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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 245 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח11ק6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

שאלות  בישראל עירונית משטרה פתיחה: מאמי
ויושרה* שוויון קהילה, יעילות, של
גדעון*** וליאור שהם** אפרת ויסבורד*, דויד

ק'גקלימ. ת*1{י9ל0>6>7 £קר*4וע\£ו6>(7, קאק// ק/*//."/ אן קט/קס/ל .

3{^6ק£// ח0^ו>"ת קאק,//ק £>ך1אע(£(6י>7 חח61 ר*ת 7"ר, "
ק'גקלימ. ג?^//.יקט0י6ע; ?/ל/6/ל/4/ל/ליאי/.///^ "*

(2001 9ע\*\ר £0107 ?({6ר ,2000 ^/./גן/י/קל ק//1גלעמ, עקמ.ל/0/

. מחד בישראל. עירונית משטרה של המודל יישום בהשלכות מתמקד המאמר
קהילתיות, ותפיסות צרכים של בחשיבותם והולכת הגוברת ההכרה גיסא,
מאידך בישראל. המשטרה של ריכוזיותה להמשך ביחס שאלות מעוררת
של חשיבותה ויושרה. שוויון יעילות, של בתחומים בעייתי זה מודל גיסא,
הדורשת הביטחונית, המציאות רקע על במיוחד בולטת היעילות סוגיית
שליטה המשטרתיים. הכוחות בהקצאת וניידות גמישות של רבה מידה
המשטרתיים. במשאבים שוויון לחוסר תוליך המשטרתי בכוח מקומית
ובכך המקומיות, הרשויות של לחיזוקן יביא עירונית משטרה של פיתוחה
חלשות לקבוצות ביחס המשטרתי בכוח לרעה השימוש את לעודד עלול
התנהלותה ודרכי המשטרה משאבי על המקומית השליטה באוכלוסייה.
ויושרה. הוגנות אמינות, של כנושאים משקל כבדות שאלות לעורר גם עלולה
ואינה י והנהלים, החוקים במסגרת בהקפדה פועלת אינה אשר משטרה,
על יתרה הקפדה תוך והכספייס, הניהוליים בענייניה או באזרחים מטפלת

הציבור. באמון לזכות יכולה אינה החוק, שמירת

בישראל", עירונית "משטרה בנושא עיון כיום שנישאה הרצאה על בחלקו, מבוסס, זה מאמר *

בירושלים. העברית באוניברסיטה ,2000 בינואר 6



של שאלות  בישראל קהילתית משטרה וגדעון שהם ויסבורד,
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משטרתישראל, קהילתי, שיטור עירונית, משטרה שיטור, מפתח: מילית
יושרה. שוויון, קהילה, יעילות,

הקדמה

השיטור נושא מדינתישראל, של קיומה שנות ושתיים חמישים רוב במהלך
במדינה, וחברתיות. בטחוניות לאומיות, לבעיות בהשוואה כמשני נתפס בישראל
פחות מדאיג נראה טבעי, באופן שיטור, חדשים, עולים מיליוני שקולטת
כן, כמו ובריאות. רווחה שירותי תעסוקה, של קיומיות לשאלות בהשוואה
רוב לאורך מדינתישראל את המלווה חיצוני, בטחוני לאיום המתמדת החשיפה
עבריינות של בהקשר הפנים בביטחון ההתעניינות למיעוט תרמה קיומה, שנות
המשטרה, כלפי והשנאה ההתנגדות בשילוב אלה, גורמים ציבורי. וסדר
,1999 (גימשי, הבריטי המנדט בתקופת הקולוניאלי השלטון במהלך שהתפתחו
הציבוריות של יום היום מדאגות הרחק. המשטרה תפקוד את מיקמו (24 עמ'

הישראלית.

בסדר גבוה מקום מעולם תפסה לא בישראל השיטור של ומאפייניו טיבו שאלת
המעורבות את להגדיל דרשה בישראל שהחברה נראה, ולא הציבורי, היום
כי לצפות, מדוע כמובן, היא, השאלה האזרחים. של יום היום בחיי המשטרתית

המשטרתית? ההתערבות את להעמיק דווקא יבקש במדינתישראל האזרח
למדינות בהשוואה ביותר מהנמוכות היו במדינתישראל הפשיעה רמות
היו השכר פערי שבה כמדינה החמישים, בשנות .(1979 (פישמן, אחרות מערביות
היה, נראה ,(1998 ואח', לובנטל ;1971 ,?3010 המערבי בעולם ביותר הנמוכים
רכוש עבריינות של להיווצרות נמוך בסיכון יחסי, באופן הייתה, שמדינתישראל
הקהילה ושל היהודית הקהילה של החברתית הלכידות בנוסף, רחב. מידה בקנה
של נמוכה רמה הולידה המדינה, של הראשונות שנותיה את שאפיינה הערבית,
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גבוהות רמות עם בדרךכלל, המזוהים, חברתית, והתפוררות אנומיים לחצים
ולכידות סולידריות של גבוהה ברמה המאופיינת בחברה אלימה. פשיעה של
לצפות, סביר לא גיסא, מאידך גבוה בשיעור כלכלי ובשוויון גיסא, מחד חברתית

מרכזי. חברתי לעיסוק תהפוך המשטרתי התפקוד שסוגיית

המילניום של לתחילתו ועד הקמתה מאז רבים שינויים חלו בישראל אולם,
העיסוק של למשניות שגרמו והביטחוניים, החברתיים הגורמים הנוכחי.
מדינתישראל שייכת כיום, מהותי. באופן השתנו שיטור, בנושאי החברתי
החלשות השכבות בין מאוד גדול הכנסות פער ישנו שבהן המדינות, לאותן
שסולידריות לטעון קשה כיום, .(19.10.97 ;26.5.97 (קשתי, החזקות לשכבות
כיום, ציבורי. סדר וחוסר פשיעה של מבעיות אותנו מרחיקות חברתית ולכידות
לחילוניים, דתיים בין למזרחיים, אשכנזיים בין בישראל והמתחים העימותים
ביטויו שאת היומיומי, חוקנו לחם הם לערבים יהודים ובין לותיקים עולים בין

יום. מדי החדשות ובמהדורות ברחובות לראות ניתן

על אלה: מתחים שהציפה היא הישראלית החברה של ההצלחה שדווקא יתכן,
רחוקים עדיין שאנחנו למרות היום. רואים אנו שאותה בעוצמה, השטח פני
השיגה מדינתישראל כי לומר, ניתן במדינה, החברתיות הבעיות מפתרון מאוד
כמו ובריאות, רווחה חינוך, שירותי ופיתוח העלייה קליטת של בתחומים רבות
לאומי בריאות ביטוח קליטה, סל ציבורי, דיור ארוך, לימודים יום חינם, חינוך
זו, הקדמה של כתיבתה שבעת למרות זאת, לעומת ועוד. המדינה אזרחי לכל
במעמדנו שיפור האחרון בעשור חל לאומי, בטחוני משבר בפני עומדת ישראל
השכנות. המדינות לעומת צה"ל של האיכותי" "היתרון והשתפר הבינלאומי,
פנים בטחון של בשאלות מקרוב יותר לעסוק ישראל לאזרחי אפשר זה מצב

וסדרציבורי.
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שיעורי בקהילותיהם. סדר חוסר של מתמשכת עלייה רואים ישראל אזרחי
בעיקר משמעותי, בקצב האחרונים העשורים בשני עלו המדווחים הפשיעה
הפשיעה נפח הכפלת כדי עד הגידול שיעור מגיע שבהן אלימות, של בעבירות
זו התקשורת, מדווחת ביומו, יום מדי .(19 עמ' ,1999 (קוגן, זו עבירות בקבוצת
לאחרונה רק ואלימים. חמורים פשיעה מקרי על האלקטרונית וזו הכתובה
להתמודד שלנו בחוסן פיחות "חל כי אהרונישקי, שלמה הנכנס, המפכ"ל צוטט
בפשיעה המתמדת העלייה כי הטוענים, יש .(26.1.01 (בחידא, אלימות" עם
אנו לטענתם, בהתנהגות. דרמטיים בשינויים מאשר בדיווח בעלייה יותר מקורה
התקשורת של העיסוק במאפייני שינויים בשל יותר רבה פשיעה על שומעים
יותר מרכזי לרכיב הפשיעה את הפכה שהתקשורת וכיוון בדגשיה, ושינויים

ללא אולם, .(1999 קוגן, ;1994 ,000(16 * מ6£ 61111¥^3) החדשותי בדיווח
הציבור של הלב תשומת סדר, וחוסר פשיעה של האמיתיים לשיעורים קשר
הפנימיים. הקהילה לחיי הקשורות שונות, בסוגיות להתמקד החלה בישראל
שנות של האמריקאית המציאות את מסוימת במידה מזכיר זה תהליך
הם שבה הקהילה של במצבה להתבונן רבים לאמריקאים גרמה אשר השמונים,

החלו הישראלים אצלנו, גם .(1993 1)ז11כו613¥\, £ 00111(15) ופועלים חיים
הולם. באופן צרכיה ואת הקהילה את משרתת המשטרה האם לשאול,

לתפקודה. בנוגע שהתעוררו החדשות לשאלות רגישה הייתה משטרתישראל
שנועדו חידושים סדרת של ביישומה האחרון, העשור במהלך החלה, היא
בפשיעה המשטרה של שליטתה ואת תפקודה את ולשפר הקהילה את להעצים
יושם אשר הקהילתי, השיטור .(1997 גימשי, ;1992 (גבע, בפשיעה ובמלחמה
קירוב של האמריקאית ההצלחה את לשחזר ביקש ,1995 בתחילת בישראל
;1999 (גימשי, ציבורי סדר של ובבעיות בפשיעה במלחמה למשטרה הקהילה
לאחרונה נעשה אשר הערכה, שמחקר למרות פורסם). טרם ואח', ויסבורד
ואח', (ויסבורד הושגו לא הקהילתי השיטור של רבות שמטרות מצא בישראל,
לתמיכה וזכה הוצג, זה מסוג שאפתני מודל גי העובדה, עצם הרי פורסם), טרם
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עדות ולשינוי. לחדשנות משטרתישראל של המחויבות על מעידה משמעותית,
בתפקוד שמתמקדות לשאלות, מענה במתן משטרתישראל שמגלה לעניין נוספת

(1ז13מז6י\811, יד^81?4\נ00  ה תוכנית של באימוצה ביטוי לידי בא המשטרה
1998 בשנת הישראלי, בשמה  בתנופה" "מנהיגות או ,(1999 שלו, ;1999

לוקחת והמשטרה סטטיסטיים במדדים שימוש נעשה זו תוכנית עלפי בישראל.
סדר. וחוסר פשיעה לבעיות שלה תגובתה אפקטיביות על האחריות את עצמה על

לשינוי בנוגע דיון לעודד מנת על תוכנן זה, גיליון מבוסס שעליו העיון, יום
שונות בקהילות תמיכה לקבל החל אשר בישראל, השיטור במבנה אחר אפשרי
הוא, השיטור אחרות, מערביות מדינות ובמספר בארצותהברית בארץ.
היא המשטרה במדינתישראל, לאומית. פונקציה ולא מקומית פעולה בעיקרו,
שלרכיבים הרי נהיר, תמיד לא ההבדל שלאזרח בעוד הלאומית. ברמה ארגון
השלכות יש והלאומי, המקומי שיטור, של אלו מודלים שני של המבניים
ברורים המקומית ברמה משטרה שירותי המשטרה. תפקוד על חשובות
למשל, לאומי. שיטור של במבנה והן מקומי שיטור של במבנה הן ומובנים,
שירותים מספקות אשר משטרה, תחנות ישנן (הלאומית), ישראל במשטרת
בישראל, כמו הלאומית, המשטרה של במודל אולם, המקומית. ברמה לקהילה
שלה משטרה עלידי נעשית אלו תחנות על והשליטה העדיפויות סדרי קביעת
על הפיקוד, על מחליט המרכזי השלטון מקומית. ולא לאומית מבט נקודת
חלק חינו המשטרה תקציב במשטרתישראל. הקצאתם אופן ועל המשאבים
הרשות מקומית, משטרה של במבנה הכנסת. עלידי שמאושר המדינה מתקציב
המשטרתי, הארגון סוג של לבחירתו האחראית היא העירייה, או המקומית
המשטרה משאבי לחלוקת ואף לה שיוקצה ולכוח'האדם המשטרה לתקציב

/..,... משרתת. היא שאותה הקהילה, במסגרת השונים

המועצה עלידי אורגן אשר בישראל", עירונית "משטרה בנושא העיון יום
באוניברסיטה לקרימינולוגיה המכון ועלידי לקרימינולוגיה הישראלית
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ולמחויבויות ליתרונות בנוגע עקרוניות שאלות מספר להעלות נועד העברית,
על הישראלי. בהקשר לאומי שיטור של מבנה לעומת עירוני שיטור של המבנה
ובהיבטים בשאלות עוסקים זה, בגיליון כלולים אשר השונים, שהמאמרים אף
ביום התפתח אשר יותר, כללי מדיון חלק הם העירוני, השיטור סוגיית של שונים
עיקריים דיון תחומי בארבעה להתמקד ברצוננו זה במאמר העיון.
ניתן רחב באופן בישראל. עירונית משטרה של מודל יישום על ובהשלכותיהם
ויושרה שוויון קהילה, יעילות, של כשאלות התחומים ארבעת את להגדיר

(ץ111§16ח1).

יעילות

במשטרתישראל. מבניים בשינויים דיון כל של בלבו היא היעילות שאלת
של לאלו הדומים כסף סכומי המשטרתי בתקציב משקיעה מדינתישראל

אולם, בדפוס). ,?81*011, €מ3^ * 013110 אחרות רבות מערביות מדינות
מושקעים יחסית מועטים שמשאבים היא, בישראל השיטור של המציאות
לביטחון מוקדש זה ממימון גבוה ושיעור "קלאסיים", משטרה בנושאי
תקני 26,000  כ קיימים שבמשטרתישראל בעוד הטירור. עם ולהתמודדות
הם (280/0) מתוכם תקנים 7,372.5  ש הרי ,(2000 הסטטיסטי, (השנתון שוטרים
מספר ועל .(2001 ינואר משמרהגבול, (נתוני ובקבע בסדיר משמרהגבול שוטרי
חינוך, מוסדות באבטחת העוסקים ה"כחולים'', השוטרים את גם להוסיף יש זה
החבלנים מערך בתפעול האזרחי, המשמר בהפעלת ציבורית, תחבורה באבטחת

.(1999 שנתי, (משטרתישראלדו"ח ועוד
האחרון בעשור משטרתישראל של הממוצע השנתי התקציב של בחינה
והעברת האינפלציה בעקבות המוחלטים, במספרים הגידול למרות כי מראה,
ריאליים, במונחים משמעותי, גידול אין למשטרה, מהאוצר הגמלאות תקציב
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המשטרה, של הארצי במטה והכנסות הוצאות מדור (נתוני המשטרה בתקציבי
.(2000

השיטור מודל של להתפתחותו ביחס אלה נתונים של והשלכותיהם משמעותם
יותר יקר יהיה מקומי שיטור של שמבנה להניח, סביר ברורות. בישראל העירוני
משטרות של במבנה לאומי. שיטור של הנוכחי מהמצב יותר רב אדם כוח ויצריך
השליטה השונים. השיטור מרכזי בין תפקידים כפילות תהיה מקומיות
תפקידים, של רב למספר מקומית אחריות בעקבותיה תביא במשטרה המקומית
תקצוב,. כדוגמת תפקידים הארצית. ברמה ומבוצעיס נשלטים כיום אשר
מהארגון חלק להיות יצטרכו אסטרטגי ותכנון פשיעה ניתוח משאבים, הקצאת
וכל שונות, קהילות בין במשאבים לחלוק יותר הרבה קשה זה בהקשר המקומי.
אסטרטגיות בגישות לבחור או אחרים עדיפויות סדרי להדגיש יכולה קהילה

להשגתם. שונות

משאבים של לכפילויות כנראה, יוביל, עירוני, שיטור או מקומי שיטור של מבנה
הקהילות עצמאות של במונחים תפקיד יש אלו לכפילויות ותפקידים.
ללא ולממשו מקומי שיטור להעצים להצליח יהיה אפשרי בלתי אך המקומיות,
שצריכה המרכזית, השאלה בישראל. השיטור עלות של משמעותית העלאה
המעבר מחיר את לשלם ישראל אזרחי רוצים או מוכנים כמה עד היא להישאל,
יותר רב עניין שיש אף שעל כך, על מצביעות עדכניות מגמות עירוני. לשיטור
ההשקעה את להגדיל נכונות של דומה מידה בהכרח אין שיטור, של בבעיות
רק לא שיטור, משאבי בפיתוח יותר יעילה לאומית משטרה המשטרתי. בתפקוד
אלא מקומיות, יחידות של רב במרוכז.למספר ניתנים מהשירותים שחלק בגלל
יגביר או יעילות שיצור באופן אחידה שיטור מדיניות לבנות שניתן בגלל גם

אותה.

דאגות בפני עומדת שעדיין בחברה במיוחד חשובה להיות יכולה זו מעין יעילות
את מאוד העלתה אלאקצא" "איכתיפדת לדוגמא, מהותיות. בטחוניות
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על לשמירה רבים משטרה משאבי של ריכוז והצריכה בירושלים, המתחים
(ברוידא, אהרונישקי שלמה הנכנס, המפכ"ל הבירה. בעיר הסדר ועל הביטחון
ביטחון במשימות פועלים משטרה של גדולים כוחות כי טוען, ,(26.1.01

בעצבים נוגעים כאשר עכשיו, בעיקר הסכסוך, לב היא "ירושלים וכי בירושלים,
לאומית משטרה גבוהות". הכי ברמות מיד מטופלת בעיר בעיה כל רגישים. הכי
מקומי עירוני שיטור ויעילה. מהירה בצורה וכוחות משאבים תנועת מאפשרת

לאומי. חירום של במקרה כוחות, של כזו מחודשת הקצאה למנוע עלול

קהילה

עומד ובאירופה, הברית בארצות השיטור בתחום החידושים שורת של במרכזה
זכה קהילתי שיטור .(1991,0166116 ^ח3 ^135*101810) הקהילתי השיטור רעיון
במשטרה. שונים בעלימקצוע ועלידי שונים חוקרים עלידי שונות להגדרות
תפקיד של ומהותי יסודי רהארגון של רכיב ישנו ההגדרות בכל זאת, עם

.(1997 ואח', (ויסבורד ותפקודה המשטרה
"פתפסיונלים",  כ"מקצוענים" עצמם את רואים שוטרים מסורתי באופן
המשטרה על שבהן הבעיות לסוג בנוגע ההחלטות את בעצמם לקבל שמסוגלים
להיות צריכה לפשיעה המשטרתית שהתגובה גם מרמזת זו פרופסיונליות לטפל.
שלל זה מסורתי פרופסיונלי מודל שוטרים. עלידי עצמאי בא,ופן מבוצעת
כגון אחרים בתחומים מקצועית עבודה של למודלים דומה שיהיה שיטור,
ואינו משטרתית כבעיה השיטור ליעילות מתייחס והוא דין, עריכת או רפואה

המשטרה. בתפקוד מעורבת להיות מהקהילה מצפה

השיטור מודל את לבקר המשטרה בתחום חוקרים החלו השמונים שנות במהלך
ראיות להצטבר החלו .(1987 ,001(1816111) במשטרה המקצועניאכיפתי
משטרה, חוקרי מטרותיו. את משיג אינו המקצועני שהמודל כך, על המעידות
למלא המשטרה של יכולתה בדבר שאלות להעלות החלו מהישוב, אנשים גם כמו
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נאמר, בעקרון בעבודתה. הציבור את לערב בלי באפקטיביות, תפקידיה את
בצורה המשטרה בעבודת העדיפויות סדר מהו להחליט יכולה עצמה שהקהילה
בעיות על להגיב לקהילה לסייע הוא המשטרה שתפקיד כיוון ביותר, הטובה
לא בבעיות בטיפול העדיפויות סדר על ההחלטה ציבורי. סדר חוסר ועל פשיעה
ששיטור בכך, להכיר החלה המשטרה גם הקהילה. בלעדי להתקבל צריכה
להיתפס החלו המקומיות הקהילות הציבור. עם חזקים קשרים דורש אפקטיבי
פעולה לשיתוף קרא קהילתי שיטור הפשיעה. בעיית נגד בפעילות חשוב כמשאב
המתאימה התגובה ובעיצוב ובהגדרתן, הבעיות בזיהוי למשטרה הקהילה בין

להן.

הוכרה ואכן, כמקומית. נתפסה אלא רחב במובן הוגדרה לא קהילה זה, בהקשר
גם יחידה. מקהילה כמורכבת עיר להגדיר יכולה אינה שהמשטרה העובדה,
זו השונות ודתיות אתניות קהילות מספר למצוא ניתן אחד מוניציפלי בתחום
מערכות לבסס עליה אפקטיבית, תהיה שהמשטרה שכדי הייתה, ההנחה מזו.
קהילתי שיטור של מסוימות בתכניות אזרחים. של רחב מגוון עם קשרים של
רחובות לקבוצת השתייכות של במונחים המובחנת הקהילה גבולות הוגדרו

או לבתיספר רישום אזורי ,(66^8) שיטור קטעי באמצעות באחרים מוגדרת.
טבעיים מחסומים או ראשי כביש כגון מובחנים פיזיים גבולות באמצעות לעתים
אחד להיות הפכה הקהילה גבולות הגדרת .(1995 ;$.101ט(6131^\, 0£^) אחרים
פורסם). טרם (אמיר, הקהילתי השיטור במסגרת במחלוקת השנויים הנושאים
ובמגוון האנשים במגוון להכיר נדרשת המשטרה כי ברור, היה זאת, למרות
היא שבקרבן יותר הרחבות הקהילתיות המסגרות בתוך שקיימים התרבויות
ולא המיקרו ברמת נעשתה הקהילה תפיסת הקהילתי, השיטור במסגרת עובדת.

המאקרו. ברמת
מוגדרת שהיא כפי ובקהילה, זה במגוון להכיר יכולה לאומית שמשטרה בעוד
הולם אינו הלאומית המשטרה של הלאומי ההקשר הקהילתי, השיטור במסגרת
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טבעי, באופן לאומית, במשטרה הקהילתי. השיטור של המקומי ההקשר את
הרחבים הלאומיים האינטרסים הלאומית. ברמה נקבעים העדיפויות סדרי
רעיון אולם, בטבעם. מוגבלים אינטרסים לעומת יותר גבוהה קדימות בעלי הינם
תפקיד את להבין מנת על מוגבלים, באינטרסים מתבונן אכן הקהילתי השיטור
יכול הלאומית, ברמה חשיבות חסר שנראה מה להגדירו. מנת ועל המשטרה
ייחודיות. בעיות ולו מסוים במקום שחיים לאנשים מכרעת חשיבות בעל להיות
של יותר רחב היבט ב להתמקד היא לאומית משטרה של הנטייה טבעי, באופן

.י. מקומיות. בעיות תחמיץ שהיא יתכן כך, ובשל בעיות,
לניכור תגובה רבה, במידה הייתה, בארצותהברית הקהילתי השיטור מהפיכת
הגדולות בערים הקטנות הקהילות לבין העירונית המשטרה בין שרר אשר הרב

,1116 181ב1ק11£1€161נ1? ?01106 ץ1<11*$ 7331> ?0106) ובאירופה בארצותהברית
לקהילות תשובות במציאת לצורך מענה נתן לא עירוני שיטור זה במובן .(1987

זאת, עם מוניציפלי. אזור באותו אחת בכפיפה המתקיימות שונות, תרבותיות
של המובחנים מצורכיהן יותר עוד מרוחק הגדרתו, מעצם לאומי, ששיטור ברור
הרשויות של פיקוחן תחת הנמצא עירוני, לשיטור בהשוואה שונות קהילות
לקהילות המשטרה את יקרב זה, במובן בישראל, עירוני שיטור המקומיות.
קהילות עם לקשר בהכרח יביא לא אס גם הקהילתי, השיטור עוסק שבהן
במציאות קהילתי שיטור של שונות בתכניות שהוגדרו כפי המיקרו, ברמת

האמריקאית.
סדרי של שונה להגדרה בעקבותיו יוביל מקומי לשיטור לאומי משיטור המעבר
תיווצר ובכך האחריות, ולמיקוד המשאבים חלוקת בדרך לשינוי עדיפויות,
בקהילה יותר ממוקדת שתהיה משטרה של להתפתחות שתוביל עבודה, סביבת
בילסקי, זאב רעננה, עיריית ראש שטוען כפי ביותר, הבסיסית ברמה בישראל.

הפעילות על ציבור נציגי של המקומית השליטה הגברת זה*, שבגיליון במאמרו
חשובות החלטות לקבל לבעיות, הקרובים הציבור לנציגי תאפשר המשטרתית

(המערכת). זה בגיליון מופיע ברעננה, עירוני לשיטור בדרך זאב, בילסקי *
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שבו ולאופן המצומצמים המשטרתיים המשאבים חלוקת לעיתוי הנוגעות
יתרון. יהווה מקומי עירוני ששיטור לנו, ברור הקהילה, לבעיית ביחס יחולקו.
זה יתרון האם השאלה, על לענות לנסות הרחב הצבור ועל המדיניות מעצבי על

לכן. קודם שהוזכרו היעילות בעיות על יאפיל

שוויון

דוברים, מספר מקומיות, לקהילות המשטרה את יקרב עירוני ששיטור אף על
של פוטנציאל קיים עירוני שיטור של במודל כי ציינו, העיון, ביום השתתפו אשר
הוא המשטרתי התקציב עיקר של מקורו לדוגמא, בארצותהברית, אישוויון.
משטרתיות לפעילויות הפדרלי במימון ניכר גידול שיש אף המקומיות. ברשויות
נטל בעיקר לשאת מקומיות מרשויות שמצופה היא, המציאות מקומיות,

שלהן. המשטרה סוכנויות של התקציב

תפקיד חשיבות על להחליט יכולות מקומיות שקהילות היא, המשמעות
הקהילה אם גיסא, מחד בשיטור. להשקיע מוכנות הן כמה ועד המשטרה
בו תשקיע שהיא להניח, סביר הקהילה, לבטחון חיוני שיטור כי מאמינה,
שלה הפשיעה שבעיות מאמינה, הקהילה אם גיסא, יותר.מאידך רבים משאבים
להחליט יכולה היא הקהילה, לבטחון פחות חשובה ושהמשטרה מועטות,

במשטרה. פחות להשקיע

לתפקוד המשאבים אותם את להקדיש יכולות הקהילות, כל לא אולם,
דומה. חשיבות המשטרתית לפעילות מייחסות הן כאשר גס המשטרה,
החינוך במערכת מקומית לשליטה בדומה מקומי, שיטור של המשמעות
עשירות. לקהילות מאשר פחות יהיה עניות לקהילות כי היא, בארצותהברית,
זקוקות המקרים שבמרבית אלה, עניותהן קהילות שדווקא בכך, היא האירוניה
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קשר יש חברתית והתפוררות עוני כמו למשתנים יותר. רבים משטרה לשירותי
שדווקא היא, המשמעות עבריינית. לפעילות בלעדי, לא אם גם מובהק,
לקיומה רבים במקרים החיונית משטרתית, לנוכחות ביותר הזקוקות הקהילות,

זאת. נוכחות לממן לעצמן להרשות שתוכלנה סביר לא הקהילה, של הבטוח

להקצאת תגרום בשיטור מקומית שליטה שהתפתחות הכרח אין כי לטעון, ניתן
למשל, יכולה, הממשלה יכולת. של בסיס על ולא צורך של בסיס על משאבים
המשטרה סוכנויות של לרשותן לעמוד שצריכים המשאבים כמות את להגדיר
לאומית ושליטה משטרתיים משאבים שהקצאת אלא, השונות. המקומיות
המקומית השליטה רעיון העירונית. המשטרה לתפיסת בניגוד עומדים עליהם
ולקבוע צרכיה את בעצמה להגדיר וצריכה. יכולה המסוימת שהקהילה פירושו,
ההגדרות בין סתירה יש שבו במצב, למשל, יקרה, מה שלה. העדיפויות סדרי את
ידוע, יקרה. אכן שכך לצפות, יכולים אנו המקומיות? ההגדרות לבין הלאומיות
בסיכון, ושאינם פשע של איום תחת נמצאים שפחות אנשים דווקא לעתים, כי
יום. מדי אליו הנחשפים מאנשים, יותר הרבה פשיעה מבעיות חוששים
פחד מבטאים הבינוני המעמד של שכונות תושבי למשל, בארצותהברית,
העניים של לקורבנות שהסיכוי אף עוני, שכונות תושבי מאשר יותר מפשיעה

.(1979 ז6§111' * (11ג§0^8 יותר גבוהה
סביר לשיטור, ניכרים משאבים לייחד יכולה הלאומית הרשות ,כי נניח אם גס
אי של הצורות אחת המשטרה. משאבי בהקצאת רב אישוויון ייווצר כי להניח,
לשיטור וצודקת הוגנת משאבים חלוקת של בהקשר רצויה להיות יכולה שוויון
איהשוויון פשיעה, עתירי במקומות יושקע לשיטור יותר רב כסף אם בישראל.
על ההחלטה המקרים, במרבית כי להניח, ניתן אולם, כחיובי. ייתפס בהקצאה
מודעים אנו בישראל הפוליטית. המפה של תולדה תהיה המשאבים חלוקת אופן
קבוצות לדעתנו, ממשלתיים. משאבים בחלוקת ייחודיים אינטרסים של לכוחם
משאבי חלוקת בעת לאיבוד שוב תלכנה יחסית, מועטה אזרחית מעורבות בעלות

המשטרה.
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יהיה חזקות לקהילות כי להניח, סביר המשאבים, הקצאת לדרך קשר ללא גם
מקומיות מרשויות תמנע הלאומית הרשות האם מקומי. שיטור בפיתוח יתרון
השיטור במסגרת גם להסתמן מתחיל זה תהליך מקומי? שיטור לסבסד
החלו בישראל, הקהילתי השיטור פועל שבהן רבות, בערים בישראל. הקהילתי
(ויסבורד שונים שיטור לצורכי אדם וכוח מימון לספק המקומיות הרשויות
עם משותף לסיור ניידות רכשו שרשויות לעתים, קרה, כך פורסם). טרם ואח',
המשטרה בדרךכלל, קבוע. בסיס על זה לסיור עירוני פקח והקצו המשטרה,
לאופן בדומה יפה, בעין מקומיות רשויות עלידי זו משאבים הקצאת ראתה
במסגרת בעבודתה, אזרחים של שיתופם את המשטרה תפסה שבו החיובי
שתמיכה להניח, סביר מקומי, שיטור של בפיתוח אולם, האזרחי. המשמר
ובתפקידיה המשטרה בתפקוד הפער את ירחיב זה ותהליך תגדל, זו עירונית

בישראל. שונות קהילות בקרב

אשר שיטור, של מודל לאמץ רוצים כישראלים, אנחנו, האם השאלה, נשאלת
של לרשותה העומדים במשאבים, אישוויון של מסוימת למידה שיוביל סביר
שאישוויון תהיה, זו לשאלה אחת אפשרית תשובה השונות. בקהילות המשטרה
בשירותי אישוויון המודרני. בעולם הקפיטליסטית בכלכלה בסיסי רכיב הוא
שוויון ואי בישראל אחרים בשירותים שקיים אישוויון, משקף רק משטרה
השיטור נושא האם היא, השאלה זה, בסיס על בארץ. ההזדמנויות במערכת
בחברה לסבול מוכנים אנחנו שאותו איהשוויון, מגבולות לחרוג צריך
לעבור רוצים אם נורמטיביות משמעויות יש השוויון לשאלת הישראלית.
שאותן זה, בנושא מדיניות בקביעת הכרוכות ומשמעויות יותר, מקומי לשיטור

לשקול. צריך
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>1שיה

שהמשטרה בכך, די לא במשטרה. יושרה של הנושא הוא בשיטור מרכזי רעיון
הסדר על לשמור לחברה בסיוע או בפשיעה במלחמתה אפקטיבית תהיה
עבודת על הפיקוח הינו דמוקרטית במדינה בשיטור,מודרני חיוני רכיב הציבורי.
יותר רחב בהקשר נתפס המשטרה על הפיקוח נושא בארצותחברית המשטרה.
לתפקידי מתייחסת משטרתית יושרה .(1993,8^011110^ 211(1 (0}ץ? יושרה של

שחיתות למניעת חשיבות מייחסת היא ישיר ובאופן נרחבים, בתחומים משטרה
בסמכויותיה. לרעה ולשימוש משטרתית

על דיבר כאשר זו, לבעיה שנה שלושים לפני כבר התייחס ,(1966) 8^0111101^

הציפייה לבין סדר על לשמור המשטרה של תפקידה בין הקיים המובנה המתח
חשובה משמעות היושרה לשאלת החוק. במסגרת תפעל המשטרה כי המשפטית,
את לספק יכולות מקומיות רשויות האם עירונית. שיטור לשיטת מעבר על בדיון
של מבנה שמאפשר המשטרתית, הפעילות על ובקרה פיקוח של המידה אותה
שונות מקומיות רשויות אם היא, יותר חשובה ששאלה יתכן, לאומית? משטרה

פיקוח. של שונים סטנדרטים תצגנה

סכסוכים להגברת הדרך את יהווה מקומי שיטור האם כשלנו, שסועה בחברה
לפעול בכוחו ישתמש מקומיות ברשויות הרוב האם למשל, לצמצמם? במקום
קהילתי שיטור של ומבקרים תומכים מקומיים? מיעוטים כלפי הוגן לא באורח
הניסיון האס .(1993 ,13)1,110111*שכן615^, \\'1*11 (מ0166 זו בעיה על הצביעו

עם משטרתית הזדהות בעקבותיו להביא עלול לא מקומית קהילה עם להזדהות
להטריד מנת על הקהילה של בהצדקות ושימוש כוח, בעלות מסוימות, קבוצות

כוח? חסרי אחרים, ולרדוף
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לרעה שימוש ישנו אכן מסוימים, במקרים כי מלמד, האמריקאי הניסיון
אלו את העצים קהילתי שיטור קרובות, לעתים גם,.כי אך המשטרתית, בסמכות
שכבר כפי אלא עירוני, שיטור אינו קהילתי שיטור כי בעבר; כוח חסרי שהיו
של זו נקודתית הדגשה העירוני. השיטור במסגרת קהילות העצמת ציינו,
לרעה ניצול יותר מנעה אף אולי הקהילתי, השיטור במסגרת מקומיות קהילות

.(1988 ,1ח11כ6151/*\, ,י(10£110^ 311^ 93^7111311) המשטרה סמכות של

הסיכון את יעלה בישראל מקומי עירוני שיטור של אימוץ כי להניח, סביר אולם,
וסביר דיו, מבוסס אינו עדיין בישראל הקהילתי השיטור אלו. מעין לבעיות
בשיטור הישראלי הניסיון המקומיות. לרשויות רב כוח יוסיף עירוני ששיטור
בתוך השונות הקהילות דווקא ולאו המקומיות הרשויות כי מראה, קהילתי
הקהילתי השיטור תכניות במסגרת המשטרתית לפעילות חברו הרשות, אותה
קהילות של מחולשתו החל לכך, סיבות מספר ישנן פורסם). טרם ואח', (ויסבורד
נראה אולם, במדינה. הפוליטיים הכוח יחסי במבנה וכלה בישראל לאפורמליות
המקומיות, הרשויות של כוחן את יחזק עירונית משטרה של פיתוחה כי לנו,
חלשות לקבוצות ביחס המשטרתי בכוח לרעה לשימוש יוביל אולי, ובכך,

באוכלוסייה.

המקומיות ברשויות השחיתות לשאלת רבים התייחסו העיון יום במהלך
ציבור אישי של לדין העמדות של שורה לראות ניתן האחרון בעשור בישראל.
דפוסים בתיאור העוסק רב, תיעודי חומר הצטבר בישראל המקומיות. ברשויות
המקומיות הרשויות במסגרת נוהליים על ואישמירה ציבורית שחיתות של

דפוס כנראה, שישנו, מעיד, זה חומר המקומי,.2000). השלטון על ביקורת (דו"ח
בידי יהיו המשטרה תפקידי אס בישראל. המקומי בשלטון שחיתות של נרחב
המשטרה שתפקידי לצפות, נוכל לא לדאגה. סיבה ישנה המקומיות, הרשויות
עירוני. שיטור במסגרת מקומי שלטון של הנרחב בהקשר מהמתרחש יושפעו לא
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מסקנות

תשובה לספק נועדו לא זה דיון במסגרת שעלו וההרהורים השאלות הרעיונות,
העירונית המשטרה מודל את לאמץ יש האם לשאלה, משמעית וחד ברורה
לדון הראוי שמן הסוגיות, אותן את לזהות בעיקר, הייתה, מטרתנו בישראל.

עירוני. שיטור של מודל לשקול מתכוונים כאשר בהן,
מקומי. שיטור של לכיוון מעבר בכל אליהן להתייחס שכדאי בעיות מספר זיהינו
הנה לאומית משטרה זה. בדיון בו לעסוק שיש מרכזי כגורם "יעילות'' הגדרנו
חשוב זה נושא הקצאתם. בתחום והן המשאבים פיתוח בתחום הן יותר יעילה
יותר רבים משאבים להשקיע רוצה אינה שכנראה חברה, של בהקשר במיוחד
ביטחון בעיות עם להתמודד ממשיכים שאנו כיוון, גם חשוב הוא בשיטור.

משטרה. משאבי בהקצאת גמישות שדורשות רציניות,

שהמעבר הרי שאלות, של מסוים בסוג מתמקד ה"יעילות" בסוגיית שהדיון בעוד
שונה למערכת הדיון את מכווין קהילה, ממוקדת גישה של לכיוון עולמי הכלל
בעיצוב וחשוב מרכזי גורם להיות זה מעין בדיון הופכת 'קהילה' שאלות. של
עבודה מסגרות לספק יכול אינו לאומית משטרה של מבנה המודרני. השיטור
ומחזקות משטרתית בפעילות מקומיות קהילות של המעורבות את שמעודדות
והולכת הגוברת ההכרה לאומית, למשטרה שיש ליתרונות קשר ללא אותה.
שאלות מעוררת מקומיות, מבט נקודות ושל קהילתיים צרכים של .בחשיבותם

משטרתישראל. של יותה ריכוז להמשך ביחס

להניח, סביר בישראל. עירוני לשיטור מעבר בכל נגף אבן תהיה השוויון בעיית
אישוויון המשטרתיים. במשאבים לאישוויון תוליך בשיטור, מקומית ששליטה
תעשה המשאבים חלוקת אם גס לכן, קודם שהרחבנו כפי יתפתח, זה מעין
האירוניה טמונה בכך המקומית. ברמה תתקיים אם וגם הלאומית, ברמה
הוא מקומי שיטור של שהיתרון בעוד מקומי. עירוני שיטור של בפיתוח העיקרית
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הקהילות הרי מעוניינות. הן שבו השיטור סוג את להגדיר יכולות שקהילות
הולמים משאבים בידיהן שאין אלו, הן משמעותית משטרתית נוכחות שדורשות

המשטרה. לפיתוח להקדיש

מפתח שאלת היא יושרה המשטרתית. היושרה בעיית את העלינו לבסוף,
אזרחים עם במגע החוקים במסגרת פועלת אינה אשר משטרה מודרני. בשיטור
פיקוח באמונו. תזכה ולא הציבור עלידי תכובד לא הכספיים, ענייניה בניהול או
לשליטה בנוגע חדשות דאגות ליצור עלול המקומי השלטון בידי המשטרה על

במשטרה.

בישראל? מקומי עירוני לשיטור הסיכויים מהם השאלה, כמובן, עולה, לסיכום,
וחברה" "משטרה של זה מיוחד בגיליון שנדונות והדאגות שהעלנו הנושאים
של מודלים שוקלים אנו כאשר רבה, בזהירות להתנהל שעלינו כך, על מרמזות
התמיכה העדר כיום. בישראל בשיטור כשורה הכול לא אולם, מקומי. שיטור
יותר טובים משטרה לשירותי הגוברת והדרישה המשטרה בתפקוד הציבורית
השיטות אחת עתה. עד שעשינו מה בפשטות להמשיך יכולים שאיננו מרמזים,
במשטרה. מקומית שליטה באמצעות היא הציבור המשטרה לקירוב האפשריות
בישראל, בשיטור להשקיע מוכנים אנו כמה עד להגדיר היא המשימה כי יתכן,
ועל היעילות על שמירה תוך המקומית, השליטה את להגביר יכולים אנו וכיצד
 משטרתית. יושרה ושל אישוויון של בעיות צמצום
השיטור של אופיו בשאלת מקיף ציבורי דיון לקיים הזמן זהו לתשובה, קשר בלי

< : במדינתישראל.
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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 4825 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח11ק6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

ברעננה* עירוני לשיטור בדרך
בילסקי* זאב

ל''ג^ק ''גיל"ג/. 6^3 .

(2000 ג?^/ל;6;קט 0)0?£ *((6ר ,2000 0'//.י ^א*ילת (>זת>ן?£<

בדרך כשלב ברעננה, המשולב" השיטור "מודל התהוות את סוקר המאמר
עבודת את המשלימים בתחומים תעסוק העירונית המשטרה עירוני. לשיטור
המשטרה מן סמכויות האצלת של בדרך תיבנה והיא הרגילה, המשטרה
סמכות המקומית הרשות פקחי קיבלו שבה דרך באותה המקומית, לרשות
הן ירוויחו ומהקמתה המציאות, כורח היא כזו משטרה תנועה. להכוונת

המשטרה. והן המקומית הרשות הן התושבים,

צוות קהילתי, שיטור עירוני, שיטור עיריה, משטרה, רעננה, מפתח: מיללת
משולב". "שיטור בכר"), ("ועדת מקומית משטרהרשות שת"פ בדיקת

כללי

סוגיוה על בעיקר נבחנים והם ישירות, בבחירות היום נבחרים הערים ראשי
יוה ה שלמרות הוא, תמוה מצב התושבים. של החיים לאיכות הקשורות
העריב ראשי בידי אין התושבים, חיי איכות להבטחת מרכזי גורם המשטרה
בדרכיכ אלא שלה, העדיפויות סדרי ועל פעילותה על להשפיע ממוסדים כלים
במדינר מקום אין כזה למצב המקומית. התחנה מפקד עם אישי קשר של

מתוקנת.

עירונית "משטרה בנושא עיון ביום שנשא>!כותב הרצאה על בחלקו, מבוסס, זה מאמר
בירושלים. העברית באוניברסיטה ,2000 בינואר בישראל'/6
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לשבחה לציין, חייב ואני עירונית, משטרה של הרעיון למען נאבק אני שנים זה

ההתקדמות שקצב למרות פרי, לשאת מתחיל המאבק כי משטרתישראל, של

מאוד. איטי
"משטרות ולצידה לאומית" "משטרה של דגם מתקיים בעולם רבות במדינות
כיעיל, עצמו את הוכיח זה דגם ומובדלים. שונים פעילותן שתחומי מקומיות",

.(1996 (אלירס, התושבים חיי איכות להעלאת ותורם מוצלח

רמת את להעלות משותפות: מטרות המקומית ולרשות שלמשטרה בטוח, אני
בכל ולטפל, העבריינות את לצמצם בעיר, החיים איכות את ולשפר הביטחון
משאבי באיגום להשגה ניתנות אלה מטרות לו. הייחודים בנושאים ישוב,
ובעבודה משותף בתכנון מידע, בחילופי בשיתוףפעולה, ותקציבים, כוחאדם

והעירוניים. המשטרתיים הביטחון כוחות כל של משולבת

העירוני בשיטור הצורן

ראש את ובעיקר המקומית, הרשות את התושבים תופסים שבו המודרני, בעידן
שגם ציפייה, קיימת התחומים, בכל חייהם איכות על כאחראים העיריה,
במסגרת ייענו בדרכים והבטיחות הרכוש ביטחון אישי, ביטחון כמו נושאים
נבחרתי מאז .(1996 ושלו, (יחזקאלי לתושביה העיריה שמעניקה השירותים
המוענקים השירותים את להרחיב העיקרית, במשימתי ראיתי העיריה, לראשות
בתחום השירותים זה, ובכלל איכותם. ואת רמתם את ולהעלות לציבור,
הוביל, אלה בתחומים השירותים רמת בהעלאת הצורך והבטיחות. הביטחון
לזו המשטרה שמעניקה השירות רמת מהשוואת מנוס שאין להבנה, טבעי, באופן
בעבר נסמכה תושבים, 70,000 כ היום המונה רעננה, כי לזכור, יש העיריה. של

לרעננה. מחוץ הממוקמת כפרסבא, תחנת של משטרה שירותי על

בטירור, (המאבק משטרתישראל על כיום המוטל הלאומיות, המטלות עומס
עם כראוי להתמודד לה מאפשר איננו ועוד), הלבן" "הצווארון עבירות הסמים,
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החיים לאיכות הנוגעים בתחומים לאזרחים השירות מתן ועם מקומיים נושאים
התושבים, חיי לאיכות הנוגעים התחומים מקופחים כך, בשל .(1999 (קים,
בתאונותהדרכים המאבק ובהם ובטיפולה, המשטרה של באחריותה הנמצאים
רעש, מפגעי שכנים, סכסוכי רכוש, עבירות רכב, גניבות התנועה, הסדרת בערים,
שרעננה כפר'סבא, תחנת מפקד וכדומה. עסקים רישוי ומציאות, אבידות
עם בעיות התפר, בקו בעיות רבות, פשיעה בעיות עם מתמודד בגזרתו, נמצאת
שלוש בין לתמרן זה במצב ביותר קשה וכדומה. הארץ במרחבי שוטרים תגבורי
תמיד אינה רעננה תושבי של החיים איכות שונים. שצורכיהן שונות רשויות
החשוב הנושא זהו זאת, לעומת זאת. להבין יכול ואני שלו, העדיפויות בסדר
על ושוקדת התושבים, למען שירות מערכות מגוון פיתחה היא לעיריה. ביותר

איכותיים. שירותים הענקת
כמאה עולה היא הציבורי. בשירות ביותר היקרה המשרה היא שוטר משרת
פקח השוטר במקום להעסיק יותר נכון לא האם לשנה. שקל אלף וחמישים
סכסוכי רעש, מטרדי של בעיות יפתור והוא שקל, אלף כארבעים שעלותו עירוני,

ובמציאות? באבידות יטפל או שכנים

ולבנות הערים, ראשי עם להידבר המשטרה תשכיל אם כי הנחתי, זה רקע על
משטרה של בהקמתה צורך ראיתי נשכרים. כולם יצאו משולב, עבודה מודל
ואת צרכיו את ומעמידה עשייתה, במרכז האזרח את הרואה עירוניתקהילתית,
את משלימה כזו משטרה משימותיה. של העדיפויות סדר בראש בעיותיו
טבעי, באופן היא, המקומית הרשות בה. מתחרה אינה היא משטרתישראל.
עלכן, צורכיהן. ואת הקהילה ושל העיר של אופיין את מקרוב המכיר הגורם
הקהילה של העדיפויות סדרי את ביותר הטובה בצורה להגדיר היכולה זו היא
, השונים. בתחומים
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// יעננת ל"מודל בררך

כבר החילותי ברעננה עירוניתקהילתית משטרה להקמת הציבורי המאבק את
על הרעיון את דחו המשטרה ובכירי המדיניות קובעי בתחילה, רבות. שנים לפני
זאת, להבין קשה לי היה המקומית. לרשות סמכויות מהעברת חששו הס הסף.
מתוקנות בארצות בהצלחה פועלים עירוני שיטור של שונים מודלים שהרי
החיים, באיכות תטפל העירונית שהמשטרה הצעתי, ארצותהברית. דוגמת
שהצלחנו עד עברו שנים שמונה לאומייסארציים. בנושאים בטיפול תתרכז
עיריה עובדי יכולים לשמחתי, והיום, התנועה, הכוונת בתחום לשינוי להביא
התעבורה לדיני להוסיף בבקשה התחבורה, לשר במכתב פניתי בכך. לעסוק
נפגעים עם תאונה כל על הרשות לראש להודיע המשטרה, את המחייבת תקנה
את. המקומיות הרשויות בידי לתת כדי ביותר, חשוב זה שינוי שיפוטו. שבתחום
תיקונים, ביצוע לשם במעלה ראשון ככלי התאונה, לסיבות הנדרש המידע
לתושבי ההסברה תחום את להעמיק כדי או בתשתיות שיפורים או שינויים

ולקשישים. לילדים האזור,

שיושם הקהילתי"* "השיטור מודל הפתיחות. גם באה הזמן עם אולם,
את הקל המרכז, באזור במיוחד ושנקלט שנים, באותן במשטרתישראל
הייתה מבחינתי, המאבק, של שיאו אותה. וריכך במשטרה לשינוי ההתנגדות
את שתיבחן ועדה, להקים הפנים, לביטחון השר אז שחל, משה של החלטתו
דאז, המשטרה מפכ"ל יישום. דרכי ותציע עירונית", "משטרה להקמת הצעתי
ניצב (לימים בכר יהודה תתניצב ברשות משטרתית, ועדה מינה חפץ, אסף
דיון של ותחילתו הראשונה האור קרן הייתה זו במשטרה). המבצעים אגף וראש

.(1996 בכר", ("ועדת בנושא אמיתי

(יוני כרוכמןאבי פנחס, יחזקאלי ישראל, בקים בהרחבה ראה בישראל הקהילתי על.השיטור
בית בראילן, אוניברסיטת ויישומים. עקרונות נישראל: הקהילתי השיטור התפתחות ,(1999

.13 מס' מחקר דו"ח קהילתי, ולחינוך למחקר המכון לחינוך, הספר
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ברעננה "משטרהע>רונ>ת" של למודל העיריה הצעת

(בילסקי, בכר" ל"ועדת בכתב הוגשה ברעננה עירונית" "משטרה להקמת הצעתי
ועמי רעננה עיריית של הבכיר הניהולי הצוות עם יחד ערכו הוועדה וחברי ,(1996,

העירוני. במוקד סיור

מהמשטרה מסוימות סמכויות העברת של העיקרון על התבססה ההצעה
של משותפת אחריות חינה המודל, לפי רעננה", "משטרת על האחריות לעיריה.
מפקד כי הוצע, .(1 מס' תרשים (ראה העיריה ראש ושל המשטרתי הפיקוד
וכוחעזר פקחים מאבטחים, גם אלא שוטרים, רק לא יפעיל ברעננה המשטרה

הדרישה. ולפי המצב לפי אחר,
חייהם לאיכות הנוגעים בנושאים בטיפול תתרכז העירונית שהמשטרה הצענו,
וביניהם, משטרתישראל, של עיסוקה בשולי הנמצאים נושאים התושבים, של

לדוגמא:
החירום. גורמי לכל משותף עירוני מוקד הפעלת ■

ומתנדבי ה עירי פקחי עלידי הלחץ, בשעות לציבור, כשירות תנועה הכוונת ■

האזרחי. המשמר של תנועה.במדים
רכב). גניבות על (דגש רכוש נגד עבירות למניעת פעילות ■

רכב. גניבות כולל רכוש, לעבירות קורבן שנפלו באזרחים טיפול "

הציבורי. הסדר על שמירה ■

עסקים. רישוי ■

החינוך. מוסדות אבטחת ■

ונוער. חינוך בנושא מרוכז טיפול ■

הפעילות. במכלול ושילובם ו"קשב" "אלסם" המתנדבים ארגוני של תיאום ■

כפולות. חניות אוטובוסים, חניית רעש, = חוקיעזר אכיפת ■
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לעירית המשטרה בין הגומלין יחסי .. 1 מס' תרשים
(1996) בכר לוועדת רעננה עיריית ראש הצעת מתוך

המחוז מפקד
ומנהלי) (מקצועי

7
השרון מרחב מפקד

(מקצועי)

נקודת תחנתמפקד מפקד
ברעננה (מקצועי)המשטרה כפרסבא

אזרחי עסקיםמשמר הכוונתרישוי
תנועה (יחידת
במדים)

תנועה

חוקי אכיפת
חוק עזר,

חניית הרעש,
אוטובוסים,

על שמירה
הסדר
הציבורי

מניעת
נגד עבירות
כולל רכוש,

כפולה גניבותחנייה נגד
רכב

מרוכז טיפול
דרכים תאונות חינוךמניעת בנושא

מוקדונוער הפעלת
עירוני

ארגוני תיאום
מתנדבים: .

אבטחת
מוסדות

"קשב""< חינוךנלסם",
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של הכספי בנטל תישא רעננה שעיריית הצעתי, הפרויקט, את לעכב שלא עלמנת
תיבחן שבמסגרתו קבוע, זמן לפרק ניסוי במודל תראה ומשטרתישראל השינוי,

יעילותו.

הצדדים: לכל רבים יתרונות עירונית" "משטרה למיסוד כי לנו, ברור היה
רעננה. ולעיריית למשטרתישראל רעננה, לתושבי

יקבלו הם רעננה. תושבי יהיו המודל מיישום העיקריים הנשכרים כי ידענו,
תאונותהדרכים מספר חייהם. לאיכות הנוגעים בתחומים יותר טוב שירות
תגדל, שלהם הרצון ושביעות הביטחון ותחושת תשתפר, התנועה זרימת יפחת,
מקבלים. שהם השירותים ואיכות בעיר המתוגברת המשטרתית הנוכחות עקב

עם בתחרות אותה מעמידים אינם העירונית" "המשטרה של האחריות תחומי
משלים כוח מעין תהווה עירונית משטרה להיפך. משטרתישראל.
של חייהם לאיכות הנוגעים שירותים על אמונה ותהיה למשטרתישראל,
של תדמיתה גם ותשתפר לקהילה, המשטרה בין הקשר יתהדק כך התושבים.
מן תועלת יפיקו תחנות מפקדי רק לא הארוך, בטווח בציבור. המשטרה
כתפיה, על המוטל התקציבי הנטל יופחת כולה. משטרתישראל אלא הפרויקט
הנמצאים בנושאים להתמקצע תוכל היא ובציוד. בכוחאדם העירוני הסיוע עקב
הפנים, כבטחון המאמץ את ולרכז שוליים, מעיסוקים להתפנות עשייתה, במוקד

הלבן". "הצווארון ובעבירות בסמים במלחמה

סדרי על להשפיע פעולה חופש יהיה המשטרה, מן סמכויות שתקבל לעיריה,
תאונות מספר את ולהקטין החיים איכות את להעלות תצליח היא העדיפויות.
את מהיכרותה הנובעים הפעילות, תחומי הדגשת עקב שיפוטה, בתחום הדרכים

המקומיים. הצרכים
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בכר" "ועדת החלטות

"המשטרה מודל אימוץ על החלטה ,1996 שנת של במציאות כי לי, בתר
משטרתישראל. של בתפיסה לכת מרחיק שינוי היוותה ברעננה העירונית"
ועם עירונית" ל"משטרה להתנגד הדרך את מצאה רב, באומץ הוועדה, אולם,

הקמתה. את לאפשר זאת,

מתאים. אינו הוא כי למסקנה, לצערי, והגיעה, המודל, את בחנה אמנם הוועדה
לתושבים שניתנים המשטרה שירותי את לייעל מקום יש כי קבעה, היא אולם,
במלואו תואם איננו הוועדה המליצה שעליו הפתרון ולשפרם. המקומית ברמה
הפיקוח סמכויות בהרחבת מצדד הוא אולם העירונית", "המשטרה מודל את
השיטור תפיסת יישום עם במשולב למשל, נקודתיים, בנושאים העירוני

.(1996 בכר, (ועדת הקהילתי

הקמת את אפשרו (30 עמ' ,1996 בכר", ("ועדת הוועדה של המעשיות ההמלצות
בתחום העיריה פקחי של החוקיות הסמכויות הרחבת שכלל רעננה", "מודל
גם יישומו ואפשרות לקחים הפקת התהליך, של מחקרי ליווי התנועה; הכוונת

נוספות". בערים

לחידת של שנה למשך ניסיונית הפעלה  בוצעה לא הוועדה של אחת המלצה
אוריינטציה תוך ותופעל ברעננה המקומית הרשות עלידי שתמומן שוטרים,
שכר את לממן בכוונתנו היה בתחילה, החיים. איכות בתחום בעיקר קהילתית,
עלותו טעות. תהיה זו כי העלתה, הפרויקט של כלכלית בחינה אולם השוטרים.
בצעירים מדובר קבלן. עובדי או פקחים מספר של לעלותם משתווה שוטר של
לציבור. שירות להעניק ומוטיבציה יכולת גבוהה, רמה בעלי בקפידה, שנבחרו

עדיף. לנו נראה זה פתרון
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בכר" "ועדת מסקנות יישום

וילק, יהודה המפכ"ל של לתפקיד כניסתו עם תנופה קיבל רעננה" "מודל
הפועלת קהילתית, משטרה של ראשון ניסויי מודל ברעננה להקים שהחליט
ברמת חדשה תקופה נפתחה כך המקומית. הרשות עם פעולה בשיתוף
למודל נוספים שותפים חייהם. ובאיכות העיר תושבי זוכים שלהם השירותים,
דאז, השרון מרחב מפקד אבןחן, זאב ניצב המרכז, מחוז מפקד היו זה ייחודי
שי. עמיחי סגןניצב ימים, באותם כפרסבא משטרת ומפקד קניאק בני נצ"ם

בארץ. מסוגו וראשון רעננה לעיר ייחודי כמודל רעננה, משטרת את הקמנו
ליישמו כיום, מנסה, שהמשטרה העובדה, היא להצלחתו ביותר הטובה ההוכחה

נוספות. בערים גם
שוטרים, השאר, בין הכוללים, תקנים, שלושים כיום מונה רעננה משטרת
שלי, האחריות האזרחי. המשמר ומתנדבי העיריה של הביטחון מסיירת פקחים
משטרת כפופה שאליו כפרסבא, תחנת מפקד של ואחריותו עיריה, כראש

משותפת. בהחלט היא רעננה,
בפגישות המתבטא למשטרה, המקומית הרשות בין פעולה שיתוף קיים
ותיאום עבודה ובפגישות המקומית, לרשות המשטרה בכירי בין תקופתיות

בעיריה. הביטחון גורמי לבין הקהילתי השיטור מערך בין שוטפות
להתרכז ברעננה למשטרה מאפשר העיריה, עלידי הממומן הנוסף, הכוח
גרימת רכב, גניבות לדירות, (פריצות בכר" ל"ועדת בהצעתי שצוינו בתחומים
ומציאות אבירות שכנים, סכסוכי יושר, לתעודות בבקשות טיפול לרכוש, נזק

והסביבה). החיים איכות בתחום נוספות ועבירות

לבית ישיר שירות "ניידת היא לתושב, השירות בתחום שהונהג העיקרי החידוש
רעננה, ולעיריית למשטרתישראל המשותפת שיטור, ניידת זוהי התושב".
במהירות העסק בית אל או ביתו אל ישירות התושב קריאת עלפי המגיעה

33



ברעננה עירוני לשיטור בדרך בילסקי זאב

ימים שבעה פועל זה שירות האירוע. במקום השירות את ומעניקה המירבית,
היממה. שעות כל ולאורך בשבוע

הוא צריך שהוא כל מביתו. לצאת צריך אינו רעננה, משטרת לסיוע הנזקק תושב
בצוות לביתו. מיד יוצאת והניידת ,107 העירוני למוקד או המשטרה אל לטלפן
לתושב, להעניק באחריותם העיריה. של הביטחון סיירת ואיש שוטר הניידת
האישורים והנפקת העדות גביית התלונה, קבלת כולל מקיף, שירות בביתו,
וכדומה). לביטוח (אישורים בתלונה הטיפול להמשך הנדרשים והמסמכים
זהירות כללי העסק, ובית הבית למיגון שונים מידע בעלוני מצויד הצוות
הביטחון סייר ועוד. המינית הפגיעה בתחום מידע מיגון, דרכי אישי, לביטחון
ישיר, טלפון ומספר אישי ביקור כרטיס התושב בידי משאיר העירוני
ממנו. נוסף לסיוע שיזדקק במידה עת בכל להשיגו התושב יוכל שבאמצעותו
את לו ומוסר האזרח, לבית הסייר חוזר למשטרה, החומר העברת לאחר

לביטוח. המשטרתי האישור
אנשי מסיירים שממילא מאחר העיריה, מצד נוסף מימון דורש אינו זה שירות

יחסית: בקלות זו משימה עם להתמודד יכולים והם העיר, ברחובות הביטחון

של הראשי ברחובה העיריה שהקצתה במבנה (שמוקמה המשטרה לתחנת בנוסף
במש"קים שכונתיים*. (מש"קים) קהילתי שיטור מרכזי גם בעיר הוקמו העיר)

מתמקדת ופעילותם ואפיוניו, בעיותיו על האזור את המכירים שוטרים מוצבים
עם ובמפגשים בשיחות באזור, בבתיהספר בביקורים עבירות, במניעת בעיקר
תחושת להעלאת חשובה תרומה תורמת זו נוכחות תושבים. ועם תלמידים

ור. האז תושבי של הביטחון

באמצעות הפשיעה מניעת תחום  האחד חשובים: נושאים שני בנוסף, לציין, יש
אחרי קפדני מעקב  והשני לפרויקט). המשטרה שתרמה (חידוש ממוחשב מיפוי

.3839 עמ' ,(1999) ואח' קיס אצל ראה המש"קים, על *
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עלידי מפוקחים ההגעה זמני למוקד. תושבים פניות לפי הניידת הגעת זמני
אישי. באופן

אחרי מעקב לבצע גם מקפידה הקהילתי, השיטור מערכת בשיתוף רעננה, עיריית
השינויים את לבצע כדי סיבותיה, את וללמוד בעיר, שאירעה תאונה כל
באותו תאונותדרכים של הישנותן למניעת התשתית, בתחומי המתבקשים

מקום.

המודל תוצאות

המודל. הפעלת את בדקו אשר סקרים, של תוצאות מביאים (1999) ואח' קים
"דו"ח (להלן, ברעננה איכותני מחקר אדמתי" "מכון ערך 1998 בדצמבר
הייתה המחקר מטרת דאז. קהילתי לשיטור היחידה הזמנת לפי אדמתי"),
ספורים חודשים ברעננה, הקהילתי השיטור מרכז של המצב תמונת את לאפיין
נוספות זמן בנקודות למצב הנוכחי המצב את להשוות במטרה הפעלתו, לאחר
ריאיונות ובעיריה, במשטרה בכירים עם עומק ריאיונות כלל המחקר בעתיד.
המחקר, עלפי בעיר. עניין בעלי עם ריאיונות 55  ו אזרחים עם טלפוניים עומק
מרואיינים. בקרב מאוד חיובית תהודה.רגשית עורר קהילתית" "משטרה המושג
שמעניקה בעיר, זו מערכת של קיומה מעצם רצון שביעות הביעו הנחקרים
מקרב מוחלט "רוב הדו"ח, לפי מהקהילה. חלק ומהווה וקירבה, ביטחון תחושת
של אחר סקר קהילתי". שיטור "מרכז המושג את הכירו (950/0) המרואיינים
(דו"ח רעננה תושבי מרואיינים, 307 בקרב ,3/12/98 ב שנערך גאלופ", "מכון
בקרב הקהילתית למשטרה המודעות "שיעור כי מלמד, ,(1998 רעננה,  גאלופ
. ; ."720/0 על עומד המדגם כלל

שנמצאה המודעות רמת עם זה נתון להשוות ראוי כי טוענים, (1999) ואח' קים
פרויקט מופעל שבהן אחרות בערים גאלופ" "מכון שביצע אחרים, בסקרים
נשאלים 300 דגם אשר ,(1998 השפלה, במרחב גאלופ (דו"ח הקהילתי" "השיטור
,, קהילתי, שיטור מיושם שבה לציון, בראשון למשל, שבוצע, מסקר עיר. בכל
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כלל בקרב לציון, ראשון של הקהילתית למשטרה המודעות "שיעור כי עולה,
330/0 על המודעות שיעור עומד בלוד בסקר מהנשאלים". 380/0 על עומד המדגם,
בסקר מהנשאלים. 250/0 על המודעות שיעור עמד ברמלה בסקר מהנשאלים.

בלבד. 140/0 הינו המודעות שיעור כי נמצא, ברחובות
כי מלמד, במשטרתרעננה, העבודה תהליכי את שבחן ,(1998) אדמתי" "דו"ח
תפקידים בעלי ובין בעיריה שונים גורמים בין יומיומיים עבודה קשרי "ישנם

שוטפת, יומיומית עבודה ישנה ומפקדיהם... ברעננה המשטרה שוטרי לבין בעיר
קביעת של המערכתית, ברמה עבודה, וישנה קבועה, אינטראקציה המצריכה
שביעות שישנה "נראה כי מציין, הדו"ח העבודה". סדרי ותיאום עדיפויות סדרי
היו שהנחקרים ברור, כי אס ומאפייניו, הקשר מעצם הנחקרים בקרב רצון

שלו". העדיפות וסדרי פעולתו דרכי המש"ק, על יותר רבה בהשפעה מעוניינים
הנשאלים בעיני מוגבלת. הינה המקומית המשטרה אפקטיביות  הדו"ח עלפי
עונה. אינו עדיין אך שהיה, ממה יותר טוב אמנם הוא ברעננה המשטרה תפקוד
שיפור של למטרה מענה נותנת המשטרה ציפיותיהם. ועל התושבים צרכי על

פשיעה. במניעת הצורך על עונה אינה היא מלא... באופן לא אך החיים, איכות
נוסף, דבר מספק. אינו פשיעה במניעת תיפקודה ולכן, מוגבלים, משאבים לה יש
שהיא העובדה, המשטרה. מבנה הוא ברעננה המשטרה אפקטיביות את המגביל
כאמור, (לרעננה, רעננה בעיר שלה למוגבלות גורמת כפףסבא, למשטרת כפופה
בכפרסבא). המשטרה לתחנת כפופה שבה והמשטרה משלה, משטרה תחנת אין
חקר מדור עלידי שפורסם ברעננה, המשולב" השיטור "מודל של הביניים דו"ח
השנה במחצית רעננה" "מודל את בחן ,(1999 (גל, התכנון באגף ביצועים
בארבעה ממצאים הביא הדו"ח .(1998 (יולידצמבר להפעלתו הראשונה
ושביעות ביטחון תחושת סקרי תגובה, פעילות הפשיעה, רמת עיקריים תחומים

. . וקהילה רשות גורמי של עמדות וסקר האוכלוסייה של רצון

על בהשפעה להבחין ניתן לא זה "בשלב כי הדוח, קבע הפשיעה רמת בתחום
הניסוי". הופעל לא שבהן לעריםסמוכות, בהשוואה ברעננה, הפשיעה רמת
רמת להורדת המפכ"ל יעד להכרזת במקביל הופעל "הניסוי כי ציין, הדו"ח
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התפרצויות ומרכב, רכב גניבות של לעבירות (כינוי הפע"ר" בעבירות הפשיעה
לתוצאות דומות ברעננה שהתוצאות הסיבה שזו "יתכן וכי ולבתיעסק), לדירות
בערים התחנות של המכריע הרוב כי עוד, לציין ראוי אחרים". במקומות
הינן הרצליה, למעט ונתניה, תקווה פתח השרון, הוד כפרסבא, ובהן הסמוכות,

קהילתיות. תחנות
התגובתית, הפעילות בהיקף משמעותי גידול "נרשם התגובה פעילות בתחום
ושיפור משטרה לשירותי המקומית האוכלוסייה של בביקוש גידול המבטא
לנגישות הציבור של מודעות על מצביעה זו תופעה לאזרח... השירות ברמת

משטרה". של יותר גבוהה וזמינות
 טלפוניים סקרים לשני התייחס הדו"ח  הביטחון תחושת סקרי בתחום
השני בסקר כי מציין, הדו"ח .1998 בדצמבר והשני 1997 בדצמבר בוצע הראשון
ללא היא הביטחון תחושת כי סבורים, (790/0) המכריע הרוב כי לראות, "ניתן
תחילת לפני גבוהה הייתה ברעננה הביטחון "תחושת כי מציין, הדו"ח שינוי.
של הביטחון בתחושת גדולים לשינויים להביא יכול לא הניסוי ולכן הניסוי,
ולניידת הקהילתית למשטרה למדי גבוה מודעות שיעור נמצא התושבים".

(כ700/0600/0). התושבים לפניות המגיבה הישיר, השירות
טלפוניים סקרים שני על הדו"ח דיווח האוכלוסייה, רצון שביעות סקרי בתחום
רמת ביטאו "הפונים... כי נמצא, בסופה. והשני 1999 שנת במחצית נערך האחד 

מרוצים השירות מקבלי של (800/0 (כ המכריע הרוב גבוהה. רצון שביעות
900/0 כן, כמו שקיבלו. השירות מטיב מאוד" רבה "במידה או רבה" "במידה
"יחידת כי קובע, הדו"ח הצורך". במידת שוב, שיפנו טענו השירות ממקבלי
מהותי שינוי "אין אולם, לקוחותיה", עלידי היטב מוערכת ברעננה המשטרה
כי מציין, הדו"ח האוכלוסייה". של הביטחון ותחושת הרצון שביעות במידת
הביטחון ותחושת המשטרה משירותי ברעננה האוכלוסייה של הרצון "שביעות
"גם כי מציינת, הדו"ח כותבת הניסוי". טרם גם יחסית, גבוהה ברמה היו
שאובחן כפי גבוהה, ברמה ביטחון ותחושת רצון שביעות מידת על שמירה

הישג". הינה ברעננה,
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לפעול החל רעננה" ש"מודל בכך ממצאיו את מסייגת הדו"ח כותבת כי לציין, יש
על השפעה לכך שהייתה ובוודאי ,1997 באפריל הניסוי, תחילת לפני שנה מעל

; . . התוצאות.
נובמברדצמבר בחודשים סקר בוצע והקהילה, הרשות גורמי עמדות בתחום
בכירים החלטות מקבלי עם אישיים ריאיונות  האחד חלקים: שני שכלל ,1998

ריאיונות וכן שלה וקציןהביטחון העירית מנכ"ל ראש.העיר, וביניהם בעיריה
גורמי סוחרים, בתיספר, מנהלי ועם רעננה" במשטרת עניין בעלי עם טלפוניים
כל כי נמצא, ברעננה. התנדבות ארגוני של ומנהלים פליליים עיתונאים עיריה,
ציפייה קיימת אך ובקידומו, הפרויקט קיום בהמשך מעונינים העניין בעלי
בעלי רשות, גורמי בתיספר, מנהלי בקרב יותר ואינטנסיבית משותפת לעבודה

; התנדבות. וארגוני עסקים
ושביעות הגבוהה הביטחון תחושת הינו שנמצא, ביותר החשוב הדבר מבחינתי,
רעננה משטרת את לקרב הצלחנו ברעננה. המודל מעבודת התושבים של הרצון
הערים אחת לשמחתי, כיום, היא, רעננה משרתת. היא שאותה לקהילה

תושביה. של הגבוהה הביטחון בתחושת המובילות
נגנב,. שרכבו אזרח אותי. מפליאה אינה התושבים של הגבוהה הרצון שביעות
אישור קבלת לשם אפילו רבות, תלאות בארץ המשטרה תחנות ברוב עובר
יימצא שרכבו סיכויים שאין כמעט כי שברור, למרות זאת ביטוח. לצורכי
הטרוד שוטר, של להגעתו שעות לעתים ממתין נפרץ שביתו תושב ויוחזר.
לתושבאיננה השיטור איכות לטפל. צריך הוא שבהם אחרים, דחופים במקרים
רעננה. לתושבי להעניק מבקש שאני השירות, סוג לא זה מעייניו. בראש עומדת

בשם גדולה כתבה (1999 צור, (בן השרון" "על המקומון פרסם 1999 ליוני 8  ב

תושבי נהנים שנתיים "כבר העיתונאי: כותב במאמר השכנות". הערים "קנאת
פלילי למעשה קורבן שנפל מי כל הקהילתית. המשטרה של משירותיה רעננה

עיריות ראשי העיריה: של ביטחון אנשי ושל שוטר של אישי לביקור זוכה בעיר,
הצלחה...". שנחל המודל את לאמץ ומבקשים עיניהם את לוטשים כבר נוספים
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אחרות לעיים מועבר המודל  האמיתית ההצלחה

בערים ליישמו המשטרה החלטת מאשר המודל להצלחת יותר טובה עדות אין
ללמוד אלינו, לרגל עולים הארץ מכל רשויות ונציגי רבים משטרה אנשי נוספות.

עבודתו. דרכי ואת הפרויקט את מקרוב

המפכ"ל, בהוראת יפעל, במשטרה הקהילה שאגף טבעי אך לדעתי, היה, זה
בסיס על הקהילה, אגף בנה כך לצורך אחרות. בערים גם המודל להנחלת

המשולב". השיטור "מודל המכונה מפורט, מודל ברעננה, הפרויקט

,1999 (רז, עיקריים עקרונות שלושה על מבוסס המשולב" "השיטור מודל
1(1 עמי

כיעד הגדרתם הביטחון, בתחומי הקהילה של העיקריים הצרכים איתור ■

הרשות והסכמת המקומית, הרשות ועלידי המשטרה עלידי משותף
להשגתם. משאבים להשקיע

לפתרון מקומית) ורשות (משטרה כוחות ואיגום רבתחומי צוות בניית ■

אלה. ויעדים צרכים
הדרגתי וביזור נוספים, לתחומים גם הפעולה שלשיתוף הדרגתית הרחבה ■

העיר. לרמת נוספים משטרה שירותי של,

בה שאין מקומית, לרשות מאוד מתאים המודל כי מדגיש, (1 עמ' ,1999) רז
מהקמת נשכרת הרשות יוצאת שאז כיוון משטרה, של משמעותית נוכחות היום
עם היישוב". של המקומיים בצרכים המתמקדת אפקטיבית, משטרתית "ישות
גם המתחייבים, בשינויים המודל, עקרונות את ליישם "ניתן רז, מדגיש זאת,

משטרה". תחנת בהן שיש בערים
המודל: בבסיס יסוד הנחות חמש מונה (2 (עמ' רז

המקומית. ולרשות למשטרה רבים זהים אינטרסים קיימים .1
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ביחד יפעלו נתון, באזור הפועלים המוסדיים, הכוחות כל כי מצפים, אזרחים .2

אזור. באותו חיים איכות להשגת
ובאיכות התושבים של הביטחון בתחושת פוגעים מפשיעה ופחד פשיעה .3

הרשות עבודת על והן המשטרה עבודת על הן השלכות יש זו לעובדה חייהם.
המקומית.

הקהילה. של המקומיים הצרכים עלפי לפעול צריכה משטרה .4

משאבים הנעת מאפשר המקומית הרשות לבין המשטרה בין הפעולה שיתוף .5

הצדדים. שני לתועלת בעבודה, אפקטיביות להשגת יותר רבים

במודל: עיקריות עבודה שיטות שבע קיימות רז, לפי

משותף. עניין בעלי בתחומים המשאבים ובהפעלת באחריות שיתוף .1

תחומי, רב משותף, מרכז ויופעל יוקם משטרה, תחנת אין שבהן בערים .2

ומתנדבים. מקומית רשות גורמי משטרה, הכולל
ובה משולב", ל"שיטור נפרדת יחידה תופעל משטרה, תחנת יש שבהן בערים .3

לרשות משותפת באחריות תופעל היחידה המקומית. הרשות וגורמי שוטרים
המשותפים. היעדים להשגת ולמשטרה, המקומית

פריסת עלידי המקומית הרשות בעבודת ושילובם משטרה שירותי ביזור .4

שלוחות יהוו אלה מרכזים (מש"קים). קהילתיים" שיטור "מרכזי
בעיות, לפתרון וישמשו מקומית, רשות וגורמי שוטר יכללו הם רבתחומיות.

. המקום. לצורכי בכפוף
מקומיות. בעיות לפתרון משותפים, קהילתייסמשטרתיים מודלים הפעלת .5

; התנועה. הכוונת בתחום לפקחים סמכויות מתן .6

המשותפת. הפעילות לגיבוי האזרחי, המשמר של המתנדבים מערך הפעלת .7

לשותפות: מהגורמים אחד כל של התרומה על מלמד 1 מס' לוח
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בשותפות? מהצדדים אחד בל ישקיע מה .. 1 מס' לוח
(1999 רז, (מתוך

בשותפותו המשטרה תשקיע המקומיתמה הרשות תשקיע מה
י בשותפות

להיבט המשטרתית בפעילות דגש מתן ל"שיטור1. ניידת הקצאת .1

תקופתי מלא, עדכון הכוללת הפיקוחהמקומי, ושילוב המשולב"

הרשות ראש של דרישה, ביטחוןולפי גורמי ו/או העירוני
מטעמו וגורמים בניידתהמקומית המקומית הרשות של
ובנתוני הפלילית המשותפת.בסטטיסטיקה

"יעד על ועבודה המשטרתית העבודה
= הרשות" ראש

אך שבפרויקט השוטרים ישמשו ככלל,
ילקחו ולא המקום, לצורכי ורק

משטרתיים. כלל לתגבורים
ל"ניידת קבועים שוטרים1 ניתוב א.

המשותפת".
קבועים ומתנדבים שוטרים ניתוב ב.

התנועה. לנושא
האזרחי המשמר מתנדבי ניתוב ג.

עירונית. לפעילות
המשטרתית הקשר רשת צריבת ד.
גורמי פועלים שבה קשר, לרשת

המקומית. הרשות
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בשותפות? המשטרה תשקיע המקומיתמה הרשות תשקיע מה
בשותפות!

ויוסמכו יוכשרו העירוניים הפקחים .2

תנועה, להכוונת המשטרה עלידי
(תיקון), התעבורה תקנות בסיס על

התשנ"ח1997.

לפתרון תנועה פקחי תפעיל הרשות .2

תנועה הזרמת של בעיות
לה שיש במידה בתחומיה,

בכך. אינטרס
שיטור "מרכזי תפתח המשטרה .3

בכפוף (מש"קים), קהילתיים"
תקנים להם ותקצה לצרכים,

וציוד.

מבנה תעמיד המקומית הרשות .3

מש"קים מש"ק/ לפתיחת מתאים
לעבודה גורמיה לחכירת ותדאג

במקום. השוטר עם משולבת
מיפוי בהכנת תשקיע המשטרה .4

פשיעה תופעות של ממוחשב
למשטרה כעזר ותאונותדרכים,
הרשות ולגורמי המקומית

המקומית.

מערך את תשלב המקומית הרשות .4

המצוקה ללחצני התגובה
ולמצלמות החינוך במוסדות
הומיקהל במקומות סגור במעגל
(במידה החינוך ובמוסדות
הפעילות למערך תקנו) שיו

המשותף.
לקוחות סקרי תבצע המשטרה .5

צרכים סקרי במימון ותשתתף
הקהילה. של ביטחון ותחושת

סקרי במימון תשתתף הרשות .5

היתר בין ביטחון, ותחושת צרכים
העיר'. ראש 'יעד גיבוש לשם

משותפות הכשרות תבצע המשטרה .6

מקומית לרשות משטרה, לגורמי
בקהילה. אחרים ולגורמים

חלק במימון תסייע הרשות .6

המשותפות. ת מההכשרו

שירותי של הדרגתי ביזור יבוצע 7

לשטח. נוספים משטרה
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המודל: להצלחת פרמטרים שישה מונה רז
לפעילות. הראשונה בשנה המשותף למערך הפניות מספר העלאת .1

המודל. להפעלת השנייה מהשנה החל פשיעה שיעורי הפחתת .2

בסקרים. שתימדד כפי הציבור, של הביטחון תחושת הגברת .3

המקומית, והרשות המשטרה משירותי התושבים של הרצון שביעות הגברת .4

בסקרים. שתימדד כפי
ולא'פורמליים פורמליים גורמים בקרב הפעולה משיתוף רצון שביעות .5

המקומית. וברשות בקהילה
כמאפיין הצורך, עלפי המתנדבים, מספר והגדלת ההתנדבות אפיקי הרחבת .6

. הקהילתית. המעורבות רמת של

הרשות ראש של הסכמה בהשגת ,(1999) רז לפי מתחיל, היישום תהליך
מוקם מכן; לאחר המודל. ליישום הטריטוריאלי המשטרתי והפיקוד המקומית
פעילות, דרכי משותפים, צרכים שיאפיין ולעיריה, למשטרה משותף היגוי צוות
סדנת מתקיימת אז וכוי. לוחזמנים הכשרה, צרכי משותפת, לפריסה מקומות
התכנית מרכיבי על אחריות חלוקת פעילות, תחומי להגדרת  משותפת תכנון
על בסיס", ל"תקן מדדים לקביעת סקרים מבוצעים בהמשך לוחזמנים. וקביעת
לרשות משותפות הכשרות מתבצעות המודל. אפקטיביות יאת לבחון מנת

. ולמשטרה. המקומית

ל מטרתנו את השגנו האם

את להשיג ביכולתנו זמן, לאורך ימדדו " רעננה "מודל של הישגיו כי ספק, אין
השירות רמת העלאת החיים, איכות שיפור בתחומי לעצמנו שהצבנו היעדים

הרצון. ושביעות הביטחון תחושת והגברת לתושבים
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"משטרה של לרעיון ההתנגדות בצמצום השגנו, כבר אחר מיידי הישג
שמעלים לטיעונים, ולהתייחס להרחיב, מבקש אני זה ובנושא עירונית",

הרעיון: מתנגדי
את לידינו ליטול ביקשנו לא  קטנה למדינה מתאים אינו המשטרה פיצול 

תחומים, באותם אותה גיבינו רק. המשטרה. של המרכזיים העיסוקים
המשימות כל הטלת לדעתי, להתמודד. מאוד מתקשה היא ממילא, שבהם,
עליה, המוטל הנוכחי העבודה בעומס בהתחשב המשטרה, על העירוניות
אינן העירוני העדיפויות סדר בראש העומדות רבות משימות עוול. לה גורם
מהמשטרה והעברתן סמכויות האצלת המשטרתי. העדיפות בסדר מצויות
לציין ניתן לכך כדוגמא הצדדים. לשני הבעיה את תפתור המקומית, לרשות
,(1996) בכר" "ועדת מסקנות ליישום עד שהייתה התנועה, הכוונת נושא את
רשות כראש פעם, לא עצמי, את מצאתי זה, במצב המשטרה. בסמכות רק
בעיר, רמזור מתקלקל כאשר תנועה לכוון המשטרה את מזעיק מקומית
לשני טובה והפעלתו בידי, מצוי הפתרון בעוד לחסדיה, ו"מתחנף'

הצדדים...

ציבור. נבחרי של מעורבותם בשל מושחתת, להיות יכולה עירונית משטרה ■

נכונה: אינה המידות טוהר את תשחית עירונית שמשטרה הטענה לדעתי,
היו נמרודי" "פרשת לפני מזהיר. אינו כיום המצב שגם משוס ראשית,
שהמודל הסכמה, קיימת כי דומני, היום, יותר. קשים זו בסוגיה הוויכוחים
החשיפה לתושבים, הקירבה להיפך, שחיתות. מונע לא לאומית משטרה של

תמנע כזו עבודה משיטת המתחייבת והפתיחות מקומית לעיתונות
עיריית ראש לשעבר מילוא, רוני מכך. יתרה משטרתית. שחיתות היווצרות
אלף עשרים להפעלת אחראי שהיה אדם המשטרה. שר הרי היה תלאביב,
בעיר שוטרים מאתיים ביעילות להפעיל בוודאי יוכל הארץ, ברחבי שוטרים

,...,■■■■■■;.... : תלאביב...
בין פערים יצור ולכן יקר, שהמודל היה, החשש  לעשירים" "משטרה ■

רק פרטית" "משטרה להיווצר ועלולה "עניים", לישובים "עשירים" ישובים
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לגבי נשאל אני רבות פעמים הפרטית. לרפואה בדומה לממנה, שיוכלו לאלה
תוכל כיצד באופקים. למשל שונות. בערים משאבים להקצות היכולת
בכל אוכלוסייה, שלכל היא, תשובתי אלו? משאבים להקצות אופקים
המתלונן לבית שההגעה חושב, אני לכן, שירותים. אותם מגיעים מקום,
טספת כספית הוצאה כל לנו הייתה לא הארץ. בכל אחידה להיות צריכה
שממילא ביטחון אנשי ברשותנו, היו שממילא ביטחון, ניידות שתי בהפעלת
לסייע כדי המשטרה, עם משותפת לעבודה אותם והכשרנו עובדים,
צורך יש חשוד חפץ גילוי של במקרה לדוגמא, המשטרתיות. במשימות
ניתן שוטרים. בארבעה צורך אין רחובות. ארבעה של מיידית בסגירה
עירוניים, פקחים ארבעה לרשותם ולהעמיד ובחבלן, אחד בשוטר להסתפק
את ומכירים המשטרה עם מתואמים כבר הם אלו. רחובות שיסגרו

העבודה.

המקומיות. לרשויות איזון מענקי ש"ח מיליארד כשני שנה כל מעבירה המדינה
העירונית. המשטרה פעילות למימון אלה ממענקים חלק להקצות בהחלט ניתן

עירונית" "משטרה נגד הטיעונים עם להתמודד ביותר האפקטיבית הדרך אבל,
הנושא על להסתכל מציע אני המועלים. החסרונות את לנתח לא לדעתי, היא,
לשיטת האם כלכך? טוב הוא כיום המצב האם ולשאול, ההפוכה בגישה

. חסרונות? אין הנוכחית השיטור

שהוגשה המקורית, ההצעה למודל? ההתנגדות צמצום מלבד השגנו מה,עוד
הכוונת משותף, מוקד אלמנטים עשרה על התבססה ,(1996) בכר" ל"ועדת
על שמירה בקורבנות, וטיפול איכותי שירות רכוש, עבירות מניעת תנועה,
החינוך בתחום פרוייקטים חינוך, מוסדות אבטחת עסקים, רישוי סדרציבורי,

העזר. חוקי ואכיפת מתנדבים ארגוני תיאום והנוער,
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המשטרה עירוני. ובמימון אחריות בנטילת הקשורים הנושאים כל את השגנו
דוחפת העירונית המעורבות אולם התנועה, בתחום רק סמכויותיה את העבירה

אחרות. בערים יסודי לטיפול זוכים שאינם לתחומים, דגש למתן אותה
אך, חזון. של והתגשמות מעגל סגירת מבחינתי, מהווה, רעננה" "מודל הקמת
מאמין, אני הדרך. באמצע רק עדיין אנו האידיאלי. המצב מן רחוקים עוד אנו
הרשות לידי בתחומיםנוספים שיטור סמכויות העברת לשקול מקום שיש

בראש העומדים לאומיים, לנושאים המשטרה את לשחרר ובכך המקומית,
אחרות, בערים גם ייושם רעננה" ש"מודל לאחר המדינה. של העדיפויות סדר
רישוי של בתחומים נוספת, סמכויות העברת שיאפשרו התנאים, ייווצרו

ואיכותחיים. ומציאות אבידות עסקים,

הוא העירוני" "השיטור מודל התפתחות את לדעתי, המאיץ, נוסף, תהליך
"משטרה בכתבהעת במאמרו, במשטרתישראל. הקהילתית הגישה התפתחות
את מעשי באופן "לקדם בכוונתו כי, (76 עמ' ,2000 (בןעמי, השר קבע וחברה"
בחירת כי הקביעה, עלידי הקהילתית וההיערכות הקהילתי השיטור עקרונות
היעד (שהיא הקהילתית לפילוסופיה לגישתו בהתאם תיעשה הבא המפכ"ל
הבכירה". הקצונה של הקידום לשיקולי באשר גם יהיה כך השר). של המרכזי
שכך מקווה ואני מרענן, חידוש בגדר שהם הדברים,הללו, על מאוד שמחתי
השנים שעשר כדי התהליך, את שנאיץ מקווה אני כן, יעשה אכן אם ינהג.

יי יותר. מהירים תהליכים יביאו הבאות

אינה היא מאוד. עסוקה המשטרה אמיצה. החלטה לקבל הזמן הגיע לסיכום,
לאזרח כך כל החשובים חיים, לאיכות הקשורים בעניינים לטפל מסוגלת
אף אלא השעה, כורח שהינה רק לא עירונית", "משטרה המקומית. ולרשות
יותר. החשובים הלאומיים, לעיסוקיה להתפנות ודרך הלאומית, למשטרה תרוו
דבר, של בסופו שהלא, עירונית", "משטרה מהמושג לפחד להפסיק הזמן הגיע

יגיע! העירונית המשטרה של זמנה יתקבל. הוא

יו
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הפעלת המקומי. השלטון מבחינת גם הדרך ארוכה עוד כי לומר, ראוי זאת, עם
הרשויות ראשי על גדולה מחויבות גם הסמכויות, בצד יטיל, כזה מודל
השלטון של חתירתו בשלבים. מיושם להיות זה מודל של דינו כן, על המקומיות.
בעבר שהיו בנושאים, אחריות לקיחת גם מחייבת ניהולית, לעצמאות המקומי

בישראל. התושבים ורווחת החיים איכות קידום למען המשטרה, של נחלתה

ביבליוגרפיה

שונ"פ בדיקת צוות אצל, עירונית, משטרה מודל הקמת ,(2000 (מרץ זאב בילסקי
המרכז. מחוז ישראל, משטרת בכר), (ועדת מקומית, משטרהרשות

.12 עמ' השרון, על השכנות, הערים קנאת ,(8/6/99) רענן צור בן

,4 מס' גיליון וחברה, משטרה הקהילה, לשיקום כמכשיר המשטרה ,(2000 (מרץ שלמה בןעמי
.6188 עמ'

משטרתישראל, ביניים, דו"ח ברעננה; ניסוי  משולב" "שיטור מודל ,(1999 (פברואר ענת גל
.062/14124  /01 דמ' סימוכין ביצועים, חקר מדור התכנון, אגף הארצי, המטה

למשטרה קהילתי שיטור בין משטרתישראל ,(1996 (ספט'אוק' אורית שלו פנחס, יחזקאלי
.3437 עמי ,105106 מסי ירחון אנוש, משאבי עירונית,

לשיטור המרנז מחקר; דו"ח ,(1998 (דצמבר (31ח10*3וח16ו01111ץ3118£563מ11^) אדמתי מכון
קהילתי. שיטור לפיתוח המדור  למשטרתישראל מוגש אדמתי), (דו"ח ברעננה, קהילתי

(דו"ח הביטחון, תחושת סקר  השפלה מרחב מחקר; דו"ח ,(1998 (דצמבר ישראל גאלופ מכון
ברק. בני צור, דוד נצ"ם השפלה מרחב למפקד מוגש ,(1998 השפלה, מרחב  גאלופ

רעננה,  גאלופ (דו"ח ברעננה, הביטחוו תחושת מחקר; דו"ח ,(1998 (דצמבר ישראל גאלופ מכון
ברק. בני קהילתי, לשיטור ליחידה מוגש ,(1998

מחוז משטרתישראל, בכר), (ועדת ,(1996 (מרץ מקומית משטרהרשות שת"פ בדיקת צוות
המרכז.

בישראל; הקהילתי השיטור התפתחות ,(1999 (יוני אבי ברוכמן פנחס, יחזקאלי ישראל, קים
קהילתי, ולחינוך למחקר המכון לחינוך, הספר בית בראילן, אוניברסיטת ויישומים, עקרונות

.13 מס' מחקר דו"ח

קהילה אגף משטרתישראל, הצפוני, במחוז המשולב השיטור מודל יישום ,(21/6/99) יעקב רז
.1030  01 שז' סימוכין ירושלים, אזרחי, ומשמר
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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות ©כל 7049 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח)1נן66) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

בדרן היסטורי הכרח בישראל: עירוני שיטור
חדש/ לשיטור
אראלהשדמי*

קל/ ?ית א?££ת 96אי, ^ט^/ק 9"ר (6יאי) 60ןו.י93 *

קיק?/מ. '?//</<// 6ק6ל 1אכ1ן

(2000 <^<9 £0109 £061 ,2000 ק^קלי/ קא'גלעמ. ע/.מ.ל/ק/

ההיסטורי ההקשר בתוך העירוני השיטור סוגיית את לבחון מבקש זה מאמר
ביקורתית פרשנית מסגרת בסיס על משטרתישראל. פועלת שבו והפוליטי,
מאמר טוען בישראל, משטרה על ומחקרים במערב ושיטור משטרה לניתוח
מאשר יותר המדינה משטרת הראשון, מיומה הייתה, משטרתישראל כי זה,
הפועלים וארגוניים פוליטיים חברתיים, שינויים והקהילה. האזרחים משטרת
כוללת לרפורמה דוחפים התשעים, בשנות במיוחד אך השבעים, שנות מאז
ישראל נוסח עירוני ששיטור קהילתי, שיטור על מרכזי דגש תוך במשטרה,
עם יחד בארץ, להתרחש צפוי אכן עירוני שיטור לפיכך, שלו. גרסה הוא
לפנינו שתעמוד המרכזית הבעיה ובמשטרה. בשיטור נוספים מרכזיים שינויים
שוויונית הוגנת, ראויה, בדרך העירוני השיטור את נפעיל וכיצד אם היא,

ודמוקרטית.

שיטור עירוני, שיטור משטרתית, רפורמה משטרה, שיטור, מפתח: מילות
אליטות. הלאום, מדינת קהילתי,

עירונית "משטרה בנושא עיון ביום הכותבת שנשאה הרצאה על מבוסס זח מאמר *

בירושלים. העברית באוניברסיטה ,2000 בינואר 6 בישראל",
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חדש לשיטור בדרך היסטורי הכרח בישראל עירוני שיטור אראלהשדמי

גללי
טמונה הסיבה האם בישראל? עירוני שיטור של הסוגייה היום דווקא עולה מדוע
בישראל? בשיטור יותר מהותי שינוי כאן שיש או כוח תאבי עיר ראשי בכמה רק
של בתולדותיה לדעתי, קרדינאלית, שאלה הזו, השאלה על לענות כדי
שבו והפוליטי, ההיסטורי ההקשר בתוך אותה לבחון אנסה משטרתישראל,
מיומה הייתה משטרתישראל כיצד להראות בכוונתי משטרתישראל. פועלת
וכיצד והקהילה, האזרחים משטרת מאשר יותר המדינה משטרת הראשון
אך השבעים, שנות מאז הפועלים וארגוניים פוליטיים חברתיים, שינויים
דגש מתן תוך במשטרה, כוללת לרפורמה דוחפים התשעים, בשנות במיוחד
במילים שלו. גרסה הוא ישראל נוסח עירוני ששיטור קהילתי, שיטור על מרכזי
עם יחד בארץ, יתרחש אכן לא, ואם נרצה אם עירוני, שיטור כי אטען, אחרות,
שתעמוד המרכזית הבעיה כך, אס ובמשטרה. בשיטור נוספים מרכזיים שינויים
בעיקר ונכונה, ראויה בדרך העירוני השיטור את נפעיל וכיצד אם תהיה, לפנינו

ודמוקרטית. שוויונית הוגנת, בדרך

לדעת שאני, עלום, בכעס לא מקורה מציעה, שאני זו חדמשמעית תשובה
הביקורתית, בסוציולוגיה אלא מהמשטרה, שפרשתי מיום עמי נושאת מבקרי,
של הביקורתית בהיסטוריוגרפיה גם כמו ובעולם, בארץ תאוצה התופסת

משטרתישראל. של זה ובכלל במערב, שיטור ושל משטרה

הפרשנית המסגרת

חדשה, פרשנית תיאורטית במסגרת זו ביקורתית קריאה של ולידתה הורתה
שהחלה האנגלית, בעיקר המערבית, המשטרה של ההיסטוריה לבחינת יחסית,
הקמת זו, תיאורטית מסגרת עלפי האחרונים. העשורים בשני בעיקר להתפתח
האליטות חששות הכפייה, סמכות על במונופול לזכות ששאפה הלאום, מדינת
כתוצאה המעמדות ביחסי השינוי מול ומעמדן עוצמתן ערעור מפני הבורגניות
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 ורכושם נפשם לבטחון הקהילה חברי שאר וחרדות הקפיטליסטית מהכלכלה

,116111>21) 1829 בשנת בלונדון החדשה" "המשטרה להקמת התנאים את יצרו

.(1985 ,^100^818 ;1992

את רק לא מסביר והקהילה האליטות המדינה, של האינטרסים בין המפגש
מכן לאחר בהתפתחותה המפנה נקודות את גס אלא החדשה" "המשטרה הקמת
קבוצות של מעמדן כאשר המדינה, סמכות מתערערת כאשר ;(1989 (שדמי,

העדות בין הגזעים, בין המעמדות, בין היחסים מערעור כתוצאה נחלש הגמוניות
ומתחזקות מתגבר, הציבורי הסדר אי זאת כל בעקבות וכאשר המינים, בין או
 המשטרה של ובאפקטיביות ביעילות אמון אי יחס ומתפתח הקהילה, חרדות
המשתנות. לנסיבות עצמה תסגל שזו כדי במשטרה, לרפורמה התנאים נוצרים
הפרופסיונאלי המודל לאימוץ שהוביל הוא הללו הכוחות בין ההיסטורי המפגש
בתחילת הקהילתי השיטור לאימוץ הוביל גם והוא העשרים, המאה בתחילת

י ובאנגליה. בארצותהברית השמונים שנות

והן היום, לנו מוכרת שהיא כפי המשטרה, הקמת את הן להבין יש אומר= הווה
המדינה, של ביטחונם/מעמדם התערערות של רקע על התפתחותה, אופן את
בין הלימה חוסר  מכך וכתוצאה ביניהם, הכוח יחסי או והקהילה האליטות
הדחף את יוצר זה הלימה חוסר השיטור. לבין חלקם, או כולם צורכיהם,

י; , משטרתית. לרפורמה

והקהילה האליטות המדינה,  כזה גורם כל של הייחודית תרומתו על לעמוד כדי
ההיסטוריים היחסים בניתוח צורך יש מסוימת, בחברה השיטור התפתחות על 

המשטרה, לבין ביניהם ספציפי ופוליטי חברתי בהקשר שהתפתחו כפי
לתפקידה, באשר המשטרה של העצמית תפיסתה לגבי היחסית והשפעתם

בהמשך. לעשות שאנסה מה וזה ושיטותיה. ארגונה
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19901948 משטרתישלאל
להיסטוריוגרפיה שמרניות וגישות משטרתישראל של הרשמית לעמדה בניגוד
היחסים ניתוח כי (1997 ,8115(11111 אצל פירוט (ראו טוענת אני שלה,

בבירור, מעיד בישראל ולקהילה לאליטות למדינה, המשטרה בין ההיסטוריים
האליטות, בידי גם רבה ובמידה המדינה, בידי מרכזי כלי הייתה המשטרה כי
של הראשון מיומה התעצבו אלו יחסים השסועה, החברה על סמכותם להשלטת

שעברה. הארגוניות הרפורמות במהלך חוזקו ואף ונשתמרו משטרתישראל,

של הראשונים לימיה לחזור רוצה אני גורפת, כה טענה להסביר כדי
שני למעשה עמדו משטרתישראל של המייסדים האבות לפני משטרתישראל:
את לשרת הבא הסייר, עומד שבמרכזו הלונדוני, המודל משטרה: של מודלים
וצבאי, ריכוזי בסיס על הבנוי הבריטיקולוניאלי, והמודל הקהילה, ואת האזרח
שסועה בחברה הבריטית הריבונות את לשמר כלומר, הכתר, את לשרת והבא
המנדטורית ארץישראל וכמו ופקיסטן הודו אירלנד, כמו  לאומית או אתנית

.(1980 (¥ץ1110£,

ושבתה לונדוניים מאפיינים שהדגישה משטרתישראל, של הרטוריקה למרות
במשטרתישראל הושתלו למעשה מסורתיים, קרימינולוגים של עמדתם את
התממשה זו השתלה הקולוניאלית. המשטרה של ושיטות מדיניות תפיסות,
הקבע פקודות ,1926 משנת המשטרה פקודות אימוץ כמו שונות בדרכים
המבנה ובמיוחד וסיור חקירה שיטות משמעת, כללי הדרכה, חומר הבריטיות,

הארגונית. באווירה גם שהשתקף והצבאי, הריכוזי
ובוהו תוהו למניעת הכרחי כאמצעי הוסברה הקולוניאלי למבנה ההעדפה
מלחמת לנוכח במיוחד למדינתישראל, הבריטי מהמנדט המעבר במהלך
של פירושו הביטחון. בעיות עם להתמודד כאמצעי וכן והשלכותיה, העצמאות
שליטת את לחזק כדי מכוונת, הייתה הקולגיאלי המבנה העדפת  הוא דבר
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בחברה, המדינה של והלגיטימיות הסמכות את לסמל שסועה, חברה על המדינה
ופוליטיות, אידיאולוגיות מחלוקות בה ויש מוסדותיה בניית בתהליך הנמצאת
מבולבלת כאוטית, חברה על המדינה, עלידי שהוגדר כפי סדר, לאכוף וכדי

ומפוחדת.

עדיפות המקנה הקולוניאלי, המודל עלפי משטרה הראשון בעשור עוצבה כך
זו העדפה והקהילה. האזרח צרכי על ומתפשרת והעם, המדינה לצורכי מרכזית

התפקיד. בתפיסת והן הארגוני במבנה הן ביטויה את קיבלה

שנות עד אך הראשון, העשור מאז במשטרתישראל בוצעו רבים שינויים
המפכ"לים בימי היה זה מקיפות. רפורמות שלוש רק בה נעשו התשעים
שלושתן והשמונים. השבעים השישים, שנות בתחילת ושפיר, רוזוליו נחמיאס,
לחזקה ונועדו ומבחוץ, מבפנים המדינה של סמכותה ערעור רקע על צמחו
בתביעות שינוי, שבין המפגש בנקודת התרחשו שלושתן כוחה. את ולשמר
מבצעי השחורים", "הפנתרים סאליב, (ואדי חברתיים שסעים הקהילה,
של והאוטונומיה האליטות של האינטרסים על לאיום הראשונים), ההתנחלות
ועוד). ששת'הימים מלחמת סיני, (מלחמת מבחוץ בטחוני ולאיום המדינה,
האזרח, לצורכי יותר לרגישה ולהופכה המשטרה, את למקצע ניסיון היו שלושתן
שלהן. ולאינטרסים ולאליטות למדינה ברורה העדפה בהן שניתנה ספק, אין אך
שנשתמר מה המשטרה, של שונים בהיבטים נגעו שהרפורמות למרות לפיכך,
הארגוניות המודיעיניות, במערכות שינויים רק היו זמן לאורך מהן
אופייה ואת החברה לחיי לחלחל המדינה של יכולתה את שחיזקו והטכנולוגיות,
את הרפורמות שלוש המשיכו כך המשטרה. של והמיליטאריסטי הריכוזי
סדר משימות המדגישה תפקיד, תפיסת הראשון: בעשור שעוצבה המגמה

וצבאי. ריכוזי ומבנה קהילתיים, ושירותים פשיעה עלפני וביטחון
חברתיות, אליטות המשרתות המשטרה, של והחינוכיות העיצוביות המשימות
אישקט עלרקע כאמור, התרחשו, שלושתן הרפורמות. בשלוש לעדנה הן גם זכו
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וביןמיניים. ביןמעמדיים בץלאומיס, ביןעדתיים, ביחסים ותמורות חברתי
מחאת מול הגמוניות קבוצות של עוצמתן התערערות רקע על אחר, לשון

בורגנים מזרחים, מול אשכנזים פלסטינייםישראלים, מול יהודים  המקופחים
הומוסקסואלים מול הטרוסקסואלים נשים, מול גברים העובד, המעמד מול
ארץישראל למען הנאבקים כוחות שבין הפער לבלוט החל בנוסף, ולסביות.
התיכון. במזרח ולשלום פוליטית לפשרה השואפים אחרים, לבין השלמה
הסיור, מערך חיזוק עלידי הכוחות ביחסי אלו לשינויים הגיבה המשטרה
את לשפר האמורות מערכות  הטכנולוגי והמערך המודיעין משמרהגבול,
את לחזק מחאה, קול והמרימים המקופחים המגזרים בקרב לחלחל יכולתה

ההגמוניות. הקבוצות ערכי את ולשמר פעולותיהם על והבקרה השליטה

היעדים, והגדרת התפקיד תפיסת ובכללם  המשטרה משאבי כן, אם לטענתנו,
שימשו  עדיפויות וסדר מדיניות פעולה, ושיטות הפעלה תורת ומבנה, ארגון
הבלעדית, סמכותה את לבסס המדינה של בשאיפתה לתמוך כדי בעיקר
בחברה, עוצמתן את לשמר ההגמוניות והקבוצות האליטות של ובאינטרסים
בה ונשתמרה בישראל עוצבה מכך, כתוצאה ובתרבות. בפוליטיקה בכלכלה,
עדיפות המקנה ומיליטאריסטית, לוחמנית ריכוזית, מעיןצבאית, משטרה

וביטחון. סדר למשימות עליונה
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התשעים שנות אתגרי

כבר לקרקע מתחת שרחשו חברתיים, שינוי תהליכי התעצמו התשעים בשנות
וממלכתית, ביטחוניסטית ריכוזית, מחברה הופכת החלה ישראל לכן קודם
רעיונית מפולגת רבתרבותית, לחברה ואמצעים, יעדים סביב המאוחדת
ועל זהותה על והנאבקת ומינית, ג'נדריאלית פוליטית, דתית, מעמדית, ושסועה
מגזרים בין ומתרחבים ההולכים הפערים והגיאוגרפיים. התרבותיים גבולותיה
ובלתי מפלגת ממשלתית ממדיניות עידוד מקבלים שלעתים שונים, חברתיים
כוחות בצד בעבר. ידענו שלא ובחומרה בהיקף לאלימות מובילים שוויונית,
גם שביתה בה ותופסת הולכת ושמרניים, לאומנים פונדמנטליסטים,
ביןתרבותית. וסובלנות וחירותו האדם כבוד האדם, זכויות של הדוקטרינה
ובה מהמזרח, כמו מהמערב חיצוניות, להשפעות נפתחת הישראלית החברה
לחלק הופכת ישראל חיים. ואיכות סביבה פנים, בבעיות לעסוק מתפנה בעת,
ישראל (על וספציפיות מקומיות זהויות פיתוח כדי תוך הגלובאלי, מהכפר
יונה, ;1999 יפתחאל, ;1999 רם, ;1997 גורביץ, למשל, ראו, התשעים, בשנות

.(1998,113111 ;1997 וויסטריך, אוחנה ;1998

 הגלוקאליזציה במושג (1999) רם האלה החברתיות התמורות את לתאר היטיב
בו תהליכים שני של התרחשותם היינו,  ולוקאליזציה גלובאליזציה של צירוף
חיזורים על המושתתות אוניברסאליסטיותגלובאליסטיות, מגמות זמנית
הזהויות את מחלישים אשר ובניאדס, סמלים טובין, הון, של עללאומיים
מתגבשות תוקפנית, אך מתגוננת נגד כתגובת והמודרניסטיות. המסורתיות
שיוכים על המושתתות  הפרטיקולאריסטיותהלוקאליסטיות המגמות

תרבות. או אמונה גזע, של מדומיינות קהילות של תתלאומיים
בעיות ארבע התשעים בשנות הציבו הישראלית בחברה אלו מפליגות תמורות
סדר החוק, אכיפת של בתחום בישראל, והמשטרה החברה לפני מרכזיות

הציבור. ושלום ציבורי
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של מוגברת חרדה תחושת הרבה, האלימות רה: המשט של בסמםתה שחיקה
וחריגה אלימות שחיתות, בדבר מצטברות וידיעות פשיעה מפני הציבור
ביטחון לספק המשטרה של יכולתה בדבר ספק מעוררות שוטרים, של מסמכות
עד פה פתחון להן היה שלא מדוכאות, קבוצות והוגן. חוקי יעיל, באופן אישי
דכאני ויחס משטרה בשירותי היסטורי קיפוח על בתלונות כיום באות היום,
ההגמוניות הקבוצות עם מתחרות הן משטרתי. ושירות הגנה ותובעות ומפלה,
כניסתן משאביה. וחלוקת המשטרה יעדי הגדרת על עצמן לבין בינן גם כמו
האחד, מהצד מעידות, המשטרה של ידה אוזלת על והביקורת הפוליטי למשחק
שלום הגדרת על ויכוח האחר, מהצד וחושפות, הנוכחי, בשיטור אמון אי על

להשגתו. והדרכים הציבור

כמעט עוררין ללא המשטרה זכתה שלה החברתית, הלגיטימציה מתערערת כך
ציבורי סדר מהו לגבי המסורתית המשטרתית התפיסה ונשחקת הקמתה, מאז
כי המשטרה, סברה היום שעד בעוד = בהגדרתו חלק הלוקחים הכוחות הם ומי
והאינטרסים המדינה צרכי וכי ,(53 ע' ,1956 שנתי, (דו"ח המדינה" הוא "סדר
גבולות את להרחיב כיום נתבעת היא להגנה, הזקוקים הם האליטות של
של לגישותיהם גם ולהיענות הציבור, ושלום אישי ביטחון ציבורי, סדר המושגים
המעמד כני פלסטינייםישראלים, מזרחיים, נשים, כמו כה עד שהושתקו מי

וקשישים. לסביות הומוסקסואלים, העובד,

חברתית הסכמה אין שוב נשחקת, במשטרה החברתית התמיכה כי איפוא, יוצא
מפליגות תמורות, חלות לכול, ומעל והשיטור המשטרה בתחום יסוד מושגי לגבי

עם יחסיה את לבחון נקראת המשטרה ובאופיו. המשטרתי השירות במקבלי
עצמה את ולהתאים והקהילה, האדם שבמרכזם האזרחית, החברה
החברתיים השירותים כל עם יחד לעתים. והמנוגדות הרבגוניות לדרישותיהם
תוך  ולליברליזציה להפרטה אותו הדוחפים ללחצים נתון השיטור גם בישראל

56



5 מסי וחברה משטרה 2001 תשס"א

השירות של ודיפרנציאציה הציבורי הסדר מושג של מחדש והגדרה פירוק
לקוחותיו. או השירות מקבלי עלפי המשטרתי

של סמכותה על מערערות שונות קבוצות המדינה: של במרכזיותה נסיגה
עצם ועל הפחות, לכל הנוכחיים גבולותיה על מערערים הפלסטינים המדינה:
הדמוקרטי, אופייה על מערערים דתייםחרדים ישראלים היותר, לכל קיומה
סמכותה על מערערים ומשמאל מימין הקיצוניים הלכה; מדינת ותובעים
סוציולוגים, והיסטוריונים, מצפונם, את הנוגדת מדיניות, לקבוע החוקית
המרכזית שליטתה ואת תולדותיה את ביקורתית בוחנים ופילוסופים כלכלנים

הישראלית. בחברה

תהליך עוברת הקודמת, ההגמונית הלאומית המסגרת הלאום, מדינת בקצרה,
שאומר כמו עוד, נתפסת אינה המדינה שונים. מכיוונים דהקונסטרוקציה של
אלא אתנית") ("לאומיות מוצא או תרבות קהילת של כביטוי ,(1999) רם
("לאומיות לניהולה ושותפים בשטחה החיים תושבים המאחדת כמסגרת
"מבנה מכנה (1998 ;1996) ש¥ץ0ז131 מה עיננו לנגד מתגבשת טריטוריאלית").

מבנה היינו, (?0111:1031 ץ11מ111ז0קק0 81111011116) פוליטיות" הזדמנויות של

מבוזרים. כוח ומוקדי אזרחים יותרשל רחבה השתתפות שמאפשר מדינתי,

שאמנם עירוניים, מרכזים של התפתחותם הוא אלה בשינויים מרכזי מרכיב
שהם כך כדי עד רב כוח בידיהם מרכזים אך מדינתי, מבנה תחת מאוגדים
וכן זה, בגיליון יחזקאלי של מאמרו (ראו החדש הפוליטי המבנה למוקד הופכים
סמכות את מסמלת טיבה שמעצם משטרה, .(2000 1ש1ק^, ;2000 שחר,
המדינה כנגד נוקבת ביקורת לנוכח עומדת כעת אך ריבונותה, ואת המדינה
ועם המדינה עם יחסיה את לבחון נתבעת המדינה, בתפיסת מפליגות ותמורות

המשתנות. לנסיבות עברה שבין המתח עם ולהתמודד המדינתי המבנה
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המתחוללות הציבורי והמנהל הממשל של הפוליטית באידיאולוגיה תמורות
הניאוליברליות, הגישות עלפי המדינה: של במעמדה השינויים בעקבות
נקרא הממשל בסמכויותיה, וכרסום המדינה הצטמצמות תהליך את המלוות
ולהעביר מדיניות, בקביעת דהיינו, (§111ז66*5), הכוונה בתפקידי להסתפק

הוא זו בגישה מרכזי חלק (§1שץ\10). המדיניות יישום תפקידי אחרים למגזרים
אחריות העברת הם: שעקרונותיו החדש" הציבורי "המנהל שמכונה מה
עידוד הפרטי; ולשוק האזרחית לחברה מסורתיים מדינתיים לתפקידים
ניהול תוצאות; בסיס על הפעולות מדידת שירותים; מספקי בין תחרותיות
תוך כצרכנים לקוחותיו של מחדש הגדרה והוראות; כללים ולא יעדים עלפי
הספקת במקום מתפתחות שהן לפני בעיות מניעת להס; בחירה אפשרויות מתן
בהוצאות ולא רווחים בעשיית האנרגיה השקעת התרחשו; שהן לאחר שירותים
על שוק מנגנוני העדפת שיתופי; ניהול והעדפת סמכויות האצלת כספים;
ציבוריים שירותים בהספקת סתם לא התמקדות ולבסוף, בירוקרטיים מנגנונים

שלהם. הקהילתיות הבעיות את לפתור שונים מגזרים בזירוז אלא

יעילות כלכלה,  £  ה שלושת על דגש נותן החדש" הציבורי "הניהול בקצרה,

תחרותיות, הדגשת תוך (600110111^, ,ץ6111016110 (635ן61י\1^6#6 ואפקטיביות
למגזרים אחריות והעברת ומדדים, יעדים תוצאות, פנימית, סמכויות האצלת
0111כ1992,081; * 05613161 למשל, ראה, החדש" הציבורי "הניהול (על אחרים

.(1994 '0^6^7 £: 1100^ ;1991,1994,9003

מאשך יותר המדינה את ששירתה ריכוזית, הייתה מסורתי שבאופן למשטרה,
מוגבלת, הייתה שלה האפקטיביות שמידת סמכויות, האצילה שלא אזרחיה, את

להשגה. קשה ניהולי אתגר מציב החדש הציבורי הניהול
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משטרה של סוגיות הלאומי: הביטחון ובהגדרת הפשיעה בזירת מקיפה תמורה
ואת אופיין את ומשנות כיום, הישראלית בחברה למרכזיות הופכות ושיטור

התפתחויות: משלוש כתוצאה הגדרתן

כתוצאה וביטחון, חוץ סוגיות של ובמרכזיותו במעמדן הנסיגה עם ראשית,
ביחסים ומהשינויים המועצות ברית ומקריסת התיכון במזרח השלום מהסכמי
בסוגיות יותר מעמיק לעיון הישראלית החברה נפנית בעקבותיה, הבינלאומיים
החיים ואיכות הציבור שלום ציבורי, סדר אישי, ביטחון של שאלות פנים.
הופכת מכך, כתוצאה המדינה. ביטחון סוגיות של מקומן את ותופסות הולכות
הולכת  ועמה הביטחון, בהגדרת למרכזית והקהילה האדם ביטחון סוגיית
של מרכזיותה הציבורית. הבמה במרכז צה"ל של מקומו את ותופסת המשטרה
האופי על המכרעת בהשפעתה ההכרה שתתחזק ככל תתחזק עוד המשטרה
יותר. רבה ציבורית להתעניינות וזוכים שהולכים החיים, איכות ועל הדמוקרטי
והן  הכפייה סמכות על המונופול  שלה החוקי במנדט הן מקורה זו השפעה
בכל העת כל נגישותו עם הסיור, מערך שבמרכזה  שלה השיטור באסטרטגיית
המודיעין מערכי ולצדו, ואתריה, החברה מגזרי לכל שלו החלחול ויכולת מקום

מפליגות. מידע איסוף יכולות בעלי והטכנולוגיה

פורצת הישראלית, בחברה הנפערים החברתיים השסעים מחמת שנית,
חברתיים באתרים ומותרת כבושה הייתה כה שעד החברתית, האלימות
הרחובות אל מצוקה, ושכונות המשפחה הכבושים, השטחים כמו מסוימים
מערכת השכונות.המבוססות, האליטה: וקבוצות הכלל רשות של המוארים

. ממוקדי לחלק הופכים והפוליטיקה התקשורת הבידור, מרכזי החינוך,
(בעלים חוק" שומרי כ"אזרחים היום עד שנתפסו מי החברתית. האלימות
זאת חמורים. לעבריינים הופכים לכיתה) חברים וסבים, דודים הורים, ובני'זוג,
קיבוצי, ומתן משא  קונפליקטים יישוב של המסורתיים המנגנונים כיום, ועוד:
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האזרחית, התרבות לתמיכת שזכו  הייצוגית והממשלה המפלגתית המערכת
ממסדיות הבלתי חדשותי' חברתיות "תנועות של תפקידן ועולה הם, אף נחלשו

.(1985 ,013:6) החדש הבינוני במעמד והמעוגנות

בנשים בסמים, בינלאומי סחר ■, עולם חובקת כלכלית פשיעה ושלישית,
כולל בטירור, משמעותית החמרה ואינטרנט; מידע מחשבים, פשיעת ובילדים;
משעבוד ניצול ;(2000, 0611, £803©1 * (מ1180^\ וכימיים ביולוגיים בחומרים
את"הפשיעה משנים אלה כל תעסוקה, אחר בחיפוש מביתם הנודדים עובדים של
מדיניים, גבולות הפורצת וכלכלית, גלובאלית לתופעה מקומית רחוב מעבריינות
כרוכה, זו לכת מרחיקת תמורה ושעבוד. תעסוקה כספים, סחר, והמשלבת
אליטות חברי של והולכת גדלה בנראות) לפחות (או בהצטרפות גם כנראה,

ניהול אנשי סוחרים, פוליטיקאים, ציבור, פקידי  לפשיעה וכלכליות פוליטיות
עסקים. ואנשי

שהיא תוך בישראל, הפשיעה זירת משתנה אלו, התפתחויות משלוש כתוצאה
כין הגלובאלי, לכפר המדינה בין חוק, לשומר עבריין בין הגבול את מטשטשת
מבחינת (לפחות הכלל לרשות הפרט רשות ובין לאליטות המנוחשלות השכבות
הגדרת משתנה עמה יחד לשתיהן). המשטרה וחדירת בשתיהן איהביטחון
צבאית ומהגנת והקהילה האדם לביטחון המדינה מביטחון  הלאומי הביטחון
וסחר וכלכלית גלובאלית פשיעה מפני אזרחית להגנה זרים צבאות מפני
סביבה וכורכת ביותר, ומתוחכמת מורכבת ונעשית הולכת הפשיעה בבניאדם.
שלא ואמצעים טכנולוגיות גם כמו  וקורבנות עבריינים  ומגזרים קבוצות
המשפחה, כמו חברתיים מוסדות לגבי נוקבות שאלות מעוררת היא בעבר. הכרנו
ושיטור. משטרה של הסוגיות את יותר עוד שמסבכים והצבא הפוליטיקה
פורצים והם נחלשים, חברתיים קונפליקטים ליישוב המסורתיים המנגנונים
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הביטחון בהגדרת השינויים את ההולם לשיטור המשטרה נדרשת שוב לרחובות.
הפשיעה. מתרחשת שבהם ובאתרים החיים לאיכות בחשיבותה הלאומי,

החדש השיטור

בישראל והמשטרה החברה מגששות אלו, תקדים וחסרות עצומות בעיות מול
הנראים מישורים, בשני התרחשו כה עד התגובות הולמת. תגובה דרכי אחרי
הישראלית החברה הגיבה בראשון והארגוני. החברתי משלימים: כהפכים
והעברת הרכוש מיגון פרטי, שיטור  חלופיים הגנה באמצעי שימוש עלידי
(בחוק המשטרה סמכויות צמצום עלידי הפרטי; לשוק אבטחה סמכויות
האדם כבוד יסוד חוק (למשל, האדם לזכויות גוברת ורגישות החדש) המעצרים
לשיטור האחריות של הדרגתית כהעברה שמסתמן מה ועלידי וחירותו);

כאן. עניינו עיקר שהוא העירוני, השיטור היינו, המקומיות, לרשויות

המשטרה של בסמכויותיה לכרסם הישראלית החברה החלה כך
לאזרחים חזרה מהסמכויות חלק של העברה תוך הממלכתית, הפרופסיונאלית
"המשטרה הקמת לפני ,1829 עד הדבר שהיה כפי  המקומית ולקהילה
של מהלך משום בכך יש שלה. וריאציה היא שמשטרתגשראל החדשה",

האזרחי. השיטור של מחדש והקמה השיטור, של ולוקליזציה דמוקרטיזציה

האחד, מקבילים: ערוצים בשני לפעול משטרתישראל החלה הארגוני במישור
המנהל עקרונות אימוץ  והשני וחיזוקו, המקצועי השיטור של מחדש ארגון
של כהונתו בימי בעיקר תאוצה שצבר השני, המישור לגבי החדש. הציבורי
שיטת את אימצה משרות; אזרחה משטרתישראל  וילק יהודה המפכ"ל
עלידי המפכ"ל, עלידי הנקבעים יעדים לפי ניהול דהיינו, והמדדים", "היעדים
המדדים מוגרים יעד כל בצד כאשר התחנות, מפקדי ועלידי המחוזות מפקדי
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כדי המרחבים, דרג ביטול על החליטה המשטרה בנוסף, השגתו; מידת לבחינת
התחנות. למפקדי סמכויות והאצילה פנימית, להתייעל

המשטרה  המקצועי השיטור של מחדש וארגון חיזוק של הראשון במישור

והיא כוחאדם* כולל משאבים של עצומה תוספת האחרון בעשור וקיבלה דרשה
ועוד). החקירות אגף משמרהגבול, הסיור, (במסגרת חדשות יחידות מקימה
הרביעית מקיפה, רפורמה חושף הללו הארגוניים השינויים על כולל מבט

■:* חפץ* אסף המפכ"ל הגה שלה המתווה עיקרי שאת משטרתישראל, בתולדות
בין פונקציונאלית הבחנה היא בעיני, מצטיירת שהיא כפי זו, רפורמה של עיקרה

לטפל: מיועדת היא שבו באתגר מתייחדת זרוע שכל כך המשטרה, זרועות

ללחימה סיירות מסתערבים, (יחידות החדשות ויחידותיו משמרהגבול .
המשטרה בתחנות משמרהגבול משרדי בהמון, לטיפול יחידות בפשיעה,
התפר ובמרחב בשטחים שוטף לביטחון פלוגות הכפרי, במגזר לטיפול
יירוט תצפית, באמצעות התפר בקו מודיעין לאיסוף טקטיות ויחידות
ומוטיבציה ניידות בעל רבתכליתי, ככוח פועל טכנולוגיים) ואמצעים
יחידות זמן. ולאורך ממוקדת עוצמה ומיצוי ריכוז יכולת גבוהות,
ושטחים התפר קו ולהגנת הפלסטיני האיום מול פועלות משמרהגבול
תוך פשיעה, במוקדי לטיפול מחץ כוח משמש החל הוא בנוסף חקלאיים.
טירה ואזורי יפו רמלהלוד, רהט,  ישראלים פלסטיניים ריכוזי על דגש
למשטרה שיטורמקביל מערך מעצבת משמרהגבול בייעוד התמורה וטייבה.
להחליפה, ואולי להשלימה לחזקה, הבא עליה, ונוסף הקלאסית ה"כחולה"

.1997 בנובמבר, 2 מתאריך בפגישה הארצי במטל; התכנון אגף ראש שמסר נתונים *עלפי
.1999 בדצמבר, 26  ב שנערכה בפגישה עדותו *עלפי *
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ישראלי נוסח מעין ממש, של אגרסיבי שיטור בישראל, לראשונה והיוצרת,
התשעים. שנות של יורק בניו ג'וליאני של לשיטתו

הלאעבריניים והאזרח הקהילה לצורכי להיענות מיועד הקהילתי השיטור .
המשמעותי המרכיב זהו הגבול, במשמר התמורות עם יחד והרבתרבותיים.

הממלכתי. השיטור של מחדש בארגון ביותר

הבינלאומית, בפשיעה במאבק מתמקדות הארציות החקירה יחידות .
המתוחכמת. ובזו הכלכלית בפשיעה

בפשיעה בטיפול ממשיכות המסורתיות והבילוש המודיעין החקירה, יחידות .
שיתוף תוך וכד') מין עבירות רצח, פריצות, בסמים, סחר (אונס, חמורה

כאמור. משמרהגבול יחידות

ובאלימות. רחוב בעבריינות ומטפל אזרחים פניות על מגיב הממונע הסיור .

תגר הקוראות סדר, הפרות עם מתמודדות המיוחדות הסיור יחידות ולבסוף, .
משמרהגבול, יחידות בשיתוף חברתיים שסעים ועם המדינה סמכות על

כאמור.

נראה האזרחי, השיטור עם שילובו עם במיוחד המשטרה, של מחדש הארגון
יש = 21 ה המאה תחילת לאתגרי המשטרה להתאמת ומושכלת יצירתית כדרך
והבחנה המשטרה, עומדת שמולם האתגרים, של ברבמימדיות הכרה משום בו

לעצמו. כזה אתגר כל עם להתמודד כדי הדרושים, השונים השיטור סגנונות בין
אולי שתכלול בשיטור, יותר מהותית רפורמה לקראת נמרץ צעד כנראה, בו, ויש

שיטור: של רמות שלוש בין הבחנה
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החקירות יחידות (משמרהגבול, ציבורי במימון ממלכתיארצי שיטור (1)

המיוחדות), הסיור ויחידות הארציות

הסיור הקהילתי, (השיטור ציבורי במימון הוא גם מקומיעירוני שיטור (2)

המסורתיות), והבילוש המודיעין החקירה, ויחידות הממונע

עצמית. והגנה רווח למטרות פרטי במימון אזרחיפרטי שיטור (3)

שיטור, מערך עיננו לנגד מתפתח ציבורי, דיון וללא הכרה ללא משים, בלי
ממלכתי ופרטי, ציבורי שיטור פרופסיונאלי, ושיטור אזרחי שיטור המשלב
חברתית כתגובה מצטייר זה מערך "רך". ושיטור אגרסיבי שיטור ועירוני,
גוברת אחריות להטלת ולרווחה, לביטחון מאחריותה המדינה לנסיגת וארגונית
העיר של בכוחן המהירה ולעלייה המקומי, המינהל ועל החופשי השוק על
השיטור כי נדמה, זה). בגיליון יחזקאלי של מאמרו (ראה המקומית והרשות
כנראה שינויים, בו צפויים עוד וכי סופי, גיבוש לכלל הגיע לא עדיין החדש
ואולי משמרהגבול הפרדת (למשל, המשטרה זרועות בין נוספת הפרדה בכיוון
ה"כחולה" מהמשטרה הארציות החקירה ויחידות המיוחדות הסיור יחידות גם
ומשטרת האחד, מהצד לאומי, משמר מעין ז'נדרמריה, והקמת הקלאסית,
לנטוש קל מעצמו, כאילו המתפתח מערך שזהו מאחר האחר). מהצד חקירות,
מקום, מכל עצמה. בפני בעיה להיות יכולה וזו  לערערו או ממנו לסגת אותו,
את המשרתת ממלכתית, ממשטרה השיטור: ליבת שינוי כנראה, משקף, הוא

כלכליים. גורמים ובראשונה, בראש המשרתת, שוק, של למשטרה המדינה,
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העתיד אלפני

משטרה של מחדש ההיערכות במסגרת ולבחון לראות יש העירוני השיטור את
בחברה, השינויים רקע על האחרונות. בשנים עינינו לנגד המתחוללת שיטור, ושל

הזו, החדשה ההיערכות כי נראה, לעיל, שתוארו ובפשיעה בפוליטיקה בכלכלה,
לב, לשים יש זאת, עם במקומה. ואפילו נמנעת בלתי היא עירוני, שיטור ובכללה
סופי. גיבוש לכלל הגיעו לא עדיין העירוני, השיטור גם כמו החדש" "השיטור כי
העירוני, השיטור לעיצוב שונות אפשרויות עומדות והמשטרה החברה בפני
ועירוני ממלכתי שיטור בארה"ב, המקובל בנוסח עצמאי עירוני שיטור ביניהן,
זה, בשלב ועוד. עירוני במימון ממלכתיים שיטור שירותי כיום, כמקובל משולב
נמצאים אנו ,(1995 ץ*!?]/^ ;1991 (גליק, אותנו מלמדת הכאוס שתורת כפי
את לחזות או בתהליכים לשלוט מסוגלים ואיננו גבוהה, איודאות של במצב

הסופית. תוצאתם

החדש, השיטור מערך לחסרונות בסיבות להכיר הוא זה בשלב שחשוב מה
בו: הטמונה התועלת למרות

כנראה אנו שלקראתו השיטור, שמערך היא, 'והמרכזית הראשונה הסיבה
האדם: וזכויות חברתי צדק של לסוגיות עיוור, לא אם דיו, ער אינו מתקדמים,
משטרה, בשירותי לאישוויון להוביל עלולים הפרטי והשיטור המקומי השיטור
פרטיים, אזרחים של בכיסם או מקומית רשות של בעושרה תלויים שיהיו מאחר
מהאפליה חמורה אולי לעשירים, לשיטור לעניים שיטור בין הבחנה תיווצר כך
לשירותי האליטות איפוא, יזכו, הזה החדש בשיטור גם הנוכחי. שבשיטור
ועירוני, אזרחי פרטי, שיטור שילוב יותר עוד שחמור מה משופרים. משטרה
בעיקרו הפועל הוגן, ובלתי פוליטי מקצועי, בלתי לשיטור בקלות להיהפך העלול
הפערים את להעמיק עלול לחברתי, צדק של למטרות ולא רווח למטרות
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העירוני השיטור ומפלג. מדכא פוליטי לאמצעי השיטור את ולהפוך החברתיים,
להשתלט בחברה עוצמה בעלות קבוצות של כאסטרטגיה קרובות, לעתים נראה,
לפני זה מנגנון על השתלטה שהמדינה כשם המשטרה, קרי, הכפייה, מנגנון על
נוקטת משטרתישראל כי נראה, לא מזאת, יתרה שנה. למאתיים קרוב
כבר בה הקיימת האזרח בזכויות הפגיעה עם להתמודד כדי מתאימים, אמצעים
חריגה לגבי בתלונות רק לא, אמורי הדבר החדש במערך גם והצפויה היום,
בעיקר אלא וחקירות), (סיור המסורתיות המשטרה ביחידות מסמכויות
ויותר יותר דומות ההופכות המיוחדות, הסיור וביחידות משמרהגבול ביחידות
גבול על לפעול נוטות הן שם ובברזיל, באנגליה למשל כמו המחץ, ליחידות

לו. מעבר לא אם החוקי

להעדפה לזכות תמשיך המדינה הכלכליים, הכוחות בצד  השנייה הסיבה
משמר ושל הסיור של מיוחדות יחידות של להגנתן שזוכה כמי הן מיוחדת,
(למשל, כולו בשיטור השליטה את בידיה לשמר שתיטה משום והן הגבול
כאשך הקהילתי, בשיטור היום כבר שקורה כפי או ופיקוח חקיקה באמצעות
אלא שאינם הקהילתי, השיטור להפעלת כלליים מודלים קובע הארצי המטה
המוצהרת, הכוונה למרות הקהילתי, השיטור יחידות של מלמעלה הכוונה

ובהנחייתה). המקומית הקהילה צרכי עלפי יתפתח הקהילתי שהשיטור

במשטרה, הארגונית לתרבות מספקת התייחסות בו אין  השלישית הסיבה
ושובניסטית גזענית סמכותית, לוחמנית, אלימה, קרובות, לעיתים שהיא,
אף אלא החדשות השיטור תפיסות את הולמת שאינה רק לא זו תתתרבות
שאין מאחר מבפנים, כוחות עלידי הרפורמה הכשלת מפני החשש את מעוררת
(חשש, כזה גודל בסדר שינוי להטמעת כיום, במשטרתישראל ונכונות מוכנות

.(1998 ושלו, אמיר וייסבחד, ראו היום, כבר שקיים
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בין פנימיים, וממתחים מסתירות סובל החדש השיטור מערך  הרביעית הסיבה
לאיכות השאיפה לבין החדש, הניהול את המאפיינת למשל, ליעילות השאיפה
השיטור בין (5ז6*^;1996); הקהילתי השיטור במרכז העומדת ולשירותיות,
בסמכותיות בכותנות, להשתמש הנוטים ויס"מ, משמרהגבול של האגרסיבי
לסובלנות, הנדרש הקהילתי, השיטור של הרך השיטור לבין רב, כוחות ובהיקף
לדרגים סמכויות להאצלת המגמה בין לאזרח; ביחס ולאדיבות לפשרנות
הכפופים בדרגים השליטה חיזוק לבין הקהילתי, מהשיטור חלק שהיא נמוכים,

.(2000 (שדמי, והמדדים" "היעדים שיטת באמצעות

השיטור במיוחד הזה, החדש השיטור שמערך היא, הסכנה  החמישית הסיבה
מפיקוח ובעיקר, הנוכחי, בשיטור הרבים מהליקויים לסבול ימשיך העירוני,.
על היתר מדגש החקירות, במערך במיוחד בניהול, מבעיות מספיק, בלתי ציבורי
נמוכה מאפקטיביות (היינו, נמוך גילויים משיעור מיליטאריסטיים, מאפיינים
מאז כי לוזזכיר, הראוי מן הציבורי, הפיקוח בנושא ועוד. מטרות) בהשגת
שלושים לפני המשטרה על הציבורי בפיקוח הילל שלמה השר שעשה המהפכה,
זה, חיוביותבתחום התפתחויות מאשר שליליות התפתחויות יותר חלו שנה,

זה. בתחום מחדש לחשיבה מקום שיש ספק, ואין

חסרת לא אמנם מעניינת, תגובה אולי היא הרביעית שהרפורמה הגם ולבסוף,
של הופעתן לנוכח מספקת היא אס ספק ,21 ה המאה תחילת לאתגרי בעיות,
מדינת הופעת שעם כשם כה. עד כמותן ידענו שלא מורכבות בעלות תופעות,
ההיסטוריה, בימת על החדשה" "המשטרה גם הופיעה התעשייתי והעידן הלאום
בעידן חדש. מסוג שיטור לפיתוח קוראים הגלובאלי והכפר המידע עידן גם כך
בעקבות והפשיעה; החברה מרכז את הזרוע כוח ולא הידע כוח יתפוס החדש,
שחמט לוח כמו העולמית המערכת תיראה העוצמה", "מהפך שמכונה מה
הפוליטי, הכוח הבכורה. את שונים שחקנים תופסים שלו מימד שבכל רבממדי,
מרחיקות השפעות יהיו ולדבר אחד, גורס בידי יתרכז לא שוב והתרבותי הכלכלי
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., האזרחית ולחברה לשוק המדינה בין היחסים ועל המדינה של עוצמתה על לכת
שינוי ודאות, אי היכר, ללא ישתנו ולאומים קבוצות בניאדם, בין היחסים
כל .(1999 (אריכא, ובארגונים בתהליכים שליטה של במקומה יבואו ותהפוכות
את אחד, מצד ויקבעו, חברתי, והסדר הפשיעה פני את ישנו ואחרים אלו
ואתגרים תביעות לפניו יציבו האחר, ומהצד השיטור, של החדשים גבולותיו
אופיין את גס מהיסוד ישנו אלו חברתיות תמורות כמה. פי מורכבים חדשים,

.(1995 ל7זז16> המשטרה כדוגמת ארגוניות מסגרות של

כשואף עיננו, לנגד הצומח החדש, השיטור נראה פניו שעל הגם כי איפוא, יוצא,
ולוקה בעייתי שהוא הרי החדשות, והפוליטיות החברתיות לנסיבות להיענות
בשנות להתפתח שהחל החדש, המשטרתי המערך את לראות יש לפיכך, בחסר.
כהכרח נראה העירוני השיטור חדש. שיטור לקראת בלבד ראשון כצעד התשעים,
הוא, אולם המשתנות. ההיסטוריות מהנסיבות נמנעת בלתי כתוצאה היסטורי,
כאן ישנה כאחת. וסכנות תקוות בקרבם צופנים החדש, השיטור עם יחד
בשיטור, כוללת ממהפכה חלק יהיה העירוני שהשיטור היסטורית, הזדמנות
האם לשוטרים. חדשה ארגונית ותרבות לציבור והוגנות צדק בכנפיה המביאה
כראוי? זו הזדמנות עליה המפקחים והגופים מפקדיה משטרתישראל, ינצלו

, יגידו! ימים

גיגליוגרפיה

התודעה של גלגוליה וזיפרוו. מיתוס ,(1997) (עורכים) ויסטריך ס. רוברט דוד, אוחנה
המאוחד. הקיבוץ והוצאת ליר ואן מכון ירושלים, הישראלית,

ומודן. לאור הוצאה ניר אריה סבא, כפר העתיד:. לנו ציפו מה .(1999) יגאל אריכא

הוצאת אביב תל העשרים, המאה בסוף וספרות תרגות פוסטמודרניזם; ,(1997) דוד גורביץ
; ■ ,.■..,■■.. , ' ■..; ■. ■.,■. ■■■:.■:: ..■■ ..■■■■■■ . ■■■■■.  ■■■■ ■ / דביר.■

מעריב. ספריית אביב, תל לוטם, עמנואל  תרגום נוצר, חדש מדע נאוס: ,(1991) ג'ימס גליק
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הארצי. המטה ישראל, משטרת אביב, תל ,1956 משטרתישראל של שנוני די"ח

בתחום הערכה למחקר 3 מסי התקדמות דוח ,(1998) אורית ושלו מנחם אמיר דוד, וייסבורד
הראשי. המדען לשכת הפנים, לבטחון המשרד ירושלים, בישראל, הקהילתי השיטור

.16 אלפים, תרבותית, רב דמוקרטיה או לאום מדינת אזרחיה, כל מדינת ,(1998) יוסי יונח
.238263

"אתנוקרטיה" ■■ היהודיתפלסטינית וההשלמה הישראלית החברה ,(1999) אורן יפתחאל
ו"עולמקומיות": "אתנוקרטיה" יפתחאל, ואורן רם אורי אצל הטריטוריאליות, וסתירותיה
הנגב מרכז בןגוריון, אוניברסיטת שבע, באר בישראל, והמרחב החנוה לחקר חדשות גישות

אזורי. לפיתוח

אורי אצל העולמקומי, בעידן הליבראלית הפוסטציונות והמשק: הנשק בין ,(1999) אורי רם
והמרחנ החברה לחקר חדשות משות ו"עולמקומיות"; "אתנוקרטיה" יפתחאל, ואורן רם

גוריון. בן ואוניברסיטת אזורי לפיתוח הנגב מרכז ,12 מס עבודה נייר בישראל,

דוקטור, קבלתתואר לקראת עבודה חופשית, בחברה משטרה על פיקוח ,(1989) אראלה שדמי
העברית. האוניברסיטה לקרימינולוגיה, המכון

בכנס הצגה פוליטיקה! או אסטרטגי מהפד בישראל; קהילתי שיטור ,(2000) אראלה שדמי
המחברת). בידי (בכתובים 2000 במאי 17 ברל, בית לקרימינולוגיה, הישראלית האגודה

: ■■:■_.■■ .5967 (חורף), 12 מסי פנים, עירגלובלית גלובלי! כפר ,(2000) אריה שחר

0611 ץ6ו011ו$ 0., 53*361 1ז31ו131נ1^ 0., ת1150^\ 0601§6 0. (6018.) (2000). ?116 *ו6א
761101: £1ז31י<1 1116 ?111631 0{ 81010£1031 311(1 11031ח116€ ,0118ק63י\\ 1011£ו351111^\

0.0.,900\'61 1051111116 ?.1655

'>^16ת011 ?., 140001 0. (1994), 1ז101? 01(1 ?1115110 ת3110ז151ח1ךח^\*. 10 <16\'/ 110כ1ג1?

,1מ16ת6§ח13^1 ¥6ת10\1151101? 3116 114ז1£1ת6£ח13\נ (3).

/י\10ח£ 13ו11ח'>€ (1980), ?00//0, י\1111131^ן 311(1 ,¥1€11ת111£ <)6\¥ ^10¥\15ז8111 01ת3
:ח10)ח0^1 ו01101ג5ח13ז 6000^5.

תג1ק2<1 1ז6כ1101 0. (2000), £מו1ז01€ :?11:)131ו^ £51131161111 1116 3ת0161 01 ?0510111€
\31¥, ^6^ ;£/0י¥ נח010ת3^[ .140056

90001 0. (1991), <\ 110נ111ק 1מ16מ6§ח43א ?01/111 .5ח56350 ?111)110 ,ת11111015113110)^ 69
(1)■

90001 0. (1994), 2ת1ת31^£ 00110ח00£ י\0110? .618318יץ6^1 :1ז31ו1§ח1^8110 ח6ק0
'>61311'\1ת[1 ?.1653

^100^315 0311 8. (1985), 71161(163 01 ?01106. 66\^6116<' 91113 01ח3 :ת10)011^ 83§.6
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ץ1ח46\1 חט (1995), 000102 1111\ץ :י\01ו006113ס 108121115 1ז01יו? 1116 1\6\¥ 50160068 0(
011305, ית0^123ת23יו86110 3001 0001016*¥11. 011ק651¥\ :1ט60110מח00 ?163§.61

0^6 01308 (1985), '^©ן>" 500131 :5)ח6וח40¥6\1 £111§ת13116!0 (116 0131165מ8011 /0
1 1131:11111101131 ?0111105" 8001311165631011, 52/4: .817868

081501116 0., 03613161, 1. (1992), 610¥601102£ 00161001601. :§ת1163011
,4^!!5011\\/6516)'.

11611161 11013611 ( 1992\ 7116 ?0111105 01 ?01106. :ח1110§ת8 \\''63(81163^3.

!13111. 1111 (1998), 011126118, 1618ז5111ת00 1<ח3 :618ע86116 1116 1813611 ?1113110 11616ק8

ת66¥\861 1ח13118ת6ומ1013ז(1י;:1 311^ ,ת1311$1ו3ן03 151361 5111(1165, 3: 2444.

811341111 16£!13 (1997), ?01106 31101 ?01106 116^01111 111 151361: 1116 6י\1311ז011? 11016 0^116
81316. 111 011106 30>1 31ת1מ111€ <11151106 ת1 151361: 2ת586551^ 1116 126)16ץץ00^ 6356
70^31^11116 1151יקי\601^ז ,ץ06111111 11013611/?. ח13ז1^6חק1 (6(1.), .ץמ3ל1\/ ^¥: 8(3(6
^61311'\1ו01 0?¥0 1688.ק

73110^ '>6ח8101 (1996), 813168 :11168תט)01קק10<ת3 116יד ?01111031 §ת11ט)811110 0^800131
,18ח16ח6^40\1 111 0001031311^6 68י\6011ק618? 00 800131 :6016015יץ10\1 ?011110331
00001111011165, ]\1051112102 51100111165 30^ 011110131 י25ת13011י? ./. .ם ^[,00311117
1^1.^. 23101, 0. 1^40/1^310 (663.), :6§1)11311ז031 6§1131101ז031 '>61811/ו1תע ?.1683

13110^' 8101116)/ (1998), ?0^61 10 1\10^6106015: 800131 1^10^6016015 30(1
00016011005 ?0111105, 01ת5600) 6011(100), :6§01ח1113)03 6§1131101ת03 '>61811'\1מ/1 ?168 .5

31615י\\ ח13 (1996), ץ11^13^^ י/0 :106י\861 ?0111103 01 ?31011§111 8111^7, חו ת13ז1,615111

?13111^, ץ076013^ ,ץ8311 6§3י\83 ת116ק816 ?. (6013.), 0016 155065 10 ?0110102, 0100ת0^
01ח3 <16^' 011¥>: .ת13ז1§מ0^1
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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 10671 עמי ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח11נ]6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

עירונית" ל"משטרה לאומית" ''משטרה ;<3
התפתחות* ומותי פעולה דרכי איגטרסימ,

פנחסיחזקאלי*

(2000 9ס60א9לי /07(ס %61ר ,2000 0%9ר>£ ?א*ר3:ת (ן,ת>ך9^

המקומיות הרשויות מראשי חלק של המתעורר המאבק את סוקר המאמר
עם המקומי השלטון יחסי מכלול רקע על עירוניות", "משטרות להקמת
הוועדות מסקנות את גם משווה הוא היתר בין בישראל. המרכזי השלטון
צדוק", ו"ועדת משטרתית) (ועדה בכר" "ועדת  בנושא שהוקמו הרלוונטיות
הדגם כי היא, המאמר מסקנת הפנים. לביטחון המשרד עלידי שהוקמה
נטילת אלא האמריקני, המודל אינו עירונית" ''משטרה של המוצע הישראלי
עם במדים, המשטרתי (ה"פטרול") הסיור מערך על סמכות וקבלת אחריות
המערכים עם אלה של ושילובם אותו, המשלים האזרחי" "המשמר
המשטרתישל לאינטרס למדי קרובה זו הצעה ובקהילה. בעיריה הרלוונטיים
בא שהוא כפי המשטרה, תחנות על ובסמכות באחריות הערים ראשי שיתוף
תלוי וקצבו למעשה, הוכרע, זה מאבק המשולב". "השיטור במודל ביטוי לידי

המקומי. בשלטון הרלוונטיים התהליכים בהבשלת

שיטור עירונית, משטרה לאומית, משטרה משטרתישראל, מפתה: מילית
י משטרהרשות שת"פ בדיקת צוות מקומי, שלטון מרכזי, שלטון משולב,
החדש המשטרה לחוק הציבורית הוועדה בכר"),.דו"ח ("ועדת מקומית

צדוק"). ("ועדת

עירונית "משטרה בנושא עיון ביום ותב הכ שנשא הרצאה על בחלקו, מבוסס, זה מאמר *

בירושלים. העברית האוניברסיטה ,2000 בינואר 6 בישראל",
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פעולה דרכי אינטרסים,  עירונית" ל"משטרה לאומית" "משטרה מן יחזקאלי פנחס
התפתחות וכיווני ,

כללי

של השליטה במרחב הפועלות משטרה, תחנות קיימות רבות מקומיות ברשויות
שמשטרתישראל למרות כן, על בתחומה. מתגוררים אף השוטרים ורוב הרשות,
ממשלתי, משרד עלידי ישירות הנשלט ממלכתי, שלטוני, מכשיר הינה

המקומית. הרשות לעובדי המשטרה אנשי בין עבודה יחסי מתפתחים
פעולות על המקומית הרשות של מעורבות הייתה לא האחרונות לשנים עד
למשטרה המקומית הרשות שבין הקשרים עליהן. פורמלית השפעה או המשטרה
ועדות (כגון מקומיות מסורות של פונקציה והם חוקית, מבחינה מעוגנים אינם
הרשות ראש בין קיימת) שאינה (או הקיימת ה"כימיה" של או עירוניות) ביטחון
("ועדת יישוב באותו הספציפית המשטרה יחידת למפקד הספציפית המקומית
צדוק", "ועדת בפני שהופיע המקומי, השלטון מרכז יושבראש .(1999 צדוק",
ואולי מוחלט נתק לבין נהדר, פעולה "שיתוף בין לנוע יכולים היחסים כי ציין,
"משטרה כי קבע, בילסקי זאב רעננה, עיריית ראש גם .(30 (עמ' עויינות" אפילו
של ברמה רק לתוצאות להגיע ניתן ביחד. כך כל טוב חיים לא ערים וראשי

.(30 עמ' ,1999 (קים, מתוקנת" במדינה מקום לו שאין מצב וזה "להסתדר"
לאכוף המקומיות הרשויות מתקשות המדינה, עלידי נשלטת שהמשטרה מאחר
,(1981) ונבר" "וועדת .(1981 אלעזר, ,1998 וכהן, (עובדיה מקומיים צווים
לאכיפת מקומי מנגנון פיתוח על היתר, בין המליצה, המקומי, השלטון לענייני
הנמצאים בעניינים החוק על לשמור המקומית לרשות לאפשר עלמנת החוק,
ראשי שלפיו, אבסורדי, מצב נוצר כך בוצעו. לא אלה המלצות בריבונותה.
כיום, אולם חיים, איכות של סוגיות על בעיקר ישירות בבחירות נבחרים הערים
החשובים הכוחות אחד שהיא משטרה, בנושאי כלל להשפיע יכולים אינם

החיים. איכות להשגת
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בישראל הלאומית המשטרה התגבשות

משטרות של מודלים שני ידענו השחרור, מלחמת ובמהלך המדינה קום לפני

עברית, משטרה וירושלים*. תלאביב  הגדולות הערים בשתי עירוניות,

שנטלו האחריות מתחומי לאחד כביטוי ,10/6/21 ב בתלאביב הוקמה עירונית,
הבריטי. הזר לשלטון אלטרנטיבה ליצור עלמנת המקומיות, הרשויות עליהן
וההכנות ירושלים על המצור לחלוטין. שונות בנסיבות הוקמה ירושלים משטרת
בין בירושלים, גם עירונית משטרה הקמת חייבו בינאומה, על ההחלטה למימוש

.(1996 והוד, (שדמי 1948 מאיאוגוסט החודשים

הפוליטית, הבמה ממרכז המקומיות הרשויות נדחקו המדינה, הקמת עם
ותחומי הסמכויות מירב את לעצמו נטל החדשה, במדינה המרכזי, והשלטון
הנחה הממלכתיות, לעקרון נאמן .(1993 הרצוג, ;1998 וכהן, (עובדיה האחריות.
יהודית "משטרה להקים הראשון, המפכ"ל (סהר), סחרוב יחזקאל את בןגוריון
שמבגה רק לא .(1996 והוד, (שדמי היהודית'1 המדינה של השטח רחבי בכל
לשלטון הדומיננטי, המרכזי, הדרג שבין הכוחות יחסי את תאם המשטרה
במסדרונות שנהגו לנורמות המשטרה את להכפיף ניסיון גס היה המקומי,
קצינים למנות תוקף בכל סירב כי מספר, ,(1992) סהר המרכזי. השלטון
מפא"י, מזכיר את סהר מונה זאת התובעים בין המפלגות. עלידי לו שהומלצו
כי עוד, מספר סהר המפד"ל. מזכיר ואת למשטרה(!) קישור קצין מינה שאף
של הביקורת ועדת בפני להופיע נדרש דאז, המשטרה של ירושלים מחוז מפקד
שפשע מפלגה שחבר על בפניה, המפכ"ל הופעת את דרשה יותר שמאוחר מפא"י,

. המחוזי. ביתהמשפט בפני לדין הועמד

אלי הוד אראלה, בשדמי. וביתשלים;ראה בתלאביב העירוניות" "המשטרות בנושא פירוט *

עמ' היסטוריה, מח' מטא"ר/אכ"א/ משטרתישראל, א', כרך משטרתישראל, תולדות ,(1996)
,2425
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פעולה דרכי אינטרסים,  עירונית" "משטרה ל לאומית" "משטרה בין יחזקאלי פנחס
התפתחות וכיווני ■

המדינה קום לאחל המקומי השלטון עם המרכזי השלטון יחסי

לגביו כי המקומי, השלטון גילה המדינה, קום לאחר הגריטי: המנדט מורשת
הבריטית האדמיניסטרציה של מקומה שאת רק נמשך, בעצם, הבריטי, המנדט
השלטון דומיננטית. מפלגתית ומערכת ריכוזי ישראלי מרכזי שלטון תפס
שהם המקומי, בשלטון שליטה כלי המנדטורי מהשלטון ירש הישראלי המרכזי
סמכויות העליון לנציב העניקה זו ריכוזית שיטה המערבי. בעולם תקדים ללא
.(1988 (ליזין, מתפתחת במדינה נחשלות מקומיות רשויות על לכת מרחיקות
כתוצאה לדורותיו, המרכזי השלטון כי טען, (1999) רמון חיים השר
ובאופן המקומי, בשלטון לשלוט רצה בישראל, הפוליטיות. מההתפתחויות
כל למרות השנים, כל במשך לכן, המנדט. של מנטליות אותה לו הייתה מפתיע,
ניתנו לא העיריות". יסוד "חוק או חדשה עיריות פקודת נוצרה לא הדיבורים,
רשות לקבל היה צריך העיריה סמל את לשנות כדי אפילו לעיריות. סמכויות
משרד של פקיד שהוא המחוז", על ב"ממונה תלויות הרשויות הפנים. ממשרד
שייכים לא הים חופי אפילו האוצר. במשרד השכר" על ב"ממונה או הפנים.
לבריטים. שהיו הביטחוניות הבעיות של מורשת הפנים, למשרד אלא לרשויות

הממשלה או שהפרלמנט בעניינים רק לפעול למעשה, מורשה, המקומי השלטון
כולל העירוניים, העזר חוקי כל את לאשר חייב הפנים שר אותו. מסמיכים
עיריה חברי מכהונתם להדיח יכול השר וכוחאדם. תקציב תכנון, מסים,
וועדה בפועל עיר ראש ולמנות שלטונית", יכולת או כישרון כ"חסרי נבחרים
התייעצות ללא מואצלות סמכויות לבטל יכולים הכנסת ו/או הממשלה קרואה.

ועוד. הסכמתו קבלת או המקומי בשלטון
כנהוג עדיין, בחוק, מעוגן אינו המקומי השלטון של מעמדו כי טוען, (1988) ליזין
הפנים משרד מירבי, פעולה חופש לרשויות המאפשר באופן המפותחות, במדינות
מעבירים האחרים והמשרדים המקומי, השלטון של הבלעדי הכספים מקור הוא
ומאבקי סרבול לריכוזיות נוספים כך דרכו. לרשויות המיועדים הכספים את
בחסד כספים מעניקה זו שיטה שונים. פוליטיים גורמים בהם שמעורבים כוח,
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הנוגע בכל בשרירות לנהוג המרכזי לשלטון מאפשרת היא בזכות. ולא
להתייעלות. נגף אבן ומהווה הרשויות בהוצאות להשתתפותו

מתעצמת השבעים שנות סוף מאז המקומי: השלטון של ההדתתית ההתחזקות
המקומי השלטון ברמת העצמה ושל ביזור של עולמית כלל מגמה והולכת
עצמאותו גם ועמה גדלה, מקומיים נושאים של חשיבותם .(1995 (כןאליא,
מוחלטת נחיתות של ממצב .(1995 (גולדברגר, המקומי השלטון של המעשית
המסגרת בין בולט פער קייס היום, עוצמה. לצבור המקומי השלטון החל
לשלטון המקומי השלטון שבין בפועל הכוחות יחסי לבין סמכויות של הרשמית
דרך סמכויותיו, על בשמירה מאסף", "מלחמת מנהל המרכזי השלטון המרכזי.

הרשויות. של הרעוע ההכנסות בסיס על השליטה
בשלוש להכלילם ניתן אך מגוונים, הס זו מגמה של מקורותיה כי טוען, בןאליא
מצד גוברת ויזמות ממשליים כשלים אידיאולוגיות, מגמות עיקריות. קטגוריות

המקומי. השלטון
הגל הוא מהם אחד שונים. ממקורות ניזונות האידיאולוגיות המגמות ■

הדומיננטיות את שאלה בסימן העמיד אשר השמרני, האידיאולוגיפוליטי
 ה את כדוגמא מביא (1995) בןאליא המרכזי. השלטון של ההיסטורית
כוחו את להקטין שפעל ריגןבארצותהברית, ממשל של 1\^¥1 ?6>5613118111

דעת שיקול ויתר סמכויות יתר הענקת תוך (המרכזי), הפדרלי הממשל של
המקומיות. ולרשויות למדינות

המרכזי, השלטון של והולך הגדל מהקושי נובעים הממשלייס הבשלים ■

העולם מלחמת תום מאז הציבורית. המערכת את לנהל המדינות, במרבית
תחומי מגוון של הציבורי, המגזר היקף של עקבי גידול קיים השנייה
מה בעקבות והפונקציונליות. המימשליות המערכות ריבוי ושל המעורבות
והציפיות הדרישה ברמת "איההרפיה מכנה (7 עמי ,1995) שבןאליא
בןאליא יתר". "עומס של תמידי במצב המרכזי השלטון נמצא מהמדינה",
ניהוליתלוגיסטית, וגס פוליטית גם שהיא זו, לבעיה כי מדגיש, (1995)
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אייציבות גם לה להוסיף (שניתן מתמשכת כלכלית אייציבות התווספה
השלטון של האפקטיביות ואת הפעולה חופש את מקטינה אשר פוליטית),

המרכזי.

המחזורי מהמיתון היתר, בין נובעת, המקומי השלטון מצד הגוברת היוזמה ■

מרסנת, מוניטרית במדיניות והצורך והבינלאומית הלאומית ברמה
במרבית המקומית. האוטונומיה הגדלת למען שונים, באופנים שפועלים,
כלכליות חברתיות, משימות עם להתמודד המקומי השלטון נאלץ המדינות,
השלטון מעורבות הקטנת בעקבות .והולכות, גדלות ואורבניותפיסיות
מבוטלת, לא במידה כי מציין, (1995) בןאליא משאביו. ודלדול המרכזי
אמנם, זוכה, המקומי השלטון השלילה. דרך על המוענקת אוטונומיה זוהי
ומצוקותיו הכלכלית איהיציבות נחותים. בתנאים אך החלטה, חופש ליתר
לחשיבה המקומי השלטון את מדרבנים המרכזי השלטון של התקציביות
לניהול מגוונות אסטרטגיות ומפתחים פעולתו, לדפוסי באשר מחודשת
לאסטרטגית תקציבים של מאדמיניסטרציה מעבר היא משמעותם משאביו.
יזמות חדשים. משאבים ולפיתוח קיימים משאבים של יעיל ניהול
ביזמות מקביל ביטוי ,(1995) בןאליא לפי מוצאת, זו פניםרשותית
במישור העיר של הכלכלי מעמדה לחיזוק המיועדת כלכליתעירונית,

בה. הכלכלית הפעילות היקף את ומגבירה הלאומי

והתפיסה בחוק, המעוגנת המרכזי, השלטון ריכוזיות למרות בישראל, גם
השנים. עם בהתמדה האחרון של מעמדו עולה המקומי, השלטון את המגמדת
מהותי, באופן ומשתנה, הולכת זו יחסים מערכת כי טוען, (8 עמי ,1995) בןאליא
של אסטרטגי לשותף סביל "מסוכן הופך והוא השמונים, שנות אמצע מאז

.■ . . המרכזי". השלטון
של ישירה לבחירה המעבר היה המקומי השלטון בהתחזקות מהותי דרך ציון
ראש ,(1975 (התשל"ה המקומיות הרשויות חוק עלפי .1978  ב הערים ראשי
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דין לו חייב האזרח, כלפי באחריות הנושא הוא אישיות, בבחירות הנבחר העיר,
המגורים ובשכונות בדרכים הרווחה, בלשכות בבתיהספר, הנעשה על וחשבון

.(1994 דרי, ;1995 גולדברגר, ;1998 מערכת, מאמר  (הארץ
של המוחלטת מרכזיותו לערעור הביאו שונות סיבות כי מציין, (1995) גולדברגר
והשלטון המינהל בתחומי גם זה ובכלל החיים, תחומי בכל המרכזי השלטון
הישראלית, בחברה והפלורליזם האינדיווידואליזם התחזקות .. ביניהם המקומי.
בענייני המדינה של היתר מעורבות שלילת התושבים, של ההשכלה רמת עליית

ועוד. והפנאי החיים איכות של חשיבותם ועליית הפרט
השלטון של המעשית עצמאותו גם ועמה גדלה, מקומיים נושאים של חשיבותם
של רבה מידה בפועל המעניקים פורמליים, לא מנגנונים התפתחו כך המקומי.

המקומיות. לרשויות אוטונומיה

מדיניות התוויית של תוצאה אינה זו "מגמה כי מדגיש, (8 עמ' ,1995) בןאליא
מוואקום הנגזרת התבזתת דהיינו, מחדל. כברירת ביזור של אלא מוצהרת,
והחלטות המקומית, ברמה אוטונומית פעילות המזמין המרכזית, ברמה ממשלי
מדיניות העדר כיוון. באותו המקומי והשלטון המרכזי השלטון מצד נקודתיות
את מביאים השעה, לצורכי מוחשיות תשובות לתת והצורך קוהרנטית, מרכזית
ביחסים מתחים יוצרת וזו רבתחומית, אינטנסיבית, לפעילות המקומי השלטון
ביטוי לידי באים ביניהם המתחים המקומי. לשלטון המרכזי השלטון שבין
המקומי לשלטון מותר כמה (עד האוטונומית הפעילות של הגבולות בשאלת
ובשאלת המרכזי) הממשל של המדיניות מהנחיות ולחרוג תיאום, ללא לפעול
הממשל אשר המשאבים, לבין המקומיים הצרכים בין (איהתאמה המשאבים
בין מתמיד מתח קיים במקביל, המקומי). השלטון לרשות מעמיד המרכזי
רמות לקיים הדיפרנציאלית יכולתן עקב עצמן,, לבין המקומיות הרשויות
לגייס הנבדל וכוחן ואיכותם) השירותים מגוון פיתוח, (דרגות שונות פעילות

משאבים".
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בין התפקידים חלוקת של המתכונת מיסודה השתנתה לא אמנם הכספי, בהיבט
כי טוען, (1979) קלכהיים אולם הממשלתיים, למשרדים המקומיות הרשויות
המקומי, השלטון בתקציבי הממשלתית ההשתתפות בסוגי רבים שינויים חלו
מבחינת והן אבסולוטית מבחינה הן הכספית, ההשתתפות של היקפה וגדל
במשך הונהגו זאת, עם המקומיות. הרשויות של ההכנסות בכלל היחסי חלקה
שבין הגומלין ביחסי שונים נושאים שהסדירו מסגרות, ועוצבו תהליכים השנים
שהרשויות היא, הנפוצות הטענות אחת המרכזי. לשלטון המקומי השלטון
זה רקע על הממלכתיים. השירותים מימון של נכבד בנטל נושאות המקומיות
מסים גביית מעול המקומיות הרשויות את תשחרר שהממשלה התביעה, באה
השירותים למימון הדרוש את האוצר, מקופת תקציב, זאת ובמקום עירוניים
כי ,(104 עמ' (שם, ומצא חישב קלכהיים .(1979 (קלכהיים, ידיהן על הניתנים
ורמתם היקפם את קובעת שהיא השירותים, את מממנת הממשלה הייתה "אילו
העיריה, הייתה יכולה וכדומה) סעד שירותי ותיכוני, יסודי חינוך (כגון
 בכ מחליטה, היא שעליהם המקומיים, השירותים את לשפר היא, ממקורותיה

כלשהו". לגירעון להיכנס בלי ,80/0

אלו יחסים המרכזי. השלטון עם המקומי השלטון ביחסי עתידיות מגמות
חקיקה שינויי עלידי המקומי, הגורם התחזקות לכיוון ברור, באופן מתפתחים,

עתידיים.
המרכזי במימשל וכשר כחברכנסת מחדגיסא, שימש, אשר ,(1999) מילוא רוני
בין האיזונים לשינוי ה1רך כי טען, תלאביב, עיריית כראש גיסא, ומאידך
"להזיז החוקי. המבנה שינוי עלידי היא המרכזי, לשלטון המקומי השלטון

השלטון יסוד יחוק ולחוקק... הנוכחית במתכונתה העיריות, פקודת את הצידה
יהיה אפשר ואז חובות, אחריות, סמכויות, ברורה בצורה יקבעו שבו המקומי',
ייקבעו בחוק יותר... נכון לכיוון שתצעד חדשה, איזונים מערכת ליצור
לפעול מקומית רשות תוכל פיהם שעל האמצעים, המקורות, הסמכויות,
ההסתמכות ללא אותם, ולבצע ההחלטות את בהם לקבל תוכל שהיא ותחומים
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כי מציין, (1999) דמון חיים לשעבר השר גם המרכזי". השלטון על המוחלטת
העיריות. פקודת את דרמטי, באופן לשנות, הוא ביותר המשמעותי "הדבר
לחלוף צריכה הייתה היא העולם. מן לחלוף צריכה הנוכחית העיריות פקודת
הגיע שרנסקי נתן דאז, הפנים, ששר העובדה כי מציין, רמון קודם". שנים כבר
לעיריות, דווקא קשורים שאינם נושאים בגלל ובראשונה, בראש הפנים, למשרד
כפי ינהג לא הוא סקטוריאלית, ממפלגה בא שהוא שלמרות תקווה, מעוררת
יקבעו "שבו העיריות, יסוד חוק את ויעביר הפנים" במשרד בעבר שנהגו
מתן לייצג צריך הזה החוק כאשר העיריות, לבין המרכזי השלטון בין היחסים
רפורמה של בכיוון פעל אכן (שרנסקי סמכויות ומתן משמעותית גדולה עצמאות
בעלייה" "ישראל מפלגת פרישת עקב שהשתבש מהלך המקומי, בשלטון מקיפה
רמון המחבר). דמון. השר על'ידי הפנים במשרד הוחלף, הוא מהקואליציה.
שבין היחסים, בין ומהפך טוטאלי לשינוי להביא צריך "הדבר כי מדגיש,

עצמאות שנות חמישים שאחרי הזמן הגיע המקומי... לשלטון המרכזי השלטון
מהתקופה שיצא הזמן הגיע המקומי. השלטון של התור גם יגיע למדינתישראל,
החיים, שטחי בכל כמעט לעצמאות, ויגיע היום, נמצא הוא שבה הקולוניאלית,
עד כמעט המקומי, לשלטון המרכזי השלטון בין החיכוך נקודות הקטנת תוך

לאפס".
הרשויות יסוד: "חוק להצעת טיוטא דורון גדעון פרופ' ניסח 1998 באוקטובר
הממשלה במשרדי המקומיות הרשויות של התלות ביטול שעיקרה המקומיות",
כל של ישירה העברה באמצעות אחריותן הרחבת ותפקודית, תקציבית מבחינה
השוטף תקציבן וקביעת להן הנוגעים הטיפול בתחומי והסמכויות התקציבים
ושוויוני ריאלי מעודכן, שירותים" צריכת "סל יסוד על שתיבנה נוסחה, עלפי
ייכלל המקומיות הרשויות תקציב כי מציעה, החוק "טיוטת .(2000 (הארץ,
המוטלת האחריות, את ההצעה, לפי יקבלו, הרשויות המדינה. תקציב במסגרת
ולקהילה לאזרח הנוגעים העניינים כל לניהול הממשלה, משרדי על היום
חינוך, בתחומה: התושבים ענייני לכל כמעט אחראית תהיה היא ולביצועם.
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הביטחון על וגס תחבורה סביבה, איכות הציבור, בריאות רווחה, תרבות,
.(1998 (שחורי, האזרחי

מעורבות לגבי המקומי השלטון של פעולה ודרכי טיעונים מניעים,
"משטרתיים" בתחומים

התחנות מפקדי עם עבודה קשרי ביצירת ערים ראשי מאוד התקשו 1995 עד

(ראה הקהילתי"* "השיטור אסטרטגיית המוניציפליים. שבגבולותיהס
המצב את מהותית שינתה חפץ, אסף דאז, המפכ"ל, עלידי שמוסדה בהמשך),
אם ממוסדים, השפעה צינורות בכך, החפצים הערים, לראשי אפשרה היא הזה.
הרשות ראש של ואופיו מקום באותו המשטרה נכונות לפי שונה, בעוצמה כי

הרלוונטי.
ולמעורבות המשטרה עם לשותפות ערים ראשי הדוחפים המניעים בחינת
(וייסבורד מניעים של עיקריים סוגים שני על מלמדת "משטרתיים" בתחומים

.(1999 קיס, ;1998 ואח',
פוליטית, עוצמה שונות, מסיבות המבקשים, ערים, ראשי של הוא האחד המניע
חוברים הם מעמדם, את להעצים עלמנת המשטרה. על השליטה דרך
נוסף שלב בהם רואים כשהם הקהילתי", ה"שיטור כמו משטרתיים, לפרויקטים
עירית ראש הוא ביותר והדומיננטי הבולט עירונית". "משטרה ליצירת בדרך

,(1997 (נובמבר פנחס, יחזקאלי אורית, שלו  ב בהרחבה לקרוא ניתן הקהילתי השיטור על
,1 מסי גיליון וחגרה. משטרה עקרוניות, סוגיות אכיפתי שיטור מול קהילתי שיטור
הקהילתי השיטור על .66105 עמ' ירושלים, קהילתי, לשיטור היחידה משטרתישראל,
התפתחות ,(1999 (יוני אבי ברוכמן פנחס, יחזקאלי ישראל, קים  ב ראה ותוצאותיו בישראל
לחינוך, הספר בית בראילן, אוניברסיטת ויישומים, עקרונות בישראל; הקהילתי השיטור
אמיר אורית, שלו דויד, וייסבורד  ב או ,1,3 מס' מחקר דו"ח קהילתי, ולחינוך למחקר המכון
מדינת בישראל. הקהילתי השיטור נתחום הערכה למחקר דו"ח פורסם), (טרם מנחם
הפקולטה לקרימינולוגיה, המכון הראשי, המדען לשכת הפנים, לבטחון המשרד ישראל,

ירושלים. העברית, האוניברסיטה למשפטים,

80



5 מס' וחברה משטרה תשס"א2001

נזקפים זה בתחום המקומי השלטון של רבים שהישגים בילסקי*, זאב רעננה,
לזכותו.

הם המשטרה. ל ע בשליטה מעוניינים שאינם ערים ראשי של הוא האחר המניע
מערכתית עבודה מחייבת בעירם חיים איכות שהשגת ההבנה, מתוך פועלים
אלה ערים ראשי מופקדים. הם שעליה בקהילה, הגורמים כלל עם בעיות לפתרון
והופכות איכותחיים התובעות "חזקות", אוכלוסיות בדרךכלל, משרתים,
עם הקשר את הופך זה מצב הבחירות. ביום העיקרי ההצבעה לשיקול אותה
איכות להשגת החיוניים הכלים אחד היא שהמשטרה כיוון לחיוני, המשטרה
איכות שיפור מתהליכי כחלק נתפסת המשטרה עם העבודה בקהילה. חיים
או ירושלים כמו משמעותית, פוליטית עוצמה בעלי חלקם לתושבים. השירות
ואינם המקומי), השלטון מרכז יושבראש הוא בראשה (שהעומד כרמיאל
המשטרה עם השותפות דרך נוספת עוצמה להשיג זקוקים ו/או חפצים
,(1999) גרמן יעל הרצליה, עיריית ראש היא לכך דוגמא .(1998 ואח', (וייסבורד
אס לקוח. הוא "האזרח ספקלקוח. כיחסי התושבים עם יחסיה את המתארת
שהוא מה את לו לתת גס חייבת ואני רוצה, הוא מה לדעת חייבת אני לקוח, הוא

חיים". איכות רבה במידה הוא, צריך שהוא מה צריך... שהוא מה ואת רוצה
הורדת נושא גבוהה, פשיעה שנרשמה במקומות כי טוענים, (1999) ואח' קים
למרות המקומיות, לרשויות מועמדים של הבחירות ממצע לחלק הפך הפשע
ערב בנתניה, הגבוהה הפשיעה רמת לדוגמא, בידיהם. נמצא אינו זה שכלי
לראשות המועמדים אחד את הביאה המקומיות, לרשויות האחרונות הבחירות
בנתניה להקים שלו, הבחירות ממצע כחלק להבטיח, שרטוב, רוני העיריה,
ניויורק עירית מראש רבות "למד כי מציין, שהוא תוך עירונית", "משטרה
האחרון" בעשור בניויורק החוק באכיפת למהפכה שאחראי ג'וליאני, רודולף

בעירו והפשיעה העיר ראש בין הקשר .(1999 ואח', קיס ;1998 מחבר, (ללא

(המערכת). זה בגיליון בילסקי זאב של מאמרו את ראה *
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עיתון הציג המקומיות, לרשויות הבחירות לאחר שנה כי עד טוב, כה נקלט
אחד היה הפשיעה נושא כאשר הערים, ראשי הישגי את כתבות בסדרת "הארץ"

להערכתם. מהמרכיבים

על השפעה להשגת הערים ראשי של הפעולה דרכי כל של העיקרי המאפיין
יעדי על השפעה השגת תמורת ובאמצעים בכסף סיוע הינו המשטרה עבודת
לאומית, במשטרה משטרתישראל, עבודתה. והדגשי המקומית המשטרה
ונותנת, המקומית, ברמה לבעיות הלאומית ברמה בעיות בין "נקרעת"
נכנסים הזה הוואקום לתוך הלאומית. ברמה לבעיות עדיפות מטבעהדברים,
תחנות מפקדי מצוקות את המנצלים מקומיות, ראשיראשיות אותם בהצלחה
ניתן .(1999 ואח', ם (קי השפעה תמורת וסיוע אמצעים להם ומציעים המשטרה,
ביוזמות המשטרה של העיקריים התמריצים אחד הינו הכספי הסיוע כי לקבוע,
עבודת על מקומיות רשויות ראשי של ההשפעה ובהידוק שלה הקהילתיות
השיטור ו"במודל רעננה" ב"מודל ביטוי לידי בא שהדבר כפי שלה, השטח

בהמשך). (ראה ממנו שנגזר המשולב"

עיקריות: פעולה דרכי ארבע שהתרחשו, מקרים בסיס על לאתר, ניתן

הגופים יתר ועם המשטרה עם שיתוףפעולה הינה הראשונה הפעולה דרך
שתניב מתואמת, מערכתית, לעבודה להביא במטרה בקהילה, הפועלים
מתוך פעלו הקהילתי, השיטור מודל את שאימצו רבים, ערים ראשי תוצאות.
עיריית ראש של בהתבטאותו למצוא ניתן זו לגישה דוגמא כאלה. מניעים
,(1998) היום" "בחצי הרדיו בתכנית אלדר, עדי המקומי, השלטון וראש כרמיאל
תופעת עם להתמודדות ולמשטרה לעיריה משותף פרויקט הפעלת בנושא
של ריבוי שיש סברנו, כי הזה, לפרויקט נכנסנו "אנחנו במשפחה האלימות
אלא המשטרה עלידי רק לא בזה, לטפל החלטנו ולכן במשפחה, אלימות מקרי
רק להאשים נוטים בדרךיכלל אנחנו בקהילה. הטיפוליים הגורמים כל עלידי
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במשפחה, אלימות יש אם שגיאה. שזו חושב ואני טיפול, בחוסר המשטרה את
. לכך". אחראים יחד הגורמים כל

בכלים ושימוש משטרתיות עבודה דרכי אימוץ היא השנייה הפעולה דרך
 לכך דוגמאות מספר למנות ניתן המקומית. הרשות בשליטת משטרתיים,

המרכז, באזור בעיקר נוספות, ערים ופקחי רעננה עיריית פקחי העסקת ■

(ראה מהמשטרה סמכויות קבלת תוך והזרמתה, תנועה הכוונת בנושא
בהמשך}.

למשימות המקומית, הרשות עלידי בשכר, פרטיות, שמירה חברות העסקת ■

עבירות. ומניעת אבטחה פטרול, של
חוקר הפעלת של ,1998 יוני בחודש שהתפרסמה פרשייה, היא חריגה דוגמא ■

בסס השימוש סוגיית על ללמוד כדי ראשוןלציון, עיריית מטעם פרטי
עבודתו בעקבות .(1999 ואחי, קים ;1998 (סבן, בעיר הריאלית בגימנסיה
ואמר, הפרשה בעקבות התבטא בעיריה בכיר תלמידים. ואחד עשרים נעצרו
ואין שלה בקצב דברים מבצעת זו כי במשטרה, השתמשה לא "העיריה כי

ומן''. לאורך מסוימת, למשימה להתפנות כוחות לה
הדרוזי בכפר המקומית המועצה החלטת היא אחרת חריגה דוגמא ■

לכפר, בכניסה מחסום להפעיל בכרמיאל, המשטרה מפקד בברכת ביתג'אן,
וכניסת סמים הכנסת של בעיות עס להתמודד במטרה הלילה, בשעות

.(2000 (סיני, הכפר לתוך פרוצות

יש ולרשות המשטרה, בידי שאינם בכלים, שימוש היא השלישית הפעולה דרך
בולטת דוגמא לכאורה. "משטרתיות" מטרות השגת לצורך יחסי, יתרון בהם
הרכוש עבירות כנגד בדש, פיני בעומר, המועצה ראש שמנהל המאבק היא לכך
בדש ביישובו. החיים איכות את שערער השכן, אלסנע טרבין שבט מצד הרבות
אולטימטום הצבת עלידי ביישובו, הפשיעה את משמעותית להפחית הצליח
רכוש עבירות שיבצעו במידה כי בגבולותיו, שמתגורר סאנע, אל טרבין לשבט
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של לחצו חיוניים. שירותים מהם וימנע לישוב, כניסתם את ימנע הוא בעומר,
יגנוב לא השבט מבני אחד "אף לפיו הטרבין, שבט נכבדי עם להסכם הביא בדש
והגנבים לבעליו, הרכוש יוחזר יקרה, אכן שהדבר ובמידה עומר, תושב של רכוש

.(1999 ואח/ 1997א';קים (איפרגן, למשטרה" יוסגרו

"גורמי של קהילת"םחברתיים, בכלים שימוש הנה הרביעית הפעולה דרך

לאסטרטגיה דוגמא לכאורה. "משטרתיות" בעיות לפתרון טבעיים'/ שיטור
עם להתמודד רהט העיר פרנסי החלטת היא מקומית, רשות עלידי שננקטה כזו,
ולבני לגנבים חברתי ונידוי חרמות של בדרך בעירם בפשיעה העלייה
רבות שנים הבדואים בשבטי המושרשת מסורת על התבססות תוך משפחותיהם,
המקומיות, לרשויות בדומה כי לציין, (יש .(1999 ואח', קים 1997ב'; (איפרגן,
הקהילתי" "השיטור אסטרטגיית זו. באסטרטגיה להשתמש המשטרה גם מנסה
וחיברות פיקוח גורמי על בקהילה בעיות בפתרון להסתמך מטיפה
לכך דוגמא וכדומה. משקים מזכירי רבנים, מורים, גננות, כמו (סוציאליזציה),
לפתרון הערבי, במגזר סולחה" ב"ועדות המשטרה שעושה השימוש למשל, היא,

; .(1999 (קים, ציבורי וסדר אלימות של בעיות

עם הפנים, לבטהון המשרד ושל המשטרה של ההתמודדות דרכי
החדש המצב

בשנים המפקחהכללי חפץ, אסף משטרתישראל: של ההתמודדות דרכי
של מובילה כאסטרטגיה הקהילתי" "השיטור את דגלו על שחרת ,199895

כמו ערים בגזרתו כלל זה מחוז המרכז. מחוז על כן, לפני פיקד, משטרתישראל,
פעילות, של מעשיות יוזמות הערים ראשי נקטו שבהן לציון, וראשון רעננה

.(1999 קים, פורסם; טרם ואח', (וייסבורד משטרתיים בתחומים
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באמצעות מפשע, הפחד ואת הפשע את לצמצם "ניסיון הוא קהילתי" "שיטור
החברתיים התנאים צמצום ותוך האזרח, לזכויות לב שימת תוך יוזמת, גישה
עם שותפות ביצירת הוא היוזמה מוקד כאשר הפשיעה, ליצירת המביאים
זו שיטה .(1999 קים, ;1997 ויחזקאלי, (שלו בקהילה" וארגונים מוסדות
מערב ובמשטרות בישראל גם ובמקביל, בארצותהברית, בעיקר התפתחה

אירופה.
המועצה לראש השפלה, מרחב מפקד היותו בעת חפץ, חבר 19854 בשנים כבר
בתופעת במאבק מהותי שינוי ליצור הצליחו יחד ושניהם בביתדגן, המקומית
לתפקיד לכניסתו בסמוך כולה. הקהילה הפעלת עלידי ביישוב, הסמים
אליו שהוכפפה (יש"ק), קהילתי" לשיטור "יחידה הקמת על חפץ הורה המפכ"ל,
שלה הארגונית בתרבות לשינוי המשטרה את להוביל אמורה ושהייתה ישירות,
פיקד (עליו המרכז במחוז בעיקר והתבססה נקלטה זו שיטה עבודתה. ובדרכי
מפקד קניאק, בני ניצבמשנה הוביל שבו השרון, מרחב על בדגש לפניכן), חפץ
הרקע, היה זה רבה. בעוצמה השינוי את חפץ, של ומקורבו דאז השרון, מרחב
זאב רעננה, עיריית ראש של מיוזמותיו לחלק המשטרתית להיענות שהוביל
זו היענות בעירו. עירונית" "משטרה למיסוד מפורטת הצעה שהגיש בילסקי,
בהמשך). (ראה רעננה" "מודל להפעלת ובעקבותיה בכר" "ועדת למיסוד הובילה

ברוב זה), בגיליון בילסקי של מאמרו את גם ראה ;1996 בכר, ("ועדת בילסקי
להתחרות ברעננה" עירונית ל'ימשטרה בהצעתו ניסה לא תבונה,
הנמצאים עשייה, תחומי בעיקר במסגרתה לכלול ביקש אלא במשטרתישראל,

כמפורט: המשטרתית, העשייה ''במעטפת"
החירום. גורמי לכל משותף עירוני מוקד הפעלת 

עיריה פקחי של שלד על הבנוי הלחץ, בשעות לציבור, כשירות תנועה הכוונת ■

האזרחי. המשמר של במדים, התנועה, ומתנדבי
רכב. לגניבות דגש מתן תוך רכוש, נגד עבירות למניעת פעילות ■

רכב. גניבות כולל רכוש, עבירות של קורבנות באזרחים, הטיפול ■

85



פעולה דרכי אינטרסים,  עירונית" ל"משטרה לאומית" "משטרה בין יחזקאלי פנחס
התפתחות וכיווני

הציבורי. הסדר על שמירה ■

עסקים. רישוי ■

החינוך. מוסדות אבטחת .

ונוער. חינוך בנושא מרוכז טיפול ■

הפעילות. במכלול ושילובם ו"קשב" "אלסס" המתנדבים ארגוני של תיאום ■

כפולות. חניות אוטובוסים, חניית רעש, חוקיעזר: אכיפת ■

היה העירונית", "המשטרה להקמת בתמורה למשטרה, בילסקי שהציע התמריץ
ושכר רעננה") "מודל במסגרת שקוימה (הצעה המשטרה משירותי חלק מימון

קוימה). שלא (הצעה השוטרים

"צוות שחל, משה הפנים, לבטחון דאז השר מינה ,1995 בספטמבר 13 בתאריך
יהודה תנ"ץ המשטרה, של המרכז מחוז של דאז המפקד סגן בראשות בדיקה"
("ועדת המקומית לרשות המשטרה בין הפעולה שיתוף נושא לבדיקת בכר,
של וגם רעננה עיריית ראש של בעיקר פניות, בעקבות מונה הצוות .(1996 בכר",

הקמת לשקול בבקשה הפנים, לבטחון השרי אלי נוספות ערים ראשי מספר
חברים, תשעה כלל הבדיקה צוות הטריטוריאלי. בתחומן עירוניות" ''משטרות
שנה חצי הוגשו הצוות ממצאי וניצבמשנה. סגןניצב בדרגות ועורכידין קצינים
"מודל של להקמתו הבסיס את היוו הצוות המלצות .1996 במרץ מכן, לאחר

:(1 מס' בלוח נוסף פירוט (ראה רעננה"

(הכוונה התנועה בתחום העיריה פקחי של החוקיות הסמכויות "הרחבת ■

החנייה)". חוקי ואכיפת
מיוחדים" לתפקידים "שוטרים יחידת של שנה למשך ניסיונית "הפעלה ■

אוריינטציה תוך ותופעל רעננה, עיריית עלידי שתמומן (שת"מים),
החיים". איכות בתחום בעיקר קהילתית,

ברעננה". הקהילתי השיטור קונספציית "יישום ■
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בערים גם יישומו ואפשרות לקחים הפקת התהליך, של מחקרי "ליווי ■

נוספות".

.. כמפורט יושמו, אכן הללו מההמלצות שלוש

(תקנות התעבורה בתחום תקנות תוקנו הראשונה, להמלצה באשר ■

היום, הנוהג החדש, החוקי במצב .(1997  התשנ"ח (תיקון), התעבורה
תנועה הזרמת של בעיות לפתרון תנועה פקחי להפעיל מקומית רשות רשאית
מפקד אישור בקבלת מותנה הדבר בכך. אינטרס לה שיש במידה בתחומיה,
המשטרה עלידי תנועה להכוונת יוכשרו העירוניים שהפקחים לאחר מחוז,
פקחי היו הסמכה ולקבל ההשתלמות את לעבור הראשונים לכך. ויוסמכו

רעננה. עיריית
ונחשב ברעננה, השיטור לתפיסת הבסיס את מהווה הקהילתי השיטור מודל ■

הראייה בשל אולם, בישראל. הקהילתי השיטור של הדגל" ל"ספינת
התפתח אחריותה, ואת העיריה תפקיד את רעננה עיריית ראש של הייחודית
אחרים, למקומות ביחס קהילתי שיטור של יותר מתקדם דפוס ברעננה
כי טוענים, (24 עמ' פורסם, (טרם ואח' וייסבורד המודל. יושם שבהם
הדרישה שבה היום, עד היחידה, "הדוגמא היא רעננה" "מודל התפתחות
ולא הקהילה, עלידי. הובעה לקהילה המשטרה בין הקשך דפוס לשינוי

העירוניים הכוחות פעילות את מאחד (המודל) המשטרה... עלידי הוצעה
למשטרה משותפים אינטרסים יש שבהם בתחומים, המשטרתי, הכוח עם
השיטור למרכז רק שהוקצו שוטרים, המודל, במסגרת המקומית. ולרשות
של ההפעלה מעלויות חלק עירוני". פקח עם מסיירים ברעננלז, המשולב
ממצבת חלק הם השוטרים רעננה. עיריית עלידי ממומנות רעננה משטרת
אולם, ראשהעיר, בידי אינו שהפיקוד כך כפרסבא, בתחנתהאם השוטרים

בלבד. רעננה בתחומי בהסכמה, נעשית, השוטפת הפעלתם
העיקרי החיסרון שיטתי. לא כי אם גדול, מחקרי לכיסוי זכה רעננה" "מודל "

תחילת לפני בדיקה נערכה שלא היה, שהתבצעו הסקרים של והמהותי
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זאת, עם תחילתו. לאחר שנה כחצי התבצעה הראשונה הבדיקה הפרויקט.
בהחלטת חשוב מרכיב והיוו חיוביות, בעיקרן היו הללו הבדיקות תוצאות
נוספות. לערים להרחיבו יהיה נכון וכי מוצלח, הפרויקט כי המשטרה,
בחסות המודל "הפעלת כי קבעו; (24 עמ' פורסם, (טרם ואח' וייסבורד
ומלאים שווים שותפים לחוש הצדדים לכל איפשרה הקהילתי השיטור

בתהליך".

לאי הסיבה יושמה. לא אשר הארבע, מבין היחידה הינה השנייה. ההמלצה
הגיע הוא, מסיבותיו רעננה, עיריית ראש במשטרה. תלויה הייתה לא יישומה
הפעלה לחלופין, והוביל, הפרויקט של הכלכלית איהכדאיות בדבר למסקנה,
של בפיקוח אחרים, ועובדים קבלן עובדי פקחים, שכלל רבתחומי, צוות של

ובהכוונתם. שוטרים

מרכיב להוות הקהילתי השיטור אסטרטגית חדלה חפץ המפכ"ל של פרישתו עם
המפכ"ל בעידן המשטרה שעברה השינויים במסגרת המשטרה. בתפיסת מרכזי
למפכ"ל, ישירה מכפיפות קהילתי לשיטור היחידה הועברה וילק, יהודה החדש,
(129 עמי פורסם, (טרם ואחי וייסבורד האזרחי. המשמר אגף עם ואוחדה
הקהילתי, לשיטור האחרונה" הארגונית "המכה הייתה זו העברה כי טוענים,
וייסבורד משטרתית". כלל. כאסטרטגיה גוויעתה את למעשה, סימלה, והיא
הוצג שהוא כפי הקהילתי, השיטור של הכוללת התכנית כי טוענים, ואח'
"ברור ,(124 עמ' (שם, ואח' וייסבורד לפי נכשלה. במשטרתישראל, לראשונה
זה, בהקשר, בישראל. יושם לא קהילתי שיטור של כוללת תכנית של שהרעיון
במחויבות ''החוסר את (128 (עמ' מדגישים הם בישראל". נסוג קהילתי שיטור
מעולם היו לא. "לתכנית וכי התהליך", מתחילת הקהילתי לשיטור ארגונית
של ויסודי מלא לשינוי שנדרשה הסמכות, ומלוא כלכליים אנושיים, משאבים

< ופעולותיו". שלו הפילוסופיה המשטרה, ארגון
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המודלים עלפני רעננה" "מודל של היחסית הצלחתו אלה, כל למרות
זה במודל לתמוך וילק את הביאו הקהילתי, השיטור של ה"רגילים"

בעקבות משאבים. ובהקצאת בהחלטות נוספות, בערים יישומו ובאפשרויות
המשולב". השיטור "מודל את אזרחי", ומשמר קהילה "אגף בנה זו הנחייה

משותף עבודה מודל כ"יצירת מוגדר (2 עמי ,1999 (רז, המשולב" השיטור "מודל
פעולה אינטרס להם שיש כוחות, איגוד על הבנוי מקומית, משטרהרשות
בתחומים הכללמערכתית האפקטיביות הגברת לשם זאת, נתון. באזור משותף,
לשיא להביא המודל של בכוונתו חיים". ואיכות אכיפה בולטות, שירות, מתן של
משטרה ליצור עלמנת למשטרה, המקומית הרשות בין היחסים מערכת את
יכולתה בשל הן יותר, יעילה שתהיה שירותית, אוריינטציה בעלת אזרח, מכוונת
להשגת הגופים שני של המכוונות בשל והן הרשות עם הכוחות באיגוד להיעזר
ברעננה מתקדמים יישום בתהליכי המודל היה 2000 שנת בתחילת אחת. מטרה
בשלבים בחינה, בתהליכי היה והוא ובטבריה בהודהשרון החל יישומו וביבנה.
בחדרה בטבעון בחיפה, המרכז, באזור ובכפרסבא ציונה בנס במודיעין, שונים,
ברהט באילת, בעומר, ובאשדוד, המרכז באזור ובהרצליה באזור הצפון, באזור
שהמשטרה "נראה, כי מציינים, (1999) ואח' קים הדרום. באזור ובתלשבע
שיטור יישום של המודלים מיתר יותר גדולה הצלחה רעננה" ב"מודל רואה
קהילה לאגף המפכ"ל שיעד בעובדה, לכך עדות למצוא ניתן וכי בערים, קהילתי
סוף עד לפחות, נוספות ערים בשתי רעננה' 'מודל את ליישם היה אזרחי, ומשמר
להגדילו, המפכ"ל את הביאה היעד ביישום ההצלחה 1999ב'). (רז, "1999 שנת
שנת סוף עד נוספות, ערים בעשר המודל יישום של האתגר את לאגף ולהציב

.(2000 לשנת משטרתישראל יחידות (יעדי 2000
אנשי בקרב המודל של ההצלחה תחושות בין פער קיים כי מציין, (1999) רז
בסקרים משתקפות שהן כפי כאן, עד התוצאות, ובין ערים, וראשי משטרה
שלושה רז מציין המודל, שצובר ההצלחה לתחושת בנוגע ברעננה. שנערכו

'  ' ; ^ : עיקריים: אלמנטים
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קודם שהיו בסוגיות אנשיו ובקרב העיר ראש בקרב גוברים ועניין מודעות ■

בלבד. המשטרה נחלת
והן שגרה באירועי הן המשותפת, התגובה ביכולת משמעותית עלייה ■

חריגים. באירועים
בשטח. לתוצאות קשר בלי ערים, ראשי בקרב כ"הצלחה" נתפס המודל ■

שחל, הפנים לבטחון השרים הפנים: לבטחון המשרד של ההתמודדות דוכי
שיתוף של בשטח, שנקבעו לעובדות מיניסטריאלי גיבוי העניקו ובןעמי קהלני
ב"מודל הניתנים המשטרה שירותי ובמימון באחריות ערים ראשי של משמעותי
במסקנות הפנים לבטחון במשרד מחודשת חשיבה לראות ניתן אולם, רעננה".
שר בראשות 1994 ביוני 17  ב שהוקמה פקודתהמשטרה", לשינוי "הוועדה
מרדכי פרופ' את עוד מנתה הוועדה צדוק. חיים עו"ד לשעבר, המשפטים
(בגמלאות) ניצב ואת ז"ל קוברסקי חיים מר את רובין, יעקב עו"ד את קרמניצר,

.1999 ביוני ממצאיה את הגישה הוועדה כספי. יהושע ד"ר

שירותי היקף קביעת את להשתית ניתן שלפיהם מודלים, שני בחנה הוועדה
 השונות: המקומיות הרשויות של שיפוטן בתחום המשטרה

ניתנים, המשטרה שירותי רוב כי קובע, כיום, הנוהג הראשון, המודל ■

עלפי ומתוקצבים מופעלים השירותים הארץ. בכל אחידה ברמה עקרונית,
פיקוד שקובע כפי הכול הלאומיים, העדיפויות וסדרי המקומיים הצרכים

המקומיות. הרשויות של השפעה יכולת כל וללא המשטרה,

בכל המשטרה תעניק שאותו בסיסי, משטרה שירותי סל קובע האחר המודל ■

להשתתף המקומית הרשות תוכל זה, מודל עלפי שוויוני. בסיס על יישוב
הבסיסי, ל"סל" מעבר בתחומיה המוענק המשטרה שירותי "סל" בתגבור
כי יצוין, הנדרשים. התקציבים של למשטרה כספית הקצאה עלידי וזאת

י י <

כן,  כמו החינוך. תחוס כגון אחרים, חיים תחומי לגבי נוהג דומה הסדר
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על פועלת המשטרה שבהן בארצות, להסדרים למעשה, דומה, זה הסדר
נושאות "באנגליה, כי הוועדה, מציינת למשל, כך, ומבוזר". אזורי בסיס
קובע והחוק המשטרה, פעולות ממימון קבוע בחלק המקומיות הרשויות
המקומיות מהרשויות מענקים לקבל רשאית המשטרה רשות כי במפורש,

המותנים מענקים ובין ללאתנאי מענקים בין פועלת, היא שבתחומן
"החוק כי הוועדה, מציינת כן להם". הסכים המשטרה שמפקד בתנאים,
מגורמים גם והלוואות מענקים לקבל המשטרה לרשות מתיר האנגלי

.  ....... אחרים".

"המשטרה של השונים היתרונות את משווה (1999) צדוק" "ועדת דו"ח
בעיני נתפסים שהם כפי הלאומית", "המשטרה של היתרונות מול העירונית"

, הלאומית: למשטרה יתרונות שבעה מונה הדו"ח הוועדה.
מגודלה הנובעים ואחרים, כלכליים טבעיים, יתרונות כזו למשטרה ■

: ("00110111108£ £0 803168")

אין מקומיים או אזוריים לגורמים כאשר גם משטרה שירותי מספקת היא ■

ברמה משטרה שירותי לקיים רצון, אולי או , פיננסית או ארגונית יכולת
. גבוהה.

האזורית. ברמה במיעוטים פגיעה של האפשרויות את מצמצמת היא ■

הארצית. ברמה מסוימים בעניינים התמחות יצירת על מקל קיומה ■

להידרש עשויים הם שבהם לאזורים, הכוחות את לנייד מאפשר קיומה ■

אזור. באותו קבע בדרך המוצב המשטרתי, מהכוח יותר גדול בהיקף
המצויות הפנים, בטחון בבעיות יותר ויעיל ריכוזי טיפול מאפשר קיומה ■

בישראל. המשטרה שירותי של העדיפויות סולם בראש

למשטרההעירונית: יתרונות ארבעה הדו"ח מונה אלה מול
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פיקוד בשרשרת כרוך לאומית משטרה שקיום כיוון לתפעול, יותר זולה היא יי

ויקרה. מסורבלת ארוכה,
אזור. כל של לצרכיו יותר טוב להיענות תוכל היא יי

במהירות שינויים בה לערוך ניתן ארגונית. גמישות לה מקנה הקטן גודלה ■

חברתיים. שינויים בעת יותר רבה וביעילות
מרכזי, למינהל בניגוד הקהילה, בתוך יושבים בהי ההחלטות מקבלי יי

משרתים. הם שאותו הציבור, מן במשטרה ההחלטות מקבלי את המרחיק

המשטרה מטעם הן הצעות, הוועדה בפני שנשמעו "למרות כי מציינת, הוועדה
של קיומו את לאפשר המקומי, השלטון ראשי מטעם והן פ.י.) שלי, (ההדגשה
משטרה שירותי של מימונם את לאפשר אין כי סבורה, הוועדה השני, המודל
הסיכונים כי סבורה, "הוועדה במקור). (ההדגשה מקומיות" רשויות בידי
כי סבורה, הוועדה אם גם היתרונות. על עולים אלו אפשרויות במתן הכרוכים
אין המשטרה, של העדיפויות סדרי בקביעת המקומיות הרשויות את לשלב יש

ראויים מטעמים אלא תקציבית, פעילות של לוואי כתוצאת זאת לעשות מקום
עלול המשטרה פיקוד כי חשש, קיים לבסוף, הולמים. ובקרה איזון מנגנוני ועם
יתקצבו המקומיות שהרשויות הנחה, מתוך מסוימות, פעולות מלתקצב להימנע
את לקבל יזכו יותר עשירות רשויות של תושביהן רק דבר של ובסופו אותן,
יש כי סבורה, הוועדה אלו, שיקולים לאור גבוהה. ברמה המשטרה'הללו שירותי
לסדרי בהתאם ארצי, שוויוני, בסיס על המשטרה שירותי מתן את להשאיר

במקור), (ההדגשה המשטרה של מקצועיים עדיפויות

צדוק" "ועדת למסקנות בםר" "ועדת מסקנות בין השוואה

הממונה הדרג של אלה מול המשטרה של ההתמודדות דרכי את להשוות ניתן
"ועדת ל ש המסקנות השוואת באמצעות בשטח, המתרחש השינוי עם עליה,
המכריע ברובה אוישה אך הפנים לבטחון השר עלידי אמנם, (שהוקמה, בכר"
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המשטרה, בחוק לשינוי צדוק" "ועדת מסקנות עם משטרה), אנשי עלידי
.(1 מס' בלוח השוואה (ראה הפנים לבטחון המשרד ובמסגרת ביוזמת שפעלה

את מניחה בכר" ש"ועדת בעוד מהותיים. גישות הבדלי על מלמדת ההשוואה
יחסית. מסויגת הייתה למודל הוועדה של תגובתה רעננה'', ל"מודל התשתית
הרשויות שיתוף והוא זה, מודל של הבסיסיים העקרונות אחד את פוסלת היא

שבאזורן. המשטרות בתקצוב המקומיות

חלוקות: אינן הוועדות שתי שעליהם תחומים, ארבעה קיימים
והסדר הביטחון נושא ובעיקר מדינתישראל, של הייחודיים אפיוניה ■

ארצית. משטרה הפעלת מחייבים הציבורי,
אותו ולעגן המקומית, לרשות המשטרה תחנת בין הקשר את לחזק חובה ■

את ישאיר שלא באופן צדוק"), ("ועדת בחקיקה או בכר") {"ועדת בנהלים
גם ראתה צדוק" "ועדת הצדדים. שני של הטוב לרצונם הפעולה שיתוף
גופי כל ימוקמו שבהם עירוניים, חירום מוקדי של הקמתם את בחיוב

העירוני. המוקד עם יחד מד"א) אש, מכבי (משטרה, וההצלה החירום
(הכוונה התנועה בתחום העיריה פקחי של החוקיות הסמכויות הרחבת ■

החניה). חוקי ואכיפת
של בחקיקה עיגון תוך בכר"), ("ועדת קהילתי ה השיטור קונספציית יישום ■

צדוק"). ("ועדת העירונית ברמה משותפות, תיאום מועצות הקמת

חלוקות הוועדות היו שבהם התחומים, את לבחון מעניין אלה, הסכמות מול
:(1 מס' לוח (ראה ביניהן
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ומסקנות בכר" "ועדת מסקנות בין ההסכמה אי תחומי השוואת :1 מס' לוח
צדוקי' "ועדת

בכד"מס' "ועדת צדוק"מסקנות "ועדת מסקונות

היתרונות1 מול החסרונות "ניתוח
העירונית, המשטרה דגם של

הצוות חברי מרבית את הביא
ליישום מקום שאין למסקנה,
בישראל העירונית המשטרה מודל
(שם, י.)" פ. שלי, (ההדגשה כעת"

.(2930 עמ'

מדינתישראל, של גודלה "לאור
חלקיה של היחסית וההומוגניות
בתחום השונים הגיאוגרפים
משטרתיים, שירותים של הצריכה
פ. שלי (ההדגשה בכלל מקום אין
או עירוניות משטרות להקים י.)

.(29 עמ' (שם, אזוריות"

הדשני2 מודל לגבש ממליץ הצוות
לשיתוף י.) פ. שלי, (ההדגשה
לרשות המשטרה בין פעולה
מירב את שיתן המקומית,
שהועלו לנושאים הפתרונות
המקומית. הרשות עלידי
"תבוצע זה, מודל במסגרת
בתחומי משותפת מצב הערכת
החיים, איכות הפשיעה, התנועה,
וכיוצא אורבניות תשתיות פיתוח

בזה".

במעמד תיוותר המקומית הרשות
למפקד להורות תוכל ולא מייעץ,
פעולות לבצע המקומית המשטרה
להימנע או מסוימות משטרתיות
אין משטרתיות. פעולות מביצוע
על יפקד העיריה שראש לכך כוונה
להורות שיוכל אפילו או המשטרה,
מסוימות. פעולות לנקוט למשטרה
של קיומו את לשקול ניתן זאת, עם
מקומות במספר מבוקר ניסוי
העירונית המועצה תוכל שבו בארץ,
סדרי על פ.י.) לקבוע (ולא להשפיע
פעולת בתחום הכלליים העדיפויות

המשטרה.
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בכר"מסי "ועדת צדוק"מסקנות "ועדת מסקנות
שניים מאמצת הוועדה כי לציין; יש
בילסקי של הצעתו של מהנדבכים
מוקדי את עירונית: למשטרה
נושא ואת המשותפים החירום
ומציאות" ה"אבידות תחום העברת

המקומיות. לרשויות

של3 שנה למשך ניסיונית "הפעלה
לתפקידים שוטרים יחידת
שתמומן (שת"מים), מיוחדים
ברעננה המקומית הרשות עלידי
אוריינטציה תוך ותופעל
איכות בתחום בעיקר קהילתית,

.(2930 עמי (שם, החיים"

של מימונם את לאפשר אין
רשויות בידי משטרה שירותי
לרשות היכולת מתן מקומיות.
מן חלק לתקצב המקומית
להשליך כדי בו יש ..יהפעולות, " י ." י יי ■ .■ .

העדיפויות, סדרי קביעת על ישירות
■.: , .יי ?1 יי : ■■■■:. ...י: ■  .
הגורם לידי למעשה, ולהעבירם,
המאה". "בעל בהיותו המתקצב,

הפקת4 התהליך, של מחקרי ליווי
גם יישומו ואפשרות לקחים

נוספות. בערים

י.) (פ. התייחסות אין
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וסיכום דיון

ויותר שנים חמש הציבורי, היום לסדר עירוני" "שיטור בנושא הדיון העלאת
אסף דאז, המפכ"ל עלידי הקהילתי" "השיטור של האסטרטגיה יישום לאחר
''שיטור למען המאבק ששורשי העובדה, גס מפתיעה לא מפתיעה. אינה חפץ,
אחר מקום מכל יותר זו אסטרטגיה נקלטה שבו המרכז, במחוז נמצאים עירוני"
יש שבהן במדינות, ככלל, הביא, קהילתי" "שיטור שהרי, במשטרתישראל.
טרם (אמיר, מקומיעירוני לשיטור הנטיות של להעצמה לאומית, משטרה

פורסם).

"משטרה שבין בוויכוח הפערים מהם לעצמנו נבהיר כי ראוי, הדיון, בפתח
ראשעיר או כשהמפכ"ל האם, ישראל. נוסח עירונית" ל"משטרה לאומית"
לאותו מתכוונים הם האם נגדה, שהם או עירונית" "משטרה בעד שהם יאמרו,
החקירות מחלקות על גם שליטה לעצמו מבקש העיר ראש האם הדבר?
או חבלה מערך נפרד, הדרכה מערך לעצמו לבנות מתכוון הוא האם והמודיעין?

שלא. דומני נפרד? פלילי זיהוי מערך
(ראה בילסקי זאב רעננה, עיריית ראש וגם (1999) צדוק" "ועדת שגם למרות
הרי האמריקני, המודל עם עירונית" "משטרה מקשרים זו), שבחוברת במאמרו
לא כי בילסקי, עלידי המוצעת העירונית", "המשטרה מאפייני מתוך שברור,
אחריות נטילת על מבוסס הישראלי המודל האמריקני. במודל כלל מדובר
(ה"פטרול") הסיור מערך על ובסמכות) באחריות שותפות (או סמכות וקבלת
עם אלה של ולשילובם אותו, המשלים האזרחי המשמר עם במדים, המשטרתי
בניית היא כזה מודל של המשמעות ובקהילה. בעירית הרלוונטיות המערכות
המחוז המרחב, ברמות להתמחות שבניגוד השטח, ברמת במדים, רבתחומי כוח
המשפחה". "רפואת  הרפואית במקבילה שמכונה מה את ייתן והמטההארצי,

במיטבו. הקהילתי" "השיטור את  דהיינו

96



5 מס' וחברה משטרה תשס"א2001

רעננה עיריית ראש שמבקש האחרים, התפקידים של המכריע רובם  מכך יותר
המשטרה שבהם בתחומים, המשטרתית, העשייה בשולי רק נמצאים לעצמו,
עירוני מוקד הפעלת כמו ביעילות, בהם לטפל אמצעים לה ואין מתמקדת אינה
הבנוי הלחץ, בשעות לציבור, כשירות תנועה הכוונת החירום; גורמי לכל משותף
פעילות האזרחי; המשמר של (במדים) התנועה ומתנדבי עיריה פקחי של שלד על
עבירות של קורבנות באזרחים, טיפול רכב; לגניבות בדגש רכוש, עבירות למניעת
ובאירועים במסיבות הציבורי הסדר על שמירה רכב, גניבות כולל רכוש,
מרוכז טיפול החינוך; מוסדות אבטחת עסקים; רישוי לטיפול; "פשוטים"
ו"קשב" "אלסם" המתנדבים ארגוני בין תיאום הנוער; בקרב מניעה בנושאי
חניות אוטובוסים, חניית רעש, חוקיעזר: אכיפת הפעילות; במכלול ושילובם

כפולות;
מפקדי על להקל יכולה עירונית" ל"משטרה הללו האלמנטים כל של העברתם
את שיגביר משמעותי, סיוע להם מציעה היא משטרתישראל. של התחנות
הדברים במצב לראות, קשה הייעודית. עבודתם של היעילות ואת האפקטיביות
בתחומים אותו שיגבה משלים", ל"גוף שיתנגד מרחב, ו/או תחנה מפקד כיום,

אלו.
להבחין ניתן עירוני, שיטור למען המקומי מהשלטון חלק שמנהל במאבק,

עיקריות: זירות בארבע
המרכזי. השלטון מול המקומי השלטון מאבק ■

... .. המשטרה. מול המקומי השלטון מאבק ■

שמעליה. האזרחי הדרג מול המשטרה מאבק ■

עצמו. בתוך המקומי, בשלטון מאבקים ■

השלטון יחסי את המאפיין  המרכזי השלטון מול המקומי השלטון של הזירה
(לוקאליזציה) למקומיות המתמשך "המאבק הוא המרכזי השלטון עם המקומי
של לאומיזציה היינו, מרכזיים, כוחות להגברת המתמיד המאמץ מול אל
כי הינו, זה מאמר של מרכזי טיעון .(9 עמ' ,1993 (הרצוג, המקומי" השלטון
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עלידי לאזרחים הניתנים אחרים, משירותים שונים אינם המשטרה שירותי
והם זה, במאבק מהשלבים חלק הם המקומי. השלטון ועלידי המרכזי השלטון
יחסי של ההדרגתי השינוי עלפי בעתיד וישתנו בהווה משתנים בעבר, השתנו
מאידך המרכזי, השלטון של וה"ריכוזיות" מחדגיסא ה"מקומיות" בין הכוחות
היוו המדינה, הקמת לפני העשרים, המאה של העשרים בשנות גיסא.
התנאים גם הציונית. התנועה של הכוח ז מרכ את המקומיות האוטונומיות
האוטונומיה חשיבות את העלו בינאומה, על ההחלטה לאחר בירושלים,
העירונית" "המשטרה התפתחות את להבין ניתן זה רקע על שם. המקומית
1931  ב דאוביגון/ המלצות את לראות ניתן כמוכן, ובירושלים. בתלאביב
לשלטון הבריטי) (אז המרכזי השלטון בין מהדינמיות כחלק ,(1996 והוד, (שדמי
גם הללו. הכוחות יחסי את לשנות פוסקים הבלתי והניסיונות המקומי,
מרכז שינוי של יוצא פועל הייתה ,1948 ב הלאומית, המשטרה היווצרות
ולממשלה לכנסת המקומי השלטון ממרכזי הפוליטית המנהיגות ונדידת הכובד,
בינו וביחסים המקומי בשלטון הלכת מרחיקי השינויים החדשה. המדינה של
מרכז של שוב לנדידתו הביאו האחרונות, בשנים שחלו המרכזי, השלטון לבין
רק היה זה עלכן, המקומי. השלטון אל חזרה ברור, אך איטי בתהליך הכובד,
האחריות סוגיית את היום סדר על יעלו הרשויות שראשי עד זמן של עניין
אינו המקומי לשלטון המשטרה בין הוויכוח באזורם. המשטרה על והסמכות
עלייה קליטת רווחה, חינוך, כמו האחרים, הממשלה משרדי עם מהוויכוח שונה
המקומי השלטון את לשתף מוכנה המשטרה גם הממשלה, משרדי יתר כמו וכוי.
בין שנוצר הסימטרייה חוסר שכן, סמכות, על יהיה הממשי הוויכוח באחריות.
יוצר, והסמכות האחריות בחלוקת המקומי השלטון לבין המרכזי השלטון

קונפליקט. טיבו, מעצם

משטרת מפכ"ל דאוביגון, הרברט סיר המנדט, משטרת עלידי לארץ, הוזמן ,1931 בשנת
אחת המצב. את לשפר כיצד לה ולייעץ המשטרה, ביחידות ביקורת לערוך ציילון,
ככוח כמעט פועלת שלמה משטרה יחידת שבו מצב, עם להשלים שאין הייתה, מהמלצותיו
המנדט! תום עד מתכונת באותה לפעול המשיכה והיחידה יושמו, לא אלה המלצות עצמאי.
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בתחום הדגל שנושאי לכך הביאו המקומיות הרשויות של התקציב בעיות

בין וסמכויות אחריות על האחרים במאבקים גם כמו העירוני", "השיטור
המאוזן בתקציבן הניכרות רשויות הן המקומי, השלטון לבין המרכזי השלטון

המרכזי. בשלטון איתלות להן שמקנה

של ההתנגדות למרות כי דומה,  המשטרה מול המקומי השלטון של הזירה
ממסקנות אחת הוכרע. כבר לדעתי, שהמאבק, הרי המשטרה, מפיקוד חלק
משמעותה המשטרה, עלידי בכר" "ועדת מסקנות שקבלת היא, זה מאמר
צדקה האחורית". "בדלת ישראל, נוסח העירונית", "המשטרה מודל הכנסת
הרי, המשטרה, בתקצוב שותפות תיווצר שאם בקביעה, (1999) צדוק" "ועדת
בניגוד אולם, בשטח. שנוצר המצב זה הדעה". בעל גם יהיה המאה ש"בעל

ומחויב טבעי גם שהוא הפיך, בלתי תהליך זהו כי דומני, הוועדה, לקביעת
המציאות.

והתגובה המשטרתית הפעולה יכולת בעיבוי יחסית הצלחה השיג רעננה" "מודל
למפקדי החשובים לנושאים ורתימתה הרשות עם הפעולה שיתוף ברמת שלה,
עליית מהווה הוא עלכן, הציבור. של הרצון שביעות רמת ובהעלאת התחנות,
הרשויות ראשי של וביכולת המקומי השלטון עם המשטרה ביחסי מדרגה

. ולהובילו. באזורם חיים איכות על המאבק את להנהיג המקומיות

כפי והשר, המפכ"ל עמדות  שמעליה האזרחי הדרג מול המשטרה של הזירה
דומה, מהותיים. דעות חילוקי מגלה אינה זה, שבגיליון ברשימות מובאות שהן
לאומית. משטרה הינה משטרתישראל כלל. מאבק קיים לא כי עין, למראית
לכאורה; ואמורה, המרכזי, השלטון של ביצוע זרוע רבים, בתחומים מהווה, היא

תחנות  המשטרה של השטח יחידות זאת, עם הגישות. אותן את עמו לחלוק
אל יותר הרבה מחוברים והמחוזות, המרחבים גם מסוימת ובמידה המשטרה
לעמדות ממשי ביטוי מתן מחייבת זו עובדה הממונה. הרמה אל מאשר השטח

המשטרה. של השטח בדרג המקומי השלטון
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ביותר הקהילתיים המאפיינים בעל המחוז, דרג על בעיקר נבנתה בכר" "ועדת
כי היה, צפוי עלכן, .(1999 קים, פורסם; טרם (וייסבורד, במשטרתישראל
הדרג של צדוק" "ועדת ומסקנות המשטרתית בכר" "ועדת מסקנות ניתוח
השלטון בין שראינו הבדלים, אותם על יצביעו והשוואתן, המיניסטריאלי
שתי במסקנות ההבדלים בין השוואה מציג 1 מס' (לוח המרכזי לשלטון המקומי

; הוועדות).

מדינתישראל של הייחודיים מאפייניה כי לכאורה, מסכימות, הוועדות שתי
זו קביעה רואה צדוק" "ועדת בעוד אולם, לאומית. משטרה הפעלת מחייבים
מסכימות הוועדות שתי "כעת". היא בכר" "ועדת אצל המפתח מילת כמוחלטת,
צדוק" "ועדת המקומי. לשלטון המשטרה בין הפעולה שיתוף במיסוד הצורך על
לפקחי הסמכויות מתן ואת המשותף המוקד רעיון את רעננה" מ"מודל מאמצת
רק "ניסוי", על מדברת היא בלבד. והזרמתה תנועה הכוונת בנושא העיריה
(מצב המקומית המשטרה יעדי על העיריה השפעת של הפרויקט, של השני בשלב
הוועדה) ממצאי פרסום לפני כבר רבים, במקומות בפועל, בשטח הקיים
חדשני'/ "מודל המילים על היא בכר" "ועדת אצל המפתח מילת לעומתה,
עובדה המקומית, הרשות עלידי משטרה שירותי מימון על המתגסס

וכול. מכול צדוק" "ועדת לה שמתנגדת
משאיר הלאומית המשטרה (שמודל המשטרה תחנות כי מלמד, אלה כל ניתוח
הקרובים המטות עלידי הנתמכות התמודדות), יכולת וחסרות מדולדלות אותן
את הפנימו כבר ה"לאומית"), במשטרה ה"מקומי" הדרג תרצו, (אם לשטח
שירותי לתושבים להעניק בכוחן אין המקומי, השלטון שיתוף ללא כי העובדה,
עלידי יושמו שבה והמהירות בכר" "ועדת מסקנות לשמם. ראויים משטרה
בשטח" עובדות "לקבוע וילק, יהודה הקודם, המפכ"ל ללחץ בנוסף המשטרה,
"ועדת מוכוונת זאת, לעומת כך. על מעידים אחרות, לערים המודל את ולהפיץ

: ., המרכזי. השלטון בידי העוצמה לשימור ובראשונה, בראש צדוק",
מאליה, מובנת היא במימון, המקומי השלט\ן לשיתוף צדוק", "ועדת התנגדות
הצפויות המסקנות מכך, יתרה המרכזי. השלטון החלשת היא שמשמעותה כיוון

100



5 מסי וחברה משטרה תשס"א2001

מאז הפנים, לבטחון השרים היו כמה עד השאלה את מעלות צדוק" "ועדת של
"מודל של האמיתית למשמעותו מודעים בכר" "ועדת את שחל השר הקים
של אחריותו על והשלכותיו רעננה" "מודל כך, או כך בפועל. תמכו שבו רעננה",

לדעתי, הוא, סמכויותיו ועל שבתחומו המשטרה על המקומית הרשות ראש
^ קיימת. עובדה

להיות יכול עירוניות" "משטרות מיסוד של לכיוון מאוד משמעותי עתידי, זרז
משטרות, לשתי המשטרה את לפצל הפנים לבטחון במשרד המסתמנת המגמה
שתעסוק "כחולה", "קלאסית", משטרה מפכ"ל: מהן אחת כל שבראש
משמרהגבול, על המבוססת "ירוקה", ומשטרה בפשיעה ובמלחמה בחקירות
"משטרות נגד המרכזיים הטיעונים אחד .(2000 (שפירא, בביטחון שתעסוק
התפוגגות בטחוןהפנים. בסוגיית שיטפל צבאי, בגוף הצורך הינו עירוניות"
עירוניות". ל"משטרות ההתנגדות את משמעותי באופן מקטינה הזה הטיעון
מהצורך נבע ,'70  ה משנות משטרתישראל של בכוחה הגידול עיקר מכך, יתרה
המשטרה מתקשה כך, וגם "קלאסיים", לצרכים ולא ביטחון לבעיות מענה לתת
המצב ובאמצעים. בכוחאדם פעולה וגמישות יכולת לתחנותיה לאפשר מאוד
עם בתקציבים להתחלק הקלאסית" "המשטרה את שיחייב החדש, העתידי
ממילא, המתחזקת המגמה, את מאוד יחזק הביטחונית" "המשטרה

המקומיות. הרשויות עם הברית את להדק במשטרת'ישראל,
המשטרה עלידי המיושם המשולב", "השיטור מודל כי מההנחה, נצא אם
שותפות של התחלה הינו ויבנה, רעננה כמו המקומיות, מהרשויות חלק ועלידי
ביניהם? העתידית השותפות תראה כיצד למשטרה, המקומי השלטון בין מעשית
לבין המרכזי השלטון בין העתידית השותפות של ההפעלה עקרון כי דומה,
ובירושלים, בתלאביב העירוניות המשטרות בימי טוב שהיה המקומי, השלטון
המרכזי לשלטון משותף ושליטה, מימון של למודל היא הכוונה היום. גס נכון

הדרומי המחוז של "£" מנפת חלק היוו תלאביב שוטרי המקומי. ולשלטון
תוספת וקיבלו הבריטי, השלטון עלידי בזמנו, מומנו, הם המנדטורית. במשטרה
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התקציב בשליש השתתפה בזמנה, ירושלים, עיריית גם מהעיריה. חודשית שכר
חלוקת על מבוסס באנגליה, גם המיושם זה, מודל העירונית. המשטרה של
יוצרת זו חלוקה המקומי. השלטון לבין והמרכזי השלטון בין ההפעלה עלויות
510/0  ב משתתף המשטרה) על (האחראי הפנים משרד שכן, ביניהם, איזונים
בכורה", "מניית מעין (עם המקומיות ברשויות המשטרות החזקת בעלות
ראוי נאותים). מכללים חריגה של במקרה להתערב, הסמכות את לו המקנה
והוא האזרחי, המשמר בהפעלת קיימת כבר כזו כספית חלוקה כי לציין,
שחלקם בכספים, המקומית, הרשות עלידי והן. המשטרה עלידי הן מתוקצב
עוד להוסיף אמידים ליישובים תאפשר זו שיטה הפנים. ממשרד אליה מועברים
אפילו בכך יש מסוימת, במידה המשטרה. החזקת לצורך הנדרש, המינימום על
יותר הרבה המשטרה שירותי צרכני הם שהעשירים כיוון סוציאלי", "צדק מעין

שלהם. היתר" "שימוש על משלמים הס זו ובשיטה יותר, הנמוכות מהשכבות

רחוק המקומי השלטון כי דומה,  עצמו בתוך המקומי השלטון של הזירה
היום, שהם, בתחומים סמכות ולבקש אחריות לקבל לרצון באשר מהסכמה,
ביכולתו ולא באיכותו לא הומוגני, אינו הוא מכך, יתרה המשטרה. נחלת
השלטון כי היא, הדבר משמעות הסוגייה. עם היום, להתמודד, הכספית
"השיטור של והסוגייה ממש, של למהפך עדיין מוכן אינו ככלל, המקומי,
מצויים שהאמצעים הערים, ראשי נחלת להיות זה, בשלב תמשיך, העירוני"
.■■:■■■■ חיים. איכות ודורשת גבוהה ברמה אוכלוסייתם ושרוב בידיהם,

יוכרע לא עירונית" ל"משטרה לאומית" "משטרה בין המאבק כי מניח, אני
חדפעמית, רצונית, בהחלטה מדובר לא אחרת. או זו בהחלטה או בוועדה
יושג, שבו מתמשך, דינמי, בתהליך מדובר לדחות. או לקבל המשטרה שאמורה
ושקצבו הוכרעו, כבר לדעתי, שתוצאותיו, בתהליך, חדש, קוו סטטוס פעם, מידי
אחריות: תחומי עצמו על ליטול המקומי השלטון של ההבשלה מידת עלפי יוכתב
.,,., .. . . , , , חדשים.
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ירושלים: דיגיטלית. לקהילה ריכוזית מחברה  המודרנית המערה ,(1995) דב גולדברגר,
למתנ"סים. החברה

בכנס דברים בהרצליה, הניסיון המקומי: בשלטון תושבים שיתוף ,(19/10/99) יעל, גרמן
המחבר). אצל (בכתובים ירושלים לדמוקרטיה, הישראלי המכון המקומי", בשלטון "דמוקרטיה

גיליון רענו, קול בעיר, תאונותהדרכים על דיווח מהמשטרה דורש בילסקי ,(28/1/99) אייל דותן
■"■■" : .■.■■■■■■ . .353

הקיבוץ לדמוקרטיה/הוצאת הישראלי המכון המקומי, בשלטון שולט מי ,(1994) דוד דרי
אביב. תל המאוחד,

בישראל המקומי השלטון ,(1981 (יוני זנכר) (ועדת המקומי השלטון לענייני הממלכתית הוועדה
ירושלים. דו"ח, 

.(1999 יוני תשנ"ט, (סיוון צדוק") ("ועדת החדש המשטרה לחוק הציבורית הוועדה דו"ח

לשלטון המקומי השלטון בין כוח יחסי  מקומיות על המאבק ,(1993 (אוקטובר חנה הרצוג
עמ'913. חודשית, סקירה המרכזיז
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פעולה דרכי אינטרסים,  עירונית" ל"משטרה לאומית" "משטרה בין יחזקאלי פנחס
התפתחות וכיווני

נתחים הערגה למחקר נינייט דו"ח ,(1998 (נובמבר, אורית שלו מנחם, אמיר דויד, וייסבורד
הראשי, המדען לשכת הפנים, לבטחון המשרד מדינתישראל, נישראל, הקהילתי הש>טור

ירושלים. העברית, האוניברסיטה למשפטים, הפקולטה לקרימינולוגיה, המכון

נתחים הערכה למחקר סופי דו"ח פורסם), (טרם מנחם אמיר אורית, שלו דויד, וייסבורד
הראשי, המדען לשכת הפנים, לבטחון המשרד מדינתישראל, נישראל, הקהילתי השיטיר

ירושלים. העברית, האוניברסיטה למשפטים, הפקולטה לקרימינולוגיה, המכון

.1975  התשל"ה המקומיות, הרשויות חוק

למשטרה קהילתי שיטור בין משטרתישראל ,(1996 (ספט'אוק' אורית שלו פנחס, יחזקאלי
3437. ,עמי .105106 מסי ירחון אנוש, משאני עירונית,

פרויקט  לאומית רווחה מדיניות על והשפעתו נישראל עירוניות רשויות ,(1988) פרד לטין
ירושלים. ישראל, לחקר ירושלים מכון השכונות, שיקום

ב1. עמי הארץ, מערכת. מאמר ,(4/10/98) מחבר ללא

ב1. עמי הארץ, מערכת, מאמר ,(13/3/2000) מחבר ללא

בכנס דברים המקומי, השלטון יסוד חוק והאחריות! הסמכות משנר ,(19/10/99) רוני, מילוא
המחבר). אצל (בכתובים ירושלים לדמוקרטיה, הישראלי המכון המקומי", בשלטון "דמוקרטיה

המשולב'' "השיטור מודל יישום בנושא במשטרתישראל, אזרחי ומשמר קהילה אגף נתוני
בישראל.

.197 עמי ,(9/8/1964) התשכ"ב ,8 מס' דמ"י חדש], [נוסח העיריות פקודת

ללכוד כדי בביתספר, פרטי חוקר שתלה ראשל"צ עיריית .. עירונית יוזמה ,(11/6/98) איציק סבן
.14 עמי מערינ. בסמים. משתמשים

הביטחון. משרד משטרתישראל. של הראשון המפכ"ל זיכרונות  חיי סיפור ,(1992) י. סהר
אביב. תל לאור, ההוצאה

א7. א1. עמי הארץ, בכפר, הבחורות את ישאיר הצניעות" "שער רותי, סיני

מחוז משטרתישראל, ,(1996 (מרץ בכר") ("ועדת מקומית משטרהרשות שת"פ נדיקת צוות
המרכז.

ומודלים אקולוגיים מחילים שילונ קהילתי: שיטור אבי, ברוכמן פנחס, יחזקאלי ישראל, קים
ולחינוך למחקר המכון הספרלחינוך, בית בראילן, אוניברסיטת המשטרה. נענודת ארגוניים

.1996 מאי תשנ"ו, אייר ,10 מס' מחקר דו"ח קהילתי,

נישראל; הקהילתי השיטור התפתחות ,(1999 (יוני אבי ברוכמן פנחס, יחזקאלי ישראל, קים
קהילתי, ולחינוך למחקר המכון לחינוך, הספר בית בראילן, אוניברסיטת ויישומים. עקרונות

.13 מס' מחקר דו"ח
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עמ' ,13 מס' בינלאומיים, ויחסים מימשל מדינה הפוליטית, כזירה ,(1979 (חורף חייס קלכהיים
.110101

קהילה אגף משטרתישראל, הצפוני, במחוז המשולנ השיטור מודל יישום ,(21/6/99) יעקב רז
.1030 01 שז' סימוכין ירושלים, אזרחי, ומשמר

בשלטון "דמוקרטיה בכנס דברים המקומי, בשלטון רפורמות לקראת ,(19/10/99) חיים רמון
המחבר). אצל ירושלים,(ככתובים לדמוקרטיה, הישראלי המכון המקומי",

משטרתישראל, א', כרך משטרתישראל, תולדות ,(1996) אלי הוד אראלה, שדמי
.2425 עמ' היסטוריה, מטא"ר/אכ"א/מח'

האר\, בממשלה, המקומיות הרשויות תלות לבטל יסוד לחוק טיוטה ,(2/10/98) דליה שחורי
א8. עמ'

.21 עמ' ,11/8/00 שנת, מוסף  מעריב ומנוסים, ותיקים כולם ראובן, שפירא
נתניה. אמצע עירונית, משטרה בנתניה להקים מבטיח שרטוב רוני ,(9/1/98) מחבר ללא

משטרתישראל, דיסק, עלגבי צרוב ,2000 לשנת משטרתישראל יחידות יעדי מחבר, ללא
אסטרטגי. לתכנון היחידה מטא"ר/אג"ת,
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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 2107ג1 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח11ק6ן)) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

השתי הדמיון, מאורגן: פשע וארגוני טירור אתתי
סיגיהם והקשר

אמיר* מנחם

ק'גקלימ. ק^^יקטס'^ק /^גיאי/.//^'?'', ק//ע// ^א3י16ס, 7100100 *

(2000 ^(קן6{9ר /?ק/ס 95/* ,2000 ק*3לי/ 5?//'גלקמ. ע/.מ.ל/ג?/

ואת מאורגן, פשע לארגוני טירור ארגוני שבין הקשר את בוחן המאמר
ואת הדמיון את ומנתח הארגונים, סוגי שני בין יחסים של השונים האפיונים
כיוון הארגונים, סוגי שני בין ההדדיות ההשלכות נבדקות ביניהם. השוני
גם כמו זה, בקשר הטמונות והסכנות ביניהם היחסים מערכות התפתחות

.,..... אותו. לבלום מנת על להינקט שיכולות הפעולות

מאורגן. פשע טירור, מפתח: מילות

גללי

סוגי על ודיונים הגדרות (ראה שונות הגדרות קיימות ולסוגיו הפוליטי ל"טירור"

תיאוריות על הענפה הספרות וכן ;1988 ,8011111101 >£ מ3דמ§ח10 אצל טירור
;1988 ,?0151101 ;1987 ,^^116111 ;1985,0010168 61 31. אצל: מקרים וניתוחי

שימוש הוא פוליטי טירור .(1979 13011נ1^11¥\י, ;1989 /^011ז^\, ;1990,1161011
או פוליטיות מטרות להשיג כדי אחרים באמצעים או בכוח איום או בכוח
קבוצתי או אחר, או (אישיפתולוגי פלילי מטירור בנבדל חברתיות, מטרות

מלחמה). כדי תוך המבוצע מטירור או ומאורגן,
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ספציפית מדיניות לשנות כדי השלטון, על להשפיע הכוונה פוליטיות במטרות
כלל על או מסוים אוכלוסייה מגזר על להשפיע או החלפתו, כדי עד שלו,

של במטרות שתתמוך כדי ו/או השלטון מן תמיכתה להסיר כדי האוכלוסייה,
או פוליטיות זכויות להשגת הכוונה חברתיות במטרות הפוליטי. הטירור מבצעי
הטירור פעולות וכדומה. עבודה תנאי שיפור ושוויון, צדק של חברתיות זכויות
דרך עקיפות, או רכושם, כלפי או השלטון נציגי כלפי ישירות להיות יכולות
ובמטרות באנשים ממוקדת להיות יכולה הפעולה באוכלוסייה. הפוגעת פעולה
או יחידות, עלידי להתבצע יכולות הטירור פעולות אבחנה. חסרת או אחרות
או ויג'ילנטי} (טירור נורמטיביות להיות עשויות הן באוכלוסייה. קבוצות עלידי
יכולות טירוריסטיות קבוצות עצמו. השלטון עלידי ולהיעשות חוקיות בלתי
ומטרות חברתיות מטרות הטירור עלידי להשיג המנסות מקומיות, להיות
גם ביןלאומיות. טירור מרשתות חלק להיות או המדינה בתחום פוליטיות
המאיימים בקבוצות, או ביחידים לפגוע עלמנת טירור, להפעיל יכולה המדינה

לדכאם. או השלטון עצם על או והפוליטית החברתית מדיניותה על

הפעולות את המסבירהמצדיקה אידיאולוגיה, עלידי מאופיין פוליטי טירור
של קיפוח, של דיכוי, של הווה, ושל עבר של טיעונים סמך על הטירוריסטיות,
כדי או ויג'ילנטי) (טירור מסוים חיים לאורח התנגדות של או זכויות שלילת

וכדומה). דתי (מרקסיסטי, מסוים פוליטי או חברתי עתיד לקדם

מטרות גם לו להיות עשויות אך חברתיות, פוליטיות מטרות אמנם, יש, לטירור
יצירת עצורים, שחרור כגון הטירוריסטי, בתהליך הקשורות אינסטרומנטליות,
הארגון פרסום של הפגנתיות מטרות או ופעולותיו הארגון לקיום משאבים
 ב ראה זו בהגדרה יכללו שלא שונים טירור סוגי (על ומטרותיו הטירוריסטי
הטירור פעולות לכל המשותף שם). המקיפה ובביבליוגרפיה ,1988 101ש01?,

.על או נציגיו על השלטון, על ואילוצים פחד הטלת הוא הפוליטיחברתי
מבוצעות, פוליטיות, מטרות להשגת טירור שפעולות לזכור, יש האוכלוסייה.

לאפליליים. עבריינים עלידי בדרךכלל,

108



5 מס' וחברה משטרה תשס"א2001

שבהבחנה ההסכמה אותן שמאחדת הגדרות, מספר קיימות מאורגן לפשע גם
נערכת שבו קבוע ארגון כלומר, מאורגן". ל"פשע "פשיעהמאורגנת" בין
ומנהיגות היררכיה עבודה, חלוקת וקיימת משתתפיםחברים, של סלקציה
כלכליות, שונות, פליליות בפעילויות והמשכי קבוע. באופן עוסק הארגון מובחנת.
בשחיתות שימוש תוך זאת, כל הלגיטימי). בתחום (גם ואחרות חברתיות
הישרדותו ואת פעולותיו את הארגון, את לקיים כדי שיטתיים, ובאלימות
שליטה בו ליצור מגמה ומתוך והלגיטימית, הפלילית החברתית, בסביבתו
גיאוגרפייםקהילתיים. שטחים על ו/או מסוימים עסקים תחומי על בילעדית

.(1994 אמיר, (ראה מסוימים

באמצעות ,'80  ה בשנות לראשונה הומשגו הללו, התופעות שתי בין הקשרים

,1988 *ג31ק1,11, ;1989 1)61?1ז6ז©11£, ;1993 ,^11111) "נרקוטירוריזם" המונח

;1995 1<ז^, ראה. אזרחים, מלחמות לגבי המושג נדון לאחרונה .1991

בין ביותר הרב השיתוף או הסימביוזה, קיימת כאן .(1988 ,111*0165 * £ך{3קג1,1

וביןלאומיים. לאומיים מקומיים, מאורגן פשע של לארגונים טירור תנועת
או מטרותיו את משיג שלא המשכי, טירור ארגון כאשר יותר בולט זה שיתוף
וכן, ;1987 ורובינשטיין, הרכבי ראה. המושג (על כפרית גרילה או עירוני ארגון

פשע כארגון ולפעול שטח, על להשתלט מצליחים ,(1988 ,8011011(18^ 1ז^1ת§1011.

פעילות גס שם ומבצעים שטחים, ועל עסקים על אנשים, על בשליטה מאורגן,
בו ובסחר. קוקאין בגידול שעסק בפרו, הזוהר" "הנתיב כמו לאפוליטית, פלילית

משתתפים פשע ארגוני שבהם הפוכים, מצבים גם ידועים .(1988 1010ן*1זכ100^,

או לעצמאות), ובהתקוממויות (במלחמות פוליטיות טירוריסטיות בפעולות
המאפיה היא הקלאסית (הדוגמא חירות לוחמי של הילה לעצמם מעניקים שהם

.(1986,^11300111 למשל ראה השנייה, העולם מלחמת בתקופת הסיציליאנית,

חומר קיים הטירור, על והן המאורגן מפשע על הן מהנושאים, אחד כל על

(על בכלל אס מאוד, מעטים שיטתיים דיונים יש ביניהם הקשר על רב. מחקרי
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"בתפיסת שקשורים לטירור, מאורגן פשע בין הקשר של כלליים דיונים
£<י1111?18\ ;1998 ,166 111 בדפוס; אמיר, ראה. שניהם, של הגלובליזציה"

רב חומר קייס כן, כמו .1991 ,1981,84611111§ ;1994 ,^1115 ;1992,1101113110

ראה אירופה. בארצות שמקורו חומר וכן האמריקני, הקונגרס ועדות מדיוני
המיוחד הירחון את גם לציין ניתן ;1996 ,801111114 אצל חלקית ביבליוגרפיה
לעומת .{1131151181101131 1)11126ג§01 0111116  בינלאומי מאורגן פשע בנושא
חומר, וקיים עיתונאי, דווח סמך על שמתוארות אנקדוטות, מצויות זאת,
הפנים הביטחון, שירותי ושל המשטרתי המודיעין של המידע במאגרי המצוי

ארציים. והחוץ ארציים

.. מסורתי מאורגן פשע בארגוני עוסק מאורגן פשע על הקיים החומר רוב

החומר רוסיות. או קולומביאניות חדשות, בקבוצות וכן יפני סיני, איטלקי,
כמחאה או לאומית עצמאות למען הפועלות טירור, בקבוצות עוסק הקיים,
הקולומביאני ./^€4  וה 1^\  ה האדומות", "הבריגדות (הבסקים, חברתית

והכורדים). הפלסטינים הארגונים או

לפשע טירור קבוצות בין הקשר

ולא ותועלתני פונקציונאלי בעיקרו הוא לפשע הטירור קבוצות בין הקשר
ולהמשיך לשרוד כדי פוליטי, לא "רגיל", לפשע נזקקת טירור תנועת כל מהותי.
בנקים של שוד מעשי חטיפות, סחיטה, מעשי עלידי זאת, מאבקה. את
חלק וגם הסימבולי מהאינדיבידואליזם חלק המהווים ובתיעסק.
הפושעים את סיווג הוא הפשע. את אהב לא מרקס קרל מהאידיאולוגיה.
לזכור ראוי אולם, במהפכה. ההשתתפות מבחינת כאבודים  כ"לאפרולטריון"

הרוסי, הצאר נגד הפוליטית המחתרת של האידיאולוג י\601136א:, של דבריו את
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:{1987 (י\6011£16]א1, הפוליטי הטירור של "רזתנ"ך" את שחיבר

ץז10113*0111'\116" \111¥ ,ץ13161110116זק0זקק3 16111ז61/י111161110)11ג 31ג\1מ 6§ז0£
161^10118 7/1111 0111116".

לצורכיהן פשעים ולביצוע מקצוענים, לפושעים נזקקות טירור קבוצות
לזייפנים שנזקקו טירור, ארגוני על לנו ידוע והאחרים. הלוחמניים הלוגיסטיים,
ארגון כל אחרים. רבים ושירותים פצצות למכיני מנעולים, לפורצי מקצועיים,
;1993 ,1988 נז11ז1\7, לצרכיו לפושעים נזקק או פשעים בעצמו ביצע טירור

.(1996,801111114

מאורגן פשע לארגוני טירור אתתי בין הקשר

;1985,00^63 6131. ראה השלבים (על הטירוריסטי הארגון הקמת בשלב כבר

ומאורגן, מקצועי פשע עם לקשר הצורך עולה {1988 011ק3ק^, ;1986 ,0018

לקיים וכדי נשק לקניית פעולה בסיסי הקמת לשם זאת ה"רגיל". לפשע בנוסף
כמו ,(188116 (6קץ7 ספציפית חברתית בבעיה הקשור בטירור למשל, הארגון. את
פרוות, ובמוכרי בציידים או חיים בבעלי ואחרים) (רפואיים בניסויים מלחמה
אנשי אחרת. ובאלימות בפצצות השתמשו הללו ה"ירוקים" הטירוריסטים
בכוחות זאת למדו לא (אם לעבריינים ייצורן לשם ופנו פונים ארגוניהטירור

מהאינטרנט). עצמם

בטירור הפליליים היסודות והתרחבותו, הארגון ייצוב של מכן, שלאחר בשלבים
קשרי שנוצרים יש המאורגן. הפשע עם קבוע קשר ונוצר חשובים, נעשים פוליטי
אנשי עלידי מבוצעות שהעבירות ויש מסוימים, עבריינים עם מסודרים עבודה
עם בשווקים מתחרים הטירור הפלילייםבארגון היסודות אואז עצמם. הארגון
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מתקיימת כבר שבו הגרילה, בשלב סמים). שוקי (למשל, מאורגן פשע ארגוני
מערכת שנוצרת או הקיים, המאורגן בפשע שימוש נעשה שטחים, על שליטה
לסוג קשר גם יש לכך ובשטחים. באנשים לשלוט כדי עצמאית, פלילית
דרום (על ולהיפך פליליים ארגונים עם פעולה לשתף מוכנה היא האם המנהיגות:
;1994 ,1^11115 ;1996 ,1988 5113ק1,11, ;1989 ,111611£!61(1 ראה בעיקר, אמריקה,

אחרים: מקומות על $ 1993 ז10ץג1>, ראה אסיה מזרח דרום על ;1994 ,1110111111

ושל מסוים) מסוג כי (אם הפוליטי הטירור של העלייה תנאי .(1996 ,80111111(1

תנאים באותם צומחים שניהם הם. דומים פעולותיהם והמשך המאורגן הפשע
ושל כיבוש של במצבים וכדומה). חברתיות למצוקות ביטוי חוסר אפליה, (עוני,

והמחאה, הטירור ארגוני את ולשחרור לעצמאות הדרישות יעלו אתני, דיכוי
למטרותיהם. פשע בארגוני שראינו, כפי לעתים, ישתמשו אשר

שהפשיעה בלי פשע, ארגוני עם פעולה לשתף יכולים בינלאומיים טירור ארגוני
כאשר הפשע, לבין בינו מהקשר להיפגע יכול טירוריסטי ארגון אבל להם, תזיק
בינלאומיים פשע ארגוני גם ביציבותו. ופוגעת פעולותיו על משתלטת הפשיעה
פגיעה, למעט להם, יזיק שהטירור בלי טירור, לארגוני שירותים לתת יכולים

המקומית. ברמה ברווחיהם, בעיקר

או חלש שלטון קיים שבהם במקומות, מתבססים המאורגן והפשע הטירור
שבהם ובמקומות, הפריפריה, על שליטה מערכת לקיים יכול ואינו נחלש, שהוא
הפשע אלה, בארצות מושחתים. הם והביטחון החוק אכיפת וארגוני ממשלות
להתארגנות למנוחה, לפעולה, בסיסים להקים יכולים והטירור המאורגן
את מחלישה השחיתות שבהן מושחתות, ו/או חלשות במדינות ולהצטיידות.
את לבסס יכולים והטירור המאורגן הפשע הפיקוח, גופי של בעיקר יעילותם
הטלת ועלידי כספי תגמול עלידי יותר יעילה השחתה מערכת וליצור קיומם,
,^11111 ראה מאורגן בפשע הקשורה השחיתות נושא (על וסחיטה איומים אימה,
בין אסטרטגי פעולה ושיתוף הסכמים של מערכת נוצרת לעתים .(1994
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פעולות לגבי טקטיים, הסכמים וכן טירור, לארגוני מאורגן פשע ארגוני
מאורגן פשע ארגוני בין הידוע ההסכם וכוי. כספים הלבנת הברחה, של מסוימות
רוסי, איטלקי, מאורגן פשע ארגוני בו ,1992  ב ך101^01ק0 016011106  ב עלה

שיתוף את לציין גם ניתן סמים. להברחת פעולה שיתפו וקולומביאני ישראלי
ישראלים ארגונים בין או וטורקים הולנדים מאורגן פשע ארגוני בין הפעולה
לבין מאורגן פשע בין פעולה שיתוף הסכמי (אקסטזי). סמים לייצור והולנדים
על לעיל ביבליוגרפיה (ראה אמריקה בדרום ידועים הכלכלי, בתחום טירור
הטירור ארגוני בין גם כמובן, קיימים, פעולה שיתוף הסכמי נרקוטירוריזם).

והפלסטינאים. הגרמנים האיריס,

בעיקר לטירוריסטים, מאורגן פשע מנהיגי בין סימפאטיה שקיימת לציין, יש

מחליטים טירור וארגון פלילי ארגון של המנהיגים רק אך ולתחכומם. לתעוזתם
האיטלקי המאורגן הפשע מנהיגי פעולה. ולשתף להתקשר ואיך מתי מי, עם
השמאלי בטירור דווקא להילחם השלטון לבקשות במהירות נענו למשל, והיפני,

מוכנים טירור קבוצות מנהיגי ולהיפך, .(1986 0?כ111כ1311£1ק*£, ראה יפן, (על

תפקידים או מיוחדות יחידות מקימים הם מאורגן. פשע ארגוני עם פעולה לשתף
היה כך הפלילי. לזה הפוליטי התחום בין והבחנה הפרדה ליצור כדי מיוחדים,
 ה גם באירלנד, באיטליה. האדומות הבריגדות של תאים ובכמה בקולומביה
בעבירות המאורגן הפשע עם קשורים היו הפרוטסטנטים יריביהם וגם 11^\
חלוקת על להסכמים הגיעו הקבוצות שתי של ומנהיגים בנשק, וסחר סמים
יש מאורגן, לפשע טירור בין מאבק או קשר של מקרה בכל סחיטה. שטחי
ארגוני מנהיגי פועלים שבו החברתי, האקלים ואת הפוליטי ההקשר את לראות
באידיאולוגיה תמיד כמעט תומך מאורגן פשע ארגון והטירור. המאורגן הפשע

ימני טירור וארגון (1986 00111ג11\^, אצל איטליה על (ראה פשיסטית ימנית
שיתוף יהיה זה בעיקרו, כי, אם מאורגן, פשע ארגון עם פעולה לשתף יותר מוכן

, אינסטרומנטלי. פעולה
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עד טהורות אידיאולוגיות טירור קבוצות בין רצף על לדבר איפוא, ניתן,
קצותיה: בשתי קיימת זו תופעה חטירור. קבוצת של ל"גנגסטריזציה"

מאורגן, פשע כארגוני למעשה, המשמשים, טירור, ארגוני הוא האחד הקצה ■

האפגני המוג'הדין בזמנו, הארמנית .4£4£4  ה ,1^\  מה חלקים למשל,
למימון בסמים בסחר עוסקים למעשה, כולם, אשר בפרו, הזוהר" ו"הנתיב

ופעולותיו. הארגון

זהו פוליטי. טירור לארגוני ההופכים מאורגן, פשע ארגוני הוא השני הקצה ■

(אבל פוליטי טירור לארגון הופך פשע ארגון שבו מצב גם יש ביותר. נדיר מצב
ס11\0^?  ה ארגון ה"טהורה"). הפלילית הפעילות ואת האופי את משמר
בסמים, בעיקר בפשיעה, למלחמה ויג'ילנטי מארגון הפך אפריקה בדרום
במימון פונדמנטליסטי מוסלמי טירור לארגון ומכאן סמים, בעסקי לשותף
המממנים מאורגן, פשע ארגוני של הם דומים מקרים לאדן. בין עוסמה
קבוצות מימן למשל, בהולנד, הטורקי המאורגן הפשע ארגון טירור. ארגוני
הג'מייקאני המאורגן הפשע ארגון וכן הטורקי, השלטון נגד ימניות מחאה

בג'מייקה. הטירור ארגון את לממן כדי מפשע, שצבר כסף, שלח בארה"ב,

חלק הוא וכן') סחיטה שוד, (של "רגיל" מאורגן פשע שבו מצב, גם יתכן
את איבד שהשלטון לציבור, להוכיח כדי זאת הפוליטי. הטירור ממדיניות
יכול אינו ולמעשה, חוקים, לאכוף היכולת ואת בכוח, שימוש על המונופול
ערך לו יש טירור קבוצות עלידי מאורגן בפשע השימוש כלומר, הגנה. לו להעניק

אינסטרומנטלי. רק ולא פונקציונלי גם שהוא סמלי,

של והאימון ההכשרה מתכנית חלק להיות גם יכולים ביצועה או פשיעה לימודי
המעמד את ולהרשים להכשיר אפשר הרסט. פטי של במקרה כמו טירוריסטים,
וכוי) גניבות (שוד, רגיל בפשע שיתופו עלידי טירור לארגוני שמצטרף הבינוני,
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הלגיטימיות את כך עלידי ולשלול החוק, על לעבור מנטלית להכשירם חשוב

.(1996,801111116) שלו

המדינה של הטירור הוא מאורגן, ולפשע לפשע פוליטי טירור בין נוסף קשר סוג
מאורגן, בפשע וגס ומקצועיים רגילים בפושעים 81516},,המשתמש 761:1:0113111)

 הנאצית וגרמניה הפשיסטית איטליה (למשל, פוליטי. בטירור להילחם כדי
או הגנרלים, בתקופת אמריקה, שבדרום בברזיל, בקומוניסטים. במאבק
את לרצוח מאורגן פשע שירותי הממשלה שכרה שבה ,'80  ה בשנות בטייוואן

השלטון. מתנגדי

= טירור לארגוני מאורגן פשע ארגוני בין לקשר בנוגע סוגיות מספר לחקור ניתן
סביב למשל, ביניהם? הפעולה שיתוף אופי מה ומדוע? מתי המגע? את יוזם מי
סוגים באילו הקשר? עוצב אנשים) הברחת זנות, (סמים, שירות או מצרך איזה
עצמאות של פוליטילאומני או פוליטימחאתי .. פעולה שיתוף יותר יש טירור של
לשתף מוכן מאורגן פשע ארגוני של סוג איזה שמאלי? והן ימני הן ושחרור,
בהברחות כספים, בהלבנות בנשק, בסמים, המתמחים הטירור ארגוני עם פעולה
"פרימיטיבי" מחאתי טירור שקבוצות סיכוי, יותר יש (למשל, וכו'ן שונות
והן בפשע הן העוסקת לקבוצה יהפכו מסוים ובשלב הפשע עולם עם יתקשרו

המנהיגות לאופי פעולה שיתוף בין הקשר מה ,(1972 1ש51נ51כו110; ראה בטירור,
או המאורגן הפשע התפתחות של שלב באיזה אתני)? או מעמדי חברתי, (רקע

ועוד. אופיו? ומה הקשר נוצר הטירור התפתחות

מאורגן פשע ארגוני לבין טירור ארגוני בין היחסים

לבין וביניהם פשעהמאורגן, לארגון טירור ארגון בין יחסים של ראשון סוג
ונטרף", "טורף של יחסים סוג הוא והכלכלית, הפוליטית החברתית, הסביבה
לשם טירוריסטים עלידי מאורגן פשע אנשי חטיפת מזה, זה וגניבה שוד כמו
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הפשע ארגון וגם הטירור ארגון גם מהשניים, אחד כל בנוסף, ולהיפך. כופר
סביבתם. כלפי כך נוהגים המאורגן

הארגון את סוחט הפלילי הארגון טפילות": "יחסי הוא יחסים של שני סוג
הסמים ברוני למשל, להיפך. או לו להזיק יכול הוא כי הטירוריסטי,
סוחטים לחוד כלאחד או שניהם, ולהיפך. טירוריסטים חוטפים הקולומביאנים
(שופטים, נציגיו ואת השלטון את תוקפים ושניהם מסביבתם, וויתורים רווחים

ואזרחים). שוטרים

הארגונים בין הדדי רווח יחסי קיימים סימביוטיים" "יחסים הוא נוסף סוג
לצורכי בפוליטיקה והשימוש פוליטיים לצרכים מאורגן בפשע השימוש לסביבה.
או ימניים שמאליים, טוטליטריים במשטרים בעיקר ידועים המאורגן הפשע
גם לכאורה, קיים, זה שימוש אמריקה). שבדרום אלה (כמו מאוד מושחתים
לשלטון האופוזיציות את להגדיר קשה ששם אלא אפריקה, במדינות
הזוכות פוליטיות, מפלגות שבהם מקרים, קיימים פוליטיים. כטירוריסטים
כך, פשע. של מסוימים מסוגים עין מעלימות המאורגן, הפשע מארגוני למימון
את ניצלו שטחים, על הגרילה, בשלב לימונה", ה"סנדרו השתלטו בפרו, למשל,
הקוקה. צמחי גדלו שבהם האנדים, בהרי המאורגן הפשע הסדרי ואת הסביבה
;1995 ,?181161) כן לפני הסמים לסוחרי כמו לטירוריסטים אז שועבדו האיכרים

,(1988, )1101ח40001\[

פועלים שבהם סמים, של בעיקר פליליים, שווקים של היווצרותם עם כיום,
זה. מתחום ולחימה קיום אמצעי טירור תנועות גם מגייסות פלילים, ארגונים

שאינה אחרת, או לאומית פוליטית טירור תנועת אין ואילך, '60  ה משנות לכן,
1116/י1כ11111י) ;1994 41118\נ, ,1992 ,^43*11*1 £ 1101118110) הסמים בשווקי קשורה

.1995
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המאורגן הפשע שארגוני הרי נשק, ברכישת עוסקים טירור שארגוני מאחר
המאורגן הפשע ארגוני פועלים כך בכך. גס עוסקים הם כי אותו, לספק מוכנים
בנמיביה ללוחמים נשק המספק הניגרי, המאורגן הפשע ארגוני וכך הרוסי
טירור, לארגוני הרסני המוני נשק מכר מאורגן פשע שארגון ידוע, ובאנגולה.
לסחר מאורגן פשע ארגון בין קשר אודות וידוע בעתיד, ימכור שגם חשש וקיים

.(1998 ,1*6111) הרסני המוני בנשק

111^  ה ארגון מאורגן. פשע של בפעילות בשיטתיות עוסקים טירור ארגוני

הבסקי 1£^  ה כך הקולומבינאי), מהקרטל (שנקנים ובסמים בסחיטה עוסק
למורדי שילמו הסמים ארגוני בניקרגואה. והגרילה הטירור ארגון או
המוג'הידין שלהם. התעופה בשדות להשתמש שיוכלו עלמנת ה"קונטרס",
נגד נשק לרכישת כסף לצבור עלמנת הירואין, בהברחת עסקו באפגניסטן
את ולקיים הפנימיות, המלחמות את לממן ממשיכים עדיין והם הרוסים,
סינים כשארגונים החמישים, בשנות היה כך בסמים. סחר עלידי השלטון
בין הקשר בקומוניסטים. להילחם כדי בבורמה, בסמים השתמשו לאומיים
כלינשק עודפי של וקיומם סמים של עצום ייצור בגלל נוצר לנשק סמים שווקי
חליפין שוק המזרחי. הגוש ומדינות בריתהמועצות התמוטטות בשל אדירים,
לאומיים לסכסוכים נשק היום גם ומספק בעבר סיפק נשק, תמורת סמים של זה
שבחבר המוסלמיות וברפובליקות ביוגוסלביה למשל, (כמו, רבים אתניים

העמיס).

והשוני הדמיון

שוני גורמי ולעומתם הארגונים, סוגי שני בין דמיון קווי על להצביע ניתן
ואבחנה.
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הדמיון קווי

(יש פעולתם בטווח בגודלם, מאורגן פשע ארגוני גם שונים טירור, ארגוני כמו ■

ביכולת ובינלאומיים), לאומיים מקומיים, וטירור מאורגן פשע ארגוני
הכלכלי ובכוחם בהתמקצעותם הלגיטימי, ובתחום הפלילי בתחום שליטתם

והצבאי.

מחלקים לאומית, ובין לאומית מקומית, רמה, בכל מאורגן פשע ארגוני כמו ■

עליהם, מתחרים אף ולעתים ושטחים, פעילויות ביניהם טירור ארגוני
בארץ, המחתרות או הכורדים לדוגמא, זה. את זה והורסים בזה זה מתחרים

.(1987 ואח', (כרמל הבריטים נגד במלחמה הבולטות על שהתחרו

ואם גיאוגרפיים למקלטים זקוקים טירור, ארגוני כמו מאורגן, פשע ארגוני ■

אתנית, מבחינה מאנשיהם קבוצות של לרוב אנושיים, למקלטים גם אפשר
הפשע ארגוני לגבי פעולות. ולתכנן משאבים לגייס לנוח, יוכלו שבהם
ארגוני לגבי גם כך וחומרים; אנשים להבריח ביכולתם מדובר המאורגן,
מסמכים זיוף עלידי לעתים, חוקית. בלתי הברחה זו תמיד לא טירור.

חומרים. ושל אנשים של חוקית ויציאה כניסה ותעודותמתאפשרות

הם הטירור ארגוני אנשי כמו המאורגן, הפשע ארגוני אנשי בדרךכלל, ■

הארגון את המסכנים מהם, אחד בכל מטורפים, יש כי אס רציונליים,

.(1990,1161011)

ארגוני אך ובאלימות, באלימות באיום ורציונלי שיטתי שימוש נעשה בשניהם ■

משרתי נגד קורבנות של סלקציה  ספציפי טירור תחילה מפעילים הטירור
(על אזרחים נגד אבחנה ללא אלימות גם ואחרכך סמליו, או נציגיו השלטון,

.(1995 111מ\>, ראה מאורגן בפשע אלימות
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התנקשויות, חטיפות, דומות: בטקטיקות שימוש עושים הארגונים סוגי שני ■

ועוד. סחיטות

חברים, מנהיגות, של (בתחומים ובמחתרת בסתר פועלים הארגונים סוגי שני ■

פומבי לתת לעתים, ישאפו, גם שניהם אך פעולה), ותכניות מסתור מקומות
ליצור טקטיות, מסיבות לעתים, מעוניין, מאורגן פשע ארגון לקיומם
ישאף, הטירור ארגון ורצח. הרס כגון הפגנתיות פעולות עלידי לכוחו מודעות
ראוותניות פעולות עלידי מטרותיו ואת קיומו את להציג מלכתחילה,

.1986 111כו11^[7 פ5< ?^01:001 ; 1993 (810115§111/י1^1,

משנה יש טירור לארגוני כי אס למדינה, כאופוזיציה עומדים הארגונים שני ■

הזו. ההתנגדות את המסבירה ואידיאולוגיה סדורה,

עד חזקה היא בו החברים לנאמנות התביעה הארגונים, סוגי בשני ■

;1995 ,61011) ממש של חיסול עד קשה בעונש כרוכה ועזיבה אבסולוטית,
.(1988 *01ק0ק.8£, ., 1986 ,0013

הפליה קיפוח, אבטלה, עוני, .. דומים וצמיחה היווצרות תנאי הארגונים לשני ■

שנותנת מפלה, מדיניות לשנות יכולת וחוסר והפליה קיפוח של תחושות
והמשכיות חברים גיוס מאפשרים אלה משנה תנאי מחאה. לביטויי אפשרות
חולשת אוכלוסייה. קבוצות מאותן חברים מגייסים הארגונים שני תפקוד.
לעליית והן המאורגן הפשע לעליית הן גורמים מושחת שלטון ו/או המדינה
בקולומביה בסיציליה, למשל, (כמו, המרכזי השלטון נגד המכוון הטירור,
הפריפריה על לפקח יכולה שאינה במדינה, בעיקר בולט הדבר וברוסיה),
בקולומביה כמו והרים יערות  גיאוגרפיים תנאים בגלל השטח, על או (סין)
אוהדי תושבים, של נפרדות שכונות כמו אורבניות, בעיות בגלל או בפרו או

^  גדולות. ערים בתוככי הארגון
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הארגונים קיום לשם משאבים, לגיוס בפשע שימוש קיים הארגונים בשני 1

פעולותיהם. ומימון

בסמים, עיסוק סחיטה, כמו פליליות, פעולות מקיימים הארגונים שני 1

מה כל ולגיטימיים פליליים לשווקים מספקים שניהם ובהונאות. בהברחות
ופעולותיו, הארגון קיום את לבסס מאפשרות אלו פעולות לו. זקוקים שהם

ובאלמנות. אסירים במשפחות לטיפול סעד מערכות ליצור ואפילו

וחקירה מודיעין יחידות מקים השלטון המאורגן, הפשע נגד במאבק 1

להקמת לנטייה בנוסף מיוחד), (מודיעין טירור ארגוני נגד גם כך מיוחדות.
גס פועלות כאלה יחידות .{"00^111 ("15)^ג1ן)8 להרוג סמכות שלהן יחידות
שעושה השימוש היא נוספת דוגמא בברזיל. (כמו מאורגן פשע ארגוני נגד
מחוץ מאורגן פשע ארגוני נגד אלה ביחידות האמריקני הממשל
"0111§ 1110106111€111£ ה כמו מיוחדות ביחידות או בצבא לארצותהברית,

.((1)£/0 ^1111101117"

משפט (שיטור, ויג'ילנטיות של התפתחות יש חברתית וסטיות פשע נגד
היוצאות יחידות מוקמות החוק). במסגרת שלא הדין גזר של לפועל . והוצאה
לעתים, מקימים, טירור ארגוני נגד גם וחטיפות. לינץ' כדי עד עונשין למסעי
השימוש ו א בגוואטמלה האזרחי המשמר (לדוגמה, רשמית ויג'ילנטיות
הפניית  באיטליה גם כך השמאלי. הטירור נגד היפני המאורגן הפשע בארגון

מורו. אלדו חטיפת אחרי האדומות הבריגדות נגד המאורגן הפשע ארגוני

המאבקי טירור, בארגון = ובלעדיות שליטה ליצירת רצון קיים הארגונים בשני
לבין "ההגנה" בין המדינה קום לפני המאבק (למשל, בשלטון הוא
;1987 ואח', כרמל ראה הבריטים, נגד במאבק השליטה על "הפורשים"
בארגוני באירלנד). הקתולי בטירור והמאבק כורדיות1; קבוצות בין המאבק
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ובשטחי בעסקים שליטה על בעיקרו, הוא, האלים המאבק המאורגן הפשע
פעולה.

השתי גורמי

בדרך היא, טירור לארגוני מאורגן פשע ארגון בין ההבחנה אידיאולוגיה: ■

מאופיין הטירור ארגון העדרה. או אידיאולוגיה של קיומה עלפי כלל,
הן בולטות מפותחת. יותר או פחות אידיאולוגיה, של בקיומה
גס יש אך הימניותשמרניות, והאידיאולוגיות השמאליות האידיאולוגיות
להגנת או הסביבה להגנת ה"ירוקים'י של טירור כמו אחרות אידיאולוגיות
מודים דווקא טירוריסטיס מאורגן, פשע לאנשי בניגוד לכן, בעליחייס.
להפצת לכלי המשפט את להפוך מנסים הם בביתהמשפט. בעבירותיהם
אידיאולוגיה יש המאורגן הפשע ארגוני לרוב זאת, עם שלהם. הרעיונות
למשל, היפנית, ה"יקוזה" ימניות. אידיאולוגיות שירתו שהם או ימנית
ונגד פועלים ארגוני נגד במאבק המדינה את ושירתה ימניות, במפלגות תמכה
ובעיקר האיטלקית המאפיה גם כך שמאליים. מקצועיים איגודים
את לגייס ינסה תמיד השמאל מאידך, .(1986 ,.^11^00111) הסיציליאנית
השלטון. ואלימות שחיתות קיפוח, טענות בסיס על לצידו, הפשע
מידי, רווח של אידיאולוגיה  עצמו משל אידיאולוגיה גס יש המאורגן לפשע
והשגת החופשי השוק עקרונות של ואידיאולוגיה גדול אפשר ואם קבוע,
שימוש או קיפוח על מחאה של ניצנים גס בה יש לעתים, בשווקים. מונופול
אשמה רגשיות ולנטרל להצדיק להסביר, כדי ואפליה, קיפוח בטענות
נגד פעם מידי מכוונת אלא חברתי, שינוי של אידיאולוגיה זו אין ואחריות.

אחר. או זה חוק

לאמצעי מפנייה נמנעים פליליים ארגונים חברי בתקשורת: השימוש 1

של הפיקוח מוסדות עם כלשהו מקשר גם כמו איתם, ומקשר התקשורת
לכליהתקשורת, פונים הם חמור, וגזרדין הרשעה לאחר רק המדינה.
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את מחפש זאת, לעומת טירור, ארגון העונש. חומרת על להתלונן עלמנת
כדרמה תקשורת, של כזירה פעיליו עלידי נתפס הטירור הפרסום.
8011111111 * ;1986 מ1כ11111, * ?301601 ;1993 (6ת0*5§1,1¥111, תקשורתית

.(1982 ,06 01^

וחיצונית, פנימית יותר, סלקטיבית המאורגן הפשע ארגוני של האלימות ■

את כמסכן שנחשב במי מתמקדת היא הקורבנות. בבחירת ומבחינה
.של סלקציה יש טירור בארגון גם פעולותיו. ואת הארגון את המנהיגות,
האלימות מובחנת. אינה הקורבנות מסוים, בשלב אך יעדים,  קורבנות
כיסוי להשיג הדרך זוהי בקורבנות. הבחנה ללא ופוגעת יותר מבוזרת
לאחרונה, זאת, עם בו). רוצים אינם המאורגן הפשע (שארגוני רחב תקשורתי
קולומביאנים בין מובחנת, בלתי אלימות שנקטו מאורגן פשע ארגוני עלו

.(1995 ,^11111 ראה מאורגן בפשע אלימות (על למשל מג'מייקה, ומהגרים

מסוימת, מדיניות נגד או חוקים נגד אמנם, פועלים, הפשעהמאורגן ארגוני ■

זאת, לעומת הטירור, ארגוני המדינה. של הלגיטימציה את שוללים אינם אך
בנושא מתמקדים הם כן אם אלא שלה, הלגיטימיות עצם על תגר קוראים
מערכת עלכן, השלטון. של מסוימת וחיצונית פנימית מדיניות נגד מסוים,
שאינה כמעט השלטון לבין בדלני או מהפכני טירור ארגון בין סימביוטית
המוסדות בצד להתקיים יכולים פשע שארגוני בעוד להתקיים, יכולה

ממהותם. חלק היא השלטון של כוח למוקדי והסתננות הלגיטימיים,

לא אך המאורגן, הפשע ארגוני נגד מיוחדת חקיקה אמנם, יוצרת, המדינה ■

ארגוני לגבי זאת, לעומת ופו'). סגורים (דיונים שונים משפט הליכי מקיימת
שמדינות יש שונות. פרוצדורות וגם מיוחדת חקיקה לעתים, יש, טירור,
כעבריינים נשפטים וטירוריסטיס פוליטי, פשע בקיום להכיר מסרבות
(על מיוחדים במתקנים יכלאו הם תמיד, אך מתלוננים. הם כך ועל רגילים,
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ראה. ובטירור המאורגן בפשע והמאבק החוק אכיפת מערכת נושא כל
;1993 ,8011111101 >£ 0161111810116 ;1978 ,016111181611 61 31. ;1987 ,^11111

עצומה). בנושא והספרות ;1989 ,^/^(115^ ;1987 ,\£27¥/ * 81111111

הדדיות השלגות

הטירור ארגוני על הן השלכות יש מאורגן פשע לארגוני טירור ארגוני בין לקשר
כדאי הוא לעתים,  כיווני חד אינו זה קשר המאורגן. הפשע ארגוני על והן

לשניהם. ומזיק בעייתי גס הוא לעתים, אולם, לשניהם,

ומהצגתס שלהם ובדימוי בטיעוניהם מפגמים לסבול עלולים ארגוניהטירור ■

יכול המאורגן הפשע עם הפעולה שיתוף מכך, יתרה פושעים". כ"סתם
עלידי למשל, הטירור, שלתנועות "גנגסטריזם'י לתהליכי אותם "לסחוף"

לטירור. ופחות לפשע יותר ה"חברים" מחויבות

בגלל הממשל, מצד יותר קשה מיד לסבול עלולים המאורגן הפשע ארגוני ■

לתגובות מביא טירור ארגוני עם הקשר הטירוריסטים. עם פעולה שיתוף
והמשפט. החוק אכיפת ומערכות הביטחון מערכות של יותר חמורות עונשין

ן הסכגות

את השלטון, מבנה את לערער עלולים הטירור וארגוני המאורגן הפשע ארגוני 8

בקולומביה, למשל, (כמו הדמוקרטיים התהליכים ואת החברתי הסדר
טוטליטרי משלטון שינוי העוברות במדינות ובסיציליה). בניגריה באקוודור,
התהליכים את מחליש המאורגן הפשע לדמוקרטי, צבאי) או ימני, (שמאלי,
ובניגריה, בדרוםאפריקה ברוסיה, למשל, שאירע, (כמו בהם ומחבל הללו
הסחר בשל העם, לבריאות סכנות גם קיימות .(1997,1994 ,8116116^ ראה
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השלטון שיחוד עלידי ואחסנתו, רדיואקטיבי חומר העברת בגלל או בסמים
גניבות של מקרים ידועים לדוגמא, ברוסיה או שבאפריקה, ובמאלי (בניגריה
היציבות לערעור גורמים הס כן, כמו הכלכלה) וערעור המדינה והונאות
אתניים לארגונים מאורגן פשע בין הקשר למשל, (כמו, והפוליטית החברתית
וביוגוסלביה ברוסיה האסייתיות ברפובליקות עצמאות הדורשים לאומיים,
האישי הביטחון ערעור היציבות, ערעור של אלה במצבים המתפוררת).
והליברליזציה הדמוקרטיזציה תהליכי על איום יש הרכוש, ובטחון
געגועים עולים אואז הפשע. עם הדמוקרטיה לזיהוי סכנה וקיימת הכלכלית,
מרידות (עלידי כזה לשלטון לחזור ניסיונות אפילו והיו דיקטטורי, לשלטון
בדרוםאמריקה). הגנרלים שלטון להחזרת ניסיונות או באפריקה, צבאיות

על השפעה ובכוח (בהון יותר עוד מתחזק הבינלאומי הפשעהמאורגן ■

ישתף והמקומי הבינלאומי הטירור רבות. בארצות בסיסים ויוצר ממשלות)
מאורגן פשע בשוקי פעולות עלידי הון בצבירת הפשעהמאורגן עם פעולה
הלאומי הטירור עם פעולה ישתף המאורגן הפשע ופו'). הברחות (סמים,
שלפיה, צפויה, מפעילות בינלאומית סכנה נשקפת נשק. בנושא והבינלאומי
ו/או המונית להשמדה נשק בקניית פעולה ישתפו מאורגן ופשע טירור ארגוני
ימשיך המאורגן הפשע דמוקרטיזציה, תהליכי שעוברות בארצות בייצורו.
אלה התפתחויות על וישתלט והכלכלית, הפוליטית ההתפתחות את לעכב
לערעור רב כוח ויצבור הרוסיות), וברפובליקות בניגריה כיום, (למשל,

,8116116/ ;1996 81ן31ק1ן,1, ;1999 1111לו1^, 61 31.) והכלכלות המשטרים
.1995 15ת1111£1/*\, ;1994

בטכנולוגיות שימוש יכולת כדי עד להתחזק יכולים וטירור מאורגן פשע ■

בתחומי פעולותיהם והרחבת כספים העברות תקשורת, של מתקדמות
פיתוח עלידי (למשל, אלקטרוניות תקשורת במערכות ופגיעה סחיטה

בהם). שימוש ועשיית שונים וירוסים
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העתידית היחסים התפתחות

שלב הוא מאורגן פשע לארגוני טירור ארגוני בין היחסים במערכת הבא השלב
הטירור עם וחבירתו המאורגן הפשע של גלובליזציה קרי, האינטרנציונליזציה.
(התופעה כלכליות. מערכות ושל מדינות של הביטחון על לאיים כדי הביןלאומי,
היו שנים, לאורך 51מ10^מ8ב1131י). 81מ1ךמת0 01§31112^1011 100 הקרוייה
ויצרו מדינתם, לגבולות מחוץ שפעלו מסורתיים, מאורגן פשע ארגוני קיימים
היפני היאקוזה הסיני, הטריאד האיטלקית, (המאפיה בינלאומיות רשתות
תנאים באותם עלו אלה ארגונים והקולוביאני). הרוסי המאורגן הפשע וכיום,
בינלאומיות קורפורציות כמו פועלים והם ותקשורת, בינלאומיים שווקים של
האם מארץ שלוחות להם שיש מאורגן, פשע ארגוני הם אלו כן על לגיטימיות.
מאותה תושבים מהגרים של מובלעות יש בדרךכלל, שבהם, שונים, למקומות
בארצותהברית הרוסים באירופה, (התורכים מוצא ארץ ומאותה עדה
מאורגן פשע ארגוני הם הדופן יוצאי וכף), באיטליה האלבנים ובישראל,
רק משמשים והם בנימוצאם, של גיטאות שאין במקומות הפועלים ביןלאומי,
(כך אנשים ותנועת יצוא יבוא, של לפעולה "114(16 ?081" כבסיסים

בדפוס). (אמיר, אירופה) רחבי בכל ואחרים הניגרים הקולומביאנים,

הפשע את העלו ובשכנותיה, ברוסיה בעיקר מהטירור, לכאורה, הסכנה, ירידת
אנשים, הברחת הנשק, שווקי בסמים, סחר של בתחומים הבינלאומי, המאורגן
על ודיבורים ממש חרדה כדי עד מגיע זה חשש מסוכנים. ובחומרים בנשים סחר
מאורגן פשע בשיתוף בינלאומי, מאורגן פשע שבו מצב  "?** ^13£1024"

עצום. מידה בקנה כספים הלבנת וכן וסמים, נשק של עסקאות ייצרו מקומי,
מחדגיסא, והושקעו, הולבנו שבו הבנק  8801 הבנק של מקרהו לדוגמא,
 ה של כספים ומאידךגיסא, וארגוני,הטירור, המאורגן הפשע ארגוני של כספים

(1993 ,?38838 (ראה בהם להילחם שנועדו אחרות, ביון סוכנויות ושל 01^
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בעיית היא ביןלאומי לטירור ביןלאומי מאורגן פשע בין קשר של בולטת דוגמא
שהופכים למשל, אפריקה, בדרום המאורגן הפשע ארגוני את המממן ביןלאדן,
תחנות של בתקיפות בהצתות, ועוסקים הטירוריסטיות, לפעולותיו לשלוחה
הפונדמנטליזם בשם בידור, למרכזי פצצות ובזריקת ושוטרים משטרה
ומפקיסטן, מאפגניסטן להבריח ועוזר קונה, שהוא סמים בכספי האיסלמי.
הפשע בישראל). (כולל העולם בכל (מוסלמי) טירור תנועות ביןלאדן מימן
הסרבים. כנגד האלבני והטירור ההתנגדות בתנועת קשור האלבני המאורגן
למימון ועסק, לאומיות, בין רשתות שיצר הכורדי הטירור היא נוספת דוגמא
כאן גס (בהולנד). כורדי מאורגן פשע ארגוני סחיטת כולל בסחיטה, פעולותיו,
וכספים. אנשים של גיוס ומקורות מחסה שנותנות האתניות המובלעות חשובות

התגוגה

לקבוצות מאורגן פשע קבוצות בין החבירה לבלימת מוצעות רבות פעולה דרכי
וגופי משטרות בין ובהסגרה בחקיקה במודיעין, פעולה שיתוף כמו טירור,
מנהיגים, נגד מרוכזת פעילות משחיתות); "נקיים" להיות (שחייבים ביטחון
סמים; של ייצור מקומות הרס הון; להלבנות רשתות נגד מרוכזת פעילות
ופשע טירור בקבוצות חברות ונגד מנהיגות נגד הון, הלבנות נגד מיוחדת חקיקה
1^4^6118 * ראה מאורגן, פשע נגד המיוחדים 11.1.0.0. חוקי (כגון מאורגן

של לשכנועם "יצירתיות" בשיטות שימוש ;(1963 ,^/63561 ;1994 ,11055£

"החזרה שיטת (כמו מידע ומסירת הסגרה קנייה, לשם וטירוריסטים, עבריינים
חומרת הפחתת ו/או חיסיון מתן המתירה האיטלקי, ?6111111 ה  בתשובה"
עם פעולה ששיתוף לטיחריסטים, הבהרה מידע); ומסירת הודאה עבור האשמה
אידיאולוגית, מחויבים אינם בדרךכלל, פושעים, כי כדאי, אינו פשע ארגוני
נגד מודיעין איסוף הטירוריסטים; על סודות לגלות יחסית, בקלות ויכולים,
ביפן, רקיו" "שין  ה (כמו 3\ירוריזם של סימנים שמראות חשודות, קבוצות
פשע קבוצות לגבי מודיעין איסוף התחתית); הרכבת נוסעי את להרעיל שניסתה
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שלב זיהוי. המנהיגות, איתור בארגון, החלשות החוליות איתור מאורגן
פעולה שיתוף וכמובן, סימביוטי); או טיפולי (חמסני, הארגוני ההתפתחות
1)11ח8011 >£) מאורגן ולפשע לטירור הנוגעים בתחומים ביןלאומי ותיאום

^111131115 >£ ; 1995 ,^31*1 ן 1987 ,^3101 * 8011111 ;1993 ח0^8§0161111,

ראה מסוימים במקומות פוליטי טירוריזם בחיסול הצלחות על ;1996 ,33^0113

.(1984,112^111

ביבליוגרפיה

.221 189 עמ' ד', כרך פלילים, מאורגן, פשע ,(1994) מנחם אמיר

וסטייה עבריינות ותוצאות, תנאים תיאוריה,  ביןלאומי מאורגן פשע (בדפוס), מנחם אמיר
חברתית.

מערכות. הוצאת הביטחון, משרד הגרילה, על ,(1987) (עורכים) א. רובינשטיין י., הרכבי

ההגנה. לתולדות המרכז טבנקין, יד וטירור, מאבק ,(1987) ואח' מ. כרמל

11ו1ג11\/ ]. (1999) 1116 ת0ו1(1!0יץ£ 07 6§3ח0!ק5£ <<161\\'011>$ 4ה4 7116 518ח0 07
31וו10ז3וו161וו1 ת51ח10ו76 /106 01015211 ^126ו015£11 011016, :ר>1 ^/1300 £., (6^.\ 0101331
1)17.6ח01£3 6ח1ו1€ /1/14 1016108110081 יע11111€£5 /\5//0/{£7, .קק .313

ץ|וז1^ [\4. (1987), §ת311נ1ךו001 ,1ז81ח6110ד 1<1: /*#ע1 11. 1)וו\> 9.£. 11ז1וו[8 (6^3.),
<0161031101131 :ות18ץ0ץ61ז 7/10 06100013110 ,108011קק\/ 0.1.0.]., '>61511'\1ח(1 0^
■11110018 ^1 י0§ג10ו1€ .קק 4159.

1ווו1^ .1'א (1988), 031ו0111ק וח5ח6110יר 4וז^ ח0וז1ות00י ,'י(3111ת1וחח0 :ח1 ^/31^ /?. 4ה4
11.£. 5011111 (6^5.), 10161113110031 ?611011510 13110031£ל|0 1581168, 0.1.0.].,
י>61511'\01(1 018/11ו1111ר01 ,0§103ו01 .קק .95111

11ו0\/ 1\/1. ( 1 993), 7116 11613110051110 660י\\861 1016103110031 01230126(1 11016€ \116
1016103110031 7611011510, 61ק3ק ?1686016(1 ,4( 6ו11 31ת3110תז16ו11 1031§10010וחח0
500161^, .)68ק1£^811 ^1121181, 1993. ;■, .

11וו1\/ /\4: (1994), 1100ק111ץ00 ^126ח3§101)0^ 011016, :ח1 ץ^1108ח86 .ס 61 31. (6(15.),
00111101100 10 <\ £1130£10€ :1)011י\ץ 00103115005€, 711601165 ^0(1 £0001101110
8113|6£168, ,וח5316ג611(. 1ת6וחון61'\00 ,§ח[1מ11ק .קק 315. ;
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//ה/4 \4. (1995), 12601ח3§01 011016 01ח^ ^1010006, 8111(1165 00 011016 406 011106
?167601100.4: .קק .4159

1ו113001^ ?. (1986), ^13113 611510685, 1000100 6150¥ ?1655.

001*165 8. 61 31. )1985(, 4 00006011131 ;011ץ\13016י? ^01 ;\03172102 1611011501
0101105. 1*30(1 0131100ק001 .1985

ח6ז5ח01611 £. 61 31. (6015.) (1978), בח76110115 .404 1031זזו11€ .11181106. ח10§ו1ת6^
.800145

.^11)61?ח16ו61 (1989). .ת51ו61101ז31€0\1 83310 800^.5

^/16/ ./. (1995), 0003, 0003106 ,404 560016115(35, //// 11111)171116 0. (601.), 0101131
5ח10)ח16זוו0 01 £141<1 ץ511ת6*1ז1 6ת111€ 400 ^0^ \511ת116ו1 .^1ת000 0.1.0.].
^ו5ו6'\111(1 .קק,0§103ו01^015ח011111 .184206

וזוו51331נ01^ £. (1972). ?11011^6 1161)615. ?.611030

ז11¥\16{ 0. (1984), 1116 655ח10^6^£ 0( }6110115י11117\, ?0110165, 6ו11 ץ}176151חס
?1658 .61163ת1^;:<0

ח13ק3<1 ,.ם 0111)10 4. (1986), .23וו^31¥ ת01150^ .'>6516י\\

^30)116111 ¥1. (1987), 1116 ^6£ .1ת16110115)0 16^ט .ח'\\810

166 111 1^. (1998), 2חו1££111זז8 :ת10)()326נחז\. 1116 ^1101631 81001; 1\131^61 111 1116
100ת[618071611חז01י;1 /)ה4 ,6ק1110£ 5{. 5יח1)431\ ?.1655

6וו510"ח171^ א (1993), :וז21ח16110 6ו11 1^£16)13 ,ח10ז60חח00 :ח1 6ח510§ח171^ <■!., 1116
\\^31 ,511611011201ת31£\> ח10§ח1\6^1 8001(5.

3ו81ק11^ ?..(1,988), 1116 1^016 0? 010§5 01ח3 0111§ 113^101(10§ ח1 6ו11 16כ71811ת1 \\/31,
101 3101י\1י 0., 1^11ת81 9.£. (6018.), 1016103^0(131 י.1ח16110115 613110031ק0 1551165.

.נ.0.1.0 001761511)/ 018מ011111 ,0§103ו3101 .קק .177190

3ו81ק11^ ?. (1996), 1130503110031 01§30126(1 6וזות0 5¥. 6ו11 ^131100 8(,316
31ית3110מ5ח3יז1 1)26ות01£3 .(1)6.2ח111€ .2148.קק

5113ק11^ ?.(199,1), ז60וח511606011070176י3כ0111 ח1 0111§ 113{101¥(!0§: 1116 001103  13
011310113 03563, 10: ?10001 8. (6(1<, 1016103110031 1611011501 : ?01107 1010110311005,
ץ}ו017615(1.1..0.1.0 0111110015 ,0§103ו3101 .קק .131

128



5 מס' וחברה משטרה תשס"א2001

1605ו13\ /\, 110353 8. (1994), £01110קא5 11.1.0.0. 10 5351610 ,6ק1110£ .101111131 01
ץ00161000131ב< .ץ4)011031.11151106,10ו1€ .קק 267289.

ח13111\ ./., 110111300 4. (1992), \11111103110031 011016: 7611011501, 501003£6£,
1£5ו01 1ז1ז^> 1)6ו10^ £7131110100, 83§6.

^1000111110^ 0. (1988), 7116 §ח1ת11>8 ?3111 16ז£ מ13י\610? ,וח5ח76110 ///: 011ק3ק13ן .0
(6^.), 1081(16 ,5ח0ו761101151012301231 ^ו^!7} 0355, .קק 109129.

1\41115 .(. (1994).■7116 1)ת161£1011)ח^ :י\חו0ת00£ ^11616 16ז1ו01 ^0({ 1מ16זזח61י\0€
,1306(1ת1£ .ץ3^16כ00111

.10111.1ץ13> (1993), 1116 0111§5111ח1 :'>\ז01ת00£ 8130^ 61^ז13^] 8ת613110ק0 0^ 113ת6ט0
^\3^5.011106,1ח10}30123^0 ^ח^ 5001310<13026,20: 1731.

^0/136^ ,$. (1987), 03160111501 0^ ?116 116^01111100151, /"; 1,30)116111 ,.י\\ 3001 /י
/4116\300161 (6015.), 7116 761101151 1163(161, ,10ט£60>? .קק 6972.

0013 1^. (1986), \ ?01111031 01^301231100 0103011ק\/ 70 7130503110031
7611011510, 01660^0001 ?1655■

?35535 ^1. ( 1993), 1110111131ז8 80111065 01 10031ז6103}10 011^06: י>0110? 1^655005 ?1001
11168001/\1?311, , 011106, ^3^ 16ז\ 800131 1130£6,20€. .קק 293309.

?013001 }. (1988), 1)0(£16151300110 76110118011 ,5ק01011 8113162165 30^ 1^,6500056
?16011069311, 011. 1, .קק 122.

011ק3ק3^ 0. (6(1.), (1988), 1051(16 761101181 0123012311005, 13010י? 0355,

1161011 .י\\ (6(1.), (1990), 0112105 01 7611011510: ?5^0110102165, 1(11010£165,
711£010£165, 81316 011\110(1, 6§1101נ03011 ץ1!615'\1101 ?.1655

1111610 £., ?3011101 \\/. (1986), 7116 1\1010 1\10131|1\ ?13^1 7611011810 <^5 4 800131
013103, 7116 '>61511י\111(1 0§011103י011 ?.1655

011ק3קמ^ 0. ( ) 97 1) ^55351031100 3*16 761101!501, 0303013, 19. 8651 ?110110§.

]1110^68 ./., 5113ק1,11 ?. (1988), 901861060 01 7116 !56ק'>0031ק^/ 010<' ?1113 ?1160010603
3001 7116 ^ו16^ ^'01101 01501(^61, 10: 1116'\1נ71111 0. (601.) 0101)31 01016051005 01 £01<1
111160511\ 6ת0111 3001 ¥\0ו1 ¥10160511 0000101. 010] '{61511י\01ע 01 11110018 31

011103§0, .קק 929. .";:■■■,

129



כיניהס והקשר השוני הדמיון, מאורגן: פשע וארגוני טירור ארגוני אמיר מנחם

1)11זו5011 4: (1996), 7116 1,1111(5 ח66'\\:861 31ח3110ת5ת3!7 1)126ח3§01 6וח011 311(1 761101151
,6וז0111 713050311003101£60126(1 011016,2(4): .קק .4082

1)1ו801111 /{., 01611081006 /?. (6018.) (1993), 681610י\\ 1*68000868 10 7611011810, )1ח13?
.0385

1<1ר11ו801 /^., 06 £0133 .נ (1982), £0ה0/6/¥ .46 000101001(:31100: 108012601
ו61101180ז 80(1 ז681611¥\ 8^\16ל! 1\16(113, .5086

0/1/77/4$ /{., ח13ז1§ח10. 11. (1988), ?01111031 7611011801. ;\ ^6^ 0111(1 :0יד ^01018.
711£0<168 311(1 1^11613^1116, ח7130530110 8001>8.

'>6116ו51 1.. (1994), 31ח3110ו81ת3ץ7 12601ח3§01 :6ות011 ה4 :1ח6ת1וחוז11 }163ו71 70 6ו71
^131100 ,?6ז3)8 310111116103110031זו1ו01(. ;\?13118,48(2), .קק .2037

5116116)' 1. ,(ל199) ?051 80\/16{ 12601ח3§ז0 :16ז1ת0 ^ <16\\' וח01? ,1זז18ח3ח01143ו11ט1י/י01
ת1 $1ז31)11!^\ .ק (6(1.), 111188130 1)126ח01£6 :16ה011 ;\ י\\6א 7111631, ^ח13י? 0358, .קק
.122139

^וו11ץ516 0. (1981), 7116 7611011^161^01^, 6611^6167 6001^.8

§ח516111 0. (1991), 71116\68 :1)011י\ץ 7116 7111631 017116 ץ\6^ 101€)31 ;011^61א 01
01230126(1 ,16זןו01 ת10ז>81 * ו1}8011115

7110111111 ?. (1994), ^01111031 \0ז0000£ * 1116231 01025 10 ,13(11זז0111€ 6חח'>^1
י61תו161ק .ס/יק

116ו'\711151 0. (6>1) (1995), 010631 01016081008 01 81211 ץ511ת16ח1 16ז0111 * 13<¥
¥110160311 0000161, ץ1!618'\1ח(0.1.0.11 ,018ח111ת0 0.§103ו01

^/31*1 11. )1995(, 013<' /1163 .■3ת6ות0ח116? 6ו)7 §ח1§ן31ך!0 0311116 12601ת3§01^0 16ז1ת0
311(1 ,וז761101181 011011031.1115(106 1016103110031, 1 1(2), .קק 1621.

314י\\ 11., 81111111 //.£. (6(18.) (1987), 1016103110031 7611011501: 7116 001068110
.ז..116800086,0.1.0 /י61811ע1ח11 ,015ח051111 011103£01

^310113^' 0. (1989), ?01111031 76110118011 ,ץ711601 73€11€8 30(1 00110161
^163511168, 1)00עעח0166 ?1658.

1¥655611^1. (1963), 7116 6§ח3ו01י'>1130ק8ח00 /\5 3 ח0ק63י\\ 1)126ח3§5101ת31§.\/ ,6ות011
^011603106 1,3^^61, 38, .קק .689699

130



5 מס' וחברה משטרה תשס"א2001

ו!30ח1<111י\\■ ?. (1979). 7611011810 <<ת8 7116 111)6131 8*3*6, ]\!6\\' 011¥; ץ1!615'\וחע
?1038.

$1ז11131ו^> ?. (1995), ?116 <16\\' :1ג71116 1גח110גח5ח13ז 1גח1וח011 5ח110ג12ח3§01 1)ח3
21ח0ו31חז16ה1 ,י\1ו56001 .5ת10*28ות8101£3מ1תוו01 9 (3 * 4), .קק 319.

8וח11113¥\ ?., 3ח0'\83 £. (6(18.) (1996), 6ו1יך 1)£11ת[1 5ת3110\1 30(1 131ז0ו*3ת8ת13ז
,6זחו101)26ות3£י01 ?120^ 0338.

131



משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 164133 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח11נן88) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הפלילית והחקירה שיפוט הטיות
אלעד* איתן

^'2000 קי;/' /?'£/ק £/6ע ,20*0 ק^קלי/ קא''גלקמ. (1ת>ך9£

אחרים, לאנשים בדומה משטרה, חוקרי כי שמצא, מחקר מסכם זח מאמר
יכולתם של חסר ולהערכת שקרים לאבחן יכולתם של יתר להערכת חשופים
הטיות שהן וזמינות, עיגון במונחי הוסברו המחקר תוצאות שקרים. לספר
על הללו השיפוט הטיות של בהשלכות דן המאמר היטב. מתועדות שיפוט
אל החוקרים של יחסם ועל בפרט, הפוליגרף ועל בכלל הפלילית החקירה

הפוליגרף.

השקיפות, אשליית זמינות, ותיקון, עיגון שיפוט, הטיות מפתח: מילות
פוליגרף. פלילית, חקירה

מושחת". בעולם החי טוב אדם שהוא יודע אחד "כל
סארויאן ויליאם

מבוא

החיובית ההתנהגות את ומסבירים חיובי, באור עצמנו את לראות נוטים אנחנו
שאני משום הכביש, את לחצות לנכה ("עזרתי יציבות תכונות של במונחים שלנו
נאותה הבלתי ההתנהגות את מייחסים אנחנו לעומתזאת, מתחשב"). אדם
אותי"). עיצבנו שהם ס משן עצמי על שליטה ("איבדתי חיצוניים לגורמים שלנו
ולמצוא שלנו, החיוביות הפעולות על קרדיט לעצמנו לתת לנו מאפשר הדבר

רצויות. בלתי לתוצאות לעזאזל שעיר
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הפלילית והחקירה שיפוט הטיות אלעד איתן

של לקבוצות נתנו שבו מחקר, זה בנושא ערכו (1977) 801116111^61 * ^111161

מקרי היה המשוב נכשלו. או הצליחו אם להם הודיעו ואחרכך מטלה, נבדקים
הקבוצות שחברי נמצא, הקבוצה. של האמיתי לביצוע קשר כל ללא לחלוטין,
חברי מאשר הקבוצתי לביצוע יותר רבה אחריות עצמם על קיבלו המצליחות
מעריך אחד כל אס ברורות. קבוצתית עבודה לגבי ההשלכות שכשלו. קבוצות
מתאים. לתגמול מצפה גם הוא באמת, משהיא יותר כגדולה תרומתו את
נכשלת, הקבוצה אם נכון. הוא ההיפך גם תסכול. קייס  ניתן לא כשהדבר
רואים הם עונש, עליהם וכשמוטל לכישלון, מאחריותם להמעיט אנשים נוטים

שלהם. האמיתית לאחריות פרופורציונלי כבלתי אותו

הצרפתי הפסיכולוג שערך מחקרים זה בעניין מצטטים (1979) 618ץ4\[ * 111(11

מוט. של אורכו את לאמוד נבדקים מארבעה 00>101 ביקש אחד במחקר .00(101

מהו לנבדקים הודיע והמודד המוט, נמדד שלו, האומדן את ציין אחד שכל אחרי
שלהם ההערכה איכות את להעריך הנבדקים התבקשו אז האמיתי. אורכו
של מזה יותר מדויק היה שלהם שהאומדן העריכו וכולם לאחרים, בהשוואה
ישרים עצמם לראות נוטים שאנשים ,001101 מצא אחרים במחקרים האחרים.
תכונות הן ויצירתיות שיושר משום מאחרים, יותר ויצירתיים מאחרים יותר

אנשים. על מועדפות

לשער, ניתן מועדפת, תכונה היא גם אחרים אצל שקרים לאתר שהיכולת בהנחה
היא זו אולם, מהממוצע. כטובה שקרים לגלות יכולתם את להעריך יטו שאנשים
היא נכון הוא מסוים מידע אם שהקביעה משום שיפוט, הטיית או יתר הערכת
הדברים על ובהסתמך מתקן, משוב בהיעדר .(1985 (1£111ז1<1£, קשה משימה
תואמת בגילוי ההצלחה אין סותרים, רגשיים ביטויים על ולא אומר שהדובר

.(1997 ,10£)1511) היתר הערכת את
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הקונה אין רבות פעמים יום. היום בחיי דוגמאות יש שקרים לאבחן לקושי
מסתכל הוא תשובה, לקבל כדי טרייה. שהסחורה בטוח מאפה לדברי בחנויות
בת היא העוגה שאם היא, ההנחה טרי!" זה "האם ושואל: בעיניים עמוק למוכר
עלפי בשקר להבחין הקונה יוכל יודה, אם.לא וגם בכך, יודה המוכר יומיים,
שהקונה התשובה מתרחשים. אינם הדברים ששני אלא המוכר. של התנהגותו
שהמוכר שיעיד, סימן גם אין מהתנור. יצאה אך וזה טרייה שהעוגה היא, מקבל
לשקר, אמת בין להבחין מסוגל שהוא שלו, התחושה על מסתמך הקונה משקר.
מלווה משקר, אחר אדם מתי לומר יכולתנו של היתר הערכת העוגה. את וקונה
נחקרה היתר ביטחון תופעת נכון. הוא שעשינו שהשיפוט יתר, בביטחון תכופות

על מדווחים שאנשים נמצא, .(1977) 00111611816111 * ?#18011110 עלידי בעבר
הצלחה). 500/0 (סביב אקראי הוא שלהם כשהביצוע 700/0650/0 של ביטחון
ציורי שניםעשר שלהם הנבדקים לפני הציגו ח001116118161 * ?#18011110

התבקשו כן מאסיה. ואיזה מאירופה הוא ציור איזה לקבוע מהם וביקשו ילדים,
הייתה ההצלחה רמת נכון. הוא שהשיפוט ההסתברות את להעריך הנבדקים,
הוצגו אחר במחקר .680/0  בשיפוט הממוצעת הביטחון ורמת בלבד, 530/0

מניה איזו להעריך, היה הנבדקים ועל בבורסה, הנסחרות מניות שתייםעשרה
פחות מעט בלבד, 470/0 הייתה ההצלחה רמת מסוים. זמן בפרק תרד ואיזו תעלה
של המסקנה .650/0 הייתה הממוצעת הביטחון רמת אולם אקראיית, מקביעה
בשיפוט הדיוק כשרמת ביותר, משמעותי הוא היתר שבטחון הייתה, החוקרים

האקראית. לרמה קרובה

אבחון בתחום היתר ביטחון תופעת את חקרו ,(1990) 061111^ £ ^111161.

נוטים דוברים,1 של אמינותם את לשפוט שהתבקשו שאנשים והציעו, השקר,

061^ * לפי היתר הערכת בשיפוט. שלהם ההצלחה את יתר הערכת להעריך

האמיתית. הביצוע רמת מעל 200/0100/0 בין היא ז11116\
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(1980) 0606111)^01161 ראייה; עדי של בעדויות תכופות מתגלה היתר בטחון
הדיוק למידת ראייה עדי של הביטחון רמת בין בקשר שעסקו מחקרים, 43 סקר
שבה הביטחון, לרמת העדות של הדיוק רמת בין קשר שאין נמצא, העדות. של

מוצגת. היא

כך ומיידי. סדיר משוב עלידי בשיפוט היתר בטחון את לבטל ואף לצמצם ניתן
איכות לגבי קבוע משוב המקבלים אוויר, מזג וחזאי מקצוענים ברידג' שחקני
; 1987 ,^61611) בשיפוט יתר בטחון מפגינים אינם עושים, שהם ההחלטות

את מחזירה הביצוע על משוב שקבלת נראה .(1984 ץ11נן1111> 81 610\11¥

יותר. מציאותית לרמה בשיפוט הביטחון

בפרט, בפוליגרף ולבדיקה בכלל הפלילית לחקירה אלה תופעות נקשור בהמשך
הזמינות, והטיית העיגון הטיית  מרכזיות שיפוט הטיות בשתי נדון קודם אך

שקרים. בגילוי היתר הערכת לתופעת הסברים שמציעות

היא שקרים באבחון מרכזי תפקיד הממלאת שיפוט הטיית העיגון: הטיית
מרוחק איננו מתוקן שאומדן מציעה, ההטיה (133ל1§1101101111^). העיגון הטיית
את הדגימו (1974) ^81ז6י\1 * 3111161113£*1 הראשוני. מהאומדן מספיק
מאפריקה האו"ם חברות של היחסית השכיחות אם נבדקים כששאלו ההטיה,
יותר כגבוהה היחסית השכיחות את העריכו הנבדקים .100/0 מ נמוך או גבוה
של היחסית השכיחות האם נשאלו, אחרים נבדקים .250/0  ל הערך את ותיקנו
להם נראה הראשוני האומדן .650/0  מ נמוך או גבוה מאפריקה האו"ם חברות

שבשני עולה, מהממצאים ל0/*45. היחסית השכיחות את תיקנו והם מדי, גבוה

. . ההתחלתי. לאומדן מידי קרוב התיקון נותר המקרים
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להאמין נוטה הוא אמירות, של אמיתותן את להעריך אדם על מוטל שבו במצב,
האמת" "הטיית וקרויה רבים במחקרים נצפתה זו תופעה לפקפק. מאשר יותר
ניתנת האמת הטיית .(1985 ,1)6?31110, #810110 ;15851161 ן 1992 (10גן5?6(1,

הוא הנאמרים הדברים של תכנם שמשאירים הרושם עיגון. של במונחים להסבר
חשד, השומע בלב עולה אס עוגן. או התחלה נקודת משמשים ואלה חזק, רושם
מספיק, איננו התיקון אולם מתקן, הוא אמת, אינם שנאמרו שהדברים
היא, התוצאה להשפיע. מוסיפה הדברים מתוכן המוקדמת וההתרשמות
י למידע להאמין אלא נותר לא וליחיד לתמיכה, החשד זוכה לא רבים שבמקרים

,11,06811161£ג1יך61^0ו1984,21). 0016115 * ^11011) לו שנמסר השקרי

התחושה, ומתחזקת האמת, הטיית מתחזקת הכישלון, לגבי משוב בהיעדר
אמת. אומרים הס ומתי משקרים אנשים מתי לקבוע, מסוגלים שאנחנו
מהממוצע. טובים שקרנים כתופסי עצמנו את מעריכים שאנחנו היא, התוצאה

הקרויה אחרת, עיגון הטיית פועלת כאן שונה. המצב הדובר של המבט מנקודת
אדם השקיפות, אשליית לפי .(11111810110/ (ץ6110ז3ק115118 השקיפות" "אשליית
למצבים קשובים אנשים הפנימי. מצבו את לקרוא האחר של ביכולתו מגזים
מסוגלים אינם שהאחרים יודעים, גס הם בהם. ומתמקדים שלהם הפנימיים
צורה, באותה אותם ולקלוט ולתחושותיהם, לרגשותיהם למחשבותיהם, לחדור
להעמיד מתקשים אנשים אותם אבל הפנימי. מצבם את קולטים עצמם הם שבה
איננו עושים שהם התיקון העיגון. אפקט בגלל האחרים, אותם במקום עצמם
ומוסגרות, החוצה דולפות הפנימיות שהתחושות הרגשה, וקיימת מספיק,

המצב. של אובייקטיבי ניתוח עלפי מוצדקת שאינה הרגשה

השקיפות אשליית את שחקרו ,(1998) 011071011, 8^118^ 86 ^[601^60

סיפורים". מספר ''הלב פו אלן אדגר של סיפורו באמצעות ההטיה את מדגימים
חוקרי שלושה עם משוחח שהוא בשעה רגוע, להיראות משתדל הסיפור גיבור
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המקום, מעל בדיוק עומדים שהשלושה העובדה, לאור לו קשה הדבר משטרה.

מתחיל והוא ויותר, יותר חרד הופך הגיבור שרצח. אדם של גופתו את טמן שבו
הוא שבעצם שהקול, משתכנע הוא לקרבן. מיחס הוא שאותן לב, פעימות לשמוע
ומסגיר בלחץ עומד לא הוא לבסוף, החוקרים. עלידי גם נשמע שלו, לבו הלמות

: ■ עצמו. את

וכל במעגל, נבדקים חמישה הושבו ולפיו ניסוי, ערכו (1998) 011071011 6* 31.

אחד כל אמת. אמרו הארבעה ויתר שיקר אחד סיפור. סיפר בתורו אחד
התבקש והשקרן השקרן, מיהו לקבוע התבקש האמת דוברי מהמשתתפים
הבא בסיבוב ששיקר. זה שהוא נכון שינחשו המשתתפים מספר את להעריך
סיפר מהמשתתפים אחד כשכל סיבובים חמישה נערכו וכך השקרן התחלף
את יתר הערכת העריכו שהשקרנים הראו, התוצאות שקרי. סיפור בתורו
שונה שאינה ,25.60/0 של ממשית גילוי רמת לעומת (48.80/0) שיתגלו ההסתברות
הסברים לבחון שנועדו הניסוי, של שחזורים בשני 0/ס25. של האקראי מהניחוש
באשליית תומכות התוצאות דומות. תוצאות התקבלו לממצאים, חלופיים
בולטים אינם שלהם שהשקרים למרות חשופים, חשים שקרנים השקיפות.

י במיוחד.

סדיר משוב עלידי מנוטרלת להיות יכולה האמת הטיית כמו השקיפות אשליית
השקיפות תחושת מתגלים, אינם ששקריו רצוף, מידע מקבל אדם אס ומיידי.

גובר. לשקר ביכולתו שלו והביטחון פוחתת, שלו

אחרת, שיפוט הטיית היא (^31131311117) הזמינות הטיית הזמינות: הטיית
מתבססת הזמינות הטיית .(1974) ץ<6131\1 * ^311116111311 עלידי המוזכרת
בקלות. בהם להיזכר שניתן בעבר, דומים אירועים של בולטות דוגמאות על

כך, בעתיד. יחזור דומה אירוע אם להערכה, בסיס משמשות אלה דוגמאות
מעלה מסוימת, באוכלוסייה הלב התקפי שכיחות לגבי שנשאל אדם למשל,
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את ועושה לב, מהתקף שסבלו אוכלוסייה, מאותה אנשים של דוגמאות בזיכרונו
הדוגמאות. אותן פי על שלו ההערכה

המעריך את להכשיל גם אך נכונה, להערכה להוביל עשוי בדוגמאות השימוש
בארצות סטודנטים ^5ז6ע! * בנ18מ6ג1ג81£ שאלו למשל, כך, עקבית. בטעות
בתאונות מאשר טירור בפעולות נהרגים יותר רבים ישראלים האם הברית,
גדול הטיתר קורבנות שמספר השיבו, האמריקאים הסטודנטים רוב דרכים.
בארצותהברית שסטודנטים משום זמינות, של טעות היא הזו הטעות יותר.
שומעים ולא בישראל, דמים מחיר הגובים טירור, אירועי על לידיעות נחשפים
טירור נפגעי של זמינות דוגמאות לשלוף יותר להם קל תאונותדרכים. על
במדינה שאירעו לתאונותדרכים, דוגמאות למצוא יותר להם וקשה בישראל,

ישראל. כמו רחוקה

זוגות של האחריות תפיסת את שבדק מחקר, ערכו (1979) 11033 * ץ81001

הזוגיים, היחסים לגבי שאלון למלא נשואים זוגות 37  מ ביקשו הם נשואים.
וטיפול הבית ניקוי כגון בפעילויות שחלקו מעריך, הווג מבגי אחד שכל ומצאו,
זאת מסבירים 11035 £. ץ81001 לו. מייחס האחר שבןהזוג מזה גדול בילדים
יותר לנו וקשה שעשינו, חיוביים דברים לזכור לנו קל כלומר, הזמינות. בהטיית

אחרים. שעשו דומים מעשים לזכור

שבו אירוע, זמינות. של הסבר הוא שקרים באיתור היתר להערכת נוסף הסבר
סיכוי ויש מבחינתנו, מוצלח אירוע הוא לנו, שיקר אחר שאדם לגלות, הצלחנו
מקרים, של זמינים זיכרונות לנו שאין כמעט זאת, לעומת אותו. שנזכור טוב
השקרים שרוב השקר,משוס את לגלות הצלחנו ולא לנו, שיקר מישהו שבהם
מתחזקת שלנו, הכישלונות לגבי משוב בהיעדר לעולם. מתגלים אינם האלה
אומרים הס ומתי משקרים אנשים מתי לומר יודעים שאנחנו התחושה, אצלנו
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באיתור מהממוצע יותר טובים שאנו בהערכה, ביטוי זותקבל תחושה אמת.
שקרים.

הפלילית בחקירה השקיפות ואשליית השקר גילוי הטיית

משקרים אנשים מתי לקבוע מסוגלים שאנחנו אמונה, היא השקר גילוי הטיית
בגילוי שעיסוקם פליליים חוקרים שגם לשער, מותר אמת. אומרים הס ומתי
החקירה על להשפיע אמור הדבר כך, אכן אס הטיה, לאותה חשופים שקרים
בהם המתחרה כלי הפוליגרף, לבדיקת החוקרים של היחס ועל בכלל הפלילית

בפרט. שקרים, באבחון

מכוונות שכולן עיקריות, חקירה טקטיקות 15 סיכמה (1994) ^11)1618011£

ליכולתו ביחס הערכתו את ולשמר החוקר, אצל שהתעורר בחשד, לתמוך

מצויה 1615011£כ10111 דיווחה שעליהן השיטות, בין לשקר. אמת בין להבחין
לו שכדאי למסקנה, יגיע שזה עד החשוד את להפחיד יכול החוקר ההפחדה.
מצפה אתה "האם או לי" תשקר "אל כגון:, אמירות ולהודות. אמת לומר
יודע שהוא הנחקר, בפני מתריס החוקר הזו. בטקטיקה נכללות לך?" שאאמין
שקרים. באמצעות עצמו על להגן סיכוי לנחקר ואין לשקר, אמת בין להבחין
אס שלו. האבחון בכישורי החוקר של הביטחון את מחזקת כזו התבטאות
את החוקר יזכור חדש, מידע מגלה או חלקית מודה והנבדק מצליח, התכסיס
טקטיקות נחקרים. של שקרים עם להתמודד ליכולתו בולטת כדוגמה המקרה
לא שהשקר ההדגשה, כמו הנחקר, של ההגיון אל פנייה כוללות אחרות חקירה
או התאמות אי לחפש ניתן המצב. את יחמיר עוד הוא תועלת, חסר שהוא רק
הקושי לנחקר. ולהציגן יותר מאוחר בהן להשתמש כדי הנחקר, בגרסת סתירות
: . , נוסף. מידע להסגרת להוביל עשוי הסתירות, עם להתמודד
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על כופים הנחקר, של שקריו את לאתר ביכולתו החוקר שמפגין היתר בטחון
את להסגיר עשוי הוא מכך כתוצאה הקלה. לחפש לו וגורמים להילחץ, האחרון

עשה. לא שהוא בדברים להודות גם עלול הוא אבל שקריו,

בספרו המתאר ,<1061 ?6110^3 את מצטט (225226 ע' ,1992) 011(1]01135011

את 3/ע16110;1 מתאר היתר בין ולמאסרו. להרשעתו הובילו חקירה תהליכי איך

שוטר היה ?6110^8 לו. עשה הדבר ומה באשמתו, החוקרים של היתר בטחון
לרוע .67 בן חוב גובה לרצח בחשד נאסר 1970  ב מונית. כנהג שעבד לשעבר,

ראייה ועד הנרצח, של השמות בפנקס חמותו של שמה נמצא ,?6110\\'3 של המול
האלה, ה"ראיות" על בהתבסס הרצח. ביום למונית נכנס הנרצח את שראה טען,

משטרתית חקירה עבר הוא הרוצח. הוא ?6110^8 ש המשטרה שוכנעה

 ש עדים "שכנעה" המשטרה הודה. לא אולם שעות, כשש של אינטנסיבית
המשטרה האחרון. את פגש לא שמעולם למרות לנרצח, טינה שומר ?0110^8

המוניות חברת רישומי כמו 8^י6110?, של באליבי התומכות ראיות, "איבדה"

הרצח. בזמן היה היכן המציינים עבד, שבה

לאחר תנאיי על שוחרר הוא מאסר. שנות לשבע ונידון ברצח הורשע ?6110^8

זוכה 1985  וב האמיתי, הרוצח נעצר יותר מאוחר שנים מספר שנים. ארבע

באנגליה. העליון ביתהמשפט עלידי אשמה מכל ?6110^8

ואת החקירה שיטות את מאיר הוא הודה, לא מעולם ?6110\\'8  ש למרות
חזקים אנשים של שווא להודאת להוביל שעלולים הפסיכולוגיים, הגורמים

מה בקרבי. זוחלת פחד של תחושה והרגשתי זרם, האדרנלין זמן, "באותו פחות:
"הפחד .(225 (ע' כאלה" דברים ימציאו לא הם לעצמי, חשבתי קורה? השם למען
מדוע זאת. שעשית יודעים "אנחנו כמי: דברים לומר התחיל כשהחוקר גבר,

להרוג התכוונת שלא יודעים ''אנחנו  או מעליךל" האשמה עול את מסיר אינך
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לצעוק התחיל החוקר יותר. נחוש הפך הוא לחפותי, לטעון כשהמשכתי אותו".
יכולתי לא ונשברתי. הפחד, אותי עטף זה בשלב הלוח. על באגרופיו ולדפוק
נכנסתי לזרום. המשיכו הן אך בדמעות, ללחום ניסיתי ברגשותיי. עוד לשלוט
שעות "שש .(225226 (ע' מפי" מילים להוציא כדי בעצמי ונלחמתי עמוק, להלם
מה כל שלי. אחת למילה אפילו מאמינים אינם עדיין והם אינטנסיבי, תשאול של
קשר לי ושאין הנרצח, עם נפגשתי לא שמעולם היה, ואמרתי וחזרתי שאמרתי
הפכו והם גבר, המתח ובקולם. בפניהם הופיעו ותסכול עייפות סימני לרצח.

הפך שלהם הסגנון ההתחלה. לנקודת וחזרנו שלם, מעגל השלמנו יותר. נרגזים
אגרופים והטחת צעקות עלידי הפחד מפלס את בי העלו והם יותר, תוקפני
בפשע להודות יכול אתה איך מפשע, חף אתה אם אבל גבר, הפחד בשולחן.

.(226 (ע' ביצעת"ל לא שאותו

לשקר מהם הדורשים חקירה, בתכסיסי חוקרים משתמשים החקירה במהלך
השקיפות, אשליית את להקטין עשוי זה מאידך. טובים שקרנים ולהיות מחד

שקרים. באמירת הכרוכה

של השקרים תדירות את הדגישו (1992) 61§5^\161)ן111 * 1)6£161^/י\

שהחקירה המציין ,(1992) 1,60 מצטרף אליהם הפלילית. בחקירה החוקרים
שכנוע תמרון, הכוללות פסיכולוגיות שיטות על נשענת המודרנית המשטרתית
,(1992) 1,60 ההודאה. סיכויי את שתקדם אווירה ליצור היא המטרה ושקר.
יצירת היא השקר מצורות אחת בחקירה. שקרים של שונים סוגים מזהה
ניתן בלבד. מרואיין בחזקת אלא חשוד בחזקת הוא שאין הנחקר, אצל תחושה
"אתה או שתרצה". מתי ללכת חופשי "אתה כגון: אמירות עלידי זאת לעשות
אחרת הונאה שיטת מרצונך". זאת עושה אתה השאלות, על להשיב חייב לא
לספר החוקר יכול למשל, כך, בה. להגזים או העבירה מחומרת להפחית היא
להסגיר לנחקר תגרום זו שידיעה ולקוות בחיים, עדיין שהקורבן ברצח לחשוד
הכסף שסכום לנחקר ולספר העבירה, בחומרת להגזים גם יכול החוקר מידע.
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שהנחקר הוא, הרעיון שנלקח. האמיתי מהסכום שיעור לעין גדול מעל, שבו

יותר. הנמוך בסכום ויודה החוקר, אצל שנוצר הרושם, את לתקן ירצה

החוקר התפקיד. משחקי הן הנחקר, הונאת על הנשענות אחרות, חקירה שיטות
למעשה, והבנה סימפאטיה מביע בטובתו, הרוצה הנחקר של כידידו עצמו מציג
ספק, "אין לומר למשל, יכול, החוקר פעולה. לשתף הנחקר את לעודד כדי
שיצירת הוא, הרעיון ההזדמנות". את מנצל היה אחד וכל גדול, היה שהפיתוי
רב מידע לספק יטה הוא צנזורה ובהעדר ביטחון, לנחקר תיצור תומכת, אווירה

יותר.

להציע יכול החוקר מקלות. סיבות לנחקר מציע חקירה ב שקר של אחר סוג
העבודה תנאי אן שקיבל הנמוך השכר היא למעשיו שהאשמה במעילה, לחשוד
ובכך חיצוניות, בסיבות האשם את לתלות לנחקר מאפשר זה שלו. הירודים
שהנחקר הרושם, ביצירת קשורה כאן ההונאה להודאה. הדרך את החוקר סולל

מעשיו. על לעונש צפוי ואיננו אחראי איננו

שהודאת לנחקר מבטיח החוקר ההבטחה. היא ביותר הנפוצים השקרים אחד
ויראה יודה, רק אם יותר קל עונש לקבל לו יעזור החוקר, שהוא, או לו, תסייע
ציפיות הנחקר אצל ציפיות יוצרות כאלה הבטחות מעשיו. על מתחרט שהוא

יתגשמו. שלא

ומתחזה חוקר מופיע כך אחר. כמישהו עצמם להציג לעתים, נוטים, חוקרים
להשיג כדי זאת, כל לאסיר. ואפילו לפסיכולוג לעורךדץ, לעיתונאי, לכומר,

הנחקר. על מפליל מידע

כגון: הנחקר, של קודמים לשקרים מפוברקות הוכחות לפעמים מציגים חוקרים
במכונית המאפרה האחרון. בשבוע שלך במכונית נהגת שלא לי, תאמר "אל
יהיו שבקרוב ברמיזה, ביטוי לקבל יכול השקר טריים". סיגריות בדלי מלאה
בעוד שלך הבוס עם פגישה לי "יש למשל. משקר. שהנחקר הוכחות, החוקר בידי
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מפוברקות הוכחות לכן?" קודם מה דבר לי לספר רוצה אתה האם אחדות. דקות
לראיה או נגדו, להעיד ועומד הנחקר את שהסגיר לשותף, מתייחסות אחרות
או דם ככתם אצבע, (כטביעת החשוד של אשמתו את ומוכיחה שנמצאה,

כקווצתשיער).

מזהה העניין לצורך שנשכר "עד" שבו זיהוי, מסדר בביום כרוך אחר מסוג שקר
לגופו מצמידים בפוליגרף", ל"בדיקה הנחקר את שמביאים יש הנחקר. את
ששיקר קובעים שאלות, מספר אותו שואלים אופייניים, אביזרים מספר

להודות. עליו ולוחצים בבדיקה

עקב מתגברת זו הנחקר. של השקיפות אשליית גם למבחן עומדת בחקירה
יותר. ולפגיע יותר לשקוף הנחקר את להפוך שנועדו חקירה, בתכסיסי השימוש
בבדיקת הנחקר של השקיפות אשליית מגיעה ביותר הגבוהה השכלול לרמת

, נתייחס. לכך וגם הפוליגרף,

הנחקר של השקיפות אשליית הפוליגרף: בבדיקת השקיפות אשליית ניצול
יותר לשקוף הנחקר את להפוך שנועדו חקירה, בתכסיסי השימוש עקב מתגברת
הנחקר של השקיפות אשליית מגיעה ביותר הגבוהה השכלול לרמת יותר. ולפגיע
של אחרות בצורות מאשר יותר חשוף הנבדק חש שבה הפוליגרף, בבדיקת
מול אונים חוסר הנחקר חש להיבדק, הסכמתו את מביע כשהוא כבר חקירה.
גופניים תהליכים באמצעות שקריו את לחשוף כדי שפותח טכנולוגי, מכשיר
היא, השקר דובר של תקוותו בהם. חלקית שליטה לו יש היותר שלכל פנימיים,
ולא אמת, דובר שהוא החוקר את לשכנע כדי תספיק להיבדק, ההסכמה שעצם

הבדיקה. את לבצע צורך יהיה

ניצב שמולו מגלה, הוא לבדיקה, מוזמן והוא הנחקר, של תוחלתו כשנכזבת
נוסיף, באיום. חש הנחקר שקרים. לאבחון כמומחה עצמו שמציג מיומן, חוקר
ללבוש יכול הבודק כך, הזו. התחושה את לחזק שנועדו פעולות, עושה שהבודק
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הנחקר של וקרביו שתוכו הרושם, את לחזק ובכך רופאים, של זה כמו לבן, חלוק
של בבריאותו העוסקות שאלות, סדרת מציג הבודק לפניו. וגלויים חשופים
התעניינות שלו. והנפשיות הגופניות המחלות של ההיסטוריה ושל הנחקר,
באין הנחקר. של השקיפות לתחושת חלקה את היא גם תורמת זו רפואית
אותם, מגלה הוא אין שבדרךכלל עצמו, על דברים הנחקר מספר ברירה,
דולף עצמו על שמידע לנחקר, מבהירים אלה גילויים הבודק. בידי אותם ומפקיד
כשמנוסחות מתחזקת, השקיפות ותחושת לעצור, יכולת באין שמולו האיש אל
אם ספק אחרים שבתנאים שאלות, להישאל מסכים שהוא הנבדק חש השאלות,
דרך לו ואין עליו, הבודק של הגדולה בהשפעה חש הוא עליהן. להשיב מוכן היה
הרופא), תדמית את (מחזק דם לחץ למדידת כרית לזרועו מחבר הבודק להתגונן.
של ידיו שתי מנוטרלות בכך מתכת. לוחיות האחרת ידו לאצבעות ומצמיד
על שלוחצים גומי צינורות הנבדק של ולבטן לחזה הבודק מצמיד עוד הנבדק.
הנבדק של הישע חוסר תחושת לכיסא. קשירה של התחושה את ונותנים גופו,
קשורים שהם המתבדחים נבדקים יש מהמתח, מעט להפחית כדי מתעצמת.

שלהם. האונים חוסר את להמחיש כדי בכך יש חשמלי. לכיסא

הבלתי בנשימה פניו, בחיוורון לבו, בהלמות הנבדק חש החקירה, כשמתחילה
לו שתהיה בלי פנימה, שלו הגוף תוך אל שפולשים תחושה, לו יש שלו. סדירה
נתפס הוא האם עצמו את שואל הנבדק עליו. מאיימת זו ותחושה שליטה,
אתה ויחד הוודאות, אי תחושת מתחזקת מהבודק, משוב ובאין בשקרים,
גירוי. במבחן השימוש הוא הפוליגרף בבדיקת מקובל הליך השקיפות. הרגשת
להיבדק, מתאים בכלל הוא אם לבחון הבודק של כניסיון לנבדק מוצג המבחן
הנבדק הבדיקה. ביעילות הנבדק את לשכנע היא האמיתית מטרתו אולם
לפוליגרףונש^ל מחובר הוא ואז וכך', צורה או מספר או בקלף לבחור מתבקש
נדרש הנבדק ידו.. על שנבחר זה כולל קלפים, שישה מחמישה אחד בכל בחר אם
הבודק, משקה הנבדק שנבחר הקלף וכשמוצג לו, המוצג בקלף שבחר להכחיש,
הנכון; הקלף את מגלה שהוצגו, הקלפים לכל הנבדק תגובות את שבחן לאחר
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מוטרד להיות לו וגורם בתגובותיו, שליטה לו שאין לנבדק מבהיר הגילוי
הודאת זו פעמים להודות. ומחליט בכך לעמוד מסוגל שלא מי יש מהבדיקה.

שווא.

הנוכחי המחקר מטרות

הנוכחי. במחקר נבחנו החוקרים של השקיפות ואשליית השקר גילוי הטיית
לאבחן מסוגלים שהם החוקרים, של לאמונה מתייחסת השקר גילוי הטיית
מידי נמוכה להערכה מתייחסת השקיפות אשליית מאחרים. יותר טוב שקרים
העניין המציאות. את נכון משקפות אינן אלה הטיות שקרים. לספר היכולת של
לרמת הממשית וההתנהגות המוצהרת העמדה בין הקשר כשיבחן יתברר
יש השקר גילוי להטיית בנוסף שקרים. בגילוי החוקרים של האמיתית ההצלחה
עושים, שהם ואמת שקר בשיפוטי החוקרים של יתר בטחון גם שיתגלה לצפות
למשתתפים לבסוף, האקראית. מהרמה שונה תהיה לא ההצלחה שרמת למרות
לבחון הייתה המטרה בשיפוט. שלהם ההצלחה מידת לגבי שרירותי משוב ניתן
ביניהם. הקשר ועל שהוזכרו השיפוט הטיות על המשוב משפיע איך
צבאית, משטרה וחוקרי פליליים חוקרים השתתפו להלן, בו שידובר במחקר
במחקר חלק לקחת טבעי אך היה זה עבורם בפוליגרף. לבדיקה נחקרים שהביאו
 המחקר של האמיתית המטרה הסתרת על הקל גס זה שקרים. בגילוי העוסק

השיפוט. הטיות

העיקריות ותוצאותיו המחקר תיאור

(1979 31110?6ס, 811105611*1131) האנשים תיאור מבחן של גרסה המחקי: כלי
שהם בשעה בווידיאו צולמו 1817 כבני צעירים שמונה בניסוי. כלי שימשה
השנוא ואדם אותו, שונאים הם כאילו אוהבים, הם שאותו אדם, מתארים
התיאורים בכל משכנעים להיות התבקשו הצעירים אותו. אוהבים הם כאילו
פוליגרף), (בודקי שקרים גילוי הוא שמקצועם לאנשים, לגרום במטרה שלהם,
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ורק קשה, היא שהמטלה לצעירים, נאמר עוד אמת. אומרים שהם להאמין
בה. יצליחו עצמית ושליטה חזק רצון בעלי אינטליגנטיים אנשים

בווידיאו גופם במלוא צולמו ואז תיאור, לכל להתכונן דקה ניתנה לצעירים
קלטות. לארבע שווה באופן חולקו המוקלטים התיאורים 32 דקה. כחצי במשך
באופן שונים, דוברים שמונה עלידי שנעשו תיאורים, שמונה הציגה קלטת כל
ואנשים אהובים אנשים לגבי שקר ותיאורי אמת תיאורי של דומה שמספר
היה מהקלטות אחת בכל הדוברים הופעת סדר קלטת. בכל יופיעו שנואים
לשופט לתת כדי שניות 20 של מרווח נותר רצופים תיאורים שני כל בין מקרי.

הדובר. של אמינותו לגבי לשאלות להשיב אפשרות

צבאית, משטרה וחוקרי משטרה חוקרי 36 השתתפו במחקר משתתפים:
שקרים. גילוי על במחקר להשתתף והסכימו בפוליגרף, לבדיקה נבדקים שהביאו
היו שחלקם המשטרה, של הארצי מהמטה סגל אנשי 24 במחקר השתתפו לצדם
 ו גברים 43 במדגם נכללו הכול בסך בכך. עוסקים לא כיום אך חוקרים בעבר
המעמד מבחינת הטרוגני היה המדגם .(813=9.25) 32.47 ממוצע בגיל נשים 17

משתתפיו. של כלכלי  החברתי

(גיל, הנבדק על כללי מידע נאסף תחילה יחידני. באופן נבדקו המשתתפים הלין:
■ . וכד'). בעברית שטף בריאות, מין,

בהשוואה שקרים לספר יכולתם את לדרג המשתתפים התבקשו המקדים, בשלב
טובה יכולת משקף 1 כשדירוג שלבים, תשעה בן רצף על נעשה הדירוג לאחרים.
יכולת  9 ודירוג אחרים, של לזו דומה יכולת  5 דירוג מאחרים, פחות הרבה

אחרים. של מזו בהרבה טובה

כאן גס שקרים. לגלות המשתתפים של ליכולת התייחסה השנייה השאלה
הנמוך הדירוג שלבים. תשעה בן רצף על תשובתם את לתת המשתתפים התבקשו
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 הגבוה והדירוג שקרים, לגלות מאחרים פחות טובה יכולת הגדיר הרצף של
מאחרים. בהרבה טובה יכולת

משקפת איננה שקרים לספר או שקרים לגלות יכולתם לגבי המשתתפים עמדת
(1937) ץ0016 של העבודה את זה בהקשר נזכיר ממשית. התנהגות בהכרח
שקר השוללות עמדות שהביעו למרות במבחן, לרמות נטו שסטודנטים שמצא,

ורמאות.

שהביעו לעמדה דומה הממשית ההתנהגות אם לבחון כדי הראשון, בשלב
שצולמו צעירים, שמונה באותם לצפות במחקר המשתתפים התבקשו הנבדקים,
אמת היו התיאורים מחצית שונאים. או אוהבים שהם אנשים מתארים כשהם
הצעיר אם לקבוע התבקשו המשתתפים שקרים. האחרת ומחציתם לאמיתה
למשתתפים, נאמר מוטיבציה, להגביר כדי משקר. או אמת אומר צפו שבו

בחיים, להצליח שעתידים אינטליגנטיים, שאנשים נמצא, קודמים שבמחקרים
משקר. הוא ומתי אמת אומר אדם מתי לקבוע המסוגלים אלה הם

המשתתפים התבקשו כך לצורך בשיפוט. היתר בטחון שאלת גם נבחנה במחקר
אחת כל לגבי שלהם הביטחון רמת את שלבים תשעה של רצף על להציג
פעמים כמה להעריך המחקר משתתפי התבקשו לבסוף, שעשו. מההחלטות

הדוברים. בין אמת ודוברי שקרנים לאתר הצליחו

הצלחות. לשמונה הצלחות אפס בין השתנו התשובה אפשרויות

למשוב זוכה היחיד אם תיחלש, ביתר המוערכת שקרים, לאבחן היכולת תפיסת
קיבלו הדברים פני הם אלה אכן אם לבדוק כדי לכישלונותיו. מודע והופך
חוקרים 12) משתתפים 20 של אחת קבוצה שלהם. הביצוע לגבי משוב הנבדקים
שיפוטי 8 מתוך 7  ב הצלחה על שהצביע חיובי, משוב קיבלה סגל) אנשי 8  ו

קיבלה סגל ואנשי חוקרים של דומה "בהרכב אחרת קבוצה שעשו. התיאורים
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הקבוצה שקיבלו. ההחלטות 8 מתוך 7  ב נכשלו שהם שציין, שלילי, משוב
ולא ביקורת, קבוצת שימשה משתתפים, של הרכב באותו היא גם השלישית,
לביצוע התייחס ולא שרירותי, היה שהמשוב לציין, ראוי משוב. כל קיבלה
קיימת האם לשאלה, מענה לתת המשוב נועד עוד המשתתפים. של האמיתי
גילוי יכולת לגבי משוב האם אחרות, במילים שקר. לסיפור שקר מאבחון הכללה

המשתתף. של השקיפות אשליית על גס ישפיע השקר

הביצוע לגבי מידע קיבלו המשוב קבוצות ששתי לאחר הניסוי, של השני בשלב
צעירים. דוברים שמונה אותם ובה אחרת, קלטת למשתתפים הוצגה שלהם,
הראשונה). בסדרה שתואר ה ז (לא אחר אדם מהם אחד כל תיאר שהפעם אלא
השנייה. בסדרה אמת אמרו הראשונה בסדרה ששיקרו מהדוברים חלק כך,
דוברים, היו בשנייה. שיקרו הראשונה, בסדרה אמת שאמרו אחרים, דוברים
התבקשו שוב אמת. ואמרו שחזרו ואחרים השנייה בפעם ושיקרו שחזרו
שלהם הביטחון רמת את ולהציג דובר, כל של האמינות לגבי להחליט הנבדקים
מספר את ולהעריך לשוב הנבדקים התבקשו הקטעים, שמונת בסיום בשיפוט.
לספר שלהם היכולת ואת שקרים לגלות שלהם היכולת את שלהם, ההצלחות
למשתתף ממשתתף השתנו הוצגו שבהם והסדר שהקלטות לציין, יש שקרים.

משוב. קבוצת בכל

מטרותיו. ועל הניסוי על להם וסיפר למשתתפים, הנסיין הודה זה חלק בסיום

תוצאות

הדירוגים חושבו שקרים. לספר היכולת ותפיסת שקרים לגלות היכולת תפיסת
שנמסרו שקרים, לספר היכולת ושל שקרים לגלות היכולת של הממוצעים

.1 מס' בלוח מופיעים אלה הסגל. אנשי ועלידי החוקרים עלידי

בין היו גורמים שני גורמים. ארבעה של במערך שונות בניתוח נותחו הדירוגים
בתוך היו גורמים ושני המשוב), תנאי שלושת סגל; אנשי מול (חוקרים נבדקים
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שני השיפוט). וסדר שקרים לספר היכולת מול שקרים לגלות (היכולת נבדקים
חוזרות. מדידות של בהליך נותחו האחרונים הגורמים

שקרים לגלות היכולת תפיסת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים .. 1 מס' לוח
ושל חוקרים של הדיווחים מתון שקובצו שקרים לספר היכולת תפיסת ושל

השיפוט צעדי בשני המשטרה, של הארצי במטה סגל אנשי

0 לגלותייפוטצעדי היכולת תפיסת
שקרים

לספר היכולת תפיסת
שקרים

ממוצע12
הממוצעים

ממוצע12
הממוצעים

חוקרים
36=א

6.004.784.814.79*6.145.86ממוצע
סטיית
תקן

1.031.030.982.042.122.05

אנשי
סגל
^=24

5.733.964.003.98*6.005.46ממוצע
סטיית
תקן

1.041.040.881.972.061.99

כל
המדגם
60=א

6.08ממוצע,
***

5.70
***

**5.894.45
***

4.48
***

**4.47

סטיית
תקן

1.041.050.952.052.132.06

גבוהה. נתפסת יכולת משקפים גבוהים ערכים

הערה:
. ;]7(1,56)=2.92 , 093.=ק סגל: ואנשי חוקרים בין להבדל י

;1?(1,56)=26.5 0001<ק,  שקרים ולספר לגלות היכולת בין להבדל *

:001.<כ['12.9=(1,56)?. השיפוט בסדר להבדל "■

בלוח עיון המשתתפים. קבוצות שתי בין שיבחין מובהק עיקרי אפקט נמצא לא
אנשי של אלה מול החוקרים של יותר גבוהות מעט הערכות אמנם מגלה 1 מס'
נבדקים בתוך הגורמים שני מדי. רבה משמעות להבדלים ליחס אין אולם הסגל,
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הנתפסת היכולת כך, סטטיסטית. מובהקות בעלי עיקריים אפקטים על הצביעו
לספר הנתפסת מהיכולת מובהקת בצורה גבוהה שקרים לגלות המשתתפים של
מובהק עיקרי אפקט התגלה עוד .1 מס' בלוח בבירור מתגלה זו תופעה שקרים,
וסדר היכולות תפיסת בין מובהק אינטראקציה ואפקט השיפוט סדר של

שבסדרת כך על מצביעים האלה האפקטים .?(1,56)=12.9, ק > .001 השיפוט,
בתפיסת שינוי ואין שקרים, לגלות הנתפסת ביכולת ירידה יש השנייה השיפוט

שקרים. לספר היכולת

היו א ל שמלכתחילה הדבר, פירוש המשוב. לתנאי מובהק עיקרי אפקט נמצא לא
היכולת בהערכת השונים הניסוי בתנאי המשתתפים בין משמעותיים הבדלים

: .(2 מס' לוח (ראה שקרים ולספר לגלות שלהם

המשוב, ותנאי השיפוטים סדר בין התגלה אינטראקציה של מובהק אפקט
לגלות היכולת בתפיסת שהשינויים לנו, אומר זה <ק. .0001 ,?(2,56)=13.4

חיובי שמשוב מגלה, 2 מס' לוח המשוב. של תוצאה היא אותם ולספר שקרים
לספר היכולת בתפיסת והן שקרים לגלות היכולת בתפיסת הן לעליה מוביל
ולספר שקרים לגלות היכולות בתפיסת לירידה מוביל שלילי משוב שקרים.
של ממילא הגבוהה בתפיסה מסוימת להפחתה מוביל משוב העדר שקרים.
לספר היכולת של יחסית הנמוכה בתפיסה ולעלייה שקרים, לגלות היכולת
אפקט הממוצע. אל (רגרסיה) ההתכנסות לתופעת זה מצב לייחס ניתן שקרים.
שקרים, לגלות הנתפסת מהיכולת הכללה שקיימת מלמד, האינטראקציה
יתר כל שקרים. לספר היכולת תפיסת אל המשוב, מתייחס שאליה

סטטיסטית. מובהקות הראו לא האינטראקציות
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שקרים לגלות היכולת תפיסת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :2 מס' לוח
המשוב תנאי בשלושת ולאחריו, המשוב לפני שקרים לספר היכולת ותפיסת

שקריםמשובתנאי לגלות שקריםהיכולת לספר היכולת
אחרילפניאחרילפני

חיובי משוב
(20=א)

ממוצע
תקן סטיית

, 5.85
1.06

6.05
0.97

4.00
2.02

4.25
2.26

משוב אין
(20=א)

ממוצע
תקן סטיית

6.10
1.18

5.70
1.01

4.55
2.09

4.75
2.09

משוב
שלילי
(20=א)

ממוצע
תקן סטיית

6.30
0.78

5.35
1.06

4.80
1.96

4.45
2.01

גבוהה. נתפסת יכולת משקפים גבוהים ערכים

.17(2,56)=0.22 81.=ק, המשוב, תנאי בין להבדל הערה:

שקרים בשיפוט הממשית ההצלחה רמת

ושקר אמת של נכון באבחון הסגל ואנשי החוקרים של ההצלחות ממוצעי
(חוקרים דוגורמי שונות ניתוח נעשה זה בלוח הנתונים על .3 מס' בלוח מופיעים
כל נמצא לא הסדר. גורם עבור חוזרות מדידות עם השיפוט) סדר סגל; אנשי מול
כישלון נכשלו הסגל אנשי וגם החוקרים שגם היא, המשמעות מובהק. אפקט
הראשונה השיפוטים סדרת בין זו מבחינה הבדל היה ולא שקרים, בגילוי חרוץ

השנייה. לזו
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החוקרים של בשיפוט ההצלחה של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :3 מסי לוח
, : השיפוט צעדי בשני הסגל ואנשי

ביטחון רמת
שיפוט סדרהצעדי

1
סדרה

2

ממוצעת

חוקרים
0=36

4.173.443.81ממוצע
תקן 1.38סטיית ,1.300.94

סגל אנשי
י 0=24

3.383.463.42ממוצע
תקן 1.751.261.12סטיית

המדגם כל
0=60

3.853.453.65ממוצע
תקן 1.591.281.03סטיית

האקראית. מהרמה גבוהה הצלחה משקפים 4.00  מ גבוהים ערכים

בשיפוט הביטחון רמת

השיפוטים בסדרת הסגל ואנשי החוקרים שהפגינו הממוצעת הביטחון רמת
מס' שבלוח ואלה זה בלוח הנתונים על .4 מס' בלוח מופיעים והשנייה הראשונה

סדר המשוב; תנאי סגל; אנשי מול (חוקרים גורמי תלת שונות ניתוח נערך 5

הסדר. גורם עבור חוזרות מדידות עם השיפוט)
להבחין ניתן 5 ומספר 4 מס' בלוחות סדר. של מובהק אפקט העלה הניתוח
השנייה. לסדרה השיפוטים של הראשונה מהסדרה המופגן בביטחון1 בירידה
תנאי בשלושת וכן הסגל אנשי אצל וגם החוקרים אצל גם מופיעה זו מגמה
הסגל מאנשי בשיפוט ביטחון יותר מעט מפגינים שהחוקרים גם, נראה המשוב.

מובהק, איננו שהאפקט למרות
מהרמה מובהקת בצורה גבוהה ,(5.74) שנמדדה ביותר הנמוכה הביטחון רמת
כל לא יותר הגבוהות הביטחון שרמות מכאן .2=2.71, 01.<ק ,(5) האמצעית

יתר. בבטחון אפוא מדובר שכן.
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שעליה בשיפוט, הביטחון רמת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :4 מסי לוח
השיפוט צעדי בשני הסגל ואנשי החוקרים דיווחו

ביטחון רמת
שיפוט סדרהצעדי

1
סדרה

2

ממוצעת

חוקרים
0=36

6.436.096.26ממוצע
תקן 0.811.100.88סטיית

סגל אנשי
0=24

6.165.745.95ממוצע
תקן 1.311.311.27סטיית

המדגם כל
0=60

6.325.956.14ממוצע
תקן 1.051.201.07סטיית

גבוהה. ביטחון רמת משקפים גבוהים ערכים

הראשון השיפוט בין להבדל ;?(1,56)= 1.05, 31.=ק סגל, ואנשי חוקרים בין להבדל הערה:
.?(1,56)=16.75 0001.<ק, לשני,

שעליה בשיפוט, הביטחון רמת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :5 מס' לוח
משוב תנאי בשלושה והשנייה, הראשונה השיפוטים בסדרת הנבדקים דיווחו

שיפוטצעז ביטחוןי רמת
משוב ממוצעת12תנאי
חיובי משוב
0=20

6.285.796.03ממוצע
סטיית
תקן

1.171.211.13

משוב אין
0=20

5.965.895.92ממוצע
סטיית
תקן

1.180.770.91

שלילי משוב
0=20

,6.746.19ממוצע 6.46
סטיית
תקן

1.001.191.07

גבוהה.,. ביטחון רמת משקפים גבוהים ערכים

.?(2,56)=1.31 28.=ק, המשוב, תנאי בין להבדל הערה;
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שעליה הממוצעת, הביטחון רמת את כשמשווים נוסף ביטוי מקבל היתר ביטחון
שקרנים בגילוי המשתתפים של הממשית ההצלחה רמת עם הנבדקים דווחו
יותר גבוהים ההצלחה שדיווחי מסתבר, .(3 לוח (ראה האמת דוברי ובאיתור

האמיתי. מהביצוע

בכמה להעריך התבקשו הסגל ואנשי החוקרים בשיפוט. ההצלחה הערכת
הראשונה השיפוטים בסדרת הממוצע ההצלחות מספר הצליחו. הם מהשיפוטים
הממוצע ההצלחות מספר את מציג 7 מס' לוח .6 מס' בלוח מופיעים והשנייה

המשוב. תנאי בשלושת הנבדקים הערכת עלפי

השיפוט) סדר המשוב; תנאי סגל, אנשי מול (חוקרים גורמי תלת שונות ניתוח
אפקט העלה ההצלחה, הערכת על שנערך הסדר, גורם עבור חוזרות מדידות עם
ההצלחות, במספר בירידה קשור האפקט השיפוט. לסדר מובהק עיקרי
גם מופיעה זו ירידה הראשונה. לזו יחסית השנייה השיפוט בסדרת המדווחות

המשוב תנאי בשלושת וכן (6 מס' (לוח הסגל אנשי אצל וגם החוקרים אצל
של אפקט ולא עיקרי אפקט לא אחר, מובהק אפקט כל נמצא לא .(7 מס' (לוח

:, י אינטראקציה.
ההצלחה רמת את דירגו הסגל אנשי וגם החוקרים שגם מראה, 6 מס' לוח
8 מתוך הצלחות 4) להצלחה האקראית מההסתברות יותר גבוה שלהם
ששתי מעלה, לעיל) (ראה הנכונים השיפוטים מספר עם השוואה ניסיונות).

!;■■. שלהם. ההצלחה רמת את ביתר העריכו המשתתפים קבוצות
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שעליה בשיפוט, ההצלחה רמת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :6 מסי לוח
השיפוט צעדי בשבי הסגל ואנשי החוקרים דיווחו

שיפוט בשיפוטרמו!צעדי ההצלחה נ
1 2סדרה ממוצעתסדרה

4.644.174.40ממוצעחוקרים
סטיית36=וייז

תקן
1.441.341.29

סגל 4.714.084.40ממוצעאנשי
סטיית24=1>

תקן
1.461.411.32

המדגם 4.674.134.40ממוצעכל
סטיית60=ו^ז

תקן
1.451.371.30

בשיפוט. הצלחה של גבוהה הערכה משקפים גבוהים ערכים
השיפוטים, סדר בין להבדל ;?(1,56)=0.00, 98.=ק סגל, ואנשי חוקרים בין להבדל הערה;

,15.25=(56ג1)?. 0005.<ק

שעליה בשיפוט, ההצלחה רמת של תקן) וסטיות (ממוצעים מדדים :7 מסי לוח
משוב תנאי בשלושה השיפוט, צעדי בשני הנבדקים דיווחו

שיפוט הנתפסתרמתצעדי ההצלחה
משוב 2סדרה1תנאי ממוצעתסדרה
חיובי 4.854.354.60ממוצעמשוב
תקן20=א 1.531.061.22סטיית

משוב 4.504.304.40ממוצעאין
תקן20=א 1.431.551.43סטיית
4.653.754.20ממוצעמשוב

20=*ז תקןשלילי 1.351.371.22סטיית

בשיפוט. הצלחה של גבוהה הערכה משקפים גבוהים ערכים

.17(2,56)=0.45 64.=ק, המשוב, תנאי בין להבדל הערה:
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דיון

צבאית משטרה וחוקרי משטרה שחוקרי הינו, זה מחקר של העיקרי הממצא
הזו העמדה את כשמעמידים שקרים. לאתר יכולתם לגבי יתר בהערכת לוקים
תופעה אמירות. של ושקר אמת בשיפוט יתר בטחון מתגלה התנהגותית, לבחינה
קבוצות אצל וגם הסגל אנשי אצל גם ונצפתה לחוקרים, מיוחדת איננה זו

בעבר. שונות נבדקים

וחזרה סטודנטים, של אוכלוסייה על בעיקר בעבר שנחקרה אחרת תופעה
היכולת של חסר הערכת או השקיפות אשליית היא הנוכחי במחקר גם ונמצאה
המשותפת כללית הטיה היא השקיפות שאשליית נראה, בכך. ולהצליח לשקר
חוקרי כמו ביומו, יום מעשה ובחשיפתס בשקרים שעוסק מי כולל לכולם,

משטרה.

לאתר שהיכולת פירושה, שיפוט הטיות כאל הללו התופעות אל ההתייחסות
שאינם רק לא בחסר, המוערכת השקיפות ואשליית ביתר המוערכת שקרים
מתי לגלות מתקשים אנשים למעשה, אותה. מעוותים הם מציאות, משקפים
שהם ממה יותר טוב שקריים מסרים להעביר מצליחים והם משקרים, אחרים

.(1980 ,1£1111£ ;1988 ,1110ג?6ס, ,101)611^ז1^ '1£111§ >£ (ת16?8י0 חושבים

של תפקודם על משליכים הללו הממצאים האם לשאול, ניתן לכך בהמשך
שקרים, לאתר שלהם היכולת בתפיסת לתמוך כדי החקירה? במהלך חוקרים
מבטיח, זה מצב שהם. כמות דבריו את ומקבלים לדובר, להאמין אנשים נוטים
הוא שקרן, הדברים את שמסר לאיש קרא לא החוקר שבהם מקרים, שבאותם
בגילוי הצלחה אי של משוב ממנו נחסך כך לשקר. רבן ק היה שהוא כלל, ידע לא

השקר.
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ומחפש אמת, איננו הנחקר של שהסיפור החוקר, חושד אחרים, רבים במקרים
שאליה עוגן, הנחקר של הראשונה גרסתו משמשת כאן בחשד. שתתמוך הוכחה
ההוכחה צריכה העיגון, אפקט בגלל לתקן. צריך הוא ואותה החוקר מתייחס
רבים במקרים שקרן. לנחקר יקרא שהחוקר קודם מאוד משכנעת להיות
החוקר לנחקר. ומאמין מהחשד בו חוזר והחוקר בנמצא, איננה כזו הוכחה
החוקר מקבל לחשד, תמיכה ובהיעדר מתבקשות, שאלות מספר אפוא, שואל,
ובכך הנחקרים, מהאירועים נכבד בחלק קורה הדבר הנחקר. גרסת את
אם הנחקר את שחרר כאשר נכון פעל אם משוב אין לחוקר החקירה. מסתיימת
לא זה מסוג חקירות נכון. פעל שהוא יחוש שהחוקר הדברים, מטבע אבל לאו,
של בתודעתו שקר באבחון כישלונות או הצלחות של זמינות דוגמאות מותירות
ן : : ■■■ החוקר.

מאמצים החשד. בביסוס יותר גדולים מאמצים החוקר משקיע אחרים, במקרים
מעט לשנות לנחקר לגרום התשאול, במהלך מצליח הוא אם פרי, נושאים אלה
נותר זה במקרה גס החקירה. מסתיימת ובכך משתחרר, הנחקר גרסתו. את
סיפוק לחוש עשוי הוא אםכי כישלון, או הצלחה לגבי אמיתי משוב ללא החוקר

יותר. לדייק לנחקר לגרום שהצליח מכך,

מידע לאור או הנחקר של תשובותיו לאור לביסוס החשד זוכה בודדים במקרים
כמו חקירה טקטיקות החוקר יפעיל כזה, במקרה החוקר. לידיעת שהגיע חיצוני,
של הודאה עלידי אם החשד את סופית לאמת כדי לכן, קודם שתיארנו אלה
; .. נותרו. שעוד לפקפוקים קץ שישים נוסף, מידע איתור עלידי או הנחקר

להיות עלולה (וזו לו המיוחס במעשה ומודה מעמד, מחזיק נחקר אין לעתים,
תומכת ההודאה מקרה, בכל בכלל). אם יותר, מאוחר שתתברר שווא, הודאת
יש אם (גם לזכותו זה מסוג הצלחות רושם החוקר החוקר. של העצמית בהערכה
כדוגמה זה מקרה לזכור ונוטה מחלקו), נופל לא בהצלחה שחלקם שותפים, לו
בכך גם מודה, ואינו במריו הנחקר עומד אם שקרים. לאבחן ליכולתו מובהקת
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באמצעות עצמו על מגן החוקר החוקר. של ההצלחה בתחושת לפגום כדי אין
מאמץ ועם משקר, שהאיש לקבוע, הצליח שהוא עצמו, את ומשכנע רציונליזציה
מחליט אחרים במקרים בכך. להודות לו לגרום מצליח היה גם הוא נוסף קטן
של ההתחלתית (הגרסה לעוגן חוזר מספיק, איננו (החשד) שהתיקון החוקר,
היא, החוקר של התחושה מפשע. חף הוא שהאיש עצמו, את ומשכנע הנחקר),

ושקר. אמת בין להבחין וביכולתו נכונה, היא הגיע שאליה שהמסקנה

החוקרים מרבים שקרים, לגלות יודעים שהם באמונה לתמוך שכדי אמרנו, כבר
י מנת על שקרים על המבוססים חקירה תכסיסי של גדול במגוון שימוש לעשות

הנחקר. של ההודאה סיכויי את שתקדם אוירה ליצור

עם מסתדרת בחקירה שקרים של כזו אינטנסיביות איך היא, הבאה השאלה
נעוצה התשובה אותה? וחשים לה חשופים חוקרים שגם השקיפות, אשליית
הם הנחקר של שקריו לנחקר. החוקר שבין הסימטרייה בחוסר כל קודם
ששקריו חושש, החוקר אין כזה, במצב החוקר. של שקריו ולא למבחן שעומדים
רגשות, השקר, אמירת עצם על אשם רגשות גם לו אין ייענש. והוא יוסגרו
ומוטרד יחסית, ומוגן בטוח עצמו חש החוקר השקרן. את מכשילים שלעתים

שקריו. של מהשקיפות פחות

כשמולו יותר, סימטרי במצב החוקר את ותטריד תחזור השקיפות אשליית
להוסיף, יש לכך לחשוש. סיבה תהיה ולחוקר להעניש, שביכולתו קורבן, מתייצב
יכולתם את החוקרים של היתר מהערכת יותר חלשה השקיפות שאשליית
מתנסה החוקר, לעומת ממנה. להשתחרר יותר קל גם לכן שקרים, לאבחן
היא שמשימתו חוקר, עומד מולו עוצמתה. בכל השקיפות באשליית הנחקר
מנסה הוא אם גם דולפים ששקריו חש, המאוים והנחקר שקריו, את לחשוף
גם לעתים הודאה, עלידי הקלה לחפש לו לגרום עלול זה מצב זאת. למנוע
שקרים לגלות יכולתו את החוקר של היתר הערכת שגם נמצא, שווא. הודאת
מסירת בכיוון פועלים להסתירם, שלו היכולת ת א הנחקר של החסר הערכת וגס
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כדי החקירה, בזמן משקר חף נחקר שגם הוא, המטריד הודאה. ואפילו מידע
נחקר סתום. למבוי אותו להוביל עלולה השקיפות אשליית מצבו, את להיטיב

עצמו. את לחלץ כדי לשווא מודה עצמו את למצוא עלול כזה

יש עסקנו. שבהן השיפוט הטיות של ההשלכות את יותר ללמוד אפוא, לנו, ראוי
אותם. שמלוות מהסכנות להתעלם אין אך לחקירה, ברורים יתרונות בהם

שהופכת אשליה הנחקר, של השקיפות אשליית לחיזוק הפועל חקירה אמצעי
חוקרים, יש הפוליגרף. הוא להודות, יותר ונוח בחקירה יותר פגיע הנחקר את
לא שהיא תרומה לחקירה, הפוליגרף של הגדולה התרומה את בכך הרואים
מדוברי האמת דוברי הפרדת הכלי, של המוצהרת מהמטרה חשובה פחות
רבים, פליליים אירועים של פתרון לקדם עשוי זה, מצב של נכון ניצול השקר.
והודאות אבחון בטעויות הקשורות לאלה בעיקר לסכנות, לב לשים יש אולם,

שווא.

מוצא שבו המילכוד על גם מלמדות הנוכחי המחקר תוצאות לכך, בהמשך
שהם מאמינים, אחרים רבים כמו משטרה שחוקרי התברר, עצמו. את הפוליגרף
מאחרים. פחות טובים שקרים ומספרי מהממוצע, טובים שקרים מגלי
הם כך בו, להם שיש בנושא בדיוק הפוליגרף בשירותי מסתייעים החוקרים
הפוליגרף בודקי עצמם מוצאים כך משום שקרים. אבחון  יחסי יתרון חשים,
החוקר, של המוקדמות בציפיות שתומך ממצא, עם יוצא הפוליגרף אס במלכוד.
לקבוע. יודע הרי (הוא שלו הנכונה ההערכה על קרדיט לעצמו לתת האחרון יטה
לתקן עליו יהיה החוקר, של הציפיות את סותרת התוצאה אם משקר). אדם מתי
מלמדת העיגון הטיית הפוליגרף. לתוצאות בהתאם שלו המוקדמת ההערכה את
החוקר חוזר הפוליגרף, לממצאי תמיכה ובהיעדר מספיק, איננו שהתיקון אותנו,
לא שהפוליגרף היא, התוצאה הפוליגרף. של זו את הנוגדת הראשונה, לעמדתו
וכמה כמה אחת על ברור, איננו הממצא אם לבסוף, החוקר. כלפי טוב יוצא

זה. למילכוד הדעת את יתנו הפוליגרף שבודקי ראוי טוב." יוצא לא שהפוליגרף
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/החקירה על השיפוט הטיות השפעת את להקטין כדי לעשות אפוא, ניתן, מה
ולסכנות השיפוט הטיות של לקיומן המודעות את לחזק ניתן ראשית, הפלילית!
בהדרכה והן חוקרים הכשרת של במסגרות הן זאת לעשות אפשר מהן. הנובעות
שלו הביטחון מה פעם, מידי עצמו את ישאל שהחוקר ראוי תפקידית, תוך
זה ומה לנחקר, משדר הוא מה להודות, לו ולגרוס הנחקר את לפצח ביכולתו
ההודאות מספר את להפחית עלולה האלה להשפעות מודעות לחקירה' עושה
ניכר ובהיקף השווא, הודאות מספר את לצמצם עשויה במידה, בה אך הכללי,
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משטרתישראל ,2001 שמורות, הזכויות כל © 188  165 עמ' ,5 גיליון ,2001 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (^6011013) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

עירונית "משטרה בנושא עיון יום אירוע: סקירת
2000 ביגואר 6 י ב שהתקיים בישראל!'/

למאמרים) עובדו שלא העיון מיום (קטעים

גדעון** וליאור אוהבי* שלומית וערכו. תמללו

ק'גגןלימ. 2£!{.ו?ר0י6>1 £3ןר>א>(,1£(!<>(ז א60ר[.6>ת *

משטרתישראל חקירות אגף ראש דאז סדבון, יוסי ניצב

ספק, אין עירונית". ב"משטרה יתרון יש האם היא, הפרק על העומדת השאלה
ראש לאומית". מ"משטרה האזרח לצורכי יותר קשובה עירונית" ש"משטרה
מושחת, ולא אמין ישר, אדם שהוא להם, ושמסור שאחראי לתושביו, שדואג עיר
לעשות יכול כזו, משטרה למימון תקציב לו ושיש עירו, בעיות את נכונה שמזהה
איכות של עבירות לאכיפת משאבים להסיט יכול גם הוא לקהילה. גדול שירות
לטפל ממעטים העתים, צוק בגלל לצערי, הלאומית"), ("המשטרה שאנו חיים,
"המשטרה מודל האם לדעתי, היא, לבחון שעלינו הנכונה השאלה אבל, בהן.

ולתושביה. הארץ לתנאי מתאים העירונית"

סיבות מספר לכך למנות ניתן כזה. רעיון בארץ לאמץ אפשרי שבלתי היא, דעתי
עיקריות:

גם לעסוק משטרתישראל אמורה אחרות, למשטרות בניגוד  האחת הסיבה
קיים לא שכמעט (מצב הפנים בטחון בתחום וגם ה"קלאסי" השיטור בתחום
אין פנים. כבטחון עוסקת לא לדוגמא, ניויורק, משטרת אחרת). מדינה בשום
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אין פנים. בבטחון עוסקת לא לדוגמא, ניויורק, משטרת אחרת). מדינה בשום
"משטרות בתושבים. גס ולפעמים ברכוש שפוגעים שכנים, לה ואין תפר, קו לה
תחייב והקמתו הפנים, בטחון של בעיות עם להתמודד יכולות אינן עירוניות"
חיים אנחנו אולם, הועלה, אכן כזה רעיון ביטחון". "משטרת של במקביל הקמה
ולכל משימה לכל ייחודיים כוחות להציב מסוגלים לא ואנחנו ענייה, במדינה
להתמודדות פתרון מתן לשם הכוחות את לשלב צריכים אנחנו לכן, מטרה.
ובעונה בעת קלאסיות, ומשימות בטחוניות משימות עם אחת משטרה במסגרת
עיקרון על שמירה תוך כוחות, לשלב מאפשרת היא מאוד. גדול יתרון יש אחת
גמישות בתחום והן הכספי בתחום הן למטה, ועד מלמעלה הפיקוד, אחידות

ההפעלה.

לנו היו לא אם גם משפיעה מוגבלים, שמשאבינו העובדה,  השנייה הסיבה
אפשרי בלתי הוא במדינה שנערכות הרבות בהפגנות הטיפול ביטחון. בעיות
ירושלים, עיריית איך רואה לא אני עירוניות". "משטרות של המודל במסגרת
לכל תשובה לתת מסוגלת העיר, ראש עלידי שתמומן השוטרים, כמות עם
כיצד הארץ. תושבי כל ועלידי הנושאים בכל יום, כל בה שנערכות ההפגנות,
נותנת היא וכיצד ברמדאן, מתפללים אלף לארבעמאות תשובה נותנת היא
אחרת. או זו פוליטית תנועה עלידי במדינתישראל הצמתים לחסימת תשובה
השלטון של הכספי מצבו לכך. תשובה שיתן ייחודי, גוף להקים נצטרך שוב
לביוב לדאוג כסף לו שאץ עיר, ראש לכם דמיינו עכשיו ידוע. הרי המקומי
היקרים אחד הינו משטרה ומימון שוטרים... לממן גם עתה שנדרש בעירו,

כיצד  כך לצורך מיוחד תקציב לו תקצה שהמדינה נניח, ואס הציבורי. בתקציב
לחינוך? או לביוב למשל, יעבור, לא זה שתקציב להבטיח, ניתן

משכורות לשלם כיצד תהיה היחידה שדאגתן משטרות, ייצור כזה עבודה מודל
המרכזית שהבעיה לי, אמר שם המשטרה מפכ"ל במוסקבה, בביקורי לאנשיהן.
הינה התוצאה לשוטריו. מ,שכורות לתשלום כסף שיהיה לדאוג היא שלו

לכיסיהם ומשלשלים הכנסה, להשלמת נוספות עבודות מבצעים ששוטרים
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מהנהגים עלידם ונגבים עצומה, בכמות הנכתבים תנועה, דו"חות של תקבולים
משטרתית, לשחיתות להביא יכולה יציבה לא שכר מערכת ובמזומן. במקום

כזה. למצב להגיע מעונינים איננו ואנו

ב"משטרות מאוד בעייתי הוא שירות ובמתן באכיפה שיווין  השלישית הסיבה
של המודל את לקבל לעצמנו להרשות יכולים שאנו חושב, לא אני עירוניות".
בוולסטריט, מהבורסה דולר מיליון חמישה קיבל ג'וליאני, העיר, ראש ניויורק.
לעניים משטרה ויצר שוטרים, שלושמאות ובה הבורסה משטרת את הקים
שבסביון איתי), יסכימו שכולם חושב (ואני להחליט יכול אני לעשירים. ומשטרה
לכל גבוהה ברמה שירות ותיתן עניים, שבמקומות מזו יותר טובה משטרה תהיה

בפריפריה? גם זהה ברמה שירות לספק ניתן האם אך, התושבים.

יחייב שכנות עירוניות" מ"משטרות כוחות בתגבור הצורך  הרביעית הסיבה
משטרה אין למשל, בסקוטלנד, הזה. התגבור את לממן מקומיות רשויות
מפכ"ל. מעין למעשה הוא מחוז מפקד וכל מחוזות, שישה שם יש לאומית.
הפגנה, של במקרה עושה הוא מה אותו, שאלתי סנטרה, מחוז מפקד עם בשיחה
העלות את להם. מחזיר מכן ולאחר סמוך ממחוז סיוע מבקש שהוא אמר, והוא
הזה, בעניין אצלנו יקרה מה הרעיון, על חשבתי ואני הסיוע. של הכלכלית
תצליח לא הונאה לחקירות הארצית היחידה הרי רשויות. בין בהתחשבנויות

לרשות... רשות בין במרמה הכספים עבירות כל את לחקור

מבחינת הומוגנית מדינה לא היא מדינתישראל  החמישית הסיבה
ויש עולים לנו יש השונים. מגזריה בין קשים משסעיס סובלת והיא האוכלוסייה,
וחרדים ועניים, עשירים לנו יש אחרים, לנו ויש מיעוטים לנו יש ותיקים, לנו
ראש  להיפך או דתי מיעוט יש שבעירו חילוני עיר ראש על תחשבו וחילוניים.
משוס, מדוע? אותו, מרג?זים והם חילוני, מיעוט שבה בעיר חרדי עיר
מהם למנוע כדי שם יפעיל הוא את^מי בעיר. בשבת לנסוע רוצים שהחילוניים
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"משטרה רק האחרים? העזר חוקי את או החוק את לאכוף כדי או הנסיעה את
לתת יכולה בתחנות, השוטרים לאחרון זהות המפכ"ל שהנחיות לאומית",

הללו. לעניינים תשובה

אחת עיר כגודל הינו גודלנו מדינתישראל. של גודלה סוגיית  השישית הסיבה
עם כך, כל קטן טריטוריאלי בשטח ומפוצלות רבות משטרות בארצותהברית.
בלתי מצב ייצור האוכלוסייה, בתוך גדולה כלכך שונות ועם רבות כלכך בעיות
תיאומים של שלם מערך לקיים העירוניות" "המשטרות תצטרכנה שבו אפשרי,
סדרתיים. אונס מקרי חקירת לדוגמא, ניקח, אפשרי. בלתי מצב זהו נדרשים.
כל את יצליב מי בעניין? יטפל מי בהרצליה, ופעם ברמתגן פעם מכה האנס אס
היא, בארצותהברית השיטה שלמה? מודיעין תמונת ויבנה המידע, מקורות
נוספות רשויות שלוש עם בבד בד המחוזי), (התובע .^.ם  ה עובד אחד שברחוב
כך, כדי עד בעייתי המצב השני. על יודע לא אחד ואף חוק, לאכיפת
לא היא ירי בעת שוטרים של הגוף תנוחת לקביעת הסיבה שבארצותהברית,
את השוטר מחזיק אחת שביד משום אלא הירי, בעת הגוף ביציבות הצורך
יירו שלא כדי כשוטר, אותו המזהה התג את מראה הוא השנייה ובידו הנשק,
את מהרה עד מטמיעים כידוע, עבריינים, אחרות. ממשטרות שוטרים עליו

לטובתם. המצב את ומנצלים המשטרות, שבין התפר בקווי לפעול ההזדמנות

לשוטרים מאפשרת לאומית" "משטרה הניידות. בעיית היא השביעית הסיבה
שונים מקומות בין עובדיה, בתעסוקת ניידות כארגון, לעצמה וגם כפרטים,
בערים המתגוררים מפקדים במתכוון מציבים אנו רחוקים באזורים במדינה.
המרחק, שבשל השחתה, אותה ואת זיקה אותה את ליצור לא מנת על אחרות,

עליה. ולפקח בה לשלוט מאוד קשה

העירוניות" "המשטרות בין חוסר.האחידות, בעיית היא השמינית הסיבה
כמו הלאומית למשטרה התנהגות. וכללי אתיקה משמעת, בנושאי
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באותה השוטרים כל את המכשיר להדרכה, ארצי ביתספר יש משטרתישראל
על וענישה פיקוח בקרה ומערכת ונהלים כללים של אחידה מערכת ויש רמה

עירוניות". ב"משטרות קיים יהיה לא זה וכל הפרתם.

את היכה העיר שראש נניח,  באכיפה השוויוניות בעיית היא התשיעית והסיבה
עיר לראש החקירה את מעביר הוא האם זאתי חוקר העיר ראש כיצד אישתו.
האזרחים, לכל שווה דין תיתן שמשטרה הדעת, על שמעלה מי יש האם אחר?

הרשות? עלידי מתוקצבת כשהיא

יש ונורווגיה) דנמרק (שוודיה, והדמוקרטיות המפותחות הקטנות, המדינות בכל

אינם הם מדוע טובה, כלכך היא עירונית" "משטרה אם לאומית. משטרה
וארבע שישים מאה שנים, תשע לפני היו לדוגמא, בהולנד, שם? אותה מקימים
צמצום לפני עומדים והם מחוזות, עשריםוחמישה רק יש כיום משטרות.
השיטה כי מבינים, שהם משום, לאומית, משטרה של דגם ומאמצים מספרם,

טובה. אינה
היה מחבריה שאחד חדש*, משטרה לחוק צדוק" "ועדת מונתה 1994 בשנת
אליה להצטרף העונג לי היה ז"ל. קוברסקי חיים לשעבר, הפנים משרד מנכ"ל
לאחר ,1999 ביוני מסקנותיה את הגישה הוועדה שנים. חמש במשך כמלווה,
"משטרות להקים שאין משמעי, חד באופן והמליצה העובדות, את ששמעה

שיטור. עלויות למימון המקומיות מהרשויות כסף לקבל ואין עירוניות"

העירית, בתוך למחלקה תהפוך שהמשטרה ברגע כולם: את להזהיר רוצה אני
מסוכן אין סוציאלי". ל"שוטר ויהפוך ה"אכיפתית" גישתו את יאבד השוטר
הרשויות ושיתר פנים, משוא בלא חוק שתאכוף משטרה, רוצה אני מזה.
"משטרות בהקמת אינו הקיימות לבעיות הפתרון הנוספים. בהיבטים תטפלנה

(המערכת). זה בגיליון יחזקאלי, של במאמרו נסקר צדוק" "וועדת של הרלוונטי הפרק י
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כל על המקומית. הרשות עם התחנה של הפעולה שיתוף בהגברת אלא עירוניות",
ולתת הבעיות, את למקד לדעת עלמנת העיר, ראש עם להיוועץ תחנה מפקד
שתטפלנה עבריינותנוער, לצמצום מועצות גם להקים יש כך, לשם פתרונות.
החל טיפול, רצף שיהיה כדי במשפחה, באלימות לטיפול ומועצות הסמים בנגע

הסוציאלי. העובד ועד מהשוטר

אנו עירוניות", "משטרות הקמת של זו גישה נאמץ שאם חושב, אני לסיכום,
באופן לפעול וביכולתה שלה התלות באי המשטרה, בעצמאות קשה פגיעה נפגע

"משטרה לא אירונית". "משטרה תהיה זו זו, שיטה נאמץ אם שיוויוני.

עירונית".

הפתיחה) במושב הדוברים דברי על (מגיב רהב גיורא פחפ'

; עירונית": ל"משטרה מובהקים יתרונות שני לפנינו הוצגו
חברה היותנו בשל יותר רבה (גמישות החוק באכיפת העדיפות סדרי שינוי 

שונות). התנהגות נורמות בעלת הטרוגנית, רבתרבותית,

בלבד). המדינה לצורכי במשטרה משימוש (להבדיל לאזרחים שירות מתן 

מהציפיות וחלק קהילתי", ל"שיטור עירוני" "שיטור י בין מושגים עירוב קיים
ראוי הקהילתי". "השיטור עלידי דווקא להיפתר יכולים העירוני" מ"השיטור
בתגובה הבאה כרפורמה, הקהילתי" "השיטור נתפס בארצותהברית כי לזכור,
שונות שיטור בתפיסות כאן מדובר המסורתיות. העירוניות" ל"משטרות
אי ועל ברחוב שוטרים העדר של הבעיה על עונה לא עירונית" "משטרה לחלוטין.
את לאכוף אפשר אי כי החוקים, כל את אוכפים לא החוקים. כל של אכיפה
לא החיים. את משתק היה הדבר כי זאת, לעשות מנסים לא גם ולמזלנו כולם,
את מגדילים היינו ואם לכך, תקציבים די שאין מכיוון ברחוב, שוטרים רואים
את להגדיל לא מדוע דווקא? עירוני במיסוי הצורך מה אז זה, לצורך התקציבים
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סבירה בצורה משטרתיים כוחות להקצות יהיה אפשר ואז הארציים, המסים
הקמת עלידי נפתרות אינן אדם, לכוח תקציב בין האיזון בעיות יותר?

עירוניות". "משטרות
המוצא שנקודת כיוון שבארצותהברית, לזה בארץ המצב את להשוות נכון לא
שלהם המוצא נקודת לאום. כמדינת הוקמה מדינתישראל לחלוטין. שונה
רבות. פוליטיות קבוצות של התאגדות רק אלא לאוס, מדינת לא שהם הייתה
בארצותהברית התהליכים ולכן, לחלוטין, שונה מאידיאולוגיה יצאנו אנחנו
בתהליכים שימוש לנו. רלוונטיות אינן האמריקאיות והאידיאולוגיות
חישבו המדינה. של לפרגמנטציה להביא עלולים רלוונטיות לא ובאידיאולוגיות
המעבר תהליך משלה... משטרה להקים תרצה ג'ואריש כאשר יקרה, מה רק
אלא הלאום, מדינת של ההתפוררות של ביטוי יהיה לא עירוניות" ל"משטרות
, זאת. לעשות העיקריים המכשירים אחד יהיה

אינם אלה המזל, לרוע אך, מקומיים, לצרכים נענות אמנם מקומיות" "משטרות
בקהילה ששולטים האנשים, של הצרכים אלא ברחוב, האדם של הצרכים
כאשר במיוחד מקומיות". "משטרות "ראיסים". של משטרות מעין המקומית.
רשויות בין קונפליקטים לנהל נטייה יש טריטוריאלי, בסיס על מאורגנות הן
המדינה. של הבלעדית הזכות הוא בכוח שימוש כוח. של באמצעים מקומיות
בעצם, אנו, המקומיות, הרשויות לרשות משטרה מעבירים שאנו ברגע אבל,

מדינה. קיום של העיקריים היסודות אחד את להן נותנים
נקייה. מישיגן על "שימרו  בנוסח מכוניות על מדבקות ראיתי בארצותהברית
בלבד, מכונית על מדבקה בחזקת שהדבר זמן, כל לאוהיו". הלכלוך את זרקו
רחוק הדבר משטרה של למדיניות הופך כשזה אך מצחיק. באמת זה אזי

מלהצחיק...

ושל סקטורים של לצרכים היענות של בסיס על משטרה מבינים אם מכך, יתרה
נראה פוליטי? טריטוריאלי בסיס על אותה לבנות מדוע אז מקומיות, קבוצות
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"משטרת חרדים'', "משטרת להקים יותר הרבה סביר יהיה כזה, שבמקרה לי,
לפי החברה את ולחלק אוניברסיטאות", "משטרת נשים", "משטרת קיבוצים",
בדרך מגיע אני הזה שלאבסורד היא, הבעיה אך אבסורד, כמובן זה מגזרים.

העירונית". "המשטרה רעיונות של לוגי כפיתוח או לוגית חשיבה

השני) במושב הדוברים עלדברי (מגיב חובב מאיר ד"ז*

ההרגשה, את לדעתי, נתנו, בילסקי, זאב רעננה, עיריית ראש בעיקר הדוברים,
האזרחים ציפיות על עונה ואינה מספקת, אינה יום, כ משטרתישראל שפעילות
החוקים ואכיפת פליליים באירועים הטיפול בתחום בעיקר, זאת, ממנה.
רבה להתחשבות הנוכחי, המצב בשינוי הצורך הודגש הבודד. לאזרח הקשורים
של ולאיהזנחה האזרח אל המשטרה לקירוב ותושביה, הקהילה בצורכי יותר
בטירור. והמאבק הכללי הציבורי הסדר שמירת מול הפלילי באירוע הטיפול

המקומית. למשטרה המקומי השלטון בין פעולה שיתוף ביתר הצורך הועלה

ויש טוב, אינו הנוכחי שהמצב במשטרתישראל, וכן בציבור הרגשה קיימת
ם ע שלה ובקשר המקומית ברמה המשטרה לפעולת יותר מתאימה שיטה למצוא
פתרונות, לה מציעים פעם ומידי חדשה, אינה זו שהרגשה. לציין, עלי האזרח.
"משטרה ולאחרונה שכונתי" קהילתי "שוטר מקוף", "שוטר הפעלת כגון

עירונית". ו"משטרה קהילתית"
להתחשב יש משטרתישראל, של והתפקודי הארגוני המבנה בשינוי דנים כאשר

הבאות: לשאלות להתייחס ויש ובחסרונותיה, ביתרונותיה
הפעילות בתוכן שינוי או שינוי לשם שינוי האס  השינוי משמעות מה ■

ובמטרותיה?

של המקצועית העבודה מבחינת מחדש לארגון ההצעות של ההשלכות הן מה ■

של רב מספר שיש התחשבות^בעובדה, תוך זאת, השונים? בתחומים השוטר
מאתיים). (מעל בישראל מקומיות רשויות
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גם ואם: החקירות? בתחום גם או הסיור בתחומי לשינוי היא הכוונה האס 

העבריינות ברמת החקירות לנושא ההשלכות הן מה החקירות, בתחום
העבריינות וברמת מקומיות, רשויות של גבולות מכירה שאינה הארצית,

הגלובאלי")? (ב''כפר הבינלאומית
מרכזי אחד מחוז יש כאשר אזורימחוזי, יהיה הרצוי הארגוני המבנה האס ■

כמו ממש, עירוני מבנה או באנגליה) רבתי לונדון משטרת (כמו
. פדרלית? ומשטרה מדינתית משטרה יש בה שגם בארצותהברית,

ל"משטרות משאבים של שוויונית הקצאה שיבטיחו המנגנונים מהם ■

מקומיות רשויות לגבי בעיקר השונות, המקומיות ברשויות העירוניות"
עצמאיים? משאבים חסרות

להגדירו יש כאשר בפועל, ומורכב בהצהרות פשוט הינו הפעולה שיתוף נושא
של האחריות ואת הסמכות את היטב להגדיר יש ואחריות. סמכות של במושגים
"המשטרות למפקדי ברורות תהיינה אלה שהגדרות כך, מהשותפים, אחד כל

האזוריות. ולאלו המקומיות"
יתרון גם יש וארצית, מקומית  שלטון מערכות שתי יש שבו פוליטי, במבנה
משטרה בהפעלת שהיא, צורה בכל הזה היתרון את לנצל יש שביניהן. באיזון

המקומית. ברמה
להביא ולא המשטרה, ושל השוטר של התפקיד גבולות על לשמור יש לסיום,
יש לעין, נראה לא משטרתישראל במבנה מהותי ששינוי מאחר לטשטושם.
את לחזק הקהילה, עם המשטרה של פעולה שיתוף ליתר הקיים את לשפר
בטירור, מלחמה של הצבאי ההיבט מול המשטרה בעבודת האזרחי ההיבט
ככלל, המשטרה ושל כפרט השוטר עבודת של המקצועיות פיתוח את להמשיך
של הארגוני המבנה לשינוי קשר כל ללא מיידי, באופן בישראל, ולהפעיל
תכניות המרכזי, לשלטון המקומי השלטון בין הסמכויות ולחלוקת המשטרה
בעולם. רבות במדינות קיים שוזדבר כפי פליליות, עבירות לקורבנות לסיוע
נפרדים וולונטריים, ארגונים עלידי בעיקר מופעלות לקורבנות הסיוע תכניות
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משתתפת המשטרה כאשר והארצי, המקומי השלטון של סיוע תוך מהמשטרה,
בהן.

העגרית האוניברסיטה שלו, אורית

עצמה את רואה ואף מעיקרו, צבאי ארגון היא שלנו הלאומית המשטרה
השיטור של הצבאי המרכיב את מעצים הפנים בטחון בנושא עיסוקה כ"חיל".
המאבק או בפשיעה הלחימה בעולם, אחרות משטרות כמו הפרופסיונלי.
בירוקרטי כארגון בנויה המשטרה רווח. מקצועי לשון מטבע הוא בעבריינים
טריטוריאלי ביזור ביזור סוגי לשני פונקציונלית חלוקה על שמבוסס היררכי,
בירוקרטי, ארגון לכל בדומה לאגפים. פרופסיונלי וביזור גיאוגרפיים למחוזות
העבודה את לעצב מנת על ותקנות, נהלים מאות על מסתמכת המשטרה
של חשיבותם זאת, עם ארגוניים. ובקרה שליטה מנת,לקיים ועל השוטפת,

בספק. מוטלת אינה במשטרה הניהול ומנגנוני הארגון מנגנוני

של המיקוד להעברת כמובן, יסייע, כלשהי במתכונת עירוני שיטור של יישום
ייחודיות בעיות עם נקודתית ולהתמודדות המקומית, לרמה המשטרה עבודת
תפקוד על השלכות יש זה מעין ארגוני לשינוי כצפוי, השונים. הישוב במקומות
להיבטים. להתייחס בכוונתי אין החדשה. במתכונתה החוק אכיפת מערכת
ואיכותו. השיטור אופי על הקהילה אל הקרבה השפעת של ומוסריים אתיים
שירותי מתן של הארגוני המבנה לשינוי שיהיו בהשפעות, להתמקד ברצוני
; המשטרה. בעבודת שתומכים כלליים, ארגוניים מרכיבים על בארץ, משטרה

הארגון עבודת של שונים היבטים הלאומית", "המשטרה במסגרת כיום,
סטטיסטים עיבודים אדם, כוח מדיניות קביעת למשל, הארצי. במטה נעשים
מתמחות. מיחידות אלו בתחומים שירות מקבלת המשטרה כלל רכש. או
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יחידות של והפעילות המבנה ושינוי עירונית" "משטרה של לשיטה מעבר
בעבודת משמעותיים היבטים על מאוד להשפיע יכול הארגוניות, התמיכה

המשטרה.

להתייחס ראוי עירוני", "שיטור ביישום הארגוניים ההיבטים בבדיקת
אפקטיביות וסטנדרטיזציה, לוגיסטיקה אדמיניסטרציה, תחומים: לשלושה

וכוחאדם. בעבודה,

כ"ניהול מוגדרת אדמיניסטרציה .. וסטנדרטיזציה לוגיסטיקה אדמיניסטרציה
מוגדרת סטנדרטיזציה הארגון". של הגבוהות ברמות ההתרחשויות של וארגון
תקשורת באמצעות לא ביניהם, ומתאם אנשים המפעיל תיאום, כ"מנגנון
סטנדרטיות ותקנות הוראות נהלים, באמצעות אלא ישירה... ביןאישית
של ומדעי מנהלי טכני, ניתוח יסוד על נקבעו אלו תקנות מראש... שנקבעו
לעבודה תמיכה פעולות שמבצע אחד, מטה מנגנון של קיומו העבודה".
האדמיניסטרטיבי הנטל את מקל שיהיה, ככל מסורבל הארגון, של הייעודית
הוא המשטרתי המנהל  האדמיניסטרטור תפקיד הטריטוריאליות. מהיחידות
את ומעריך הפעילויות על מפקח בשוטרים, שתומך ארגוני סדר ליצור

תוצאותיהן.

ניירת" ב"עבודת משופעת המשטרה תקנות, ועל נהלים על שמבוסס כארגון,
שכל כיוון לגדול, צפוי זה נטל עירונית" "משטרה של בשיטה טפסים. ומילוי
למשל: יגדל. בהכרח האדמיניסטרטיבי והמנגנון היא, תיקיה את תנהל יחידה
שונים. תחזוקה אנשי או משלה מחשבים אנשי תחזיק משטרה כל
ממעבר מאוד תושפע שלנו כמו לאומית" ב"משטרה הקיימת הסטנדרטיזציה
שמנגנונים בעוד אחידות, להעדר ידחפו שונים תהליכים עירוני". ל"שיטור
של וקיומן הארגוני המבנה שינוי לדוגמא, זו. אחידות לשמר ינסו אחרים
גם בישראל. משטרה שירותי של התקצוב אופן את ישנה עירוניות" "משטרות
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ברור, המדינה, מתקציב יבוא העירוניות המשטרות מתקציבי חלק אם
המקומית, למשטרה נוסף תקציב יקצו אמצעים בעלות מקומיות שרשויות
משאבים פחות להקצות יאלצו תקציביות, בעיות עם עניות, רשויות ואילו
עם ייצרו, המשטרות של בתקציבן אלו הבדלים החוק. אכיפת לנושא עירוניים
באיכותו. גם ולעתים, מקום, בכל שניתן השיטור בסוג מהותיים הבדלים הזמן,
שיטור "סל יינתן תקציב, תוספת לעצמם להרשות יוכלו שלא במקומות
גבוהות המקומית הרשות הכנסות שבהם במקומות זאת, לעומת בסיסי".
לנו שמציעות המשלים, לביטוח בדומה משלים", שיטור "סל גם יינתן יותר,
המשטרה לארגון זה, במצב בנפרד. משלמים אנו ושעליו החולים, קופות
והגדרת פעולות, של רחב במגוון לעסוק משאבים מספיק יהיו המקומי
העירית ביכולת גם תלוי יהיה השוטרים מספר יותר. רחבה תהיה תפקידיו

משכורת. להם ולשלם אותם להחזיק
השכר. מבנה של הסוגייה למשל, כמו, השכר, בנושא ולשאול להעמיק עוד ניתן
המשטרות בכל אחידות תהינה המשכורות האם אישיים? חוזים יחתמו האס

סולם? איזה בסיס על בארץ?

במשטרה שקיימת בסטנדרטיזציה, פערים בהכרח, יצור, זה בסיסי שוני
השוטרים. לרשות שיעמדו האמצעים מבחינת והן עבודה מבחינת הן הלאומית,
כולה. המשטרה עבור ואמצעים ציוד רוכשת המשטרה של הרכש יחידת כיום,
באותם כלירכב, באותם משתמשים וכולם שווה, הציוד תקן המחוזות בכל
"המשטרה של הגודל יתרון בזה. וכיוצא כלינשק ובאותם קשר מכשירי
שאותם ולאפסניה, לציוד יותר טובים מחירים להשיג לה מאפשר הלאומית"
הכוללת העלות שבו מצב, להיווצר יכול עירוני", ל"שיטור המעבר עם קונה. היא
כיוון תעלה, משטרתי, לציוד הכוללת הלאומית ההוצאה קרי, אלו, אמצעים של

את הזמן, עם יאבדו, עירוניות" "משטרות בנוסף, יאבד. הגודל שיתרון
תקן המדים, יוחלפו מהמקומות בחלק לאומית". ב"משטרה שקיימת האחידות,
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העירוני במוקד הקיימים לאלו יותאמו הקשר מכשירי ירד, או יעלה הרכב
בזה. וכיוצא

משטרות 40,000  ל 18,000 בין קיימות שם בארה''ב, קורה מה לבחון ראוי
הזכרנו, שאותה האחידות, העדר או הסטנדרטיזציה מצטטים). מי את (תלוי
שוטר של ממשטרה  הארגון בגודל החל שונים. בתחומים ביטוי שם מקבלים
הציוד דרך ואזרחים, שוטרים 43,000 עם (ס?¥1^), ניויורק משטרת ועד אחד
במשך שלהם. הפשיעה בדיווחי וכלה ונשק קשר רכב, מדים, משתמשים: הם בו

בארה''ב. הפשיעה מצב על תמונה.מדויקת לקבל מאוד קשה היה רבות שנים

 1)011 ה החלת עם רק ייחודי. פשיעה דו"ח היה משטרה לכל
היה ניתן ,?81 ב שנבנה המאוחד הפשיעה דו"ח  11111116(1 16ז1ת0 011ק116

שונים.... במקומות פשיעה שיעורי להשוות

המשטרה בידי מטופלים שאינם פשיעה ותחומי בעיות שישנם לזכור, יש בנוסף,
גם עירוני", "שיטור של כמדינה ארצותהברית של התפיסה למרות המקומית.
ובכזו במיוחד חמורה בפשיעה שמטפלת לאומית,  פדרלית משטרה ישנה שם
ל"שיטור במקביל נצטרך, בישראל גם כלומר, מדינות. בין גבולות' שחצתה
מורכבות חקירות שתתאם ארצית,  "פדרלית" משטרה להחזיק העירוני",
אדמיניסטרציה, תקצוב, בעיות אלו לשער רק ניתן אותן. ותבצע ומסובכות

יצור... זה מצב וסטנדרטיזציה לוגיסטיקה

על וההשפעות הלוגיסטיים ההבדלים האחידות, חוסר בעבודה: אפקטיביות
ירידה ליצור יכול עירוני", ל"שיטור במעבר בארגון, האנוש משאבי נושא
של אחידה רמה תישמר לא וביעילותה. המשטרתית העבודה באפקטיביות
יכול כפולה. עבודה במקביל, יבצעו, שונים מקומות עין. למראית גם שיטור,
העבודה שגרת על הפיקוח שתפקידי כיוו> קצינים, יותר לנו שיהיו להיות,
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של מספרן את להוריד הכרח יהיה בנוסף, בנפרד. ארגון בכל יעשו הארגונית
0081 יהיה לא שזה כיוון העירונית, ברמה והמתמחות, המיוחדות היחידות

אותן. להחזיק £^6011^6

לתפיסת רק מוגבלת אינה המשטרה עבודת של האפקטיביות בחינת כיום,
 מצבית'י פשיעה "מניעת כמו בקרימינולוגיה חדשות בגישות עבריינים.

מתייחסת פשיעה מניעת של המשוואה ,"81111^101131 16ז1מ€ "ח110ח6י\16?

שמאפשרות הפיסית, והסביבה הארגונית הסביבה החברתית, הסביבה לבחינת
ההתערבות השפעת את בוחנות אלו גישות לעבריין. להתייחסות בנוסף פשיעה

פשיעה של מעבר  "16111ח06^1ק[13ס"  "העתקה" של במונחים גם המשטרתית
המפכ"ל משטרתית. התערבות בעקבות  העבירה וסוג זמן מקום, של בהקשרים
שהם כיוון בחלקה, נפתרה הבית חסרי שבעיית הודה, מניויורק, ספיר, לשעבר
משטרה מפקד כל שבו עירונית", "משטרה של במצב אחרים. למקומות עברו
יכול פשיעה. שבהעתקת הסכנה וגדלה מחריפה בלבד, ולה לעירו, אחראי
מפקדי עם תיאום בלי יתוכננו פשיעה למניעת מבצעים שבו תרחיש, להיווצר
ניידות שבו מצב, לעצמכם תארו ליידעם. בלי ויבוצעו סמוכים בישובים משטרה
ועוד, זאת למשל... בניברק,  רמתגן לגבול עבריינים "מקפיצות" סיור
 "פעפוע" חיובית. תולדה גם יש מצבית פשיעה שלמניעת הוכיחו מחקרים ■

באזורים ירידה יוצרת משטרתית התערבות שבו מצב, הוא "1)191181011"

המטרה. מעבירות אחרות עבירות על משפיעה או המטרה לאזור סמוכים
עבודה על קרדיט יקבלו כושלים משטרה מפקדי גיסא, מחד המקביל, בתרחיש
שהמשטרה בתקווה ישוטרו לא "גבול" אזורי גיסא, ומאידך ביצעו, הם שלא

שלה... מהצד בבעיה תטפל השכנה

יעדים לפי עבודה ,(.^0001111^)111^) אישית אחריות הגברת כמו תהליכים
לפשיעה בנוגע האפשר ככל מלאה מצב תמונת ביצירת מתמקדים וכוי ומדדים
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של אפקטיביות יפחית עירוניות" ל"משטתת ביזור פשיעה. שיוצרות ולבעיות
 לאומית". ב"משטרה הצפויה לתועלתם ביחס אלו, מעץ תהליכים

רוב כיום, משטרה. מפקד שמבצע העבודה לסוג קשור זה בתחום נוסף נושא
עירוני", ב"שיטור "קלאסית". משטרה לעבודת מוקדש תחנה מפקד של זמנו
משטרה, מפקדי למנות וההכרח מהצורך המשטרה עבודת תושפע איך ברור לא
מול בעבודה מנוסים ברכש, בקיאים תקציבי, ובניהול בתכנון גם שמיומנים
ועוד. חודש כל משכורות לתשלום מימון בהשגת "אשפים" מקצועיים, איגודים

במרכיבים לטיפול קשור עירוני" ל"שיטור במעבר משמעותי היבט אדם: גוח
נושאי את מרכז אדם כוח אגף כיום, בארגון. האנושי המשאב נושא של שונים
בחר, שוטרים. של והקידום המקצועיות ההשתלמויות ההכשרה, הגיוס, המיון,
השיטור תפקידי בהגדרת מקומיים דגשים יהיו עירוניים משטרה לארגוני כי
על מבוסס המשטרה שירותי ומתן העבודה באופן מרכזי היבט העבודה. ובאופני
שהם אישיות, ומאפייני וכישורים כשרים התפקיד. את שמבצע האדם  השוטר
העבודה טיב את יקבעו העבודה, סביבת עם באינטראקציה הפרט, של תכונותיו

שנעשית.

הבסיסיים התהליכים יושפעו איך למשל, הן, זה בהקשר לשאול שראוי סוגיות,
כיום הקיימים הקריטריונים ישמרו האם למשטרה? וגיוסם מועמדים מיון של

מיון? של שונים דפוסים לעצמה תגבש משטרה כל האם ולגיוסםי שוטרים למיון
להשפיע יכולים שונות, ארגוניות מסביבות שנובעים ארגוניים, הבדלים כאמור,

ארגון. בכל האידיאלי השוטר דמות על

גיוס מנגנון להתקיים ימשיך האם כמו, נוספות, שאלות ולשאול להמשיך ניתן
גיוס מנגנון לעצמה תבנה עירונית" "משטרה כל האם השונות? למשטתת כללי
לאחד נכון יהיה האם לארגון? מחוץ ירכשו מיון שירותי האם נפרדים? ומיון

179



בישראל?" עירונית "משטרה בנושא עיון יום . אירוע סקירת וגדעון אוהבי

באיזה ישלם? מי אותם? ויתפעל יממן מי כן, ואם והכשרה, גיוס מיון מנגנוני
כפריים? אזורים עם יקרה מה למיל אופן?

של 0111801110111§  ה וגם בשישים בטלות אינן זה מעין מנגנון קיום של העלויות
אינם למיניהם פסיכומטריים ומבחנים הערכה מרכזי למדי. יקר אלו שירותים
עיר כל האם החדש. מהמבנה ישירות נובעת זה בתחום נוספת בעיה זול. עניין
בלבדי מקומיים כוחות של בסיס על שלה העירונית המשטרה את לאייש תצליח
החינוך משרד למשל, כך. כל ורוד אינו המצב אחרים שבתחומים לזכור, עלינו
יהיה במשטרה, יקרה כך אם מיוחדים. בחוזים פריפריה ליישובי מורים שולח
חזרנו מסוימת, מבחינה ואז, מהקהילה, המשטרה של ניכור בבעיות לטפל עלינו

המוצא. לנקודת שוב
השלכות משטרה. כוח בנית על משמעותיות השלכות יש זה ראשוני לשלב
המקצועית, וההשתלמות ההכשרה בתהליכי ביטוי לידי יבואו פחות לא חשובות
יבחר משטרה ארגון כל של מפקדו אם ולשוטרות. לשוטרים שינתנו
לעומת אכיפתי" ("שיטור שבפיקודו המשטרה עבור שונה עבודה באסטרטגית
ההכשרה וצרכי בו השוטרים מספר הארגון, מבנה למשל), קהילתי", "שיטור
הן, נוספות רלוונטיות: סוגיות שונים. יהיו ארגון בכל המקצועית וההשתלמות
צורכי האם הארגוני, המגוון לאור אחידה? תהיה השוטרים הכשרת האס למשל,
שבין הזמן פרקי האם למקצועיות? הקריטריון יהיה מה זהים? יהיו ההדרכה

ארגון? בכל זהה יהיה המקצועיות ההשתלמויות

עירונית", "משטרה של בארגון שוטרת או שוטר של הקריירה מהלך כל לאורך
הדעת את לתת כדאי בעיקר אליהן. להתייחס שיש נוספות, שאלות עולות
הקידום דרכי על הקיימת הביקורת כל עם בקידום. שקשורים לנושאים
ונבנה שיבוצים, דיוני במסגרת פוטנציאל בעלי קצינים מאותרים הקיימות,
לעבודה "נשאבים" מצטיינים שוטרים גם בארגון. קריירה מסלול עבורם
מחד יוצר, זה עבודה דפוס וארציות. מחוזיות מרחביות, איכותיות, ביחידות
בעיקר יותר בכירים לתפקידים ופוטנציאל יכולת בעלי אנשים של מעבר גיסא,
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מהתחנות אנשים של כזו "שליפה" גיסא, ומאידך ארציות, וביחידות במטות
לתפקידים הולמת ברמה אדם בכוח ומחסור חלל ליצור מהמקרים בחלק יכולה,
לנייד לאומית" "משטרה של היכולת משטרה. תחנות מפקדי למשל, מסוימים,
שמעתיק לשוטר, מסייעת ולעתים, למשטרה, תורמת הארגון, במסגרת אנשים,
מאוד תצטמצם זו יכולת במשטרה. לעבוד להמשיך מעוניין אך מגוריו מקום את
"לגדל" תוכל עירונית" "משטרה כל בהכרח לא עירונית''. "משטרה של במבנה

לה. שנחוץ האדם כוח כל את
אחרת? בעיר מ"אפס" ויתחילו יתפטרו שוטרים האם ולשאול. להקשות ניתן כן
מסלול יראה איך הפדרלית! למשטרה  ארציות ליחידות עתודה תילקח מהיכן
למחלקות יעברו אנשים האס עירונית"? ב"משטרה שוטר/שוטרת של קידום
ובהקשר המשטרה? אל אחרות ממחלקות יוצנחו לחלופין, או, בעיריה אחרות
תהיה למי עירונית"? "משטרה מפקד יתמנה איך קידומים? על יחליט מי זה,

ל אנשים לפטר הסמכות

בקנדה מסוימים ובאזורים בהולנד הפוכה. המגמה כיוס, בעולם, כי לציין, ראוי
המשטרה עברה 1993 בשנת אזורי. לשיטור עירוני" מ"שיטור מעבר יש

קשר ללא רבות, עירוניות משטרות פועלות שבו ממצב ועברה מהפך, ההולנדית
עצמאיים, משטרה מחוזות 25  ל הארצית, ברמה קטן, מתאם גוף ועם ביניהן,

אינם שם הערים ראשי .(£01116 (16כ8131ו001 ניצב של ברמה קצינים בפיקוד
קיימת שעדיין הרבה ההשפעה למרות המשטרתי, המרכוז מתהליך מרוצים
הקהתה ממונים אלא נבחרים אינם שהם העובדה, אולם, המשטרה. על בידם
הסתיים לא המרכוז תהליך שלה. האפקטיביות ואת לתהליך ההתנגדות את
כדבר לאומית", כ"משטרה לנו, (שנראים רבים תהליכים מתבצעים עדיין.
שר מנסה לאחרונה, המחוזות. בין משותף מכנה ליצור במטרה מאליו), המובן
עדיפויות וסדרי יעדים הכתבת עלידי במשטרה, אחיזתו את לחזק הפנים
מחשוב מערכת מיסוד כמו הארצית, גירמה את המחזקות פעולות ועלידי
ההולנדים מהמפקדים רבים לטענתו, אחידים. קריטריונים שלה ארצית,
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"מפכ"לעל" במינוי שנים, מספר בעוד יסתיים המרכוז שתהליך סבורים,
שלנו. לזו בדומה ריכוזית, לאומית" "משטרה ובכינון

201 ל שיטור שירותי חוזה, פי על נתנה, ,(110/[?) הרוכבים משטרת בקנדה,
עלפי שמחויבות, בגודלמסוים, בקנדה,,רשויות עירוניות". "משטרות 571 מתוך
מחלקה להצטרף ., משלהן מחלקה להקים יכולות משטרה, שירותי להחזיק חוק,
משטרת עם או (מדינה) הפרובינציה של משטרה עם חוזה לחתום או קיימת
את משפרת לשיטור", ערים "איגוד יצירת הקנדים, לטענת הפדרלית. הרוכבים
יורדות, השיטור עלויות ביניהן. שוויון ויוצרת השונות, בערים השיטור איכות
מספר בין מחולק האדמיניסטרטיבי הנטל יותר. יעיל באופן נעשית והעבודה
כזה, באופן שונות. משטרות בין ומקבילה כפולה עבודה פחות ונעשית עיריות,
אזורי לשיטור המעבר ומתמחים. מיוחדים בכוחות מושכל שימוש לעשות ניתן

לאזרח. שניתן השירות את שיפר

מהעידן (המעבר המודרנית המשטרה של בהיסטוריה הגדולות הרפורמות
נועדו הקהילתי) לעידן המעבר כך ואחר הפרופסיונלי לעידן בשיטור הפוליטי
לא כיום, במדינתישראל, יעילותה. את ולהגביר המשטרה עבודת את לשפר
אכן עירוני", "שיטור של למבנה לאומי" "שיטור של ממבנה שמעבר נראה,

יעילותה. ולהגברת המשטרה ביצועי לשיפור יתרום

משטותישראל של הכללי המפקח דאז וילק, יהודה יבניצב

משטרה היא כי לאומית", "ממשטרה יותר הרבה יקרה עירונית" "משטרה
מספר לכך אתן ריכוזי. מארגון יותר יקר הוא מבוזר ארגון וכל מבוזרת,

דוגמאות:
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את גם אלא משטרתישראל את רק לא משרתת (מז"פ) פלילי לזיהוי המעבדה
לזיהוי מחלקה להקים צריכה הייתה שרעננה לכם, תארו המודיעין. קהיליית כל

פלילי.

אינו כזה פרויקט הערים. ברמת ^אס מאגר להקים היכולת היא דומה דוגמא
ויותר ביותר העלויות. בגלל אלא המשפטית מהבחינה לא העיר, ברמת אפשרי
ריכוזיים גופים לצדן, מוקמים, עירוניות", "משטרות יש שבהם מקומות,
ונתניה, גבעתיים אז, או  הסדרתי" "האנס חקירת את לדוגמא קחו גדולים.

.0*4 דגימות לאסוף צריכות היו רמתגן או תלאביב
מי הארץ. מכל סדרציבורי בעיות אליה המנקזת ירושלים, היא דוגמא עוד

הביתי בהר הסדרהציבורי בבעיות למשל, יטפל,
לבצע צריכות היו שלהן, הכספי הגירעון עם ולוד, רמלה שעיריות לכם, תארו

האלה. בערים עושים שאנו אלו כמו היקף רחבות פעולות

במדינה עירונית". "משטרה על מאוד ארוכים תיאורטיים דיונים לערוך אפשר
למדינות ביחס סביר, בהיקף לאומית", "משטרה להחזיק עדיף כסף, לה שאין
כי רוצים. אנו משטרה איזו להיות, צריך שהדיון חושב, אני אחרות. אירופאיות
ראו וברוטליות. וקסדה אלה של משטרה גם להיות יכולה עירונית" "משטרה
משטרה להיות יכולה לאומית" "משטרה לחלופין, בעבר. ניויורק משטרת את

בעבודתה. הקהילה את המשלבת קהילתית, אורינטציה עם

הוא עירוניות" ב"משטרות לרצון שהביאו העיקריות, לבעיות המענה לטעמנו,
"שיטור או קהילתית" "משטרה על לדבר טעם אין אבל, הקהילתי". "השיטור
אנו. הפשיעה. בצמצום מינימלית וליעילות לאפקטיביות להגיע בלי קהילתי"
שבשנת אחרי ,1999 בשנת המערכתית ברמה הקהילתי השיטור לנושא נכנסנו
כלומר, הפשיעה. של הגדולות התופעות את יותר, או פחות לייצב, הצלחנו 1998

וגס ברצח גם הרכוש, בעבירות גם בפשיעה העלייה ואת הגדול הסחף את לעצור
האלימה. בפשיעה
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אני רעננה", "מודל בסיס על שנבנה המשולב", השיטור ל"פרויקט באשר
יותר גם לה לתת שיש יתכן לרשות, יותר רבה מעורבות לאפשר שכדי מסכים,
אס מעורבות. אין אחריות ובלי סמכות שבלי משום תנועה, בנושא כמו סמכות,
טבריה), גם (ואולי עקיבא אור כמו בערים רעננה" "מודל את נכון לשווק נצליח
טובה תהיה הפריסה המקומות), בכל לא (אמנם שנים כמה שבתוך סיכןי, לנו יש

ואין הצדדים; משני פרטנרים דרושים תוצאות השגת שלשם היא, הבעיה יותר.
עיריית ראש בילסקי, זאב דוגמת רבים פרטנרים המקומיות ברשויות היום
שלנו הגדולות הבעיות אחת עובד. לא זה אחרת שניים, צריכים לטנגו רעננה.

שלנו ההודעות רמת שלנו, הסיסמאות רמת שלנו, האמירות שרמת היא,
דברים ליישם שלנו האפקטיבית היכולת לרמת ומעבר מעל היא לתקשורת
לא הסרט". "בגזירת ונגמרו שהתחילו בקהילה, רבים דברים עשינו בשטח.
כמה חנכנו! (מציל"ה) עבריינות" לצמצום "מועצות כמה המשכיות. הייתה

הן? היכן מחדשי אותן חנכו פעמים
שלוש היום. ברעננה המשולב" "השיטור פרויקט עומד היכן ראו זאת, לעומת
מחויבות ישנה כי ומשתבח, הולך רק הפעולה שיתוף התחלתו, מאז שנים

רבים. פרטנרים לנו אין אחרים. ובמקומות באורעקיבא הדבר אותו הדדית.

עם ובקשר לוורסטיליות ביכולתנו הוא שלנו והיתרון ענייה, מדינה היא ישראל
זה כסף, יותר היום לנו יתנו אם גם יותר. רבים משאבים לנו יהיו לא הקהילה.
אותנו יעשה לא זה אחרות. למדינות ביחס למינימום פער סגירת בגדר יהיה
ביחס במשטרה להשקיע יש בגירעון. כיוס נמצאים שאנו מכיוון עשירה, משטרה
לא אם וגם הביטחוני הפן את מנטרל אני אם גם (וזאת בעולם שמקובל למה
סכומים נקבל אס שגם כך, כל גדול הוא הגירעון ביטחונית). בעיה לנו תהיה
העושות אחרות, למשטרות שיש למה נגיע שקלים, מיליוני מאות של אדירים
■:■ מאתנו. פחות
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הפנים לבטחון השר דאז בןעמי, שלמה פתפי

בין הגדול הניתוק על המפכ"ל), שהציג (כפי כיום מסתכלים שאם ספק, אין
בסדר ומיקומה שלה התקציבי המצב לבין המשטרה, של המשימות ובין היעדים
של חייהם לאיכות מאוד גדול חטא חוטאים אנו הלאומי, העדיפויות
בכך, המדינה אזרחי של החיים לאיכות מאוד גדול חטא הישראלים.
העדיפויות בסדר ואיננה הייתה לא כיום, וגס שנים, זה שמשטרתישראל,
אין זה לגוף יאמר! זה שדבר חשוב הקברניטים. של הלאומיות התקציביות

"לובי". של תרבות היא ודמוקרטיה שהוא, סוג מכל "לובי"
עשו שבו המקום זה עירונית". "משטרה יש שבה ארצותהברית, את הזכרתם
כאן נמצא הפוליטית. מהשיטה כחלק ה"לובי" של האולטימטיבי המיסוד את
למעמד מתקרב זה בעניין ותפקידו המשולב" ב"שיטור שמקומו בילסקי, מר
ערים ראשי עירוני", "שיטור על מדברים שכאשר ראיתי, לא אך היסטורי.
ראש משרד מול להפגנות למשל, בדומה, הסייפים, אמות את מזעיקים
מסיעים הם אז תקציב. חוסר בשל בעיר רווחה שירותי קריסת בעת הממשלה,
בשביל זאת יעשו לא לעולם הם לירושלים. העיר זקני כל את באוטובוסים
משום "לובי", צריך אינו שצה"ל כשמש, ברור זה למשטרה. יותר גדול תקציב
מן האישה של לב קורעי מחזות אבל צה"ל. של ה"לובי" את מהווים שכולנו
 הסרטן למחלת אחרת או זו לתרופה שזקוקה הגברת, או בנהריה, המסדרון

"לובי". זהו
משרדי בין ביותר היתום המשרד זה למשטרתישראל? הלאומי ה"לובי" היכן
נתפס לא שזה משום מדוע? למענו. משהו הקורא זעקה, קול אין הממשלה.
לא הוטמע, לא זה לקבל. רשאי שהאזרח השירותים, מן לאזרח, חיוני כשירות
כפי צועק, אני אותו לי נותן אינך שאם כשירות, נתפס לא מעולם זה הופנם.

רווחה. שירותי או חינוך שירותי או תרופה, לי נותן אינך אם צועק שאני

185



בישראל!" עירונית "משטרה בנושא עיון יום אירוע: סקירת וגדעון אוהבי

כמו במדינה ליצור ניתן האם השאלה, נשאלת עירונית", "משטרה בנושא בדיון
ורבתרבותית, רבעדתית אינטימית, גיאוגרפית, מבחינה קטנה מדינה ישראל,
לעשות שניתן כפי לעיר, מעיר שונים, ליגאליים דפוסים ליצור ניתן האם
איננה הישראלית המציאות לחלוטין. שונים דפוסים אלו בארצותהברית.
הקרוב הדבר את לאפשר צריכה היא הבנתי, למיטב כזה. דבר לאפשר יכולה
עירונית", "משטרה תהיה שזו בלי הקהילה, לבין המשטרה בין לשילוב ביותר
(בכל הישראלית החברה של השונה אופייה בשל זאת, בעיצוב. ולא במבנה לא
במקום שוטרים מספיק שאין בטענה, אלי פונים אנשים נמצא, שאני מקום,
במציאות זאת). ידעו ישראל שאזרחי וחשוב אלה, למצבים תשובה אין מסוים.

הישראלית. החברה של האופי בגלל קרעים, ישנם שלנו,

היהודיערבי, החברתיהעדתי, הקרע של התפר בקו נמצאת ישראל משטרת
אינטימית מאוד, צפופה קטנה, לחברה פתרונות לתת אמורה היא החילונידתי.
אינסוף יעדים, אינסוף לה שיש משטרה, שלה לגזרים, קרועה אך מאוד,

הישראלי! המצב זה מועט. ותקציב משימות

סוגיית היא בישראל עירונית" "משטרה של הרלוונטיות לחוסר נוספת סיבה
שירות להעניק חייבת המשטרה המשטרה. עלידי הניתנים בשירותים, השוויון
לקחת תקציביות, בעיות בגלל נטייה, קיימת היום, ושוויוני. אוניברסלי
שאני העיקרית, הסכנה לסלקטיביים. אותם ולהפוך במדינה שונים שירותים
להעניק שנתחיל העובדה, היא כלכלית, הצדקה לכך יש אם גם כזה, ממצב רואה
הס לעניים השירותים דבר, של בסופו לעניים. ושירותים לעשירים שירותים
אין כי הזה, השירות שימור על להילחם יוכלו לא הס מסוים ובשלב יותר, דלים
תמשיך שלהם הענייה המשטרה כזה, במצב פוליטית. ועוצמה פוליטי כושר להם
בארץ. כאן לכך להגיע אסור בעיני, מהם. ישמע לא ואיש ענייה, יותר עוד ותהיה
אחד אגב, זה, להם. שניתן השירות על להגן מסוגלים יהיו תמיד החזקים
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החלשים גם צועקים כשהחזקים רק כי האוניברסלי, השירות של היתרונות
מהשירות. נהנים

לאומית משטרה בין האיזון מיצירת מנוס לנו אין כאן, שנאמר מה מכל זאת, עם
הארצי הארגון  המבנה בין אבחנה כלומר, הפעולה. תרבות לבין ארצית
באופן להיקבע ויכולה קהילתית להיות שיכולה הפעולה, תרבות לבין והלאומי,
נאיץ שאנו בטוח, אני המתבקשות. ההבחנות הן אלו המשטרה. עלידי שרירותי
בקרב לחזק חייבים ואנו זאת, תובעת החברה כי הבאות, בשנים זה מהלך
לא לעולם אנו כי לטובתנו, זה שירות. כאל למשטרה ההתייחסות את החברה
ניתפס, שלא האנס יסתובב ותמיד המדינה, מן הפשיעה את לעקור נצליח
לחשיבות טוען אני אישתו. את שחיכה והבעל רעה, לתרבות שיצאה והילדה
ומקצועי יותר מועיל יותר, יעיל אכיפתי מאמץ המדובר. האסטרטגי האיזון
האחד תמיד שלא חושב, אני הבריאה. הקהילה בקרב הנוכחות  ובמקביל יותר,
למצב, הגענו כיצד תוהה, אני במקביל. ללכת יכול זה השני. לפני להיות חייב
ההצלחות. על אותנו מלטפת לא והיא הכישלונות, על לנו סולחת לא שהחברה
גדול אסון יש האם כיפור? יום מלחמת על גם וסלחה סולחת היא לצה"ל מדוע
סלחה היא ומדוע לצה"ל. סלחה והחברה השלישי, הבית חרב כמעט מזה?
אינסוף. עד ארוכה והרשימה בלבנון? השייטת פרשת על לצה"ל
חושב, אני חטאנו? אנחנו היכן הפגם? היכן סולחת. אינה היא למשטרתישראל
אנו איך התקציבים. על במאבק מרכזי חלק יותר, כולל בדיון מרכזי חלק שזהו
המשטרה. של המורכבות המשימות את הקהילה של ולהבנה לאיזון מביאים
בתוך המשטרה של הידידותי המיצוב קהילתי". "שיטור גם היא הדרכים אחת

הזה. במאבק גם יסייע הקהילה
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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 עמודי
מקורות המאמר. בסוף יכתבו הערות לשרטוט. או לטבלה המיועד למקום אזכור יצוין הטקסט
בלועזית שמות הפרסום. ובשנת הכותב של המשפחה בשם שימוש עלידי 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:  והברה" ב"משטרה הציטוט גללי
1.ספר:

ת13161)001 ן31תד1161 (1994), ?101)161110116016(1 ?£011010. ץ61811י\1חן1 0/
,מ4301150\1ת51ו15001י\\ 111.ו1^\40013א

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

מאמר: .2
03168.1611111*61 (1994), 13111 18 ,ק0163 0826116. \'01. 56, <10. 6, .קק 28.
עמ'י ,10 מס' גיליון משטרה, מנהלים ביצוע, הערכת ,(1998 (אוקטובר מיכל צרי מיכל, אלעזר

.3127

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

.543  01/ יצ סימוכין קהילתי, לשיטור היחידה משטרתישראל,

ריאיון: .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 >\"א

לשם לכותביהם יוחזרו או יידחו יסודית, עריכה כדורשים השיפוט בתהליך שימצאו מאמרים,
הקוראים. הערות בצירוף לתיקון יוחזרו 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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