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של לפרסומים גם במה ותיקים, כותבים של פרסומיהם לצד לתת, וחברה" "משטרה בכוונת

צעירים. כותבים

ומכותבים באקדמיה מכותבים בארץ, פורסמו שלא רלוונטיים, מאמרים לקבל תשמח המערכת
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 33 7 עמ' ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח11גן86) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הבא* המילניום סף על משפטית מדיניות
שמגר* מאיר

9דיא01 ]1<£*7< 7זא636 9>ת /.6י£ *

(1199 9ן.ו9א9ר 0107/ £61ר ,1999 ק^/קאקל קא'גלקל/. ע/.7/.ל/ק/

הכותרת החוק. אכיפת בתחום עתידיים פעולה קווי להתוות מבקש זה מאמר
כמובן הוא הרעיונות מימוש מוצע בו אשר הטווח אך למילניום, מפנה אמנם

יותר. וקרוב יום קצר
מקיפה כוללנית, תכנונית גישה של אימוץ עניינם במאמר הנדונים הנושאים
ורבייצוגית שיטתית פרוגרמטית, גישה של למימושה מוסדות כינון ושלמה,
אלה דינים של אכיפתם העונשין, בדיני הרווחות הגישות על ומחשבות

המוצעות. המנחות והמגמות

המשפט של רפורמה המשפט, של רפורמה משפטית, מדיניות מפוגוז: מילוו*
א^^1 ^\0,011101113113ז01£©1 1ז011!10 ,1^6§31 '>0110ק הפלילי,

הנורמטיבית המסגרת

חיי את המסדירה נורמטיבית מסגרת יוצר המשפט כי עלמא, לכולי פשיטא
הווייתם ועל חייהם על החולשת האמורה, המסגרת יצירת הפרט. חיי ואת הכלל
התנהגות, כללי של קביעתם עלידי בעיקרה, מתבצעת, היחיד, ושל הציבור של
חקוקות הוראות מתוך עולים הכללים והיתרים. איסורים צורת הלובשים
היוצא הפועל שלוחותיה!. על והמשפטית המדינית המערכות את לכונן הבאות
לשם תעשה ולא עשה צווי המטילה מחייבת, כללים מערכת של יצירתה רק אינו
וחיוניות, נגזרות מטרות הללו לכללים יש לאו. ותו השלטון של מרותו כפיית

זה. לגיליון במיוחד וחברה", "משטרה מערכת לבקשת נכתב זה מאמר *
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הנא המילניום סף על משפטית מדיניות שמגר מאיר

וזה זה לצד זה לחיות לאנשים המאפשרת מציאות של בגיבושה הצורך וביניהן
של למקבץ זקוקה יחידיה, על מאורגנת, אנושית חברה אחרות, במלים זה. עם
חייהם ומאפשרות ולדרגותיה לצורותיה הממשל מערכת את היוצרות נורמות,
במידה סמכותה ואת כוחה את שואבת האמורה המערכת בצוותא. בניאדם של
למען אמנות כמעין עצמה, בפני כמטרה משמש אינו המשפט המשפט. מן מכרעת
במעלה ראשונה וחברתית מדינית מטרה משרת הוא זז*י^נ). (311י01111ק האמנות
בעלי הם אחר, או זה טעם בשל הלקויה הפעלתו או איהפעלתו הדין, הפעלת כי

הפרט. חיי ועל הכלל חיי על ישירה השלכה

מכיל אינו הוא בוזמני. מחייב תוקף בעלי שהם מכללים מורכב המשפט
המשפט לעתיד. שפניהן ציפיות או תקוות כוונות, רק מייצגים אשר הסדרים
כללים לכדי שיתגבשו והגיגים מרעיונות להבדיל קיימת, מציאות בגדר הוא
משקפת, זו מציאות הגיעה. טרם שעתם ואשר לבוא העתיד במועד מחייבים
טמון היינו המשפט, של קיומו הצדק עצם את לעיל, המוזכרים הטעמים לאור
מחייבים, לעיל שורטטו העקרוניים שקוויהם היעדים שלו; 16}6י1:21301101 ה בה
מחייבת כללים מערכת של והבוזמני העכשווי הרצוף, קיומה את כמוסבר,

בלבד. בעתיד חוק של לבוש שתעטה היולית, ממהות להבדיל ומגובשת,

המשפט של הדינמיות

הדפוס משתנה. בלתי הוא המשפט של תוכנו כי איננה הללו הדברים משמעות
שאינם המשפטיים והקיבוע הקיפאון זה, ביטוי לחדד אם או משתנה, הבלתי
עתיקות משפט שיטות של אופיינית תכונה ייצגו אכן וצורה, תוכן משנים
אלו, עתיקות משפט שיטות של משתנה הבלתי היציבות קדם. בימי מסוימות
או אופי מהות, בעלי קטגוריים ציוויים הביעו שהם מכך רבה במידה נבעה
אנוש מעשה של פועלו רק הוא שינוי שכן שינוי, מתירים שאינם דתיים שורשים

במקרא: למשל, נקבע, זו ברוח (מ1984,00116).



4 מס' וחברה משטרה 2000 תש"ס

אתכם מצווה אנוכי אשר הדבר על תוסיפו "לא
א'). יג, גם וראה ב' ב, (דברים, ממנו" תגרעו ולא

המתפתחת המציאות בין פער יוצר המשפט של משתנה בלתי קיבוע כל עקא, דא
אשר ולצרכים לדרישות להיענות האפשרות לבין דינמית, טבעה עצם לפי שהיא
הרבים ושל היחיד של טבועות סגולות הם והתפתחות שינוי מולידה. היא אותם
שבני המשפט, גם חייב וממילא כולה האנושית החברה ושל הפרט חיי של קרי,
על החברה של המשתנים הנתונים של נאמן מלווה שלב בכל לשמש יצרוהו, אנוש
כן על יכול אינו כמתואר, כללים החובקת ובמסגרת כמושג  המשפט יחידיה.
ושל היקפו של לעת, מעת תקופתית או שוטפת התאמה בהעדר ייעודו לקיים
דרישות יוצרים העתים שינויי משמע, שנולדו. החדשים ולצרכים לנתונים תוכנו,
של המצאתם או מציאתם את גם פעם מדי המחייבות ומתחדשות חדשות

חדשים. פתרונות

לבין והיחיד החברה של צורכיהם בין וגדל הולך פער כי להוסיף, צריך אין
כי הראוי מן אשר האמון של קיומו להמשך רב סיכון גס בו טמון המשפט,

לקיימו. ולחובה החוק לשלטון ירחש הציבור

מושגים הם ולהתאמות לשינויים פתיחות והעדר משפט דברים, של סיכומם
פתח הדתיות התורות גם הותירו דומים מטעמים זה. עם זח מתיישבים שאינם
פתרונות הכללי הנוסח מן ולהסיק להבהיר המבקשת לפרשנות, מסוים
נדונו שלא או מראש נצפו שלא קונקרטיים למצבים מענה הנותנים ופיתוחים,
צפייה העדר בשל ובין הדתי הצווי לשון של תמציתיותה בשל בין בפרוטרוט,
את ומבארת המשלימה שבעלפח, התורה אצלנו נוצרה כך עתידיות. לדרישות

שבכתב. התורה

בדרך החוק פרשנות של החיונית בצמיחה הצורך מובן גם לעיל, האמור לאור
היינו החרות, החוק את מעשירה ואף מבהירה המוסיפה, השיפוטית, הפסיקה
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ומשתלבת המשנית, ובין הראשית בין המחוקק, של החקיקתית היצירה את
ומקיפה משולבת משפט מערכת היינו, הדין, של יצירתו לשם עמה ומתמזגת
הפסיקה אחרי גם והמכרעת, האחרונה שהמילה מובן, אך .(1985 (31§1ת811£1,

כאן מתוארת אומר, הווה המחוקקת. הרשות בידי לעולם היא השיפוטית,
הדפוס את לקבוע שהוסמך החוק כיוצר המחוקק, בין מוסדית משימות חלוקת
אולם הדין. את לפרש רשאי השופט כפרשן. השופט לבין המשפט, של המחייב
המחייבת היא החקיקתית והכרעתו הפרשן, של דברו את לשנות יכול המחוקק
חלוקת את תיאר העליון ביתהמשפט בתיהמשפט. את לרבות עלמא כולי את
.. באומרו פלאטושרון בפרשת המשפטית הפרשנות של ההירארכית התחומים
כי חוק, דבר של לפרשנותו מזומנות, לעתים נדרשת, השלטון מרשויות אחת "כל
כלפי עמדה בקביעת תמיד, ולהלכה  תדירות כרוכה חרות חוק של הפעלתו
כתוקפו חוק, לגבי והמכרעת הסופית הפרשנית ההכרעה אולם ותוכנו. מהותו
בתוך לבחינה המובאות סוגיות ולגבי המשפט, בית בידי היא נתונה, עת בכל
והוא, ;(306/81 (בג"ץ העליונה" השיפוטית הערכאה בידי היא המשפט, מערכת

המחוקק. של לעת, מעת המכריע, לדברו בכפיפות כאמור,

והגשמתה הבחנה

החוק אכיפת על המופקדות הרשויות של פעולתן ויעילות ארגונן דמותן, עיצוב
מילולי וביטוי מגמות על הצהרה המדינה. של אופייה את רבה במידה קובעים
בהסדרים הצורך ושל אנוש, חירויות לקיום למשל ותקוות, מאוויים של
בה חברתית מערכת ולקיים לבסס כדי בהם די אין מכך, הנובעים המעשיים
תוך החברה, וחיי השלטון סדרי מתנהלים בה ואשר הפרט זכויות נשמרות
לשמור הכן הרצון הליברלית. הדמוקרטיה ועקרונות המשפט עליונות של קיומן
תנאי ספק ללא אמנם הוא יעיל, גם שהוא הוגן שלטון קיום תוך החירויות על
אינו הכן הרצון אם אך לקיומו. הכלים של למעשה, הלכה ליצירתם, מוקדם
הלכה המתבצעים פעולה ולכללי מחייבים לעקרונות לכך, בנוסף מתורגם,
נותר במציאות, ופרות שורשים גם המופשטת לתיאוריה אין אם היינו  למעשה
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לדוגמא, לאו. ותו הכוונה) (קרי, הנ"ל המקדמי התנאי רק בידיו כאשר האזרח
לקבוע מצליחות אינן השלטון רשויות בה אשר משגשגת, העבריינות בה חברה
תחומיה ודחיקת צמצומה לשם העבריינות מפני ויעילים סבירים מחסומים
בתחליף להתנחם יכולה אינה לחלוטין), לבטלה אפשרות אין לעולם (שכן לאחור
לעיל. שתוארו התכליות על לשמור רצונה כנות על בהצהרות היינו בלבד, מילולי
משמעות בעלת אינה ווירטואלי, מצג היא  במעשה ביטויה מוצאת שאינה כוונה
היא הכוונה של ההגשמה העדר של נמנעת הבלתי התוצאה בתקיום. אינה ואף
השלטון ברשויות אמון בה שאין חברה ייחלש. השלטון ברשויות האמון כי
פתרונות לחפש האזרח יטה למשל, כך, הסוגים. מכל נוספת עבריינות מולידה
הפגיעה למניעת או זכויותיו למימוש ולברמשפטיים לברמוסדיים, חלופיים,
ותצביע תגאה העצמית הדין עשיית כי תהיה מכך הנגזרת התוצאה בהן.
דין עשיית מזו, יתרה השלטון. ברשויות באמון נוסף כרסום על כשלעצמה
החוק לשלטון סכנה מהווה שכירים, זרוע בעלי ידי על חובות גביית כגון עצמית,
השלטון רשויות של לנעליהן מוסמכים בלתי גורמים של הכניסה הפרט. ולחרות
האכיפה שדרכי מלמד הניסיון כי בלבד, בכך מסתיימת אינה המוסמכות
שאינן בדרכים אחת, לא מתבצעת, כך, על מסוככות שהרשויות מבלי הננקטות
מזו, יתרה בלתיחוקיים. אמצעים על ונשענות ממנו חורגות אלא בחוק מעוגנות
במהירות עצמה את ומכפילה מתרבה החדתאייס, ליצורים בדומה עבריינות,

נוספים. תחומים קיומה במהלך וחובקת

דרושים כי איפוא, היא, העבר ומלקחי הדברים של מהגיונם העולות המסקנות
מתוכה. ועולה ההלכה את תואם המעשה כאשר מעשה, והן הלכה הן

החקיקתית בעשייה הציבור שיתוף

במעשה להתפתחויות הציבור של לערנות רב משקל יש חופשית בחברה
אינה דמוקרטיה ולחידושים. לשינויים להצעות הנוגע בכל לרבות המשפטי,
אחת המבצעת או המחוקקת לרשות נציגים לבחירת זכות בהענקת מתמצית
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ומתמדת שוטפת מציאות המקיים משטר היא דמוקרטיה לאו. ותו שנים למספר
חי באופן עצמו לשתף ממשיך שהציבור בכך היתר, בין ביטויה, אשר
דעות. והבעת עניין גילוי ציבורי, דיון ידי על והחברתיות המדיניות בהתפתחויות
ראויה, במידה הציבור את ישתפו השלטוניות הרשויות אם הוא ורצוי חיובי
בהצעות לרבות וענפיו, תחומיו בכל החוק דמות בעיצוב גם ומעשית, סבירה
תחושת את האזרח אצל לטפח רצוי ולמימושו. לקיומו הכלים ובקביעת לתיקונו
את לקיים יותר רבה נכונות גם להיגזר עשויה מכך השלטון. למעשי השותפות
מידע לציבור מעבירה אמנם וחופשית פתוחה תקשורת אכיפתו. את ולכבד הדין
השיתוף בה חסר אך מתוכננת, משנה חקיקת על גם ולעתים חוק הצעות על
דא בכגון המסכמת ההחלטה לקבלת עובר המתקיים בדיון הציבור של היעיל
זוכות בהן  ארה"ב לדוגמא  ארצות יש המחוקקת. ו א המבצעת הרשויות, אצל
איכות בנושאי (למשל, ציבוריות השלכות בעלות שהן משנה לתחיקת הצעות גם
לפני הרשויות, ידי על ויזום ציבוריים בפורומים מאורגן לדיון הסביבה)
מוצגת בהן ההתכנסויות תוקף. בר כחיקוק אותן ומתקינים אותן שמסכמים
הבוחרים האזרחים של ורבשיח דעות השמעת מתאפשרת בהן ואשר ההצעה
הליך רק לא מהוות השלטון, נציגי לבין ובינם עצמם לבין בינם בדיון, להשתתף
על מראש למוד לרשויות מאפשרות אלא לציבור וידע מידע הקניית של יעיל
מגבשים הממשל שגורמי לפני בציבור, הרווחות השונות הדעות של מהותן

ההחלטה. את ומסכמים

של מרכזיים נושאים לגבי לאמוץ לעיל המתוארת השיטה ראויה במיוחד
כללי למשל, כה. עד אצלנו מקובל אינו שהדבר וחבל הראשית החקיקה
שותפות הפלילית, באחריות (עיקרים העונשין דיני בתחום לעבירה האחריות
שניתנה ובלי ראוי ציבורי דיון בלי מהותי, באופן בישראל שונו ועוד) לעבירה
של טעמם ומה מוצע, מה לדעת מספקת הזדמנות בכך שרצו אזרחים לאותם
בכך הייתה לשלילה. או לחיוב דעתם, את לגביהם להביע כדי דברים,
שהם משפטיים כללים לעצב הזכות את המקנה פטרנליסטית, גישה במידתמה,
הרחב הציבור על השלכתם ואשר העונשין דיני בתחום ביותר החשובים מן

12



4 מסי וחברה משטרה 2000 תש"ס

ידי על שמונו מומחים של מצומצמת לקבוצה רק ביותר, משמעותית
של בועדה הפנימי הדיון קיום לפני הכנסת של ועדה ידי על או האדמיניסטרציה
של או הדין עורכי לשכת של בתקופון ההצעות פרסום במהלכו. או הכנסת
לפריסת אפקטיבי תחליף להוות היה יכול לא ברשומות, או למשפטים פקולטה
פתוח וגס מוסבר תוכנו אשר מוקדם מידע בגדר הרחב, הציבור בפני הנושא
נהגה אף בשעתו העבר: מן נתון לשלילה, זה, בהקשר יוזכר ולתגובות. להערות
החוק הצעות את שליוו ההסבר דברי את למינימום עד המצמצמת שיטה
(ההצעות החוק להצעות ההסבר דברי 1968 לשנת עד לכנסת: שהוגשו החדשות
שהנהיגה הנחיה קביעת מאד. לאקוניים היו הרשומות, מן חלק שהן הכחולות),
של מסעיפיה אחד כל לגבי ומפורטים ענייניים הסבר דברי להציג החובה את
ואפשרה לטובה זה מצב שינתה קיים, לחוק תיקון או חדש חוק המעלה הצעה

השינוי. להצעת הטעמים והבנת המוצע עם הקיים של השוואה

את כיום להרחיב ניתן מעשית מבחינה .. המתוארת המציאות את לשנות ניתן
או הכתובה בתקשורת שימוש ידי על היתר, בין והמגיבים, המידע מקבלי מעגל
כי הסייג, יוסף זה אחרון לעניין אולם האינטרנט. ידי על היתר ובין המשודרת
איש, אלפי מאות למספר הנראה, ככל מוגבל, עדיין כיום באינטרנט השימוש

בלבד. זה באמצעי להסתפק אין ולכן

החירויות במימוש לדון ניתן בהן אשר הזירות ריבוי דבר, של סיכומו
החברתית ההוויה את מעשיר המשטר, מסגרת של ובגיבושה הדמוקרטיות

אזרחיתתרבותית. והאחדה לשיתוף ותורם והמשפטית

לדעת הציבור של זכותו את לממש ורצון ציבור, של לדעותיו יותר רבה פתיחות
בתאום ההסברה, מרכז על להטיל ראוי לפיה ההצעה את מגבים דעתו, ולהביע
הצעות על מידע של לציבור וקבועה שוטפת יזומה, הפצה המשפטים, משרד עם
הבהרה הרצאות שיכללו לציבור פתוחים בכנסים כמתואר, חיקוקים לשינוי
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הזדמנות תוענק בהן ואשר ציבורית השלכה בעלי וזיקוקים הצעות לגבי ופרשנות
ולשמיעתה. המעונין האזרח של תגובתו להשמעת

משנה חקיקת על פיקוח
הפיקוח דרכי את מייעלות גם בחיקוק, המגולמת המטרה של והבנה ידיעה
כהכרח התרחבה בה בדורנו מיוחדת משמעות בעל הוא זה פיקוח הפרלמנטרי.
כל על רשתה הפורשת המבצעת, הרשות עלידי המשנה חקיקת פעולת בליגונה
השלטון. רשויות של ומנהלתן ניהולן ועל הכלכלה, על האזרחיים, החיים תחומי

ראשון מוקדם כפרסום שנים לפני שפורסמה כפי החקיקה, יסוד חוק הצעת
על הכנסת של פיקוח של הנהגתו הציעה .*(1971/2 ("הפרקליט", הציבור לעיון
תהיה הכנסת כי ההצעה הועלתה החוק להצעת 17 בסעיף המשנה. חקיקת
אגב, ברשומות. שפורסמה תחיקתי פועל בת תקנה בהחלטה, לבטל, מוסמכת
מורכבת אך אחרת בצורה ומתמיד, מאז לכנסת מוקנית זו עקרונית סמכות

ראשית. חקיקה באמצעות פועלת היא כאשר היינו יותר,

ברשומות שנתפרסמו מיום יום שלושים תוך אלה: היו שהוצעו הביטול הליכי
הכנסת של לוועדה להציע, הכנסת חבר כל רשאי תחיקתי פועל בנות תקנות
שהתקנות לשר, תיתן הועדה התקנה. את לבטל הכנסת, תקנון לפי לכך שנקבעה
לאחר יום ששים תוך ותחליט, דבריו להשמיע הזדמנות סמכותו, בתחום הן
במקרים רשאית תהיה היא הכנסת. שולחן על להניחה אם ההצעה, הגשת
לא בהצעה, כנאמר נוספים. יום לשלושים הזה המועד את להאריך מיוחדים
לפני מכוחה שנעשה מעשה של בתוקפו לפגוע כדי כאמור תקנה בביטול יהיה

ביטולה.

לממשלה. משפטי יועץ ששימשתי בעת ב"הפרקליט'', עלידי פורסמה היסוד חוקי הצעת *
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מכוח תקנה של לביטולה הטעמים להיות יוכלו מה לפרט, ראתה לא ההצעה
היה ראוי בעניין, הדיון בשעתו נמשך היה לו לעיל. כמתואר שהוקנתה הסמכות
או עניינית תחימה ללא הזאת הפיקוח סמכות להותיר יש אכן אם כן על לבחון
לתחימה אפשרית אמתמידה חקוקה. מידה אמת לקביעת מקום היה שמא
בשנת מכן, לאחר שהובאו לאלה דומים מנחים קווים להביא הייתה יכולה
העניין. מן הנובעים בשנויים וחירותו, האדם כבוד יסוד: לחוק 8 בסעיף ,1992

הוראות יותר נכללו לא החקיקה יסוד: חוק הצעת של יותר מאוחרות בגרסאות
הללו. הפיקוח

כמובן שהיא תקנות, של מראש אישור של סמכות לכנסת הוקנתה זאת לעומת
לחוק 48 בסעיף לעיל. המתואר מן יותר עוד יעילה פיקוח צורת עקרונית מבחינה
או הממשלה ראש שהתקינו תקנות כי הכנסת קבעה התשנ''ב, הממשלה, יסוד
כן אם אלא לתוקף ייכנסו לא הפרתן, בשל פלילית ענישה קובעות ואשר שר,
בתחום נמצא שהנושא הכנסת, מוועדות ועדה ידי על פרסומן, לפני אושרו,
שלושים תוך דחייתן או התקנות אישור בדבר הוועדה החליטה לא אחריותה;

אושרו. כאילו התקנות את יראו לה, נמסרו שהתקנות היום מן ימים

לתקנות ורק אך אפוא, כיום, מוגבל משנה חקיקת על הפרלמנטרי הפיקוח הליך
שר, ידי על או הממשלה ראש עלידי שהותקנו תקנות כפולה תכונה בעלות
של חובה אין אחרים, מסוגים תקנות לגבי פלילית. ענישה קובעות גם ואשר
כפי מעשה לאחר פיקוח גם לגביהן ואין הראשי המחוקק ידי על מוקדם אישור
כלל בדרך להניח אין עקא, דא ראשית. חקיקה מעשה מכוח אלא בשעתו, שהוצע
רשות של משנה חקיקת ידה, על היזומה ראשית בחקיקה תבטל, שהממשלה
לפחות, תיאורטי באופן הביטול, תוצאת את להשיג שניתן גם ומה ממשלתית,
השר את המחייבת ממשלה החלטת עלידי היינו יותר, קצרה חלופית בדרך
יוזמת הקולקטיבית. אחריותו יסוד על התקנה את לבטל התקנה את שהתקין
חוק הצעת של בדרך גם לעלות כמובן יכולה תקנה לביטול ראשית חקיקה
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רבה, במידה יותר מוגבלים שסיכויו הליך זהו אולם כנסת, חבר של פרטית
אחרי לדיון אחת לא לעתים עולה פרטית חוק שהצעת העובדה לנוכח במיוחד
,135 (תקנות הכנסת בתקנון שנקבעו ההוראות בגבולות קצרה, לא זמן תקופת

הכנסת). לתקנון ו143 140,138(ד) 137א',
של הנושא כי יצוין, שבפנינו בהקשר שהובאו הדברים של מגמתם הבהרת לשם
בפרוטרוט לדון כדי כאן הוזכר לא משנה חקיקת על הפרלמנטרי הפיקוח
כדי אלא משנה, חקיקת על בפיקוח הראשי המחוקק של סמכויותיו בשאלת
הציבור של מספיק שיתוף של כיום, כהעדרו, שנראה מה על ולהצביע לשוב
או מראש מספיק, בפיקוח גם זאת ובעקבות  במעקב נבחריו של ואף הרחב
ליום, מיום והמתרבה הקיימת הענפה המשנה מחקיקת נכבד חלק על בדיעבד,

המודרני. הממשל צרכי בשל אתר, בכל

על המידע אם יהיה נכון ראשית בשניים: מתבטא אלה, דברים של סיכומם
תוכנם, ועל משמעות בעלת משנה חקיקת או ראשית חקיקה לחוקק כוונות
רשויות בו אשר ויזום, מאורגן מקדמי, ציבורי לדיון הפתוח לנושא יהפכו
הבאים לאלו להתבטא הזדמנויות מעניקות רעיונותיהן, מסבירות השלטון
חפצה. ובנפש פתוח בלב ליבם ולרחשי להערותיהם ומאזינות להשמיע או לשמוע
על בדיעבד, או מראש פרלמנטרי, פיקוח שיהיה ראוי מוגדרים בגבולות שנית,

כיום. הקיים מזה יותר רחבה במידה המשנה, חקיקת

של אפשרות בפניו לפתוח כדי הציבור של נאות שיתוף של העדרו כמוסבר,
המבצעת, הרשות ידי על היזומים חקיקה הליכי לגבי והשגות הערות העלאת
הממשלה בין השוטף החיובי הקשר של החלשה מסוימת, במידה היא, תוצאתו
החייבת פעילה, דמוקרטיה של מימושה למען חיוני זה קשר הרחב. לציבור
ההסדרה של וגוברת ההולכת הסתעפותה מול המעשיים ביטוייה להגביר
העוקבת דמוקרטית, בחברה הפרט. ומחיי החברה מחיי פן כל של החקיקתית
הממשל של פתיחות של מקיומה ונהנית להם שותפה חשה הממשלה, מעשי אחר
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לציבור, הממשל בין וחי שוטף חיובי קשר לטפח הנכון מן ולהשגות, להערות
לעיל. הוצבע חלקם על אשר גוניים רב באופנים

בהם, בהתעניינות ליאות או ורפיון הרשות של למעשיה הציבור של ערנות העדר
העיר דא כגון על החירויות. לקיום סיכון כשלעצמה בה שטמון אדישות, יוצרים
"1116 ז163168§ 111011306 *0 11ז10)66£ 18 211 111611 ברנדייס: השופט בשעתו

לחרות ביותר הגדול הסיכון קרי, .(1927 ץ6^11\/^, \. £311€)11113) יי16ק60(1

אדיש. ציבור הוא

במשפט הפרוגרמטי הטיפול

הצורך את מעלים ופרוגרמטית שיטתית מקיפה, בחשיבה והצורך הזמן צרכי
ושיטתית עקרונית כוללנית לבחינה שנועד האחד חדשים, גופים שני של בכינונם
נוסח של ופרטנית מעמיקה לבחינה שנועד והשני המשפט מערכת נושאי של

השעה. ולצורכי העתים לשינויי ולהתאימו לעדכנו לחדשו, כדי החוק

המשפטית המועצה

של מקומו על ומובנים ידועים דברים שבו הפתיחה במילות הביא זה מאמר
ולשנן לחזור הייתה לא הדברים כוונת חברה. של דמותה בעיצוב המשפט
יותר רחבה תשתית הנחת של הצדקתה על להצביע אלא מקובלים, מושגים
הארגונית זו ובין החקיקתית זו בין המשפטית, היצירה בתחום בהיערכות

לעיל. הוצגו כבר אלה לסוגיות הקשורים הרעיונות מן חלק מנהלית.

מקיפה חשיבה יסוד על שתתממש הראוי מן הנ''ל השוטפת המשפטית העשייה
אשר היקפה יהיה  חדשה חקיקה בהכנת העשייה מן להתעלם אין ופרוגרמטית.
הדברים פני מראית לפי אולם הקיים. של לקודיפיקציה הניסיונות מן או  יהיה
שנדונה ומקיפה כוללת תכנית מתוך דרך אבני או פרקים על עדיין המדובר אין
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ספורדית בעשייה מדובר מדי קרובות לעתים אלא ברבים, וידועה מראש
מן מהותי שנדבך למשל, קרה, כך רבות. שנים פני על המתמשכת ומקוטעת,
שאין כאבן בשנים עשרות כבר נותר הראיות, חוק להצעת והכוונה הרצוי, הדין

הופכין. לה

סדר על תדיר באופן כיום נמצאים המשפטית המדיניות לרבות המשפט, נושאי
ללא לבחינה, ראויות אשר והערות השגות עולות גם היתר, בין הציבורי. היום
בין המאבחנת למסקנה להוליך יכול ומקיף ענייני, דיון רק לגופן. להצדקתן קשר

לבלתימבוסס. המבוסס ובין למצוי הרצוי

של שרת ככלי ומימושו, השלטתו ודרכי המשפט, של עיצובו ועוד. זאת
לאירועים המתלוות אקראיות, כתגובות מעט, לא כיום, עולים הדמוקרטיה,
מעשה של ראשיתו אולם הציבור. של הלב תשומת את עת אותה המעוררים
ומקיף משותף דיון מתוך גם שתצמח הנכון מן והמחשבה תחילה במחשבה
תחומי על המופקדים המרכזיים הגורמים כל בין ורעיונות דעות ומהחלפת
היכולה שלמה, תכנית הבונה ושיטתית כוללת ראיה ומתוך העיקריים המשפט
הארגוני או החקיקתי הפרט ועקבי. הדרגתי למימוש גיבושה לאחר לעבור
ונשקלו נבדקו השונים שרכיביו פסיפס מתוך אבן שיהיה הנכון מן המתבצע,
ואמת דרך מורה מכן לאחר המהווה כוללת, מתכנית חלק מהווה ואשר מראש,
הקשורים הגורמים כל של המשותף הדיון והארגונית. המינהלית לפעולה מידה
באופן דעות והבעת דברים חילופי ויוצר המחשבה את מעשיר מסוימת לסוגיה

ספורדי. מדושיח להבדיל ומקיף, יסודי

למחשבה בסיס יצירת לשם הבאה. היא המוצעת המוסדית הדיון שיטת
התכנסויות שיקיים מייעץ גוף לכונן מוצע ושיטתית פרוגרמטית כוללנית,
המשפטית המערכת מן חלק שהם הגורמים כל של וקבועות שוטפות משותפות
המחוקקת ברשות הגורם המשפטים, משרד והם זרועותיו כל את והמייצג
ומשפט), חוק החוקה, (ועדת והחוק החוקה תחומי על ייחודי באופן המופקד
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והגורם האקדמיה הדין), עורכי לשכת ראש (קרי הדין עריכת מקצוע נציג
המשמעויות את כמובן יבחן לעיל המנויים מן גורם כל השיפוט. במערכת המבצע
ספק הסרת לשם אולם כאמור. בגוף חלק נטילת של והמהותיות המשפטיות
הרשויות בהפרדת פוגעים אינם משותפת ומחשבה התייעצות לטעמי, כי, אוסיף

זה: בהקשר נאמר לעיל, שהוזכרה שרון פלאטו בפרשת בה. משתלבים אלא
דווקא משמעותה אין הרשויות בין "ההפרדה
בין ומגע קשר כל החלטית המונע חיץ, של יצירתו
בין איזון של בקיומו בעיקר ביטויה אלא הרשויות,
ולמעשה, להלכה הרשויות, של סמכויותיהן
מכאן מוגדר. הדדי פיקוח תוך איתלות המאפשר
אם אף מסוימת, מעשית זיקה מתחייבת גם כי
להפעלת נוגעת שהיא ככל ביותר, מוגבלת היא
מערכת מופקדת עליהם בתחומים סמכויות

המשפט".

גם ואשר פוליטית שצמרתה המבצעת, הרשות של ומטרתה תפקידה הוא הביצוע
מתפיסותיה העולה מדיניותה לממש ברצון מבוטלת שאינה במידה מודרכת
הפוליטיים הרעיונות מימוש הממשלה. של היסוד ומקווי ממצעה, האידיאיות,
יתר לעיני מצטייר שהוא כפי הכללי, החברתי האינטרס לאור להבחן חייב
כרוך אינו המשפטית העשייה מן נכבד חלק כן, על יתר המקצועיים. הגורמים
דבר כן על אין הכלליים. החברה מצרכי עולה אלא פוליטית בייחודיות ומשולב
ברשות הדין הוא אמותיה. בד' המבצעת הרשות של הסתגרותה המחייב
אולם העם; של הנבחרים נציגיו בידי מסור לחוקק ואיך מה השיקול המחוקקת.
של בצוותא המוקדמת ההתייעצות של ותרומתה ערכה לשלול כדי אין אלה בכל

ושלמה. פנים רבת מקיפה, ולראיה שוטף לקשר השואפת הרשויות כל

בין ומגעים התייעצויות כיום שאין ההנחה על בנוי אינו כאן המועלה הרעיון
גורם בין משותפים ודיונים מגעים מתקיימים לעיל. שנמנו השונות הרשויות
בין שוטפים קשרים בקיום ומוסדי מעשי הכרח גם יש הרי למשנהו. אחד
לבין באקדמיה ותוכנה ההוראה תכנית בין זיקה יש כך השונים: הגורמים
וראויים עניין מעוררים צפויים חקיקה ומהלכי המשפטים; במקצוע הפעילות
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אין אולם המבצעת. הרשות וגורמי האקדמיה המקצוע, גורמי של להערות
בדיון, במחשבה, ולשותפות הגורמים כל של בצוותא להתכנסות ממשי תחליף
במה נגיעה להם אשר התפקידים נושאי כל ידי על ובתכנון דעות בהחלפת
כל כאשר רחב, בפורום דעות החלפת מוגדר. בתחום להיעשות שצריך או שנעשה
ההערות של באספקלריה נבחנים גם והתרשמות לקח וכל הצעה וכל דעה
ומעורר בדבר הנוגעים התפקיד מנושאי אחד כל של וההסתייגויות והתגובות
בכל המולידה כוללת, לבחינה יותר טוב בסיס לשמש יכולה ורבשיח, ויכוח
העולה הכוונה כאשר הדבר נכון בייחוד ושיטתית. מקיפה בדוקה, מסקנה נושא

פרוגרמטית. מחשבה להוליד שנועדה מוסדית שותפות של היא כאן

בכך אין במשפט. העוסקים הגורמים של קבוע פורום של להקמתו ההצעה מכאן
בלתימשפטיים נוספים גורמים של בהצעות הדיון מן החשיבות את לשלול כדי
שהוסבר כפי הקהל, דעת ובתגובת הרשויות משלוש אחת בכל בהם וההכרעה
תחילה ייבנה המשפטי שהתכנון בכך חיוביים ותרומה משקל יש אך לעיל. והוצע
כל של שיתופם יסוד על דעה, מגבשים בה רבזרועית, ובדיקה בחינה על
רב תכנון יוליד זה מוסד וכי השונות וגישותיהן גוניהן על המשפטיות המערכות

וקבועים. מתמשכים ובקרה דיון מעקב, ויקיים כולל שנתי

על לחשוב יהיה נכון לטעמי כי הוא המעשה לשפת לעיל האמור של התרגום
לממשלה, המשפטי היועץ המשפטים, משר שתורכב משפטית מועצה של כינונה
לשכת ראש הכנסת, של ומשפט חוק החוקה, ועדת ראש יושב המדינה, פרקליט
ומנהל שלנו, באוניברסיטאות למשפטים הפקולטות של הדיקנים הדין, עורכי
אין כי סבור אני אגב, השופטת. בזרוע הניהולי הצד של כנציג המשפט בתי
ותדמיתה מעמדה ייפגעו פן השופטת, הרשות ראש את לשתף אפשרות

הצדק. פני מראית קרי העצמאיים,
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זה מאמר של מענינו אינו שיקום הגוף של הפרטני ההרכב כי להוסיף צריך אין
וביצירתו כולל בתכנון הפרוגרמטי הצורך ועל עקרונות על להצביע רק שביקש

ומוסמך. רחב רפרזנטטיבי, התייעצות פורום של כך לשם

מעצמה שללה השיפוט שמערכת חבל כי להעיר מקום יש אלה, דברים בשולי
משפט שיטת בעלות הארצות ברוב המקובל לזה דומה ומנחה מייעץ פורום
הרשות של העצמאי בניהול מסייעת זו שופטים. מועצת היינו, שלנו, לזו הדומה
ודמוקרטיות ציבוריות מידה אמות פי על אותו ומבצעת אותו מובילה השופטת,
שביניהם. הארגונית המשרה ונושאי השופטים של הנבחרים נציגיהם שתוף תוך
ורוכש האחרות, הארצות של בחקיקה מוכר ממעמד אף הנהנה כאמור גוף

משרת. הוא אותה אשר המערכת את ההולם מעמד ממילא

המשפט של לרפורמה הוועדה

להתאימם כדי בדין, בשינויים הצורך ועל המציאות של הדינמיות על לעיל דובר
כן על המשתנה. העולם של מחידושיו הנובעים חללים ולמלא המשתנה למציאות
ועדה ולכונן המערב מארצות נכבד בחלק המקובלת בשיטה ללכת העת גם הגיעה
ועדה ^י*^נ). #6£<1/71 001111111881011) במשפט לרפורמה הצעות לעיבוד קבועה
בבריטניה למשל, מורכבת, ומקצועי אקדמימחקרי גוף שהיא כזאת
המחוקקת הרשויות וחברי אקדמיה אנשי דין, עורכי משופטים, ובאוסטרליה
הצורך את לבדוק המשימה מוטלת עליהן אשר לועדות המתמנים והמבצעת,
עם המעשה ניסיון את איפוא, משלבת, כזו ועדה מוגדר. משפטי בענף ברפורמה
היא בו אשר בנושא לפרטיה המנוסחת הצעה, היא עבודתה פרי האקדמי. העיון
על המופקדות הממלכתיות לרשויות עניין כמובן הוא ההצעה של אימוצה דנה.
תטפל הועדה אחרות, במלים הרחב. ולציבור המשפטים מקצוע לאנשי כך,
בענפי ברפורמה הצורך ובבדיקת במחקר ויסודיות ובשיטתיות סדורה בצורה
את ותבחן הראשית בחקיקה רפורמה בעניין רעיונות תגבש השונים, החוק
לפרטיה דעתה תיתן היא דבר, של עיקרו ההתפתחויות. לאור יישומם
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אשר בחברה או במשפט התפתחויות עקב הדרושה הרפורמה של ולצורותיה
כאמור ייבחנו, הועדה, ידי על שיוצעו לרפורמה הצעות משרת, החוק אותה
הסופית וההחלטה כך על המופקדות הרשויות ידי על אחרות, בארצות וכמקובל

המחוקק. בידי כמובן, היא,

ייזום על המופקדת חקיקה מחלקת מקיים אמנם המשפטים משרד כי כאן יוער
העשייה זווית מתוך הסתכלות רק לא דרושה עקא, דא לסוגיהם. חוקים
מסיח היוסיומית השוטפת העבודה של הלחץ כי לזכור גם יש המיניסטריאלית.
התאמת תוך ובשלמות, בשיטתיות נושאים לחבוק המגמה מן הדעת את בהכרח
יעילה בצורה למשל, לקדם, ניתן כמוצע חדש גוף כנון ידי על לזה. זה חלקיהם

רב. שנים מספר מה, משום כבר, מתמהמה בהם שהטיפול נושאים יותר

גוף דרוש כי מסקנה לכלל רבות, במדינות כאמור, הגיעו בעטיים הטעמים אלה
רפורמה הצעות והבונה הבוחן הרלבנטיים המשפט מתחומי מומחים של קבוע
של המבצעת הפעולה במסגרת שלא מוגדרים, משפט בענפי מקיפה משפטית

השלטון. גורמי

לעתיד ומחשבות מציאות  העונשין דיני

לדיני אחדים דברים לייחד הנכון מן בכללותו. המשפט תחומי על לעיל דובר
המשפטיתהפלילית, האחריות כללי הגדרת את בעיקרם חובקים אלו העונשין.
הגדרת את וביצועם, הטלתם ודרכי העונשים סולם את העבירות, הגדרת את

הפליליים. בהליכים סדרהדין ואת השיפוטית הערכאות של הסמכויות

מעמד העונשין לדיני יש נתונה, מדינית במסגרת החל החוק של מרכיביו בקרב
כי בשעתו כך על העיר המשפט מחכמי אחד ורבהשלכות: רבהשפעה ייחודי,
במידה האדם בני סומכים עליו אשר המשפט מן חלק אותו הם העונשין דיני
בני של התנהגותם אשר החמורות, הפגיעות מפני להגנה לזכות כדי ביותר הרבה
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את חובקים העונשין דיני זה מטעם ובמוסדות. ביחידים להטיל עלולה אנוש
אשר ציבור, לרשויות המוקנית ביותר הרבה העצמה בעלת הכללים, מערכת
הם העונשין דיני אס מחדגיסא, יחידים. כלפי להפעיל מוסמכים הם אותה
רבתי. בסכנה האדם של היסוד זכויות מצויות יעילים, ובלתי השפעה נטולי
גורמים הם בתוצאתם או באופיים ושרירותיים אכזריים הם אם גיסא, מאידך
אחריות בחובה הנושאת דינים מערכת ברשתם. הנלכדים לאלו מהותי איצדק
אין כן על אפשרית. היותר במידה וצודקת הגיונית שתהיה הראוי מן כבדה, כה
כולה הקהילה מבחינת בתוצאותיו גורלי כה אשר המשפט מתחומי אחר תחום

.(1952 (ע0011816^\\, שבתוכה היחידים או

העניין מבחינת כי בשעתו העיר ,(1979) מקמברידג' 111311ץ11 01088 פרופסור
היכולות מדיניות או חברתיות תופעות מעט יש מעוררת היא אותו אשר
הן לוואי כתוצאת הפשיעה. תופעות מעוררות אותה אשר להתעניינות להשתוות

היוםיומית. במציאות ובין ובקולנוע בספרות בין הדמיון, את מעוררות אף

הזוכים והתיקים האירועים הפלילית. הכרוניקה אחרי עוקב הרחב הציבור
מה לתקופת והופכים בציבור התרגשות ואף עניין מעוררים בתקשורת, להבלטה
ובהסדרים בהפעלה חידושים או שינויים בדבר רעיונות עקא, דא היום. לשיחת
ובעיקר ובמקוטע באקראי הציבור באזני מושמעים העונשין בדיני הקיימים

ציבור. אישי של הספורדיות התבטאויותיהם במסגרת

נתונים ולהביא להוסיף צורך אין המשטרה, של עת בכתב היינו זה, בפורום
האכיפה של רצון משביעות תוצאות העדר על הפשיעה, התרחבות על עובדתיים
האכיפה מצעדי הציפיות בין אחת לא הנוצר הפער ועל מתופעותיה, אחדות מול
לעיני כביטויה השונות, בצורותיה העבריינות המעשיות. התוצאות לבין והענישה
לא ויוצרת החוק שלטון קיום על בהצהרות האמון את מערערת הרחב, הציבור
שיטתית, בחשיבה הצורך קם ממילא מתדרדרת. בחברה חיים של תחושה אחת
יותר ויעילים חדשים ומחסומים ריסונים הנהגת שתבחן ומקיפה סדורה
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לסדרים כמיהה יש מתוקנת. חברה של בקיומה הציבור של רצונו את שיקדמו
ובעיקר חרד, והעברייןבכוח מוגן השורה מן האזרח בהם אשר חברתיים
לצפות יש לה והאפקטיבית ההולמת הענישה מפני החשש ידי על מורתע,

זאת. בעקבות

דנים הם כוללניים. תכנונים פיתוח על כמובן מופקדים אינם המשפט בתי
ואת הקיים החוק את ומפרשים בפניהם המובאים הקונקרטיים במקרים
בדרך בוחנים, אינם הם בפניהם. הנפרש הספציפי למקרה זיקה תוך מגמותיו

שבפניהם. לנושא מעבר בשלמותה החוק מערכת את כלל,

מועלים אינם הכנסת, להכרעת המוגשים נושאיהם מגוון בכל החקיקה נושאי
ותפיסה שיטתיות מתוך מראש המתוכנן שלם מבנה מתוך כקטע או כפרק שם
בית אין בכך קזואיסטית. המקרים ברוב היא היוזמה וכוללנית. שלמה משולבת,
הוער כבר אולם אתר. בכל דומים דמוקרטיים ממוסדות שונה שלנו הנבחרים
גישה תוך יטופלו המשפט שיטת של מרכזיים שמרכיבים היה ראוי כי לעיל
את הרואה מקפת, שיטה של תולדה שהיא תכנית יסוד על העולה יסודית עיונית
יוזמות מרכבה. כמעשה שלביו, על בו, הטפול שיטת ואת כשלמות המשפט
בין לזיקה ערה אשר רבממדית ראיה מתוך לנבוע חייבות ממלכתיות חקיקה
לשינויי לב תשומת למתן ותיקון, שילוב בחידוש, הצורך לקיום לחוק, חוק
(קרי לקונות על או תורפה נקודות על המצביעה ולבעייתיות והנסיבות התנאים
לדינמיות ראויה לב תשומת דרושה לעיל, כמוזכר אחרות, במלים חסר). או פער
על ספק ללא מעיבים ההווה לחצי לשרתה. נועד שהמשפט במציאות הטבועה
אך ומהותה, תכנה על הסכמה בפיתוח הקושי ועל שלמה תכנית לפתח היכולת
מהות לאור זו משימה על מופקדות המבצעת הרשות והן המחוקקת הרשות הן
דמוקרטית חברה של יעדיה להשגת תנאי זו משימה של היותה ולאור תפקידיהן

מתוקנת.
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וחשיבותם חיוניותם כבר הוזכרה הגשמתו. לבין הרעיון בין פער יש לצערי
זה קטע בבדיקת די לכן אין החברתי. לסדר הנוגע בכל העונשין דיני של היחסית
איך ובדיקה, בחינה מחשבה, אחרי מענה, דרוש אלא החרות החוק מן אחר או
היינו להם אשר הפשיעה בתופעות המהותיים השינויים מול להיערך החברה על
אצלנו זכו לא מרכיביהם על העונשין דיני עקא, דא האחרונות. בשנים עדים

פשיעה. תופעות עם בהתמודדות התאמתן לבחון כדי ושלמה כוללת לבחינה
לענישה, הקשור ההיבטים מכלול הוא חוזר לדיון הראוי ומהותי מרכזי נושא

ועוד. החקיקה בהתאמת הצורך הפעלתם, אופן סוגיה,
של האינדיבידואליזציה של בעקרון ובצדק, בדין לטעמי דוגלים, המשפט בתי
לפי ועברו, רקעו פי על נבחן עבריין וכל נסיבותיו פי על נדון מקרה כל העונש.
המחדל או המעשה נסיבות ולפי בו שקיננה הפלילית המחשבה של אופייה
מייתרים אינם אלה כל ייחודית. אישית בחינה מתחייבת ממילא הספציפיים.
ועל הקורבן על ולהשלכותיהן לתוצאותיהן בפשיעה, למגמות לב תשומת את
את גם הענישה במסגרת לשקול מותר כן ועל יותר הרחבה האנושית הסביבה
על  חיים אנו בה המציאות עברייניתפלונית. תופעה של ותדירותה היקפה
במסגרת הנבחנים היסודות מן אחד היא גם לעיל, כבר שהוזכרו מרכיביה
שהנסיבות ככל כי בעבר כבר הוער בדינו. שהורשע לעבריין העונש של התאמתו
האישיות הנסיבות של משקלן וקטן הולך יותר, אכזרי והמעשה יותר חמורות
הבדיקה בדרך אלא ההכללה בדרך שלא כמובן, הכל העבריין; של לקולא

עניין. של לגופו הפרטנית

השופט כב' של בראשותו הוועדה ידי על נעשתה זה בתחום חשובה עבודה
הדעת שיקול של ההבניה בדרכי שדנה (1997 גולדברג, (ועדת גולדברג אליעזר
החוקיות "עקרון שלה, וחשבון בדין הוועדה, של כדבריה הדין. בגזירת השיפוטי
את גוזר כשהוא הדין בהפעלת השופט של דעתו שיקול גדרי את לקבוע מחייב
הפערים את להקטין וכדי מראש וצפיות בהירות ודאות, ליתר לגרוס כדי הדין,
הציבור שבין האמון מערכת בפסיקתם. שוויון וחוסר שונים שופטים בין בענישה
הדין גזירת כי הציבור בקרב החשש, יוסר אס מחוזקת, תצא המשפט בתי לבין

25



הבא המילניום סף על משפטית מדיניות שמגר מאיר

ביתהמשפט יפעיל שעלפיהם וכללים עקרונות וייקבעו שרירותי באופן נעשית
שבה הרוב דעת אשר הוועדה, דברי כאן עד הדין". את לגזור בבואו סמכותו את
והרשות המבצעת הרשות עלידי הופעל טרם הדו"ח עקא; דא עלי. מקובלת
שהוועדה המחייבים הדפוסים ואומצו נוצרו טרם אומר, הווה המחוקקת,
לטעמי כיום דרושה הדעת, שיקול להבניית מעבר ועוד, זאת אליהם. כיוונה
סוגי של הפעלתם אופן עניין כולל כולו, הענישה תחום של וכוללת חוזרת בחינה
את לקיים כדי במצוי יש אם השאלה, הצגת תוך אכיפתם, ומידת הענישה
לתופעות יעיל מענה להיות כדי עתה הנוהגת הכללית בגישה יש ואם הרצוי,
בשעתו שמונתה ועדה כי להזכיר, הנכון מן זה בהקשר הענישה. מופנית כלפיהן
אחת לא שאירע כך, על הצביעה שחל, משה מר הפנים, לבטחון השר עלידי
התחמקו או העונש, לריצוי התייצבו לא הנדונים אך שירות, עבודת עונש שהוטל

המלא. מריצויו אחרת או זו בדרך

באלימות, משופעים ואנו וגדלה הולכת בחברתנו הפליליות התופעות חומרת
הללו העבריינות מקרי על והשומע הקורא קשות. מין ובעבירות בגרםמוות
 הענישה כי ולהזכיר, לשוב יש מהם. העולה כל מול אחת לא נחרד לסוגיהם
כלולה מטרותיה בין אחת. מטרה רק משרתת ואינה במגמותיה חדממדית אינה
עיניו מול המצטברים הנתונים במכלול דומיו. ושל העבריין של ההרתעה גם
אמרתי הקורבן. של מקומו להיפקד צריך לא העונש את שגוזר מי של ומחשבתו

הפרשיות: מן באחת זה בהקשר

או החשוד זכויות בין איזון על לדבר "מרבים
אופן מבחינת הציבור. זכויות לבין הנאשם
דימוי זה ניסוח עמו נושא השומע, של התייחסותו
עוצמת מול הנאשם) או (החשוד נרדף פרט של
אדיר, קולקטיבי גדול אח החברתי, ה'גוליית'
כאמור תיאור אולם אגרופו. את כביכול, המניף,
לאשורה: למציאות דעתו את בהכרח נותן אינו
הפזיז האדם השודד, האנס, האלים, העבריין
התדיר המיידי, האיום הם אדם, חיי המסכן
אינה שהחברה הישע, חסר הקורבן על והאפקטיבי
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פי על ., צרה בעת עליו להגן מסוגלת אינה או יכולה
ולעתים מעשה, לאחר רק לפועלה נחלצת היא רוב
האיזון אחרות, במלים מדיי. מאוחר גם קרובות
לבין ורבכוח אנונימי ציבור בין למעשה, אינו,
בעבירה שמואשם מי בין אלא הנאשם, או החשוד
לבין שבה ולפרטים לחברה מסוכן להיות וממשיך
עד שהיה ומי בכוח או בפועל העבירה קורבן

; לעבירה

בשורה עמו נושא וחירותו האדם כבוד יסוד: חוק
זו בשורה אולם בחברה, פרט לכל חקוקה חוקתית
קורבן שבה. לעבריינים רק ולא החברה לכל נועדה
זכאים תמיםדרך אזרח וכל ובכוח בפועל העבירה
אימה פחד, מפני חירותם ועל כבודם על להגנה
אישה של זכותה הנאשם. מן פחות לא ופגיעה,
אינה ולהשפלות למכות מושא ולהיות לשוב שלא
של זכותה לחירותו. המכה בעלה מזכות פחותה
קורבן להיות שלא בדרכים לתומה הנעה צעירה
שלא הנאשם מזכות פחותה אינה נוסף, לאונס
מן זה כהוא להפחית כדי כאן באמור אין להיעצר.
שזכויות כך על דווקני באופן להקפיד החובה
אולם ויובטחו, יוגנו הטרוםשיפוטי בשלב הנאשם
החובות את למצות כדי בלבד זו בהקפדה אין
זכויות הקניית היסוד. חוק מתוך ועולות הקמות
האזרח הכול, על שתחול דינה היסוד חוק מכוח
(דנ"פ והקורבן" הנאשם והמבקר, התושב והגר,

.(2316/95

הנכון מן זה, לעומת וזה זה לצד זה שקילתם ובעת הנתונים של היחסי במשקל
במציאות שמעוללים למה והאמיתיות, הנכונות בפרופורציות נאות ביטוי שינתן
מהות לכל זה ובכלל בכוח ולקורבנות בפועל לקורבנות האחר, לאדם שלנו
גם להשפיע צריכים אלה כל בתוכה. ולשרוד לחיות והיכולת דמותה חברתנו,
של התוצאה מול עונשו מהות שבוחנים בעת בעבריין, הראוי הטיפול אופן על

העבירה.

השחרור שאלת פרטני, כנושא אצלנו, מתעוררת לעיל שנאמרו לדברים בהקשר
הקובעת לשגרה זה בתחום נתפסנו ברצח. מורשעים של המאסר מן המוקדם
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כיום המקובל הממוצע ברצח. שמורשע מי לכל ונמוך אחיד עונשי משותף מכנה
והפחתת העונש קציבת בעקבות אוטומטי, כמעט שחרור, רבים במקרים הוא
של דברו מאסר. שנות שתיםעשרה עד כעשר של בפועל ריצוי אחרי שליש,
אמנם המאסר, תקופת קצב ולא עולם מאסר הטלת של חובה שקבע המחוקק
בית של דעתו להבעת לא אולם המקרים בין ולדירוגים להבחנות בסיס יצר
עשתה השגרה הקונקרטי. במקרה רצח על העונש קציבת בעניין מראש, המשפט,
של אוטומטית כמעט הפחתה המעצבת אחידה פרדיגמה בעבר ויצרה שלה את

שיהיה. ככל מזעזע הרצח מעשה יהיה החובה, עולם מאסר

אשר בארה"ב הנוהגת לשיטה במעבר להימצא יכול המתוארת לתופעה הפתרון
את המגבילה ספציפית הוראה בגזרדינו לקבוע המשפט בית מוסמך לפיה
כאשר העונש ריצוי במהלך רצח על העונש במידת הדנות הרשויות של סמכותן

החוזר. המנהלי העיון בשלב בעניין לדון יבקשו

תעבורה עבירות

אשר העונשין, דיני מתוך נוסף מוגדר תחום של המיוחד לאזכורו מקום יש
לעיון. הראויות וקושיות בעיות עולות אליו בקשר

זה לעניין הציבור. את ומטריד מדאיג בדרכים ופצועים הרוגים של הרב המספר
או אלו תנודות על המצביעות הסטטיסטיות בהשוואות רוגע למצוא ניתן לא
ביותר. קשים מקרה בכל הם האבסולוטיים המספרים הנפגעים: בהיקף אחרות
עבירות של או ברשלנות מוות גרם עבירות של תוצאה הן התאונות מן נכבד חלק

לסוגיהן. התנועה

מספר את גם זו ובדרך  התנועה עבריינות את לצמצם כדי הננקטים האמצעים
חינוך, בעיקרם כוללים הם רבתחומיים: כנדרש, הם,  קורבנותיהן התאונות
הנדסי ופיקוח טיפול בפרט, הנהגים ושל בכלל הציבור של הדרכה הסברה,
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את האוכפים הגורמים של בכבישים נוכחות לסוגיהם, הרכב ובכלי בדרכים
ובחיוניותם בחשיבותם זה כהוא ראש להקל אין השפיטה. ולבסוף החוק כיבוד
שיטה תתכן לא בלעדיהם הנ"ל. ברשימה כראשונים המנויים הנושאים של
בנושא זה במאמר ענייננו אולם התנועה. עבירות עם התמודדות של כלשהי

בו. רק כאן אדון כן ועל השפיטה נושא והוא ברשימה האחרון

משנת והחל שלום שופטי לידי החוק, לפי נמסרה, הראשונה שבערכאה השפיטה
תעבורה, בעבירות לדון כדי במיוחד המתמחים שופטים לידי גם 1958  תשי"ח
פקודת לתיקון חוק ראה התעבורה, לפקודת 18ב (סעיף התעבורה שופטי הם

התשי"ח1958). התעבורה,

המחוקק צעד תעבורה בעבירות לדון שהוסמכו ייחודיות שיפוט מסגרות בהקמת
 תש''ט חיילים), דין  תנועה (עבירות החירום שעת תקנות בעקבות רבה במידה
בתאונת מותו אחרי מרדכי", "מבצע במסגרת 1949 בינואר שהותקנו 1949

ידי על הוארכו אלה חירום שעת תקנות ז''ל. נמצאבי מרדכי אל"מ של דרכים
שולבו תנועה עבירות של בצבא השפיטה בעניין שההוראות עד לעת, מעת הכנסת

.1955  התשט"ו הצבאי, השיפוט חוק לתוך המחוקק ידי על

,198 עמ' ,776 התשל"ה, (ס"ח התעבורה לפקודת התיקון הצעת הוצעה כאשר
לעבירות יוחדה שסמכותם תעבורה שופטי של מינויים להנהיג שביקשה ,(199

בעבירות שפיטה בענייני מיוחד "הסדר מוצע כי החוק בהצעת צוין תעבורה
וחומרת אחד מצד מספרן של המתמיד והגידול התעבורה עבירות ריבוי תעבורה.
המשפט בבתי מתאימים סידורים מחייבים שני, מצד בכבישים הביטחון מצב
כך לשם ולייעולו. בהן השיפוט להחשת שיביאו אלו, עבירות נידונות שבהם
המשפטית, להכשרתם נוסף אשר מיוחדים תעבורה שופטי צוות למנות מוצע

תעבורה''. בענייני מתאימה הכשרה גס מהם תידרש
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מספר של יוצא פועל אפוא, הייתה, תעבורה בענייני הייחודית השפיטה הנהגת
מטרות:

העבירות. ריבוי מול שופטים ייחוד (א)
הדיון. ייעול (ב)

תעבורה. בענייני הכשרה עם משפטית הכשרה שישלבו שופטים מנוי (ג)

שנקבעו השופטים אם לשאלה במענה מתמצית אינה השפיטה של האפקטיביות
התיקים של הגדולה בכמות הטיפול על מתגברים תעבורה בעבירות לטפל
תופעת את לצמצם כדי מקוימת פלילית שפיטה המשפט. לבית המוגשים
את והן שנאשם מי את הן להרתיע וכדי הספציפית או הכללית העבריינות
מתן ידי על רק אפוא, מושגת, אינה השפיטה של המטרה העברייניםבכוח.
הליכי של זה יסוד של קיומו כי אם הדרושים, ובקצב במהירות דין פסקי
של הדרוש האפקט השגת לשם חיוני ואף רבה חשיבות בעל כמובן הוא השפיטה
יכול אינו תעבורה בענייני והמרתיעה היעילה הענישה נושא אולם שפיטה. כל
מדינות למשל  הדמוקרטי בעולם מתוקנות מדינות בחשיבותו. כמשני להיחשב
במצב נהיגה (כגון מסוימות שעבירות כך על רבה הקפדה מקפידות  סקנדינביה
אשר ענישה וברמת מהיר באופן ייענשו מוגדרת) בכמות אלכוהול צריכת שאחרי

עלמא. כולי כלפי בחוק, קבוע שלה המינימום

אשר הולמת, ענישה מבטיחים בו היחיד האופן איננו מינימום עונשי קביעת
מלאה, סמכות המשפט בתי בידי בכביש. הנהגים התנהגות על להשפיע עשויה
את ההולם עונש דעתו שיקול לפי לקבוע הסנקציות, מגוון פני על הפרושה
לא שהעונש ובלבד העבריין, של ורקעו אופיו ואת העבירה מעשה של מהותו
עונשי להנהיג שלנו המחוקק ראה זאת עם בחוק. הקבוע המקסימום על יעלה
חדש) (נוסח התעבורה לפקודת 64 בסעיף (למשל מסוימות עבירות לגבי מינימום
כי, מנדטורית אינה המינימלית הסנקציה רשלנית); בנהיגה מוות בגרימת הדן
שלא המשפט בית מוסמך לדעתו, זאת מצדיקות הנסיבות אם בחוק, כאמור
אינו זו בסמכות השימוש הדין. בפסק שיפרש מטעמים מינימום מאסר לפסוק
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של פועלם את אצלנו וביטל המחוקק הוסיף  בתשנ"ה  יותר מאוחר נדיר.
אינן התנועה עבירות אשר הכלל מן יוצאים של קטן למספר (פרט החובה עונשי
מעונש קל עונש להטיל ניתן חובה עונש בחוק נקבע אס גם כי בקובעו, ביניהן)

(1977 התשל"ז העונשין, לחוק א' 35 (סעיף החובה

ואם להם שהוקנו הכוחות את מפעילים בתיהמשפט האם כמובן, היא, השאלה
מביאה סביר, לספק מעל המוכחת תנועה עבריינות כי בציבור, תחושה יש

השפיטה. מטרת את המשיגה מרתיעה ענישה בעקבותיה
אלו תעבורה. בעבירות מיוחדת חשיבות בעל הוא האפקטיבית ההרתעה יסוד
העולים לחיובים לב תשומת חוסר עקב זה יהיה רבים, אזרחים עלידי מבוצעות
בנהיגה ריסונים לאמץ נכונות חוסר בשל או הרלבנטיים החיקוקים מן
שבעבירת הקלון היעדר הרשות. עלידי לפרט מוכתבים אשר היוםיומית
והיעדר התאונה) קרבן זניחת לדוגמא עבירות, של קטן למספר (פרט התעבורה
הדילמה מול כלל בדרך האזרח את מציבים להרע, או לפשוע הפלילית המחשבה
היותם עצם בשל החיקוקים של להוראותיהם להישמע אם והפשטנית, הפשוטה
אחר, לאדם הסיכון או האישי הסיכון מכך. לחמוק או לאו, ותו שבדין חיובים
המחדל, או המעשה בעת התנועה עבריין לעיני קרובות, לעתים עולים, אינם
לא זה "לו שלפיה בסיטואציה, קרובות לעתים עצמו את מעמיד הוא שהרי
לפעמים כן, על יוצרים, ולהצטדק להסביר והצורך לדין ההבאה עצם יקרה".
שלם אינו כן ועל עבריין, עצמו רואה אינו הוא כי הנאשם, אצל ורוגז תרעומת

שהטרידוהו. כך עם

קרובות ולעתים  בכוחו כי משמעותית, חשיבות אפוא, מקבל, בסנקציה האיום
אם בין המחוקק, עלידי המוכתבת התנהגות הנהג על לכפות  בלבד בכוחו מאד
ההתנהגות אחרות, במלים לאו. אם ובין שבהוראה להגיון להסכים נוטה הנהג
בחקיקה המוכתבים הבטיחותיים לכללים עצמה להתאים חייבת בדרך
הרגלי צומחים מתוכה אשר הכפייה, את יוצרת והסנקציה הרלבנטית

ההתנהגות.
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את יוצרות אינן אחרת בדרך מדי מקילה גישה או מזעריים עונשים הטלת
לעתים מגבירות ואף התעבורה, דיני אכיפת לשם הנדרשת הנגדי הלחץ תחושת
אמצעי או הטרדתחינם אלא הייתה לא לדין שההכאה התחושה את קרובות

האוצר. קופת להעשרת עקיף

נושא את כן על כולל בדרכים בתנועה החמורות התופעות נגד הרבגוני המאמץ
השפעה להם שתהיה לכך לגיטימית ציפייה יש לתעבורה. המשפט בבתי הענישה
חינוך ידי על רק לא מושגת להיות יכולה וזו הנהגים, התנהגות על מרסנת
האמצעים ויתר בדרכים מרתיעה משטרתית נוכחות ואזהרה, והסברה
האלמנט של לסיועו זקוקים הללו האמצעים כל לעיל. כבר שנמנו החיוניים
התנהגות בעקבות אפקטיביים אמצעים המפעיל הגורם של היינו השיפוטי,
תוך המשפט בית בפני מובא שהמשפט בתנאי (אגב, אדם חיי המסכנת בדרכים
יהיה אם השאלה את עיון בצריך מותיר אני זה בשלב האירוע). אחרי סביר זמן
האמור יחול לא עליהם אשר מינימום, עונשי של הנהגתם ולשקול לשוב מקום

כבר. שהוזכר ,1977  התשל"ז העונשין, לחוק 35א' בסעיף

דבי סוף

נושאים של נבחרת בשורה המזלג בקצה רק לגעת היה ניתן מאמר במסגרת
בהמשך חשיבות כמובן יש החוק. אכיפת לשכלול מוצעות לפעולות הקשורים
שהועלו השונים הרעיונות ויסוננו ייבחנו בהם אשר המתאימים, בפורומים הדיון

לזכות. או לחובה לשלילה, או לחיוב כאן,

נתונה. והרשות צפוי הכל
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 59  35 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (43ח11ק6ז1) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

המשטרה* משח* של התה1ות1
הלל* שלמה

4977  4969 ק6/.י0, קי/ ק//6$<יק 76 *

/'4999 ל(/./קאקט 0109/ £/6ל ,1999 0/./קא0ל קא'גלקל/. (ן.ח.>ן9/

1977  1968 השנים בין ישראל. משטרת של בחייה סוערת תקופה מציג המאמר
והסמכויות היחסים מערכת ועוצבה למעשה, חדשה במתכונת המשטרה, משרד נבנה
אחריות "אין המושג עמד הדיון בבסיס עליה. הממונה לשר ישראל משטרת שבין
סמכויות להרחבת שהובילו התהליכים מוסברים סמכות". ללא מיניסטריאלית
למניעת מנגנונים ולבניית בפועל, וסמכויותיו השר מעמד התחזקות המשטרה, משרד
בעבודת מרכזיים תהליכים מתוארים כן, כמו מהמשטרה. פוליטיים לחצים
הלבן; הצווארון בפשיעת המאבק של המשטרתי המנגנון בנית אלו: בשנים המשטרה
אנשי לגיוס השערים ופתיחת הקבע אנשי לשכר השוטרים שכר להשוואת המאבק
האזרחי המשמר הקמת הפנים, ביטחון על האחריות קבלת וסטודנטים; צבא

בטרור. למלחמה המיוחדת והיחידה

השוטרים, שכר מפכ''ל,  שר יחסי המשטרה, משרד משטרה, מפתח: מילות
 בטרור למלחמה המיוחדת היחידה הפנים, ביטחון המשטרה, על אזרחי פיקוח

משא''ז. האזרחי המשמר ימ"מ,

14  ב שקמה הזמנית, בממשלה כבר החליט ומי קרה, זה איך לברר הצלחתי לא
מובלעת העולם מדינות במרבית שהרי משטרה, משרד להקים ,1948 במאי
ובמקומות ביניהם, מחולקת או המשפטים במשרד או הפנים במשרד המשטרה
מתמנים ומפקדיה העירוניות, הפונקציות לאחת המשטרה נחשבת בעולם רבים

העיר. ראש ע"י

זה. לגיליון במיוחד וחברה'', ''משטרה מערכת לבקשת נכתב זה מאמר *
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ישראל, במדינת הראשון הפנים שר שהיה גרינבאום, יצחק כי לספר היודעים יש
עולם תפישת בשל אחריותו, לתחום המשטרה את לקבל מוכן היה לא

בפולין. ציבור איש בהיותו עוד עליה שגדל "ליברלית",
הדרך, בתחילת כבר הבינו המייסדים אבותינו כי, הטוענים יש זו, סברה לעומת
כל את לאחד רצוי גדולות, בעיות עם קטנה מדינה ישראל, של שבמציאות
במציאות רצוי, לא וכי מיוחד, משרד כך לשם ולהקים המשטרה, של הפונקציות
לפי משטרה קציני ימנה מקומית רשות ראש שכל שלנו, והחברתית הציבורית
נראה מיוחד, משטרה משרד להקים שהוחלט ברגע כך, או כך טעמו. ולפי רוחו
מאליה. ומובנת טבעית הייתה משטרה, כשר ז"ל שטרית בכור של בחירתו כי
ממש של ידע לו שהיה היחידי היה שטרית הראשונה, הממשלה חברי מכל
בהיותו המנדט למשטרת התנדב ,(1895) טבריה יליד שטרית, משטרה. בענייני
בשנת תלאביב. משטרת מפקד לרבות מרכזיים, תפקידים בה מילא ,24 בן
השלום משפט בית נשיא  מכן (ולאחר שלום שופט למשרת שטרית נתמנה ,1935
צריכה הייתה ושופט, בכיר משטרה קצין היותו עובדת לכאורה, בתלאביב).
אולם הבריות, בעיני והן המשטרה אנשי בעיני הן סמכותי מעמד לו להקנות
שטרית; של וצניעותו הנוח מזגו בשל הדבר נבע אולי כך. היה לא זה מה משום
וסמכותיים; תקיפים אנשים היו המשטרה שמפכ''לי מהעובדה, הדבר נבע אולי
הסמכויות ניתנו המשטרה שבפקודת מהעובדה, הדבר בוודאי נבע לכל, ומעל
ואילו המדינה, חוקי לפי לפעול כמובן, שחייב,  המשטרה למפכ"ל הממשיות

מאוד. מוגבלות וסמכויותיו שולי, הינו המשטרה שר של מעמדו
להקים המייסדים אבותינו השכילו המדינה, הקמת עם כי ולומר, לסכם אפשר
גדולה העולם), מדינות במרבית שקיים למה (בניגוד אחידה לאומית משטרה
משטרה שר ונתמנה המשטרתיות, הפונקציות כל את שכללה יחסית, וחזקה
בידיו שיש משטרה, משרד היה, שלא כמעט או היה, לא למעשה אולם, מנוסה.

אחרים. ממשלתיים במשרדים שקיימות ופונקציות, סמכויות
מה לו אין כי התדמית, של היווצרותה אפשר שטרית של והסובלני הסלחני מזגו
עבורו, במיוחד נתפר משטרה שר של התפקיד עצם כי המשטרה, בענייני לומר
כדי נוצר התפקיד כי לספר, אז נהגו דיוק, (וליתר ממש של צורך בכך שיש בלי
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תפקידו שכל נטען, המזרח...). עדות ולבני לספרדים פיצוי או סוכרייה מעין לתת
שהוכנו התשובות את הכנסת בימת מעל מקריא שהוא בכך מתמצה השר של
המשטרה. בענייני היום לסדר ולהצעות הרבות לשאילתות המשטרה, ע"י עבות
לא (ששמעתיה בכירים משטרה קציני של בפיהם החצופה האמרה התפתחה כך
חזרה גס כך מיניסטריאלי. בדרג דובר יש למשטרה כי אוזני!), במו אחת

משטרהי שר דרוש בכלל מה לשם = בציבור השאלה ונתעצמה, חזרה ונשנתה,
.1966 עד שנה, 18 כ במשך משטרה שר בתפקיד לכהן המשיך שטרית בכור
ותיק, ממשלה חבר שהיה לאחר ז"ל, ששון אליהו זה בתפקיד אותו החליף

שנים. כשש במשך הדואר כשר וכיהן יחסית,
היקף שלפיה זו מציאות לשנות ששון אליהו ניסה לתפקיד, כניסתו עם
אטום בקיר נתקל מיד אך קטנים, כה הם השר של מעורבותו ומידת סמכויותיו
 כאמור  היטב המעוגנת עמדה המשטרה, מפכ"ל מצד נוקשה עמדה של
התגלעה ,1967 בתחילת לתפקידו כניסתו לאחר קצר זמן המשטרה. בפקודת
בתפקוד למעורבות השר של רצונו על למפכ"ל השר בין ממש של מחלוקת
והגיעו הדואר), כשר כיהן כאשר משרדו בענייני מעורב שהיה (כפי המשטרה
גיבוי למעשה נתן ממשלתי בדרג המחלוקת בירור סתום. מבוי לכדי הדברים
עמד ששון ואליהו המשטרה, פקודת על בהסתמך דווקא, המפכ"ל לעמדת
עם המשבר פרץ שבינתיים אלא המשטרה. כשר תפקידו סיום בפני כנראה
לקרן נדחק הזה הפנימי העניין וכל הימים, ששת מלחמת את שהוליד מצרים,
עצמו ששון והן הממשלה הן עניין, של בסופו ונשתתק. ערך, נטול כעניין זווית
לכהן המשיך ששון יותר. גורליים יותר, חשובים בדברים לעסוק, ורצו עסקו,
בלי ,1969 בסתיו השישית הכנסת של הקדנציה סוף עד משטרה כשר בתפקידו

משמעותי. באופן המצב את לשנות עוד לנסות

15 ב החדשה הממשלה של כינונה עם משטרה כשר לתפקידי נכנסתי אני
הטיל שהנשיא מאיר, גולדה השביעית. לכנסת הבחירות בעקבות ,1969 בדצמבר
לאחר המשטרה. תיק את לקבל לי הציעה הממשלה, את להקים עליה
מעונין אינו השביעית) הכנסת חבר להיות (שנבחר ששון אליהו כי שווידאתי,
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המינוי, את מאוד הערכתי בחיוב. נעניתי בתפקיד, להמשיך מתכוון ואינו עוד,
הבעיה. לגודל מודע הייתי לא אולם, פעילותה. ואת המשטרה את התפקיד, את

החדשה, הממשלה הקמת את הכנסת אישרה שבו היום למחרת באתי כאשר
יפות, פנים בסבר נתקבלתי בירושלים, הלל ברחוב אגרון בבית המשטרה למשרד
דומה  שמצאתי מה משטרה. משרד על לדבר מוגזם כי לדעת נוכחתי מיד אך
אך ויפה, גדול חדר היה לשר ממשלתי. למשרד מאשר צנועה שר ללשכת יותר
ולא מנהל, עמד בראשו חדרים. ארבעה  משלושה מורכב היה המשרד כל
המשטרה על סמכויות כל אין המשטרה משרד שלמנהל ללמדך מנכ"ל, חלילה
בן (יוסף במשטרה ניצב היה שלו שהמנהל ממשלתי משרד מצאתי כך עצמה.

י צנועה שר לשכת עוזרים. שלושה  שניים ולו פורת),

אלה כי לי, הוסבר תיקים. של עצומה ערמה שולחני על מצאתי כניסתי, ביום
בדוק הכל שעות, 48  24 בת חופשה לקבל שצריכים אסירים של תיקים הם
שנוצרה מאחר השר. חתימת ללא לחופשתם לצאת יכולים הס אין אך ומבורר,
אני ועתה שיחתום, מי היה לא  השרים להחלפת עד ביניים תקופת מעין
מנת על במהירות, הללו התיקים על ולחתום עדיפות, לעניין לתת מתבקש

כדין. להם המגיעות קצרות לחופשות לצאת יוכלו אלה שאסירים
סיזיפי. עיסוק זהו כי אבסורד, זה כי למסקנה והגעתי וחתמתי, וחתמתי חתמתי
זו סמכות לו האצלתי ז"ל, ניר אריה גונדר רב הסוהר, בתי שירות לנציב קראתי
מיוחדים, למקרים פרט אסירים, של קצרות לחופשות בקשות על חתימה של
רוצחים ביטחוניים, אסירים של עניינם כגון דעת, שיקול באמת המחייבים
טכניות, לחתימות זמנו עיקר את יקדיש שהשר ראוי כי חשבתי לא בזה. וכיוצא
יבדוק שהוא צורך שיש ומבלי יכול, שהוא מבלי דעת, שיקול כל עמן שאין

שלו. הגושפנקא מתן לפני בעצמו וישקול

לרבות ציבוריות, בהופעות להרבות כלל לעצמי קבעתי לתפקידי, כניסתי עם
נושאים לאותם הציבור את לקרב כדי באוניברסיטאות, סטודנטים בפני
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להיווכח נדהמתי בפרט. המשטרה, של ולנושאים בכלל, בהם, עסקה שהממשלה
שר תפקיד ולגבי המשטרה לגבי בציבור שקיימת ואיההבנה הביקורת במידת
שר ותפקיד המשטרה משרד כי הייתה ונשמעה שחזרה טענה המשטרה.
לא זה תפקיד וכי ז"ל, שטרית בכור את לפצות כדי "במקרה", נוצרו המשטרה,
את הופך משטרה, שר תפקיד של קיומו שעצם אלא מיותר, שהינו בלבד זו
של קיומה דווקא כי להסביר כוחי בכל ניסיתי משטרה". ל"מדינת המדינה
הופך והממשלה, הכנסת של ציבורי פיקוח ללא סמכויות, רבת ארצית, משטרה
שמטבע שר, עומד שבראשו משטרה משרד משטרה. למדינת המדינה את
דין לתת שחייב ממשלה, וחבר כנסת חבר ציבור, איש אזרח, הינו הדברים
המשטרה. על יעיל אזרחי פיקוח להבטיח יכול הוא רק הבוחרים, לציבור וחשבון
שאומרים כצדק כמוהו שפיקוח, הבנתי ואז משכנעים, אינם שהדברים ראיתי
רק לא צריך פיקוח, גם כן להיראות, גם אלא להיעשות רק לא צריך הוא כי עליו
האמת ולמען נראה, לא הפיקוח שלנו, במקרה להיראות. גם אלא להיעשות,

נעשה... לא כמעט גם הוא
המשטרה, שר של במעמדו משמעותי שינוי להחיל יש כי למסקנה, הגעתי
תפקיד למלא מוכן הייתי לא שאישית משוס רק לא ובסמכויותיו. בתפקידו
היום לסדר והצעות שאילתות על בדיעבד תשובות במתן ולהסתפק "ייצוגי",
עשורים משני למעלה לאחר כי שהערכתי, משום גם אלא בכנסת, שמועלות
תפקידו לגבי נדיבה סלחנות של התקופה שוב לבלי חלפה המדינה, הקמת לאחר
משוכנע והייתי  משטרה שר וישנו משטרה משרד קיים אם המשטרה. שר של

והשר. המשרד בתפקידי ממש של תוכן לצקת חייבים  חיוני אכן שזה
חוקי לפי פועל והוא המשטרה, פקודת פי על לו נתונות המפכ"ל של סמכויותיו
הגבוהה מהאחריות להשתחרר יכול השר אין כי סברתי, זאת, עם המדינה.
ולפקח הנעשה אחר לעקוב מעשה, לפני להנחות תפקידו: עליו שמטיל והמלאה
מחדליה. ועל המשטרה של פעולותיה על הציבורית באחריות ולשאת עליו,
והשר, הכוללת, מהאחריות חוצנה לנער יכולה כממשלה הממשלה אין בעצם,
עליו. מוטלת והאחריות אליו, עוברת הסמכות נציגה. הוא ממשלה, חבר שהוא
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איש שהיה ז"ל, קופל פנחס רבניצב המשטרה, מפכ"ל עם הרבות בשיחותיי
אין בידי. חרס העליתי  מאוד צנוע איש היה  ואישית ונפש, בלב ומסור חביב
וקופל שנה, מעשרים למעלה במשך שנתגבשה מציאות לשנות פשוט דבר זה
לשנות מרצונו יד ייתן הוא אס לפיקוד, חבריו יאמרו מה בלבו חשב גם בוודאי
גם ששון. אליהו של ניסיונו לתוצאות בוודאי, מודע, גם היה הוא עולם. סדרי
וחיפשתי טעויות, אותן על לחזור לא דרך כל וחיפשתי לכך, מודע הייתי אני
שכל והתדמית המציאות את במשהו, גס ולו לשנות, לי שתאפשר אחיזה נקודת
לפרוץ דרך חיפשתי מיניסטריאלי''. בדרג "דובר להיות הוא השר של תפקידו
(בלשון "נבדל" בעמדת להימצא בלי המשטרה, פקודת של הסגור המעגל את
על ושוב שוב עברתי המשטרה. לפקודת במנוגד לפעול ולא כדורגל), שחקני
שם כתוב ואכן ,(1971 התשל"א חדש], [נוסח המשטרה (פקודת המשטרה פקודת
השר): המלצת לפי הממשלה, בידי (המתמנה הכללי המפקח כי במפורש,
אחראי ויהיה הפעלתה, ועל ניהולה סדרי על משטרתישראל, על "...יפקח
זה למעשה, שברשותה...". ולאפסניה בה הכרוכות ההוצאות כל על להשגחה
התורפה, נקודת את גס מצאתי אך דרך. כל אין ולכאורה הכל, את מכסה כאילו
, ''...למלא רשאי הוא כי נקבע, הכללי המפקח בסמכויות אכילס". "עקב את
לזציו מדרגת שלמטה בדרגה משרה כל אחרת, בדרך או בדרגה העלאה עלידי
קציני של בדרגות העלאה בכירי קצין מדרגת למטה רק בכיר...". משטרה

השר! חתימת מחייבת בכירים משטרה
ומביא בכיר משטרה קצין בדרגות מינויים לגבי מסכם המפכ"ל כי היה, מקובל
מחפש. שאני התורפה נקודת זוהי כי בלבי החלטתי השר. לחתימת התיק את
הגיעו אלו חדשים. ומינויים בדרגה עליות בכירים לקצינים הבטיח המפכ"ל
שהאנשים לכך לבי תשומת את הפנה קופל עליהם. חתמתי לא אך לשולחני,
מעט אני כי השבתי, פעם בכל המנויים. את אעכב שלא וביקש לחתימתי, מחכים
ושלוש, פעמיים פעם, קרה כך התיקים. על אעבור  ולכשאתפנה לאחרונה, עסוק

עליהם. חתמתי שלא תיקים הרבה נצטברו שולחני ועל
שהוא כיוון רב, זמן להמשך יכול שאינו תקין, לא מצב זה כי ברור, לי היה
קשות לפגוע כדי בו יש כן, על יתר בה. ופוגע המשטרה פעולת את משתק
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תפקיד או בדרגה עלייה הקצינים לאחד מבטיח הוא המפכ"ל של ביוקרתו
מאוד, ומנוסה מאוד נבון אדם שהיה קופל, הפועל... אל יוצא הדבר ואין חדש,
הדלת את סגר לחדרי, נכנס הוא מה, זמן אחרי מיותרים. להסברים הצטרך לא
רציתי לא הרבה. כך כל רציתי לא שלב באותו רוצה?" אתה מה "אז ושאל:
רק רציתי תסתיים. איך לדעת ואין המערכת, את שתזעזע גדולה, במהפכה
ורציתי התיקון, את לקבל קופל על להקל רציתי בחומה. ראשון סדק התחלה.
נוספים שינויים מכן, לאחר כי בטוח הייתי ובשלום. בשקט יעבור הדבר כי

הראשונה. הפריצה הייתה חשובה קלות. ביתר יתקבלו, ואף יעשו,

על מאבק של ולאכלכךנעיס הלאקל הניסיון את עברתי תקופה באותה
הרבים עוזריו ועם ז"ל ספיר פנחס התקיף האוצר שר עם המשטרה תקציב
עצמה. המשטרה ידי על כולו הוכן שלמעשה תקציב על נלחמתי האוצר. במשרד
של לשאלתו ובממשלה. באוצר להעבירו הייתי ואמור המוכן, מן אותו קיבלתי
שלא תקציב על להגן יכול אינני כי הסברתי רוצה, אני מה אלי קופל המפכ"ל
המשטרה. למשרד תעבור המשטרה של התקציב יחידת כי ודרשתי ידי, על הוכן
שזה כך אנשים, ארבעה  כשלושה הכל בסך יחסית, קטנה, ביחידה היה מדובר
כל על חתמתי ואני הסכים, קופל הספים. אמות את שמזעזע כצעד נראה לא

בדרגה. ההעלאות
הביאה משמעותית, ולא צנועה שנראתה ככל המשטרה, למשרד התקציב העברת
קדימויות, סדרי של בחינה בקרה, התחלת אפשרה היא אמיתית. למהפכה
שאפשר כך והקצאותיה, המשטרה פעולות עם יותר קרובה היכרות  ובמיוחד
תיאורטיות, סמכויות רק לא המשטרה משרד בידי ניתנו רגע מאותו כי לומר
של אמנם, קטן ראשון, צעד כאן היה  לכל ומעל ממשי. פיקוח מכשיר אלא

דרך. פריצת

הסטודנטים ציבור בפני במיוחד הציבור, בפני הרבות הופעותיי בכל
אז הייתה זו השוטרים. של רמתם על טענות ושוב שוב שמעתי באוניברסיטאות,
על שהושמעו הנלוזות הבדיחות את זוכר ואני בציבור, הכללית האווירה
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כי  בזוגות? תמיד מסתובבים שוטרים מדוע שהילך: הסיפור ואת השוטרים,
לאכוף האמורים באנשים בוטה זלזול לכתוב... יודע ואחד לקרוא, יודע אחד
זו להתייחסות הסיבה כי לדעת נוכחתי החוק. בשלטון פגיעה הוא החוק, את
האזרחים בין עוינות) כדי עד (לפעמים ניכור דברים: בשני בעיקרה נעוצה
סולם "בתחתית הייתה השוטרים של משכורתם כי והעובדה לשוטרים,
המוכנים נמוכה, כה במשכורת להסתפק המוכנים אנשים במדינה". המשכורות
לא בציבור מכך. ליותר ראויים שאינם עליהם חזקה הסולם", "בתחתית להיות
שליחות ותחושת התנדבות של ביטוי במועט הסתפקות של זו בנכונות ראו
בהם. הזלזול את המצדיקה השוטרים, של לנחיתותם הוכחה אלא ציבורית,
מאוד. מוגבלת כמובן הייתה זה, עוול זו, מציאות לתקן המשטרה של יכולתה
תנאי על שכר, על להיאבק ממשית יכולת לה ואין עובדים, ועד למשטרה אין
משטרה קציני כמה של בלבם מחשבות לעתים עלו ושם פה וכיו"ב. פרישה
לשוטרים שאסור משוס רק לא הסף, על נדחה הרעיון אך שביתה, על להכריז
כאילו המפכ"ל, גם לה שותף שהיה שהושמעה, הטענה משום גם אלא לשבות,
שאפשר להוכיח תצליחו עוד וציניות: הומור מתוך בעיקר אך ריאליזם, מתוך

משטרה... בלי גם מאוד יפה להסתדר
העיקריים מתפקידיו אחד הרי עובדים, ועד למשטרה אין אם כי למסקנה הגעתי
על למאבק להיכנס והחלטתי עובדים, ועד להם להיות הוא המשטרה שר של
והסוחרים, השוטרים של השכר), מתנאי חלק (שהם פרישה ותנאי שכר תנאי
בכ עת באותה היה מדובר ועיקר. כלל קל דבר זה אין כי לדעת נוכחתי ומיד
מסתכמת שכר העלאת וכל הסוהר), בתי שירות אנשי (לרבות איש 20.000

"לעת מובנים מטעמים לה, התנגד שהאוצר למדי, משמעותיים בסכומים
לגבי שמקובל למה השוטרים של השכר תנאי את להשוות דרשתי הזאת".
חשיבותו הכרת אך עובדים, ועד אין לצבא גם אמנם, הקבע. בצבא המשרתים
ההתשה, ומלחמת הימים ששת מלחמת שלאחר תקופה באותה בייחוד ועוצמתו,
והן בשכר הן מאוד, הוגנים תנאים הקבע צבא למשרתי שהובטחו כזו הייתה
גם היו ואכן התקבלה. לא בקשתי הדמיון, חרף כי נסתבר הפרישה. בתנאי
או קצינים כלל בדרך היו הקבע צבא משרתי = להתנגדות אובייקטיביות סיבות
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ולפיכך קצונה, דרגות ללא רבים משרתים במשטרה ואילו מקצוע, אנשי
לקבל לנסות אגודל, בצד עקב ללכת כאן גם החלטתי תופסת". אינה "ההשוואה
מכן שלאחר אמונה תוך ההתנגדות, בחומת בקיעים ליצור לקבל, שניתן מה
השוואת על רק נדבר בינתיים כי הסכמתי הקו. את ליישר יהיה אפשר
דרגות בעלי שוטרים של משכורתם העלאת (ואכן הקצינים של דרגותיהם
בבעיה גם נתקלנו משטרה). כשר כהונתי תום לאחר יותר, מאוחר באה אחרות
בגיל נוחים בתנאים לגמלאות יציאה מעודדים, ואף מאפשרים, בצה"ל .. נוספת
לעודד הצדקה או הגיון כל אין במשטרה הצבא. של מבחינתו ובצדק מאוד, צעיר
של פרישתם לגבי שונים כללים לעבד צריכים והיינו ארבעים, בגיל כבר פרישה
לויכוחים נקלעתי הללו, הדברים בכל יותר. מתקדמים בגילאים משטרה אנשי
מאמץ כל עשיתי ולוועדותיה. לכנסת הגיעו והדברים האוצר, פקידי עם רבים
אצל הבנה גיליתי כי לציין ועלי הללו, התביעות בצדקת בכנסת חבריי את לשכנע
אלה, שינויים להחיל הכנסת בוועדות מאוד נעזרתי הכנסת. חברי של מרביתם
ועדת חברי העבודה. בוועדת  ובעיקר  והן הכנסת, של הכספים בוועדת הן
כל עשו ארבליאלמוזלינו, שושנה הכנסת חברת הראש יושבת ובראשם העבודה,
ותנאי שכר תנאי קביעת לאפשר כדי שנתבקש מאבק לכל ונכנסו ידם, לאל אשר
הממשלה של האחרונות הישיבות באחת המשטרה. לקציני הולמים פרישה
כי דרישתי את הממשלה אישרה ,1977 של הראשונה במחצית בה, חבר שהייתי
עניין הושלם בעצם ובכך הרמטכ"ל, של לשכרו זהה יהיה המפכ"ל של שכרו
של עניינם את להשלים בידי נסתייע לא לעיל, כאמור אך, הקצינים. של שכרם

יותר. מאוחר רק נעשה זה ודבר אחרות דרגות בעלי השוטרים

צבא קציני של הצטרפותם לאפשרות חשוב פתח פתח שנתקבל השכר תיקון
לפנסיה ויציאתם בצבא, שירותם תום לאחר המשטרה, לשורות טובים
משמעות  למשטרה מקבילה בדרגה לעבור בצה"ל, קצין לגבי  אז עד מוקדמת.
עתה במעמדו. גם ולפיכך שלו, השכר בתנאי מאוד דרמטית ירידה הייתה הדבר
שהדבר מבלי למשטרה להצטרף מקצוע לבעלי והן צבא לאנשי הן הדרך נפתחה
אחת לדוגמה, (אזכיר במעמדם ופגיעה שלהם השכר בתנאי בירידה כרוך יהיה
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בית שופט הוא כיום  החקירות אגף כראש שנתמנה קדמי יעקב את רבות, מיני
העליון). המשפט

הציבורית בתודעה קיימת שהייתה המחיצה את לשבור דרכים לחפש המשכתי
במרבית גם אלא בישראל, רק לא המוכרת (תופעה אזרחים לבין שוטרים בין
והויכוח הרצאתי לאחר בחיפה, בטכניון מביקורי באחד בעולם). המשטרות
נפגשנו רמתה, ועל המשטרה של דמותה על הסטודנטים עם לי שהיה הרגיל
נציגי גס שם והיו ומרצים, פרופסורים הטכניון, מנהלי עם צהרים לארוחת
למשטרה תתגייסו בואו הסטודנטים: נציגי בפני אתגר הצגתי הסטודנטים.
חייבת שהיא הבעיות את תכירו המשטרה, את מקרוב יותר תכירו כך חלקית,
ההתלהבות שלכם, מהידע למשטרה לתרום אתם תוכלו גם וכך איתן, להתמודד
אותם לשלב מאמץ כל תעשה המשטרה כי להם הבטחתי שלכם. והיוקרה שלכם
לשמחתי, וכוי. בחינות בתקופת ובמיוחד בלימודיהם, תפגע שלא בצורה בעבודה
כל ייעשה כי וביקשתי ז"ל, רוזוליו שאול למפכ"ל פניתי לאתגר. בחיוב נענו הם
בעובדת מיוחדת התחשבות תהיה וכי התנאים, מבחינת לקראתם ללכת מאמץ
יתרון בכך ראיתי היה. וכך בחינות, בתקופת בייחוד סטודנטים, היותם
בכך יתרון גם ראיתי גבוהה. מוטיבציה ובעל צעיר אדם כוח תוספת  למשטרה
בעתיד במדינה נכבדים תפקידים ימלא שבחלקו ההמשך, דור צעירים, שאנשים
מתוך ולא התנסות, מתוך האמיתיים מאבקיה ואת המשטרה את יכירו הקרוב,
מן משטרה ניידת שראיתי פעם בכל  לכל מעל אך קדומות. ודעות רכילות
במדי לבושים אוניברסיטאות, תלמידי צעירים, סטודנטים גם ובה המניין,
בין הפסיכולוגי המחסום על חלקית, גם ולו לגבור, הצלחנו כי ידעתי משטרה,
יודע "אחד של המזלזלת התדמית את לנפץ הצלחנו וכי לאזרחים, המשטרה

לקרוא". יורע ואחד לכתוב,

גם אם טבעית, התרחבות נמשכה המשטרה, למשרד התקציב העברת בעקבות
כי סיכמנו המשטרה. בפעולות והשר המשטרה משרד מעורבות של איטית,
וללא עצמאי באופן לשר, משפטי יועץ גם ישמש המשטרה של המשפטי היועץ
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של אז, עד מקובל היה ולא קיים היה שלא בנוהג, והחילותי המפכ"ל, של תיווכו
והמפקדים במשטרה הניצבים לבין השר בין עיניים בארבע אישיות פגישות
סולם שבירת בכך שראה המפכ"ל, על מקובל היה לא זה בתחילה הבכירים.
לא המפכ"ל. בנוכחות להיעשות צריכה פגישה כל כי וחשב, והפיקוד, ההיררכיה
נפגש, ואף להיפגש, יכול המשטרה שר זאת. קיבלתי ולא הצדקה, כל לכך ראיתי
תהיה המשטרה של הבכיר הפיקוד בפני דווקא כי הגיוני, זה ואין אדם, כל עם
המפקדים עם עיניים בארבע שקיימתי אלה מפגשים כי לומר, עלי חסומה. דרכי
מהם, אחד כל עם שקיימתי פורמליות הבלתי והשיחות המשטרה, של הבכירים
בפני שעמדו האמיתיות והבעיות הרוח הלכי של מקיפה תמונה לי נתנו

המשטרה.

חיצונית, מהתפתחות כתוצאה חל ביותר המשמעותי השינוי אולם,
צווארון עברייני של ומשפטים חקירות .. תקופה באותה שחלה אובייקטיבית,
בציבור, והיכרויות קשרים להם היו הדברים שמטבע מפורסמים, לבן
הנושא, לרגישות מאוד מודע כמובן הייתי בממשלה. ואף בכנסת בתקשורת,
דווקא אני הפוליטי". הדרג של "מעורבות קיימת כי לטעון מאוד קל שהרי
וחופש פעולתה חופש להבטחת למשטרה מלא גיבוי נתתי, וגם הבטחתי,
בממשלה, וגם בכנסת גם מביכים במצבים עצמי את מצאתי אך חקירותיה,
בשיטות נוהגת המשטרה כי למישהו, "נטפלת" המשטרה כי טענות נשמעו כאשר
כי חולקים, כך על ואין מאליו, מובן וכיו"ב. מדליפה המשטרה כי נלוזות,
ביקורת או הערות על הללו. הטענות לכל הכתובת הוא השר ציבורית מבחינה
להשיב. יכול השר רק  הממשלה בישיבות או הכנסת במת מעל המושמעת
נשמעות כאלו טענות כי אמנם, נכון, ובביקורת. בהערות בשאלות, מוצף הייתי
הלבן הצווארון בעבירות מדובר כאשר כי ברור אך המשטרה, חקירות כל לגבי
עסקים ואיש בנקאי ציון, בן יהושע כדוגמת המשק, בחיי מרכזיים אנשים של
מנכ"ל רבות שנים שהיה צור, מיכאל או מאוד, ומסועפים ענפים קשרים עם
אנשי עם וענפות רבות היכרויות לעצמו ורכש חשובים, ממשלתיים במשרדים
נגיד להיות הממשלה ע"י נבחר זה שאך ידלין, אשר או פוליטיקאים, ועם ציבור
הן המשטרה, בשר ומיקודה הביקורת, של והעוצמה האינטנסיביות ישראל, בנק
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התקפות להדוף אמור המשטרה שר תכופות. יותר והרבה גדולות, יותר הרבה
ללא ובחקירותיה בפעולתה להמשיך למשטרה לאפשר כדי אלו, וביקורות אלו
אומר: הוא אם משכנע באופן זאת לעשות יכול הוא אין אך מבחוץ, הפרעה כל

עושה..." או חוקרת שהמשטרה וממה שקורה, ממה מושג לי אין "אבל
אליו תהיה כי שצריך המשטרה, שר של מבחנו וכאן ממש, של דילמה אכן, זוהי,
השיקול מפלגה, ואיש פוליטי איש היותו שחרף ואמינות, אמון של התייחסות
מתערב אינו הוא גיסא, שמחד מפלגתי; ולא וציבורי, לאומי שיקול הוא שלו
על מפקח המתרחש, את היטב מכיר הוא גיסא, ומאידך המשטרה, בחקירות
ולטוענים לפונים שתשובתו כך לאיש, עוול יגרם לבל המשמר על ועומד הנעשה
המשטרה שר של מעמדו הזו, הבחינה מן כי דומני ורצינית. אמינה תהיה
המשפטי וליועץ המשפטים לשר מההתייחסות פחותים אינם אליו, וההתייחסות
המשפטי ביועץ שלה, המשפטים בשר אמון לה שאין לחברה לה אוי לממשלה.

שלה. המשטרה ובשר שלה
צריך השר כאילו אז עד שרווחה התפיסה כי חדמשמעית, למסקנה הגעתי
וכי שלנו, במציאות אחיזה לה אין המשטרה, חקירות נושא מכל ממודר להיות
אגף ולראש למפכ"ל היטב הבהרתי סמכות. ללא מיניסטריאלית אחריות איו
הוא דבר של היפוכו כלשהי, בחקירה להתערב כוונה כל לי אין כי החקירות,
אם אך פוליטי. גורס מכל המשטרה על לחץ וכל מעורבות כל אמנע אני  הנכון
להיות צריך אני טענות, על בתקשורת או בממשלה בכנסת, להשיב אמור אני
אלי המופנות שאלות על להשיב שאוכל מנת על כראוי. נעשים שהדברים משוכנע
אגף לראש הללו השאלות את אציג אני ובממשלה. בכנסת ציבור, אנשי ע"י
אז ורק כשורה, הכל כי אותי ולשכנע לי להבהיר ועליהם ולמפכ"ל, החקירות

למקטרגים. או לשואלים ובשכנוע בביטחון להשיב אוכל
לדווח חייבת שהמשטרה העובדה עצם כי מכחיש, אני ואין בכך, ספק לי אין
זהירות, ליתר המשטרה את חייבה אכן שאלותיו, על ולענות להסביר לשר,
ציבורית, ביקורת למעין הייתה השר של הפקוחה והעין עצמית, ביקורת למעין
והציבורי האזרחי הפיקוח להיות השר: של החשובים התפקידים אחד זהו והן

המשטרה! עבודת על
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אז, עד כמותן ידענו שטרס הלבן, הצווארון עבירות חקירות בכל כי היא, עובדה
מול המשטרה, חקירות על בציבור שהושמעה טענה כל מול לעמוד כשר יכולתי
בממשלה. חברי מצד אף שהושמעה הביקורת ומול בכנסת, הרבה הביקורת
אני כי תחושה לי הייתה כי במלאכה, לעושים הגיבוי מלוא את לתת יכולתי
הרגשתי ומוסמכות. אמינות תשובות להשיב מספקת במידה בעניינים מצוי
המשטרה על חיצונית או פוליטית מעורבות כל למנוע ומוסרית ציבורית עוצמה

אלו. בחקירותיה
חקירות של במהלכן נתון היה לממשלה המשפטי היועץ גם הדברים, מטבע
לבין ביני התייעצויות נערכו אחת ולא בהן, ומעורב עליהן מדווח אלו, רגישות
צעדים ביחד לשקול כדי החקירות אגף ולראש לממשלה המשפטי היועץ
תפקידה את למלא למשטרה ולאפשר ומסובכים, רגישים בנושאים אפשריים

זרה. התערבות כל ולמנוע דעת, שיקול תוך
המשטרה, שר יאמרו: שהדברים חשוב כי דומני אך בזהירות, דברי את אנסח
מאוד, רבה במידה חייב, הוא הרי טבעו, מעצם פוליטי מינוי הוא גם כי אס
שיקול כל לפני הציבור, כנאמן בעיקר ואולי הציבור, כנאמן גם עצמו את לראות

המשטרה. של ולמעורבותה לחקירותיה הנוגע בכל במיוחד פוליטי,

פתחה, הקבע, בצבא זהות דרגות לבעלי המשטרה קציני של שכרם השוואת
מקצועיים, בתפקידים אזרחים של וגם צבא אנשי של לבואם הדרך את כאמור,
פה כי אס ממש, של בעיות ללא כלל, בדרך נעשתה, אלה של קליטתם ולהפתעתי
התנהגות ולסגנון דבור לסגנון להתרגל הדדי מאמץ להיעשות היה צריך ושם
המשטרה, משרד כ"מנהל" מתפקידו פרש פורת בן יוסף שניצב לאחר שונה.
מנחם את "מנהל") ולא כללי, מנהל ראשונה פעם (זו מנכ"ל לתפקיד מיניתי
קציני לבין בינו וויכוחים חריקות מעט לא והיו הקבע, צבא איש ז"ל, פוגלמן
פוגלמן של הכתיבה סגנון על מאוד כעס רוזוליו והמפכ"ל. הבכירים המשטרה
שיגלה מרוזוליו ביקשתי למפכ''ל. מכתבים "מנחית" הוא כי הגדרותיו ועל
במשטרה, הקיים לסגנון שיתרגלו עד "החדשים", לגבי ואורךרוח סבלנות
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לשלוח עדיף כי לשעבר), ארטילריה (איש פוגלמן למנכ"ל הבהרתי ובמקביל
בשלום. מקומו על בא והכל להנחיתו. ולא מכתב,

על גם פסחה לא חיינו, מערכות כל את שזעזעה הכיפורים, יום מלחמת
חדשים אופקים פתחה גם אך חדשים, אתגרים בפניה הציבה המשטרה,
מעשי לרבות פנים", "ביטחון לנושא הנוגע בכל כי היה מקובל אז, עד וחשובים.
יש למשטרה ואילו הצבא, בידי הוא הטיפול הירוק", "הקו בגבולות וחבלה טרור
שכבר חבלה מטען של יחסית, פשוטים במקרים אפילו בלבד. מוגבל תפקיד
הנפגעים בפינוי מטפלת כמובן, הייתה, המשטרה ולנפגעים, לנזק וגרם התפוצץ
פתוחים התנועה צירי על לשמור היה העיקרי תפקידה אך האזרחים, ובהרחקת
הימים, ששת מלחמת מאז הפיקוד. אלוף עם הצבא חמ"ל של לבואו ולחכות
בעין תעמוד היא שלא כך עם השלימה והמשטרה היוקרה, בשיא היה הצבא
או תקלה כל על הביקורת מושא תהיה ולא באחריות תשא היא לא הסערה,

כשלון.
הבחינה מן גס אלא העקרוני, הצד מן רק לא לי, נראתה לא זו סמכויות חלוקת
בואו ואילו בשטח, היטב ומתמצאת מקום, בכל נמצאת המשטרה הרי המעשית.
בשטח התמצאותו וגס ויקר, רב זמן גוזל החמ"ל, בראש הפיקוד אלוף של
לריק, היו זה נוהג לשנות ניסיונותיי כל במקום. המשטרה מפקד של מזו פחותה
שהביקורת חששה בצדק שאולי המשטרה, מצד הן כי לומר ועלי הצבא, מצד הן
שהיא כפי סלחנית כה תהיה לא כתקלה, שנראה מה בכל או תקלה, בכל עליה

הצבא. לגבי קיימת
את גס מוטטה בחיינו, רבות מוסכמות שמוטטה כפי הכיפורים, יום מלחמת
בקרית ביקרתי המלחמה מימי באחד כי זכורני יכול". הצבא "רק כי התפיסה
העיר. מרחובות אחד על קטיושות מטח נפל שבו היום למחרת היה וזה שמונה,
כבד נזק נגרם אולם זו, בהתקפה איש נהרג לא אותי, מטעה אינו זכרוני אם
מתוך מההדף. לרסיסים נשברו זה ברחוב הבתים חלונות כל וכמעט לבתים,
כי וביקשתיו במקום, הג"א מפקד את לפגוש ביקשתי לתושבים, לעזור כוונה
לאור בייחוד החלונות, את לתקן ובמיוחד הנזקים, את לתקן מאמץ ייעשה
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קצרה כי לי הסביר הג"א מפקד למדי. סגרירי היה כבר האוויר מזג כי העובדה
שיטפל מי לו ואין בגולן, החזית בקו נמצאים החיילים שכל כיוון מלהושיע, ידו
רוזוליו, למפכ"ל התקשרתי ואובייקטיבית. אמיתית בעיה זוהי כי הבנתי בבעיה.
ילמדו לזכוכית, החרושת לבית שילכו משטרה אנשי עשרה ימצאו כי וביקשתי
אנושי, עניין בכך ראיתי המלאכה. את ויבצעו חלונות, לתקן איך אחת רגל על
ברגעי דווקא לציבור, ועזרתה המשטרה של למעורבותה משמעותי צעד גם אך
בכל נהג, רוזוליו כי אם בוצע, והעניין בחיוב, מיד נענה רוזוליו ומצוקה. משבר
על לדבר האזרחיים, בעניינים המשטרה של יתר מעורבות של שאלה שעלתה עת
וחברות הערכה מתוך גם אך קנטור, של בדרך השר" של הזגגים "דוקטרינת
כיתה באותה יחד למדנו נערים, היותנו מתקופת ידידים היינו ואני (רוזוליו

א'). בדגניה בהכשרה יחד והיינו בתלאביב, "הרצליה" בגימנסיה
אחריה, שבאה ההתשה מלחמת בעקבות ובייחוד כיפור, יום מלחמת בעקבות
ערובה בני ולקחו לגבול מעבר שחדרו המחבלים של המעשים שורת ותחילת
נקודת נחשפה בזה, וכיוצא ביטחוניים אסירים שחרור על ומתן משא ניהול לשם
כשהם גם וחבלה, טרור בנושאי לטפל יכול הצבא רק כי בתפיסה נוספת תורפה
יום מלחמת לאחר שבאה ההתשה מלחמת של בנסיבות המדינה. בתחום קורים
שקוע היה הצבא שהרי החריפה, אך הבעיה הצפון, בגבול ובמיוחד הכיפורים,
ממש. של בעיה יצרה המחבלים פעולת דרך הסורים. עם אכזרית במלחמה
הים דרך חודרת אנשים, שלושה  שניים בת לרוב מחבלים, של קטנה קבוצה
לה מסתובבת העיירות, או הערים לאחת נכנסת לגבול, מעבר היבשה דרך או
והגעת להתארגנות ועד לדרכה, שנקרה במי פוגעת בחופשיות, יותר או פחות
בקרית היה כך היישוב. על חתתה את ומטילה פוצעת הורגת, והמשטרה, הצבא
היה וכך חיילים), ושלושה אזרחים עשר ששה נהרגו (שם 6.4.1974 ב שמונה
במיוחד. וכואבת קשה אכזרית, הייתה מעלות של המכה .15.5.1974 ב במעלות
שחדרה אנשים שלושה בת מחבלים קבוצת של רגילה בלתי הצלחה הייתה זו
החוליה נתקלה בתחילה חופשי. באופן הסתובבה וממש הצפוני, לגבול מעבר
(אישה באש עליה ופתחה פאסוטה, מהכפר פועלות שהובילה קטנה במשאית
זוג הרגו למעלות, המחבלים המשיכו משם נפצעו); נשים ותשע נהרגה, אחת
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כמאה ישנו בו יאיר", "נתיב המקומי הספר לבית והמשיכו ובנם, הורים
את הילדים, את ערובה כבני לקחו בטיול, שהיו בצפת ספר מבית תלמידים
בנין את לפוצץ ואיימו להימלט), הצליחו (בודדים המלווים ואת המורים
החילוץ פעולת המזל, לרוע תביעותיהם. יתמלאו לא אס יושביו, על ביתהספר

במהלכה. נהרגו ילדים, ברובם איש, ושניים ועשרים יפה, עלתה לא

נושא את הממשלה בישיבת העליתי ,(6.4.74) שמונה בקריית הפיגוע למחרת
ולא הצבא, באחריות נמצא הפנים שבטחון האנומליה ואת הפנים ביטחון
(מס. הממשלה של עקרונית החלטה התקבלה הדיון בתום המשטרה. באחריות
מצומצמת שרים ועדת הוקמה למשטרה. הפנים ביטחון נושא את להעביר (411

ועדה הקמת על החליטה הוועדה פנים. לביטחון ההיערכות את לבחון
(הצבא, הביטחון גורמי של נציגים השתתפו שבה , בראשותי ביןמשרדית
היועץ ונציג הפנים משרד נציג האוצר, נציג הכללי), הביטחון ושירות המשטרה
בנושא בייחוד רבים, דיונים קיימה הביןמשרדית הוועדה לממשלה. המשפטי
ודאגה מיוחדת רגישות הייתה שלגביהם החינוך, ומוסדות הספר בתי אבטחת

מאוד. רבה

הביןמשרדית, הוועדה של הביניים דו"ח את הממשלה בפני הצגתי 13.5.74 ב
כלומר, פנים, בביטחון אזרחים של ושיתופם בהפעלתם הצורך היה שעיקרו
כבד בנושא יום באותו עסקה הממשלה כי אם אזרחי". "משמר של העקרונות
בו. ולדון הדו''ח את לקבל הספיקה היא הסורים, לבין בינינו הכוחות הפרדת של
לממשלה שהגשתי הביןמשרדית הוועדה של הדו"ח את המפרט גדול במאמר
המשטרה, שר ..." השאר בין ,(14.5.74) ב"מעריב" לימור יחיאל העיתונאי כותב
שאבטחת לתביעה מתנגד הממשלה, בפני הביניים דו"ח את שהביא הלל, שלמה
זה דו"ח של והמשטרה...תמציתו הביטחון כוחות על רק תוטל החינוך מוסדות
בבחינת  הביטחון כוחות לבין האזרחיים" "הכוחות בין בשילוב הצורך היא
מוסדות את ולאבטח להבטיח מנת על  יותר רחב מעגל בתוך פנימי מעגל
מפעילות להיפגע העלולים  האחרים הציבוריים המוקדים את כמו החינוך,
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ביתר גם הופיעו בו הכלולות וההצעות הדו"ח על מפורטות כתבות חבלנית...".
התקשורת. וכלי העיתונים

ב כאמור, התקיים, הביןמשרדית הוועדה של הביניים בדו"ח בממשלה הדיון
הדו"ח המלצות את לתרגם איפשר לא הדברים התפתחות קצב אך ,13.5.74

,15.5.74 ב הממשלה, ישיבת לאחר יומיים אותו. וליישם מעשה לשפת
של הצורך, ובעצם הרעיון, אך במעלות, הקשה החבלנית ההתקפה התקיימה
ב כבר כי ידוע רבה. במידה והופנס נקלט היישובים על בהגנה אזרחים שילוב
רב, בטחוני וניסיון רקע בעלי מתנדבים, יצאו מעלות, אירועי בעקבות ,15.5.74

בנהריה ביישובם לשמירה במקום, המשטרה וקציני הערים ראשי של בעידודם
בכנסת בדיון שנתפרסמו. הביןמשרדית הוועדה המלצות ברוח ובצפת,
התקפת על הממשלה "הודעת על 20.5.74 ב מכן לאחר ימים כמה שהתקיים
כשר תשובתי בדברי ,(20.5.74 הכנסת, (דברי ובסביבתה" במעלות המחבלים
פנים, ביטחון למטרות אזרחים לגייס הכוונה את הבהרתי הדיון, בתום משטרה
"...עלינו והוספתי אזרחי", "משמר בהגדרה ראשונה בפעם השתמשתי ואף
רוצים אנו אם  חבלניות] לפעולות [הכוונה זו שבמלחמה לכך עצמנו את לערוך
ביטחון. כוחות ולהוסיף כוחנו את להגביר כדי דרך כל לנסות יש  אותה לנהל
ידי על המשטרה, כוחות לרבות הביטחון, כוחות את לתגבר דרכים מחפשים אנו
על בנוי שבחלקו אזרחי משמר הקמת ידי על נוספים, אנשים של גיוסם
לתרום מנסה בארץ... שהציבור מאוד מעריך אני ש.ה.). שלי, (הדגשה מתנדבים
להילחם לנו לאפשר וכדי בישוב הביטחון את להגביר כדי שלו תרומתו את
עמ' ,20.5.74 הכנסת, (דברי חיינו..." של לשיתוקם להביא מבלי זה בטרור

.(13391342

ולהפעלתו, האזרחי המשמר של להקמתו הפורמליים הצעדים הדברים, מטבע
9.6.74 ב רק מעט. לא נמשכו להפעלתו, הראשוני התקציב הבטחת לרבות
"משטרת במפורש: והחליטה אזרחי, משמר הקמת לאשר הממשלה אומר גמרה
דרושה הייתה עדיין אך האזרחי". למשמר המבצעית באחריות תשא ישראל
בתחילת (שהוקמה ביטחון לענייני המצומצמת השרים ועדת של החלטה
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לרבות הביןמשרדית, הוועדה המלצות את זו אישרה 10.7.74 ב ורק אפריל),
בצורה להגדילן היה וצריך מדי, צנועות היו כי (שנסתבר התקציביות ההמלצות
בהתחלה, עליהם שחשבנו מתנדבים אלפי כמה שבמקום מאחר משמעותית,

רבבות). הגיעו
בכנסת חקיקה חייבו כלומר, המשטרה, פקודת תיקון את חייבו גם אלו החלטות
רשאית שהמשטרה וקבעה האזרחי, המשמר של מעמדו את שקבעה
למען לעשות מוסמכת שהמשטרה פעולה בכל האזרחי במשמר "...להסתייע
הושלמה זו חקיקה איבה...''. פגיעת מפני והרכוש הנפש ביטחון שמירת
,4 מס' המשטרה, פקודת לתיקון (חוק 13.2.75 ב רק ברשומות ונתפרסמה
משטרה כשר בסמכותי תקנות התקנתי 1974 ביולי זמן, לאבד לא וכדי ,(13.2.75

דיחוי. ללא למשטרה הוענקה שהסמכות כך זו, ברוח
מולה ניצב של גיוסו עם הייתה האזרחי המשמר של לפעולתו הממשית התנופה
שאפשרו וביוזמה בתושייה מדהים, במרץ וכניסתו האזרחי, המשמר כמפקד כהן
ומנוסים, רבים מפקדים לגייס הצליח כהן מולה למציאות. הרעיון את להפוך
רחבי בכל האזרחי המשמר של פעילות יחידות להקים הצליחו קצר זמן שתוך

הארץ.
שלהם, המגורים אזור על בהגנה אזרחים של שילובם האזרחי, המשמר רעיון
מחבלים חוליית חדרה 13.6.74 ב .1974 יוני בחודש כבר מבחנים בשני עמד
עם לקרב נכנסו הקבוץ חברי נשים. שלש לרצוח והספיקה שבצפון שמיר לקבוץ
כמה למקום. הביטחון כוחות הגיעו בטרם עוד אותם לחסל והצליחו המחבלים
הס לנהריה. מחבלים שלושה של חולייה חדרה 24.6.74 ב מכן, לאחר ימים
מגורים לאזור בהגיעם ציודם. על החוף על ועלו גומי, בסירת הים דרך הגיעו
מיושן צ'כי ברובה מצויד שהיה האזרחי, המשמר איש ע"י נתגלו הם בנהריה,
המשמר בידי לנשק שהיו הקרבין, רובי את לרכוש הצלחנו מכן לאחר (רק
שבידו, הצ'כי מהרובה באש עליהם פתח האזרחי המשמר איש האזרחי).
חילופי לקול וכוונותיהם. תכניותיהם את למחבלים ששיבש יריות קרב והתנהל
שהגיעה צבאית תגבורת הזעיקה וזו למשטרה, התקשרו אזרחים היריות
שהם לפני לא אך אותם, וחיסלה הבניינים באחד המחבלים את איתרה למקום,
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למחרת המחבלים. עם בקרב נהרג צה"ל חייל ילדיה. ושני אם להרוג הצליחו
שפתח האזרחי, המשמר איש בןשבת, על בתיאורים העיתונים הרבו היום,
אך יותר. כבד אסון ומנע דרכם את שיבש הוא וכך המחבלים, על באש ראשון
הרבה אחרים, רבים תיאורים היו האזרחי המשמר על האלה התיאורים עם יחד
דווקא אותה קיבלה שהעיתונות האוכלוסייה, תגובת על מחמיאים פחות
באחד גבורה. מעשה וכמעט תושייה של הילה עם אפילו סבירה, כנורמה
האנשים אחד בסביבה, מחבלים יש כי נסתבר כאשר כי נכתב העיתונים
כן אחרי האמבטיה... שבחדר הגג בעליית להתחבא ולילדים לאשתו "...הורה
הקים אחרים רהיטים עם ויחד הכניסה, של הדלת מול אל המקרר את השכיב
של כאלה דרמטיים בתיאורים מלאים ימים מאותם העיתונים 'בריקדה'".
לעבר כבד שלחן "הזזנו ו למיטות" מתחת ו"הסתתרו תושייה שגילו אנשים
(כפיר המחבלים..." על להכביד כדי ליד שבא מה כל הנחנו השולחן על הכניסה,

.(9 עמ' ,1974 ועמיקם,

לחרדה! נכנסת שלמה ועיר מסתובבים, מחבלים שלושה
לכן קודם שבועות כמה שקרה מה של התוצאה הייתה זו כי מאליו, מובן
נשק היה אילו כי ויותר, יותר לכל להתבהר החל אך ובמעלות, שמונה בקריית
בוודאי היו הם אז גם אמנם וערוכים, מאומנים היו הם ואילו האנשים, בידי
יוצאים היו הם בעצמם כי להניח, סביר אך הילדים, את היטב להסתיר דואגים
היה דרוש למיטות. מתחת מסתתרים ולא המחבלים, אחר במרדף להשתתף

האזרחי. המשמר לעשות היה יכול וזאת באווירה, משמעותי שינוי
איש ע"י בנהריה המוקדם וגלויים שמיר, קיבוץ חברי ע"י המחבלים של חיסולם
בריאיון הבטחוני. לממד אזרחים של לתרומה דוגמאות היו האזרחי, המשמר
יהיה "...לא אמנם: האזרחי המשמר כי הבהרתי, 26.7.74 מ פוסט" ב"ג'רוזלם
יהווה האזרחי המשמר כי מאמין, אני אך השריון, חיל או הצנחנים האוויר, חיל

הטרור...". נגד במלחמה חשוב אלמנט
הישירה תרומתו בשל רק לא הייתה האזרחי המשמר של הקמתו חשיבות אולם
הרוח הלכי לשינוי הדחוף בצורך גם חשובה הייתה תרומתו הביטחוני. לנושא

53



המשטרה משרד של התהוותו הלל שלמה

להטיל החבלה ארגוני ניסיונות מול להתמודדות והיערכותם האזרחים בקרב
ישראל. בחוצות פאניקה

נוסף חשוב יתרון האזרחי המשמר בהקמת ראיתי אלה, ברורים ליתרונות מעבר
על לדבר לא אם  הזרות תחושת את לצמצם הזמן: כל אותי שהטריד בנושא
את ולקרב המשטרה, כלפי רבים אזרחים אצל קיימת שהייתה  עוינות
כי לעובדה יותר. רבה ולהערכה יותר רבה להיכרות המשטרה, לעבודת האזרחים
להכירה המשטרה, עם יחד לפעול החלו אלף, ממאה למעלה אזרחים, רבבות
בעיני; רבה חשיבות הייתה השוטרים, של המסורה עבודתם את ולהוקיר מקרוב
מחצי למעלה דרכו עברו היום, ועד האזרחי המשמר הקמת מאז כי מבין אני
בחודש, פעם לפחות או בשבוע, שפעם ואישה איש מליון חצי אזרחים, מליון
אותם הכירו שוטרים, עם שוחחו משטרתי, ברכב השוטרים עם יחד נסעו

סטיגמות. ולסילוק לבבות לקירוב חשובה תרומה זוהי עמם, והתיידדו

היא הימ"מ, הקמת למשטרתישראל, נוסף חשוב עניין הוליד במעלות האירוע
בארבע לערך ,15.5.74 ב בטרור. למלחמה המשטרה של המיוחדת היחידה
סיפר ז"ל, דיין משה דאז הביטחון שר לביתי טלפן בבוקר, בחמש או ושלושים
כך על (קיבלתי ביתהספר על ההשתלטות ועל למעלות החדירה על בקצרה לי
הצבא יחידות כי אמר, הוא המשטרה). מפכ"ל ע"י לכן קודם עוד דיווח
על להטיל יש כי טוען, הזמן כל שאני ומאחר בחזית, נמצאות המובחרות
לפני שהייתה הממשלה בישיבת לרבות הפנים, ביטחון נושא את המשטרה
לכך התנגדתי במעלות. באירוע עכשיו תטפל שהמשטרה מבקש הוא יומיים,
להעביר עלי מקובל זה אין כי לו, אמרתי לנו, שהייתה נרגזת ובשיחה תוקף, בכל
נערכנו טרם אך עמדתי, זוהי כי נכון בבוקר. חמש בשעה טלפונית בשיחה פיקוד
הספקנו טרם האנשים, את לאמן הספקנו טרם מתאים, ציוד קיבלנו טרם לכך,
במהירות להגיע דרך לי אין אפילו כי והוספתי, מיוחדות, יחידות להקים
מכל לעניין סירבתי אך צבאי, הליקופטר לרשותי להעמיד התנדב דיין למעלות.
מיוחדת יחידה בדחיפות להקים יש כי המחשבה, בלבי גמלה אז אולם וכל.
עם להתמודד מסוגלת שתהיה הצבא, של הסיירות כדוגמת הגבול, במשמר
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יחידה להקים צורך יש כי חשבתי, לכן קודם עוד האמת, למען כאלה. תופעות
דומים דברים להיות יכולים למעשה, הרי, במחבלים. להילחם כדי רק ולא כזו,
או במשרדים בבנקים, ערובה בני לקיחת של מקרים לרבות הפלילי, בתחום גם
אזרחיפלילי באירוע לטפל מטכ"ל לסיירת נקרא אז גם האם במשפחות.
לכך לקבל וחשיבותו, העניין בדחיפות לשכנע הצלחתי לא אז עד אולם מובהק?

מתאימים. אנשים ולגייס תקציב

הצבא בין הסמכויות חלוקת של השאלה מאוד התחדדה מעלות אירועי בעקבות
חורב, עמוס (מיל) אלוף של בראשותו הוועדה פנים. ביטחון בנושא למשטרה
מעלות, אירועי בעקבות מאיר, גולדה הממשלה ראש ע"י ב20.5.74 שהוקמה
את להטיל יש גיסא מחד כי למסקנה, היא גם והגיעה לעומק, זו סוגייה בחנה
כי העמדה, את קיבלה היא גיסא מאידך אך המשטרה, על הפנים ביטחון נושא
מתאימים. ואמצעים תקציבים למשטרה שינתנו בלי זאת לעשות אפשרות אין
למלא כדי המשטרה, לחיזוק ותביעות מפורשות המלצות יש חורב ועדת בדו"ח
הגורם ישראל. "משטרת השאר מבין שם, נאמר הפנים. בביטחון יעודה את
ואמצעים אדם כוח לקבל חייבת החוק, מכוח הפנים ביטחון על המופקד
הנהלים להכין יש במלואם. תפקידיה לביצוע ולהתארגן ה.), ש. שלי (ההדגשה
תפקידיה". במסגרת הפעלתם לצורך ישראל למשטרת עזר גופי להכפפת הנוגעים
הגיעה אלא ותקציביות, ארגוניות המלצות בהגשת הסתפקה לא חורב ועדת
של אחת מספר המלצה וקונצפטואליות. עקרוניות המלצות והגישה למסקנות
ראש בראשות ביותר, ומצומצמת קבועה שרים "ועדת .■ להקים הייתה הוועדה
והמשטרה, הביטחון שרי את לפחות תכלול אשר מקומו, ממלא או הממשלה

זה...". מסוג במקרים וההכרעה הטיפול יוטל עליה ואשר
לידי בא מעלות, אירועי של הלקחים על המסתמך חורב, ועדת של זה בדו"ח
המשטרה, שר של ובמעמדו המשטרה של במעמדה המשמעותי השינוי ביטוי

המדינה. של הפנים ביטחון על האחריות בתחום
בואו לקראת התנועה צירי פינוי של בתפקיד עוד מסתפקת אינה משטרתישראל
על המופקד ה"גורם היא אלא הפיקוד, אלוף של בראשותו הצבא חמ"ל של
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הפעלתם לצורך עזר גופי אליה להכפיף ויש החוק...", מכוח הפנים ביטחון
תפקידיה!!! במסגרת

ממשלה כראש לכהן שהחל ז"ל, רבין ליצחק 18.6.74 ב הוגש חורב ועדת דו"ח
המלצות את ליישם ניסינו ויחד ומפורטות, רבות ישיבות אתו קיימתי .3.6.74 ב
את לאשר מוכן והיה לעזור, רב רצון גילה רבץ כי לומר יש הלקחים. ואת הדו"ח
גם ברור היה אך יעודה, את למלא למשטרה לאפשר כדי שנתבקשו, השינויים
למחר. מהיום אחת, יד במחי להתבצע יכול אינו הזה המשמעותי השינוי כי לו
למשטרה המתאימות ההנחיות וניתנו הראשונים, הצעדים את אישר הוא
וכמפקדו הימ"מ, את להקים הוחלט כך ההמלצות. בביצוע להתחיל ולצבא
המשטרה. למפכ"ל היה הימים שברבות חפץ, אסף (מיל.) אל''מ נתמנה הראשון
המשמר ללא בה, שחלו אלה שינויים ללא המשטרה את לתאר כיום קשה
תחומי את הרחיב ואף הקמתו, לאחר שנים וחמש עשרים פעיל שעודנו האזרחי,

הימ"מ. וללא פעילותו,

אפילוג

הושלמו לא לבצעם, ושהחילונו לחול, צריכים שהיו השינויים של קטן לא חלק
על גם והחלתה השכר מהפכת השלמת למשל, משטרה. כשר שלי בקדנציה
כל והעמדת המשטרה, על הפנים ביטחון החלת תהליך השלמת השוטרים,
חבר שהייתי רבין, ממשלת של הקדנציה לרשותה. כך לשם הדרושים האמצעים
תפקידי סיום לקראת אך לסיומה. שהגיעה לפני ,1977 במחצית נקטעה בה,
והשר המשטרה משרד של למדי ענפה פעילות לראות כבר יכולתי משטרה, כשר
פגישות משפטי, ייעוץ המשטרה, פעולות על ובקרה פיקוח התקציב, על דיונים
חקירות על ודיונים דיווחים הבכירים, הקצינים ועם הניצבים עם עיניים בארבע
רבים דיונים האזרחי, המשמר בנושא מעורבות רגישים, בנושאים המשטרה
ומעל לאסירים. חופשות על סיטונית חתימה עוד ולא וכר, הפנים ביטחון בנושא
ומשרד משטרה שר צריך בכלל למה האמירה עוד נשמעה לא בציבור לכל,

משטרה...
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לאחר נסיגה חלה המשטרה משרד של חיזוקו של ברעיון כך, או כך אולם,
אז שהקים ז"ל, בגין מנחם החדשה. הממשלה של והקמתה ,1977 של הבחירות
המשטרה את ולספח המשטרה, משרד את כליל לבטל החליט ממשלתו, את
של שהמניעים כנראה ז"ל. בורג יוסף השר של בראשותו הפנים, במשרד כאגף
שמנעו מניעים אותם היו עצמאי משטרה משרד של לקיומו להתנגד ז"ל בגין
עמד שהוא הפנים משרד באחריות המשטרה את לקבל גרינבאום מיצחק
שצמח ה"ליברליזם" משותף: רקע לשניהם היה ביניהם, השוני למרות בראשו.
נעים לא עניין במשטרה וראה עולם, מלחמות שתי שבין בתקופה אירופה במרכז

להסתירו. הראוי שמן
הדברים של חלקם זה. משינוי במיוחד נפגעה לא כארגון המשטרה כי לומר יש
נושאים היו אך להתפתח. המשיכו  לשוטרים השכר נושא כגון החשובים,
התפתחו שלא הפנים, ביטחון נושא על האחריות העברת השלמת לרבות אחרים,
חיים הפנים משרד ומנכ"ל ז"ל בורג השר מתאים. בקצב התפתחו לא או
היה היוםיומי הטיפול זאת בכל אך מאמץ, כל אמנם חסכו לא ז"ל קוברסקי
פרץ אז לבוא. איחרה לא וההתרופפות למנכ"ל, משנה או סמנכ"ל של באחריותו
המפכ"ל עניין של ובסופו מינה, עצמו שהוא המפכ"ל לבין הפנים שר בין המשבר
תיק על פרטים לו למסור סירב המפכ"ל בעצמו, בורג השר של עדותו פי על פוטר.
למציאות חזרה כאן הייתה ולמעשה אפרסק"), "תיק שכונה (מה מסוים חקירה

המפכ"ל. ע"י השר של מידות של
הוקם הפנים, למשרד המשטרה הכפפת של זה ניסיון לאחר ודברים, אומר בלי
[מי"ל] (רבאלוף נכבדים משטרה שרי בראשו עמדו ומאז משטרה, משרד מחדש
ועתה קהלני, אביגדור נמי"ל] תתאלוף שחל, משה מילוא, רוני ברלב, חיים
משרד לידם קיבלו הם כי בתפקיד, רב עניין שמצאו בןעמי), שלמה פרופסור
סמכויות עם וחשובים, מגוונים ואחריות פעולה תחומי בו שיש נורמלי,

ואחריות.
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הפנים לבטחון המשרד הקמת
והשר המשרד של והאחריות הפעילות היקף את שיקף לא המשטרה משרד השם
כפוף היה בתיהסוהר שירות גם שהרי המדינה, של הראשונות בשנותיה אפילו
היו האזרחי המשמר גם 1974 ומאז הגבול, משמר שגם העובדה ולמשרד. לשר
ומצמצם. למטעה המשטרה" "משרד השם את הפכה והשר, המשרד באחריות
את להחליף הוחלט המשטרה כשר שחל משה של כהונתו בתקופת ,1995 בשנת
ניתן כבר 1995 בשנת אכן, הפנים". לביטחון "המשרד לו ולקרוא המשרד שם
לכן, קודם כי לזכור יש אך פנים", לביטחון "משרד של זה בשם להשתמש היה
עוד כל זה. בשם להשתמש דעתו על להעלות היה שיכול מי בישראל היה לא
זה לשם היה  אירופה מזרח במדינות קיימים היו הקומוניסטיים המשטרים
"לביטחון משרדים קיימים היו הקומוניסטיים המשטרים בכל כי לגנאי, טעם
הציבור, נגד לפעול אלא לתושבים, ביטחון לספק הייתה לא שתכליתם פנים'',
הפריע המשטרה" "משרד התמים השם (אפילו אימה עליו ולהטיל בו לרדות
המשטרים התמוטטות ותמיהות...). ביקורת ועורר וטובים, לרבים
מזרח במדינות פנים" "לביטחון המשרדים של ופירוקם הקומוניסטיים,

זה. בשם השימוש את הכשירה אירופה,
שינוי כל עמה הביאה לא פנים" לביטחון ל"משרד המשטרה משרד שם הסבת
אם סמנטי, שינוי בעיקרה הייתה השם הסבת ובפעילותו. המשרד של בסמכותו
משרד מתדמית הסופית ההינתקות את לבטא שבא למדי, משמעותי כי
לו היו ולא אמיתי, צורך בו היה שלא "במקרה", כביכול, שהוקם, המשטרה
''המשרד והקמת המשטרה", "משרד ביטול כלשהם. פעולה ותחומי סמכויות
אט שחלה לתמורה פורמלית מעגל סגירת בבחינת הס תחתיו, הפנים" לביטחון

המשרד. ושל השר של במעמדם אט
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ביבליוגרפיה

ירושלים, וסביבתה", במעלות המחבלים התקפת על הממשלה "הודעת ,(20.5.74) הכנסת דברי
.13391342 עמ' תשל"ד, אייר כ"ח מ"ז, ישיבה י"ז, חוברת ,70 כרך הממשלתי, המדפיס

.(1974 (אפרילמאי הלל) (ועדת הפנים לבטחוו ההיערנות לבחינת הביומשרדית הוועדה

.(7.4.74) 411 מסי ממשלה החלטת

ההתרחשויות לבדיקת הוועדה דו"ח ,(18.6.74) שמרון ש. אתין משה, אונא עמוס, חורב
ירושלים. הממשלה), לראש (הוגש חורב), (ועדת במעלות,

.9 עמ' שעות, 24  אחרונות ידיעות המחבלים, חוסלו כך ,(26.6.74) יאיר עמיקם אילן, כפיר

המשטרה של מילואים ויחידת מתנדבים ארגוני הקמת שוקלים ,(14.5.74) יחיאל לימור
.13 עמ' מעריב, העורף, לאבטחת

ירושלים, ,(4 (מס' המשטרה פקידת לתיקון חוק ,(1975 פברואר 13) התשל"ה החוקים; ספר
.8688 עמ' הממשלתי, המדפיס

.1971 התשל"א חדש], [נוסח המשטרה פקודת

1116 01\'11 01131*1 )26.7.74(, 1116 .16111831601 ?051 [^13£32106, .ק 5.
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ישראל משטרת ,2000 שמורות, הזכויות כל © 88  61 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח!1ק6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הקהילות לשיקום כמכשיר המשטרה
עמי* בן שלמה

ע76 א6א6 ת£*$>9, £1ן,י9ר0י6ח. /קי60/ליק, 9אח/ק7! £■/// קל/קס/ל *

7/7/99 $*.// קק/.יל/, /ק6ל///
(2000 909ר1%ר /ד010 £761 ,2009 קקקט7£ל גןא'גלקג/. עקג/.ל/0/

מנקודת הפנים, לבטחון המשרד של העתידית לעבודה הדגשים מביא זה מאמר
אסטרטגי לאיום האחרונות, בשנים היו, ופשיעה אלימות הממונה. כשר ראותי
של החיים איכות ואת הישראלית החברה את חמורה בסכנה המעמיד מרכזי,
סטייה בבחינת הייתה ,1974 בשנת הפנים, בטחון על האחריות קבלת אזרחיה.
כי מדגיש המאמר המשטרה. של ה"קלאסיים" מתפקידיה מהותית
קיבוע הינה זאת, להשיג הדרך קהילתית. משטרה להיות חייבת משטרתישראל
הדרגות בכל שיבוצעו מינויים, באמצעות הארגונית, בתרבות הקהילתית הגישה
של העבודה במוסר אישית; ואחריות התנהגות באתוס עצמו; למפכ"ל עד

לאזרח. השירות תרבות של פשרות חסרת ובהפנמה השוטר

לאומית רשות פשיעה, אלימות, הפנים, לבטחון המשרד מפתח: מילוו*
אלימות מציל"ה, קהילתי, שיטור שירות, הפנים, בטחון באלימות, למאבק

הפלסטינית. המשטרה עם פעולה שיתוף במשפחה,

בישראל וחברתיים כלכליים וקרעים אלימות תרחישי מבוא
אותם ומשלב הבאות, השנים של למשטרתישראל ויעדים חזון מציג, זה מאמר
בהנעתו. מרכזי מרכיב להיות המשטרה מן מצפה שאני חברתי, מאניפסט בתוך
בשיקום מרכזי כלי היא למימוש, כאן שאציב וביעדים שלי בחזון המשטרה,

נובמבר, 29 משטרתישראל, של הבכיר הפיקוד סגל בפני הכותב של הרצאתו על מבוסס המאמר *

■ .1999
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האחרונות, בשנים היו, ופשיעה אלימות בישראל. המתפוררת האזרחית הקהילה
ואת הישראלית החברה את חמורה בסכנה המעמיד מרכזי, אסטרטגי לאיום
הישראלית והמציאות לאלימות, לה, רבות פנים אזרחיה, של החיים איכות
על יצביעו בוודאי קרימינולוגים פנים. וכהנה כהנה לה מוסיפה הייחודית
הכנסה פערי חינוך, פערי אבטלה, עוני, חברתיות: מצוקות של השורשי ההקשר
בצד שבה בוטה, תחרותיות שנה, מדי שיאים שוברים אנחנו שבהם ברוטליים,
(שוהם רכושנית חברה של ערכית והתפוררות מפסידים גם יש תמיד המנצחים
הזמנים של מרכזית למצוקה הייתה אלימות מפני החרדה .(1987 ואח',
חוסר לנוכח וזעם אלימות מפני חרדה ביד: יד הולכים וזעם חרדה המודרניים.

מולה. האונים

במוסר והולכת גדלה להתרופפות האחרונות בשנים עדה שלנו המציאות
באלימות פוליטי, יושר בחוסר להתבטא יכל הדבר האישי. גם כמו הציבורי
גם ולעתים ההתחכמות הקנוניה, בתחום וחלקה מילולי שחלקה פוליטית,
כולל העסקי, המוסר הכלל. של האינטרס נגד "אנשינו" של היום סדר בקידום
גם בחוק, זלזול שעיקרה לרשויות, ההתחכמות ההון, הלבנת התשלומים, מוסר
בתוכנו השלטת הכוחנית השלטון תרבות האלימות. של מאופניה אחד אופן הם
של סוג הוא גם שוויון חוסר הלאומית. להידרדרות חמורה תרומה תרמה
סוג היא גם האונים וחסר החלש כלפי  יד להרים בלי גם  לב אטימות אלימות,
אלימות, של סוג הוא גם וממעמדן נשים של מזכויותיהן והתעלמות אלימות, של

מאוד. קצרה קצרה, במשפחה אלימות הקרויה לזו ממנה שהדרך

.(1996 ופרנקל, (בתור מואצים ודמוגרפי חברתי שינוי בתהליכי מצויה ישראל
שאליהם העלייה, גלי בתוכנו. האלימות תרחישי בהתגברות תפקיד לאלה וגם
מחאה דרכי הם גם מזינים עמוק, תרבותי ותסכול קליטה מצוקות מתלוות
עולי של והמחאה הפער מצוקת את עדיין פתרה לא שישראל רק לא ואלימות.
מבורכות עליות האחרונות בשנים קלטה גס היא וצאצאיהם, 50 ה שנות
במידה עצמה את הכינה לא שהיא כאלה גם אך הלאומי, ולעושרה לחוסנה
חבר עולי לגבי הדבר כך שלהם. הקליטה תסכולי עם להתמודדות הנכונה
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שבעולם והאינטימי מאליו המובן שבירת אתיופיה. עולי לגבי הדבר וכך העמים,
החדש. שבעולם מובן הבלתי עם פחות או יותר אלים מפגש תיצור תמיד הישן,
משום רק הרבים ברשות נער נרצח הרי כאן וקיים. חי עדיין העדתי התפר קו

רוסית. דיבר שהוא

אזרחים כמיליון של ולאומי חברתי ניכור תסכול, פערי על דבר אמרנו לא ועוד
בדרום הבדואית ברצועה .(1999 ואח/ (אוסצקילזר במדינתישראל ערבים
נגד להפסיד" מה לנו "אין בבחינת של התרסה, של לממדים התסכול מגיע
היום מקימים יהודיים ישובים בעבר. כמותה ידענו שלא במידה החוק, שלטון
לאחרונה, והמנודה. העני הבדואי השכן של מפניו האיום מול אל מערכת גדרות
במגזר חוקיים לא מבנים שלושים של הריסתם את תאבטח המשטרה נתבקשה
אותנו שתקרע פנימית למלחמה תדרדר שישראל שרוצה מי בדרום. הבדואי
אוכלוסייה, חלקי באותם ההר את הדין ייקוב של במדיניות שילך מבפנים,
לסלול כדי לא לעולם אך החוק", את "לאכוף כדי רק אליהם מגיע שהשלטון
ביוב, מערכת לבנות כדי הלקויה, החינוך מערכת את לשפר כדי יותר, ראוי כביש
בשם רק המנודים לאזרחיה שבאה ממשלה כמעט. חייתי מקיום אותם שתוציא
את יעשו הם אם תתפלא אל והחינוך, הפיתוח הצדק, בשם לא ולעולם החוק

לפלסתר. החוק

ובפשיעה. באלימות המדאיג לגידול שהביאו נוספים גורמים למנות כמובן, ראוי,
בהרתעה נסיגה ומתוחכמת, טכנולוגית עבריינות עבריינים, בקרב גובר תחכום
שידיה המשטרה, של ההרתעה בכושר וסחף בתיהמשפט, אימת היחלשות עם
מלחמה  עליהן אמונה אינה בעולם משטרה ששום לאומיות, במשימות מלאות
של הגלובליזציה את להוסיף יש כך על ועוד. התפר וקו הגבול ביטחון בטרור,
הרשות של מתחומה וניזונה הבאה העבריינית הפעילות את גם כמו הפשיעה

.(1997 ושלו, (יחזקאלי הפלסטינאית
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במשמעותו כ"פשיעה" נתפסת אינה הישראלית מהאלימות מהותי חלק אכן,
או בירושלים בראילן ברחוב עמוק. חברתי בסכסוך מדובר המושג. של הרגילה
אם ספק אבל, החוק, שלטון נגד התרסה אכן יש בנצרת הבשורה כנסיית ברחבת
היא האלטרנטיבה ובגישור. בפישור עובר שאינו פתרון, אלה לתופעות יש

יודעת. שההיסטוריה במלחמות הקשה דת, מלחמת

עדיין היא אמנם, ישראל, המציאות. מול אל עשן מסכי להעלות אסור כך, או כך
בה עולה האלימות שיעור אבל המערבי, בעולם אלימות הפחות החברות אחת
והעני מתעשר, העשיר נפרמים, החברה של הערכיים חישוקיה בעוד בהתמדה.
כל :1998 בנתוני פטליסטית. בהלמות הפשיעה שעון בה מתקתק לשוליים, נדחק
התרחשה דקות 71 כל אישה; נאנסה שעות 12 כל בישראל, אדם נרצח שעות 56

של הונאות סמים, עבירות על דבר אמרנו לא ועוד גופנית. וחבלה תקיפה
אנחנו תמיד שהרי  המדווחים המקרים מספר נשים. והכאת הלבן' 'הצווארון
1997 ב שניים פי גדל נשים תקיפת של  המדווחת לאלימות רק מתייחסים

.(1998 שנתי, וחשבון (דין נשמרת הזאת הקשה והמגמה ;1996 ל בהשוואה

הישראליערבי, הסכסוך של ההדרגתית הפיכתו בעקבות כי הנמנע, מן לא
קוראים בוודאי היו המדינה מדעי שאנשי למה הישראליפלסטיני, זה ובעיקר
על לדבר שלא ,(1999 (לניר, ^0* %3ת11116 0110101€ עצימות" נמוך "עימות
עצמה את תמצא הישראלית החברה המיוחל, לשלום נגיע שאף האפשרות
איום הפנימי: האסטרטגי כאיום דברי בתחילת שהגדרתי למה יותר עוד חשופה
גם אך ואיומים, סכנה לאבחן מחייב הדבר והפשיעה. האלימות החברתי, הקרע

החוק. באכיפת לעיסוק כבוד של מקום מתן ולתת דגשים להזיז להיערך,

 החוק אכיפת ומערכת המשטרה  האחרון ההגנה לקו מגיעים בטרם אבל,
והאלימות הפשיעה התגברות שהרי החברה, של בתיקונה מחויבים הרי אנחנו
בשנים עלינו שהשתלטה הרעה, הזמן" "רוח של תולדה גס כאמור, היא,
שיקגו לבין כלכלית  חברתית כפילוסופיה שיקגו בין ישיר קשר יש האחרונות.
ובהעברת המשק בהפרטת הכל חזות את שרואה מי הגוברת. הפשיעה על כמשל
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החברה, את מפריט גם שהוא סופו מיליארדים, קומץ של לידיהם עליו הבעלות
במדינת שמכה מי לגורלו. איש איש שולח וגם בתוכה הסולידריות את שובר גם
את מגביר התעסוקה, בתחום פיצוי להציע בלי ובחינוך, בבריאות הרווחה,
מודלים שמטפח מי הפשע. עולם של שעריו את לרווחה ופותח החברתי, הייאוש
של האלימות את מזמין עתק, שכר ובעלי טייקונים של בדמותם לחיקוי
לפתח ידע לא השלטון אם לומר, נכון זאת וגם קלה. התעשרות המבקשים
אחרי רק לחץ לקבוצות להיכנע תמיד יאלץ והוא סכסוכים, לישוב מנגנונים
ובצדק, יואשם, בעצמו השלטון  מוסרית או כוחנית סחיטה הפעילו שאלה

הישראלית. בחברה והבוחנות האלימות בטיפוח

נאורה דמוקרטית בחברה המשטרה של יעודה

המצב אם אבל, נכונה. וכלכלית חברתית למדיניות תחליף איננה חזקה משטרה
שהמשטרה רוצה לא אני קשים. ימים צופה אני להידרדר, ימשיך החברתי
אליטה של זרוע שהיא משטרה דרוסאמריקאית, למשטרה תהפוך בישראל
לעומת חותר, אני אותי. מפחידה הדרוםאמריקאית הדוגמא ומתעשרת. שבעה
המשטרה ולקהילה. לאזרח ידידותית לסביבה, וידידותית חזקה למשטרה זאת,
עליהם כשיאבד ההפרטה, קורבנות את רודפת עצמה את תמצא הרי חוק, עלפי
שבנגב הפלא, מה תקווה. כל יאבדו כשאלה החברה, של המנודים ואת עולמם
כלכך קשה והאם השוד? במעשי 0/ס87 של עליה ב1998 חלה האבטלה מוכה
העלייה השנה באותה נרשמה אופקים בעיירה מדוע האלה, בתנאים להסביר,
החברתית ההידרדרות לנוכח והאם הפליליים? התיקים במספר ביותר הגדולה
מאליה מסתברת לא 1996 מאז וההעשרה החינוך בתקציבי והקיצוץ הקשה
300/0 למשל, לכיש, במרחב כאשר בישראל, נוער בעבריינות הדרמטית העלייה
הדרומי, המחוז (נתוני ?1013 גילאי עלידי בוצעו ב1998 הפשיעה ממקרי
ועוד מוכיעוני, ילדים אלפי עשרות הישראלית בחברה קיימים שבו בעידן .(2000
שלכאורה מובטלים, אלפי מאות ועוד סמים, מוכי ובוגרים צעירים אלפי עשרות
החוק, לפריצת פוטנציאל  אלימה חברתית בעיה של פוטנציאל או כר יוצרים
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של כזרוע אוטומטית לפעול לה אסור עיניים. לפקוח המשטרה של מחובתה
ערביי של במצבם תיקון יחול לא אם כן, כמו הפוליטית. או הכלכלית האליטה
הארץ. ערביי של המרכזית הדיכוי כזרוע תגמור המשטרה הבדואים, ושל ישראל
מפני משמר מכל להישמר יש דרוםאמריקאית. משטרה רוצה אינני וכאמור,
מידת משום רק לא וזאת הערבית, האוכלוסייה אל המשטרה ביחס ואיפה איפה
בין הזאת בארץ המתקיים והשברירי הדק האיזון משום גם אלא וההגינות הדין
העם, של משטרה רוצה אני העם; של משטרה צריכה ישראל לערבים. יהודים
בתרבות ההדרכה, במערכות לקבע תובע אני זה ואת הקהילה, של משטרה
ההתנהגות באתוס עצמו, למפכ"ל עד הדרגות בכל שאבצע במינויים הפיקוד,
של פשרות חסרת ובהפנמה השוטר, של העבודה במוסר האישית, והאחריות

לאזרח. השירות תרבות

על ליטול חייבים אנחנו נחישות של מידה באותה אך החוק, את לאכוף עלינו
דרך פעילותנו את למקד שעלינו הדבר, פירוש מניעה. של משימה עצמנו
הקיטוב בעידן תהפוך שמשטרתישראל מהאפשרות, להיזהר עלינו הקהילה.
משטרתישראל בלבד. מצומצמת אליטה של שמירה לחברת כך, כל הקיצוני
או הפשע" "מקורות שקרוי מה של האונים לחוסר גם קשובה להיות חייבת
נמנעת. בלתי אבל אפורה, מניעה, פעילות עלידי זאת, הפשע. פוטנציאל
יד עם גם אבל פנים, משוא וללא החוק, את לאכוף חייבת משטרתישראל
 לדוגמא אונים. חוסר של במצב להימצא העלולות החברתיות, לרקמות מושטת
עצמם את מוצאים אינם האתיופית, לקהילה השייכים ילדים, של גדול אחוז אם
בפני לילה. ובמארבי במרדפים אתם להיפגש עלולה המשטרה בביתהספר,
גם אבל לאכוף לחילופין או ולאכוף לרדוף אפשרויות: שתי קיימות המשטרה
עם העיריות, עם פעולה שיתוף תוך בביתהספר יימצאו אלו שילדים לדאוג,
החיכוך. ממדי את להקטין יחיה ניתן כך, רק הרווחה. משרד ועם החינוך משרד

למאבק מרכזי כלי והיא אכיפה של מרכזי סוכן היא המשטרה כאמור,
שמצאתי לומר, וזכות חובה מרגיש אני קשה, לאמירה אגיע בטרם באלימות.
ראויות ופיקודיות אנושיות איכויות מרשימים, מצוינות מגזרי במשטרה
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האמירות אולם, בהן. להתגאות שיש ובביצוע בתכנון תחכום רמות להערכה,
משטרה, לישראל היום אין הבאה: לאמירה בסתירה עומדות אינן האלה
לא כאן. שתוארו האלימות לתרחישי ושורשית יסודית תשובה לתת המסוגלת
התרבות ממרכיבי כמה מבחינת ולא הפריסה מבחינת לא האדם, כוח מבחינת
המכסה את להחזיק היותר, לכל יכלה, שלנו המשטרה בה. השלטת המשטרתית
שלה הנוכחי במבנה  בידיה אין הפניםישראלי. הסכסוך של המבעבע לסיר מעל
עליה המוטלות המשימות למגוון שלה הכוח סדרי בין השערורייתי היחס ולנוכח
הישראלית. המציאות של הזאת הקשה הלבה את לצנן כדי כלים 

ששורשיה בעבריינות, הגידול של נמנעת הבלתי בתוצאה עוסקת משטרתישראל
הרווחה, החינוך, בתחומי טווח ארוכי תהליכים בתוך כאמור, חבויים, העמוקים
והרעשנית האלימה התקשורת תרבות ובמשפחה, בנוער הטיפול התעסוקה,
הן אשר חברתיותערכיות, בבעיות לכל ומעל הכוחנית, הפוליטיקה והשתוללות
אשר הישראלית. החברה בסוגיות העוסקים השלטון, מוסדות כל של מעניינם
בתפיסה מחויבת צמצומה או אלימות מניעת של מהותית אסטרטגיה כן, על

כוללת. לאומית

למאבק לאומית "רשות של הקמתה את להציע מבקש שאני הסיבה, זאת
שהגדרתי מה מול אל כוללת לאומית אסטרטגיה מתחייבת באשר באלימות",
בתחום רק תשובה אין כזה כולל מערכתי לאיום כולל". אסטרטגי כ"איום
לכל משיקה התשובה המשטרה. בתחום רק או הרווחה בתחום רק או החינוך
על האלימות של מניעיה של מוסכמת קריאה מחייבת והיא כולם, התחומים
של מתואם קידום לעידוד, הראויות הפעולות של נכון עידוד השונים. גווניה
שצרות הנמנע מן לא ונכונה... מוסכמת לאומית הסברה אזרחים, ארגוני
הרשות כך: אם כזאת. רשות של הקמתה את תמנע הביורוקרטיה של האופקים
כחלק הפנים, לבטחון המשרד במסגרת אקבע שאותה במתכונת, תוקם
לא בצמצומה. או אלימות במניעת העוסק לגוף המשרד להפיכת ממדיניותי,
הקריסה מול אל שלי הפילוסופיה זאת  המניעה אלא הארוך הנבוט תרבות

לה. עדים שאנחנו החברתית

67



הקהילה לשיקום כמכשיר המשטרה בןעמי שלמה

הקדמון החטא  משטרתישראל

משטרתישראל של הנכון בתפקודה העדיפות לסדרי באשר הקדמון החטא
על שהטילה ,1974 משנת ממשלה בהחלטת נעוץ ובפשיעה באלימות במאבק
למאבק אותה חייבה כך ומתוך הפנים, בטחון על האחריות את משטרתישראל
מתפקידיה מהותית סטייה בבחינת הוא הפנים בטחון עניין כמה עד בטרור.
למשטרה שהוגדרו שהתפקידים העובדה, אולי תוכיח המשטרה, של הטבעיים
קלאסיים: משטרה תפקידי על רק מדברים המשטרה) לפקודת 3 (סעיף בחוק
לדין, העבריינים העמדת עבריינים, תפיסת עבריינות, גילוי עבריינות, מניעת
לא והרכוש. הנפש ובטחון הציבורי הסדר קיום אסירים, של הבטוחה שמירתם
הפשיעה נתוני לאור בטרור. מאבק על או הפנים ביטחון על דבר וחצי דבר נאמר
כסחף קרובות, לעתים שנראה, מה לאור וגם האישי, הבטחון חוסר ותחושת
בהצלחה עומדת המשטרה כי פניו, על נראה המשטרה, כלפי הציבורי באמון

המחוקק. עלידי עליה שהוטלו במשימות בלבד חלקית

במילים במשטרה. שהתרחש תרבותי שינוי של בתהליך מדובר ובראשונה בראש
האחריות את המשטרה על שהטילה ההחלטה היסטורית, בראייה אחרות,
פעילות ומניעת התראה, אבטחה, שתפקידה ביטחונית תשתית ולהפעלת לארגון
מגוף, המשטרה את שהפך השלג, כדור של תחילתו את היוותה עוינת, חבלנית
בחוק בפגיעה ביטוי לידי הבאה קלאסית, בעבריינות לחימה הוא תכליתו שכל
והרואה צה"ל", כ"תואם המתפקד לארגון והרכוש, הנפש בטחון על ובשמירה
לעתים. עיקרי, לא אם מרכזי, תפקיד מדינתישראל של הפנים בבטחון בטיפול
התרבות גם יותר עוד התחזקה המשטרה, לעיסוקי הצבאי הממד כניסת עם

הצה"לי. המבנה ואף הצה''לית

לתחום וחשיבה משאבים במשטרה הופנו עשורים, משני למעלה במהלך וכך,
והוטמע הלך הזה שהשינוי ככל ומודיעין. חקירות חשבון על והמבצעים הביטחון
תחום מודע, לא באופן אפילו ואולי כמובן רשמי, לא באופן למשני, הפך כך
עדיפויות לסדר בפשיעה המאבק ירידת האלימות. ומניעת בפשיעה הלחימה
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בתחושת סחף חוללה גם ממש, האחרונות השנתיים של לתפנית עד נמוך,
שבאחריותם. באזורים לפשיעה הנוגע בכל המפקדים, של האישית האחריות
בפשיעה הטיפול היחלשות מצדו וגרר השוטרים, לכולל הוקרן זה יחס

ובאלימות.

המשטרה של יכולתה על קשות שהשפיע נוסף, תהליך התחולל בכך, די לא ואם
שמשימתו ארגון, להיות אמורה המשטרה הגואה. הפשיעה מול לתפקד
ובעולם בארץ רבים שירות ארגוני בעוד והנה, ללקוח. שירות מתן היא העיקרית
למקבליו השירות נותני שבין ביחס ממש של מהפכה האחרונות בשנים עברו
מאוד מהותי לפיגור המשטרה נכנסה ,(1995 וליטמן, קאר ;1996 ובואן, (שניידר
הפיגור לעיל. שתיארתי הזהות ממשבר כתוצאה היתר בין הזה, בתחום
בתרבות להשתלב המשטרה של יכולתה על לרעה הוא גם השפיע הטכנולוגי
שרובם ללקוחות, והאדיב המהיר הטוב, השירות עקרון המודרנית. השירות
ובקרב השוטרים בקרב דיו הופנם לא חוק, שומרי אזרחים בעצם הם ככולם
הבלתי השירות שרמת העובדה, לאור בעיקר חמור הדבר המשטרתי. הממסד
בקרב ותסכול מירמור יצרה לאזרחים, המשטרה שהעניקה מספקת
הנכונות את שחקה וממילא במשטרה האמון חוסר את הגבירה האוכלוסייה,
המשטרה כלפי הציבור עמדות בסקר המשטרה. עם הקהילה של פעולה לשיתוף
ממלאת שהמשטרה חושבים מהמרואיינים 320/0 רק ,(1999 וסקל, (סמית
גוף היא שהמשטרה חושבים מהמרואיינים 460/0 ורק תפקידיה את ביעילות
מתסמונת ניזוקים יצאו המשטרה והן החברה הן פעולה. אתו לשתף שכדאי
הציבור באמון הזאת לשחיקה להתייחס יש משטרתישראל. של הזהות משבר
עלידי הציבור אמון שיקום המשטרה. של ההרתעה בכושר שחיקה היא כאילו
אסטרטגי, יעד הוא כוחה, את שיכפיל דבר המשטרה, של השירות תרבות טיפוח

עליה. לוותר שאפשר חן נקודת סתם ולא כוח, מרכיב

הפנים, בטחון משימות משטרתישראל על הוטלו כאשר די. לא אלה בכל וגם
האלימות ותרחישי מה, במידת נאיבית חברה עדיין הייתה הישראלית החברה
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רק שהיו או בנמצא היו לא האחרונות, בשנים תנופה שצברו והפשיעה, הפנימית
ושליחות. לכידות של המכונן האתוס בקרבנו שלט עדיין אז, בחיתוליהם.
אך לרעה, הדברים השתנו בינתיים בעבודתה. למשטרה סייע הזה האתוס
הקלאסי. הביטחון לטובת נמשך בפשיעה המאבק מערך של הזוחל" "הקיפוח

אשאיר זאת את  המשטרה של העתידי המבנה בשאלת אעסוק לא זה במאמר
הספ"כ) (להלן, הבכיר המשטרתי הפיקוד שסגל נכון האם = יותר מאוחר לשלב
עצמאי כגוף אמ"ן את להשאיר נכון האם צה"ל? של המטכ"ל של תעתיק יהיה
בין ביחסים חדש סדר להכניס צורך אין האם החקירות? לאגף להצמידו או
המשרד לאחריות לעבור צריך העורף פיקוד האם הכחולה"? ל"משטרה מג"ב
בעבודת בקרוב יסודית בצורה אלה בכל לעסוק מבטיח אני הפנים? לביטחון

המשטרה. של התכנון גופי עם פעולה בשיתוף שתיעשה מטה,

השר מדיניות

על שמירה תוך האישי, בטחונו על שמירה עלידי האזרח של חייו איכות העלאת
לא אם גם ומעולם, מאז שלנו העשייה תכלית היא וכאדם, כאזרח זכויותיו
שלושה על ישען הזאת המדיניות של מימושה בבהירות. זאת לנסח ידענו תמיד
מתקדמת וטכנולוגיה אנושית תשתית ומקצועיות, מוסרי קוד אלמנטים:

פשיעה. דוחה חברתי ואקלים

ומצוינות מקצועיות
עם במגע והשוטרת. השוטר ניצבים הציבור לבין המשטרה בין המפגש במרכז
איכותי. שירות מתן של ותרבות בתפקוד מצוינות מתחייבת והאזרחית האזרח
עמוקה. קהילתית ומעורבות מחויבות ובעלי מוסריים מדויקים, להיות עלינו
יוזמה בפעולה. דיוק ועל יוזמה על מושתתת להיות חייבת שלנו המצוינות
ויותר הגבולות, ידיעת מקצוענות,  פירושו בפעולה דיוק מונעת. פעולה  פירושה
באתוס עיקריים מרכיבים יהוו אלה, כל האזרח. את לשרת הצורך הבנת  מכל
להשרות נוכל כך רק אלה. בתחומים כולה לחברה מופת להיות עלינו שלנו.
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והכרחי בסיסי תנאי הוא (1998 (רוגל, האתי הקוד יישום נכונה. אזרחית אווירה
מקצועיות. על ולשמירה מצוינות להשגת

מתקדמת וטכנולוגיה אנושית תשתית
שלנו, העבודה של החנית כחוד האזרחים עם במגע הבא השוטר את רואה אני
שוטר כל לצייד יש כך לשם בו. ותומכת המסייעת כמערכת המשטרה ואת
בכושר תקשורת, במרכיבי השלישי. האלף תחילת של הטכנולוגיה במיטב
צעדים עשתה משטרתישראל מידע. לעיבוד מתקדמות ובמערכות ניידות
אסטרטגי כמרכיב "הטכנולוגיה לעידן לכניסה הנוגע בכל תכניות והכינה
המשמעות את יודע ואני חסר. הביצוע אך קיימות, התכניות במשטרתישראל".
למרכזי וחיבורן הניידות מחשוב בתחומי להתקדם בלי הדברים. של התקציבית
של למעמד להתדרדר סכנה יש הפלילי, והרישום החקירות מערך ומחשוב בקרה

השלישי. בעולם או באפריקה משטרות

פשיעה דוחה חברתי אקלים
דוגמא להיות עלינו כך, לשם פשיעה. דוחה חברתי אקלים ביצירת לסייע עלינו
אישית; יושרה הוגנים; ושיטור ארגון ידי על זאת החברה. חלקי לשאר ומופת

והאזרח. האדם זכויות ובהפרת בשחיתות באלימות, לחימה

 משטרת ושל הפנים לבטחון המשרד של המרכזיים היעדים
ישראל

את כיאות שתשרת משטרה תהיה שלישראל כדי החיוניים הפעולה עקרונות
כך להגדיר מחייבים ולמניעתה, הפשיעה לצמצום יעילות ביתר ותילחם הקהילה

.■ ומשטרתישראל ושל הפנים לבטחון המשרד של המרכזיים היעדים את
המשטרה, מיעדי כאחד המפכ"ל עלידי שהוגדרה השירותית, הגישה הפיכת
איכות שיפור מחייב הדבר הבאות. בשנים המשטרה של מרכזי פעולה ליעד
מענה ההמתנה, זמן צמצום המשטרה, לשירותי הנזקק לאזרח והיחס השירות
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קשבת" "אוזן גם להוות השוטר נכונות וטיפוח אזרחים לפניות ומקצועי אדיב
האזרח. לבעיות בטוחה" ו''משענת

אם הציבור במבחן לעמוד חייב זה אמון לאזרח. המשטרה בין האמון הגברת
יודע אני עמו. במגע המקצועיות ברמת ואם באדיבות אם לקריאה, תגובה בזמני
בתחום לשלמות לחתור חיוני צורך רואה אני הזה. בתחום אמיתי שיפור שיש

הזה. החיוני

היא המשימה (שב"ס). הסוהר בתי ושירות המשטרה בעבודת האזרח שיתוף
מתחייבת  כלומר נאור. דמוקרטי לעולם המותאם משטרתי שירות הקמת
המשטרה (בט"פ), הפנים לבטחון המשרד ביחסי שיתוף תהליכי הטמעת
האזרח של ושותפות להשתתפות מעבר זה ובכלל והקהילה, האזרח עם והשב"ס

בקהילתו. האזרחי הביטחון במדיניות

הזה במגזר המשטרה שירותי הרחבת תוך עמו. הקשר והידוק הערבי המגזר
הממשלה לראש הגשתי אלה בימים מנהיגיו. עם הידברות ערוצי פיתוח ותוך
את לעבות לצורך הנוגע בכל והחלטה, לדיון תזכורת בבחינת עבודה, נייר
הערבי הציבור עם להיפגש לנו אסור הערבי. במגזר משטרתישראל של הפריסה
מחויבים אנחנו תנועה. עברייני עוצרים או הפגנות מפזרים כשאנחנו רק
ארוכות וחברתיות כלכליות שסיבות לשכוח, גם אסור שירות. נותני בנוכחות
פרוסים, להיות חייבים ואנחנו הערבית, החברה של יציבותה את מערערות טווח

מודרנית. משטרה של היעדים מן כנגזר עליה להגן כדי

איננו תאונותהדרכים, עקב הנגרמים וברכוש, בנפש הקשים הנזקים למרות
מתבקשת זאת, עם פליליות. עבירות כאל תנועה לעבירות להתייחס נוטים
מדרגה קפיצת חלה התנועה, אגף הוקם מאז ואיכותית. מקצועית אכיפה
בתאונותהדרכים. במלחמתה משטרתישראל של ובהישגים המקצועית באיכות
אוטונומית, תנועה משטרת של נפרד פיקוד הקמת לשקול שיש יתכן זאת, ובכל
אכיפה לשלב חייב התנועה אגף בכבישים". החיים "איכות משימתה שעיקר
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המשטרה כלפי האזרח של העוין מהיחס מהותי חלק פנים. הסברת עם נמרצת
התנועה. שוטרי לבין בינו מחיכוכים נובע

 בקורבנות בטיפול מיוחד דגש מעתה לשים חייבת המשטרה אחרות, במלים
אמון השבת העבריין. בתפיסת מאשר פחות לא לאזרח שירות במתן  בקהילה
שלה. והחברתית הקהילתית הפריסה של ישירה תוצאה יהיה במשטרה הציבור
לראות התרגלו העיניים, מגלגלי הפוליטיקאים, ובעיקרה החברה, נכון,
אין בישראל. החברתי והמוסר הנורמות לקריסת לעזאזל השעיר את במשטרה
ואת המשטרה את ולהוביל האתגר, את לקחת עלינו אתם. להתווכח בכוונתי
מניעה. על יתר דגש מתן של בהיבט התפקיד, עם להתמודד לבט"פ המשרד
עלפי "רק לכאורה הפועל קלגס, מלהיות להישמר צריכה רוצה שאני המשטרה
המוביל התהליך של ראשיתו את להבין למנוע, ליזום, צריך השוטר החוק".
מחייבת היא אפורה. מורכבת, פעולה היא מניעה באיבו. אותו ולהרוג לפשע
מישהו אין כי זאת, לעשות החובה מוטלת עלינו תהילה. בה יש תמיד ולא יוזמה
חברתית מתפיסה מוכתבת ליישם מהמשטרה מבקש שאני המדיניות אחר.
בחברה לכך הכלים אחד עמוק; חברתי לשינוי לחזור חייבים אנחנו דמוקרטית.

מופת. תשמש שהמשטרה הוא, דמוקרטית

מהפכני לשינוי אותו שתהפוך איכותית, מדרגה ובקפיצת השינוי בהאצת מדובר
עוד לא המשטרה. דרך החברתית המדיניות לתחום כניסה שעיקרו ומהותי,
יוגדרו כך הבטחוני. ההווה צרכי לטובת בפשיעה הטיפול של העתיד משכון
החברה. של אחרון ההגנה כקו נאור דמוקרטי בעולם המשטרה יעדי מחדש

יעילה. תהיה שהיא במידה בה לסביבה, ידידותית למשטרה נזכה כך ורק

המוצעת המדיניות ליישום עקתנות

יותר מודגש מעבר מעתה יהיה לבט"פ המשרד מדיניות להשגת העיקרי האמצעי
למניעת קהילתית היערכות קהילתי. ולשיטור קהילתית להיערכות יותר ומסיבי
בתרבות המתחייב ו"האזרוח", הדמוקרטיזציה תהליך של ליבו לב היא פשיעה
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משטרה נקודות הקמת עלידי להתבצע חייב הדבר משטרתישראל. של הפעולה
הבאות, בשנים מרכזי אסטרטגי דגש בבחינת יותר, רבים קהילתי שיטור ומרכזי
לא  העיר ראש המשטרה. יעדי בקביעת הערים וראשי הקהילה שיתוף תוך
החברה, מערכות ועם ואיתו המרכזי, האיש הוא  המקומית המשטרה מפקד
המשטרה תחנת ובאמצעות דרך הפעולה שיתוף מתחייב בעיר והרווחה הקהילה
ככלי  העירונית מציל"ה במקום. העבריינות) לצמצום (המועצה ומציל"ה
המנוף תהיה  מניעה כגוף בתפקידו הפנים לביטחון המשרד של המרכזי העבודה
מונעפשיעה. למאבק קהילתית היערכות של להפעלתה המקומי הארגוני
במציל"ה המשטרה. בשיתוף המקומית הרשות ראש עלידי תובל מציל"ה
במשותף ייקבעו ושם התושבים, את המטרידות הבעיות שוטף באופן תועלינה
במציל"ה שיועלו הבעיות בפשיעה. ומאבק עבריינות למניעת מערכתיים פתרונות
תסייע גם מציל"ה יעדיה. קביעת ועל המשטרה של העדיפויות סדרי על ישפיעו
השיטור של המודל עלפי המקומיות הבעיות לפתרון משאבים באיתור

הקהילתי.

המשטרה של בחיבורה הוא הקהילתי השיטור של העיקרית המשמעות
תחנת המקומית. הרשות ברמת המתחוללים אזרחיים, ולתהליכים לארגונים
התושבים. לצורכי והקשוב הרגיש קהילתי, כאורגן לכן, תתפקד, המשטרה

בפשיעה. במאבק כשותפים יפעלו מצדם אלה
שדרכה המסגרת, היא התחנה המשטרה. תחנות בחיזוק הצורך נגזר מכאן
העיקרי, הגוף גם היא התחנה לאזרח. המשטרה שירותי מרבית ניתנים
חיזוק לכן, הקהילתית. וההיערכות הקהילתי השיטור מיושם שבאמצעותו
מחויב הוא ישוב, כל של הייחודיים לצרכים בהתאם ותיקנונה, התחנה
לאפשר צריכים המרחב דרג וביטול במטות אדם כוח צמצום אזרוח, המציאות.

התחנה. לחיזוק משאבים יתר להפניית שיביא ייעול,
שלו האמון ואת האזרח של הביטחון תחושת את תגביר הזאת הפריסה
ההיערכות של המשמעות פשיעה. דוחה קהילתית סביבה תיצור וכן במשטרה,
אלא הבלעדי, היעד היא הגנב רדיפת שלא היא, פשיעה למניעת הקהילתית
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אל והגנה ביטחון שיעניק שירות, מתן בבחינת הבריאה החברה בקרב נוכחות
בחברה. החולה החלק מול

סמכויות העברת עלידי הרמות, בכל ארגוני ביזור מחייב התחנה רמת חיזוק
תנאי ריכוז הכובד. מרכז הוא  המטה לא  השטח השטח. לדרגי המטה מדרגי
את לחזק מנת על בנוסף, במטה. לא  בשטח להיות חייב ו"השומן" השירות
ובתהליך ההחלטות קבלת בתהליך שקיפות לאפשר יש הקהילתית, הסביבה
ומקצועית, נרחבת דוברות מחייב הדבר פנים. לבטחון המשרד המדיניות יישום

יזום. באופן במידע הציבור את המשתפת

נאותה, תורה לפתח אותנו מחייבת גם פשיעה למניעת הקהילתית ההיערכות
במירב ליעדינו להגיע לנו שיאפשרו ולמידה, בקרה ודרכי נאותה, הדרכה
השיטור תורת את מטמיעים בשפרעם לשוטרים בביתהספר היעילות.
את שיורה גוף, להקים עלינו המשטרה. לימודי של העמקה מתחייבת הקהילתי.
אותנו יכשיר נאות, הדרכה מערך שיפתח גוף ,21 ה במאה המשטרה של התורה
נכונים להיות עלינו לכך, במקביל לפתחנו. שעומדים הרבים האתגרים לקראת
הדינמית, למציאות עצמנו את להתאים מסוגלים להיות עלינו העת. כל ללמוד

תיקון. שדרוש מה את לתקן ולדעת

הארגונית, התרבות את ולהעמיק להערכה, הכלים את לשפר עלינו בנוסף,
הקהילתית ההיערכות לכן, האזרח. של עיניו דרך הערכה ועל בקרה על הנשענת
נכונים להיות עלינו חדשים. במבחנים הזמן כל אותנו מחייבת פשיעה למניעת
לעצמנו ולקבוע והציבור, האזרח במבחן שעה ושעה יום יום עצמנו את להעמיד
ואת האזרח של רצונו שביעות את והאזרח, הקהילה עם הפעולה שיתוף את
מעז אני  הציבור אמון ללא להצלחתנו. מידה כאמת שלו, הביטחון תחושת
היעדים את למלא תוכל ולא תקרוס, המשטרה  הציבור" "אהבת לומר אפילו
לעתים שהרי מסוכן: למארב מליפול להיזהר צריך עליה. הטילה שהחברה
אסור המשטרה. על ביקורת וימתחו מותחים הקהל ודעת התקשורת קרובות
שהמשטרה סכנה, יש אז כי מתגוננת, הסתגרות תהיה לביקורת שהתגובה
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המשטרה תגובת לחברה. ומנוכרת סגורה צבאית לכת הדומה למשהו תהפוך
את להעצים מניעיה, את להסביר לחברה, להיפתח הפוכה: להיות צריכה
תתמוך שלנו הניהולית התרבות דמוקרטית. בחברה למשטרה כיאה השקיפות
לביצוע יופנו שלנו ומשאבים תקציבים קבוע. באופן ומשובים סקרים בקיום
לקחים והפקת למידתו המצטבר, המידע עיבוד הציבור. של הערכה משובי
בתיקון. והצורך היעדים בהגדרת מרכזי בסיס יהיו הזמן, עם שנצבור מהניסיון

בארגון. אחד כל של וההתפתחות האישי הקידום ייקבעו גם לכך, בהתאם

והיומיומי השוטף במגע הבא השוטר, הפיכת הוא זו עולם בתפיסת חשוב היבט
והן האזרח עם במגע הן המשטרה, של הכובד למרכז והציבור, האזרחים עם
אותו ולגבות לו לסייע בו, לתמוך חייבת מצידה, זאת כולה. המשטרה בפעילות
של וכבודה משקלה כובד את הבודד השוטר על להטיל יש מצב. ובכל אמת בזמן
המערכת. של כישלונה הוא האישי שכישלונו להבין, חייב הוא כולה. המשטרה
 לגיטימית דרך בכל להשתמש חייבים אנחנו נופלים. וכולנו קמים כולנו אתו
המוטלת האחריות כובד את בו להטמיע כדי  סנקציות תגמול, חינוך, הדרכה,

כתפיו. על

ההיפך הקהילתי. השיטור בתחום דבר עשתה לא שהמשטרה לומר, מבקש אינני
הגישה ליוזמי מצדיע אני .(1999 ואח', קים ;2000 ואח', (וייסבורד הנכון הוא
שהתרבות הוא אליו לכוון מבקש שאני מה אותה. שיישמו ולמפקדיס
המשטרה של מרכזי אסטרטגי ליעד אלא לאגף לא מעתה תהפוך הקהילתית

השר. יעדי של המרכזי הציר היא שהטמעתה כוללת, ולתרבות

וההיערכות הקהילתי השיטור עקרונות את מעשי באופן לקדם בכוונתי
לגישתו בהתאם תיעשה הבא המפכ"ל בחירת כי הקביעה, עלידי הקהילתית
באשר גס יהיה כך השר. של המרכזי היעד שהיא הקהילתית, לפילוסופיה
במהלך ויתגבש שילך הבכיר הפיקוד עם הבכירה. הקצונה של הקידום לשיקולי
שלא מבניות לרפורמות באשר גם גישות, לתאם ארצה אני הקרובה השנה
לקראת הללו הרפורמות לעיבוד מטה צוותי אלה בימים בתה אני כאן. מפורטות
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לאפשר כדי בספ"כ, המינויים סבב את במעט מקפיאים אנחנו הקצר לטווח דיון.
לב תשומת אשקיע הקרובה השנה במהלך אך קריטית. בשנה ורגיעה יציבות

וילק. יהודה הנוכחי, המפכ"ל שאחרי העידן של הספ"כ לבניית מיוחדת
השונים. ובתפקידים בדרגות השוטר של לקידומו השיקולים לגבי הדבר כך
הציבור רצון שביעות מוצדקות, ציבור תלונות היתר, בין יכללו, הקידום שיקולי
השיטור" "נקודת או המש"ק) (להלן, הקהילתי" השיטור "מרכז ועוד. מהיחידה
השאר בין הקידום, בהיררכיות ישולבו התחנה) לרמת שמתחת המשטרה (יחידת

והשוטר. הקצין בקידום כמרכיב קהילתי בשיטור השירות הפיכת ע"י
דגש מתן תוך קצינים, שאינם השוטרים, של השירות תנאי שיפור על דגש יושם

האזרחים. עם במגע שבאים שוטרים, אותם על
הקהילתית: בהיערכות לתמיכה מבניים שינויים ייערכו

מבחן האזרחים. של הרצון שביעות לבחינת סקרים לביצוע יחידות יוקמו .
מכריע. מבחן כאמור, הוא, הציבור

הקהילתי. השיטור מרכזי לטובת תקנים יוגדלו .
לסגנו או התחנה למפקד האם  המש''ק של כפיפותו שאלת מחדש תיבחן .
ביטול יחייב שהדבר יתכן מאידך? האזרחי, המשמר לקצין או מחד
קהילה באגף האזרחי למשמר הקהילתי השיטור של הארגונית הכפיפות
המטה לעבודת ההכרעה את משאיר אני אבל, במשטרה. אזרחי ומשמר

במשטרה.

המקומיות הרשויות עם הקשו חיזוק

את לחזק במגמה העיריות, ופקודת המקומי" השלטון יסוד: "חוק למען אפעל
קהילתית. משטרתית במדיניות בהשתלבותן לצורך הנוגע בכל העיריות סמכות
ראשי עם המשטרה של ממדים רחב והשתלמות עיון יום ליזום מבקש אני
הקהילתי השיטור משמעות את בהן לחדד כדי מקומיות, מועצות וראשי עיריות
החוק עקרונות את יראה העיר שראש לכך, לשאוף צריך החברתית. וכדאיותו
.(1999 ואח/ (קים המחודשת בחירתו בסיכויי מכריע כמרכיב הקהילתי והסדר
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משטרת של הקהילתית בפריסה מוצלחות, אפילו התחלות, והיו יש כאמור,
כוללת תכנית לבין  שתהיינה ככל חשובות  התחלות בין הבדל יש אך ישראל.
חדש. מסוג התנהגות של מלאה מהטמעה והן מפריסה הן הבנויה ומקיפה,
מרכזי אסטרטגי ליעד זאת להפוך יש מעתה כולל. למהלך מניסוי במעבר מדובר
שיטור על רק מדובר לא מעתה, במשטרה. העבודה תכניות של המוביל ולציר
של חברתית והיותר עמוקה היותר במשמעות אזרחי ביטחון על אלא קהילתי
למרות המשטרה. של המערכתית בגישה מהפך ועל שינוי על מדובר המושג.
שאת אחרות, למשטרות ביחס משמעותי באופן מפגרים אנחנו הברוכה, העשייה
בעניין מאתנו מתקדם הנאור העולם לחקות. לנו ראוי הזה בתחום הישגיהן
ללא שנים שש במשך פעל קלינטון ממשל האמריקנית. הדוגמא למשל, כך, הזה.
הקהילתי השיטור לקידום תקציבים של מסיבית הקצאה ותוך ליאות
למניעת במאבק מכרעת כתשובה המשטרה, של הטכנולוגית וההיערכות
מוגדל. משטרתי תקציב על למערכה לגיטימציה למתן הקהילה גיוס אלימות.
חוטאים אנחנו רחוק. להגיע נוכל לא שנים זה כאן הנוהגת הקיצוצים במדיניות
עם מגן חסרי אותם חושפים אנחנו באשר יכופר, בל חטא האזרחים כלפי
עם להתמודד שלה מהצורך כמתחייב בנויה, ואינה מתוקצבת שאינה משטרה
לא כסף רק שלא נראה, לקהילה. הנכון השירות אתגר ועם האלימות תרחישי
החליט קלינטון ממשל כאשר בחינם. באים אינם שוטרים גם העצים, על גדל
חדשים שוטרים אלף מאה הוציא הוא קהילתית, אסטרטגיה על להמר
שנים, חמש תוך דולר מיליארד ששה קהילתי בשיטור השקיע הוא לרחובות,
חדישות בטכנולוגיות נוספים דולר מיליון וחמישים מאות שלוש השקיע הוא

הבודד. השוטר של בידיו

שילובה המשטרה, תגבור  כאן המוצעת אחת אותה היא הכוללת האסטרטגיה
נותנת הקהילתית המשטרה הנוער. בקרב עבודה ועל מניעה על דגש תוך בקהילה
מאפשרת היא ולאלה יום, היום בחיי לאנשים להתוודע הזדמנות למשטרה
קהילתית משטרה החוק. אכיפת בתחום החלטות בקבלת מלאה שותפות
המשטרה בין ואמון הבנה קשרי בונה היא ובעיקר פשיעה, במניעת מסייעת
השימוש רמת את משמעותית, להקטין, חייבת קהילתית משטרה לאזרחים.
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התנהגות אף ולעתים תקינה, בלתי שהתנהגותם ששוטרים מובן, מאליו בכוח.
אמון את יותר שמערער דבר אין בחומרה. להיענש חייבים גזענית, או גסה
שוטרים של הולמת בלתי מהתנהגות עליה, להגן האמורה במשטרה הקהילה

.(1999 (אמיר,

ובהטמעת מחדש בארגון די לא בהצהרות, להסתפק רוצים לא אנחנו אם
המוצע. ליעד המתאימים והדרכה, הכשרה גם מתחייבים המוצעת. האסטרטגיה
את בהתמדה המשפרת הכשרה ואתיקה, משטרה המשלבת הכשרה להוביל יש

הבנתם. ואת השוטרים, של ההשכלה רמת

הציבורי, הסדר התפר, קו הפנים, בטחון יעדי את למלא בישראל שרוצה מי
שירות לתת בזמן ובו בטרור, המאבק ומוסדות, מתקנים על השמירה
עם קהילתית אסטרטגיה לפתח וגם בפשיעה, ולהילחם לאזרח משטרתיקהילתי
לא פעם שאף קיצוצים מדיניות לצד אזרחים, אלף לכל שוטרים 2.5 של משטרה
אזרחי את שולל מוליך  אלימות תרחישי רוחשת ישראלית במציאות לה, די

הסכנה. מול אל מגן כחסרי ביודעין אותם וחושף מדינתישראל,

 הקהילתי הכיוון  מרכזי שר כיעד מגדיר שאני הכיוון את להדגיש מגמה מתוך
את להפוך שיסייע פנים לביטחון במשרד קהילה אגף אלה בימים הקמתי
לכיוון עוצמה ביתר לנוע במשטרה ויאיץ במניעה, שעוסק למי עצמו המשרד
לעבודה בהתמדה עצמו את יכוון במשרד הקהילה שהאגף מאליו, ברור החדש.
עם מתנדבים, ארגוני עם המקומיות, והמועצות הערים ראשי עם משותפת
משרד עם הן צמוד פעולה שיתוף אכן, רווחה. גופי ועם בתיספר עם נוער, ארגוני
אגף של עבודתו יעילות את יכפילו והרווחה, העבודה משרד עם והן החינוך

במשרד. הקהילה

"עסקים באלימות. מאבק של למלאכה העסקים קהיליית בגיוס מאמין אני
במציאות כבוד של מעמד לה הקונה לפילוסופיה, הפכה חברתית" אחריות למען
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בעבודתו לתמיכה ממשלתית, חוץ ציבורית, מועצה תוקם לכך, אי הישראלית.
משאבים בגיוס תסייע גם אך תייעץ המועצה במשרד. הקהילה אגף של
(לוד, ערים בישראל יש ופשיעה. אלימות צמצום של נקודתיים לפרויקטים
הפשיעה התגברות בגלל קורסים העסקים שבהן רפאים, לערי שהופכות למשל)
אם הוא, כזו בעיר הציבור אמון לשיקום העסקים בעלי עם ברית והאלימות.

השקעה. של ראוי סוג תרצו,

בד' ילדים ונגד נשים נגד אלימות במשפחה. האלימות הוא נוסף משמעותי נושא
1999 שנת במהלך מדינה. למכת האחרונות בשנים הפכה המשפחה של האמות
כל למשטרה היה לא המקרים מן בשמונה בניזוגן. עלידי נשים תשע נרצחו
לא שהרי כפיה, בנקיון לרחוץ כן, אם המשטרה, יכולה לכאורה, מוקדם. מידע
האם עצמה, את לשאול צריכה היא בהכרח. לא אך מוקדמות. תלונות היו
ביטוי איננה המאוימות, הנשים של מוקדמת פנייה אליה הייתה שלא העובדה
בכבוד נוהגת שאיננה כמי למשטרה, היחס השתקפות או במשטרה אמון לחוסר
מעט לא בעליהן. מצד האלימות נגד המתלוננות נשים כלפי הראויים ובחמלה
קרובות, לעתים נוהגים, שוטרים משקפות: תלונות מעט שלא מה העלו מחקרים
יועצת של מתפקידיה אחד .(1999 (שוהם, נשים בתלונות דעת בקלות או בגסות
נשים לפניות לשכה השר ללשכת בצמוד לרכז יהיה במשפחה לאלימות השר
אישית להתקשר עצמו על ייקח השר שוטרים. מצד נאות לא יחס על ותלונותיהן
בתוך שיוטמע לכך להביא כדי התחנה, למפקד וכן תלונה הוגשה שנגדו לשוטר
ערך בבחינת הוא בפרט, המאוימת ולאישה בכולל, לאזרח שהיחס המערכת
גם היועצת עליו. הממונים ושל השוטר של תפקודו את השר של בשיפוטו מרכזי
החוקרים ושבעים מאה של תפקודם ועל פריסתם על השר של מטעמו תפקח
היא כן, כמו במשפחה. האלימות בתחום מסוכנות לאבחן שהוכשרו הייחודיים
במערכי מוטמעת נשים נגד באלימות לטיפול הרגישות שבה המידה, על תדווח
תעשה גס היא המשטרה. תחנות של השוטף ובתפקוד וההכשרה ההדרכה
לחזק כדי והעירייה, הרווחה גופי עם נשים נגד באלימות הטיפול מערך לחיבור
במתן לסייע צריכה היא הזאת. הקשה המדינה במכת המערכתי הטיפול את
אחיות, מורים, הקהילה: עם במגע הבאים אלו לכל מסוכנות לאבחון כלים
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להביא היא המטרה שוטרים. וכמובן בתיספר, מנהלי חלב, טיפת מרכזי
לב קשבת, אוזן בה שיש קהילה, כמשטרת במשטרה הנשים של האמון להגברת
מהותי באופן לגדול יוכל כך רק בתלונה. ונכון יעיל טיפול ובעיקר ומבין רך
מול אל המשטרה של ההרתעה כושר גם כמו המתלוננות הנשים של מספרן

אלימים. גברים
בקרב ולאלימות במשפחה לאלימות הנוגע בכל המשטרה של התפקוד לשיפור
המאבק על לכת מרחיקת השלכה להיות חייבת ובבתיהספר הנוער בני
של הפורענות זרע היא במשפחה שהאלימות משוכנע, אני בכולל. באלימות
גבוה סיכוי במשפחה לאלימות הנחשף לאדם בישראל. החברתית האלימות
נגד יעיל מאבק כי סבור, אני הרבים. ברשות גם אלים כאיש לתפקד מאוד
נגד המאבק להצלחת ביותר הקצרה הדרך לכן הוא במשפחה האלימות
ויעילות אדיבות נדיבות, הזה: בתחום הנחות אעשה לא בכולל. האלימות
לאלימות הנוגע בכל ומקצינים משוטרים שלי קטגורית תביעה הם בטיפול

במשפחה.

00110101) ולגישור לפישור יחידה גם תהייה לבט"פ במשרד הקהילה באגף
ביןעדתי משבר בחלקו הוא הישראלי המשבר חברתיים. בסכסוכים (1165011111011

ולהתרסה אלימות סדר להפרות קרובות לעתים ההופכים הסכסוכים וביןדתי.
הדבר כך .(1997 (מירז, הידברות בדרכי לפתרון להגיע חייבים החוק שלטון נגד
לא אם בנצרת. כנסייה המסגד בסכסוך הדבר וכך בראילן, ברחוב בסכסוך
תרבות את ונטמיע בדוקיום, סכסוכים ישוב של מתורבתים מנגנונים נפתח
יכוון בראשותי המשרד למשנהו. אחד אלים מפיצוץ כאן נחיה בחברה, הפשרה
חלקו ת א ויתרום והביןדתי, הביןעדתי הסכסוך של ליבו אל מעתה פעולתו את

הקהילתית. והפעולה המניעה בתחום השר מיעדי המתחייב בפיוס

החינוך משרד ועם האוניברסיטאות עם הפעולה שיתוף יועמק הקשר, באותו
ומדעי (01111111131 .[1151106) החוק אכיפת בתחום לימודים מגמות לפתח במגמה
שיסייעו בגרות לבחינות מקצועות להיות וצריכים יכולים אלה המשטרה.
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מרכזי כציר האלימות ונידוי החוק אכיפת עקרון את ובקהילה בנוער להטמיע
כולל בתיספר, בכמה היום כבר מתקיימת הזאת המגמה נכון. קהילתי קיום של
למדרשות באנלוגיה ועוד, זאת היריעה. את להרחיב יש אך הערבי, במגזר
כזאת מדרשה משטרתיות. תיכוניות מדרשות להקים יש תיכוניות, צבאיות
אנחנו אם תלמידים. 170 ובה מעלות, בישוב רבה בהצלחה היום כבר פועלת
בוגרי לאותם לאפשר חיוני הזה, למפעל ראוי וחינוכי ציבורי מעמד לתת רוצים
משטרתיות למדרשות שיהפכו בתיספר ובאותם במעלות, בביתהספר י"ב
מהלך יזמתי אני במשטרה. הצבאי שירותם את לעשות הפריווילגיה את בעתיד,

הזה. בנושא החינוך שר עם משותף

את לכוון המבקשים השר יעדי כהלכה: שלא אותי יבינו שמא להדגיש לי חשוב
לקדם לבט"פ המשרד ומחובת מחובתה להסיטה נועדו לא לקהילה המשטרה

פחות. לא מרכזיים נוספים, ערכים
הקשים המוסריים החוליים לעקירת המחויבות את להעמיק חייבים אנחנו
בכל ואם הפוליטית השחיתות בתחום אם האחרונות בשנים בחברה שנתגלו
ופשיעה מחשב עבירות הון, הלבנת הלבן", "הצווארון לעבירות הנוגע
חקירות משטרת מחייב הדבר בישין". "מירעין בזה וכיוצא ביןלאומית
לכופף למשטרה, לה, אסור טכנולוגיים. אמצעים ועתירת חכמה מתוחכמת,
שלה. המנודים ואת ענייה את רודפת עצמה את ולמצוא הארץ, שועי בפני ראש
הכלכליים מקשייה מעט לא החוק. בפני הכל שוויון מעקרון לעולם תירתעו אל

השחור. בהון במאבק יותר הצלחנו אילו מתמתנים היו ישראל של

הן האחרונות החקירות הסערה. בעין אלה בימים נמצא במשטרה החקירות אגף
אני בפניו. הכל ושוויון החוק שלטון למען ונחוש אמיץ מאבק של השתקפות
מבקש אני לשבח. ראויה מוסרית איכות ובעל מורא נטול אגף כאן מוצא
מכל ולשמור הפרקליטות, להנחיות להיצמד מאליו: המובן את מהשוטרים
עניין עוד מהם מבקש אני אבל, בתיהמשפט. של לביקורתם הכפיפות על משמר
עם לתקשר חייבים השוטרים להפתעתי: שמצאתי כפי מאליו, מובן שאינו
הסברתית בהיערכות חייבים הם במחלוקת. שנויות פרשות של בעיצומן הציבור
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הנכונה במידה מסביר לא השוטר אם בחקירה. דרמטי מהלך לקראת מוקדמת
האומץ נוסף לעניין תמיכתי את לצרף לי והרשו מובס. להיות עלול הוא
המשטרה את המאשים כל מקרבם. הרע את מבערים השוטרים שבה והנחישות
מיכולת ואמון כוח לשאוב חייב בה, אמונו את שאיבד מי וכל מושחת, כגוף
אגבה אני הזה בתחום שסרחו. בקצינים בטיפול שהתגלתה העצמית הביקורת
עניין לביתהילל. מקום כאן אין ביתשמאי. ברוח ילך שהוא ככל המפכ"ל את
ובאיכות השוטרים כפי בניקיון הציבור אמון הפרק: על כאן עומד מדי קדוש

המשטרה. של המוסרית

בכליאתם עוסקים אנחנו .(1998 (בנעמי, זרים בעובדים הטיפול הוא אחר עניין
הייתי כאן. החברתית המציאות של המדממים הפצעים אחד  זרים עובדים של
המעסיקים על ובעיקר גם ידיו את מכביד החוק אכיפת מערך את לראות רוצה
נכונה אתיקה של מידה זאת גם רעב. בתנאי חוקיים לא עובדים השוכרים

לאמץ. לנו שראוי

הרוחני. הקניין זכות להפרות הנוגע בכל החוק אכיפת את להעמיק חובה כן, כמו
בני אנחנו, דווקא מדוע אלה. בעבירות למובילה האחרונות בשנים הפכה ישראל
נמצא שלנו, הניידת המולדת בבחינת תמיד היה הרוחני שהקניין היהודי, העם
הרוחני? הקניין זכות להפרת הנוגע בכל השחורה הרשימה בראש עצמנו את
בימים הזאת. במגיפה למלחמה עצמה מתוך תקנים עשרה הקצתה המשטרה
יחידה עתה להקים ראוי האוצר. עלידי תקנים עשר חמישה עוד אושרו אלה
משרדי ושאר המכס שלטונות הפרקליטות, בשיתוף אשר מיוחדת, מרכזית

הזאת. המדינה במכת יתר ביעילות תילחם הממשלה

והמשרד שהמשטרה ארשה לא אני החוק. את להפר למשטרה אסור כי ברור
הנחייתי החוק. את בעצמם יפרו  החוק אכיפת על האמונים גופים  לבט"פ
תום עד עצורים אותם כלומר השב"ס, חייבי בעיית של מהיר לפתרון להביא
זה במקום ואשר בתיסוהר של בתנאים כלואים להיות האמורים ההליכים,
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שלי שהקדנציה ארשה לא מתאימים. לא בתנאים בבתימעצר מתגוללים
של וכבודם אדם זכויות של כזאת קשה בהפרה קשורה תהיה הזה במשרד
להסיק שאיאלץ הדבר פירוש אם גם הזה לעניין סוף לשים מתכוון אני אסירים.
דמון ביתהכלא את אסגור שלא ו/או למצב האחראים כלפי פרסונליות מסקנות
ולא אדם, בכוח קיצוץ זה במקום לעשות בתיהסוהר שירות את ואחייב
בתיהסוהר שירות של בהישגים מכיר אני כולה. המערכת לרוחב בשירותים,
גישות אימוץ מתוך הבאה למאה אותו להצעיד מבקש אני אך האחרונות, בשנים
עלידי מעשי באופן היום הנבדקת דרך היא בתיסוהר הפרטת  ארגוניות
השב"ס ראש של מנוייה מתקדמים. חברתיים עבודה ודפוסי חדשות  המשרד
הקרוב בזמן יהיה השב"ס השר. לתפיסת מהתאמתו נגזר אדטו, אורית  הבאה

שלי. מרכזית עדיפות

בבחינת העליון הערך היא המשימה משימה. ומכווני וקצינים שוטרים רוצה אני
אינם ותקציבים אמצעים היעדר אך חיוניים; תמיד הם האמצעים ונשמע. נעשה
על עברו אחד, מצד שהרי המשימה. ביצוע לאי תירוץ או הסבר להיות יכולים
אך מיליטריזציה, של ומנטליים ארגוניים תהליכים האחרונות בשנים המשטרה
תרבות קרה. תמיד לא זה משימה מוכוונת עשייה תרבות לאימוץ הנוגע בכל
המפקדים. מצד אישית בדוגמה מלווה תמיד להיות חייבת משימה מוכוונת
או ההצלחות של הבדיקה להיות יהיה חייב קצין של לקידומו מרכזי קריטריון
בתחנת אם  המפקד חובת כישלון, יש אם פיקודו. תחת שהתרחשו הכישלונות
חייב המפקד קידום. עיכוב כדי עד באחריות לשאת  מג"ב בגזרת ואם המשטרה
לפקד יש השוטרים ועל לנהל, יש המשטרה את מטה. כלפי המערכת את להלחיץ
אחריות במשימה, דבקות אישית, ומחויבות משמעת כמו ערכים בסיס על
 מחדלים על "חיפוי" בהכרח פירושו שאין כערך החברות בערך הכרה אישית,
של משרתו ובראשונה בראש הוא השוטר ולאזרח. לאדם נכון יחס  לכל ומעל

מפקדו. שלא ובוודאי אויבו איננו הוא האזרח,

החדש. המשטרה חוק של מוסכמת לטיוטא עיניים בכיליון מצפה אני לבסוף,
דבר, של בעיקרו אך, צדוק", "ועדת של מהמלצותיה מרכיבים בו נשלב אנחנו
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ממנו מצפה אני אחרות. או כאלה מבניות להתניות הזה מהחוק מצפה אינני
משתנה בעולם המשטרה של והמשימות היעדים להגדרת באשר חדשני לקונצפט
לחוק מצפה אני הישראלית. המציאות שמכתיבה הייחודיות המשימות מול ואל

נכונות. והתנהגותיות ערכיות התניות יקבע שגם

הפלסטינאית המשטרה עם פעולה שיתוף

קירבה, יצר בעקבותיהן שבא השלום ותהליך הפלסטינאיס עם העימות שנות
מערכות לבין וקציניו צה"ל בין ביותר חשוב פעולה ושיתוף הדדית הבנה
תהליך של בשוליו נשארה משטרתישראל הפלסטינאים. והמשטרה הביטחון

הזה. החיוני ההתקרבות
אינטימיים ואף מוסדרים עבודה דפוסי לפתח ביותר חשוב כיעד זאת רואה אני
בהידוק גדולה חיוניות רואה ואני הפלסטינאית, למשטרה משטרתישראל בין
המדיני שהתהליך ככל כי שברור רק לא המשטרות. שתי קציני בין המגעים
ומשום שוטפת פשיעה של לגבול הפלסטינאית הרשות עם הגבול יהפוך יתקדם
הפשיעה מן מבוטל לא חלק עכשיו כבר שגם אלא מובהק, משטרתי לגבול כך
חייבים, אנחנו הפלסטינאית. הרשות עם בחיכוך מקורה בה נלחמים שאנחנו
הוא מדינתישראל של החשובים האסטרטגיים היעדים שאחד להבין לכן,
כמו המודיעיני בתחום  המשטרות בין הפעולה שיתוף רמת את להעלות
המודיעין שירותי בין המתקיימת זו כמו לרמה לפחות  המבצעי בתחום
החלטנו כן, על אשר הפלסטיניים. הביטחון ארגוני לבין וצה"ל המסכל
משותפת ועדה להקים ערפאת, יאסר הרשות, יו"ר עם האחרונה בפגישתי
בו נפיח לא אם הנייר על להישאר עלול הזה שהעניין אלא בפשיעה. למאבק
הפלסטינאים עם ביחד להגדיר במשרד המבצעי המטה ראש על הטלתי חיים.
יצירת מתחייבת מכאן שלהם. הדפוסים ואת הפעולה שיתוף תחומי את
אנחנו המדיניים. המגעים ברמת גם הזה הפעולה לשיתוף ופיתויים חיזוקים
גס אפשר ואם מידע לחילופי משותפות, השתלמויות ליותר להוביל צריכים
שלנו ההחלטה משותפות. ובתתוועדות בוועדות צורך יש משותפים. למבצעים
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ליצור נועדה הפלסטינאית למשטרה באינטרפול משקיף של מעמד לאפשר
ואחריות ביןלאומיים פעולה דפוסי לאמץ שלנו, השכנים אצל מוטיבציה

אתנו. מוגבר פעולה שיתוף יחייבו, ואף על, יקלו שגם משטרתית
שתי של בידיהן הוא לפלסטינאיס ישראל בין הביטחוניים היחסים עתיד
המדיני שהתהליך הוא סימן אחרת לבינם. צה"ל בין מאשר יותר המשטרות
הבאות בשנים לערוך  כך מתוקף  צורך שיהיה סבור גם אני טעמו. את איבד
הבנה הזה בעניין לי יש התפר. קו משמר הפרדה, קו כמשמר משמרהגבול את

הקונצפט. של לקידומו חיונית שהיא הממשלה ראש עם

סיגים

לעצמן להבהיר ידעו לא והממשלות שהחברה התפקיד, את ליטול המשטרה על
אתוס נמרצת קהילתית ובמנהיגות אישית דוגמא מתן תוך להוביל לכם: או
החברה של ההתרסקות תהליך לבלימת סיכוי עמו שיש חדש, אזרחי

הישראלית.

מחויבות ומניעה, חשיפה יוזמה, גדול: הוא לפתחנו, מטיל שאני האתגר,
משימות בגדר אינן אלה כל החברה. לכל דוגמא מוסרית, עוצמה חברתית,
מקור רק לא זה ה21 במאה במדינתישראל ושוטרת שוטר להיות קלות.
יהיה אדם שכל משימה ואמיתית, כבירה משימה זו אלא גדולה, אישית לגאווה
המשטרה, שדרות ובכל הפנים לבטחון במשרד אנחנו, בה. שותף להיות גאה
את להפנים עלינו בו. מחויבים שאנו החברתי השינוי את להפנים חייבים
ולשוטרים לעצמנו אותו להנחיל אותו, לטפח שלנו, המתחדש האתוס

אלינו. שיצטרפו החדשים ולשוטרות
כנציגה ואני שהממשלה והאתגר עלינו, מטילה הישראלית שהחברה האתגר
ולא מחשיבותו, להפחית ניתן לא ורב. גדול הוא זה, במאמר והצגתי ניסחתי
בכל אותו ותובע אותו דורש אותו, מציב הייתי לא מתובענותו. להקטין ניתן

לבי. בכל בהם מאמין ואני המשטרה באנשי מאמין הייתי לא אם לבי,
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ירושלים. הממשלתית, הפרסום לשכת הארצי,

עצימות, נמוכי בעימותים הצבאות של החשיבתי הכשל ,(1999 אוגוסט התשנ"ט, (אלול צבי לניר
.412 עמ' ,365 גיליון מערנות,

דיג משפטיים, סכסוכים ביישוב חדשנית כאלטרנטיבה  הגישור שיטת ,(1997) אלה מירז
.4849 עמ' ,8 והצפון, חיפה הדיו, עורכי לשנת ניטאוו ואומר;

.2000 פברואר הדרומי, המחוז של סטטיסטיים נתונים
ישראל, מדינת ,1999 ישראל משטרת נלפי הצינור ועמדות הערנות ,(1999) ורד סקל רפי, סמית

הראשי. המדען לשכת הפנים, לבטחון המשרד

.1971 התשלייא חדש1, ונוסח המשטרה פקחית

תלאביב. מטר, הוצאת הצינור, בשירות מצוינות ,(1995) איאן ליטמן דוד, קאר
בישראל; הקהילתי השיטור התפתחות ,(.1999 (יוני אבי ברוכמן פנחס, יחזקאלי ישראל, קים
קהילתי, ולחינוך למחקר המכון לחינוך, הספר בית בראילן, אוניברסיטת ויישומים. עקרונות

דו"חמחקרמס'13.
אכ"א/מה"ד משטרתישראל, נמשטרתיישראל, אתיקה ,(1998 (ספטמבר (עורכת) נוגה רוגל

ירושלים. וקח"ר,

87



הקהילה לשיקום כמכשיר המשטרה בןעמי שלמה

ורווחה, חנייה זוג. בני בין אלימות אירועי כלפי וחקירות סיור שוטרי עמדות ,(1999) אפרת שהם
אביב. תל סוציאלית, לעבודה הספר בית ספטמבר,

ותלאביב. ירושלים שוקן הוצאת קרימינולוגיה, ,(1987) משה אדד גיורא, רהב גיורא, שוהם

תלאביב. מטר, הוצאת תחרותי, בשוק מנצח שירות ,(1996) דוד בואן בנג'מין, שניידר
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 134 89 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ווחנן6ק) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

בישראל, הממתה לשר המפכ''ל שבין היחסים
19971948

שלו** ואורית יחזקאלי* פנחס

ק'גגגלימ.. 9£(/,י30סי6{; £1ךר>אע61£1ית לגאק// ///ל2ק ?1גן6(>/.6ית ..

($199 ק/./ג?אג?ל 010?£ *61(י 4998 #£161ס6 קא'גלעמ. עקמ.ל;ק/

שנות חמישים לאורך שרמפכ"ל יחסי של ההיסטוריה את סוקר זה מאמר
יחסי את מציג הוא חפץ. אסף המפכ"ל של הקדנציה תום עד המדינה,
הפרדה האחד שבקצהו רצף, קו על עליו הממונה לשר המפכ"ל בין הכוחות
של שליטה  השני ובצדו הציבור ועובדי הציבור נבחרי בין גמורה

המבצע. הדרג על הפוליטיקאים

לבטחון המשרד המשטרה, משרד משטרה, מפכ"ל, שר, : מפתח מילות
מפכ"ל.  שר יחסי הפנים,

כללי

את סיים מפכ"ל כל "כמעט כי טתר, יעקב העוזב המפכ"ל ציין ,1994 בשנת
עליו... הממונה השר עם קשיים או הסכמה אי או מתיחות של בנסיבות תפקידו
מחבר, (ללא בעיות" מזמינה מעליו משטרה ושר מפכ"ל של שהסיטואציה משום
הממונה השר לבין והמשטרה המפכ"ל בין קונפליקטים  ואכן .(48 עמ' ,1994

רבה בעוצמה פרצו אישי, מחיר מפכ"לים לעיתים, שילמו, שבמהלכם עליה,
של כהונתם הפסקת היו שבם הבולטים סהר. יחזקאל הראשון, המפכ"ל מימי
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19971948 בישראל, הממונה לשר המפכ"ל שבין היחסים ושלו יחזקאלי

השרים עלידי 1993 ב טרנר ויעקב 1980 ב שפיר הרצל  מפכ"לים שני
שחל. ומשה בורג יוסף עליהם, הממונים

מחד זמנית: בו רעיונות, בשני לאחוז ניסיון קיים המערביות הדמוקרטיות בכל
מאידך למקצועיותו. כבסיס בפוליטיקה, המדינה שירות של איתלות גיסא,
למרות המדיניות, מבצע הפקיד על העם, כנציג הפוליטי, הדרג עליונות גיסא,
התיאורטי החומר בדיקת מקצועית. מבחינה הפקיד של לכאורה, "עדיפותו",
בשני מדובר כי מגלה, הפוליטי לדרג הציבורי המינהל שבין היחסים בדבר

סותרים. רעיונות

אגף המשטרה, (משרד לגלגוליו המשטרה משרד של המיוחד האופי בישראל,
שנתן הסטטוטוריות הסמכויות הפנים), לביטחון המשרד ועד הפנים במשרד
ליחסים המקובלת וההקבלה עליו, הממונה השר פני על המפכ"ל בידי החוק
איזו עד מיוחד. צביון זה למתח נותנים לצבא, הביטחון שר בין דומים) (הלא
התקין המינהל סדרי מבחינת וראוי יכול המשטרה על הממונה השר רמה
ולמשטרה למפכ"ל לתת וראוי ניתן כמה עד המשטרתית? במערכת שיתערב
ממערכות ללמוד ניתן מה המיניסטריאלי? הדרג של ישיר פיקוח בלא לפעול
ניתן האם השנים? לאורך עליה המופקדים לשרים המשטרה שבין היחסים

ביניהם? "נכון" יחסים דפוס לשרטט
ההיבט את ,(1998) גלבוע מאיר נצ"ם ניתח וחברה", "משטרה של 2 מס' בגיליון
הוא עליו. הממונה לשר המפכ"ל בין הבעייתית היחסים מערכת של התיאורטי
(הגישה גמורה הפרדה שבין רצף קו על ביניהם הכוחות יחסי את הציב
זה מאמר התנועתית). (הגישה בבירוקרטיה הפוליטית לשליטה הממלכתית)
קו אותו על ביניים תחנות הוספת עלידי התיאורטית, האבחנה את לעדן מנסה
של היסטורית הצגה באמצעות למעשה, הלכה  התיאוריה את ובוחן הרצף,
המפכ"ל של הקדנציה תום עד המדינה, שנות חמישים לאורך שרמפכ''ל יחסי

חפץ. אסף
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ההיבט  הפוליטי לדרג המינהלי הדרג בין המתמיד המתח
הקונפליקט של התיאורטי

דווקא. פנים לביטחון המשרד נחלת אינו ציבור ונבחרי ציבור עובדי בין מתח
פוליטיות מפלגות נבחרי המודרנית, במדינה כי טוענים, ,(1981) ^1)611)^0116131

של היסטוריה קיימת נוחה. לא בשותפות שרויים מקצועיים ובירוקרטים
השנים, עם שהביאו, ביניהם, העבודה חלוקת על לגיטימיים קונפליקטים
השיגו שבו מצב, אף יש היפנית. זו כגון אחדות, בתרבויות הבדלים לטשטוש
את להגדיר ניתן שלהם. הפוליטיקאים על בפועל דומיננטיות הפקידים
דברו את עושה איננו אך הפוליטי, לדרג כפוף המינהלי הדרג : כך הקונפליקט
לעצתו נזקק אך בתחומו, הנעשה על אחראי הפוליטי הדרג פסיבי. ככלי
באשר מהותיות שאלות מעוררת זו שניות המינהלי. הדרג של ולמומחיותו
פעולתו תחום מהו הפקידותי: לדרג הפוליטי הדרג בין הרצויה העבודה לחלוקת
של בידיהם להפקיד מוטב ומה המקצועי, הפקיד של הלגיטימית והשפעתו
משרד של מנכ"ל שחבים הנאמנות גבולות מהם ,(1993 (דרי, הפוליטיקאים?
באלו עליהם? הממונה לפוליטיקאי הבכיר המקצועי בדרג ומנהל ממשלתי

.(1996 (גבאי, אתו? בהתמודדות לנקוט הם רשאים אמצעים

פקידים שבין יחסים של דימויים ארבעה מציגים (1981) 61153011כו^ 61 31.

את מייצגים אלה דימויים רצף. קו על להציבם שניתן לפוליטיקאים,
המאה. במהלך המערבית בפוליטיקה ההתפתחות

ביותר, הפשוט הדימוי זהו למינהל: מדיניות בין הפרדה  הראשון הדימוי
ומקורו ,19 ה המאה של השנייה מהמחצית האמריקני", "כמודל המוכר
הציבור רצון של לביטוי מחולק המדינה תפקוד זה, דימוי עלפי וובר. בסוציולוג
חייבים אלה תחומים (פקידות). זה רצון של לפועל וההוצאה (פוליטיקאים)
אותה. מיישמים הפקידים מדיניות, מגבשים הפוליטיקאים נפרדים: להיות
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"אדוניהם" את בצייתנות משרתים הפקידים שלפיה נורמה, מציג זה דימוי
מול הפוליטיקאים, שבידי הסמכות את מדגישה זו נורמה הפוליטיים.
של ומפורשת מודעת בחירה מבטא זה דימוי הפקידים. של האפורה האנונימיות
המקצועיות ירידת של האלטרנטיבי המחיר למרות המינהל, על פוליטית שליטה

.(1993 (דרי והאפקטיביות
החלטות בין להפריד קשה במציאות, שלו. בפשטות הראשון הדימוי של חסרונו
יש שתהיה, ככל טכנית בעיה, לכל "פוליטיות". להחלטות "לאפוליטיות"
דרי פוליטיים. מהסכמים מושפע להיות יכול ופתרונה פוליטיות, משמעויות
שלא להניח, סביר התחומים, בין לחלוטין להפריד היה ניתן לו כי טוען, (1993)

המערביות, הדמוקרטיות בכל השוררים הנחת, ולחוסר למבוכה עדים היינו
היה ניתן לו המינהלי. לדרג הפוליטי הדרג בין העבודה חלוקת שאלת סביב
הייתה הימים, שברבות להניח, יש המינהל, מן הפוליטיקה את כליל להוציא
משטר לכל נכונה אחת, שיטה גם אלא אחת, מינהל תורת רק לא מתפתחת

סמכויותיו. ואת מבנהו את הציבורי, השירות של מעמדו את הקובעת חופשי,

של הראשונה במחצית נוצר זה דימוי אינטרסים: מול עובדות  השני הדימוי
משתתפים והפקידים, הפוליטיקאים הצדדים שני כי מניח, הוא .20 ה המאה
לתרום מצווים הפקידים שונה. תרומתם אולם, ויישומה. המדיניות בקביעת
המקצועי. והידע הרציפות הרציונליות, יסודות את הציבור מדיניות לקביעת
בסיס הפוליטית, ההשפעה ומן הפוליטיים הכוחות משילוב ליצור, עליהם
הקהל לדעת רגישות יתרמו כי מצפים, הפוליטיקאים מן ציבורית. למדיניות
לשיקולים והענות גיסא, מחד קצריטווח, לגורמים לב תשומת ייחדו וללחצים,
וידע. עובדות עמו מביא הפקיד .(1966 ודרור, (אקצין גיסא מאידך אידיאולוגים
 והפוליטיקאי טבעי ניסיון עמו מביא הפקיד ואינטרסים. ערכים  הפוליטיקאי
שמוסדות בעוד מומחיות, מספק העבודה מנגנון זו, בחלוקה פוליטית. רגישות
העקרוני הצידוק את מוצאים נבחרים, מפוליטיקאים המורכבים דמוקרטיים,
כל הופך פקיד אותם, המנחה ההגיון מבחינת .(1981 3011כ1?10^, 01 31.) שלהם
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לבעיה מינהלית בעיה כל הופך פוליטיקאי ואילו מינהלית, לבעיה פוליטית בעיה
פוליטית.

באינטרסים. להתחשב חייב הפוליטיקאי, כמו הפקיד, שלם. אינו זה דימוי גם
רבה במידה תלויה סוכנות כל הישרדותו. להבטחת ובמאבק כוח אחר בחיפוש

ציבורית. תמיכה לטפח ביכולתה

בעשורים התפתח זה דימוי הגורמים: שני בין משקל שיווי  השלישי הדימוי
מדיניות בקביעת עוסקים הפוליטיקאים והן הפקידים הן לפיו, האחרונים.

בפוליטיקה. נגיעה ולשניהם
במטרות הציבור עובדי את מיידעים שרים בתיאוריה, הבריטי, בממשל
לנקוט. שיש האדמיניסטרטיביים לאמצעים בנוגע מייעצים ואלו המדיניות
והפקידים הפוליטיקאים הגיוני: באופן מתפתחת המדיניות קביעת זו, בנוסחה
כן, על חשובה. מדיניות של ואדמיניסטרטיביות פוליטיות השפעות סוקרים
בעצם, בכיר. פקיד של בתפקידו הכרחי חלק הנה פוליטיים לאינטרסים רגישות
המאורגנים. הפוליטיים הכוחות מקבילית של מורכבויות לזהות תפקידו

המינהליים. לאילוצים מודע הפוליטיקאי, לעומתו,
שהפוליטיקאים היא, זה דימוי עלפי לפוליטיקאי, הפקיד בין ההבחנה
הפקידים ואילו מאורגנים, לא יחידים של דיפוזיים רחבים, אינטרסים מבהירים
כזה, באופן מאורגנים. לקוחות של וממוקדים צרים אינטרסים מתווכים
מהמכנה יושפעו האינטרסים רעהו. את איש והפוליטיקאים הפקידים משלימים
אם תטופלנה, במחלוקת ושנויות טווח ארוכות בעיות ביותר. הנמוך המשותף
המערבות לבעיות ביחס בעיקר נכון הדבר בלבד. פוליטיקאים עלידי בכלל,

כוח. של החברתית ההקצאה של מחדש חלוקה
בתהליך הפקידות של עיקריות מגבלות שלוש מציינים (1981) /11)611)30116131.

הפקידים ראשית, הפוליטיקאים: משלימים שאותם האינטרסים, אגירת
סוציו מעמדות של אלו כגון מוכרים/מזוהים, שאינם מאינטרסים מתעלמים
להתנהגות בניגוד זאת, הממשל. על השפעה חסרי נמוכים אקונומיים
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טיפוסי, באופן כי היא, השניה המגבלה וכד'. חידושים שמחפשים הפוליטיקאים
הנה המדיניות לכך, אי שונים. סקטורים בין מחלוקות על מגשרים אינם פקידים
באופן פקידים, כי היא, השלישית המגבלה הגיונית. בהכרח ולא נקודתית
שהפוליטיקאים בעוד כנתון, הקיימת הפוליטית המקבילית את לוקחים טיפוסי,
השוני להבנת גם משמשים, אלה הבדלים לטענתם, זו. ממגבלה להימנע יכולים
מתונים, זהירים, הם פקידים לפוליטיקאים: הפקידים בין בטמפרמנט,
להם. זרים הפוליטיקאים של והתשוקה האידיאלים ופרגמטיים. פרקטיים
ואפילו אידיאליסטיים פרטיזניים תשוקה, מלאי הפוליטיקאים להם, בניגוד
שיווי ומספקים מסתגלים האחורי, החדר את מעדיפים הפקידים אידיאולוגיים.
חדשים נושאים מעלים פרסום, מחפשים שהפוליטיקאים בעוד פוליטי. משקל

הפוליטית. המערכת את וממריצים
כישורים לאותם לא אך פוליטיים, לכישורים זקוקים הצדדים שני זה בדימוי
ששתי כיוון המדיניות, קובעי של הביצועים על משפיעים אלו הבדלים פוליטיים.
בדרכים אליהם שמגיעים שונים, נושאים הציבורי היום לסדר יעלו הקבוצות

שונות.

האחרון ברבע התפקידים: סוגי שני בין הטהורה" "ההכלאה  הרביעי הדימוי
לתפקיד הפקיד תפקיד בין הוובריאנית ההבחנה להיעלמות עדים אנו המאה של
011^ג611ג1^/ 61 31. ביניהם. מושלמת הכלאה מעין שנוצרה כך הפוליטיקאי,
הגבול בארה"ב התפקידים: שבין ל"הכלאה" דוגמאות בספרם מביאים (1981)

הן קיימת התופעה באירופה. מאשר יותר מטושטש לפוליטיקאי ציבור עובד בין
מהווים בממשלות שרים  ובמזרח באירופה בקונגרס. והן הלבן בבית
קיימת וביפן בצרפת חוץ. כלפי ופוליטיקאים פנים כלפי אדמיניסטרטורים
מבשרי  ובבריטניה בגרמניה אלו. ממדים בין אנשים של מתמדת תנועה
נחשבו שקודם למשרות המתמנים דופן, יוצאי פוליטיקאים הם "ההכלאה"
בישראל, הפוליטיים המינויים נושא את מדגיש (1993) דרי טהור. ציבורי שירות
עד מפא"י, באנשי בכירים מינהל תפקידי איוש היה שלו בולט שמאפיין
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בשירות היום עד להתקיים ממשיכים פוליטיים מינויים .1977 ב "המהפך"
הציבורי.

שלעיל הדימויים לארבעת הפוליטיקאים: על הפקידות עליונות  יפן של הדגם
שבאירופה, מזו לחלוטין השונה ממשל בשיטת הקיים נוסף, דגם להוסיף ניתן
כי טוען, (1991) וולפרן פון יפן. זמננו של אסיה ארצות וברוב באמריקה
לבין הדדית תמיכה בין בפועל נעים ציבור לעובדי פוליטיקאים בין היחסים
.(1981) 3011כ011כ[\). 61 31. של הרביעי לדימוי זהה זה מודל לכאורה, סימביוזה.
ויצרה השוויון, שלב את עברה לפוליטיקאים הפקידים בין הסימביוזה למעשה,
השמורים, בתחומים דווקא זאת, הפוליטיקאים. על הפקידים של דומיננטיות
הפוליטי. במבוך להעבירן והיכולת ההחלטות קבלת לפוליטיקאים: בדרךכלל,
אמורים שעליו הדק, החבל על המעידה אמרה, מביא (155 עמ' ,1991) וולפרן פון
במשרדו, זמני כאורח רק עצמו לראות חייב "שר להלך: היפנים הפוליטיקאים

פקידיו". על עצמו את להשניא שלא יכולתו, ככל לנסות, ועליו

במשטרה ומינהל פוליטיקה יחסי של הייחודיות

ממשלתי, משרד בכל הקיים הפוליטית, למערכת המנגנון שבין הקונפליקט
אחרים ממשלה במשרדי אם המשטרה. במשרד מדובר כאשר יותר מחודד
הרי פוליטית, מעורבות של מסוימת מידה לקיים המקצועיים הפקידים יכולים
על לשמור מחויבת המשטרה מוחלטת. בצורה כזו מעורבות אסורה שבמשטרה
כל בקרב פנים משוא ללא לפעול שתוכל מנת על הן מוחלט, מעורבות חוסר
הפוליטיקה בין ההפרדה מטרת יראה. גם שהצדק כדי והן האוכלוסייה, מגזרי
אחד את מהווה במשטרה פוליטי שימוש שחיתות. מניעת היא במשטרה למינהל
לבוא יכול כזה שימוש .(?01106 (106ז6¥13ס משטרתית" "סטייה של האלמנטים
משטרה במשטרה. הפוליטי הדרג שימוש  האחד מישורים: בשני ביטוי לידי
כוח של כזרוע מתפקדת היא כאשר הפרט, לחירות ביותר גדולה סכנה מהווה
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הנבחרים, של הצרות מטרותיהם את לשרת עלולה היא פוליטישלטוני.
כדי עד המיעוט, לדיכוי בידיהם כלי ולשמש בשלטון, מסוים ברגע הנמצאים
מעורבות  השני הדמוקרטיה. על מהותי איום תהווה אשר זמן, פצצת יצירת
הדרג כלפי עוצמה לאגור ניסיון תוך וכקבוצה, כבודדים שוטרים, של פוליטית
מעורבות הציבורי. ומעמדם החוק אכיפת חקיקה, הליכי על ולהשפיע הפוליטי,
בתהליכים ופוגעת המשטרה, של הלגיטימיות את מסכנת שוטרים של כזו
המשטרה של למודיעין והגישה החקירה בסמכות להשתמש ניתן הדמוקרטיים.
על איום השוטרים יוצרים בכך, וסחיטתם. פוליטיים מתנגדים הטרדת לצורך
המשטרה, שבה האמריקנית, בהיסטוריה קיימות לכך רבות דוגמאות נבחרים.
כן, על .(1989 (שדמי, פוליטית שליטה תחת נתונה הציבורי, חמינהל יתר כמו
ביותר החשובים מהעקרונות אחד היינו המשטרה פעולות על הציבורי הפיקוח
המצב, את למנוע הוא העיקרי תפקידו דמוקרטית. במדינה משטרה של בקיומה
צדק לקבל זכאי ומי צדק זה מה יקבעו מסוימים אזרחים שבו לעיל, שפורט

יפעלו. מי ונגד וכמה,

בפלט ובמשטרתישראל בכלל בישראל ופוליטיקה מינהל

תהליך את שאפיינו הייחודיות, הפוליטיות הנסיבות עקב היסטורי: ההיבט
שלטון הממשל, בין גבוהה זהות התקיימה בישראל, הנבחרים המוסדות בניית
התנועה". "בדין בתפקידיהם הוצבו אנשיו אשר מדרגיו, כל על למינהל מפא"י,
רק לא היו הפקידים מסוים. חברתי וממעמד אחת ממפלגה היו הציבור עובדי
נציגי גם אלא האוכלוסייה, טובת על הממונים רק ולא המדינה שליחי
את קיבלו שבזכותה המפלגה, את לשרת חייבים שהם הרגישו, הם מפלגותיהם.
המשרדים את מילאו הם גם החזיקו. שלה ושבאידיאולוגיה שלהם, המינוי
כ במשך הישראלית, הפוליטית שהמפה לכך, הסיבה גם זו מפלגותיהם. בנאמני
;1993 (עציוניהלוי, מדהימה יציבות בעלת נשארה המדינה, קום לאחר שנה 30

בקרב שחיתות הייתה זה סימביוטי קשר של תוצאתו הזמן, עם .(1990 אביב,
לתפיסת זכה לא הציבורי המינהל כי טוען, רדיאן והמינהלי. הפוליטי הממסד
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הגומלין וליחסי לתפקידו למעמדו, באשר פנימית עקביות ובעלת מגובשת יסוד
השופטת. זו ועם המחוקקת הרשות עם הנבחרת, המבצעת הרשות עם שלו
לו, אופייני דגם התפתח משרד כשבכל טלאים, מעשה הייתה התפתחותו

.(1993 (דרי, פעל שבהם המיוחדים מהתנאים כתוצאה

נורמות הכתבת של ניסיון היה מוסדותיה, וגיבוש המדינה קום עם כבר
המשטרה, של הראשון המפכ"ל הפוליטי. הדרג עלידי למשטרה, התנהגות
למנות תוקף בכל סירב החיל בניין תחילת עם כי מספר, ,(1992) סהר יחזקאל
מזכיר את סהר מונה זאת התובעים בין המפלגות. עלידי לו שהומלצו קצינים
מספר סהר המפד"ל. מזכיר ואת למשטרה(!) קישור קצין מינה שאף מפא"י,
מפא"י, של הביקורת ועדת בפני להופיע נדרש דאז ירושלים מחוז מפקד כי עוד,
הועמד שפשע מפלגה שחבר על בפניה, המפכ"ל הופעת את דרשה יותר שמאוחר
והתארגנות בלחצים, שעמד כמובן, מוסיף, סהר המחוזי. ביתהמשפט בפני לדין

דופי. ללא עברה החדשה המשטרה

הפוליטי, הממסד עם ישירות המשטרה שהתעמתה עד רב זמן עבר אולם,
נעצר, 1976 בספטמבר רק עצמאי. כוח כמרכז מולו מעמדה את וביצרה
לקראת בנקישראל. של המיועד הנגיד ידלין, אשר שסרח, פוליטיקאי לראשונה,
מעמד על ללמד יכולה אשר אמירה, החקירות אגף לראש הלה אמר מעצרו,
לשחרר, יכולתי פעם הרי מבין... לא "אני הפוליטיים: המוסדות מול המשטרה
לי" לעזור יכולים לא שרים עכשיו במשטרה. שנחקר שלי עובד כל בטלפון,

.(10 עמ' ,1988 (לשם,

מאופיין בישראל הפוליטי "הדרג כי טוען, (8 עמ' ,1996) גבאי המקצועי: ההיבט
ועוד, זאת עבודה. כדי תוך הנושאים את ללמוד וצריך מקצועי, אינו שרובו בכך,
ללימוד אפשרות אין שלשרים לכך לעתים גורמות מידי מהירות תחלופות
האחריות זו, במציאות כישורים. או זמן מחוסר אחריותם, שבתחום הנושאים
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הסמכויות לצד אשר הבכיר, המקצועי לדרג מועברת פורמלית והלא הפורמלית
שלו החיים תוחלת ה''קודקוד", רצון את ימלא לא שאם לכך, מודע שבידיו
למצב "מתכונים" שני מביא (10 עמ' ,1996) גבאי קצרה". בהשפעה) (או בתפקיד
עמדותיהם "כאשר  האחד ופוליטי: מקצועי דרג ביחסי ורצוי, יציב אופטימלי,
אחד וכל אופטימלית, הדרגים בין התיאום רמת זה במקרה זהות. או קרובות
דרג בין בדרךכלל, קיים, זה מצב כוחות. מקבילית של בפשרה לשני מתקרב
 השני פוליטי". זרם מאותו ושניהם עלידו, שמונה מקצועי לדרג פוליטי
נותן אך הפוליטיים, המשחק כללי את במדויק מגדיר הפוליטי הדרג "כאשר

בישום". מלא כמעט תמרון חופש המקצועי לדרג
הדרג בין היחסים מערכת התהוות על רבה השפעה הייתה המקצועי לתחום
המשטרה ששרי העובדה, כי טוען, (1994) קרתי במשטרה. גם למבצעי הפוליטי
לא המשטרה שר וכי בשיטור, ידע או ניסיון מיוחדים, כישורים בשל נבחרו לא
סייעה המדינית, ברמה בחשיבות, או במעלה הראשונים מן תפקיד אז נחשב

עליו. הממונה השר על המפכ"ל של עליונות ליצירת בתחילה,

ציבור עובדי בין הקונפליקט בישראל, כי מדגיש, (1996) גבאי החוקי: ההיבט
חוקית אחריות רבים למנכ"לים ובבריטניה. שבארה"ב מזה יותר חמור לנבחריו
אחריות רק יש שלשרים בעוד ובקרה, תקציב כמו תחומים על נרחבת
תחומי בנוסף, מופנית. היא מי כלפי כלל ברור שלא מופשטת, מיניסטריאלית
לאחריות משיקים או וגולשים בנוהג, או בחוק מוגדרים רבים מקצועית אחריות
עם המשטרה ביחסי גם המצב זה התנגשויות. נוצרות גבאי, עלפי כך, פוליטית.

עליה. המופקד השר

התשל"א חדש], [נוסח המשטרה בפקודת בחוק מעוגנות והמפכ"ל השר סמכויות
מהווה המפכ"ל הפקודה, עלפי מנדטורית. פקודה ביסודה שהייתה ,1971 

את מקבל אינו הוא בחוק. מעוגנות וסמכויותיו עצמאיתסטטוטורית רשות
במשרדי הבכירים המדינה עובדי בקרב קיים שהדבר כפי מהשר, סמכויותיו
שר מול הרמטכ"ל כמו בודדים, ציבור עובדי רק לו דומים אחרים. ממשלה
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מתמנה אינו אף המפכ"ל המשפטים. שר מול לממשלה המשפטי והיועץ הביטחון
המשטרה שר כאשר כולה, הממשלה עלידי אלא המשטרה, שר עלידי ישירות

8א'). סעיף המשטרה, (פקודת המינוי על הממליץ הוא

של ניהולה על האחריות את המפכ"ל על ,9 בסעיף מטילה, המשטרה פקודת
סדרי על משטרתישראל, על יפקח הכללי "המפקח תפקודה: ועל המשטרה
בה הכרוכות ההוצאות כל על להשגחה אחראי ויהיה הפעלתה, ועל ניהולה
החוק, מרות זולת מאומה, אין המפכ"ל ועל המשטרה על שברשותה". ולאפסניה
הציבורי הסדר "קיום בחוק: כמוגדר המשטרה, של העיקרי ייעודה בתחום
.(3 סעיף המשטרה, (פקודת וגילויין" עבירות מניעת והרכוש, הנפש וביטחון
מבחינה המשטרה לניהול הסטטוטוריות הסמכויות רוב מוקנות למפכ''ל
אלה בתחומים להתערב חוקית סמכות כל לשר ואין כאחד, וארגונית מבצעית

.(1989 (שדמי,
(1994) קרתי המשטרה. משרד מנכ"ל של מזה חזק המפכ"ל של מעמדו רשמית,
אין השר. של רצונו את הממלא בכיר, פקיד הכול, בסך הוא, המנכ"ל כי מציין,
ברגע מובהק. סרוונט' 'סיביל "הוא לעומתו, המפכ"ל, משלו. סמכויות שום לו
מציין, קרתי מהחוק". סמכויותיו את השואב עצמאי, עובד הוא נבחר... שהוא
מפכ"ל, כלומר, לתפקיד. יוקרה אפילו וזוהר, חשיבות מעניקים "המדים גם כי
ציבור מעובד אותו מבדילה המדים לבישת אוטוריטה. לו יש לרמטכ"ל, בדומה

ביותר". הבכיר אפילו רגיל.
המדינה, קום לאחר ירש, הוא למדי. מוגבלות המשטרה בפקודת השר סמכויות
לו מקנה החוק העליון. הנציב בידי הבריטי השלטון בימי שהיו הסמכויות את
9א'), ,9 סעיפים המשטרה, (פקודת אדמיניסטרטיביות סמכויות רק ישיר באופן
המשטרה ניהול לאופן באשר הממשלה, רצונות כמתרגם תפקידו בתוקף
המועמד על הממשלה בפני כאמור, ממליץ, השר .(1989 (שדמי, ותפקודה
את לקבוע השר בידי כולה. הממשלה עלידי לו ניתנת ההרשאה אולם למפכ"ל,
הנחיות לקבוע הבכירים, מהקצינים אחד כל את למנות המשטרה, חיל הרכב
המשטרה, מפקודת הנובע עניין, בכל מחייבות תקנות התקנת ידי על למשטרה,
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ובאמצעותו התקציב, על השליטה בידו כן, כמו המפכ"ל. שמתקין תקנות ולאשר
החוק, עלפי המשטרה. של לפעילותה עקרונות שנה מידי לקבוע השר יכול
והממשלתיות: הפוליטיות לרשויות המשטרה בין תיווך בתפקידי השר משמש
שלה והאינטרסים ענייניה וכמייצג המשטרה כדובר משמש הוא אחד, מצד
פוליטיות ובמסגרות בכנסת התקפות מול עליה ומגן בשמה משיב הוא בממשלה.
עם ביחסיהם הממשלה וראש הממשלה דובר הוא שני, מצד אחרות. רשמיות

.(1989 שדמי, ., 1977,031113011 * (1311מ:110111¥ המשטרה

נמצא הביטחון, לשר למשל, הניתנות, לסמכויות הללו הסמכויות את נשווה אם
לשר המוקנות מהסמכויות חלק נזכיר אם די השרים. בסמכויות ממשי פער
ס' הסתננות, למניעת החוק (עלפי לבתידין דיינים מינוי חוק: עלפי הביטחון
בדבר תקנות התקנת (30 (ס' שלאו ובין שהואשמו בין מסתננים, גירוש ,(12

(ס' ציוד גיוס 44ב'), ,4 ס' וגיוסו, ציוד רישום (חוק וגיוסו הערכתו ציוד, רישום
שירות (חוק ידיעות למסור בניאדם חיוב ,(36 (ס' כך לצורך פוקדים ומינוי (8

וכוי. ,(39 (ס' כך לצורך פוקדים ומינוי (33 ס' הביטחון,
שר סמכויות כי נמצא, בארה"ב הקייס למצב אצלנו החוקי המצב בין בהשוואה
הפוליטיקאי שהוא שם, הרשות ראש של מהסמכויות בהרבה פחותות המשטרה
והפיכתם הציבור, של האינטרסים שילוב הוא תפקידו המשטרה. על הממונה
על בפניו אחראי (00111111188101161) המפכ"ל כאשר מבצעית, פעולה לתכנית

ולרוחבה. המשטרה דרגי כל לאורך המדיניות, ביצוע

משך כי טוען, (1988) בןפורת למפכ"ל. השר בין בעייתיים יחסים יצר זה מצב
שניהלו ושליטה, סמכות על במאבקים מעורב, ולעתים עד, היה שנותיו רוב
של במחיצתם עבד לטענתו, הכללי. והמפקח המשטרה על הממונה השר ביניהם
המפכ"לים חמשת עם פולמוס בסגנונו, שר כל שניהלו, משטרה, שרי שלושה
השר בין בפקודה הסמכויות חלוקת כי קובע, הוא תקופה. באותה שכיהנו
השר של מעמדם בהגדרת הבהירות אף על אולם, ומובנת. בהירה דווקא למפכ"ל
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אלה. תפקידים נושאי שני בין והתמודדויות ויכוחים פעם מידי פרצו והמפכ"ל,
המשטרתית. והמערכת המפכ"ל מול השר שבידי הסמכות חוסר הינו לכך הרקע

שתסדיר וברורה, מוחלטת סמכויות הגדרת בנמצא אין כי מציין, (1988) לשם
היה לא במשטרתישראל עליה. הממונה לשר המשטרה בין העבודה יחסי את
עד למפכ''ל. השר שבין הקשרים למערכת שהתייחס כלשהו, מסמך קיים
על במפכ"לים שרים נאבקו שלפיהם משחק, כללי רק היו בורג, השר לתקופת
במשך הולידה זו תופעה ההחלטות. קבלת בתהליך ולהשתתף מידע לקבל זכותם

הזרועות. שתי בין תכופים כוח מאבקי השנים
פורה וכר מנוגדות לפרשנויות בסיס ,(1989) שדמי עלפי שימש, זה דברים מצב
ולא מורכבת כתמונה שרמפכ"ל היחסים מערכת את מסכמת היא לעימותים.
סמכויות בעל אמנם, הוא, משטרתישראל על הממונה השר חדמשמעית"
קצינים ומינוי מדיניות של בתחומים במיוחד למשטרה, הנוגעים ותפקידים
מימוש אופן אך אלו. סמכויותיו למימוש כלים אף בידיו יש וכיום בכירים,
או כולם טעמים, מכמה בדרךכלל מוגבל שבידו הכלים והפעלת סמכויותיו
המערכת עמדת האחרים; התעניינותו ותחומי עיסוקיו השר; אישיות חלקם.
בגלל בדרכו, הנערמים ארגוניים מכשולים במשטרה; מעורבותו לגבי הפוליטית
הגדרת היעדר ולבסוף, הפיקוח; כלי ביעילות הפוגמים המשטרה, משרד אופי
ולמטה למפכ"ל ומשרדו השר בין ולעימותים לחיכוכים המובילה סמכויות,
יחסים כמערכת שרמפכ"ל היחסים מערכת את מגדיר (1988) לשם הארצי.
הממונה השר לבין המשטרה בין שנוצרה ומתוסבכת, מוזרה ואישית מינהלית

המדינה. קום מאז עליה,
שרמפכ"ל, הכוחות ביחסי מהפך יצרו ,1990 באוקטובר הבית, הר אירועי
כי הואשמה, המשטרה ציבורי. סדר באירועי לטיפול השר אחריות של בהקשר
חמישים רק מהומות. להיתכנות בנוגע בידיה שהיה מוקדם במידע השתמשה לא
שימוש נעשה שבו למצב, נקלעה והמשטרה יום, באותו ההר על היו שוטרים
דו"ח .(1990) זמיר ועדת של כינונה את גררו ההאשמות חם. בנשק קטלני
בקיום לעמוד שיוכל כדי השר, של הפעילה מעורבותו דרושה כי קבע, הוועדה
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לשר תהיה לא שוב כי  היא זו קביעה של משמעותה המיניסטריאלית. אחריותו
(שפירא, המשטרה של ולמחדלים לכישלונות אחריות מפני חסינות המשטרה
הממונה, השר בידי זמיר ועדת שנתנה הסמכות, את גררה זו אחריות .(1990

במשרד להקים המליצה זמיר ועדת מבצעיים. משטרתיים בנושאים להתערב
אחריותו את לממש לשר שיסייע משטרה, קציני של מקצועי צוות המשטרה
שר ליד תקופה, באותה שהוקם למטה בדומה המשטרה, על המיניסטריאלית
ארוך, לטווח בתכנון גם שתעסוק מיניסטריאלית, מטה ביחידת מדובר הביטחון.
בעיניים לבדוק יוכל מקצועי צוות עליהן. ובבקרה המשטרה פעולות על בפיקוח
על מלאים נתונים לשר לספק מהמשטרה לדרוש המשטרה, פעולות את מבינות
המימוש .(1990 זמיר, (ועדת יותר נכונות החלטות לקבל לו לאפשר וכך עבודתה,

המשטרה. שר שליד המבצעי המטה הקמת היה זו הרשאה של בפועל

בפועל, מפקד יש שבו למצב, אופייניים כאלה קונפליקטים ,(1994) קרתי עלפי
היא הכול שבסך מיניסטראלית, ורמה למחדלים, וגם לעשייה גם שאחראי
עליה. ובפיקוד המערכת בניהול בפועל משתתפת ואינה מלמעלה, מפקחת
לפעול חופשית יד לו שיתן שר, ירצה משטרה שמפקד טבעי, אנוכית, מבחינה
הציבורי. או הפוליטי או המדיני במישור גיבוי לו שיתן זאת, ועם הבנתו, כמיטב
מלא גיבוי ייתן אך כלל, יתערב לא שהשר לצפות, הגיון חסר דבר זה אולם,
מעורה להיות צריך הוא הכללי, למפקח מלא גיבוי ייתן ששר כדי הכללי. למפקח
המדיניות בקווי יפעלו או דעתו את ישמעו או עמו יתייעצו שנעשה, במה יותר
לגיבוי זקוק לו, שיש והסמכויות המעמד כל עם הכללי, המפקח קובע. שהוא
תפקידים ובחלוקת בממשלה בדיונים תקציב, בנושאי השר, של הפוליטי
עם להשלים אלא מנוס לו אין כן, על אחרים. ממלכתיים גורמים מול במשטרה

ההחלטות. קבלת בתהליך השר של פעילה מעורבות
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היסטורית סקירה  סמכויותיהם להגדלת השרים מאבק

במידה קבעה והמפכ"ל, המשטרה שר של מעמדם את שטרית: השר תקופת
שטרית שלום בכור השר  הראשונים והמפכ"ל המשטרה שר של אישיותם רבה
לאופן גם הייתה רבה השפעה ביניהם. המאבק ותוצאות סהר יחזקאל והמפכ"ל
בעצם היו שניהם לתפקידיהם. האישים שני את שהביאו ולנסיבות מינויים
רקע גם היה שטרית (לשר מפלגתם מטעם לתפקיד שנשלחו פוליטיים, עסקנים
משך גם שלום). ושופט הבריטית במשטרה פקד בעבר היה הוא  משטרתי
והמפכ"ל שנים כשמונהעשרה ברציפות כיהן השר  האישים שני של הכהונה
בימים כבר זו. יחסים מערכת של למיסודה מעט לא תרם שנים, עשר  הראשון
בין סמכויות ריב פרץ הזמנית, בממשלה המשטרה משרד תפעול של הראשונים
יצחק השאפתן, משרדו מנכ"ל עלידי שהונחה  השר הממלכתיים: הדרגים שני
את ראה סהר המפכ"ל והמפכ"ל. המנדט, במשטרת לשעבר מחוז קצין צ'יזיק,
שרטכס, כאל שטרית לשר והתייחס הבריטי, הנציב של כממשיכו עצמו
השר .(1988 (בןפורת, רשמיים באירועים סרטים בגזירת מסתכם שתפקידו
שלשר כפי המשטרה, על לפקח חפץ הוא מעמדו. את שונה בצורה ראה שטרית
;1988 בןפורת, ;1989 שדמי, ;1982 (לשם, צה"ל על לפקח הזכות הביטחון
למפכ"ל, חריף מכתב 17.3.49 ב השר שלח מכתבים, חילופי לאחר .(1992 סהר,
החיל מפקדת לבין המשטרה משרד בין היחסים להסדר "הוראות הכותרת תחת
לשתי משתמע שאינו באופן השר, קבע זה במכתב ראשיו". סמכויות והגדרת
בתוקף לידי, הסמכויות כל עברו המשטרה... משרד הקמת ידי "על כי: פנים,
הנתונות בסמכויות להשתמש רשאי החיל, כמפקד אתה, המשטרה. כשר תפקידי
ואתה מאחר הוראותיי, עם מתיישב שזה במידה רק המשטרה, פקודת עלפי לך
לנהוג יש מהיום החל כי להודיעך, הנני להוראותיי... להישמע ועליך לי כפוף
פרץ כך .(1982 לשם, ;241 עמ' ,1989 (שדמי, בלבד" הוראותיי עלפי ולפעול
השר ללשכת הארצי המטה בין המגעים למפכ"ל. השר בין הראשון המשבר
יוסף המפכ"ל, סגן של מינויו את ביטל המנכ''ל כאשר היה המשבר שיא נותקו.
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של בסמכותו זה אין כי בנמקו, המכתב, את לו החזיר סהר המפכ"ל נחמיאס.
מהממשלה מינוייהם את מקבלים שניהם המפכ"ל, כמו המפכ"ל, סגן השר.
בעניין ופנה התפטרות, באיום סהר הגיב לבסוף הסמכויות. אותן ולשניהם
את שגררה הכרעה המפכ"ל, לטובת הכריע בןגוריון בןגוריון. הממשלה לראש

צ'יזיק. המנכ"ל התפטרות
היתר, בין המשטרה, בידי הסמכויות של בהשארתן הצורך את בין מנמק, סהר
נוהג שטרית) (השר היה "לעתים, השר: עלידי לגיטימיים לא למעשים בלחצים
לימודיו חוק את סיים הבכור בנו כאשר התורכים. מימי שזכר במתכונת אפילו
כהנה ועוד יפו". בתחנת חקירות קצין אותו למנות ציווני למשפט, בביתהספר
ניהלתי "לעתים .■ בממשלה אחרים חברים גם להם שותפים שהיו דומים, מקרים
ענייני את תפיסתם עם להסכים יכולתי שלא שרים, עם מכתבים חליפת אני

.(101 עמ' ,1992 (סהר, המשטרה..."
לאורך שנמשך סהר, למפכ"ל שטרית השר בין יחסים דגם התפתח בהדרגה
ולאחר לשר, אותן הסבירו ההחלטות, את ומטהו סהר קיבלו ולפיו רבות, שנים

מאשרן. השר היה קצר דיון
של כ"שילוב אז שנקבע כפי השר, תפקיד את הגדיר (163 עמ' ,1988) בןפורת
וצנוע נאמן מקצועי וכ"יועץ משטרתישראל"... של החוץ ושר רשמי דובר
לא "שטרית כי עוד, מספר בןפורת מטהו..." ולאנשי הראשון למפכ"ל הליכות
שרי עם הישירים במגעיהם המשטרה ראשי את הגביל ולא מוחין, בקטנות נהג
צרה הייתה לא עינו שלהם. הספציפיים לתחומים הנוגעים אחרים, ממשלה
בפנים בביטחון הקשורות בפונקציות הביטחון, שר עם המפכ"ל של הישיר בקשר
כי מוסיף, בןפורת בדרכים". התנועה בענייני התחבורה שר עם או המדינה
הנו הכללי שהמפקח לחלוטין, תלוי בלתי לגוף נחשבה שהמשטרה העובדה,
הגבלה נקבעה שלא הסיבות אחת כנראה, הייתה, למעשיה, מלא באופן האחראי
במשרתו, החזיק הראשון המפכ"ל בראשה. העומד האיש של כהונתו לתקופת
"שורת במשפט דיבה הוצאת של פרשה בעקבות והתפטר שנים, עשר כאמור,

.1959 ב המתנדבים"
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בשנת שמונה ששון, אליהו  המשטרה של השני השר גם  ששון השל ינקופת
להגדיר כהונתו, תקופת בתחילת ניסה, וחצי, שנתיים רק בתפקיד וכיהן 1966

שדמי להנחיותיו. המפכ"ל של כפיפותו את ולקבוע למפכ"ל ביחס סמכויותיו את
בראיון ששון הצהיר לתפקיד, נתמנה בטרם עוד כי מציינת, (242 עמ' ,1989)

את לטלטל העת "הגיעה וכי גומי", חותמת לשמש בדעתי "אין כי עיתונאי,
המטה סגל של הדיונים בראש לשבת תבע ששון שינויים". בה ולבצע המשטרה
מעשה שלאחר סיכומים שיקבל במקום ההחלטות, מתקבלות שבהם הארצי,
מקרה בכל מראש אישורו את יקבל המשטרה פיקוד כי דרש, הוא המפכ"ל. מפי
אף הוא הציבור. להתמרמרות לגרום היכולים באמצעים הפגנה בפיזור צורך של
אחראי אינו שהוא המשטרה להחלטות בכנסת המשיב להיות יוסיף "שלא איים
פנחס דאז, המפכ"ל במשטרה. רבה תרעומת עוררה השר של זו גישה להן".
ששון עמו. לפגישות סגנו את ושלח השר עם מגעיו כל את בתגובה ניתק קופל,
הכרעה וביקש הממשלה, לראש פנה הצליח, ומשלא ההתנגדות את לרכך ניסה
המשפטים שר את מינה אשכול המפכ"ל. לבין בינו הסמכויות חלוקת בדבר
כי פסקה, הוועדה זו. בסוגייה שתפסוק ועדה, בראש לעמוד שפירא שמשון יעקב
מאחר אך מיידית, בהתפטרות הגיב ששון המפכ"ל. בידי מופקד המשטרה ניהול
כשרה השעה אין כי חש, ששתהימים, מלחמת ערב ההמתנה, ימי אלה שהיו
כקודמו, ששון, גילה מאז, התפטרותו. מכתב את לו להחזיר וביקש לכך
לבין בינו המגעים לכתיבה. זמנו רוב את והקדיש בתפקידו, מעטה התעניינות
בעשייה מעורבותו ללא כמעט מתווכים, באמצעות להתנהל המשיכו המפכ"ל

.(1989 שדמי, ;1988 בןפורת, ;1982 (לשם, המשטרתית

השר ביצע השר עם המשטרה ביחסי המהפך תחילת את  הלל השר תקופת
הוא .1977 ל 1969 השנים בין המשטרה על הופקד אשר הלל, שלמה השלישי,
ושחרור המשרד סמכויות הרחבת בתחום המשטרה בשרי מהבולטים היה
בנוגע שלו, הבית שיעורי את היטב הכין הלל פוליטיים. מלחצים המשטרה
ללא מיניסטריאלית אחריות "אין כי טען, הלל בתפקיד. קודמיו מאבק לכשלון
חקיקה ארגון, כוחאדם, תקציב, של בשאלות תלויה בפשיעה הלחימה סמכות.
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המערכת של לפעולותיה קשר יש אלה נושאים של למרביתם ציבורי. וגיבוי
והשר המשטרה משרד באמצעות מטופלים והם והפרלמנטרית, הממשלתית
הנה ייצוגי, גורם הוא השר כי בעבר, מקובלת שהייתה הגישה בראשו. העומד
.(1982 לשם, ;243 עמ' ,1989 (שדמי, הצרכים" את תואמת ואינה אנכרוניסטית
קצין במקום האזרחית, המערכת מקרב מקצועי מנכ"ל לראשונה, מינה, הלל
קציני לבין השר בין ישירים תקשורת ערוצי יסד הוא קודמיו. שמינו כפי משטרה
של רבים סיורים ומוסדו ופיתוח מחקר, יחידת הוקמה השטח. ויחידות המטה
במשטרה שליטתו את לבסס הלל ניסה בתחילה, השטח. ביחידות והמנכ"ל השר
מינויים לאשר סירוב של בצעד נקט אז הועיל. ללא אולם שכנוע. באמצעות
משמעות לה הייתה אז שעד סמכות בכירים, קצינים של בדרגה והעלאות
לאחר לפינה. נדחק קופל היחסים. במערכת למפנה הביא בכך, בלבד. טקסית
בין קבועה ודיווחים דיונים מערכת על והלל קופל התפשרו דיונים, של שבועיים
המשטרה, בפקודת זה סעיף אז. עד לו התנגד שקופל הסדר למפכ''ל. השר
מפכ''לים לו ייחסו אז עד ואשר מינויים, לאשר הסמכות את לשר המקנה
באופן המשטרה את לנהל המפכ"ל של יכולתו על לפתע איים טקסית, משמעות

.(1989 שדמי, ;1982 (לשם, תקין
עם נקט, הוא משרדו. לטובת המפכ"ל בסמכויות לנגוס השר החל ואילך מכאן
מדור העברת  רבה משמעות בעל אך לכאורה, קטן בצעד לתפקיד, כניסתו
להעביר הלל שקל הצלחתו בעקבות השר. ללשכת הארצי מהמטה תקציבים
שבמערכת ורכש, תחבורה בניינים, כגון הארצי, מהמטה מחלקות למשרדו
הארצי, המטה התנגדות בעקבות לצה"ל. ולא הביטחון למשרד שייכים הביטחון
קופל החלפת .(1989 שדמי, ;1988 (בןפורת, הקצב" את "להאט הלל נאלץ
ביסוס על הקלו לשר, מינויים את שחבו ותבורי, רוזוליו סלע, במפכ"לים

.(1989 (שדמי, במשטרה ההחלטות קבלת בתהליכי הלל של מעורבותו
למשטרה. הפנים בטחון על האחריות העברת על הממשלה להחלטת הביא הלל
במבנה מפליגים שינויים ונערכו המשמרהאזרחי, הוקם ההחלטה בעקבות
"11§1ח  גבוהה" "אחריות המושג את טבע הוא עדיפויותיה. ובסדרי המשטרה
בעזרת ומעקב. הכוונה מעשה, לפני התערבות  שמשמעותו 11117גו^תג0001\^"
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שנהנה ארגון, על מדיניותו ואת סמכותו את לאכוף הצליח שיצר הפיקוח ערוצי
בכל מקרוב צפה השר ולממשה. מוחלטת כמעט עצמאות של רבות משנים
לסרב "שקשה הצעות העלה הממשלה, עמדת את הביע המשטרתיים, האירועים
היחסים מערכת השתנתה הלל תקופת שאחרי ספק, אין מדיניות. והתווה להן"

היכר. לבלי למפכ"ל השר בין
בנושאי מעורבותו הייתה בחיל, הדופן יוצאת שליטתו את הממחישה דוגמא,
גם דומיננטי להיות שהצליח הבודדים, ואחד הראשון, השר (הוא חקירות
אגף ראש  לממשלה המשפטי היועץ  שר משולש: מעין נוצר זה). בתחום
המפכ"ל של פסיבית התנגדות (למרות מקצועיות החלטות קיבל אשר החקירות,
למשטרה והקנה אבוחצירא, בפרשת החלטות שקיבל הוא זה משולש רוזוליו).
הגיבוי ,(1981) 81011^11(1 של לדעתו יבוריים. צ בלחצים לעמוד יותר טובה יכולת
לחקירות הארצית היחידה להצלחת העיקריות הסיבות אחת היה הזה המשולש

עליה. שהופעל הפוליטי הלחץ בפני ולעמידותה ימים, באותם (יאח"ה) הונאה

היכנסו עם שונה ממד לבש למפכ"ל השר בין היחסים דפוס  בורג השר תקופת
כאגף המשטרה משרד צורף ,1977 מהפך בעקבות לתפקידו. בורג הד"ר של
את לצמצם בגין מנחם של הבטחתו רקע על זאת .1977 ביולי הפנים למשרד
יעקב  הפנים במשרד פקיד הועמד האגף בראש הממשלה. משרדי מספר

משטרתית. הכשרה ללא מרקוביץ,
הייתה הפנים, משרד לידי מובהק, צבאי מבנה בעל היררכי, גוף של מסירתו
המונה "חיל : המשטרתי מהצד בעיקר רבה ביקורת וגררה במחלוקת, שנוייה
נהפך הפנים, וביטחון הסדר החוק, שמירת על והממונה איש אלף לעשרים קרוב
במשרד בכיר פקיד של למרותו הנתונות היחידות לאחת האחרונות בשנתיים
מר מתווך, באמצעות הפנים לשר מגיע במשטרה הנעשה על המידע הפנים.
על בנוסף, ממונה, זה בכיר פקיד הפנים. במשרד המשטרה אגף ראש מרקוביץ',
קוברסקי, חיים ומנכ"לו, השר סרטים. לביקורת המועצה ועל החירום שירותי
ועד 1977 ב הבחירות מאז קציניה. עם ולהיפגש במשטרה לבקר ממעטים
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יוצא פועל המשטרה. במחוזות אחד ביקור רק המשרד מנכ"ל ערך 1979 אוגוסט
במשטרה. הנעשה על מספיק במידע מצוידים הם שאין הינו, אלו תופעות משתי
זוכה היא שלו הגיבוי ועמו המשטרה, על הפיקוח והולך פוחת כך בעקבות
הרלוונטיים, הנושאים לכל מודעת אינה המשטרה שעניינה הועדה אם בממשלה.
האחרים מעיסוקיו להתפנות מסוגל אינו המשטרה על האחראי הפנים שר ואם
על בידע לוקים אחרים ציבוריים שגופים וחומר, קל במשטרה, ולהתמקד
המשטרה בפעילות מספקת תמיכה לאי מביא המודעות חוסר במשטרה. הנעשה
פוליטי'' הון להשיג שמטרתה תמיכה, לאי כאן מתייחס אני ואין ובצרכיה

.(20 עמ' ,1981 (סמובסקי,
אפשר איך משטרה: קצין של מפיו כציטוט (1982) לשם הביא נוספת ביקורת
ותקציבה אנשים אלפי המונה המשטרה כמו גוף שמצרפים להסביר..
הייתה התמחותם שכל פקידים, עשרים המונה ממשלתי לאגף מיליארדים

רחצה. וחופי כבאות בשירותי

הממונה השר שבו מוזר במצב עצמו מצא תבורי המפכ"ל כי טען, (1982) לשם
ליצור מתקשה ליום ומיום האוטונומיה, ובשיחות מפלגתו בעסקי טרוד עליו
"פורום שכונו תקופתיות, לישיבות צומצמו למפכ"ל השר בין המגעים מגע. אתו
המשטרה אגף ראש קוברסקי, חיים המשרד, מנכ"ל בהשתתפות שרמפכ''ל'',

השר. עוזר יעקובוביץ, ואבי מרקוביץ יעקב
שהאחריות מאחר המשטרה. בעבודת רבה מעורבות גילה מרקוביץ', האגף, ראש
יכול לא הפנים, במשרד החדש לאגף המשטרה ממשרד הועברה בתקציב לטיפול
הדברים הגיעו לשיאם עמו. מראש תיאום ללא כלשהו צעד לבצע המפכ"ל היה
בכירים. קצינים של מינוי לפני המפכ"ל עם להתייעץ דרש מרקוביץ' כאשר
(לשם, זו להנחיה להישמע וסירב הסאה את הגדיש שמרקוביץ' החליט תבורי
בדרגה. העלאות ועל מינויים על כלל המליץ לא המפכ"ל מכך, כתוצאה .(1982

יגאל דאז, ניצבמשנה, של איומו בעקבות בתקשורת "התפוצצה" הפרשה
קידומו. אי רקע על להתפטר, הארצי, במטה המודיעין מחלקת ראש מרכוס,
לפרשיה זקוק אינו כי החליט, מפלגתו, צעירי עם במאבקים שקוע שהיה בורג,
(לשם, במעט" נדחה רק המאבק אולם קטן, ניצחון חגג ''תבורי במשטרה. נוספת
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ראש את לשחרר תבורי על להשפיע השר של ניסיון גם מתאר לשם .(1982

שעבר בעילה לגמלאות, זיגל בנימין תנ"ץ דאז, הונאה לחקירות הארצית היחידה
אליו פנה המפכ"ל, אל בורג של עוזריו ששיגרו רמזים לאחר הפרישה. גיל את
שהוא שמעתי זיגל, של הזה העניין על דיברנו כבר תבורי... "מר : ישירות השר
ענה לשם לטענת השירות". מן אותו שתשחרר מציע אני הפרישה. גיל את עבר

מן קצינים לשחרר המשטרה, פקודת לפי סמכות, לך יש בורג... "ד"ר : תבורי
המפכ"ל. של מתגובתו לאחור נרתע הפנים "שר כי טוען, לשם השירות".
הייתה מהמפכ"ל, גיבוי ללא הנסערת, הקהל ודעת זיגל עם חזיתית התנגשות

.(98 עמ' ,1988 לגביו"(לשם, מידי נועזת

הלך השר בגין. בממשלת רבה אישית עוצמה בעל היה בורג והמשטרה הפנים שר
הירוד. לדימויה תפנית ויצירת במשטרה, מקיפה רפורמה ביצוע של בדרך
הפשיעה בנושא בירור ועדת 1978 בפברואר 15 ב הממשלה מינתה בהמלצתו

שימתן. ארווין השופט בראשות בישראל,

ברפורמות: נוסף צעד על בורג השר החליט תבורי, המפכ"ל של כהונתו תום עם
במינהל שם בעל בצה"ל, אלוף מינה ולחדשו, המשטרה פיקוד את לרענן כדי

כמפכ"ל. שפיר, הרצל  רב ציבורי קרדיט ובעל ובארגון
לאחר המשטרה, בדימוי שפל של תקופה הייתה כמפכ"ל, שפיר של מינויו טרם
עטור אלוף של הצבתו המאורגן. הפשע לנושא שימתן ועדת מסקנות פרסום
בורג, השר לזכות נזקפה הארגון, בראש לרמטכ"ל, מועמד שהיה תהילה,
ניסיון שיביא האיש "זה : האלה במילים צוטט בורג מבריק". כ"תרגיל ונתפסה
משטרתישראל לקידום הערובה שהם אחרים, וכישורים מהצבא עתיר
התנהג לא המיועד המפכ"ל כי הסתבר, מהרה עד .(1982 (לשם, ולהצלחתה"
לאופיו בנוסף שלו, הצבאי הרקע המשרד. אנשי בו שתלו לציפיות בהתאם
כמוהו. המשטרה ידעה שטרם לשיא, שרמפכ"ל הקונפליקט את הביאו המיוחד,
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מתווך גורם רק הוא "השר כי הייתה, שפיר של תפיסתו כי מציין, (1994) קרתי
אחרי מדווחים היותר לכל כך. כל בו להתחשב צריך שלא מפריע, גורם או
מפקיד הנחיות לקבל שפיר נדרש כאשר וחומר קל השר, לגבי כך אם המעשה".
כדור נוצר וכך מרות, לקבל סירב כן, על מהשר. ולא (מרקוביץ') במעמדו לו זוטר
אגף "כל כי שפיר, התבטא (1982) לשם עלפי כהונתו". להפסקת שהוביל השלג,
כל נעדר "שפיר באומרו לשם עלידי בורג צוטט לעומתו, מיותר". הינו המשטרה

דמוקרטיים". לנהלים והתייחסות ציבורית רגישות

הורה עת היה למפכ"ל המשטרה משרד בין המתהווה בעימות חשוב שלב
הארצי המטה בין מדויק יחסים נוהל לקבוע במשטרה, התכנון למינהל המפכ"ל
הפנים, משרד בסמכויות העמימות בעיית את לפתור ניסה שפיר הפנים. למשרד
עורר הדבר ברורים. בנהלים הפנים ומשרד הארצי המטה סמכויות עיגון עלידי
האלוף את בתגובה הזעיקו אשר ועוזריו, הפנים שר אצל עזה התנגדות

.(1982 ;1988 (לשם, זה בעניין משלו הצעה לגבש כדי זאבי, רחבעם במילואים

בפרשה השר מעורבות הייתה דשפיר, אליבא שפירבורג, הקונפליקט של שיאו
דרך כספים, בהעברת הפנים משרד במעורבות נגעה הפרשה "אפרסק". שכונתה
לחקור כיצד דרך, למצוא צריכה הייתה המשטרה דת. למוסדות המועצות,
נובמבר בראשית עליה. הממונה האיש הוא שבה המרכזית שהאישיות בפרשייה,
מודיעיני. באיסוף בינתיים ולהסתפק בתיק, לחקור שלא המפכ"ל החליט 1980

(1988) לשם שבחדרו. בכספת והונח אפרסק", "תיק הקוד לשם זכה התיק
רקע על בורג, השר אצל פגישה התקיימה ,1980 דצמבר בראשית כי מציין,
לישיבה המפכ"ל את זימן בורג לטלוויזיה. התיק קיום על הידיעה הסתננות
המשטרה אגף וראש קוברסקי חיים הפנים, משרד מנכ"ל נוכחו שבה בהולה,
המצוי החומר מהו לדעת רצונו את הבהיר בורג מרקוביץ. יעקב הפנים, במשרד
בנוכחות פגישה בדצמבר, 3 ב במשרדו, שפיר כינס זו דרישה רקע על בתיק.
היו זיגל וגם קרתי גם כי טוען, (1988) לשם ברנע. יגאל הלשכה וראש זיגל קרתי,
כדי לדעת רוצה "הוא התבטא: אף לשם, עלפי זיגל, בעמדתם. משמעיים חד
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את הפנים משרד אנשי בפני לחשוף שלא היה הישיבה סיכום עקבות". לטשטש
התיק בורג. של לאנשיו הנוגעות ידיעות בו שאין חדש, תיק אלא הקיים, התיק
ובתגובה סירב, שפיר המקורות. שמות את לדעת דרש אשר לשר, הובא החדש
הבחירות אחרי עד לפוליטיקאים, בנוגע חומר כל לחקור להפסיק השר הורה
תהיה שהמשטרה מעוניין ואיני בחירות שנת בתחילת שאנו "מאחר זאת לכנסת.

.(1988 (לשם, פוליטיקאים" בידי שרת כלי
את אספתי בדצמבר, בשלושה הפנים, שר עם הפגישה "לקראת כי טען, שפיר
מהות את ראשון ממקור להבין כדי זאת "אפרסק". בתיק הקשורים החוקרים
הדף את שונות. תרשומות ועליו דף לעצמי הכנתי המשטרה. בידי שיש החומר
הם מה לשר אמרתי לא משטרה כאיש לסקוב. לחיים יותר מאוחר מסרתי הזה
הוא הפנים. במשרד מדובר אכן כי בפניו, ציינתי רק התיק. שבתוך הנושאים
לא אקט זהו השר, 'אדוני לו אמרתי נדהמתי. החומר. את לראות ביקש
מאחר בחקירה, לפתוח לא הפנים שר ממני ביקש נוסף, שבוע כעבור דמוקרטי'.
שלא לדבריו, מוטב, אז אחרות, ומפלגות אישים נגד גם חשדות מכיל שהחומר
את הפעם החומר. את לראות וביקש חזר השר טען. רגיש' 'זה בחקירה. לפתוח
'הרי : אמרתי זכותו. וזוהי עלי הממונה השר היינו כי בפני, הדגיש הוא כולו.
את עזבתי כאשר בהלם. הייתי הזה'. כדבר שאעשה בדעתך מעלה לא אתה
בחרתי נוסף. איש עם הזאת הקשה החוויה עם להתחלק מוכרח הייתי משרדו,

.(1981 ומאירי, (ולטר לסקוב'' בחיים
.(1988 (נאור, הדחתו לאחר שפיר להגנת ויצא הדברים את אישר עצמו לסקוב
ודבריו, שנים עשרות שפיר את מכיר הוא כי ואמר, בטלוויזיה, התראיין הוא
לתת אפשר "כיצד קשים: דברים אמר בורג של התנהגותו "על בלבד. אמת דברי
החל לא הוא והרי במשהו? לחקור לא הוראה ישראל מדינת של אחד מס' לשוטר
שפיר, של בעניינו כי האשים, גם לסקוב החומר". את לאסוף רק אלא לחקור
ורצח דיסאינפורמציה במפורש) השם את הזכיר לא (הוא בורג מטעם "היו

לשתוק. לו שאסור למסקנה הגיע בעיקר, כך, משום אופי".
העבודה ויחסי המפכ"ל אמינות נשחקו שבהן עוקבות, פרשיות מספר בעקבות
לו והודיע לכנסת שפיר את 1980 בדצמבר 31 ה בבוקר בורג, זימן השר, עם שלו
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ב שפיר, עלפיטורי בכנסת בדיון הניסיון". לשנת מעבר שירותו הארכת "אי על
את מחדש לקבוע הפיטורין), את (שתקפו האופוזיציה נואמי דרשו ,7.1.81

חמור נזק הגורמים לבוא, לעתיד חיכוכים למנוע מנת "על הסמכויות, מערכת
גם בדיון הועלה היתר, בין .(1981 (ביצור, המשטרה" של השוטפת לעבודה
את לחזק כדי כולה, הממשלה ידי על להבא יעשה המפכ"ל שמינוי הצורך
לדיון הדבר יובא המפכ"ל, את להדיח השר מצד רצון של במקרים וכי מעמדו,

.(1981 (ביצור, בממשלה
חוסר הנה ההדחה סיבת כי בכנסת, שהתקיים בדיון מפורשות, הצהיר בורג
עניין את להביא כביכול צריך היה (שאליה ועדה "שום וכי במפכ"ל, אמון
הוא כלפיו". אמון לו שאין אדם עם לעבוד שר לחייב יכולה אינה הפיטורין)
לא כלל שפיר הרצל לטענתו אפרסק". "פרשת הייתה ההדחה שסיבת הכחיש,
חקירה" הפסקת כל על הורה לא וממילא הפרשה, את לחקור שיש לו אמר
האנשים מצד עליו שהלחץ להניח סביר כי מציין, (1994) קרתי .(1981 (ביצור,
ספק "אין ההדחה. על להכריע בורג של בדחיפה מכריע גורם היה אותו, שסבבו
בגלל המפד"ל, של המשרדים ואנשי המפלגה אנשי מצד קשה בלחץ היה שהוא
מה יודעים כולם לא .(1994 (קרתי, "אפרסק" פרשת סביב הסיפורים החקירות.
שהם כזה, עצום לממד התנפח וזה סיפורים התהלכו ידעו. לא בדרךכלל זה.
לדבר שלא גדולים. בלחצים היו הם אז לשמים. לעוף הולכת המפלגה שפה חשבו
שנפגעו המשרד עובדי מהתנהגותו. שנפגעו אנשים אותם של אישיים לחצים על
מאוד אז אותו. שהקיפו האנשים כל מרקוביץ'... קוברסקי, ככה, מהתנהגותו.
היה זה כזו. למסקנה מגיע היה בקלות לא שהוא מפני עליו. לחצו שהם יתכן
זה. את לעשות בורג כמו מאדם בורג, כמו מאישיות לצפות שאפשר אחרון דבר
קצה שגם או בלחצים, לעמוד היה יכול לא שהוא מפני כנראה זה את עשה הוא

הזה". במצב נפשו

המרכזית כבעיה למפכ"ל הניתן המיניסטריאלי הגיבוי שאלת את העלה שפיר
של מציאות נוכח למפכ"ל, הניתן מיניסטריאלי גיבוי חוסר שרמפכ"ל. ביחסי
בעיה "זו חקירה. כל להכשיל עלול השוטפת, בעבודה פוליטיים ולחצים הפרעות
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מפכ"ל להנחות שפיר, לדעת רשאי, אינו שר ובסמכות". באחריות שותפות של
גיבוי מתן הוא העיקרי תפקידו .(1981 (ביצור, לטפל" לא ובמה לטפל במה

.(1994 (קוברסקי,
במדיניות פעלו ועוזריו "השר אנשיו: ועם השר עם העבודה אופן על דיבר שפיר
האפורה, היוםיומית בעבודה ממעורבות הימנעות תוך הגדר", על "ישיבה של
שבהן לישיבות, התכנסו כאשר במיעוט נהמפכ"ל] אותו הותירו גיסא ומאידך
בבעיות בסיסי ידע חוסר שגילו למרות גבוהה, מדיניות של הכרעות נפלו
ההחלטה את ממישהו לקחת אפשר "אי לטענתו המשטרה". של השוטפות
.. קו שופט כמו הצד מן שעומד משרד צריך לא אני האחריות. את בידיו ולהשאיר
נבדל" פוסק הוא בעיניו חן מוצא וכשלא שער,  פוסק הוא בעניו חן מוצא כאשר
צריכה הייתה שבהם נושאים, ''באותם שפיר, עלפי .(1981 וזינגר, (מאירי
בחר אלה.... בנושאים דווקא הפנים. במשרד נקבעה לא היא המדיניות, להיקבע
הצטמצמו הפנים משרד עם המגעים "גם מאחריות"... להתחמק הפנים משרד
עם אחד בתא אותו שמו "למה בנוסח טלפונים מקבל הייתי שוליים. בדברים
אולם אותם, פוסל איני שכלל דברים  התנ"ךי ספר את ממנו לקחו למה פושע?

.(1981 וזינגר (מאירי כאלה?" לעניינים רק היוםיומייס המגעים כל את לצמצם
של האחריות נטילת לאי דוגמאות מספר שפיר מפי מביאים (1981) וזינגר מאירי
החטיפה "בכל ירדן: אורון הילד חטיפת היא הראשונה הדוגמא הפנים. משרד
היה איפה המנכ"ל? היה איפה השר? היה איפה ימים, על ימים שארכה הזאת,
הלך מישהו המשטרה? של הקרב בשדה ביקר מהם מישהו המשטרה? אגף
אבל לא. כתף? נותן  אתך אני הנה ואמר: בא מישהו עובדים? איך לראות
שצריך חושב שהוא בארה"ב, השר הצהיר אדום, של סכנה על עמדו כשהזמזמים
הביא שפיר איתי?". דיבר אותי? שאל הוא ציבורית. חקירה ועדת להקים
השוואה, "ולשם הביטחון. לשר הרמטכ"ל בין היחסים מערכת את כהשוואה
צורך היה שם... היה הביטחון) (שר השר במשגבעם: לצה"ל שהיה דומה אירוע
הגדר על לשבת מיניסטריאלי. גיבוי זה ובדקו. חוקר מינה הרמטכ"ל בחקירה.
להבין אמיתי: להיות צריך מיניסטריאלי גיבוי מיניסטריאלי. גיבוי נחשב לא זה

הגיבוי". את לזה ולתת הבעיה את
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של אישורם באי השימוש "סנקציית הפעלת הייתה שפיר לפיטורי ספיח
המשרד. עם בעימותים מעורבים שהיו קצינים כלפי בורג, השר ידי על מינויים"
מינויו על לחתום שפיר, פיטורי לאחר בורג, של סירובו הייתה הבולטת הדוגמא
הנוגעות בחקירות מעורבותו רקע על וינשטיין,  המיועד איילון מרחב מפקד של
''תיק פרשת "התפוצצות" בעקבות אולם, .(1988 (לשם והדתות הפנים למשרדי
שפיר, של ומחליפו מעורבותו, את הפנים משרד הפחית שפיר, ופיטורי אפרסק"

מפריע. באין המשטרה, את למעשה, ניהל, איבצן,

גובש למשטרה, השר בין יחסים של לחלוטין שונה דפוס  ברלב השי תקופת
למעמדו המשטרה משרד חזר בורג, השר כהונת תום עם ברלב. השר בתקופת
דופן יוצאת אישיות בעל לשעבר, רמטכ"ל ברלב, עצמאי. כמשרד הקודם
שרמפכ"ל. היחסים למערכת לחלוטין שונה מבנה הקנה רבה, אישית ומנהיגות
המשטרה על הגן ברלב בראשו. שעמד הגוף עם מוחלטת הזדהות הפגין הוא
ביחידות לסייר הרבה הוא שלו. משרדו אנשי מפני ואף הציבור ובפני בממשלה
כי שידע, העובדה בצד הציבורי, ומעמדו אישיותו מקרוב. אותן והכיר השטח,
דופן יוצאת עמידה יכולת לו הקנו האחרון, המיניסטריאלי תפקידו זהו
לצמיחה אותה ולנצל יחסית, בשלווה לתפקד למשטרה ואפשרות במשברים
את היטב הכיר לשעבר, כרמטכ"ל ברלב, משמעותיות. רפורמות ולביצוע איתנה
המשטרה. במשרד גם זה דפוס ויישם הביטחון במשרד הנהוגה היחסים מערכת
רבה ובלויאליות קראוס המפכ"ל של בגיבוי ל"מפכ"לעל", במהרה הפך הוא
שתואר המפכ"ל, של אופיו גם זו ייחודית יחסים למערכת שסייע יתכן, שלו.
זו, הרמונית יחסים מערכת בשל נמוך". פרופיל על לשמור כ"מבקש בתקשורת
רצופות. שנים חמש המשטרה, בתולדות נדיר באופן בתפקידו, קראוס כיהן
כ"יד התקשורת עלידי בוקרה זו הרמונית יחסים מערכת דווקא כי יצוין,
שהיועצת העובדה, את המפכ"ל עם בראיון תקף (1989) שילון יד". רוחצת
הייתה קראוס תשובת לשר. גם משפטי יעוץ נתנה המשטרה של המשפטית
שהוא המשטרה, שר עם מקיים שאני הדדי אמון יחסי על להצטדק עלי "האם

עלי?". הממונה השר גם
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על הבקרה מערך את לחזק לשר אפשרה מוחלטת", "הזדהות של זו, עבודה דרך
המודיעין מאגף (שהובא אבינר גד המשרד, מנכ"ל של בדמותם המשטרה,
הבלתי השימוש בנושא זה בעיקר שדוחותיו, (ברן), אדן אברהם והאלוף בצה"ל)
לתקשורת), המבקר עלידי במלואו (והדלפתו המשטרה עלידי בכוח מוצדק
אולם, ,(1988 (שפירא, עצמו השר את פעם, לא והבינו, במשטרה רב זעם גררו
כי יצוין, במשטרה. הארגונית בתרבות מהותי לשינוי הארוך, בטווח הביאו,
המפכ"ל בין ההרמוניה נפגמה לא למבקר, המשטרה פיקוד בין הסכסוך למרות
גם המפכ"ל. עמדת עם קרובות לעיתים שהזדהה, השר, לבין והמשטרה
השר, נטה המשרד, למנכ"ל המפכ"ל בין שפרצו נמנעים הבלתי בסכסוכים
לעמדת שבמשרדו, הפקידות עם מאשר ההיררכי המנגנון עם יותר שהזדהה

.(1988 (יפת, למעשה נוטרל אבינר המפכ"ל.
כגוף המשטרה משרד הפעלת בעקרונות שדן מסמך ,1989 בנובמבר הכין, אבינר
''המנכ''ל הסוהר. בתי ושירות המשטרה מטות מול הפועל מיניסטריאלי, מטה
הוא המשטרה. בעבודת חלופות ובחינת חידושים ייזום של הבעיה את הדגיש
לצורך וטען המיניסטריאלית אחריותו במימוש ולמשרדו לשר שיש לקשיים רמז
(1 הבא: הסדר לפי בשנייה, אחת המותנות בסיסיות, יכולות שלוש בפיתוח
והפקת המידע לעיבוד וכלים מיומנות (2 מידע, לאיסוף וכלים מיומנות
(שפירא, חלופיות דרכים והצעת עמדות גיבוש מיומנות (3 נגזרות משמעויות
המשטרה" שר שליד המבצעי "המטה להקמת הבסיס יהיה זה מסמך .(1990

זמיר". ''ועדת מסקנות בעקבות
יעקב שנתן ריאיון מתוך למשטרה השר שבין היחסים תפיסת על ללמוד ניתן
חיים הוא שלך והשר מזל, לך יש "אם המפכ"ל. תפקיד את עזיבתו לאחר טרנר
ולא וקשוב הגון והוא אנשים, הרבה על שפיקד טוב, מערכות שמכיר ברלב,
.(47 עמ' ,1994 מחבר, (ללא כזה" שר להם שיש מפכ"לים של מזלם מניפולטור...

שר של מעמדו גם עלה כך המשטרה, של חשיבותה שעלתה ככל השנים, עם
שחל, ומשה מילוא רוני של בתקופתם חדש לשיא והגיע בהתאמה, המשטרה

במפלגתו. אחד כל מעמד, ובעלי משפטית הכשרה בעלי שהיו
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לידי באה זו בתקופה המשטרה משרד בחשיבות העלייה  מילוא השר תקופת
המשטרה, שר שליד המבצעי המטה הוקם ראשית, מישורים. במספר ביטוי
השר מעורבות הועמקה שנית, .(1990 (שפירא, על" "מטהארצי מעין שהיווה
תקדים'' כ"חסרת התקשורת ידי על אז שכונתה המשטרה, של המינויים בסבב
רבים: קצינים במינוי צורך נוצר זמיר", "ועדת מסקנות בעקבות .(1990 (טל,
המחוז בראש  ניצבים שני ובמינוי החדש ירושלים במחוז המשטרה, שר במטה
אגף ובראשות הפרשה בעקבות לפרוש אולץ קומפורט, ניצב שמפקדו, הדרומי,
במינויים .(1990 (שפירא, לגמלאות חרון ניצב פרישת עם שהתפנה האדם, כוח

ואילך. מעתה מינויים, לגבי בהחלטות השר עליונות את מילוא ביסס אלה
המשטרה שר חזור. לבלי שרמפכ"ל הכוחות יחסי שוב השתנו תקופה מאותה
המיעוטים מחלק באנשי הטיפול למשל: מפכ"ל. החלטות בפומבי ביטל
אחד חתם בעקבותיה נחקרים, נגד אלימות בהפעלת שנחשדו בירושלים
הואשמו השוטרים ביצע. שלא לרצח, ובניסיון ברצח הודאה על החשודים
את להטעות כדי ובזיוף, ראיות בבידוי בביתהמשפט, שקר בעדויות
הטיפול המשך על שתחליט ועדה, להקים החליט טרנר המפכ"ל ביתהמשפט.
החלטת את לבטל ביום, בו החליט, השר דינם. להכרעת עד בהם, המשמעתי
שמשפטם עד הנאשמים, עשרת נגד צעדים עוד ינקטו "לא כי בהודיעו, המפכ"ל,
כללי של גסה כ"הפרה זה צעד כינה כסלו ב1). עמ' ,1991 (כסלו, יסתיים"
את העדיף "בכך לטענתו, הממונה. לשר המפכ"ל בין הכוחות ביחסי המשחק"

הממלכתי". השיקול על הצר הפוליטי השיקול

סכסוך עקב 1993 במרץ לפרוש נאלץ טרנר יעקב המפכ"ל : שהל השר תקופת
מדים. לובש בעודו פוליטיים מגעים בניהול אותו שהאשים שחל, השר עם חריף
המעשה סיפור .(1994 (מאירי, שחל של למזימה קרבן נפל כי טען, עצמו טרנר
עם זוילי, העבודה, מפלגת מזכ"ל ביוזמת שנערכה הפגישה הדלפת עם החל
העבודה מפלגת מועמד להיות לטרנר הציע זוילי .1993 בינואר 24 ב המפכ"ל,
החליטו שפרצה, הציבורית הסערה בעקבות תלאביב. עיריית לראשות לבחירות
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בששה טרנר של כהונתו תקופת את לקצר המשטרה ושר הממשלה ראש
בכל התראיין ובוזמנית תפקידו, את טרנר סיים 1993 באפריל ב21 חודשים.
להיענות סירובו בגלל סילוקו על החליט שחל כי וטען, התקשורת אמצעי
החוקרים. יהיו מי ולקבוע דרעי בפרשת החקירה צוות את להחליף השר לתביעת
דבר את טרנר חשף המדינה, לביקורת הכנסת ועדת בישיבת באפריל, 14 ב
במשטרת ושחל טרנר נפגשו השר, לבקשת הלילית''. "הפגישה של קיומה
להפר נוטה דרעי כי שחל, לו הודיע טרנר, לטענת בפגישה, .27/1/93 ב הרצליה
סירובו כי טען, טרנר החוקר. הצוות את להחליף ממנו וביקש שתיקתו, את
עם והפגישה מהמשטרה המוקדם לסילוקו העילה את שהיווה הוא שחל לבקשת
היה הוא רוצה, היה שחל "אם .(1995 (צימוקי, לכך אמתלה רק הייתה זוילי
ממני מנע לא שחל הפגישה. על ידע הוא כי זוילי, עם להיפגש ממני למנוע יכול
אוכל לא זוילי עם אפגש שאם דבריו, עלפי שהתבקש, הדבר את לי אמר ולא
להוצאתי המוקש את תכנן שהוא מפני זאת, לי אמר לא הוא בתפקידי. להמשיך
חקירת בנושא להתקפל נכונותי אי היא לכך האמיתית כשהסיבה מהמשטרה,

.(48 עמ' ,1994 מחבר, (ללא דרעי השר
עם פגישתו בשל טרנר של כהונתו את לסיים נאלץ כי בוועדה, שחל טען מנגד,
תתנהל שהחקירה מטרנר ביקש רק כי אמר, בהרצליה לפגישה אשר זוילי.
היחידי העד הדלפות. למנוע כדי בסוד, ישמרו הדיונים וכי משטרתי, במתקן
שר של המבצעי המטה ראש אז דותן, אבי בדימוס ניצב היה אלה לפגישות
מתקופת אחרת פרשייה רקע על בעצמו, בפלילים אחרכך (שהסתבך המשטרה
כי להחלטה, רב משקל היה מבקרתהמדינה בפני לעדותו במשטרה). שירותו
מגעיו רקע על טרנר של כהונתו תקופת וקיצור "כזב", הייתה טרנר של גרסתו
לבג"ץ, עתר טרנר בכך. הסתיימה לא זו פרשייה סביר". "צעד היה הפוליטיים
"נפגע המבקרת של דעתה בחוות כי בטענה, המבקרת החלטת את ביטל והאחרון

.(2 עמ' ,1995 (בתע, משמעותו" במלוא האדם כבוד ערך

מספר היו פלד, רפי טרנר, של מחליפו עם שחל השר של היחסים במערכת
אחת בעצה פלד, שהחליט לאחר קצר זמן : בתקשורת להבלטה שזכו אירועים,
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הודיע הכנסת, דוכן מעל השר הופיע למשטרה, תקיפה כלבי להכניס שחל, עם
אחר מקרה עליה. שנמתחה הביקורת בעקבות אותה וביטל שגויה, שההחלטה
המשטרתי לחפ"ק הגיע שחל המכפלה. במערת הטבח שלאחר שישי ביום היה
סקירה של דקות חמש המשטרה. היערכות את לבחון כדי הכותל, ברחבת
הודעות כמה מסר הוא תקין. שהכול ולהשתכנע בראשו, להנהן כדי לו הספיקו
שמע בתלאביב, הקבינט לישיבת בדרך המקום. את לעזוב ומיהר דיפלומטיות,
כבר הצהרים, לפני בשבת למחרת, הבית. בהר הגדולה ההתפרעות על שחל
שלא כך ועל המשטרה, היערכות על מרומזת ביקורת העיתונאים באוזני השמיע

.(1994 (לוי, המערבי הכותל מעל חוצצת גדר הוקמה
כמפכ"ל, פלד רפי של בזמנו שהחלו יהוד, ואירועי משולם עוזי בפרשת גם
להסכמים, שותף והיה בשטח השר נכח בתפקיד, כיהן חפץ כשאסף והסתיימו
בעקבות .(1994 (לוי, המשטרה צמרת על גלויה ביקורת מתח מכן ולאחר
שחל שהשר העובדה, על ביקורת במתחו במשטרה" בכיר "קצין צוטט האירועים
השר כי באומרו, לפרשה, בודק קצין למנות החליט מכן ולאחר השטח, את עזב
בסביבה, להיות לו שאסור הבין, "הוא הפרשה. מכל זו בהוראה עצמו הוציא
בעסק, לא שהוא היא, המשמעות הבדיקה. על הודיע כך אחר השטח. מן ונעלם
השר החלטת .(5 עמ' ,1994 (ולטר, הזמן" כל ודווח העניין, בסוד היה הוא אבל
בפרשת המשטרה תפקוד את לחקור המשטרה מבקר את למנות שחל
את השאיר כי כנגדו, האשמות גררו ביהוד וחסידיו משולם הרב התפרעויות
כתב לדוגמא, .(2 עמ' ,1994 (אברמוביץ', ומופקר" גיבוי "חסר בשטח המפכ"ל
הציני ההומור חוש על "מעידה ההחלטה כי מערכת, במאמר (3 עמ' ,1994) לפיד
מירבית התאפקות גילה עניין... בכל תמיד המעורב המשטרה, שר שחל. של
שב ולא עזב, דו''ח שקיבל ולאחר למקום, בא הוא ביהוד. שהתרחשה בדרמה
הנסיבות: לאור מוצדקת אינה וגם כמוהו לאדם אופיינית שאינה התנהגות עוד.
משה אבל המשטרה? שר של הפעילה נוכחותו נדרשת כזה במצב לא אם מתי
של החצר על להסתער שוטריו על יצווה אם ביש: עסק שזה נכון, העריך שחל
יצווה אם דמים. לשפיכות חלילה, אחראי, יהיה הוא אוהלים", "משכן חסידי
במקרה קשה. ציבורית לביקורת חשוף יהיה הוא משולם, עוזי לסחטנות להיכנע
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הוא כך ואחר מרחוק. עצות משיא הוא היותר לכל נוכח. אינו שחל משה כזה,
טען שחל והתערבו...". שבאו חבריכנסת שנמצאו על נפשו מעמקי עד מזועזע
בשטח. מבצעי גורם להיות יכול לא שר על... שוטר לא "אני כי: מאשימיו, כנגד
פיקוד לבין שר בין התפקידים חלוקת ימינו... ועד אגרנט מוועדת זאת למדנו
שמנסה שר שתבוצע... ולדאוג מדיניות לקבוע צריך שר לחלוטין. ברורה היררכי

.(2 עמ' ,1994 (אברמוביץ', ובוהו" לתוהו מוביל מבצעיות, סמכויות ליטול
רקע על המינויים. פרשת הייתה השר עליונות ביטוי לידי באה שבו נוסף תחום
המדינה לביקורת הוועדה דנה קודם, שלא כך על פרידמן משה תנ"ץ של טענותיו
"אתם טען: השר פוליטי". רקע על במשטרה בכירים קצינים של "בקידומם
מעורב אהיה שלא שתרצו יתכן לא אז מיניסטריאלית, אחריות מהשר דורשים
תפיסה לה שיש ממשלה, בוחרים דמוקרטי במשטר מינוי. של תהליך בשום

א'5). עמ' ,1994 וזרחיה, (אלון פוליטית"

השר בתקופת נוספת תפנית קיבלו שרמפכ"ל יחסי  קהלנ> השר וגקופו*
לפיקוד השר בין רבים כוח ומבחני זעזועים ידעה זו קדנציה קהלני. אביגדור
במשך שהצליח משטרה, שר עוד היה "לא כי טען, ב1) = 1996) כסלו המשטרה.
שרמפכ"ל המאבק בכדי. ולא המשטרה", כל את עליו לקומם בלבד חודשיים
הייתה זה מאבק של העיקרי המאפיין בפועל. המשטרה ניהול על למאבק הפך
ניצבי עם ישיר קשר קיים השר למפכ"ל, השר בין העימותים ברוב כי העובדה,
בתחום הצלחה לעצמו רשם השר מתווך. כגורם המפכ"ל, על ודילוג המשטרה,
הצלחה לעצמו רשם המפכ"ל ציבורי. סדר באירועי המשטרה על השליטה

החקירות. בתחומי
הציבורי, הסדר בתחום למשטרה, קהלני השר בין ראשונה חשובה מחלוקת
רקע על עמית, אריה ניצב דאז, ירושלים מחוז מפקד עם השר של העימות הייתה
קיבלו ושוטריו שעמית משמעי החד הגיבוי למרות אילן. בר כביש אירועי
נגד בפעולות איפוק מהמשטרה דרש קהלני חפץ. אסף המשטרה, ממפכ"ל
"לפני ראשים". מיד "לפצח ולא מיד כוח להפעיל לא דרש הוא מפגינים.
כבישים חוסמים הם אם גם מפגינים, עם להידבר יש אמר, אלות, שמפעילים
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והסכים מראש, תיאום ללא לשטח הגיע השר לתנועה. ומפריעים וצמתים
מוקף כשהוא מאבטחיו, ללא הצפון" "אור לישיבת להיכנס החרדים לדרישות
הכריז, קהלני .(2 עמ' ,1996 ולימור, (גלנטי " שלנו'.. הוא 'קהלני שצעקו בחרדים
צריכה ו''המשטרה סדר, ובמפירי בהפגנות בטיפול חדשה מדיניות יש מעתה כי
מפגינים לפיזור בפרשים השימוש על ביקורת מתח גם הוא לכך". להתרגל
(שפירא, הארצי" במטה בכירים "קצינים צוטטו בתגובה 1996א'). (שפירא,
אלא למשטרה... גיבוי נותן שאינו רק "לא השר כי בהאשימם, א'8) עמ' 1996ב',

תחום בשטח, המפקדים של המבצעיים העבודה בשיקולי להתערב מנסה הוא
הם ללמוד". הרבה עוד לו שיש טירון הוא ושבו וידיעה, מושג כלל לו "אין שבו
(10 עמ' ,1997) ולטר השר". של פוליטיים שיקולים בכך "מעורבים כי טענו,
צעקה, קול הקימו הדתיות "הסיעות פוליטיים: היו השר של נימוקיו כי טוען,
בגלל נתניהו, ממשלת של דרכה בתחילת כבר קואליציוני משבר רצה לא וקהלני
עימות". התפתח השניים ובין לעניין, רגישות גילה לא עמית המשטרה. פעילות

"גיבוי הכותרת תחת יצא ב1) (עמ' 25/7/96, מיום הארץ, בעיתון המערכת מאמר
נשמע לא בה  עמית לבין קהלני בין המחלוקת מרגעי "באחד .. עמית" לניצב
יכול מצדו כי השר, העיר  הדרושה במידה חפץ, אסף המפכ"ל, של קולו בפומבי
להשתמש עמית על גלויים ברמזים לחץ למעשה, סגור. להיות בראילן רחוב
כלשהו, במשרד כשר ואף כחברכנסת כאזרח, הכביש. את ולסגור בסמכותו,
על הממונה כשר תפקידו בתוקף אך בראילן. כביש בסגירת לצדד קהלני רשאי
קיבל שבג"ץ מפני בשבת, לתנועה פתוח יהיה הכביש כי להקפיד, עליו המשטרה,
תתהפך ואם למבחן, תעמוד עוד ההחלטה זה. בעניין משמעית חד זמנית החלטה
אבל חילוניים. מפגינים נגד תקיפות באותה לפעול המשטרה חייבת פניה, על
פוליטיים הנראה ככל שהם מטעמים בכביש. מלאה תנועה לאפשר יש כעת,
את לפזר כיצד שוטריו, ואת עמית ניצב את להנחות קהלני ניסה במהותם,
להישאר צריך הכביש שלפיה ש'המדיניות השגויה, הערתו יסוד על ההפגנות.
בתחום מיומנות לו שאין השר, ניסה מבחינתי', קיימת אינה מחיר בכל פתוח
פיזור במהלך מותר ומה להם אסור מה המדים ללובשי להסביר השיטור,
נטלו שרים כאשר מערכות, שיבוש חל הממשלה ממשרדי בכמה הפגנות...
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שימוש עושה קהלני מקצוע. לאנשי השמורים מהתפקידים חלק בפועל לעצמם
אילן, בר בכביש הבאה בשבת לחפש מה לו אין הזה. תקין הבלתי בנוהג מוגזם
על לפקד שינסה מקום ואין החרדים מטעם ברשיון הפגנה תיערך שבו
גישה גם הוצגה זאת עם יחד ב'1). עמ' ,1996 כסלו, גם (וראה הכוחות..."
פשטנית, להגדרה ניתנים אינם למשטרה הממונה השר שבין "היחסים הפוכה:
פלילית, חקירה בהליכי מדובר כאשר בו. שמדובר מהנושא יוצא פועל והם
אישיות שהוא השר, של כלשהי להתערבות מקום שאין הכל, על מקובל
הגישה הציבורי... הסדר לשמירת השר באחריות מדובר כאשר כך לא פוליטית.
עם אחד בקנה עולה (1990 זמיר, (ועדת מהדו"ח העולה לדעתי, הראויה,
רק איננה שר אחריות הציבורי. בתחום אצלנו שהתגבשו עקרונות,
אישית אחריות גם היא בשטח. מהנעשה המרוחקת פיקודיתמיניסטריאלית,
חשיבות בעל בנושא כאשר למרותו. הנתונים הגורמים של סבירה לפעולה
לגבש חייב ואף השר זכאי  בירושלים ההפגנות עניין הוא וכזה  מדובר מיוחדת
וקביעת מאופקת גישה בשטח. למעשה הלכה שתתבטא מדיניות, לעצמו
עניינים הם הציבורי הסדר לשמירת לנקוט לשוטרים שמותר האמצעים
דיונים יקיים שלא שר השר. אחראי שלה ציבורית, שבמדיניות מובהקים
בדין, עצמו, את למצוא יוכל בירושלים, להפגנות המשטרה היערכות על יסודיים
גם העולים הלקחים אחד זהו כך. על שתתהה ממלכתית חקירה ועדת מול עומד
למה בקשר כללים שקבעה הממשלה, ראש רצח את שחקרה שמגר, ועדת מדו"ח

ב'1). עמ' ,1996 (סגל, המערכת..." בראש הנמצאים מאלה שנדרש
(אסנהיים, תפקידו סיום לאחר תלאביב, באוניברסיטת סטודנטים עם במפגש
בהפגנות קהלני של "התערבותו כי באומרו, חפץ המפכ"ל צוטט (24 עמ' ,1999

בצורה מתערב ששר ברגע מטומטמת. התערבות הייתה בראילן בכביש החרדים
מרחב את ומגביל ביטחון חוסר יוצר הוא המפכ"ל, של עבודתו את ומגביל גסה,
"חד לזכותו, זוקף הוא כי קהלני, טען זאת, לעומת המפקדים". של הפעולה
בקו ממשיכים היינו אם אילן. בר בכביש המהומות הפסקת את משמעית,
הסוסים) (בעניין שלי ההוראה שם. במהומות היום עד עוסקים היינו הקודם,
כביש בפרשת בבוקר... מחר גם כזאת הוראה אתן אצטרך ואם במקומה, הייתה
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גורמים ירושלים ממחוז יוצאים למחרת עושה, שאני דבר שכל ראיתי, בראילן
האלה, האנשים מי בדיוק, יצא זה ממי יודע אני ביקורת. ומותחים אנונימיים
ההתנהגות וכלימה בושה פשוט הייתה זאת משווע. לויאליות חוסר שגילו
בבראילן ניצחנו. ועובדה, ווטל סו 'שאבעס', צועקים לויאליות חוסר שלהם...
מהם חצי חולים, בבתי פצועים שלושים שבוע כל היו בראילן במהומות שקט...
נכשלה. הפגנות לפיזור מים ומתזי סוסים הפעלת של הזו השיטה שוטרים. היו
לא והם בכבוד, החרדים אל מתייחסים היום אחרת. לתקופה מתאימה היא

.(3 עמ' ,1998 הכביש"(שפירא, את חוסמים

שאירע הציבורי, הסדר בתחום שרמפכ"ל, יחסי בסוגיית ביותר, החשוב האירוע
בספטמבר 14 ב עמוד", אל ראס "אירועי היה קהלני השר של כהונתו תום עד
עמוד". אל "ראס בשכונת בתים לשני מתנחלים נכנסו יום אותו בערב .1997

מפקד עם ישירות קהלני השר קיבל ההחלטות את כי טוען, (14 עמ' ,1997) גלנטי
כניסת על כלל ידע לא גלנטי, לפי חפץ, יצחקי. יאיר ניצב ירושלים, מחוז
או הכניסה את לאפשר האם חפץ, עם התייעץ לא אחד "אף לבתים: המתנחלים
היה שניתן מאמין, הוא היום ועד בעניין, נחרצת דעה לו שהייתה למרות לא,
היא, התחתונה השורה הציבור. בטחון של משיקולים הכניסה את למנוע
מחוז למפקד הופנה גלנטי, לפי המפכ"ל, של זעמו מודר''. המשטרה שמפכ"ל
חפץ נזף שבמהלכה הקצינים, שני בין קשה בשיחה נגמר הקרע ירושלים.
שהגיע "משום להתפטר, המפכ"ל שקל אף זו פרשה עקב אותו. שעקף על ביצחקי
את לנהל מבקש להערכתו, קהלני, כאשר בתפקיד, להמשיך טעם שאין למסקנה
של המשכה .(1 עמ' ,1997 ואח', (שפירא זרים" שיקולים הפעלת תוך המשטרה
עם רקע שיחת כהןאהרונוב אורי הטלוויזיה כתב פרסם כאשר היה הפרשה
עלידי המפכ"ל כיסא את לכבוש "מנסה יצחקי כי האחרון, התבטא שבה חפץ,
ירושלים מחוז (מפקד עמית אריה של "בימים וכי קהלני", לשר התחנחנות
המפכ"ל, השר, נפגשו הדברים פרסום עקב קורה". היה לא כזה דבר הקודם)
לאי הגורם הוא כי יצחקי, עלידי (שהואשם המפכ"ל ועוזר ירושלים מחוז מפקד
יצחקי. נגד דבריו על בתקשורת המפכ"ל התנצל השיחה ובסוף המפכ"ל), עדכון
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כ"מפכ"ל המשטרה שר תפקד אלה, באירועים כי היא, הדברים משמעות
"קהלני ממנו. ישירות הנחיותיו את קיבל ירושלים מחוז מפקד כאשר בפועל",
והשפעה ישיר מדיווח ונהנה לילה, אותו אירועי לגבי מחפץ מעודכן יותר היה
את לאפשר ההחלטה, את קהלני לקח כך העניינים. השתלשלות על ישירה
משרדו, של המשפטית היועצת של דעת חוות על הישענות תוך לבתים, הכניסה
לממשלה, המשפטי היועץ של דעת וחוות הממשלה ראש של התנגדותו ולמרות
בטחון את מסכן שהדבר במידה הכניסה את לעצור אפשרות יש כי שקבעה,
ללא לבתים נכנסו והמתנחלים השר, מן ההוראות את קיבל יצחקי הציבור.
במשטרה" בכירים "גורמים עוד מצטט גלנטי .(1514 עמ' ,1997 (גלנטי, הפרעה
את ולא השר את לעדכן לעתים, טורחים, אחרים ניצבים "גם כי שטענו,

המפכ"ל".
השר. מול הבכיר מעמדה על לשמור המשטרה הצליחה החקירות בתחום
של מינויו את לעכב בהמשך), (שבוטלה קהלני של החלטתו היה הראשון העימות
הקודם, השר עלידי כדין שנעשה מינוי החקירות, אגף לראש מזור סנדו ניצב
כך עקב להתפטר שקל שאף למפכ"ל, השר בין גלוי עימות פרץ כך בעקבות שחל.
רק בנושא, להתבטא לעצמו הרשה חפץ המפכ"ל .(1996 וקמפנרקריץ, (גילת
מינויו את ולמנוע להתערב ניסה קהלני כי סיפר, חפץ תפקידו. את שסיים לאחר
איומו לאחר רק כי וציין, במשטרה, החקירות אגף לראש מזור סנדו ניצב של
.(24 עמ' ,1999 (אסנהיים, בוצע" והמינוי השר "נכנע לבג"ץ, יפנה כי חפץ), (של

''ידיעות יצא לדוגמא, בעיתונות. תקדים חסרת מתקפה גרר השר של זה צעד
עמ' ,1996) וקמפנרקריץ גילת חדש". זיגל רוצה לא "קהלני בכותרת אחרונות"
את בעבר ניהל קהלני, עלידי שנדחה האיש מזור, סנדו ''ניצב כך: כותבים (2

השר חקירת על לפקח אמור הוא עכשיו שאקי. ואבנר דותן רמי נגד החקירות
גם (וראה יותר..." נוח חוקר מעדיף קשים, ללחצים הנתון קהלני, נאמן. לשעבר
בפרשת המפכ"ל רשם החקירות בתחום נוספת הצלחה ב'1). עמ' ,1996) כסלו
והוא שולי, השר של תפקידו היה שבה וספיחיה, בראון המשפטי היועץ מינוי
כתב הגשת על הפרקליטות בפני להמליץ המשטרה החלטת לגבי עודכן לא אף
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שפרשת "עדיף כי בתחילה, השר טען זו בפרשה הממשלה. ראש כנגד אישום
עלולים שהחוקרים כיוון עליונה... שופטים ועדת בידי תחקר היועץ מינוי
לאחר .(2 עמ' ,1997 ודואק, (מאירי הבכיר" הפוליטי הדרג בפני למורא להיקלע
משרד מנכ"ל כאשר למשל, המשטרה. לפעולות גיבוי במתן השר הסתפק מכן
ניגוח כלי ה"משמשת המשטרה נגד יצא ליברמן אביגדור דאז, הממשלה ראש
כ"חמורים ליברמן דברי את הגדיר השר חשבונות". לחיסול ואמצעי פוליטי
צריך הוא ובתפקידו לצערו, להיתפס זה במקרה לו "אסור השר, לטענת ביותר".
(19 עמ' ,1997) גילת .(5 עמ' ,1997 מחבר, (ללא מגיב" שהוא עד עשר עד לספור
להעניק הייתה "יכולה בראון, בפרשת המפכ"ל של "נכונה" התנהגות כי טוען,
מגורמים מתאימים מסרים קיבל זאת, ידע חפץ מפכ"לות. של נוספת שנה לו
ידע חפץ למחוסל... ונחשב סירב הוא החוקרים. את לרסן והתבקש ממלכתיים,
בראון. בפרשת התנהגותו על המחיר את ישלם וכי יגיע, החשבונות חיסול שרגע
בשם עודכן לא אף הוא מכך, יתרה שירותו". הארכת מאי הופתע לא הוא
על אולי אותו". מידר פשוט "קהלני גילת, לפי העיתונות. מן עליו ולמד מחליפו
"למנוע ,(5 עמ' ,1997 (מאירי, שלו הפרישה בראיון חפץ, הציע אלה, כל רקע
מהלחץ, אותו לפטור כדי פוליטיות, חקירות על מידע הפנים לביטחון מהשר
קהלני, כהונת תום לאחר עליהן". אותו ישאלו הפוליטיקאים חבריו כאשר
על מידע נמרודי לעופר שמסר באשמה לדין להעמידו המליצה שהמשטרה ולאחר
בעת כי הטלויזייה, של השני בערוץ בראיון ,(2000) חפץ אישר נגדו, החקירה
במהלכי אמת, בזמן קהלני את עדכן לא נתניהו, דאז, הממשלה, ראש חקירת
ראש את לעדכן אם והתלבטות הדילמה את ממנו "חסך" לדבריו, החקירה.

ביניהם. ההדוקים העבודה קשרי עקב הנחקר, הממשלה

את וכינה מינורי, להיות המפכ"ל ניסה המשותפת העבודה מערכת בתחילת
א'5). עמ' ,1996 (מאירי, התחלה" של "חריקות השר לבין בינו שהתגלעו הבעיות
,1997) גילת חפץ. כהונת תום לקראת גלויים הפכו למפכ"ל השר בין העימותים
לביטחון מהמשרד בכירים בנוכחות למפכ"ל, השר בין עימות מתאר (16 עמ'
כמפכ"לעל, הישיבה את לנהל ניסה "קהלני גילת, לפי ומהמשטרה. הפנים
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המפכ"ל בראשות המקצוע אנשי של גבות להרמת וגרם המבצעי, בתחום התערב
את לפרוס איך לנו תאמר לא "אתה בשר: חפץ הטיח גילת לטענת עצמו".
את לפזר צריך אם תחליט לא אתה ירושלים... במזרח משמרהגבול כוחות
הגבול משמר תפעול לגבי (ויכוח אחר בבסיס אותם לרכז או יהודאי מתקן אנשי
עבודה בשיקולי להתערב לפוליטיקאים אסור תפקידך. לא זה בירושלים).
לי "מתערב קהלני כי חפץ, טען גילת, לטענת זאת". מקבל לא אני וביצוע.
הוא גבי. מאחורי לפקודי פונה אותי, עוקף אותי, ממדר המקצועית, בעבודה
סוף לעשות החלטתי הפיקודית. באחריות נושא ומי המפכ"ל כאן מי שוכח
לו ומאפשר ללחצים שנכנע סאחבק, בובה, מפכ"ל רוצה הוא הזה... לעניין
כנראה חשב קהלני כזה... לא אני ההחלטות. ובקבלת השוטפת בעבודה להתערב
נורא ושזה המפכ"ל, בתפקיד שנה עוד בשביל עקרונותיי ואת נשמתי שאמכור

בסוכריה". אותו שקונים קטן ילד לא אני לי. חשוב
אפשר "אי תפקידו: בשלהי שנתן בראיון כשר, תפיסתו על דיבר קהלני השר
נכנס לא אני בתוכה. קורה מה לדעת ולא מערכת, על אחראי להיות משר לבקש
אני אבל לירושלים, שולחים שוטרים וכמה האלה את מחזיקים איך לשאלה
הוא ששר רגילה הייתה שהמשטרה כנראה השר. של במדיניות מתעסק בהחלט
אומר אני נשמע... מה ושואלת למפכ"ל מתקשרת בשבוע שפעם דמות, איזושהי
אפילו להיכנס... איפה לדעת צריך הוא מעורב. להיות צריך שר  משמעית חד
בגלל יתפטר שהשר דורשים פעם בכל הרי מעורב. יהיה שהשר דורש הציבור

.(3 עמ' ,1998 (שפירא, עושה... שהמשטרה משהו

דיין

הביטחון שר לבין למפכ"ל משטרה שר שבין היחסים מערכת בין ההשוואה
בין במאבק שיאים כי העובדה, רקע על לכאורה, מתבקשת, לרמטכ"ל
בעלי מפכ"לים שני של תפקידם הפסקת ספק, ללא היו, לשריהם, המפכ"לים

.1993 ב וטרנר 1980 ב שפיר  צבאי רקע
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בה שמועט זו, שבהשוואה הבעייתיות הנה לכך הסיבה ,(1994) קרתי של לדעתו
לגופים המשטרה שר בין "היחסים כי טען, ב'1) עמ' ,1996) כסלו גם הדמיון.
גוף, הוא צה"ל לצה"ל. הביטחון שר שבין להיררכיה זהה אינו לו הכפופים
בפעילות פוליטית התערבות לא. המשטרה הממשלה. מדיניות לפי לפעול האמור
המשטרה פעילות ברוב פוליטית התערבות לגיטימית. היא הצבא של המבצעית
משרד בין היחס את לקרתי, בדומה משווה, כסלו מיסודה". פסולה היא
בתיהמשפט למערכת המשפטים משרד של לזה למשטרה המשטרה
שלטון הפעלת על מופקדת המשפטית, המערכת כמו "המשטרה, ולפרקליטות:
המשטרה שבה בתקופה, אסורה. בפעולותיה פוליטית התערבות וכל החוק,
מראית אפילו הגבוהים, בחלונות השחיתות בנגע החוק, ממערכת כחלק עוסקת,

בהחלט". פסולה פוליטית התערבות של עין
משטרתישראל, כמו "בארגון חפץ: אסף המפכ"ל גם התבטא דומה באופן
מאוד רב משקל יש הכללי למפקח פוליטית, מעורבות מפני להישמר שצריך
עליו, הממונה פנים, לביטחון השר לבין בינו היחסים ואופי השונות, בהחלטות
הרמטכ"ל. לבין הביטחון שר בין המקובל מזה לחלוטין שונה להיות צריך
ומפכ"ל, שר התפקידים, שני בין האיזון צבאי... ארגון איננה משטרתישראל
זאת, עם פוליטית. מעורבות מפני עליה ולשמירה המערכת, של לאיזונה תורם
,1996 (מאירי, ולקבוע" להשפיע לפקח, היכולת הממונה לשר שניתנת כמובן

א'5).
בעשורים הביטחון, ששרי מהעובדה, נובע המערכות שתי בין נוסף מהותי הבדל
לתפקידם הגיעו המשטרה שרי לעומתם, נרחב. צבאי רקע בעלי היו האחרונים,
המשטרה שר את העמיד לבדו זה מצב השיטור. בתחום מקצועי ידע ללא
מינויו עלידם. כזר נתפס והוא המדים, לובשי מול ומעשית פסיכולוגית בנחיתות
יותר זה מצב ממחיש המשטרה, שר לתפקיד לשעבר, רמטכ"ל לב, בר השר של
בבכירותו, הבכיר והסגל המפכ"ל מצד אוטומטית הכרה יצר המינוי מכול.
ללובשי השר בין דומים עבודה יחסי ומיסוד הביטחון במשרד למקובל בדומה

המדים.

126



4 מס' וחברה משטרה 2000 תש"ס

השר בין כוחות יחסי של ברורה מערכת הגדירו (1990) זמיר ועדת מסקנות
וכפיית התערבות יכולת השר בידי ונתנו הציבורי, הסדר בתחום למשטרה
זמיר ועדת של אלו המלצות של ההשלכות זה. בנושא המשטרה על מדיניות
שבה עמוד", אל ראס ב"פרשת מיצויים לשיא מכן לאחר שנים שבע הגיעו
ירושלים. מחוז מפקד את ישירות בהנחותו בפועל, כמפכ"ל קהלני השר תיפקד
בחוסר שגלום היתרון, את להעריך בשרם על השרים למדו החקירות, בתחום
פוליטיים, מלחצים להימנע להן אפשר זה מצב חוק. עלפי  בנושא מעורבותם

להתמודד. יוכלו לא שעמן ואחרות, מפלגתיות לבעיות ומכניסה
המשולש הלל. השר היה בחקירות המעורבות בתחום הכלל מן היוצא
השר, שמיסד החקירות, אגף ראש  לממשלה משפטי יועץ  שר של האפקטיבי
באופן תרם השלטון, מפלגת בצמרת השחיתות מעשי שרשרת חשיפת את אפשר
ההישג זהו לשלטון. הליכוד ולעליית מפא"י, של ההגמוניה עידן לתום משמעותי
ואלו כך, אחר מימשו לא אחרים ששרים שרמפכ"ל, במאבקי שר של היחידי

נכוו. שניסו

של למודל בהתאם היסטורית, בראייה שרמפכ"ל, היחסים מערכת מיפוי
במודל כמו תהליכית, התפתחות נוצרה לא כי מגלה, ,(1981) ^1011)^011 61 31.

משלבת שרמפכ"ל יחסי של הנוכחית המערכת לדימוי. מדימוי מעבר של
^\1)611)3011 61 31. של והשני הראשון הדימויים דימויים משלושה מרכיבים
יפן של הדגם וכן אינטרסים" מול "עובדות ו למינהל" מדיניות בין "הפרדה
תלויית הנה מודל כל של הדומיננטיות הפוליטיקאים". על הפקידים "עליונות
המדינה, קום עם שונים. דגשים יקבלו אלו יחסים שונות בנסיבות ומצב. זמן
תחומים ישנם כיום, המיניסטריאלי. הדרג על המדים לובשי עליונות בלטה
להבחין ניתן זאת, עם יחד הפוליטי. הדרג דומיננטי שבהם המשטרה בעבודת
מסוים שר של שהישג קרה, שלא כמעט שכן, כיווני, חד בתהליך זאת בכל
מאוחר בשלב מיורשו נלקח המשטרה במשאבי ובשימוש בהכוונה בשליטה,

החקירות. בתחום הלל השר של הישגיו למעט יותר,
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הפיכת הראשון, למפכ"ל. ביחס השר של מעמדו את ביססו תהליכים שלושה
האחרונות בשנים ביצועיות. לסמכויות חוק עלפי לשר שניתנו רשמיות סמכויות
משטרה שרי בידי הפכה בכירים קצינים של מינויים לדחות או לאשר הזכות
של אישית בחירה עלידי המשטרה, עבודת על ישיר ובקרה פיקוח אמצעי שונים
הפוליטי הדרג כי טוען, (1994) קרתי בתקציב. שימוש הוא השני לקידום. אנשים
בסוף אז רוצה שהוא יום באותו לא אם בעיות, "בלי המפכ"ל, את "לחנוק" יכול
מהותיים שינויים לביצוע התייחס השלישי, התהליך התקציב". בדיון השנה
באמצעות נעשה זאת למפכ"ל. השר בין הכוחות יחסי לשיני שיובילו במשטרה,
של הרפורמות ובהובלתם. שרים עלידי במשטרה רפורמה בתהליכי תמיכה
הרב בתכנית והתמיכה המאורגן הפשע לנושא שמרון ועדת מיסוד הלל, השר
האפשרויות את מבליטים בורג, השר עלידי "תירוש", המשטרה של שנתית
כן, כמו המשטרתית. המדיניות על להשפיע שר, של בפניו העומדות הנרחבות,
באמצעות משטרתיים. לגורמים נגד כמשקל המשטרה במשרד גורמים הועצמו
גם המשרד. מתוך המשטרה, לדעת מנוגדות לדעות וגיבוי תוקף בולטות, מתן
ומחליט, בורר היותו מעצם אלו, במאבקים המפכ"ל לטובת השר פסק אם
אדן, המשטרה, מבקר דו"חות הייתה לכך בולטת דוגמא מעמדו. התחזק
במשטרה, שינוי תהליכי יצרו עצמו, ברלב דאז, השר הסתייגויות שלמרות

היום. עד המשפיעים

ציבוריים. דיונים השנים, עם עורר, למפכ"ל השר בין הכוחות יחסי שינוי
בשנות כי טוען, 197780 בשנים המדינה שירות נציב שהיה פרידמן, אברהם
הבירוקרטי בדרג הפוליטי הדרג מעורבות בתחום "התדרדרות הייתה השמונים
בשנות במשטרה אמנם החלה המגמה לטענתו, הממשלתיים". המשרדים של
מעטות... לא שנים הצבא, לרבות המערכות, בשאר "ידועה היא אולם התשעים,
במשטרה, במינויים הפוליטי הדרג מעורבות של בהקשר במשטרה שקורה... מה
מאחר אבל, אחרים. ממשלה במשרדי הנהוגה השיטה או הדגם של העתקה היא
למערכות אקסטריטוריאליים כגופים הציבור בעיני נתפסים והמשטרה שהצבא
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קשה בצורה מתקבלת בהם הפוליטי הדרג של שההתערבות הרי הפוליטיות,
העמקת שלילי. בהכרח אינו זה תהליך כי חושבים, אחרים .(1990 (טל, יותר"
התגברות של נמנע הבלתי הכיוון על מצביעים במדינה הדמוקרטיים התהליכים
זכות כי קובעת, (1989) שדמי המבצע. הדרג על הפוליטי הדרג של הדומיננטיות
למפקד כולה. החברה על ומוסכמת מקובלת במשטרה לשליטה הציבור
את לקבל עליו קרי, הציבור. בפני פוליטית אחריות יש היתר, בין המשטרה,
ראש (או פנים לבטחון השר זו, גישה עלפי לדרישותיו. ולהגיב הציבור סמכות
המשמעויות אחת כן, על זו. סמכות של המאפיין הוא האמריקני) במודל העיר,
את הקדימה אף שדמי החוק. ואכיפת שיטור בענייני פעיל להיות שעליו היא,
ומעורבות שסמכויות "יתכן זו גישה מימוש לשם כי ,1989 ב כבר בקבעה, זמנה
היו שלא הוא שדמי, עלפי הרושם, שכן, ..■ לידו מיוחד מטה הקמת יחייבו כאלו
סמכות מלוא להפעלת ויעילים אמינים כלים השונים המשטרה שרי בידי

המשטרה. על שלהם הפיקוח
הצדדים השתמשו שבהם והאמצעים שרמפכ"ל ביחסי השונים המרכיבים
השר של מעורבותו צמצום כי מדגישה, (1989) שדמי הם. אף נדונו במאבק,
לפוליטיזציה החשש בגלל הן כברכה, לעיתים אמנם נתפסת החקירות, בתחום
הקשורות שערוריות מפני עליו מגינה מעורבותו שאי בגלל הן המשטרה, של
שהשר דבר, של פירושו אולם, הפוליטי. בעתידו לפגוע והעלולות במשטרה
מיניסטריאלי פיקוח ללא רבה במידה עצמאית, כרשות המשטרה את מותיר
המיניסטריאלית למעורבות באשר דווקא קיימות הפוכות טענות ושוטף. צמוד
היא, האמריקני, הניסיון על שנסמכת המרכזית, הטענה הציבורי. הסדר בתחום
טומנת סדרציבורי, אירועי עם להתמודדות הפוליטי, לדרג סמכות העברת כי
מפלגתיים לצרכים במיוחד במשטרה, לרעה לשימוש הסמכות את בחובה

.(1989 שדמי, ;1980 ,/111111 * 110\31/ ;1977 ,031118011 * (1^ן1011111ן¥

לדעתו במשטרה: המינויים בתחום השר של הדומיננטיות על גם נמתחת ביקורת
הפוליטי הדרג של המעורבות חוסר על להקפיד יש ,(1990 (טל, פרידמן של
בעלי פקידים עם פוליטיקאים יחסי של המקרים בכל המינויים) (בתחום
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אולי ולהיות המפכ"ל את למנות צריך המשטרה... "שר סטטוטוריות סמכויות
סגל ממינוי להימנע אפילו "צריך הוא אולם, המשטרה", מטה במבנה מעורב
מכנה הוא לניצבים". מתחת שהם בדרגים בוודאי המשטרה, של הבכיר הפיקוד
כי וטוען, בוטה" "התערבות במשטרה במינויים מילוא, דאז השר התערבות את
סמכויות הצבא: של במקרה או המפכ"ל סמכויות את מגבילים אלה "מינויים
של היסוד מעקרונות אחד אובד זו "בדרך פרידמן, לטענת הרמטכ"ל".
היא במשטרה. רק לא קיימת הזו הבעיה הרשויות. הפרדת עקרון  הדמוקרטיה
היועץ עם הביטחון, שר עם שלו הגומלין וביחסי בצבא שונות בעוצמות קיימת
עליהם, הממונה המשפטים שר ועם המדינה פרקליט עם לממשלה, המשפטי

האוצר". שר כלפי המדינה שירות נציב עם גם מסוימת ומבחינה

לאתר ניתן השנים, לאורך שרמפכ"ל שביחסים ההבדלים את למסגר ננסה אס
יחסים: של עיקריים דפוסים ששה

וששון. שטרית השרים = השר על המפכ"ל של עליונות  ראשונה תקופה ■

הלל. השר המיניסטריאלית: האחריות הגשמת  שניה תקופה ■

מעורבות לחוסר הפוליטי הדרג מעליונות  שלישית תקופה ■

בורג. השר מוחלט: מיניסטריאלי
ברלב השר שרמשטרה: מוחלטת הזדהות  רביעית תקופה ■

כ"מפכ"לעל".
השרים מנומק": קונסטיטוציוני ''ריחוק של תקופה  חמישית תקופה ■

ושחל. מילוא
הדרג עלידי ציבורי סדר אירועי לניהול מעבר  שישית תקופה ■

קהלני. השר הפוליטי:

והראוי? הסופי הדפוס הוא למפכ"ל השר בין כיום שקיים היחסים דפוס האם
והדרישה גיסא מחד בישראל הציבורית המערכת של הפוליטיזציה בהכרח. לא
שיווי של לכיוון "מושכים" גיסא, מאידך הציבורי המינהל של להתמקצעות
עם .(1981 ,^.1011)2101161 31. של השלישי (המודל ביניהם הכוחות ביחסי משקל
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אנו כי מלמדת, הגורמים משני אחד כל של העדיפות על לסוגיה, הביקורת, זאת,
דינמי. תהליך של בעיצומו מצויים

היא בישראל המציאות כי צדק, של רבה במידה לדעתנו טוען, (1996) גבאי
ליחסי בהתאם להתממש יותר ונוטה פורמלית מוגדרת, פחות אצלנו "כרגיל
מערכות סקירת במערכת". הפעילים של האישי למזג או מקריים כוחות
יש כי מלמדת, השנים, לאורך עליהם הממונים לשרים המפכ"לים בין היחסים

זו. בקביעה רבה אמת
לאחר הללו, הכוחות יחסי האחרונה. המילה עדיין נאמרה לא לדעתנו, כן, על
במשחק תלויים ומצב. אדם תלויי להיות ימשיכו המשקל, שיווי לנקודת שהגיעו
הכוחות מאזן על להשפיע ויכולת פוטנציאל יש הצדדים לשני שבו כוחות,

בעתיד.
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רמות ,48 אשכול שברח' בביתו ראיון החקירות, אגף ראש לשעבר  (7.4.94) גימ'.] [ניצב י. קרתי
ובכתובים). (בהקלטה ירושלים, אשכול,

דוקטור תואר קבלת לשם חיבור חופשית. בחברה משטרה על ציבורי פיקוח ,(1989) א. שדמי
.255239,2120 העברית: האוניברסיטה לסנט הוגש לפילוסופיה,

.15 הארץ: למבקריו, המבקר בין המשטרה שר ,(22/3/88) ר. שפירא

ב3. הארץ: השר, של המשטרה ,(11/11/90) ר. שפירא

מושיט אני ילד, כמו להתנהג להפסיק החלטת אס לעמית: לסט ניצב א'),  17/12/96) ר. שפירא
הארץ:א8. יד, לך

א8. הארץ: בעבודתנו, להתערב לקהלני ניתן לא במשטרה: בכירים ב'), 24/7/96) ר. שפירא

אך  קהלני עם אמון משבר בגלל להתפטר התכוון חפץ ,(21/9/97) י. וורטר נ., קראו ר., שפירא
א1. הארץ: בו, חזר

מוסף מעריב, המשטרה", על התיקים כל את להפיל אפשר "אי קהלני: ,(4/10/98) ר. שפירא
.5,32 סוכות:

ב2. הארץ: החוק, על בשמירה אישית דוגמא לשמש מקפידים אינם מנהיגינו ,24/3/89 ד., שילון
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19971948 בישראל, הממונה לשר המפכ"ל שבין היחסים ושלו יחזקאלי

ב1. האיץ: מערכת). (מאמר טרנר פרשת לא דרעי, פרשת א', 3/9/90 מחבר, ללא

ב1. הארץ; מערכת), (מאמר המשטרה שר של כישלונו בי, 7/9/90 מחבר, ללא

.4946 ■. 844 גיליון כלבי, שבע, באר עירית ראשות על שאתמודד יתכן ,12/4/94 מחבר, ללא

.5 אחרונות: ידיעות חשבונות. לחיסול כאמצעי משמשת המשטרה ,30/1/97 מחבר, ללא

3011כ611כ1.^. ,.ס.1 1מ3ת111? ,.ס.11 11001011311 6.^., ^'1111 ת013110כ001131 £0 ^.111011 7.].,
1)61י\1£1615£ 8.]., 611311[§מ1 11. (1981), 611163001318 * ?0111101305 מו מ65161¥\
.0€13€168ח061 '{1¥61811מ1_11<ץ11313¥ ?1688, 6§1)11כ1ומ03 1^12883011118608.

111זז\> 1/1., }10¥3^ 1^4. (1980), 7116 1513611 :06ו01? \11 11151011031 ,1מ1ו00€^ ?01106
י1מ16ז1גו610^06 2, .קק 142.

18011ת03 ¥1. * מ1101013¥ £. (1977), ?01106 311(1 י>800161 מ1 181361, 10 י\113^ 0. (6(1.),
181361 8111(1168 10 .¥0102ת1ת0111 \'01, 4, ,1^¥3166 §1ז11תח? ,161 1£\1\/, .קק .6795

81011311(1 £. (1981), 0311 ^11116001131 011016 31018§6811'\1ז1 86 ?1016016(1 מז10?
61ק10ק1מ1 ?168ט1688? 7116 0386 £0 181361, .10111031 0( 31ח11ז0111 .11151106. 01¥. 9, .קק
.265288
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 153  135 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (18ח!1נן6ק) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

אלימות על בתלונות הטיפול בנושא שוטרים עמדות
נשותיהם4 כלפי בעלים
רגב** ויאיר שהם* אפרת

ין^^ל////. ק^5/ט'מ. ג!אג//ק /ל/ליאי/.///^ >זח61 ר*ת ?"ל/ יי

ג?א3<ק 0*<609 ////ל/אק /ל/ל/יל/מ. ק^^5 6^9/ .?$/*' 60ןן.>93, **

ק'גקליג/.. 9*\ו4>9>י0>6>ז ק7/ליאי/.///*<יק א(0אק 7!א7766!. /6 ק£ט?י

(2000 399א9ר 0199/ */6ל ,1998 601611(9 קא''גלקל/. (77ת7ן9£

בעשור בניזוג בין האלימות עבירת לבעיית הציבורית המודעות הגברת
לטיפול החוק אכיפת מערכת של שונה להיערכות בעקבותיה הוליכה האחרון,
האכיפה בהחמרת היה המשטרה במדיניות השינוי זאת. בעייתית בעבירה
בקהילה, הטיפוליים הגורמים ובעירוב מחד, בטיפול הרתעתי דגש ובמתן
למרות כי נמצא, ,1996 בסוף עלידינו נעשה אשר קודם, במחקר מאידך.
התחנות בכל השוטרים של ניכר חלק בקרב המשטרתית, במדיניות השינויים
הנשים המתלוננות. הנשים כלפי אמון וחוסר רבה חשדנות ניכרה שנבדקו,
לגורלו אחריות לוקחות לא להתלונן, מוסתות המשטרה, את כמנצלות נתפסו
נעשה אשר זה, מחקר לה. לא בבעיות המשטרה את מסבכות רבה ובמידה
כלפי השוטרים של עמדותיהם את שוב לבחון מבקש ,1998 שנת במהלך
זה, במחקר גם נשים. כלפי אלימות של באירועים המשטרה של תפקידיה
עמדות קיימות עדיין מהשוטרים חלק בקרב כי נמצא, לו, בקודמים כמו

ומקורותיה. במשפחה האלימות כלפי מוקדמות

קהילתי. שיטור שוטרים, עמדות נשים, כלפי אלימות משטרה, מפתח: 3(*לוו1

שוטרים של עמדות על שנים, כשלוש לפני עלידינו שנערך דומה, למחקר המשך מחקר מהווה זה מחקר
.(1999 (שהם, בניזוג בין באלימות הטיפול כלפי משטרה, בתחנת
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הקדמה

האחרון, בעשור נשים כלפי האלימות עבירת לבעיית הציבורית המודעות הגברת
בעבירה לטיפול החוק אכיפת מערכת של שונה להיערכות בעקבותיה הוליכה
האלימות עבירת של הייחודיים והחומרה הסיכון מאפייני עקב זאת. בעייתית
פנתה בניהמשפחה, כל על העבירה והשפעת לנפגעת העבריין זיקת נשים, כלפי
בקהילה, השונים הגורמים עם משולב טיפול של לכיוון משטרתישראל
מצד נשים כלפי האלימות בעיית של הפיכתה נשים. כלפי באלימות העוסקים
והן החקיקה ברמת הן ביטוי קיבלה ציבורית, לבעיה פרטית מבעיה בניזוגן
התשעים שנות במהלך משטרתישראל שהוציאה חדשות, הנחיות של בשורה
כתקיפה 378 בסעיף מגדיר ,1977  התשל"ז העונשין, חוק .(1997 (אבולעפיה,
אחרת, בדרך כוח גופו על מפעיל או נוגע דוחף, "מכה, אחר אדם שבו מצב
העונשין, בחוק 380 סעיף הקורבן". של הסכמתו בלא , בעקיפין או במישרין
מאסר דינו ממש, של חבלה לקורבן וגרם שתקף מי כי קובע, 1977 התשל"ז
העונשין בחוק מיוחדת התייחסות כל הייתה לא 1996 לשנת עד שנים. שלוש
כי הקובע, העונשין לחוק תיקון פורסם 1996 בשנת בניזוג. כלפי לאלימות
דינו בןזוגו כלפי ממשית) לחבלה הגורמת (תקיפה 380 סעיף לפי עבירה "העובר
בן שהיה מי לרבות  "בןזוגו" הפרשנות עלפי לעבירה". הקבוע העונש כפל 

כבןזוגו. בציבור שידוע מי וכן בעבר, משפחתו
הפכה בניזוג בין אלימות של העבירה כי היא, משטרתית מבחינה המשמעות
העובדה, כולל מכך, המשתמע כל על "פשע", מסוג לעבירה "עוון" מסוג מעבירה
ראיות, מחוסר או לציבור, עניין מחוסר החקירה תיקי של הסגירה סמכות כי
המשפטים למשרד השייכת המחוז, לפרקליטות והועברה מהמשטרה הופקעה
לעצור המשטרה סמכות פשע. מסוג עבירות של הכללית התביעה על וממונה
 אכיפה (סמכויות הפלילי הדין סדר חוק עלפי הורחבה אלימים בניזוג
סביר יסוד לו יש אם אדם, לעצור מוסמך ששוטר כך, ,1996  התשנ"ו מעצרים),
היה שוטר בעבר משפחה. בן כלפי אלימות עבירת עבר אדם שאותו לחשוד,
מקרוב"). ("זה כן לפני קצר זמן שבוצעה אלימות, עבירת בגין רק לעצור מוסמך
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אלימות למניעת החוק עלפי מעצר לבצע השוטר של סמכותו הורחבה כן

 "צו הפרת על תלונה במשטרה הוגשה כאשר ,(1991 (התשנ"א במשפחה
פקודת מטפל. כגוף גם המשטרה עצמה ראתה בעבר זה. חוק עלפי שניתן הגנה''
תפקיד קבעה משפחה סכסוכי על בתלונות לטיפול 1977 משנת 14.010.14 קבע
היה תפקידו משפחה. סכסוכי של בתלונות לטפל המתמנה בית" שלום "סמל של
בעקבות המשטרה. עורבה שבו סכסוך של במקרה בניזוג בין בית שלום להשיג
הסלחנות מידת את לצמצם נועדו אשר ,(1989) קרפ ועדת של המלצותיה
של ומסוכן חמור כסוג ולהציגה אלימות, של זה סוג כלפי בציבור נהוגה שהייתה
החוק. באכיפת ההתמקדות והודגשה הטיפולי, בתחום העיסוק הוגבל פשע,
ההתנהגות כי מדגישה, 22.4.90 מ 03.300.226 החקירות מחלקת הנחיית
הימנעות תוך טיפול חובת מוטלת המשטרה ועל פלילית, עבירה היא האלימה
במדיניות השינוי בית. שלום ועריכת תיווך מניסיונות והימנעות עמדה מנקיטת
ובעירוב מחד, בטיפול הרתעתי דגש ובמתן האכיפה בהחמרת היה המשטרה
מהירה בתגובה ביטוי קבלו אלו שינויים מאידך. בקהילה, הטיפוליים הגורמים
שימוש לעבירה, ודאי חשד שיש מקרה בכל פלילי, תיק פתיחת אלימות, לאירועי
בניהזוג של והפנייה האלים בןהזוג הרחקת המעצר, בסמכות יותר נרחב
עלפי [לדוגמא, מקצועי ולייעוץ לטיפול במשפחה אלימות למרכזי או לסדנאות
 1995 השנים בין הארצי, במטה החקירות במחלקת עבירות נפגעי מדור נתוני
תביעה באי הסתיים שטיפולן התלונות, של מספרן ירד (1999 (סופר, 1998

בין אלימות בגין המעצרים סה"כ עלה במקביל כאשר בלבד, ל16.70/0 מ46.70/0

בהנחיות .[1998  ב מעצרים 2322 ל 1995  ב מעצרים 690 מ בניזוג
תוך והמקצועית המהירה המשטרתית התגובה חשיבות מודגשת המשטרה
ודו"חות ציבורית ביקורת זאת, עם המשטרתיות. האכיפה סמכויות מיצוי
קיים כי הראו, (1993 גיל, בר ;1991 המדינה, מבקרת (דו"ח נוספים ביקורת
(איזיקוביץ אלה בעבירות הטיפול לבין השונות המשטרה הנחיות בין ניכר פער
על שנים כשלוש לפני (1999 (שהם, עלידינו שנערך במחקר גם .(1998 וגריפל,
שוטרים כי נמצא, מוכות נשים של בתלונות הטיפול כלפי שוטרים של עמדות
המשטרה של העיקרי תפקידה את הפישור בתפקיד לראות עדיין נטו רבים
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כלפי וחקירות סיור שוטרי של עמדותיהם את בדק המחקר אלו. מעין בעבירות
הכנסתה רקע על במשפחה, נשים כלפי אלימות באירועי המשטרה של תפקידה
במחקר נבדקו כך לצורך למשטרתישראל. הקהילתי השיטור שיטת של
מערכתית  השירותית הגישה את ליישם שנבחרה בתחנה, המשרתים שוטרים,
במסגרת פעלה שעדיין בתחנה, וחקירות סיור שוטרי מול הקהילתי השיטור של
כי נמצא, ,1996 בסוף נעשה אשר זה, במחקר האכיפתימסורתי. השיטור
קהילתי שיטור של בתחנות שוטרים של עמדות בין המובהקים השינויים למרות
ניכרה שנבדקו, התחנות בכל השוטרים של ניכר חלק בקרב מסורתיות, לתחנות
את כמנצלות נתפסו הנשים המתלוננות. הנשים כלפי אמון וחוסר רבה חשדנות
מסבכות רבה ובמידה לגורלו אחריות לוקחות לא להתלונן, מוסתות המשטרה,
כי עולה, (1999 (שהם, המחקר ממצאי מתוך לה. לא בבעיות המשטרה את
שלום להשגת לשאוף יש כי האמינו, גם מהשוטרים ניכר חלק התקופה באותה
אחוז 600/0 הקהילתי, השיטור בתחנת 440/0) המשטרתי הטיפול באמצעות בית
לדאוג הוא המשטרה של העיקרי תפקידה וכי המסורתית), התחנה משוטרי
בניהזוג את השוטרים תפיסת מהמקרים בחלק כי נמצא, עוד האירוע. להרגעת
נטו השוטרים סטריאוטיפית. תפיסה רבה במידה הייתה לתחנה המגיעים
של קיומם ומניפולטיבית. נקמנית תלותית, כחלשה, האישה את לאפיין
ההליך בהפעלת האובייקטיבים והקשיים האישה כלפי שונים סטריאוטיפיים
המשטרתיות ההנחיות למרות מהשוטרים, גדול חלק כנראה, הוליכו, הפלילי,
תפקידה את הרוחות הרגעת של בתפקיד הרואה הגישה לאימוץ המחמירות,
לצורך הקהילה בתוך אחרים שותפים אחרי לחיפוש או המשטרה, של העיקרי
וממשיכה המשיכה שמשטרתישראל היות האלימות. אירועי עם התמודדות
עמדות את ולבחון לשוב ביקשנו הלקחים, והפקת הנושא למידת של בתהליך
אלימות בתחום ענפה וציבורית משטרתית פעילות של שנתיים לאחר השוטרים
ברובן שהתמקדו, מרוכזות, הכשרות מתן היה זו מפעילות חלק בניזוג. בין

.(1999 (סופר, אחרים במגזרים ופחות החקירות במגזר
עמדותיהם את שוב לבחון ביקש אשר מעקב, מחקר ערכנו ,1998 שנת במהלך
בניזוג. ביו אלימות של באירועים המשטרה של תפקידיה כלפי השוטרים של
של הפעולה ודרכי ההנחיות שינוי האם לבחון, מבקש זה מעקב מחקר
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בו, הרב התקשורתי לעיסוק בנוסף האחרונות, בשנים בנושא משטרתישראל
במסגרת אלימות באירועי למעורבים השוטרים של בהתייחסותם לשינוי הוליכו

אלו. באירועים המשטרה של ולתפקידה המשפחתית

נשים הכאת אירועי גלפי השוטרים עמדות

שפירא, ;1989, (0ז3ת6? זה בנושא העוסקת והמחקרית התיאורטית הספרות
מוקדם בשלב מתבצעת למשטרה שהפניה ככל כי מראה, (1993 גיל, בר ;1990

על לחזור זאת התנהגות של סיכוייה פוחתים כך האלימה, ההתנהגות של יותר
לעזרת לפנות לא המוכות הנשים של רובן נוטות במציאות זאת, עם עצמה.
הנטייה מתמשכת. פגיעה של מאוד מאוחרים בשלבים רק לפנות או המשטרה
אשמה, תחושת פחד, בושה, כגון שונים במשתנים קשורה למשטרה לפנות שלא
זאת, ובכל ועוד. במשטרה אמון חוסר המשפחתית, במסגרת לפגוע רצון חוסר
המפגש בטיב מובהק באופן קשורה המשטרה עם פעולה לשתף הנכונות כי נראה,
,162£ 81613111^^ ;1993 (ברגיל, המשטרה עם המתלוננת האישה של הראשון
היא הפורמליים, הפיקוח מסוכני אחד רק היא שהמשטרה למרות .(1998

ההתערבות אופי את מכתיבה גם ולכן השער", כ"שומר רבה במידה משמשת
של מצוקתה מול העומד שוטר, המתלונן. עם האינטראקציה וטיב הפורמלית
סותרת חברתיתערכית מערכת בתוך החלטה לקבל נדרש המוכה, האישה
אלימות כל לשלול השוטר מודרך אחד, מצד .(1990 (אבני, מבלבלת אף ולעתים
מצד הנפגע. הצד על ולהגן האלים הצד את לתפוש תפקידו כאשר היא, באשר
עליון, אף ואולי מרכזי ערך במשפחה הרואה חברה, בתוך השוטר פועל שני,

המוכות והנשים בכלל הנשים כלפי מוקדמות לעמדות רבה במידה עדיין ומחנכת
ועדת של מסקנותיה ראה מוכות נשים כלפי מוקדמות לעמדות (ביחס בפרט
לעתים תופס המשפחתית, במסגרת לפגוע רוצה אינו אשר השוטר, .(1989 קרפ,
משפחתיות, בעיות של יותר רחב ממכלול כחלק האלימות גילויי את קרובות
מצאו (1986) 83.1111(1613 * 8120 .(1993 (אינס, התערבותו בתחום בהכרח שאינן
ביותר והאדיש פחות העוזר כגוף הנשים עלידי צוינה המשטרה כי במחקרם,
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עלידיהם. שנבדקו רשמיים ולא רשמיים עזר מקורות עשר שלושה מתוך
נשים בנושא לעבודה השוטר מביא שאותן העמדות, כי מציינת, ,(1989) 1131111161

המשטרתית. להתערבות הראויות נשים בין בחלוקה בעיקר בולטות מוכות,
לגבי מנשים ציפיות ועלפי החברתיות הנורמות עלפי פועלות אשר נשים כלומר,
קרי משטרתית, להתערבות ראויות כלא שנתפסות נשים ובין המינים, תפקידי
נשים כאמהות, תפקידן את כראוי ממלאות שאינן נשים בוגדות, נשים
וההסברים העמדות כי טוען, (1988) 011^011 ועוד. באלכוהול המשתמשות
ההתערבות על ישפיעו האלימות, של להיווצרותה בקשר השוטרים שנותנים
במידה מושפעת בניזוג בין לאלימות השוטרים תגובת אותה. לעצור המיועדת
הנשים תפיסת .(1993 ,11311) המוכה האישה של אופייה את שיפוטם מדרך רבה
אלימות את להבין לשוטר עוזרת נגדן, לאלימות שונות בדרכים כאחראיות
האמיתיים הקורבן ושל העבריין של מחודשת להגדרה תורמת ובכך בןהזוג,
של רגשות מעוררות המשטרה, לעזרת ושוב שוב הפונות נשים, (1989 ,133#7)

הסיטואציה את לסיים יכולות היו הנשים כי באמונה, הקשורים ניצול, ושל כעס
שנת בסוף .(1991 ץ11ח0§1בנ10^, ;1999 (שהם, בכך רצו באמת אם האלימה,
בתופעת המשטרתי הטיפול את בחן אשר הערכה, מחקר בישראל פורסם 1998

עיקר כי מראים, המחקר ממצאי .(1998 וגריפל, (איזיקוביץ במשפחה האלימות
או המדיניות ברמת ממוקמת אינה המשטרתית בהתערבות הבעייתיות
הפועלים השוטרים המחקר עורכי לדעת בשטח. הביצוע ברמת אלא ההנחיות,
המשטרתית המדיניות הוראות את קבוע או מלא באורח ממלאים אינם בשטח
בטיפול אחידות חוסר של זה למצב החוקרים שמונים הסיבות בין המוצהרת.
גברים לאלימות מסוימת לגיטימציה כדוגמת גורמים מועלים בפועל, המשטרתי
בהנחיות בהירות חוסר בתחום, מספיקה הכשרה חוסר נשותיהם, כלפי
רווחה מוסדות עם הפורמליים הקשרים מיסוד אי לטיפול, בהפניה הקשורות
בין אלימות באירועי לטפל הוכשר אשר ייחודי, אדם כוח והיעדר למשטרה מחוץ
בעבירות המשטרתי בטיפול ושוב שוב הבולטת הקשות הבעיות אחת בניזוג.
עומדות שאינן הנשים, של יחסית הרב במספרן קשורה בניזוג בין אלימות
או גרסתן את לשנות לבטלן, ומבקשות הפלילי, ההליך במשך תלונתן מאחורי
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של תגובתה כי נמצא, ,(1998) 162£ * ק3^[1ז813 של במחקרם לתוקף. לסלוח
קריטי משתנה מהווה המשטרתית, התגובה במיוחד החוק, אכיפת מערכת
דורגה ותומכת חיובית משטרתית תגובה בתלונתה. לדבוק האישה בהחלטת
אף על התלונה את לבטל שלא בהחלטתן ביותר החשוב כמשתנה הנשים עלידי
לאישה השוטר בין האינטראקציה של הרבה חשיבותה בןהזוג. מפני הרב הפחד
אחרי זה במחקר גס ולעקוב להמשיך אותנו מביאה התלונה, את להגיש הבאה

זה. למפגש השוטר מביא שאותה האמונות, מערכת

המחקר שיטת

הארץ, במרכז אחת משטרה בתחנת השוטרים כל בקרב נערך המעקב מחקר
המרחב באותו נערך המחקר תושבים. 50,000  כ של אוכלוסייה המשרתת בעיר
בתקפות לפגוע לא מנת על כשנתיים. לפני הקודם המחקר נעשה שבו המשטרתי
מילאו שכבר השוטרים, לאותם השאלון את להעביר שלא בחרנו התשובות,
הפועלים לשוטרים אלא לממצאיו, בהתאם שונות סדנאות ועברו בעבר, אותו
במחקר שנבדקו לתחנות במאפייניה הדומה אחרת, בתחנה אולם מרחב, באותו
מפקד בפני המחקר הוצג השוטרים, של פעולה שיתוף להשיג מנת על המקורי.
המחקר. בעריכת לסייע שנתבקשו החקירות, משרד ראש ובפני סגנו התחנה,
חולקו השאלונים התחנה. המשרתים השוטרים לכל שאלונים חולקו השני בשלב
כי נאמר, לשוטרים התחנה. פיקוד עלידי ולא הלאומי השירות בנות עלידי
המאה בסוף הישראלית בחברה המשפחה כלפי התייחסות בוחן השאלון
כי לשוטרים, הובטח כן כמו נכונות. לא או נכונות תשובות אין וכי העשרים,
בצורה בהם לפגוע יכולים אינם ממצאיו וכי לחלוטין, אנונימיים המחקר ממצאי

כלשהי.
(שהם, 1996 בסוף ידינו על שהועבר לשאלון דומה השתמשנו שבו השאלון
כלפי השוטר לעמדת המתייחסים היגדים 52 מ מורכב זה שאלון .(1999

האישה כלפי האלימות כדוגמת: משפטים וכוללים האלימות, לאירוע השותפים
מעשיו בבית; חובותיה את ממלאת היא שבו באופן רבה במידה קשורה
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בוגדת אישה האישה; של להתנהגותה או ללבושה קשורים הבעל של האלימים
לדעת אפשר רוצה; היא מה יודעת אינה בעצמה האישה ., למכות ראויה בבעלה
אלימות על שווא תלונות מתלוננות רבות נשים מוכה; אישה תהיה מי מראש
האישה מצד תלונה ביטול אלימה; התנהגות מזמינות רבות נשים כלפיהן;
להרוויח כדי המשטרה את מנצלות רבות נשים רצינותה; חוסר את מוכיח
בעלים יש ממנה; פחות לא קורבן הוא אשתו את המכה הבעל שונים; דברים
את המתארים משפטים וכן קבוע; באופן בנשותיהם המתעללים מאוד מעטים
בטיפול ביותר החשוב הדבר כגון: אלו, מעין באירועים המשטרה של תפקידה
להתמקד צריך המשטרתי הטיפול המשפחתי; בתא לפגוע לא הוא המשטרתי
המשפחה; במסגרת לפתור צריך המשפחה של הבעיות את בית; שלום בהשכנת
את להרבות יש האישה; של אחריותה היא האלים האירוע להרגעת האחריות
במשפחה לאלימות להתייחס יש מכים, בעלים להרתיע כדי במעצר; השימוש
כלפי באלימות העוסקים בחוקים ההחמרה אלימות; של יותר מסוכן סוג כאל
בעיית את לפתור כיצד יודעת המשטרה הנשים; ארגוני את לרצות נועדה נשים
החל דרגות, חמש של סולם עלפני נמצאות השאלות ועוד. במשפחה האלימות
היא השאלון של הפנימית (מהימנותו מסכים לא במאוד וכלה מאוד ממסכים
 כ שהם שאלונים, 92 לידינו חזרו סה"כ קרונבך). של אלפא מקדם עלפי 0.653

שחזרו שאלונים, 88 ל (בהשוואה בתחנה לשוטרים שחולקו מהשאלונים 800/0

לשוטרים שחולקו השאלונים מכלל 760/0 כ שהם הראשון, במחקר לידינו
ו החקירות ממגזר שוטרים של היו שחזרו, השאלונים מתוך 460/0 בתחנה).
שוטרי מתוך הסיור. ממגזר שוטרים של היו שחזרו, השאלונים מתוך 540/0

שלוש עד משרתים מהשוטרים 150/0 במשטרה, שנה עד משרתים 330/0 הסיור
מהשוטרים 100/0 שנים, לחמש שלוש בין משרתים מהשוטרים 130/0 שנים,
שנים. מעשר יותר משרתים מהשוטרים 290/0 ו לעשר, שנים חמש בין משרתים
מהשוטרים 220/0 אחת, שנה עד משרתים מהשוטרים 70/0 החקירות שוטרי מתוך
לחמש שלוש בין משרתים מהשוטרים 210/0 שנים, לשלוש שנה בין משרתים
מהשוטרים 370/0 ו שנים לעשר חמש בין משרתים מהשוטרים 130/0 שנים,
רווקים, ו620/0 נשואים החקירות שוטרי מתוך 280/0 שנים. עשר מעל משרתים

רווקים. ו0/ס81 נשואים 190/0 הסיור שוטרי מתוך
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את לתאר מתיימר אינו לו, שקדם זה כמו המעקב, מחקר כי לזכור, יש
במספר מתמקד אלא השונים, במרחבים ישראל שוטרי כלל של עמדותיהם
מטפל זה מרחב הארץ. במרכז אחד משטרתי במרחב מצומצם תחנות
בין אלימות על התלונות מספר וערבית. יהודית וכפרית, עירונית באוכלוסייה
התלונות, למספר דומה זה, במרחב ,1998 של הראשונה במחצית שהוגשו זוג בני
בחצי הוגשו, השוואה, לשם הארץ. ברחבי אחרים במרחבים שהוגשו זו, בעבירה
זה. במרחב זוג בני בין אלימות על תלונות 1000  כ ,1998 של הראשונה השנה
לכיש במרחב זו, עבירה על תלונות 1100 האמורה, בתקופה הוגשו, שרון במרחב
הוגשו העמקים ובמרחב תלונות 850 הוגשו הנגב במרחב , תלונות 960 הוגשו

תלונות. 750

ממצאים

המשפחתי התא כלפי השוטר לעמדת התייחס שנבדק הראשון המשתנה
מסבירים מהשוטרים ניכר חלק כי , עולה מהסקר בתוכו. התפקידים ולחלוקת
או התנהגותה באמצעות המשפחתית במסגרת האישה כלפי האלימות את
את רואים השוטרים מקרב אחוזים ארבעים עצמה. האישה של תכונותיה
תפקידיה את ממלאת האישה שבו באופן כקשורה האישה כלפי האלימות
אינה צעירים לילדים אם כי חושבים, מהשוטרים מחצית בבית. המסורתיים
אחוזים 40 הגבר. על מוטל המשפחה פרנסת תפקיד וכי לעבודה, לצאת צריכה
שישים כאשר בעלה, במחיצת רק לבלות לצאת צריכה האישה כי סבורים, גם
מחצית להשפעה. וכקלות רציניות כלא הנשים את מתארים אחוז ושלושה

לאישה. בהשוואה למעשיו אחריות יותר לוקח הגבר כי מאמינים, מהשוטרים

הבאה האישה את השוטר תופס שבו לאופן מתייחס שנבדק השני המשתנה
ניתן כי מאמינים, מהשוטרים מחצית כי מסתבר, במשטרה. תלונה להגיש
כי מאמינים, לדוגמא, מהשוטרים, שליש מוכה. אישה תהיה מי לדעת מראש
של אלימה להתנהגות הצדקה משמשת האישה מצד נאמנה לא התנהגות
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מהשוטרים שליש אמיתי, כקורבן נתפסת האישה שבהם במצבים גם בןהזוג.
אלא עצמה, בכוחות בעייתה את לפתור מנסה אינה המוכה האישה כי מאמינים,
האירוע להרגעת האחריות כאשר למשטרה, האישית בעייתה את מעבירה
מהשוטרים ניכר חלק עצמה. האישה על מוטלת להיות צריכה הייתה האלים
מאחורי העומד ולמניע לאירועים לגרסתה לאישה, רבה בחשדנות מתייחסים
הבאות מהנשים נכבד חלק כי סבורים, (700/0) השוטרים רוב התלונה. הגשת
כי סבורים, גם אלו שוטרים שווא. תלונות להתלונן באות במשטרה להתלונן
כי מאמינים, 600/0 שונים. דברים להרוויח כדי המשטרה, את מנצלות הנשים
עובד או דין עורך של הסתה בעקבות זאת עושות להתלונן המגיעות הנשים רוב
מאחורי עומדת שאינה האישה, את להבין מתקשים גם השוטרים סוציאלי.
האלים הבעל של לצדו העמידה את או התלונה ביטול את ומייחסים תלונתה,
כאל התלונה לביטול מתייחסים מהשוטרים מחצית שליליות. אופי לתכונות
שליש עלידי נתפסות חוזרות תלונות כאשר האישה, של רצינותה לחוסר הוכחה
שוטרים הבעיה. עם ברצינות להתמודד האישה מצד רצון כחוסר מהשוטרים
רוצה היא מה בעצמה יודעת ואינה כמבולבלת האישה את מתארים רבים
על שהשיבו בתחנה, השוטרים מקרב (630/0) שלישים שני כי לציין, יש .(400/0)

את חזרה שתקפה לאישה גם פלילי תיק לפתוח שיש מאמינים, השאלונים,
שלו. לתקיפה בתגובה בעלה

400/0 המכה: הבעל כלפי השוטר עמדת היה שנבדק השלישי המשתנה
פחות לא קורבן, המכה בבעל לראות נוטים במחקר, שנבדקו מהשוטרים,
בעלים מאוד מעט כי מאמינים שנבדקו השוטרים מקרב שלישים שני מאשתו.
סובל המכה הבעל כי מאמינים גם מחציתם קבוע. באופן בנשותיהם מתעללים
כי מצהירים שנבדקו מהשוטרים %70 ש למרות כלשהי. נפשית מהפרעה
הרי אחרים, אלימות מסוגי יותר ומסוכן חמור סוג היא האישה כלפי האלימות
שני הנשים. ארגוני את לרצות ניסיון בחקיקה, בהחמרה רואים, שמחציתם
שישים הבעל. בזכויות פגיעה אלו בשינויים רואה הנבדקים מקרב שלישים
הנשים שארגוני כפי במציאות, חמורה, כה אינה הבעיה כי מאמינים, גם אחוזים

אותה. להציג נוטים והתקשורת
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נשים: כלפי אלימות באירועי המשטרה של לתפקידה התייחס הרביעי המשתנה
בסכסוכים לעסוק צריכה אכן המשטרה כי מצהירים, מהשוטרים שלישים שני

לפתור מנת על לעשות יש מה לדעתם, יודעת, אינה המשטרה כי אם בניזוג, בין
פשע, מסוג כעבירה בניזוג בין האלימות של הגדרתה למרות זאת. אלימות
וראשונה בראש מיועד המשטרתי הטיפול כי מאמינים, מהשוטרים מחצית
צריכה המשטרתית ההתערבות כי סבורים, שלישים שני בית. שלום להשכנת
של המחודשת הגדרתה למרות המשפחתי. בתא לפגוע שלא בניסיון להתמקד
לגאליים באמצעים בה להילחם שיש חמורה, כעבירה במשפחה האלימות
הבעיות את כי מאמינים, ,(820/0) השוטרים של המכריע רובם אכיפתיים,
מנת על כי מאמינים, (890/0) השוטרים כל כמעט במשפחה. לפתור יש במשפחה
טיפוליים גורמים לשתף יש בניזוג, בין אלימות באירועי ביעילות לטפל
בניזוג, בין אלימות באירועי הטיפול את המלווה הרב התסכול למרות בקהילה.
למתלוננת. יעילה הגנה לתת מצליחים הס כי מצהירים, (800/0) השוטרים רוב
מצופה מה יודעים הם וכי להם, ברור תפקידם כי מדווחים, גם אלו שוטרים
מהשוטרים, שלישים שני מדווחים זאת, למרות אחריותם. תחום הוא ומה מהם

המשימה. את להשיג מנת על ההנחיות, את להפר יש לפעמים כי
הקודם במחקר בניזוג, בין אלימות כלפי והעמדה השוטר למאפייני באשר
מאפיינים בין מובהקים קשרים נמצאו ,1996 בסוף עלידינו, שנערך
בין אלימות אירועי כלפי מוקדמות עמדות לבין השוטר של סוציודמוגרפיים
שעברו השונות ההכשרות האם לבחון, ביקשנו המחקר של זה בחלק בניזוג.
המוקדמות. העמדות של חלקן את צמצמו שחלפו, השנתיים במהלך השוטרים
כדוגמת משתנים ובין המוקדמות העמדות בין הקשר את לבדוק בקשנו כן
מסורתיותו. מידת או השכלתו, תפקידו, המשפחתי, מצבו השוטר, של הוותק
ממלא שאותו התפקיד בין אמיץ קשר לראות ניתן כי עולה, הממצאים מתוך
אחוז שבעים ציבורית. או פרטית שאלה כאל לאלימות התייחסותו לבין השוטר
המשפחה, בתוך הבעיה את להשאיר צריך כי מאמינים, הסיור שוטרי מתוך
ציבורי. ולא פרטי עניין בכך הרואים החקירות, משוטרי 300/0 רק לעומת וזאת
להתלונן כמוסתות הנשים את לראות יותר נוטים החקירות שוטרי , זאת עם
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מובהק הבדל .(2%=7.8 ,>£1=2 (0.05<ק, (500/0) הסיור לשוטרי בהשוואה (700/0)

לאלימות המיוחסת החומרה למידת ביחס גם נמצא לסיור החקירות אנשי בין
חומרה של מידה אותה מייחסים אינם (240/0) הסיור משוטרי כרבע נשים. כלפי
לעומת זאת לחבר, נותן שהוא לסטירה בהשוואה לאשתו נותן שאדם לסטירה,
אלו מעין להתנהגויות חומרה של דומה רמה המייחסים החקירות אנשי כל

בביטול לראות בנטייה גם נמצאו גדולים הבדלים .(2% =5.7 ,(£1=2 (0.05<ק,

בביטול רואים הסיור משוטרי 280/0 האישה. של רצינותה לחוסר ביטוי התלונה
החקירות. שוטרי מקרב בלבד 60/0 לעומת האישה, רצינות לחוסר עדות התלונה
בית שלום ולהשכין ולנסות המשטרתיות ההנחיות את להפר הנכונות כי מעניין,
בהשוואה (500/0) הסיור שוטרי בקרב יותר הרבה גבוהה בשכיחות מופיעה
שההכשרות מכך, נובעים אלה ממצאים כי יתכן .(140/0) החקירות לשוטרי
הסיור, בשוטרי ופחות בחוקרים בעיקר התמקדו המשטרה שערכה השונות
האירוע את בתפיסתם לחקירות הסיור שוטרי בין הקיים לפער תרמו ובכך
במקום הסיור שוטר של נוכחותו כי נראה, במקביל פרטית. או ציבורית כבעיה
של השווא תלונות בדבר לטענה פחות להאמין אותו מוליכה האלים האירוע
קרובות לעתים באישה הנפגשים החקירות, לשוטרי בהשוואה מוכות, נשים
עם הקורבן של התייעצות לאחר גם לעיתים יחסית, ארוכות זמן תקופות לאחר
שווא תלונות בתחנה המגישות נשים עם גם ולעתים שונים, מקצועיים גורמים

בןזוגן. עם במאבקן שונים רווחים להשיג מנת על כלפיהן, אלימות על
כאל לאלימות בהתייחסות חשוב תפקיד ממלא ההשכלה משתנה גם כי נראה,
בכך רואים התיכונית ההשכלה בעלי מהשוטרים 700/0 ציבורי. או פרטי עניין
בעוד המלאה. או החלקית האקדמאית ההשכלה מבעלי 330/0 לעומת פרטי עניין
לחוסר הוכחה התלונה בביטול רואים התיכונית ההשכלה מבעלי 410/0 ש
העל ההשכלה בעלי מהשוטרים אחד אף בכך מצדד לא האישה, של רצינותה
כי מאמינים, פלוס התיכונית ההשכלה בעלי מהשוטרים כרבע תיכונית.
לעומת וזאת בניהזוג, בין המצב את מחמירה דווקא המשטרתית ההתערבות
ההתערבות כי מאמינים, אינם אשר הגבוהה, ההשכלה בעלי השוטרים כל

.(2% =4.2 ,£6=1 <ק, 0.05) המצב את מחריפה דווקא
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כרבע המשפחה. שלמות על שמירה בנושא גם נמצא הקבוצות בין מובהק הבדל
אלימות כשיש גם כי מאמינים, פלוס תיכונית השכלה בעלי מהשוטרים
לעומת וזאת, המשפחה. שלמות על לשמור הוא ביותר החשוב הדבר במשפחה,
,£6=1 (0.05<ק, זאת טענה עם מסכימים שאינם הגבוהה, ההשכלה בעלי כל

השוטרים של בהתייחסותם השוני כי מסתבר, השונות ניתוחי מתוך .(2% =4.5

בין אינטראקציה עם מובהקת בקורלציה נמצא במשפחה האלימות לאירועי
.(? (3/32) =3.6 (0.05<ק, השוטר של התפקיד וסוג השכלה

העמדות של שכיחותן כי עולה, בקודמו) גם (כמו הנוכחי הסקר ממצאי מתוך
רווקים, סיור, שוטרי בקרב בעיקר גבוהה המתלוננות הנשים כלפי המוקדמות
משאר יותר נוטים גם אלו שוטרים במשטרה. יחסית קצרה תקופה המשרתים
המשטרתיים הפתרונות כאשר הסכסוכים", "ישוב גישת את לאמץ השוטרים

יעילים. בלתי או, מתאימים כבלתי עלידם נתפסים
או להתנהגותה האישה כלפי האלימות את לייחס יותר נוטים גם אלו שוטרים
השוטרים בקרב בעיקר שכיחה זאת עמדה עצמה. האישה של לאישיותה
הביניים לקבוצות בהשוואה מאוד, ותיקים שוטרים בקרב או בשירות, החדשים
בקרב בעיקר בולטים המתלוננת כלפי והחשדנות האמון חוסר גם שנים). 25)

מתוך אחוזים שמונים מאוד. ותיקים או מאוד חדשים שוטרים של אלו קבוצות
ביותר החשוב הדבר את המשפחתי התא על בשמירה רואים החדשים השוטרים
הביניים בקבוצת מהשוטרים 500/0 לעומת וזאת המשטרתית, בהתערבות
בראיית לחילוניים מסורתיים שוטרים בין הבדלים נמצאו לא בכך. המצדדים
עצמם את המגדירים השוטרים כל כי אם , ציבורי או פרטי כעניין האלימות
לסיכום ציבורי. ולא פרטי עניין בניהזוג בין באלימות רואים כדתיים
בין רב דמיון ישנו עדין שנתיים של תקופה שחלפה למרות כי נראה, הממצאים
שנתיים עלידינו שנערך בסקר שנמצאו אלו לבין הנוכחי הסקר של הממצאים
סיור שוטרי ''עמדות שהם של מחקרה ראה מפורטת השוואה (לצורך לכן. קודם

.(1999 ורווחה, חברה בניזוג", בין אלימות כלפי וחקירות
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דיוןומסקנות

של טיפולה באופן רבים שינויים לראות ניתן התשעים שנות של השנייה במחצית
הבעלים במספר גדולה עלייה ישנה בניזוג. בין אלימות באירועי המשטרה
גדולה ירידה  ובמקביל מכים, בעלים כנגד שנפתחו התיקים ובמספר שנעצרו
זאת, עם ראיות. היעדר בשל או לציבור עניין מחוסר שנסגרו התיקים במספר
ובקיום ההנחיות בניסוח המשטרה שמשקיעה הרבים, המאמצים למרות
וגריפל, איזיקוביץ ;1999 (שהם, בקודמיו כמו זה במחקר גם השונות, ההכשרות
האלימות כלפי מוקדמות עמדות מהשוטרים חלק בקרב קיימות עדיין (1998

חוסר של רבה מידה ניכרת עדיין מהשוטרים חלק בקרב ומקורותיה. במשפחה
הבחנה לעשות ברורה נטייה קיימת בןזוגה. כנגד המתלוננת האישה כלפי אמון
או שבהתנהגותן נשים לבין לאלימות קורבנות תהיינה שלא טובות", "נשים בין
צרכים משרתת זאת הבחנה כי יתכן, כלפיהן. לאלימות גורמות בתכונותיה!
המוכה. האישה של תלונתה מול העומד השוטר של שונים ואישיים חברתיים
להתנהגותה האלימה, לסיטואציה האחריות את המייחסות בטכניקות השימוש
המשטרה את מנצלת או כמוסתת האישה תפיסת או ולתכונותיה האישה של
הכרוך התסכול את רבה במידה לצמצם לשוטר לסייע עשויות שונים, לצרכים
תורמות לקורבן, דווקא האחריות ייחוס של אלה טכניקות אלו. בנשים בטיפול
לבין מחד באלימות לטפל הצורך בין השוטר, אצל הקיים הדיסוננס לצמצום גם
צרכים להבין מנת על מאידך. לבעיה, יעילים פתרונות במציאת האונים חוסר
כהסבר בספרות מוגדר יחוס הסיבתי". ה"יחוס בתיאוריות להיעזר ניתן אלה,

תיאוריה עלפי נועד הייחוס .(1976 ,6117£) הפשוט האדם שנותן למאורעות
עצמו את האדם לתפיסת ולהתאים לתוצאה, סבירה סיבה לספק זאת,
הייחוס והתנהגות. עמדות מניעים, בין לקשרים ביחס הקוגניטיביות ולציפיותיו
בסיס על הזולת של שונים פסיכולוגיים היבטים מוערכים שבו תהליך, הנו
קבוצת כדוגמת אליה, המתלווים אחרים לסימנים ובהתייחס התנהגותו,
פרשנות לתת לצופה מאפשר הייחוס תהליך ועוד. לבוש תכונות השתייכות,
הצופה, של בצורך מקורה זאת סיבתית פרשנות הזולת. של להתנהגותו סיבתית
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שפע את ולארגן אותו הסובב לעולם סדר להכניס השוטר,  שלפנינו במקרה
אותם מפרש אחרים, של במעשיהם הצופה השוטר, ידו. על הנקלטים הגירויים
התנהגותם. את ולנבא סביבו האנשים את להבין לו העוזרות השערות, ויוצר
כי הטוענת, ,(1993) אינס של ממצאיה עם אחד בקנה עולים זה מחקר ממצאי
במצב, או בסביבה הנעוצים למשתנים הבעל אלימות את מייחס השוטר כאשר
לגיטימציה של יותר גבוהה מידה לה ולתת יותר, אותה להבין נוטה הוא
תקינים. לא אישיותיים למשתנים המיוחסת בעלים של לאלימות בהשוואה
באמצעות ההתנהגות. של וחסכוני מהיר ניתוח מאפשר להתנהגות סיבתי ייחוס
סיבתית, למסקנה המוליכים מידע, של שונים סוגים בין לשלב ניתן הייחוס
להשיג לו מאפשר השוטר, שמפעיל הסיבתי, הייחוס התוצאה. בהבנת שעוזרת
להימנע גם כמו לשפוט, נדרש הוא אותם באירועים ושליטה הבנה של תחושה
עלידי התלונה ביטול לדוגמא האלים. האירוע מול אל האונים חוסר מתחושת
לחוסר דעת, לקלות האישה של מנטייתה כתוצאה השוטר עלידי מפורש האישה
בניבוי הצורך שמלבד טוען, ,(1980) 1,31111161 אחריות. לקיחת ואי רצינות
האמונה צודק. בעולם חיים שאנו להאמין, בסיסי צורך כולנו אצל קיים שליטה,
או מעשיהם על 'גמול' מקבלים אנשים כי לאמונה, מתייחסת צודק עולם בדבר
הקורבן, את דווקא להאשים הנטייה את להבין ניתן גם ומכאן התנהגותם, על
הסבר עלפי האלימה. התוצאה את עצמו על הביא באישיותו או במעשיו אשר
עם רואה שהשוטר מה את ליישב מנת על כי לומר, אולי ניתן זה, תיאורטי
הכחשת כדוגמת שונות אסטרטגיות מפעיל השוטר צודק, עולם בדבר האמונה
של אינטליגנטית סלקציה האישה, של הקורבנות הכחשת או הבעל של האחריות
הסיבה. של או התוצאה של המאורע, של מחודש פירוש או האינפורמציה
המשטרתיות, ובהנחיות בחקיקה ההחמרה את בברכה מקבלים אינם השוטרים
במידה עלידם נתפסת האלימות כאשר דעתם, שיקול את מאוד המצמצמות
הדעת שיקול צמצום כי יתכן, חברתית. כבעיה ולא פרטי משפחתי כעניין רבה
השוטר את המחייבת וההנחיה בניזוג, בין אלימות באירועי בטיפול השוטר של
לתגובת מוליכים פישור, או תיווך תפקידי מנטילת או עמדה מנקיטת להימנע
על רבה במידה המוותרת מלאכותית, שוויוניות של גישה אימוץ בדמות נגד
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הפוזיטיביים בהיבטים ולהתמקדות השוטר, מצד דעת שיקול הפעלת
האובייקטיביות הפגנת דווקא כי לציין, חשוב התלונה. שמאחורי והליגליסטיים
או הבעל לצד כעמידה המוכות הנשים עלידי מתפרשת השוטר, מצד המוגברת
אפילו או בעלה על להתלונן לאישה שיש האדיר, לקושי הבנה לחוסר ביטוי
ומתווך מפשר של מתפקיד המעבר .(2000 (1ז811011£11, למצוקותיה כאדישות
חלקן עם לסתירה מסוימים במקרים להוליך עלול ענישתי,  אכיפתי לתפקיד
לטפל למשטרה המורות ,(1989) קרפ בדו"ח המופיעות ההמלצות, של האחר
על במיוחד זאת, הקורבן. של ובצרכיה במצוקותיה התחשבות כדי תוך בתלונה
רבות נשים נוטות התלונה, הגשת לאחר רבים במקרים כי העובדה, רקע
הגדרתה למרות לחלוטין. בהן לחזור אף או תלונתו את לשנות להתחרט,
על משטרתישראל, שהוציאה ההנחיות ושורת כפשע זאת עבירה של המחודשת
זמן בתקופת צורך יש כי נראה, זאת, עבירה של חומרתה את להדגיש מנת
כעבירה בתלונה המטפל השוטר עלידי ייתפס אכן שהמעשה עד ממושכת
רבה במידה כי מראים, המעקב מחקר ממצאי אלים. כעבריין  והעושה פלילית
קורבן המכה בבעל לראות שנחקרה, בתחנה מהשוטרים חלק נוטים עדיין
פלילי לגלי כעניין לא הזוג בני בין האלימות בראיית משתלב זה ממצא בעצמו.
אכיפתיות. ולא טיפוליות רשויות של התערבות המחייב טיפולי, כעניין אלא
וההתמקדות הרווחה גורמי עם המשולב הטיפול דווקא כי לזכור, צריך
הבעל של הצגתו עקב ההפוכות, לתוצאות להוליך עלול הנפשיים, בהיבטים
בסוף גם המשפחה של מרכזיותה להענישו. במקום לטיפול ושליחתו כקורבן
עניין כאל זאת לעבירה להתייחס השוטרים, על מאוד מקשה העשרים המאה
והקשיים לקורבן העבריין בין המיוחדת הזיקה פרטי, ולא ציבורי
השוטר את מוליכים האלים בןהזוג של מסוכנותו בהערכת האובייקטיביים
זאת. בעיה עם להתמודד יכולתו על מאוד המקשה מתסכלת, מערכת מול לעמוד
ההנחיות, של המפורשת לרוח בניגוד כי הממצא, את להסביר יש בכך כי יתכן,
המשפחה שלמות על שמירה של הערך כי השוטרים, של מחציתם מאמינים
חלק גם נוטה שראינו, כפי האלימה. בהתנהגות מהמלחמה יותר וחשוב חזק
להתלונן ולא האלימים ביחסים להישאר האישה בהחלטת לראות מהשוטרים
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כי לב, לשים יש מסוימת. באופציה בחירה של תולדה מעדותה, בה לחזור או
של לרשותה העומדים חלופיים, פעולה קווי של קיומם בדבר שההנחה יתכן
על האשמה ואת האחריות את להטיל תפקידו אשר מיתוס, בעצם הנה האישה,
(פיפס, לתופעה החברתית לאחריות בכך ולהתכחש המסוימת, האישה כתפי
היעדר של סיפור דווקא היא נשים כלפי האלימות תופעת כי יתכן, .(1994

של והאמביוולנטיות בבעליהן רבות נשים של הכלכלית התלות אופציות.
על לידע בנוסף יעילה, הגנה ולתת הפרט, ברשות להתערב בנכונות המשטרה
את מהאישה למנוע עלולים הבעל, כלפי ובתיהמשפט התביעה של המקל היחס
הרצון אוטונומיות של החברתית הנורמה כי יתכן, החופשית. הבחירה יכולת
היא רוצה, הייתה באמת היא "אם השוטרים, שטוענים (כפי הפעולה וחופש
של הישארותן המוכות. הנשים לרשות בהכרח עומדת אינה עוזבת"...), הייתה
אצל לחזק עלולה התלונה, מהגשת חזרתן או האלים הבעל לצד הנשים
המחויבות החלטיות. ולא פסיביות כחלשות, אלו נשים של דימוין את השוטרים
והדאגה הזוגיות קשר של ההמשכיות לשמירת האישה עצמה על שלוקחת
האלימות בתופעת להילחם בניסיונה רצינית, כלא הצגתה את מחזקות לילדים,
העומד הגדול, הקושי להבנת מיוחדת לב תשומת להקדיש המשטרה על כלפיה.
בקרב במיוחד זאת, לב תשומת בתחנה. להתלונן בבואה המוכה, האישה בפני
בין הפעולה שיתוף את להגביר יכולה הראשונה, בפעם להתלונן הבאות הנשים
את ולהדגיש לחזור המשטרה על כי לנו, נראה ולייעלו. והמשטרה המתלוננת
התיאום חוסר את יצמצמו אשר דרכים, ולמצוא זאת, עבירה של הרבה חומרתה
של הפיכתם לבין מחד, זאת לעבירה המיוחסת הרבה החומרה בין הקיים
בחינת מאידך. הליגליות, בהחלטות משקל רב לגורם הטיפוליים הגורמים
שוטרי והן הסיור שוטרי הן המוכה, האישה עם הנפגשים השוטרים של עמדתם
של הממשית ההתנהגות לבין ההנחיות רוח בין לקרב למשטרה תעזור החקירות,
במפגש הצדדים שני את המלווה הרב, התסכול את ותצמצם בשטח, השוטר

למתלוננת. השוטר שבין
של מיוחד מערך משטרתישראל הקימה 1999 בתחילת כי לציין, חשוב לסיום,
המערך הקמת לצורך בניזוג. בין אלימות של בנושא לטיפול שיועדו חוקרים,
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להקמת השיקולים בארץ. המשטרה תחנות בכל שנפרשו חוקרים, 170 הוכשרו
זה, מסוג לעבירות הנדרש הטיפול בייחודיות המשטרתית מההכרה נבעו המערך
הקשר את ולחזק זה, בתחום החוקרים של המקצועית יכולתם את לשפר בצורך
לסייע אמור הייחודי המערך הקמת בקהילה. הטיפוליים הגורמים לבין בינם
המשטרתי. הטיפול שלבי בכל מקצועית מסוכנות הערכת לבצע למשטרתישראל
במיקוד רבות לסייע עשויה זאת, מסוימת חוקרים קבוצת של הכשרתה
את ליעל ובכך במחקר, שנמצאו המוקדמות העמדות אותן ובצמצום האחריות

מכים. בעלים נגד נשים של בתלונות הטיפול את ולשפר המשטרתית, התגובה
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 157  155 עמ' ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח!1נן6ק) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

מחקר הערת
הרבשכבתי ''הגיוס נובל גבריאל של למאמרו

ישראל" במשטרת
1999 אוקטוגר ,3 גיליון יחגרה, משטרה

שדמי* אראלה

קיק?/מ. //יא91י 606ר 1אכ1[ קל/ 0>ח. אע//ג/. 69א^(ת, ס6[ן.י93 ?"ל/ ♦

שינוי לחולל ויצירתי, מקורי דופן, יוצא ניסיון מהווה הרבשכבתי הגיוס
לסקור שבחר נובל גבריאל יבורך משטרה. כמו לשמרנות הנוטה בארגון מבפנים
תולדות להבנת וחשוב מעניין מציג שהוא המידע אותה. ולנתח זו רפורמה

משטרתישראל.

וכמי הרבשכבתי, הגיוס במסגרת הראשונות מהמגויסות אחת שהייתה כמי
אני ז"ל, רוזוליו שאול (גימ.) רבניצב הרפורמה, להוגה מקורבת שהייתה
הזה: המהלך על וחשוב נוסף אור השופכות הערות, שלוש להעיר לנכון מוצאת

רוזוליו שאול של בימיו עוד הרבשכבתי הגיוס רעיון של ראשיתו  האחת
המהלך היה לא למשטרה, מצה"ל ישירות שגויס כמי הדרומי. המחוז כמפקד
מאיכות שוטרים של הצטרפותם לנוכח הגה העיון שאת לי נדמה לו. זר הזה
של נכונותם הימים. ששת מלחמת לפני בארץ שהיה המיתון, במהלך שונה
והשפעתם המיתון) סיום עם במשטרה נותר מיעוטם (שרק אלו חדשים מגויסים
שינוי לחולל יכול אדם כוח כיצד שהעידה לי נדמה המשטרה, על המבורכת
הארצי במטה הארגון אגף לראש התמנותו עם מיד ובשיטור. במשטרה מהותי
בהיקף הרבשכבתי הגיוס של המהלך את להפעיל החל השישים), שנות (בסוף

יותר. רחב
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האדם בכוח איכותי לשינוי להוביל מלכתחילה נועד הרבשכבתי הגיוס
שינוי כי הייתה ההנחה אוניברסיטאות. בוגרי של קליטה באמצעות המשטרתי
נזקקה שלהם חדשים, רעיונות כלפי לפתיחות אט אט יוביל האדם כוח באיכות
וערכי אתיקה ולהחדרת יותר, ואפקטיבית יעילה בצורה לתפקד כדי המשטרה
במילים יותר. חברתית ורגיש צודק הוגן, לשיטור שיובילו חדשים, התנהגות
באמצעות בישראל, בשיטור מהפכה לחולל נועד הרבשכבתי הגיוס אחרות,

האדם. בכוח והדרגתי סמוי שינוי

מטה, לתפקידי ובעיקר קצונה לדרגות ישירות גויסו האוניברסיטאות בוגרי
סוציולוגים, השאר, בין עת, באותה גויסו כך ושטח. פיקוד לתפקידי עברו ומשם

תנועה. ובוחני חוקרים תובעים, גם אך מחשבים אנשי פסיכולוגים,

צבא, קציני לגיוס והארגונית הרעיונית התשתית את עיצב האקדמאים גיוס
לבטחון הפורמאלית האחריות העברת ועם בערים הטרור התגברות עם שנדרש

.1974 בנובמבר למשטרה מהצבא הפנים

רוזוליו. שהגה כוללת מרפורמה חלק היה הרבשכבתי הגיוס  השנייה ההערה
שירותי בתחום (במיוחד ופיתוח מחקר של בהעמקה גם ביטויה את קיבלה זו

ובהעמקת למשל), מיגון, (טכנולוגיות חדשות טכנולוגיות בקליטת מז"פ),
הציבור. לעמדות הרגישות

בעיקרו. נכשל  ארגוני לשינוי כמודל הרבשכבתי הגיוס  השלישית וההערה
ושיטור משטרה של היסוד בערכי הארגונית, בתרבות שינוי עמו הביא לא הוא
שפיר הרצל המפכ"ל ראה לפיכך, ומפקדים. שוטרים של ההתנהגות ובדפוסי
ערכי שינוי של היעד את הרבשכבתי) הגיוס תחילת לאחר שנים מעשר (למעלה
לרפורמה תכנית אותה  "תירוש" תכנית של עליונה כמטרה השוטרים בתרבות

.1980 בשנת והוביל שהגה במשטרה, כוללת
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מעוצמתה כנראה, נובע, ותרבותי ערכי שינוי בהחדרת הרבשכבתי הגיוס כישלון
אמריקאי מחקר נעלפי מאופיינת זו שוטרים. של הארגונית התרבות של
קרמניצר" "דו"ח כמו ישראלי ממידע אינדיקציות פי על גם אך ואירופאי,
בפיקוח"] "כוח ,(1999) אמיר מנחם של וסיפרו שוטרים אלימות בנושא (1994)

היא גם לעמיתים נאמנות בנוסף, לשינויים. ובהתנגדות ובמסורתיות בשמרנות
כי עליו לסמוך אפשר כמה עד נבחן חדש מגויס וכל זו, בתרבות ביותר מרכזית

עליון. ערך זו בנאמנות יראה

במהירות "מחברתת'' שהיא חזקה כה הנה זו ארגונית תרבות כי לי, נראה
לכך, שמסרבים אלו ותרבותה. ערכיה את שיטמיעו כך חדשים מגויסים יחסית
לחרם נידונים הם בה, להישאר בוחרים הם ואם המשטרה, מן במהירות נפלטים

ולנידוי.

את נטרלה שוטרים, בקרב הרווחת הארגונית, התרבות לדעתי, אחרות, במילים
האקדמאים הפיכת עלידי הרבשכבתי, בגיוס טמון שהיה לתמורה הפוטנציאל

ובתרבותם. ברוחם לשוטרים הצבא) אנשי את  כך (ואחר

למשיכה מרכזי מכשיר ועודנו היה הרבשכבתי הגיוס כי נראה, זאת, עם
כי לציין, יש כי, אם העיקרית. תרומתו ובכך למשטרה, מומחים של ולקליטה

בו. תלויה בהכרח ואיננה הרבשכבתי לגיוס קדמה מומחים קליטת

ביבליוגרפיה

לשכת וארגיו. מצנים אנשים שוטרים, של אלימה התנהגות נפיקוח כוח ,(1999) מנחם אמיר
ירושלים. העברית, האוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון הפנים, לבטחון המשרד הראשי, המדען

משרד שוטרים. באלימות המערכתי הטיפול ננושא; הוועדה דו"ח ,(1994 (יוני מרדכי קרמניצר
המשטרה.
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 168  159 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח11נן6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

חדש: ספל
אמיל מנחם מאת בפיקוח" "כוח

האוניברסיטה הראשי, המדען לשכת הפנים, לבטהון המשרד מדיגתישראל,
עמ'), 372) 1999 נובמבר לקרימינולוגיה, המכון למשפטים, הפקולטה העברית,

סגל* רינת
>ז0ן.>3{ £69ח1ן ק//6ט? אי?*, /6יט/מ.י קי7/י?ק *

ספרו את 1999 בנובמבר הוציאה הפנים לבטחון במשרד הראשי המדען לשכת
אנשים, שוטרים: של אלימה התנהגות בפיקוח, "כוח אמיר מנחם פרופ' של

וארגון". מצבים
של סוציולוגיה בתחום ומומחה עולמי שם בעל קרימינולוג אמיר, מנחם פרופ'
וייסבורד דיוויד פרופ' עם יחד , שלאחרונה מוניטין, בעל חוקר הוא המשטרה,

בישראל. הקהילתי השיטור נושא את חקר שלו אורית גב' ועם
המשטרה, על המדעי בידע דרך אבן הוא הספר תוכנו. על במעט מרמז הספר שם
שיטור". ושל משטרה של לסוציולוגיה "מבוא לשמש יכול הוא בספר, וכמצוין
וחשוב, מעניין נדיר, למסמך מארגן כמושג שימש השוטרים אלימות נושא

כפרופסיה. השיטור ולהבנת כארגון המשטרה מהות בהבנת העוסק

בנושא תיאורטי וידע מדיניות ספרות, מחקרים, של שנים חמישים סוקר הספר
מצויים כי מעלה, הארוכה הביבליוגרפיה ברשימת עיון שונות. בארצות משטרה
וספרים המשטרה, בנושא בעולם הדגולים המומחים של רבים ספרים בה
משטרה בנושא חשוב מדעי עת כתב מכל כמעט מאמרים ישנם נוספים. חשובים
ועלידי משטרות על שוטרים, על שבוצעו רבים מחקרים החוק, ואכיפת
והפיקוח המעקב בנושא היקף רחבי מחקרים הרשימה כוללת כן כמו משטרות,

חקיקה. והסדרי נהלים וכן שונות בארצות מדיניות על
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של והן הנושא של הן הבנה מאפשר שוטרים, אלימות נושא סביב הספר בניית
השונות. ברמות והמשטרה השוטר תפקיד של הייחודיים המאפיינים

הספר מבנה
שוטרים. אלימות של אחר בהיבט עוסק מהם אחד וכל חלקים שלושה בספר

שוטרים. אלימות של ובבעיה בתופעה דן הראשון החלק
לתופעה. והארגונית החברתית בתגובה עוסק השני החלק

ופתרונות. מדיניות מציע השלישי החלק
הביניים רמת הפרט, רמת דיון: של רמות משלוש בנוי בספר מהחלקים אחד כל
של אישיותיים  הפסיכולוגיים ההיבטים את בוחנת הפרט רמת הארגון. ורמת
הארגון ורמת וארגון מצבים אנשים, בין במפגש עוסקת הביניים רמת השוטר;

מהי. שוטרים תרבות להגדיר ומנסה לחברה, משטרה בין הקשר את בוחנת
ופתרונות תשובות האקדמית, חזותו אף על בספר, למצוא יכולים משטרה אנשי
בעבודת העולות וההתחבטויות, הדילמות המקצועיות, השאלות מן לרבות
מערכת לאנשי דרגה, בכל שוטר לכל חובה ספר הוא הספר היומיומית. המשטרה

ולסטודנטים. אקדמיה לאנשי החלטות, למקבלי החוק, אכיפת

בספר נושאים
והסברים היבטים,דפוסים אלימותשוטרים ראשון: חלק

וכוח ממשטרה
משטרה בין בקשר שדן החלק, לציון ראוי בפרק הנדונים החשובים הנושאים בין
עלידי כוח לו שהוענק אחר, גוף מכל יותר דמוקרטית במדינה "המשטרה וכוח.
וכמהותית כמרכזית נתפסת בכוח השימוש יכולת בכוח, משתמשת המדינה,
.(2 (עמ' נדירות" לעיתים או כלל בכוח משתמשים אין אם גם השיטור, לתפקיד
עוצמה לבין (?0106) כוח בין בדיון ומבחין כוח, מהו מגדיר אמיר פרופ'

בכוח שימוש לבין סביר בלתי אך הכרחי בכוח שימוש בין מבחין הוא .(?0\6¥?)

נרדפים מונחים אינם מסביר, שהוא כפי ובאלימות, בכוח שימוש הכרחי. בלתי
שהיה כפי או להכרחי מעבר מותר פיסי בכוח שימוש היא "אלימות וזהים
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עוצמה או כוח ומאידך, לגיטימית, שיטור משימת ביצוע כדי תוך במצב, מוצדק
מנת על פיסי), כוח כולל אך פיסיים דווקא (לאו כפייה אמצעי הפעלת פירושם
יש .(17 (עמי לגיטימית" משימה ביצוע כדי תוך התנהגות, למנוע או לחייב
וכן ופוגעת, גסה מאיימת, בלשון כשימוש גס אלימות המגדירים חוקרים,

והאזרח. האדם זכויות את המפירה בסמכות, לרעה שימוש
כמו שונים מתחומים ניתנים ובאלימות בכוח לשימוש כלליים הסברים
תפקיד של הייחודיים המאפיינים את הבודקת העבודה", של "סוציולוגיה
השוטרים. של הסולידריות תחושת ואת במשטרה העבודה סביבת את השוטר,
בין מפריד והוא התופעה, על העבודה תנאי השפעת על אמיר עומד בהמשך,

הנחקרת. לסוגייה בזיקתם ואובייקטיבים סובייקטיביים גורמים

השוטר של ואישיותיים פסיכולוגיים מאפיינים הפרט רמת
או שוטרים של מיוחדות תכונות אותן את המחבר מציג האישי בהיבט  תכונות
יש אם בדקו חלקם בנושא, שנערכו רבים מחקרים סוקר הוא השוטר. אישיות
המאפיינות מיוחדות, תכונות ישנן והאם מקצוע, לבחירת אישיות בין קשר
שוטרים. והתנהגות שוטרים עמדות בדקו אחרים מחקרים למשטרה. מתגייסים
עם נמוך סוציואקונומי ממעמד כמוצא למתגייסים, דומים מאפיינים נמצאו
גיוון קיים שלאחרונה מציין, אמיר ושליטה. לכוח ורצון קשיחות של רקע
ומשכילים בנימיעוטים נשים, שיותר היות למשטרה, המתגייסים במאפייני

לשירות. נכנסים
נעשים "איך של השלבים ואת התהליכים את מתאר המחבר  סוציאליזציה
החל והשינוי בשדה המפגש וההיכרות, הקבלה הבחירה, שלב את כולל שוטר",
לימוד במהלך השוטר. בזהות הסופי השינוי חל שבו ההמרה, שלב עד בשוטר
ונורמות עמדות בסיסית. מקצועית ואישיות זהות נוצרת השוטר תפקיד וביצוע
תוך פורמלי, ובלתי פורמלי חיברות בתהליך ונרכשות נלמדות שוטרים של

עבודה. בקבוצות והשתתפות בשדה תפקוד
דומות. תכונות מספר אלא שוטרים של אחת אישיות שאין מדגיש, הכותב
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לגבי שנבדקו והשערות שנערכו אמפיריים מחקרים סוקר אמיר פרופ'
של מאפיין על מצביעים המחקרים השוטרים. של האישיותיים המאפיינים
חד תוצאות מראים אינם אך בעייתיים, שוטרים אצל סמכותית אישיות
ושוטרות שוטרים בהתנהגות הבדלים על מצביעים אחרים מחקרים משמעיות.
ופחות לתושבים סיור שוטרי בין יותר נעים למפגש השוטרות של תרומתן ועל
שוטרים בעמדות הבדלים לגבי שנעשו מחקרים גם מציין הספר בכוח. שימוש

שונות. אתניות מקבוצות שוטרים של והתנהגות

ולהמון לקבוצות יחידים. לתושבים שוטרים ביו מפגש הביניים רמת
תכונות את שוטרים בפירוש בעיקר עוסקת המצבית הגישה  המצבית הגישה
מצב תכונות ישנן להגיב. כיצד ולהחליט לשקול מנת על בו, והמעורבים המצב

בו. שימוש המעכבות מצב תכונות וישנן פיזי, בכוח שימוש המעודדות
ישנה ואם גלויים או ציבוריים מקומות ואזור, מקום הס משפיעים משתנים
לאלימות. פוטנציאל מלאי הס המון" ''מצבי לא. או אחרים שוטרים של נוכחות
לאלימות הפוטנציאל שבהם המצבים, את אמיר פרופ' סוקר זה פרק כל לאורך
להתמודדות דרכים של ואופרטיביות תיאורטיות וגישות מחקרים ומביא גבוה,

בהם. לאלימות הפוטנציאל והקטנת אלה מצבים עם
את השלבים, את ומתאר שוטרים, ולאלימות המון" ל"מצבי פרק מייחד המחבר
לפי בהם. הסלמה למנוע ניתן וכיצד אלה מצבים של הדפוסים ואת התהליכים
דעת, שיקול מפעיל הוא לנהוג, כיצד ברורות הנחיות שלשוטר למרות זאת, גישה
חש השוטר כאשר בעיקר שרירותיים, לפתרונות להיסחפות אפשרות ישנה שבו

בסמכותו. פגיעה או הגופנית לשלמותו מיידי איום

הארגון רמת
המשטרה, של התפקידים ואת המטרות את בוחנים הסוציולוגית ברמה הסברים
להוביל עשויים או מובילים הם וכיצד פורמלי והלא הפורמלי הארגון מבנה את
ישנם המשטרה תפקידי שבהגדרת סברה, מעלה המחבר לאלימות. או לסטייה

ולאלימות. בכוח מופרז לשימוש להוביל העלולים וסכנות, סתירות ניגודים,
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קבוצתי, או אישי לחץ היוצרים הארגון, במבנה התנאים נבחנו זה בפרק
סוטה. להתנהגות מביא שלעתים

הסטטיסטיים" "למספרים הלחץ כמו פורמלי ארגוני ללחץ דוגמא מביא אמיר
וחקירות תיקים מעצרים, מספר עלפי ויעילותה, משטרה פעולות והערכת
להוביל העלולה המשמרות, עבודת היא הארגון של נוספת תכונה שנפתחו.

הלילה. משמרת כמו מסוכנות במשמרות במיוחד לתוקפנות,
ארגונית לתרבות שבמקביל ידוע, השוטרים. בתרבות מרתק דיון ישנו זה בחלק
לשוטרים המיוחדת חברתית, מקצועית תרבות מתקיימת המשטרה של מנהלית
הכוללת חברתית, תרבות לבין מקצועית ארגונית תרבות בין להבחין יש בשטח.
התרבות נרכש. ופרגמטיזס בריא הגיון דרך, קיצורי המיומנות, האומנות, את
מנחים, וכללים עמדות ופילוסופיה, עולם השקפת הקבוצה לחברי מספקת

ואתוס. להתנהגות הצדקות
התכנים ואת השוטרים לתרבות המקורות ואת הרקע את מתאר המחבר

שלה. והמאפיינים
שבהם לתנאים הסתגלות הסדרי מערכת השוטרים בתרבות לראות ניתן
יעילות, סודיות, וסכנות, סיכון מאפיינים התרבות את השיטור. עבודת מתבצעת
וגבריות מחויבות נאמנות, מיוחדים, ומשפחה חברה חיי רוח, קור אוטונומיה,

וציניות. שחיקה לחץ, עגה, במשטרה), משרתות נשים אם (גם
בתרבות קודים ישנם לאלימות. שוטרים תרבות בין הכותב קושר בהמשך,
המוביל ואינסטרומנטלי, פונקציונאלי ערך להם שיש המקצועיתחברתית,
שיטור לסגנונות אפשרות היוצרים בתרבות, קודים גם ישנם אך יעיל, לשיטור
בין האיתנה והסולידריות אלימים מעשים מבצעי על הגנה כמו וסוטים, חריגים
המסקנה לשינוי. ולהתנגדות לפיקוח להתנגדות מובילים אלה כל שוטרים.
ארגונית, תרבות שינוי הוא ביותר הטוב הארגוני שהשינוי היא, זה מפרק העולה
הפנמת מעודדת ובארגון ביחידה האווירה שבו מוסרי", "אקלים יצירת ע"י

הארגון. וכללי החוקים
השוטרים, תרבות של שלילית כוללנית תפיסה על ביקורת מציג אמנם המחבר
התכנים ואת שוטרים תרבות של קיומה את מוכיחה הספרות כי מציין, אך
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חלו זה, בנושא במחקר החלו שמאז מציין, הוא עוד משטרתי. ארגון בכל שלה,
במשטרה. רבים שינויים

הפרק לחברה. משטרה שבין היחסים את אמיר בודק הסוציולוגית ברמת בנוסף,
וממקד סיבותיה, ועל שוטרים לאלימות המקור על לגמרי שונה מבט נקודת נותן
השוטר. של אישיות בתכונות ולא והקהילה החברה של בתכונות הבעייתיות את
לא שיטור בסביבת נדירה תהיה שוטרים שאלימות היא, המרכזית ההנחה
גבוהים. פשיעה שיעורי בעלת למשטרה, ועוינת אלימה בסביבה ושכיחה אלימה,
מחקרים לפי שונות. שיטור שיטות יוצרים קהילהמשטרה ביחסי הבדלים
בהרגשת קשורה תהיה שונות בקהילות שוטרים של האלימות רמת רבים,
עבודתם. בסביבת השוטרים שחשים המדומה, או האמיתי והסיכון, האיבה
התושבים, תמיכת את מקבלת המשטרה שבהם במקומות בהסכמה שיטור

בכוח. שימוש בפחות לפעול מאפשר

שוטרים לאלימות החברתית התגובה שני: חלק
ומדינה חברה משטרה

המחבר שוטרים. לאלימות החברתית התגובה מוצגת הספר, של השני בחלקו
הפנימי הפיקוח צורות ומהן שוטרים, לאלימות החברתית התגובה מהי בודק
זאת סוגייה בדיקת להגבילה. מנסות או שוטרים אלימות המונעות והחיצוני,
המשטרה. אחראית מי ולגבי מי, כלפי  אחריות של יותר עקרונית שאלה מעלה
משטרה שבין מאוד, הייחודית בדינמיקה לדיון המחבר את מעבירה זאת שאלה

ולמדינה. לחברה
היא גיסא, מחד שבו במצב, נמצאת דמוקרטית מודרנית בחברה המשטרה
והסדר החוק שמירת על ואחראית המדינה, של ביצועית כזרוע משמשת
זכויות על להגנה המחויבת רשות, מהווה המשטרה  גיסא ומאידך החברתי,
והנחות עקרונות מספר נידונים זה בהקשר לקהילה. שירות מתן ועל חברתיות

יסוד:

רבים, ניגודים יש לדמוקרטיה משטרה שבין בקשר  ודמוקרטיה משטרה
בין מתח ויוצר בעייתי, הוא בדמוקרטיה המשטרה תפקיד ודוערכיות. עימותים
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כלל זכויות לבין עליהם, להגן והצורך ושוויון) (כזכויות הדמוקרטיה ערכי
כמעט ארגון בהיותה לדמוקרטיה, סכנה במשטרה רואים חלק והשלטון. הציבור

רב. כוח בעל צבאי
והמשטרה פוליטי, הוא שיטור כל כי היא, הקיימת ההנחה ופוליטיקה משטרה
להיות יכולה ולא אינה המשטרה עוצמה. ושל כוח של חברתי ממערך חלק היא
בתחומים לראות אפשר הפוליטית המעורבות את פוליטית. מבחינה ניטרלית
בטרור. ללוחמה הפיקוח מסוכנויות אחת היא משטרה שונות. וברמות שונים
המשאבים מדיניות. פי על עדתיות מהומות או פוליטיות הפגנות מפזרת היא
אוכפת ומשטרה הממשלה, למדיניות בהתאם מופנים למשטרה והתקציבים

פוליטית. ממשלה של מדיניות
משטרה שבין המתח את היוצרים המשתנים אחד  ("1)150:1:6*1011") דעת שיקול
משתמשים שרבים מושג, הוא דעת שיקול הדעת. שיקול הוא לקהילה או לחברה
''פרדוכס את מציג הוא ולהגדירו. לנתחו לנכון מצא אמיר מנחם ופרופ' בו,
בדרגות אך והחלטות הכרעות מתקבלות במשטרה הדרגים בכל שלפיו הכוח",
למתח מקור וזהו דעת שיקול להפעיל יותר רבה יכולת קיימת ביותר הנמוכות
לקהילה. המשטרה ובין המנהליים בתפקידים לשוטרים הסיור שוטרי בין
הארגון ועל השוטר, של דעת בשיקול הכרח שקיים מראים הרבים המחקרים

השוטר. של האישי הדעת שיקול על לפקח ולנסות העובדה, את לקבל

המשטרה על פיקוח
הדעת שיקול ולהגבלת המשטרה על לפיקוח אמיר פרופ' מתאר שאותן הדרכים,
ושימוש ויישומה, הקהילתי השיטור פילוסופית של אימוץ עלידי הן השוטר, של
הציבור, עם פעולה לשתף חייבת המשטרה זאת, בצורה בעיה". ממוקד ב"שיטור
היא נוספת דרך סטייה. של בעיות לפתרון בקהילה ולהיעזר ביקורת לקבל

המשטרה. של פרופסיונליזציה
בדרגים יותר היא במשטרה המקצוענות כי עולה, אמיר שסוקר מהמחקרים
קרה אכן וזה המשטרה, התמקצעה אם גם ולכן בשטח, ופחות המנהליים
לא אך חשוב פרופסיונליזם והשחיתות. האלימות פחתו לא האחרונות, בשנים
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שהפיקוח מכיוון במיוחד זאת, שוטרים. סטיות למנוע כדי מספיק,
כי הטוענים, יש הסיור. בתחום יחסית חלש עדיין במשטרה הפרופסיונאלי

לדורשו. כמשטרה בירוקרטי בארגון קשה וכי אישי, עניין היא פרופסיה

המשטרה על פנימי פיקוח
התנהגויות לבקר והציבור השלטון סוכנויות שבידי הנפוצים האמצעים אחד
זה בפרק הציבור. תלונות הוא אותן, ולמנוע עליהן לפקח שוטרים, של סוטות
יכולת ואת שוטרים כנגד בתלונות טיפול של מנגנונים אמיר פרופ' סוקר
שנערך בנושא, ומעמיק מקיף מחקר מציג הוא היתר, בין התלונות. של ההרתעה
משמעת חיזוק מטרות: כמה ציבור לתלונות ליחידה כי ושמצא, באנגליה,
במשטרה הציבור אמון חיזוק למתלוננים; רצון ושביעות סיפוק מתן השוטרים;

משטרה. למנהל משוב ומתן
משמעתי כאמצעי משמשות הן שבה והדרך נפוצות, תלונות מוצגות בהמשך
חיצונית. או פנימית להיות צריכה אלה תלונות חקירות האם דיון, קיים מרתיע.
לתלונות בספר המוצעים והחשובים המעניינים מהפתרונות אחד  ופשרה תיווד
תהליך מתאר המחבר ופשרה. תיווך של פורמלי בלתי פתרון הוא שוטרים נגד
מציעים התלונה, הגשת בשלב כבר ובו מעשור, יותר כבר באנגליה שקיים
,(]\16>113101) מתווך של תפקיד נקבע פורמלי. בלתי פתרון ולשוטר למתלונן
או השוטר התנצלות כגון חקירה המשך במקום פשרה למתלונן להציע היכול
בשנים בעלייה היא בפשרה השימוש מגמת הבעיה. לליבון פגישה תיאום
רק ולו רצוי, הליך זהו כי ומציין, בישראל, ליישמה מציע המחבר האחרונות.
למתלוננים. רגשי ביטוי ומאפשר ומסובכות, ארוכות חקירות מונע שהוא מפני

המשטרה על חיצוני פיקוח
על החיצוני והפיקוח הביקורת כי אמיר, פרופ' טוען הדיון של זה בשלב
פיקוח נגד טיעונים מעלה המשטרה רצויים. ואף נמנעים בלתי הם המשטרה
שתיקה קוד ישנו לחקור; ביותר המיומן הגוף היא המשטרה למשל: חיצוני.
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יכולת אין חיצוני לגוף לשבור; יוכל לא חיצוני שפיקוח שוטרים של והסתרה
כיום, כי, מציין המחבר ועוד. שונים במצבים שוטרים התנהגות לשפוט
לזו המדיניות שינוי בשל הן חיצוני, פיקוח של להסדרים יותר נענית המשטרה
המשטרה ביכולת הספק הטלת בשל והן שירותים, ומתן קהילתי שיטור של

אותם. ולחקור שוטריה על לפקח
ושל שלהם המבנה של החיצוני, הפיקוח גופי של מעניין פירוט בספר ניתן
דוגמאות נותן המחבר חיצוני. פיקוח של היעילות שאלת ונדונה סמכויותיהם
(ועדות באנגליה ?01106 110118ג001 כ המשטרה על חיצוני פיקוח צורות של שונות

משטרה). בענייני המטפלות אזרחים
במודל המשטרה. על אזרחים של ביקורת ועדות קיימות ובאנגליה בארה"ב
ואילו אזרחים, של ביקורת ועדת היסטורי באופן עיר בכל התפתחה האמריקני

חקיקה. עלפי מוקמות אלה ועדות באנגליה
על ביקורת והמלצות, מידע תחומים. בשלושה לתרום יכולות אזרחים ועדות
ועדות ותוצאותיהן. בתלונות טיפול על ופיקוח המשטרה שמקיימת הליכים
אזרחים שתלונות האמונה, את ומחזקות אמינות, של תחושה מקנות אזרחים
הכותב המשטרה. על יעיל פיקוח מנגנון מהוות גם הן הולמת. בצורה מטופלות
בין רב המתח שבהם במקומות בארץ, מקומיות אזרחים ועדות ניסוי מציע
או, המקומי המשטרה מפקד עם פעולה תשתפנה אלה ועדות למשטרה. הקהילה

המקומי. לשלטון המשטרה בין יזומים מפגשים ימוסדו שלחילופין,

ופתרונות מדיניות חלקשלישי:
ותכניות, פתרונות מדיניות, מוצעים שבו בפרק ספרו את חותם אמיר פרופ'

הארגון. וברמת הביניים ברמת הפרט, ברמת  התופעה של השונות ברמות
אילו היחיד, ברמת בה ולטפל אלימות למנוע ניתן איך מוסבר  הפלט ברמת
נאותים, עבודה תנאי ליצור ניתן וכיצד לשוטרים, לתת רצוי והכשרות קורסים

שיטור". "אומנות את ולפתח שוטרים על לפקח

167



אמיר למנחם בפיקוח" "כוח חדש: ספר סגל רינת

אמיר, מציע ובתחנות, הביניים ברמת אלימות למנוע כדי  הביניים ברמת
הפעלת גם כמו קהילתי, שיטור או בעיה ממוקד שיטור של אידיאולוגיה הפעלת

המטה. עם פעולה בשיתוף שוטרים אלימות למניעת חוליות
למרות רפורמות, לביצוע שונות גישות אמיר מציג הארגון ברמת  הארגון ברמת
מבניים כוחות בשל במשטרה רפורמות לבצע קשה כי הטוענת, הפסימית הגישה

זאת. המונעים השוטרים ובתרבות המשטרה בפיקוד
לתוכניות השוטרים התנגדות על להתגבר שכדי מציעות, שהוצגו הגישות
בצורה מלמעלה לאכוף יש תכניות ובביצוע. בתכנון אותם לשתף יש ולרפורמות,

והקהילה. השוטרים לצורכי היענות תוך ונמשכת, נחרצת מעשית

לשערורייה, הופך אירוע "כאשר והזמן. האירועים במבחן עומד אמיר של ספרו
ממונים ואף סוטים שוטרים לדין ולהעמיד הבעיה, את לחקור ציבורי לחץ ונוצר
כרקע לשמש היכולה הזדמנות, זאת ומפקדים, שוטרים פיטורי כדי עד עליהם,
זו זמן בנקודת קהילהמשטרה. ליחסי חדשים כללים ולקביעת לשינוי וכמנוף
הדרושים המשאבים את תפקודה, יכולת את המשטרה, תפקידי את לבחון ניתן

".(322 (עמ' הישרדותה אופן ואת לה

בעברית שנכתבו החשובים המסמכים אחד הוא בפיקוח" ''כוח הספר לסיכום,
ושל מדיניות של תיאוריה, של השונות ברמות עוסק הספר משטרה. בענייני
שימוש תוך האחרת, ברמה להסברים דיון של אחת מרמה ועובר יישום,
משטרה לאנשי בספר המועלים הנושאים חשיבות אקדמי. ובידע במחקרים

החלטות. וקבלת מדיניות תכנון של ברמה היא מדיניות ולקובעי
את ישלים בישראל, זה בתחום הקיים את שיבדוק מחקר, או המשך ספר

המשטרה. מדעי בנושא ידע שיבקש מי לכל התמונה,
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משטרתישראל ,2000 שמורות, הזכויות כל © 198  169 עמי ,4 גיליון ,2000 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (45ח!1נן86) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

סמים בנושא אזורי הבין הכינוס אירוע: סקירת
1999 באוקטובר 14  13 ברמאללה,
אכיפה* סוגיות בנושא הרביעי המושב

אסתרמן* תמר וערכה: תרגמה
*5ט7/י, 1א6א> ע/ק"/ק 6$* י?*, //.יק// אחקר א?(ר אסץח, .

א66רת>76^

המלחמה בנושא פלסטיניות ישראליות סדנאות  ורקע הקדמה
בסמים:

של סדרה התקיימה שונים, תורמים של ובתמיכתם האחרונות השנתיים במהלך
פלסטינים מומחים של בהשתתפותם בסמים, המלחמה בנושא סדנאות
בסמים, במלחמה העוסקים הצדדים, בשני השונים הארגונים מן וישראלים
נציגי אוניברסיטאות, נציגי ובישראל, הפלסטינית ברשות ממשלה משרדי נציגי

הצדדים. משני שונים לאממשלתייס ארגונים של ונציגים המשטרות שתי
בבעיות אזורי דיאלוג גם כמו פלסטיניישראלי, דיאלוג לקדם נועדו הסדנאות
יוכלו שדרכם פתוחים, תקשורת ערוצי ליצור וכן הסמים, נגע של ספציפיות
את ולתאם מידע לחלוק ובישראל הפלסטינית ברשות מקבילים וגופים רשויות

הסמים. בנגע במלחמה פעולותיהם
הסמים שנגע הוא, זה, מתמשך פרויקט מאחורי עומד, ועדיין שעמד, ההגיון
שהסמים כולו), לאזור גם (כמו השכנות החברות לשתי משותף איום מהווה

שבו לנושא, הסמים בנגע המאבק את להפוך יש ולכן גבולות", מכירים "אינם

(0£?  00110מ00£ ת10;6131ק000 ?0111101311011) כלכלי'' פעולה לשיתוף "הקרן ע"י אורגן
הרשות בשיתוף ח0?),  ?3165*1116 001111011 0^ 9631111) לבריאות הפלסטינית המועצה

בסמים. ללוחמה הפלסטיני והמינהל בסמים ללוחמה הישראלית
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במהלך הצדדים. בין ואיאמון מתח הגורם נושא במקום משותף מאבק מתקיים
והכשרת הדדיים ביקורים וכן משותפות סדנאות מספר התקיימו הפעולה שיתוף

אדם. כוח

ברמאללה באוקטובר 1314 התאריכים בין התקיימה אשר האזורית, הסדנא
הבריאות ומועצת (0£?) כלכלי פעולה לשיתוף הקרן בחסות ואורגנה

נפגשו, בסדנא כה. עד במספר השישית הסדנא הייתה ,(?011) הפלסטינית
מהרשות מישראל, המקצועיות הקהילות של רשמיים גורמים לראשונה,

וממצרים. מירדן הפלסטינית,
שהתקיימה הקודמת לסדנא ישיר המשך הייתה יומיים, שנמשכה זו, פעילות
הסמים. נגע של והמשפטיים החוקיים בהיבטים בעיקר ושעסקה ,1999 במרץ
ביניהם נושאים, של רחב מגוון הציגה זו סדנא הקודמת, הסדנא כמו שלא אלא
נושאים של זה רחב מגוון ואכיפה. חוקיות סוגיות וכן ולטיפול למניעה מודלים
אזורי פעולה ושיתוף לתיאום שתוביל הבנה לקדם האמיתי הצורך על לענות בא

אלו. חשובים בהיבטים
מישראל, בסמים המלחמה רשויות של נציגים לראשונה, יחד, כינסה הסדנא
אקדמיה אנשי משטרה, קציני גם כמו וממצרים, מירדן הפלסטינית, מהרשות
כל הפלסטינית. ומהרשות מישראל הסמים בנגע המלחמה בתחום ומומחים
היחידים המנצחים סדירה ותקשורת פעולה שיתוף ללא כי הסכימו, המשתתפים
הצרכים, אודות פתוח דיון התקיים כן כמו הסמים. סוחרי יהיו זו במלחמה
כיצד רעיונות והועלו השונות, המערכות נתקלו בהם והקשיים הניסיונות
פעולה. ושיתוף תיאום באמצעות הקשיים עם ולהתמודד אלו לצרכים להיענות
לאתגר נענו הצדדים כל אך אלו, רגישות סוגיות על לענות קלה משימה זו אין

הסמים. נגע נגד במלחמה משמעותי בצעד ונקטו
עלפי לקבוצות המשתתפים חולקו הפרונטליות ההרצאות של סיומן עם
קונקרטיות בהצעות ודנו וחוק), טיפול מודעות, מניעה, (אכיפה, מקצועם
והופצה מודפסות, בחוברות הסדנא ,סוכמה כן כמו הפעולה. שיתוף לקידום

הפלסטינית. וברשות בישראל בדבר לנ1געים
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הכינוס של הרביעי המושב

נציגי חלק בו ונטלו החוק, אכיפת של להיבט יוחד זה כינוס של הרביעי המושב
הנושא הצגת בתום וממצרים. מירדן מישראל, הפלסטינית, מהרשות משטרה

הכינוס. באי לשאלות המציגים ענו
הפלסטיני המינהל אלזוהירי, מחמוד קולונל ההופעה: סדר לפי השתתפו,
במשטרת אזרחי ומשמר קהילה אגף ראש רז, יעקב ניצב סמים, למלחמה
סמים, למלחמה הירדני המינהל זועבי, אל מוחמד לוטננטקולונל ישראל,
המושב. יו"ר בסמים. למלחמה המצרי המינהל סאמאק, אחמד ג'נרל בריגדיר

ירושלים. העברית, האוניברסיטה שלו, אורית גב'

בכינוס המשתתפות המדינות נציגי דברי

 בסמים ללוחמה הפלסטיני (המינהל אלזוהירי מחמוד קולונל
.(?^1)/1  1£811111311ג? ,\11*1 1)111§ ^(11111111811^1011

הפלסטיני המינהל של המבט ונקודות התכניות ההרצאה: נושא

בסמים ללוחמה
בעיה הנה הסמים בעיית הבאות. השנים לחמש שהכנו פעולה תכנית היום נציג
הראשון הדבר אפשרי. אינו העולם בכל הסמים להפסקת החלום חברתית.
הדבר הסמים. סוחרי מספר את האפשר, ככל להפחית, הינו לעשות שביכולתנו
של נכון לאבחון להגיע מנת על וגמילה. טיפול למכורים לאפשר הנו  השני
אשר הפלסטינית, ובחברה חברה, בכל בה, לטפל ניתן וכיצד הסמים בעיית
הדורש מדעי, ניתוח לבצע צריך בפרט, סמים, מבעיית סובלת ועדיין סבלה

העבר. בטעויות להכיר וצריך הקהילה, מצב של מומחיות,
מקורות את להפסיק יש ראשית, סמים. עם להתמודדות רבות דרכים ישנן
ולמצוא הבינלאומיים בגבולות לשלוט לסם, הביקוש את ולהפחית האספקה,
אנו הגבול. של השני בצד המשטרתית העבודה לבין שלנו הצרכים בין איזון
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ובביקוש בהיצע במאבק המשטרה, השתתפות את להבטיח כן גם חייבים
הסחר הפסקת מניעה,  מישורים בארבעה להתקדם יכולה התכנית ברחובות.
סם תחליפי בנושא מתמיד ובירור העבריינים ועל הרחוב על השגחה בסם,

למכורים. מניעה ותכניות

הסמים, להפצת הסיבות הבנת עלידי מתאפשרת בלתיחוקיים סמים מניעת
לחברה מובילה אשר מוצלחת, תכנית נוצרת כך השימוש. תוצאות של והערכה
להפחית ביותר המהירה הדרך הנה סמים להשגת האפשרויות הקטנת בריאה.
לצרות. אנשים להכניס קלה דרך חינם סמים המסחר. ואת ההתמכרות את
בשכונות, עבודתן את מושלם, באופן עדיין, מבצעות לא 1/ס\^? ה יחידות
העבריינים בזיהוי מתמקדות התכניות לעתיד. הפעלה תכניות קיימות אולם

והפצה. סחר גידול, של בתחומים המקצוענים

מתבקשים הם זה. בתחום אחריות ולרוקחים לרופאים הבריאות, למשרד גם
למספר זאת, וגם ביותר, הכרחי הדבר אם אלא רפואיים סמים לרשום לא
בזמן השימוש את ולהפסיק המטופלים, אחר לעקוב עליהם חולים. של מינימלי
להעריך עליהם צורה. בכל סמים להשיג המכורים את לעודד להם אסור מתאים.
חייבת זו הערכה הפלסטינית. בחברה בסמים שבשימוש הנזק ואת הסכנה את
במשמעויות וכלה ושורשיה הבעיה מגודל החל מדעית, תשתית על להתבסס

והפיזיולוגיות. הפסיכולוגיות החברתיות,

הבסיס להיות יכול הטיפול, למרכזי מגיעים אשר והמכורים, הסוחרים חקר
הסמים. סוגי לכל להתמכרות מובילות אשר בעיות, באותן ונפשי פיסי לטיפול
על מידע לנו נותן סחר, כגון חוקיות, לא לפעולות המניע שבחינת יודעים, אנו
ומחקרים ממשלתיות סטטיסטיקות הסמים. עם חוקית לא להסתבכות הסיבות
של מספרם על בבתימשפט, הסמים תיקי מספר על נתונים לנו נותנים קודמים
על הסמים, לחלוקת הדרכים על כמותם, ועל הסמים סוג על וסוחרים, פושעים
שלהם, החברתי הסטטוס ועל האנשים סוגי על לחקירה, שעוכבו האנשים מספר
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סיבוכים של וסוגים סיבות ועל בסמים השימוש עקב המוות מקרי מספר על
להתמודדות הקהילה את מכינה הללו הנתונים כל של הערכה פסיכולוגיים.
ועל הסמים על רקע מידע לתת מנת על והמכורים, הסוחרים נגד נכונה

להועיל. היכולים הפתרונות, סוגי את ולהכיר סכנותיהם,

תכניות של מחקרים הצגת עלידי החינוך, בתחום מניעה פעולות מתכננים אנו
לסוג מתנגדים אשר אנשים ישנם ובירדן. במצרים עכשיו המתקיימות מניעה,
להתנסות ורצון סקרנות בצעירים לעורר עלול שהדבר בטענה, זה, הסברה
מונע בביתהספר, למידה תכניות קיום כי לטעון, גם ניתן אולם, אלו. בדברים
את מדגישים אשר זולים, ממגזינים או מחבר מוטעה מידע לקבל מבניהנוער
חינוכיות לתכניות בסמים. השימוש עלידי המושגים ההתלהבות ואת התענוג
הרגעה. ובסמי בסמים בשימוש הגידול לעצירת במאבק חשוב תפקיד יעילות
תהליך להיות צריך הפלסטינית, בחברה סמים, נגד החינוך דרך ההשפעה תהליך
מקיפה, תכנית  מומחים ועדות עלידי שיוכן ונלמד, היטב מנוהל מתמשך,
לבעיותיהם, פתרון במציאת להם תעזור אשר לקלוט, יכולים ובנינוער שצעירים

ולתרופות. לסמים חזרה ללא בעתידם קדימה להמשיך שיוכלו כדי
מתכנית אינטגרלי חלק להיות צריכים מניעתיות ופעילויות מניעתי חינוך
סרטים, וידאו, הדגמות לכלול צרכים הם ממנה. נפרדים ולא הלימודים
עיתונים, לסמים"; "לא הסיסמא את נושאים אשר ספורט, ופעילויות מסמכים
גמילה. ובאתרי לסמים מכורים מסתובבים שבהם באתרים, וביקורים כתביעת
אמורות אלו תכניות סמים. ללא בריא, חיים סגנון מעודדת החינוך השפעת
כלכליים, חברתיים, בהקשרים ולעסוק האקדמי, בחינוך גם משולבות להיות
סקרנות יעלו אשר היבטים, לכלול צריכות אינן הן ובריאותיים. תרבותיים
הן החברה. על הסמים של והמזיקה השלילית ההשפעה את יראו אלא ורצון,
יש בכך. צורך יש כאשר אלו, סמים של הרפואי השימוש את להדגיש גם צריכות
מומחים של בפיקוח יהיה כמובן, אשר, ברור, מסר עם ועלונים חוברות לפתח
לתכנית הקדמה להוות צריכים האלכוהול ושתיית העישון כמו סוגיות בתחום.
חינוכיים מוסדות עם ומסודרות מאורגנות פגישות לקיים יש הזו. ההסברה
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ברדיו, שימוש תוך והחינוך, התקשורת דרך מודעות ולפתח הזה, בנושא
מרכזי על שהמידע חשוב, לנוער. ובפעילויות בעיתונים בכתביעת, בטלוויזיה,
המסר מהימן. להיות חייב המידע זו. מתכנית כחלק חופשי, יהיה והסיוע המידע
או מומחה אדם להיות חייב המידע מציג לייעץ. אלא להפחיד, צריך לא לציבור
צריך הוא מפורסם. אתלט כגון הצעירים בקרב פופולרית דמות ידועה, דמות
של השליליות וההשפעות בסמים, איהשימוש של היתרונות את להדגיש
חינוך דרך מודעות פונים. אליו הייחודי לציבור הרלוונטיות בסמים השימוש
ומשתלבת רחוק, לטווח תכנית שהיא מכיוון ביותר, היעילה התכנית הינה
צריכה התכנית הביולוגי. או המדעי הדתי, לחינוך במקביל הלימודים, בתכניות
ובאמצעי בשקופיות בתמונות, שימוש עשיית תוך התלמידים, לרמת להתאים

אחרים. עזר

הצעירים, על טובה השפעה יש דתיות, גישות טיפוח עלידי הדת, בעזרת למניעה
המכורים מטפלים. פני על דתיות פגישות מעדיפים לסמים רבים ומכורים
לעזור. מאוד יכולה כזו תכנית דתיים. ללימודים בדרךכלל, נענים, לסמים
מתח, של להורדה או להפחתה להוביל יכול זה בתפילות. השתתפות אפילו
חיוביות דוגמאות נתינת עלידי צעירים ולעודד המכורים, אצל וחרדה תסכול
משמעות לה ויש מוטיבציה, מעניקה האיסלאם דת ובדרשות. בהרצאות
לכך, מתכוונים אנו מטיפול, יותר טובה שמניעה אומרים, אנו כאשר טיפולית.
כך. אחר בהם לטפל מאשר בסמים להשתמש להתחיל לא אנשים לשכנע שעדיף
להשתחרר להם לעזור צריך מכורים? לנו יש כאשר לעשות יכולים אנו מה אך

בחברה. אקטיביים כחברים ולהשתקם האכזרי, מהמעגל

אפקטיבית: להתמודדות מאוד חשובות הבאות הדרישות
(הגדה הצפוניים במחוזות הפלסטינית, ברשות ושיקום טיפול מרכזי ייסוד
טובה טיפול איכות הבטחת עזה); (רצועת הדרומיים ובמחוזות המערבית)
יוכלו שהם כזו, בצורה והרחבתם למודרניים המרכזים הפיכת אלו; במרכזים
גם מרפאות להיות צריכות הפלסטינית. ברשות המחוזות כל את לכסות
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סוציאליים, עובדים פסיכיאטרים, של מיומנים צוותים הכשרת בבתיספר;
פיתוח דתיים; ומנהיגים קהילות ראשי מורים, רפואיים, צוותים רוקחים,
בינלאומיות; מודרניות שיטות פיתוח עם בבד בד והשיקום הטיפול טכניקות
החשוב והדבר בבתיחולים, רק אינו במכורים שהטיפול לכך, המודעות הגברת
ניוד והשיקום; הפיסית הגמילה שאחרי הטיפול הינו הגמילה בתהליך ביותר

לסמים. מכורים יש שבהם לאזורים, מומחים צוותי
למכורים יעזרו התנדבותית, רוח להם ויש בעבר טופלו אשר לשעבר, מכורים

חבריהם. על חזקה השפעה להם שיש בגלל החדשים,
בנוסף ומוסדות, ועדות בשיתוף מעקב, תכניות דרך הטיפול, לאחר שיקום ביצוע

והשיקום. הטיפול תקופת במשך המכורים למשפחות עזרה למתן
כדי ופרטיים), רשמיים לא (רשמיים, לסוגיהם הטיפול מרכזי בין פעולה שיתוף

המכורים. לטובת מקיפים מאמצים לאחד

של הן הביקוש, הפסקת של הקטגוריה תחת כולם מצויים ושיקום טיפול מניעה,
זה עכשיו אך מאוד, הסמים מבעיית סבלנו בהתחלה אלכוהול. של והן סמים
הבריאותית הפיקוח מתכנית חלק להיות צריכה הפעילות רבה. במידה ירד
להיות כדי הדרגתי, באופן התכנית את להכניס צריכים הרשות. של והחברתית
דרך מהם. ולהימנע ביצוע כדי תוך המתקיימים שליליים להיבטים, מודעים
שישתתפו ומקומיות, לאומיות ועדות גיבוש עלידי היא ביותר הטובה הפעולה
של המטרייה תחת יהיו אלו ועדות כאחד. ופרטיים ממשלתיים מוסדות בהן,

הנכונות. ההחלטות את יקבלו אשר יותר, גבוהה לאומית וועדה
נעשה לא הדבר אולם וועדה, לכונן צו פרסם אמנם ערפאת הראש יושב כבוד
פועלים אנו לכן, רצוננו. את משביע שאינו באופן כוננה הוועדה משרדו. במסגרת
עצמאי באופן נעבוד אנו לחברה. וכמועיל כנכון לנו שנראה באופן אותה לשנות
ועדת פועלת העליונה הלאומית הוועדה במסגרת הזו. בוועדה ומשרים מאנשים
השונים התקשורת לאמצעי העליונה הוועדה בין לקשר שתפקידה תקשורת,
זה, במצב לסמים. המכורים על וסטטיסטיקות מידע לאיסוף מידע מרכז ולמסד
שייצור שרירותי, מידע יצא שלא במטרה זה במאגר להשתמש יוכל חוקר כל

175



ברמאללה סמים בנושא אזורי הבין הכינוס אירוע: סקירת אסתרמן תמר

מדויק מידע נספק אנו ממגיפה. סובלת שלנו שהארץ אמירה עלידי בעיות,
כדי לאומית קרן להקים יש הללו. הבעיות את לפתור הנכונה הדרך את ונמצא
לסמים למכורים ולעזור הביקוש את לעצור אלו, בתכניות לתמוך
סמים. מסוחרי חולט אשר בכסף, ממומנת להיות צריכה זו קרן ולמשפחותיהם.

משטרתישראל) אזרחי, ומשמר קהילה (אגף 1ז יעקב ניצב
בהתמודדות הקלאסי המודל מול הקהילתי המודל ההרצאה נושא

אמצעים או מובנה קונפליקט  הסמים נגע עם המשטרתית
משלימים

גם קטן, כפר להיות הופך העולם ברמאללה. כאן להיות רב ועונג לי הוא כבוד
נשתף השני, את אחד שנפגוש לכך רבה חשיבות קיימת ולכן התיכון, במזרח
פתוחים. תמיד יהיו התקשורת וערוצי מקצועיות מבט נקודות נחליף פעולה,
בהתמודדות הקלאסי המודל מול הקהילתי המודל הוא הרצאתי נושא
הטיפול לדרך חשיבה גישות שתי להציג מעוניין אני הסמים. נגע עם המשטרתית

בתופעה. המשטרתית
אלטרנטיביים מודלים בארה"ב, ולהצליח, להתפתח החלו 80 ה שנות סוף מאז
אכיפת מערכת התפוקקות של גוברת בעיה על תשובה לתת שנועדו שיטור, של
אימוץ בישראל. גם וגוברות ההולכות תופעות  שלה הרלוונטיות וירידת החוק
המשטרתי החשיבה מהליך שונים אלה רעיונות פשוט. אינו הללו המודלים
שלה המבנה המשטרה, תפקיד של לחלוטין שונה תפיסה מחייבים הם הרגיל.

שלה. ההתמודדות ואופן
בדרום צ'רלסטון משטרת מפקד בארה"ב, הטובים המשטרה ממפקדי אחד
1.615 1^6 י>±<%3 בשם ספר 1989 ב פרסם ת6כ111161, §?6ל66111י01 קרוליינה,

שהביאו שלו, הפעולה אסטרטגיות את גרינברג מנתח זה בספר ."0111 8*16^5

גרינברג של העיקרית טענתו בעירו. בפשיעה 600/0 כ של לירידה האחרון בעשור
בו, השימוש ואת בסם הסחר את למנוע יכולה אינה החוק אכיפת שמערכת היא,
בעיית עם להתמודד הדרך לטענתו, עורכיהדין. את מסבסדות רק ופעולותיה
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עסקית. סוגייה כאל אליה להתייחס היא אחרות) פשיעה בעיות עם (כמו הסמים
מקורות את לנתק יכולה אינה שהמשטרה מאחר מוכר. ויש קונה יש עסק בכל
רק נשארת לקנות, לא הקונים את לשכנע יכולה אינה וגם מהמשתמשים, הסם
הסביבתיים, בתנאים אלא בקונה, ו/או במוכר לעסוק לא השלישית: הגישה
הקונים בין חיץ וליצירת נתון, באזור בסמים סחר להתפתחות שהביאו
אז אפשרי. בלתי לא אם ביותר, לקשה ביניהם המפגש את להפוך יש למוכרים.

אזור. מאותו הסמים פשיעת תיסוג

"החלונות בשם מאמר הוא גרינברג של הזו לגישה התיאורטי הבסיס
מבקרים זה במאמר .^115011 * ^011111§ ע''י 1982 ב שפורסם השבורים",
מתבססת עבריינות לטענתם, המסורתית. השיטור שיטת את המחברים
של להשתלטות יעד מהווים אלה ואזורים סביבתית, הזנחה בהם שיש באזורים,
את יותר עוד מעמיק זה ופחד מפשיעה, לפחד מביאה זו השתלטות עבריינים.
בתנאים לטפל צריך פשיעה, להפחית כדי כן, על שם. הפשיעה התבססות
פסיכולוגי אפקט ייווצר כך אותה. המבצעים באנשים ולא להיווצרותה שהביאו
ביחד לפעול אמורים 118011^ץ, * 11111€£§ עלפי השוטרים, לנסיגתה. שיגרום
על להקפיד חיצונית, הזנחה למנוע תנאים: אותם את לשנות כדי הקהילה עם
למנוע אחרים, הזנחה וסימני שבורים חלונות מיידי באופן לתקן טיפוח,
תנאים ליצור כזה ובאופן וכוי, ברחובות להתגולל וממסוממים משיכורים

אלה. מאזורים הפשיעה את שיבריחו
מטרת  החדשה לגישה הרגילה הגישה בין ההבדל את אחד, במשפט לסכם, ניתן
לפי מטרתה, ולהענישם". סמים עברייני "לתפוס הרגילה, הגישה לפי המשטרה,

נתון". באזור בסמים מסחר יהיה "שלא היא החדשה, הגישה
דייג מנוגדות; הן למעשה, כמעט. זהות אלה מטרות שתי כי נדמה לכאורה,
דגים. הרבה יהיו שבו במקום לדוג מעדיף הוא לכן, דגים. שיותר כמה לדוג רוצה
תופס שהוא הסמים בכמות נמדד הוא הרגילה. בדרך הפועל השוטר גם כך

177



ברמאללה סמים בנושא אזורי הבין הכינוס אירוע: סקירת אסתרמן תמר

מובנה אינטרס לו יש כאלה, שיותר כמה שיהיו כדי שהפליל. העבריינים בכמות
ב"דיג". להצטיין לו שיאפשרו ברחוב, "דגים" מספיק שיהיו

ולהיעדר בירוקרטיה לעודף המביא רב, סרבול היא הזו גישה של התוצאה
מגדירה היא השטח. בדרג סוכנים הפעלת על הון מוציאה כזו משטרה גמישות:
אותם מכניסה קרי, אותם, ו"מפצחת" השטח, עברייני מקרב אדם" "יעדי
ובלשים מודיעין רכזי שוטרים: בקרב התמחות בפיתוח הון משקיעה היא לכלא.
במשרדים הפועלים חוקרים נמוכה, שלהם ושהבולטות אזרחי, בלבוש הפועלים
מקבלים נמוכה, שלהם שהנראות הללו, השוטרים בשטח. מורגשים ואינם
היא, המדים שוטרי איכות והאמצעים. האדם כוח ובאיכות בכמות עדיפות
מטפל שטוב מי העבריין. הוא ההתעסקות מוקד יותר. נמוכה הדברים מטבע
ה"רגילים" באזרחים ומטפל מדים לובש מספיק טוב שאינו מי בעבריינים.
של בסטטיסטיקה מתמיד עיסוק קיים המסים... ומשלמי החוק שומרי
וכוי. הגשנו אישום כתבי כמה תפסנו, בסם ומשתמשים סוחרים כמה תשומות:
מצטיין עובד, הוא כי חש, השוטר וירטואלית". ל"אפקטיביות מביאה זו גישה
המשטרה  לדוגמא הפשוט. האזרח עלידי מוערכת אינה עבודתו אך ואפקטיבי,
לבית פורצת היא מגורים. בבית הפועלת סמים, תחנת על לתלונה מהר מגיבה
פעמים המביא חיכוך, נוצר תהליך כדי תוך הסמים. ואת העבריין את ותופסת
תחנת הזו, ההשקעה כל לאחר באלימות. שימוש על השוטר נגד לתלונות רבות
שהסחר כיוון המשטרה, הסתלקות לאחר מיד פעילותה את מחדשת הסמים
הסתכנו קשה, שעבדו חשים השוטרים המשפחה. של הפרנסה מקור הוא בסם

לבטלה. מלאכה ובצדק, בכך, יראה המתלונן אפקטיביים. והיו
מצמצמת היא שוטריה. של והנראות הבולטות על דגש שמה קהילתית משטרה
ברמה רק אדם" ב"יעדי ומשקיעה והחוקרים, המודיעין אנשי מספר את
בדרג היא המשטרה בעבודת ההתמחות של מקומה העבריינים. של העליונה
מדים, לובשי ורסיטלים, שוטרים יש השטח ברמת המרחבימחוזיארצי.
הסמים עבירות היווצרות ומניעת שלהם, הבולטות הוא העיקרי שתפקידם
פתיחת הסמים, סוחרי תפיסת על זמן בדרךכלל, מבזבזים, אינם הם ברחובות.
עבודה, עתירי תהליכים שאלו כיוון ומעצרם, חקירתם נגדם, הפלילי התיק

178



4 מס' וחברה משטרה 2000 תש"ס

מקנים שהם ושהרווח מופקדים, הם שעליו האזור את לעזוב אותם שיחייבו
בתיהמשפט. של הענישה ורמת והולכות היורדות המעצר סמכויות לאור נמוך,
מחיכוך הנובעות בכוח, שימוש על עבריינים של מתלונות פחות נפגעים גם הם
החוק, שומר לאזרח ביטחון להקנות הוא תפקידם בעבריינים. שהמשטרה יתר
השקעה יש אזור. באותו הפלילית הפעילות מניעת עלידי מתמקדים, הם שבו
עם הפועל מתנדב למשטרה. לסייע אזור באותו האזרחים מעורבות בקידום
מהווה אליהם המצטרף עירייה ופקח עצמו, מהשוטר יותר אף חשוב השוטר,
הוא המאבק השטח. ברמת מודיעין ברכזי בהשקעה צורך אין משמעותי. תגבור
מבצעים לא זה שבאזור חדשה, אווירה בבניית אלא בעבריינים אישי לא
השוטרים מרכולתו. עם הרחוב בקרן שעות לעמוד יכול הסמים סוחר עבירות.
חקירתו ועל תפיסתו על המשמרת זמן באיבוד עניין להם אין אליו. עשו לא
בדל זריקת החדשה. לסביבה עצמו להתאים הסוחר יצטרך זאת, לעומת בתחנה.
לקוחות בקנס. לו יעלו חצייה, במעבר שלא לכביש, ירידה או הרצפה על סיגריה
על ברירה, בלית ויוותרו, יתושאלו יבדקו, אליו שיתקרבו פוטנציאליים

הרכישה.

הוא המתנגדים של העיקרי הטיעון מגרעות: גם הדברים מטבע יש כזה, למודל
הפשיעה העתקת שתופעת היא התשובה אחר. למקום תנדוד שהפשיעה

שיטור. של שיטה בכל בקרימינולוגיה, מוכרת תופעה היא (16111ם06^1ק[18(1)

נוחים לא עבודה ותנאי משטרתי לחץ יש שבו מאזור כיום, גם נודדים, עבריינים
פשיעה ותופעות נודדת, הפשיעה כל לא אבל, פשיעה. המאפשרים למקומות
מניעת אחרים. במקומות להתפתח להן שקשה כיוון מתבטלות, פשוט מסוימות
כמות כל של למעבר בהכרח תביא לא לכך, המועדים באזורים בסמים המסחר
בעיר, המסחרי מהאזור למשל, נסוג, בסם המסחר אם אחרים. למקומות הסחר
הסביבתיים שהתנאים כיוון המגורים, בשכונות עוצמה באותה יתפתח לא הוא
יאפשרו לא ופו') בסמים והמשתמשים הסמים סוחרי של יתר בולטות (תאורה,

זאת.

לתחומי הסמים נגד הפעילות של (מ1510!מ:1כ1) "פעפוע'' גם קיים מכך, יתרה
יורדת. הפשיעה הכול שבסך כך מתמעטים, הס וגס אזור, באותו אחרים עבירות
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גדולה מורסה כמו הגוף את יסכנו לא הגוף, על המפוזרים קטנים, פצעים מספר
יביא בסמים במסחר "מזוהמים" באזורים הטיפול זיהומים. הסופחת ומסיבית,
היחידה מופקדת שעליה טריטוריה באותה בסם, המסחר כל סך להפחתת

המשטרתית.

הבאה: בטבלה השיטור שיטות שתי בין ההבדלים את להציג ניתן המחשה, לשם

הרגילה השיטור הקהילתישיטת השיטור שיטת
עברייני "לתפוס .. המטרה

ולהענישם". סמים
''שלא היא החדשה, הגישה לפי המטרה.

נתון". באזור בסמים מסחר יהיה
היא לתופעה ההתייחסות

משטרתית. כבעיה
חברתית, עסקית, היא לבעיה ההתייחסות

סביבתית.

בעבריין הוא המעודדיהמיקוד הסביבתיים בתנאים הוא המיקוד
המרחביתמחוזיתארצי ברמה רק פשיעה.

בכירים. בעבריינים ורק מיקוד קיים
של התמחות על דגש
חקירות, סיור, שוטרים:

וקהילה. מודיעין

ורסטילים. שוטרים על דגש

במשטרה הבכירים המשרדים

והם והחקירות המודיעין הם
האמצעים. עיקר את מקבלים

הפטרול הם במשטרה הבכירים המשרדים
והמודיעין החקירות הקהילתית. וההפעלה
והמטה המחוז המרחב, בדרגי מרוכזים

הארצי.

לבדה. פועלת כללהמשטרה עם מערכתית בעבודה פועלת המשטרה
דגש ונותנת באזור, הפועלים הגופים
וגורמי עירייה פקחי מתנדבים, להפעלת

פרטיים. בטחון
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הרגילה השיטור הקהילתישיטת השיטור שיטת
מודיעין, רכזי הפעלת על דגש
מידע וליקוט סוכנים הפעלת

מעבריינים.

לצורך אזרחיים) (חלקם מנגנונים פיתוח
מעבריינים ולא מאזרחים מידע ליקוט

במעורבות). (השקעה
הן דגש ניתן שלהן העבירות

החמורות. העבירות
העבירות הן דגש ניתן שלהן העבירות
את מחייבת אינה שאכיפתן כיוון הקלות,
סובלנות שחוסר וכיוון האזור, נטישת
2010) קלות עבירות לביצוע משטרתית
הקשות. בעבירות לירידה יביא 106שי101£1)

של סטטיסטיקה על דגש
כמה תיקים, כמה תשומות:

וכוי מעצרים

שטח תפוקות: של סטטיסטיקה על דגש
סמים. מפעילות 'נקי'

תיקים פתיחת על דגש
פליליים.

תיקים מפתיחת האפשר במידת הימנעות,
והפרעה ומניעה בולטות על דגש פליליים.

הפלילית. לפעילות
יוצר העבריינים עם החיכוך
נגד רבים תיקים פתיחת

בכוח שימוש על שוטרים

שוטרים, נגד בתלונות גדולה ירידה קיימת
קטנה העבריינים עם החיכוך שרמת כיוון

יותר.

במשטרות לראות, וניתן המערב משטרות לכל היום מחלחלות אלה שיטות
הגבוהות ברמות התמחות מול השטח, ברמת ורסטילי לשיטור מעבר רבות,
המודיעין מערכי של הדרגתי צמצום תוך במדים, ה"פטרול" מערך וטיפוח יותר,
ליישום ערך שאין כיוון השיטה, באימוץ קושי קיים זאת, עם בשטח. והחקירות
סדרי של דרמטי ושינוי מבני שינוי מחייבת ממש של תוצאות השגת שלה. חלקי
במקרים רק קיים כזה למאמץ ממש של ותמריץ המשטרתיים, העדיפות

משבר. של קיצוניים
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 בסמים ללוחמה הירדני (המינהל זועבי אל מוחמד קולונל לוטננט
\<.כ1^1)  13111£11<נ10 .^1111 01*1§ 11011ג11811ז11מ1(\^

בסמים בלוחמה הירדני הניסיון ההרצאה: נושא
על עימם דיברנו אתמול ממצרים. האחים נציגינו את לברך ברצוני ראשית,
מאחר התיכון. במזרח במינו יחיד ניסיון ההתמכרות, בנושא הירדני הניסיון
על מאשר יותר סמים על מדברים אנו לכולנו, בעיה מהווה הסמים שסוגיית
ואנו השפעת, על מדברים שאנו כמו כך על מדברים אנו וילדינו. משפחותינו
עולמית. כלל התמודדות מחייבת זו בעיה בלילה. הבעיה על חולמים אפילו
בכל בסמים השימוש רחב כמה עד גיליון, בכל לנו מראים האינטרפול פרסומי
ונלכדים הרחוק, במזרח מיוצרים הסמים כי מוצאים, אנו לפעמים העולם. רחבי
החוקים. כל את ומפרה הגבולות, כל את חוצה הסמים בעיית הרחוק. במערב
בתופעה. ההסלמה הנה אלו, בפרסומים לב, תמיד שמים אנו שאליו נוסף, דבר
והגידול העולם, רחבי בכל לסמים המכורים בכמות הגידול הבעיה, של הגידול

העולם. ברחבי שלהם, הגידול במקומות סמים של בייצור
של כניסה קיימת התיכון. המזרח במרכז גיאוגרפית, מבחינה ממוקמת, ירדן
סמים. וצורכות סמים מייצרות אשר ארצות, מוקפת שהיא מכיוון לירדן, סמים
בעיקרו היה בסמים השימוש ,1994 לפני האחרונות. בשנים הסלימה זו בעיה
תחת היו לא שם אזורים שמספר כיוון בלבנון, יוצר זה סם החשיש. בסם ממוקד
אנו בלבנון, שדות באותם פיקוח הוטל מאז אך לירדן. הוכנס רב חשיש פיקוח.
אצלנו, מאוד נפוץ הפך אשר ההירואין, בייצור הגידול  אחרת בעיה בפני ניצבים
של במונחים ביותר הגרוע הסם והוא מאוד מסוכן ההירואין הנוכחית. בתקופה
רישומים, עלפי בירדן, בהירואין השימוש החברה. ועל הבריאות על השפעות
בשווקים ירד בחשיש השימוש יתר. מנת בשל מוות מקרי עשר שבעה כולל
תורכיה. בדרום מיוצר אשר להירואין, אותו החליפו הכנופיות בירדן. המקומיים
בשנה הזרקה. עלידי גם בסמים לשימוש לב לשים התחלנו האחרונה בשנה
למדינה הארצות מאחת יובא אשר קוקאין, של גדולה כמות תפסנו האחרונה
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בירדן באזור. אחרת למדינה בדרכן כן, גם נתפסו, אקסטזי כדורי אירופאית.
המאוחדות. האומות ועדת ע"י הוכרה זו עובדה סמים. של גידול שטחי אין

ביותר, הגבוה בדרג לאומית וועדה הוקמה בירדן, בסמים השימוש גדל כאשר
הם זו. בבעיה בלחימה עוסקים אשר המדינה, מוסדות מכל חברים כללה אשר
את להשיג במטרה מוסד, כל של האחריות את מגדירה אשר תכנית, הכינו
מניעה, כגון אפשרי, כיוון מכל לבעיה ולהתייחס ביותר, הטובות התוצאות
אנחנו  בסמים בלחימה בירדן בה הנהוגה למדיניות אכיפה. וכמובן טיפול
מסכנת אנשים ואזהרת מודעות באמצעות מניעה כלומר, איטי", "מוות קוראים
והרצאות סמינרים עלונים, פרסומים, ההמונים, תקשורת באמצעות הסמים
גורמים עלידי מתבצעים והמפגשים ההרצאות ובבתיהספר. באוניברסיטאות

פרטיים. גורמים גם כמו רשמיים

זו. בעיה לגבי הציבור את להזהיר המקומיות הקהילות את ממריצים גם אנו
עזרה בהגשת השתתפו רשמיים גורמים הרצאות. מאתיים ניתנו שעברה בשנה
זאת כל הציבור. בקרב המודעות ובהעלאת ההרצאות בארגון אלו, למוסדות
המינהל דרך רק מטופלת הסמים עבירות אכיפת המניעה. לנושא בהתייחסות
זאת, הכללית. הביטחון ממערכת חלק מהווה אשר (^ס^1), בסמים ללוחמה
או מוסד מקבוצה, חלק להיות יכולה כזו יחידה שבהן אחרות, לארצות בניגוד
אחרות מערכות במספר כמובן, נעזרים, אנו בסמים במאבק יותר. גדולים וועדה

המכס. כגון
אשר האנשים וללכידת אלו חומרים ללכידת עמנו עובדות הביטחון מערכות
עמיתים עם פעולה משתף בסמים ללוחמה המינהל אותם. להבריח מנסים
(מקומיות שונות בדרגות יומי תיאום באמצעות אירופה ובמדינות ערב במדינות
הברחה. רשתות אחר ומעקב מודיעיני מידע חילופי גם מתבצעים ובינלאומיות).
לתפוס שיוכלו כדי שכנות, במדינות מודיעיניות למערכות מועבר הזה המידע כל

המבריחים. את
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הינם לסמים המכורים כי מאמינים, אנו הטיפולי. ההיבט הנו השלישי הנושא
ללוחמה היחידה דרך להינתן יכול הטיפול לטיפול. זקוקים אשר חולים, אנשים
שהמכור במידה תשלום. ללא גמילה למרכז המכור את לקחת ניתן בסמים.
והוא פלילי תיק נגדו נפתח לא משפחתו, עלידי מובא או ליחידה מגיע לסמים

עבירה. בשום נענש אינו

לבטחון לביתהמשפט אותם לוקחים ואנו הכתוב, החוק לפי עובדים אנו בירדן,
כיום, המדינה. בטחון על רציני איום שזהו כיוון ,(81316 ץ11עג8601 00*111) המדינה
רבים מכורים לקלוט יכול אשר הבריאות, משרד עם בתיאום טיפול, מרכז נבנה

בסמים. ללוחמה היחידה עלידי מנוהל הוא כמובן. תשלום, ללא יותר,
היחידות ועם השכנות הארצות עם פעולה לשתף היא כיחידה שאיפתנו
המזרח בארצות השכנות המדינות עם תיאום יהיה לא אם שלהם. המקבילות
מידע, להחלפת מצפים גם אנו הבעיה. בהפחתת הצלחה תהיה לא התיכון,
באזור שהממשלות מקווים, גם אנו הברחה. ורשתות אנשים של שמות שיכלול
המרכזים יסוד את יממנו שארגונים מקווים, אנו וגמילה. טיפול מרכזי ייסדו
מצפים אנו כן, כמו חולים. אנשים כאל למכורים מתייחסים שאנו כיוון הללו,
ויבדקו אחריהם יעקבו טיפול, לאחר אנשים על פיקוח ינהלו שהיחידות בירדן,
בינלאומיים למאמצים מצפים אנו בנוסף, קבוע. בסיס על או באקראיות אותם
לאחר הסמים. את מייצרים שבהן מדינות, על לחץ להפעיל כדי למשל), (כינוסים
מתעצם, זה מצב מתורכיה. סמים מכניסת כעת סובלים אנו בלבנון, שאירע מה
על לפקח כדי לחץ, בהפעלת פעולה לשיתוף זקוקים אנו לכן האחרונות, בשנים
התקשורת, דרך ההרצאות להגברת גם מצפים אנו עליהם. ולשלוט כאלו אזורים
השלילית ובהשפעתה הזו הבעיה ברצינות יכירו הבאים שהדורות כדי

וההרסנית.

משרדי עם המתאימות, הקבוצות כל עם וסדנאות סמינרים לנהל מצפים אנו
הגבוה בדרג לאומית תכנית ליצור חברתיות, שירות סוכנויות ועם ממשלה
לשליטה הסמים, כמות להקטנת האו"ם, דרך בינלאומי, מסיוע להרוויח ביותר,

במכורים. ולטיפול הייצור על
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 בסמים ללוחמה המצרי המינהל ראש (סגן סאמאק אחמד ג'נרל בריגדיר
(£.>\1).^  11311ק7§£ ^1111 1)011§ 311011ע1181נ11111)\'.

(מאמצים בסמים ללוחמה המצרי המינהל תפקיד ההרצאה נושא

לסם) הביקוש לצמצום
יכולים אשר המאמצים לכל מתייחס אני אתכם. כאן להיות שמח מאוד אני
סובלים כולנו אשר איןסופית בעיה הסמים, בעיית את למנוע או להפסיק
אושיות את מערערת כזו בעיה שאפתניות. תכניות לנו שיש מאמין ואני ממנה,
קשים סמים עם התמודדנו האחרונות השנים עשרים או עשר במהלך החברה.
צריכים אלו נוער בני עשר. מגיל בסמים להשתמש לעתים, מתחיל, הנוער מאוד.
מחריפה הבעיה החברה. של העתידיים המנהיגים העתיד, של אבןהיסוד להיות
את בקצרה אסקור בכך. ולהיאבק הכוחות כל את לאגור ועלינו חמורה בצורה

במצרים. בסמים ללוחמה המינהל של החזון
בסמים, הלחימה בנושא בעולם ביותר המוקדמת החקיקה את העבירה מצרים
סמים בנושא המוקדמות מהחקיקות לאחת נחשבת זו חקיקה .1879 בשנת
.1922 בשנת בעולם הראשונה המקצועית המערכת את ייסדה מצרים בעולם.
וחקיקה אדמיניסטרטיבית מערכת פיתחנו ואנו שבעים, מבני יותר אנחנו לכן

הבעיה. חומרת עם להתמודד כדי

תחום החברתי, הביטחון של המדיניות עלפי נוהגת בסמים ללוחמה המינהל
בהיצע המלחמה הארצות, בכל הפנים. משרד של המגזרים אחד את המהווה
שמטרתה גישה, פותחה לכן, מוצלחת. ולא תועלת חסרת להיות הפכה הסמים
תפיסות מאשר דחיפות ביתר להיעשות צריך זה דבר לסם. הביקוש את להפחית
הפחתת בתחום ארוך ניסיון לנו יש והמשתמשים. הסוחרים מעצרי או הסמים
להפחתה מובילים אכן בהם, משתמשים שאנו המאמצים ומכלול הביקוש,
בשנות הירואין הסם עם ניסיון לנו יש הסמים. נגע התפשטות של מסוימת
את לבער בהדרגה, הצלחנו, מכן שלאחר השנים בעשר המוקדמות. השמונים
במיוחד משככים, בתוכם מכילים חומרים של אחרות צורות הבעיה.
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אמצעים לנקוט התחלנו התגבר, הכדורים באותם השימוש כאשר "רוהבינול".
ושל "בנג'ו" הסם של הבעיה עלתה כך אחר הבעיה. את לרסן במטרה קפדניים,
בעיית את להפסיק הביקוש בהפחתת אין כי מוכיח, זה אחרים. בסמים שימוש
ואינטנסיביים, נרחבים אמצעים לנקוט אלא אחרת אלטרנטיבה אין הסמים.

הסם. היצע להפחתת גם אחת, ובעונה בעת

או אסיה דרוםמזרח דרך אותם, המייצרות מארצות למצרים מגיעים הסמים
מהמגרב חשיש גם מגיע עכשיו אפגניסטן). אירן, (פקיסטן, הזהב חציסהר
בסם הסחר ומאמצי אחד מצד דוחף אתה הבלון". "תיאורית זוהי (מרוקו).
ומדיניות בלבנון, חזקים ביטחון אמצעי שננקטו אחרי השני. לצד עוברים
עבר בסם הסחר זה, באזור האו"ם עלידי בוצעה אשר החלופי" "הפיתוח
החלה אשר כ11<1\0, ^1010000) הערבית במרוקו אחרים לאזורים ההוא מהאזור
בעזרת הבלון". ב"תיאורית להתמקד חייבות הארצות כל למצרים. סמים לייצא
יכולים אנו העולם, רחבי בכל מתאימים, אמצעים ומערכות קפדניים אמצעים
מגיעה שהיא לפני מאירופה, מגיעה אשר סמים, של גדולה כמות לתפוס
מדינה אין מאוחדים. בינלאומיים מאמצים מצריכה הסמים בעיית למצרים.
כך ואחר אחת, במדינה מיוצרים הסמים עצמית. לצריכה רק סמים המייצרת
מדינות דרך במשאיות, הגבול את חוצים או הים דרך אלינו, אותם מבריחים
אותו לראות טעם ואין רבות, מדינות החובק פשע הוא בסמים העיסוק אחרות.

המקומי. בהיבט רק
בסניפים פרוסים ואנו בבירה, נמצא בסמים למאבק המינהלה פיקוד במצרים,
הסם ההברחה. שמתרחשת היכן הגבול, אזור על הינו הדגש המחוזות. בכל
באזורים ה"בנג'ו" את מגדלים ה"בנג'ו". הנו כיום, מבחינתנו, ביותר הבעייתי
העיבוד את לבער הצלחנו השמונים בשנות מצרים. של העליון בחלק הכפריים,
בסיני. המערביים הדרומיים באזורים להתגלות החלה הבעיה אולם, שלו,
לנו ויש הבעיה, את לבער מנת על מקיפים, מבצעים קיימנו השנה במהלך
הפורחים האופיום, פרגי הוא התמודדות המחייב אחר, סם ממשיות. תוצאות
את למקד לנו מאפשרת זו עובדה מוגדרת. זמן בתקופת בחורף, בשנה, פעם
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הגדל "הבנג'ו", כאמור, היא, כיום, המרכזית, הבעיה זה. זמן בפרק המאבק
בסיני מבצעים ישנם שבוע כל כמעט בהתאם. מאמץ ומחייב השנה, כל במהלך
לפיקוח. ריגול ובאמצעי בלוויינים משתמשים אנו ומפיציו. מגדליו כנגד
הצלחנו חיוביות. לתוצאות הובילו האחרונות השנתיים במהלך המאמצים
אנו לכן, חדש. סם שיופיע סביר, אולם גדילתו. במהלך זה, מצמח 900/0 להשמיד

הביקוש/הצריכה. הקטנת של לבעיה חוזרים
במיוחד שונות, גיל לשכבות לפנות מדעיים, מאמצים מכולנו דורש זה דבר
את ולשקם הביקוש את להפחית במטרה מתבצע הדבר עבודתי. זוהי לנוער.

לסמים. המכורים
אשר הכספים חילוט הינם חיוביות, לתוצאות הובילו אשר אחרים, אמצעים
שיאסור חוק, לחוקק עומדים אנו לסמים. ומהמכורים הסמים ממבריחי נאספו
בסמים. ומסחר לסמים הקשורים ממבצעים מגיעים אשר הכספים, הלבנת את
הסמים. בבעיית להילחם כדי בהם לטפל שצריך העיקריים מהנושאים אחד זהו
ו"המינהל החברתי" "הביטחון של המגזר הפנים, למשרד בנוסף במצרים,
בהתמכרות, להילחם שמטרתה לאומית", "מועצה קיימת בסמים", ללוחמה
הפנים, משרד  בדבר הנוגעים משרדים עם ובשותפות הממשלה ראש בראשות

והספורט. הנוער ומשרד הבריאות משרד והרווחה, החברה משרד

עלפי בסמים, מהעוסקים המחולטים מהכספים ממומנת הלאומית" "המועצה
המכורים עבור גמילה מרכזי ייסדה הלאומית" "המועצה ביתהמשפט. החלטת

בעתיד. נחוצים יהיו אשר ודרישות אסטרטגיות הקובעת והיא לסמים,
אנו שבה הפנים, למשרד הבריאות משרד בין ישיבה מתקיימת בחודש פעם
לחץ קיים כאשר הסמים. בשוק בשימוש. מצויים אשר הסמים סוגי את מציגים
דו"ח לנו יש לכן מקומו. את תופס אחר וסם נעלם, הוא הסם, מסוגי אחד כנגד
הבריאות משרד עם מתאמים ואנו בשימוש, אשר העכשוויים הסמים על שבועי
במרבית האלו. החדשים הסמים עם בהתמודדות ומחמירה, קפדנית חקיקה
השימוש את לאשר חייבים אנו לכן שונות, במחלות בטיפול משתמשים הסמים
כדי זהירות, אמצעי לנקוט חייבים אנו ובבתימרקחת. במרפאות בהם
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יום כל הסמים. על ידם ישימו לא בהם והמשתמשים לסמים שהמכורים
נותן אשר אחד לסוג מתרגל לסמים המכור תרופות. של חדשים סוגים מופיעים
המסחריים, השמות ואת הצבעים את משנים אנו לכן הרצויה, ההרגשה את לו
להיות צריכות זה. תרופות לסוג מרשם לתת הרופאים אפשרות את ומגבילים

למשתמשים. הסמים של רישומם שמירת לגבי ברורות הנחיות להם

תכניות על עובדת שלנו, המינהל עם בתיאום הפנים, במשרד הציבור יחסי יחידת
בתיספר, תלמידי בנינוער, המגזרים: לכל המופנות מודעות, ליצירת ממושכות
בתכניות כן, גם עמנו, עובדים דתיים מנהיגים וחברות. מפעלים מוסדות,
השימוש דתיים. לא באירועים ואפילו דתיים, ובאירועים האלו המודעות
שנות בתחילת בהירואין בשימוש לירידה הוא, גם הוביל, במצרים, בתקשורת,
בהפחתת חשוב תפקיד יש המודעות שלתכניות בכך מכירים אנו השמונים.
פעולה, קווי באותם לשימוש שנעבור מקווים, אנו עכשיו. גם ההירואין בעיית

אחרים. סמים סוגי עם בהתמודדות

הוא לעת ומעת גדולים, מבריחים לתפיסת גס אחראי שלנו המינהל בנוסף,
אותם של המחבוא מקומות על בפשיטות המקומית, המשטרה עם משתתף,
בשגרה, נוכחות לנו תהיה שבהם מרכזים, ייסדנו אזורים במספר מבריחים.
אנו אלה. באזורים הבעיה את להפחית כדי ביממה, שעות וארבע עשרים במשך
€111 (כ1ג011 המועדונים מינהל עם בתיאום במועדונים, מבצעים מקיימים
מסמים. הנוער בהרחקת חיוביות לתוצאות מוביל גם הדבר 1011^1811מ11מ1)^).

תשעים להשמדת הביאה זו גישה שציינתי, כפי חדש. חזון עלפי עבד המינהל
למשוך יהיה ניתן לא כי החשש מתוך בסיני. הסם גידול תהליכי של אחוז
שהאנשים כך בסיני, חלופי" "פיתוח של פרוייקט על עובדים אנו לעד, זו הצלחה
כסף. לנו שתיתן לתכנית חיכינו לא אנו הסמים. את לגדל שוב יחזרו לא שם
בדואיים, עיטורים ייצור של פרויקטים ונעשו אתנו, עבד המקומי השלטון

רפואיים. מפעלים עבור המיוצרים מרפא וצמחי גידולבקר מחצלות,
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ולתשומתלב לטיפול זקוק אשר חולה, אדם כאל למכור מתייחס המצרי החוק
האנשים, את לשלוח יכולים שבתיהמשפט כך ,1989 ב שונה החוק מיוחדת.
שיוכח, במידה וגמילה. טיפול במוסדות לטיפול בסמים, בשימוש נתפסו אשר
עם התייעצות לאחר להחליט, יכול ביתהמשפט נגמל, שהאדם הטיפול, בתום
יכול גם הנאשם הטיפול. תהליך לאחר אותו לשחרר מקצועיים, בריאות מומחי
לאחר מקרוביו. או ממשפחתו נציגים גם וכן טיפול, לעבור מביתהמשפט לבקש
לשכן להחליט יכול ביתהמשפט הרפואיים, המומחים של דעותיהם שמיעת
תהליך של החוקים את מפר המכור שהאדם במידה זה, במקרה במרכז. אותו

גזרהדין. את לממש כדי לכלא, מוחזר הוא הטיפול,
כל על מפקחת הקרן במכורים. והטיפול בתופעה המלחמה לצורך קרן נוסדה
החלמה בבית מדובר אס ובין ממשלתי גמילה במרכז מדובר אם בין המקרים,
הפרטיות למרפאות ביותר. החדשני הטיפול בהענקת להם מסייעת והיא פרטי,
הגמילה, בתחןם חשוב תפקיד מצרים, ברחבי הנמצאים הטיפול, ולמוסדות

המכורים. בכל לטפל מספיקים אינם הממשלתיים שהמרכזים כיוון

אחרי בזמנו. קשה היה ה"רוהבינול" כדורי של הבעיה בביעור המצרי הניסיון
משרד של התחיקה ועדת הבריאות, משרד עם ודיונים מחקרים של סדרה
גרם זה דבר רפואי. בפיקוח הסמים לרשימת הזה הסם את הוסיפה המשפטים
כתרופה בשימוש אינו שה"רוהבינול" כיוון במיוחד ולהפחתתה, הבעיה לעצירת
הן אף הוסיפו בארה''ב מדינות מספר במצרים, זו החלטה קבלת לאחר במצרים.
העוסקות באו"ם, הוועדות וכל בפיקוח, הסמים לרשימת ה"רוהבינול" את
אנו ה"רוהבינול". בעיית את לעצור האמצעים על אותנו היללו בסמים, בלחימה
דרך ושנוכל, חדשים, סמים עם בעתיד להתמודד נצטרך שלא מקווים,

וטובות. חיוביות תוצאות להשיג הביקוש, הורדת של האמצעים

עשרים. גיל עד שתיםעשרה מגיל הנה בסמים ביותר המשתמשת הגיל קבוצת
לאוניברסיטה ילכו הם מדינה. כל של בעתידה הפינה" "אבן הינה זו קבוצה
לא אם ההתמכרות, תופעת בגלל השפעה. בעמדות יהיו הם שנים ארבע ובתום
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לסכן פוטנציאל יש הסמים לתופעת אבודים. יהיו הם המשתמשים, את נאתר
השיטות לגבי והתנסויות רעיונות בינינו לחלק חייבים אנו רבים. פרוייקטים

זו. בעיה להקטנת ביותר הטובות

דיון

מתחילים אנו אם ראשונה: שאלה הפלסטינית): (הלשוו! אלסוסי ך"ר
אוניברסיטה, ביתספר, מועדון, רחוב, בכל שלנו הנוכחות את ולהבטיח להשגיח
עבור אפשרי שזה ספק, אין דוגמא. מודל זהו שוטרים. של רב מספר יצריך זה
.. שנייה שאלה אחרות. מדינות עבור אחר פתרון להיות צריך מפותחות. מדינות
לתפוס כאמצעי ובחשודים סמים בסוחרי בעבריינים, משתמשות מדינות מספר
בה משתמשים והאם הזו, השיטה של היעילות מידת מהי גדולים. סמים סוחרי
באזור המדינות בין תיאום קיים האם שלישית: שאלה זה? באזור במדינות
מקרי בתופעת עוסקת הרביעית השאלה סמים? סוחרי של לשמותיהם באשר
הדו"חות מלמדים מה זו. בסדנא ששמעתי כפי מסמים, כתוצאה המוות,
של סימנים שקיימים או ממנתיתר כתוצאה נגרם המוות האם המשפטיים?
בגלל שואל, רק אני שופט. לא אני המינון? של באחוזים רמאות בגלל הרעלה,
זוהי והלאה השני מהמקרה אבל התאבדות, הנו מנתיתר של הראשון שהמקרה
לא ''סמים, תהיה: זו בסדנא המניעה שסיסמת מציע, אני לבסוף, עבירה.

תודה".

בעיר לך יש אם משנה לא זה השוטרים. מספר אינה הבעיה (ישראל): רז ניצב
עומדים אנו מה העדיפות. הנה הבעיה שוטרים. אלף או שוטרים עשרה אחת
מתאימה החדשה השיטה שוטרים? אלף עם או שוטרים עשרה עם לעשות
נוכחות הנה העיקרית הנקודה נמוך. השוטרים מספר שבהם למקומות, במיוחד
ישנן הרחוב. בפינת עומד סמים סוחר פשוטה: דוגמא אתן אני ברחובות. גבוהה
דו"ח, לרשום משטרה, לתחנת ולהביאו אותו לעצור האחת, לפעולה. דרכים שתי
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שעתיים, במשך במשרדי יושב אני הרחוב. את עוזב אני  משמע וכדומה. לחקור
יש הסמים, סוחר את לעצור במקום  השנייה הדרך שעות. וארבע שלוש
ממנו. לקנות יבוא לא אחד אף לצפות. רק מסביבו, אליו, קרוב ברחוב להימצא
סמים סוחר אחד, סמים סוחר עם הרחוב את אעזוב אם הראשונה, בדוגמא
קרוב אשאר אני אם שני, מצד נמשכת. שהבעיה כך מקומו. את יתפוס אחר
תעודת לראות ואבקש אליו, אפנה רק אם לקנות, ירצה ומישהו מסביבו, אליו,
בעצמו והוא הסמים, מסוחר יקנה לא אחד אף המקום. את יעזוב הוא זהות,
ימצא הוא הבלון", "תיאוריית לגבי אמר ממצרים שחברי כפי המקום. את יעזוב
עם מאשר יעילות ביתר לתקוף יכולים אנו קטן, צוות עם לכן, אחר. מקום
עוזב מהם שאחד פעם כל אחרים, שוטרים להחליף צריכים אשר רבים, שוטרים
כוחותינו את מכפילים אנו זאת, עם הכמות. אינו העיקרי הרעיון שלו. הפינה את

השטח. את לנקות מעונינים אשר מהשכונה, מתנדבים בעזרת
לקהיר מתלאביב הטיסה קטן. כפר להיות הפך העולם כל ציינתי, שכבר כפי
אנו דקות. ארבעים נמשכת לרמאללה מכפרסבא הנסיעה אחת. שעה אורכת
פעולה. שיתוף על לדבר רק ולא פעולה, לשתף חייבים אנו זה. לצד זה ביחד גרים
ומידע מודיעיני מידע להחליף חייבים אנו שיטתי. באופן להיפגש חייבים אנו

פעולה. לשתף חייבים אנו כללי.

כקורבנות. נחשבים בסמים המשתמשים (ירדן): אלזועבי לוטננטקולונל
אנו מהמשתמשים. מודאגים לא אנו הגדולים. לסוחרים להגיע יכולים אנו דרכם
את ולהפחית הבעיה, את לעצור נוכל הראש, את נתפוס אם הראש. את רוצים
ממנו ניקח אנו סמים, עם משתמש נתפוס אם לדוגמא הקורבנות. מספר
אנו כך אחר הסמים. את לו מכר אשר אדם לאותו חזרה אותו ונשלח הצהרה,
הבית על פושטת המשטרה בבית. סמים יש כי מציין אשר סימן, על מסכימים
סם. ממנו לקנות שלנו מהסוכנים אחד את שולחים שאנו או הסוחר את ותופסת
לנו יש חושד. אינו הסמים שסוחר כך אחד מסוכן יותר עם זאת עושים אנו
שבעהעשר תפס שלנו מהסוכנים אחד בכך. משתתף שלי העמית בכך. ניסיון
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הלילה, באותו בפשיטות נעצרו כולם סם. מהם קנה שהוא לאחר הרשת, מחברי
סמים. סוחרי שבעהעשר "לפצח" יכולנו כך בסמים. סחר על נשפטו והם

באזור מבצע ניהל גם הוא זה. במבצע השתתף אשר מהאנשים אחד היה עמיתי
משתמשים ואנו בירדן, מצליח זה ניסיון נוספים. אנשים נתפסו שבו בירדן, אחר

הרבה. בו

מכולם דורשת שלנו באזור הסמים סכנת (מצרים): סאמאק ג'נרל בריגדיר
כי לומר, במצרים, בלתיאפשרי, זה מקום. בכל נמצאת הסכנה פעולות. לתאם
אני ולכן פנימה, ייכנסו לא שסמים כך כדי עד מאוד, טוב שלי הרובע על מגן אני
שלנו השוטרים את שולחים אנו להיות. יכול לא כזה דבר פעולה. אשתף לא
ולשתף לתאם צריך סמים. לתפיסת בפעולות להשתתף אירופאיות למדינות
המדינות. בתוך המערכות בתוך הנו התיאום המדינות. עם אינו התיאום פעולה.
המשטרה,  המדינה באותה השירותים כל בקרב כול, קודם להיות, צריך תיאום
לשתף צריכים אלו כל  בסמים למלחמה ברשות חזקה מערכת הגבולות, משמר
לא אם זכאי לצאת עלול והוא סמים, סוחר לתפוס יכול מקומי שוטר פעולה.
התיקים, בכל מטפל אשר ביןערבי, לתיאום משרד לנו יש תיאום. יהיה
הייצור, מקום כגון המידע, תחומי לכל בנוגע בהם מעורבות אחרות שמדינות
שנתיים, לפני מאוד. חשוב הדבר הסמים. להחבאת והשיטה הסוחר של הלאום
תיעדנו קופסא, תפיסת לאחר לוחות. של בקופסאות הירואין הוברח לדוגמא,
בתחום לעובדים זאת והצגנו הסמים, של ההסלקה הליך את בווידאו
להזהיר יכול אני חיוביות. לתוצאות מוביל תיאום ל ש כזה תהליך הבינלאומי.
לדוגמא. מפקיסטן, המגיעים פריטים לגבי זהירות אמצעי ולהגביר המכס, את
להיות צריכות המדינות כל מאוד. עוזר זה כזה, מידע חילופי קיימים כאשר
יודע לא אני שכנות, מארצות המגיע נתונים, מסד מכיר לא אני אם מאוחדות.
על דבר יודע לא ואני מאירופה, מגיעים סמים אם לנקוט. זהירות אמצעי באלו
הסמים. בעיית את לעצור לנו יעזור הדבר מידע, חילופי יש אם אך בעיה. זו כך,
אנו יעילה. בצורה להילחם שנוכל כך מיידית, להתבצע צריכה המידע החלפת
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ולוועדות הביןערבי למשרד זה לנושא הקשורים התיקים כל את מציגים
האו"ם.

בדרכים רק למוות, מובילים הסמים כל הפלסטינית): (הרשות זוהייי קולונל
אמיתית בעיה הנה מנתיתר איטי. ולמוות ולמחלות, לחולי מובילים הם שונות.
מה אך ממנותיתר. כתוצאה מוות מקרי שלושה לנו והיו הצפוני, במחוז
חומר לקיחת  משמעותה מנתיתר "מנתיתר"ל המושג של המעשית המשמעות
המנוח כי מצאנו, המנוח, של החברים ודרך חיפושים דרך אך מהמותר, יותר
במקום טהור הירואין כללה המנה הזה שבמקרה רק הרגילה. המנה את לקח
את לקח לא הוא בזאת. עמד לא גופו לקחת. רגיל היה הוא שאותה התערובת,
היה שהוא ובגלל התענוג בשביל זה את לקח הוא לדעת. עצמו לאבד כדי זה
הם כאשר שבו לשלב, מגיעים שמזריקים, אלו במיוחד מכורים, לכך. זקוק
מזריקים. שהם הזמן על בקרה ללא אקראית, בצורה יפעלו הם להזרקה זקוקים

לא. מכוון? היה שזה לומר אך למוות. מוביל הדבר

(של המתנדבים אלפי על רז לניצב שאלה הפלסטינית): (הרשות גיח*ר1 מי
ניתנות זכויות ואלו בשטח, משתמשים אתם מתנדבים באלו האזרחי). המשמר
עזרתם עבור בקהילה מה דבר להם מעניקים אתם האם אלו? לאנשים

למשטרה?

מייצגים והם אנשים, 54,000 היום מונה האזרחי המשמר (ישראל): רז ניצב
כמו הסיור שוטרי יחידות עם עובד חלקם האוכלוסייה. של המגזרים כל את
לפחות. שוטרים שני שלנו, הנהלים עלפי לכלול, חייב סיור כל רגילים. שוטרים
מהם אחד כל לשניים, אותם לפצל יכולים אנו מתנדבים, שני לנו יש אם לכן
שתי לנו יש אחת סיור מכונית במקום מכך, כתוצאה שוטר. עם במכונית
שלנו הגבוהה הנוכחות את מכפילים אנו שלנו. הכוח את מכפילים אנו מכוניות.

במהירות. להגיב יכולים אנו ברחובות.
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המחוות הדרכים, תאונות בשל התנועה, בתחום גם במתנדבים משתמשים אנו
הבילוש. ביחידות מתנדבים מפעילים אנחנו דומה, באופן רצינית. בעיה
שבה עבודה ובכל נוער עבריינות נגד הסמים, נגד בלחימה משתתפים מתנדבים
את לשפר כדי זאת עושים המתנדבים דבר. מקבלים לא הם מעורבת. המשטרה
אחר. דבר כל או כסף מקבלים לא הם הכול. זה שלהם. בשכונות החיים איכות
יותר טובה חיים דרך ביצירת ההשתתפות רק הנה מקבלים שהם ההערכה

פעולה. ושיתוף ביטחון תחושת ובהשגת
הלאומית לווועדה שייך אני הפלסטינית): (הרשות לאסאס אבו ר"ר
בעינינו הנחשבת הפלסטינית, האסטרטגיה את הציג זוהירי קולונל להדרכה.
על שמענו אנו מבוצעת. אותה לראות מעונינים אנו חשוב. פעולה כמסמך
בכל בזה. השתמשו מכורים הרבה מה. זמן במשך כאן הופץ אשר ה"רוהבינול",
יכולים אנו האם הסמים. ברשימת תיקון לבצע הצליחו הם במצרים אופן,

שלנו? הראשונה ברשימה בחשבון זה את לקחת

לעמיתי הזו השאלה את אפנה אני הפלסטינית): (הישות זוהירי קולונל
ולא גובשה הלאומית הוועדה העשיר. מניסיונם ללמוד יכולים אנו המצרי.
השרים מסגני כמה הוועדה, לראש הכבוד כל עם ההיררכיה. לגבי עמנו התייעצו
אנו המבנה. ישתנה אם אלא הזו הוועדה עם לעבוד יכולים אינם שהם אמרו,

עבורה. ונתאמץ נלחם אנו אמיתית. לאומית בוועדה מעונינים
אשר הנכבדות, מהשרות לאחת אותו והעביר צו, כתב ראש היושב מעלתו הוד
לכן הרצויה. לרמה מגיע אינו שלה הידע זה בנושא אך אחרים, בנושאים מבינה
דרך חברים כללה אשר שלה, המזכירות באמצעות הוועדה את ייסדה היא
ביוקרה רוצים לא אנו במינהל, בעיתונים. יוקרה רצו הם אישיים. קשרים
לציין כדי פגישה, לקבוע מהוועדה ביקשנו בשטח. פעילות רוצים אנו בעיתונים.
הם בסמים. ללחימה הלאומי ביום להיפגש רצינו ענו. לא הס הסמים. נגד יום
במסגרת פעילויות עשינו לכן יכולנו. לא ברחובות. משהו לעשות רצינו רצו. לא
לוועדה הזו האסטרטגיה את נציג אנו היום. באותו המינהל בתוך שלנו היכולות
לא אנו אם הוועדה. בישיבת נוכחים להיות הזמנה קיבלנו לגיבושה. ונתתם
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דיבר המצרי שעמיתנו המועצה כמו להיות לה ולגרום הוועדה, את לשנות יכולים
אפשרות הוועדה לחברי וניתן בעצמנו, נעבוד אנו יקרה, לא זה אם עליה,

להשתתף.
אחרים. כדורים מאשר יותר שלנו באזורים נפוץ הוא ה''רוהבינול", לגבי
מוצאים אנו ובמסעדות. בתיהקפה בכל זאת למצוא היה ניתן ,1986 ב בדמשק,
אחינו בסופרמרקט. אחד מדף כמו אנו הסמים, לרשימות באשר כאן. זאת
להעניש רק אמור אני בעקבותיהן כאשר החלטות, לקבל יכולים אינם המצרים

כך. על החלטה לקבל יכול לא אני הסמים. סוחרי את

ברשימת מצוי ה''רוהבינול", הפלסטינית): (הלשוו* עורף זיאד בליגדיל
מיוחדת וועדה קיימת ,1994 ב הבריאות משרד של ההחלטה עלפי הסמים,
עדיין ואנו הפלסטינית, ברשות אותם ולאחד החוקים את מחדש לנסח שמטרתה
בעזה. שהונפק הצבאי והצו המערבית, בגדה ,38 מס' צבאי, צו לפועל מוציאים
ישתנו אלה כל לסמים. הקשורות התרופות גם ויוכרו ישונו, ברשימה הסמים כל

הפלסטיני. בחוק הקרוב בעתיד

האזנה לאחר פרובוקטיבית. שאלה להעלות מעונינת אני (ישלאל): גופל גב'
להילחם יכולתנו ככל עושים כולנו כי נראה, השכנות, מהמדינות עמיתנו לכל
ולמען מאוד. מקומית הצלחה מאוד, מצומצמת הצלחה קיימת אך זו, בתופעה
שתואר. כפי הבלון, של השני בצד מופיעה והבעיה כאן לוחצים אנו האמת,
עצמה? מהבעיה חלק שאולי או מהפתרון חלק באמת אנחנו האם לעצמי, חשבתי
על מחקר או נתונים, קיימים האם שבינינו. לקרימינולוגים יותר מופנית שאלתי
מנסה לא אני החוק? לאכיפת האחראית כלשהי מערכת שהשיגה ההישגים
את יצרנו חוקיים, אינם שהסמים לכך, שגרמנו בגלל אולי, אך אחד, אף לזעזע
תמיד זאת. לפתור כיצד באמת יודע לא אחד ואף מאוד עלו המחירים הבעיה.

הבעיות. את תגביר רק חוקית אכיפה ואולי סמים, היו
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שמערכת הוכחות, ישנן אך בעיה. היוו תמיד סמים נכון, (ישראל): שלו >בי

קשורים הם כאשר סמים, עם בהתמודדות טובות תוצאות משיגה החוק אכיפת
ניויורק, ועל ניוג'רזי על מחקר קיים מסוימים. ולזמנים מסוימים למקומות
הידועים מקומות (5*0ק11018), חמות" "נקודות הגדירו הם הצלחה. הושגה שם
הפחיתו והם אלו בנקודות טיפול הס הסוגים. מכל סמים של רבות בעבירות

פשיעה.

המשטרה בין הפעולה לשיתוף בנוגע שאלה לשאול ברצוני (ישראל): תינו* גבי
הקהילה בין הפעולה שיתוף על רב דגש שמים אנו בישראל, המטפלים. לארגונים
לנהל ניתן כיצד לראות, מנסים תמיד ואנו למשטרה, המטפלים והארגונים
לדעתכם כיצד הערבים, עמיתנו את לשאול ברצוני יותר. טוב פעולה שיתוף
שהוא סוג מכל פעולה שיתוף קיים האם להיות? צריך כזה פעולה שיתוף

להיראות? אמור זה שיתוף וכיצד באזורכם,

להתמודד יכולה אינה במצרים המשטרה (מצרים): סאמאק געיל בריגדיר
אחוז תשעים הלאומית. הוועדה עם פעולה בשיתוף צורך יש הטיפול. תהליך עם
,0>1008) פרטיים לארגונים שייכים שהוקמו, והטיפול הגמילה ממוסדות
ממשלתיים. טיפול למוסדות מועברים לסמים מכורים של אחדים ותיקים
לדבר אפשרות אין חשודים, ובחקירת במעצר העוסקים משטרתיים, במתקנים
המוסדות כל שבהם ושיקום, טיפול גם כולל שזה בגלל הביקוש, ירידת על
לא אחרת הצדדים. כל בין פעולה שיתוף להיות צריך לכן, להשתתף. צריכים
ביחד לעבוד יש ולהצליח. לבדה לעבוד יכולה אינה המשטרה דבר. להשיג נוכל
להשיג כדי בסמים, העוסקים אחרים גורמים ועם ממשלתיים בלתי ארגונים עם

חיוביות. תוצאות

פעולה שיתוף לנו יש לפוליטיקה, קשר בלי (ירדן): אל'זועבי לוטננטקולונל
והפלסטינים הישראלים עם וגם יום, מידי כמעט מצרים עם סוריה, עם מתמשך
מידע. החלפת בתחום פעולה שיתוף קיים באזור. הארצות כל ועם והסעודים
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שנתפסה. הסמים וכמות שנעצרו לאנשים הקשור חדש במידע שיתוף קיים
פעולה. לשיתוף קוראים אנו המוברחים. הסמים על ומידע תמונות הפצת קיימת
כל עבור ושימושי חשוב הנו בסמים הלחימה עם להתמודדות הקשור נושא כל

השכנות. המדינות לכל הזה המידע את מפיצים אנו לכן הצדדים,

מודיעיני, פעולה לשיתוף מתכוונים למעשה, אנו, (ישראל): אמיר פלופי
בין היחסים במערכת טבוע פנימי חשד של מסוים סוג שיש לדעת, וצריכים
המתח ואת המודיעין בעיית את להבין צריכים גם אנו שונות. מודיעין קהיליות
להיות שצריך כך שכניהם. לבין ישראלים בין רבים, במובנים קיים, שעדיין
נשאלה האינטרפול. דרך שנאמר, כפי כזה, וקיים מודיעיני, פעולה שיתוף
שצריכים הם הקרימינולוגים הקרימינולוגים. בין הפעולה שיתוף לגבי השאלה
אומר הווה החוק, ואכיפת בסמים המסחר של הארגוניים ההיבטים את לחקור

ובינלאומיות. מקומיות רשתות מאורגן, פשע מאורגנים, פשע מעשי יזמות,
כלומר שוק, ניתוח על מחקר לבצע צריכים החוק אכיפת ואנשי קרימינולוגים
אחר לנושא אותי מוביל הדבר החוק. אכיפת כולל ומשתמשים, סוחרים ספקים,
הסמים. לבעיית הרלוונטית הממסדית, השחיתות והוא כאן, עלה טרם אשר
מפני לחשש נוגע השונות, המודיעין קהיליות בין הקיימים, מהחשדות חלק
בשוק או הסמים בזירת יודעים, שכולנו כפי כאלה. שליליים קשרים של קיומם
בקרב רק לא מאוד. שכיחה היא החוק אכיפת במערכת שחיתות הסמים,
זאת יודע ואני  לכן החוק. אכיפת מערכת אנשי בקרב גם אלא המשטרה,

שאנו במידע בוטחים לא אנו קרובות לעתים  אחר באזור מבצע שאני ממחקר
הלא לקבוצות יגיע הלאה מעבירים שאנו שהמידע חושדים ואנו מקבלים,
על במחקרים מעורבים גם היינו ואחרים אני שחיתות. של בעיה לנו יש נכונות.
גס הנס רבים סמים נתיבי זכרו, וטרור. הסמים שוק הסמים, זירת בין הקשרים

טרור. נתיבי

הלבנת כאן הוזכרה שלנו. הקטנות בפגישות יותר זאת לפתח צריכים אנו
הסחר של העיקרית במטרה פוגע שזה מכיוון וחשוב מאוד בעייתי הדבר כספים.

למשטרה. מגיע הכסף שהוזכר, כפי רבים, במקומות ורווחים. כסף  בסמים
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ברמאללה סמים בנושא אזורי הבין הכינוס ■. אירוע סקירת אסתרמן תמר

חוקי היתר מתן לגבי שאלה עלתה חקרנו, שבהם באמריקה, רבים במקומות
בכך. לדון צריכים ואנו בעיה זוהי בסמים. לשימוש

מספר לנו יש הטיפול. לגורמי המשטרה בין היחסים מערכת לגבי שאלה עולה
הטיפול. את אוכפת המשטרה כיצד בשאלה, העוסקים מחקרים,

כרוך חזקה, חוק אכיפת מערכת של קיומה ראשית, (>שראל): רהב פל1פי
מכל לבקש כך כל פשוט לא זה האזרח. לזכויות הקשורים מגוונים בנושאים
משטרתית הטרדה להיקרא עלול זה שלו. הזהות תעודת את הרחוב בפינת אחד
מאחר מהקהילה, במתנדבים להשתמש פשוט כך כל לא וזה מקומות, בכמה
כך בכך. רוצים שהם בגלל לאנשים, משטרתיות סמכויות נתינת היא שמשמעות

האזרח. לזכויות הקשורים שונים נושאים מעלה שזה
האם אינה בסמים, השימוש בתחום החוק אכיפת מערכת של הבעיה שנית,
כיצד היא השאלה מהרחובות. הסמים סוחרי את לסלק רוצים שאנו להחליט
סוחרים אשר שונים, סוחרים לסלק חייבים אנו מוגבלים. במקורות נשתמש אנו
אתם אם להחליט, חייבים אתם לכן שונות. ובכמויות שונים סמים בסוגי
מסוחרי אחד את לתפוס בניסיון הסוכנים, רוב ואת רב זמן לבזבז מעונינים
רבים סוחרים לעצור כדי לרחובות, אותם לשלוח רק או הראשיים הסמים
משקל להקצות צריכים אנו רציונאלית, בצורה זאת לעשות כדי יותר. קטנים
אחר או כזה סמים סוחר של או אחר או כזה סם של סילוק של לחשיבות
המקורות מרבית את נבזבז אנו זו, בעיה עם מתמודדים לא אנו עוד כל מהרחוב.
אותו לחפש במקום הרחוב, פנס תחת מטבע חיפוש על בסמים במלחמה שלנו

אותו. שאיבדנו היכן
בתחום למעשה, החוק, אכיפת מערכת לגבי הידועים, לממצאים ביחס לסיום,
בתקופות הוכחה החוק אכיפת מערכת של שהאפקטיביות יודעים כן אנו זה
יכולה החוק אכיפת שמערכת כלשהי, הוכחה אין קטנים. במקומות מסוימות
הוכחה, שום אין הבעיה. של החברתית הרמה את משמעותית בצורה לשנות
מאוד. התופעה את תעלה לא החוק אכיפת ממערכת שהתעלמות שני, מצד

הסיכון. את לקחת מפחדים ואנו יודעים, לא שאנו היא התשובה
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המאמרים לכותבי הנחיות
בצירוף כפול, ברווח ,^01*1 תמלילים במעבד מודפסים עותקים בשלושה לשלוח יש היד כתב את
גבי על להדפיס יש עיסוקו ותחום עבודתו מקום המחבר, שם את עותקים. ובשלושה דיסקט
25 על יעלה לא המאמר אורך שורות. עשר עד של ובאנגלית בעברית תקציר יצורפו כן נפרד. עמוד
ובתוך נפרד, דף על אחד כל ימוספרו ושרטוטים טבלאות ביבליוגרפיה. כולל לא 4\א עמודי
מקורות המאמר. בסוף יכתבו הערות לשרטוט. או לטבלה המיועד למקום אזכור יצוין הטקסט
בלועזית שמות הפרסום. ובשנת הכותב של המשפחה בשם שימוש ע"י הטקסט, בתוך יוזכרו
העמוד מספר את להוסיף יש מדויק, ציטוט של במקרה עברי. בתעתיק ולא המקור בשפת יכתבו
ההערות רשימת לאחר המאמר, בסוף תצוין המקורות רשימת .(51 עמ' ,1994 ,01661 (לדוגמא:

ישנן). (אם

דוגמאות:  וחברה" ב"משטרה הציטוט כללי

ספר: .1

0010151610 ח3תד961 (1994). ^6<ח0116ח161ג101? ,2ת01ו01? '>61511'\1ו1ע 01
,ח150^43\1ת51ח1500י\\ 111.ו1'\\10013/^

בתופעת המערכתי הטיפול בנושא: ביקורת דו"ח .טיוטת (1992) המשטרה משרד מבקר
ירושלים. המשטרה, משרד אדן), (דו"ח שוטרים. אלימות

מאמר: .2

03165 1161תת16. (1994), 1311> 15 ,ק01163 03261*6, \'01. 56, ^10. 6, .קק 28.
עמי ,10 מס' גיליון משטרה. מנהלים ביצוע, הערכת ,(1998 (אוקטובר מיכל צרי מיכל, אלעזר

.2731

מסמך: .3
לשינוי. הצעה  משטרה יחידות להערכת מדדים ,(17/6/96) אורית שלו פנחס, יחזקאלי

01 יצ5420./ סימוכין קהילתי, לשיטור היחידה משטרתישראל,

ראיון: .4
המחבר. אצל בכתובים ראיון, ארגוניות, ומדידות סקרים ,(14/5/98) שוש שגיא

חקיקה: .5

.1977  התשל"ז העונשין חוק
פסיקה: .6

.494 לט(4) פ"ד בנטוב, ני רביבי ,463/85 ע"א

לשם לכותביהם יוחזרו או יידחו יסודית, עריכה כדורשים השיפוט בתהליך שימצאו מאמרים,
הקוראים. הערות בצירוף יוחזררלתיקון מסוימים, תיקונים שיחייבו מאמרים מחדש. כתיבה

במאמרים. עריכה תיקוני להכניס הזכות את לעצמה שומרת המערכת

משמר מפקדת קהילתי, שיטור ליישום המחלקה משטרתישראל, היד: כתבי למשלוח הכתובת
.71920 מיקוד לוד, החשמונאים, רח' הגבול,
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