההשפעה

(ח^610 האחרונות בשנתיים כלירכב בגניבות משמעותית ירידה חלה למשל, באנגליה,
בנושא התקשורת אמצעי בכל מסיבי הסברה מסע נערך זו, בתקופה 4מ3). ,§מ81111 1996
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ע"י מניעתית התנהגות הדגישה רק לא המניעתית שהפעילות מכיוון רכב. גניבות מניעת
וכיוצ"ב), יותר איכותיים ומנעולים אזעקה התקנת חלונות, נעילת (למשל הרכב בעלי
קשה הרכב, ייצור בשלב הקיים המיגון את להגביר הרכב ליצרני פנייה נעשתה גם אלא

שנעשתה. ההסברתית פעילות של השפעתה מה להעריך
ברור יותר, פגיעים כלירכב אלו הרכב קוני בפני חשפה אשר לציבור, הסברה ללא אמנם,
בכך ראו הם שלהם. בכליהרכב המיגון לשיפור נרתמים היו לא הרכב שיצרני הוא,
לצמצום יחדיו, פעלו האמצעים שכל נראה, אך רכביהם. של המכירות את להגביר אמצעי

הפרסום. אמצעי רק ולא הרכב גניבות
ודרכי האמצעים במכלול ההסברה, לעצמה לזקוף יכולה חלק איזה היא, הנשאלת השאלה
הציבור על ההסברה אמצעי של השפעתם את לבודד היה מאוד קשה שייושמו. המניעה

העולם. ברחבי שהתקיימו אחרים רבים במבצעים גם כמו זה, מעין במבצע
66£6£י0) 61 3\., 1993)

בישראל הסברה מבצעי
מניעתית לפעילות הקשורה הסברה, לגבי הערכה מחקר נעשה שלא כמעט בישראל

והקורבנות. העבריינות בתחום
ה בשנות המשטרה ביוזמת בה, והשימוש ספוראדי, באופן לרוב קיימת כזו הסברה אמנם,
במיגון כולו, בעולם כמו ההסברה, התרכזה אלו בשנים כאמור, יחסית. רב היה בעיקר, 80

משטרת שנתיים דו"חות (ראה ולגניבות לפריצות הקשור בכל מניעתית ובהתנהגות
.(19901980 ישראל

כרזות בעזרת בטלוויזיה, שירות בתשדירי הרחב לקהל מאסיבית הסברה נעשתה בנוסף,
כאמצעי החשודים חפצים, לגבי העירנות להגברת בנוגע בערים, חוצות ושלטי באוטובוסים
חידדו התקשורת, אמצעי בכל שסוקרו אמיתיים ואירועים החיים סכנת .(1992 (גבע, חבלה

תוקף. משנה לה ונתנו היזומה, ההסברה את
לתשדירים בטלוויזיה הצופים האזרחים של החשיפה נבדקה ,1986 בשנת שנערך בסקר
מהמבוגרים ו%45 מהילדים %62< חשוד". מחפץ "זהירות על לתשדיר גם וביניהם שונים,

.(1986 (לוינסון, אלו תשדירים וזכרו ראו שרואיינו,
(גבע בירושלים ביתהכרם בשכונת שנעשה אחד שכונתי ולמבצע זה, לסקר מעבר אך
על שנים באותן שהופצו הסברה לאמצעי שהייתה ההשפעה, נחקרה לא ,(1980 וישראל,
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שנערך בביתהכרם, השכונתי במבצע מניעתית. והתנהגות מיגון בנושא המשטרה ידי
על ידעו אכן מהאוכלוסייה %59 מגוונים, הסברה אמצעי הפצת תוך חודשים, מספר במשך
בהשוואה להם. שניתן הייעוץ בעקבות התנהגותם את שינו כי העידו, ו%38 המבצע
ובהולנד, באנגליה בארה"ב, לגביהם ולהערכה ולמחקר בעולם שנעשו דומים למבצעים
מ11121ף\\ 31\6 ?316,1987;) יחסית. גדול היה זו הסברה בעקבות בהתנהגות השינוי אחוז

.(^%'1^35, 1985

השימוש מניעת בנושא ופרסום הסברה מבצעי 1989 משנת עורכת בסמים למלחמה הרשות
"יום במהלך בשנה, פעם היקף רחב מבצע עלידי מתוגברים מקומיים מבצעים בסמים.
על מידע והפצת כתבות לעריכת נרתמים התקשורת אמצעי כל שבו הבינלאומי", הסמים

בסמים, ולסחר לשימוש הקשורות בעיות של רחב מגוון
בשינוי השפעה ישנה אכן כי הראה, אלו חשיפה ימי של אפקטיביות על הערכה מחקרי

.(1990 לוי, ;1991 ברהמבורגר, ;1990 (רונאל, הרצוי לכיוון עמדות
האגודה השתמשה מופרזת, שתייה עי הנגרמים והנזקים אלכוהול שתיית בנושא גם

מגוונת. בהסברה בישראל אלכוהוליזם למניעת
לכל כאשר ,(47 עמי ,1997 (וייס, יחד" גם והגיון פחד רגשית, "תגובה משלבת ההסברה
עולים לאוכלוסיית (למשל, שלה המיוחדים האפיונים פי על ההסברה הותאמה יעד קהל
בקבוק  לאתיופים בקרבם, הנפוץ החריף המשקה שהינו וודקה, בקבוק הוצג מרוסיה
שוהות שבהם במקומות נעשתה כן, גם החלוקה, ובדפדפות. בכרזות הוצג הפרסום בירה).
אנשי של ובהשתלמויות הורים בסדנאות בבתיספר, קליטה), (מרכזי השונות הקבוצות

מקצוע.
להסברה לפרסים זכה ואף מסר, בהעברת אפקטיבי היה החומר כי נראה, הסף שעל למרות
של האפקטיביות מידת בדבר מחקר נעשה שלא מדגישה, החוקרת זה, בתחום ולחינוך

.(48 עמי ,1997 (וייס, שתייה הרגלי שינוי מבחינת היעד, קהל על זה חומר
למניעת הקשור זה הינו שנים לאורך היקף רחב הסברה מאמץ נעשה שבו נוסף תחום
עלירי שנערך חכם1; היה צודק, תהייה "אל כמו מבצעים זהירה. ונהיגה תאונותדרכים
בהצבת בפרסום, מסיבית השקעה למרות הערכה, מחקר עלידי לווה לא התחבורה, משרד
כי להזכיר, כדאי וכר. תעודות במתן אמנות, על הציבור החתמת לצורך ובאיושם דוכנים
הרגל, הולכי ועל הנהגים התנהגות על הפרסום של ההשפעה את לבודד מאוד קשה
והתקשורתי הציבורי היום סדר על נמצא תאונותהדרכים מניעת שנושא בעובדה, בהתחשב

רבות. שנים זה הפסק ללא
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ליישום המלצות
הסברה על רגש לשים נחוץ כי מראה, הסברה, מסעי של היעילות את שבחן המחקר,
מכל מניעתית לפעילות להוביל יכולים אלה, סיכון. ולאזורי סיכון לקבוצות המופנת
מגוונת, חברתית לפעילות ועד לפגיעה הסיכוי ולהקטנת למיגון פרטנית מפעילות הסוגים:
עם היקף. רחבת ועירונית שכונתית ופעילות אלימות למניעת בסדנאות השתתפות כגון
לפעול צריכה ההסברה ולכן, מעורבות. לחוסר להוביל יכולה גבוהה פחד רמת זאת,
(,61^מ1¥\ מיותר עצמי סיכון ללא לפעול ניתן כיצד מידע, מתן תוך מפגיעות, הפחד להפגת

.(1989

לפעילות המערכתית האפשרות את לציבור להדגיש נחוץ מסוימת, לתופעה בתגובה
לגבי מגוון מידע למתן לפעול נחוץ פרטנית. פעילות או מיגון שיטות רק ולא מניעתית
יכולתם פי על מניעתית, לפעילות להירתם היכולים האנשים, למירב רבתחומית, פעילות

.(^00* 4מ3 71116^, 1996) וכישוריהם
היקף על מידע הן ולכלול הניתן, ככל מקיף, להיות חייב לתופעה, המתייחס המידע
מוסמך מידע ולתת בביצועה, העבריין של המניעים או הביצוע שיטות לגבי והן התופעה,

התופעה. ניתוח סמך על והמבוסס החלטות, לקבל המסוגל מקצועי, ממקור ומהימן
הקהילה, בתוך המופצת זו הינה הפעילות, למירב המביאה ביותר, האפקטיבית ההסברה
בקהילה שהפרטים ככל עצמה. השכונה וכלפי בקהילה היחידים בין אחריות רגשי ומפתחת
הייעוץ עלפי מניעתית, לפעילות להירתם מוכנים יהיו הם לשכונה, שייכות מרגישים

להם. שניתן
תוך האפשריים, התקשורת אמצעי בכל זמן, לאורך הסברה "מתקפת" כי נמצא, בנוסף,
המסרים לקבלת להוביל יכול אחיד, אחר תוכני או גראפי קישור או דמות במוטיב שימוש
הציבור, עניין על לשמור כדי ההסברה, אמצעי את לגוון נחוץ זאת, עם יותר. טובה בצורה

שונים. ולגילאים תרבותיות לקבוצות ולהתאימם
משאבים, עתיר גם אך ביותר שכיח אמצעי הינו היקף רחבי הסברה במסעי ששימוש מכיוון

הגבוהות. העלויות את המצדיקה ויעילה, חסכונית בצורה זה בכלי להשתמש יש
גם אותם וליישם בעולם, שנעשו מהמחקרים ההמלצות ואת המסקנות את ללמוד מומלץ,

בישראל.
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האזרחי למשמר התנדבות
בבארשבע המשטרה כלפי ועמדות

משטרתישראל מרכז, הונאה ירו' קוגן, יורי מפקח
משטרתישראל נגב, אזרחי משמר מימוני, אלי רבפקד

יי.. . . מבוא
של השונים בהיבטים עוסקים האחרונים העשורים בשני בספרות שהופיעו רבים מחקרים
;1985 ופרמן, שמידע כהן, ;1989 גחמן, ;1981 וגריפל, (גדרון ההתנדבותית העבודה
.(01(1100, 1984; ,613ת11ז1,31 1991; ?63106, 1983; ?16111001 * ,1©0א 1980 ;1979 לויטס,
הרחוק בעבר שבוצעו אלו לעומת שינוי היוו זה, בתחום העוסקים ואחרים, אלו מחקרים
מבחינה שליליות הנחשבות בהתנהגויות ,0 989) גוזמן שמתארת כפי ועסקו, יותר,
(ינוב, להתנדב אנשים מביא מה השאלה, החוקרים את העסיקה בתחילה, נורמטיבית.
מתנדבים בין המבחינים סיטואציוניים משתנים או אישיות משתני קיימים והאם ,0 979
מוקד עבר ובהמשך במקביל אולם, .(1985 ופרמן, שמידע (כהן, מתנדבים שאינם לאלו
?16111001 * (,061א ההתנדבותית הפעילות של הארגוניים בצדדים הדנות לשאלות העניין
הנושאת כפעילות ההתנדבות את הבוחנים האחרונים המחקרים .(1980; ?6^100,1983

המוקדמת הראייה מן מתרחקים שכר, כגון ישירים כלכליים לא אם גם תגמולים, בצידה
למחקרים אנטיתזה והיוותה שייתכן טהורה, אלטרואיסטית כהתנהגות ההתנדבות של
מן ההתנדבות את בוחנים אנו כאשר גם זאת, עם האדם. של השלילית התנהגותו אודות
אנו להתנדב, אותו שהביאו המתנדב, של הפנימיים מניעיו את לבחון במקום הארגוני, הפן
הפעילות בביצוע להתמיד לו הגורמים העמדות מערכת ואת סיטואציוניים משתנים בוחנים
הגדרה ההתנדבות. מושג של הקלאסית מההגדרה להינתק לנו אסור אואז ההתנדבותית.
ושלא שכר ללא עבודה טוב, רצון מתוך לפעולה "התעוררות הינה התנדבות כי טוענת, זו

הפעולה מוקד את מעלות לה ודומות זו הגדרה .(1969 (אלקלעי, פרס" לקבל מנת על
ישמש זה רעיון לא. או לבצעה האם הפעולה מבצע של החופשית בחירתו ההתנדבותית
נושאים לגבי המתנדב של עמדותיו עניין לדיון יעלה כאשר בהמשך, הנוכחי המחקר את
בעיקר העוסקים מהעבר, המתנדבים ממחקרי להבדיל כאמור, לפעילותו. הקשורים שונים
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לאחר המצב את לבדוק האחרונים ממשיכים לפעילות, המתנדב של התגייסותו בשאלת
נטייתו את השאר, בין בודקים, אלה מחקרים ההתנדבותית. במסגרת פועל כבר שהמתנדב
מתנדבים בין הבדלים .תסע*ם), 1985, (1618,1991זזת31<1 בפעילותו להמשיך המתנדב של
0810£^8^, ('>ק035 ארגונים באותם הפועלים שכירים), עובדים כלל (בדרך מתנדבים ולא
הם בו הארגון כלפי ומחויבות עמדות של בסיס על בעיקר ,(41.3231, 1988; ?03106,1983

פועלים.
מתארת (1953) ושריף שריף של הגדרתם על בהתבססה ,(1989) גוזמן  ושינויין עמדות
יחסית עקביות הנחות המכילות והתנהגותיות מוטיבציוניות קוגניטיביות, כמערכות עמדות
אדם, בני על ופרספקטיבות אמונות על שבו, האנשים על פעולתו, דרכי ועל העולם על
העמדות של היותן על מצביע (1932) פיאדה והדהוי. הרצוי על צודק, והלא הצודק על
באמצעות וחדש, ישן למידע סווג מסגרות רכישת מאפשרות שהן בכך, לאדם מועילות
מתמיד באופן לעסוק מהצורך הפרט את משחררות ובכך (אסימילציה), ההטמעה תהליך
את הפרט של האינטרפרטציה דרך על משפיעות העמדות זה, במובן חדש. מידע בסיווג
הן, עמדות כי נראה, זה בשלב התנהגותו. על משפיעות זה תהליך ובאמצעות העולם,
תיאוריות הפרט. של התנהגותו על כווני חד באופן המשפיעים קוגניטיביים, מבנים לכאורה,
1161(161(1958) של מחקריהם על המבוססות אלו ובעיקר קוגניטיבית, בעקביות העוסקות
רגשותיו מחשבותיו, אמונותיו, בין לאיזון שואף הפרט כי הטוענים, (1957)61£ה6811?. ושל
יוצר אלו מרכיבים בין דיסהרמוניה של מצב נוספת. הסבר אפשרות מציגות והתנהגותו,
באמצעות להפחיתו האדם ינסה זה, מעין מתח נוצר כאשר ומתח. נעימות חוסר של תחושות
61§מ6$11? ההתנהגות. בשינוי דווקא להתבטא חייב שאינו שינוי המרכיבים, באחד שינוי
קבלת דרכים: משתי באחת הנוצר קוגניטיבי; 'דיסוננס בשם מתח של זה מצב כינה (1957)

מבין באחת לבחור צורך, בעת או הקיימות, העמדות את הסותר לעולם בקשר חדש, מידע
על ההתנהגותי, המרכיב שינוי באמצעות תתבצע הדיסוננס הפחתת אלטרנטיבות. מספר
חדש מידע הכנסת עלידי או עמדות) רגשות (אמונות, הקוגניטיבי המרכיב שינוי ידי
את משנה הפרט שבו למצב, דוגמא המערכת. באיזון שיסייע מידע השיקולים, למערכת
בדרך עצמו המעריך אדם :(1989) גוזמן ידי על מובאת התנהגותו, בעקבות עמדותיו
(מרכיב עמדותיו את הולמת שאינה בהתנהגות ומתנסה עצמו) כלפי (עמדות מסוימת
להתנהגות העמדות בין הפער במידת התלויה בעוצמה כדיסוננס יתנסה התנהגותי),
פנימית הצדקה לחפש האדם יטה הדיסוננס, מצב את להפחית כדי הפרט. עבור ובחשיבותן
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שמדובר (במידה ההתנהגות כלפי העמדות שינוי באמצעות השאר בין ההתנהגות, לגבי
שינוי כי מציינתגם, (1989) גוזמן שלילית). הייתה כלפיה הראשונית שעמדתו בהתנהגות,
שירות  האישית "המחויבות תכנית של ממטרותיה אחת הוא התנהגות בעקבות עמדות
להתנדב התיכון תלמידי את מחייבים זו תכנית באמצעות החינוך. משרד של לזולת"
כי בתקווה, ציבוריות, מטרות למען מסוים ובהיקף שנה) כלל (בדרך נתונה תקופה במשך
הפעילות לטובת הקוגניטיביאפקטיבי במרכיב שינוי יגרם ההתנהגותי המרכיב בעקבות
המושג הגדרת מול להעמידה מנסים כאשר מיד, עולה זו בגישה הבעייתיות הזולת. למען
של (היעדר מרצונו מבצע שאדם בפעולה, כאן מדובר לא לעיל. שהובא כפי 'התנדבות;
שלא כדי מספיק זה דבר לעשות. מחויב שאדם בפעולה אלא הפרט), של הבחירה אלמנט
פנימיים צידוקים לחפש נדרש אינו שהאדם היות (1957)ע6§651111?. עלפי דיסוננס יווצר
סמכות בעל חיצוני גורם קיים (ההתנדבות), הנדונה ההתנהגות של לפועל להוצאתה
תוצאות עלידי נתמכת זו השערה ההתנהגות. ביצוע לידי אותו המביא החינוך) (מערכת
כלפי יותר גבוהה עמדות רמת נמצאה לא כי מצאה, שבו ,(1989) גוזמן של מחקרה
האישית, המחויבות פרויקט במסגרת שפעלו בנינוער, בקרב ההתנדבותית הפעילות
הפרויקט במסגרת התנדבותית בפעילות התנסתה לא אשר ביקורת לקבוצת בהשוואה

האמור.

מהווים הציבור בקרב המשטרה כלפי עמדות סקרי  המשטרה כלפי הציבור עמדות
לראשונה שהוצגה הקהילתי, השיטור שיטת בעולם. המשטרות למרבית יחסית, חדש, תחום
שירות המעניק גוף היא המשטרה כי התפיסה, עם יחד השישים, שנות בסוף בארה"ב
נראה, פועלת. היא בתוכה לקהילה המשטרה בין היחסים של חשיבותם את העלתה לאזרח,
(,§מ6111£ ארה"ב בקנזס, הסיור שיטות יעילות על המחקר דוגמת הסקרים נערכו תחילה כי

הפנייה באמצעות המשטרתי הארגון של הפעולה שיטות יעילות את לבחון כדי (1974

לקוח מאשר יותר הם הקהילה אזרחי כי ההכרה, עם אולם, הקהילה, אזרחי ללקוחותיו
מטרה להיות העמדות סקרי הפכו מ110§ג80, * 00^00 (1980) שמציינים כפי פאסיבי,
נוסף מחקר המשטרות. של תפקודן יעילות לבחינת האמצעים אחד רק ולא עצמה, בפני
בהקשר, המשטרה, לעבודת הציבור עמדות חשיבות את מציין (1993 ואחרים, (כספי
ישיר קשר קשורה המשטרה כוחות עם האזרחים של הפעולה שיתוף רמת כי הטוען
הציגו זה בתחום המחקרים מרבית כי גם, מציינים החוקרים המשטרה. כלפי לעמדותיהם
עמדות על המשפיעים הסוציואקונומיים המשתנים בהעלאת שהתרכזה תיאורית, גישה
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המשתייכים אזרחים, של עמדותיהם כי הצביעו, אלו מחקרים המשטרה. כלפי הציבור
באוכלוסייה, המיעוטים מקבוצות לאחת משתייכים הם אם בייחוד הכנסה, מעוטות לקבוצות
נערכו המחקרים (מרבית לבנים אזרחים של עמדותיהם מאשר פחות חיוביות להיות נוטות
לבין המשיבים של גילם בין שלילי קשר התגלה בנוסף, הבינוני. מהמעמד בארה"ב)
למשתנים בנוסף שונה, מנקודה המשטרה כלפי האזרחים עמדות את בחן מחקרם עמדותיהם.
העמדות, משתנה על היחסית השפעתם את לבחון כדי במחקר. שהוכללו הדמוגראפיים,
התוצאות המשטרה. עם למשיבים שהיו וההתנסויות המפגשים של והמהות המספר גם נבחנו
חזק קשר בעלי נמצאו המשטרה, עם המשיב של מגעיו את הבוחנים משתנים, כי הראו,
השכלה רמת הכנסה, רמת גיל, כגון הדמוגראפיים המשתנים מאשר העמדות למשתנה יותר
אורבניים אזורים במספר שנערך *1ת81, 4 מ1ת1111;1 (1978) של מחקרם אתנית. והשתייכות
שכיחות לבין המשטרה את האזרחים הערכת בין הפוך קשר נמצא כי מראה, בארה"ב
8038110" * אצל לאמור בניגוד כי מצביע, זה מחקר של נוסף ממצא עמה. מפגשיהם
הממצא בעמדות. מההבדלים חלק מסביר נמצא האתני המוצא משתנה ת10)מ00 (1980)

שבו ,(1993 ואחרים, (כספי בישראל שנערך דומה מחקר תוצאות עלידי נתמך האחרון
העמדות כלפיה. העמדות על בהשפעתו חשוב משתנה נמצא המשטרה עם המגע כי נמצא,
עם מגע להם היה שלא אזרחים בקרב רווחות נמצאו המשטרה כלפי ביותר החיוביות
והמוצא הגיל משתני כי האחרון, המחקר העלה הדמוגראפיים, המשתנים לגבי המשטרה.
כלפי העמדות על משפיעים נמצאו יהודים) שאינם אלו לעומת יהודים (בישראל, האתני
ורמת המשפחתי המצב המין, למשתני העמדות משתנה בין קשר נמצא לא המשטרה.

ההשכלה.
של הארגוניים בהיבטים העוסקים מהמחקרים ניכר חלק  ומחויבות עמדות מתנדבים.
כלפי עמדותיו כאשר בארגון, המתנדב של הישארותו סיכויי את בוחנים ההתנדבות
מחקרים של זה לסוג דוגמא לפעול. להמשיך נכונותו לגבי המדדים כאחד משמשות הארגון
את לנבא ניתן שבאמצעותם בגורמים, העוסקת ,(1985) גידרון של בעבודתו למצוא ניתן
זו. באוכלוסייה הצפויה התחלופה רמת ואת בארגון המתנדבים של הישארותם סיכויי
מקרב ליעוזבים; 'הנשארים1 בין מבחינים שנמצאו המשתנים כי הראו, המחקר ממצאי
באופן קשורים שנמצאו כמתנדב, השירות משך ומשתנה העמדות משתני היו המתנדבים
דמיון על הצביע זה במחקר נוסף ממצא .(1985 (גידרון, בארגון להישאר לנטייה חיובי
במנבאי העוסקים שונים, במחקרים שנמצאו לאלו מתנדבים בקרב ההישארות במנבאי
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מממצאי להשליך האפשרות על מצביע זה ממצא שכירים. עובדים בקרב ההישארות
אצל המופיעה ,(1961) עציוני של לטענתו בניגוד מתנדבים, לאוכלוסיות אלו מחקרים
איכותית, נבדלות השכירים והעובדים המתנדבים אוכלוסיות כי הגורסת, ,(1985) גידרון

בקרבן. חופפים ארגוניים למאפיינים לצפות ואין
גידרון של למחקרו המשך מהווה ,1615מת1^ (1991) החוקר שלטענת זה, מסוג נוסף מחקר
המתנדב" של ל"מחויבותו טובים מנבאים מהווים הבאים המשתנים מבין אלו בוחן (1985)

שניתן משתנים, מספר בחן החוקר בארגון. שירותו ומשך 1מ0ות111ת1ת100©16מ0111י\) (במקור;
קבוצות: לשלוש לקבצם

כללי. באופן התנדבות כלפי אישיות עמדות *

. המתנדב. מבצע אותו התפקיד כלפי ספציפיות עמדות *

המתנדב. את המאפיינים דמוגראפיים או מצביים משתנים *

בין טובים מבחינים מהווים העמדות, משתני עם יחד ההשכלה, משתנה כי הראו, הממצאים
הרצון משתנה כי הראה, נוסף ממצא הארגון. את העוזבים לכאלה מחויבות בעלי מתנדבים
זה ממצא המתנדב. של שירותו משך את המנבא משתנה, היווה חדשה מיומנות לרכוש
של אינסטרומנטלית אוריינטציה לעבר המצביעות ,(1985) גידרון של מסקנותיו את מחזק
מסקנות בלבד. אלטרואיסטיים רגשות ידי על המונע ככוח לראייתם בניגוד המתנדבים,
של שירותו משך על המשפיעים שונים גורמים הבוחן ,(?10111001 >£ 1^061,1980) נוסף מחקר
מושפעות המתנדבים עמדות כי הראו, החוקרים, הגדרת פי על למחויבותו, כמדד המתנדב,
מהעובדים המתנדב שלה.זוכה התמיכה, את למנות ניתן ביניהם מצביים. מגורמים רבה במידה
מחקר של שניונית מסקנה בתפקידו. המתנדב רואה שאותה החשיבות מידת ואת בארגון,
בנוגע לעמדותיו בארגון המתנדב של פעילותו משך בין קשר על להצביע עשויה זה
רבה במידה סותרות (?16111001 * ^061,1980) זה מחקר מסקנות בכלל. ולארגון לתפקידו
רבה, במידה תלויה, מתנדב של פעילותו כי הגורסת, בעבר, מקובלת שהייתה הראייה, את
צורת והארגון. הקהילה למען לתרום ובנכונותו כללי, באופן ההתנדבות כלפי בעמדותיו
להבדלים הטוענים, ,0310£\\'51><', '(ק$01 * 1.3231, 1988 של במחקרם מוצגת זו ראייה
דמוגראפיים משתנים של השפעה והיעדר מתנדבים לשאינם מתנדבים בין לארגון במחויבות

והשכלה. גיל כגון
תגמולים בצידם שיש עיסוקים שכירה, בעבודה גם כמו בהתנדבות, הרואה גישה רקע על
המשובצים שכירים, ועובדים מתנדבים בקרב העיסוק כלפי העמדות את ?63100 (1983) בדק
החוקר בשכר. עובדים עם מתנדבים העסקת המשלבים ארגונים, במספר דומים בתפקידים
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מריבוי נהנה עובד כאשר כי הגורסים, ,?681111261(1961) של טיעוניו על בהסברו התבסס
לפעילותו יתרי 'הצדקת של מצב 61§ת6811? מכנה שאותו במצב, נמצא הוא חיצוניים, תגמולים
בסבירות נמצאת דיסוננס של התפתחותו זה במצב ת11811003110ן61'\0). (במקור: בארגון
של במצב זה, למצב בניגוד מיוחד. באופן גבוהה עמדות רמת נראה לא כן ועל נמוכה,
עמדות ברמת כך על לפצות העובד נוטה לדוגמא) שכר, (היעדר חיצוניים תגמולים היעדר
בארגון. מעבודתו כתוצאה זוכה הוא שלהם פנימיים, תגמולים של ובתיאור יותר, גבוהה
המתנדבים כי נמצא, כאשר ,(?63106,1983) החוקר של השערותיו את אישרו המחקר ממצאי
העובדים מאשר בפרט, בו ותפקידם בכלל הארגון כלפי יותר גבוהה עמדות רמת על דווחו

השכירים.

לרוב עסקו האחרונות, בשנים שבוצעו הארגונית, במחויבות העוסקים ישראליים, מחקרים
על בהתבסס אולם, .(1984 פופר, ;1985 גרץ, (לדוגמא: במתנדבים ולא שכירים בעובדים
יחסי של קיומם את המניחה הגישה, על להסתמך שניתן נראה, כה עד שהובאו המחקרים
ופופר (1985) גרין של ממחקריהם ולהשליך מתנדב) או (שכיר לעובד הארגון בין חליפין
כדאיים אלה חליפין שיחסי ככל כי טוענת, (1985) גרין המתנדבים. לאוכלוסיית (1984)
בהזדהות השאר, בין מתבטאת, זו מחויבות לארגון. מחויבותו גדלה כך העובד, מבחינת יותר
עלידי המוצעת נוספת אפשרות בו. חבר ולהישאר להמשיך ובנכונות הארגון, מטרות עם
בכל אך החליפין, מיחסי מרוצה אינו העובד שבהם מקרים, קיימים כי גורסת, (1985) גרין
הקשר באמצעות לא החוקרת עלידי מוסבר זה מצב לארגון. גבוהה מחויבות מגלה זאת
בהווה מחויבותו בין הקשר עלידי אלא החליפין, יחסי טיב כלפי לעמדותיו מחויבותו בין
ארגונית. מחויבות של סוגים שני בין במחקרו מבחין (1984) פופר בעבר. התנהגותו לבין
החליפין יחסי גישת על מתבסס אינסטרומנטלית; ארגונית 'מחויבות ידו על המכונה האחד,
'מחויבות בפיו הקרוי השני בעוד לארגון, זה) במקרה בצה"ל, הקבע (איש העובד בין
תחושת היוצרת החליפין, לגישת מעבר נוסף" "משהו של לקיומו טוען נורמטיבית ארגונית
לגורמים הטוענת לגישה כאן חוזר (1984) שפופר נראה, אותה. מעצימה ואף זו מחויבות
הנוכחי המחקר של עניינו אולם, לארגון. להצטרף למתנדב הגורמים אישיותיים פנימיים
נמצאה ולכך פועל, כבר הוא בתוכו הארגון כלפי בעמדותיו אלא המתנדב בגיוס אינו
מה הפרט, של מהתנהגותו יוצא כפועל מתחזקת זו מחויבות כי פופר, של בטענתו תמיכה

זה. בפרק שהובאו האחרים המודלים אל אותנו שמביא
בקרב שנמצאו משטרתישראל כלפי עמדות של השוואה הינה הנוכחי המחקר מטרת
מהווה זה נושא האזרחי. המשמר מתנדבי אצל קיימות שנמצאו לאלו אזרחים של מדגם
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לא ישירים, תימוכין לו נמצאו שלא לתחום במבוא שהוצגו המחקרים, ממצאי של השלכה
המשטרה בין היחסים במערכת הדנה בזו ולא מתנדבים ובארגוני במתנדבים העוסקת בספרות
המתנדב, של הארגונית בסביבה העוסקת הראשונה* המחקרים קבוצת פונה לרוב לקהילה.
ניבוי ברור הממצאים יישום כאשר פעילותו, המשך את לנבא היכולים משתנים, לבחינת
המחקרים קבוצת הארגון. של מתאימה הערכות לצורך המתנדב האדם בכוח התחלופה שיעור
כגון ממנה, ספציפי פלח עם ולא בכללותה, הקהילה עם המשטרה ביחסי עוסקת השנייה
בחינת להיות עשוי הנוכחי, דוגמת מחקר להוביל יכול שאליו הכיוונים, אחד המתנדבים.
לחילופין או החיים איכות לשיפור הקהילתי המאמץ את כמייצג המתנדב, של מהותו

התנדבותי. כארגון האזרחי המשמר במסגרת לפעול שונות מסיבות הבוחר כפרט
בקרב המשטרה כלפי יותר חיובית עמדות רמת קיום גורסת המרכזית המחקר השערת
משני תימוכין למצוא ניתן הכללית. האוכלוסייה בקרב מאשר האזרחי המשמר מתנדבי
עלפי הקוגניטיבי הדיסוננס מצב מהגדרת נובע הראשון זו. להשערה שונים מקורות
הבוחן מתנדב כי להציע, עשויה הנדון, לתחום המוקרנת זו, מצב הגדרת .?681111§^ (1957)

תגמולים ללא המבוצעת האזרחי, למשמר התנדבותו רקע על המשטרה, כלפי עמדותיו את
כלפי חיוביות עמדות להציג לו לגרום עשויה מצדו, מסוים מאמץ ודורשת לעין, נראים
שהוגדרה במשוואה הקוגניטיבי לחלק ההתנהגותי החלק בין לאיזון להגיע כדי המשטרה,
?63100 (1983) של מחקרו ממצאי עלידי גם נתמכת זו עמדה 01§מ6$11?. (1957) עלידי
שכירים, עובדים בקרב מאשר מתנדבים בקרב יותר גבוהה עמדות רמת על המצביעים
של מחקרם בממצאי למצוא ניתן זו להשערה נוסף חיזוק דומים. בתפקידים המועסקים
לארגון מחויבות של יותר גבוהה רמה קיום על המצביעים (1988) ולזר כספי קוזלובסקי,
נבחנו לא זה במחקר כי להרגיש, יש מתנדבים. שאינם אלו בקרב מאשר מתנדבים בקרב
לעובדה, פרט זאת האזרחי, למשמר מלכתחילה להתנדב המתנדבים את שהביאו המניעים
אם .(1989) גוזמן של במחקרה שמצוי כפי כפיה, וללא מרצונם כן עשו המתנדבים כל כי

.1?651111§61(1957) של הסברו על כאן להישען ניתן היה לא כן, לא
תצפה המתנדבים, בקרב תתהאוכלוסיות שתי של לעמדותיהם המתייחסת נוספת, השערה
המשמר מתנדבי בקרב מאשר היח"מ מתנדבי בקרב יותר גבוהה עמדות רמת של לקיומה
של הקוגניטיבי הדיסוננס מודל על קודמתה, כמו מתבססת, זו השערה הקלאסי. האזרחי
להשקיע נדרשים היח"מ מתנדבי לעיל. וצוינו בעקבותיו שבאו והמחקרים (1957)61§ת6$11?

בין יותר גדול פער להיווצר שעלול ומכאן הקלאסי, מתנדבי מאשר יותר הרבה בפעילותם
עמדותיהם שינוי באמצעות יגשרו הם שעליו פער, המשטרה, כלפי לעמדותיהם התנהגותם
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המצביעים ,(1985) גידרון של מחקרו מממצאי נובע זו להשערה נוסף חיזוק החיובי. בכיוון
מציג הוא שאותן העמדות, לבין בארגון המתנדב של הפעילות ותק בין חיובי קשר על
רב התנדבות ותק על המצביע הנוכחי, המחקר עורכי של ניסיונם עם יחד זה ממצא כלפיו.
יותר נמוכה תחלופה עם יחד הקלאסי, המשמר מתנדבי לעומת היח"מ מתנדבי של יותר
להשערה הבסיס את מהווה (1985 (גידרון, האחרון הממצא הראשונה. הקבוצה בקרב
כלפי עמדותיו רמת לבין במשמר המתנדב ותק בין חיובי קשר של לקיומו הטוענת נוספת,

המתנדב. משתייך שאליה לתתהאוכלוסיה, מעבר זאת המשטרה,

שיטה
השאלונים איש. 2381 כלל (1993 ואחרים, (כספי הראשוני במחקר המשיבים מדגם מדגם;
הנוכחי המחקר .'93 92'ינואר דצמבר החודשים במהלך יחידני ריאיון בשיטת הועברו
הדגימה בבארשבע. האזרחי המשמר במסגרת הפועלים מתנדבים 170 של מדגם על נערך
לפעילות המתנדבים של להגעתם בהתאם המקרית, הדגימה שיטת על התבססה
(משמר המתנדב פועל במסגרתו ההתנדבות מגזר משתנה על פיקוח תוך ההתנדבותית,
היות להטיה, לגרום עלולה זו דגימה שיטת המיוחדותהיח"מ). והיחידות קלאסי אזרחי
שממעטים מתנדבים אותם בו נכללו ולא לפעילות, שהופיעו למתנדבים רק הועבר שהסקר
נשאלו השאלון העברת לפני הסקר. הועבר שבו הזמן בפרק לפעילות הגיעו ולא לפעול,
כלפי האוכלוסייה עמדות סקר במסגרת שהועבר זהה שאלון על השיבו האם המתנדבים,
מתנדבים נמצאו לא המתנדבים. מדגם מתוך להוציאם במטרה ,1992 במהלך המשטרה

זה. לתנאי העונים
וכספי ארי בן באריל, השתמשו שבו לשאלון הזהה שאלון, באמצעות נערך הסקר השאלון;
ההתנדבות למשך המתייחס הנוכחי, בשאלון שהוסף אחד פריט מלבד במחקרם, (1993)

ברוב דמוגרפיים. פריטים 9 ועוד פריטים 55 הכולל מובנה שאלון זהו האזרחי. במשמר
הערכים כאשר ,(1932) ליקרט מסוג סולם גבי על להשיב המשיבים נדרשו הפריטים
מספר בפריט מאוד"). רבה "במידה 5 מאודי; מועטה "במידה 1) 5 ל 1 בין נעים האפשריים
האחרונה, השנה במהלך המשטרה עם להם שהיו המגע סוגי את לציין המשיבים התבקשו 7

פי על לציין, המשיבים התבקשו 39 מספר בפריט אפשריים. מגע סוגי 10 של רשימה מתוך
צריכה בהם ,2338 בפריטים שצוינו אלה מבין הנושאים, חמשת את החשיבות, סדר

עליונה. בחשיבות לטפל לדעתם, המשטרה,
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התייצבותם ביום בבארשבע האזרחי המשמר במטה למתנדבים הועבר השאלון הליך:
דקות, 15 במהלך מולאו השאלונים מפקדיהם. עלידי זומנו שאליה שגרתית, לפעילות
השאלון ברורים. שאינם פריטים לגבי הבהרות למתן אפשרות תוך המראיין, בנוכחות
במשך הניתן ככל לקצר היא המטרה כאשר ,1993 יוני חודש במהלך למתנדבים הועבר
נקודתיים אקטואליים אירועים השפעת של אפשרות למנוע כדי ההעברה, פעולת של הזמן

התוצאות. על
כלפי העמדות סקר לממצאי הושוו המתנדבים בקרב הסקר ממצאי  הנתונים ניתוח
משטרתישראל של במטההארצי פסיכולוגיה מדור עלידי שהועבר משטרתישראל,
המחקר של הגולמיים בנתונים להשתמש הייתה המחקר עורכי כוונת .(1993 ואחרים, (כספי
הדמוימשני הנתונים ניתוח שיטת באמצעות הנוכחי, המחקר לנתוני ולהשוותם האמור,
מונע (1993 ואחרים, (כספי הראשוני המחקר בתוצאות השימוש כאשר ית13ת'>11), 1972)

במסגרת מתנדבים אינם אשר אנשים, של ביקורת לקבוצת השאלון את להעביר הצורך את
ומכאן ממומן, שאינו במחקר שמדובר העובדה, לאור למשמעותי הופך זה יתרון המשמר.
"ניתוח קרויה כאן, שימוש נעשה שבה הניתוח, שיטת ובזמן. במשאבים החיסכון חשיבות
גורם עלידי שנאספו נתונים של משני ניתוח של שילוב כאן שיש משום דמוימשני",
שנאספו נתונים, של ראשוני ניתוח עם זה, מחקר ממטרת השונה מטרה, לצורך חיצוני
שימוש דורשת בספרות, מופיעה שהיא כפי הניתוח, שיטת הנוכחי. המחקר לצורך במיוחד
של הגולמיים הנתונים בהשגת קשיים בשל אולם, הראשוני, המחקר של הגלם בנתוני
הסטטיסטיקה תוצאות על בהסתמך הניתוח בוצע ישראל, אזרחי של המדגם בקרב המחקר
הראשוני. המחקר עורכי עלידי שסופקה וגודלהמדגם), תקן סטיות (ממוצעים, התיאורית
שני של תקן) וסטיות (ממוצעים התיאורית הסטטיסטיקה נתוני במקביל הוצגו תחילה
וכן המתנדבים, אוכלוסיית בתוך רקע משתני מספר בין קשרים הוצגו בהמשך המחקרים.
נערך לבסוף, יח"מ), מול (קלאסי פעילות למגזרי בחלוקה המתנדבים אוכלוסיות הושוו
אזרחים) מול (מתנדבים האוכלוסיות שתי בין (11681) ממוצעים להשוואת מובהקות מבחן
אוכלוסיית על גולמיים נתונים היעדר של המגבלה בשל המשטרה. כלפי עמדותיהן לגבי
ביצוע לצורך יותר. מורכבים סטטיסטיים ניתוחים לבצע אפשרות הייתה לא ישראל, אזרחי
נבנתה אזרחים) מול (מתנדבים האוכלוסיות שתי בין ממוצעים להשוואת המובהקות מבחני
היות לגביהם, 11651 ומבצעת תיאורית סטטיסטיקה נתוני כקלט המקבלת מחשב, תכנית
בלבד, גלם נתוני מקבלות סטטיסטי, לניתוח המיועדות הסטנדרטיות, התוכנה שחבילות
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אופטימלית אינה זו דרך הנחקרת. מהאוכלוסייה נכבד חלק עבור חסרים היו שכאמור
ניתוח לנתח יש שבו במצב, היחיד המוצא היא אך וההסקה, הניתוח אפשרויות מבחינת
הראשוני. המחקר גורם בידי טיפול שעברו כאלה אלא גלם, נתוני שאינם נתונים משני

תוצאות
בקרב הסקר של התיאוריים הסטטיסטיים הממצאים יוצגו זה בחלק  תיאוריים נתונים
תחילה ישראל. אוכלוסיית של מדגם מתוך המקבילים הנתונים יוצגו במקביל המתנדבים,
כללי, באופן כי מראים, הנתונים המשטרה. כלפי כלליות עמדות המייצגים הפריטים יוצגו
הגבוהים ממוצעים התקבלו הפריטים בכל חיובית. היא המשטרה את המתנדבים תפיסת
בפריטים הגבוהים הציונים במיוחד בולטים האפשריות. התשובות בסולם האמצע מנקודת
עמו" פעולה לשתף שיש גוף "מ"י ו (4.53 (ממוצע לה" להישמע שיש סמכות "מ"י

האזרחים בקרב שנערך למחקר בהשוואה הנדון, מהמחקר הנתונים של בבחינה .(4.49 (ממוצע
האזרחים. של מאלו יותר חיוביות המתנדבים של עמדותיהם קבוע, באופן כי לראות, ניתן
הראשונים שני כאשר זהה, בכיוון נמצא המחקרים, בשני השונים, הפריטים בין היחס
מבחינת זהה, רצף על למקם ניתן האחרים שלושת את ואילו הגבוהים, בציוניהם בולטים
תוצאות מעלה המחקרים בשני התקן סטיות של בחינה .(1 מספר גרף (ראה עוצמתם
וגם האזרחים, שבקרב מאלו נמוכות יציב באופן הן המתנדבים בקרב התקן סטיות דומות.

השונים. הפריטים בין גודלן מבחינת זהה דפוס על שומרות כן
המשטרה של פעולתה לדרך באשר המתנדבים עמדות נבחנו הבאה הפריטים בקבוצת
בקרב שנערך המחקר, ממצאי מוצגים במקביל עבודתה. את המאפיינים נושאים, במגוון
עמדות על מצביעים בטבלה המוצגים הנתונים .(1993 ואחרים (כספי אזרחים של מדגם
החיוביות העמדות המשטרה. פעולת דרך כלפי המתנדבים של מתונה ברמה חיוביות
"מ"י ובפריט (4.18 (ממוצע חירום" במצבי לאזרח עוזרת "מ"י בפריט התקבלו ביותר

.(4.17 (ממוצע הציבורי" הסדר לשמירת תורמת
עמדות על שוב, מצביעה, (1993) ואחרים כספי של ממצאיהם מול אלו ממצאים בחינת
נכונה זו מסקנה האזרחים. בקרב מאשר המתנדבים בקרב המשטרה כלפי יותר חיוביות
נרשמו שבו בכוח", בשימוש מפריזה "מ"י לפריט מלבד בקבוצה, הפריטים מרבית לגבי

האוכלוסיות. שתי בקרב (2.99 (ממוצע זהים ממוצעים
שבו מהאופן, רצונם שביעות מידת את לציין המשיבים נתבקשו הבא הפריטים במקבץ
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ביותר, הרבה הרצון שביעות אחריותה. בתחום הנמצאים שונים, בנושאים המשטרה מטפלת
דומה תוצאה .(4.15 (ממוצע חבלניים בפיגועים המשטרה מטיפול הינה זו, פריטים בקבוצת
כזוכה כן, גם נמצא, זה פריט כאשר (1993) ואחרים כספי של במחקרם גם התקבלה
פריטים עבור הממוצעים השוואת .(3.77 (ממוצע האזרחים של ביותר הרבה הרצון בשביעות
גבוהה רצון שביעות רמת על המצביע הממצא על שוב, מצביעה, המחקרים בשני מקבילים
בקרב מאשר האזרחי המשמר מתנדבי בקרב המשטרה ידי על המשימות ביצוע מאופן יותר
של רצונם שביעות מידת זו, בקבוצה הפריטים שאר לגבי .(2 מספר גרף (ראה האזרחים
בנוכחות עוסק ביותר הנמוך הממוצע בעל הפריט מבינונית. במעט גבוהה המתנדבים
הבדלים לגבי האמור כי להדגיש, יש .(3.21 (ממוצע המשיב של מגוריו באזור המשטרתית
בלבד. התיאורית ברמה זה, בשלב מקורו, ואזרחים) (מתנדבים המחקר אוכלוסיות שתי בין
סטטיסטיים באמצעים אלו השערות יבחן המחקר קבוצות בין בהבדלים העוסק הפרק
המשטרה כלפי המשיבים של לעמדותיהם פרט בשאלון, נבדקו כאמור, יותר. מתקדמים
אלו. מדדים שני בין הזיקה את לבחון במטרה השוטר, תדמית לגבי עמדותיהם גם כארגון,
נוטה בינונית היא המתנדבים בעמדות כללי, באופן משתקפת, שהיא כפי השוטר, תדמית
העמדה .(4.15 (ממוצע המשטרה מתדמית נמוכה השוטר של תדמיתו .(3.83 (ממוצע לחיוב
.(3.74 (ממוצע לאזרחים לעזור השוטר של בנכונותו העוסק בפריט נמצאה ביותר החיובית
שגם לעובדה, פרט השוטר, תדמית כלפי האזרחים של בעמדותיהם גם משתקף דומה מצב
בעמדות העוסק במחקר, מאשר יותר חיוביות הנוכחי במחקר המשיבים עמדות זו בקבוצה

.(1993 ואחרים, (כספי המשטרה כלפי האזרחים

כלפי המתנדבים של עמדותיהם בין הקשרים יבחנו זה בחלק  משתנים בין קשרים
כמדד התנדבות). משך השכלה, (גיל, דמוגראפיים משתנים מספר לבין משטרתישראל
של רצונם בשביעות העוסקים הפריטים קבוצת ממוצע נבחר המשיבים של לעמדותיהם
זה מדד אחריותה. בתחום הנמצאים שונים, בנושאים המשטרה של מטיפולה המתנדבים
לדוגמא), כפרט, השוטר של לדמותו (ולא כארגון המשטרה אל מתייחס היותו בשל נבחר
רגרסיה בניתוח כי העובדה, כלליים, ולא מוגדרים בנושאים ממוקדים הפריטים היות
כלפי הכלליות העמדות במשתנה השונות של ביותר הטוב כמסביר זה משתנה נמצא
הפריטים בין כרונבך) 3. =0.9307) הגבוה המהימנות מקדם בשל וכן (11*2=0.361) המשטרה,
המשטרה. תפקוד השאלה אותה של שונים להיבטים מדד היותם על המצביע בקבוצה,
משתנה לבין ההשכלה משתנה בין מתון שלילי קשר של קיומו על מצביעים הממצאים
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בין נמצא חלש שלילי קשר תפקידיה. את המשטרה מבצעת שבה מהרמה, הרצון שביעות
לבין ההתנדבות ותק משתנה בין קשר נמצא לא הרצון. שביעות למשתנה הגיל משתנה

הנבדק. המשתנה
האוכלוסייה כלל על התיאוריים הממצאים הובאו זה לשלב עד  אוכלוסיות בין הבדלים
למשתנה דמוגראפיים משתנים בין הקשר לגבי ממצאים וכן ואזרחים) (מתנדבים הנחקרת
המרכיבות שונות קבוצות בין הבדלים ידונו בהמשך המשטרה. כלפי העמדות את המייצג
באוכלוסיית תתהקבוצות בין להבדלים בנוגע ממצאים יובאו תחילה המחקר; אוכלוסיית את
שהתקבלו התוצאות לבין המתנדבים אוכלוסיית בין ההבדלים יבחנו ובהמשך המתנדבים,

.(1993 ואחרים, (כספי המשטרה כלפי אזרחים של בעמדותיהם הדן במחקר,
העלתה, 11681 באמצעות שנערכה היח"מ, למתנדבי הקלאסיים המתנדבים בין ההבדלים בחינת
.(1= 1.69, ,0.05>ק >£3= 168) הנ"ל תתהאוכלוסיות שתי בין מובהק הבדל קיים לא כי
המושפע מורכב, משתנה הוא המשטרה של הביצוע מרמת הרצון שביעות שמשתנה היות
בוצעה השונים, הפעילות תחומי את המייצגים משתנים, חמישהעשר של מהממוצעים
חמישה מתוך בהתאמה. מהאוכלוסיות, אחת בכל משתנים זוג כל לגבי מובהקות בדיקת
שלושת בלבד. זוגות שלושה לגבי מובהקים הבדלים נמצאו שנבדקו, המשתנים זוגות עשר
לתחומי מתייחסים השונות המתנדבים קבוצות בין הבדלים נמצאו לגביהם המשתנים
קבוע דפוס נמצא לא הרכוש. ועבירות עבריינים לכידת פשיעה, מניעת הבאים: הטיפול
שתי בין הבדל של קיומו הגורסת ההשערה את לאשש ניתן לא ולכן שהוצגו, להבדלים

המתנדבים. קבוצות
ממלאי מקרב והאזרחים המתנדבים קבוצות בין הבדלים של קיומם לגבי ההשערה בחינת
של הגלם שציוני היות הניתוח, אמצעי מבחינת מיוחדת היערכות כאמור, הצריכה, השאלון
במשטרת המוסמך הגורם עלידי המחקר לעורך נמסרו לא הרלוונטיים בפריטים האזרחים
התיאורית, הסטטיסטיקה נתוני ועל המתנדבים של הגלם ציוני על הסתמך הניתוח ישראל.
חמישה עריכת באמצעות נבדקה הנדונה ההשערה המקורי. המחקר עורכי עלידי שסופקו
את המייצג המשתנה, את המרכיבים הפריטים בין ממוצעים להשוואת 1 מבחני עשר
הרצון שביעות משתנה את להרכיב היה ניתן שלא העובדה, בשל המשטרה. כלפי העמדות
בוצע לא המשתנה). את המרכיבים הגלם ציוני לגבי מידע (היעדר האזרחים מדגם בקרב
ממצאי הנחקרות. האוכלוסיות לשתי מעבר זה משתנה של הממוצעים את המשווה מבחן
הנחקרות הקבוצות שתי בין מובהקים הבדלים על מצביעה שבוצעו, ה1 מבחני סוללת
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של קיומו בדבר ההשערה את מאששים המבחנים ממצאי שנבדקו. מהפריטים אחד בכל
משתקפות שאלו כפי המשטרה, כלפי עמדותיהם לגבי הנחקרים, המדגמים שני בין הבדל

המייצג. במשתנה

דיון
על בבירור מצביעות שהן בכך, המרכזית ההשערה את מאששות הנוכחי המחקר תוצאות
האזרחי, המשמר מתנדבי בקרב המשטרה כלפי יותר חיובית עמדות רמת של קיומה
הציפיות את תואמים אלו ממצאים המשמר. מתנדבי עם נמנים שאינם אזרחים בקרב מאשר
החיוביות שהעמדות בכך ,01§מ6311?), 1957) הקוגניטיבי הדיסוננס לתיאוריית בהתאם
על ההתנהגותית, זו עם הקוגניטיבית המערכת את לאזן כדי באות המתנדבים בקרב יותר
שונה הסבר חיצוניים. לתגמולים זוכה שהוא בלי המתנדב, ידי על המושקע המאמץ רקע
גרין של מחקרה מסקנות מתבססות שעליה החליפין, גישת מתוך יונק אלו לממצאים
השאר בין המתבטאת לארגון, העובד של המחויבות כי היא, החוקרת טענת .(1985)
בתמורה שונים תגמולים לעובד מספק שהארגון מהעובדה, נובעת כלפיו, חיוביות בעמדות
ייתכן ישירים, חיצוניים בתגמולים לרוב מדובר לא ההתנדבות שבתחום היות לעבודתו.
של פנימיים צרכים סיפוק הוא גרין, של גישתה עלפי המתנדבים, לתחושות שהמקור
נבדק לא למתנדבים פנימיים תגמולים של זה היבט לשייכות. הצורך לדוגמא המתנדב,
המחקר של נוסף ממצא זו. אפשרית לטענה להתייחס אפשרות אין ולכן הנוכחי, במחקר
אוכלוסיית של הכמותית העליונות עם שיחד כך, על מצביע לב, לשים יש אליו הנוכחי,
השונים הפריטים בין היחס מבחינת כמעט, זהה, דפוס קיים האזרחים פני על המתנדבים
אופי על להצביע עשוי האחרון הממצא .(1,2 גרפים (ראה העמדות משתנה את המרכיבים
המתנדבים מקרה בכל כאשר האוכלוסיות, שתי אצל ספציפיים בתחומים העמדות של דומה
גוזמן של השערותיה את גם תואמים הנוכחיים הממצאים יותר. החיוביות בדעות מחזיקים
לכת להרחיק אף אולי ניתן התנהגות. ביצוע בעקבות עמדות לשינוי הטוענות ,(1989)

מן נובע (1989) גוזמן של ממצאיה לבין הנוכחי המחקר ממצאי בין ההבדל כי ולומר,
למשמר הצטרפו הנוכחי במחקר שהמתנדבים בעוד המתנדבים. אוכלוסיות שתי בין ההבדל
תחת האישית המחויבות תכנית מתנדבי פעלו כלשהו, גורם של כפייה וללא מרצונם,
מהם נחסך ההתנהגות, לביצוע המוטיבציה להם סופקה ובכך החינוך, מערכת של "השוט"

שיש בעיה כלל. נדרש היה לא זה שבמקרה עמדות, שינוי בוצע ולא דיסוננס, של מצב
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למתנדבים, אזרחים בין המשטרה כלפי העמדות את להשוות באים אנו כאשר אליה, להתייחס
היא כאן הכוונה הראשונים. של לעמדותיהם חזק קשר קשור שנמצא למשתנה קשורה
%<1111ת51 ;1993 ואחרים, (כספי המשיבים מדווחים עליהם המשטרה, עם המגעים למשתנה
לו אין ולכן יומי, יום עניין אינו המשטרה עם המגע השורה מן אזרח עבור .(1978 ,11*11111311

עם המגע זאת, לעומת המתנדב, אצל אופיים. ואת עמה מגעיו מספר את למנות קושי כל
שותף היה שלהם המגעים את לבודד קושי וקיים מהשגרה, חלק הינו והשוטרים המשטרה
עלה כבר זה קושי המתנדב. אצטלת את נושא הוא כאשר התנסה שבהם מאלו כאזרח
לפריט בנוגע רבות שאלות הופנו כאשר המתנדבים, עלירי השאלונים מילוי בשלב
שאינם מגעים לאותם רק ולהתייחס לנסות ההנחיה למרות המשטרה. עם במגעים העוסק
שהוצעו התשובה אפשרויות כל את רבים מתנדבים סימנו במשמר, מההתנדבות נובעים
לא זו מסיבה ההתנסות. סוגי שני בין להפריד קושי על להצביע העשוי דבר  הנדון בפריט
גם נעדר זאת ועקב המתנדבים, אוכלוסיית אצל שנבדקו הפריטים בין זה פריט נכלל
על המחקר, של חולשה נקודת מהווה שבהחלט דבר האוכלוסיות, שתי בין המשווה מהפרק
ומשטרה. קהילה ביחסי העוסקים ממחקרים עולה שהיא כפי המשתנה, של חשיבותו רקע
בקרב המשטרה כלפי יותר חיוביות עמדות של קיומן הגורסת השנייה, המחקר השערת
שמשתקף כפי אוששה, לא הקלאסי האזרחי המשמר מתנדבי בקרב מאשר היח"מ, מתנדבי
על להצביע ניתן לא כי הייתה, האמורה להשערה בנוגע המחקר מסקנת התוצאות. בפרק
המשטרה ביצוע לרמת בנוגע אלו תתאוכלוסיות משתי המתנדבים עמדות בין הבדלים
הדיסוננס גישת על המתבססת ההשערה, את שאלה בסימן מעמידה זו מסקנה תפקידיה. את
בין לקשר הטוענים ,(1989) גוזמן של עבודתה על וכן ,61£ת6811?), 1957) הקוגניטיבי
בקרב יותר גבוהה עמדות רמת לראות מצפה הייתה זו גישה העמדות. לשינוי ההתנהגות
מהיקף יותר ארבע פי כדי עד מוגבר, בהיקף לפעול נדרשים שהם היות היח"מ, מתנדבי
ניקח אם להסבר, ניתנת שהתקבלה התוצאה הקלאסי. המשמר ממתנדב הנדרש הפעילות,
האפשרות קיימת אלו מאפיינים בין היח"מ. למתנדבי הייחודיים עיסוק מאפייני מספר בחשבון
שאינה אפשרות המשטרתי, העיסוק של ספציפיים בתחומים ולהתמקצע מיומנויות לרכוש
כפי חיצוני, לתגמול להיחשב עשויה זו אפשרות הקלאסי. המשמר מתנדבי עבור קיימת
שאותה החשיבות, את המציע ?16111001 * 061א: (1980) של מחקרם ממסקנות שמשתמע
הצגת ההתנדבותית. פעילותם באמצעות מיומנויות לרכוש לאפשרות המתנדבים מעניקים
הפעילות של יתרי 'הצדקת של מצב יוצרת ,?63106 (1983) של מחקרו רקע על זו אפשרות
גבוהה בסבירות אינה קוגניטיבי דיסוננס של מצב היווצרות בו מצב המתנדבים, עלידי
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אוכלוסיית עבור רק הקיים פנימי, לתגמול להיחשב היכול נוסף, גורם החוקר. מסקנת לפי
מדווחים שעליה התועלת, הבאת ותחושת ההתנדבותית בפעילות העניין הוא היח"מ, מתנדבי
מנסיונם נובעת שהיא היות מסביר, כגורם זו לטענה להתייחס אפשרות אין אלו. מתנדבים

זה. במחקר אמפירית נבדקה ולא בלבד, הנדון העיסוק בתחום הכותבים של
לקיומו והטוענת ,(1985) גידרון של מחקרו מסקנות על המבוססת השלישית, ההשערה
לא המשטרה, כלפי עמדותיו לבין במשא"ז המתנדב של פעילותו ותק בין חיובי קשר של
כוונה נמוכה, היא אלו משתנים שני בין שנמצאה הקשר רמת הנוכחי. במחקר אוששה
לבין המשטרה כלפי העמדות משתנה בין הקשר רמת של בדיקה מובהק. אינו והוא שלילי
משתנה בין שלילי קשר קיים כי העלתה, והשכלה) (גיל נוספים דמוגראפיים משתנים
הקהילה, עם המשטרה ביחסי העוסקים שונים מחקרים שצופים כפי העמדות, למשתנה הגיל
בינונית, בעוצמה מובהק, שלילי קשר .(1993) ואחרים כספי של מחקרם למסקנת בניגוד אך
כפי העמדות, משתנה לבין ההשכלה) שנות (מספר ההשכלה רמת משתנה בין נמצא
בממוצעי צפייה של בלבד התיאורית ברמה אם גם ,(1993) ואחרים כספי של מחקרם שטוען

השונות. ההשכלה קבוצות של העמדות

סיכום
באפשרות הוא נערך, הוא שבה המתודולוגית, הפרדיגמה במסגרת הנוכחי המחקר של יתרונו
ובכך הוא, למטרותיו הנדון, למחקר קשור שאינו גורם, עלידי שנאספו בנתונים להשתמש
המחקר נתוני של השילוב החומר. לאיסוף דרושים שהיו כלכליים ומשאבים זמן לחסוך
היבטים לבחון מאפשרים הנוכחי, המחקר עורכי עלידי שנאספו נתונים, עם הראשוני
להשליכם ניתן כי אף ויתכן האזרחי, המשמר מתנדבי אוכלוסיית את המאפיינים שונים,
שהחוקר בעובדה, נעוצה זה מסוג במחקרים הבעיה נוספות. מתנדבים לאוכלוסיות גם
המשמשים מהנתונים ניכר חלק על השליטה היעדר מתוקף הכרחיות, לפשרות לרוב נדרש
עורך מכוון שאליה מזו, שונה ולמטרה זר, גורם עלידי שנאספו נתונים המחקר, את
כאשר המחקר, עורכי נתקלו שבו זה, כגון במקרים במיוחד חמורה זו בעיה המשני. המחקר
חלקיים נתונים בסיס על שלהם, שחזור לבצע צורך והיה זמינים, היו לא הגלם נתוני

שסופקו.
העובדה, מסקנותיו. של המוגבלת ההכללה ביכולת נעוצה הנוכחי המחקר של נוספת בעיה
כי לטענה, פתח פותחת בלבד, אחד ביישוב נאספו המתנדבים אוכלוסיית על הנתונים כי
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ביחידות מתקיים בהכרח שאינו מסוים, אזור של ארגוני במיקרוקלימט שמדובר ייתכן
המצב כי נראה, המחקר עורכי של האישי מנסיונם כי אם הארץ, ברחבי האזרחי המשמר
שימוש באמצעות מושג להיות יכול זה למחקר ניכר שיפור כאן. המוצג את תואם אכן
במשטרת פסיכולוגיה מדור עלידי שהועבר העמדות, סקר של המקוריים הגלם בנתוני
האזרחי המשמר מתנדבי של עמדותיהם אודות ראשוניים נתונים עם שילוב תוך ישראל,
אוכלוסיית בקרב שנאספו דומים, נתונים עם וכן הארץ, רחבי בכל היחידות של מייצג במדגם
מחקר הנוכחי. המחקר מעורכי שנמנעו נתונים במשטרתישראל, המשרתים השוטרים
שאלת של אופטימלית בחינה יאפשר כאן, המוצע דוגמת נתונים מערך על שיתבסס
אוכלוסיית אפיון עם יחד המשטרה, כלפי לעמדות האזרחי למשמר ההתנדבות שבין הקשר

האחרות. האוכלוסיות לשתי יחסית המתנדבים
מעבר מובהקים, כמותיים הבדלים על המצביעות המחקר, מסקנות  התוצאות לעניין
המשמרהאזרחי, למתנדבי האזרחים אוכלוסיית בין העמדות ברמת ספציפיים, להיבטים
המהווה ייחודית, תופעה הינו האזרחי המשמר כי הטענה, נכונות בדבר שאלה מעלות
כשם לרענון, זקוקה זו הכרזה כי נראה, חייה. איכות על בשמירה הקהילה לשיתוף דוגמא
ולכן אלטרואיסטיים, ממניעים הנובעת ייחודית, פעולה הינה ההתנדבות כי שהטענה,
מופיעה שלא כמעט שכירה, עבודה כגון אחרים עיסוק אופני עם להשוואה ניתנת אינה

ההתנדבות. בתחום העוסקים האחרונים במחקרים

64



ומתנדבים אזרחים בקרב המשטרה כלפי כלליות עמדות :1 מסי גרף
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ומתנדבים אזרחים בקרב המשטרה מתפקוד הרצון שביעות :2 מסי גרף
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בפשיעה: אפקטיבי למאבק שכונתית היערכות
ליישום מתיאוריה
גימשי דני ד"ר תתניצב

משטרתישראל קהילתי, לשיטור היחידה ר'

מבוא
ניתן בשני. אחד הקשורים נושאים שני הם בפשיעה מאבק של ואסטרטגיות קרימינולוגיה
הקרימינולוגיה, מדע על רבה במידה יתבססו בפשיעה המאבק דפוסי כי להניח, היה
ובניתוחם. ועבריינות פשיעה היווצרות על המשפיעים הגורמים בלימוד גם היתר, בין העוסק,
פוליטיים, אינטרסים החוק, אכיפת מערכת אופי כמו אחרים, חזקים גורמים כי לראות, ניתן
הפשיעה. עם מתמודדת חברה שבהן הדרכים, על הם גם משפיעים וחברתיים, כלכליים
על מבוסס המודל בפשיעה. למאבק שכונתית התארגנות של מודל מובא זה במאמר
של תפקידן חשיבות של וגוברת ההולכת ההכרה ועל מודרניות, קרימינולוגיות תיאוריות
'>611ממ0ס) 6 16ג11ז11£ התושבים חיי איכות על ובשמירה בפשיעה במאבק מקומיות קהילות

.(1997

במשטרות קהילתי שיטור אסטרטגיות של וגובר הולך ביישום ביטויה את מוצאת זו הכרה
ואח' ויסבורג ,1995 (גימשי .1995 משנת החל בישראל, וגם באירופה בארה"ב, רבות

.(83<'10<' 1994 ,1997 ויחזקאלי שלו ,1997

תיאורטי כבסיס קרימינולוגיה
של: הכולל התהליך כלימוד קרימינולוגיה הגדיר (811*6113^ 1994) סאתרלנד אדוין

נעוץ קרימינולוגיה המונח של מקורו החוק. אכיפת (3 החוק, הפרת (2 החוק, עשיית (1

10§05 הסיומת ופשע. האשמה דין, פסק שמשמעותה מ0ת1ו10 היוונית המילה של מחיבור
(11994מ10זן01^11€1§6^). (^150011150) שיח או סיבתיות ביוונית מבטאת

קורבנות והעבריין, פשיעה כמו לפשיעה הקשורים נושאים כולל הקרימינולוגיה תחום
אכיפת מערכת פורמלי, ובלתי פורמלי חברתי פיקוח ועבריינות, פשיעה מניעת והקורבן,

עליה. המשפיעים והאלמנטים הפשיעה גורמי של ולימוד ניתוח וכמובן, החוק
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בשתי להבחין ניתן ה20, המאה של השנייה המחצית של קרימינולוגיות בתיאוריות
ופסיכולוגיים כלכליים חברתיים, במרכיבים מתמקדת האירופאית" "המגמה עיקריות: מגמות
ההתנהגות ומדעי החברה מדעי התפתחות כי הייתה. ההנחה עבריין. להיות ליחיד הגורמים
מרטינסון (11994:13מ10ת01ס1161§6א). העבריינות של לצמצומה יותר טובים פתרונות יתנו
לא "דבר כי סיכם, בעבריינים, שונות טיפול שיטות שבחנו המחקרים את שסיכם ,0974)
ב"עברייך הלב תשומת את עדיין ממקדת האירופאית המגמה היום גם אולם, עובד".
אלו גישות לפי הפתרונות לעבריינות. הגורמים (חברתיים) וחיצוניים פנימיים ובגורמים

בעברייןהאדם. טיפול בדרכי בעיקר מתמקדות
בפשע יותר להתמקד כיום נוטה בקרימינולוגיה, אמריקאית" ה"צפון האחרת, המגמה
אירוע הוא הפשע מעשה מ01330). 1994:16) עיקרי התייחסות כמוקד העבירה ובמעשה
לאוביקט או לאדם בהתייחס יותר, או אחד אדם ידי על ומבוצע מסוים, במקום המתרחש
לבחון צריך והקרימינולוג העבירה, לפעולות הוא העיקרי ההתייחסות שמוקד מכאן, אחר.

אירועי מתרחשים שבהם המצבים כמו האירועים שרשרת או האירוע מרכיבי את ולהבין
ותגובת הקורבנות התנהגות העבירה, ביצוע על מקשים או המקלים התנאים הפשיעה,
ללמוד הוא הפעולה1' "קרימינולוגיית של מרכזי אתגר החוק. אכיפת ומערכת המשטרה

.(011880111994:16) העבריינית בפעולה הנפגשים הגורמים מירב את
בצורה החלטות המקבל אדם, הוא אחרונות, קרימינולוגיות תיאוריות לפי העבריין,
ההפסדים. או נזקים ומזעור הרווח מיקסום של כלכלי מודל על בעיקר המבוססות ראציונלית,
העונש, חומרת התכנות, כמו שיקולים על תתבסס ספציפית עבירה ביצוע על ההחלטה
ציפייה על המתבססת הראציונלית, הבחירה תיאוריית אלטרנטיבי. ומחיר העונש ודאות
את ובוחנת חוק, על המבוסס לעונש מעבר ההרתעה מרכיבי את מרחיבה תועלתית,
1811מ001 81) הראציונלי העבריין של החלטות קבלת בבסיס שיעמדו ההרתעה שיקולי

.(01^6 1986,^10618 1990,^:618 1997

האקולוגי הביזור על דגש שמה (10111106 ^11^11168 *601<') השיגרתית" "הפעילות תיאוריית
תיאוריה עבריינים. של מוטיבציה ועל פשיעה של הזדמנויות משמעות על עבריינים, של
ונשנים. וחוזרים שכיחים והתנהגות פעולה בדפוסי מאופיינים המודרנים החיים כי טוענת, זו

באזורים הממוקמים עבודה, למקומות נוסעים קבועים, בזמנים בתיהם את עוזבים אנשים
חברתיות. ופעילויות ילדים גידול לימודים, בילוי, דפוסי לגבי גם הדבר וכך מוגדרים,

00*1611 81) ואנשים מטרות מקום, זמן, של למרכיבים בהתייחס שיגרתיות שקיימת מכאן,
מרכזיים: משתנים בשלושה בהתחשב יתרחשו פשיעה מעשי זו, תיאוריה לפי ת6130?) 1979
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לקויה. ואבטחה לקויה שמירה (3 מתאימה. מטרה (2 לפעולה. מוטיביציה עם עבריין (1

המשתנים שלושת של במקום, או במרחב מפגש, מתקיים כאשר מתרחשים פשיעה מעשי
.(00^1 * ?61500 1979) האלו

בהשוואה פורמלי, הבלתי הפיקוח של החשיבות את פלסון מדגיש יותר מאוחר במאמר
ת61$0?). 1979) החוק אכיפת מערכת של הפורמלי הפיקוח לחשיבת

בעיקר הפועל הראציונלי", "העבריין הנחת על מבוססת השיגרתית" "הפעילות תיאוריית
ע"י עבירה מעשה לביצוע השיקול והזדמנויות. וסיכונים והפסד רווח שיקולי סמך על
השיגרתית", "הפעילות של ניתוח על רבה במידה כאמור, יתבסס, הראציונלי, העבריין
הבוקר, בשעות לדירה יפרוץ העבריין המודרנית. האורבנית בחברה אדם בני ע"י המתבצעת
ייטה הוא צפוף. בשוק קניות העורכות נשים יכייס .הוא ריק בדרךכלל הבית כאשר
ובידור. שמחה לאירועי המגיעים אנשים, של רכבם מתוך רכוש לגנוב או רכבם את לגנוב
עמוקה. בשינה שקועים האנשים כאשר המאוחרות, הלילה בשעות לדירה יפרוץ הפורץ
את בהבנתו כאמור, מעוגנים, ששיקוליו הראציונלי", "העבריין לפעילות דוגמאות הן אלו

אותם. ובידיעתו סביבתו של השיגרתיים החיים דפוסי
פשיעה. לבין מקום בין המשמעותי הקשר את מדגישות מודרניות קרימינולוגיות תיאוריות
ניתן אורגנית סביבה של במובן "מקום" על דגש ה19. המאה במחצית כבר צוין זה קשר
20^ * ^/^111^ 1995, שיקאגר ("גישת בשיקאגו, שהתקיימו סוציולוגים במחקרים כבר

.(5113^' 81 ץ3^0^י[ ,1942

למיקום המתייחס קונטקסט", "המיקרו את מדגישים המודרניים והמחקרים התיאוריות
לביצוע ההזדמנות לבין המקום מאפייני שבין הקשר ואת רחבה, אורבנית בסביבה ספציפי
הסתברות על המקום "אופי" משפיע זו גישה לפי .(0131^6 81 (61994ז11נ\5^/^ העבירה מעשה
0ומ011), (13ז11161!ק פשיעה" "דפוסי של התיאוריה לפי פשיעה. אירועי של התרחשותם
לידי הבאה שגרתית, פעילות בסיס ועל ראציונלייים שיקולים פי על פועלים עבריינים
קורבנות שומרים, מטרות, עבריינים, של ביזור ידי על שמתבצעים פשיעה, בדפוסי ביטוי
עבריינים, הלא כמו הפוטנציאליים העבריינים .(20^ * ^ל111ג181^\\ 1995:6) מקום" ו"בעלי
באופן נמצאים לא או נמצאים האנשים שבהם מקומות, באותם שגרתי באופן פועלים

עבודה. ומקומות חינוך מוסדות בילוי, מקומות עסקים, בתים, כמו שגרתי
מוקדי .ישנם אחידה או מקרית בצורה מבוצעת אינה פשיעה כי כך, על מצביעים מחקרים
אחרים. במקומות מאשר יותר פשיעה, אירועי של "אשכולות" מתרכזים שבהם פשיעה
($01ק11018) חמים" כ"מוקרים לשמש להם הגורמים ייחודיים, מאפיינים ישנם אלו למקומות
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ובטחוניים. כלכליים חברתיים, פיזיים, היבטים כוללים אלו מאפיינים ועבריינות. פשיעה של
ופשיעה עבריינות של הבסיסית המחקר ליחידת האחרונות בשנים הופך הספציפי" "המקום
(3 פשיעה, מוקדי של דפוסים (2 ושירותים, מבנים מאפייני (1 עיקריים: היבטים משלושה

הספציפי. המקום של וחברתיים פיסיים מאפיינים
ת1ג11§ת11מג61) * 11981ז1ג11§מ11תגז6 נת11כ6151^\; 6131.1992; 130^ * 14ט>6181¥\ 1995; תג1ז00ן81

.(01 31.1989

הקרימינולוגיות התיאוריות משמעות
ביחד המשלבות מרכזיות משמעויות ארבע לגבש ניתן לעיל, שהובאה הקצרה מהסקירה
הזדמנויות, בסיס על בעיקר פועל הראציונלי" "העבריין הפעולה". "קרימינולוגית את
רכוש עבירות בעיקר לבצע ייטה הוא השיגרתיים. החיים דפוסי ידיעת על המבוססות
לו יש וכאשר העבירה, את לבצע יותר לו קל בהם קונטקסט), (מיקרו ספציפיים במקומות

להיתפס. ולא להצליח יותר רב סיכוי

העיקריות המשמעויות
דפוסי סביבה הממקדת גיאוגרפיתחברתית, יחידה כאל מגורים לשכונת התייחסות (1

מוגדרים. פשיעה

את לבצע קשה שבה בשכונה, עבירות מביצוע להימנע ייטו ראציונליים עבריינים (2

ויתפסו. יזוהו שהם גדול סיכוי שיש או העבירה

ממוקדות הזדמנויות יוצרים יומיים, היום ההתנהגויות ודפוסי השגרתיים החיים דפוסי (3

עבירה. מעשה לביצוע ומקום) זמן אנשים, (מבחינת

נוצר זה משיכה" "כוח עבריינים". ומושכי פשיעה "מושכי מקומות קיימים בשכונות (4

ספציפייים. מקומות של והתנהגותיים חברתיים פיזיים, מאפיינים עלידי
או כלליים מאפיינים עם פשיעה רווי להיות מסוימים למקומות גורם זה משיכה כוח

ספציפיים. פשיעה מאפייני עם
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עבריינות למניעת כמוקד השכונה
היא, המודרניות הקרימינולוגיות התיאוריות של המשמעויות מניתוח מרכזית מסקנה
פשיעה מניעת של אסטרטגית פעילות עלידי איכותית בצורה בפשיעה להיאבק שניתן
מרכזיים שכונתיים" "מאפיינים קיימים שם השכונה. ברמת ההתמקדות תוך ועבריינות,
התושבים, של מסוימת הדדית היכרות יחסית, ומצומצמים מוגדרים גיאוגרפיים גבולות כמו
נמצאים בשכונה פורמלית. ובלתי פורמלית שכונתית מנהיגות לשכונה, שייכות תחושת
המשותפות בעיות קיימות וכן השכונתי, מהנוף חלק המהווים וחינוך, מסחר ציבור, מבני

משותפת. ועשייה מעורבות של דפוסים היוצרות השכונה, לתושבי
להשתמש ועליה השכונתיים, המאפיינים על להתבסס צריכה בפשיעה אפקטיבית התמודדות
פוטנציאליים שכונתיים משאבים ומניעתה. פשיעה צמצום לצורך מרכזיים במשאבים בהם
מערכתית, עבודה המדגישים הקהילתי, השיטור עקרונות בסיס על מופעלים להיות יכולים
(גימשי ועבריינות פשיעה של יזומה ומניעה קהילתיים וגורמים המשטרה בין שותפויות
אירופה ובמערב בארה"ב ישנה השבעים משנות החל כבר .(1997 ויחזקאלי שלו ,1995

בפשיעה. במאבק קהילתיים גורמים של שותפויות של גוברת מגמה
פעילות על המבוסס שכונה", ממוקד "שיטור הוא הקהילתי השיטור בפעילות מרכזי מרכיב
הפוגעות בבעיות הממוקדות השכונה, תושבי ושל המשטרה של משותפות ומניעה שיטור
הקהילתי, השיטור של מרכיב מהווה שכונה ממוקד שיטור בשכונה. התושבים חיי באיכות
השכונה ולתושבי שכונתיים לארגונים למשטרה, המשותפות בפעילויות ממוקד אך
וביצוען ההחלטות קבלת שכונה, ממוקד בשיטור '>011תת0(1). * (611998'\1611997,011ג1ןמ1£

עם במשותף יקבעו אשר אלו הם השכונתית. המנהיגות ובידי השכונה תושבי בידי נמצאים
3ח61?). 6131.1998) להשגתם האמצעים ואת היעדים את המשטרה

פשיעה למניעת שיטות
פעילות וייזום לפשיעה סיכון של והערכה הכרה צפייה, של הפעילות היא פשיעה מניעת
ביצוע לאחר המתבצעות הפעילות ובמכלול הפלילי האירוע התרחשות לפני למניעתה,

31מ3110^1) 0111*16 1ז6111:10'\16? 11181111116 1986) העבירה.
הפעילויות את כוללת  ראשונית מניעה עיקריים: מעגלים שלושה כוללת פשיעה מניעת
עבריינית. פעילות מעודדות אשר והחברתית הפיזית הסביבה של ההשפעה את המרחיקות
מניעה סיורי החוק, אכיפת הסברה, חינוך, יעד, הקשיית לכלול מקובל הפעולות בין
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יותר גבוה בסיכון שנמצאת לאוכלוסייה מתייחסת שניונית מניעה מתאים. סביבתי ותכנון
ועבריינות פשיעה לצמצם שמטרתן הפעולות, מגוון את כוללת היא האוכלוסייה. כלל מאשר
הקורבנות או הפשיעה מבצעי להיות רב סיכון להם שיש אוכלוסיות, ובקרב יחידים בקרב
ממוקדים אך הראשונית, המניעה של לאלו דומים אלו פעילות מאפייני העבריינות. למעשי
מניעה ולעבריינות. לפשיעה גבוהה מועדות בעלי ובמקומות ביחידים באוכלוסיות, כאמור
במעשי כבר המעורבת אוכלוסייה, בקרב חוזרת עבריינות למניעת מתייחסת שלישונית
במרכיבים בעיקר שימוש ייעשה השכונה, ברמת עבריינות במניעת .(1992 (גבע עבריינות

ראשונית. מניעה של
פעילות עם ובמשולב והענשה, החוק אכיפת עם במשותף להתבצע צריכה המניעה פעילות
האכיפה, בוודאות רבה במידה תלויה אלו פעולות אפקטיביות ולשיקומם. עבריינים לטיפול
פעילויות .(1992 (גבע העונש למתן העבירה ביצוע מועד בין שיעבור המיזערי ובזמן
של כזה ביצוע אופן וגלויות. בולטות להיות צריכות העונש, ומתן החוק אכיפת המניעה,
ההרתעה אפקט המרכזית. הנורמה הוא לחוק הציות שבו חברתי, אקלים ייצור החוק אכיפת
והתגובה בחברה, ומהמקובל מהנורמות סטייה מהווה החוק על שעבירה כך, על יתבסס
העבירה. ביצוע למועד קרוב וניתן ודאי, הוא גם והעונש גבוהה, ברמה ודאית היא לסטייה

בפשיעה למאבק שכונתית התארגנות
גם כך אך בישראל, חדשה יוזמה היא שכונתי בסיס על בפשיעה למאבק התארגנות
זו אחריות ויישום שכונתית, אחריות נטילת על מבוססות אלו יוזמות המערב. במדינות
הנדרשים משאבים והנעת פעילות הגדרת יעדים, קביעת הכוללות תכניות יזום באמצעות
בעיות אל מביטה המסורתית, השיטור מגישת לחלוטין שונה זו תפיסה אלו. לפעולות
שתפקידו הבלעדי, ולעתים העיקרי, הגורם את במשטרה ורואה ארצית, מזווית הפשיעה
בישראל היו כבר ראשונים נסיונות 5ת01?). 0131. 1997) הפשיעה אתגר עם להתמודד

ה80. שנות במחצית
"לניקוי" המקומית והרשות המשטרה של משולבת יוזמה הופעלה דגן בית בישוב  לדוגמא

.(1992 (גבע הסמים סוחרי של מפעילותם המקום
עבריינות דוחה שכונתי, אקלים ליצור צריכה שכונתי בסיס על בפשיעה למאבק התארגנות
לשכונה המגיעים אחרים ושל השכונה תושבי של נורמטיבית בהתנהגות ותומך ופשיעה,
יזומה פעילות מחייב כזה, שכונתי "אופי" של ושימורו הבנייתו השונים. עסוקיהם לצורך
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המשטרה, השכונה, ועד כמו הפוטנציאלים השותפים כל של היקף רחבת ומעורבות מתמדת
מקומיים תקשורת גופי עסקים, בעלי קהילתיים, מרכזים בתיספר, מתנדבים, ארגוני

השכונה. תושבי  וכמובן

עיקריים: תחומים שלושה לכלול צריכה השכונתית ההתארגנות
עבירות. לביצוע הזדמנויות צמצום א)

פשיעה. מונעת קהילתיות הבניה ב)

בעיה. ממוקדת חוק אכיפת ג)

היא, התלות משמעות בשני. אחד ותומכים תלויים להיות צריכים אלו מרכיבים שלושת
בשני אפקטיבית פעילות ללא להתקיים יכולה אינה אחד בתחום אפקטיבית שפעילות
אחד מתחום פעילויות שבו מתמיד, תהליך להתקיים צריך זאת, עם האחרים. התחומים

האחרים. התחומים משני פעילויות ומקדמות תומכות

עבירות לביצוע הזדמנויות צמצום א.
שיגרת את המבסס ראציונלי, הוא הפוטנציאל שהעבריין מניחים, אנו נאמר, שכבר כפי
הוא שבהם במקומות מלפעול ימנע שעבריין מכאן, התושבים. חיי שגרת על פעילותו
גדול סיכון  שני ומצד העבירה, לביצוע מצומצמות הזדמנויות רק לו יש כי מעריך,

ולהיענש. להיתפס
הראציונלי. העבריין בקרב כזאת מצב להערכת יביאו אשר מרכזיים, מרכיבים להלן

יעד הקשיית
פורמלי בלתי לחינוך מקומות בתיספר, ובתימסחר, חנויות תושבים, בתי של יעיל מיגון
לחדור הצליח כבר שהעבריין למצבים, מהירה תגובה גם לכלול צריך המיגון בילוי. ואתרי
מנעולים), מוגנים, חלונות ביטחון, (דלתות פיזיים אמצעים על תתבסס היעד הקשיית ליעד.
רפוי. חשמליים שערים אזעקה, מערכות כמו מתקדמת טכנולוגיה על המבוססים אמצעים ועל

לשכונה יציאה ודרכי כניסות על פיקוח
כניסות על ופיזי אלקטרוני טכנולוגי, פיקוח לשכונה והיציאה הכניסה דרכי מספר צמצום

74



זר שהוא תחושה הפוטנציאלי העבריין אצל יצור זה מצב בשכונה. אנשים של ויציאות
שנכנס אדם מהשכונה, והיוצאים הנכנסים על פיקוח של תהליך שמתקיים מכיוון ובולט.
וניראות בולטות של מצב יוצר והדבר במקום, היותו לסיבת הסבר לתת צריך לשכונה

גלויה.

בשכונה הנמצאים על ופיקוח מעקב
עבריינית פעילות על לפיקוח כאמצעי ציבור, במקומות אלקטרוניים באמצעים שימוש
כוחות של מניעה סיורי בתוספת סגור במעגל טלוויזיה באמצעות פיקוח השכונה. בתוך
על המתבצעים אלימות, או פרועה נהיגה ונדליזם, כמו עבירות ביצוע גם ימנעו ביטחון,
נסיעה, נתיבי שינוי באמצעות גם להתבצע יכולים ופיקוח מעקב השכונה. תושבי ידי

בולטות. תנועה עבירות ואכיפת הנסיעה אופן על פיקוח

פוטנציאליים עברייינות מוקדי על שגרתי פיקוח
פוטנציאליים מוקדים המהווים מקומות, על דגש שיגרתי באופן יתנו בשכונה הביטחון כוחות
תכלול הפעילות בהם. ושימוש בסמים בסחר והעוסקים בנינוער בקרב במיוחד לעבריינות,
התנהגות על יפקחו אשר ומתנדבים, שוטרים של אלו במקומות ופיקוח בולטת נוכחות

במקום. האנשים
תוך האלו, המקומות של הפיזיים התנאים לשיפור מתמדת פעילות תתקיים במקביל
מקומות גידור גישה, דרכי פיתוח פסולת, ניקוי מתאימה, תאורה בהתקנת התמקדות
המבטאים נטושים מקומות פיזית. עזובה של תמונה היוצרים מרכיבים ושיפור פתוחים ציבור
לעבריינים מסתור לשמש שיכולים מקומות תאסר. אליהם והכניסה יאטמו יסגרו, עזובה

עבריינים. מושכי מקומות לשמש יוכלו שלא כך, ישופצו או יסגרו, פוטנציאליים

עבריינות דוחה תדמית יצירת
ובעלות בולטות להיות צריכות עבירות, לביצוע הזדמנויות לצמצם שמטרתן הפעילויות,
מתאימה, קהילתית תקשורת לעבריינות. סובלנות אין "שלנו" בשכונה כי וברור, גלוי מסר
דחיית שמטרתם התדמית, מאמצעי חלק רק הם כתובה, בתקשורת פרסום רלוונטי, שילוט

לשכונה. מחוץ העבריינות
הפוטנציאלי העבריין שבו מוגן", "מרחב ביצירת היא הזדמנויות לצמצום הפעילויות מטרת
הפוטנציאלי העבריין עונש. מקבלת או ממעצר להתחמק עבירה, לבצע סיכויו אפסו כי מבין,
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השכונה. תושבי לגבי גם נכון הדבר אך לשכונה, מחוץ המתגורר זר בדרךכלל, הוא,
הגרים אנשים עלידי דווקא מתבצע מהעבריינות ניכר שחלק כך, על מצביעים המחקרים

610קק^). 1976) הפשע ביצוע למקום קרוב

פרטי" "מרחב בין אבחנה היוצרים סמליים, מכשולים יוצרים הפיזית המניעה מרכיבי
הזדמנויות צמצום מוגן. מרחב של התפיסה תחת נמצאים שניהם כאשר ציבורי", ל"מרחב
עבירות בעיקר המבצע ראציונלי, עבריין של במובן בעיקר נכון עבריינית, פעילות לביצוע
להיבטים המתייחס נוסף, מרכיב לכלול צריכה כזו מצבית פשיעה מניעת אולם, רכוש.
;051995ז6מ015). 0131^61992) ה"קהילתיות". מרכיב וזהו הזדמנויות, צמצום של קהילתיים

פשיעה מונעת קהילתיות של הבניה ב.

הפיזית הסביבה הזדמנויות. צמצום של הפיזי" ל"מודל השלמה מהווה הקהילתי" "המודל
התושבים בין הגומלין וקשרי התנהגות עמדות, אמונות, על גם משפיעה מוגן מרחב של

'>611מת0ס). * 10*זז1£ 1997) לשכונה שמחוץ תושבים לבין ובינם עצמם לבין
התפתחותה לבין מוגן מרחב של פיזית הבניה בין ברור קשר על מצביעים אינם המחקרים
(^1611זח0ס השכונה תושבי בין יותר ועמוקים רחבים גומלין קשרי של במובן קהילתיות של
בסיס על שנוצר פורמלי, בלתי חברתי פיקוח כי נמצא, מהמחקרים בחלק .(81 101997נ1וח1£

18$ק101 1978; (מג§0^8 בפשיעה לירידה הביא היקף, רחבת עמוקה קהילתית פעילות
.(1986; '>011ממ00 * 16>11ז11£ 1997

שלהלן; במרכיבים מאופיינת שכונתית קהילתיות
מקום" "מנהלי של פעילותם

בשטח הציבור בטחון ועל הסדר על לשמירה אחריות  משמעותו זה במובן "ניהול"
באמצעות בעיקר פשיעה מניעת על ואחריות פעילות משמעו ניהול מוגדר. טריטוריאלי

עבריינות. הדוחה מקומי אקלים ויצירת פיזית הבניה
5מ01?) 61 .1ג 1997; 0£^ * ;11995)111ג6151^\ מ0116€ * ת0150? 1979)

נורמות אכיפת מאפשרת פיזית, הזנחה של תופעה מונעת מקום על "בעלות" יצירת
הביטחון תחושת את שיגבירו פיזיים, שינויים ליישום ניהול ויוזמת הקהילה, של התנהגות
במגזר מקומות של פורמליים ובלתי פורמליים מנהלים נכללים "מנהלים" במושג במקום.
בתי מועדונים, (חנויות, העסקי ובמגזר נוער), מועדוני או בתיספר (מתנ"סים, הציבורי

מסחר).
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מידע ולקבלת מידע להעברת תקשורת דפוסי
החברתיים לחיים הרלוונטי משמעותי, במידע שותפות ישנה כאשר נוצרת קהילתיות
ומוטיבציה הציבור, את המטרידות לבעיות משותפת מודעות יוצר משותף ידע בקהילה.
על אמת בזמן מידע להעביר גם ניתן התקשורת באמצעות אלו. בעיות בפתרון חלק ליטול

תברואתיים. או תעבורתיים בטיחותיים, מפגעים על בעייתיים, מקומות על חשודים,
מחשבים, רשת בכבלים, טלוויזיה באמצעות מופעלים להיות יכולים התקשורת דפוסי

הטלפון. באמצעות אישית בין תקשורת או מקומי רדיו קיר, עיתונות,עיתוני

נרחבת קהילתית פעילות
השייכות תחושת את בקירבם מגבירה קהילתית בפעילות השכונה תושבי של השתתפותם
מחויבותם, את מגבירה היא השכונה, בביטחון מתמקדת זו פעילות כאשר ההדדית. והאחריות

זה. בתחום לפעול התושבים של נכונותם ואת אחריותם את

מתנדבים הפעלת
במקומות פשיעה מצמצמת ושיטור, אבטחה שמירה, בתפקידי המשמשים אנשים של נוכחותם
החונכים מטפלים לגבי ספציפיים, במקומות שומרים לגבי נכון הדבר ספציפיים. ובזמנים
או שירותים המספקים מקומות המפעילים מנהלים לגבי ונכון פוטנציאליים, עבריינים

.(?0150111995) מוצרים
התנדבותית במסגרת או השכונה משמר האזרחי, המשמר במסגרת הפועלים מתנדבים,
המבטאים אלו הם מחד, השכונה. של הקהילתית בהבנייה חשוב מרכיב מהווים אחרת,
מבנים פעולתם בעצם אשר אלו הם ומאידך, הקהילתיות, תוצר את ומוחשי מעשי באופן

השכונתית. הקהילתיות את
לפשיעה, ההזדמנויות לצמצום ישירה בצורה נוכחותם בעצם תורמים המתנדבים לכך, בנוסף
בשכונה. ביטחון של תחושה יצירת ועלידי פוטנציאליים עבריינים הרתעת עלידי
לבני במיוחד חשוב והדבר קהילתית, אחריות של מודל מעצבים וההתנדבות המתנדבים
ואת אחריותם את לבטא ובאפשרותם ואחריות, התנדבות של למודל בחשיפתם הנוער

לקהילה. ובתרומה התנדבות באפיקי מחוייבותם

קהילתי שיטור של מודלים הפעלת
עלידי המתבצעת יזומה, מניעה של עבודה דפוסי מבטאים קהילתי שיטור של מודלים
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נותנים אלו .מודלים בשכונה הפועלים וקהילתיים עירוניים גורמים עם בשותפות המשטרה
במקום. התושבים של ולצרכים לבעיות מענה

תאונותדרכים אלימות, סמים, של לבעיות מענה נותן בטוח'; "בי"ס של מודל לדוגמא:
חיים איכות של בעיות לפתרון מתנדב נוער מפעיל "נפל"א", מודל בבתיספר. וקורבנות
של כוללניות בבעיות לטיפול בוגרים מתנדבים מפעיל השכונה" "משמר מודל בשכונה.
הקהילתי השיטור במסגרת לאחרונה מופעלים ואחרים אלו מודלים בשכונה. חיים איכות

בישראל. מהישובים בחלק
במיוחד מעצבת אך הפורמלי, הפיקוח את מחזקת שיטור של קהילתיים מודלים הפעלת
אשר ויחידים, קבוצות אותן חיזוק באמצעות נעשה הדבר פורמלי. בלתי פיקוח של דפוסים
הגורם הוא פורמלי הבלתי הפיקוח הקהילתי. השיטור של המודלים בהפעלת שותפים
מחויבות ועל אחריות על זיקה, על מבוסס הוא עבירות. לבצע מאנשים המונע המרכזי,
הפיקוח גורמי את המהווים ולאחרים, לבניזוג למדריכים, להורים, לבתיספר, לחברים,

.(111150111 1969; ע6'\011 1998) פורמליים. הבלתי

החוק שלטון עיגון ג.

המגיעים אנשים ועלידי השכונה תושבי עלידי בגלוי להתבצע צריכה החוק שלטון שמירת
עיקריים: עבודה דפוסי שני כוללת זו פעילות אליה.

רחוב, עבירות לגבי החוק ואכיפת ברכוש, או בנפש הפוגעות לעבירות מיידית תגובתה (1

התושבים. חיי באיכות משמעותי באופן הפוגעות קלות, כעבירות לעתים המוגדרות
פעילות התושבים. חיי באיכות הפוגעות קשות, בעיות לפתרון הממוקדת שיטור פעילות (2

בהתאם עדיפויות סדרי קביעת כדי ותוך השכונה, תושבי בשיתוף להתבצע צריכה זו
מתאימה, בהסברה מלווה להיות צריכה החוק אכיפת התושבים. של ולציפיות לצרכים

בשכונה. עבירות של להתרחשותן הברורה הסובלנות אי את תבטא אשר

שכונה ממוקד שיטור
להבטיח שיעורו המשטרתי, הגוף את מהווה בשכונה, הפועל (מש"ק) קהילתי שיטור מרכז
בתוך מרכיב ומהווה שיטור, לפעילות מרכז משמש הוא במקום. התושבים ביטחון את

השכונה. של הכוללת הקהילתית ההיערכות
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ובצרכיהם. השכונה תושבי של בבעיות ממוקדת (1*) הקהילתי השיטור מרכז פעילות
לפתרון יעדים וקובעים החיים, באיכות הפוגעות ובעיות תהליכים מאתרים הם ביחד

.(001(18161" 1990) הבעיות.

עיקריים: תחומים בחמישה לעסוק צריך הקהילתי השיטור מרכז
וסיורים אופניים סיורי רגליים, סיורים באמצעות פשיעה ומניעת החוק אכיפת א)

מתנדבים. עם משותפים
"ביה"ס כמו קהילתי שיטור של מודלים על המבוססות מניעה, בתכניות יוזם מרכיב ב)

ועוד במשפחה אלימות למניעת תכניות ואלכוהול", סמים "מניעת "נפל"א", בטוח",
א/1997). ספט' ד. (גימשי (2*)

התושבים. עם גומלין ויחסי תקשורת אפיקי ופיתוח הסברה תוכניות ייזום ג)

באמצעות סיכסוכים פתרון תלונות, קבלת של בתחום השכונה לתושבי שירות מתן ד)

וכוי). (מידע,דיווחים המשטרה שירותי מרבית ומתן גישור
השכונה. משמר או האזרחי המשמר במסגרת מתנדבים והפעלת הנעה גיוס, ה)

למאבק כוללת שכונתית בהערכות ומניע יוזם מרכיב להוות צריך הקהילתי השיטור מרכז
השכונה. בעיות על בעלות1' "תחושת ובעל אחריות ממוקד להיות צריך הוא בפשיעה.
בפשיעה המאבק תחומי בשלושת מרכזי מרכיב להיות צריכה היזומה השיטור פעילות
פעילות החוק. שלטון ועיגון קהילתיות, של הבנייה הזדמנויות, צמצום זה; בחיבור שהוזכרו
ממוקד שיטור של הפעולה דפוסי עלפי להתבצע צריכה (מש"ק) הקהילתי השיטור מרכז
בקבוצות המשטרה עבודת את ממקד זה שיטור דפוס ת161ג101?). 1^1ת0116 (§ת01101? בעיה
באמצעות הבעיה פתרון על הוא הדגש פשיעה. תופעות של אשכולות היוצרות בעיות, של
1990 ,1997 ויחזקאלי (שלו ביטולם או הבעיה את שיצרו והתהליכים הסיבות צמצום
תושבי של משותפת מצב הערכת בסיס על רק להתבצע יכול כזה פתרון מ15161)001).

שבאה הפעולה תכנית באזור. הפועלים קהילתייםשכונתיים וארגונים המשטרה השכונה,
המשאבים מירב את ולשלב במשותף, להתבצע היא גם חייבת הבעיה, את לפתור

בשכונה. הפועלים והקהילתיים המשטרתיים,

ומופעל ,1997 בשנת קהילתי לשיטור ביחידה פותח (מש"ק) קהילתי שיטור מרכז של עבודה מורל .1*
ישראל. ברחבי שכונות בעשרות

קהילתי, שיטור של מודלים 24 היום עד פותחו משטרתישראל של קהילתי לשיטור ביחידה .2*
שיטור. של קהילתיים עבודה דפוסי המבטאים
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קהילתי כיזם השוטר
השכונתית ההתארגנות על קריטית השפעה ישנה בשכונה הקהילתי השיטור במרכז לשוטרים
יזומה שיתופית בצורה המפעיל קהילתי", "יזם להיות צריך השוטר בפשיעה. למאבק
בעבריינות אפקטיבי ומאבק פשיעה מניעת לצורך וארגוניים, קהילתיים משאבים ויצירתית

.(1997:14 (גימשי
הראשון, עיקריים: מובנים בשני קהילתית מנהיגות לבטא צריך בשכונה המש"ק שוטר

במשותף. שנקבעו היעדים והשגת בעיות לפתרון שכונתיים משאבים בהנעת יתבטא
של ומיצובם תפקידם בתפיסת מתמיד שינוי לבצע הצורך הוא המנהיגות של השני ההיבט
ושיתופית. יוזמת להתנהגות פאסיבית מתפיסה מעבר בפשיעה; למאבק ביחס השכונה תושבי
המשמר במסגרת מתנדבים לגייס ביכולתם הוא, השוטרים של מרכזי מנהיגותי ביטוי

.(?01118 61 31.1997 ;1997 (גימשי ולהפעילם. השכונה משמר או האזרחי

סיכום
תיאוריות על בעיקר מבוסס זה, בחיבור שהוצג בפשיעה למאבק שכונתית היערכות מודל
המבוססת הרתעה כמו יותר מוקדמות תיאוריות גם מבטא אך מודרניות, קרימינולוגיות
תיאורית חברתי, פיקוח של תיאוריה חברתי, לימוד של תיאוריות התועלתית, הגישה על

חברתי. סדר וחוסר אנומיה של ותיאוריה תיוג
אמנם, מהווים, התיאוריות, בסיס על שהובאו בפשיעה למאבק האפקטיביים ה"פתרונות"
מאפיינים בעלת שטח ליחידת ייחודיים הם אך קהילתי, שיטור של באסטרטגיה מרכיב
צריכים האפקטיביים שהפתרונות כך, על מבוססת השכונתית ההתארגנות שכונתיים.
חייבים הבעיה לפתרון והאמצעים הדרכים השכונה. תושבי של ולצרכים לבעיות להתייחס
הפועלים ועסקיים קהילתיים ארגונים השכונה, נציגי המשטרה, של משולבים תוצרים להיות
הופכת בשכונה שהמשטרה היא, המשמעות המקום. תושבי עם וביחד שכונתי במערך
סוגי המטרות, היעדים, השכונה. בטחון" ב"ניהול העוסק שכונתי, דומיננטי מרכיב להיות
השכונה. תושבי וע"י המשטרה ע"י משותפת בצורה ויעשו יקבעו ביצוען ואופן הפעילויות
כאמור, המורכב, השכונה", "בטחון ניהול הוא שכונתית בהתארגנות המרכזי המרכיב
שלטון ועיגון הזדמנויות צמצום פשיעה, מונעת קהילתיות של הבניה מרכיבים: משלושה
ביכולתה הוא המרכזי ואתגרה השכונה, בטחון בניהול מרכזי תפקיד למשטרה החוק.
העומד אדם כוח כמות בשכונה. והפוטנציאלים הקיימים המשאבים ומיטב מירב את להניע
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מקורות באיתור צורך יש ולכן מועט, הוא השטח ברמת משטרתישראל לרשות
אפשריים מקורות מיוחדים. כשוטרים או למשטרה עזר ככוח יופעלו אשר אלטרנטיביים,
לשירות אפשרית (אלטרנטיבה חובה לאומי שירות משרתי לאומי, שירות מתנדבי הם

יוכשרו אשר מתאימים, מובטלים או קהילתיים כשוטרים חובה חיילי של שירות בצה"ל),
למשטרה. עזר ככוח לשמש

קהילתית. מנהיגות של בהובלה צורך יש אפקטיבית שכונתית התארגנות של שלהבניה מכאן,
החזון חלחול בטוחה. שכונה של חזון בהבנית דומיננטית להיות צריכה בשכונה המשטרה
שתוארו הפעילויות באמצעות יעשו אפשרי, הוא החזון שמימוש המסר, והעברת לתושבים,

זה. בחיבור
הדגש מסוימים. סיכונים וגם בעייתיות בחובה טומנת לעיל שתוארה שכונתית היערכות
חופש חשבון על בהכרח בא והדבר החוק, ואכיפת הסדר שמירת על הוא זו בהיערכות

ועוד. לפרטיות הזכות ביטוי, חופש תנועה, חופש כמו אחרות אדם וזכויות הפרט
מחר, והביטחון הסדר ושמירת החוק שלטון בין האיזון מהות על להחליט צריכה חברה כל
פחד ללא לחיים הזכות כי לזכור, יש אולם, מאידך. האזרח זכויות ורוחב עומק לבין

התושבים. חיי איכות על מאוד המשפיעה חשובה, זכות גם היא ובביטחון,
ההיסטוריה השכונה. תושבי אזרחים עם המשטרה של ההדוקה בעבודה קיים אחר סיכון
ואף לפוליטיזציה שוטרים, של אתית בלתי להתנהגות להביא עלול זה שמצב מלמדת,
בהצלחת חשוב מרכיב מהווה המשטרה, עלידי התושבים העצמת שחיתות. של לתופעת
שהוענקו סמכויות של חוקי ולא נאות לא לניצול להביא עלולה זו העצמה אולם, התכנית.
להוות צריכים אינם זה), בחיבור פורטו שלא (ואחרים לעיל שהובאו הסיכונים לאזרחים.
בפשיעה, אפקטיבי מאבק שיאפשר שינוי, ליצור מנת על שכונתית. התארגנות לחוסר עילה
השוטרים, מקצועיות על ביותר מזערית תהיה שהשפעתם כך, אותם ולנהל סיכונים לקחת יש
ממוקדת מנהיגות של קיומה על להקפיד ובמיוחד נוהלים, עלפי פעילות לקיים יש
תופעות של התפתחותן למניעת הנדרשים והבלמים האיזונים את יצרו אלה כל ערכים.
אפקטיבי מאבק גם מחפשת השכונתית ההיערכות התרחשותן. ולמניעת רצויות בלתי
והסיכוי יותר ישמר רכושם יותר, מוגנים יהיו השכונה שתושבי היא, המשמעות בפשיעה.
כזו בטוחה שכונה יופחת. הנוער בקרב ובמיוחד התושבים בקרב עבריינות להתפתחות

המשטרה. קיימת כך לשם והרי יותר, טובה חיים איכות תבטיח
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המקומיות: ברשויות ביקורת וועדות משטרה חקירות

הוועדות? של לתפקודן משטרה חקירות בין קשר קיים האם

הפנים לבטחון המשרד מבקר איששלום, אלכס ד"ר (גימ.) ניצב
הפנים במשרד המקומיות ברשויות לביקורת האגף מנהל אמרני, שוקי

מבוא

שנעשתה סבורה. היא כאשר תלונה, הגשת בעקבות בחקירה פותחת משטרתישראל
ע"י ציבור נבחרי של חקירתם סוגיית התלונה. הוגשה נגדו האדם ע"י פלילית עבירה
דילמות ומעלה מורכבת הינה הציבורי, תפקידם במסגרת שעשו מעשים בגין המשטרה,
השלכות ישנן המשטרתית לחקירה משמעית. חד תשובה ליתן קשה לגביהן חברתיות,
ובמעמדו מתנהלת, היא נגדו האדם, של הטוב בשמו פוגעת היא שונים. ובתחומים רבות
לחקירה משפחתו. בני ועל עליו נטל המהוות כבדות, כספיות הוצאות לו וגורמת החברתי,
נפגעת שלרוב מאחר ייחודיות, שליליות השפעות מתווספות ציבור נבחרי נגד המשטרתית
הציבור, נבחרי את זיכו בתיהמשפט שבהם הרבים, המקרים שלהם. הפוליטית הקריירה
את הציבורי היום לסדר שוב העלו תפקידם, במסגרת שעשו מעשים על לדין הועמדו אשר
חברתית דילמה מעלה זו בשאלה הדיון כלפיהם. לנהוג יש שלפיהן המידה, אמות שאלת
האזרחים כל את לראות יש שלפיו דמוקרטי, במשטר יסוד עקרון קיים מחד, ומורכבת. קשה
מעוררים לדין, הועמדו אשר הציבור נבחרי רוב של זיכויים ומאידך, החוק, בפני כשווים
חשופים אשר ציבור, נבחרי נגד משטרתית בחקירה לפתוח להצדקה באשר שאלה סימני

ואישיים. פוליטיים ממאבקים גם שנובעות לתלונות, מאחרים יותר
מהעובדה, המקומיות ברשויות הביקורת ועדות של תפקודן מושפע האם נבחן, זה במאמר
הממצאים הבכירות. המשרות ונושאי הנבחרים נגד המשטרה ע"י חקירות בהן שנערכו
באמצעות הביקורת, ועדות של בעבודתן פעילות תחומי מספר בדיקת על מתבססים
מידת קביעת המקומיות. ברשויות הביקורת ועדות ראש יושבי ע"י מולאו אשר שאלונים,
הכותבים, לדעת שמביאים, פרמטרים חמישה באמצעות נעשתה הוועדות של פעילותן
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בדיקת החוק. להוראות בהתייחס הוועדות בעבודת העיקריים המדדים את ראוי ביטוי לידי
בין השוואה באמצעות נעשתה משטרתישראל, ע"י שנערכו פליליות, לחקירות הקשר
שבהן מקומיות לרשויות שאלונים, מולאו ולגביהן במדגם שנכללו המקומיות הרשויות
הבדיקה המנכ"ל. או סגניו המקומית, הרשות ראש נגד המשטרה ע"י פלילית חקירה נערכה
והפרת גניבה מעילה, זיוף, שוחד, עבירות כגון קלון, עמן שיש פליליות לעבירות התייחסה

התקשורת. באמצעי פורסמו אשר מקרים, אותם לגבי וכן אמונים,
המקומיות ברשויות הפנימית הביקורת של חולשתה שלפיה, השערה, מצויה הבדיקה ביסוד
מובילות מהחריגות חלק בפעילותן. המחייבות מהנורמות לחריגות מסייע גורם מהווה
קיים משמע, המקומית. ברשות הבכירים והעובדים הציבור נבחרי נגד משטרתית לחקירה
ברשות הביקורת ועדות עבודת של האפקטיביות ומידת פעילותן קיומן, בין חיובי קשר
החקירות מספר שגדל ככל דהיינו, המשטרה. ע"י בה שנערכו חקירות לבין המקומית,
ועדות של בעבודתן והאפקטיביות פעילותן מידת פוחתת בעיריות, המשטרה ע"י הנערכות

ולהיפך. הביקורת,
של חלקי מחסיון בעיקרן נובעות אשר הבדיקה, מגבלות את לציין לנכון מוצאים אנו
הציבור, לידיעת פורסמו ולא המשטרה ע"י שהתנהלו חקירות, לגבי לרשותנו שעמד המידע
המשטרה לחקירות הביקורת ועדת של תפקודן בין מדויקת הקבלה ליצור בקושי וכן
הביקורת, ועדות של לתפקודן השפעה קיימת הייתה אכן האם כלומר, הזמן. של בהקשר
1994 שנת סוף לקראת הביקורת, ועדות יו"ר ע"י שמולאו בשאלונים ביטוי לידי שבאו כפי
להדגיש, ברצוננו כן כמו יותר. מאוחר או מוקדם במועד החלו שבחלקן המשטרה, לחקירות
המוסמכים, הגורמים ע"י פורסמו אשר ונתונים, מידע על כאמור, מתבסס, המחקר כי
הכותבים, של אישית עמדה או דעה להציג כדי באמור אין וכי הציבור, לידיעת והובאו
את המייחדים שלמאפיינים סבורים, אנו האקדמי. במישור נתונים והשוואת ניתוח אלא
ולסביבה מרכזי לשלטון המקומי השלטון בין הגומלין יחסי מערכת את המקומית, הרשות
על השפעה נודעת המקומית, ברשות הפנימית הביקורת פועלת בה המיוחדת הארגונית
בפעילותם. המחייבות מהנורמות החריגות על זה ובכלל הציבור, נבחרי של פעילותם דפוסי

המקומית ברשות הפנימית הביקורת של הארגונית הסביבה
מוניציפליים שירותים מתן על מופקדת אשר ארגונית, מסגרת הינה המקומית הרשות
הפועלים ולעסקים בתחומה המתגוררים לתושבים הממלכתיים מהשירותים נכבד וחלק
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ואכיפה, ניהול סמכויות המקומית לרשות המחוקק הקנה אלו תפקידים לביצוע בשטחה.1
הקהילתיים השירותים הפעלת אופן על לפקח אותם, ולגבות מסים להטיל הסמכות לרבות
ולרווחת הרשות ענייני ניהול לצורך עזר חוקי לחוקק הסמכות וכן בתחומה, והמסחריים
את מגדירים האזוריות המועצות וצו המקומיות המועצות צו העיריות, פקודת התושבים.
חוקים עליהן חלים בנוסף, המקומיות. הרשויות של עבודתן ודרכי סמכויותיהן תפקידן,
וחוק ובנייה תכנון חוק התקציב, יסודות חוק כגון: ציבוריים, גופים מחייבים אשר והסדרים
לסדרי החוק, להוראות בהתאם תפעל המקומית שהרשות להבטיח, כדי עסקים. רישוי
תיערך המקומית שברשות המחוקק, קבע והחסכון, היעילות כללי פי ועל תקינים מינהל

ופנימית.2 חיצונית ביקורת
הבחירה חוק מאז הרשות, ולראש המקומית הרשות להנהלת המחוקק שהעניק הסמכויות
כמו התושבים, חיי איכות על ניכר באורח להשפיע הרשות להנהלת מאפשרות הישירה,
ולתפקודן לקיומן רבה חשיבות נודעת מכאן החברתי. במישור אחרים נרחבים תחומים על גם
יחסי מערכת המקומית. ברשות והפנימית החיצונית והביקורת הפיקוח מערכות של התקין
הגדול מספרם המרכזי, לשלטון המקומי השלטון בין המדינה קום מאז שגובשה הגומלין,
על מקשים אחרים וארגוניים טכניים וגורמים משאבים חוסר המקומיות, הרשויות של
מכך, כתוצאה שלה. האפקטיביות ועל המקומיות ברשויות החיצונית הביקורת של קיומה
מתבססים אשר התקינה, ולפעילותם הפנימית הביקורת מנגנוני של לקיומם החשיבות גוברת
הביקורת. ועדת וע"י הרשות של המבקר ע"י להתבצע אמורים אשר והפיקוח, הביקורת על
הרשויות של השונות בקטגוריות הפועלים הפנימית הביקורת גופי בין אבחנה קיימת
שמועצת מבקר, ע"י להתבצע אמורה בעירייה הביקורת המוניציפלי. מעמדן לפי המקומיות
של בפעילותה שנמצאו הליקויים תיקון אחר והמעקב חוק, פי על למנות נדרשת העיר
מבין למנות נדרשת העיר מועצת אשר ביקורת, לעניני ועדה ע"י להתבצע אמור העיריה
ביקורת, ועדת ע"י להתבצע לאחרונה עד הייתה אמורה המקומית במועצה הביקורת חבריה.
חובת תחול המקומיות למועצות מבקרים מינוי עם המועצה. מליאת ע"י מונתה אשר
העיריה). (כדוגמת הליקויים תיקון אחר במעקב תטפל הביקורת וועדת המבקר, על הביקורת
ועדת ע"י למעשה, הלכה להתבצע, אמורה האזוריות במועצות הביקורת זאת, לעומת

האזוריות.3 המועצות צו לשינוי עד ביקורת
רבים ליקויים על מצביעים המקומיות ברשויות שנערכו ומביקורות מבדיקות הממצאים
העיריות ברוב ובתפקודם. המקומיות ברשויות הפנימית הביקורת גופי של בפעילותם
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מבקרי של בפעילותם ליקויים נמצאו הפנים ומשרד המדינה מבקר משרד עלידי שנבדקו
ביקורת. לעניני והוועדות העיריות

תלותו הינה העיריה, מבקר בתפקוד הליקויים את המסבירות העיקריות, הסיבות אחת
עצם אף ולעתים המבקר, של העבודה ותנאי המשאבים הקצאת ובהנהלתה. העיריה בראש
מצדדים אנו ואין אוביקטיבי, הינו זה שגורם אף העיריה. בראש מותנים כהונתו המשך
אף שהועלו רעיונות כגון העיריה, מבקר של לכפיפותו באשר המועלות באלטרנטיבות
או המדינה מבקר למשרד המקומית הרשות מבקר את להכפיף חוק, הצעות במסגרת

התלות. בעיית את למנוע מנת על זאת הפנים, למשרד
בפקודת כמתחייב שנתיים, ביקורת דו"חות הגישו לא עיריות מבקרי שבהם מקרים, נמצאו
כדי בהם שאין שוליים, נושאים סביב נסבו שערכו הביקורות שבהם ומקרים העיריות,
של בטיפול ליקויים נמצאו שנבדקו, העיריות ברוב ובהנהלתה. העיריה בראש לפגוע
של תפקודן שבהם מקרים, נמצאו העיריה. מבקר ע"י שהוגשו הביקורת בדו"חות העיריה
בעיריה, שנערכו הביקורת בדו"חות דנו לא הוועדות לקוי. היה ביקורת לעניני הוועדות
מבין העיריות. בפקודת כמתחייב העיר, מועצת בפני לדיון והמלצות מסקנות הגישו ולא
של התלות על להצביע ניתן עיריה, מבקר של בתפקודו לליקויים העיקריות הסיבות
ולעתים העבודה, ותנאי המשאבים הקצאת בתחום בעיקר ובהנהלתה, העיריה בראש המבקר
במועצת רוב יש העיריה לראש שבהם במקרים המבקר, של כהונתו המשך עצם לגבי גם
נובע ביקורת לענייני הוועדה של בתפקודה לליקויים העיקרי הגורם זאת, לעומת העיר.
פוליטית אוריינטציה המקנה דבר פוליטיקאים, שהינם העיר, מועצת מחברי מורכבת מהיותה
ובמועצות המקומיות במועצות שנערכו והביקורת הבדיקות גם הוועדה. של לעבודתה
הביקורת ועדות רוב כי נמצא, הביקורת. ועדות של בפעילותן ליקויים על הצביעו האזוריות,
דנו לא הנדרשת, בתדירות התכנסו לא המועצה, של פעילותה על ביקורות ערכו לא
המלצותיהם את הגישו ולא המוסמכים, הגורמים ע"י במועצה שנערכו הביקורת בדו"חות
של מציאות על הצביע הממצאים ניתוח בחוק. כמתחייב המועצה, מליאת בפני לדיון

המקומיות.4 ברשויות ראויה פנימית ביקורת היעדר

הביקורת בראי המידות בטוהר פגיעה
הנחשבים מערכים, אדם של חריגה כהתנהגות כלל, בדרך מזוהה, המידות בטוהר פגיעה
מקובלות התנהגות נורמות על כשמירה להבין ניתן המידות" "טוהר המושג את נורמטיביים.



חברתי.5 "אקלים" המבטאות
מבקרי גם בלבד. המעשים מן בהרבה רחב הינו המידות שטוהר מסביר, כהן חיים השופט
נאותה, להתנהגות סטנדרטים של התנהגות, של קודקס מעין לקבוע השכילו לא המדינה
בין מבדיל נבנצל, יצחק לשעבר, המדינה מבקר מידות".6 "טוהר בשם להיקרא הראויה
חיובית, רגשית תגובה מעורר והוא נעלה, ואף חיובית תכונה על המורה המידות, טוהר
בחובה אלא עצמה, תכונה באותה לפגיעה הכוונה שאין המידות, בטוהר פגיעה לבין
התנהגות חינה המידות בטוהר פגיעה כי לומר, ניתן העקרונית ברמה לפיה.7 לפעול

אותה.8 ומוקיעים ממנה סולדים אותה, מגנים והציבור שהחברה
טובות קבלת ועד מחייבים, מכללים זעירה מחריגה החל להיות יכולה מהנורמות החריגה
הטובה, נותן של האינטרסים את משרתות אשר החלטות, תמורת ציבור עובדי ע"י הנאה
יסוד: חוק כגון חוקים במספר מופיע המידות טוהר המונח כשוחד. מגדיר שהחוק התנהגות
4 סעיף  1992 הפנימית, הביקורת חוק משולב], [נוסח המדינה מבקר חוק המדינה, מבקר
1941 הבנקאות פקודת כ"ג, 96 י"ד, 96 סעיפים  1987 חדש] [נוסח החברות פקודת א(1),

סעיף המקומיות המועצות פקודת (א), 15 סעיף גבוהה להשכלה המועצה חוק ה; 14 סעיף
המידות טוהר לעידוד חוק (א), 35 (ב), 20 סעיפים 1975 הממשלתיות החברות חוק א; 35

1959 פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות חוק ,4,2 סעיפים  1992 הציבורי, בשירות
לעבודות אחיד נוהל ,4 תקנה  1980 (מתנות) הציבור שירות תקנות (ב), 14 סעיף 
סעיף  1992 העובדים חברות ובתאגידי הסתדרות ובתאגידי במוסדות פנימיים מבקרים
אף .132 65 סעיף ,65 פרק תקשיר ,1992 היהודית הסוכנות  פנימית ביקורת נוהל ,10
על בבירור להצביע יהיה שניתן כך מידות", "טוהר המושג הוגדר אלה מחוקים באחד לא

המידות. בטוהר כפגיעה פעולה או התנהגות
כי לקבוע, ניתן כיצד כגון זו, לנורמה בהתייחסות ובעיות שאלות מתעוררות מכך כתוצאה
איזו פי על כזו? פגיעה הייתה שאכן לקבוע, רשאי מי המידות? בטוהר פגיעה הייתה אכן
מכל המידות? בטוהר פגיעה הייתה אכן כלשהי פעולה בביצוע כי המבקר, יקבע נורמה
הם: ואלו המידות בטוהר פגיעה לקיום הכרחיים תנאים שני על להצביע מקובל מקום,

הוא. פסול עושה שהוא שהמעשה לדעת צריך או יודע המעשה מבצע כאשר .
מאחר זאת, עליו. תדע וכאשר אם המעשה את תוקיע פועל הוא שבה הסביבה כאשר .
ומוקיעים ממנה, סולדים אותה, מגנים והציבור שהחברה התנהגות מהווה שהמעשה
בחברת החי אדם מכל הנדרשות הטובות המידות את נוגדת שהיא בגלל אותה,

אנשים.
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בצדק באתיקה, במוסר, באמונה, במסורת, שמקורן מנורמות נובעות עצמן הטובות המידות
לסייע יכולה ואינה מדויקת אינה זו הגדרה פיהן. על ומתנהגת חיה שהחברה ובסדר
נורמות כאשר נוספת, בעיה קיימת אחר במישור במעשה. השליליים האלמנטים את למצוא

בי. לארגון תתאמנה בהכרח לא אי ארגון של התנהגות
בטוהר פגיעה המהווה להתנהגות, דוגמאות שלוש נציין לעניינו, המושג הבהרת לשם
האינטרסים שמירת שעל ארגון, של עובד כאשר קיים  עניינים ניגוד  האחת מידות:
אחרים, אינטרסים להעדיף שעלול או מעדיף הוא שבו במצב נמצא מופקד, הוא שלו
ואשר אותו, המעסיק או עובד, הוא שבו הארגון של אינטרסים פני על שלו, בדרךכלל
שימוש עושה ארגון של עובד כאשר פנימי: במידע שימוש  השנייה מייצג. הוא אותו
של האינטרסים את משרתים שאינם לצרכים או האישיים לצרכיו החברה של פנימי במידע
ארגון של עובד כאשר  (נפוטיזם) בנימשפחה העסקת הינה שלישית דוגמא החברה.
כאשר הוא זאת פגיעה לקיום התנאי כי יצוין, בארגון. כעובדים בנימשפחתו את מעסיק
הדמדומים בתחום נמצא והוא להגדרה, הקשה עמום במושג שמדובר כיוון זאת. אוסר הארגון
של שמתפקידו הרי התקין, המינהל כללי את נוגד אשר מעשה, לבין הפלילי המעשה שבין
ומה המידות, בטוהר פגיעה משום בו היה האם לגופו, מקרה בכל לקבוע המדינה מבקר
טוהר לנושא הפרשנים אחד הינו המדינה שמבקר מכאן, זה. בתחום שנדרשו המידה אמות

הציבורי. בשירות המידות
שונים, במגזרים המדינה מבקר עלידי שנחשפו המידות, בטוהר ונשנות חוזרות פגיעות
הפגיעה נרחבות. אוכלוסיות על המקובלות אנורמטיביות תופעות השתרשות על מלמדות
הנורמטיביים הדמדומים בתחומי בעיקר מתרחשת הציבורי המינהל במערכת המידות בטוהר
סמכות היעדר כגון ומגוונות, רבות הינן המידות בטוהר לפגיעה הסיבות זו. מערכת של
היעדר או "מטושטשות" נורמות בהן, לעמוד יכולים הציבור עובדי שאין גזירות מקרינה,

בצירן.9 מעמיקה מחשבה שאין טווח קצרי פתרונות נמוך, שכר נורמות,
מבקר בידי מבוקר גוף שהוא ציבורי, בגוף פלילית לעבירה לחשש נוגע שהדבר ככל
של הדיווח חובת בדבר ברורות הוראות החוק קובע בה, הממונה של ולמעורבות המדינה,
בטוהר פגיעה המידות. בטוהר בפגיעה מדובר כאשר יותר מורכבת הבעיה הפנימי. המבקר
שכן תקין, לא מינהל לבין החוק על עבירה שבין האפור, בתחום פעם לא מצויה המידות
על החוק בטוהר לפגיעה חשד המבקר מוצא כאשר למקרה, תשובה לדוגמא, בחוק, אין
פלילית לעבירה חשד שאין משום לדווח, אין המדינה למבקר שכן עליו, הממונה ידי
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מאחר מחריפה הבעייתיות בעניין. מעורב עצמו שהוא משום טעם, אין לממונה ולדווח
למינהל פלילית עבירה שבין האפור בשטח נמצאת המידות בטוהר שפגיעה לכך, שמעבר
ואילו אחד בארגון המידות בטוהר פגיעה להיחשב עלולה מינהלית שפעולה הרי תקין, לא
מארגונים אחד בכל הנהוגה העבודה בתרבות מותנה שהדבר מאחר זאת לא. אחר בארגון

לציבור.10 פעולותיו של החשיפה ובמידת אלה
החיים, בתחומי הממשל של רבה במעורבות מאופיינת בישראל הציבורי המינהל מערכת
הציבורי, בשירות פוליטיזציה של גבוהה רמה קיימת מגובשים. שירות דפוסי ונעדרת
רבים, מצבים יוצרת יעדים, של לאוטופוזיציה הנטייה "אוטונומיים". מגזרים בה וקיימים
לקבוצת מאופיינות שהיו שונות נורמות למצוי. רצוי בין ניכרים פערים בולטים שבהם
נחשפות הישראלי. מהנוף נעלמו טרם עוינת, גלותית בסביבה מוצאן בארצות אוכלוסייה
בארגונים מסוימות לקבוצות ייחודיות אפורמליות, כזכויות אליהן להתייחס שניתן תופעות,
אלה.11 וארגונים מוסדות של מייסדים" כ"מסדרי לראותן שמקובל ציבוריים ובמוסדות
בחיי הרבה ההשפעה ובעלי המרכזיים מהמגזרים אחד את מהווה המקומי השלטון מגזר
הנובעת העוצמה רבה. ופוליטית חברתית כלכלית, פעילות בו מרוכזים שכן, המדינה.
היחסים מערכת השפעת בצד פוליטי, גוף והיותו זה, מגזר לרשות העומדים מהמשאבים
מהנורמות לחריגות נוספות סיבות יוצרים בו, הביקורת ומכוונות המקומי השלטון לבין בינו

המקומית. הרשות ועובדי הנבחרים של בפעילותם המחייבות
היווסדה למן לפעולתה. הראשונות בשנים עוצבה בישראל המדינה ביקורת של מכוונותה
הביקורת כאשר פעילותה, ותחומי תפקידיה מבחינת כמקסימליסטית הביקורת נתפסה
חיסכון יעילות, בנושאי ומעמיקה והאיגודים, המקומיות הרשויות מגזרי על מתרחבת
המקומיות ברשויות המדינה ביקורת עדיין זאת, עם המבוקרים. הגופים של המידות וטוהר
הממשלה. במשרדי הנערכת הביקורת לעומת יחסית, מועטה ונוכחות בשכיחות מתאפיינת
בתחומים בהתרכזות מתאפיינים המקומיות ברשויות הביקורת של והמגמות הדגשים
דומים, ממצאים נמצאו בנושא שנערכו מחקרים בשני ונהלים. כסדירות יותר מסורתיים
מסורתית, בגישה המקומיות ברשויות המדינה ביקורת עבודת מתאפיינת עדיין שלפיהם

וסדירות.12 כספים מינהל, בתחומי הם הבולטים שענייניה
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הביקורת ועדות בעבודת ואפקטיביות פעילות
מנגנוני של התקין לקיומם חוק עלפי נדרשת היא ציבורי. גוף הינה המקומית הרשות
לעשותה, שהוסמך מי עלידי תיעשה שפעילותה להבטיח, כדי ולתפקודם, פנימית ביקורת
מינוי והחסכון. היעילות וכללי תקינים מינהל לסדרי ובהתאם החוק הוראות במסגרת
בעירייה, המקומיות. הרשויות כל את שמחייב בחוק, מקורה הביקורת לנושא מיוחדת וערה
בדו"חות לדון ביקורת לעניני הוועדה נדרשת העיריה, מבקר עלידי מבוצעת הביקורת שבה
את להגיש העיריה, ומבקר הפנים משרד המדינה, מבקר משרד עלידי שנערכים הביקורת
בביקורת. שהתגלו הליקויים תיקון אחר ומעקב פיקוח ולנהל העיר, למועצת המלצותיה
ובמועצות מבקר במינוי חייבות היו לא זו בדיקה עריכת במועד אשר מקומיות, במועצות
הביקורת גוף הביקורת ועדות מהוות מבקר, מינוי חובת חלה לא עדיין ושבהן אזוריות,

במועצה. הפנימית הביקורת על האחראי היחיד
מורכב, הינו המקומיות ברשויות הביקורת ועדות עבודת של האפקטיביות מידת בדיקת
שחלקם עוד מה ומגוונים, רבים הינם הוועדה עבודת על המשפיעים שהמשתנים מאחר
אוביקטיביים מחקר כלי באמצעות מדויקת למדידה ניתנים ואינם הפוליטי, בתחום מצויים
מחקר לצורך שנבחרו הביקורת ועדות בעבודת והאפקטיביות פעילותן מידת כימות. ובני
על שמולאו לשאלונים ביקורת ועדות ראש יושבי ע"י שניתנו תשובות על מתבססים זה,

הבאים; הממדים עלפי נעשתה הוועדות פעילות בחינת !3.1994 שנת סוף לקראת ידם
הביקורת. ועדת עלידי האזורית ובמועצה המקומית במועצה ביקורת עריכת .1

החוק. להוראות בהתאם הביקורת ועדות התכנסות תדירות .2

הוועדה. ישיבות של פרוטוקולים הפצת .3

מסקנות והגשת המקומיות ברשות שנערכו הביקורת בדו"חות הוועדה ע"י דיון קיום .4

הרשות. למועצת והמלצות

הבאים: הממדים עלפי נעשתה הוועדה בעבודת האפקטיביות בחינת
הביקורת. ועדת ובהמלצות במסקנות המקומיות הרשות במועצת דיון קיום .1

באיזו (כלומר, המקומית הרשות הנהלת מצד הוועדה זכתה לה הפעולה שיתוף מידת .2

במועד). לעיונה הוגשו ביקורת רו'יחות והאם במסמכים, לעיין לוועדה איפשרו מידה
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הביקורת: ועדות בעבודת והאפקטיביות הפעילות לרמת שונות קטגוריות ארבע הוגדרו
ביקורת. ועדת אין .1

פעילה. אינה הביקורת ועדת .2
חלקי. באופן פעילה הביקורת ועדת .3
ואפקטיבית. פעילה הביקורת ועדת .4

הבאים; הקריטריונים לפי נעשתה הביקורת ועדות פעילות תקינות בחינת
במועצות הביקורת. למעט הנדרשות הפעילויות כל התבצעו בעיריות  תקינה פעילות
נוספות. פעילויות שתי ולפחות ביקורת הוועדה ע"י נערכו אזוריות, ובמועצות מקומיות
ובמועצות מקומיות במועצות שתיים. עד אחת פעילות של ביצוע בעיריות,  חלקית פעילות

אחת. פעילות ועוד ביקורת ביצוע אזוריות
אזוריות ובמועצות מקומיות במועצות כלל. פעילות ביצוע אין בעיריות,  פעילות חוסר

ביקורת. בוצעה לא

המדגם היקף
הבאה: בחלוקה מקומיות רשויות 146 כלל המדגם

.(%74 (מהווים 55 מתוך עיריות 41

.(%60 (מהווים 142 מתוך מקומיות מועצות 86

.(%53 (מהווים 56 מתוך אזוריות מועצות 31

.(%3.5 (מהווים ביקורת ועדות מונו לא מקומיות מועצות ב5
.(%3.2) ביקורת ועדת מונתה לא אחת אזורית במועצה
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הביקורת ועדות של תיפקודן  ממצאים ריכוז :1 מסי לוח

עיריותקריטריונים
מועצות
מקומיות

מועצות
סה"כאזוריות

פעילות
וערות

הביקורת

ביקורת ערכה 40%61%54%59יהוועדה

ביקורת ערכה לא 40%39%46%41יהוועדה

הנדרשת בתדירות התכנסה %64%37%18%41הוועדה

הנדרשת בתדירות התכנסה לא %36%63%82%59הוועדה

לישיבותיה פרוטוקול הפיצה %81%57%61%61הוועדה

לישיבותיה פרוטוקול הפיצה לא %19%43%39%39הוועדה

הביקורת בדו"חות דיון קיימה %692590%32%39הוועדה

הביקורת בדו"חות דיון קיימה לא %31%75%68%61הוועדה

אפקטיביות
עבודת
ועדות

הביקורת

הוועדה המלצות בנושא דיון קיימה הרשות %47%20%22%28מועצת

הוועדה המלצות בנושא דיון קיימה לא הרשות %53%80%78%72מועצת

הרשות הנהלת מצר פעולה לשיתוף זכתה %76%54%75%71הוועדה

הרשות הנהלת מצד פעולה לשיתוף זכתה לא %24%33%25%29הוועדה

הביקורת ועדות של לתיפקודן המשטרה חקירות בין הקשר
הרשויות ראשי כנגד משטרתישראל ע"י חקירות לניהול המתייחסים הממצאים ריכוז להלן
לתיפקודן המתייחסים לממצאים הנתונים הצלבת תוך בהן, הבכירים והעובדים המקומיות
על שנוהלו מהחקירות חקירה שאף יצוין, בעבודתן. ולאפקטיביות לביקורת הוועדות של

כשלעצמה. חשובה עובדה הביקורת, ועדת ממצאי סמך על החלה לא המשטרה ידי
מדגם מתוך עיריות ב26 בכירים תפקידים בעלי נגד חקירות ערכה המשטרה  עיריות

.(%47) עיריות 55 סה"כ ומתוך שנבדקו (%63) עיריות 41 של
מועצות ב13 בכירים תפקידים בעלי נגד חקירות ערכה המשטרה  מקומיות מועצות
מועצות 142 סה"כ ומתוך (%16) שנבדקו מקומיות מועצות 81 של מדגם מתוך מקומיות

.(%9) מקומיות
מועצות ב3 בכירים תפקידים בעלי נגד חקירות ערכה המשטרה  אזוריות מועצות
מועצות 56 סה"כ ומתוך (%9.6) שנבדקו אזוריות מועצות 31 של מדגם מתוך אזוריות

.(0.590) אזוריות
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הביקורת ועדות של לתיפקודן שנערכו משטרה חקירות ביו השוואה :2 מסי לוח

המקומית הרשות של המוניציפלי המעמד
הביקורת ועדת אפקטיביותפעילות

הביקורת עבודת
פעילות
תקינה

פעילות
פעילהלא.חלקית

עבודה
אפקטיבית

לא עבודה
אפקטיבית

(27) משטרה חקירות נערכו שבהן %11%44%56>%56%33עיריות

(14) משטרה חקירות נערכו לא שבהן %36%43%21%50%50עיריות

03) משטרה חקירות נערכו שבהן מקומיות %39%15%46%0%100מועצות

(64) משטרה חקירות נערכו לא שבהן מקומיות %34%28%38%17%83מועצות

(3) משטרה חקירות נערכו שבהן אזוריות %0%67%33%33%67מועצות

(25) משטרה חקירות נערכו לא שבהן אזוריות %32%16%52%24%76מועצות

(43) משטרה חקירות נערכו שבהן רשויות %47%30%23%3%97סה"כ

(103) משטרה חקירות נערכו לא שבהן רשויות %34%27%39%23%77סה"כ

הוועדה פעילות נמצאה משטרה חקירות נערכו שבהן עיריות, של רב במספר  עיריות
תקינה הייתה הוועדה פעילות שבהן בעיריות, אפקטיבית. לא אך תקינה ביקורת לענייני
כי נמצא, כן משטרתית. חקירה נערכה לא שבהן עיריות של גבוה שיעור נמצא חלקית,

ביותר. נמוכה הייתה הוועדה של העבודה אפקטיביות
להיקף הביקורת ועדות בעבודת האפקטיביות בין קשר נמצא לא  מקומיות מועצות
שבהן במועצות והן משטרתיות חקירות נערכו שבהן במועצות הן המשטרה של החקירות
שעבודתן היה, המקומיות במועצות ביותר הבולט המאפיין משטרתיות. חקירות נערכו לא

אפקטיבית. הייתה לא בהן הביקורת ועדות של
שהוועדות נמצא, משטרה, חקירות נערכו שבהן אזוריות, במועצות  אזוריות מועצות
ועדות שבהן במועצות אפקטיבית. הייתה לא ועבודתן חלקי באופן פעלות הביקורת
נערכו לא הגדול שברובן נמצא, אפקטיבית, הייתה לא ועבודתן פעילות היו לא הביקורת

משטרתיות. חקירות
שיעור תקינה, הייתה הביקורת ועדת פעילות שבהן המקומיות ברשויות כי נמצא, בסהייכ
מקומיות ברשויות ואילו גבוה, היה שבהן הבכירים נגד שנערכו המשטרתיות החקירות
המשטרתיות החקירות שיעור כי נמצא, כנדרש, פעילה הייתה לא הביקורת ועדת שבהן

יותר. נמוך היה הבכירים כנגד שנערכו
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%95 של מהימנות בדרגת ^ במבחן שהתקבלו 0 ערכי :3 מסי לוח

המקומית הרשות של המוניציפלי פעילותהמעמד תקינות
הביקורת ועדת

עבודת אפקטיביות
הביקורת ועדת

(27) משטרה חקירות נערכו שבהן 0.020.07עיריות

(14) משטרה חקירות נערכו לא שבהן 0.290.14עיריות
(13) משטרה חקירות נערכו שבהן מקומיות 0.190.4מועצות

(64) משטרה חקירות נערכו לא שבהן מקומיות 0.0010.008מועצות

(3) משטרה חקירות נערכו שבהן אזוריות 0.630.33מועצות

(25) משטרה חקירות נערכו לא שבהן אזוריות 0.0130.08מועצות

(43) משטרה חקירות נערכו שבהן רשויות 0.240.10סה"כ

(103) משטרה חקירות נערכו לא שבהן רשויות 0.10.04סה"כ

0

להסיק: ניתן שלעיל מהנתונים

1

קשר
מוחלט

חוסר
קשר

ביקורת לענייני הוועדות עבודת שבהן העיריות בין וחזק חיובי קשר נמצא הממצאים לפי
ככל כלומר, המשטרה. ע"י חקירות נערכו שבהן העיריות לבין ואפקטיבית תקינה הייתה
יותר ואפקטיבית הקריטריונים) שלושת על (עונה יותר תקינה הייתה הוועדות שעבודת
מקומיות במועצות ולהיפך. המשטרה, ע"י חקירות יותר נערכו הקריטריונים), שני על (עונה
הביקורת עבודת שבהן המקומיות המועצות בין וחזק חיובי קשר נמצא אזוריות, ובמועצות
ככל כלומר, משטרתיות. חקירות נערכו לא שבהן למועצות ואפקטיבית תקינה היתה
ע"י חקירות פחות נערכו יותר, אפקטיבית ועבודתן יותר תקינה הייתה הוועדות שפעילות
רשויות שבאותן מלמדים, שנבדקו המקומיות הרשויות כלל לגבי הממצאים המשטרה.
נערכו אפקטיבית, הייתה ועבודתה תקינה הייתה הביקורת ועדת פעילות שבהן מקומיות,
הביקורת, ועדת של התקין שתיפקודה מכך, להסיק ניתן משטרה. חקירות פחות בהן
של היווצרותן את מפחיתים לפעילותה, המקומית הרשות הנהלת מצד ראויה והתייחסות

המשטרה. ע"י לחקירה מובילות בחלקן אשר המחייבות, מהנורמות חריגות
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סיכום
שפעילותן להבטיח נועדו המקומיות ברשויות והפנימית החיצונית והביקורת הפיקוח מערכות
בעוד והיעילות. החיסכון התקין, המינהל כללי עלפי החוק, להוראות בהתאם תיעשה
לרוב בודקת הפנים ובמשרד המדינה מבקר משרד ע"י המבוצעת החיצונית שהביקורת
למנוע גם אמורה מהארגון, חלק בהיותה הפנימית, שהביקורת הרי שהסתיימה, פעילות
ותיפקודם קיומם חשיבות המחייבות. מהנורמות חריגה מהוות אשר פעולות, ולהפסיק
נוכח תוקף, משנה מקבלים המקומיות ברשויות הפנימית הביקורת מנגנוני של התקין
והגרעונות בפעילותן הליקויים היקף ולאור זה, ציבורי מגזר של הייחודיים המאפיינים
מהקופה ממומנים אשר כספיים גרעונות רבות, מקומיות רשויות אליהן שנקלעו הכספיים
עובדי של מקצועי ידע מחוסר נבעו מהליקויים שחלק מלמד, הממצאים ניתוח הציבורית.15
לעתים אשר הפעולה, חומרת לגבי מספקת הבנה היעדר בגלל וחלקם המקומית, הרשות
הביקורת גופי של הלקוי תיפקודם כי נמצא, המקרים ברוב החוק. הוראות על עבירה היוותה
התנהגותית, נורמה של להיווצרותה תרמו כלל, פעלו לא מעטים לא שבמקרים הפנימית,

המחייבים. מהכללים חריגה עודדה אשר
של שורה על מצביעה המקומי, בשלטון הפנימית הביקורת של לחולשתה הגורמים בחינת
ניתן לכך העיקריים הגורמים מבין תיפקודן. את מונעות אף ולעתים מקשות אשר סיבות,
והכשרה ידע חוסר ולהנהלתה, העיריה לראש העיריה מבקר בין תלות יחסי על להצביע
ביקורת, לעריכת ופנאי משאבים היעדר הביקורת, ועדות חברי של מתאימה מקצועית
הביקורת ועדת חברי ומהיות פוליטי גוף היא המקומית שהרשות מכך, הנובעים גורמים
המרכזי.16 לשלטון המקומי השלטון בין הגומלין יחסי ממערכת כתוצאה וכן פוליטיים, אנשים
נבחרי של פעילותם את לבדוק האזרחים של וגוברת ההולכת המודעות אחר במישור
התושבים ע"י המוגשות התלונות במספר משמעותי ולגידול מעורבות, ליתר מובילה הציבור
בנושאים עוסקות אשר התלונות בהן. הבכירים והעובדים המקומיות הרשויות ראשי נגד
למשטרת מופנות מיעוטן המדינה. מבקר ולמשרד הפנים למשרד ברובן מופנות מגוונים
הינם המתלוננים, לדעת אשר במעשים, המעורבים נגד פלילית לחקירה בדרישה ישראל,

לחוק. בניגוד
על לכת ומרחיקות רבות השלכות ישנן המשטרה ע"י פלילית חקירה לפתיחת כאמור,
בעל או מקומית רשות ראש נגד היא החקירה שבהם במקרים החקירה. נפתחה נגדו האדם
הסיטואציה פוליטית.  הראשית הקריירה בתחום השלכות מתווספות אחר, ציבורי תפקיד
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פוליטיות, להתקפות "חשופים" בהיותם המקומיות, הרשויות ראשי מצויים שבה המיוחדת
אשר שלהם, הפוליטית בקריירה הפגיעה המשפט, בהליכי. הכרוכות הכספיות ההוצאות
שיש הדרך לגבי שאלות מעלות זכאי), יוצא "הנאשם" כאשר (גם הפיכה בלתי היא לרוב
ברשויות הביקורת ועדות של תיפקודן שבין הקשר בחינת זה. ציבור נגד בתלונות לטפל
הבכירים והעובדים הרשויות ראשי נגד ישראל משטרת ע"י שנערכו חקירות לבין המקומיות
שהוועדות ככל כי מחד, נמצא, המשתנים. שני בין חיובי קשר של קיומו על מצביע בהן,

נחשפו כן יותר, אפקטיביות הייתה ועבודתן יותר, פעילות היו בעיריות ביקורת לענייני
המקומיות במועצות הוכח, לא זה קשר מאידך, העיריות. של בפעילותן יותר רבים ליקויים

והאזוריות.

לשינויים הביאו אשר צעדים, של בשורה הפנים משרד נקט האחרונות בשנים כי לציין, ראוי
הקצאת היתר, בין כוללים, השינויים המקומי. בשלטון והפנימית החיצונית בביקורת חשובים
עצמאותם ואת יעילותם את לחזק שנועדו חקיקה, שינויי ביקורות, לעריכת נוספים משאבים
על ביקורות עורכים אשר חשבון, רואי משרדי מינוי הביקורת, מנגנוני של המקצועית
אפקטיבית אכיפה מדיניות הפעלת וכן המקומיות,17 הרשויות כל של הכספיים הדרחות
ההחלטות. קבלת בתהליך ניהולי ככלי הביקורות בממצאי יותר יעיל שימוש תוך יותר,
קריטריונים קביעת  שעיקרם חשובים, חקיקה שינויי נערכו הפנימית הביקורת בתחום
אינה היא אם לעיריה, מבקר למנות הפנים למשרד הסמכות הענקת לעיריה, מבקר למינוי
המועצות לצו השינוי וכן העיריה מבקר ללשכת התקנים לקבוע,את הסמכות זאת, עושה
ואחרים אלו צעדים העיריות. כדוגמת למועצה, מבקר למנות נדרשות הן לפיו המקומיות,
הרשויות מצד יותר רבה בהקפדה היתר, בין ביטויה, המוצאת חשובה לתפנית הביאו
בביקורות שנמצאו הליקויים ובתיקון המחייבות הנורמות עפ"י תפקידן במילוי המקומיות

בהן.18 שנערכו
לשאלת ראוי מענה שינתן כדי יותר, מקיף באופן ייבדק זה נושא כי ראוי הכותבים, לדעת
וכן המשטרה, לחקירות הביקורת ועדות של בעבודתן והאפקטיביות פעילותן השפעת
תרומת כי סבורים, אנו המקומיות. למועצות העיריות בין זו, בבדיקה שנמצאה לשונות
הביקורת של תפקידה בנושא הדין קיום בעצם ובראשונה, בראש הינה, המחקר עבודת
הפנימית הביקורת של מקומה על להצביע כדי בזה יש המקומיות. ברשויות הפנימית
הליקויים עם בהתמודדות שיסייעו דרכים, ולבחינת לדיון במדינה, החשובים המגזרים באחד
במספר לצמצום יוצא וכפועל הביקורת, ועדות של בעבודתן כיום המצויים והכשלים

בהן. הבכירים והעובדים המקומיות הרשויות ראשי נגד המשטרה חקירות
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והערות ביבליוגרפיה
מועצות 150 עיריות, 62 מקומיות, רשויות 265 פועלות בישראל המקומי השלטון במסגרת .1

משרד מעמדן", לפי המקומיות הרשויות "התפלגות (מתוך אזוריות מועצות ו53 מקומיות
.(1998 מאי מקומי, לשלטון המינהל הפנים,

מבקר משרד ע"י המקומיות ברשויות נערכת אשר לביקורת, מתייחסת החיצונית הביקורת .2

של המבקר ע"י הנערכת לזו מתייחסת הפנימית הביקורת ואילו הפנים, ומשרד המדינה
הביקורת. ועדת ע"י ו/או המקומית הרשות

על לפיו המקומיות, המועצות לצו תיקון פורסם 17.6.97 מיום 5835 מס התקנות בקובץ .3

לשינוי הצעה נוסח הפנים משרד מגבש אלו בימים פנימי. מבקר להעסיק המקומית המועצה
והמועצות העיריות (כדוגמת פנימי מבקר להעסיק תחויבנה הן שגם כדי האזוריות, המועצות צו

.(1995 המקומיות,

פרידברג בתוך: "19921986 בישראל המקומיות ברשויות ציבורית "ביקורת א., פרידברג ראה: .4

303 עמ' למינהל) המרכזי ביה"ס נש"מ, (ירושלים, בישראל הפנימית הביקורת (עורך) א.
תמונת  בישראל המקומי השלטון במערכת הפנימית "הביקורת (1996) ש., אמתי וכן .331

.4325 עמ' (89 מס' חוברת (תלאביב. הפנימי המבקר ,"1996 מצב,

מס' חוברת (תלאביב, הפנימי המבקר הפנימית", הביקורת מכוונות "הערכת (1994) ש., טל .5

.7470 עמ' (86

עמ' (70 מס' חוברת (תלאביב, הפנימי המבקר הפרט'1, וזכויות המידות "טוהר (19 81) ח., כהן .6

.19

א. פרידברג בתוך: המדינה", מבקר בחוק המידות טוהר של "משמעותו (1989) י., נבנצל .7

.24 עמ' נש"מ) (ירושלים, בישראל. הציבורי המינהל במערכת המידות טוהר (עורך)

בישראל הפנימית הביקורת (עורך), א. פרידברג בתוך: ביקורת'; "תקני (1995) נ., מזרחי .8

.11199 עמ' למינהל), המרכזי ביה"ס נש"מ, (ירושלים,

הציבורי בשירות המידות טוהר בדיקת בתחום המדינה ביקורת של מקומה א., פרידברג .9

(ירושלים, ומעשה הלכה בישראל המדינה ביקורת (עורך), א. פרידברג בתוך בישראל",
.278274 עמ' שלישית) מהדורה

(ירושלים, עיונים הפנימית" והביקורת המדינה ביקורת בין גומלין "יחסי (1994) נ., מזרחי .10

.5250 ,41 עמ' (52 מס' חוברת
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.627 עמ' .3.9 שנתי דו"ח ,0989) המדינה מבקר .11

1986 בישראל המקומיות ברשויות ופנימית ציבורית "ביקורת (1992) א. פרידברג ראה. .12

.309 עמי שם, ,"1992

ברשויות לביקורת האגף הפנים, משרד של 1994 לשנת ראשון שנתי בדו"ח פורסמו הממצאים .13

.136125 עמי ,(1995 פברואר הפנים, משרד (ירושלים, המקומיות

העיריה. מבקר ע"י להיעשות אמורה בעיריה הביקורת .14

וכן (2411 (עמי התשנ"ז1995 המקומי. בשלטון הביקורת על דו"ח ,(1995) המדינה מבקר .15

מם' חוברת (1984) לכלכלה רבעון המקומיות, ברשויות פוליטי עסקים מחזור ש., רוזביץ
■ . ■ .123

מול מקומית עוצמה הדמוקרטית. המדינה במירקם מקומי שלטון (1997) ח., קלכהיים ראה: .16

ומדינה. ציבור לענייני הירושלמי המרכז (ירושלים, בישראל הארצי המימשל מערכות

הדו"חות על ביקורות הפנים משרד עבור עורכים ררח משרדי כ270 1994 מנובמבר החל .17

המקומיות, ברשויות לביקורת האגף הפנים, משרד ראה: המקומיות. הרשויות כל של הכספיים
.(1997 ינואר (ירושלים, 1995 לשנת המקומיות הרשויות על מבוקרים כספיים נתונים דו"ח

משרד (ירושלים. 3 מסי שנתי דו"ח המקומיות, ברשויות לביקורת האגף ,(1997) הפנים משרד .18

■ מאי). הפנים,
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מחקר דו"ח

ומדיניות הפשע מניעת חקר של מחדש הכוונה
הפשע להקשר לפשיעה מגורמים  החוק אכיפת

ויסבורד דוד פרופי
העברית האוניברסיטה למשפטים, הפקולטה לקרימינולוגיה, המכון

בעבריינים או בעבריינים מסורתי באופן עסקו החוק אכיפת ומדיניות הפשע מניעת חקר
ישקמו או בפשע ממעורבות אנשים שירתיעו אסטרטגיות, להגדיר ניסו חוקרים בפוטנציה.
מאמצי התמקדו האחרונות בשנים פשיעה. פעולות לבצע עוד ירצו שלא באופן אותם
באזרחים לפגוע מסוכנים עבריינים של היכולת בשלילת קרובות לעתים הפשע מניעת
בדרך מוגדרות, אלו אסטרטגיות הפשע, מניעת מדיניות על הציבורי בוויכוח חוק. שומרי
ומדיניות הפשע מניעת חקר לגבי מרכזית הנחה להן משותפת אך מתחרות, בגישות כלל,
בכל בעבריין. להתחיל חייבים עליו ולפיקוח הפשע להבנת מאמצים  החוק אכיפת

בפשיעה. ובמעורבותם בבניאדם הוא פשע מניעת של המוקד הללו, הגישות
(מ1131§813111111 המשטרתית ובמדיניות הפשע מניעת בחקר לשלוט ממשיכה זו שהנחה למרות
את לשנות המבקשת מאוד, שונה גישה הועלתה ;1,1990ז1^§1ז18131111)311), ,ח6150? 1994

תיאוריות של לכשלונות כתגובה בעיקר פותחה החדשה הגישה הפשע. מניעת מוקד
יעילות אודות מסורתיות הנחות בהתנפצות חזו אשר השבעים, שנות מסורתיות. ותכניות
,.6131מ10קם ;1974,מ50ת13111\;1975 8001116816131., לדוגמא, (ראה, הפשע מניעת מאמצי
</18116131101) החוק אכיפת ומדיניות הפשע מניעת חקר של מחדש להערכה הובילו ,(1979

הייתה המשמעות המדיניות, ומקובעי אקדמיה אנשי מקרב רבים עבור .(\6151¥<1114 1997

מעבריינים למנוע יהיה ניתן שבה הדרך, ועל הקרימינליות ההנחות על מחודשת חשיבה
פשע. מניעת מאמצי של יותר קיצונית מחדש הכוונה הציעו אחרים אולם, בפשע. להשתתף
שהיו ספציפיות, תיאוריות או אסטרטגיות של במונחים לא לבוא חייב שהשינוי טענו, הם

הפשע. למניעת לפעילות הבסיס את שמהווים הניתוח, יחידת של במונחים אלא בשימוש,
שבו (הקשר) בקונטקסט אלא בעבריינים לא מתמקדת פשע למניעת זו חדשה פעילות

פשע. מתרחש
של יותר טובה הבנה לפתח מנסה מצבי, פשע למניעת קשורה שבדרךכלל זו, גישה

101



פיזיות, בסביבות התחשבות באמצעות פשע מניעת של יותר יעילות ואסטרטגיות פשיעה
מז113§1111מ313נ (,1ז1131§1813111111<מ* הפשע התרחשות את שמאפשרות וחברתיות, ארגוניות
אינה המצבית הגישה .(1990; 0121^6, 1980, 1983, 1992, 19953; ו151ת001 311(10131^, 1986

רחבה פשע מניעת משוואת מתוך אחד כחלק אותם מציבה רק היא מעבריינים; מתעלמת
פשע, מניעת כלפי בגישה שינוי דורשת היא הפשע. של בקונטקסט המתרכזת יותר,
להתרחשות בסיבות כול קודם המתבוננת לגישה הפשע, במבצעי רק המתעניינת מגישה
העבריין, ואת הפשע, של לקונטקסט העניין מוקד את מעבירה היא מסוימות. בסביבות פשע

הפשע. קונטסט על המשפיעים מהגורמים כאחד מציבה היא המסורתי, הפשע מבצע
מהסיבות החוק אכיפת ומדיניות פשע מניעת חקר של מחדש שהכוונה טוען, זה מחקר דו"ח

יותר רב במחקר צורך שיש טוען, גם הוא יותר. מבטיחה הפשע, של הקונטסט אל לפשיעה
פשע. מניעת של יותר מוצלחת למדיניות יוביל במוקד זה ששינוי להניח, יהיה ניתן בטרם
ולמדיניות לחקר המצבית הגישה התפתחות את עיכבו אשר הגורמים, את סוקר זה דו"ח
משווה הדו"ח האחרונות. בשנים הגוברת להשפעתה שתרמו אלה ואת בעבר, הפשע מניעת
שבהם תחומים, מזהה פשע; למניעת יותר מסורתיות גישות עם זו גישה של תקיפותה את
אפשריות תגובות ולגבי הפשיעה בעיית לגבי חדשות לתוכנות הביאה מצבית פשע מניעת
על וממליץ פשע, למניעת מצביות באסטרטגיות התומכות ראיות, של בחוזקן דן כלפיה;
שיפור ע"י המצבית, המניעה הנחות של ביקורתי מחקר המאפשר מחקרי, יום סדר פיתוח

הפשע. מניעת לבעיות מעבר הקיים המחקר גבולות והרחבת הערכה, שיטות

המסורתיים החוק אכיפת ומדיניות הפשע מניעת חקר מדוע
הפשע של מהקונטקסט התעלמו

בניגוד ;נ13±6,19951כ<). (1311,1993ת1>0 ההזדמנות מושג נמצא המצבית המניעה במרכז
ההזדמנות במבנה מתחילה מצבית פשע מניעת העבריין, על המבוססות הפשע, מניעת לגישות
מתכוונים אינם זו בפרספקטיבה הדוגלים ההזדמנות, מבנה במושג הפשע. סיטואציית של
לפשיעה האינדיווידואליים המניעים בבסיס הנמצא הזדמנויות, של הרחב החברתי למבנה
של הקונטקסט של המיידיים המצביים למרכיבים אלא ,מ10ע16^) 1938 לדוגמא, (ראה,
ספציפיים. במצבים לפשע ההזדמנויות את להפחית לנסות היא פשע למניעת גישתם פשיעה.
(לדוגמא, המטרה בהשגת קשיים הערמת כמו וגלויים פשוטים מאמצים לכלול עשוי הדבר
^1311116^5, (למשל, הגישה על פיקוח או ע6ת'>0?) 61 31., 1988; כ1כ1^\\ 1ות3 1.3)'0001>,1992
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איך של הפשוט ההגיון בעקבות מונחה קרובות ולעתים 61תי>0?;1990) ,>1ג01'\\1)מ3 1987

אנשי ועלידי אזרחים עלידי כמקובלות נתפסות מזמן שכבר פשע, בעיות עם להתמודד
שיעורי הפחתת או רכוש על הגנה של היומיומית ברמה פשע במניעת העוסקים מקצוע,
בקרב הייתה מראשיתה כמעט זו לגישה התנגדות .(10017 (100,1995§11110£;1ג<מ3 קורבנות

פשע. מניעת מדיניות בחקר עסקו אשר המדיניות, ומתווי אקדמיה אנשי
?31110810" 6131., 1993:4;) ההעברה לבעיית ביחס ביטוי לידי באה לרוב, זו, התנגדות
סוג או זמן מרחב, של במונחים לפשע למעבר מתייחסת אשר ,(^3<'0001^ נ<מ3 71110<', 1995

(6110,1976ק116). פשע למניעת התערבויות של המקוריות המטרות במקום עבריינות, של
מודרניות, בחברות הזמינות פשע הזדמנויות של הרב המספר לגבי הנחות על בהתבסס
פשע במניעת העוסקים אקדמיה,. אנשי הניחו העבריינים, של הגבוהה המוטיבציה ועל
מצביות מניעה אסטרטגיות של או פשיעה על פיקוח של התועלת שרוב מסורתי, באופן
(לדוגמא, זו בעמדה כתומכים נראו העברה על מוקדמים מחקרים כמה ההעברה. עקב יאבדו
סקירה .(01311>:606131., 1974; £1.3166 1974;^13)'%116'6131., 1976;?1655, ,^3ק1'>1;1971 1975

ה בשנות העברה לגבי האחרונה, מהעת מחקרים סדרת של וגם אלה ממצאים של זהירה
רק טוטאלית היא הפשע מניעת רווחי שהעברת להסכמה, הובילה ה90' ובשנות '80
6311311(1 ?6386,1990; 0131^6,1992; 20^, 1993;) חשיבות חסרת ולרוב נדירות לעתים

.(031501, 1990; 1165561111§, 1994

מאשר מצבית מניעה עבור פחות משמעותית בעיה מהווה העברה כי המציינים, הממצאים
לפשע הזדמנות אודות פשטניות הנחות זניחת באמצעות רק להבנה ניתנים בתחילה, שוער
הן פשיעה שהזדמנויות הרעיון, על פשע. במניעת שעסקו אקדמיה אנשי בקרב שרווחו
מרוכז שפשע שהראתה מחקרים, סדרת תגר קראה עירוניים, אזורים לאורך אקראיות,
8130110§11310 1<ת3 8130110§11310, 1981; 811610130 61 31., 1989; 1)61315111י\\ 61) ובמרחב בזמן
גם אקראיות, הן פשיעה הזדמנויות מזאת, יתרה .(31., 1992; 101660,1994)1311)1טל6151¥\

על במחקר פשעים. לבצע ניתן שבה הקלות במונחי וגם מציעות שהן הרווחים במונחי
ידועה הייתה מועטה העברה למשל, בנקים, שוד למניעת השתמשו שבהם מצביים מדדים
גמול הציעו לא כי בעיקר דלק), ותחנות בית לאביזרי (חנויות יעדים של אחרים לסוגים
0131^6 6131.,) לקורבנותיהם מטרה כיעדי בבנקים שבחרו העבריינים לחבורות נאות כספי
שכל מציע, (19953:106) 03±6 ומכוניות בתים של בדוגמא שימוש 1991).באמצעות
ע"י מוגבל להיות עשוי פשיעה, הזדמנויות של אינסופית ככמות ראשון במבט שנראה
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גם (ראה לגניבה הניתנות הסחורות בערך משמעותיים והבדלים שמירה של נושאים
.(965801111§,1994

המצבי, המאפיין את שזיהה מי ע"י רבה במידה הוחלף לפשיעה כמובלים העבריינים ן דיוק
המאפיינים כי מראות, העובדות 1811מ01כ)). 16ז* 03±6,1986) הפשיעה ממקרי רבים של
רגישים כיותר שהונחו בפשעים אפילו ההעברה, השפעות לעמעום להוביל עשויים המצביים
8'\\1116ז13\: בלונדון, פינסבורי בפארק זנות כלפי אמצעים נקיטת של בהערכה לדוגמא, להן.
בכך שעסקו הנשים כי בציינו, זו עובדה מסביר הוא להעברה. מעטות ראיות מצא (1990)

שידול. לצורך קלים אזורים הנבחר במיקום ראו אך לזנות, רבה מחוייבות בעלות היו לא
(13טכ6181¥ץ העברה ללא פשיעה מניעת של דומים יתרונות עלו סמים, שווקי על במחקר
(לדוגמא, מצביים לגורמים מגיבים סמים שעברייני הממצא, .(31*1016611, 19953; ,מ0166 199

שוק מקום של "גיאוגרפיה כאלה לגורמים המייחס והממצא, 611'%1ת10€), 61 31., 1991

בניו אשר גירסי בעיר במחקרים אכן, להבנה. קשים אינם ,(0£^, 1995) אסור" קימעונאי
תועדו ,ת0166), 1995) בקליפורניה אשר ובאוקלנד 1114כ6151^), 31*5 01660,19953) גדסי
אלה, במקרים מצבית. למניעה צפויות בלתי תוצאות של לגמרי אחר סוג לגבי ממצאים
מניעת מאמצי הופעלו שבו באזור לא אך היעד, לאזור הקרוב באזור שיפור מצאו החוקרים

פשע.
סטנדרטי למונח ראויה שתהיה כדי דיה, כללית היא זו שתופעה טענו, ו1)1טנ6181^\ 03*6
במקומות חוקרים 13±6כ<). 31*1 ,^01ג6131'\\ 1994) כ"דיפוזיה מגדירים הם שאותו (מתוקנן),
(,ת13זמ5116 ה"בונוסי אפקט ,(^1161116,1991) החופשי" "הפרש כאפקט זאת תיארו אחרים
דיפוזיה מ6^1131€). 6131,1974) המכפיל" רהאפקט ,ת*501161), 1986) ה"הילה" אפקט ,(1990

לקונטקסטים פשע על הפיקוח רווחי של לדיפוזיות מתייחסת היא מהעברה. ההפך היא
למניעת באסטרטגיות תועדה דיפוזיה פשע. למניעת יוזמות של הראשי המוקד שאינם
,ה113ז51161 1*11ל6181¥ץ;1990 (לדוגמא, משטרתיים אמצעים נקיטת כמו צדדים כרבת פשיעה
השגחה ,מ11<501161), 1986 (לדוגמא, עסקים ספרי לאבטחת מערכות ,(31*1016611,19953;

מטרד במקומות אזרחיות תקנות ואכיפת 61מ'(0?), 30(1 ,כ1נ61'\\ 1987 (למשל, אלקטרונית
.(016611,1996 (לדוגמא,

הגוברת הביקורת את ראו המצבית, הפשע מניעת בגישת התומכים אקדמיה, אנשי כמה
פשע, על הפיקוח רווחי לדיפוזיות בראיות הגידול את בזמן ובו ההעברה, השערת של
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013±6,) המצביות הגישות את אפפה אשר הכוללת, האקדמית הספקנות לקץ כמובילים
.(19953; ^00014 311(111116}', 1995

מומחים המצבית, המניעה בגישת הדוגלים אקדמיה, באנשי הגובר באמון התחשבות ללא
משנית חשיבות בעל גורם הפשע של בקונטקסט רואים עדיין פשיעה למניעת רבים
המשתייכים רבים, תיאורטיקנים החוק. אכיפת ובמדיניות הפשע מניעת חקר של בפיתוח
המרכזי הזרם עם הנמנים רבים וחוקרים (001*6(180" 311>1111180111,1990 (כמו המרכזי לזרם
הם בפשע. מצביים ממרכיבים להתעלם ניתן שלא בכך, כעת מכירים (3118,1991£ (כמו
עבריינים של ופעולות מוטיבציות עם קשריהם של בקונטקסט אלה מרכיבים מציבים
זמן כל הדרוש ארעי, תחליפי כמדד בעיקרה, נתפסת, כן, אם מצבית, מניעה מסוימים.
הקונטקסט .(23118,1991 לדוגמא, (ראה הפרט לעבריינות הסיבות של אמיתית הבנה שאין
בתחילה קבלתו את ביותר שעיכבו כשההנחות, אף בחשיבותו, מישני נשאר הפשע של

לקרוס. החלו משטרתית, ובמדיניות פשע מניעת של במחקר

המצבית הגישה יתרונות
אנשי גם הפשע, של בקונטקסט ולא בעבריינים להתמקד ממשיכה פשע שמניעת למרות
בפיתוח משמעותיים לסייגים מודעים ויותר יותר להיות הופכים המקצוע אנשי וגם אקדמיה
סדר עלידי בחלקה נוצרה זו דאגה העבריין. על המבוססת יעילה, פשע מניעת מדיניות
התקשו חוקרים והתפתחותה. לעבריינות הגורמים הבנת עם המקושר הבסיסי, המחקרי היום
של הסוג ואת העיתוי את לנבא או גבוהה חומרה בדרגת לעבריין להפוך עתיד מי לזהות,
;01113,1988^11)ת1601113נ11\<. (לדוגמא: לבצע צפויים מועדים שעבריינים עתידיות, עבירות
161131113ת63 101380, 1985; מ15161ז1ט61 311(1 0011611, 1979; 11101161£ 31., 1987; 1351110161 31.,

ברורה תכנית מציע אינו הנוכחי שהידע משמע, ,ת80נ<010011116ת3מ80נ<6^001;1983). 1992

לפיתוח או פשע למניעת התערבות מתכניות יותר מושפעים יהיו אשר אנשים, למיון
עבריינים בקרב העבריינות דפוסי את יחליפו אשר יעילות, פשע מניעת אסטרטגיות
 לניבוי יותר מוצקות ראיות שיש במקום אפילו .(53118,1991 ;3118£ 31101031180", 1995)

מ8161ת81111 6131., (לדוגמא, מבוגרים עבריינים סוגי כמה של התמחות של במקרה לדוגמא,
השיפוט מדיניות ביסוס על מקשות ומוסריות חוקיות דילמות  (1988; ,£ק1מ6£ 1986

1^10016,) סטטיסטית שגיאה של ניכרת מידה כוללים שעדיין מודלים, על הקרימינלי
.(1986
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הממוקדת פשע במניעת יישומי שמחקר מפתיע, זה אין אולי עבריינות, בחיזוי הקושי לאור
תכניות פיתוח במהלך נתקל הוא שבהם הסייגים חשיבות את לרוב מדגים אינו בעבריין,
(ראה שיקום תכניות על ב1974 1101011 ת130ז13111ג של בביקורת החל יעילות, התערבות
למניעת המסורתיות היוזמות כישלון את שתעדה מחקרים, וסדרת ת10ק1.1), 61211., 1975 גם
טוענים, אקדמיה אנשי מספר .(86011168161 >11., 1979; ,>31^1)מ11116110013^ 1989 (למשל, פשע
מחקרים של התכנית ובפיתוח במחקר לקוי תכנון תוצר הם אלה מכישלונות שרבים
סקירות כמה מזאת, יתרה ה10§מ3111?). 6131., 1986; 001(15161", 1990 (לדוגמא, קודמים
והן בעבריין, הממוקדים פשע, מניעת מאמצי של מוצלחות דוגמאות שקיימות הדגישו,
אף ,מ10§מ1ו31?). 1983; ,?86ק0 1992) יותר יעילה מניעה מדיניות בפיתוח לסייע יכולות
קשיים שיש להכרה, הגיעו כזו, מדיניות לשפר המנסים אקדמיה, אנשי אותם כן, פי על
בסכמם .0/131161311(1 (1,1997)1ג1כ6181^\ לקרימינליות בנוגע משהו לעשות בניסיון אינהרנטיים
כותבים בעבריין", "ממוקדת עבריינות במניעת מגדירים שהם מה של הכוללת העמדה את

;?3111 ו1מ113§1111מ613 ?3111013

למציאת לחץ מעט מופעל שהיה מובן, היטב, פועלות היו מסורתיות גישות "אם
לבני היטב, פועלות היו מסורתיות גישות אם פשע. מניעת של חדשות צורות
בפועל". פשע המבצעים מספר היה מהם ופחות עברייניים, מניעים היו מעטים אדם

.(1990:19)

למדיניות מבטיחה חלופה מספק הפשע של שהקונטקסט טוענים, מצבית במניעה התומכים
מאמצי לצורך כי בעיקר, מניחים הם העבריין. על המבוססת פשע, למניעת המסורתית
הנחה בניאדם. מאשר יותר לחיזוי וניתן יותר יציב נושא מהוות הסיטואציות פשע, מניעת
לפשע. הזדמנויות בין היחסים לגבי פשוט מהגיון הנובעים מרעיונות בחלקה, התפתחה, זו
משפחתיות ומריבות בדירות, ולא בחנויות מתבצעת הגדרתה, מעצם מחנויות, גניבה לדוגמא,
לאנשים בניגוד גבוהים, פשיעה שיעורי בעלי אזורים תעשייה. באזורי לפרוץ צפויות אינן
פשע חוקית. מהתערבות להתחמק או לברוח יכולים אינם גבוהים, פשיעה שיעורי בעלי
להיות יכול לא מסוימים, ארגונים או שווקים של ספציפיים מאפיינים מתוך המתפתח

.(001(181001>, 1991) אחרות ארגוניות לסביבות בקלות מועתק
בעקבות היא. גם חזקה ספציפיים בהקשרים פשיעה לחזות ביכולת תיאורטית תמיכה
הדוגלת ,מ6180?1)ת0116113€), ,מ6180?,1979 1986,1994) השגרתיות" הפעילויות "תיאוריית
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בסיטואציות נמצאים יעדים של מסוימים שסוגים הטוענים, יש פשע, למניעת המצבית בגישה
גם בחוזקה קשורה כאלה בסיטואציות המתפתחת העבריינית הפעילות וסוג ספציפיות,
כאשר איתה. הנפגשים העבריינים של לאופיים וגם אלה יעדים על השמירה לאופי
בהחלטות הרציונליות את המדגישה הרציונלית", הבחירה עם"פרספקטיבה זו גישה משלבים
לצפות ניתן ,(0:13*0 4ת3 11811ך001;1511,1985מ1כ0 (6,1986^30131מ3 פשיעה לגבי העבריין
להתרחש יותר כצפויה נראית כייסות לדוגמא, בפשע. התמחות של משמעותית למידה
צפויה היא קניות), ואזורי אוטובוס תחנות (כמו בהם מטיילים רבים רגל שהולכי במקומות
לא משגיחים בו שנמצאים או מעטה משטרתית נוכחות בו שקיימת במקום, להתרחש
להימצא עלולים רבים מוטיבציה חדורי עבריינים שבהם ובמקומות שוערים), (כמו רשמיים
יהיו לא כאלה מקומות כי להניח, סביר ציבורית. בתחבורה נוחות גישה לדרכי בסמוך
בעלי מצד מעטה (התערבות פרטיים לכלירכב נוחה גישה יעדיפו אשר זנות, מרכזי
אלה יהיו לא וגם הרחוב), של לזנות המשדל הברור לאופי להתנגד הצפויים החנויות,

.(8116111130,1995 (ראה שמש שטופי או מוארים מקומות
מצבי ושל פשעים של שונים סוגים כמה עבור הושגה אלו בהנחות אמפירית תמיכה
ריכוז על מצביעים למשל, לאחרונה, שנעשו מחקרים .(0131^6,1992,19953) פשיעה
כאשכול מוגדרות שבדרךכלל פשע, של חמות" בנקודות פשיעה אירועי של משמעותי
?16100 0121., 1986; 811011113110131., ,.10131)1ג1כ0181¥\;1989 1992;) רחובות קטעי או כתובות
פשע של כזו שהתקבצות טוענים, (1995) 06מ16י%1£.1 101000,1994)מ13)1טג0181^).מ113ת5116

באמצעות אנשים. בקרב פשע של מההתרכזות יותר אף רבה היא מסוימים במקומות
במחקר עבריינות של לריכוז ובהשוואתם מינסוטה, שבמדינת ממיניאפוליס בנתונים שימוש
"ניתן עתידי שפשע מציין, 8116111130 §מ3^01¥\), 0131., 1972 (ראה פילדלפיה של 0<11011

.(1995:3637) העבריין" זהות ע"י מאשר ההתרחשות כתובת באמצעות יותר שש פי לניבוי
ההתרחשות, מקום על חושבים איננו מדוע זה? בעניין יותר עושים איננו "מדוע שואל: הוא

זאת?" עושה מי על במקום
מניעת בתכניות ביניהם מבחינים אין שבדרךכלל פשע, סוגי בקרב אפילו זוהתה התמחות
התמחות של גבוה שיעור מצאו (1994) 0166111 ^/618511101 וגם (1995) 20^ לדוגמא, פשע.
סמים בשווקי מרוכזים מסוימים שסמים רק לא הרחוב. ברמת סמים שווקי של בהקשר
לבין השווקים של והגיאוגרפיים הפיזיים המאפיינים בין ברור קשר שקיים אלא ספציפיים,
האנשים סוג וע"י בסמים השימוש אופי ע"י מוסברים כאלה יחסים בהם. השולטים הסמים
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חשיבות על כן גם הצביעו (1991) ונ1נ81/*\ 61ת'>0? ולמכרם. אותם לקנות ביותר הצפויים
לשם שבוצעו לדירות, שפריצות הראו, הם פשיעה. של קטגוריות בתוך התמחויות זיהוי
אל ברגל הולכים אשר אופורטוניסטים, עבריינים ע"י נעשו ותכשיטים, מזומנים השגת
דורשות אלקטרוניקה, מוצרי גניבת לצורך הנעשות לדירות, שפריצות בעוד המטרה, דירות
מצד לרכב הנוחה הגישה לחשיבות יעדיהם. אל נוסעים אשר יותר, מחוייבים עבריינים
הפריצות סוגי להבנת חשובים, יישומים יש שני פשע.מצד אירועי של הספונטני והפן אחד

שונות. בסביבות המתרחשות
בניבוי יותר רבה הצלחה יש האקדמיה שלאנשי מציינים, ואחרים אלה שמחקרים למרות
במקרה אלו. הנחות ולהניח להזדרז אין שונים, בניאדם בקרב מאשר שונים במצבים פשע
פעילות של בהערכה שהתמקדו יישומיים, מחקרים מתוך נגזרו הראיות מן רבות הראשון,
רחב אמפירי בניתוח אלה השערות שבחנו מעטים במחקרים מכך, כתוצאה פשיעה. מניעת
התמחות של מידה מצאו (1992) ועמיתיו ^11ג0151^\ לדוגמא, מעורבות. היו התוצאות היקף,
תמהיל רואים המקומות שברוב כך, על אך,דיווחו פשיעה, של חמות בנקודות פשע בסוגי
של הקרימינליות ה"קריירות" בחינת אחרי ,מ13מ51161). 1995 גם (ראה קרובים פשיעה סוגי
בפשע ניכרת שהפחתה מציע, מ13מ61ק8 שנים, שלוש במשך בבוסטון ציבוריים מקומות
הוא זאת בכל ביותר. הגרועים באזורים הפשע למניעת פעילות ריכוז ע"י להתרחש עשויה
וארעיות מקריות מתנודות נובע מסוימים אזורים בקרב פשע של מהריכוז ש"הרבה מסיק,

.(1995:142) אמינה" בצורה עליהן לפקח והציבור המשטרה של לכוחם מעבר שהן
מחקרים של מערך יהא, אשר המצביות הגישות שבבסיס להנחות האמפירי האישוש יהא
מחקרים בפשיעה. הקשורות ובעיות פשיעה בהפחתת המצביים המדדים הצלחת על מעיד
חשוב זאת בכל .(03±0,1992,19953; 61,1993מץ0? (ראה אחר במקום לעומק נסקרו אלה
של מדדים של רב מספר וחקרו פשע, סביבות של רחב טווח על השתרעו שהם לציין,
הבאות הקטגוריות לתריסר כאלו תכניות לחלק מציע, (19953) 0131^ הפחתתהזדמנות.

נ1כ61^\). 4ח3 ^<'0001^, 1992 (לדוגמא, המטרה על מקשים .
.(1^131*6^5,1990 (לדוגמא, גישה דרכי על פיקוח .

.(511631111§ ^מ3 ,§מ1ת81011 1984 ראה פיזיים; מחסומים דרך (למשל, עבריין של הסטה .
.(3118,1991£ ראה אקדחים; על פיקוח (כמו סיוע אמצעי על פיקוח .

,מ11<ז50116). 1986 (לדוגמא, כניסה/יציאה בעת קפדנית בדיקה .
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אלקטרוניות; הקרנה מערכות או מאבטחים שומרים (למשל, רשמית השגחה .
,מ11)501161). 1986 ראה

4מ111013^). 0^111110,1978 ראה שוער, (לדוגמא, העובדים על השגחה .
.(^"15^,19913 ראה רחוב; תאורת (כמו טבעיים השגחה אמצעי .

8,1984ט<1נ13\). (למשל, היעד הסרת .
.(01^^ נ^ ,$1ח113 1992 (לדוגמא, רכוש על מזהה סימון .
11,1995ז1מ51). ראה מהיר; תיקון (לדוגמא, הפיתוי הסרת .

,'>83תז113). נ19911 (למשל, חוקית סביבה .

בקרב וגם האקדמיה אנשי בקרב גובר עניין יש כאלה, מוצלחים מקרה מחקרי על בהתבסס
.(^000^ נ<מ3 ,ץ1116ד 1995; '>עת10 3114 ,ת0ז§מ3111? 1995) המצבית בגישה המקצוע אנשי
בסטנדרטים רק עומדות השתמשו, שבהן ההערכה שיטות האלה המחקרים ברוב כן, פי על אף
חסרות מהימנות ביקורת וקבוצות קצרה, לרוב היא המעקב תקופת מינימליים, טכניים
במניעת העוסקים מקצוע ואנשי אקדמיה שאנשי לציין, יש .(031±6,19953) בררךכלל
1101011 בטרם העבריין, על המבוססות המניעה תכניות יעילות לגבי ביניהם הסכימו פשע,
ברוב הקיימים. המחקרים על השיטתית סקירתו של תוצאות על דיווח (1974) 5011ת13111^

יותר, חלש היה המחקר שמערך שככל מצאו, מ10ק0) 0131., 1975) ועמיתיו הוא המקרים
שמסקנה מקיפים, כה הם מצבית במניעה התומכים הממצאים הצלחה. שתדווח יותר צפוי כך
מראים אכן לאחרונה שנשלמו ניסויים מחקרים כמה כן, על יתר סבירה. אינה דומה
מ3מ1?5116 311(1 ;1,1995<1ג1י151^\\ נתג1>0151'\\ (לדוגמא, פשע מניעת של משמעותיות השפעות
עקב למתן יש המצבית המניעה סביב ההתלהבות את זאת, בכל .(311(101000, 19953

הקיימים. ההערכה מחקרי ברוב בשימוש שהיו השיטות, חולשת

לעתיד המחקרי היום סדר קביעת
פערים קיימים עדיין פשע, למניעת המצבית הגישה לגבי לאופטימיות סיבה שיש למרות
ההצלחה של ובהערכה מסוים בקונטקסט מתפתח פשע שבו האופן אודות בידע ניכרים
בסיסי, במחקר ממחסור צמחו בחלקם, אלה, פערים מצבית. מניעה יוזמות של הכוללת
מעשית. פשע מניעת על שהושם מהרגש גם נובע הדבר הפשע. של הקונטקסט את הבודק
יעיל מה בשאלה, הייתה מצבית, פשע במניעת שעסקו אקדמיה, אנשי של התעניינותם
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הפרספקטיבה של ביסודה שנמצאות בסיסיות, מחקריות בשאלות ופחות פשע במניעת יותר
המצבית.

לפתח שיש הרי הפשע, בעיית בהבנת מרכזי מקום לתפוס אמור הפשע של הקונטקסט אם
על המשפיעים גורמים, של יותר טובה הבנה להשיג צריכים חוקרים בסיסי. מחקרי יום סדר
מחקרים של לזה הדומה בכיוון לנקוט צפוי כזה מחקר מסוים. בקונטקסט פשע התפתחות
פרספקטיבה של ליישום ;61111115161" 6131., 1986) עברייניות קריירות בנושא מבוססיעבריין
מתפתח פשע מדוע להתעניין צריכים חוקרים לדוגמא, ,ת3תד81161). 1995 ראה למקומות זו
קריירות של שתיאורטיקנים מה  מסוים ארגוני בהקשר או מסוים במצב מסוים, במקום
גוף לפתח צריכים גם הם הבעיה. כ"התחלת" עבריינים של במונחים מגדירים עברייניות
עבריינית, פעילות של מאוד גבוה שיעור הכוללות מסוימות, קרימינליות סביבות לגבי ידע
שכוללות כאלה יש מדוע או פשע, של בודדים מאירועים סובלות אחרות שסביבות בעוד
ה"תדירות" על המשפיעים הגורמים את להבין עליהם כלומר, פשיעה. של יותר חמורים סוגים

חומרתה. ועל עבריינות של האינטנסיביות על או
בקריירות "התמחותי היעדר הוא בעבריין ממוקדת פשע מניעת עיכב אשר ראשי, גורם
העבריינות בסוגי התמחות יש אליו שעד הטווח, את להגדיר החוקרים על עברייניות.
יש שבהן סיטואציות, של יותר טובה הבנה ולפתח קרימינליים, בהקשרים המתרחשים
המובילים הגורמים, את יותר רבה בזהירות להגדיר עליהם לבסוף, עבירות. בקרב "שינוי"

הדוגלים של טענותיהם לאור במיוחד חשוב הדבר מסוימים. בקונטקסטים הפשיעה להפסקת
המתוכננות, אלו ואת הטבעיות ההשפעות את לחקור יש הצלחתה. לגבי המצבית במניעה

פשיעה. מצבי ל"סיום" המובילות
בהקשרים ליישום בקלות ניתנים עברייניות קריירות חקר של הבסיסיים שהנושאים למרות
אחידות, ניתוח יחידות בהגדרת רציניים באתגרים יתקלו האקדמיה שאנשי הרי קרימינליים,
כמו כזו בקלות להגדרה ניתנים אינם הקונטקסט גבולות כאלה. מחקרים לבצע במטרה
00 מהמושג כתוצאה גברה עברייניות קריירות בחקר המורכבות בניאדם. של אלה
מגוון מערך שיתכן מציע, אשר ,(116133 3מ3 ,מ10§מ1ל31? 1991 בצוותא, (עבריינות §מ11)מ^0
המשפחה, אל מהפרט, אנשים בקרב פשע של התפתחות להבנת פוטנציאליות יחידות של
ביחידות הגיוון כן, פי על אף כנופיות. כמו יותר גדולות יחידות אל החברים, קבוצת אל
קונטקסט הפשע. של הקונטקסט של במחקר יותר הרבה גדול הניתוח של הפוטנציאליות
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,^^7^1^ת3^£ ת3מ1995,511611 (למשל, פיזיים מקומות של במונחים מוגדר להיות יכול
של פשוט סוג בתוך אפילו .(001^5100^ 1991 (לדוגמא, ארגוניות סביבות או (6131., 1989

לדוגמא, הניתוח. כיחידות לשמש יכולות אפשריות הגדרות מגוון מקום, כמו קונטקסט,
מ13זת5116 6131., 1989; (לדוגמא, כתובות על התמקד חמות פשיעה נקודות על מחקר
גדולים ואזורים מ3תמ€811), ,/31/16^¥41מ3 1995 (למשל, בלוקים חזיתות ,מ3ת611ק8), 1995

יחידות גם כללו חמות" "נקודות על מחקרים ח0116€). 0131., 1993 (לדוגמא, שכונות או

באירועי עקביות של או התקבצות של קריטריונים על בהתבססם מגוון, פיזי גודל בעלות
המחקר ביחידות האפשרי המגוון .(61001^, ,מ10166)1311<111ג01$1¥\;1994 1994 (לדוגמא, פשע
על מצביע כזה ערפול כן, פי על אף הפשע. קונטקסט של הידע למורכבות לתרום עשוי

שהוא. מחקר בכל קונטקסט למילה הברורות ההגדרות חשיבות
ודיפוזיה. העברה של הקשורים הנושאים את להעריך כדי גם דרוש בסיסי מחקרי יום סדר
ההשפעות את שבדקו למחקרים לוואי כתוצרי בעיקר הושגו אלה השפעות לגבי ראיות
מחקרים לכך, בהתאם נ<מ13)1טג6181'\\). ,מ^01 199515) פשע מניעת תכניות של הישירות
ולעתים מישנית בצורה ורק תכניות של הראשיות ההשפעות את לבדוק מתוכננים כאלה
ודיפוזיה. העברה לענייני לב שמים אכן הם אפשרית, ביקורות כנגד כמגן רק קרובות
לצורך מחקר תכנון בין מתח יש קרובות לעתים ראשית, כפולה. היא זו בגישה החולשה
,ת66ע0^מ3נ<111(0151'\\). 19955) ודיפוזיה העברה של השפעות לבין ישירות השפעות מדידת
תוצאות של פוטנציאלית או ישירה במדידה משאבים להשקיע האפשרות בהינתן לדוגמא,
משאבים להשקיע למעריך יותר מעשי ,(830 4מ3 ?0350, 1990 (ראה דיפוזית העברה
אינם יישומיים פשע מניעת מחקרי שבו המקרה, גם זהו אך המחקר. של הראשי בנושא
מחקרים ודיפוזיה. העברה של ההשפעות אופי של היקף רחבת בדיקה לאפשר צפויים
השפעות המקסימום עד ולהגדיל העברה, של השפעות למזער בדרךכלל מתוכננים כאלה
העברה שבו האופן לגבי מהימנה להבעה אופטימלית, מסגרת מספקים הם אין דיפוזיה. של

נסיבות. של מגוון במערך פועלות ודיפוזיה
מחקרים ליזום יש והדיפוזיה, העברה תופעת של יותר טובה להבנה להגיע מנת על
אלו מחקרים פשע. למניעת יוזמות של תוצר שהם בכאלו ולא אלו, בתוצרים שעוסקים
התופעות להבנת תורמות שהן במידה רק העיקריות, התכונות בהשפעת לעסוק צריכים
מוצלחת התערבות על בידע להסתייע יכולים הם לדוגמא, דיפוזיה. ושל ההעברה של
ודיפוזיה. העברה של והאינטנסיביות הצורה על מניפולציות לבצע במטרה פשע, למניעת
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הקונטקסט משפיע כיצד להערכה מצבים מגוון שתניב מוצלחת, התחלה לשמש יכולים אלו
להתמקד לחוקרים יאפשרו אלו מחקרים פוטנציאליים. ודיפוזיה העברה על הפשע על
לפוטנציאל הקשורים באלו ובמיוחד ודיפוזיה העברה במדידת הקשורות מטדולוגיות בבעיות
.(8611>£?03$61990 (ראה עבירה. סוג ולפי בזמן במרחב, מפוזרות להיות אלו השפעות של

של באפקטיביות ופחות אמיתיות אנוש בסביבת ביישומים לעסוק צריך הבסיס מחקר
או במקום אמצעים שנקיטת להבין, ממושך מחקרי מאמץ מצריך זה אין מצביות. גישות
גם שונות השפעות להניב צפויות מסוים עבריין כנגד אמצעים נקיטת לעומת מסוים במצב
בחלקן נתמכו מצביות גישות ציבוריות. תפיסות במושגי וגם חוקיות נורמות של במושגים
ואתיים חוקיים קשיים פחות מציגות פשע למניעת מצביות שגישות בהנחה זה, בסיס על
להתעורר עלולות ואתיות חוקיות שאלות זאת, בכל העבריין. על המבוססות יוזמות מאשר
אנשים של היומיום חיי לתוך המצבית הפשע מניעת מדדי של פוטנציאלית לחדירה בנוגע
מצבית מניעה של והמוסריות החוקיות המשמעויות ,ת0166). 1996 לדוגמא, (ראה רגילים
מוקד להיות צריכות באמריקה, מודרניים חיים של בקונטקסט להתקבל שלה היכולת כמו
מצביות מניעה אסטרטגיות של החוקיות במשמעויות מוגבל דיון רק היה היום, עד במחקר.
החיים. איכות על מצביים במדדים נרחב לשימוש להיות שעשויות ארוך, לטווח ובהשפעות
בחוק. העוסקים אקדמיה אנשי ועלידי החברה מדעי אנשי עלידי להיערך צריך כזה דיון
יזרז גם אלא הפשע, קונטקסט של יותר רחבה הבנה לפתח יעזור רק לא בסיסי מחקר
גישה להגדיר ניתן שעליו מוצק, בסיס מציע אינו הנוכחי הידע קונקרטיות. החלטות קבלת
תכניות שביסוד שההנחות בבטחה, לטעון מאפשר אינו וגם מצבית, למניעה רווחת חברתית
המבוססת פשע, למניעת תכניות של שביסודן אלו מאשר יותר חזקות מצבית פשע מניעת
הדרכה ויספק בהבנה, חשובים פערים ימלא אלה בתחומים בסיסי מחקר העבריין. על

הציבורית. המדיניות ליוזמות ותובנה.
יש פשע, של מצבית למניעת יעילות יוזמות להתפתחות חיוני הוא בסיסי שמחקר למרות
זה. בתחום יישומיים למחקרים מתודולוגית מבחינה יותר מתוחכמת גישה גם לעודד
מצבית, מניעה לגבי החיוביים הממצאים מרבית את שהניבו ההערכה, מחקרי את בסכמו

כותב: 0^1031<31מ110

מחקרי אלמנטריות. יחסית הפרט.היו הערכות המקרים שברוב בכך, להכיר "יש

ניסויים תכנונים ההצלחה. משך על ידוע שמעט כך קצרים, בדרךכלל היו המעקב
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מחקר תכנוני כללו שנעשו אלה (רוב מהמחקרים נעדרו לגמרי כמעט אמיתיים
היה זה המקרים שברוב תוצאה עם דמוייניסוי), היו או פשוטה זמן סדרת על
את שיצרו אלה הם המזוהים המצביים שהמדדים בבטחה, לקבוע אפשרי בלתי

(1995:108) בפשיעה". הנצפית ההפחתה
על בבירור עולה ההצלחה של הרטוריקה פשע, של מצבית מניעה יישום של רבים באזורים
פעולה במודל המשתמש למשל, בבעיה, ממוקד שיטור הקיימים. האמפיריים הממצאים
האירוע זירת על התנפץ ,(001(15161", 1990 (ראה מצבית במניעה שהוצע לזה דומה מחקרי
של בהצלחה התומך אחד, מפוקח מחקר אפילו אין היום עד אולם, באמריקה. המשטרתית
£>±, נ<מ3 (לדוגמא, ניסוייות שאינן מוצקות הערכות קומץ רק ויש בבעיה, ממוקד שיטור

,מג61111ק8). 1987

בקרב שכיחה מלכודת  פשע של מצבית מניעה של ביעילות מהפרזה להימנע במטרה
יותר קפדניות הערכות לפתח להתחיל החוקרים צריכים  בכלל פשע מניעת מחקרי
כאלה, הערכות של העלויות לאור פשע. של מצבית מניעה תכניות של יותר ומבוקרות
אותן ועל ביותר, החשובות שהן ציבורית, מדיניות של שאלות באותן להתמקד עליהם
לקחים ליישם צריכים חוקרים זה, במאמץ להצלחה. הסיכויים רוב את שמציעות תכניות
מחקר משאבי מדי, תכופות לעתים מבוססיעבריין. מחקרים של מכישלונות שנלמדו
מלכתחילה לאחור, ושבמבט גרועה, בצורה ויושמו שניבנו תכניות הערכת על בוזבזו נדירים
מממנות רשויות ..^מס^מלחג.?). ,נ<111>6131¥\;1986 1993) להצליח מועטים סיכויים להן היו
זמנים לוח קביעת עלידי כאלה מחקרים בפיתוח משאבים בזבוז במניעת לסייע עשויות
התעניינות. ולתחומי להערכה קריטריונים של ברור וזיהוי יישומיים, למחקרים טווח ארוך
מדוקדקת, בדיקה של רמה לאותה נתונה תהיה פשע של מצבית מניעה שגם העת, הגיעה

עבריין. מבוססות תכניות על שיושמה

מסקנה
קשה. דילמה בפני ניצבים המדיניות קובעי פשע, על פיקוח מדיניות סוגי על בהחלטה
מדיניות לכל להקדישם ניתן ולא מועטים, הם הפשע על לפיקוח החברתיים המשאבים
חשוב החוקר של התפקיד זה, בהקשר קלה. אינה הבחירה פשע. מניעת של פוטנציאלית
להיות הצפויים המדיניות סוגי לגבי מיודעות החלטות בקבלת לסייע יכול הוא במיוחד.
שיש מציע, הקיים הידע ביותר. הנמוכה והכלכלית החברתית בעלות ביותר היעילים
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באותה צריכים כה עד הממצאים אך פשע, של מצבית מניעה של במדיניות יותר להשקיע
על בסיסי במחקר להשקיע השעה, הגיעה כזו. מדיניות בהחלת לזהירות להוביל מידה

פשע. למניעת מצביות תכניות של היטב מבוקרות ובהערכות הפשע קונטקסט

.1996 ארה"ב, 311115111110ת3110א, 001181106 של מחקר בדו"ח לראשונה פורסם המאמר  הערה
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מצב תמונת סקירת

האסטרטגית ההיערכות
וינגרטן משה ניצבמשנה

משטרתישראל אסטרטגי, לתכנון היחידה ראש

הארגונית האסטרטגיה

האסטרטגית" "ההיערכות של ההיבטים בעיקרי נוגע זה מתומצת מדעי  סמי מאמר
עריכתה מגמת בפרט.  היישומי) (בחלקו ובמשטרתישראל ככלל,  ובמוסדות בארגונים
הגנרי  המתודולוגי בהיבטה הקוראים עייני להאיר הינה זו כתובה תיאורית סקירה של
כלכליים בארגונים  והשלכותיה חשיבותה רכיביה, מיקומה,  הארגונית" "האסטרטגיה של

כאחד.  שירות) (נותני ציבוריים ובארגונים רווח) מטרת (פועלי
האסטרטגי" "התכנון ושל האסטרטגית" "החשיבה של ומתחזק הגובר העובדתי מקומם
ההכרה, ספקטרום הרחבת כשלעצמם מחייבים הארץ וברחבי העולם ברחבי שונים בגופים
ומתפתחים, ההולכים משוכללים, אסטרטגים תהליכים של לקיומם המודעות לעצם באשר
בהתאם. תפוקתם ולשיפור ומוסדות ארגונים גופים, להתייעלות הייחודית תרומתם ושל
מקצועיות נורמות לסוגיהן, התרבויות החברה, הסביבה, לצרכי נדרשת האסטרטגית התאימות
ויותר בארגון, הבכירים המנהלים בעיני עדכנית עולם תפיסת ואחריות, עיסוק בתחומי
והתובענות, הביקושים ורמת האמורים, הגופים ע"י המוזנים השירות מקבלי לציפיות  מכול

שבו. המשנה ויחידות השונים דרגיו על וארגון גוף מכל אלו צרכנים שמפתחים
מוצרית" ב"איכות המדובר ! איכות לקבלת התופח ברצון יכירנה מקומה זו תובענות
והכלל הפרט לצרכי מענה למתן המכוונת שירותית", וב"איכות צרכני,  העסקי בהקשר

יחד. גם מתוקנת, מערבית בחברה
הטווח ארוכות העתידיות המטרות הגדרת כן: על הינה הארגונית הניהולית האסטרטגיה
וייחודה האסטרטגיה של ערכה השגתן. לשם הארגון ופעילויות המשאבים והתאמת לארגון,
והצרכים הבעיות לפתרון יותר ותכליתית חדשנית שונה, דרך על מצביעה שהינה בכך

הפרק. שעל הארגוניים
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האסטרטגי הניהול

והמאמרים הסקירות הספרים, כותרות בארגונים. לחשובה ונעשתה התפתחה האסטרטגיה
אסטרטגיה. בנושאי מתעניינים הארגון רמות מכל מנהלים כי בבירור, מלמדים המרובים
בארגונים רבים מנהלים כי וברור, נהיר אך זה, במישור גם אמנם פועלים ואופנות מגמות
אין רב זמן זה הארגונית". "האסטרטגיה בפיתוח מעורבים ולהיות להבין כיום רוצים
הידיעה) (בהא "האסטרטג שהיה העל מנהל  מפקד של הפרטית נחלתו זו אסטרטגיה

בעבר. הבלעדי"

העליונה ברמה שנערך אסטרטגי תכנון של ה"ישך שהמודל ההכרה, וגוברת הולכת
אינו יותר, נמוכות לרמות , גרידא ביצוע, לשם והועברה בלבד, הארגון של המקצועית
שבמסגרתו יותר ומורכב עשיר עדין, תהליך ומתקיים פותח זאת במקום עוד. ותקף מתאים
תפיסה ותכנוני. חשיבתי ותפקיד חלק נוטלים הביצועית, ברמה כולל כולם, המנהלים

41010£*1ד5). תא£4ז£0^א\^ אסטרטגי" "ניהול נקראת זו חדשנית
בין המירבית ההלימה בבקרת האסטרטגי" "הניהול ממלא שיעור לאין וחיוני חשוב תפקיד
ותוצרי תפוקות לבין בארגון, המבנית הפירמידה בקודקוד הנקבע והמדיניות, ההחלטות
סוד לא דלעיל. הקביעות נאמנה לשקף האמורים ("הלוחמים"), הביצוע דרג  הקו שורת
של טיבה מעצם קבע דרך נפסדת יוצאת זו הלימה בירוקרטיים בארגונים כי הוא,
הייעודיות הפעילויות מבצעי של ומנטלי פיזי ריחוק ושל הביניים, בדרגי האדמיניסטרציה
ארגונים מבנים בפישוט נעוצה והידוקו הקשר בקרת הארגון. מקודקוד למעשה הלכה
גם נדרשת הביצוע. יחידות למפקדי ואחריות עצמאות גמישות, מיסוד תוך עבודה, והליכי
ייעדים קביעת עלפי העבודה בשגרת שתייושם ומתקדמת, ייחודית ניהולית בקרה
שיהוו משוקללים, ומדדים כאחד) המקומית והיחידה הלאומית המשטרה צרכי (המשקפים

ויחידותיהם. מפקדים ימדדו שלפיה ואמינה, נאמנה עשייה בבואת

האסטרטגית החשיבה

מדפוסי ושונים ייחודיים דפוסים המקנה חדשנית, חשיבה מתכונת הינה אסטרטגית" "חשיבה
"חשיבה הארגון. של השוטף תיפעולו לצורך הנדרשים והשגרתיים, "הרגילים" החשיבה
"התהליך של ושלב שלב בכל והכרחי חיוני כחלק הממוקם תיכנוני, כלי מהווה אסטרטגית"
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האסטרטגית החשיבה הסופי. לגיבושו עד משכו, לכל אותו ומלווה הכולל, האסטרטגי"
היישום, בשלבי גם תוכר והשפעתה הארגון, של האסטרטגית" "התכנית את מגבשת
אינטואיציה של שילוב  באופיה ייחודית כן, אם הינה, זו חשיבה והביקורת. העדכון

רעיונית. ומתודולוגיה יצירתיות, מקצועית,
הפעולות, ייעשו מי ועם מה עם לעשות, הארגון על מה בוחנת האסטרטגית" "הראייה

הראשונה. היישומית בהתנסות והרצויה, המיטבית בצורה הדברים יבוצעו וכיצד
של מאלו ושונים טובים הארגון פני יהפכו הנתון, הזמן פרק שלאחר מנת על זאת, כל
יותר קצר תכנון בלבד. שנים 35 של לפרק מיועד הנוגע האפקטיבי הזמן פרמטר היום.
שינויי ותנבא תצפה לא יותר, עוד לכת מרחיקת אסטרטגית וראייה דיו, יסודי יהא לא
הארגונית האסטרטגיה של מעמדה את תקעקע ובכך בארגונים, והסביבה האקלים המציאות,

והנכונים. התקפים לחלקיה גם
אסטרטגי. מקדם כמרכיב מתקדמים ניהול כלי לכלול חייבים האסטרטגיים והניתוח החשיבה
וייושם, יתקבל יוצע, אשר פתרון כל ותכנית. תכנית בכל מרכזי פן הינו הניהולי המרכיב
אדם  כוח תוספת לגבי הן  נכון כך ויעיל. מתקדם ניהול מרכיב ללא אפקטיבי יהיה לא
בארגונים הניסיון אחר. פתיר נושא כל או טכנולוגי פיתוח מקצועיות, הכשרות לגבי והן
עלול אפשרי, פתרון או מרכיב לכל הניהולי הנדבך נוסף לא כאשר כי מוכיח, רבים

בו. הגלום מהפוטנציאל %50  ל %30 בין להחמיץ הארגון
הקיים? עם יותר לעשות איך : שאלות ארבע על עונה המתקדם והניהול החשיבה מרכיב
באיכות העבודה את לבצע איך ? ביצועים לשפר איך ? לפעילות תגובה זמני לקצר איך

? יותר טובים וביעילות
גורמים בשלושה דנה משטרתישראל, ע"י אומצה אשר החדשנית, האסטרטגיה גישת

בזה: זה הקשורים
כלל של ראייה ב"גדולי; ראייה מערכתית, ראייה  הגלובלית" "הראייה א.
כל וראיית ממ"ז מפכ"ל, (ראיית ובעיותיה היבטיה מכלול על המערכת
החליפית"). והתועלת "העלות ובחשבון הכולל במיכלול תחומו את מפקד

אשר אילוצים) (או גורמים של קטן במספר התמקדות  בעיקר" "ההתמקדות ב.

משמעותיות. ולתוצאות כולה המערכת לקידום לתפנית, יביא שיפורם
בודדים, מרכזיים, מרכיבים במספר התמקדות מחייבת בעיקר" "ההתמקדות

זמנית. בו מרכיבים של רב מספר על להתפרס במקום
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חישוב בריא, היגיון באמצעות ליישום הניתן ניהולי כלי  פשוטים" "כלים ג.
הרמות לכל משותפת שפה תיווצר כך א10\1^00). (£8א82 ישר ושכל פשוט
ניתן שלא מה זה. ניהולי בכלי המרכזי הרעיון את מהווה הפשטות בארגון.
כן, על אשר בהמשך. גם יובן או יילמד לא קצר, בזמן וללמד להסביר

. המצב כורח הן והבהירות הפשטות
זו גישה קודקודים. שלושה בעל כמשולש מוצגים הממוקד" "הניהול מרכיבי
ביטויה תמצא העיקרית משמעותה רמה. ולכל ארגון לכל למעשה, נכונה,
גם נכונים עקרונותיה אולם, כולו, לארגון המרכזי והניהול התכנון בתהליך

שהם. ודרג רמה בכל משנה יחידת כל ולניהול לתכנון

האסטרטגי התהליך

הכוללת בנושא, מתוכננת מטה עבודת של ייחודי מכלול הינו האסטרטגי" "התהליך
הזרימה תהליך מתבצע זו במסגרת מערכתית. בראייה ולו"ז שלבים שיטה, עבודה, תכנית

הבא: העקרוני התרשים פי על

\
עוצמות
וחולשות

ניתוח
פנימי

יישום
תכנוןובקרהו

יתרון
יחסי

י י *
.... ^

החזון

ניתוחהזדמנויות/
סביבתיואיומים

את המנתחת הד0¥\5, בטכניקת אסטרטגית מצב הערכת מתבצעת מהתהליך כחלק
על השפעתם לאור נבחנים אחדים פרמטרים והאיומים. ההזדמנויות החולשות, העוצמות,
במשטרת כי יצוין, העכשווי. וממצבו עצמו מהגוף הנובעת ההקרנה לנוכח ויתרם הארגון,
ע"י הוכרו אשר משנה, שלבי 15 של רצף המשוכלל האסטרטגי התהליך כלל ישראל
מבנהו מהיבט ביותר כמפותח ממוקד") ("ניהול אסטרטגי  הארגוני הייעוץ חברת מומחי
החשיבה תהליך ובחו"ל. בארץ זה גודל בסדר בארגונים שקוימו דומים תהליכים לעומת
וכלפיו להתמודד משטרתישראל אמורה מולו הייחוס" "תרחיש הצבת את כלל והתכנון
הפנים, בטחון : הבאים העיקריים בתחומים והביקושים" "האיומים ניתוחי את וכן להיערך,

ותאונותהדרכים. החמורה הפשיעה הסד"צ, אירועי הרחוב, עבריינות
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הבאות: המשמעויות הועלו במשטרתישראל, שנתבצעה המצב" "הערכת בסיס על

ובכללן הקרובות, בשנים הפנים בטחון בתחום גבוה איומים נפח צפוי א.

.1998

סד"צ. אירועי להקצנת אפשרות קיימת ב.

העבריינות. בהיקף לעלייה אפשרות קיימת ג.

לרמת החמורה" "הפשיעה הידרדרות סכנת למניעת היערכות מתחייבת ד.
מאורגן". פשע

מתאונותדרכים, והמצטבר הכבד והלאומי האישי והאובדן הנזק יימשכו ה.

ומיוחדת. רבתחומית וחדשנית, מקיפה היערכות שיחייב באופן

האסטרטגי התכנון

משימתי" כ"ארגון המשטרה של ייחודה לאור עולה האסטרטגי" "התכנון בקיום הצורך
מצד כי מראה, גדולים עסקיים לארגונים המשטרה השוואת רווח. למטרת שאינו מתוקצב,
מצד אולם ומגוונות, רבות במשימות אנשים אלפי המפעיל גדול, בארגון מדובר אכן אחד
אסטרטגיות והמתכננים החופשי, בשוק הפועלים עיסקיים מארגונים במהותה שונה היא שני,
הזמן עם ומחריפות ההולכות בעיות למספר בדר"כ נתונים הנ"ל הארגונים הארוך. לטווח
של כיסם ועל ליבם על דומים ארגונים עם חזקה הארגון,תחרות, ברווחיות ירידה כגון
של וגוברות הולכות ורווחה איכות דרישות עם והתמודדות ייצור, כושר עודף הלקוחות,

הסביבה.
לבעיות נתון שאינו "ייחודי", ארגון הינה המשטרה אלה. מכל "נקייה" המשטרה לכאורה,
המחויב מניות בעל או בבורסה נסחר רווח, למטרת הפועל ארגון אינה המשטרה שכאלה.
המדינה, מבקר ולביקורת פנימית לביקורת הנתון מתוקצב", "ארגון היא רווחיות. להציג
בעלי אחרים גופים מצד החוק) מכוח (לפחות תחרות חסר גוף הנה בוררים, מקרים ולמעט
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דומה. אוריינטציה
ל"כימות קשות המניעה, בתחום אלו על בדגש המשטרה, שתפוקות העובדה, אף על
המחייבות בעיות מספר משימתי, כארגון למשטרה דווקא כי בפועל, מסתבר ולמדידה",

ארוך: לטווח תיכנון
לתגובה, לפעילות, הדרישה ובמקביל וגדלה, הולכת והמשימות האיומים כמות א.

שירות. ולמתן

בהתאם. היערכות המחייבת והפוליטית הדמוגרפית הסביבה השתנות ב.

עסקיים, פרטיים מגופים להתעלם אין החוק, מכוח הפעילות למרות  תחרות ג.

אפורה" "משטרה ויצירת המשטרה, של פעולתה לשטחי ויותר יותר החודרים
מסוימים. באזורים

מערכת את בכללותו, השלטון את הבוחן הציבור, מצד יומיומי  יוקרה מבחן ד.

לסוגיהם. התקשורת כלי דרך גם במיוחד, המשטרה ואת כולה החוק אכיפת

מוכפלת שהוא, סוג מכל למקורות הרבה החשיפה עקב  מידע התפוצצות ה.

לנושא ופיזית לוגיסטית היערכות ומחייבת בהתמדה, הרלבנטי המידע כמות
זה.

לעבודת הבסיס את המהווה לאזרח; "השירות עניין מתווסף הנ"ל, הנושא לכל
לתכנון הצורך קיים מכאן, מתמידים. ושיפור התייחסות ומחייב המשטרה,
הארוך לטווח הערכותו ואת הארגון מדיניות את הקובע היסודי, האסטרטגי

יותר. הקצרים הזמן לטווחי הפעולה תכניות נגזרות ממנו

האסטרטגי היישום

מטה, עבודת חפץ, אסף רנ"ץ דאז, המפכ"ל ביוזמת 1996 ב החלה במשטרתישראל
התכנון מהלך מקצועיתמשטרתית. אסטרטגית בראייה כולל, ארגוני תכנון המרכזת
,(0085 (88£א81ס6 המשטרה של ואחריותה פעילותה לב שהינם מרכזיים, נושאים הקיף
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הוקמה בנושא, ההיערכות במסגרת הכללי. הפיקוד סגל של המצב" ב"הערכת נותחו אשר
בשלביו ללוותו לקדמו, התהליך, להתניע במגמה מטא"ר, / באג"ת אסטרטגי לתכנון יחידה

ביצועו. על ולפקח השונים,
אל הולם מענה והעמדת המשטרה, פעילות ייעול הינה החדש המערכתי התכנון מטרת
הציבור. ובדרישות העבריינות במפת בחברה, במדינה, והשינויים התמורות האתגרים, מול
מחד, המבצעיות תפוקותיה במישור תתבצע ולמגמות לתהליכים המשטרה של התאמתה
יושתתו וביצועה הנבחרת האסטרטגיה יישום מאידך. לאזרחים, שירותיה מתן ובמישור
תכנית שנתית; רב תכנית אסטרטגית; תכנית כתובים: ארגוניים פרסומים בשלושה ויעוגנו

המימוש). לצרכי ותקציבים משאבים הקצאת (ובפועל שנתית עבודה
האסטרטגי התהליך כי קבע, ,1998 בינואר לתפקידו שנכנס וילק, יהודה רנ"ץ המפכ''ל,
המפכ"ל ליישמו. המשטרה ביכולת יהא ומבחנו שידרשו, ההתאמות ביצוע תוך יימשך
עם יותר מושכלת בדרך התמודדותה את שישפרו פתרונות, למשטרתישראל לתת אמור

בפניה. העומדים האתגרים

האסטרטגי המענה
כאמור, שנבחרו, ופתרון, מענה כיווני הוגדרו האלפיים, לשנות המשטרה היערכות לצורך

מרכזיים: נושאים 12 כוללים אלה כיוונים המצב. הערכת בסיס על

התחנה יכולת את לחזק במטרה משטרתישראל, של הארגוני במבנה שינוי א.

הארגוני המבנה שינוי תוך עצמאותה, את ולהגביר משימותיה, את לבצע
בנקודת ותמיכתו התחנה  היסוד נדבך חיזוק מרחבים, מטות ביטול הכולל,

(מש"קים). קצה

המדים, לובשי מספר הקטנת תוך מוגברת, שירותים וקניית משרות אזרוח ב.

למשטרה קיימת במסגרתן ייעודיות, משימות בביצוע שוטרים עבודת ומיקוד
מובהקת. ייחודיות

כמערך כולו המודיעין מגזר של מחדש ארגון תוך מודיעין אגף הקמת ג.

כאחד. והאג"ם האח"ק תחומי תומך משימה, מוכוון
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לשפר במגמה בתפעולו, שינויים וביצוע התנועה, במערך עדכנית היערכות ד.

הפעלה בבקרת ותמיכתו המערך חיזוק פעולתו. אפקטיביות ואת יעילותו את
המחוזות. מפקדות באמצעות וקרובה ישירה

התמקצעות תוך משימותיו, את לבצע יכולתו ושיפור החקירות מערך קידום ה.

ביטחון". מוטה "תרחיש תחת גם בעיקר, והתמקדות

והשיבוץ, הקידום ההדרכה, מערך של מחדש תכנון  אדם כוח ופיתוח הכשרה ו.

משטרת לשוטרי מקצועית אתיקה של מסכמת והגדרה יישומו, ותחילת
ישראל.

השונים במערכיה אסטרטגי כמרכיב ומתקדמות חדשניות טכנולוגיות ניצול ז.

משטרתישראל. של

גורמים מקומי, שלטון (כמו חיצוניים גורמים עם הפעולה שיתוף הרחבת ח.

המשימות, מיפוי בחינת תוך עיסקיים) וגורמים הקהילה גורמי ממשלתיים,
הפעלת תוך זאת כל ההתנדבות. והנעת והעשייה ההתעסקות גבולות עדכון

קהילתי". "שיטור מתכונת

הרמות, בכל היחידות עבודת בשגרת והטמעתם מתקדמים, נהול כלי פיתוח ט.
למנהל הבכיר המשטרה קצין הופך במסגרתה אשר ניהולית", כ"מהפכה

מקצועי. משטרה מפקד להיותו מעבר זאת ומיומן, מוכשר

הון פשיעת בינלאומית, (פשיעה מחמירה פשיעה במגמות לטיפול היערכות
וכוי). סמים פשיעת זרים, עובדים תיקשוב, עבריינות זרה,

שילובו חיזוק בכיוון משמרהגבול הפעלת פוטנציאל של יתר מיצוי יא.
"הכחולה" המשטרה של כוללת ובאחריות השטח דרגי באחריות האינטגרטיבי

אלו. דרגים מעל וסד"צ בט"פ נטל הקלת תוך במחוזות,
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ההסברה ושילוב במשטרתישראל, אקטיבית דוברות של יזומה הפעלה יב.

במתואם. המשטרתית

סיכום

בעצם יבחן הוא גיסא מחד כפול. ולמעשה להלכה הינו האסטרטגי התהליך של מבחנו
"דפוסי ישנה אשר באופן לשמה), כמטרה ולא כאמור (כאמצעי האסטרטגי" "השינוי יצירת
והנסיבות. השעה מצרכי וכמתחייב הימנו, למעלה שאין וכצורך, כהכרח בארגון בראשית"
להגשמת הארגון, מפקדי ע"י שהוצבו היעדים בהשגת ביישומו, התהליך ייבחן גיסא, מאידך
ממנו. הנצפות הנורמות ולאור הממשלה, ובהחלטות בחוק שהוגדרו ותפקידיו ייעודו עצם
לחברה שירות" רתפוקות ולמדינה לעם מבצעיות" "תפוקות יצירת  משמען אלו נורמות

ולקהילה.
בה, העניין בעלי שהם אלו תמיד יעמדו למשטרתישראל האסטרטגיה קובעי עיני לנגד
או בפרטים המדובר מטעמה. השירות מקבלי הם הם אלו עניין" "בעלי ובביצועיה. בקיומה
ודינמיות שונות מנסיבות מושפעות אלו ציפיות החיל. מביצועי ציפיות שלהם בקבוצות
על להשפיע ועקיפות, ישירות ויכולות, כוחות ישנם לציבור ובתרבות. בחברה במדינה,
המשטרה ועל כוחותיה, יפעלו שבמסגרתן העדיפויות, וסדרי ייעדיה המשטרה, מטרות קביעת

לכך. קבע דרך ערה להיות
ובהתאמתה שלה, והמבצעית הארגונית הגמישות ביכולת תבחן המשטרה של גדולתה
בנחישות, מכך פחות לא אך וביעילות, בחכמה במקצועיות, ממנה שנדרש תחום כל ל"כיסוי"
נתונה היא שבהם והמורכבים, הקשים הביצוע תנאי חרף זאת, שיוויוני, ובצדק בסובלנות

במדינה. אחר וארגון גוף מכל יותר ופועלת
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הראשי המדען לשכת מפרסומי
הפנים לבטחון במשרד

הראשי המדען לשכת באחריות נערכו זה במדור המתפרסמים והמחקרים המאמרים

של: ובניהולם

ברק ישראל פררפ1 הראשי: המדען
חכימי עדית החברה: מדעי תחום ראש

המבצעים החוקרים, את מעודדת הפנים לבטחון במשרד הראשי המדען לשכת
המקצועי. שיפוטם ואת דעתם חוות את חופשי באופן לבטא ממשלתי, במימון מחקרים
ו/או עמדתה את בהכרח משקפות אינן בפרסומיה המבוטאות וההשקפות ההצעות

הפנים. לבטחון המשרד ו/או ישראל מדינת של הרשמית מדיניותה
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מחקר דו"ח

לתאונותדרכים תנועה אכיפת בין הקשר
סטטיסטי* ניתוח

גפניסרי דלית גולדין, אפרים בינסטוק, מיכאל פרופי

במספר הנמדדים האכיפה מאמצי בין קשרים קיימים האם לבחון, הייתה המחקר מטרת
בישראל. תאונותהדרכים לבין משטרתישראל של הדו'יחות

ניסינו המאקרו במסלול המיקרו. ומסלול המאקרו מסלול מסלולים: בשני נעשתה הבדיקה
תאונותהדרכים מספר של שנתיות נתונים סדרות ניתוח עלידי הקשרים את לאמוד
משנת נתונים בסיס על נעשתה האמידה נוספים. מצרפים ומשתנים האכיפה בישראל,
של חודשיים נתונים בסיס על הקשרים את בדקנו המיקרו במסלול .1994 ועד 1960

שעליהם עירוניים, בין כביש קטעי ב135 1995 עד 1993 בשנים הדו"חות ושל התאונות
מתנ"א. אחראית

כי לנו, ברור אולם האכיפה, לעוצמת כמדד הדו"חות במספר השתמשנו המחקר בכל
המשטרתית הנוכחות את גם כוללת זו שכן האכיפה, מלוא את מודד איננו זה משתנה
בגישה נקטנו משטרתישראל. עלידי המופעלים הנוספים האכיפה אמצעי ואת בכבישים
הקשורים האחרים המשתנים על מפורט כמותי מידע לקבל היה ניתן שלא מאחר זו

לאכיפה.

תיאורטית מסגרת
עבירות לביצוע אכיפה שבין בקשר תלוי תאונותהדרכים, למספר אכיפה בין הקשר

תנועה. מעבירות כתוצאה נגרם תאונותהדרכים של עיקרי שחלק היות תנועה,
מאוד. נפוצה (גתזג*^ם?) עממית" "עבריינות מהווה (פשעתחבורתי) התנועה עבריינות
שביצעה מרגישה אינה אותה המבצעת והאוכלוסייה קלון, אות מוטל לא זו עבריינות על

ונוהל ומשטרתישראל, פנים לבטחון במשרד הראשי המדען לשכת ביוזמת 1998 בינואר נערך המחקר *

וההתנהגות החברה מדעי תחום ראש  חכימי עדית ע''י נערך זה תקציר הראשי. המדען לשכת באחריות
ובלשונו. המחקר רו"ח עפ"י הראשי המדען בלשכת
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העבריינים מספר במאוחר. או במוקדם בה משתתף למעשה, נהג, החברה.כל כנגד פשע
התחומים מכל ביותר הגדול הינו בתחבורה, הפוטנציאליים העברינים מספר כן כמו בפועל,
ביותר הנפוץ הפשע הינן התנועה עבירות כי הראה, 11085 (1960) הפלילי. החוק של
שיש ביותר הגבוהה העלות בעלת החברתית הבעיה הינן בעקבותיהן והתאונות בארה"ב,
גבוה, חברתי לסטטוס שייכים התנועה עבירות מבצעי מרבית כי הוכיח, גם הוא לחברה.

והעליון). הבינוני (המעמד אחרת עבירה מכל יותר
באוכלוסייה החוק. אכיפת בעזרת ביעילות זו בעבריינות לטפל הקושי נובע אלו מסיבות
על בלבד כספי קנס משלמת קרובות לעתים ואשר כפושעת, עצמה חשה שאינה נרחבת,

בתשלום. תחבורתית לפעילות העבירה הופכת הפשע,

העבירות. מבצעי מספר על האכיפה השפעת של מרכיבים שני ישנם
של הסובייקטיבית ההסתברות פועל: אכן האכיפה שתהליך (הסובייקטיבית) ההסתברות .1

המשטרתית, בנוכחות שתלויה תנועה, עבירת ביצוע בזמן המשטרה ע"י להיתפס הפרט
אותו; לאכוף החוק נציגי וברצון

מונעת, נהיגה וקורסי רשיון שלילת וכבוד, זמן הפסד כספית, עלות הענישה: עלות .2

החוק. נציג ע"י מילולי איום אפילו או בביתמשפט מבישה התייצבות

הינם: התנועה חוקי אכיפת במסגרת המשטרה של העיקריים היעדים
מוגברת אכיפה ומבצעי בכבישים משטרתית נוכחות ע"י (00מ6ת016ס): הרתעה גורם .1

ומוגברת; חמורה וענישה
מהכביש; המסוכנים וסילוק עבריינים לכידת ע"י בתנועה מפגעים הקטנת .2

והסברה. הדרכה מבצעי ע"י הציבור חינוך .3

הסובייקטיבית ההסתברות להעלאת יביא השונים לסוגיה האכיפה בהיקף גידול
משטרת של ויעילה גדולה פעילות תנועה. כעבריין להיתפס הפרט של והאובייקטיבית
יהיו אשר נהגים, של בסובלנות ולגידול בתנועה מפגעים להקטנת גם תביא תנועה

המשטרה. ע"י התנועה בעיות פתרון של יותר הגדולה להסתברות מודעים
לשינוי להביא עשויים המשטרה ביכולת והאמונה (06מ0ת^ס) הרתעה דבר, של בסופו
וחומרתן. התאונות מספר בהקטנת שיתבטא באופן והתנועה, הנהגים בהתנהגות חיובי
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המאקרו במסלול המחקר ממצאי
לעומת זמן פני על מצרפים (נתונים עתיות סדרות בנתוני השתמשנו המחקר של זה בחלק
תאונות מספר את צמצמה המשטרתית שהאכיפה ההשערה את לבדוק מנת על חתכים),
מחקר את מכנים אנו .19601995 לתקופה שנתיים בנתונים נעזרנו זאת למטרה הדרכים.
של הכוללת המשוערת ההשפעה על מתמקד והוא הואיל המאקרו", "גישת בכינוי זה

בצורה פועלת האכיפה כי שייתכן, משום וזאת ספציפי, כביש לקטע לייחסה בלי האכיפה,
מקטע 61'\1110ק5) 2^$601) נגררות השפעות שקיימות ייתכן פרטנית. בצורה ולא כוללת
במידה חלילה. וחוזר אחרים קטעים על משפיעה אחד בקטע שהאכיפה כך למשנהו, אחד
לא כביש, קטע הוא הצר שמוקדו שמחקר חשש, קיים כאלו, נגררות השפעות שקיימות
שבגישת בעוד היער. את תאים לא עצים מרוב האכיפה. השפעת את נכונה לאמוד יצליח

היער. היא התצפית יחידת המאקרו בגישת התצפית, יחידת את העץ היווה המיקרו

בישראל. זמן פני על לנסועה) תאונות סה"כ ) תאונותהדרכים שיעור את מציג הבא הגרף

1 .

60 65 70

נסיעה ק"מ למליון תאונות סה"כ
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בעוצמתה: מרשימה היא הירידה ונחלשת. הולכת שהיא אף על ברורה, שלילית מגמה קיימת
להניח, וסביר הואיל ב1995. מהשיעור שמונה פי היה התאונות שיעור שנים 35 לפני
הגענו .טרם כי אם לפחות צפויה השלילית המגמה התאונות, לשיעור תחתון חסם שישנו

זאת. לנקודה
שאלת כליהרכב. למספר או קטלניות לתאונות כשמתייחסים מתקבלת דומה תמונה
לשער, יש בגרף. המוצגות להתפתחויות תרמה האכיפה האם היא, המאקרו ברמת המחקר

התאונות. שיעור את לרסן שהשפיעו אחרים גורמים היו האכיפה מלבד כי

דו"רוות עלידי נמדד שהוא כפי זמן פני על האכיפה שיעור את מציגים הבאים הגרפים
לרכב. ודו"חות לנסועה

40

20

נסיעה לק"מ דוחות סהי'כ
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* רכב לכלי דוחות סה"כ
בפחות גדל הדו"חות ומספר הואיל זמן, פני על קטן האכיפה שיעור כי לראות, ניתן
זמן מגמת יש האכיפה לשיעור והן התאונות, לשיעור שהן מכיוון כליהרכב. ממספר
התאונות. שיעור על האכיפה שיעור של מרסנת השפעה למצוא הסיכויים קלושים שלילית,
השיפור את לייחס קושי היה עדיין חיובית, זמן מגמת הייתה האכיפה לשיעור אם גם
"רגרסיה של הידועה התופעה נוכח וזאת האכיפה, בשיעור לעלייה התאונות בשיעור
מתואמים באמת קשורים בלתי משתנים ששני ייתכן, (מ163$10§5116נ01101ק5). מסולפת"
שקיים חלילה, מסיק היה זהיר לא חוקר משותפת. זמן מגמת בעלי שהם בגלל רק לכאורה
חדישות, אקונומטריות בשיטות השתמשנו לכן הוא. נהפוך כאשר המשתנים בין קשר

מסולפת. סטטיסטית הסקה למנוע שמטרתן
האכיפה מדיניות כי הסיקו, שמהן עתיות סדרות בנתוני השתמשו אוסטרליים חוקרים
אנו המחקר שבדו"ח הספרות בסקירת ברם, מרשימות. תוצאות השיגה ויקטוריה במחוז
ולא מסולפת, רגרסיה של מהתופעה התעלמו שהחוקרים יתכן כי החשד, את מעלים
במדינות והן בוויקטוריה הן התאונות בשיעור השלילית זמן למגמת ראויה בצורה התייחסו
שונות במדינות רכב כלי ל1000 התאונות של הבא הגרף אכן, באוסטרליה. אחרות

בינלאומית. תופעה היא התאונות בשיעור השלילית המגמה כי מצביע, בעולם
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בעולם מדינות במספר רכב לכלי התאונות שיעור
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התפתחויות בארצם התאונות בשיעור השיפורים את ייחסו חוקרים כי ממשית, סכנה קיימת
בזו. זו תלויות בלתי אינן אלו מגמות דבר של לאמיתו בעוד האכיפה, דוגמת מקומיות,
יוצא ללא המתועשות, המדינות בכל מקבילות התפתחויות כי להניח, סביר לא ועוד, זאת
משיקולים יוצא פרי היא המשותפת המגמה וכי גרידא, מקרים צירוף אלא אינו הכלל, מן

למדינה. ממדינה שמשתנים מקומיים
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הן הטכנולוגית, ההתפתחות למגמות משותף מכנה קיים כי ההשערה, את מעלים אנו
בטיחותיים נעשים והכבישים כליהרכב כבישים. עיצוב מבחינת והן כליהרכב מבחינת
נפרד בלתי חלק הוא בישראל התאונות בשיעור הגדול השיפור זאת, השערה עלפי יותר.
העולם רחבי בכל המתפשטים טכנולוגיים, שיפורים עלידי המובלת הבינלאומית מהמגמה

ישראל. כולל
התופעה את למנוע שנועדה הקואינטגרציה, שיטת באמצעות הזאת ההשערה את בדקנו
התאונות בשיעור השלילית המגמה את להסביר ניתן כי מצאנו, מסולפת. רגרסייה של
המיושנים כליהרכב ואחוז בחו"ל התאונות שיעור בלבד: משתנים שני עלידי בישראל
משקף בחו"ל התאונות שיעור הבאה; בצורה אלה ממצאים מפרשים אנו שנים). 10 (מעל
בישראל הפיגור את מבטא השני המשתנה בעוד הטכנולוגיים, השיפורים את בתוכו ומגלם
נהנית ישראל כך יותר, מיושן הרכב שצי ככל הבינלאומית. הטכנולוגית לחזית ביחס

החדישים. בכליהרכב הגלומים טכנולוגיים, משיפורים פחות
כי מזה, משתמע סטטיסטית. הצלחה ללא אבל האכיפה, שיעור את למודל לצרף נסינו
במילים האכיפה. למדיניות קשורה אינה בישראל התאונות בשיעור השלילית המגמה
צי ובגיל בחו"ל התאונות בשיעור בישראל התאונות שיעור את שמנכים אחרי אחרות,

האכיפה. לשיעור משמעותי הסברתי תפקיד נשאר לא הרכב,
שלילית משפיע האכיפה שיעור שבו מאקרו מודל לאמוד הצלחנו זאת בכל כי לציין, ראוי
זה במודל בחו"ל. התאונות שיעור נעדר זה שבמודל מאליו, מובן התאונות. שיעור על
וההשקעה הקודם), למודל (בדומה הרכב צי גיל האכיפה: שיעור מלבד משתנים שני מופיעים
בכבישים הצבורה ההשקעה שהוא ישראל, בבנק שחושב כביש הון (מלאי כביש ביחידת
בהיותו או כביש לאיכות ביטוי נותן זה אחרון משתנה בישראל). הכבישים באורך מחולק
ביחס התאונות שיעור גמישות זה מודל פי על יותר. גבוה בסטנדרט בהיותו או יותר, רחב
אחוז) בנקודת (לא אחד באחוז האכיפה בשיעור עלייה דהיינו ,0.28 היא האכיפה לשיעור

אחוזים. 0.28 בכ התאונות שיעור את לצמצם צפויה
זה. אחרון מודל על הקודם המאקרו המודל את מעדיפים אנו סטטיסטיים מטעמים ברם,

המובהקות  האחד כיוונים, בשני יותר מוצקים סטטיסטיים כתימוכין זכה הקודם המודל
לכן תאונותהדרכים. שיעור את ממתחרהו טוב יותר להסביר יכולתו  והשני המודל, של
בישראל התאונות בשיעור המתמשכת שהירידה היא המאקרו מגישת העולה המסקנה
משק בהיותה שישראל, הבינלאומית המגמה את אלא האכיפה, מדיניות את משקפת אינה

ממנה. נפרד בלתי חלק היא פתוח,
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המיקרו ברמת המחקר ממצאי
נתונים בסיס על נעשה המיקרו בגישת לתאונותהדרכים האכיפה בין הקשר ניתוח
על מתנ"א. שבאחריות הכביש קטעי מ135 אחד בכל והדו"חות התאונות של חודשיים
של הדרכים תאונות קובץ קבצים: משלושה נתונים למזג ניסינו הבדיקה את לבצע מנת
הלמ"ס. של התנועה נפחי וקובץ משטרתישראל של הדו"חות קובץ משטרתישראל,
הקיים שהמידע הסתבר, והק"מ. הכביש מספר היה המיזוג לצורך לקבצים המשותף המפתח
במקרים שלם: איננו והתאונות העבירות מקום לגבי התאונות ובקובץ הדו"חות בקובץ
או שגוי המידע אחרים ובמקרים העבירה, על או התאונה מקום על כלל דיווח אין רבים
במציאות. קיים שאיננו עבירה ק"מ בדו"חות מצאנו רבים במקרים כהלכה. שלא הוקלד
הוחלט הארצית, התנועה משטרת ועם סטטיסטיקה מדור עם שנעשו בדיקות בעקבות
לחלוקה בהתאם עירוניים הבין הכבישים קטעי חלוקת על הסטטיסטי הניתוח את לבסס
כמעט נתונים קיימים תנועה דו"ח שלכל מכיוון זו, חלוקה על הוחלט במתנ"א. המקובלת
הנתונים שני מתוך הדרח. את שנתנה מתנ"א ושלוחת הדו"ח, ניתן בו הכביש לגבי מלאים
קובץ ממתץ קיבלנו הדו"ח. ניתן מתנ"א קטע באיזה ערכי, חד באופן לזהות ניתן הללו
לפי התאונות מספרי את הכולל ממוזג, קובץ ובנינו מתנ"א, קטעי פירוט את הכולל
זמן בתדירויות קבצים מספר נבנו מתנ"א. מקטעי אחד בכל הדוחות מספרי ואת חומרתן
ספירות נתוני את רשומה לכל צירפנו כן כמו ושנתית). רבעונית חודשית, (תדירות שונות

הלמ"ס. של התנועה
ערכי חד באופן לזהות ניתן שבהם קטעים, ל135 קובצו אשר מתנ"א, קטעי 170 קיימים
דו"חות, של חודשי קובץ נבנה מתנ"א קטע לכל בהם. שאירעו התאונות ואת הדו"חות את

הקטע. לאורך ממוצעים תנועה ונפחי חומרה לפי תאונות
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מרישפון בקטע 2 מספר בכביש מתנ"א של הדו"חות ומספר התאונות מספר
המרכז מחוז לגבול עד

ניסינו מתנ"א שבאחריות הכביש קטעי 134 ושאר זה כביש קטע של הנתונים באמצעות
הבאות: המחקריות השאלות על לענות

תאונות מספר לבין נתון בחודש כביש בקטע הדו"חות כמות בין קשר ישנו האם .1

חודש? באותו הכביש קטע באותו הדרכים
כביש קטע באותו תאונותהדרכים מספר על להשפיע יכול החודש הדו"חות מספר האם .2

הנוכחי? בחודש להשפעה מעבר הבאים, בחודשים
מעבר נתון, כביש בקטע התאונות מספר על להשפיע יכול הכולל הדו"חות מספר האם .3

כביש? קטע באותו הדוחות מספר של להשפעה
התאונות? מספר על משפיע התנועה דו"חות סוג האם .4

שונה? חומרה מרמת תאונות על שונה בצורה משפיע הדו"חות מספר האם .5
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רוב לאורך הדו"רוות לכמות התאונות מספר בין ברור קשר לראות קשה שהוצג בתרשים
במספר לירידה הביאה לא הדו"חות במספר 1 994 שנת במהלך עלייה למשל, כך התקופה.
מכ100 הדו"חות מספר עלה שבמהלכו ,1995 במחצית מסיבי אכיפה מבצע רק התאונות.
לתקופה התאונות במספר לירידה להביא הצליח לחודש, לכ600 עד לחודש דו"חות
התאונות. במספר מחודשת לעלייה הביאה 1995 סוף לקראת האכיפה הפסקת מצומצמת.
של קטן למספר פרט  דומה תמונה הראה האחרים הכביש לקטעי התרשימים ניתוח

התאונות. לכמות הדוחות כמות בין בקשר בעין להבחין היה ניתן לא חריגים מקרים
בין הקשרים ניתוח הייתה לעיל שפורטו המחקריות השאלות לבחינת העיקרית הגישה
ההשפעות ישיר באופן בחשבון הובאו שבו רגרסיה, מודל באמצעות לאכיפה התאונות מספר
זמן ומגמות דו"חות ע"י המתוארת אכיפה התנועה, צפיפות לתאונותדרכים: הגורמים של

כלליות.
הבא: המודל נאמד חודש בכל מתנ"א, קטע לכל

1,1+1111¥^11\.1.2+0^1,1+52א61+^1+71+50ת3)+"=1¥
כאשר:

.1 בחודש 1 בכביש) (או בקטע התאונות מספר ¥.(
לשנה קבוע אפקט  ץט
לחודש קבוע אפקט  ^

הבטיחות ברמת שינויים עונתיות, המשקפות כלליות זמן מגמות אומדים אלו אפקטים שני
ועוד. לאכיפה קשורים שאינם מדיניות משתני זמן, פני על הרכב כלי של

גורמים של ההשפעה את אומד זה אפקט ,1 כביש) (או כביש לקטע קבוע אפקט  %

של להשפעה מעבר בכביש), (או בקטע התאונות רמת על המשפיעים נצפים בלתי נוספים
או הכביש של גיאומטריות תכונות כגון נוספים גורמים הזמן. ומגמות דו"חות תנועה, נפח

כביש. קטע לכל הספציפיים ידועים לא אחרים גורמים
.1 בחודש 1 בכביש או בקטע שנרשמו התנועה דו"חות מספר  1\

.(11) הקודם בחודש 1 בכביש או בקטע שנרשמו התנועה דו"חות מספר  ^
.(12) חודשיים לפני 1 בכביש או בקטע שנרשמו התנועה דו"חות מספר  1*(_2

בתקופה מוגברת אכיפה האם לתאונות, האכיפה בין דינמיים קשרים מתארים אלו משתנים
הנוכחית. בתקופה התאונות על משפיעה הקודמת
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.1 בחודש 1 בכביש או בקטע התנועה נפח  \
.(11) הקודם בחודש 1 בכביש) (או בקטע התאונות מספר  ¥.(1

תאונות ריבוי האם זמן, פני על הדרכים תאונות בין דינמיים קשרים מתאר זה משתנה
הנוכחית. בתקופה התאונות עם מתואם הקודמת בתקופה

.1 בחודש 1 בכביש) (או בקטע מקרית סטיה  11(

בניכוי התאונות, על הדו"חות של ההשפעה של האומדנים הינם 825,60 המקדמים אומדני
מספר בין קשר ישנו האם לבחון ניתן זמן. מגמות כולל האחרים, הגורמים של ההשפעות
של הסטטיסטית המובהקות לגבי השערות בדיקת ביצוע באמצעות לתאונות הדו"חות

אלו. אומדנים

התאונות כמות את להסביר ניסינו שבאמצעותם במשתנים, מהשני אחד נבדלו המודלים
הכביש, בקטע בחודש התאונות מספר היה בהרצות המוסבר המשתנה הסטטיסטי. ובמודל
נתון מסוג התאונות מספר היה המסביר המשתנה שבהם נפרדים, מודלים הרצנו גם כאשר

קלות). או קשות (קטלניות,

הם: הסטטיסטיים מהניתוחים העיקריים הממצאים
מספר על מובהק באופן משפיע לא הכביש בקטע החודשיים הדו"חות שמספר מצאנו .1

הדו"חות במספר נתון באחוז שגידול דהיינו לינארית, השפעה שישנה מניחים אם התאונות
שישנו מצאנו לינאריים, לא קשרים בחנו כאשר רק התאונות. מספר את נתון באחוז מקטין
ככל וגדלה הולכת התאונות על הדרחות השפעת כאשר לתאונות, הדו"חות בין קשר
תהיה דו"חות של נמוכה ברמה כי היא, זה ממצא משמעות יותר. גדול הדו"חות שמספר
דו"חות של גבוהות ברמות ואילו תאונות, על הדו"חות מספר של ביותר קטנה השפעה

התאונות. מספר על הדו"חות מספר של וגדולה הולכת השפעה תהיה
לשינויים להביא יכולה ביותר מסיבית אכיפה שרק היא זה ממצא משמעות מעשית מבחינה

תאונותהדרכים. בכמות משמעותיים
מספר המקבל איכותי למשתנה כמותי ממשתנה הדו"חות משתנה את להחליף מניסיון .2

(אכיפה דו"חות של קטן מספר כלל), אכיפה (אין כלל רו"חות ללא : (למשל קטגוריות
מובהקות. לא תוצאות התקבלו דו"חות), של גדול ומספר בינוני מספר מעטה),

כלומר מובהקות, תוצאות התקבלו לא העבירות, סוגי לפי הדו"חות את לחלק מניסיון .3
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תאונות, על יותר המשפיע דו"חות, של מסוים סוג ישנו כי הנוכחי, במחקר מצאנו לא
הדו"חות. סוגי שאר מאשר

התאונות רמת על המשפיע הכביש לקטע מאוד מובהק קבוע אפקט שקיים מצאנו, .4

עומסי הגיאומטריות, התכונות מבחינת הקטעים בין ההבדלים את משקף זה אפקט בקטע.
; ועוד. התנועה

בין הדרכים. תאונות במספר מובהקת שלילית זמן מגמת נמצאה שנאמרו המודלים בכל .5

בקטעי תאונותהדרכים במספר כ%19 של מובהקת, ירידה נרשמה ל1995 1993 השנים
בניתוח. שנכללו הכביש

מזו יותר גבוהה. התאונות רמת ואוגוסט יולי יוני, מרץ, ינואר, בחודשים כי נמצא, .6

החודשים. שבשאר

בחודש התאונות מספר של מאוד ומובהקת חיובית השפעה נמצאה המודלים בכל .7

של דינמיקה קיימת כי להסיק, ניתן זו מתוצאה הנוכחי. בחודש התאונות מספר על הקודם
בחורש שגם לצפות, יש אזי רבות, תאונות היו מסוים בחודש אם זמן. פני על התאונות

רבות. תאונות תהיינה הבאה

כמות כלומר מובהקים, אינם התנועה דו"חות של פיגורים כי התקבל, המודלים בכל .8

משתמעמסעיף הבאים. בחודשים התאונות כמות על משפיעה לא הנוכחי בחודש הדו"חות
באכיפה, זמנית עלייה כלומר האכיפה, השפעת של קצרה הילה קיימת כי ,5 ומסעיף 4
האכיפה. הוגברה שבו מהחודש חודשיים לאחר לחלוטין ונעלמת מאוד, מהר דועכת זו אולם
מספר המקבל איכותי, למשתנה כמותי ממשתנה התלוי. המשתנה להחלפת מניסיון .9

של גדול ומספר בינוני מספר תאונות, של קטן מספר כלל, תאונות ללא (למשל. ערכים
משתנים לניתוח המתאימות הסטטיסטיות השיטות באמצעות המודל ואמירת תאונות)
תאונות מספר בין הקשר לגבי מובהקות תוצאות התקבלו לא סדורים, או איכותיים תלויים

הדו"חות. למספר הדרכים
הדו"חות בין קשר כל נמצא לא הקטלניות, התאונות מספר עבור המודלים מאמידת .10

קטלניות. לתאונות
הדו"חות למשתנה בנוסף בחודש, הקטעים בכל הדו"חות סה"כ במשתנה השתמשנו .11

השפעות קיימות האם כלומר כוללת, בצורה פועלת האכיפה האם לבדוק, מנת על בקטע,
הנהגים התנהגות על משפיעה הכוללת שהאכיפה כך למשנהו, אחד מקטע נגררות

קטע. בכל הדו"חות למספר קשר ללא הספיציפיים בקטעים
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סה"כ הגדלת כלומר, שליליות. נגררות השפעות לקיום רמז שקיים זה, בניתוח נמצא
הספציפית האכיפה גדלה לא אם גם קטע, בכל התאונות את מקטינה הקטעים בכלל האכיפה

בקטע.
ביקורת. קבוצת עם ואחרי הלפני בגישת לתאונות הדו"חות בין הקשרים את גם בחנו .12

באכיפה, משמעותיים שינויים בהם שחלו נתונים, בקטעים רק להתמקד מאפשרת זו גישה
בתאונותהדרכים, מובהקים שינויים גם חלו באכיפה הגדולים השינויים בעקבות אם ולבחון

הדו"חות. בכמות מובהקים שינויים בהם חלו שלא כביש לקטעי בהשוואה וזאת

1994 בשנת שבהם בלבד, כביש קטעי שמונה למצוא הצלחנו הנתונים קבצי ניתוח בעת
גבוהה ברמה אכיפה בהם הייתה 1995 בשנת ואילו יחסית, נמוכה ברמה אכיפה הייתה

אחוזים. במאות או בעשרות יותר
בעקבות התאונות, במספר מובהק שינוי היה הכביש קטעי שמונת מתוך שבשלושה נמצא,
שינויים בהם היו שלא דומים, כביש לקטעי בהשוואה וזאת הדו"חות, במספר השינוי
הממצאים עם עקבי זה ממצא ביקורת. כקבוצות וששימשו השנים, שתי בין הדו"חות במספר
בכמות שינויים של מובהקות השפעות לאבחן קשה  האחרות בגישות שנעשו מהניתוחים
וזאת ביקורת, בקבוצות משתמשים כאשר תאונותהדרכים, בכמות שינויים על הדו"חות

ביותר. גדולים היו הדו"חות בכמות השינויים שבהם מהמקרים, בחלק גם

מסקנות
מהמחקר: עולות עיקריות מסקנות מספר

תאונותהדרכים. מספר על השפעה ישנה מסיבית לאכיפה רק .
המחקר בתקופת משטרתישראל ע"י שהתנהלה כפי הביןעירוניים, בכבישים לאכיפה .

תאונותהדרכים. על מובהקת השפעה נמצאה לא ,(19931995)

מסיבית. לאכיפה לא גם הקטלניות, התאונות מספר על השפעה כל אין לאכיפה .
ספורים. מחודשים יותר נמשכת לא קיימת, אם האכיפה, השפעת .

אינה ההשפעה כי אם הכוללת, האכיפה של שליליות נגררות השפעות לקיום רמז קיים .
גם קטע, בכל התאונות את מקטינה הקטעים, בכלל האכיפה סה"כ הגדלת כלומר, גדולה.

קטע. באותו האכיפה את הגדלנו לא אם
תאונות בשיעור ירידה של ברורה מגמה קיימת המתועשות, המדינות לרוב בדומה .
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הנסועה או כליהרכב מספר לבין תאונותהדרכים מספר בין היחס בישראל. הדרכים
.1996 בשנת מהיחס שמונה בכפי גדול היה ,1960 בשנת השנתית

משתנים שני ידי על בישראל התאונות בשיעור השלילית המגמה את להסביר ניתן .
במערכת הן הטכנולוגיים השיפורים את בתוכו המגלם בחו"ל, התאונות שיעור בלבד:

שנים). 10 (מעל המיושנים כליהרכב ואחוז בכליהרכב, והן הכבישים
של הארצי בשיעור התלולה הירידה על שנה 35 זה השפיעה לא האכיפה מדיניות .

בישראל. תאונותהדרכים

סיכום
צריכה האכיפה מדיניות  האחת חשובות. מדיניות השלכות שתי ישנן המחקר לתוצאות
והשנייה תאונותהדרכים. על השפעה ישנה מסיבית לאכיפה שרק מאחר ממוקדת, להיות
לתמרץ מנת על תאונותדרכים, למניעת בתכנית כמרכיב כלירכב על מיסוי הורדת 

יותר. בטוחים שהם חדשים, כלירכב רכישת

146



ביבליוגרפיה

סקר בדרכים הבטיחות להגברת השיטור מערכת (1980) הקרט וש. מנחמי ק. מ., בקר
הטכניון.  התחבורה לחקר המכון ,805 מסי פרסום ספרות,

תנועה משטרת מתנ"א ניסוי של והערכה ליווי ,(1993) הקרט וש. זיידל ד. ע., הוכרמן
לבטיחות והמרכז הטכניון  התחבורה לחקר המכון ,93200 מסי מחקר דרח .1993 ארצית

התחבורה. משרד של מיסודו  בדרכים

תנועה משטרת מתנ"א ניסוי של והערכה ליווי ,(1994) הקרט וש. זיידל ד. ע., הוכרמן
לבטיחות והמרכז הטכניון  התחבורה לחקר המכון ,94204 מסי מחקר דרח ארצית,

התחבורה. משרד של מיסודו  בדרכים

כתיבה  טרפיק בדרכים. הבטיחות של האנושי המימד הנוהג. האדם ,(1990) ד. מוקואס
לאור. והוצאה

בישראל עירוניים בין כביש בקטעי הדרכים תאונות תוחלת אמידת ,(1995) ד. לוי סרי
בירושלים. העברית באוניברסיטה לכלכלה בחוג שני לתואר גמר עבודת .1993

בדרכים התנועה משטרת כוחות לפריסת מערכת ,(1983) הקרט וש. מנחמי ק. ר., קרני
הטכניון.  התחבורה לחקר המכון ,82036 מסי מחקר דרח  עירוניות לא

תנועה בישראל". נפגעים עם דרכים ותאונות מרחבית חוק "אכיפת ,(1996) י. שילוני
.1996 ינואר ותחבורה,

בישראל הדרכים תאונות דפוסי על המשפיעים הגורמים וניתוח זיהוי ,(1989) ד. שפר
והמרכז הטכניון  התחבורה לחקר המכון ,89140 מסי מחקר דרח .19511987 בשנים

התחבורה. משרד של מיסודו  בדרכים לבטיחות

147



לחקר במכון שנערך עיון יום סקירת  בתעבורה וענישה אכיפה ,(1994) ע. הוכרמן
.1994 יולי ותחבורה, תנועה  ב20.4.94 בטכניון. התחבורה

860^010. (1968), "011016 30>1 :1601ז11015111? /111 5000011110 ."103011קק1/ 101111131 01 ?01111031

5000001\'. .76

031110100 1^1. 1)8163'*\6א 8. 1030נ1/י ?. 1103(1 713111113 10 ,6'\6011ק168ק ^4003811 1101\'01811)',

^.001(1601 1*68631011 060161

ת1010ז031 1^1. 5)8163'%6א 8. מ11103¥ 515ץ1031/.? 018.6(111011005 10 10101130¥ 1103(3 03511311108 ■

198910 1992 ,'>61811^1ת381111מ10/י1, 1מ16)001^ ^08031011 161ת06

ת03111010 1\1. ^6^8163(3 8. 03111201 8. מ11103¥ ?. (1995), ^ת6111^0]^[ 1ח01811 1^13101 ?301018
?ת01ת116חוז1 110301113111113 18)ת110י 1ז1 1010113¥ 19891993 , ן381מ10^ ,'>1¥61811ת11 ^001(10111

1168031011 0011161, 011ק16 0.74.ח

מ1610ז031 ?4. 81001'\\0א 8. 0301261 8. (1995), 5116018 01 1ח16ח10106ח3[ 01ת3 8ת0111טמ811
?111311011^ ?10^131118 10 י1010113י\ /1118113113 , ,ץ61811י\1ת100381111^ 11165031011ח16<001^ 161.ת06

01131111111, ^[.8. (1988), "0111116 :681ח5/1)30 /10 /1111016§16851¥6 11116§1316(1 §ת1י\40ז §013י\^
(/11111^1/1) ,"103011קק^ 10111031 010030111311¥6 011011001057. 01¥. 4, ^.0.3

1)101^0<' 0. ./^. 30(5 ?111161 1\{ \. 1100ט>181111כ1" 01 1110 13811103101 101 /1111016§16881\'0 711116

801168 %'1111 11011 ^001" , 10111031 011116.^.01611030 81311811031 /18500131100, .74:42731

0£§16 11. ?. 30(1 0130§61 0. ¥1. !.(1987), 131100§001010יי 30(1 21101 :0011601100
,10860131100ק6^ 131100מ6811[ ,"§1768110<מ3 .03ת61ת00001£ 55:251:76.

?16110(1, 1.5. ,016ק31^\ ^.£. \13111610311031 8131181108. 71111(1 £(111100.

113^611 8. 1^100300/1. (1996), 6'ץ31311ק10001/" 8111(1)' 01103(1 53161)' 10 81131130ט3 813168",

כ311^ .0111165631011ק71308 /1*.11278

1901061,11. )1988(, ?£011010 30)1 ?£110151110 1116 0110^10^ '^6^01,1'\11ם 01¥^: 61§110ק8 .§6113/י

101130560 8. (1988), "81311811031 ^0313815 01 00101§131100 601015¥", 10111031 01 500000110
10ת0¥031 30(10001101. 12: .23154

148



1,6*111131111, £!,. 031)1013, *1.1.^1. א01110ות0313ת0א /^ה*/^. ^61110^ 504י?ח 1ז0 .^ת3£

^%6'15 ),.£.ס 1988), "/^ 631מם ^10^01 £0 ?1110 1ת01061116?ת£ \*'1* 110ז110ג110קק^/ ^מ1£13ז£
1)ת3 \3105¥", 131ת1011 £^1}113)מ0113?0 .^010ח1ת1ת0 \'61. 4, .0.1א

^16<'1€, 6. 0., (1995), "^3111131 1)ת3 18מ0ת111^1£>!0113 מ1 ,"105מ01מ300נ 31ח1ע10 0? א^.6ת}א611

1)מ3 1105ת0מ00£ 5[3115{105. \'01 13, ^0. 2.

§ת111ז211 ?.£. 1)מ3 0.1 ,5ת1^93 (1973), .£0ת0€16116 116יז ^6^31 631זו>ז ח11 ^/^
:0§1£01,11103€ת00 י>61511'\11111 0^ 11103€§0 ?.1058

231(161 .1\.ס מ6ת1310^ 1. ^11310065 10^3ז7 }60ח061ץ0י<ת£ ?1ז163>? ח50ת3קוח100/ ח66^661
7^0 .א011111116€ 113^10 ^3\¥ 1מ16ז061ע0י!מ£ 81 13#10יד 83^1}'.

149



חוקיים בלתי ובסמים הרחה בחומרי באלכוהול, השימוש זיהוי
בשטח השוטר ע"י מעבדתיים שאינם באמצעים

וייס שושנה ד"ר

הסיכום. בטבלת אחדות טעויות נפלו ,1 מס' וחברה" ב"משטרה שהתפרסם זה, במאמר
להיות. הייתה שצריכה כפי הטבלה להלן

סיכום טבלת
קנביסהרחהאופיאטים?0?הלוצינוגניםמעורריםמדכאים

מוחפעילות דיכוי מוח עירור דברים כאבתפיסת משקיט כאב מגוונתהשקטת הפרעות
לב דופק דם לחץ מהקיים התנהגותשונה תלות משפיע חלק בתהליך
דם לחץ נשימה חסימתגופניתאלימה חשיבהע"י
נשימה למוחמהירהומוזרהדופק וריכוז.חמצן

דיכוי 

התנהגותהשפעות מנוחה חוסר הזיות הזעה צניחת הוסר עיניים 
התרגשותשיכורהכלליות בוהה מבט חוזר דיבור אדומותהתמצאותעפעפיים

חוסר פטפוט גוף רעד מבוכה רפלקסים חוסר גוף רעד 
אופוריהקואורדינציה חוסר אלימות חוסרקואורדינציהמדוכאים 

ליאות חוסר בוההקואורדינציה מבט יבש פה מבוכה התמצאות
נמנום חוסרתיאבון לא משפט בפנים גרוד עילג דיבור חוסר 
חוסר חריקת שריטותגמורהתמצאות בחילה+ מעצורים

דיבורשינייםהתמצאות קשיי התקשחות חומרטריות שרידי ריכוז קשיי 
עילג דיבור אדום אף בחילה דיבורשרירים הסםאפשריים ריח 

פרנויהונוזל צורמני
עצירות(הסנפה) 

גוף רעד 

עיניים
קייםקייםניסטגמוס קייםלא מיידיתלא קייםקיים קייםקייםלא לא

וחזקאופקי

קייםאפשריניסטגמוס קייםלא קייםקייםלא קייםאפשרילא לא
אנכי

מאודנורמליאישון מאודמורחב מורחבנורמלימכווץנורמלימורחב מעט
חוץ

ממתקאלון
שמרחיב
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