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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 325 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח11כן86) בודדים מאמרים של הדפסות
הודפסבישראל במערכת לרכוש ניתן

יוצאי בנינוער בקרב ועבריינות עבירות של דפוסים
בישראל אתיופיה

אדלשטיין* ארכון

לןריאע*ו!) ?"ט, *

(2001 60161^9 /?ק/ק 76/£ ,2001 9>ון.> קא'גלעמ. (ן.ת3ן9£

שנמצאו העיקריים, תלויים) (הבלתי המשתנים מהם להראות המאמר מטרת
בקרב תלויים), (משתנים וסוטה עבריינית התנהגות של להופעה אחראיים
שיעורי של מצב תמונת המאמר מציג כמוכן, בישראל. אתיופיה יוצאי צעירים
בישראל, קליטתם תהליך של יוצא כפועל העדה, יוצאי בנינוער של הפשיעה
גיל בין קשר מציאת  האחת למחקר: השערות שתי .'90  ה שנות לסוף נכון
כמוגם לילדיו, רלוונטיות נורמות לשגר יכולתו היחלשות לבין המהגר האב
הייתה, השנייה ההשערה המתבגרים. ילדיו של התנהגותם על לפקח יכולתו
האתיופית, הגרעינית במשפחה ואקספרסיבי אינסטרומנטלי תפקוד שחוסר
את ויחליש המתבגרים, ילדיהם התנהגות על ההורים של הפיקוח ביכולת יפגע
תוצאות לילדיהם. נורמטיביים גבולות להציב האבות, בעיקר ההורים, יכולת
מראות, התלויים), והמשתנים תלויים הבלתי המשתנים שבין (הקשר המחקר
משה", "מבצע עולי שבקרב נמצא, עוד נכונות. נמצאו התיאורטיות שההנחות
הן ■. יותר גבוה הנורמטיבי השבר מאתיופיה, העלייה כחלוצג לישראל שהגיעו

בישראל. שנולד מי אצל והן ינקות בגיל שעלה מי אצל

סוטה, התנהגות עבריינית, התנהגות אתיופים, בנינוער, מפתח: מילוו*
פשיעה.



אתיופיה יוצאי בנינוער בקרב ועבריינות עבירות של דפוסים אדלשטיין ארנון
בישראל

כללי

שנמצאו העיקריים תלויים) (הבלתי המשתנים מהם להראות המאמר מטרת
בקרב תלויים), (משתנים וסוטה עבריינית התנהגות של להופעה אחראיים
של מצב תמונת להציג המאמר ישאף כמוכן, בישראל. אתיופיה יוצאי צעירים
קליטתם תהליך של יוצא כפועל העדה, יוצאי בנינוער של הפשיעה שיעורי

.'90  ה שנות לסוף נכון בישראל,

רקע

.'20  ה המאה תחילת עד העולם מיהדות יחסית מנותקים היו אתיופיה יהודי
פסק ניתן הכחדה, בסכנת העדה והעמדת ,(1975) באתיופיה המהפכה פרוץ עם
חוק עלייהם שחל ומכאן כיהודים, אתיופיה ביהודי הכרה קיימת שלפיו הלכה,

ההצלה. מבצעי לתחילת הירוק האור היה זה השבות.
משמעותית בירוקרטית קליטה באמצעות טופלו אתיופיה יוצאי בישראל,
תקופה במשך ארעיים ומגורים קליטה במרכזי דיור שכללה ,(1998 (הרצוג,
שליחת ישראליים, לשמות לילדים שניתנו האתיופיים השמות שינוי ארוכה,
לפנימיות העדה של בנינוער מרבית שליחת ובהמשך: דתיים לבתיספר ילדים
הפריפריה ביישובי קבע למגורי הופנו העולים הנוער". "עליית במסגרת דתיות
של הומוגני בריכוז מאופיינים אלו מקומות מסוימות. ערים של עוני ובשכונות
גם הכוללת רחוב, תתתרבות של ובקיומה באבטלה בעוני, המזרח, עדות בני

התוצאות .(1993 1ז13ק^' 311011108611) חברתית וסטייה עבריינות של תופעות
מתאימים; ומקצוע השכלה שחסר ההורים, דור בקרב מאוד גבוהה אבטלה היו
המוצא ובתרבות גילם בני בקרב ההורים של חברתיתתרבותית התכנסות
בחברה התנהגותיים ובפיקוח בהכוונה לילדיהם לסייע ההורים של יכולת וחוסר

החדשה.
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את לומדים הילדים  לילדיהם הורים בין תפקידים חילוף מתקיים לכך, מעבר
החברתיים, המוסדות תפקידי את יותר מהר ומכירים יותר, מהר העברית השפה

.(1997 (וייל, בזה וכיוצא העבודה לשכת לאומי, ביטוח כגון

תרבותי וקונפליקט תרבותיים הבדלים

בצורה מזו זו שונות הישראלית החברה ותרבות האתיופית החברה תרבות
מורחבות משפחות של כפריות בקהילות חיו היהודים באתיופיה, מהותית.
הסמכות ניתנת ("קייסים") הדת ולכוהני הקהילה לזקני שבהן פטריאכליות,
את רק הכירו שם היהודים הקהילה. חברי בקרב והמשפטית החברתית הדתית,
קירבתם בגלל וטהרה, טומאה מנהגי על והקפידו ("אורית"), שבכתב התורה

.(1994 ;1989 ואח', בודובסקי ;1994 (וייל, הלאיהודים לשכניהם
,(1992 (בןעזר, הכבוד" ב"קוד ביטוי לידי באו המבוגר וסמכות הגבר סמכות
סמכות חסרי ושל מבוגרים כלפי צעירים של וצייתנית צנועה התנהגות הדורש

סמכות. בעלי כלפי
בעבודה משפחתו את מפרנס אב כל שבה כפרית, מסורתיתדתית, חברה זוהי
נהנה שהוא תוך המורחבת, המשפחה במסגרת ואחרת) (חקלאית עצמאית
לביתהספר, הולכים אינם הילדים וילדיו. אשתו מצד גבוה חברתי מסטטוס

מיגדריות. להגדרות בהתאם להוריהם ומסייעים

ההבדלים את השטח עלפני מעלה משה", ב"מבצע בעיקר אתיופיה, יהודי עליית
תרבות בין מפגש כאן שקיים לעובדה, מעבר התרבויות. שתי שבין הניכרים
הרי ועוד, דמוקרטי למבנה פטריאכלי משפחתי מבנה בין למודרנית, מסורתית
תכונות בשתי מהותית בצורה שונים האתיופית העדה שבני לומר, שניתן
שהם השונים הדת ובמנהגי עורם בצבע הקולטת הישראלית מהאוכלוסייה

מקיימים.
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בישראל

.(1938, 8611111) תרבותי" "קונפליקט של תופעה מתקיימת מכך, כתוצאה
בישראל הקולטת. החברה מוסדות לבין ההורים דור בין מתקיים זה קונפליקט
העדה את מציב אשר חברתי, קונפליקט גם התרבותי לקונפליקט מתווסף
;2000 (אדלשטיין, החברתיתרבותיכלכלי הריבוד סולם בתחתית האתיופית

.(1985,9311)61 ;1992 ;1989 בןעזר,
התנהגויות מפרשים שלפיו פוליטיליגאלי, היבט גם יש תרבותי לקונפליקט
שאותו הנורמטיבי, מהסטנדרט סוטים עד כשונים הנקלטים של ואפיונים

.(1963 (חובב, הקולטת החברה מציבה

העור בצבע הבדל לה כשנלווים העולים, עימם שהביאו השונה שהתרבות מכאן,
חלק מסוימת, במידה מכתימים, ומקצוע, השכלה חוסר עם ביחד דת, ובמנהגי
הכלכלית הגיאוגרפית, בפריפריה אותם ומציבים (סטיגמה), העדה מבני
וההפגנה הדס תרומות פרשת (לדוגמא: הישראלית החברה של והחברתית

בעקבותיה). שבאה הקשה
סמכות כבבעלי העדה במנהיגי מכירה איננה לישראל הראשית הרבנות בנוסף,
הקולטת, בחברה ומדריכה מנחה מנהיגות העדה חסרה ובכך מוכרת, רבנית
המזרח עדות בני של למצבם (בדומה ליעד המוצא תרבות בין גישור מהווה אשר
מנהיגות של ניצנים מופיעים זאת, במקום .('50  ה בשנות לישראל עלייתם עם
המנהיגות את להחליף שואפת אשר הצעירים, מקרב ומשכילה צעירה

המסורתית.

החברה של והלאפורמליים הפורמליים במוסדות פוגשים העדה של בניהנוער
שולי של זו  האחת ■. התנהגות של נורמטיביות מערכות בכמה הישראלית
צעירי נשלחו שאליהן פנימיות, לאותן שמגיעים צעירים  הישראלית החברה
המצוקה משכונות בחלק מהצעירים חלק של הרחוב תרבות המאפיינת העדה,
את המייצגת הפורמלית, החינוך מערכת של זו  השנייה מתגוררים. הם שבהן

בקהילה. ובבתיהספר בפנימיות הקולטת החברה
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בית של זו היא הצעירים, לנוכח העומדת השלישית, הנורמטיבית המערכת
העדה. של המוצא תרבות את המייצגת ההורים,

המערכות והקולטים, העולים חברת בין המשמעותיים התרבות הבדלי בגלל
ביןדורי לקונפליקט עד מתח ויוצרות ביניהן, מתנגשות השונות הנורמטיביות

תרבותינורמטיבי. רקע על

יכולים אינם הוריהם למידה, הרגלי חסרים העדה צעירי השכלתית, מבחינה
התנהגות לאשורה מבינים אינם המורים ואינטלקטואלית, כלכלית להם לסייע
הנערכים שונים ואבחונים הכבוד'', מ''קוד הנובעת הצעירים של מסוימת
תעודת לקבלת סיכוי ללא חלשים, לימוד במסלולי אותם מציבים לצעירים,
;1997 ויינשטיין, ;1996 (וייל, חייהם להמשך רלוונטי מקצוע רכישת או בגרות

.(1989 זהבי,
בתחום בביתהספר, וסובייקטיבית אובייקטיבית כישלון מתחושת כתוצאה
של חמורה תופעה קיימת העור), צבע רקע על חברתית (דחייה והחברתי הלימודי
הפורמלית. החינוך ממערכת אתיופיה יוצאי בנינוער של וגלויה, סמויה נשירה,

.(1998 (שמש, תלמידים מאות בכמה הוא שהמדובר הן ההערכות

חברתי פיקוח

בישראל, האתיופית העדה על שעברו התהליכים, של מהתוצאות כמה אסכם אם
ההיררכי המבנה ואת המסורתית מנהיגותה את איבדה שהקהילה לומר, ניתן
המשפחה (ולא הגרעינית המשפחה במרכז מופיע לראשונה, במוצא. לה שהיה
כלל (בדרך שכיר לעובד הופך הגבר .(1991 (וייל, האב ולא הילד המורחבת)
קלות, ביתר למצוא, יכולתה בגלל למעמדו, ביחס עולה האישה ומעמד מובטל),
הלאומי. מהביטוח תגמולים מקבלת גם האישה מקצועית. בלתי שכירה עבודה
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של הנורמטיבי המבנה ואת הסמכויות מבנה את שינתה הביורוקרטית הקליטה
החדשה, התרבות את תחתיהן להפנים הצליח המבוגר שהדור בלי העדה,

יחידה. כחלופה לעולים המוצעת
שיקולים בגלל שונים, גיאוגרפיים באתרים המורחבת המשפחה פיזור
אבי המסורתיים. והסמכות הכוח מבנה את מחליש אישיים, ו/או ביורוקרטיים
כמתווכים בילדיו תלותו עם וביחד פנימה, ומסמכותו ממעמדו מאבד המשפחה
להם ולקבוע התנהגותם על לפקח יכולתו הקולטת, החברה מוסדות לבין בינו
המכונה לתופעה מביא הדבר משמעותית. בצורה נחלשת נורמטיביים גבולות
להתנהגות והקשורה ,(1942 ,8115\¥ 311>1 ^/10^7) חברתי" סדר "חוסר
השכלה חסר שהאב העובדה בנוסף, זה. מסוג בקהילות בנינוער בקרב עבריינית
בסטטוס ולירידה לאבטלה מביאה הקולטת, לחברה רלוונטיים ומקצוע
חולשה בעמדת הגבר את מציבים אלה כל המוצא. בארץ לו שהיה החברתי,
ועל המשפחה, של והחברתי הכלכלי מצבה על משליכים אשר תפקוד, וחוסר
המתבגרים. לאלו בעיקר לילדיו, נורמות ושיגור שלו הפיקוח ביכולת ירידה
שבראשן חדהוריות, משפחות הן מאתיופיה העולים ממשפחות כשליש כמוכן,
מגירושין מנטישה, נובע הדבר .(1989 דולבגנדלמן, ;1991 (וייל, אישה עומדת
נגרמת בכך ולאחריהם. לישראל העלייה מסעות במהלך בעלים של ממוות או

הגרעיני. המשפחתי התא של שלמות חוסר

שרק לכך, מביאים העדה, מצעירי חלק נתקלים שבהם החינוך, במערכת קשיים
בני מאות חברתית. להתקדם ויוכלו מלאה, בגרות תעודת ישיגו מהם 150/0  כ
והתעסוקה, החינוך ממערכת חלקי) או (מלא ניתוק בשלבי נמצאים נוער

ובילוי. קניות ובמרכזי ברחובות ומשוטטים
חברתיתכלכלית, מבחינה חלשים ולישובים לשכונות מאתיופיה העולים הפניית
המהווה אלו, במקומות הרחוב לתרבות העדה מצעירי חלק של לחשיפה מביאה
זו רחוב ותרבות סביבה המשוטטים. הצעירים עבור חברתי ומפגש חיברות מקור
להתקדם אייכולתם את  דיוק ליתר או מאתיופיה, העולים יכולת את מכתיבה
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התנהגות של ולמידה גיסא, מחד הישראלית בחברה חברתיתכלכלית מבחינה
גיסא. מאידך העדה מבני חלק של עבריינית

המשפחה ברמת חברתי סדר וחוסר החברתי הפיקוח ירידת בין החיבור
בסופו מביא שנסקרו, האקולוגייםחברתייםכלכליים התנאים עם והקהילה,

ועבריינית. סוטה להתנהגות מהצעירים חלק דבר של
עלו אשר מהעדה, צעירים עצמם את מוצאים שבו הרקע, זהו האישית, ברמה
חשים, אלו מבנינוער חלק בישראל1. כבר שנולדו או צעיר בגיל לישראל
לעצמם מפתחים והס אתיופים, ואינם ישראלים אינם הם זהותם שמבחינת
החברות משתי ניכור תוך "האפרואמריקנית", התרבות של וסממנים זהות

.(1999 (שבתאי,

אתיופיה: יוצאי בנינוער של עבריינות לגבי ישראל משטרת נתוני
19971994

נאספו הנתונים עבירות. בביצוע חשודים לגבי משטרתישראל נתוני להלן
;19971994 לשנים נכונים והם 21997 דצמבר בחודש

השנים 4 גמהלן אתיופיה יוצאי החשודים גמספר ירידה חלה שבהן עבירות,
ציבורי סדר אתיופיה יוצאי החשודים במספר ירידה יש עבירות סוגי בכמה

מרכב. וגניבות אדם גוף נגד עבירות אדם, חיי (סד"צ),

מוטיבציה נמצאה המוצא, לתרבות מסוימת חיברות לאחר מאתיופיה שעלו נוער בני לגבי
הרבה שקיים דבר חברתיתתרבותית, ובהתערות החינוך במערכת להצלחה מאוד גבוהה

ינקות. בגיל שעלה או בישראל שנולד מי אצל פחות
עולים. קבוצות על יותר מאוחרים נתונים קבלת מאפשרת אינה משטרתישראל
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השנים 4 במהלך גדל החשודים האתיופים מספל שבהן עבירות
השינויים אם לבדוק ניתן שלא הרי עצמם, לנתונים להגיע קושי שיש מכיוון

המסתמנת: הכללית המגמה לגבי תמונה מספקים הם אך מובהקים,
2.20/0 של ירידה לעומת האתיופים, בקרב 1.80/0 של עלייה  ציבורי סדר .

הכללית. באוכלוסייה
ירידה לעומת האתיופים, החשודים בקרב 1.60/0 של עלייה  אדם של גופו נגד .

הכללית. באוכלוסייה 2.40/0 של
עלייה לעומת האתיופים, החשודים בקרב 0.60/0 של עלייה  בסמים שימוש .

הכללית. באוכלוסייה 3.60/0 של
1.10/0 של עלייה לעומת האתיופים, בקרב 0.90/0 של עלייה  בסמים סחר .

הכללית. באוכלוסייה
3.30/0 של עלייה לעומת האתיופים, בקרב 5.50/0 של עלייה  לעסק התפרצות .

הכללית. באוכלוסייה
0.70/0 של עלייה לעומת האתיופים, בקרב 0.070/0 של עלייה  שבל"ר .

הכללית. באוכלוסייה
של ירידה לעומת האתיופים, החשודים בקרב 0.40/0 של עלייה  מרכב גניבה .

הכללית. באוכלוסייה 3.20/0

0/ס0.6 של עלייה לעומת האתיופים, החשודים בקרב 1.70/0 של עלייה  גניבות .
הכללית. באוכלוסייה

לעומת האתיופים, החשודים בקרב 0.80/0 של עלייה  העבירות) (שאר רכוש .
הכללית. האוכלוסייה בקרב 1.70/0 של עלייה

של ירידה לעומת האתיופים, החשודים בקרב 3.90/0 של עלייה  מין עבירות .
הכללית. באוכלוסייה 0.10/0
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אתיופיה יוצאי של בחלקם החשד) (עלפי עלייה חלה שנבדקו בשנים  המסקנה
חלה הרכוש בעבירות .1997  ב 2.60/0  ל ,1994  ב 0.60/0  מ העבירות: במרבית
החשודים מכלל אתיופיה יוצאי של (הנחשד) בחלקם 8.40/0 של כוללת עלייה
בקרב 2.40/0 של רק היתה אלו בעבירות הכללית שהעלייה בעוד אלו, בעבירות
הרכוש בעבירות אתיופיה יוצאי של (הנחשד) שחלקם משמע, האוכלוסייה. כלל

.3.5 פי אלו בשנים עלה
המקורי במחקר המובאים המרואיינים, בדברי גם לחיזוק זכה זה נתון
יוצאי באוכלוסיית המטפלים שטח, אנשי כאמור, כללו, אשר ,(2000 (אדלשטיין,
המבוצעות העבירות ובחומרת העבירות בשכיחות לעלייה טענו אשר אתיופיה,
ובעוד הזמן, עם ותחמיר תלך זו עובדה הנראה ככל העדה. יוצאי בנינוער עלידי

יותר. עוד קשים נתונים למצוא עלולים אנו אחדות שנים

המחקי

אחראיים שנמצאו העיקריים תלויים) (הבלתי המשתנים מהם להראות מטרה:
יוצאי צעירים בקרב תלויים), (משתנים וסוטה עבריינית התנהגות של להופעה

בישראל. אתיופיה

הנחות

המתבגרים, ילדיו עם נאותה בצורה לתקשר האב של ליכולתו קשור האב גיל .1

האב של יכולתו את רבה במידה שיקבע והוא הגירה, של במסגרת במיוחד
ילדיו), של והן שלו (הן והתרבות החיים באורחות מהותיים שינויים לקבל
קיימים שבו במצב, תוקף משנה מקבלת זו הנחה הגירה. של יוצא כפועל

היעד. חברת לתרבות המוצא חברת תרבות בין מהותיים הבדלים
ההורים של (קיומם אינסטרומנטלית מבחינה מתפקד משפחתי תא של קיומו .2

ומבחינה לפרנס), לפחות מהם אחד של יכולתו תוך בצוותא והיותם בחיים
יכולת כולל ההורית, ובמערכת הזוגית במערכת הקשר (טיב אקספרסיבית
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חברי של תקינה רגשית ויכולת הילדים התנהגות על הורית והכוונה פיקוח
הגבולות, ואת הביטחון תחושת את רבה, במידה יבטיח, המשפחה),
רכישה כדי תוך במשפחה, המתבגר ומתפתח הילד מתפתח שבמסגרתם
במסגרת והן המשפחה במסגרת הן מקובלות, התנהגות נורמות של תקינה

הרחבה. החברה

גבוהות רמות למצוא יהיה ניתן כך יותר, חסרים יהיו אלו שמשתנים ככל .3

לדרך הופכת העבריינות שבה לרמה, עד וקבוצתית, אישית עבריינות של יותר
הקשה"). (''הגרעין הקולטת בחברה הקונפורמית לזו חלופית חיים

הדרום אזור בכל לנוער המבחן שירות של מתיקים נאספו הנתונים מתודולוגיה:
מופנים ואוכלוסיית עבריינית אוכלוסייה  אוכלוסייה של מייצג (כמדגם

המבחן). לשירות

משתנים

תלויים משתנים שלושה במחקר

היא ראשונה עבירה וכדומה). סדרציבורי אלימות, (רכוש, ראשונה: עבירה (1

אחת. עבירה בביצוע "יסתפק" שהנער יתכן מקרי. ספורדי, מעשה לעתים,
נהוג מקרה, בכל נוספות. עבירות יבצע הוא הראשונה העבירה שלאחר ייתכן

פלילית. והתמחות תחכום חסר ספונטני, דבר הראשונה בעבירה לראות
העבירה לעניין תופס אינו הראשונה העבירה על הנאמר כל שנייה: עבירה (2

נער מסוימת: פלילית התמחות של כיוון על מראה שנייה עבירה השנייה.
לצורך ההצדקות) (כמו המיומנויות את ירכוש רכוש, בעבירות שמתמיד
לביצוע הנדרשות (וההצדקות) מהמיומנויות שונות שהן אלו, עבירות ביצוע

(1<ת1947,8111116115). אלימות כגון: אחר, מסוג עבירות
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שיש קריירה העבריינות היות מידת על מצביע זה משתנה עבירות: הכול סד (3

מחויבות ללא רבפעמי, או חדפעמי אירוע לעומת הנער, מצד מחויבות אליה
ממנה ויוצא עבריינית, חיים לדרך נכנס הנער זו. חיים לדרך ממש של

.(1964, ^13*£2, ץ0ת6ג11)1111©כ1 311(1 (#תס כמטוטלת קונפורמית להתנהגות

תלויים בלתי משתנים

שנת ההורים, גיל כגון והמשפחה, הפרט ברמת משתנים 20  מ למעלה נבדקו
המשפחה תפקוד על מראים אשר ועוד, ההורים תעסוקת בעלייה, הגיל עלייה,
בסך ועוד. כלכלי מצב הוריםילדים, יחסי הזוגיות, ברמת איתפקודה על או
בשירות בתיקיהם הקיים המידע לפי נערים, 143 לגבי נתונים נבדקו הכול,

בתיקים). נתונים מספר או מסוים נתון חסר רבים (במקרים לנוער המבחן

ממצאים

במדגם הנערים מאפייני

בלתיתלויים משתנים

.1981 החציון ,19851979 טווח: לידה? שנת
בישראל. נולדו 190/0 באתיופיה, נולדו 810/0 לידה: ארץ

,(19801989) וספיחיו משה" "מבצע בתקופת עלו מהנחקרים 350/0 עלייה: שנת
או בארץ נולדו והשאר ,(19921990) וספיחיו שלמה" "מבצע בתקופת עלו 350/0

לישראל. עלייתם שנת ידועה שלא
בגיל עלו 470/0 שנים, 61 בגיל עלו 530/0  כ .5 חציון: ,121 טווח: בעלייה: גיל

.157
.(65 לגיל מעל היו מהאבות, 360/0) שנים 55 חציון: ,3979 טווח: האב: גיל
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בשנת 60 לגיל מעל היו מהאמהות 100/0 שנה. 41 חציון: ,6730 טווח: האם: גיל
המחקר.

יתומים היו מהנערים 150/0 ואילו בחיים, אב יש מהנערים 850/0  ל בחיים: אב
מאב.

מאם. יתומים מהנערים 80/0 ואילו בחיים, אם יש מהנערים 920/0  ל בחיים: אם
רשמי). (באופן גרושים הורים יש מהנערים 200/0  ל גרושים: הורים

חולי, גיל, (הסיבות: המחקר בשנת עבדו לא מהאבות כמחצית האב: תעסוקת
ועוד).

המחקר. בשנת מועסקות היו לא (750/0) האמהות מרבית האם: תעסוקת
בתפקודם. הפוגעת רצינית ממחלה סובלים מההורים 140/0 הורים: אצל מחלות

(870/0) המשפחות לרוב .6 חציון: ילדים, 111 טווח במשפחה: ילדים מספר
ויותר. ילדים 4 היו

42  ה במקום היו 570/0 בכורים, אחים היו (0/ס25) מהנערים כרבע הלידה: סדר
הלידה. בסדר 105  ה במקום היו (180/0) וכרבע הלידה, בסדר

צבא (בגיל בוגרים אחים להם שיש נחקרים, צויינו שהסתגלו: בוגרים אחים
ועובדים. נשואים הם וכיום וצבא, תיכון בהצלחה שסיימו ומעלה),

שהייה לאחר ראשונה עבירה ביצעו מהנערים 60/0 ראשונה: בעבירה בארץ ותק
75 לאחר ראשונה עבירה ביצעו (360/0) מהנערים כשליש בישראל, שנים 41 של

ומעלה3. שנים 8  כ לאחר הראשונה עבירתם את ביצעו (580/0) נערים ורוב שנים,

גיל. למעשה פירושו בארץ הוותק בישראל, שנולד מי עבור 3
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תלויים משתנים

ראשונה, כעבירה רכוש עבירת ביצעו (740/0) הנערים מרבית ראשונה: עבירה
החלו מהם 60/0 ראשונה. כעבירה (תקיפה) אלימות של עבירה ביצעו מהם 140/0

ועוד לסמים הקשורה עבירה ביצעו מהם 20/0 , הציבורי הסדר כנגד בעבירה
שונות. עבירות ביצעו 40/0  כ

הראשונה בעבירה גם רכוש בעבירות התמידו (580/0) הנערים רוב שנייה: עבירה
אלימות של עבירה ביצעו מהנערים 120/0 שלהם. השנייה בעבירה וגם
20/0  כ ועוד (סד"צ), הציבורי הסדר כנגד עבירה ביצעו 20/0 השנייה, בעבירה

בלבד. אחת עבירה ביצעו מהנערים 260/0 שונות. עבירות ביצעו
(320/0) כשליש בלבד, אחת בעבירה נתפסו (260/0) כרבע : עבירות הכול סך
ועוד עבירות, 64 ביצעו מהם (190/0) כחמישית עבירות, 32 ביצעו מהנערים
המועדת הקבוצה בקרב עבירות. 6  מ למעלה ביצעו מהם (230/0) כרבע
כולה) מהקבוצה 110/0) נערים 16  מ המורכב קשה", "גרעין קיים לעבריינות,

עבירות. 340  כ שביצעו

במדגם השכיחויות סיכום

בשנת החציוני גילם אתיופיה. יוצאי להורים בנים נערים, 145  ב מדובר .
.16 הוא המחקר

ושליש, משה" ב"מבצע לישראל עלה מהם שליש באתיופיה, נולדו מרביתם .
ב''מבצעשלמה''.

ועוברים בישראל שנולדו או ,6 גיל עד לישראל עלו (530/0) ממחציתם למעלה .
הקולטת. החברה במוסדות חיברות של פורמלי תהליך
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נפשות 6 ברובן גדולות, משפחות למצוא ניתן שבמדגם הנערים של בביתם .
אלו לנערים הלידה. בסדר הבוגרים מבין או בכורים בנים הם הנערים ויותר.

פנסיה). גיל לאחר מהם וכשליש 55 (חציון יחסית מבוגרים אבות יש
למחצית קרוב תקין. תפקוד על המקשה במחלה, חולה (140/0) מההורים חלק .
(גירושין בבית אחד הורה רק בה שיש במשפחה, חיים מהנערים (430/0)

ופטירה).
ורוב מהאבות שכמחצית והעובדה, המשפחה גודל עקב  כלכלי מצב .

חמורה. כלכלית מצוקה של קיומה להניח ניתן עבדו, לא (75"/0) האמהות
הכול בסך שביצעו נערים 145  ב מדובר הנערים, של עבריינית התנהגות לגבי .

עבירות. 725

עבירת ביצעו 140/0 ראשונה כעבירה רכוש עבירת ביצעו (750/0) מרביתם .
סמים, ציבורי, (סדר שונות עבירות ביצעו והשאר ראשונה, כעבירה אלימות

וכדומה). מין
המשיכו ולא חולפת, כאפיזודה ראשונה עבירה ביצעו במדגם מהנערים כרבע .
לעבירה שהמשיך מי בקרב שנים. 32 במשך עבריינית התנהגות בביצוע

רכוש. עבירת ביצעו (580/0) רובם שנייה,
(סדר שונות עבירות ביצעו והשאר אלימות, של עבירה ביצעו (120/0) כעשירית .

וכדומה). מין סמים, ציבורי,

והבלתיתלויים התלויים המשתנים ביו קשרים

העיקריים תלויים הבלתי המשתנים בין המשמעותיים הקשרים את אציג להלן
.2% במבחן שנמצאו כפי התלויים, המשתנים שלושת לבין

והשנייה. הראשונה העבירה לסוג ביחס משמעותי היה זה משתנה האב: גיל
גבוה האב שגיל ככל (0.05<ק). מובהק קשר נמצא ראשונה, עבירה סוג לגבי

רכוש. לעבירות הנער יטה כן יותר,
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הנער עולה, האב שגיל ככל (0.05<ק). מובהק קשר נמצא שנייה, עבירה סוג לגבי
קשר נמצא עבירות, סה"כ לגבי רכוש. עבירת שאיננה שנייה עבירה לבצע נוטה

המשתנים. בין מובהק) (לא חלש חיובי

כל סך לבין בחיים אב פטירת בין מובהק) (לא חיובי קשר נמצא בחיים: הורים
= העבירות

(0.05=ק) מובהק קשר נמצא יותר. רבות עבירות יבצע הנער נפטר, שהאב במידה
עבירות לביצוע קשור האב מות השנייה: העבירה סוג לבין בחיים האב היות בין

מובהק). (לא הראשונה העבירה סוג לגבי גם נכון הדבר כהתמחות. רכוש
עבירה לסוג זו עובדה בין (0.05=ק) מובהק קשר נמצא האם, מות לגבי גם

רכוש. כעבירת ראשונה

קשר נמצא זאת, לעומת מובהק. לא כי אם כזה, קשר נמצא שנייה בעבירה גם
פחות יבצע הנער נפטרה, שהאם במידה  עבירות סה"כ לגבי (0.05<ק) מובהק

עבירות.

לבין גרושים ההורים היות בין (?=0.06) מובהק קשר נמצא גרושים: הורים
השנייה: העבירה סוג

שאינן יותר רבות עבירות לבצע יטה הנער גרושים, ההורים בהן משפחות אצל
רכוש. עבירות

ההורים שבהן במשפחות .(?>0.05) מובהק קשר נמצא עבירות, סה"כ לגבי
עבירות. פחות ביצעו הנערים גרושים,

סךכול לבין הורים מחלת בין (?>0.05) מובהק קשר נמצא חולים: הורים
קשר נמצא יותר. רבות עבירות מבצע הנער חולים, ההורים כאשר = העבירות
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חולים ההורים כאשר שנייה, עבירה סוג לבין הורים מחלת בין (?>0.05) מובהק
רכוש. עבירת שנייה עבירה לבצע יטה הנער

אב החברתי: בהיבט גם אך הכלכלי בהיבט חשוב זה משתנה עוגדימ: הורים
לבני שיתחבר או בביתו ספון יהיה מובטל אב ואילו אחרים, בעובדים פוגש עובד

המובטלים. עדתו
האב כאשר האב: עבודת לבין העבירות סךכול בין (?>0.05) מובהק קשר נמצא
האב שכאשר נמצא, עבירה סוג לגבי שבוצעו. יותר רבות עבירות נמצא מובטל,
שנייה עבירה לגבי רכוש. מסוג ושנייה ראשונה עבירה יבצע הנער מובטל,

.(?=0.01) מובהק המתאם
דווקא נמצא שנייה, עבירה בסוג אך דומים, קשרים נמצאו האם, אבטלת לגבי

.(?>0.05 (מובהק: רכוש עבירות שאינן עבירות

הילדים מספר בין (?>0.05) מובהק קשר נמצא במשפחה: ילדים מספר
עבירות ביצע הנער יותר, גבוה במשפחה הילדים שמספר ככל העבירות: למספר

יותר. רבות
שמספר ככל שלפיו מובהק), (לא קשר נמצא ושנייה, ראשונה עבירה סוג לגבי

רכוש. עבירות לבצע יטה הנער יותר, גבוה במשפחה הילדים

סדר לבין העבירות כול סך בין (?>0.01) מובהק קשר נמצא הלידה: סדר
יותר. רבות עבירות לבצע יטה כן הלידה4, בסדר יותר בוגר שהאח ככל .. הלידה
ראשונה עבירה סוג לבין הלידה סדר בין מובהק) (לא קשר נמצא זאת, לעומת
רכוש. מסוג עבירות לבצע יטה הוא אחיו, בקרב יותר מבוגר שהאח ככל ושנייה:

המחקר. בשנת 1218 בגיל האחים מבין לאח אלא שהסתגל, בוגר לאח כאן הכוונה אין 4
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להגיע יש עבירות, כמבצע ברישומים להופיע כדי ראשונה: בעבירה בארץ ותק
בתיקי יופיע שהנער (כדי הפלילית האחריות לגיל הגעה כולל מינימלי, לגיל
נמצא מאחרים. עבריינית התנהגות ללמידת זמן נדרש כמוכן המבחן), שירות

בעל שהנער ככל בארץ: ותק לבין העבירות כול סך בין (?>0.05) מובהק קשר
יותר. רבות עבירות יבצע הוא כך יותר, גבוה ותק

עבירות לבצע יטה הוא יותר, גבוה שהוותק ככל ראשונה, עבירה סוג לגבי

שהעבירה נמצא זאת, לעומת .(?>0.05 מובהק (קשר רכוש מעבירות השונות
מובהק). (לא רכוש עבירת היא השנייה

גיל לבין העבירות כול סך בין מובהק) (לא קשר נמצא ראשונה: בעבירה גיל
יטה כן יותר, מבוגר בגיל ראשונה עבירה ביצע שהנער ככל ראשונה: בעבירה
בגיל עברייניתו את החל שהנער ככל ולהפך: עבירות, פחות לבצע בסךהכול

יותר. רבות עבירות ויבצע פלילית" "קריירה לפתח יטה כן יותר, צעיר
המשתנים: בין (?>0.05) מובהק קשר נמצא ושנייה, ראשונה עבירה סוג לגבי

השונה עבירה לבצע הנער יטה כן יותר, צעיר היה ראשונה בעבירה שהגיל ככל
רכוש. מעבירת

הממצאים ניתוח

ההורים רקע ונתוני כלליים נתונים

לשכיחות מובהקת בצורה קשורים נמצאו משתנים מספר העבירות: שכיחות
היות במשפחה, הילדים מספר חולה, הורה הנערים: עלידי שבוצעו העבירות
וותק הראשונה העבירה בביצוע צעיר גיל האב, של אבטלה בוגר, אח העבריין

ראשונה. עבירה ביצוע בעת בארץ יותר גבוה
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ביצוע של גבוהה לשכיחות הקשורים מובהקים), לא כי (אם נוספים משתנים
האב, מות האבות, של המבוגר גילם היו בהמשך, אסביר שאותם עבירות5,

לבדו. עלה שהנער העובדה
גבולות שימת ליכולת חיוני המשפחה שתפקוד מראים, אלו משתנים
כראוי, מתפקדת שאיננה משפחה הצעירים. התנהגות על ופיקוח נורמטיביים
כל  ההורים מצד ופיסי כלכלי נפשי, קושי יכולת, חוסר תרבותי, קונפליקט

יותר. גבוהים עבריינות לשיעורי מביאים אלה
האב הרי לישראל, העלייה בעקבות בסטטוס עלייה קיימת הנשים שאצל למרות
מות זאת, עם התנהגותם. על ובפיקוח ילדיו בחינוך המשמעותי כגורם נתפס
אחריות תחושת בגלל כנראה  עבירות של יותר נמוך כולל סך על משפיע האס
אינם מהאבות שכמחצית גם מה משפחתם, כלפי הנערים שחשים יותר רבה

עלייה. להסתמך שניתן פעילה דמות מהווים

לכיוון במובהק קשורים עובדת, שאינה ואם האב מות מבוגר, אב העבירות: סוג
תקיפה, סמים, כגון רכוש, עבירות שאינן בעבירות שנייה) (עבירה התמחות של

(שבל"ר). רשות ללא ברכב ושימוש (סד"צ) הציבורי הסדר כנגד עבירות
המתבטא האב, של בעיקר ההורים, של תפקוד חוסר מעורב אלו בעבירות
יכולות אלו עבירות בנוסף, לילדיהם. נורמטיביים גבולות להציב יכולת בחוסר
לבריחה עד ולממסד, למשפחה ביחס לניכור לתסכול, לכעס, ביטוי להוות

בסמים). שימוש (עלידי הנערים מצד מהמציאות
להכוונה נזקק הנער שונה, לחברה הגירה לאחר ובמיוחד ההתבגרות, במהלך
ומרבית מהאבות מחצית שבו במצב אולם, נורמטיביים. גבולות שימת תוך
השינוי את לקבל יכולים אינם המבוגר בגילם האבות עובדים, אינם האמהות
החברה מוסדות עם כמתווכים בילדיהם תלויים וההורים התרבותיחברתי,

בשיעורים חסרים" "מקרים של מתודולוגית לבעיה לעתים קשור היה מובהקות חוסר 5

הנבדק. המשתנה תוכן של מסיבות ולא גבוהים,
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אין גם (ואולי היכולת ואין כלים אין להורים שבו מצב, נוצר אז הישראלית.
לילדיהם. כאלו גבולות להציב רצון)

ילדים, מרובות משפחות אפיינו שנייה) (עבירה כהתמחות רכוש עבירות
מבוגר גיל הלידה, בסדר יחסית בוגר אח עלידי העבירה בביצוע הוא כשהמדובר

בהצלחה. שהסתגל ממנו, בוגר אח לו שיש ונער האב של
שאיפת עם לעתים המשתלב חומרי, חסך על להצביע עשויות הרכוש עבירות
גילם לבני וכדומה), הנעלה (לבוש, שלהם הסטטוס בסמלי גם להידמות, הנערים

ישראל. ילידי
חלק בקרב אובייקטיבית כלכלית מצוקה שקיימת ראינו, למדגם בהתייחסות
מועסקים, אינם מהאמהות 75  ו מהאבות (מחצית העולים ממשפחות ניכר
אולם, קיים. אכן החומרי שהחסך כך ויותר), ילדים 4 המשפחות ולמרבית
דורשות הן אין יחסית, מתוחכמות אינן למשטרה) (שהתגלו הרכוש עבירות
לגילוי, יותר קשות אלו עבירות לכן, זמינות. והן ייחודיים וביצוע תכנון
אין ילדים מרובת במשפחה אולם, מסוים. הורי פיקוח קיים כאשר גם ויתקיימו
טבעי ובאופן הילדים, כל על שווה במידה לפקח אובייקטיבית יכולת להורים

חופש. של יותר רבה ממידה נהנים יותר הבוגרים האחים

גילאיים נתונים

מאוחרת בשנה ונולד יותר, מאוחרת בשנה עלה שהנער ככל עגירות: סה"כ
העלייה בעת גילו לגבי גס נכונה האבחנה עבירות. פחות יבצע הוא כך יותר,
פליליות. עבירות בביצוע לוותק מדד גם משמש בארץ שהוותק מכאן, לישראל.

הסיכוי גדל כך יותר, צעיר בגיל עבירות בביצוע דרכו את מתחיל שהנער ככל
(למרות פלילית בקריירה ויתמיד מאחרים, יותר רבות עבירות יבצע שהוא
היה זה שנתון הרי לשנה, העבירות מספר של ובדיקה התייחסות דורש שהדבר

במחקרי). להשגה ניתן בלתי
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בתחום פלילית קריירה לעצמו יפתח עבריין שגם סביר, ההגיון: מן בכך יש

זה אין מקצועית. התמחות ורוכש בה מתמיד בעבודה, שמתחיל מי ככל עיסוקו,
נורמטיבי. או פלילי הוא העיסוק אם משנה

כהתמחות רכוש עבירות לכיוון נטו יותר מבוגרים שנערים נמצא, העבירות: סוג
נטה הוא משה") ("מבצע יותר מוקדמת בשנה עלה שהנער ככל שנייה). (עבירה
את המאפיין חומרי חסך היא שהסיבה יתכן, הרכוש. בעבירות להתמחות
נעלים, לרכוש בכדי יותר רב לכסף זקוק ההתבגרות בגיל שנמצא מי השניים:
יתכן, זה. בגיל הנוער תרבות את המאפיינים נוספים, ומוצרים דיסקים בגדים,
בנינוער בקרב מחמיר הדבר לדעתי אך בכלל, נוער עבריינות מאפיין שהדבר
אך מועט, כסף שמרוויחים או מובטלים והוריו זה, בגיל שנמצא מי מהגרים.
 אצלו גדולה החומרי החסך תחושת לאחרים, כמו לו שיהיה רוצה זאת בכל

הרכוש. בעבירות העיסוק עלידי להתמלא יכולה והיא
אובייקטיבי יותר, גבוה חומרי חסך לראות ניתן משה", "מבצע עולי בקרב
עולי וסובייקטיבי. אובייקטיבי שלמה", "מבצע עולי בקרב מאשר וסובייקטיבי,
הם לישראל. סודאן דרך המסע לקראת מאחוריהם הכול נטשו משה" "מבצע
בקראוון, זמני (דיור המציאות לבין הציפיות בין ניכר פער תוך כול, בחוסר הגיעו
שלמה" "מבצע עולי וכדומה). בישראל הרב העושר מול תרבות הלם אבטלה,
אם (גם יותר קטן בקרבם הפער ולכן להם, שמחכה מה על מוקדם ידע עם הגיעו

כלכלית). במצוקה וחיו כול בחוסר הגיעו

בישראל אתיופיה יוצא נוער בקרב עבריינות של הקשו?" "הגרעיו

עבריינית: התנהגות של קשה" "גרעין קיים העבריינים הנערים בקרב
העבירות מכלל 470/0 שהן עבירות, 339 ביצעו הנבדקים מכלל (110/0) נערים 16

עבירות. 5030 של ביצוע מיוחס הנערים מן לכמה שבוצעו.
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הרי הדרום, במחוז לנוער המבחן קציני כל עם שערכתי ריאיונות על בהסתמך
נערים אחריהם הגוררים המנהיגים, הם אלו נערים שלפיה, תמונה, שעולה
או חדפעמית, עבירה יבצעו שהאחרים בעוד עבירות. לביצוע העדה מבני אחרים

בלבד. עבירות 32 שיבצעו
בבגרותם. פלילית קריירה יפתחו אשר נערים, של קטנה קבוצה זוהי

הנערים כלל של שונים מאפיינים בין השוואה ,2  ו 1 מס' בלוחות אציג, להלן
לעמוד במטרה הקשה", "הגרעין בקרב מאפיינים אותם ובין במדגם, העבריינים

יותר6. טובה בצורה מאפייניו על
"הגרעין את המהווים הנערים של ואחרים משפחתיים נתונים יביא 1 מס' לוח
לבין הנערים כלל בין עבריינות נתוני של השוואה יביא 2 מספר לוח הקשה".

הקשה". "הגרעין
ישראל לילידי ואילו הקשה", ה"גרעין בקרב יתר ייצוג יש משה" "מבצע לעולי
העובדה, את להוסיף ניתן זה לממצא חסר. ייצוג היה שלמה" "מבצע ולעולי
שנים), 3) ביותר הנמוך הוא משה" "מבצע עולי של בעלייה החציוני שהגיל

בלבד. שנתיים הוא הקשה הגרעין ובקרב

ביצוע הוא כשהקריטריון עלידי, שרירותית בצורה נקבעו הקשה" ב"גרעין שנכללו הנערים
של שמדד הרי עבירות, של יותר נמוך מספר לקבוע היה שניתן למרות ויותר. עבירות 10 של
העבריינות ראיית אלא עבירה, לבצע הזדמנות או מקריות כאן שאין מצב, מבטיח עבירות 10

כקריירה. חיים, כדרך
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אדלשטיין ארנון

"הגרעין את המהווים הנערים של ואחרים משפחתיים נתונים : 1 מס' לוח
הקשה"

הדרום) אזור לנוער המבחן שירות (מתוך

הקשה" הנערים"הגרעין מאפייןכלל
ן>16145

עבירות339725 מספר
לנער21.25 עבירות ממוצע
משה"620/0350/0 ב"מבצע עלו
שלמה"250/0350/0 ב"מבצע עלו

ישראל130/0200/0 ילידי
האב6555 גיל חציון

מאב190/0150/0 יתמות

מאם60/080/0 יתמות

גרושים70/0200/0 הורים

מובטלים820/0500/0 אבות
עובדות770/0750/0 לא אמהות
חולים130/0140/0 הורים
בכורים200/0250/0 אחים

אמצעיים470/0570/0 אחים

צעירים330/0180/0 אחים
געלייה חציוני גיל

משה"23 "מבצע עולי
שלמה"99 "מבצע עולי
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"הגרעין לבין הנערים כלל בין עבריינות נתוגי של השוואה :2 מספר לוח
הקשה"

הדרום7) אזור לנוער המבחן שירות (מתוך

הקשה" הנעריםה"גרעין מאפייןכלל
ראשונה: בעבירה חציוני גיל

ישראל1314 ילידי
משה"1315 "מבצע עולי
שלמה''1314 "מבצע עולי

ראשונה בעבירה בארץ ותק
משה"1112 "מבצע חציון
שלמה"46 "מבצע חציון

ראשונה עבירה סוג

רכוש870/0%76

אלימות130/0140/0
העבירות הכול סך שכיחות

רכוש670/0740/0

אלימות170/0120/0
(סד"צ)90/060/0 ציבורי סדר
סמיםס/4.50/040

(שבל"ר)2.70/030/0 רכב גניבות
מין00.70/0/ס0

אליהן. התייחסתי ולכן שבוצעו, העבירות מכלל 900/0 כ מהוות והאלימות הרכוש עבירות 7
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עבריינים של הקשה" "הגרעין לגבי בממצאים דיון

הבדלים מספר נמצאו הקשה", "הגרעין בקרב ותפקודה המשפחה מבנה מבחינת
חציוני גיל הקשה": "הגרעין בקרב עבירות. שעברו הנערים כלל לעומת מהותיים
150/0 לעומת 190/0) יותר מעט נפוצה מאב יתמות שנים, בעשר גבוה האב של
70/0) גרושים הורים של מצבים ופחות מאם יתמות פחות נמצאה בהתאמה).

בהתאמה). 200/0 לעומת
בלימודים יותר רבים קשיים לראות ניתן משה" "מבצע עולי אצל כללי, באופן

.(1992 ואח/1987; (גולןקוק
לייצוג מצפים היינו חזקה, בצורה תרבותיחברתי הקונפליקט את שחווה כמי
בגיל שעלה מי אולם, בישראל. כבר שנולד ומי ינקות בגיל שעלה מי אצל דומה
של תחילתה חווים הם בישראל: כבר שנולד ממי יותר קשה חוויה עובר ילדות,
רגלי מסע דרך ממנה, נעקרים הם ואז מסוימת, חברתיתתרבותית מציאות

ומסוכן. קשה
בצורה חותמם את כנראה, מותירים, המסע, טראומת עם ביחד התרבותי השינוי

.8(1941,6108) משה" ב"מבצע שעלו הילדים על קשה
שיש העובדה, באב. להיות צריך וחינוך פיקוח מרות, להטלת בהקשר המיקוד
יכולת לחוסר ראיה מהווה מאב, ויתמות מבוגר בגיל אב של יותר רבים מקרים

הצעירים9. התנהגות על ולפיקוח נורמטיביים גבולות לשים

אדלשטיין ראו: והשלכותיה, משה" ב"מבצע מאתיופיה העלייה לגבי רבה ספרות קיימת 8

.(2000)
הטוענות, רווחה, ועובדות מבחן קצינות עם שנערכו הרבים בריאיונות למצוא ניתן לכך חיזוק 9

נוכח. אינו האב כאשר ההתבגרות, בגיל ילדיה התנהגות על ולפקח לנסות מאוד קשה שלאם
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סיכום

קונפליקט הגירה, על הספרות מסקירת נבעו המחקר של התיאורטיות ההשערות
באתיופיה אתיופיה יהודי בקהילת העוסקת ומהספרות ופשיעה תרבותי

ובישראל.
נורמות לשגר יכולתו היחלשות לבין המהגר האב גיל בין קשר שימצא שיערתי,
המתבגרים. ילדיו של התנהגותם על לפקח יכולתו כמוגם לילדיו, רלוונטיות
המוצא תרבות בין משמעותיים הבדלים של במצבים מודגשת זו השערה
על ביןדורי בקונפליקט יתבטא הדורות" "פער אז הקולטת. החברה לתרבות
בית של מאלו שונות נורמות רוכשים הצעירים כאשר נורמטיבי,  תרבותי רקע
יוצר גילם לבני ולהידמות הישראלית בחברה להשתלב ורצונם ההורים,

הדורות. בין יותר חריף קונפליקט
במשפחה ואקספרסיבי אינסטרומנטלי תפקוד שחוסר הייתה, השנייה ההשערה
ילדיהם התנהגות על ההורים של הפיקוח ביכולת יפגע האתיופית, הגרעינית
גבולות להציב האבות, בעיקר ההורים, יכולת את ויחליש המתבגרים,
תלויים הבלתי המשתנים שבין (הקשר המחקר תוצאות לילדיהם. נורמטיביים
במציאות, נכונות נמצאו התיאורטיות שההנחות מראות, התלויים), והמשתנים
יתמות\ של מקרים האב, של המבוגר גילו בישראל: אתיופיה יוצאי פוגשים שבה
קשורים נמצאו אלה כל  האבות בקרב גבוהה אבטלה במשפחה, גירושין מאב,

העבירות). כול (סך יותר גבוהים עבריינות לשיעורי
בלבד, נמוכה ברמה מתפקד שהוא או מתפקד שאינו המשפחתי, שהתא מכאן,
התנהגות נורמות ולהצבת חברתי לפיקוח משמעותי מקור עוד מהווה אינו
נוכח תפקודו יכולת משנה לא. או נוכח האב אם משנה זה אין לצעירים. נדרשות
בגילו להסתגל, ויכולתו שעבר, העצומים והתרבותיים החברתיים השינויים
ילדיו. של הצעיר הדור אצל השינוי את לקבל לפחות או אלו לשינויים המבוגר,

שיעור אזי יותר, גבוהים בשיעורים מופיעים אלו משתנים שכאשר נמצא, בנוסף
עוד עבריין. נוער של קשה" "גרעין ליצירת ומביא מעלה, כלפי נוסק העבריינות
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מאתיופיה, העלייה כחלוצי לישראל שהגיעו משה" "מבצע עולי שבקרב נמצא,
שנולד מי אצל והן ינקות בגיל שעלה מי אצל הן : יותר גבוה הנורמטיבי השבר
ומדריך מכוון אמצעי ולהוות להסתגל, פחותה יכולת מוכיחים ההורים בישראל.

החדשה. בתרבות לילדיהם
ומנהגי העור שצבע אמפירית, זאת לבדוק היה ניתן שלא למרות ספק, גם אין
בהסתגלותה יותר רב וקושי כתם יוצרים זו, עדה המאפיינים השונים הדת

הישראלית. לחברה
יוצאי בנינוער של העבריינות בשיעורי משמעותית עלייה שקיימת העובדה,
לא ,1998 בתחילת החשודים מכלל 2.50/0  ל 0/ס0.6  (מ 1994  מ החל העדה,
תיקי את נכלול אם אזהרה. תמרורי להציב צריכה (א"ת) איתביעה תיקי כולל
אתיופיה שיוצאי יוצא, מהמקרים, כמחצית כלל בדרך המהווים האיתביעה,
ניתן עבירות. בביצוע החשודים הנוער בני מכלל 50/0  כ ,1998 בתחילת מהווים,
לנוער נבדלת התחברות או אינטגרציה של תוצאה הינו זה ששיעור להניח,

אלו. בנינוער הסתגלות של תוצר או וותיק עבריין
לגבי שהראיתי הייחודיות הבעיות שלאור חשש, אין האם השאלה, נשאלת אך
או האוכלוסייה כלל של לזה הדומה בשיעור העבריינות רמת תתייצב זו, עדה

בעתיד. הכללית האוכלוסייה של זה את ותעבור תעלה, שהיא

ביבליוגרפיה

בישראל, אתיופיה יוצאי בנינוער בקרב חברתית וסטייה עבריינות דפוסי ,(2000) א. אדלשטיין
לקרימינולוגיה. המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, דוקטור, תואר קבלת לשם חיבור

ירושלים, מקצועי, קשר לפיתוח השלמת ותרבות; מנהגים ,(1989) ח. רונן י., דוד ד., בודובסקי
.2 מס' פרסום אצ'ין, בית

החייס, ומעגל המשפחה תרבותי: ביו במעבר אתיופיה יהודי ,(1994) י. ערן י., דוד ד., בודובסקי
.5 מס' פרסום אצ'ין, בית ירושלים,

.3746 עמ' ,(5) ל"ו חודשית, סקירה בישראל", וקליטתם אתיופיה "עולי ,(1989) ג. בןעזר
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בע"מ. מס ראובן ירושלים, בנד, אור במו ,(1992) ג. בןעזר

למסגרת מאתיופיה העולים התלמידים הסתגלות ,(1987) ל. שפטיה ת., הורוביץ פ., גולןקוק
בחינוך. הטיפוח לחקר המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים, ביתהספר.

הנוער, עליית של ניער בנפרי מאתיופיה עולים בנינוער קליטת ,(1992) ק. סבג פ., גולןקוק
בחינוך. הטיפוח לחקר המכון העברית, האוניברסיטה ירושלים,

ירושלים, רבפנים. מצב משפחתיות; תמונות בישראל אתיופיה יהודי ,(1989) צ. דולבגנדלמן
בחינוך. הטיפוח לחקר המכון העברית, האוניברסיטה

צ'ריקובר. תלאביב: אתיופיה. ועולי הבירוקרטיה ,(1998) א. הרצוג

האוניברסיטה ירושלים, בישראל. אתיופיה עולי בקרב חדהוריות משפחות ,(1991) ש. וייל
העברית.

ג. נועם אצל: הישראלית", לחברה והמעבר אתיופיה עולי של התרבותי "הרקע ,(1994) ש. וייל
עמ' ברוקדייל, ג'ויינטמכון ירושלים, אתיופיה. עולי בקליטת ואתגרים הישגים (עורכת),

.150145

הווה עבר, תשמ"זתשמ"ט: בישראל החינוד מערגת בוגרי אתיופיה יוצאי ,(1996) ש. וייל
העברית. האוניברסיטה ירושלים, ועתיד.

העברית. האוניברסיטה ירושלים, הזרקורים, באור אתיופיה עולי (עורכת), ,(1997) ש. וייל

נוער קליטת תולדות הנוער: עליית דרך הישראלית לחברה "מאתיופיה ,(1997) מ. ויינשטיין
רבים, וענפים אחד שורש (עורכים), ר., פרגאי א., זהבי א., עמיר אצל: מאתיופיה", עולה

.6625 עמ' מאגנס, ירושלים,

.4249 עמ' עלים, אתיופיה", יוצאי בנינוער של לימודים בתכנון "בעיות ,(1989) א. זהבי

משטרת רבעון המשטרה", עבודת על והשפעתה התרבויות התנגשות "בעיית ,(1963) מ. חובב
.816 עמ' ,1516 מס' ישראל,

צ'ריקובר. תלאביב, אתיופיה, יוצאי חיילים של הזהות מסע אחי; הכי ,(1999) מ. שבתאי

החינוך משרד ,9 לשילוב, מניתוק אתיופיה", יוצא מנותק נוער "מאפייני ,(1998) א. שמש
והתרבות.

6103 ?.(1941), 7116 ^1016506111 ,ץ£311ח6150? <}.¥: .068ץ0'>1111ת106ז1€10קק^

.61.1ק931 (1985), 1116 ח10}ק15501/ י01 ו31!ק1110ז£ :15ח13§11ז11ז11 ,4 וח16111 10 6ו1ז ?,18165
181361 800131 8016006 1*65631011 ,131דזו01{. (12), .כןכן .112139
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אתיופיה יוצאי בנינוער בקרב ועבריינות עבירות של דפוסים אדלשטיין ארנון
בישראל

1ז13ק3£ 8. 311(1 1108611 11. (1993), מ13ק11110£" 13ת13§11מ1ה1 111 131361 מ66¥\61נ1
מ10^3^\16861? 0/ 011111116 311(1 1011*מ6י\111 01 113(11*1011", .16^1511 ,10111031 01 ¥80010102.
35(1) .קק 3548.

ת86111 7. (1938), 011111116 101תמ0€ /€ת0 ,6ת0111 <^.¥: 800131 06מ8016 ן116863101
.00110011

י\\8113 0., ^10£3)' 11. (1942). 116מ6^11ז. ^ת0116מ0611 30(11111)ת3 /\1638, 011103§:0
ץ61811'\11111 0£011103£0 1688.ק

1<מ8111116113 £. (1947), .¥100102מ0111 :1113ק161)11113? .נ1.נ 1.<11100קק1^1

^13*23 .ס (1964), ¥600נו0מו061 30(1 011^. ]^.¥: .ץ6\1/^
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ישראל משטרת ,2002 שמורות, הזכויות כל © 7233 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (48וו11נן6ז1) בודדים מאמרים של הדפסות
הודפסבישראל במערכת לרכוש ניתן

כמתווכיתרבות מסורתיים מתווכים שיתוף
עובדים ושל שוטרים של התערבות בפעולות

בישראל הערבית בחברה סוציאליים

טבו** ונאוה אלקרנאווי* עליאן

א01אכת א766תי36^, ,961 א0ח0 רווחה, >ך3עת לקקל/?, **

#96 9ן16{"1ן א%ו1*9(י0ו6ת 310>^>ת /'>9!/?ק

(2001 379א39 0107/ £61ר ,2001 6009א9ר קא'גלעמ. (3.ת3ן9^

בפעולות תרבות מתווכי הפעלת של למודלים דוגמאות מביא זה מאמר
 בישראל הערבי המגזר בתוך הפועלים ממסדיים, גורמים שני של התערבות
בתחומים העוסקים אלה, שטח גופי שני הסוציאלית. העבודה וגורמי המשטרה
עם בהתמודדות ייחודיים פעילות דפוסי לפתח הצורך עם מתמודדים דומים,
המאמר התמודדות. של דומים למודלים הגיעו ושניהם רבתרבותיות, חברות
ולגישור לפישור סולחה" "ועדת העצמת משטרתיים: מודלים שני מתאר
בעיר והופעל שפותח בחתונות", ירי מניעת ו"מודל גרבייה, אל בבקה בסכסוכים
המתווכים "פרויקט  הסוציאלית העבודה בתחום אחד מודל מתואר כן רהט.

ברהט". התרבותיים

אל בקה רהט, סוציאלית, עבודה משטרה, ערבים, מתווך, מפתח: מילות
סולחה", "ועדת גישור, הקונפליקט, תיאורית רבתרבותית, חברה גרבייה,

ברהט". התרבותיים המתווכים "פרויקט בחתונות", ירי מניעת "מודל

33



התערבות בפעולות כמתווכיתרבות מסורתיים מתווכים שיתוף וטבו אלקרגאווי
בישראל הערבית בחברה סוציאליים עובדים ושל שוטרים של

כללי

הדפוסים אולם, הישראלית. מהחברה חלק הנה המסורתית הערבית החברה
לחברה מתאימים הישראלית, בחברה שהתפתחו משברים, לפתרון והתהליכים
דפוסי לה אשר המסורתית, החברה צרכי את הולמים ואינם מערבית,

ייחודים. התמודדות
סכסוכים בפתרון העוסקים העיקריים, הממסדיים מהגורמים שניים
השניים בין מתקיים ולרוב הטיפולית, והקהילה המשטרה הם כיום, משפחתיים
לחברה אלה קבוצות שתי של כניסתן השנים. ברבות שהתפתח פעולה, שיתוף

בהמשך. שיפורטו מסיבות צלחה, לא המסורתית הערבית
בחברה תרבות מתווכי הפעלת של למודלים דוגמאות להציג היא המאמר מטרת
בעיות לפתרון ייחודית בדרך מסייעים אלה מתווכים בישראל. הערבית
המשטרה  ממסדיים גורמים שני של התערבות פעולות במהלך וקונפליקטים,
אל ובבקה ברהט  בישראל הערבי המגזר בתוך הפועלים הרווחה, וארגוני
בדרכי מהשימוש יותר רבה אפקטיביות להשיג הצליחו אלו מודלים גרבייה.

היהודי. במגזר הנהוגות העבודה

בשל מסוים, מתח יוצר הערבית והתרבות הטיפוליים המקצועות בין המפגש

1^\גח16^1\^ (1)מ3 התרבותיים לערכים המקצועיים הערכים בין השונות

;1999 ,1^¥\16561¥ 311(1 1^\3ת16^^/ ;1999 ,113111 ;2000 ,0121113111

;1993 ,^11<31)1)3§*1 ;1996 ,;\23123 311(1 ץ^טז2 ;1998 1^3מ16^1^,

.(1978 ג31§113, ;1986 4תג01מ1131111,

הפרקטיקה של והאתני התרבותי לפן התייחסות החלה 70  ה משנות החל
עוררה והשלכותיה התרבותית השונות כי מציין, (1998) אלקרנאוי המקצועית.
מודעים היו השירותים נותני הסוציאלית. העבודה במקצוע רבה לב תשומת
מפתחת תרבות כל וכי נורמטיבית, אחת טיפול דרך אין כי לתופעה, ויותר יותר
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תפיסת ולאופן לאמונתה להשקפותיה, שתתאים טיפול דרך הדורשים תנאים
העבודה בהתאמת שהתמקדו בתחום, מחקרים להתפתח החלו שלה. המציאות
מתייחס נוסף תחום שונות. אתניות קבוצות של התרבותי לשוני הסוציאלית
יהיה שניתן עלמנת סביבה, בכל הסוציאלית העבודה מקצוע בהתאמת לצורך
לקודמו, מאוד הקרוב השלישי, והתחום המקומית, האוכלוסייה עם לעבוד
המקומית. לתרבות המקצועיים והמטרות הערכים התאמת מידת את בודק
סוציאלית, לעבודה הפוסטמודרנית החשיבה של יישום מכיל זה מסוג מחקר
בהתערבות ביטוי לידי יבואו המקומיים והידע שהקולות השאיפה את ובעיקר
אלקרנאוי .(1997 ,1.60081*1 ;1999 ץ61¥\ג111116281£]/\[' 1)1זג (ץ61¥\ג61

תהליך כאשר ואחת, העשרים המאה "בפתח כי מדגיש, (253 עמ' ,1998)

העבודה בפני העומדים הגדולים האתגרים אחד בעיצומו, נמצא הגלובליזציה
אנשים של לצורכיהם ואחראי, יצירתי באופן להיענות, הוא הסוציאלית

שונות". לתרבויות המשתייכים

להתפתח, תרבותית" רב בחברה "שיטור של הנושא החל המשטרה במדעי
.(2001 (יחזקאלי, בישראל ובכללן המערב ארצות בכל התשעים, בשנות בעיקר
התעצמה הערבי במגזר עבודה של שונים מודלים בבניית לצורך המודעות
שנות של השנייה במחצית הקהילתי, השיטור מיסוד עם במשטרתישראל
מיוחדת לב תשומת ניתנה כי מציינים, ואח' קיס .(1999 ואח', (קים התשעים
של הקיימת שהדרך ההבנה לדוגמא, הערבי. המגזר של הייחודיים למנהגים
לגיוס הביאה הערביות, הנשים צרכי על עונה אינה במשטרה התלונות גביית
ועבירות במשפחה האלימות בתחום שהתמחתה הגליל, במרחב ערבייה חוקרת
על בסכסוכים המעורבות בנשים מטפלת החוקרת בגליל. הערבי במגזר המין
אונס). או אלימות קורבנות (בדרךכלל המשפחה' 'כבוד של ובעיות רומנטי רקע
עוסקת היא כן הערביות. ובערים בכפרים הרווחה עובדי עם יחד עובדת היא
כאלה. בסכסוכים המשטרה עירוב של לאפשרות המודעות בהגברת
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רב בחברה "שיטור השם תחת בירושלים, בינלאומי כנס נערך 2001 במרץ
תיאורטי בסיס הציג הכנס והמפכ"ל. הפנים לבטחון השר בחסות תרבותית",
אוכלוסיות עם ההתמודדות בתחום בעיות אולם, (2001 '611€2¥^611) הבעיה של
מציין, (2001) יחזקאלי תמיד. קיימות היו הרוב מתרבות שונה תרבות בעלות
המיעוטים ממגזרי משטרה אנשי להציב אם המשטרתית, הדילמה את למשל,
במגזר וקצינים שוטרים של קושי מתאר הוא מגוריהם. במקומות לעבודה
בנגב. הבדואי במגזר במיוחד חריפה זו ובעיה מגוריהם, במקומות לתפקד הערבי
לקורס הראשונים הבדואים השוטרים אחד נשלח כאשר כי טוען, יחזקאלי
אחרים משבטים בדואים מכובדים מצד לכך פעילה התנגדות הייתה הקצינים,
לאחר מונה, קצין אותו כאשר גברה ההתנגדות השוטר. של המוצא שבט שאינם
דאז, המשטרה לשר מכובדים משלחת ואורגנה תלשבע. נקודת כמפקד זמן,
כל נחשפים בדואים שוטרים כי מציין, יחזקאלי יהודי. מפקד למנות בדרישה
לעבריינים פיצוי לשלם נתבעים הם שבהם בדואיים", ל"משפטים העת
ומשפחותיהם הם וכי תפקידם, במהלך להם שגרמו הנזק עבור ולמשפחותיהם,

חמולות. סכסוך למנוע מנת על פעם, לא פיצויים שילמו אף

רקע

הקונפליקט

מסוים, באירוע שונים צדדים בין התנגשות קיימת שבו תהליך, הינו קונפליקט
המטרה השגת אחד. בקנה עולות שאינן מטרות, או ערכים מגמות, שלהם צדדים
את להשיג אפשרות ממנו מונעת או השני בצד פוגעת הצדדים אחד עלידי
00561 חיובי. שינוי גורם בקונפליקט רואות מסוימות תיאוריות אולם, מטרתו.
לשינוי לגדילה, להביא שיכול כוח הינו שהקונפליקט טוען, למשל, ,(1956)

המודלים בבניית 00861 על הסתמכו (1994) ויחזקאלי שלו אישית. ולהתפתחות
של במשבר השתמשו כאשר בארשבע, במשטרת הפלילי בהליך ההטיה של
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גיסא, מחד מכים בעלים החוק", "בצל לטיפול, "לדחוף" המשטרתי המעצר
לטענתם, גיסא. מאידך לסמים הדחף בהשפעת עבירות שביצעו ונרקומנים,
כיוון העבריין, של בחייו המפנה נקודת את להוות יכול זה, ביןאישי קונפליקט

הבעיה. פתרון של לכיוון לנתבו שניתן
ודרך אופיו על משפיעים אשר קונפליקט, מרכיבי ארבעה מציג (1992) 3110¥^

קבלת ותהליך הכוחות מאזן המשתתפים, אישיות הקונפליקט, משך פתרונו:
שבה בסיטואציה, יותר ואפקטיבי כולל לפתרון להגיע יהיה ניתן ההחלטות.
ונכונות פתוחה אישיות בעלי הם המשתתפים קצר, זמן נמשך הקונפליקט
שיתוף מתקיים הצדדים ובין קוטבי, ולא סימטרי הינו הכוחות מאזן לשינויים,

פעולה.
הקבוצה המשפחה, הפרט, של מחייהם אינטגרלי חלק הינו הקונפליקט לסיכום,
היא שכן כשלעצמה, שלילית אינה לקונפליקט המתלווה התוקפנות והחברה.
התוקפנות כאשר אולם, אישית. והתפתחות יוזמה יצירתיות, לידי להביא יכולה
להוביל יכולה היא אזי מקובלים, ונורמות ערכים עלידי מרוסנת אינה

פתרון. בני שאינם לקונפליקטים

גישור

להביאם כדי הדין, בעלי עם המפשר נועד שבו ''הליך הינו (1ז10^11<16^[) גישור
79ג' (סעיף בו" להכריע סמכות לו שיש בלי הסכסוך, את ליישב הסכמה לידי
פתרון לצורך ניטראלי, שלישי גורס מעורב שבו תהליך זהו בתיהמשפט). לחוק
להסכם להגיע הצליחו לא השונים הצדדים שבו במצב קונפליקט, או סכסוך
השלישי הגורם שבה הבוררות, או המשפט ממערכת בשונה אך עצמם; בכוחות
בהליך לכך, המעשיות ההשלכות את וקובע צודק, המסוכסכים מבין מי פוסק

המגשר. בסיוע ביניהם, להסכמה להגיע הצדדים משני מצופה הגישור
הינו משפטית, מבחינה המקובל סכסוכים, ליישוב חלופי כהליך בגישור השימוש
מבוססת הגישור גישת .(2001 וברגיא, (שמר ובעולם בארץ יחסית חדשה תופעה
שכולם כך הצדדים, על המקובל פתרון באמצעות סכסוכים ליישוב השאיפה על
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האחרים המצבים לשני בניגוד וזאת ת1^\מ1¥ץ), 81*11311011) ירוויחו
התועלת מירב את מפיקים אינם המסוכסכים שבהם (ת1¥\086^1.0361.086,1),

זה. של חשבונו על זה זאת עושים שהם או
ואשר בבעיה, מעורב אינו אשר ונייטרלי, אובייקטיבי גורם להיות צריך המגשר
רוב, עלפי הסכסוך. פתרון לצורך והמקצועיות האישיות במיומנויותיו משתמש
לפתרון הצעות להעלות רשאי הוא הצדדים. שני עלידי נבחר המגשר

דעתו. את לכפות בסמכותו אין אך הקונפליקט,
הסוציאלי ה"עובד של לזה דומה המגשר תפקיד כי טוען, (1992) ¥0מ3¥

כי טוען, הוא כן, כמו .("1116 1016 0? 800131 \01¥^61 38 611313161") המאפשר"
זה את זה מכירים הצדדים שבו במצב גדלים הגישור תהליך של ההצלחה סיכויי

מתמשכת. אינטראקציה לקיים נכונים והס
שמסייע הקונפליקט, מערכת בתוך שינוי סוכן במגשר רואה (1964) ח3116¥\

ומחויבות אחריות ישנה המעורבים לצדדים הגישור בתהליך הבעיה. בפתרון
התהליך. של המניע הכוח את שמהווה הוא שהמגשר בעוד התהליך, קיום כלפי
התחומים של ומשותפת מחודשת והגדרה הקונפליקט של מיפוי נערכים בסיועו

לפתרון. הגשר את יהוו אשר הצדדים, שני על המוסכמים
מהכנת החל שלבים, מספר כולל והוא משתנה, הגישור תהליך של אורכו
הסכם, לניסוח ועד השיטה) על מידע (באמצעותימתן הגישור להליך הצדדים

.(1984 ,?01561§ 31*113(401) וליישומו חוזי, תוקף לקבל יכול אשר
מעצימה גס התהליך בפתרון רבה מעורבות לצדדים המאפשרת הגישור, שיטת
באופן הסכסוך ביישוב רק אינה הגישור חשיבות לפיכך, .(1991 ,111161) אותם
לבטא הצדדים את מעודד הגישור תהליך עצמו. בתהליך גם אלא אופטימלי,
הקשבה  סביבתו ועל חייו על האדם של לשליטתו מרכזיות שהן יכולות
(סדן, ועוד מודעת התפשרות עדיפויות, סדרי קביעת משאומתן, אקטיבית,

.(1997

38



6 מסי וחברה משטרה 2002 תשס"ב

מקצועי, יחסית, ומהיר זול הליך בהיותו הם הגישור של המרכזיים יתרונותיו
(שמר המסוכסכים לצדדים מותאמים ופתרונותיו משאומתן על מקל מעצים,
עומס את מפחיתה רק לא בגישור השימוש שכיחות כן, כמו .(2001 וברגיא,
דרכי שלפיה גישה, משקפת גם אלא המשפטיות, בערכאות הנידונים הסכסוכים
לטיפול מתאימות אינן בבוררות, או בבתימשפט המקובלות סכסוכים, פתרון
8661 ^6) החברתיים ההיבטים בעלי באלה לא בעיקר הסכסוכים, סוגי בכל

.(£1997,8116

השוני" "חגיגת ומשמעותו ייחודי, הינו התרבותי בהקשר בקהילה הגישור
שתי בין לתווך היא התרבותי המגשר מטרת .(1998 (86ג1, הכחשתו והפסקת
קידום  מטרה אותה להשגת שונות זתפיסות דרכים המייצגות תרבויות,
מוטיבים על גשענת היסוד הנחת כלומר, בקהילה. והחברתית האישית הרווחה
אשר לעיל, שנידון הגישור, למקצוע בניגוד זאת, קונפליקט. של ולא שותפות של

.(2001 וברגיא, (שמר מנוגדים אינטרסים מייצגי שני בין לתווך היא מטרתו
קבוצות העצמת לעודד ביכולתו היא בקהילה התרבותי המגשר של חשיבותו
כצד נתפס אינו הקהילתי שהמגשר מכאן, הכוח. מוקדי בפני החסומות בקהילה,
ולמען לקהילתו חברתי צדק למען לפעול ממנו מצופה אלא נייטרלי, שלישי

(§101מ6116ג1996,801). תרבותית רגישות קידום
שבהן השונות, הדרכים את "לתרגם" הוא התרבותי המגשר של תפקידו
זה ולהתנהגות לפתירתו הקונפליקט, להגדרת השונות, התרבויות משתמשות
המגשר התרבויות, בין מתרגם היותו מלבד אך ,(1997 ץז¥, 11£(1 (ץז¥ זה כלפי
הייחודית זהותו בשמירת ומסייע ביניהן, (611361) כמאזןניגודים מתפקד גם

צד. כל של

התרבותי המתווך בתפקיד הטמון לפוטנציאל תימוכין למצוא ניתן בספרות
נרחב בשימוש נמצא זה כלי במערב, .(2000 1¥\גמ16^1\^, 1<11ג (נו1^ן1^01

פשע הילדים, על ואפוטרופסות גירושין של תהליך כמו שונים, בתחומים
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בגישור משתמשים מערביות לא בחברות שגם לראות, ניתן נוער. ועבריינות
ישימים לגישור המשמשים העקרונות כי נראה, כן, כמו שונים. חיים בתחומי

התחומים. בין הדדית תרומה וישנה סוציאלית עבודה של לאלה ודומים

הערביות החבלות

מיליון 14  מ יותר על המשתרעות מדינות, 22 עלפני פזור הערבי העולם כללי:
מרוקו, כולל ערב, חציהאי ועד אפריקה מצפון החל רבועים, קילומטרים
ערבים של מבוטל לא מספר מצוי וכן הסעודית, וערב סוריה לבנון, ירדן, מצרים,

מערביות. במדינות

חברות בעולם. מהגבוהים הוא הערביות החברות בקרב האוכלוסייה גידול קצב
תוכפל זו שכמות היא, והתחזית העולם, אוכלוסיית מכלל 50/0  כ מהוות אלה
אוכלוסייה של גבוה שיעור למצוא ניתן מערביות מדינות במספר .2024 שנת עד
מיליון), (שני צרפת ,(80,000) קנדה ,(200,000) באוסטרליה לדוגמא, ערבית.

(1^6115י110\^ (700,000) וארצותהברית (מיליון), ישראל ,(210,000) בריטניה
(1996 800£אס, ן 1997 3מ10ק110, 1ט18111(111)811 ;1998 ,811(10*2^8*1

הוא ניכר מיעוט מוסלמים. הם בישראל) (וגם בעולם הערבים האוכלוסין מרבית
באוכלוסייה מיוחדת קבוצה הם הבדואיים דרוזי. הוא נוסף ומיעוט נוצרי,
מאורגנת ועדיין במדבר, רבות שנים במשך בהתגוררותה שייחודה הערבית,
מודרניזציה של ודרמטי מהיר תהליך עברה זו קבוצה אולם, שבטי. מבנה עלפי
הסעודית ובערב מירדן בחלק במצרים, בישראל, ובעיקר רבות, במדינות ויישוב

.(1984 חנא, ;2000 (אלקרינאוי;
ממערכות מורכבת היא גבוהה. פנימית בשונות מאופיינת הערבית החברה
לשוניות, אתניות, זהויות על המבוססות חברתי, ריבוד של הטרוגניות
מבחינה החברה אנשי בין רב שוני שקיים אף ודתיות. שבטיות משפחתיות,
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זיכרון חולקים הם מהמשותף. הרבה גם להם יש ופוליטית, מעמדית חברתית,
.(1993 ,831^1) ועוד דומה וגיאוגרפית פיזית סביבה משותף, היסטורי

ממספר (המורכב השבט ערביות: בחברות עיקריות משפחתיות יחידות ארבע
דם), קשרי ביניהם שיש דורות מספר הכולל פטריאכלי (מבנה החמולה חמולות),
הנשוי (הזוג הגרעינית והמשפחה ובניהזוג) ילדים (הורים, המורחבת המשפחה
השולטים האבות, עלידי מונהגות המשפחות .(1989 ,^111^) וילדיהם)

(1כ1ג1ג811, התחומים בכל חוץ, כלפי והן פנים כלפי הן המשפחה את ומנהיגים

.(1988

יומיומיות מאינטראקציות מתחזקות ומרכזיותה הקבוצה חשיבות
של אלא הפרט של אינן והדילמות שהבעיות מאחר ,(1997 (61כ651£בו011]ר[,

עקרונות שבה המערבית, בחברה מהמתרחש בשונה זאת, כולה. הקבוצה
המורחבת מהמשפחה התרחקות מעודדים אירופאייםאמריקניים
ועוד, מגורים מקום נישואין, כגון בחיים, מרכזיות החלטות ואינדיווידואליזס.
;1993 (1ג^631, וסטטוס כוח יחסי על ומבוססות הקולקטיב, עלידי נקבעות

.(1987 ,^1114)

הבחירה הינה הערבית, בחברה היחיד חווה שאותן העיקריות, הדילמות אחת
ביותר מרכזית הינה זו דינמיקה .(801*) אינדיווידואליזם לבין קונפורמיות בין
מקבל הפרט קונפורמית, התנהגות בבחירת ההתבגרות. גיל בתקופת בעיקר
זאת, לעומת אם, העצמי. על שוויתר לכך בתמורה וחברתית משפחתית תמיכה
את לאבד צפוי הוא עצמאי, באופן החלטות ולקבל העצמי את לבטא בחר הפרט
מהילדות החל המשפחה. מעניקה שבדרךכלל והרגשית החומרית התמיכה
את מובילות הערבית בחברה המסורתיות החברתיות הנורמות המוקדמת,
ומחזקים תומכים אשר הכוחות, .(1998 (117ג'\\>1, קונפורמית לבחירה היחיד
ממשיכים לדוגמא, צעירים, זוגות הבגרות. במהלך גם פועלים הקונפורמיות, את
זו התנהגות לתפוס אין המורחבת. המשפחה עלידי וחברתית כלכלית להיתמך
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היא שבו התרבותי בהקשר נורמטיבית כהתנהגות אלא כפסיכופתולוגית,
.(1998 (ץ311¥\(1, מתרחשת

יציבות, של יותר חזקה תחושה ישנה הערבית בחברה המערבית, החברה לעומת
1¥\3מ116£^. 31101) יחסית רבה באיטיות מתרחשים חברתיים שינויים שכן

ושונה בעיקרה, מסורתית הנה הערכית האורינטציה .(1997 ;2000 ,013113111

הדומיננטיים הם הגברים שבה פטריארכלית, חברה זוהי במערב. המקובלת מזו
כבעלות נחשבות זאת, לעומת הנשים, והפוליטיקה. הכלכלה בתחומי והשולטים
.(1985 ז\1$/, ;1987 ,^111^) לגברים ביחס פחותה ופיזית שכלית יכולת
הילדים, ולגידול לנישואין הדוק באופן קשור הנשים של החברתי הסטטוס
1מ11313£, ;1985 1¥ג13)133^, ;1985 ,^11 ;1985 (ץג113161:<, בנים בעיקר

או שנייה אישה של במעמד רק להינשא יכולות גרושות מוסלמיות נשים .(1975
;1998 1^\גת116£^., 3114 (1מ013113 זקנים לגברים או לאלמנים להינשא

אובדן מפני והחשש בגירושין, הכרוכה הסטיגמה בשל .(1995 ,1)31^668116131.

(1¥\3מ16£י11.\/. מגירושין להימנע כדי שביכולתן כל עושות רבות נשים ילדיהן,

.(1998 ,30(1 013113111

נקבעים הערבית בחברה החברתיים התפקידים מרבית ומגדר: גיל משפחת,
הגרעינית המשפחה הס הבסיסיים החברתיים והמבנים והמגדר, הגיל עלידי
ועמדת חברתי סטטוס ביצירת חשוב מרכיב הוא הגיל (החמולה). והמורחבת
דבר ולידע, לחכמה מתקשרים וניסיון מתקדם גיל המינים, שני עבור כוחל
מבוגר הוא ביום, בגילו ממך שמבוגר מי "כל הידוע: הערבי בפתגם המתבטא
אמהות שהן מי בעיקר מבוגרות, לנשים שלו". ההבנה ביכולת בשנה ממך
על ואפורמלית פורמלית השפעה ויכולת יחסית רב כוח יש כוח, בעלי לגברים

.(2000 ,.4/ (1013113111)1311¥\13ז16£ שונים חיים תחומי
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הערבית התרבות את מייצגת אפריקה ובצפון התיכון במזרח בתיהספר מערכת
ועל שינון על מבוססת הלמידה מבתיהספר, ניכר בחלק .(1987 (7כ113161כ<'

היחיד. של והפרשנות הניתוח יכולת פיתוח על ולא עובדות, של פה בעל לימוד

כ19871). (ץ;כ01£1161, עצמאית חשיבה על ולא קונפורמית חשיבה על הוא הדגש
והסמכותי ההיררכי לאופייה חיזוק שמהווה מאוד, סמכותית דמות הינו המורה
כמקור נתפסים המבוגרים למבוגרים. כבוד מתן על דגש מושם שבה החברה, של
בתקופת כבר .(1975 ,811313151 ;1993 ,89131811) והסמכות החכמה הידע,
ולא לצעיר מהזקן עוברים והחכמה שהידע לומד, הילד המוקדמת, הילדות

.(1989 ,1181910£) לחיפך
הוא האב פטריאכלית). (חברה האב הוא הערביות בחברות הדומיננטי הגורם
יתר מול והכוח הסמכות בעל הוא וכריזמה. כוח בעלת ודמות המשפחה ראש

זה פטריאכלי מבנה .(1983 1זז^1181£, ;1999 ,^11611£>1\\4) המשפחה חברי
מחויב אשר אביו, כלפי מחויב הגרעינית המשפחה אב החברה. רמות בכל קיים
השבט. ראש כלפי מחויבים החמולה ראשי כל החמולה. ראש של סמכותו כלפי
את שמייצג כולה, הקבוצה של והפרקטי הרוחני כאב משמשים השבט ראשי
למעשה, אותם. ומנחה החמולה חוקי על שומר החיצוני, העולם כלפי הקולקטיב
מתפקדת אשר ואוטונומית שלמה חברתית יחידה יוצר הפטריאכלי המבנה

.(1993 ,1^10187 ;1999 ,^1^1611^^1) עצמאי באופן
המוסלמית, בחברה בעיקר הערביות, הנשים ציינו, מסוימים שחוקרים כפי

המעמד .(103 עמ' ,1987 ,^193]) ומתרפסות" כנועות כוח, "כחסרות נתפסות
,(1987 ,^1^) בנים מגידול בעיקר מאימהותה, נגזר האישה של החברתי
הגשר את מהווה האם גיסא, מחד בעלה. של המורחבת במשפחה נכללת והאם
במשפחה. הרגשיים הצרכים את שממלאת זו והיא לילדיו, האב בין התקשורתי
מבוגרים ומול אמו מול בעלה, מול וסמכות כוח חסרת היא גיסא, מאידך

(6¥0110311£כ11\1997,811£110). המורחבת למשפחתו השייכים אחרים
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חיים לאירועי הנוגע בכל החלטות, בקבלת ומרכזית קדושה נחשבת המשפחה
לבחור. קריירה באיזו  גברים ועבור לגור, והיכן להתחתן מי עם  שונים
היא המחויבות מקום. או זמן של גבולות אין המשפחתית המחויבות לתחושת
המשפחה. בתוך נפתרות פסיכוסוציאליות בעיות אינם. שכבר אלה כלפי גם
ההתערבות את מקיימים שהם אחת, לא קורה, זה במגזר סוציאליים לעובדים

עצמם. המעורבים עם רק ולא המורחבת, המשפחה במסגרת
של והחיצוניים הפנימיים הגבולות בקביעת חשובים מרכיבים הנם ומגדר גיל
חברים עם קלות ביתר להתחבר יכול ההתבגרות בגיל בן לדוגמא, המשפחה.
התנהגות הקרובה. מהסביבה גיל אותו בנות חברות עם מאשר לבית מחוץ שהם
היציבות ועל ההרמוניה על הכבוד, על פחות למאיימת נחשבת זו מעין

המשפחתית.
משפחות עם לעבוד כיצד לומדים סוציאליים עובדים הכשרתם, במהלך
בארצות זאת, עם וילדיהם. אם אב, בדרךכלל, הכוללות, גרעיניות,
אלה ומשפחות פוליגמי, משפחתי מבנה למצוא ניתן רבות, מוסלמיותערביות
ארבע עד לשאת יכול גבר האיסלאם, עלפי מהמונוגמיות. מהותי באופן שונות
צרכיה, את אחת לכל מספק שווה, באופן לכולן מתייחס שהוא בתנאי נשים,
מהקהילות בחלק וילדיהן. נשותיו כל בקרב משאביו ואת חייו את ומחלק
הכלכלי שמצבו גבר, שרק מאחר קורלטיביים, הנם ופוליגמיות עושר הערביות,

יי
הנישואים אחרים, במקרים אחת. מאישה יותר לעצמו להרשות יכול טוב,
שקיימים או בנים מספיק ילדה לא הקיימת האישה אם מותרים, הנוספים
מתקשרים פוליגמיות למשפחות שונות, מסיבות הנישואים. בתוך קונפליקטים
בין גס וכך תחרות להתפתח יכולה הנשים בין ודיסהרמוניה. קונפליקט מתח,

.(1999 (1¥\1£1611£\א הילדים

לשם הגישור בשיטת נרחב שימוש נעשה הערבי בעולם ערביות: בחברות גישור
רוב, עלפי .(1997 (1ת16^8, וקבוצתיים משפחתיים אישיים, קונפליקטים פתרון
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השכלה בעלי אינם מסורתיים קונפליקטים כפותרי המשמשים האנשים
ומכישוריהם. מיכולתם ללמוד ניתן אולם כלשהי, פורמלית

ביותר והחשוב המרכזי הפיוס טקס היא חסןלחה הערבית, האוכלוסייה בקרב
("מוסלחה", בוררות אחרות: מסורתיות גישור פונקציות מעורבות שבו בחברה,

הגישור תפקידי .(1997 ,101^(11111 ;1999 ,115111) ("ווסטה") תיווך "תחכים"),
הסולחה האסלאמי, החוק עלפי המוסלמים. החוקים את משקפים המסורתי
הקונפליקט את לסיים שמטרתו לקהילה, היחיד בין (יעקד") חוזה היא
והקהילה הפרט יחסי את להחזיר ובכך המאמינים, הצדדים בין והעוינות
הממשלה .(845 עמ' ,1997 ,101^(1(11111) האיסלאם שמצווה כפי להרמוניה,
פלסטיניים, ישראל, ערביי ובקרב חוקית, מבחינה בסולחה מכירה הירדנית
לא .(1996 {161ז11א11כ1^, 1999 ,113111) נרחב שימוש בה נעשה וסורים לבנוניים
העבודה את כמאפיינות אלה מעין מסורתיות גישור מטלות לתאר ניתן
]>±11£ שמציין כפי זאת, עם המשטרתית. הקהילתית העבודה את או הסוציאלית
בדרךכלל, שהם, בתחומים מיושם התיווך בתחום, קנדי מומחה ,(1997)

ליישום אחרות. טיפול ולדיסציפלינות סוציאלית לעבודה ומקבילים אופייניים
לשילוב גם כמו ההתערבות, לשיפור רב פוטנציאל יש פרקטי כמודל התיווך

הסוציאלית. העבודה לתוך התיווך של לאפורמלי

ערבית, מילה זוהי ב"ווטטה". אחת, גישור בפונקצית מתמקד זה מאמר
היקרה האבן אלקלדה", "ווסטה הספרותי מהמושג ומקורה תיווך שפירושה

מרכזיותה את מדגיש זה מושג (1975 ,^\1:\'11111]6(1) המחרוזת במרכז שנמצאת

,?3113§ ;1980 (ץ1\1/^, צדדיה משני חרוזים עלידי המוחזקת האבן, של

הייחודי המעמד ואת השונים הצדדים בין הפנימיים היחסים את ומשקף ,(1977
החברה בקרב יומין עתיקת מסורת היא ה"ווסטה" המפשר. של והמכובד
בקולקטיב, בכיר מעמד ובעל מאוד מכובד אדם הינו ("וסית") המפשר הערבית.
או מורחבות ובמשפחות ביניהן או המשפחות בתוך משבר בשעת שמתערב
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לגיל, הכבוד  האחד .■ תרבותיים ערכים מספר על מתבסס מעמדו בחמולות.
ההיסטוריה עם היכרות  השני חברתי; במשבר להתערבות לגיטימציה הנותן
 הרביעי הקהילה; מנהגי עם היכרות  השלישי והאנשים; המקום העיר, של
דתיים ערכים פוליטי, מעמד משפחה, קשרי על המבוסס בקהילה, גבוה מעמד
;1988 ח151113<1,11£, ;1996 (111161ן>11ג1^, בפישור קודם וניסיון
של המרכזי תפקידה  החמישי ;(1978 ץ#/¥1, ;1978 61§61כ01116111^,

של תפקידו בהמשך, שיוסבר כפי  והשישי החיים תחומי בכל המשפחה
הפטריאכלית. החברה בתוך כמנהיג הווסטה

לבין המשטרה ועבודת הסוציאלית העבודה בין התרבותי הפער
המסורתית הערבית החברה צורכי

ערבי מיעוט הכוללת רבתרבותית, פלורליסטית חברה הינה הישראלית החברה
(1998 (661113¥§ג11, חדשים ממחקרים האוכלוסייה. מכלל 190/0  כ שמהווה
בישובים הסוציאליים העובדים מספר כי עולה, הרווחה, בתחום שנערכו
אף על וזאת בגודלם, דומים יהודים בישובים ממספרם במחצית קטן הערביים
היהודים, לעמיתיהם ביחס באופיו. אוניברסלי הינו בישראל הרווחה שמערך
הדיור צפיפות יותר. נמוכות והכנסה השכלה ר^ות בעלי הינם בארץ הערבים
והאבטלה התינוקות תמותת ושיעורי הערבית, האוכלוסייה בקרב 11 פי גבוהה
/11.י\0§.8כ01.¥ץ^^//:ק1111). לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה הם אף גבוהים
חברה בישראל הערבית בחברה לראות ניתן וחברתית פוליטית מבחינה
הערבית החברה כלפי החברתית המדיניות לאומי. מיעוט של במעמד מתפתחת
חלוקת מבחינת אמון ובחוסר באפליה בפוליטיזציה, מאופיינת בישראל
ולכן, למערב, מאוד המקושרת כלכלית, מפותחת חברה היא ישראל המשאבים.
ועד מהמערב, ברובה אומצה בישראל הסוציאלית שהעבודה מפתיע, זה אין
ולצורכיהם האתניות המיעוט לקבוצות התייחסות הייתה לא לאחרונה

הייחודים.
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סוציאלית, עבודה ללמוד ניתן שבהן אוניברסיטאות, חמש קיימות בישראל
דו"ח בתחום. לימודיהם את מסיימים סטודנטים מאות כחמש שנה, ומידי
בישראל ערבים סוציאליים עובדים 15  מ יותר שלא כך, על מצביע 1998 משנת
סיימו מרביתם בתחום. ראשון תואר בעלי הינם 300  וכ שני, תואר בעלי העם
הרווחה. בתחום בעיקר ועוסקים האחרונות, השנים 15 במהלך לימודיהם את
שלהם לקהילה שירותים נותנים הערביים הסוציאליים העובדים מרבית כן, כמו
בארצות בקנדה, הסוציאלית העבודה ללימודי בניגוד .(1998 ,£11]31113¥)

בין בנושאים הכשרה מקבלים אינם הסטודנטים בישראל ובאנגליה, הברית
לימודי כי המוכיח, לאחרונה, שנערך במחקר ביטוי לידי בא הדבר תרבותיים.
בקרב תרבותית רגישות בפיתוח מסייעים אינם בישראל הסוציאלית העבודה
העבודה דרכי מכך, יתרה .(1999 ,66110^^ 2*1)1 ס11ז1\/. הסטודנטים
מתאימות ושאינן היהודי לרוב בהתאמה שפותחו טיפול, דרכי על מבוססות
העבודה של ההתאמה חוסר כן, אם שונה. תרבותי מרקע המגיעים ללקוחות

עובדה. בגדר הינו הערבית החברה לצורכי הסוציאלית
(1978 ,^§31< ;2000 1¥ץ3ת16^1^/, (013113111ג<311 לאחרונה שנעשו ממחקרים
רבים. בקשיים נתקלה הערבי לעולם הסוציאלית העבודה שכניסת נמצא,
עם גרועים עבודה יחסי מפתחים הסוציאליים העובדים רבים, במקרים
אינם והקהילה הגברים ומגוונות. שונות הן לכך והסיבות שלהם, הלקוחות
הערכים גיסא, מחד נשים. עלידי ברובו הנשלט המקצוע, את מכירים
גיסא, ומאידך הקהילה, חיי לתוך זרים של כניסה מאפשרים אינם התרבותיים
את ולא תרבותיים תהליכים משלבים אינם הסוציאלית העבודה תהליכי
מתנהלים. המקומיים החיים שעלפיהם בקהילה, הקיימים ההתערבות מוסדות
באוניברסיטאות למדו מרביתם חוקית. במסגרת פועלים הסוציאליים העובדים
הללו היחסים ברקע המדינה. עלידי שממומנות בסוכנויות, ועובדים בישראל
במזרח שקיים יותר, הרחב הסכסוך גס עומד הלקוח לבין הסוציאלי העובד בין

התיכון.
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קיימות אמנם במשטרתישראל. ולא בחו"ל לא פרופסיה, מהווה אינו שיטור
ובמסגרת החוק, אכיפת מערכת בתחום סטודנטים המסמיכות אוניברסיטאות,
מהסטודנטים חלק רק אולם רבתרבותית, בחברה השיטור נושא גם נדון זו

רלוונטית אקדמית השכלה ברכישת מחויבים אינם השוטרים שוטרים. הינם
אותה. רכשו אם מתוגמלים ואינם

מדור (נתוני השוטרים1 מכלל 100/0  כ מהווים במשטרתישראל בניהמיעוטים
משיעורם חצי כמעט  (2002 משטרתישראל, אנוש, משאבי אגף מחשוב,
מגוריהם במקומות משרתים בחלקם השוטרים, .(2001 (סופר, באוכלוסייה2
שוטרים יהודיים. בישובים וחלקם מעורבות בערים חלקם ערביים, בישובים
ניתנת, לא אלו לימודים במסגרת המשטרתיים. ההדרכה בקורסי לומדים אלה

תרבותיים. בין בנושאים הכשרה כלל, בדרך

השירותים כיתר וסבוכים קשים הערבי המגזר עם משטרתישראל של יחסיה
המתדרדרת יחסים, של קשה מסכת מתארים (1999) ואח' קים לכך. מעבר ואף
"ועדת וכינון 2000 אוקטובר של הקשים האירועים לפני נכתבו הדברים והולכת.
אובדן של ולסכנה עמוק, לשפל הערבי והמגזר המשטרה יחסי את שהביאו אור",
כי מציינים, (1999) ואח' קים הערבי. במגזר שלה הלגיטימציה של מוחלט
מאחוזם בהרבה גבוה במשטרה המשרתים בניהמיעוטים שאחוז למרות
הקצנה האחרון, בעשור הערבי, המגזר עם היחסים מערכת עברה באוכלוסייה,
בדואי צעיר נהרג המכפלה, במערת הטבח שלאחר המהומות בעת תקדים. חסרת
על המשטרה, נקודת את להבעיר ניסה שההמון בעת שוטרים, מכדורי בנגב

בה. המתבצרים השוטרים

500  ו קבע בשירות 2075 מתוכם בנימיעוטים, 2575 משרתים במשטרתישראל  מיעוטים 1

אנוש, משאבי באגף מחשוב מדור (נתוני שוטרים 25,411 סה"כ מתוך חובה, בשירות
משטרתישראל).

6,700,000 מתוך ירושלים, מזרח ערביי כולל איש, 1,300,000 ישראל ערביי מנו 2000 בשנת 2

.(19 עמ' ,2001 (סופר, ישראל אוכלוסי
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אל בבקה המודלים  בישראל הערבית בחברה ומשטרה גישור
וברהט גרבייה

בפשיעה, למאבק הקהילה בהירתמות מתמקדת הקהילתי השיטור שיטת גללי:
בבעיות הטיפול אופן בתוכה. ולחיים לקהילה יותר טובה חיים איכות מתן לשם
פתרונות מציאת לשם אנושיים, ומשאבים כוחות איגום על מתבסס הפשיעה
ואח', קים ;1999 (גימשי, בקהילה הפרט של חייו באיכות פוגעות אשר לבעיות,
תופעת היא בישראל הערבית בחברה השכיחות התופעות אחת .(1999

כבעיות נראות אלה תופעות לכאורה, וקרובימשפחה. שכנים בין הסכסוכים
השלטונות, בפני העומדות והאפשרויות ממשי, פתרון להן שאין שגרתיות,
משנה זו לבעיה יש הערבי במגזר מצומצמות. הינן מענה, להן לתת שאמורים
היא מכך וכתוצאה המקומיים, ובמנהגים בתרבות עמוק נעוצה היא שכן תוקף,

המשטרה. את מאוד מעסיקה
אלטרנטיביים מנגנונים פיתוח של מגמה בארץ החלה האחרונות בשנים
מגמה וגישור", "פישור בשם אלה מעין תופעות לפתרון מערכתייםשיתופיים
שיטור על יותר רב לדגש המובילים במשטרה, תהליכים עלידי חוזקה אשר
וגיבויים שהעצמתם הערבי, במגזר אלה מעין מנגנונים למצוא ניתן קהילתי.
את ולהפחית באירועים טיפולם יעילות את להגביר יכולה המשטרה עלידי
קבוצת להיווצר יכולה זה תהליך באמצעות משטרתית. בהתערבות הצורך
בין לפשר והסמכות היכולת כבעלי שיוכרו בקהילה, ייחודי סטטוס בעלי אנשים,
מתרבויות קבוצות עם גם זה מודל לפתח מנסה המשטרה כי עוד, יצויין חבריה.
של בעיות לפתרון ה"שמגלוץ", האתיופית, העדה בזקני השימוש כמו נוספות,
והתרבות המסורת על המבוסס פישור, של בדרך העדה, בתוך סכסוכים

.(1997 (קראו, האתיופיים
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גרביה אל בבקה הסולחה" "ועדת מודל

יישוב הינה בקה בבסיסה, הצפוני. במשולש ערבית עיר תינה גרביה אל בקה
אחרת, עיר לכל בדומה מנוהלת בקה .1996 בשנת כעיר שהוכרז יומין, עתיק
תושבים, 22,000  כ בבקה חיים כיום בראשה. עומד עיר וראש נבחרת, כרשות
בשל שירותים, בה המקבלים אחרים, רבים עבור מחוז כעיר משמשת והיא
הפלסטינית. לרשות מדינתישראל בין אסטרטגי דרכים מפגש היותה
גרביה, אל בקה משטרת (נתוני 18 לגיל מתחת 400/0 יחסית. צעירה האוכלוסייה

.(2002

במרחב עירון, לתחנת הכפופה משטרה נקודת הינה גרביה אל בקה משטרת
שירות לתת אמורים והם שוטרים, 18 משרתים בנקודה המשטרה. של העמקים
ערביות סוציאליות עובדות 12 יש גרביה אל בבקה גרביה. אל לבקה רק
אבטלה בעיות כלכליות) בעיות וכוללות מגוונות המטופלות הבעיות מוסלמיות.
בעיות וכן סמים נפגעי ושל במצוקה נערות של ונפשית פיזית בריאות של ובעיות

במשפחה.

החלו המקומית המשטרה ותחנת גרבייה אל בקה העיר ,1996 שנת במהלך
משותפת סדנא הופעלה בתחילה הקהילתי. השיטור שיטת של יישום בתהליך
הסדנא בסיום מהקהילה. שונים ונציגים העיר ראש המקומית, התחנה למפקד
השכנים סכסוכי לבעיות ויעיל הולם מענה לתת שיוכל מנגנון, בניית על הוחלט
ולגישור לפישור סולחה" "ועדת הוקמה לכך, בהתאם בעיר. המשפחה וקרובי

המקומית. המשטרה ונציגי הקהילה נציגי שותפים בוועדה בסכסוכים.
לפתרון המקומיים המנהגים כרתימת המודל את מתארים (1999) ואח' קים
שכנים, בסכסוכי קרקעות, בסכסוכי מטפלת הוועדה כי מספרים, הם בעיות.
לסכסוכי להתפתח העלולים צעירים, בין ובסכסוכים המשפחה בתוך בסכסוכים
הסולחה" "ועדת של דיון בכל בהתנדבות. פועלים הנציגים כל אלימים. חמולות
של טיעוניו את בנפרד שומעים הוועדה חברי לפחות. נציגים ארבעה משתתפים
במהלך הצדדים. לשני אותו ומציעים פתרון, מגבשים הס מכן לאחר צד. כל
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נציגיהם, או הצדדים שני חותמים הסולחה" ''כתב על פרוטוקול. נרשם הדיונים
(1999) ואח' קים .(1997 גרביה, אל בבקה הסולחה (ועדת הוועדה בפני המופיעים
חברתי רקע קיים כי באמת, טומעה, אל ג'לאל דאז, העיר, ראש את מצטטים
מן אחד כאשר קהילתי. הוא המוסלמית החברה של שאופייה כיוון להתפתחות,
לחץ עליו מופעל הוועדה, עלידי המוצעת הפשרה את לקבל מוכן אינו הצדדים
מצוטט כן הסכסוך. לפתרון להגיע כדי החמולות, ראשי עלידי חזק חברתי
טופלו 1996 שנת במהלך כי ציין, אשר מרדכי, רבפקד דאז, בקה, תחנת מפקד
היתר וכל עצמאי באופן הגיעו מהם 10 מקרים, 28 הסולחה" "ועדת עלידי
עבירות על המתלוננים את לוועדה מפנים השוטרים התחנה. שוטרי עלידי הופנו
בהם אין שלעתים שכנים, וסכסוכי איומים לרכוש, נזק גרימת כגון קלות,
הוא שהושגה. הפשרה לגבי התחנה מפקד את מעדכנת הסולחה" "ועדת עבירות.
נוכחותו לפתרון. להגיע מתקשים שהצדדים במקרים רק בדיונים משתתף עצמו
עבירות של במקרים לפשרה. ההגעה את מזרזת בוועדה המשטרה קצין של
את ומיידעים פלילי תיק נפתח אלימות, ותקיפות מגונים מעשים כגון חמורות,
אלימות תגובות ממתנת בסכסוכים הוועדה של התערבותה הוועדה. אנשי
עלידי שטופלו מקרים 28 מתוך והתרחבותס. סכסוכים של הסלמה ומונעת

פתרון. לידי הגיע לא גירושין לפני רכוש חלוקת של אחד מקרה רק הוועדה,
מציאת לשם תוךקהילתיים בכוחות שימוש איפשרה הוועדה הקמת למעשה,

בלבד. המשטרה עלידי בעבר שטופלו לבעיות פתרונות
חוקית, לגיטימציה לוועדה הקנתה לעיל שנמנו הגורמים כל שותפות גיסא, מחד
המאפשרת כמשטרה הציבור עלידי להיתפס החלה המשטרה ומאידךגיסא,
להתמודד קהילתיים למנגנונים בשטח) לנסיבות ובהתאם דעת שיקול (עלפי

הפשיעה. בעיות עם יעיל באופן
על לסכסוכים פתרונות למצוא שלה ביכולת הישוב בתוך התפרסמה הוועדה
.(1997 גרביה, אל בבקה הסולחה (ועדת הערבי במגזר מאוד הנפוצים אדמות,
טומעה, אל ג'לאל דאז, העיר ראש היה הוועדה של הראשונים ה"לקוחות" אחד
גם אישית דוגמא נתן ובכך קביעתה, את שלו,וקיבל אישי סכסוך לוועדה שהפנה
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גרביה, אל בבקה הסולחה (ועדת הסולחה" ל"ועדת שהוקדש עיון ביום לאחרים.
(620/0) מקרים 31 מקרים. 50 לוועדה אז עד הופנו הכל, בסך כי צוין, (1997

של עצמית פנייה היו מתוכם (340/0) מקרים 17 המשטרה; עלידי הופנו מתוכם
בעצמם הפונים מתוך העיריה. עלידי הופנו מתוכם (40/0) מקרים ושני תושבים,
שהופנו מקרים 50 מתוך נשים. 200/0 ורק גברים היו 800/0 הסולחה, לוועדת
8 שכנים; סכסוכי של (220/0) 11 משפחתי; סכסוך של היו (220/0) 11 לוועדה,
גבול; הסגת בגין (100/0) 5 כספי; סכסוך בגין (120/0) 6 עבודה; סכסוך של (160/0)

סכסוך בגין (20/0) 1 בריונות; בגין (0/ס4) 2 דרכים; תאונות בגין (60/0) 3

16 הטיפול, לתוצאות באשר אחרות. תלונות בגין (60/0) 3  ו בביתהספר;
הסתיימו כבר (320/0) הסולחה" "ועדת בפני שהובאו המקרים 50 מתוך מקרים
ההליך.הפלילי את לבטל שלא הוועדה המליצה (180/0) מקרים 9 לגבי בהצלחה.

בעבודתה. הוועדה נכשלה (140/0) מקרים 7  ב ורק

מיום הסולחה, "ועדת (פרוטוקול להדגמה (0186 8*11(1<0 מקרה הצגת
בין משפחתי סכסוך רקע על נעשתה הסולחה" ל"וועדת הפניה :(21/10/96

סכסוך במהלך לחייה, על שסטר במשטרה, בעלה נגד התלוננה, האישה בניזוג.
ל"וועדת פנה הבעל אביה. לבית וחזרה ילדיה, עם הבית את עזבה היא משפחתי.
עם בנפרד ישבה הוועדה ביניהם. הסכסוך את ליישב לסייע בבקשה הסולחה"

הצדדים. מן אחד כל
את שמעו אנשיה בנפרד. הצדדים שני עם הסולחה" "ועדת נפגשה זה בשלב
וסעדו ותסכול, כעס רגשות של ביטוי אינשרו הצדדים, שני של הסיפורים
לפתור החברתי הצורך את הדגישו המתווכים מהצדדים. אחד כל עם בצוותא
עובדים כגון חוקית, או שבטית חוץ מעורבות ללא המשפחה, בתוך הבעיות את
מעמדה פרדוקסאלי, באופן זאת, (עם בתימשפט או משטרה סוציאליים,
והן המשטרה ממפקד הן שקיבלה, מסוייג הלא מהגיבוי נבע הוועדה של המיוחד

העיר). מראש
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כי טענה, האישה אביה. בנוכחות נערכה האישה עם הסולחה" "ועדת פגישת
מן לצאת עליה ואוסר בה חושד סיבה, כל ללא אותה ומשפיל מקלל מכה, הבעל
על לשמור ברצונה כי הצהירה, זאת, עם נסבלים. בלתי הפכו חייה וכי הבית,
של דומה התנהגות למנוע בידה שתסייע מהוועדה וביקשה המשפחתי, התא

בעתיד. הבעל
אינה וכי אשתו, של צנוע הבלתי לבושה על הסולחה" "ועדת בפני קבל הבעל
מכבד שהוא הדגיש, הוא האיסלמית. ההלכה של החיצוני המראה על מקפידה
רוצה אינו הוא מושלם. חינוך לילדיו להעניק ומבקש כאשתו, אותה ומעריך
במשטרה. שהוגשה התלונה למרות לפיוס, מאמץ כל לעשות ומוכן ממנה להיפרד
וכי לאשתו, הבעל בין אלימות של קבוע דפוס קיים לא כי התרשמה, הוועדה

פעמי. חד באירוע מדובר היה
בנוכחות בניהזוג שני הופגשו הצדדים, עם נפרדות פגישות של שבוע לאחר
הוסבר עמדותיהם, את להביע לצדדים שניתן לאחר הסולחה". "ועדת
הודגשה מאסר. הגורר פשע, היא במשפחה שאלימות לבעל, חדמשמעית
התחייבה האישה ביניהם. הדדי כבוד של יחס קיום של החשיבות בפניהם
עם כבוד יחסי לקיים התחייב והבעל הדת, כמצוות צנועה, תלבושת על להקפיד
התא על לשמור רצון הביעו שניהם מילולית. או פיסית אלימות ללא אשתו,

לילדיהם. ביותר טוב וחינוך אישית דוגמא ולהעניק המשפחתי,
לבית ילדיה עם חזרה והאישה בגיהזוג שני התפייסו הסולחה" "ועדת בנוכחות
אינו הפלילי שהתיק החליטה בעניין, שדנה לאחר הסולחה", "ועדת הבעל.
ממפקד האישה בבקשת ותמכה מבניהזוג אחד אף של האינטרס את משרת
פיקוח לקיים בפניו מתחייבים שהם תוך התיק, את לסגור המשטרה נקודת
מפקד חריגה. של מקרח בכל ולדווח אשתו, את יותר מכה אינו שהבעל שוטף

תיק. את וסגר הסולחה", "ועדת לבקשת נעתר הנקודה
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ירי מניעת "מודל היא נוספת דוגמא ברהט: בחתונות" ייי מניעת "מודל
לאחר מכן, ולאחר 199798 השנים בין רהט בעיר והופעל שפותח בחתונות",
היא רהט ואילך. 2000 משנת הנקודה, על בפיקוד גברי מחילופי שנבעה הפסקה
המאה רבע במהלך .1972 בשנת שהוקמה בישראל, ביותר הגדולה הבדואים עיר
מודרניזציה של ודרמטי מהיר תהליך עברו הבדואיסהערבים האחרונה,
ברהט חיים כיוס המודרניים. הטיפול למקצועות הקהילה של ראשונה וחשיפה
ברהט שירותים מקבלים בפריפריה שחיים נוספים 8,000  ו תושבים 34,000  כ
עיר וראש נבחרת, רשות עלידי אחרת, עיר לכל בדומה מנוהלת רהט עצמה.

בראשה. עומד
הנשים שיעור התרבותית, והתפיסה תעסוקה מקומות של הנגישות בעיית לאור
הגברים בקרב עובדות. אינן מהנשים 0/ס90  ל וקרוב מאוד, נמוך הוא העובדות
הינס 0/ס64 מאוד, צעירה האוכלוסייה . 200/0  כ על עומדים האבטלה שיעורי
לראות ניתן עצמה בעיר יחסית. מורחבת הגרעינית והמשפחה ,18 לגיל מתחת

ומודרניזציה. מסורת של שילוב
אלא עצמית, משטרה תחנת אינה היא שוטרים. 22  מ מורכבת רהט משטרת
לישוב רהט, לעיר משטרה שירותי נותנת היא העיירות. לתחנת הכפופה נקודה

הנגב. ומשמר שובל דביר, ולקיבוצים להבים

מכלי מתבצע הירי הקיץ. בעונת רהט בעיר מאוד שכיחה בחתונות הירי תופעת
ממשי סיכון מהווה זו תופעה רישיון. ללא וחלקך! צבאיים חלקם שונים, נשק

האירוע. מתרחש בו המקום בקרבת הנמצאים ולאלה החתונות לבאי
ראו לא והם מחדגיסא, ירדה, התושבים של האישי הביטחון שתחושת מאחר
מאידךגיסא, הקונוונציונלית, בדרך זו בעיה לפתור המסוגל גורס במשטרה

יחד. לפעול ובהקהילה במשטרה גורמים החליטו
בנו מהעיר, ומכובדים ושיח'ים העיריה בשיתוף רהט, נקודת  משטרתישראל
צמצום תוך בעיר, בחתונות הירי תופעת להפסקת להביא שמטרתו מודל, יחד
המקומיים. התושבים של הביטחון תחושת והעלאת וברכוש בנפש הפגיעה
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קשה שנפגעו העובדה בשל ברהט, הציבור נציגי של היה המודל להפעלת הרעיון
רהט עיריית כי מספרים, (1999) ואח' קים מהירי. כתוצאה אנשים מספר
ירי של התופעה המשך עם השלמה אי שעיקרו הסברה, במסע לצאת החליטה
הכרוכות הסכנות את המפרט הסבר, דף צורף הארנונה לתשלומי בחתונות.
אנשים, להרג או לפציעה האחריות כי העובדה, את וכן המנהג, מימוש בהמשך
היה והמשטרה העירייה באחריות כאחד. הירי מבצע ועל השמחה בעל על חלה
הנציגים מכן, לאחר בעיר. ומועדן החתונה אוהלי מיקום לגבי רצוף מעקב לבצע
החתן את והחתימו בירי הכרוכים הסיכונים את הסבירו החתונה, לאוהל הגיעו
הסכמת את ביקשו גם הם בחתונה. ירי למניעת התחייבות טופס על אביו ואת
ובערבית בעברית רשום שעליו שלט, במקום יציב העיריה נציג כי המשפחה,
אוהל בקרבת משטרה ניידות יסיירו החתונה, שבמהלך. וכן, יורים, לא שכאן
בה שמתבצע בחתונה המודל, עלפי והרתעה. נוכחות הפגנת לצורך החתונה
הסבר לתת עלמנת המשטרה, ולנקודת לעיריה החתן אבי מוזמן בנשק, שימוש

ביתו. במתחם שבוצע הירי על
לאמוד וינסו המודל, יישום במהלך מצב הערכות תערכנה כי סיכמו, המודל בוני

יעילותו. את
שסיפר אבגי, משה פקד דאז, רהט נקודת מפקד את מצטטים (1999) ואח' קים
בחתונות ירי של מקרים שני אירעו (1997 פברואר (ועד 1996 אוקטובר מאז כי
החקירה והמשך נתפס הנשק סדיר. בשירות חיילים עלידי בוצעו שניהם בלבד.
למשטרה נמסרו החיילים שני של פרטיהם הצבאית. למשטרה הועברו והטיפול
המקום. תושבי עלידי היורים נגד עדות ניתנה כן וכמו השמחה, משתתפי עלידי
שאת העובדה כי באומרו, צוטט עמר, פרץ רבפקד דאז, העיירות משטרת מפקד
כי מראה, רהט, תושבי ביוזמת לראשונה, המשטרה, קיבלה היורים על הפרטים
ראש התופעה. מן הסובל לציבור, בהצלחה הועבר בחתונות היריות נגד המסר
שלטי להציב מתעתדת רהט עיריית כי ציין, אבוסהיבן, מוסא דאז, רהט, עירית
רהט נכבדי של פגישה ומתכננת הירי, ביצוע על האוסרים לאירוע, מחוץ הסברה
זאת בירי. המשתתפים בדואים בחיילים משותף לטיפול בדרום, צה"ל גורמי עם
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מחופשות חזרה אחרי נשק בדיקות בצבא, הסברה פעילויות לתכנן עלמנת
הצורך. במקרה והחרמתו

על מצביעה המודל, להפעלת השנייה בתקופה הסטטיסטים, הנתונים בחינת
ספטמבר לבין 1999 ספטמבר חודש בין הירי אירועי במספר 72.70/0 של ירידה
אירועי מספר של השוואה הפעלתו). ולאחר המודל הפעלת טרם (כלומר, 2000

דומה ירידה היא אף מגלה ,1999 אוקטובר לחודש 2000 אוקטובר בחודש הירי
.(2000 רהט, (נקודת (750/0)

פרויקט  בישראל הערבית בחברה סוציאלית ועבודה גישור
ברהט התרבותיים המתווכים

סוציאליים, עובדים 13 כיום מעסיקה ברהט המקומית הרווחה לשכת כללי:
מכסת כי יצוין, גברים. 6  ו נשים 7 יהודים. 7  ו בדואיים, הם 6  מתוכם
קריטריונים מספר עלפי נקבעת בארץ רווחה לשכת בכל הסוציאליים העובדים

הישובים. בכל זהה אינה ולפיכך כלכלייםחברתיים,

("ווסיטים") תרבות" "מתווכי של שילובם הינו המודל של עיקרו המודל: תיאור
ראש כמדריך ששימש בדואי, סוציאלי עובד הסוציאליים. העובדים בעבודת
ומכובדים מעמד בעלי שהם הקהילה חברי כי נוכח, ברהט, בסוכנות צוות
בניית על הוחלט אז הסוכנות. לקוחות בקרב בעיות פותרי של תפקיד ממלאים
בתפקיד  תפקידים בשני בעבודה התרבות" "מתווכי של שילובם ועל המודל
המקומיים הסוציאליים העובדים לבין תרבותי) (קנון הקהילה בין מתווכים
יותר. או צדדים שני בין גישור הכולל "ווסיטים", ובתפקיד מקצועי), (קנון
המשפחות את המייצגים מכובדים, 35 נבחרו ובמהלכה עבודה, סדנת נערכה
שנבחרו האנשים מרבית המקומיים. המנהיגים ואת החמולות את הגדולות,
מנהיגים גם היו הרווחה. בשירות כמתווכים בעבר עוד שימשו
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אחרים. ומכובדים ושבטים חמולות נציגי דתיים,
תחום את הסוציאליים העובדים הציגו העבודה, סדנת של הראשון במפגש
הציג תרבותי מתווך כל שלהם. הגיאוגרפית האחריות תחום ואת, שלהם העשייה
למידה התקיימה המפגש במהלך שלו. השכנים ואת שלו החמולה/השבט את
לרווחת הצדדים שני של המשותפת הדאגה בסיס על הצדדים. שני בין הדדית

הן: שמטרותיו משותף פרויקט על הוחלט הקהילה,
התרבותיים. למתווכים החברתיים השירותים על מידע מתן .

הסוציאליים. העובדים של התרבותית הרגישות הגברת .
לבין והמשטרה המודרנית הרווחה מערכת בין הפעולה שיתוף הגברת .

התרבותיים. המתווכים
בשירותים השימוש והגברת החברתיים לשירותים הקהילה בין יחסים פיתוח .

הקהילה. עלידי חברתיים

בין פעולה שיתוף התקיים ,19981997 לפרויקט, הראשונה השנה במהלך
כללו ההתערבות תחומי מקרים. 120  ב סוציאליים לעובדים התרבות מתווכי
ועוד. פוליגמייס נישואין במצוקה, נערות במשפחה, אלימות גירושין, דם, נקמת
יכול הפונה שלב, ובכל וולונטרי, בסיס על הייתה בפרויקט הלקוחות השתתפות
עם רק אותו ימשיך והוא התהליך, את יעזוב התרבותי שהמתווך לבקש, היה
את יסיים הלקוח אזי הכרחי, אינו הטיפול אס לחלופין, או הסוציאלי, העובד

הסוציאלית. העבודה שירותי עם הקשר
הערביים המנהיגים את שאפיינו קודמים, למחקרים בניגוד כי לציין, חשוב
המתווכים הציבור, הלכי את חשות ואינן מנותקות, עילית, כקבוצות
ואכפתיות אחריות בעלי הם אלא בדומה, מתנהגים שאינם רק לא התרבותיים,

3ץ3י\1997,53). 1)ת3 (מ11150^131^ שלהם לקהילה רבה
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של ההתערבות דרכי על מלמד זה מקרה להדגמה: (0156 8111^) מקרה הצגת
את ומדגים לאמערביות, בחברות אחרים מטפלים ושל הסוציאליים העובדים
בו. שהשתתף הסוציאליים העובדים אחד עלידי הובא הוא הפרויקט. מטרות
בין שנים. שש הנשואים אישה, לבין בעל בין בוויכוח הייתה המקרה תחילת
בחיי החמות של מעורבותה מידת לגבי הסכמה אי התגלעה לחמותה האישה
כך על ועמד ילדיו, חמשת את לקח הבעל מכך, כתוצאה האישה. של היומיום
שגילם לילדים, דאגה הבעל של הראשונית משפחתו הוריה. לבית תחזור שאשתו
נישאו גברים שני שבהם חליפין, נישואי היו נישואיהם שנים. חמש עד מחודש נע

החזיר הוא לאחותו, שאירע על האח שמע שבו ביום השני. של לאחותו האחד
את החזירה התגמול פעולת חסותו. תחת ילדיו את ולקח הוריה, לבית אשתו את

למשפחה. הכבוד תחושת ואת הכוחות איזון
שבט, לאותו שהשתייכו המורחבות, המשפחות בין מתח יצרה הפעולות שרשרת
החזרת על החליט נוסף בעל יום, עשרים כעבור שווה. חברתי מעמד בעלות והיו
היו זה במקרה שגס מאחר ילדיו. על אפוטרופסות לקיחת ועל הוריה לבית אשתו
הוריה, לבית אשתו את להחזיר רביעי לבעל גרם הדבר חליפין, נישואי אלה

השלישי. הבעל למעשי כתגובה
עם המשפחות. שתי בין המתח את הגבירו והרביעי השלישי הבעל של מעשיהם
ארבעת ושכל תנותק, המשפחות שתי בין שהתקשורת הסיכון, גבר הזמן,
והתלוננה כללי רופא אצל ביקרה הראשונה האישה בגירושין. יסתיימו הנישואין
היה שלא הרופא, נלווים. פסיכוסומטים וסימפטומים דאגה דיכאון, חרדה, על
העובד ייעוץ. קבלת לשם ברהט, סוציאלי לעובד האישה את הפנה ערבי,
שתי של לאלה שווה החברתי שמעמדה ממשפחה, בדואיערבי, היה הסוציאלי
בשבוע פעמיים נפגש הוא ברהט. אחר לשבט ושמשתייכת האחרות, המשפחות
אחרים, וגברים אביו את הבעל, פגשאת שם הבעל, בבית ביקור וערך האישה, עם
להחזיר עליו חוקית, שמבחינה לבעל, הסביר הסוציאלי העובד משפחה. קרובי
להתערב תצטרך המשטרה לכך, יסכים לא הוא ושאם לאמם, מיד הילדים את
אמס, עם להיות צריכים צעירים ילדים האיסלאם, חוקי עלפי שגם לציין, (חשוב
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הסוציאלי, העובד של התערבותו על מאוד כעסו הגברים שפויה). שהיא בתנאי
שכל המשפחה, למנהיג שיסביר עלמנת משפחתו, אל משפחתי נציג ושלחו
המורחבות. המשפחות בין לסכסוך תביא הסוציאלי העובד מצד נוספת התערבות
העובד עם נפגשו ומהשבט שלו המורחבת מהמשפחה המבוגרים הגברים
הסוציאלי העובד במקרה. הטיפול את יפסיק שהוא כך, על ועמדו הסוציאלי,
המבוגרים של תגובתם שלו. המקצועית המחויבות מתוך פעל שהוא להם, הסביר
המשפחה ששלמות מאחר עבודתו, את לעזוב או להפסיק עליו שיהיה הייתה,
העובד לראות, שניתן כפי יותר. רבה חשיבות בעלי הינם השבטיים והיחסים
גס (כאמור, המקצועי זה לבין התרבותי הקוד בין בדילמה נתקל הסוציאלי
הבדואי). במגזר באירועים טיפול בעת דומות בתופעות נתקלים בדואים שוטרים
העובד נפגש שלו, המקצועי המנחה עם בשיחה לכך אישור שקיבל לאחר
שמעורבת משפחה מכל שניים עם תרבות, מתווכי ארבעה עם הסוציאלי
משתייכות אך במחלוקת, מעורבות שאינן ממשפחות שניים ועם במחלוקת,
מטרות: שלוש יחד הגדירו התרבותיים והמתווכים הסוציאלי העובד לשבט.
הייתה השנייה לאמהות. הילדים החזרת הייתה ביותר והמיידית הראשונה
שתי בין היחסים שיקום הייתה והשלישית לבעליהן, הנשים ארבע החזרת

המשפחות.
את שמעו הם המשפחות. משתי חזקים נציגים עם בנפרד נפגשו המתווכים
בצוותא אכלו ותסכול, כעס רגשות של ביטוי איפשרו הצדדים, שני של הסיפורים
וסלחנות. גבורה המשלבים תרבותיים, סיפורים וסיפרו מהצדדים, אחד כל עם
בשני אלא משפטיים, בנימוקים המתווכים השתמשו לא הילדים, אודות בדיון
תהיה ושלא השבט, בתוך הבעיה את לשמור שיש היה הראשון אחרים: טיעונים
בתימשפט. או משטרה הרווחה, מערכת כגון חוקית, או שבטית חוץ מעורבות
לאמהותיהם. הילדים החזרת מעצם הנובעים לרווחים, התייחס השני הטיעון
לגביהם. להסכים יכלו הם ולכן לצדדים, המשותף מרקע היו הטיעונים שני
בילדים נאות טיפול להבטיח להם אפשר המתווכים של הרב המוניטין
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ביכולתם היה בקהילה, החזק מעמדם בגלל כן, כמו לאמהות. להעברתם עד
ימי שני לאחר הדיונים. המשך לפני לאימותיהם יוחזרו שהילדים לכך, לדאוג
הילדים את אישי, באופן המתווכים, העבירו אינטנסיבית, ופעילות התערבות
לגבי הסוציאלי העובד את עדכנו הם ההתערבות, של זה בשלב לאמהותיהם.

התהליך.
עם הראשונה, האישה עם שיחות המתווכים קיימו השנייה, למטרה במעבר
קיבלו המתווכים הצדדים. משני דומיננטיים מנהיגים ועם חמותה עם הוריה,
כפי כלתה, של היומיומיים בעניינים יותר תתערב לא שהיא מהחמות, הבטחה
השונים, הצדדים בין זה בעניין ההסכמה השגת לאחר כה. עד נהגה שהיא
חמותה את לכבד והסכימה המתווך, בנוכחות חמותה, בפני האישה התנצלה
עלידי שהושגו הפשרות, שתי לאימה. מצייתת שהיא כפי בדיוק לה, ולציית
כל היום, באותו לבעלה. לחזור המתווך, בליווי האישה, את הביאו המתווך,

לבעליהן. המתווכים, בליווי חזרו, האחרות הנשים שלוש
התקיימה כולו, האירוע מתחילת יום שלושים שהתרחש השלישי, בשלב
של בביתו נפגשו מורחבת, משפחה מכל הדומיננטיים הגברים שבה הסולחה,
וסיכמו ארוחה, אכלו ידים, לחצו הגברים מהמתווכים. אחד שהוא השיח',
נסגר הסוציאלי העובד של התיק הטקס, סיום עם הסתיים. העניין שכל ביניהם
להיות היו יכולות שהשלכותיו אפשרי בסכסוך טיפול נמנע מהמשטרה (וגם

חמורות).
והמתווך הסוציאלי העובד עלידי נשאלו הנשים ארבע שכל לציין, מאוד חעןוב
דאגה הביעו כולן בחיוב. ענו וכולן בעליהן, אל לשוב רוצות הן אם התרבותי,
להביא מאוד רצו הסוציאלי והעובד התרבותי המתווך ולילדיהן. למשפחותיהן

לסיום. העניין את!
של החשיבות את מדגיש הסוציאלית, העבודה בתחום לאחרונה שנערך מחקר,
אותם .(1999 ,63131^) הילד הגנת של השונים בתחומים קהילתית מעורבות
הסוציאלי העובד של מעורבותם ללא היום. של לקהילה גם מתאימים עקרונות
יותר חזקות בעוצמות היו המשפחות ובין בתוך הוויכוחים כי יתכן, והמתווכים,
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גירושין, יותר. ממושך היה מאמם הילדים של ושהנתק יותר, ארוך זמן ובמשך
נדירים אינם כזה, קונפליקט רקע על פוליגמייס נישואין יצירת או

.(1998 ,;\116113£^1 4מ3 0131131110 ;1999 (1^3מ6ז1£^,

דיון

דם, נקמת דומים: בתחומים העוסקים מובהקים, שטח גופי שני כי מסתבר,
וכדומה, פוליגמיים נישואין במצוקה, נערות במשפחה, אלימות גירושין,
רבתרבותיות, בחברות ייחודיים פעילות דפוסי לפתח הצורך עם ומתמודדים
חבירה על מבוססים אלה מודלים התמודדות. של דומים למודלים הגיעו
במוסד ושימוש מסורתיים תיווך גורמי העצמת האוכלוסייה, של למסורת

זו. אוכלוסייה בקרב המושרשת מסורת, המהווה התרבותיים, המתווכים

של באלה והן המשטרתיים במודלים הן התרבותיים, המתווכים של מעורבותם
הבאים: התרבותיים העקרונות על מבוססת הסוציאלית, העבודה

תקופה זה ידוע הערבית החברה של הפטריאכלי אופייה  פטריאגליות .
61ץ16זת6כ01?ט1110:<31]/\נ, ;1996 11ק1086, ;1996 ,011^11) מאוד ארוכה
;1991 1ז1ז13ז11111:11€, ;1992 ,113]) הפלסטיניותערביות והמשפחות (1979
של התערבותם לכן, קודם שהודגש כפי .(1985 ,^00^011 ;1987 ,^1113)

את במקביל, וחיזקה ערערה, התרבותיים והמתווכים הסוציאליים העובדים
המגדר. תפקידי

המשפחה אלא הפרט אינו הערבית לתרבות הבסיס הקבוצה, על דגש .
בחברה הקיימים לאידיאלים בניגוד .(1975 1ג3131ג81, ;1993 ,:83131>31)

המורחבת, מהמשפחה ובהתרחקות בזוגיות התומכים מערבית, האירופאית
משפחה עם יומיומית אינטראקציה עלידי נשלטים הערבית החברה מבני
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הבעיות הגדרת .(1997 (?16310£ט1101, ידה על ומעוצבים ומורחבת קרובה
אנשים לכן, אותה. ומערבים לקבוצה מתייחסים לפתרון המוביל והתהליך
לבעיותיהם, האפשריים הפתרונות מבין בוחרים, אינם בבעיות, שנתקלים
משותף, תהליך הינו עזרה אחר חיפוש מהאחרים. ניתוק של הפתרון את
;2000 (4\ץ611£1ז£11^, בנימשפחה מעורבים משלביו אחד שבכל

.(1999 ,^\1^1611^\1¥ 111£>1 1וש311ז3<

עם לעבוד יכולת יש התרבותיים למתווכים תרבות, אותה בני שהם מאחר .
הדת במסגרת הפתרונות ואת הבעיות את ולהגדיר בדין, המעורבים
מוכרות שהן ובדוגמאות בניבים במטפורות, שימוש תוך זאת, והתרבות.
מסייעים דומים, לאירועים שקשורים וחוויות, סיפורים לכולם. ונגישות
פוטנציאליים. פתרונות ולקבל לאוניברסלית בעייתם את להפוך למעורבים

נוגעת (בושה) "עאר" וכאשר הערבים, בחיי מרכזי מושג הינו הגאווה מושג .
לאינטגרטיביות המפתח הוא הגאווה שיקום בשבט, או במשפחה ביחיד,
ואת השמירה את מאוד מדגישים המתווכים לכן, הקבוצה. של ולשלמות
כגון אחרים, תרבותיים ערכים עם בשילוב הצדדים, כל של הכבוד על ההגנה
עלמנת בהם משתמשים אחת ולא חברתי, ומעמד כבוד סובלנות, סלחנות,

האחר. על לחץ להפעיל
עלפי מתרחשת תמיד ולא ומהירה, ספונטנית מיידית, היא ההתערבות .
מתקיים שבהן מערביות, לחברות בניגוד זאת, המעורבים. הצדדים בקשת

המעורבים. הצדדים את וכחייל איטי שהוא חוקי, פורמלי תהליך
עד כמעט הסכמים של לקיומם רבה תמיכה ישנה ישירה. הנה ההתערבות .

אכיפה. כדי

שאלה כיוון ישירים, דיונים או משאומתן ללא לרוב נפתרים ויכוחים .
מאפשר התהליך לרוב, נוספת. כהשפלה או כאנטגוניסטיים אחת לא נתפסים
לקתרזיס, תורם ובכך שלישי, לצד נפרד באופן סיפורם את להציג לצדדים

והתסכול. האכזבה תחושות של ולביטוי לוונטילציה,
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במהירות בו לטפל שיש וככזה וכמפריע, כמאיים כשלילי, נתפס הקונפליקט .
להתמקד יטה תרבותי מתווך ניתן. הדבר אם לחלוטין, ממנו להימנע אי

מהקונפליקט. שנגרמו ההרס ואת הנזקים את מהר לסיים בצורך
או הכוחות ביחסי לשינוי גורם ואינו החברתי, הסדר על שומר הוויכוח .
החמולות על המשפחות, על לשמור הצורך על מבוסס הוא שכן קוו, בסטטוס
המשפחתיים החיים תחומי בין פנימית תלות קיימת מאוחדים. השבטים ועל
בתחום יציבות חוסר והפוליטיים. החברתיים הכלכליים, אלה כולל השונים,
מיידי. בפיצוי הצורך את מגביר ולכן האחרים, התחומים על מיד משפיע אחד
הערך את משקף הדבר לעתיד. המיידי המתח השלכות את מייחס התיווך .
הבא. לדור חיובית סביבה ליצור צריכים והכלל היחיד חיי שלפיו התרבותי,
להפריע העכשוויים מהוויכוחים למנוע צורך קיים כי לראות, ניתן לפיכך

העתיד. להרמונית
להסכם. להגיע מאוד חזק קהילתי לחץ מופעל לעיל, שצוינו הגורמים לאור .
משאבים. או מבנים מטלות, עלפני וליחסים, לאנשים עדיפות ניתנת
בפיצוי במקום הצדדים, בין הקיים ובמצב ביחסים מרוכזות האנרגיות

וחלופי. קונקרטי
ארגון על שאחראי זה הוא השלישי הצד אזי תשלום, של תהליך מתקיים אם .
כעדים. משמשים קהילה חברי ושבו הצדדים, שני את שכולל הסולחה, טקס
את מהווים אחרים ותפקידים משפחתיים/שבטיים יחסים סטטוס, גיל, .
לעובדים וגס למשטרה גם התרבותי. המתווך של הכניסה נקודת

כולם. או מקצתם האספקטים, חסרים הסוציאליים

בדילמה שנתקל הבדואי, הסוציאלי העובד של הדוגמא מיוחדת להדגשה ראויה
המקצועית, פעילותו עקב נקלע, ושכמעט המקצועי, זה לבין התרבותי הקוד בין
אופיינית זו תופעה כי יצוין, המטופלים. למשפחות משפחתו בין חמולות לסכסוך
ומקשה הערבי, במגזר שוטרים ושל סוציאליים עובדים של לפעילותם מאוד
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יחזקאלי של מתיאוריו למדנו שכבר כפי מגוריהם, במקומות תפקודם על מאוד
הנגב. מרחב במשטרת בדואים וקצינים שוטרים תפקוד על (20^)

מקצוע אנשי של בשירותים מאוד מעט משתמשת הערבית האוכלוסייה
של תפקידם את מרחיב תרבות במתווכי השימוש .(1998 (גץ83¥3, טיפוליים
הפעולה שיתוף מעצם אופנים: במספר הסוציאליים העובדים ושל השוטרים
הסוציאלי העובד ושל השוטר של החברתי תפקידם על לומד המתווך איתם,
התערבות תחומי כולל אלא טכני, תפקיד רק איננו שהוא מגלה, הוא בקהילה.
המתווכים הפכו שלהם, הגוברת המודעות באמצעות לקהילה. החיוניים שונים,
הקהילה, בתוך הסוציאלית והעבודה המשטרה שגרירי להיות התרבותיים
הסוציאליים. העובדים ואל המשטרה אל מקרים הפנו אף הס רבות ופעמים
הללו, האירועים קורבנות נתקלים שבהם לקשיים, רגישות מפתחים הם בנוסף,
ידע חולקים הם וילדים. החברתיים) היחסים בתחתית (הנמצאות נשים בעיקר
הנשים של לצרכים בקהילה מיוחדת רגישות מפתחים ובכך האחרים, עם זה
הנחות מסגרת בתוך הפועלות אלה, מקומיות אסטרטגיות הילדים. ושל
אסטרטגיות מאשר נשים להעצמת יותר יעיל כלי הנראה, ככל הן, תרבותיות,

מבחוץ. המופעלות
ובהבאת הבעיה בזיהוי חשוב תפקיד יש לנשים קונפליקט: מעין כאן לזהות ניתן
הגברית בסמכות לשימוש שגורמת התערבות, לכדי הסוציאלי והעובד המשטרה
של או משטרה של המשותפת ההתערבות אחד, מצד כן, אם הקהילה. בתוך
מגדר, על מבוססת כוח דינמיקת קידמה תרבות ומתווכי סוציאליים עובדים
הנוגעת לבעיה להיענות סייעה זו התערבות שני, מצד אולם, בקהילה. הנפוצה
נשים להעצמת קהילתית מודעות טיפחה אף אולי מסוימת ובמידה לנשים,

בעיותיהן. ולפתרון
בהצלחה ליישם ניתן כי מלמדים, וברהט, גרביים אל בבקה שתוארו המקרים,
זו משלימות אלה גישות כי ייתכן, במקביל. ומסורתיות, מודרניות טיפול גישות
של היא מדובר שבה הקהילה .(1996 1¥ח<מ116£\;, 01מג 01311^111) זו את
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עוני של אבטלה, של גבוהות ומרמות שירותים של נמוכה מרמה הסובל מיעוט,
הכלכליים החברתיים, החיים לליבת מחוץ המצוי מיעוט חברתיות, בעיות ושל
ברחבי הנפוץ "פחד", להחמיר עלול זה אוטונומיה חוסר בישראל. והפוליטיים
ה"אותנטית", המוסלמיתערבית התרבות מאיבוד הערבימוסלמי, העולם
אצל 1992 (1)13מ11\^, ערביים דת אנשי בהרחבה התייחסו שאליו

של השפעותיהם על השאר, בין מתבסס, זה חשש .(1997 ח13^6¥0^כוג8113101'

בעיני ונתפסים ישראל, ובכללן רבות במדינות המתרחשים גלובליזציה, תהליכי
התרבותי המתווך אותנטיות. מקומיות תרבויות על כמאיימים מהציבור חלק
התרבות. לשמירת ומסייע אלה, השפעות מאזן מקומית, הבנייה שהוא
בין חשוב חיץ היוו במאמר, שהוצגו במקרים המעורבים התרבותיים, המתווכים
המסורתית, המערכת לבין וכמאיימת, כפולשנית שנתפסה המודרנית, המערכת
המתווכים של הזיהוי אחרות. תרבותיות ונורמות שארות קשרי על המבוססת
עמס, שלהם הפעולה ושיתוף סמכותיים, ושבט משפחה חברי עם התרבותיים
המתווכים אחד שציין כפי להצלחה. מפתח כגורם ברור, באופן נראים,

לשינוי" להביא יכולים במשפחה העוצמה בעלי האנשים "רק התרבותיים,
התרבותי למתווך הסוציאלי העובד או המשטרה בין הפעולה שיתוף כללי, באופן
הגורמים של מוצלחת התערבות הבטחת עלידי הצדדים, כל את העצים
ועלידי התרבותיים, המתווכים של הציבורי במוניטין הנתמכת המוסדיים,

הקהילה. בתוך יציבות יצירת

הסוציאליים והעובדים שהשוטרים שלמרות התופעה, מן להתעלם קשה
הגופים ששני ולמרות הגופים, לשני רלוונטיות להם שיש במקרים מטפלים
תרבותיים מאפיינים בעלת אוכלוסייה עם מושכל פעולה שיתוף למסד השכילו
בתחומים משותפת לעבודה הגופים שני חברו לא הרוב, מאוכלוסיית שונים
הפעולה רמות שלוש את המשלב מודל, פיתוח כי דומה, שניהם. את המעניינים
מודל כלומר, ולמתווכים. המטפלים לגופים לקהילה,  לכול להועיל יכול יחד
הוא תרבות, ומתווכי משטרה אנשי סוציאליים, עובדים בין פעולה שיתוף של
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הרשויות, פעילות של לאפקטיביות לתרום עשוי שכזה מודל המציאות.
של חייהם ולאיכות למשל) (נשים, בה מסוימים ומגזרים הקהילה להעצמת

התושבים.

סיכום

זה במאמר הוצגו בישראל, הערבית בחברה והמשטרה הגישור לנושא באשר
המשטרתית. הפעילות במסגרת וגישור" "פישור מנגנוני לפיתוח דוגמאות שתי
הקהילה נציגי של משותף צוות הקהילתי. השיטור מודל יושם גרבייה אל בבקה
תופעת  בקהילה נפוצה בעיה בפתרון לסייע מנת על הוקם המקומית והמשטרה
לתהליך חוקית ולגיטימציה סמכות העניק הפעולה שיתוף השכנים. סכסוכי
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 9873 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח11ק86) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

עבירה: בנפגעי המשטרה טיפול
הנפגע לפיצוי הדאגה

ינאי* אורי

קל//*/? /1^0 6"* 310>*£ית /'>ק/?ק 0077ר 9>ת ל/קל, קל/קק/ל יי

0יט/6/י0. >ז*70"ת ל^/^'קלסי^ל;

(2002 9א1? /07(ס *611רי ,2000 9י1/.י ^אץרכת (3,ת>ך9£

תלונה הגישו אשר אלים, פשע נפגעי המדינה מפצה במערב רבות בארצות
כזו, תכנית מציעה לא מדינתישראל והתביעה. המשטרה עם פעולה ושיתפו
היחידה התרופה למעשה, הוא, 1977 תשל"ז העונשין לחוק 77 וסעיף
זכות לממש עלמנת בפשע. שנפגע למי מציעה התביעה, באמצעות שהמדינה,
האישום בכתב כבר ההוצאות ואת הנזקים את לכלול המשטרתי התובע על זו,
הורשע. שהנאשם לאחר לעונש, הטיעונים בשלב פיצויים תשלום לדרוש או
לסקר התשובות משטרתיים. תובעים בקרב שנערך סקר, על מבוסס המאמר
הפלילי. להליך זר הנפגע ופיצוי הוצאות תשלום נושא העלאת כי מעידות,
עבירה נפגעי אם ספק אך נזיקין, בתביעת אזרחי, בהליך להיקבע אמור פיצוי
ממצאים לפסקדין. ובהמתנה כזה בהליך הכרוכות בהוצאות לעמוד ערוכים
תפצה המערב, ממדינות רבות כמו שמדינתישראל, הצורך את מעלים אלה
לעודד המדינה מטעם פיצוי עשוי מסוימים בתנאים אלים. בפשע הנפגעים את
וגס בתיהמשפט ועם הפרקליטות עם המשטרה, עם פעולה לשתף הציבור את
לחוק 77 סעיף את לראות ניתן כיום, ומשפחתו. הנפגע רווחת את להבטיח
פשיעה בנפגעי הטיפול מחדלי את המכסה תאנה, כעלה 1977 תשל''ז העונשין

אלימה.

תובעים נפגעים, פיצוי אלימה, פשיעה נפגעי רווחת מפתח: מילות
העונשין. חוק משטרתיים,
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מבוא

עלפי .1971 התשל"א חדש] [נוסח המשטרה בפקודת מוגדרים המשטרה יעדי
בתפיסת ובגילויו, עבירות "במניעת לעסוק המשטרה על זו, בפקודה 3 סעיף
הסדר ובקיום אסירים של הבטוחה בשמירתם לדין, ובתביעתם עבריינים
לא וגם מפורש, אזכור אין זו בפקודה והרכוש". הנפש ובטחון הציבורי
עם פלילי. פשע נפגעי עבירה, בקורבנות המשטרה לטיפול ישירה התייחסות
את לחזק המשטרה על תפקידיה, ביצוע לצורך כי ההכרה, כיום גוברת זאת,
המשטרה על לפעול. המשטרה תתקשה הציבור, אמון ללא הציבור. עם קשריה
.(2001 שדמי, ■, 2001 (יחזקאלי, הקהילה עם פעולה לשיתוף דרכים אפוא, לחפש,
יחידים, עם קשר ליצירת אמצעי להיות יכול הציבור מקרב עבירה לנפגעי סיוע
ומעמדה המשטרה תדמית לשיפור ודרך בקהילה, קבוצות ועם משפחות עם

הציבור. בעיני

את ומוסרים בתלונה, למשטרה פונים גוף, או רכוש בעבירת שנפגעו אנשים,
לדעת מבקשים במשטרה תלונה שהגישו מהאנשים חלק שעברו. האירוע פרטי
המשטרה מן זה משוב הטיפול. תוצאות ומה בתלונתם המשטרה טיפלה כיצד
את ולקהילה למשפחתו לנפגע, לשקף אמור מסוימת בתלונה פעולותיה על ומידע

מקצועיותה. ואת המשטרה עבודת רצינות
למי בעיקר למתלונן, לסייע יכולה המשטרה החוק, לאכיפת שתרם כמי בנוסף,
חוק וסבל. כאב הוצאות, להם נגרמו ממנו שכתוצאה אלים, בפשע שנפגעו
העבריין, מן לתבוע המשטרתי לתובע מאפשר (77 (סעיף ,1977 תשל"ז העונשין
מן כחלק וזאת  כספית אותו ולפצות הנפגע של הוצאותיו את לכסות נתפס, אם
הצורך מן אותו ולשחרר לנפגע, לסייע היא המחוקק כוונת הפלילי. ההליך

אזרחי. בהליך  בעצמו כזו תביעה להגיש
התביעה באמצעות עצמה, על נטלה המדינה העונשין, לחוק זה סעיף עלפי
הוצאותיו לכיסוי הקשור בכל הנפגע את לייצג הפרקליטות, או המשטרתית
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התביעה ביוזמת להתבצע אמור כזה ייצוג בו. שפגע העבריין מן פיצוי וקבלת
יתבעו בתיק, מטיפולם כחלק שתובעים, היא, הכוונה ובאחריותה. המשטרתית

הפלילי. בהליך כבר הנפגע ופיצוי הוצאות החזר הנאשם מן
למיצוי הקשור בכל משטרתיים תובעים של התייחסותם את בוחן זה מאמר
הנאשם, מידי פיצוי וקבלת הוצאותיו לכיסוי תביעה בהכללת הנפגע זכויות
אינטגרלי, חלק היא המשטרתית התביעה העונשין. בחוק מוגדרת זו כשזכות
שוטר, הוא משטרתי תובע במדינתישראל. הפלילית מהתביעה נפרד, בלתי
המפכ"ל. בידי תובע להיות ושנתמנה מיוחדים, כשירות תנאי בו שנתקיימו
הליך מאחורי העומד הציבורי האינטרס את להבטיח הוא התובע של "תפקידו
נגזרת התובע של ומתפקידיו מסמכויותיו עבריינים... של לדין ההעמדה

.(364 עמ' ,2001 המדינה, (מבקר הדעת..." שיקול עצמאות של החשיבות
תחנת רוב, עלפי היא, עבירה נפגעי פונים שאליה הראשונה הכתובת ואכן,
עלפי מתבקשים, הם ממנה. שנפגעו העבירה על מדווחים הנפגעים משטרה.
לתלונות זקוקה המשטרה בחקירה. שיסייעו פרטים לחוקר למסור רוב,

חוזרת. פשיעה ולמניעת בעבריינות לטיפול בסיס שהן משום מפורטות,
לעבודת הכרחיים ואמונו הציבור ששיתוף נראה, מבעבר, יותר לאחרונה,
פעולה ישתף לא או עבירות על מלדווח יימנע הציבור אם אפקטיבית. משטרה
יחס תפקידה. במילוי המשטרה תתקשה חיוני, מידע במסירת המשטרה עם
(ינאי, בחשיבותו להכיר שיש כצורך, כיום נתפס למשטרה הציבור של חיובי

.(1997

האירוע, נסיבות את לפרט עצמו, את לזהות מתבקש הנפגע בתלונה, שפנה לאחר
של פרטיהם את או עדים של שמותיהם את לציין הדברים, השתלשלות ואת
לתשאול, להיחשף נפגעים מתקשים לעתים בו. בפגיעה אפשריים חשודים
הם שעליה לפגיעה הנוספת שנייה" "קורבנות בו ורואים המשטרה, לתחקיר
מביכים, לעתים קשים, בפרטים מתמקדת המשטרתית החקירה אכן, מדווחים.
חומרת הגדרת ולשם הקורבן נפגע שבה העבירה, סוג הגדרת לשם הנחוצים

העבירה.
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את שנפגע המתלונן לעתים, שואל, שאלותיו, את מסיים המשטרה שחוקר לאחר
עזרה, לקבל לפנות יוכל שאליה כתובת יש האם במצוקתו, לו יסייע מי החוקר,
החוקר מתקשה אחת לא הפעולה. לשיתוף כתמורה ולו  וסיוע תמיכה
או לליווי לסיוע, לעזרה, זקוק הנפגע אם אף זו. שאלה על לענות המשטרתי
יש אכן, לכך. ומסוגלת אלה לצרכים לענות ערוכה המשטרה אס ספק לתמיכה,
לידידים להתקשר לו יציעו או וסיוע רווחה לגורמי הנפגע את שיפנו חוקרים,
האם השאלה, ניצבת כזה. מענה למתן רגישים אינם אחרים ולבנימשפחה.
על פנייתו, על כלשהו תגמול חובתו את שמילא לאזרח לתת יכולה המשטרה
זכאי אישית, הנפגע, אם ספק, החוק. רשויות עם הפעולה שיתוף ועל תלונתו,
לו לסייע במטרה או שעבר הפגיעה לאחר המשטרה, מן לתמיכה או לסיוע

תוצאותיה. עם להתמודד
מאפשר הוא אלימה, פשיעה לנפגעי לסייע המשטרה את מחייב אינו שהחוק אף
בכל הפלילי המשפט במהלך העבירה קורבן את לייצג המשטרתית לתביעה
הסבל ועל הכאב על כספי פיצוי ולקבל לנפגע, שהיו ההוצאות לכיסוי הקשור
זה בנושא ועמדותיהם משטרתיים תובעים של תפקידם תפיסת חלקו. מנת שהיו

זה. מאמר במרכז הם
פשיעה נפגעי של בצורכיהם מתמקד הראשון החלק חלקים. ארבעה במאמר
הקיים במענה דן השני החלק ובעטיה. העבירה מן הנגזרים צרכים אלימה,
תובעים הציגו בו סקר, ממצאי מציג השלישי החלק במדינתישראל. זה לצורך
בהליך הנפגע לפיצוי מעניקים שהם הטיפול, בעניין עמדתם את משטרתיים
במאמר שעלו המרכזיים הטיעונים את מסכם האחרון, הרביעי, החלק הפלילי.

בהם. ודן
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אלימה פשיעה נפגעי של צורכיהם

שנפגע מי של צרכיו רבים וחומר קל רבים. צרכים יש רכוש בעבירת שנפגע למי
הכרוכות הרבות ההוצאות חרף .(1986 ,111815£) הגוף נגד אלים בפשע
שידאג מי במדינתישראל כיום אין לשגרה, ובחזרתם בשיקומם בהחלמתם,
על ההוצאות, על אותם שיפצה מי או במצוקותיהם אלים פשע לנפגעי ספציפית
(ינאי, ובעטיה הפגיעה בשל להם שנגרם והסבל הכאב ועל הנזקים על ההפסדים,

.(2000 ן 1994

ואחרים (שב"ס) הסוהר בתי שירות משטרה, כולל הביטחון, וכוחות צה"ל נפגעי
תגמולים הנכים (חוק הנכים" "חוק עלפי מקיף ולטיפול לגמלאות זכאים
לטיפול אלה נפגעים של שאיריהם זכאים מוות במקרה ;(1959 תשי"ט ושיקום,
במערכה שנספו חיילים משפחות (חוק המשפחות" "חוק במסגרת ולגמלאות
בין לאלה, זהות להטבות זוכים איבה נפגעי .(1950  תש"י ושיקום), (תגמולים
במה שנפגעו ובלבד זרים, עובדים או תיירים הם אם ובין ישראלים הם אם
תשכ"ט איבה, פעולות לנפגעי התגמולים ב"חוק איבה" כ"פעולת שהוגדר
הביטוח מן וסיוע שירותים מגוון לקבל זכאים עבודה נפגעי .(1994 (ינאי, "1970
הפרטי הביטוח מן ולפיצוי לסיוע לטיפול, זוכים דרכים תאונות נפגעי הלאומי.
נפגעי ואילו "1975 תשל"ה דרכים, תאונות לנפגעי הפיצויים "חוק במסגרת
השירותים מן אלא וגמלאות סיוע לקבל זכאים אינם קשה, ולו פלילית, אלימות

המדינה. שמקיימת האוניברסליים החברתיים
הוא שבה מקופתהחולים רפואי טיפול לקבל זכאי בעבירה שנפגע מי ואכן,
נפשי סיוע לקבל גם יוכל הנפגע ממלכתי". בריאות ביטוח "חוק במסגרת מבוטח
שבריאותו עבירה, קורבן מגוריו. במקום חברתיים לשירותים מהלשכה ושיקומי
מן נכות גמלת לתבוע יוכל משמעותית, פחת שלו ההשתכרות וכושר התערערה
הרווחה שירותי הבריאות, ששירותי נראה, זאת, עם לאומי. לביטוח המוסד
יוכלו הם אם וספק האחרים, בעיסוקיהם טרודים לאומי לביטוח והמוסד
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והרגיש הדחוף והסיוע הטיפולים השירותים, מגוון את העבירה לנפגע להעמיד
לצרכיו המתאימים ובהיקף בעיתוי אלה שירותים להעמיד או להם זקוק שהוא

העבירה. קורבן של והמגוונים המשתנים
עלפי יזדקק בפשע שנפגע אדם אופייניים. צרכים יש אלים בפשע שנפגעו למי
חלק רק הם וכוויות שברים דקירות, חתכים, פצעים, מקיף. רפואי לטיפול רוב
גם רוב, עלפי לכך, מתלווה אלה. פגיעות המאפיינות הגופניות התוצאות מן
אף ארוך. או בינוני קצר, לטווח מקצועית התייחסות הדורשת נפשית, טראומה
התייחסות תהא אם ספק הפגיעה, של הגופני בצד יטפלו הבריאות שירותי אם
זה פן של משמעותו את להקטין אין הפגיעה. של הנפשי לפן הולמת, מיידית,
חייהם, לשגרת לשוב יתקשו הנפגעים מן חלק אלימה. פשיעה נפגע של לשיקומו
מן חלק הפגיעה. טרם אותם שאפיינו והבילוי, החברה לדפוסי לעבודה, לחזור
והכול  עבודה מקום דירה, שכונה, לעבור חייהם, את לשנות יבקשו הנפגעים

ממנה. שנפגעו מהעבירה עקיפה כתוצאה או ישירה כתוצאה
הרפואי הטיפול תום עד שתיפסק או הכנסתם תפחת הנפגעים מן לחלק בנוסף,
בני רווחת ועל הנפגעים של רווחתם על רבה משמעות לכך יש המלא. ושיקומם
לחפצים ללבוש, נזק גם רוב, עלפי נגרם, לנפגעים בהם. והתלויים משפחתם
שיניים, משקפיים, יישברו פגיעה, במהלך עמם. שנשאו ולמיטלטלין אישיים
על הנפגע את יפצה ומי אלה הוצאות יכסה מי היא, והשאלה  אישי ציוד יינזק

חלקו. מנת שהיו סבל ועל כאב
בנפגע. כזה מקיף טיפול עצמם על המקבלים גור*ים קיימים בישראל אם ספק
פלילית. עבריינית, פגיעה נגד עצמו לבטח יכול לא שאדם מפורשות, לציין ראוי
הישירות ההוצאות מפני קולקטיבי או פרטי ביטוח בישראל קיים לא למעשה,
מפני ביטוחי כיסוי לרכוש יכול אינו אדם פלילית. מפגיעה הנובעות והעקיפות
רק רוב פי על התקפה חיים' 'ביטוח פוליסת רכישת מלבד כאלה, אירועים

הנפגע. מות של במקרה
בנפגע וולונטריים וארגונים הקהילה מן מתנדבים מטפלים המערב מדינות ברוב
במשטרה, התלונה הגשת תום לאחר מיד אותו מלווים הם משפחתו. ובבני
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זה סיוע המדינה. מן סיוע כולל וסיוע, טיפול לקבלת הקשור בכל אותו מנחים
ובאמריקה. (1996,01661) אירופה מדינות ברוב אלימה פשיעה לנפגעי ניתן

לחצי לי"ש אלף בין הנע פעמי, חד פיצוי לנפגע אלה תכניות מעניקות באנגליה
בארצות .(1997 ,141618) וחומרתה הגופנית הפגיעה סוג עלפי לי"ש מיליון
ונפש), (גוף הרפואיות הוצאותיו בכיסוי סיוע לנפגע מעניקות אלה תכניות הברית
לנפגע הסיוע אחרים, ממקורות סיוע בהעדר הכנסה. והפסד נסיעה הוצאות
נפגע, לכל דולר 40,000  כ של בתקרה ארצותהברית מדינות ברוב מוגבל עבירה
נגדו הפשע מן כתוצאה שנפטר נפגע, של לבנימשפחתו סיוע אף כולל ובחלקו

.(1992 ,?11611£* 61 31.)

ומיוזמות נשים מארגוני סיוע להוציא דומות, סיוע תכניות קיימות לא בארץ
(עילם, במשפחה ואלימות מינית תקיפה לנפגעי רוב עלפי המיועדות מקומיות
הן בישראל אולם, בנפגע, לטיפול אפשרי דגם אמנם, הן, אלה תכניות .(1994

בפשע שנפגעו ישע וחסרי ילדים אלים. בפשע שנפגעו מי כל את מקיפות אינן
השונים. ביישובים הרווחה שירותי בסיוע לזכות עשויים אלים,

על פיצויים ולהשיג הוצאותיו את לקבל מנת על בישראל, המשפטי המצב עלפי
עליו כך, לשם אזרחי. במשפט בו שפגע מי את לתבוע הקורבן על שעבר, פגיעה
הזמן פרק במהלך ולהמתין ביתמשפט אגרות לשלם שייצגו, עורךדין לשכור
פיצויים, לטובתו ייפסקו שאמנם לנפגע מבטיח לא איש בתביעתו. לטיפול הנחוץ
אכן ואם שנפסקו בתשלומים לעמוד יוכל החייב אם ספק בהם, יזכה אם ואף

ובמועד. ביתהמשפט שקבע כפי ישלמם
ביתמשפט יכול כזו, דרישה העלתה התביעה אם בישראל, העונשין חוק עלפי
במהלך כבר פיצוי לו ישלם וכן הוצאותיו את לנפגע ישלם שהנאשם לפסוק,

הפלילי. המשפט
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הפלילי בהליך הנפגע פיצוי

שיתרצה. עד קורבנו את לפייס פוגע שעל היה, מקובל המסורתית בחברה
משפחותיהם בידי לנפגע הפוגע בין נערכו זה בתחום מסורתיים הסדרים
ולמתן הנפגע לפיוס דרך למצוא מסורתיות, בחברות נהוג, היום עד ונכבדים.
דומים הסדרים .(1996 (כהן, סבלו ועל לו שנגרמו הנזקים על הולם פיצוי
ופיצוי פיוס דרכי במסגרת התחתון", ב"עולם עבריינים בקרב גם אגב, קיימים,

שם. המקובלים
כמעשה פלילית עבירה מגדירה (1996 (כהן, המודרנית המשפט שמערכת אלא
החברה הקימה כן, על הציבורי. הסדר כהפרת הציבור, שלום נגד החברה, נגד
המנגנונים את מחליפים אלה מנגנונים וענישה. שיפוט חוק, לאכיפת מנגנונים
אנשי בתהליך. הנפגע של ההיסטורי מעמדו את מבטלים ולמעשה, המסורתיים,
ועוצרים מבצעיהן אחר מחפשים עבירות, חוקרים החברה, כנציגי המשטרה,
מענישה המשפט ומערכת אותם, מאשימים והפרקליטות התביעות אנשי אותם.
אם גם בקביעתו. מעמד כל לנפגע ואלן החברה מטעם הוא העונש העבריינים. את
המדינה. לאוצר אלא העבירה, לקורבן מועבר הקנס אין קנס, העבריין על יוטל
הם שלעתים צרכיו חרף סיוע או פיצוי גמול, ללא למעשה נשאר הקורבן

מרובים.
אלימה פשיעה נפגעי של למצוקתם מודעות קיימת במדינתישראל אם ספק
מירב את מרכזים  ועוד איבה פעולות ביטחוניים, שאירועים נראה, ולצורכיהם.
האלימה הפשיעה שהיקף שיטענו, מי יש במדינה. והמשאבים הלב תשומת
הנפגע, קרובי שעל יטענו אחרים אחרים. קשים לאירועים יחסית מצומצם
זה הוא הרי מאידך, כן. לעשות המדינה על ולא לנפגע, לסייע ומשפחתו ידידיו
מפני עליו הגנה לא שהחברה משוס גם נפגע והוא הפגיעה, מן כתוצאה שסבל

.(1983 ,1135£) העבריין
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להס. פיצוי ולמתן אלימה פשיעה בנפגעי לטיפול יוזמות כמה בישראל היו בעבר

,(1987) ^111161 3*£1 גג1)861 וכן (1982) (מילר אקדמאים חוקרים היוזמים בין
.(1976 לין, ראה: לין, אמנון (ח"כ כנסת וחברי (1987 (קרפ, ציבור עובדי

"חוק חקיקת עם 2001 בשנת נעשה זו אוכלוסייה לצורכי במענה משמעותי צעד
עבירה נפגעי זכויות את הגדיר זה חוק ."2001 התשס"א עבירה נפגעי זכויות
חשוב חוק גם אולם, ועוד. מידע לקבלת להגנה, הנפגע זכות הפלילי, בהליך
על. העבירה קורבן ובפיצוי הנפגע של הוצאותיו החזר בנושא טיפל טרם זה וחדש
נזיקין בהליך אותו לתבוע חייב פיצוי המבקש כיום, גם כך כבעבר, וסבל. כאב

העונשין. לחוק 77 סעיף עלפי ההסדר את להוציא אזרחי,
(1) 43 סעיף הסדר. לו מצא ואף בצורך, הכיר המנדטורי החוק כבר למעשה,
קורבנו. את לפצות עבריין על כי קבע, (1937) המנדטורי הפלילי החוק בפקודת
אם עבירה, באיזו אדם כל המחייב ביתמשפט כל "יכול הייתה: הסעיף לשון
יעלה שלא כסף, סכום כל לפסוק בדין, האדם את שיחייב אחרי ומיד לנכון ימצא
העבירה עלידי שנגרם הפסד כל בשל פיצויים או נזק דמי בתורת לירות מאה על
משים כזה שהאדם בין העבירה, עלידי שניזוק לאדם בה, נתחייב שהנאשם
לשלמו, שפסקו הסכום אזרחי. צד עצמו משים שאינו ובין אזרחי צד עצמו
שפסקו לאדם כאמור, שנתחייב, מהאדם המגיע פסקהדין של חוב יהיה כאמור,
בו ונעשה בבתיהמשפט ביטוייו את מצא זה סעיף הפיצויים". סכום את לו

.(56  53 עמ' תשי"ג, וקדרון, (גורני המדינה קום ועם המנדט בתקופת שימוש
בלבד. ול"פיצויים" נזק" ל"דמי התייחס המנדטורי החוק הסעיף, לשון עלפי
בית פסק המדינה, של הראשונות בשנותיה לביתהמשפט, שהוגש בערעור
לפסוק ביתהמשפט רשאי שעבורו 'נזק' אינו גרידא כאבים "סבל כי המשפט,
כפי ,128 ג' פ"מ שיפלדרים, נ. קרנצל 133/50 (ע"פ/ח זה" סעיף עלפי פיצויים

.(55 עמ' תשי"ג, וקדרון בגורני שמובא
כל (245,248 פמ"ן 1945 בורנשטיין 128/44 (ע"פ/ת"א אחר במקרה ועוד, זאת
כי הוכח, למתלוננת. כפיצויים ל"י 10 לתשלום נדון המערערים מן אחד
וטיפול רופאים שני של לטיפולם זקוקה הייתה התקיפה מן כתוצאה המתלוננת
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"הואיל כי ביתהמשפט, פסק הוצאותיה. סכום הוכח לא אבל בביתחולים,
עד להוכיח, יש ממון, או לרכוש נזק עבור רק נפסקים זה סעיף לפי ופיצויים
ל"י חמש לסך הופחת הפיצויים סכום הנזקים. סכום מהו אפשרי, שזה כמה
איפא, קבע המנדטורי הפלילי החוק .(55 תשי"ג, וקדרון, (גורני מערער" כל לגבי
מוטלת הנפגע ועל ממון, או לרכוש נזק על רק יחול הפוגע בידי הנפגע פיצוי כי

הוצאותיו". "סכום את להוכיח החובה
(1937) הפלילי החוק לפקודת זה סעיף בוטל המדינה קום לאחר שנים מספר
בשנת ."1954  תשי"ד ענישה) (דרכי עונשין דיני לתיקון "החוק נקבע ובמקומו
לחייבו ביתהמשפט רשאי אדם, "הורשע שלשונו: (40) סעיף זה לחוק נוסף 1970

העבירה עלידי שניזוק לאדם לשלם בהן, שהורשע העבירות מן אחת כל בשל
לו". שנגרם הסבל או הנזק על פיצוי בתורת לירות 1500 על יעלה שלא סכום

"1954  תשי"ד ענישה) (דרכי עונשין דיני לתיקון שה"חוק לכך אפוא, עדים, אנו
או רכוש ל"נזקי רק שהתייחסה המנדטורית הפקודה משמעות את הרחיב
לו." שנגרם הסבל או הנזק על "...פיצוי שניזוק לאדם לשלם יש כי וקבע, ממון"

הפלילי. בהליך וזאת  הפוגע מידי לפיצויו כמזכה הוכר הנפגע סבל גם
(דרכי עונשין דיני לתיקון "החוק נוסח על חזר "1977  תשל"ז העונשין "חוק
על שעמד המקסימלי הפיצוי גובה את הרחיב לא הוא ."1954  תשי"ד ענישה)
בחוק דד סעיף ואמנם, בהן. הורשע שהנאשם העבירות מן אחת לכל ל"י 1500

הפלילי, הדיון בעת ביתהמשפט, כי שקבע, סעיף, כלל (1977) תשל"ז העונשין
ועל כאב על פיצוי לו ולשלם הנפגע, הוצאות את לכסות העבריין את לחייב רשאי

סבל.
בשנת שנתקבל העונשין", ל"חוק 23 תיקון בא זה, סעיף להפעיל כזונה מתוך
ביתהמשפט רשאי לפיו, ,(2478 עמ' 110 כרך הכנסת (דברי תש"ס  1980

את לשרת ובכך הפלילי, הדיון במהלך כבר ונזק סבל על פיצוי לקורבן לפסוק
התובעת היא המדינה שבו הפלילי, במשפט כבר פיצויים בקבלת לו ולסייע הנפגע
נגד אזרחית תביעה בהגשת הצורך את לנפגע לחסוך בכך יהא העבריין. את
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התובעת שהמדינה, האחריות מידת את לחוק זה בסעיף לראות ניתן העבריין.
מן תדרוש שהתביעה בכך העבירה, לקורבן ביחס עצמה על קיבלה העבריין, את
העבירה קורבן של האינטרסים את ותייצג הנפגע את לפצות העבריין

בביתהמשפט.
קובע: (1977 (תשל"ז העונשין לחוק (א,ב) דר סעיף של המעודכן הנוסח ואכן,
שהורשע העבירות מן אחת כל בשל לחייבו, ביתהמשפט רשאי אדם, "הורשע
הנזק לפיצוי "ח 84,400ש על יעלה שלא סכום העבירה עלידי שניזוק לאדם בהן,
הסבל או הנזק ערך לפי תהא זה סעיף לפי הפיצויים קביעת לו. שנגרם הסבל או
לפי הכול הפיצויים, על ההחלטה מתן ביום או העבירה ביצוע ביום שנגרמו,
האפשרות זה סעיף למימוש אפשרויות שתי במשפט לתובע יותר". הגדול
יפרט המשפט, טרם הנאשם נגד המוגש האישום, שכתב היא, הראשונה
על כך לשם לקורבן. שנגרמו הסבל ואת הנזק את ההוצאות, את מלכתחילה
עד לו, שנגרמו והסבל הנזק ופרטי ההוצאות היו מה הקורבן עם לברר התביעה
באשמה, יודה הנאשם אם האישום. בכתב אלה סעיפים ולהציג המשפט, למועד
משטרתיים תובעים חיוב לקורבנו. שגרם ובסבל בנזק גם יודה ממילא
האישום, מכתב כחלק אותם ולכלול הוצאותיו, לפרט לנפגע להציע פרקליטים

הנפגע. זכויות למיצוי ראשון צעד הוא
לתשלום מפורטת דרישה בביתהמשפט תציג שהתביעה היא, השנייה האפשרות
כלומר, הורשע, שהנאשם לאחר רק וסבל נזק בגין פיצוי ומתן הנפגע הוצאות
התביעה על יהא האישום, בכתב נכללו שלא מאחר לעונש. הטיעונים הצגת בעת
ונזק סבל על ופיצוי הוצאות להחזר תביעתה את ולהצדיק אלה הוצאות לפרט

כאמור.

הם אם בעיקר ביתהמשפט. בפני והסבל הנזק פרטי בהצגת בעיה קיימת אכן,
ביתהמשפט את לשכנע יחסית קל בכסף. לכמתם שקשה או עמומים כלליים,
או לתקנם צורך והיה בעבירה שנפגעו אישיים חפצים על קבלות בפניו יוצגו אם
כמו וכדומה. תותבות משקפים, לבוש, פריטי למשל, תמורתם. חליפים לרכוש
נסיעה, כהוצאות ממשיים נזקים על אישורים ביתהמשפט בפני להציג ניתן כן,
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שיחות על קבלות רפואיים, טיפולים עלות הכנסה, הפסד עבודה, ימי אובדן
בית אס ובעטיה. הקשה הטראומה לאחר להם נזקק שהקורבן טיפוליות
בית יוכל ההוצאה, נחיצות את ויצדיק הקבלות, באמיתות ישתכנע המשפט

בגזרהדין. זאת ולציין הנאשם על להטילם דעתו, שיקול לפי המשפט,
של ערכו בדבר טעונים לקבל הפלילי, בתיק בדינו לביתהמשפט, קשה מאידך,
להערכה. קשה והיקפם הכספית שמהותם וצער סבל לקורבן, שנגרם "כללי" נזק
וההחלטה הדיון את לעכב שלא להחליט ביתהמשפט עלול כאלה, במקרים
גם הפלילי ההליך בתום להגיש העבירה לקורבן ויציע שלפניו, הפלילי בתיק
שנגרמו וסבל, נזקים על ופיצוי שפוי לקבלת התביעה תידון שם אזרחית, תביעה
ביתהמשפט מתעלם כזו החלטה בקבלת ובעטיה. הפלילית העבירה כדי תוך לו

אותה. עוקף או הנ"ל 77 בסעיף המחוקק מכוונת
שהעניק זכות אותה יותר עוד המחלישות נוספות, סוגיות שתי קיימות בנוסף,
שהמשטרה לאפשרות מתייחסת הראשונה אלימה. פשיעה לנפגעי המחוקק
יתקיים לא כזה במקרה מנהלת. שהיא חקירה לסגור שונים, ממניעים תשקול,
לכאורה, לרשותו, שהעמיד הזכות את למצות יוכל לא והנפגע משפט, כלל

המחוקק.
"הסדר לקבל ביתהמשפט מתבקש לעתים אישו^, כתב הוגש אם גם בנוסף,
שבכתב מזו קלה בעבירה הנאשם יודה לפיה להגנה, התביעה בין טיעון" (עסקת)
אם ספק כאלה במקרים .(1997 (הרנון, מופחת לעונש יזכה ובתמורה האישום
לסיוע יזכה הנפגע אם וספק לדיון, כלל יעלה העבירה לקרבן הפיצוי נושא

שבחוק.
להשיב הנאשם את וחייב התביעה, בדרישת ביתהמשפט דן אם גם ולבסוף,
ועל סבל על העבירה לקורבן פיצוי ולשלם הנפגע הוצאות את הגזלה, את לקורבן
שפסק מה את לשלם האמצעים את לנאשם יש האם השאלה, עולה נזק,
וספק בו, עומדים קנס לתשלום שנידונו מי כל לא כן. יעשה והאם ביתהמשפט
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הדין פסק חרף כן, יעשו לקורבנם ופיצוי הוצאות לשלם שחייבים מי כל אם
במפורש. זאת שקבע

"חוק נחקק לפועל", ה"הוצאה באמצעות פסקידין בביצוע הקיים הקושי לאור
הקים בעקבותיו, ."1995  תשנ"ה והוצאות, אגרות קנסות, לגביית המרכז
אמצעים הנוקט קנסות, לגביית המרכז את ,1996 בשנת המשפטים, משרד
המרכז האם היא, השאלה המדינה. לטובת שנפסקו קנסות לגבות כדי יעילים
הפלילי הדין פסקי עלפי עבירה לקורבנות ופיצוי הוצאות תשלום מבטיח הזה

ביתהמשפט. של

בדיקה ממצאי

פרקליטות או המחוז פרקליטות בצד המשטרתית התביעה פועלת בישראל
בקביעת היתר, בין עוסקת, המדינה "פרקליטות הנחיותיהם. ועלפי המדינה
גורמי ועל המחוז פרקליטויות על ובפיקוח בתיאום בהנחיה, התביעה, מדיניות
קלות בעבירות תובעת שהמשטרה נהוג .(2001 המדינה, (מבקר אחרים" תביעה
בעבירות הנאשם את תובעת הפרקליטות ואילו "עוון" או "חטא" מסוג יחסית
היום סדר על עולות זו הבחנה השלכות חמורות. ובעבירות "פשע'' מסוג
אחד גורם אצל התביעה את לרכז המציעים קולות נשמעים וכיום, הציבורי,
התובע" "משרד בידי מתבצעת התביעה שם העולם, מדינות ברוב כמקובל
בידי ובאנגליה ("1)1311101 "^6מ1101\'.  המחוזי" "התובע הברית (בארצות

.("?1113110 ?1036011*01") הציבורי" "התובע
הנחיות המשפטים ולמשרד מטעמה, לתובעים פנימיות הנחיות למשטרה
הציבור. לעיון פתוחות (2.1.94 מיום 15.10) המדינה פרקליט הנחיות לפרקליטיו.
לקורבנות "סיוע בנושא המדיניות קווי את מפרטות המדינה פרקליט הנחיות
"להבטיח 2ב') (סעיף ההנחיות מטרת פליליים". בהליכים תביעה ולעדי עבירה
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נזקיהם על פיצוי לקבל עבירה לקורבנות יסייעו הפרקליטות... אנשי כל כי
הקיים..." החוק עלפי שניתן ככל מלא באורח

שבו מקרה, "בכל כי ,(268 (עמ' גורסות זה בתחום המדינה פרקליט הנחיות
הפיצוי מלוא פסיקת לעונש, בטענו הפרקליט יבקש כן, לעשות ראוי לדעתו
את להשיג כיצד הניזוק, את הפרקליט ידריך לכן קודם עוד העבירה. לקורבן
להגשת מקום יש לדעתו אם הנזק, גובה לקביעת הדרושות הראיות ואת התיעוד

לעונש." הטיעון בשלב אלה ראיות
.. (268 (עמ' באומרן מקביעתן מסתייגות המדינה פרקליט שהנחיות אלא

העבירה מהות את לשקול הפרקליט על למתלונן, פיצוי לקביעת בקשה העלאת בטרם
ההשפעה ואת הנזק בהוכחת הקושי את אחרות); מעבירות להבדיל הרכוש נגד (עבירות
מקום, יהיה כי יתכן, העונש. מידת על המתלונן של בפיצויו הנאשם חיוב של האפשרית
 אחר ציבורי באינטרס לפגיעה חשש עולה שבהם במקרים, המתלונן פיצוי לבקש שלא
לגביית ממשי סיכוי אין כי נראה, עת במיוחד הדבר כך הדיון. יעילות או הענישה מטרות
ולהביא להשתדל רצוי רכוש, בעבירות כי יצוין, זה בהקשר שייפסק. הפיצויים סכום
ענין יש לנאשם גם זה בשלב שכן, הדין, גזר מתן בטרם עוד הנפגע, המתלונן לפיצוי
טעון. הסדר לערוך הנאשם מבקש עת הדבר אפשר במיוחד הניזוק. את פיצה כי להוכיח,
לצורך לא גם  לקורבן הנאשם בין קשר יצירת לאפשר אין אלימות, בעבירות זאת, עם

העונש. והטלת המשפט לאחר עד  פיצויו

הקורבן לפיצוי לדאוג התובעים את אמנם המדינה^מעודדות פרקליטות הנחיות
בקיום החשיבות על אמנם, מצביעות, ההנחיות משמעיות. חד הן אם ספק אך
של רחב מרווח הפרקליט בידי מותירות גם הן אך העונשין, לחוק 77 סעיף
יעילות או הענישה מטרות  אחר ציבורי לאינטרס בחשש המעוגן דעת, שיקול
שהדברים סביר, ביותר. רפה המלצה אלה בהנחיות אפוא, הרואים, יש הדיון.
התביעה בין הקיימת המסורתית, הכפילות המשטרתית. התביעה על גם חלים
שנכון, (למרות לשינוי גס ויתכן לדיון נושא היא המחוז, לפרקליטות המשטרתית
גוף בידי יהיה בבתיהמשפט ורשויותיה המדינה שייצוג דמוקרטית, במדינה
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נערך האישום מכתבי גדול שנתח הרי המשטרתית, מהמערכת ונפרד עצמאי
למשטרה). הכפופה תביעה מערכת עלידי לבתיהמשפט ומוגש

בין מבחין לא גם החוק כזה. שאינו או משפטן שהוא תובע בין מבחין לא החוק
מהותי שינוי היה האחרון לעשור עד כי (יצוין, לפרקליטות המשטרתית התביעה
משפטית. השכלה חסרי ברובם, שהיו, התובעים, לרמת הפרקליטים רמת בין
לחוק דד לסעיף ההתייחסות האחרונות). בשנים ונסגר הולך זה פער אולם,
את ייצג הפלילי בהליך תובע שכל הן, המדינה הנחיות מהחוק. נגזרת העונשין
וסבל כאב על אותו יפצה שהעבריין בדאגה וגם הוצאותיו כיסוי בנושא גם הנפגע

לו. שגרם
עמדתם על מחוזות בארבע בכירים פרקליטים נשאלו אחר מחקר במסגרת
הבדיקה ממצאי הפלילי. הדין במהלך העונשין לחוק דד סעיף להפעלת באשר
אחר במאמר אור ראו הממצאים בחוק. זה סעיף הפעלת בעייתיות את משקפים
בתובעים שהתמקד אחר סקר ממצאי מציג שלפנינו המאמר .(2000 (ינאי,

משטרתיים.

רקע משטרתיים: תובעים סקי

עיון יום במסגרת נערך הסקר .1996 בשנת שבוצע סקר מסכם זה מאמר
תובעים כארבעים ויתקין. כפר ליד ב"נעורים", שהתקיים משטרתיים לתובעים
לחוק דד סעיף שנושאו שאלון למלא התבקשו והס בכנס, נכחו משטרתיים

הפלילי. הדיון במהלך עבירה נפגעי בפיצוי הדן סעיף ,1977 העונשין,
 שאלות חמש כלל דפים, שני בן השאלון,

בבקשה לביתהמשפט פנית שחלפו) חודשים 12  (ב האחרונה בשנה האם .
הנאשם? עלידי עבירה נפגעי לפצות

זה? בסעיף השימוש את לדעתך המעכבות הסיבות מה פנית, לא אם .
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נזק)  הגוף נגד סבל,  הגוף נגד רכוש, (בעבירות תיקים בכמה פנית, אס .
ביתהמשפט? פסק מה זאת, עשית

בקשת שלא אף דד בסעיף שימוש יזם ביתהמשפט בהם מקרים היו האם .
זאת?

של ליישימותו ביחס משטרתי התובע לעמדת התייחסה החמישית, השאלה .
בפלילים. הדנים בבתימשפט הנוכחית, במתכונתו דד, סעיף

את משקפים הממצאים אם ספק, התשובות. מגוון את משקפים הממצאים
בין מבחינים לא הממצאים המשטרתיים. התובעים כל של ניסיונם ואת עמדתם
אפוא, יש, כאלה. שאינם תובעים לבין עורכידין שהם משטרתיים תובעים
משטרתיים תובעים של ניסיונם את להציג ראשונית דרך זה בסקר לראות

זה. סעיף לגבי שלהם העמדות ואת העונשין לחוק דד סעיף בהפעלת

ממצאים

אנונימי. באופן כולם השאלון. את מילאו משטרתיים תובעים ושמונה שלושים
לפנות שנרצה "יתכן נכתב השאלון בסוף אך להזדהות, התבקש לא המשיב
(34 מתוך 18) למחצית קרוב שמך". את ציין נא מסכים, הנך אם בהמשך, אליך
ולהרחיב הנבדק הנושא על להגיב ביקשו אף וחלקם שמם, את מסרו המשיבים

בו.

לו היו במשטרה. חדש תובע הוא כי וכתב השאלון את מילא לא המשיבים אחד
זה סעיף בהפעלת ניסיון צבר טרם אך הנחקר, בתחום ועמדות דעות אמנם
הסתייגות. הביעו ולא בשאלונים השאלות על השיבו השאר כל בביתהמשפט.

ענו תובעים ארבעה השאלות. למרבית ענו משטרתיים תובעים וארבעה שלושים
כי ענו, (61.70/0) 21 המשיבים, 34 מבין בלבד. ("עמדות") החמישית השאלה על
הנפגע לפיצוי דרישה ביתהמשפט בפני הציגו אכן השאלון למילוי החולפת בשנה

88



6 מסי וחברה משטרה 2002 תשס"ב

בחיוב, המשיבים 21 מבין העונשין. לחוק 77 סעיף עלפי וזאת הפוגע, בידי
בהליך הקורבן פיצוי שכללו תביעות חמש עד העלו השנה במשך כי דווחו, תשעה
ועשרה פליליים, תיקים בכעשרה כן דרשו כי דיווחו, תובעים שני הפלילי.
שהגישו, התביעות למספר ביחס "הרבה" בציון הסתפקו משטרתיים תובעים

הפוגע. מידי הנפגע פיצוי את כללו ואשר
פיצוי את דרש שבהם תיקים, שלושה מתוך כי דיווח, אחד משטרתי תובע
נדחו לפיצוי תביעות ושתי בביתהמשפט נתקבלה אחת תביעה רק הנפגע,
התביעה, את ביתהמשפט אישר תמיד לא כי ציינו, אחרים גם עלידו.
הערכה היעדר רוב, עלפי הייתה, לדחייה הסיבה הנפגע. את יפצה שהמורשע
או כזו, הערכה שקיום מסתבר, לו. שנגרם הסבל או הנזק גובה על כספית
לביתהמשפט דרושים ועוד) רפואיים אישורים הוצאות, על (קבלות מסמכים

הפלילי. בהליך כבר הנפגע פיצוי בדבר החלטה קבלת לשם

פיצוי בביתהמשפט מלדרוש תובעים להימנעות העיקריות הסיבות לדבריהם,
כלהלן: היו הפלילי בהליך הנפגע

אישורים שבהעדר העובדה, את תובעים שבעה העלו ראשונה מרכזית, כסיבה .
הדרישה, את התביעה, מן כחלק להעלות, טעם אין הסבל או הנזק גובה על
מסמכים, יבקש ביתהמשפט מנסיונם, פגע. בו האדם את יפצה שהמורשע
עלול כאלה מסמכים ובהעדר הסבל, הערכת או הנזק גובה את המציינים

התביעה. מן כחלק לפיצוי בדרישה מלדון להימנע ביתהמשפט
לא כלל תובע על המוטל העבודה "עומס כי ציינו, משטרתיים תובעים שישה .

לפיצויים). דרישה (של זה" היבט הנפגע עם לבדוק מאפשר
זה. הליך למצות כתובע, שמתפקידי, חושב "אינני כי ציינו, תובעים ארבעה .

אזרחי" בהליך בעצמו כן לעשות יוכל הנפגע
את פוגש לא כלל אני התביעות מן ניכר "בחלק כי קבלו, תובעים חמישה .

הנפגעים".
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את בציינם משטרתיים תובעים פרטו 77 סעיף הפעלת לאי הסיבות את
הבאים: הטיעונים

וזיו העבירה. קורבן פיצוי בדבר כחוק, שהגישו, לדרישה התנגד ביתהמשפט .
נפרד בלתי לגיטימי חלק שהיא אף הבקשה, העלאת על בהם שנזפו שופטים

הפלילי. החוק מן
קיים זה ש"לצורך משום (הנ"ל) 77 בסעיף להשתמש נוטה לא ביתהמשפט .
יוכלו שם אזרחי, בהליך לתבוע לנפגעים יציע ביתהמשפט אזרחי". הליך
כן לעשות ולא  מתאימים פיצויים ולפסוק והסבל הכאב הנזק, בפרטי לדון
מן שונים עקרונות עלפי פועל הפלילי ההליך הפלילי. ההליך מן כחלק

העקרונות. בין לערב ואין האזרחי,
כתוצאה להם נגרם אם הנפגעים, גם משטרתיים, תובעים לדעת ועוד, זאת .
והערכת הנזק פרטי את להביא יעדיפו משמעותי, נזק נגדם העבירה י מן
מן כחלק ולא שם, הפיצוי את ולתבוע אזרחי, לביתמשפט הסבל הכאב,
תובע ציין דבריו להוכחת שולי. הוא הפיצוי עניין שם הפלילי, המשפט
על פיצוי בתשלום עבריין לחייב וביקש שוטר, עמית, אליו פנה כי משטרתי,
תביעה להגיש חברו בפני המליץ התובע מרדף. כדי תוך (לשוטר) לו שגרם נזק
סיכם הפלילי. ביתהמשפט אל זה בעניין לפנות ולא העבריין, נגד אזרחית
קטנות... לתביעות ביתמשפט אינו פלילי "ביתמשפט משטרתי תובע זאת
לחי סטירת שספג לאדם פיצוי בתשלום ביתהמשפט את להטריח טעם אין

מכה". או

להטיל יעדיף ביתהמשפט מניסיונם, כי גורסים, משטרתיים תובעים מספר .
קנס בין זו הבחנה לנפגע. כספי פיצוי לקבוע ולא כספי,, קנס העבריין על
את "העליתי משטרתי, תובע מתאר אחד, במקרה משמעותית: היא לפיצוי
לפסוק שהתכוון הקנס את המיר והשופט העבירה, קורבן לפיצוי הדרישה
לדעת הנאשם." על תנאי על מאסר בהטלת הסתפק במקביל אך בפיצוי,
הפוגע. על יחסית קל עונש הטלת הצדיק הנפגע שפיצוי חש, השופט התובע,
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פיצוי תשלום מאפשר העונשין לחוק 77 שסעיף כך, על הצביע משטרתי תובע
בפסקידין, יוצאים משפט שבתי יש הורשע. העבריין אם רק לנפגע
שירות הציבור, לתועלת שירות  של"צ (כולל בענישה לעתים המסתיימים,
ביתהמשפט יכול לא הרשעה, היעדר של כזה במקרה הרשעה. ללא בקהילה)
התובע הוסיף דופן, יוצא העונשין. לחוק 77 סעיף עלפי פיצוי לנפגע לפסוק
גס (לנפגע) פיצוי לתבוע ניתן שם מבחן": "צו המחייב דין פסק המשטרתי,

העבריין. הרשעת ללא
(עסקת) ב"הסדר תיק לסיים מבקשים משטרתי, תובע אומר מקרים, בכמה .
לנפגע, העבריין שישלם הפיצוי, נושא העלאת הכוונה, זו כאשר טיעון".
הטיעון" "עסקת ואת בתיק הטיפול את לעכב העניין, את לסבך רק עלולה
לסייס עניין יש לביתהמשפט) גם (ולעתים ולנאשם לתובע להיחתם. העומדת

ויסבכו. זה דיון יאריך רק הנפגע פיצוי ונושא בתיק, הדיון את
לו להיות ראוי  המתלונן את לטרטר לא הראוי ש"מן הסכים משטרתי תובע .
שביתהמשפט להתעקש, התביעה על אזרחי". הליך ממנו ולחסוך לפה
ממהרים לא "שופטים מניסיונו, אך, לנפגע. פיצוי ישלם שהמורשע יפסוק,
העידו לא בפניהם, הופיעו לא הנפגעים אם במיוחד לנפגעים, פיצויים לפסוק
להפקיד העבריין מן לדרוש אולי, הייתה, הנכונה הדרך נזק". הערכות ואין
ישמש  ייפסק שאס נקוב סכום המשפט, תחילת טרם ביתהמשפט, בקופת

בו. פגע שהעבריין לאדם ופיצוי הוצאות לתשלום

77 סעיף ישימות על "דעתם לגבי המשטרתיים התובעים נשאלו לבסוף,
ממלאי 38 כל עליו והשיבו שאלות שלוש כלל זה חלק הנוכחית". במתכונתו

השאלון:
38 מתוך שהורשע": האדם בידי לנפגע פיצוי מתן לאפשר מקום י'יש .
מהם שנים ואילו זה, היגד עם הסכימו (60.50/0) המשיבים (23) רוב התובעים

לשאלה. מלהתייחס נמנעו (34.20/0) תובעים 13 עמו. הסכימו לא (5.30/0)
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17 התובעים 38 מתוך הפלילי": במשפט הדיון במסגרת ישים זה "סעיף .
אחד תובע לתוכנו, הסכימו (210/0),לא שמונה זה, היגד עם הסכימו (44.70/0)

השיבו. לא (31.60/0) והשאר בתשובתו", ''מתלבט שהוא ציין
התובעים 38 מתוך הפלילי": בהלין פיצוי בסעיף השימוש את לעודד "יש .
הסתייגו (15.80/0) שישה זו, לקביעה מסכימים הם כי השיבו, (52.60/0) 20

זו. לשאלה השיבו לא (31.60/0) והשאר ממנה

בשמם שהזדהו תובעים של בתשובותיהם הבדל נמצא שלא לציין, ראוי לבסוף
המשיבים של שהאנונימיות לשער ניתן לפיכך, שמם. את ציינו שלא אלה לבין

בפניהם. שהוצגו לשאלות התשובות תוכן את שינתה לא

ודיון סיכום

השתנו, שהעתים אלא שיתרצה. עד קורבנו את יפצה שעבריין היה מקובל בעבר
הציבורי, בסדר כפגיעה נחשבת פלילית עבירה המודרני המשפט כללי עלפי ועל
לפנות היה מקובל בעבר אס הקורבן. כנגד ולא החברה או המדינה נגד מעשה
העבירה על לדווח הנפגע מתבקש כיום צדק, ולהשיב העדה או המשפחה לנכבדי

בביתהמשפט. להעיד גם יתבקש ואם תלונה להגיש למשטרה,
בלבד. המשפט בבתי צדק מעשיית מסויגת הסתייגות ניכרת האחרונות בשנים
גישור הצדדים, הפגשת תוך לקהילה צדק עשיית להחזיר הקוראים קולות יש

אך לארצנו, אמנם חודרת זו גישה .(1997 (±ת£, ביניהם שלום והשכנת
את תובעת קלות ובעבירות העבירות, את חוקרת משטרתישראל בינתיים,
והעובדות. האישום כתב יסוד על העבריין את ודנה שופטת המדינה העבריין.

אלימה. חמורה, בפשיעה נפגע אם גם הקורבן, את מפצה לא המדינה
מופיעה זו ודרישה קורבנו, את לפצות בדין המורשע שעל גורס הישראלי החוק
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המחוקק הציע העונשין, לחוק 77 סעיף את כשתיקן העונשין. בחוק כסעיף
יפצה שהנאשם הורשע, שהנאשם לאחר יתבע, פלילי במשפט תובע לפיה תרופה

סבל. ועל כאב על פיצוי וכן הוצאותיו את לו וישלם קרבנו את
שנפגע למי המדינה שמעניקה הסיוע לב את בתוכו מגלם העונשין בחוק זה סעיף
סעיף שרוח היא, הבעיה החוק. רשויות עם פעולה ושיתף עליה התלונן בעבירה,
כלליו. ועם הפלילי המשפט עם אחד בקנה כעולה נראית לא העונשין לחוק 77

פלילי, בדין היושבים ששופטים, הוא, התובעים מדברי המתקבל הרושם
וסבל כאב על פיצוי ומתן נפגעים בהוצאות לדון מסרבים גס ולעתים מתקשים,

העונשין. בחוק זה סעיף של קיומו חרף פלילי, בדיון
נזיקין משפט היא כזה לדיון המתאימה שהכתובת מסכימים, שהכול נראה,
בדיון יתברר עניינם אם ליותר לזכות הנפגעים גם עשויים לדבריהם, אזרחי.
משוכנע שבהם במקרים, רק מוכרע הפלילי הדין ועוד. זאת זה. מסוג
מ1ובר אין האזרחי בדין הנאשם. באשמת סביר" לספק "מעבר ביתהמשפט
"מאזן עלפי להכריע רשאי ביתהמשפט אלא זה, חמור בקריטריון
ובפיצוי הוצאות בהחזר לזכות נפגע של שסיכוייו שיתכן ומכאן ההסתברויות",
האשמה מבחני שם הפלילי) למשפט הנספח כזה (ולא אזרחי בדיון עדיפים

פחות. חמורים וההוכחה

שראוי ההוצאות בגובה לדון ביתהמשפט מתקשה הפלילי במשפט ועוד, זאת
מקשות, רק אלה שהערכות נראה לו. המגיע הפיצוי ובגובה לנפגע, לפסוק
נכון לא וגם מותאם אינו והוא פליליים, בנושאים הדן ביתהמשפט על מעמיסות
גם ופוסק, ביתהמשפט מתרצה לעתים אמנם, זה. בנושא זוטא' 'משפט לקיים
על וקבלות אישורים לפניו מוצגים כאשר הוצאות החזר הפלילי, הדין במהלך
מתקשה הפלילי ביתהמשפט אולם ובעטיה. בפגיעה לאחר לנפגע שהיו הוצאות,
במשפט לא ומקומם אזרחיים, נושאים כאמור, שהם, וסבל, כאב על בפיצוי לדון

הפלילי.
(ולעתים האתגר תחת ובתימשפט, שופטים הרכבי כיום מצויים מבעבר, יותר
לנפגע הוצאות בהחזר הדיון ולסיימם. במשפטים טיפול לזרז מפורשת) דרישה
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זר, נושא נראה העונשין, לחוק 77 סעיף עלפי וסבל, כאב על פיצויים ומתן
או פרקליטות אנשי הם אם בין תובעים, בבתיהמשפט. הדיון רצף על המכביד
ולסייע לקצר המבקשים בתיהמשפט למצוקת ערים משטרתיים, תובעים

גמר. לידי משפטים להביא
מאפשרים והתקנות החוק פרדוקסאלי: מצב איפא, יצר, העונשין לחוק 77 סעיף
בהליך כבר הקורבן לפיצוי הדרישה את להעלות התובעים את מעודדים ואף
מתקשה ביתהמשפט מולם, בביתהמשפט. העבירה קורבן את ולייצג הפלילי,
הפלילי, לדיון זר הנושא שהרי פלילי, כביתמשפט בשבתו אלה בשאלות לדון
בין אחת, לא עצמם, את למצוא עלולים התובעים אותו. להאריך ועלול מסבך
וידאגו החוק עלפי יפעלו שהתובעים יצפה, העבירה קורבן לסדן הפטיש
להימנע יבקשו ביתהמשפט ואילו האמור, לפיצוי קרי שלו, לאינטרסים

זה. בנושא לדון בקשה מלהעלות
בין טיעון" (עסקת) "הסדר לקבל ביתהמשפט מתבקש לעתים, ועוד. זאת
האישום, שבכתב מזו קלה בעבירה הנאשם יודה שלפיה להגנה, התביעה
מן בחלק כזה, הסדר לקבל הנכונים שופטים יש מופחת. לעונש יזכה ובתמורה
כאלה, במקרים ביתהמשפט. של בזמנו לחסוך כוונה מתוך שלפניהם, התיקים
הטיפול את יאריך רק כזה דיון שהרי הנפגע, בפיצוי לדון נכונות תהא אם ספק
לעתים כן, על יתר המשפט. של המהיר סיומו וימנע'^ת הצדדים את יסבך בתיק,

הנפגע. מן העלמתו תוך טיעון" "הסדר מתקיים קרובות
"הסדר כאמור, עמו, נחתם או והודה נתפס הנאשם, נתפס לא שבהם במקרים
עקב לו שהיו ההוצאות וכיסוי הקורבן, פיצוי נושא יעלה אם ספק טיעון",
בתיהמשפט. על עומס להוסיף ולא התיק את לסיים היא הכוונה שעבר. הפגיעה
להשיב הנאשם את וחייב התביעה, טענת את ביתהמשפט קיבל אם אף בנוסף,
סבל על העבירה לקורבן פיצוי ולשלם הנפגע, הוצאות ואת הגזלה את לקורבן
בית שפסק מה את לשלם האמצעים את לנאשם יש האם השאלה, עולה ונזק,
אם וספק בו, עומדים קנס לתשלום שנידונו מי כל לא כן. יעשה והאם המשפט
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שקבע הדין פסק חרף כן, יעשו לקורבנם ופיצוי הוצאות לשלם שחייבים מי כל
במפורש. זאת

היחידה בתרופה עבירה נפגעי עם צדק עשה הישראלי המחוקק אם כן, על ספק
נושא את להעלות מתקשים משטרתיים ותובעים פרקליטים להם. מציע שהוא
לעשות שלא אותם מעודדים ובתיהמשפט הפלילי, בהליך פשיעה קורבנות פיצוי
יפצה ומי העבירה, קורבן של הוצאותיו את יכסה מי השאלה, איפא, נותרה, כן.

אלים. בפשע שנפגע לאחר חלקו מנת שהיו סבל ועל כאב על אותו
ארצות למשל, שעושות, כפי המדינה, שתציע מתכנית תבוא שהתרופה יתכן,
הקשורות הוצאות ולכיסוי פשיעה נפגעי לפיצוי הנוגע בכל ובריטניה, הברית
על למדינה לדווח תמריץ וגם הכרה יש המדינה, מידי הניתן זה, בפיצוי לפגיעה.
העבריין, של חוזרות עבירות במניעת לסייע המשטרה, עם פעולה לשתף פגיעה,
סמלי, ולו פיצוי, של ולתשלום המדינה מן הוצאות בהחזר לזכות  לכך ובתמורה

סבל. ועל כאב על
כיום. בבתיהמשפט השורר מצב, מתארים זה במאמר המוצגים הנתונים
נכון, ראשון, צעד הוא "2001  התשס"א עבירה נפגעי זכויות "חוק חקיקת
גם עשוי בכך עבירה. לנפגעי נאותה ממלכתית לתרופה ידאג הוא הרצוי. בכיוון
פרקליטים מצוקת ובעיקר, כיום, המשפט מערכת מצויה שבו הקושי, להיפתר
כאב על ופיצוי הוצאותיו החזר להבטיח עבירה, לנפגע לדאוג האמורים ותובעים,

אותה. הגדיר שהחוק אף זו במטלה לעמוד מתקשים והם סבל, ועל
הכרה יביע העבירה, נפגע של רווחתו את ישפר המדינה בידי עבירה קורבן פיצוי
וסבל. כאב בגין סמלי, ולו פיצוי ולתשלום הוצאותיו להחזר יביא בסבלו,
את בתיהמשפט בפני להעלות משטרתיים תובעים חייבים היום שעד העובדה,
היא וסבל, כאב על העבריין מידי פיצוי לו שיפסקו ולדרוש הנפגע הוצאות
את ולעתים הקושי את מעלים זה מאמר שבבסיס המחקר ממצאי קשה. דרישה
בחוק 77 סעיף לפי בדרישה לעמוד בקושי משטרתיים תובעים שחשים התסכול

העונשין.
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מדינתישראל שמציעה תאנה" כ"עלה העונשין לחוק דד סעיף נראה כיום,
להפעיל הקושי בשל אלים. פשע לנפגעי מתאימים שירותים היעדר על לכסות
הגישה לא אם לבחון, ראוי למשמעויותיו, המקיפה וההסתייגות זה, סעיף
מדינות רוב עבירה. לנפגעי לסייע עצמה על תקבל שמדינתישראל השעה,
גם אותם. ומפצות הנפגעים הוצאות את מכסות כן, עושות המערב
למי גם הכיסוי את להרחיב וראוי איבה, נפגעי לגבי כן עושה מדינתישראל

אלים. בפשע שנפגעו

ביבליוגרפיה

ספרי הוצאת  דינים אביב, תל למעשה, הלנו? הפלילי; החוק (תשי"ג), א. קדתן א., גורני
משפט.

לביתהמשפט התביעה שבין הראויה התפקיד חלוקת בישראל טיעון עסקות ,(1997) א. הרנון
.604  543 עמ' כ"ז, משפטים, הקורבן, של ומעמדו

.2001 תשס"א ענייה, נפגעי זנויות חוק
.1950 תש"י ושיקום), (תגמולים נמערנה שנספו חיילים משפחות חוק

.1995 תשנ"ה והוצאות, אגרות קנסות, לגניית המרנז חוק

.1959 תשי"ט ושיקום, תגמולים הננים חוק

.1977 תשל"ז העונשיו, חוק

.1975 תשל"ה דינים, תאונות לנפגעי הפיצויים חוק
.1970 תשנ"ט אינה, פעולות לנפגעי התגמולים יחוק

.1954 תשי"ד ענישה), (דיני עונשיו דיני לתיקון חוק

וכיווני פעולה דרכי אינטרסים,  עירונית" ל"משטרה לאומית" "משטרה בין ,(2001) פ. יחזקאלי
.10671 עמ' ,5 מס' וחניה, משטרה התפתחות,

.5335,40 סוציאלי, ניטחוו איבה, פעולות נפגעי לאזרחים הסיוע ,(1993) א. ינאי
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י"ד, ורווחה. חנרה ורווחה, מדיניות של סוגיות אלים: פשע לקורבנות סיוע ,(1994) א. ינאי
.146129 עמ'

.5134,42 סוציאלי, ניטחוו אישי, לביטחון הזכות ,(1994) א. ינאי

,49 מס' סוציאלי, ניטחוו משטרה, בשירותי הקהילה מעורבות היישוב בטחון ,(1997) א. ינאי
.9678 עמ'

ביטחת אלימה, פשיעה לנפגעי המשפט מערכת התייחסות לו ורע קורבן ,(2000) א. ינאי
.200183 עמ' ,57 מס' סוציאלי.

מעודכנת). (מהדורה מבואות סדרת ביאליק, מוסד ירושלים, המשפט. ,(1996) ה. ח. כהן

מיום 2806 מסמך המשפטים, משרד מדינתישראל ענייה. קורננות ,(1987) יהודית קרפ
.27.1.87

התביעה  משטרתישראל הפנים: לבטחון המשרד המדינה מבקר ,(2001) מדינתישראל
.363390 עמ' ,(2000 (לשנת ני 51 שנתי דו"ח ובמשטרה, בפרקליטות  הפלילית

.500468 עמ' י''א, משפטים, מפשע, לנפגעים פיצויים להבטחת הצעה ,(1982) ל. א. מילר

ישראל. לחקר ירושלים מכון ירושלים, נישראל, והרשויות אונס נאנסות, ,(1994) א. עילם

.1971 תשל"א חדש), (נוסח המשטרה פקודת

.1937 המנדטורי, הפלילי החוק פקודת

וחנרה. משטרה חדש, לשיטור בדרך היסטורי הכרח בישראל: עירוני שיטור ,(2001) א. שדמי
4970 עמ' ,5 מס'

1135£ 8~ (1983), ^1011018 0^116 5^8(610. <16\\' 611105^/10^, <16\"/ .16156)', .ת10*530ו1131
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 13499 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (13ח11ק86) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

הביקורת מול בפוליגרף החקירתי השימוש
המדעית1

אלעד* איתן

א6$<?ל/.י6ל"*/ ק/י/י, /$יק/י 9אח£קל7 קסיק///* ?"ל/ .

/'2*00 ק*/6/7/קל /ד0/0 %\6ר .2000 60161*9 קא'גלקל/. (ן,ת>ך9£

בפוליגרף. הנכון לשימוש ביחס רווחות גישות שתי להציג מבקש זה מאמר
מכשיר בפוליגרף הרואה האינסטרומנטלית, הגישה היא האחת הגישה
לסוגייה פתרון בהשגת לסייע אמור זה מידע מחשודים. מידע להפקת
המדעית, הגישה היא האחרת הגישה אתו. לחיות שניתן פתרון הנחקרת,
גם האמת, לחקר ומכוונת הישומית, הפסיכולוגיה של ענף בפוליגרף הרואה
את יחזק האינסטרומנטלית הגישה אימוץ החקירה. את מקדמת אינה זו אם
יוביל זה אימוץ אולם, ראוי. שימוש בכלי נעשה סוף שסוף החוקרים, הרגשת
המקצועיים השיקולים ולהכפפת מהפוליגרף, המדעית היומרה להסרת
הליך על להקפדה תוביל המדעית הגישה על הסתמכות החקירה. לדרישות
ולתוצאות הפוליגרף בודק של המקצועיים השיקולים להשלטת הבדיקה,
הפוליגרף שתרומת ההרגשה, את מותירה זו גישה אולם, יותר. נכונות

מיצוי. לידי מגיעה לא לחקירה

חקירה פרטי הביקורת, שאלות שיטות חקירה, פוליגרף, מפו*ח: מילות
השקיפות. אשליית שיפוט, הטיות סינון, מבחני מוכמנים,

המועילות. הערותיהם על נחשון ישראל ולפרופ' בןשחר גרשון לפרופ' להודות ברצוני
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מבוא

הגישה בפוליגרף. בדיקות בנושא קיימות זו, את זו הסותרות גישות, שתי
לתוצאה ושואפת מהחקירה, כחלק הפוליגרף את רואה החקירתית, האחת,
מדעית, גישה היא השנייה הגישה הנחקרת. לסוגייה פתרון שתנפק ברורה,
את השואבת היישומית, הפסיכולוגיה של ענף בפוליגרף בבדיקה הרואה
לביצועיה המידה אמות ואת הפסיכופיזיולוגיה מתחום התיאורטיות טענותיה
עם בשלום חיה המדעית הגישה .(1987 ואח', שחר (בן הפסיכומטריקה משטח
להבין כדי לאמת. אלא עמו לחיות שניתן פתרון, לכיוון לוחצת ואיננה ודאות, אי
לאחר חקירה. מהי תחילה נברר הגישות, שתי שבין המחלוקת, מהות את יותר
המאפיין את ונדגיש החקירה, של הקדומים מקורותיה את בקצרה נסקור מכן
רלוונטית שיפוט הטיית על נעמוד בהמשך בפתרון. הצורך  שלהם העיקרי
פתרון. להשגת הפוליגרף בבדיקת מנוצלת היא איך ונראה השקיפות) (אשליית
הרלוונטיות השאלות שיטת כמו בפוליגרף בדיקה שיטות איך נבהיר
אשליה באותה שימוש עושות למיניהן הביקורת שאלות ושיטות אירלוונטיות
את המדעית הגישה תופסת איך להבין וננסה לחקירה, לסייע כדי שקיפות, של
אלה בין המדעית, הגישה בתוך למחלוקת אותנו יובילו אלה בפוליגרף. השימוש
בסטנדרטים שיעמדו כדי הקיימות, הבדיקה שיטות את ולשפר לתקן המנסים
להחליפן ומציעים וכל, מכל שיטות *ותן את הפוסלים אלה, לבין מדעיים
החקירה פרטי (שיטת סטנדרטים באותם שעומדת היחידה, הבדיקה בשיטת
שהובילה המדעית, לזו החקירתית הגישה בין שנוצר הנתק את נציג המוכמנים).
עין מראית גם בהן שאין למיניהן, הסינון שיטות כמו בדיקה בשיטות לשימוש

מדעית. תפיסה של
בדיקות של שלמה תעשייה בארצותהברית התפתחה אלה שיטות על בהתבסס
חוקק בתגובה חפים. בנבדקים שיטתי באופן שפגעה האזרחי, במגזר פוליגרף
תעשייה. באותה קשות שפגע עובדים, למיון בפוליגרף השימוש נגד החוק
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מהתחום. אחרים מדע ואנשי פסיכולוגים הרחיק בכלי שנעשה לרעה השימוש
הקוראת עצומה, על חתמו בפוליגרף להתעניין שהמשיכו מהמעטים חלק
לא ואפילו החקירתיות הבדיקה בשיטות שימוש לעשות לא אתיים מטעמים
בזלזול מתייחסים רבים פוליגרף בודקי מדעיים. במחקרים תקפותן את לברר

עצומה. לאותה

המחזיק לבודק יתרון, יש מהבודקים למי השאלה, לבירור מגיעים אנו מכאן
בודקחוקר ונגדיר נקדים המדעית. בגישה המחזיק לזה או החקירתית בגישה
ליישם מרבה והוא חקירה, בשיטות בשימוש וניסיון בחקירות רקע לו שיש כמי
לתיאוריות חשיבות מייחס איננו בודק אותו הפוליגרף. בבדיקות זה ידע
מסוגל שהוא חש הוא עוד כל הבדיקה, הליך ולבקרת רלוונטיות פסיכולוגיות
המעודכן אדם, הוא המדעית בגישה המחזיק בודק נכון. לממצא להגיע
הפוליגרף, לבדיקות המתייחסות והפסיכופיזיולוגיות הפסיכולוגיות בתיאוריות
הבדיקה. לאיכות חשיבותם את ומבין פסיכומטריות מדידה בשיטות רקע בעל
וגס "פסיכולוג" של רשמי בתואר יחזיק שבודקמדען אחד, מצד הכרח, אין
עוד כל המדעית, בגישה לדבוק יכולים חוקרים של קודמת הכשרה בעלי בודקים
שלהם החקירתי הניסיון של מבוקר לא ביישום הקשורות לסכנות מודעים הם
מדעית, אוריינטציה ללא ומומחיות, תואר בעלי פסיכולוגים שני, מצד בבדיקה.

החקירתית. הגישה את דווקא להעדיף עשויים

חקירתו מהי

ואחר עבריין אחר ודרישה חיפוש  ומטרתה משפטי, קדם הליך היא חקירה
הראיות עלפי בביתהמשפט. הנאשם של אשמתו להוכחת קבילות ראיות
כתב להגיש אם השאלה, מוכרעת בה, שנתבהרו והנסיבות בחקירה שנאספו
להגיע היא החקירה מטרת אחרות, במילים עבירה. איזו ועל החשוד נגד אישום
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חקירה כיווני פסילת עלידי מתקדמת החקירה לחקירה. שעומד העניין לפתרון
לא הזו ההתכנסות שבמהלך נדיר, זה אין חשודים. של קטנה בקבוצה והתרכזות
נמצא שלא משום אם התיק, את לסגור נאלץ והוא חוט, קצה החוקר בידי נותר
החקירה את לדמות ניתן נגדו. ראיות מספיק נאספו שלא משום או עבריין
של בפתרון ומסתיים חקירה, כיווני של רחב במגוון המתחיל ונסגר, הולך לסליל
לא הוא החקירה על שמוטל התפקיד התיק. סגירת או למשפט הנאשם העמדת
ודאות. ולחוסר לעמימות סובלנית החקירה אין לכן, פתוחים. קצוות להשאיר

החקירה מקורות

בחברות להתקיים ומוסיפות בעבר, שכיחות שהיו הראשונות החקירה צורות
בתקופות אתו. לחיות שניתן לפתרון הדרישה את ממחישות כיום, גם שבטיות
העינויים שמימיים. דין מבחני ועל עינויים על מבוססת החקירה הייתה קודמות,

הודאה. באמצעות החשד את לאמת הרצון על מבוססים
שני בין שיכריע עליון, כוח על לסמוך שניתן התפיסה, על מבוססים הדין מבחני
בניסיון לעמוד או במאבק לנצח הצודק לצד ויסייע זה על זה החלוקים צדדים
ולא אשם שהחשוד היא, בעינויים השימוש של המוצא נקודת לו. שהוצב הקשה
ולזרים, לעבדים רק העינויים נועדו העתיקה ביוון להודות. לו לגרום אלא נותר
בתקופת נפוצים. העינויים היו הכוחנית ברומא עונו. לא חופשיים אזרחים
נועדו לא והעינויים הרומאים, עלידי היוונים העקרונות אומצו הרפובליקה
נחסכו לא לקיסר, מהעם עברה והסמכות לקיסרות הפכה כשרומא לאזרחים.
נגד פשעו אם לגלות כדי במיוחד עונו רומיים אזרחים וגם אחד מאף העינויים
נחוץ שהיה ממה יותר לענות הורשו לא ברומא השופטים הקיסר. ונגד המדינה
גרמו כך להודות. לחשוד לגרום או לספר, ממנו שציפו את לספר לעד לגרום כדי
,1.63) עשו שלא במעשים מפשע חפים הודו לפיהן מאוד, רבות לטעויות העינויים

.(1971
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כדי בעינויים שעשתה בשימוש התפרסמה ובפורטוגל בספרד האינקוויזיציה
היו עינויים בכנסייה. מאמינים שאינם אלה של הנסתרים הפשעים את לגלות
עד אשם הוא שחשוד התפיסה, לפי שפעלה האינקוויזיציה של העיקרי הכלי
אפסיים. היו העינויים את לשרוד החשוד של הסיכויים לכן, ההיפך. יוכח שלא

הקרב. היה מאלה אחד שמימיים. דין למבחני מתייחסת חקירה של אחרת צורה

לצדו. שהאל שהוכח משום המנצח, עם הצדק היה בקרב העינויים, כמו שלא
או שהעליב מי כלפי ואיבה כעס להחצין וצורך נקמה שמטרתו כדוקרב, שלא
הצורך על מבוסס היה החקירתיתמשפטית בצורתו הקרב כלשהו, באדם פגע

נוח. פתרון היה זה קשים ספקות קיימים שבו במצב, מקובל. לפתרון להגיע
בעלי אינם הדין בעלי שאם נקבע, כך לקרב. ההזמנה על הגבלות הוטלו בהדרגה
המעמד בעל את לקרב להזמין רשאי הנמוך המעמד בעל אין שווה, חברתי מעמד
השני הצד להזמנת לסרב היה רשאי המקום, בן שאיננו דין, בעל גם הגבוה.

שכיחותו. את צמצמו משפטי כפתרון הקרב על שהוטלו המגבלות לקרב.

הניסיון מבחן בניסיון. עמידה על מבוסס שמים, דין על ידו שסומך אחר, פתרון
של שהתנהגותו היא, התפיסה בו. עמידה ודורש אתגר החשוד בפני מציב
הקרב מבחן כמו הניסיון מבחן לא. או צודק הוא אם תסגיר במבחן החשוד
השולטים עליונים, כוחות של עולם תפיסת התפתחה שבהן בתרבויות, מופיע
ייענש עליונים, כוחות באותם למרוד שבחר שאדם היא, הציפייה הטבע. באיתני
הדרך קצרה מכאן האל. עלידי לכך שנרתם אחר, טבעי מכוח או מברק וייפגע
או ישיר סימן באמצעות זה על זה החלוקים צדדים שני בין יכריע שהאל לרעיון
הוא אות  במבחן האיש עמד בניסיון. לעמוד החשוד על המטיל שליח באמצעות

בעונש. לשאת ועליו אשם שהוא הרי בניסיון, האיש עמד לא מפשע. חף שהוא
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מים עם להתמודד החשוד על הוטל למשל כך שונות. צורות לבשו הניסיון מבחני
ביצוע למקום מובא החשוד הטקס. לפומביות משקל ניתן זה במבחן אש. או

מבחן. באותו חשוב מרכיב ומהווה בו, צופה במקום שנאסף כשקהל הטקס,
נהוג זה מבחן הלוהט. הברזל מבחן הוא הניסיון מבחני בין המפורסמים אחד
טקס (עורך המובשע נוגע מבחן, אותו לפי "בישעה". וקרוי הבדואים בין כיום
משמע נצרבת, הלשון אם החשוד. של בלשונו מלובנת ברזל בכף הבישעה)
מפשע. חף שהוא מכך להסיק ניתן כווייה, נגרמת לא ללשון אס אשם. שהחשוד

למצב, מוסכם פתרון להמציא נועדו הניסיון ומבחן הקרב מבחן העינויים,
של האמת חשיפת על ולא פתרון על הוא הדגש ברור. לא הוא שמלכתחילה

הנחקר.

כחקירה הפוליגרף של התפיסה

שיטות לפיתוח שתרמו המרכזיות הדמויות של נחלתן הייתה החקירתית הגישה
וג'ון והארבעים השלושים בשנות קילר ליאונרד בפוליגרף, המקובלות הבדיקה
זו גישה .(1977 ,116101 (ג1^כ11111<1זג והשבעים השישים החמישים, בשנות ריד
ובעולם, בארץ הפוליגרף בודקי רוב בקרב השלטת הגישה כיום גם והנה הייתה

וביטחוניות. ציבוריות במערכות והן הפרטי בשוק הן הפעילים

המאפשרות בדיקה, בשיטות להשתמש מעדיפים התקירתית בגישה המחזיקים
את מירבי ניצול ומנצלות כחוקר, ולניסיונו הבודק של לכשרונו מקסימלי ביטוי

הנבדק. של השקיפות אשליית
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השקיפות אשליית  בחקירה שיפוט הטיות

נמצאת (07מ316ק15ז11111810110£113) השקיפות" ייאשליית הקרויה שיפוט הטיית
הערכת מעריך אדם השקיפות, אשליית לפי בפוליגרף. החקירתי השימוש במוקד
אדם בו. המתרחשים פנימיים תהליכים לקרוא האחר של יכולתו את יתר
יודע, גם אדם אותו בו. ומתמקד הפנימי למצבו קשוב מאחר מידע המסתיר
ולתחושותיו לרגשותיו ולחדור מחשבותיו, את לקרוא מסוגל אינו שהאחר
להעמיד מתקשה אדם אותו אבל אותם. קולט עצמו הוא שבה צורה, באותה
דולפים הפנימיים שהתהליכים ההרגשה, את בו שנוטע דבר האחר, במקום עצמו
של אובייקטיבית ראייה עלפי מוצדקת שאינה הרגשה ומוסגרים, החוצה

המצב.

ההטיה את מציגים השקיפות, אשליית את שחקרו ,(1998) 0110¥1011 61 31.

שרצח הסיפור, גיבור סיפורים". מספר "הלב פו אלן אדגר של סיפורו באמצעות
משטרה. חוקרי שלושה עם משוחח שהוא בשעה רגוע להיראות משתדל אדם,
את טמן שבו המקום, מעל בדיוק עומדים שהשלושה משום לו, קשה הדבר
מייחס שהוא לב פעימות לשמוע מתחיל והוא הגיבור, את מציפה חרדה הגופה.
עלידי גם נשמע שלו, לבו הלמות הוא שבעצם שהקול, משתכנע הוא לקרבן.

עצמו. את ומסגיר בלחץ, עומד לא הוא לבסוף החוקרים.

נבדקים חמישה הושבו שבו בניסוי, התופעה את הדגימו (1998) 0110\'10116131.

אמרו הארבעה ויתר שיקר, הנבדקים אחד סיפור. סיפר בתורו אחד וכל במעגל,
הוא מביניהם מי לקבוע, התבקש האמת דוברי מהמשתתפים אחד כל אמת.
זה שהוא נכון שינחשו המשתתפים, מספר את להעריך התבקש והשקדן השקרן,
לתפקיד נכנס חדש ונבדק בתפקידים הנבדקים התחלפו הבא בסיבוב ששיקר.
הזדמנות ניתנה מהמשתתפים אחד כשלכל סיבובים, חמישה נערכו כך השקרן.
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שיתגלו ההסתברות את יתר הערכת העריכו שהשקרנים הראו, התוצאות לשקר.
האקראי מהניחוש שונה שאינה ,25.60/0 של ממשית גילוי רמת לעומת (48.80/0)

לממצאים, אחרים הסברים לבחון שנועדו הניסוי, של שחזורים בשני .250/0 של
נחשפים, שהם חשים ששקרנים הייתה, המסקנה דומות. תוצאות התקבלו

במיוחד. בולטים אינם שלהם שהשקרים למרות

הפוליגרף בבדיקת השקיפות אשליית

לחוש לנבדק לגרום כדי השקיפות, באשליית שימוש עושה הפוליגרף בדיקת
הנחקר חש להיבדק, הסכמתו את מביע כשהוא כבר שליטה. ונעדר חשוף
את לחשוף כדי במיוחד שפותח מתוחכם מכשיר מול להתמודד שעליו האשם,
החדשה ההתמודדות בזירת רגיל אינו שהוא משום אונים, חסר חש הוא שקריו.
לו יש היותר שלכל פנימיים, גופניים בתהליכים שימוש והעושה עליו, שנכפתה
להיבדק, שלו ההסכמה שעצם זאת, עם מקווה, החשוד בהם. חלקית שליטה

הבדיקה. את לבצע צורך יהיה ולא אמת, שדבריו הוכחה, תשמש

לאבחון מומחה מיומן, חוקר ניצב שמולו מגלה, הוא לבדיקה, מוזמן כשהנחקר
הבודק של הופעתו שקריו. ואת אותו יחשוף הוא קט מעט ועוד שקרים,
חלוק ללבוש הנוהגים בודקים, יש זו. תחושה מחזקים מפגין שהוא והביטחון
וקרביו הנחקר של שתוכו הרושם, את בכך ומחזקים רופאים, של זה כמו לבן,
הזה, הרושם את לחזק מנת על מנתח. רופא בפני כמו בפניהם וגלויים חשופים
הגופניות המחלות של ובהיסטוריה הנחקר של בבריאותו הבודק מתעניין
הנחקר הנחקר. של השקיפות תחושת את ומחזק מוסיף זה שלו. והנפשיות
שומר שהוא פרטים לו ומגלה הבריאותי, מצבו ועל עצמו על לבודק מספר
באין שמולו האיש אל דולף עצמו על שמידע מתחוור, לנחקר בסוד. בדרךכלל
תחושת זה שבשלב להדגיש, ראוי מתחזקת. השקיפות ותחושת לעצור, יכולת

האמת. דובר ולנבדק השקרן לנבדק משותפת השקיפות
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לא שהוא שאלות, להישאל מסכים שהוא הנבדק חש השאלות, כשמנוסחות
של הגדולה בהשפעה חש הנחקר חסויים. אישיים לעניינים ושנוגעות להן התכונן
מנטרל הישע, חוסר לתחושת להוסיף כדי להתגונן. דרך לו ואין עליו, הבודק
לזרועו דם לחץ למדידת כרית חיבור עלידי הנחקר, של ידיו שתי את הבודק
ידו לאצבעות מתכת לוחיות והצמדת הרופא), תדמית את (מחזק האחת
המוצמדים גומי, צינורות שני בעזרת לכיסא נקשר הנחקר של גופו האחרת.
חש "אני כגון באמירה ביטוי מקבלת שלו הישע חוסר תחושת ולבשנו. לחזהו
שבו מהמתח מעט להפחית נועדה זו התבדחות חשמלי". לכיסא קשור אני כאילו

נתון. הוא

ונשימתו מחווירים פניו בחוזקה, הולם שלבו הנבדק חש החקירה, כשמתחילה
שליטה לו שתהיה בלי פנימה, גופו לתוך הפלישה תחושת סדירה. בלתי הופכת
תשובה באין התגלו. שקריו האם עצמו, את שואל הנבדק עליו. מאיימת כך, על

השקיפות. הרגשת עמה ויחד הוודאות, אי תחושת מתחזקת מהבודק,
להיבדק מתאים בכלל הוא אם לבחון לנבדק הבודק מציע מסוים בשלב
הנבדק את לשכנע האמיתית, שמטרתו גירוי, מבחן נערך כך לשם בפוליגרף.
ואז במספר, או בקלף לבחור מתבקש הנבדק בבדיקה. בקלות נחשפים ששקריו
שנבחר. הקלף כולל קלפים, מחמישהשישה אחד בכל בחר אם נשאל הוא
לכל הנבדק תגובות את שבחן לאחר והבודק, בקלף, שבחר מכחיש הנבדק
שולט הוא שאין לנבדק, מבהיר הגילוי שנבחר. הקלף את מגלה שהוצגו, הקלפים
לו, מספיקה הזו שההצגה מי יש מהבדיקה. מוטרד להיות לו וגורם בתגובותיו,

להודות. מחליט והוא

יותר לפגיע אותו שהופכת הנחקר, של השקיפות אשליית חיזוק לסיכום,
תוצר היא בה, שנחשד בעבירה להודות ואף מידע למסור יותר ולנוח בחקירה
יותר אף חשובה חקירתי. הליך כאל הפוליגרף אל ההתייחסות של מרכזי
מדוברי האמת דוברי הפרדת היא הפוליגרף, בדיקת של המוצהרת מהמטרה
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הפלילי האירוע של פתרונו את לקדם כדי זה, מצב לנצל החקירה מטרת השקר.
הנחקר.

והאירלוונטיות הרלוונטיות השאלות שיטת

וליאונרד לרסון ג'ון עלידי פותחה העשרים המאה של 30  וה 20  ה בשנות
והאירלוונטיות הרלוונטיות השאלות שיטת שנקראה בדיקה, שיטת קילר
של לשימושם במיוחד פותחה השיטה *311י\11616). 111616¥3111 16011111^116)

זו בשיטה מוצגות ביותר, הפשוטה בצורתה החקירתית. בגישה המחזיקים
של ולחלקו הנחקרת לעבירה ישירות המתייחסות רלוונטיות, שאלות לנבדק
והנבדק זאת?", עשית "האם שאלות מסוג הן אלה שאלות עניין. באותו הנבדק
טבעת גנבת ''האם (לדוגמא: השאלות מכוונות שאליה העשייה את מכחיש
היא לה שהתשובה אירלוונטיות, שאלת ולידה שניו" ביום כהן גב' של מהתיק
בחיוב. הנבדק משיב אלה שאלות על משה?" שמך "האם כגון ידועה, אמת
הרלוונטיות לשאלות יותר יגיבו אשמים שנבדקים הוא, השיטה מאחורי ההגיון
מוטרדים להיות אמורים שאינם מפשע, חפים שנבדקים בעוד אותם, שמטרידות
על נשען זה הגיון השאלות. לכל דומה בעוצמה יגיבו הרלוונטיות, מהשאלות
הנבדק יחוש זה במקרה המכשיר. ביעילות לחלוטין מאמין שהנבדק ההנחה,
האשם שהנבדק בעוד הרלוונטיות, מהשאלות יוטרד ולא ביטחון, מפשע החף
הנחה אליהן. יגיב ולכן האיום, עיקר את המהוות הרלוונטיות, לשאלות יתייחס
הצורך בעת יוכל חוקר, של כישורים בעל שבודק היא, השיטה ביסוד אחרת

הדרוש. האמון את ספקן בנחקר לעורר

וגם כמופרכת, התגלתה הבדיקה, ביעילות לחלוטין מאמין שהנבדק ההנחה,
במקומה. תמיד הייתה לא אמון להרבות החוקר של יכולתו על ההסתמכות
שעיקר משום רבות, שנים במשך החקירה, את שימשה הבדיקה שיטת אולם,
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אשמים מאוד מעט שקר. דוברי שנמצאו מפשע, חפים אנשים של היו הטעויות
הטעות סוג של זו העדפה הבדיקה. לאחר החקירה מהמשך לחמוק הצליחו
הבודק בפוליגרף. שנכשל אדם חקירת בהמשך להצדקה קשורה הראשונה
מטרת החשוד. את ולחקור כובע להחליף כדי זה, מצב מנצל חוקר) גם (שהוא
עצמה. את מגשימה הציפייה רבות, פעמים שקורה וכמו הודאה, היא החוקר
לאשמתו הוכחה לכאורה, בהם, שיש נוספים, פרטים מתבררים החקירה במהלך
^0ת31? 311(1 1500110 החקירה לנושא נוגעים הם שאין למרות האיש, של

חש והבודקחוקר הפוליגרף, של הממצא את מצדיק זה חדש מידע .(1991)

כחוקר. והן כבודק הן היטב מלאכתו את שעשה

הביקורת שאלות שיטות

בה כששיבץ ,1947  ב שפיתח בדיקה לשיטת ת1011 116101 הוסיף מדעיות של נופך

"00111101 (בנ63110ג31< הביקורת" שאלות "שיטת ב מדובר השוואה. שאלות

שיטות בין הנפוצה היא שיטות, לומר מוטב או זו, שיטה .(^^*  16011111^€11"
החקירתית. בגישה המחזיקים של לשימושם נועדה היא וגם בפוליגרף, הבדיקה
כחוקר. כישוריו את להפגין רב חופש לבודק מאפשרת היא המקורית בגרסתה
לסוג בהתאם ביניהם לבחור שניתן מבחנים, של מסדרה מורכבת השיטה
בודקים שעורכים בבדיקות, הבדלים יוצר זה מצב הנבדק. ולאופי הבדיקה
שונים. בנושאים שונים לאנשים בודק אותו שעורך בבדיקות גם כמו שונים,
רלוונטיות אי ושאלות רלוונטיות שאלות לנבדק מציגות הללו הבדיקה שיטות
רגשי מטען בעלי לנושאים שמתייחסות ביקורת, שאלות הקרויות שאלות, ולידן
הביקורת שאלות בעברו. מעורב הנבדק היה שבהן כשרים, בלתי מעשים כגון
בצורה מנוסחות הן אולם הרלוונטיות, השאלות כמו תוכן עולם מאותו נגזרות
חזות לבודק מציג הוא הביקורת, לשאלת בשלילה משיב כשהנבדק כללית.
ביקורת לשאלת דוגמה שקר. ספק או שקר היא הזו העצמית ההצגה אך חיובית,
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היה שלא ברכוש רשות ללא השתמשת לארצותהברית לנסיעתך עד "האם היא:
לך?" שייך

מהשאלות, יוטרד שהנבדק מניח, הביקורת שאלות לשיטת שהוצע ההגיון
היא אשם נבדק עבור הסכנה בבדיקה. אמת דובר להימצא סיכוייו את שמסכנות
אשם נבדק לכן, מעורב. הוא שבה העבירה, את המציגות הרלוונטיות, בשאלות
נבדק הביקורת. לשאלות מאשר יותר גדולה בעוצמה הרלוונטיות לשאלות יגיב
כשהוא אמת, אומר שהוא משום הרלוונטיות, מהשאלות פחות חושש מפשע חף
או הביקורת לשאלות משקר הוא זאת לעומת בהן. לו המיוחס את מכחיש
המסכנות אלה הן הביקורת שאלות לכן, אמת. אמר אס ספק לו יש לפחות
הציע עוד הרלוונטיות. מהשאלות מאשר יותר מהן מוטרד יהיה והוא אותו,
במהלך הנבדק של להתנהגותו ער להיות הבודק שעל ריד, ג'ון השיטה מפתח
(1977 ,1161(1 311(1 הסופית בתוצאה הזו ההתרשמות את ולכלול הבדיקה

.1111)311)

בפוליגרף הבדיקה שיטות ואת החקירתית הגישה התפתחות את תיארנו כאן עד
הגישה את ולתאר לעבור המקום זה הזו. הגישה של בתפיסה המשתלבות

המדעית. הגישה עלידי שנתמכים מבחני ואת המדעית

החקירתית הגישה על המדעית הביקורת

כאשר יחסית, מאוחרים בשלבים הפוליגרף לתחום חדרה המדעית הגישה
לחדור מדע אנשי של ראשונים ניסיונות רחב. ליישום זכו כבר שפותחו השיטות
.(1952 , מ1130£ 61 31. ;1959 (מ6^^1, 50  ה בשנות כבר לאתר ניתן לתחום,
מרכזי שיישום לגלות, נדהמו והפסיכופיזיולוגיה הפסיכולוגיה מתחומי מדענים
מהן, בחריגה ואפילו מדעיות בשיטות שלא מתפתח שלהם המחקר מתחום
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מהם לחלק שרק משטרה, וחוקרי משפטנים מובילים הזו ההתפתחות כשאת
בחסר. לוקה רובם של המדעי והידע בפסיכולוגיה, הכשרה

מדעיים, לכללים להישמע בפוליגרף מהבדיקה דורשים המדעית הגישה תומכי
של בולט מייצג היישום. את המדעי הביסוס של הקדמה חובת ובראשונה ובראש
מינסוטה מאוניברסיטת ג<3¥1כ[) (ת6^ץ1 ליקן דיויד הוא המדעית הגישה
בשנים והוביל החמישים, שנות בסוף הפוליגרף בנושא מאמרים לפרסם שהחל

הביקורת. שאלות בשיטות השימוש כנגד המאבק את מכן שלאחר
לקבלן. שקשה הנחות על מבוססות הביקורת שאלות שיטות המבקרים, לדעת

הוא אם בין כלשהו, שנבדק הגיוני זה שאין ,(1998) ת6^1^ טוען למשל, כך,
המתייחסות הביקורת משאלות יותר מוטרד יהיה מפשע, חף הוא אם ובין אשם
המתייחסות הרלוונטיות, מהשאלות ופחות מעברו, היפותטיים לאירועים
יוסיפו רבים מפשע חפים שנבדקים כן, על לצפות, יש הנחקר. לאירוע ישירות
בבדיקה. שקר כדוברי בטעות לפיכך, ויאובחנו, הרלוונטיות, בשאלות לדבוק
שראינו, כפי משרתת, היא מפשע החף הנבדק כנגד מוטה השיטה שאם נוסיף,
חף נבדק אבחון של טעות המעדיפה הפוליגרף, של החקירתית התפיסה את

אשם. נבדק שחרור של הפוכה מטעות שקר כדובר מפשע
(03^1(1 (ת113510 רסקין דיויד בראשות פסיכולוגים, של אחרת קבוצה
ובהצלחה לשמש יכולות ביקורת שאלות ששיטות סברה, יוטה, מאוניברסיטת
סטנדרטיזציה. יתר בכיוון שינויים בהן יעשו רק אם המדעית, הגישה במסגרת
וטוען, השיטה, שמאחורי ההגיון את פוסל איננו לליקן, בניגוד רסקין, דיויד
לשמש הביקורת שאלות יכולות מומחה, בודק עלידי מתאים תשאול שלאחר
משקר שהוא במידה הרלוונטיות מהשאלות הנבדק של המוטרדות למידת מדד
של מההתנהגות ההתרשמות על לוותר הציעה יוטה קבוצת .(254 ע' ,1989) להן
הפיזיולוגיות, התגובות לכימות ברורים כללים ליישם הבדיקה, במהלך הנבדק
בשאלות סטנדרטיות הלא הביקורת שאלות את ולהחליף הבדיקה את למחשב

שונים. לנבדקים צורה באותה להציגן שניתן מודרך שקר של
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יוצאים הסופית, בתוצאה מהנבדק הבודק התרשמות את לכלול ההצעה כנגד

;1987 וליבליך, הלל בר שחר, (בן המדעית בגישה הדוגלים כל כמעט בחריפות

המבחן. של הכתמה כאן שיש היא, הטענה .(1990 ,6611811^11^13116 ץ^ש?
תוצאת כלומר, המכשיר. משיודע יותר יודע שהבודק מציעה, ההכתמה טענת
אל והגיע הבדיקה, בתרשים מצוי שאיננו נוסף, מידע על מבוססת הבדיקה
לפי וכדומה. הבדיקה במהלך הנבדק התנהגות החקירה, בתיק עיון דרך הבודק
שהבודק והדרישה הבדיקה, בתוצאות מהנבדק ההתרשמות הכללת ליקן,
בתרשים, הנרשמות פיזיולוגיות תגובות שאינם התנהגותיים לסימנים יתייחס
בהכרח, פוגעת, איננה שהכתמה לציין, ראוי האבחון. בדיוק בהכרח פוגעים
וליעילות הנבדק של נכונה להערכה תורם הנוסף שהמידע יתכן, השיפוט. בדיוק
בכיוון לתמוך לו ולגרום הבודק, את להטות עלולה ההכתמה אבל האבחון,

שיטתיות. טעויות אלה טעויות ומתגלות ובמידה החקירה, מובילה שאליו

סטנדרטי, מבחן איננה הביקורת שאלות ששיטת היא, שנשמעת אחרת טענה

ץ06^\¥, 1<1ז3 116316§?3¥6) אובייקטיבית להיות יכולה איננה ולכן

אותן את מנסח סטנדרטי מבחן .(1990 361181131^1131 311(1 ץ1<1116? ;1991

הביקורת, שאלות בשיטת השאלות ניסוח גיסא, מחד שונים. לנבחנים שאלות
לנבדק, הבודק בין שנוצר ההדדי ובקשר ובכישוריו, הבודק של בכשרונו תלוי
לבודק מאפשר הוא גיסא, מאידך בדיקה. לכל ייחודיות הן השאלות ולכן
העולם תפיסת את ומשרת כרצונו הנבדק את לתמרן החקירתית בגישה המחזיק

לבדיקה. ביחס שלו
אמיתית ביקורת מהוות אינן שמן, למרות הביקורת, ששאלות נטען, עוד

הביקורת ששאלת כדי .(1991 ,?1116^ 1)ת3 (6י\13§116316 הרלוונטיות לשאלות
אומדן לספק צריכה היא המקובלים, המדעיים הכללים לפי ביקורת תשמש
אומדן מפשע. חף מנבדק הצפויה הרלוונטית לשאלה התגובה לעוצמת הגיוני
מאשר חוץ הניסוי לתנאי לחלוטין זהה הביקורת תנאי אם להשיג, ניתן כזה
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ביקורת שאלת השקר. הוא הנחקר העניין הפוליגרף, במבחן הנחקר. העניין
את להוציא הרלוונטית לשאלה מובן בכל זהה להיות לפיכך, חייבת, אמיתית
מהשאלות רבים במובנים נבדלות הביקורת שאלות שראינו, כפי השקר. עניין

מדעית. כביקורת להיחשב יכולות אינן ולכן הרלוונטיות,
לשמש מלכתחילה נועדה שהשיטה משוס אטומות, אוזניים על נופלת זו טענה
מדעיים, אפקטים מחפשים אינם אלה החקירתית. בגישה המחזיקים בודקים,
במידה אותו. שמטרידות שאלות לקבוצת להגיב הנבדק בבחירת ומסתפקים
על אותו לחקור טובה סיבה שזו הרי הרלוונטיות, לשאלות יותר הנבדק שהגיב
את שמבליט נוסף, למידע רבות פעמים החוקר זוכה שנוצר, במצב תגובותיו.

לחקירה. הפוליגרף תרומת

המוכמנים החקירה פרטי מבחן

עומדות אינן הביקורת שאלות ששיטות גורסים, אחריו והנוהים ליקן
הס כחלופה בהן. השימוש את לפסול יש ולכן מקובלים, מדעיים בסטנדרטים
במקומותינו הידוע ?111ג\0") ("6§1<16¥\0ח£ המפליל" "הידע שיטת את מציעים
תגובה מתרחשת זו, שיטה לפי (פח"ם). המוכמנים החקירה פרטי כמבחן
תגובת קשב. המעורר גירוי לכל אורינטציה, תגובת הקרויה אופיינית, פיזיולוגית
לו שיש לגירוי וכן בסביבה, פתאומיים לשינויים בתגובה מתרחשת האורינטציה
מוכר פרט של לשיבוצו קשור המאותת הערך 131ז§81). (0ג11ג¥ מאותת ערך

מוכרים. בלתי פרטים בסדרת
הנבדק שרק הבודק, עלידי עובדות מספר איסוף על מבוסס הפח"ס מבחן
חלופות, מספר הכוללת בסדרה מוצגות אלה עובדות לזהות. מסוגל יהיה האשם
במידה סבירות יראו הנייטרליות החלופות וגם המסגירות העובדות שגם כך
של הבסיסית ההנחה המוכמן. במידע מחזיק שאיננו מפשע, חף לנבדק שווה
שהוא למה יותר חזקות פיזיולוגיות תגובות יציג האשם שהנבדק היא, המבחן
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היה לא אס ממנו, צפויות שהיו לתגובות בהשוואה המשמעותית כחלופה, מזהה
המוכמן. במידע מחזיק

ואין משמעות, אותה החלופות לכל יש מפשע, החף הנבדק עבור זאת, לעומת
אחרות. לחלופות מאשר יותר המסגירה לחלופה יגיב שהוא לצפות

ראוי פסיכולוגי כמבחן הפסיכולוגים קהיליית על מקובל הפח"ם מבחן
מבוסס שהמבחן משום ,(1990 ,6611811^^11^1 ^1 ^נט7! ;1998 ,17^611)

של המידה באמות ועומד ואמפירית, תיאורטית לתמיכה שזכה פשוט הגיון על
אחיד בניסוח הפרטים את ומציג סטנדרטי, הוא המבחן פסיכולוגי. מבחן
בחינה בסיס על מראש הפרטים סדרת את להכין ניתן למעשה, שונים. לנבדקים
לשאלה מעבר הנבדק עם גומלין ביחסי צורך ללא הפלילי, האירוע של מדוקדקת
נמדדות התגובות איך? כן ואם לידיעתו הגיע המוכמן המידע אם הפשוטה
כללי עלפי נקבעת והתוצאה מחשב, באמצעות רצוי אובייקטיבית, בצורה

מדעיות. בשיטות כמקובל אפריוריים, החלטה
המסגיר. לפרט אמיתית ביקורת משמשים הפח"ם במבחן הנייטרליים הפרטים
מעורבות  הנחקר בעניין הקשור המסמן הערך את להוציא בכל, לו דומים הם
ופרטים מסגיר פרט בין להבחין יכול החף הנבדק אין כך משום האשם. הנבדק

ומגיב. מסוגל האשם הנבדק בעוד נייטרליים
המצוי לזה מעבר נוסף מידע מהבודק ולמנוע ההכתמה, בסכנת לשלוט ניתן
עג1נ<861181131 * ץ$12ג\¥ האבחון. ביעילות לפגוע בלי הבדיקה, בתרשים

שבה לצורה בדומה עיוורת, בצורה הפח"ם פרטי את להציג הציעו, (1990)

הרלוונטי, הפרט מהו לדעת חייב איננו הבודק פסיכולוגיים. מחקרים נערכים
אי הנבדק. מי יודע שאיננו אדם, עלידי מוקדמת להקלטה ניתנות והשאלות
שאיננו חיצוני, במידע הממצאים הכתמת את למנוע צריכה הבודק של הידיעה
מהנבדק הבודק של והתרשמות האירוע נסיבות על רקע מידע כגון למדידה, ניתן

הבדיקה. במהלך
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לנבדקים הנוגעות הטעויות, הסתברות על שליטה מאפשר הפחיים מבחן לבסוף,
נייטרליים פרטים של הוספה עלידי הטעות הסתברות את להקטין ניתן חפים.
מחיר, יש הזו הטעות הסתברות שלהקטנת לזכור, צריך זאת, עם פח"ם. וסדרות
היחס מאשמה. אשם נבדק ניקוי של ההפוכה הטעות הסתברות הגדלת בדמות
וההקשר המבחן מטרת עלפי להיקבע צריך הטעויות סוגי שני בין האופטימלי

בפוליגרף. השימוש של

מהבודק דורשת המדעית, בגישה המחזיקים על המועדפת הפח"ס, בדיקת
ומונע חקירתית, גישה הנוקט הבודק, את מגביל הדבר קפדניים. כללים ליישם
מבודקי חלק אין כך, משום כחוקר. כישוריו את בחופשיות להפעיל ממנו
וטכנית משעממת שגרתית, להם שנראית הפח"ם, שיטת את אוהבים הפוליגרף
הטעות כיוון היא הפח''ם משיטת חוקרים של לרתיעה אחרת סיבה מדי.
טעויות הפח"ם בשיטת מתגלות הביקורת, שאלות בשיטת כמו שלא השכיחה.
נבדק המכשילות הטעויות מאשר אמת כדובר אשם נבדק אבח>ן של יותר רבות
תיכשל, זו החקירה, מהמשך ישתחררו אשמים שחשודים היא הסכנה חף.

הפוליגרף. על תוטל והאשמה

המדעית והגישה החקייתית הגישה בין הנתק
4

המדעית. לגישה החקירתית הגישה בין נתק נוצר והשמונים השבעים בשנות
חוקרים, בעיקר הפוליגרף בודקי של בהיותם ביטוי הדבר קיבל בארצותהברית
תקפות את ולא הקליינט, טובת את או החקירה, טובת את לפניהם הרואים
בפסיכולוגיה, וידע הכשרה חסרי ברובם הבודקים, לתוצאה. שמביא ההליך

בכלי. לרעה שימוש נפוץ כך ועקב לחקירה, פתרון להציע נדרשו
בחסר. לוקה שהכשרתם בודקים, עלידי נמוכים בסטנדרטים הופעל הפוליגרף
הפעלת את המלוות הקשות, האתיות לבעיות מודעים היו לא גם אלה בודקים

זאת. עושים הם שבה בצורה הפוליגרף
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כך על עלתה 068 רשת של ("60 ("111165נ1]/\[ דקות" 60" הפופולרית התכנית
גניבה לחקור הוזמנו הפרטי מהמגזר פוליגרף לבדיקות מכונים שלושה .1986  ב
למעשה, עובדים. ארבעה הועסקו שבה צילום, לצרכי מחנות מצלמה עדשת של
הייתה יכולה שהגניבה נמסר, הפוליגרף לבודקי אך גניבה, כל התרחשה לא
הוא מהארבעה שאחד להם, נמסר עוד מהארבעה. אחד עלידי רק להתבצע
העיקרי. כחשוד אחר עובד על מצביעים פעם כשבכל מהאחרים, יותר חשוד
דובר כחשוד, הבדיקה מזמיני הצביעו שעליו העובד, את מצאו הפוליגרף בודקי
בודקי של לזכותם רב. בביטחון נמסרה התוצאה אמת. דוברי היתר ואת שקר
להם, (נמסר החשד את להם כשהציגו אותם שהטעו לומר, ניתן הפוליגרף
באלימינציה שמדובר להם ונאמר הייתה, לא שכלל גניבה שהייתה כאמור,
נכון). היה שלא דבר העבריין, להיות חייב החשודים אחד לפחות שבה סגורה,
כלל שהגניבה לאפשרות, ערים כשהבודקים האירוע, של יותר נכונה שהצגה יתכן
לטעות מובילה הייתה לא מפשע, חפים החשודים ארבעת ושכל התרחשה, לא
פתרון, לספק הבודקים רצון את ממחישה התכנית מקרה, בכל כך. כל שיטתית

חיצוני. במידע נעזרים גם הם כך ולשם המזמין, של רצונו את שישביע
בפוליגרף. השימוש כנגד חריפה ציבורית ביקורת של באווירה שודרה התכנית
פיורדי ג'ון ובראשם פסיכולוגים, של לדרישה יותר מאוחר שהתפתחה ביקורת,
הביקורת שאלות בשיטת מחקר וכל עיסוק כל להפסיק טורונטו, מאוניברסיטת

.(1993 (^^ט?, אתיים מנימוקים

שהפוליגרף הטבעי העניין למרות בתחום, לעסוק לא נזהרו רבים פסיכולוגים
הטוב בשמם ולפגוע עצמם, את מ"ללכלך" נמנעו מאלה רבים מעורר.

במחלוקת. שנוי כה בתחום בהתעסקות
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לעבודת מועמדים סינון מבחני

לסינון כמבחן הפוליגרף בהפעלת מוחשי ביטוי קיבל הגישות שתי בין הנתק
שלא ולכן, מדעית, שיטה של עין מראית גם האלה המבחנים במגוון אין עובדים.
הפסיכולוגים כל של גורפת להתנגדות זוכה הוא הביקורת, שאלות שיטת כמו
עצמם המציעים אנשים, בודקות למיניהן הסינון שיטות התחום. את החוקרים
המועמד ועברם. שלהם הרקע לגבי למעסיק אמת סיפרו אם לברר כדי למשרה,
עשויות אלה שאלות מנהל. שהוא החיים אורח לגבי כלליות שאלות נשאל
קודמים, עבודה ממקומות גניבה בסמים, ולסחר בסמים לשימוש להתייחס
את מכחיש המועמד מקובלת. לא מינית והתנהגות אחרת פלילית פעילות
בפוליגרף. נרשמות הפיזיולוגיות ותגובותיו מהשאלות, אחת בכל נגדו החשדות
בכך המסתפקים יש אחרים, בנושאים מאשר יותר מסוים בנושא המועמד הגיב
למועמד ניתנת אחרת, גרסה לפי .(1991 ,1101118) המועמד את ומכשילים
מוצג שבה הבדיקה, של שני לשלב עוברים ואז תגובותיו, את להסביר הזדמנות
מוצגת זו בבדיקה הביקורת. שאלות שיטת של גרסה שהוא יותר, מפורט מבחן
ולצידה רלוונטית, כשאלה הראשון, בשלב המועמד את שהכשילה השאלה,
לשאלות יותר המועמד הגיב אם ביקורת. כשאלות אחרות כלליות שאלות
בשאלה שהוצג הנחקר, הנושא לגבי אמת דובר שהוא נקבע הכלליות,
שהוא משמע הרלוונטית, לשאלה יותר להגיב ממשיך הוא אם הרלוונטית.
טובים סיכויים קיימים נחקר. הוא זה ועל בעברו, אפל משהו מסתיר

תפסל. כזה נחקר של שמועמדותו
חלק אחרות. בדרכים השגה בר שאינו מידע לחשוף היא הסינון בדיקות מטרת
הגינותם בחוסר מודים בסמים, שהשתמשו מודים במבחן, מהנכשלים גדול
מרתיע כן, כמו .(1995 ,1^065111§ 311(1 ¥1101^11) שביצעו פליליות ובעבירות
מחקר שאין למרות למשרה. מועמדות להציג רצויים, בלתי מועמדים המבחן
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בסוכנויות בהן להשתמש מרבים הסינון, שיטות את המתקף ראוי, מדעי
קשבת. אוזן בשיטה התומכים מוצאים בארץ וגם בארצותהברית, ממשלתיות

כדי חובלים מקל משמשות שהן לעובדה, קשורה הסינון שיטות של הפופולריות
הסוגייה את לפתור וכך הנבדקים, של בעברם כשרים לא מעשים על מידע להפיק
שהשאלה היא, הסינון במבחן העיקרית הבעיה החוקרים. בפני שניצבת

ביקורת. שאלת של צורה מקבלת הרלוונטית
כללית, שאלה היא ממעבידך?" גנבת פעם אי "האם כגון רלוונטית שאלה
מתעורר שלפחות או משקר שהנבדק שמניחה, ביקורת, לשאלת בצורתה הדומה
הבעיה לשאלה. להגיב אמור הוא מקרה, בכל אמת. היא הכחשתו אם ספק אצלו
מעורבים היו אם בין בה, ייכשלו רבים השאלה, של הכללי האופי בגלל ברורה.
אחרות, חקירה בשיטות גם מנוסחות כאלה שאלות לא. אם ובין קשה בעבירה
לצורכי בהן משתמשים זה במקרה אולם, הביקורת. שאלות שיטות כגון
בבדיקה. אמת דוברי יימצאו זה, מסוג בשאלות שכשלו ונבדקים בלבד, השוואה
ודאות, חוסר אצלו ליצור הנבדק, את להכשיל אפוא, מכוונות, הסינון שיטות
השקיפות אשליית את חווה הוא שבו במצב עצמו, על מידע להסגיר לו ולגרום
החוקר, של מטרתו בדיוק וזו פתרון, מספקת המידע הסגרת עוצמתה. בכל
השימוש של העיקרית ההצדקה ואמנם, השיטה. ביעילות ויותר יותר שמשתכנע
לא במעשים רבות הודאות מתקבלות הבדיקה שבמהלך היא, הסינון בשיטות
שהנכשלים הוא, הפרדוקס רצויים. בלתי מועמדים לפסילת שמובילים כשרים,
ומודים. האמת את האומרים והמצפונייס, הישרים המועמדים דווקא הם
מהספק, ייהנו בפשעיהם, מודים שאינם פחות, הישרים המועמדים זאת, לעומת

(ת6^^^1998,1). הבדיקה את ויעברו

סינון, בדיקות של שלמה תעשייה השמונים בשנות התפתחה בארצותהברית
לתפקיד. מועמדים של התאמתם לגבי למעסיקים מהירות תשובות שסיפקו
מלהסתנן רקוב מתפוח למנוע  זהה היה המעסיק ושל הבודק של האינטרס
ושגרם בצדק, שלא מהם רבים אלפים, מאות להכשלת הוביל הדבר לארגון.
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ביטוי בפוליגרף. הבדיקה ביעילות רחב ציבור של האמון לאיבוד דבר של בסופו
אף שלו הפוליגרף, בודק את המציגה קריקטורה, של פרסומה הוא לכך משעשע

הנבדק. של מזה יותר ארוך

של החלתו עם גורף לניצחון זכתה הפוליגרף של החקירתית הגישה על הביקורת
על אסר זה חוק .(1988 ,0??^\) עובדים למיון בפוליגרף השימוש נגד החוק
בתעשיית אנושות ופגע הפרטי, במגזר עובדים לסינון פוליגרף במבחני השימוש
היה יכול שלא מי כל כאלה. סינון מבדיקות שהתפרנסה הפרטית, הפוליגרף
הצטמצם הבודקים מספר מהשטח. נעלם החדשים הסטנדרטים עם להתמודד

נשכר. מכך יצא כעיסוק הפוליגרף כללית, עלתה. רמתם אך מאוד,

ממשלה, החלטת עלפי תאוצה. לתפוס למיניהן המיון בדיקות מתחילות בארץ,
לתפקידים להתמנות העומדים בכירים בפוליגרף שתחקור נפרדת, רשות תוקם
בית של פסקהדין ניצב זו מגמה מול הבטחוני. ובזה הציבורי בשירות רגישים
רשאית האם בשאלה, שדן ,(470/97 (דב"ע בירושלים לעבודה הארצי הדין
התאמה. למבחני ידה על המועסקים עובדים לשלוח אביב תל אוניברסיטת
גופים עלידי המבוצעים שונים, מסוגים מיון, כ"מבחני מוגדרים התאמה מבחני
מבחני בין לקדמם". או עובדים לגייס העומדים מעסיקים, עבור מקצועיים

פוליגרף. ובדיקות יושר מבחני גס היו שהוזכרו ההתאמה
התאמה, מבחן סמך על עובד, של קידומו אי על הוחלט "אס קבע: פסקהדין
וללא שרירותי באופן בעתידו פגיעה בכך קיימת מהימנות, או תוקף כל לו שאין
כך אובייקטיבי, באופן להיעשות צריך עבודתו במקום עובד קידום הצדקה. כל
היעדר לטענת אותנו מחזיר הדבר ג). (ס' שווה" הזדמנות תוענק עובד שלכל
מסודרים, מחקריים ממצאים ואין אובייקטיבי, מבחן כאן אין האובייקטיביות.
גישה בעלי חוקרים עלידי מבוצע המבחן ותקפותו. המבחן של מהימנותו לגבי

הנבדק. את להכשיל במטרה מובהקת, חקירתית
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נתנו שהעובדים הייתה, לעבודה, הארצי ביתהדין בפני שהושמעה אחרת, טענה
טענות להם יהיו שלא הדין, מן ולכן, ההתאמה, במבחני להיבדק הסכמתם את
סעיף לפי העובד, של להסכמתו "אשר  ביתהדין משיב כך על התוצאות. לגבי
במבחני לעמוד להסכים יכול אדם וחירותו", האדם כבוד יסוד. ל"חוק 7(ב)

על חובה מטיל משמעסיק אולם, לפרטיות. זכותו על ולוותר מרצונו, התאמה
להתקדם או לעבודה להתקבל מנת על התאמה, במבחני לעמוד לתפקיד מועמד

החופשי". מרצונו ניתנת אינה המועמד של "הסכמתו" לתפקיד,

ו לחוקי או למדען  היתרון למי

מנוסים חוקרים על עדיפות לפסיכולוגים יש מדוע היא, ונשאלת שחוזרת שאלה
דווקא יש שלדעתם, לכך, מכוונים זו שאלה השואלים הפוליגרף? של בהפעלה
אדם כל הוא "פסיכולוג" הזו התפיסה לפי הפסיכולוג. על מובהק יתרון לחוקר
הרלוונטיות הפסיכופיזיולוגיות התיאוריות על אמון המדעית, בגישה המחזיק
שהשם נראה, פסיכומטריות. מדידה בשיטות רקע לו ויש הפוליגרף, לבדיקות
רשמי תואר לו יש אם חשיבות כל שאין משום יותר, כזה לאדם מתאים "מדען"
בעניין אך כחוקר, דרכו שהחל אדם גם כזה. תואר לו אין או בפסיכולוגיה
זה לצורך יחשב ממנה, המשתמע כל על המדעית, בגישה מחזיק הפוליגרף

כמדען.
זה אין חלקיה. כל על החקירתית בגישה שמחזיק למי מכוון "חוקר" התואר
הרלוונטיות הפסיכופיזיולוגיות בתיאוריות בקי הוא אם לענייננו, חשוב
שאין או פסיכומטריות במדידות הכשרה לו יש ואם לא, או הפוליגרף לבדיקות
בשיטות בשימוש וניסיון בחקירות ידע לו שיהיה חשוב, אולם, שכזו. הכשרה לו
בגישה לדבוק יכול בפסיכולוגיה, רשמי תואר לו שיש אדם גם לכן, חקירה.
חשיבות הרואים בודקים, של ביניים מצבי של מגוון שיש מובן, החקירתית.
עלפי לנהוג לבודק וחופש אחד, מצד סטנדרטים ובמבחנים ברורים בכללים
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המדען של זו  המובחנות בגישות רק נעסוק הדיון לצורך אולם, שני. מצד דרכו
אותם. שהגדרנו כפי החוקר, של וזו

בחקירה, כשלב נתפסת הבדיקה אם לשאלה. התשובה מתבררת מההגדרה
הפסיכולוג על יתרון יש המנוסה לחוקר הבודק, של הבטן תחושות על ומבוססת
זה אס גם אתו, לחיות שניתן לפתרון היא החתירה כזה, במצב פחות. המנוסה
את משרת הוא וכך תפקידו, את הבודקחוקר רואה כך הנחקר. של באמת פוגע
פסיכולוגי, מבחן היא שהבדיקה היא, התפיסה אם זאת, לעומת החקירה.
בהמשך החוקר. על ברור יתרון למדען מדעיים, כללים ועל תיאוריה על המבוסס
את הממחישות נקודות, למספר התייחסות תוך יותר, הדברים את נבהיר

הגישות. שתי בין ההבדלים

בנשמתו, חוקר שהוא בודק, .. להעדיף יש טעות סוג ואיזה נכשל הבודק מתי
לעצמו לתת כדי שקרן, לנבדק לקרוא ספק, של במצב ויעדיף פתרון, לספק ירצה
תיק את המנהלים לחוקרים, ולתת כחוקר, כישוריו את להפגין הזדמנות
במידע גם נעזר הוא כך לשם החקירה. כוון את ולמצות להמשיך החקירה,
דובר שנמצא אדם, ולחקור להמשיך הצדקה יש כאמור, לידיעתו. שהגיע חיצוני
זו חקירה להודות. הנחקר על ללחוץ כדי בממצא ולהשתמש בפוליגרף, שקר
לנושא בהכרח קשורות שאינן קלות, בעבירות להודאות לעתים מובילה

.(1991 ±<ת:51?, 511(11500110) האיש של לאשמתו הוכחה מהוות אבל החקירה,
אס גם חוט. קצה יש ולחקירה כחוקר, והן כבודק הן סיפוק חש הפוליגרף בודק
הגיוני הסבר לתת הבודקחוקר יכול טעות, כאן שנפלה יתברר, זמן לאחר
הנחקר שהרי טעות, הייתה לא זו שבעצם עצמו, את ולשכנע השגוי, לממצא
הבדיקה את שעבר שאדם הסיכויים רבים זאת, לעומת נוסף. מידע הסגיר
ישמע לא הבודק רבים, במקרים החקירה. מהמשך בסיומה ישוחרר בהצלחה,
נמנע  אשם נבדק של הודאה לאחר לו שיש סיפוק ואותו החקירה, על יותר
והתיק תיכשל החקירה להתברר, שלא עלולה היא טעות, נפלה אם גם ממנו.

מתבררת שבהם מעטים, מקרים באותם .(1991 ,?5111015 311011500110) ייסגר
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לא וגם כבודק נכשל הוא כפולה. מכה הבודקחוקר סופג זמן, לאחר הטעות
והבודק השגוי, הממצא את להסביר קל לו יהיה לא כחוקר. יכולתו את מיצה
גם אבל ספק. של במצב יודע" "לא לומר הוא הפתרון במחדל. אשם עצמו יראה
את להסיר כדי בה שאין משום ככישלון, הבודקחוקר בעיני נתפסת כזו תוצאה

החקירה. מעל הערפל
איננה הבדיקה תוצאת שבו במצב, יודע לא שהוא לומר יחשוש לא בודקמדען
בודק נמנעת. בלתי היא שכן ככישלון, בעיניו נתפסת איננה כזו תוצאה ברורה.
את מותיר ושהוא לחקירה, סייע לא שהוא הידיעה, עם בשלום חי גס כזה
ראוי אשם. מנבדק החשד להסרת להוביל שעלול דבר חוט, קצה ללא החוקרים
יחסית אבל יודע", "לא לומר לפעמים נאלץ בודקחוקר שגם להדגיש,
על יתרון יודע" ה"לא תחום להרחבת בכך. להמעיט ישתדל הוא לבודקמדען,

הסוגים. משני הטעויות בהפחתת ממצא לתת האילוץ

הם עדיין ניכר, פעולה חופש מקבלים ציבוריים בגופים הפוליגרף שבודקי למרות
לומר מלא גיבוי ומקבלים נהלים, עלפי הבדיקות את מבצעים לכללים, נשמעים
הגישה את מוצאים אנו זו מבחינה ברור. לא ממצא כשיש יודע", "לא

הפרטי. במגזר בעיקר המובהקת החקירתית
נושא את לפתור הפרטי מהמגזר בודקחוקר של הצורך את הממחישה דוגמא
בביתהמשפט ביטוח חברת נגד מנסור עאדל פריג' שהגיש בתביעה היא החקירה
הפוליגרף בדיגןת תוצאות כידוע, .(3755/95 (שלוםת"א, תקווה בפתח השלום
עלידי לכך מוקדמת הסכמה שניתנה במידה אזרחיים, במשפטים קבילות יהיו
אותם. יחייבו הבדיקה שתוצאות מראש, להסכים גם הצדדים על הצדדים. שני
נגנב, שרכבו באדם מדובר מכרעת. כראיה הפוליגרף ממצא משמש זה במצב
חברת הביטוח. לחוזה בהתאם התגמולים את לקבל הביטוח לחברת פנה והוא
בדיקה לעבור התחייבות על שהחתימו פרטי, חוקר אליו שלחה הביטוח
כספי לו ישולמו בבדיקה, אמת דובר ימצא שאם הובטח, לתובע בפוליגרף.
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בפוליגרף, בדיקה לעבור עליו שחובה לתובע, והבהיר הוסיף החוקר הביטוח.
דבר. לו לשלם חיקנת החברה אין כן יעשה לא ואס

ימצא אם הבדיקה, תוצאות של המשמעות את לתובע להסביר טרח לא החוקר
נבדק התובע הפיצוי. קבלת על מראש מוותר הוא כזה, במקרה שקר. דובר
אמת כדובר אובחן הוא לו, שהוצגו השאלות שבע מבין פרטית. פוליגרף בחברת
היה ניתן לא השביעית בשאלה שקר. דובר נמצא הוא שאלות שתי לגבי בארבע.
הממצא את הדעת חוות בסוף הבודק הבהיר זאת למרות ברור. לממצא להגיע
מספיק אינן תגובותיו כי אם בשקר, חשוד בחזקת הוא "האיש .■ כך ברור הלא
^(23 (פרוטוקול שקר" באמירת מדובר כי משמעי חד באופן לומר כדי חזקות,
דובר בחזקת הוא בדיוק מידה באותה "בעצם בתגובה: קובע קסירר א. השופט

לכאן". או לכאן דבר לקבוע אין ודאי, ממצא באין שהרי אמת,
את המאפיינת לעמימות, סובלנות העדר של הסכנה את הממחישה אחרת דוגמא
דווקא זאת (1981) 82110^0 311(1 1111112מ16111^ של במחקר יש הבודקחוקר,
סטודנטים 30 שובצו בו מעבדה במחקר מדובר שבו. המתודולגיים הפגמים בגלל
מחצית דולר. 5 של גניבה היה הפשע מבוים. פשע של הדמיה קבוצות לשתי
את ביצעו (לא חפים  ומחציתם הגניבה) את (ביצעו אשמים היו הנבדקים
הבדיקה תרשימי מתלמדים. פוליגרף בודקי ארבעה עלידי נבדקו הם הגניבה).
את ערכו שלא פוליגרף, בודקי שישה של לשיפוט נמסרו ובמקביל למחשב, הוזנו
ערוץ כל עלפי גלובלית בצורה שלהם השיפוטים את ערכו הבודקים הבדיקות.
ביטחון מציין הראשון כשהשלב שלבים, שמונה בן סולם על ממצא וקבעו בנפרד,
של בממצא מוחלט ביטחון מציין השמיני והשלב אמת, דובר של בממצא מוחלט
(כל דיכוטומי בניתוח ברור. לא ממצא לקבוע מהבודקים לפיכך נמנע שקר. דובר
וכל שקר, דובר של ממצא כמשקף נקבע יותר גבוה או 5 בדירוג שדורג תרשים
710/0 ש נמצא, אמת) אמירת כמייצג נקבע ממנו נמוך או 4 בדירוג שדורג תרשים
אולם הנבדק, אשמתושל על הצביעו האשמים הנבדקים של התרשימים מבין
ס/490 כך, כבד. היה מפשע חפים נבדקים של מוטעה אבחון של במונחים המחיר
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משמעות אשמה. על בטעות הצביעו מפשע החפים הנבדקים של מהתרשימים
שהנבדק שקבעו הממצאים מכל 0/ק59 על רק לסמוך שניתן היא, הממצאים
(המבוצעת הפוליגרף שבדיקת הייתה, וקליינמונץ זוקו של מסקנתם אשם.

חפים. נבדקים נגד פועלת הביקורת) שאלות בשיטת

שיפוטים של גדול מספר מגלה מציגים, וקליינמונץ שזוקו בנתונים מדוקדק עיון
470/0  ו החפים הנבדקים עבור שנעשו מהשיפוטים 65"/0) 5  ו 4 הביניים בדרגות
תרשימים על מצביעה זו עובדה האשמים). הנבדקים עבור שנעשו מהשיפוטים
בוצעו הבדיקות שכן כך, על להתפלא ואין במחקר, שהופקו רבים, ברורים לא
לנו מאפשר ברורים לא תרשימים של זה גבוה שיעור מתלמדים. בודקים עלידי
לתרשים מחשיד ממצא לתת עצמם המאלצים ששופטים הטענה, את להמחיש

לטעות. מרבים  ברור לא
אזורים, לשלושה וקליינמונץ זוקו של הקביעה דרגות חולקו השוואה, לצורך
ייצגו 8  ו 7 ,6 דרגות הביקורת. שאלות בשיטת הנערכות בבדיקות כמקובל
ממצא 3  ו ,2,1 ודרגות ברור, לא ממצא 5  ו 4 דרגות שקר, דובר של ממצא
עבור שנעשו מהשיפוטים 410/0 ש נמצא, החדשה החלוקה לפי אמת. דובר של
באחוז 420/0 של (ירידה שקר דובר של ממצאים הפיקו אשמים נבדקים
שקר כדובר מפשע חף נבדק אבחון ל ש טעויות 180/0 לעומת הנכונים), השיפוטים
של הממצאים מכל = כך גם זאת לראות ניתן הטעויות). באחוז 630/0 של (ירידה
של יחס (לעומת מוטעים 310/0  ו נכונים 690/0 היו שהתקבלו שקר דובר

הדיכוטומי). בניתוח 590/0410/0

התגלתה הידידותי" הפוליגרף "בודק תופעת הידידותי: הפוליגרף בודק תופעת
על הצביעו ההגנה, לבקשת הפרטי במגזר שנערכו רבות פוליגרף כשבדיקות
שבודקי נטען, .(1975 ,01110) אמת כדובר אשם נבדק אבחון של טעויות
כדי אמת, דובר הוא שלהם שהנבדק לקבוע, נטו הפרטי) בשוק (בעיקר הפוליגרף
בעתיד. בדיקות אצלם ויזמין יוסיף הנבדק את המייצג שעורךהדין להבטיח,
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אצלה המבוטח שהנבדק המעוניינת ביטוח, חברת היא הלקוח קרובות, לעתים
הפיצוי. את לו לשלם לא תירוץ לחברה יספק זה בבדיקה. שקר דובר ימצא
החותר לבודקחוקר, אופיינית תופעה היא הידידותי" הפוליגרף "בודק תופעת
בודקמדען, אצל פחות שכיחה זו תופעה החקירה. רצון את שישביע לפתרון

אותה. משבשת ואפילו החקירה על מקילה אינה זו אם גם לאמת החותר

דנו שבו משפטי, מקרה באותו יש הידידותי" הפוליגרף "בודק לתופעת דוגמה
"הנבדק, כי ובקבעו, אחרת "בהחליטו ואומר: קסירר א. השופט מוסיף קודם.
כלפי והחשדנית העוינת גישתו את הבודק מגלה שקר", דובר לודאי, קרוב
אוביקטיבי". גוף להיות אמור הבודק שכן לכאורה, סיבה שוס בלי וזאת התובע,
מתגלה הביטוח) חברת כלפי (והידידותית התובע כלפי העוינת לגישתו ההסבר
חברת אותה עבור נוספות בדיקות בעבר שערך מסר לפיה הבודק, של בעדותו
של עבודתו שעיקר כך, על אני למד אלה "מדברים ואומר: השופט מוסיף ביטוח.
לכאורה מפחית וזה הנתבעת, וביניהן הביטוח, חברות ולמען עבור נעשית הבודק

שלו". האובייקטיביות ממידת
להפנות ניתן כזו דרישה אבל אובייקטיבי. להיות היא הפוליגרף מבודק הדרישה
של אובייקטיביים היותר המרכיבים על החלטתו את המבסס לבודק, רק
במקרה או החקירה, את שמשרת הבודקחוקר הבדיקה. תרשים כמו הבדיקה

■ ולכן, שלו, הבטן לתחושות מכריע משקל נותן הלקוח, את הפרטי המגזר של
בסעיף יותר נפתח הזה הנושא (את והלאה ממנו היא לאובייקטיביות דרישה

הבא).

שקר דובר שנמצא הנבדק, את לחקור שש החוקר הבדיקה: לאחר החקירה
שלאחר החקירה תוצאות לעתים, ברור. איננו לגביו שהממצא או בבדיקה
החקירות מכלול את לכן מבטא הממצא הפוליגרף. ממצאי את משנות הבדיקה
על להתפלא, אין ואחריה. במהלכה הבדיקה, לפני הבדיקה בחדר הנבדק שעבר
לבין הבדיקה תרשים מצביע שעליו הכיוון בין סתירה מוצאים שלעתים כן,
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את שאב מאין להסביר לעתים, קשה, כזה לבודק הבודק. שנתן הממצא
אובייקטיבית. בדיקה של באצטלה בטן תחושות על מבוסס שזה משום הממצא,

סומך הוא לכן ידו, לסמוך יוכל שעליהן אובייקטיביות, עדויות מחפש המדען
שיפוט, להטיות ער שכזה בודק הבדיקה. בתרשים שמתגלה מה על בעיקר
ינסה הוא לכן, הממצא. על להשפיע שעלולות הטיות חשוף, הוא שאליהן
יהסס הוא הבדיקה. תוצאות את המכתימיס אחרים, מידע ממקורות להתעלם
שהוא משום שקר, דובר נמצא זה אם גם הבדיקה, לאחר הנבדק את לחקור
מצוי שבהם המיוחדים, לתנאים רגיש גם הוא מגבלות. יש שלבדיקה מבין,
לו ולמסור החוקר את לרצות לרצון ההערכה, לפחד השקיפות, לאשליית הנבדק,
את עשה. לא שהוא במה להודות גם וכך לו יניח שזה כדי רק רלוונטי לא מידע
החקירה את המנהלים לחוקרים אפוא, להשאיר, המדען יטה החקירה המשך

אחרים. בתנאים

את רואה החקירתית בגישה המחזיק התוצאה: חשיבות מול ההליך חשיבות
המידע התקבל דרכים באלה משנה זה ואין עיניו, לנגד (הודאה) התוצאה
והיא זמן, פרק לאותו נכונה שהיא תוצאה התקבלה שאם הוא, הרעיון מהחשוד.
אף על נכונה לתוצאה לצפות יש הבאות בפעמים שגם הרי החקירה, את מקדמת
הושגה שבה בדרך חשיבות רואה המדעית, בגישה המחזיק ההליך. של הפגמים
השיטה, בכל פגם יש פגום, הליך יסוד על התקבלה נכונה תוצאה אם התוצאה.
יגלה לכך, בהמשך דומה. בהליך שהתקבלה תוצאה על בעתיד לסמוך ואין
מעורר שההליך התיאורטיות בשאלות הבדיקה, בהליך עניין הבודקמדען
שיטת של המגבלות את ולהבין יותר ללמוד אותו מניע זה השיטה. ובתקפות
הבדיקה הליך את למד הבודקחוקר לעומתו, משתמש. הוא שבה הבדיקה
בהמשך לדעת. שצריך כל את יודע כבר הוא בדרישות ומשעמד הפוליגרף, בקורס
ופחות החקירה, על ובהשלכותיה הבדיקה בתוצאת עניין יותר מגלה הוא לכך,

הבדיקה. בהליך

126



6 מסי וחברה משטרה 2002 תשס"ב

בתום הסתיימה: שהבדיקה לאחל הביקורת לשאלות ביהס הנבדק עדכון
איננו והחוקר מתשובות, יותר רבות שאלות עם הנבדק נותר בפוליגרף הבדיקה
סודיות על שומר הוא שבכך הוא החוקר של השיקול לתהיותיו. מענה מספק
יהיה ניתן לא הכלל נחלת יהפכו השיטה עקרונות אס זו, תפיסה לפי השיטה.
כאן שיש חש בפסיכולוגיה, בסיסית הכשרה שלו אדם כל בעתיד. בה להשתמש
מידע הנבדק מקבל פסיכולוגי ניסוי כל שבסיום הוא, ברזל כלל חמור. אתי פגם
את וסוגרים הטיפול, תחילת עם הפצע את פותחים פסיכולוגי בטיפול הניסוי. על
נועדה המטפל של מההכשרה נכבד חלק הטיפול. סיום לקראת פתוח שנותר
ואין פצעים, לפתוח נהוג בחקירה בטיפול. שנפתח הפצע את לסגור אותו ללמד
יציג החקירתית, בגישה המחזיק פוליגרף, בודק אותם. לסגור לצורך מודעות כל
לאותו עושה זה מה המתבקשת השאלה את לעצמו יציג לא אך לנחקר, שאלות
בין האמת בדוברי בעיקר פוגע זה לכך. הוכשר לא שהוא משום פשוט נחקר,
ואשר שנשאלו, הביקורת שאלות פשר מה עצמם לבין בינם התוהים הנחקרים,
יתגבר מקרים שבהרבה להניח, מותר בכנות. השיבו אם ספק להם יש לגביהן
מבין מעטים עבור אבל שלו. הוודאות וחוסר הלבטים על זמן לאחר הנחקר

רצויים. לא לכוונים ולהתפתח להתגלגל עלולים הדברים הנבדקים,

נוספת בעיה הסתיימה: שזו לאחי הבדיקה לתוצאות ביחס הנבדק עדכון
את שמנהל האיש בדרךכלל, בתוצאה. הנבדק את מעדכנים שבה לצורה קשורה
לעשות יכול והוא הנבדק, ולא התוצאה את שמקבל זה הוא החקירה תיק
של ממצא שקיבלו שלאחר חוקרים, של דוגמאות יש כרצונו. שימוש בממצא
לבחון כדי רק בבדיקה נכשל שהוא לנבדק הודיעו הפוליגרף, מבודק אמת דובר
חוג את בכך ישתף והוא בבדיקה, אמון מאבד הנבדק כזה, במצב תגובותיו. את
קיים לכך, בהמשך בה. תפגע הבדיקה ביעילות קיצוני אמון אי ומכריו. ידידיו
שהוא לו ונאמר שונים, חשמליי5 לאביזרים חשוד נקשר שלפיו חקירה, תכסיס
על נחקר והוא שקר, דובר נמצא שהוא לו מודיעים זמן לאחר בפוליגרף. נבדק
הוא ובכך כאלה, חקירה בשיטות להשתמש להתפתות עלול חוקר  בודק כך.
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להשתמש הפיתוי מפני יותר חסין מדען  בודק יושב. הוא שעליו הענף, את כורת
רואה שהוא משום והן לסכנות יותר מודע שהוא משום הן כאלה, בשיטות

שלו. המקצועית באתיקה פגיעה כזה במעשה

דיון  המשטרתית בחקירה הפוליגרף של מקומו

לתחושה, מוביל התוצאה, על דגש עם הפוליגרף של החקירתית התפיסה אימוץ
את מסירה זו שגישה לציין, חשוב אולם, נכון. שימוש בפוליגרף נעשה סוף שסוף
חקירה בהליך שמדובר בפירוש, לומר ויש בפוליגרף, מהבדיקה המדעית החסות
אין ולכן הבודקחוקר, של הבטן תחושות על בעיקר מבוססת שתוצאתו נוסף,
כלי בחזקת איננו הפוליגרף ותקפות. מהימנות כמו לשאלות משמעות כל
למטרותיה וכפוף החקירה את משרת הוא ככזה. להציגו ואין אובייקטיבי,
בודק של המקצועי השיקול על עדיפים החקירה שיקולי ולכן, הטווח, קצרות

הפוליגרף.
של לטעות הובילה הפוליגרף בדיקת תוצאת שבו מקרה, נציג הדברים להמחשת
של רצון בגלל שווא, להודאת מכך וכתוצאה שקר, כדובר מפשע חף נבדק אבחון
את מביא (1997 ,353111£ (אצל (1976) 6^1161 המזמין. את לרצות הבודק
הזעיק הוא מתה. אמו את וגילה לביתו שחזר ,18  ה בן ריילי פיטר של סיפורו
ריילי אמו. את רצח שריילי חשד התעורר אותו. לחקור החלה וזו המשטרה, את
הסכים. והוא בפוליגרף, להיבדק לריילי הציעו החוקרים זאת. הכחיש עצמו
זה מסוג בבדיקה הקושי שקר. דובר ונמצא לבדיקה ריילי הגיע אלה בתנאים
ונבדק שנרצחה, לאחר אמו גופת גילוי כמו קשה חוויה שעבר שאדם בכך, הוא
חוויה לאותה הנוגעות לשאלות יותר להגיב עלול בפוליגרף, זה בעניין
במות אשם לא או אשם להיותו קשר בלי אחרת, שאלה לכל מאשר טראומטית
לנקוט לפחות או ריילי את לבדוק לסרב חייב יה ס מקצועי פוליגרף בודק אמו.
אמת. דובר נמצא הנבדק אם רק ממצא נמסר שלפיה כיוונית, חד בדיקה בשיטת
בודק של המקצועי לשיקול החקירה צורכי קדמו ריילי של שבמקרה אלא
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החוקרים כשמשימת עיקרי, לחשוד הפך הוא בבדיקה, ריילי משנכשל הפוליגרף.
ריילי שעבר השינוי את מגלים החקירה שתמלילי מציין, 111161ג8 הודאה. היא
כאילו נראים "הדברים ספקות, הטלת וגדל, הולך בלבול דרך האשמה מהכחשת
הגיעה החקירה מפורטת. הודאה על חתימה ולבסוף זאת", שעשה זה הוא אני
בלתי הוכחות עולות יותר מאוחר ששנתיים אלא מוצלח. פתרון לידי אפוא

הרצח. את לבצע היה יכול לא שריילי בבירור, המראות, תלויות,

בכל ממצא למסור הבודק של הצורך הוא החקירה את לרצות הרצון של אחר פן
ממצא, לנפק הרצון עקב שנגרמה טעות המציגה בדוגמא, זאת נמחיש מחיר.
0£8116 ברור. איננו הבדיקה שתרשים בשעה המזמין ציפיות את תואם שיהיה
ששכנתו סויר, תום בשם אדם של סיפורו את מביא (2000 |ת¥, (אצל (1989)
השכנים, יתר לגבי שעשו כפי עדות, ממנו גבו המשטרה חוקרי בחניקה. נרצחה
נוספת לחקירה לכן זומן הוא ומוטרד. עצבני נראה הוא עדותו, את כשמסר אבל,
נערך זה בשלב אלכוהוליסט. היה שהוא מסר, בחקירתו הממטרה. בתחנת
תרחישים הצעת עלידי לחקירה "לסייע" הנחקר התבקש שלפיו חקירה, תרגיל
חשב הוא ברצון. נענה בלשים, סרטי חובב שהיה סויר, הרצח. לביצוע אפשריים
שבמהלך נמצא, ברצח. להאשימו לחוקרים גרמו ואלה תרחישים, מספר על
יכול הרוצח שרק חסויים, חקירה פרטי תשעה סויר הסגיר התרחישים, סיפור
אותם שכל החקירה, תמלילי של בדיקה העלתה יותר מאוחר אותם. לדעת היה

חקירתו. במהלך החוקרים עלידי לסויר נמסרו מידע פרטי
כמו בפוליגרף. להיבדק לו הוצע כן, ועל וכול, מכול החשד את הכחיש סויר תום
שהוא שידע סויר, שיער. קווצת ממנו ונלקחה אצבעות, טביעות לתת נדרש כן,
התוצאות להיבדק. והסכים הפוליגרף, בבדיקת יתבררו שהדברים האמין חף,
שנעשתה הבדיקה, תרשימי בבדיקת שקר. דובר נמצא והוא פניו, על טפחו
כל ואין ברור, בלתי הוא שהתרשים נמצא, תלוי, בלתי בודק עלידי יותר מאוחר
ואת עצמו את המכבד בודק שיקר. או אמת דיבר סויר אם לקבוע אפשרות
מהחקירה חלק שהיה סויר, של הבודק יודע". "לא לומר חייב היה מקצועו
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למסור עצמו את והכריח ברורות, לא בתוצאות להמעיט השתדל לה, ומחויב
החקירה. ציפיות את שתואם ממצא,

האשמה את הכחשתו בטחונו. התערער הבדיקה, ממצאי סויר לתום משנמסרו
מאמין הוא שאין הוא, לומר היה שיכול וכל כקודם, תקיפה עוד הייתה לא
לדרישתם נכנע משלא ברצח. מעורב שהיה זוכר הוא ואין לו, שמיוחס את שעשה
עם שערותיו שהשוואת לו, ומסרו נוסף, חקירה בתרגיל החוקרים נקטו להודות,
והודה נשבר סויר נכון). היה לא שכמובן (מה זהות הקורבן על שנמצאו השערות
החוקרים להשיב. ידע לא זאת, עשה איך לפרט החוקרים ממנו כשביקשו ברצח.
היתר בין נכון. שהיה חשבו שהם לתרחיש אותו שכיוונו מנחות, בשאלות לו עזרו
בכך. גם הודה סויר אותה. שחנק לפני השכנה את אנס שהוא לו הציעו

נאנסה. לא כלל שהנרצחת התברר הרפואי, הדו"ח משהתקבל

רק הוא אם גם המטרה, את משרת והמכשיר חשיבות, אין הבדיקה להליך אם
למנוע הצדקה אין השקיפות, אשליית את בו ומחזק הנבדק, את מפחיד
כאמור, פוליגרף. כבודקי לשמש החקירה, ליחידות הכפופים מנוסים, מחוקרים
את לרצות הבודק של ברצון הקשורות שיטתיות, טעויות ריבוי הוא המחיר
ברור. איננו הבדיקה תרשים אם גם ממצא, לספק הבודק של ובצורך המזמין,
בעתיד להציג אפשרות כל ויחסמו נפוץ, לחיזיון השווא הודאות את יהפכו אלה

הפלילי. במשפט כראיה פח"ם, בדיקות כמו, בדיקות

הטעויות את רבה במידוי? לצמצם עשויה מדעי, כלי בפוליגרף הרואה הגישה
האובייקטיבית, האמת אחר החיפוש את מדגישה המדעית השיטה האלה.
לחיות אותנו מלמדת זו שיטה ומיד. הכול לדעת הצורך את מלספק ונזהרת
פוליגרף שבודק מכאן, וודאות. לאי סובלניים ולהיות הארעיות, עם בשלום
ויהיה החוקרת, ליחידה ולא לאמת מחויב להיות ידע הזו, הגישה עלפי הפועל
הטווח ארוך המקצועי השיקול נדרש. כשהדבר יודע" "לא לומר מלא גיבוי לו
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כגורם מוצג להיות יכול והפוליגרף החקירה, של הטווח קצרי לשיקולים קודם
אובייקטיבי.

את מחייב הדבר לתוצאה. שהביא ההליך, תקפות על דגש שמה המדעית הגישה
הבדיקות, על מקרוב לפקח מוטל שעליה אחת, מרכזית ביחידה הנושא ריכוז
ביחידה הפוליגרף שילוב להמשך חותרת זו תפיסה איכות. ביקורת ולבצע
מבחני של סטנדרטית העברה על קפדנית שמירה (מז"פ). המשטרה של המדעית
הבדיקה ממצאי בפני ביתהמשפט שערי את גם בעתיד לפתוח עשויה הפח"ם,
שיוכלו החקירה, יחידות תהיינה מכך המרוויחות ביפן. שנהוג כפי בפוליגרף,
בעת, בה הגילויים. מספר את שיגדיל וקביל, נגיש חקירה באמצעי להיעזר
לחקירה יסייעו יותר, הסטנדרטית בגרסה הביקורת, שאלות בשיטות בדיקות
החקירתית. הגישה על המדעית הגישה את להעדיף לכן יש המתקדמים. בשלביה
חוקרים אצל מעוררת המדעית שהגישה לכך, ערים להיות חייבים זאת, למרות
עלידי בו ושימוש דיו, מנוצל איננו הכלי של שהפוטנציאל ההרגשה, את רבים

יותר. טובות לתוצאות יוביל החקירה, כדי תוך השטח, אנשי
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 172135 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (15ח!1ק6}?) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

ני1יורק במשטרת 0€]\1?87,\1 ה תכנית
20001999 במשטרתישלאל: 1יישומה

שבתאי** ועופר גולדשלג* מאיה
<,/6 מ./*? $*£ת א66טל/.י6ל"*/, האודישן, 6$* אחלןר, א?/ל א0קח,

ק'גקטין/.. ק*//,יקל©י0ק 2קג"אי/,///!)י17,
6/.י מ./£ל /*0 9א66>יח.>6{^/, 0א/?י'*י/ *1יס1# ק3>/ קל;?, .*

^2>?0^ 0'*/ל/4/קע /?ק/0 75//? ,2^^/ קי//' ק/י/''גלעל/. >/,מ.ע/ק/

ניויורק, במשטרת 1994  ב שהונהג הארגוני, השינוי את מציג זה מאמר
מהות וילק. יהודה המפכ"ל בתקופת משטרתישראל, עלידי 1999  ב ואומץ
תחנות מפקדי חיזוק תוך וייעולה, המשטרתית המנהיגות שיפור היא השינוי
הפשיעה כנגד לפעול סמכות והאצלת אחריות הטלת באמצעות המשטרה,
נתונים ניתוח מול נבדק המפקדים תפקוד תגובתי. רק ולא אקטיבי באופן
תכנית הטמעת הליך את בוחן זה מאמר המשטרה. תפקוד אודות סטטיסטיים
בניו התכנית הפעלת לדרך השוואה תוך במשטרתישראל, 7.\/81ק1/\001  ה
התשתית את עדיין חסרה שמשטרתישראל היא, המרכזית המסקנה יורק.
הדרושים הארגוניים השינויים את להטמיע עלמנת והטכנולוגית, הארגונית
לשעבר, המפכ"ל בתקופת כאן, קיבל 1\^87?1א00 התכנית. הפעלת לצורך
אך התחנות, מפקדי של פעילותם על שיטתית ביקורת של ביטוי וילק, יהודה
מהמפקדים. התפקוד דרישות שינוי מבחינת הארגונית ממשמעותו איבד
עיקריו על ולא התהליך תשומות על רב דגש שמה הישראלית התכנית

המרכזיות. ומטרותיו
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ויישומה ניויורק במשטרת 00\1?5141 ה תכנית ושבתאי גולדשלג
20001999  במשטרתישראל

פשיעה, מיפוי פשיעה, 16ת011, §מ1קק3]^1 ,00\1?31,\7 מפתח: מילות
ומדדים". יעדים לפי "ניהול בפשיעה, לחימה ס?¥נ>,

"1116 13681 6*601111^6 18 1110 6ת0 ^110
1138 86ת86 11§ג01מ6 10 ^10ק §004 ת6מז
10 (10 1131י\\ 116 18מ3'\\ 010116, 1<1ז3

£5611631131111 11§011מ6 10 ק66<1 60111

§ח111)נ)16ת %'1111 *116111 ^11116 1116}' 010

11."

.(1998)ת1613110מ11113י\\

מבוא

תכנית באמצעות המשטרה התייעלות מתהליך חלק מהווה 1^81?^נ00  ה

כניסתו עם ,1994 בשנת (ס?¥א) ניויורק במשטרת שיושמה חדשה ניהול
האמונה, על מבוסס 001^?81.\1 ה ת3#0ז16ז^1111^\. חמפכ"ל של לתפקיד
הייתה התהליך מטרת הפשיעה. שיעורי על להשפיע ממש של יכולת למשטרה כי
המשטרה הגדרת שינוי תוך הפשיעה, רמת בהורדת המשטרה תפקוד את לייעל
אחריות והעברת הפשיעה, לרמת ואחראי יוזם לגורם מגיב מגורם תפקידה את
בניויורק התהליך תוצאות הרמות. בכל המשטרה לפיקוד זה לתהליך ישירה
ברמת 25.90/0 של ירידה חלה 19951993 השנים בין במיוחד: מרשימות היו
767 בניויורק נרשמו לדוגמא, ,1997 בשנת .(1996 ,9651>#6) בעיר הפשיעה
בניויורק רצח מקרי 2245 לעומת ,1967 מאז ביותר הנמוך המספר  רצח מקרי
היא בניויורק, זו תכנית הפעלת של המרשימות תוצאותיה בעקבות .1990  ב
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(עלידי בישראל זה בכלל ובעולם, בארצותהברית נוספים במקומות אומצה
/(1999 באוגוסט וילק, יהודה רבניצב דאז, המפכ"ל,

מתן תוך המפקדים, של אחריות לעודד נועדה החדשה הניהול אסטרטגיית
כראוי שינהלו עלמנת המקומיים, למפקדים נדרשים ומקורות נרחב דעת שיקול
ותנאי הפשיעה ברמת גבוהה עדכון רמת מהמפקדים דורשת הגישה יחידתם. את
אינה המשטרה מטרת כי ברורה, הבהרה תוך אחריותם, באזור החיים איכות
התגבשה זו גישה לצמצומה. ולהביא עמה "להתמודד" אלא לפשיעה ''להגיב"
של שבועיים במפגשים המתבטא 1\/.81?1'^0כ<, הקרוי להליך השנים במהלך
בבחינת עוסקים אלה מפגשים התחנות. מפקדי עם הבכיר המשטרה פיקוד
והזרמת השטח בצורכי הבכיר הדרג עדכון הפשיעה, צמצום בנושא תפקודם
משטרתיים פנים (גורמים לתהליך הרלוונטיים הגורמים כל בין יעיל מידע

כאחד). קהילתיים וגורמים

שימוש גם כמו בתהליך, לעין ביותר הנראה החלק היא שסטטיסטיקה למרות
החלק זהו אין סטטיסטי, ניתוח על המתבססות חדשות, פשיעה ניתוח בשיטות
לידי הישר התחנה על הבעלות ואת האחריות את מעביר זה הליך שלו. המרכזי
אשר התחנות, מפקדי של ויוזמת אמיצה מנהיגות על הוא הדגש התחנה. מפקד
הודות תוצאות ולהשיג באזורם, הפשיעה רמת על אחריות לקחת נדרשים
של הישראלית הגירסה (ואמנם, וליצירתיותם לתעוזתס ליוזמתם,
"מנהיגות במשטרתישראל מיישמיה עלידי כונתה 0€^1?81;\1  ה

בתנופה").

בנושא ספיר, האוורד דאז, ניויורק, משטרת נציב עם משטרתישראל קציני מפגש סקירת 1

וחברה" "משטרה של 3 מס' בגיליון התפרסמה בארץ, השיטה יישום ערב קומפסטט,
(המערכת).
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ויישומה ניויורק במשטרת 1'^31?4>ז00  ה תכנית ושבתאי גולדשלג
20001999  במשטרתישראל

החדשה גישתו את הגדיר ^1111301 61^1011 דאז, ניויורק משטרת נציב
עבור הפושעים לקוח, היא המשטרה עבור "האוכלוסייה כך. המשטרה לתפקוד
והפחתת מכירות אנשי הם הארגון בתוך השוטרים המתחרים, הם המשטרה
הייתה זו גישה הפנמת .(1996 ,1168^611) הארגון" של הרווח היא הפשיעה
הפשיעה, מפני החברה של העיקרי כמגן הארגון תפקוד את לשפר לדעתו, צריכה,

הושגה. אכן זו ומטרה
ניתן דומות תוצאות כי מצפייה, נבעה משטרתישראל עלידי התכנית אימוץ
הישראלית. למציאות והתאמתם התכנית עיקרי יישום תוך בארץ, גם להשיג
הטמעתה ותהליך החדשה הניהול תכנית את לבחון זה מאמר של מטרתו
יכולה הנוכחית במתכונתה האם בשאלה, התמקדות תוך ובישראל, בניויורק
משטרת של לאלה דומות לתוצאות להגיע בישראל 00?4?81^1 ה תכנית
יש בלבד. וילק יהודה המפכ''ל של בתקופתו מתמקד המאמר כי. יצוין, ניויורק.
ובאופן ד±/81?001/1  ה של ברציונל שינויים חלו שכן, זו, להדגשה חשיבות
ינואר בתחילת לתפקידו אהרונישקי שלמה המפכ"ל של כניסתו מאז יישומו,

.2001

001\!?8?.\7  ה לרעיון התיאורטי הרקע

כללי

(1998) 1ת11כו615¥\ 61 31. של מחקר הצעת על ככולו רובו מתבסס זה פרק
הברית. בארצות שונות במשטרות ויישומו 00^1?81^1 ה מהות לבחינת
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הפילוסופיה

את להגביר במטרה שפותחה מודרנית, ניהול שיטת בעיקרה היא 0€^1?81^\1
החיים איכות רמת את ולשפר אותה לייעל ניויורק, בעיר הפשיעה על הפיקוח
המבטיחים עקרונות, על המבוססת ניהול משיטת רבות שאבה התכנית בה.

8*£131§10 שנקראת הארגון, מטרות כלפי הניהולי הדרג של ומסוגלות מחויבות
של בעבודתו נטועים זו ניהול שיטת שורשי .8113*6§10 010106 או ע1615111<1.62

בשנות לראשונה אומצו אלה עקרונות .'60  וה '50  ה בשנות ק11111? 86121110^

ממשלתיים. לגופים שווקו יותר מאוחר ורק הפרטיהעסקי, בסקטור '80  ה

התכנית: מתבססת שעליהם אסטרטגי, ניהול לשיטת עקרונות שישה קיימים
בסיסיים ארגון בערכי התמקדות באמצעות הניהול מטרות הבהרת .1

 (במשטרה ממשית להגשמה ניתנים הם שבו למצב, הבאתם או והגשמתם
הפשיעה). שיעורי וצמצום הציבורי הסדר על פיקוח היא המטרה

בלקסיקון השטח" ("גורמי הארגון בתוך אופרטיביים לגופים עדיפות מתן .2

הארגון. בתוך (המטה) ניהוליים גופים עלפני המשטרתי)
הבסיסיים הערכים הגשמת את להשיג כדי הניהולי, הפיקוה הפשטת .3

המטה). לבין השטח בין הקשר (הפשטת
ככל מוקדם בעיות לזהות כדי הארגונית, הסביבה בבחינת רגישות העלאת .4

קיימים נתונים בסיס על מתאימות תגובה אסטרטגיות ולפתח האפשר,

האסטרטגיות של קידום לאפשר עלמנת ארגונית, גמישות העלאת .5

ביותר. המבטיחות

כלומר הקיימות, האסטרטגיות להערכת אמפיריות ניתוח שיטות ניצול .6

והערכים המטרות מול אל הארגון תפקוד להערכת מדעיים בכלים שימוש
לעצמו. שהציב
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ויישומה ניויורק במשטרת 00^1?147$  ה תכנית ושבתאי גולדשלג
20001999  במשטרתישראל

במיוחד המותאמת לעיל, המתוארת לזו דומה ניהול שיטת היא 0€^[?81^\7
(1998) 1תג1ג6131¥\י 6* 31. והסדר. החוק לאכיפת האחראי כארגון למשטרה

8113*6§10 ?101)1601) אסטרטגי" בעיות כ"פתרון זו ניהול שיטת מגדירים
המתפקדים משטרה, כמו ארגונים עבור במיוחד אפקטיבית זו שיטה §111י'\801).

אלה, בתנאים הארגון תפקוד את לתכנן עלמנת יציבה. ולא דינמית בסביבה
לשינויים נכונה להגיב עלמנת וכוללת", רחבה מצב ב"תמונת צורך קיים
בהתאם משאבים, ובשינוע המידע בניצול הוא הגישה של יתרונה התכופים.

יותר. טובות תפקוד תוצאות להשגת כדרך הארגון על הנכפים לשינויים

אפשרי איננו ניויורק, במשטרת שהתרחש לזה דומה גודל בסדר ארגוני שינוי
התקין. תפקודו את מהארגון המונעים בקשיים, הארגון הנהגת של הכרה ללא

לשינויים בסיס שהיוו מקדימים תנאים מספר מונים (1998) ^6151)11111 61 31.

:00^?81^1 של העבודה בשיטת

והבירוקרטי המסורתי השיטור של האמיתי כישלונו לצד הכישלון תחושת .1

כישלון הפשיעה; מפני ציבורית חרדה ועם הפשיעה שיעורי עם בהתמודדות
השיטור לשיטות אקדמי לעג מצוקה; ובקבוצות במיעוטים הטיפול
אישית אבטחה שירותי מתן בתחום הפרטיים הגופים מצד תחרות הנהוגות;
מידת כלפי הגישה את לשנות חייבת הייתה המשטרה אלה, כל בשל ועוד.

הפשיעה. לרמת אחריותה
כאובדן השוטרים בעיני שנתפס הקהילתי, השיטור כלפי אמביוולנטי ייחס .2

ועבריינות. פשיעה במניעת מיקוד וכאובדן וריכוזיות, שליטה
קבלת כתהליך אסטרטגית בחשיבה לצורך המפקדים מודעות עליית .3

0313 611¥תנ1 1)60151011 תכנון ועל קודם מידע על המבוסס החלטות

.^131011§
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מניעה שיטות ואודות ובאיכותו לפשע סיבות אודות הידע בכמות עלייה .4

לפשע. יעילות
חדישות), מחשוב טכנולוגיות (בעיקר מפותחות לטכנולוגיות נגישות .5

מידע העברת תוך נתונים, של גרפית הצגה ניתוח, ניהול, המאפשרות
אמת. בזמן למשתמשים

והכשרתם ואפקטיביות, חדשות ניהול לשיטות משטרה מפקדי חשיפת .6

לייעול רלוונטיים מקצועיים חוץ בגורמי היוועצות תוך בהן, לשימוש
הארגון. ניהול תהליכי

= קשות ארגוניות פנים מבעיות ניויורק משטרת סבלה אלה, תנאים לצד
קיים שלשמה הפשיעה, צמצום  העיקרית המשימה חשיבות תחושת העדר .1

הארגון. (לדעתם)
הפשיעה. צמצום בתחום תפקידם במילוי הארגון ממפקדי נמוכות ציפיות .2

קרימינולוגיות תיאוריות של ניצול וחוסר המפקדים, בקרב יוזמות העדר .3

איסדר עם להתמודדות יותר יעילות דרכים אחר לחיפוש כדרך חדשות,
פשיעה. ועם

אפקטיבית. עבודה לקדם יכול שאיננו פרודוקטיבי, ולא ארכאי ארגוני מבנה .4

ולהתאים ליזום יכולת בלי המטה, עלידי כבולים בשטח מפקדים
שירותם. באזור לדרישות התואמות בפשיעה, ללוחמה חדשות אסטרטגיות
תהליכים הציבור, בטחון בעיות פשיעה, שיעורי אודות נגיש מידע העדר .5

ועוד. הפשיעה באפיוני ושינויים
השטח לדרישות והתאמה תמרון יכולת חסר היה הביניים בדרג הפיקוד .6

זמנית. בו הגבוה והפיקוד

הפיקוד בשיתוף הארגון תפקוד לשינוי תכנית גובשה לעיל, שצוינו התנאים לאור
השינויים עיקר לשירותה. שעמדו ארגוניים ויועצים ניויורק משטרת של הבכיר
חיוביות יוזמות ניצול באמצעות הפיקוד רמות כל אחריות בהעלאת התמקדו
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ויישומה ניויורק במשטרת 00^1?7$^7 ה תכנית ושבתאי גולדשלג
20001999  במשטרתישראל

הפשיעה לצמצום עקרונות ארבעה אומצו במקביל, כאחד. שליליות ויוזמות
הארגונית ל"מנטרה" בהמשך שהפכו השלבים, ארבעת של פעולה ופילוסופיית

: (2001, 1)131ז0(101'\[ ; 1998 3131*011 ;1999 16ק13> ;1996 ,968^11)

היסוד הנחת  הארגון רמות לכל הנגיש אמת ובזמן מדויק במידע שימוש .1

בארגון הרמות בכל שוטרים כן, על למנוע". ניתן לנבא, ניתן "אם היא
וזמן התרחשותם מקום הפשעים, סוגי אודות מדויק למידע זקוקים
ונכונות מודעות להשיג עלמנת ומבצעיהם, נסיבותיהם התרחשותם,
אפקטיבית משטרתית לתגובה הסיכוי הרמות. בכל היא גס מכוונת לפעילות
באופן נאגר מידע שבידיה. המידע לדיוק פרופורציונלי באופן עולה לפשע
סוג של מרכיבים עלפי ומפות טבלאות באמצעות נעשית והצגתו אלקטרוני,
הפעילות מקום העבירה, התרחשות זמן העבירה, התרחשות מקום הפשיעה,

ועוד. וזמנה הפעילות סוג המשטרתית,
הטקטיקות  ספציפיות בעיות לפתרון ביותר היעילות הטקטיקות בחיית .2

"אי בפשיעה. המשתנות למגמות להתאמה וניתנות גמישות להיות צריכות
ברורה טקטיקה לפתח חייב מפקד כלומר, לכישלון". תכנון הוא תכנון
על ולא פשיעה מניעת על הדגש מתבטא זה בשלב בפשיעה. לטיפול ויעילה

בלבד. תגובה
המוצעות. הטקטיקות של ליישום ומשאבים אנשים של מהירה פריסה .3

חדשים. לאתגרים לענות עלמנת המשאבים בניהול גמישות כלומר,
להשיג עלמנת בה והמאבק הפשיעה אודות פוסקים בלתי והערכה מעקב .4

רמות כל של יחס בשינוי התמקד השינוי עיקר  הנדרשים השינויים את
צמצום  כארגון המשטרה של העיקרית למטרה אחריותם לרמת הארגון
מטרה בהשגת המסייעות חדשות ניהול שיטות ליישום במקביל הפשיעה,
.והשלכותיה המשטרה פעילות בהערכת תמידי שימוש דורש זה תהליך זו.

הפשיעה. מצב על
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הטכנולוגיה

גבוהה, בתדירות המשתנים בתנאים המתפקד בארגון לכן, קודם שצוין כפי
ביותר רבה משמעות נושאת עדכניים, נתונים על המבוססת עבודה, סביבת
חדשה, ניהול שיטת ביישום במידע שימוש על שהושם שהדגש מכאן, לתפקודו.
נגיש, במידע הוא המרכזי הצורך .00^1?87;\7  ה בתכנית ביטויו את מצא
לאחזור וניתן 0110116 רמת כמעט של רמה עד מעודכן ויזואלית, קליט

רבים. נתונים בחיתוכי

פשיעה מיפוי והיא חדשה  ישנה נתונים עיבוד שיטת יזמה ניויורק משטרת
על משטרתית פעילות של ההשפעה מידת למדידת כדרך ,(0111116 (§מ1ק(1ג1^

הפשיעה, במיפוי השימושים היו בלבד מעטים האחרונה, לתקופה עד עבריינות.
עם ולספקן. אלה מפות ליצור שיכלו אכיפה, סוכנויות אותן היו מעטות וגם
עתיק הוא וגורמיהן בעיות אבחון לצורך מיפוי בשיטת השימוש ניסיון זאת,
מיפה 1854  ב אשר ,8110\¥ ד"ר של הוא הראשון המפורסם המקרה ימים.
הדימוי למרות בעיר. מים מאגרי מיפוי בשילוב הכולרה מוקדי את בלונדון
משטרתי משרד כל כי קולנוע, ולסרטי לתקשורת הודות בעיקר בציבור, הקיים
ביצוע מקום את המסמנות סיכות, ועליהן צבעוניות במפות מצויד להיות אמור
מפות לספק יכלו אשר מעטות אכיפה סוכנויות לאחרונה עד היו בעיר, העבירות
טוב המצב בישראל (דווקא הפשיעה התפשטות נושא את לבחון כדי אלה,
הדגם וחיקוי המשטרתי המודיעין של העבודה דרכי עקב בעיקר זה, בתחום
בין והישוו ,1829  ב בצרפת נבנו ראשונות פשיעה מפות זה). בתחום הצבאי
הרכוש בתחום הפשיעה רמת לבין שונים באזורים צרפת תושבי של השכלה רמת
ניתוח בשיטות ההתעניינות ירדה הזמן במשך באזורם. אדם נגד ובעבירות

מיפוי. באמצעות פשיעה
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20001999  במשטרתישראל

היעדר ובשל הרב הביזור בשל יותר, עוד השיטה פיתוח התאחר בארצותהברית
נתונים של בברית, השונות המדינות בין משותף בסיס על אחידה איסוף שיטת

פליליים. נתונים ושל דמוגרפיים
רק עלה מחשב, באמצעות הוויזואליות הפשיעה מפות הפקת את למסד הרעיון
מפות להפקת האפשרות סביב ההתלהבות למרות המאוחרות. השישים בשנות
יכול אשר כאמצעי, זו ניתוח שיטת בלבד מעטות משטרות אימצו ממוחשבות,
התחשבות תוך פותחו שהמפות מהעובדה, בעיקר נבע הכישלון לארגון. לתרום
זו לשיטה התייחסה האקדמיה גם ארגוניות. ולתפיסות לתיאוריות בלבד מעטה
חשיבות וללא בלבד טכנולוגיים מרכיבים בעל גרידא, משטרתי עניין כאל
שמשרדי משוכלל, במחשוב שימוש דורשת טובות מפות הפקת תיאורטית.
אינה שהמשטרה רבים, מטה אנשי העסקת וכן להשיגו מתקשים קטנים משטרה

שטח). בעבודות זה אדם כוח להעסיק (ומעדיפה להקצות מעוניינת
להתפתחות במקביל יותר. ונגיש יותר זול נעשה בשיטה השימוש הזמן, עם
מקום שבין הקשר את במרכזן העמידו אשר התיאוריות, התפתחו הטכנולוגית,

הפשיעה. על ופיקוח מניעה לטכניקת המקום מרכיב את והכניסו לפשע,
הקהילה בשיתוף גם אלא פשיעה במניעת רק לא רבות מסייע פשיעה מיפוי
בעבודה קהילה לנציגי ומוחשיים ממשיים נתונים הצגת עלידי במניעתה.
נכונותם ואת הסכמתם את לקבל יותר קל האכיפה, רשויות מול משותפת
ממוקדות טווח ארוכות התמודדות תכניות ולפיתוח משותפת. לעבודה

טוענים, (1997) ]\/132610116 ,66111101 3*16 03/£^£5/ הפשיעה. עם להתמודדות
וניתוח הצגה תוכנות להסב יש אלא גרידא, פשיעה במיפוי בשימוש די שלא

להשיג. רוצים שאותן למטרות, בהתאם שונות
,(0^3 (611001יץ0 מידע" של "ריבוי היא פשיעה מיפוי בפיתוח העיקרית הבעיה
מנסה שניתוח ככל .(1997 מ6/ע£40^1, 21101 (1<ז11כו618/י\ 610>± מצביע עליה
וקשה יותר, ולמורכב למסובך הופך עצמו הוא כך יותר, רב במידע להתחשב
נוספת בעיה הדיון. עריכת לצורך יותר מרכזיים הם נתונים איזה להחליט, יותר
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מפות שבה למציאות, שונות מיפוי ממערכות הקיימות הציפיות שבין הפער היא
611¥ץ£10> 101ז1£ ^615151:1*1) הלקוח דרישות את לספק מסוגלות אינן שונות

.(1997

שאלות שתי על לענות יש במלואה, הפשיעה מיפוי שיטת את לנצל עלמנת
היעד לקוח ומיהו מטרות, ולאלו במשטרה בכך יעסוק מי בסיסיות:
ואף בשכנוע רבה עוצמה ויזואלית נתונים להצגת המערכת. של (?11156<1ז£)

התמודדות לצורכי בשימוש יעילותה לצד במדיניות, לשינויים להביא יכולת
את או החוקרים את היטב לשמש יכול מיפוי כך, הפשיעה. עם היומיומית
המיפוי השטח, דרג עבור פשיעה. תופעות אפיון על במשטרה האחראיים הדרגים
יעילות. מניעה תכניות והפעלת יותר יעילות חקירות ניהול לצורך בעיקר חשוב

בינעירוני או כפרי עירוני,  המיפוי שטח לאפיון בהתאם שונה יהיה פשיעה מיפוי
כך הללו. המקומות את הפוקדות השונות הפשיעה בעיות בשל וזאת (פרברים),
כבישים לקטעי תאונותדרכים בין המתאם יותר רלוונטית כפרי לשטח לדוגמא,
ליצור יכול סכמתי מיפוי לכן, רחובות. לפי סמים מכירת מוקדי  ובעיר שונים,

.(1997,1^1^2610116 6131.) לפתור מסוגל הוא מאשר יותר רבות בעיות
בלתי כחלק סטטיסטיים בנתונים שימוש של זו תיאורטית לתפיסה בהתאם
אמורים בכללותם 00^1?81^\7  ה נתוני במשטרה, התכנון מעבודת נפרד

לפיתוח ולגרום באזורו, הפשיעה בעיות את המפקד של הבנתו מידת את לשקף
לפיקוד השטח פיקוד בין מלא פעולה בשיתוף חדשות לוחמה אסטרטגיות

הגבוה.

העקרונות את המבטאים 0€^1?81^1  ה בתהליך מרכזיים מרכיבים

המשטרה לצורכי המותאמים 10§16גז81 ק1ב16181)ג6^  ה גישת עלפי הניהוליים
:(1998 (.16131)111כ6181/^, הם
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המשימות הבהרת על אחראי הגבוה הפיקוד האתון: מטרות הבהרת .1

הפגנת כוללת ההבהרה לקיומו. הצדקה המהווה הארגון, של העתידיות
ברורים מדדים קביעת באמצעות אלה, למשימות ההנהלה מחויבות

.(5£0/0  ב הפשיעה הורדת (לדוגמא, מנהיגיו ולהערכת הארגון להערכת
1110ק13§060 (מ10*123מ3§01 גיאוגרפי מדד סביב הארגון פעילות הבניית .2

בסיס על מאורגן השיטור של היותו בשל :(£0 31מ10*13£ק0 11ת3ומ0111€

להתייחס בהחלטותיו מחויבים הביניים ופיקוד הגבוה הפיקוד טריטוריאלי,
כולו. הארגון ושל המפקדים של טריטוריאלית לאחריות

לפתרונן להביא הארגון מאמצי הערכת ועל נתונים על המבוסס בעיות ניתוח .3

(1)313 0111¥611 311317818 0/ 18מ16כ101ג| 311(1 3836881116111 £0 1116

מדויקים סטטיסטיים נתונים 8י1מ16מ311ק16)): 1ת16ל101ק §מ801¥1 13'1כ6£6

להתמודדות המתאימה תגובה ולאמץ אותן לנתח בעיות, לזהות מאפשרים
של בסיס על הרלוונטיים התפקידים בעלי לכל נגיש להיות חייב המידע עמן.

"ידידותי". אחזור ובפורמט תקופתי עדכון
תגובה היותן בסיס על הנבחנות בעיות, לפתרון אפקטיביות טקטיקות .4
וחידושים, יוזמה לעודד הארגון מחויב כן, על לפשע. ומקורית מתאימה

הארגון. מטרות להשגת המסייעים
שיגרת שינוי שלעיל): 4 סעיף את מסוימת במידה (תואם ארגונית גמישות .5

משאבים. לשינוע ובהתאם אסטרטגית מצב לתמונת בהתאם העבודה
בכל הקו בדרג מפקדים :(1111611131 (ץ1111כ31ז11ג0001^ פנימית אחריות .6

ונתוני בעיות כולל פיקודם, לתחום בנוגע נתון כל לדעת אחראים הרמות
לפחות או אלו, בעיות בהפחתת מדידה ברות תוצאות משיגים הם פשיעה.

מניסיונם. ללמוד נלאים בלתי מאמצים מפגינים
גורמי בפני הנתונים חשיפת 31ת61^£): (ץ1111כ131ת00011\. חיצונית אחריות .7

יסייע הפרסום המשטרה. לפעילות הרלוונטיים הקהילה נציגי ובפני ציבור
המשטרה. לפעילות והערכה תמיכה בהשגת
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014€?81^\1  ה תכנית בבסיס העומדת החדשה הניהול שיטת לסיכום,
לתפקודו מרכזיות מטרות שתי להשיג שואפת ניויורק, משטרת שאימצה

משטרה): כמו ארגון (ובמיוחד הארגון של התקין
ולמשימותיו. הארגון למטרות העובדים מחויבות רמת העלאת .1

ומשתנים. תקופתיים סביבתיים, ולשינויים לדרישות הארגון הסתגלות .2

במשטרת 0€]\1?81^7 של ההיסטורית ההתפתחות תהליך
ניויורק

ספרו על ברובו מבוסס בניויורק 0€]^?81^\1 של ההתפתחות תהליך תיאור
אינו זה ספר כי לציין, יש ס?¥א". 6^168 "16ז1ת0 (1999) ת113ת©י\811 של

התכנית הטמעת את שליוו ארגוניים, לתהליכים מספקת לב תשומת מפנה
ואת התהליך של הכתובה" "ההיסטוריה את בעיקר ומבליט ניויורק, במשטרת
זאת, עם ועוד). העיר ראש המשטרה, (נציב חלק בו שלקחו המרכזיות הדמויות
זה ספר על נסתמך בפרט, ובישראל בכלל התהליך אודות המקורות מיעוט בשל

.1997 עד 1994 השנים בין התכנית של התפתחותה בתיאור

היקף רחב רהאורגניזציה בתהליך הוא 00]\4?87^7 ה תכנית של מקורה
חדש משטרה נציב של לתפקיד כניסתו עם ,1994  ב ניויורק במשטרת שהונהג
העיר ראש עם פעולה ובשיתוף ,^11113111 61311011 ,(?01106 (ע113810116מ1מ00

רמת לנוכח התעורר מעמיקים ארגוניים בשינויים הצורך 11ק101<ג111. 1ה011113

עם להתמודד מסוגלת איננה המשטרה כי הציבור, ותחושת בעיר גבוהה פשיעה
לתרץ יותר היה ניתן שלא כך, כדי עד גבוהה הייתה הפשיעה רמת זו. תופעה
האמריקאית החברה שעברה חברתיים, בתהליכים או מוסריות בפאניקות זאת

147
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האכיפה לגורמי משותפת הייתה האונים חוסר תחושת התשעים. שנות בתחילת
למצב. הולם הסבר למצוא יכולת בלא עצמם את מצאו אשר אקדמיה, ולאנשי

011¥6111101131€) הסכמה השתרשה העשרים המאה של השנייה במחצית
תוצאה הן העבירות מרבית כי וסוציולוגים, קרימינולוגים בקרב 1מ10<13¥\)

נכשלו זו הנחה על המתבססות תיאוריות זאת, עם גזענות. ושל עוני של ישירה
השינויים לנוכח המודרנית, בחברה הפשיעה ברמת העלייה את להסביר בניסיונן
משמעותי שיפור חל התשעים שנות בתחילת המאה. סוף של החברתיים
הצטמצמה במדינה, הגדולות הערים מרבית של הכללי במצבן בארצותהברית
הסתיימו בהן, הסמים סוחרי במספר ירידה חלה בערים, הצעירה האוכלוסייה
הרחב. הציבור של הגזענות ברמת ירידה וחלה הכנופיות בין המלחמות רוב
חברתיים בהסברים להיתלות יותר היה ניתן לא אלה, שינויים לנוכח
תפקוד של מחודשת בבחינה צורך עלה הפשיעה. לתופעת להסבר ופסיכולוגיים
הדרמטית העלייה את להסביר עלמנת המשטרה}, בהם (והראשון האכיפה גופי
המוקדמות התשעים בשנות שנמשכה השמונים, בשנות הפשיעה ברמת
המשטרה נציב של כהונתו במהלך גם כי העובדה, למרות .(1996 ,]3651>:#6)

של תכניות פיתוח (כגון ניויורק במשטרת חדשות יוזמות מספר יושמו הקודם,
בעיר החיים רמת בעיר, הפשיעה ברמת %8 של ירידה וחלה קהילתי) שיטור
הציבורי והדיון השיח למרכז עלתה הפשיעה ושאלת לרדת, המשיכה

(1)1ג011(01]^2001,1).

תפקוד בבחינת 1ת^1111^ץ 3^11011 החל ,1994 בחורף לתפקיד, כניסתו עם
התהליך הארגון. של התורפה נקודות הן מה לאבחן במטרה ומבנהו, הארגון
והורכב זו, למטרה במיוחד שגובש ,11311311101131 166111 באמצעות בוצע
צוותים, שנייםעשר מעבודת כתוצאה נבחרים. מטה ומאנשי ארגוניים מיועצים
של רהארגון על החלטה התקבלה הארגון, תפקוד הערכת לצורך שהוקמו
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בחשיבותו, הראשון אך רבים, היו הארגון בתפקוד הפגמים ניויורק. משטרת
שהמשטרה, היה, (1998) "1<01111ז13דנט7" בספרו עצמו 81^011 שציין כפי
המגיב כגוף עצמה את ראתה למניעתה, ולפעול בפשיעה להילחם במקום
מצב על ארגונית אחריות לקיחת בתחום היה שנדרש העיקרי השינוי לפשיעה.
למפקדים נוספות ועצמאות יוזמות הענקת על דגש מתן תוך בעיר, הפשיעה
באסטרטגיית השינוי הייעוץ, צוותי לטענת תחנות. מפקדי של ברמה בשטח
בשטח. המפקד של האחריות ברמת שינוי ללא אפשרי היה לא בפשיעה לוחמה
אלא בלבד, להגיב ביכולתו שיש גוף, במשטרה לראות מוכן היה לא 813#0*1

הפשיעה במצב ממש של לשינוי לגרום שמסוגל גוף במשטרה לראות רצה
.(2001 ,]\/[01)01131>1 ;1999 (16קג14,

בכירים קצינים החלפת היה אלה מטרות להשגת המרכזיים הצעדים אחד
יחסית, זוטרים בקצינים ניויורק במשטרת מרכזיים אגפים בראש שעמדו
שוטרי של שילוב היה נוסף צעד גבוהים. סיכונים ליטול כמסוגלים שהוערכו
הבכיר הפיקוד עלידי שהתקבלו וטקטיות אסטרטגיות החלטות בפיתוח השטח
הבכיר הפיקוד של מפגש לכל בארץ). ספ"כ, הכללי", הפיקוד ל"סגל (המקביל
את לצמצם איפשר הדבר .(2001 ,1401)0113101) ושוטריו שטח צוות מפקד הוזמנו
אמיתית מצב תמונת להעביר לשטח, הפיקוד בין הגדול הבירוקרטי הפער
השטח. שוטרי של המיידיים צורכיהם את ולספק המשטרה פיקוד אל ישירות

את המקומיים המפקדים רוב ראו לא ,0€^1?87^7 ה שיטת הכנסת לפני

מפקדי הוא, נהפוך הישירה. באחריותם כנמצאת הפשיעה צמצום מטרת
בהשגת הצליחו חלקם הפשיעה. מול בהתמודדותם עצמם ברשות עמדו התחנות
המוטיבציה להעלאת לגרום או לסייע היה יכול לא המטה לא. וחלקם זו מטרה
היה הוא איסדר. של הבעיות ואת הפשיעה את לתקוף התחנות מפקדי בקרב
הראשון הצעד כן, על לשטח. הדרושים וכוחאדם משאבים בהעברת מדי איטי
המקומיים. למפקדים בסביבה הפשיעה ומצב התחנה על "בעלות" העברת היה
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ולעורר ה"בעלות" לרעיון המפקדים מחויבות את להעלות הייתה הדרישה
רמת שבהם לתפקידים, והועברו המפקדים קודמו כתגמול, ויוזמה. יצירתיות

יותר. גבוהה הייתה ההשפעה
מהפיקוד חדשות דרישות למכלול אלה שינויים התגבשו דבר, של בסופו
לשיפור דרישה המטה: ברמת והן השטח ברמת הן בניויורק, המשטרתי
לצמצום דרישה חדשות, אסטרטגיות וגיבוש בפשיעה לחימה אסטרטגיות
של גיאוגרפי למיפוי הפשיעה, מצב אודות מידע לעדכון חינם", "אוכלי תופעת
של יצירתי לפתרון מקומיים, למפקדים יותר רב דעת שיקול להענקת הפשיעה,

שימשה 001^[?87^\1 ה תכנית היחידה. ברמת יוזמה ולעידוד הפשיעה בעיות
אלה. מטרות להשגת זרז

קובץ את שאכסן המחשב שם על "0€^1?81^\1" הכינוי את קיבל התהליך
בניויורק ה1\;81?1^0€ יוזמי בקרב גם היום, עד לבנייתו. ששימש הנתונים
התיבות: בראשי הרכיבים של למהותם בנוגע משמעית חד הסכמה אין
61*11ק0111€ 1נ6י\ת(1 "16מת0 ,(1999 (16ק13^[, €31ק1מ00" 81:3*15*105"

;1999 (16ק121> 61ז11ק1מ0€" 8^15*108" או (2001 <101)011£11>1) "8^151108

ניתוח שיטת הפעלת של תהליך מבטא השם זאת, עם .(1998 ת0^81,
ומפקדיה. המשטרה עבודת להערכת ככלי סטטיסטיים נתונים של ממחושבת

לא  כאחד יותר ובכירים זוטרים  רובייתמפקדים כי העובדה, לאור עלה הרעיון
העדר על לדבר שלא אחריותם, אזור של פלילית בסטטיסטיקה מעודכנים היו
בהתאם שונים. משטרתי פיקוח אזורי בין השוואתית עדכנית סטטיסטיקה
בהמשך), (ראה ניויורק משטרת עלידי שאומצה החדשה, הניהול לגישת
באזור פשיעה מצב לגבי המפקדים של הידיעה רמת את להעלות הייתה, המטרה
את הפשיעה בצמצום לראות למפקדים לגרום הייתה נוספת מטרה אחריותם.
כינוסים בתפקיד. קידום לקראת זכות" "נקודות ולא הישירה אחריותם
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להשגת מסגרת סיפקו הגבוה והפיקוד תחנות מפקדי בהשתתפות חודשיים
שלהם המאבק דרך על וחשבון דין התחנות מפקדי נתנו ובהם אלה, מטרות
שהופנתה המרכזית השאלה שהוצגו. הסטטיסטיים הנתונים לאור בפשיעה,
בנוגע עושה אתה "מה הייתה: הכינוסים התקיימו ולשמה התחנות מפקדי כלפי

לפשעי".

מהפיקוד לדרוש כדי ,01111116 סטטיסטיים בנתונים להשתמש הייתה הכוונה
עלמנת התחנות. שאימצו בפשיעה לוחמה לתכניות רצינית התייחסות הגבוה
ברור להיות צריך היה הנתונים שיקוף יותר, אמינה פשיעה מצב תמונת לספק
(16חת€ הפשיעה מיפוי בשיטת להשתמש היה הפתרון מהירה. להבנה וניתן

לתופעות שונים פשיעה סוגי בין מתאמים של חשיפה שאיפשרה §ת1קקג1^1)

בלבד. הנחות ברמת היו כה עד אשר איסדר, של שונות
למידע נחשפה המשטרתית המערכת כל 01€^1?87^1  ה התפתחות עם
כגון לכן, קודם גס סטטיסטיים נתונים שסיפקו כמותי למידע במקביל איכותי,

ועוד. השוטרים מוטיבציית התחנות, מפקדי של חיים קורות שירות, תנאי

השנים במהלך פעמים מספר שונה בניויורק 0€^[?81;\'1  ה מפגשי מבנה
את לבחון היה ניתן לכן, המפגשים, של רישומים נוהלו לא בתחילה, האחרונות.
שנכחו הפיקוד אנשי של זיכרונם עלפי רק החדשות האסטרטגיות של יעילותן
אלה מישיבות מאינפורמציה מנע לא הרישום העדר .(1998 (ת10^81, במפגשים
כללו "השמועות" בלתיפורמלית. בצורה הרמות בכל השטח לגורמי "לדלוף"
עדכונים גם אלא כישלונו, על או אחר או זה מפקד של הצלחתו על מידע רק לא
שכנות תחנות הפוקדות פשיעה תופעות חדשות, התמודדות בשיטות הדדיים
ממטרותיו אחת להשגת תרמו פורמליים הבלתי 001^1?87^\7  ה עדכוני ועוד.
שונים. משטרתיים גורמים בין המידע זרימת שיפר והיא התהליך של העיקריות
הרעיונות כל את כלל הרישום המפגשים. של רשומים לנהל החלו 1996  ב
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על דיונים גם כמו פשיעה, תופעות עם להתמודדות הישיבות במהלך שהועלו
לעתים ירד אלה בישיבות הדיון במפגש. המועלים ספציפיים חקירה תיקי
שהוכנו נתונים בסיס על לדיון, שהועלו קשים חקירה תיקי של הקטנים לפרטים
אינטנסיבית להשתתפות הדרושים הפרטים כל את וכללו הפיקוד עבור מראש
קצר זמן התחנה, למפקד הודעה גם התחנות. מפקדי ובתשאול הישיבה בניהול
על התחנה מפקד של העדכון רמת את להגביר נועדה בדיון, הופעתו לפני

עת. בכל אחריותו באזור המתרחש
מעודכנת בסטטיסטיקה הצורך גבר ,00^1?87.^1 ב השימוש שהתרחב ככל
מאגפים מידע יאחד רק לא אשר יותר, רבים נתונים בין שילוב המציגה יותר,
המידע חשיפת לכך, מעבר מחודשת. משמעות לו יעניק גם אלא וישחזרו, שונים
הקשר הידוק בהשגת סייעה הרחב, הציבור בפני בישיבות המועלה הסטטיסטי,
1^.87?]^נ00:  ה ספרי על נרשם התהליך בתחילת לקהילה. המשטרה שבין
סוכנויות בפני או הציבור בפני לחשוף אין בלבד, משטרתי פנים "לשימוש
לכול המשטרה, יחידות לכל הופץ 200  ה 00^1?81./\1 ה ספר אחרות".
משפט, לבתי מבחן, קציני של למשרדים יורק, ניו בעיריית הבכירים הפקידים
בעיות, של יעיל פתרון לשם חיצוניים. גופים ולמספר פדרליות לסוכנויות
ארגונים נציגי 00]\4?81\\1 ה למפגשי להזמין מציעה (2001) ^10001131(1

השנים, במהלך עמה. ולהתמודדות הפשיעה לנושא נגיעה להם שיש שונים
מישראל). נציגים (כולל זרות ממדינות נציגים 250  מ למעלה בישיבות השתתפו

אחרות, רהאורגניזציה תכניות עלפני 001\/1?87./\7 ה תכנית של יתרונה
עבור תוכננה שלא בכך, היה הקודמות, בשנים אליהן נחשפה ניויורק שמשטרת
שירתה היא כן, על המשטרה. בתוך פותחה אלא חיצוני גורם עלידי המשטרה

.(1998,61^011) הארגון צורכי את ביותר הטובה בצורה

152



6 מסי וחברה משטרה 2002 תשס"ב

הוא ,001^1?81^\1  ה בתכנית תוקף משנה שקיבל נוסף, רעיון

תהליך לשיפור ככלי מדויק מידע כלומר, 1<6^611061§16111ת1' ?0110111§  ה
ארגונית, בסוציולוגיה למדי ישן רעיון שזהו למרות וטיבן. ההחלטות קבלת
קיים יהיה שמידע מספיק לא כי העיקרון, את הבליט 01€\4?87^1  ה
למקבלי קומוניקטיבית בצורה בהעברתו צורך יש אלא כלשהו, במקום
מקבלי אצל במטה התנקז המידע רוב בעבר, גם .(1999 (16קג4\[, ההחלטות
השטח, אנשי מצד בלבד מעטות תגובות היו אלה להחלטות זאת, עם ההחלטות.
השטח, לגורמי איפשרו אחרונים ארגוניים שינויים לפיקוד. להגיע היו שיכולות
את הוריד השינוי המטה. החלטות על השפעה גם המידע, להספקת מעבר
לשטח. הפיקוד בין מתווכים בלא ישיר באופן מידע בהזרמת הקיימות המחיצות
"כדי רק במידע מעוניין איננו הפיקוד השתנתה. מידע העברת של המשמעות גם
קבלת על משפיע הזוטר הפיקוד שבאמצעותו כלי, הוא מידע אלא לדעת",

לתפקודו. ישירות הנוגעות ההחלטות
שהונהגו הארגוניים השינויים מכלל חלק הוא 00^[?81^\1 כי לזכור, יש
הארגוניים השינויים מרבית היום, עד האחרונות. בשנים ניויורק במשטרת
ארגון המשטרה של היותה בשל טווח קצרי היו שונות במשטרות שהוצגו
רכה. והיררכיה רבה גמישות דהצנטרליזציה, סובל שאינו בירוקרטי,
השתנתה 001\4?81^1 ה לאחר ניויורק משטרת של הארגונית הדינמיקה
שיעור עם להתמודד הצליחה לא המשטרה כאשר אז, עד מהותי. באופן
שינתה 1994  מ החל וכלכליים. חברתיים להסברים פנתה היא הפשיעה,
דרך ועל הפשיעה על הסתכלותה דרך את מבני באופן ניויורק משטרת
שמטרתה היטב", משומנת "מכונה המשטרה הייתה בעבר, עמה. התמודדות
האחרונים השינויים ויציבה. מושחתת לא משטרה על לשמור היא העיקרית
הפשיעה, עם להתמודדות דרישה ולחידוש: לשינוי דרישה עיסוקה במרכז שמו
מפתח לעמדות יוזמה בעלי צעירים קידום פליליים, לאירועים להגיב רק לא
העברת הייתה המטרה סיכונים. לקיחת של התנהגות ועידוד השטח בפיקוד
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אחריות מלקיחת יפגעו לא כי הבהרה, תוך השטח, למפקדי יותר רבה אחריות
מעשיהם. על

במשטלתישיאל 1^81?1*נ0€  ה תהליך

שמטרתן חדשות ניהול תכניות מספר האחרונות בשנים אימצה משטרתישראל
לבין משטרתישראל בין הפער את ולצמצם המשטרה תפקוד את לשפר
ומדדים" יעדים לפי "העבודה את לציין ניתן התכניות בין העולם. משטרות
מדעי בתחום היום הרווחות הגישות על מבוססות שתיהן  קהילתי" ו"שיטור
משטרת של ניסיונה בעקבות אומצה 00^1?87^\1 ה תכנית גס המשטרה.

דרסטי. באופן בעיר הפשיעה רמת בהורדת ניויורק

"מנהיגות הוא בישראל, ד7.47£?££00  ה לתכנית שניתן הנוסף השם
המפקדים מחויבים שלה חדשה, מנהיגות כתפיסת הוגדרה התכנית בתנופה".
במטרה הקהילה, וגורמי המשטרה גורמי מול בעבודתם במשטרתישראל
"מנהיגות מדינתישראל. אזרחי של החיים איכות את ולשפר פשיעה לצמצם
כגורם מפקדים מנהיגות המדגישה ניהולית, כאסטרטגיה נתפסה בתנופה"
תכנון בסיס על באזורם, החיים איכות ובשיפור פשיעה נפח בצמצום מכריע
עלמנת הממונה. הרמה בסיוע הארגוניים הכוחות הפעלת של ושוטף תקופתי
ממוחשב, סטטיסטי במידע שימוש נעשה התכנית יישום יעילות את לבחון
למרות בארץ. משטרה תחנת כל של לתפקודה רלוונטיים נתונים המציג
הוא ביותר החשוב החלק בתהליך. המרכזי החלק זה אין זה, שבניתוח החשיבות
סמכות מתן התחנות, מפקדי חיזוק הוא ביותר החשוב והאלמנט המנהיגות,
שהושקעו למאמצים אחריות  פירושה (סמכות הפשיעה נגד לפעול למפקדים

ולתוצאותיהם).
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עקרונות: ארבעה על השיטה מתבססת בארץ גם ניויורק, במשטרת כמו
הארגון. רמות לכל הנגיש אמת, בזמן מדויק, במידע שימוש .1

ספציפיות. בעיות לפתרון ביותר היעילות הטקטיקות בחירת .2

ופריסתם. המוצעות הטקטיקות ליישום ומשאבים אדם כוח פיתוח .3

את להשיג עלמנת המתרחש, אחר פוסקים בלתי ומעקב הערכה לימוד, .4

הנדרשים. השינויים

היו וילק, יהודה המפכ"ל בתקופת 7^81?]^01כ<,  ה תהליך של הסופי התוצר
של פעילותם יעילות ואת בארץ הפשיעה מצב את להעריך שנועדו המפכ"ל, דיוני
התחנות ממפקדי בדרישה הוא אלה דיונים של המרכזי הרעיון השטח. מפקדי
להשלטת הזמן כל ולפעול באזוריהם, הפשיעה מצב בתמונת מעורים להיות
הרמות בכל התחנה פעילות על ונתונים פשיעה נתוני איסוף כולל התהליך הסדר.
בחינת באזור, הפשיעה מצב בתמונת השטח רמות כל עדכון וניתוחם, זמן לאורך
אחריות באזור במתרחש בקיאותו רמת והערכת התחנה מפקד של תפקודו
דרג בקרב ומנהיגות יוזמות ועידוד בהמשך לפעילות המפקדים הנחיית התחנה,
למנהלי אפשרו השבועיות והפגישות 0€^1?81.^1 ה דו"חות הזוטר. הפיקוד
כיצד לבדוק בארץ, הפשיעה מצב את לבחון הרמות בכל ולמפקדים המשטרה
עיקר לכן, הצורך. במידת אותן ולשנות הפשע להפחתת האסטרטגיות פועלות

בלבד. תגובתית ואינה יזומה היא המשטרתית הפעילות

המתאר סטטיסטיים, נתונים דו"ח הוצג המפכ"ל בפני התהליך: הגנת שלבי
לחודש אחת המופץ מנהלים, תקציר הם אלה נתונים התחנות. כלל פעילות את
לקבל ניתן הנתונים מתוך בחלקו). רק ממוחשב (התהליך התחנות מפקדי לכל
"עבירות הקרויות עבירות כולל המיפוי הפשיעה. תופעות של גיאוגרפי מיפוי
רכב. מתוך וגניבות רכב גניבות ולעסקים, לדירות התפרצויות וכוללות פע"ר"
מיפוי, לעשות ניתן תאונותהדרכים. ונתוני העבירות התפלגות סך מוצג בנוסף,
אין אלה בנתונים תיקים). חטיפות (כגון ספציפיות בעבירות מיוחדת, בקשה לפי
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הסטטיסטית במערכת קיימים היו הם שכן, התוכן, מבחינת משמעותי חידוש
הצגתם בצורת משמעותי שיפור חל אך קודמות), בשנים גם המשטרה של
בחתך וגם תחנות של בחתך יעילה השוואה מאפשרת החדשה ההצגה וחיתוכם.
המפכ"ל מקבל הנתונים, עלסמך בנפרד. משטרה תחנת כל לגבי זמן של
שבו קבוע, סדר היה לא כי לציין, יש לתחקיר. לזמן התחנות מבין איזו החלטה,
קבלת מרגע יזומנו. מתי ידעו לא והמחוזות בדיונים, להשתתף התחנות הוזמנו
הנתונים באיסוף המקצועיים באגפים המטה קציני התמקדו ההחלטה,
החקירות, לתחומי מתייחסים הנתונים ובניתוחם. תחנה לאותה הרלוונטיים
אך אנוש, ומשאבי והמשמרהאזרחי הקהילה התנועה, המבצעים, המודיעין,

הצורך. לפי שינויים נעשו

בתחקיר הנתונים של חזותית הצגה מתווה

דו"ח הכנת לקראת המחשב עלידי מנותחים המוזנים הנתונים
= הבאים בנושאים סטטיסטיים נתונים השוואת הכולל 1\;81?]^[0כ),  ה

תקופתית. בהשוואה נבחרות פליליות עבירות נתוני .
כללי/נוער). (א"ת איתביעה ותיקי (פ"א) פליליים תיקים מספר התפלגות .

ההליכים. תום עד ומעצרים בוגרים/קטינים הכול, סך  מעצרים .
בחקירה. תיקים כמות  חקירה .

מהיר. תביעה/ע^יפוט תיקי כמות  תביעה .
ומדדים). יעדים לפי העבודה שיטת (עלפי מפכ"ל ביעד היחידה עמידת .

עבירה. בזירות ביקורים גילויים, הנצחות, הטבעות,  (מז"פ) פלילי זיהוי .
בהשוואה (א"ת) האיתביעה ותיקי (פ"א) הפליליים התיקים סך  חקירות .
לתביעה תיקים העברת הגלויים; התיקים סך המקבילה; לתקופה

ולפרקליטות.
ידיעות; מול מעצרים (חיובי/שלילי); טיפול ותוצאות ידיעות מספר מודיעין. .

משנה. ויעדי יעדים פיצוח יזומים; מבצעים
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עבירות אכיפה המטפל; סדרהכוח מול תגובה אירועי מספר .. ומבצעים סיור .
שטחים תושבי של חוקית בלתי שהייה עבירות אכיפת חיים; חטאים/איכות

בישראל.
והעבירות תאונותהדרכים נתוני מול אל מועדפות עבירות אכיפת .. תנועת .

משטרתיים. בכלירכב תאונותדרכים להן; הגורמות
פסיכולוגיה התפטרויות; מחלות/היעדרויות; כוחאדם; נתוני ■. אנוש משאבי .
 משמעת הכלי); הועבר שבהן (ביחידות ארגוני אקלים מבחני תוצאות 

בכוח. ושימוש ציבור תלונות נתוני
ביחידה. טלפון שיחות עבור הוצאות .

התפר". "מרחב בתחום מרחביות חטיבות פעילות .■ משמרתגבול .
הפעילות. וכמות לסוגיהם מתנדבים מצבת אודות נתונים ■. האזרחי המשמר .

את המרכזת המודיעין, באגף המחקר למחלקת הועברו המטה מאגפי הנתונים
מחקר מחלקת מבצעת כן, כמו ולמפכ"ל. האגפים לראשי תיקים ומכינה החומר
פשיעה תופעות על להצביע עלמנת ומודיעיניים, סטטיסטיים נתונים ניתוח
חמור פשע אירועי ניתוח מבוצע במקביל, המנותחת. בתחנה פשיעה ומגמות
ועוד), לחימה באמצעי שימוש מחמירות, בנסיבות שוד מעשי אונס, (רצח,
אינו דבר של בסופו (אשר הדיון במהלך יותר מעמיק תחקיר לקיים במטרה
תופעות על המצביע "פוקוס", לדף מוביל הניתוח הדיון). פרק ראה  מתבצע
נמסרת התחקיר, מועד לפני ימים מספר להתמקד. ראוי שבהן בולטות, פשיעה
"פוקוס". דף ולתחנה אליו מועבר זה ובשלב בדבר, הנוגע המחוז למפקד הודעה
התחנה, כי היא, קצרה, כה בהתראה הזימון, נשען שעליה המרכזית, ההנחה
לתחקיר להתארגן יכולה לעיל, שהוצגו השיטה עקרונות ארבעת עלפי הפועלת
התחנה גורמי כל של ועקבית גבוהה מעורבות דורשת היא שהרי, במהירות,
המחובר ,?0 במחשב צויד תחנה מפקד משרד כל באזור. הפשיעה במצב
לשלוף ניתן דרכו הארצי. במטה הסטטיסטיקה ליחידת תקשורת קו באמצעות
המפקד. לצורכי בהתאם חתכים, במגוון התחנה אודות סטטיסטיים נתונים
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1^87?4י001.  ה בדיוני המפכ"ל בפני המוצגים לנתונים, זהים אלה נתונים
בנוכחות בירושלים, הארצי במטה מפכ''ל ישיבות בחדר מתבצע עצמו התחקיר
בהכנת חלק שלקחו נוספים, מטה ונציגי המטה אגפי ראשי הסמפכ"ל, המפכ"ל,
התחנה, מפקדי אליו מוזמנים מחקר). מחלקת סטטיסטיקה, (יח"ן הנתונים
בלתי באופן שלהם. המטה וקציני והמחוז המרחב מפקדי המשרדים, ראשי
התחנה על הדיון בשמיעת עניין להם יש אשר נוספים, קצינים גם מגיעים פורמלי
בחדר מקום מגבלות בשל מוגבל הוא הנוכחים מספר זאת, עם הנדונה.

כדלהלן: היה הדיון מהלך הישיבות.
ואנשיו. התחנה מפקד הצגת .1

אגפים. ראשי עלידי התחנה אודות סטטיסטיים נתונים הצגת .2

לנתונים בהתאם  משרדים וראשי התחנה מפקד עלידי הנתונים הצגת .3

להם. בנוסף או לעיל שהוצגו
ו/או התחנה מפקד את מתחקר אגף ראש כל שהוצגו. בנתונים משותף דיון .4

אגף ראש (לדוגמא, מקצועית עליה אחראי שהוא בתחנה הפונקציה את
שהוכן הדו"ח על בהתבסס החקירות) משרד ראש את מתחקר החקירות

באגף.
המפכ"ל. ושל מחוז/מרחב מפקד התחנה, מפקד של סיכום דברי .5

(מפקדי המקומי בהקשר הן התורפה לנקודות להתייחס התבקשו המוזמנים
והמחוזות). המרחבים נציגי (עלידי מחוזי או מרחבי הכלל בהקשר והן תחנות)
ואת החיובית הפעילות את הנכון, התכנון את הדגיש המפכ"ל במקביל,
לתת התחנה מפקד מתבקש הדיון, במהלך לכך. הראויים במקרים תוצאותיה
מסוגל ולהיות התחנה, באזור המתרחשות הפשיעה מגמות כל על וחשבון דין

אלו. מגמות אודות מבוססים הסברים לתת

המפכ"ל סיכם אליהם, וההתייחסויות הנתונים הצגת תהליך שהסתיים לאחר
התחנה תזומן הצורך ובמידת התחנה, ניהול מאופן התרשמותו עיקרי את
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המפכ"ל. הערות עם התמודדה שבו האופן את להציג תצטרך שבו נוסף, לתחקיר
חיי ושיפור הפשיעה צמצום שהם המשטרה, ביעדי התחנה מפקד של עמידתו אי
עלולים אחריותו, באזור במתרחש המפקד של הנמוכה מעורבותו או האזרח,
המרבי ה"עונש" היום עד בפועל, זאת, עם מהתפקיד. להדחתו להלכה, להביא,

המפכ"ל. מפי נזיפה היה הדיון במהלך תחנה מפקד שקיבל

דיון

הייתה וילק יהודה המפכ"ל בתקופת הישראלית 0€^[?81^7  ה תכנית
את להשיג עלמנת כארגון, המשטרה תפקוד לייעול האמריקאית השיטה אימוץ
במדינה. הפשיעה רמת הורדת היא מביניהן והראשונה בפניו, שהוצבו המטרות
001^1?81^\7 של איהצלחתו או הצלחתו רמת את לבחון ניתן לא כן, על

במשטרת מתרחשים שהם כפי ולתהליך, לעקרונות להשוותו בלי בישראל,
ניסיון תוך התהליכים, שני בין השוואה מציג זה דיון .1994 מאז ניויורק
סיכויי על מכך ולהסיק ביניהם, שמבדילים המהותיים בדברים להתמקד

במשטרתישראל. 00\1?87;\1 ה של הצלחתו

שבהם האירועים, מסגרת ואת ההיסטורי ההליך את לבחון יש ראשית,
תהליך לעיל, שתואר כפי המשטרות. בשתי התכנית ליישום ההחלטה התקבלה
ארגוניים שינויים ממכלול אינטגרטיבי כחלק "נולד" 001^1?81^1  ה
של מחדש בארגון היה המרכזי השינוי .1994  ב ניויורק במשטרת שהתרחשו
של החדש הנציב ומבנהו. תפקודו של ואמיצה מעמיקה בחינה תוך הארגון,
בפיקודו, המשטרה במבנה מהותיים שינויים של שורה ביצע ניויורק משטרת
צמרת בהחלפת וכלה המפקדים בין האחריות של מחודשת מחלוקה החל
השינויים לכלל בסיס היווה זה מהלך יוזמה. בעלי צעירים בקצינים הארגון
של בסופו ביטויים, את מצאו אשר ניויורק, במשטרת יותר מאוחר שהתרחשו
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התכנית של המרכזי יתרונה "7\מ'8?]^0כ<". הכינוי את שקיבל בהליך דבר,
מותאמת ובהיותה ניויורק, במשטרת השינויים מכלל ש"נולדה" בכך היה
עבור נבנו אשר הקודמות, התכניות כמו (שלא המשטרה לצורכי מלא באופן

חיצוניים). גופים עלידי המשטרה

ארגוניות וביוזמות בשינויים ראה וילק, יהודה דאז, משטרתישראל מפכ"ל
האחרונות השנים במהלך המשטרה. של תפקודה לשיפור מרכזי אמצעי חדשות
ואסטרטגיה ארגון שיטות להטמעת תכניות מספר שצוין, כפי המשטרה, אימצה
המרשימות תוצאותיה לאור אומצה 00^1?87>\7  ה תכנית חדשות.
משטרתישראל. של מחודש לארגון שאיפה של תהליך מאותו כחלק בניויורק,
שוטרים של אלא הישראלים, השוטרים של יצירתם פרי איננה התכנית זאת, עם
התאמתה בדבר ספק יש כן, ועל אמריקאיים, ארגוניים ויועצים
משטרתישראל, עם רבות השקה נקודות ניויורק למשטרת למשטרתישראל.
כמו משטרתישראל, גם הפשיעה. הפחתת  הארגון במטרות ובראשונה ובראש
ארגוניות בעיות בפני עמדה התשעים, שנות בתחילת ניויורק משטרת
לטווח תכנון היעדר מפקדים, של נמוכה יוזמה רמת כגון רבות, ותפקודיות
תנאים (ראה ועוד הזוטר הדרג לבין הארגון פיקוד בין בתקשורת בעיות ארוך,
 ה לרעיון התיאורטי "הרקע בפרק שמופיעים כפי התכנית להופעת
אמנם סיאמיות". "תאומות אינן המשטרות שתי זאת, עם 7\^87?1'^0כ)").
אך לישראל, התאמתה בגין התכנית בחינת של הליך ביצעה משטרתישראל
מכלול הוא מביניהם והראשון הראוי, ביטויים את קיבלו לא היבטים מספר
כי נדמה, בניויורק. 00^1?87^\7  ה תהליך את שליוו הארגוניים השינויים
לתוצאות להגיע קשה יהיה ובתפקודו הארגון במבנה מהותיים שינויים ללא

בניויורק. הושגו שהן כפי בפשיעה, "הלוחמה" בתחום מרשימות
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שילוב והוא נוסף, ארגוני מכשול עומד 00]\/1?87^\1 ה הטמעת תהליך בפני

ובעיקר המשטרה, שאימצה קודמות ארגוניות תכניות עם החדשה התכנית
התכנון, שיטות את לייעל נועדה זו תכנית ומדדים". יעדים לפי "העבודה תכנית
התכנית התחנה. רמת ביניהם המשטרתיים, הגופים כלל פעילות אחר ולעקוב
התחנה)  דנן (במקרה הארגון בתפקוד המרכזיים הקשיים זיהוי על מתבססת
קביעת שנקבע), עדיפויות ובסדר נתון זמן (בפרק להשגה כיעדים והגדרתם
הצלחת לבחינת ברורים מדדים ובחירת אלה קשיים עם להתמודדות דרכים
אנשי היכרות על מתבססת היעדים בחירת שהוצבו. היעדים בהשגת הארגון
להשגתם. נכון עדיפויות סדר לקבוע יכולתם ועל המרכזיים הקשיים את הארגון
אחר חיפוש עומד במרכזו שגם דומה, הליך מהווה 7\ל81?4\[0€  ה תכנית
והערכת להשגתן ביותר היעילות הדרכים זיהוי הארגון, בתפקוד קשיים
כי עולה, התכניות שתי של מחודשת בבחינה אלה. יעדים להשגת ההצלחות
על המתבססת הפשיעה, בהפחתת המשטרתית פעילות הצלחת  זהה היא מהותן
יעדי בהגשמת התחנה הצלחת להיום, נכון כמותיים. ומדדים נתונים בחינת
,00]^1?81^1  ה בדיוני נבחנת ומדדים" "יעדים תכנית עלפי מפכ"ל
כך, אס תפקידו. במילוי התחנה מפקד של הצלחתו לבחינת כלי ומשמשת
של שבסופו שהרי התהליכים, משני אחד על לוותר ניתן האס השאלה, נשאלת
לעומת מפכ"ל. יעדי השגת  המאמצים אותם של תוצאותיהם את בודקים דבר
כגון ומדדים", "יעדים עלפני נוספים היבטים 00?4?81^1 ה לתהליך זאת,
ובלתי ישירה באחריות נשיאה המפכ"ל, בפני התחנה מפקד של אישית הופעה
מאפייניו עם התחנה מפקד של היכרותו בחינת התחנה, של תפקודה על אמצעית
בהליך ביטוי לידי לבוא יכולים אינם אלא היבטים ועוד. אחריותו אזור של
לבקרת כלי משמשות התכניות שתי זאת, עם ומדדים". "יעדים לפי העבודה
להפעלת פוטנציאל בהן יש כך ומשום הבכיר, הפיקוד עלידי המשטרה תחנת
מחד כאחד. ושליליים חיוביים היבטים זה ללחץ התחנה. תפקוד על רב לחץ
גורמי תפקוד על אמת, ובזמן זמן לאורך לפקח, הביקורת הליך מאפשר גיסא,
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בשל התחנה פעילות את "משביתות'' אלה כגון ביקורות גיסא, מאידך השטח.
וגם המרחב גם שותפים אלה (להכנות הבכיר הפיקוד ביקורת לקראת ההכנות
ומדדים", יעדים לפי ו"העבודה 00\1?87^\7 מלבד הרלוונטיים). המחוז
של ולביקורות מחוזיות לביקורות מרחביות, לביקורות תחנה חשופה
נכון כן, על כך. בשל ממנה נגזלים רבים וכוחות רב זמן לפיכך, המטההארצי,
בעת השיטות בשתי השימוש מאחורי שעומד הרציונל את לדעתנו, לבחון, היה
ומדדים" יעדים לפי ה"עבודה  ההליכים שני בין שילוב ולשקול אחת, ובעונה

בישראל. המשטרה של למציאות להתאימם עלמנת 7\;87?1^0כ<,  וה

הסטטיסטיקה יחידת שינתה 7\<87?]/יינ0כ),  ה תכנית של לפועל כניסתה עם
עבור ולניתוחם פליליים סטטיסטיים נתונים של להצגתם הדרך את משטרה של
במהירות עדכונם הנתונים, נגישות בתחום הוא המהותי השינוי התחנה.
למפקדי (01111116  (ו ישיר באופן הספקתם נוח, באופן הצגתם האפשרית,
ההתקדמות המפקד. דרישות עלפי לאחזורם אפשרויות מספר ופתיחת התחנות
הפיקוד דרגי של לתפקודם רבות מסייע הנוכחית, בצורתו גם זה, וכלי רבה, היא
כאן נתייחס לא רבים. מקשיים סובלת עדיין המערכת זאת, עם הרמות. בכל

הנתונים רוב שבה 76011י'\\1,0, משטרתישראל של להיותה הקשורים לקשיים
או לאחזור ניתנים ואינם ישנות מחשוב במערכות נאגרים או ממוחשבים אינם
זאת, למרות כי לציין, חשוב ההגינות, (למען מודרניות מחשוב במערכות לשילוב
זה). בתחום ניויורק משטרת את מקדימה משטרתישראל מסוימים, בהיבטים
מדויקת להזנה השוטרים בקרב תובנה שבהטמעת לקשיים גם נתייחס לא
בסיס על אלה בנתונים שימוש לאפשר עלמנת למחשב, הנתונים של ומיידית
001^[?87^7 ה של הרעיוני לתוכן ביותר הרלוונטית הבעייתיות יומיומי.
התכנית מנוסח שמתחייב כפי 16ת1ז0 §ת1כ[קג1^  ה בשיטת שימוש היעדר היא
אכן הארצי במטה הסטטיסטיקה יחידת כי העובדה, למרות ניויורק". ב"סגנון
ועל פלילית פעילות על ממוחשבות מפות מפכ"ל דיון לכל מכינה
אלה למפות מופנית בלבד מעטה התייחסות התחנה, באזור תאונותהדרכים
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שבהן הראשונה אך סיבות, ממספר נובעת התייחסות היעדר עצמם. בדיונים
אלה מפות העבירות. לפיזור מעבר אלה, ממפות נוסף מידע לקבל הקושי היא
אלה נתונים של שילוב ללא בלבד, גיאוגרפי בחתך פלילית פעילות מציגות
במפות שימוש נעשה לא כן, כמו דומה. בחתך משטרתית פעילות אודות בנתונים
פרוש ביצוען. אזור לבין מסוימות עבירות שבין הקשר את לבחון עלמנת אלה,
ככלי פשיעה, במיפוי שימוש עושה אינה עדיין שמשטרתישראל הוא, הדבר
על אלא התכנית, של כישלונה על דווקא לאו מצביע הדבר חדש. פשיעה ניתוח
את לבחון ויש האמריקאי, הנוסח לבין הישראלית התכנית בין מהותי הבדל

בתקופת בארץ, 1\ל81?]^001  ה של יישומה על אלה הבדלים השפעת
וילק. יהודה המפכ"ל

לאיהתאמתה קשר ללא גם בחסר, לוקה הנתונים של הסטטיסטית ההצגה
לקשיים דוגמאות מספר להלן האמריקאית. 0€]^[?81^7 ה לשיטת הרעיוני

אלה:
נתוני הם מביניהם הבולטים בדיונים. ביטוי ליידי באים אינם רבים נתונים .1

התחנה. שוטרי עברו לא או שעברו ורכזים חוקרים השתלמויות הכשרות,
ולכן התחנה, צוות של המקצועיות לרמת אינדיקציה להוות עשוי הדבר
אלה נתונים היעדר הפשיעה. עם להתמודד ליכולתה רלוונטי להיות עשוי

הפיקוד. עלידי זה בתחום מסקנות הסקת מונע
ולמודיעין לחקירות אג"ס עבודת בין סטטיסטית התאמה מתבצעת לא .2

כלי באמצעות תפקודן יעילות את לבחון אפשרות אין כן ועל בתחנה,
הגורמים בין הפעולה שיתוף רמת את לבחון מאפשר ולא כמותיסטטיסטי,

בתחנה. השונים

ואינם דיים ממצים אינם 00^/1?87^1  ה בדיוני המוצגים הדו"חות .3

הדו"חות לדוגמא, מגמות. ובזיהוי בנתונים מספקת התעמקות מראים
מספר במשמרת, ניידות (מספר יבשים סטטיסטיים נתונים להצגת נצמדים
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השפעות את לנתח מבלי (א''ת) איתביעה ותיקי (פ''א) פליליים תיקים
הפשיעה. במניעת התחנה תפקוד על אלה נתונים

המצב תמונת את מטעים המוצגים הסטטיסטיים מהנתונים גדול חלק .4

בניזוג בין עבירות נכללות המוצג, הסטטיסטי בדו"ח לדוגמא, כך הכללית.
חשף, 0€]\4?81^\1 ה מדיוני אחד ציבורי. סדר של בקטגוריה במשפחה
מים, גניבת של רבים תיקים נכנסים אחרות" "גניבות של קטגוריה תחת כי
תמונת את מטעים כן ועל בתחנה, הפליליים התיקים מספר את המעלים
בניזוג. בין סכסוך כולל חמורה" "חבלה שנקרא סעיף בה. הפשיעה מצב
הדבר עבירות. של יותר מותאם קטלוג או עבירה כל בפירוט צורך יש כלומר,
יוצר למציאות סטטיסטיים נתונים התאמת אי היום. מתבצע אינו
לשיטת המפקדים של ביחסם ופוגם התחנות, נציגי בקרב אנטגוניזם

התחנה. תפקוד לבחינת יעיל ככלי 0€^[?81;\1  ה
של נכון ניתוח לאפשר עלמנת הסטטיסטיים, לנתונים מרכיבים להוסיף יש .5

השפעת כגון המשטרה, בידי נמצאים דווקא שלאו (נתונים הפשיעה תופעות
עשוי הדבר בתחנה). הפשיעה על בחופשה ואסירים משוחררים אסירים

הפשיעה. תופעות עם להתמודדות לתרום
את לשרת עלמנת רב, ולתמרון רבים לפירושים נתונים סטטיסטיים נתונים .6

הפליליים התיקים מספר את להוריד ניתן כך הנתונים. מציג של מטרותיו
עלידי המפכ"ל) יעד הוגדר שכך (במקרה מסוימות בעבירות בתחנה (פ"א)
עבירות סיווג היא נוספת אפשרות (א''ת). כאיתבי*ה התיקים מרבית סיווג
המפכ"ל שיעד במקרים לדוגמא, התחנה. למטרות שמתאים סיווג, עלפי
כ"שוד", ולא כ"חטיפתתיק" הגבוליים התיקים סווגו ''שוד", עבירות הוא
במקרה (ולהיפך, זו בעבירה הפליליים התיקים מספר את להוריד עלמנת
על כביכול, מצביע, זה דבר "שוד"), כעבירת אותו מסווגים  "גלוי" שהתיק

זו. פשיעה תופעת עם בהתמודדות התחנה הצלחת
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הצגת הוא האמריקאית 00]\4?81^\1  ה בתכנית הבולטים הדגשים אחד
המשטרה. מפקדי של בפורום בפשיעה ללחימה ויעילות חדשות טקטיקות
הורדת  (כלומר חיוביים סטטיסטיים נתונים להצגת רק לא היא הדרישה
הוכיחו אשר ויזומות, חדשות לוחמה אסטרטגיות "פרסום" גם אלא הפשיעה)

:81311011 זאת שהגדיר כפי בפועל, כיעילות עצמן את
ט0¥" }ימ10) §61 11110 16כ110111 0£? 1<01356€ת1 0111116 13111 0£? *10ז

113¥111§ 3 ץ§116£?51 10 (1031 1111¥ץ 11"

(1996 ,1163^611)

בתקופת נראו שהם כפי במשטרתישראל, המפכ"ל דיוני של הדינמיקה מתוך
שאלות עלו אמנם עלתה. שלא כמעט כזו דרישה כי עולה, וילק, יהודה המפכ"ל
המפכ"ל בהן הפעמים מעטות אך לזה?", בנוגע לעשות מתכוון אתה "מה כגון
מפקדים שבהם מקרים, היו שלא וכמעט התחנה, ממפקד ברורה תשובה קיבל
הבעייתיות רלוונטית. אלטרנטיבה למפקד להציע יכלו בדיון, שנמצאו בכירים,
המרכזיים התנאים אחד שזהו ההבנה, היעדר היתה זה דיונים בנוהל המרכזית
הערכתן תוך ובחינתן, יישומן חדשות, פעולה טקטיקות גילוי  התכנית להצלחת

דומים. בתחומים מתקשות אשר אחרות, בתחנות ליישומן המלצות ומתן

יותר יעילה העברה להשיג 00]\/[?81^\7  ה מפגשי מאפשרים בניויורק, כמו
השטח שבתפקוד וקשיים דרישות העברת תוך לבכיר, הזוטר מהפיקוד מידע של
0€]^[?87^1  ה דיוני דינמיקת בארגון. הבכיר החלטות מקבלי לדרג

להופעתם הודות טובה. ארגונית וראייה יוזמה בעלי קצינים חשיפת מאפשרת
כישוריהם להתגלות עשויים הבכיר, הפיקוד דרג בפני התחנה קציני של
מפקד של האישיים לכישוריו (פרט התחנה של הזוטרים הקצינים של האישיים
בכירים, קצינים בדיונים נוכחים כאשר במיוחד חשוב הדבר עצמו). התחנה
זאת, עם מפתח. לתפקידי מתאים כוחאדם לקידום באחריות הנושאים
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עמיתים של וכישלונותיהם מהצלחותיהם תחנות מפקדי של הארגונית הלמידה
נוכחים. אינם התחנות מפקדי שכלל העובדה בשל בישראל קיימת אינה

הוא לישראלית הניויורקית 00^[?87;\7  ה תכנית בין נוסף מהותי הבדל
בארץ הרחב הציבור בפני בדיון העולים הסטטיסטיים הנתונים של חשיפתם באי
מקומיות, רשויות התקון, שירותי כגון הרלוונטיים בגופים נציגיו בפני לא ואף
לגורמי 7\מ'8?4י001  ה דיוני פתיחת ועוד. הרווחה משרד החינוך, משרד
בהשגת הציבור לשיתוף בארצותהברית, גם כמו לסייע, יכולה הייתה ציבור,
תהליך חשיפת הפשיעה. והורדת החיים רמת שיפור  המשותפת המטרה
כלפי יותר גבוהה מחויבות יצירת על משפיע היה בתקשורת 00]\4?81^7  ה
תכניות לקידום גם תורם היה הדבר ההליך. על הדוק לפיקוח ודרישה התכנית,
לשורות ואף האזרחי המשמר לשורות נוספים כוחות ולגיוס "משטרהקהילה",
מהם ואחד רבים, קשיים טמונים זו נתונים בהצגת זאת, עם עצמה. המשטרה
הדעת את לתת יש הפרט". ל"צנעת הדרישה מול לדעת" הציבור "זכות הוא
מסוימות שכונות של רווחתו על הציבור בפני אלה נתונים בהצגת שיש להשלכות
מתבצעות העבירות מרבית כי העובדה, חשיפת לדוגמא, התחנה. אחריות באזור
ליציאת לגרום השכונה, תדמית על לרעה להשפיע עלולה בעיר, מסוימת בשכונה
זה מידע אולם, בו. הדירות מחירי להורדת ואף מהאזור האמידים התושבים
מפני השכונה הגנת  משותפת מטרה, סביב התושבים לליכוד לסייע עשוי

פושעים.

מהן, אחת 1^87?]^נ0כ).  ה תכנית על ביקורת נשמעת בארצותהברית גם
ועונש", "שכר בסגנון המנהיגות שיטת כי החשש, היא לישראל, גם הרלוונטית
או המתגמל לגורם השליטה מוקד את מעבירה זו, בתכנית מונהגת כפי.שהיא
סיכונים לקיחת ללא מסורתית, לעשייה להוביל ועלולה המטה), (מפקדי המעניש
עשייה עידוד שהיא ,00^?81^7  ה למטרת בניגוד הוא הדבר יוזמות. או
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מה בפני יסודית ולהסברה המפקדים להכנת רבה חשיבות יש במשטרתישראל.
גורמי בקרב ההכנות" "היסטריית 7\*.81?]/\[0כ<.  ה בדיוני לעמוד עתידים הם
בדיון, המפקד הופעת לפני התחנה את השביתה" והמחוז" המרחב התחנה,

התחנה. על המופעלת הנוספת מהביקורת נפגע היומיומי ותפקודה

אינהרנטי כחלק 0€^1?81^1  ה תכנית שילוב כי לומר ניתן לסיכום,
לאור בעיקר מבורך, תהליך לדעתנו, הוא, משטרתישראל של מתפקודה
במשטרה. והתקדמות התייעלות של תהליך על מצביע שהוא העובדה,
לה יסייעו אשר שינויים, אחר חיפוש של בתהליך נמצאת משטרתישראל
רמת הפחתת  הסופית המטרה להשגת ויביאו היומיומי, תפקודה בשיפור

בעשייה מערב 001^?87^1 ה שתהליך למרות זאת, עם במדינה. הפשיעה
לא כי תחושה, קיימת המשטרתי, התפקוד תחומי כל ואת הפיקוד דרגי כל את
כל לא כי נראה, כן, על יתר אותו. והפנימו התהליך מהות את הבינו הגורמים כל
הליך בו ראו אולי וחלקם חשיבות, של רמה באותה אליו התייחסו הפיקוד רמות
צדקו. אמנם (והם וילק יהודה המפכ"ל שבתפקוד הרוח הלך את המשקף זמני,
בו ראו לא אך אהרונישקי), שלמה המפכ"ל בתקופת מהותי שינוי עבר התהליך
בעיקר נובע הדבר הארוך. בטווח המשטרה על להשפיע שיכול משמעותי, תהליך
מהותן ואת ארגונית, ברמה 001\4?81^7  ה של מהותו את ההבנה מחוסר
התכנית תפיסת את לשנות עלמנת בתנופה". "מנהיגות כגון הסיסמאות של
המשרד של מפורשות בהוראות הפעלתה את לעגן היה ראוי זמנית, כתכנית

הבאים. המפכ"לים את גס המחייבות הוראות הפנים, לבטחון
לחוש הבכירים הדרגים עלולים התהליך, הפנמת עם כי לצפות, ניתן היה
צעירים מפקדים לתפוס הקרוב בזמן עלולים מקומם את כי מהעובדה, מאוימים
חשבון על יתכן ויקודמו, 7^81?4\נ00  ה דיוני במהלך שיתגלו ויוזמים,
את מדגיש אלה חששות היעדר יותר. ותיקים משטרה אנשי של קידומם
כהליך, ולא כדיון עצמה, בפני כמטרה נתפס 7\>81?]ע[0€  ה כי העובדה,
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עמו להתמודד שיש לביקורת, נוסף אמצעי זהו כלומר, הארגון. כל על המשליך
הבכירה ברמה לא בארגון, העבודה הליכי את משנה אינו הוא אך העת, בבוא
מסוגל 00^1?81^1 ה תהליך כי יתכן, זו, במתכונתו הזוטרה. ברמה ולא
הסטטיסטיים לנתונים מודעותו העלאת (תוך הבכיר הדרג של תפקודו את לשפר
רמת הפחתת על להשפיע ביכולתה כי נראה, לא אך אחריותו), אזור אודות
תכנון הנהיגה ממשטרתישראל, להבדיל ניויורק, משטרת במדינה. הפשיעה
הגדולה הצלחתה הפיקוד. רמות בכל המשטרתי, התפקוד תהליך כל של מחדש
הסופית התוצאה רק לא שהוא עצמו, 00]\4?87^1  ה תהליך בהנהגת היתה

אותו. המניע הקטר גם אלא התהליך, ליישום והכלי

התאמת רמת בבדיקת בלבד מעטים סיסטמתיים מחקרים בוצעו היום, עד

הפעלתה ועל התכנית על הידע רוב בשיטור. 0€:\4?87^7 ניהול תכנית

,0€]^[?81^1  ה מהי בהגדרה בעיה גם קיימת עקבי. איננו במשטרה
בחשש מלווה השונות במשטרות התכנית יישום והערכתו. יעילותה ובבחינת
ציפייה הציבור בקרב תיצור במקביל, אך תצליח, לא התכנית כי השוטרים,
סקפטיות יוצרת התכנית יתרחש. לא דבר של בסופו אשר מיידי, פשיעה לצמצום
את פותרת אינה היא לטענתם, שהרי הקרימינולוגיה, בתחום חוקרים בקרב
תצליח לא ולכן לפשיעה, הגורמות והעיקריות המרכזיות החברתיות הבעיות
לבחינת מקום יש לכן, .(1998 1ת11כ6131^\/ 61 31.) הפשיעה בצמצום במשימתה
הזמן בפרק במשטרתישראל, התהליך שהביא והמדומים האמיתיים השינויים

זו. במתכונתו יושם שבו
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 208173 עמ' ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
י*שמיאזדחי קהילה 9" (13חחנן6*) בודדים שלמאמרים הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

:19791978  בישראל השוטרים התאגדות נסיע
התארגנות כשלון של אנטומיה
אסתרמןמדינה** ותמר סמובסקי* אבי

1979  :(975 ג'.3/,י0. 9י1 9א66ר>7 6>(ית *

*5לל// (א6א0 ל/קי/ק 5^^ י?'*/ //.יק// אחגןר א7>0 אסלךח, **
א166ה.י2?*£<

(2001 ?*31ן6ו?>י /?ק/ק */6ל' ,±200 7*/1909 9א*ר>:ת (4ת>ך9£

היום, עד והיחיד, הראשון הניסיון של היסטורית סקירה מהווה זח מאמר
וסופו 1978 בתחילת שראשיתו במשטרתישראל, מקצועי איגוד להקמת
ואף שוטרים איגוד בארץ הוקם לא שנה, שלושים במשך אז, עד .1979 בשלהי
חייתה, שרווחה התפיסה מכך, יתרה כזה. איגוד להקים ניסיון נעשה לא
זו תפיסה המשטרה. ולפקודת לחוק מנוגדת בו חברות או כזה איגוד שהקמת
הוכיחו (ואף טענו אשר ,(1978 (בתחילת השוטרים ועד יוזמי עלידי הופרכה
אין וכי עובדמעביד, יחסי הינם למשטרה השוטר בין שהיחסים טענתם), את
נבלמה זו התארגנות שוטרים. של מקצועי איגוד להקמת חוקית מניעה כל
בהישגים השוטרים זכו בעקבותיה אולם, בכנסת, חקיקה בעקבות רק לבסוף
המועצה הוקמו הציבורית, לתודעה עלתה השוטרים מצוקת מבוטלים לא
זכות והוקנתה השוטרים, קבילות נציב ומוסד השוטר לרווחת הציבורית
המשטרה. של ביתהדין של משפטי ובדיון משמעתי בדיון לשוטרים ערעור
ההתארגנות), למרות הגורסים ויש ההתארגנות בגלל אומרים (יש במקביל
בצה"ל. הקבע משרתי של לאלה השוטרים של הנלווים והתנאים השכר הושוו
על לעמוד מנסה המערבי, בעולם השוטרים התאגדויות את סוקר המאמר
של נוסף התאגדות לניסיון הסיכוי את ולבחון השוטרים להתארגנות הסיבות

בישראל. שוטרים
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של אנטומיה .■ 19791978  בישראל השוטרים התאגדות נסיון ואסתרמן סמובסקי
התארגנות כשלון מדינה

השוטרים. נשות שוטרים, ארגון מקצועי, איגוד משטרה, מפתח: מילות

כללי

הראשון הניסיון של היסטורית סקירה הקורא בפני להביא זה מאמר מטרת
בתחילת שראשיתו במשטרתישראל, מקצועי איגוד להקמת היום, עד והיחיד,
לקחים פרשה באותה יש אם לבחון, עלמנת זאת, .1979 בשלהי וסופו 1978

אלה. לימינו הרלוונטיים

של והחברתית הכלכלית רווחתם את לקדם במטרה נוצרו מקצועיים איגודים
שכיום למרות .(1968 בת11גכו11€ת11ג1, ;1981 (סמובסקי, עליה. ולהגן חבריהם
לשכוח אין הכלכלית, המערכת של פרמננטי כחלק מקצועיים איגודים נתפסים
שבהם מהימים, משמעותי שינוי משקף היום והמצב יחסית, חדשה תופעה שהם
את ולייצג להתקיים מקצועיים איגודים של בזכותם להכרה המאבק
(יחזקאלי, לעתים אלימים, במאבקים כרוך היה חבריהם, של האינטרסים

.(1981 סמובסקי, ;2000
שוטרים שאיגודי הרי יחסית, חדשה היא מקצועיים איגודים של התופעה אם
תופעה הינם ("?01106 6116¥016111כו ''10118ז850013^ או ,"?01106 111110113")

בשנת בהולנד הוקם באירופה שוטרים של המקצועי האיגוד יותר. עוד צעירה
בניויורק, 19151890 השנים בין שוטרים איגודי נוסדו בארצותהברית .1887

.(1981 {סמובסקי, ובפיטסבורג בוושינגטון במילווקי, ברוצ'סטר, בבאפלו,
בקפריסין למשל כמו הקרובה, שבסביבתנו במדינות גם פועלים שוטרים איגודי

.(1998 (ישראל,
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שוטרים, של המקצועיים האיגודים אל ההתייחסויות כי מציין, (2000) יחזקאלי
בהם הרואים יש רבים. במקומות שונות והמשטרתי, השלטוני הממסד מצד
רבים נזקים המונעים לחצים, המשחרר וגורם המשטרה לפיקוד בריא איזון

המשטרה. של התפקוד יכולת לגבי ממש של סכנה בהם הרואים ויש יותר,

להקים ניסיון נעשה לא ואף שוטרים איגוד בארץ הוקם לא שנה שלושים במשך
או שוטרים איגוד שהקמת הייתה, שרווחה התפיסה מכך, יתרה כזה. איגוד
ועד יוזמי עלידי הופרכה זו תפיסה המשטרה. ולפקודת לחוק מנוגדת בו חברות
בין שהיחסים זו), טענתם את (והוכיחו טענו אשר ,(1978 (בתחילת השוטרים
להקמת חוקית מניעה כל אין וכי עובדמעביד, יחסי הינס למשטרה השוטר

שוטרים. של מקצועי איגוד

מעורבות תוך נכתב אשר ,(1981 (סמובסקי, איכותני מחקר על מבוסס המאמר
ולתאר לנסות הייתה הכוונה אתנוגרפי. מחקר של בכלים שימוש בעזרת בארגון,
התנהגות של קונטקסטואלית להבנה להגיע ניסיון תוך התהליך, את

השוטרים. ארגון בפרשת העיקריים ה"שחקנים"

במדינתישראל השבעים שנות  השוטרים להתארגנות הרקע
ובמשטרתישראל

רבת תקופה היוו השבעים שנות :(1983 (ליסק, גמךינתישראל השגעים שגית
באותן המדינה את זעזעו דרמטיים אירועים שלושה במדינתישראל. תהפוכות

שנים:
הגדול הסיכון את היוותה רבים שלדעת ,1973  ב הכיפורים יום מלחמת .
בין אמון למשבר והביאה מלחמתהעצמאות, מאז למדינתישראל ביותר

להנהגה. העם
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לשינוי הדמוקרטית התנועה יצירת הפוליטי, המהפך היה זה משבר של שיאו .
לאחר זאת, בגין. מנחם ובראשו ,1977  ב לשלטון הליכוד ועליית (ד"ש)
מפלגות בהנהגת שנה לשלושים קרוב שנמשך סוציאליסטיפרגמאטי שלטון

יוסהכיפורים. מלחמת שגרמה הזעזוע את ביטא המהפך פועלים.
לבסוף, שהביאו, לשלום, ומתן והמשא 1977  ב לישראל סאדאת הגעת .
הערביות, במדינות והחזקה הגדולה מצרים, עם השלום הסכם לחתימת

ב1979.

העול ולהכבדת העלייה במימדי ניכר לצמצום גרמה יוסהכיפורים מלחמת
בעקבות ,1977 משנת במיוחד מורגש להיות החל הדבר המדינה. על הכלכלי
החל כן לשנה. האחוזים מאת גבול את עברה האינפלציה כאשר הכלכלי, המהפך

התשלומים. במאזן ובגירעון הלאומי בחוב ניכר גידול
מקולקטיביזס מעבר של דינמיקה הכיפורים מלחמתיוס יצרה החברתי בהיבט
למחנות החברה ושיסוע סקטוריאלית, אינדיווידואליסטית לחברה חברתי
מתנחלים (חרדים, מהם אחד שכל קשיחים, ואידיאולוגיים דתיים אתניים,

.(1997 (וולצר, שלו והערך המשמעות תחושת על גבולותיו מתוך מגן וכדומה)

עמדו השבעים שנות :(1999 ;1998 (הוד, במשטרתישיאל השבעים שנות
לתפקידו שנכנס הלל, שלמה המשטרה שר של הדומיננטית הנהגתו בסימן ברובן
.20/6/77  ב לשלטון הליכוד ועליית ה"מהפך" לאחר אותו וסיים 15/12/69  ב
במשרד לאגף המשטרה משרד הפך עת בורג, יוסף ד"ר השר עלידי הוחלף הוא
מפכ"לים ארבעה הפנים. ממשרד מרקוביץ' יעקב מר עמד האגף בראש הפנים.
(1972) סלע אהרון ,(1972  1964) קופל פנחס תקופה. באותה המשטרה ידעה
ממשיות רפורמות שתי .(1979  1976) תבורי וחיים (1976  1972) רוזוליו שאול
האחת  רוזוליו שאול המפכ"ל בתקופת שתיהן תקופה, באותה במשטרה בוצעו
ולקציני לאקדמאים המשטרה שורות את שפתח (גר"ש), שכבתי" הרב "הגיוס 

התכנית המועמד. כישורי את התואמים והתפקיד הדרגה לשכבת ישירות צה"ל
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צעירה קבוצה ולגיוס במשטרה האדס כוח באיכות ממש של להשבחה הביאה
ולא המשטרתיים ההדרכה במוסדות סוציאליזציה עברה שלא השפעה, ובעלת
במשטרה נהוגים שהיו הקשיח והקידום ההכשרה הקליטה, במסלול נשחקה

.(1999 (נובל,
האזרחי המשמר הקמת הפנים, בטחון על האחריות קבלת  השנייה הרפורמה
החליטה 1974 אפריל בחודש (ימ"מ). בטירור למלחמה היחידה והקמת (משא"ז)
גם תישא ובכך הפנים, בטחון על אחראית תהיה משטרתישראל כי הממשלה,
להקמת ההחלטה פורסמה 1973 באוקטובר עוד הבטחוני. העול מן בחלק היא
שינוי גם הממשלה. החלטת בתוקף האזרחי, המשמר הוקם 1974 וביולי הימ"מ
עבודת בהשבחת המשטרה, עיסוקי בהגדרת השיטור, בתפיסת לשינוי גרם זה
הארוך בטווח ביטחון. סוכנויות עם שלה הקשר ובהידוק במשטרה המטה

הבכירה. הקצונה איכות על גם מהותי באופן זה שינוי השפיע

המערבי בעולם במשטיות שוטרים התארגנויות

הישראלית למציאות רלוונטיות לא כיום, אולי, נראות, שוטרים התארגנויות
מהוות הן העשרים, המאה ותחילת 19  ה המאה סוף מאז אולם, העכשווית,
ארצות ברוב העבודה יחסי במערך היטב ומשתלבות המשטרה של טבעי אורגן
של מקומיים בארגונים מדובר האלה המשטרות ברוב המערביות1. הדמוקרטיה

הלאומית. ברמה בארגוןגג המאוגדים המקומיות, המשטרות

לא במשטרה מקצועיים איגודים לייסד הנסיונות כי מדגיש, (1981) סמובסקי
בהתנגדות גס המעסיקים, להתנגדות בנוסף נתקלו, הנסיונות פשוט. תהליך היו

במדינות כמובן, קיימים, אינם בפרט, שוטרים והתאגדויות בכלל עובדים ארגוני 1

אולם ביניהם, להתאחד החלו ואף כאלה ארגונים התפתחו בגרמניה לדוגמא, טוטליטאריות.
העולם מלחמת לאחר רק לפעול וחזרו ,1933 בשנת לשלטון, הנאצים עליית עם פורקו

השנייה.
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הסדר על (שמירה המשטרה תפקידי עם להזדהות מהשוטר שציפה הקהל, דעת
האישיים). מצרכיו התעלמות תוך רכושו, ועל הציבור חיי על הציבורי,

כפול: היה לשוטרים ההתאגדות זכות מתן שמאחורי הרציונל
בהכרה והן הדמוקרטיה מהות בתפיסת הן המערבית, בחברה העמדות שינוי .
תנאי ועל שכרו על קולקטיבי ומתן משא ולנהל להתאגד, הפרט של בזכותו

עבודתו.
השירות עובדי של בקטגוריה הצבא, לאנשי בניגוד השוטרים, של סיווגם .

אצלנו. שמקובל כפי ביטחון, עובדי של בקטגוריה ולא הציבורי

בדנמרק, בהולנד, בצרפת, בבלגיה, בגרמניה, למשל, קיימים, שוטרים ארגוני
בארצותהברית וכמובן, בקפריסין, בשוויץ, בשוודיה, בנורווגיה, בפינלנד,
האינטרסים את לקדם היא מטרתם .(2000 יחזקאלי, ;1981 (סמובסקי,
שיפור להשיג ובעיקר השוטרים, של והתרבותיים הכלכליים הפרופסיונליים,
אחרים עובדים לארגוני חבירה באמצעות מושגות אלו מטרות בתגא^עבודתם.
הסכמי בחתימת המחוקקת, הרשות על בהשפעה הציבורי), בשירות (בדרךכלל
(סמובסקי, ארגוניים בצעדים אף צריך ואם הרשויות עם ומתן במשא שכר,

.(1981

טבעית כזכות המערבי, העולם מדינות ברוב נתפסת, ההתארגנות שזכות בעוד
אל היחס בתחום בעיקר ביניהן נבדלות אלה שמדינות הרי השוטרים, של
ועדי של ביותר האפקטיבי (הנשק לשבות לזכותם באשר והחקיקה השוטרים
איסור קיים ובהולנד בגרמניה בפרט). שוטרים איגודי ושל בכלל העובדים
ששביתה בנימוק זאת, השוטרים. כולל הציבורי, השירות עובדי של שביתה
זכות בצרפת, גם הציבור. עובדי מעמד של המסורתיים העקרונות את נוגדת
השוטרים על השביתה אסורה בנורבגיה גם לשוטרים. ניתנת אינה השביתה

מותרת). היא שם הציבורי, בסקטור אחרים לארגונים (בניגוד
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בקנטונים, לשוטרים אך בפדרציה, אסורה השביתה זכות בשוויץ, זאת, לעומת
בבלגיה לשבות. עליהם האוסרות בחוק הוראות אין השוטרים, רוב שבהם
וגם חברתי, קונפליקט של במקרה הציבוריים, בשירותים שביתה החוק מאפשר
מאחר כרצונו, ארגוניות פעולות לנקוט לאיגוד אפשרות יש ובשוודיה בדנמרק
כי, אם לשבות, הזכות פורמלית, קיימת, בפינלנד השביתה. זכות שקיימת
על השביתה של האפשרית ההשפעה עקב זו, זכות בחוק לשלול ניתן למעשה,

.(1981 (סמובסקי, החברתיים החיים

הציבור בעיני מאוד טראומטית הינה לשוטרים השביתה זכות כי לציין, יש
כלפי פיפיות חרב לעתים, מהווה, זה בנשק והשימוש כאחד, פרנסיו ובעיני
עתה שזה בוסטון, משטרת של הנציגות ,1919 בשנת לדוגמא, המשתמש.
ודרשה לעיריה, פנתה ,(^1116110311 (01כ1ג£^10110^161<6? ^.?.1  ל התקבלה
העיריה עבודה. ולתנאי נלוות להטבות שכר, לתנאי ומתן למשא וזכות הכרה
במקרי עלייה בעקבות לשביתה. יצאו המשטרתי מהכוח רבעים שלושה סירבה.
שלילית השפעה הייתה זו לשביתה והוחלפו. השובתים פוטרו והפשע, האלימות
הסירה הציבור, של הזעם תגובות בעקבות בעתיד. משטרה איגודי התפתחות על

נציגויות להקמת רעיונות המקומיות. מהמשטרות ההכרה את .>\.?.^  ה

התאגדות לכל בנוקשות התנגדו עירוניות הנהלות נפלו. /±.¥.1^  ב משטרתיות
ולקדמם. שוטרים בענייני לטפל עובדים ארגון של ניסיון ולכל משטרתית

.(1981 (סמובסקי,
ובזכותם להתאגד השוטרים של בזכותם הכירה שהחברה לומר, ניתן לסיכום,
הותרה לא זאת, למרות ותעסוקתם. שכרם תנאי על קיבוצי ומתן משא לנהל
בגין לחברה הצפוי הגדול מהנזק חשש עקב המדינות, ברוב השביתה זכות
גם זה, בנשק לנקוט ממהרים אינם שוטרים ארגוני שוטרים. של שביתה

החוק. עלפי מותר הדבר שבהם במקומות
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הא"ב סדר לפי השוטרים, ארגץ בפרשת העיקריים ה"שחקנים"

השוטרים". "ועד מארגני מארבעת השני  דוד אופק מפקח
.1977 יולי מאז והמשטרה הפנים שר  יוסף בורג

סגןהמפכ"ל. דאז  דקל אלי ניצב
למשטרה. המשפטית היועצת דאז,  וזנה הירש תתניצב

תלאביב. מחוז מפקד דאז,  משה טיומקין ניצב
של המשנה ועדת יושבראש ומאז, 1977 יולי עד המשטרה שר דאז,  שלמה הלל

משטרה. לענייני הכנסת
בהסתדרות. מקצועי לאיגוד האגף יושבראש דאז,  ישראל קיסר
הארצי. במטה כוחאדם מנהל ראש דאז,  אביגדור קפלן תתניצב

במטה משטרתישראל של המשמעתי ביתהדין נשיא דאז,  יחזקאל קרתי ניצב
בירושלים. הארצי

השוטרים, נשות מאבק את החלה אשר מחולון, שוטר אשת  נורית שפירא
.1976 מאי חודש משכורות קבלת בעקבות

תלאביב מחוז משטרת של התביעות במדור משטרתי תובע  יואל רשף רבסמל
השוטרים". "ועד מארגני מארבעת הראשון למשפטים. וסטודנט

מחוז משטרת של תביעות במדור משטרתי תובע  חיים שמולביץ רבסמל
השוטרים". "ועד מארגני מארבעת השלישי תלאביב,

הצטרף השוטרים". "ועד מארגני מארבעת הרביעי  נוסבאום פנחס מפקח
תלאביב, מחוז מפקד עלידי נשפטו המארגנים ששלושת לאחר ,14.11.78  ב

טיומקין. משה
המשטרה. מפכ"ל דאז,  חיים תבורי רבניצב
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בישראל שוטרים ארגון להקמת הניסיון

זו בסקירה שונים. במישורים נערך בישראל שוטרים ארגון להקמת הניסיון
נוספים מישורים ציון תוך הפניםמשטרתית, הפעילות על בעיקר הדגש הושם

פעילות. של
השוטרים. נשות בקרב בפעילות דווקא החלו הראשוניים ההתארגנות ניצני
במיוחד. נמוכות שהיו 1976 מאי חודש משכורות קבלת בעקבות החלה הפעילות
מערכת אל פנתה אשר מחולון, שוטר אשת שפירא, נורית הגב' במאבק החלה
ותנאי הרעב משכורות בנושא כתבה לכתוב להם והציעה אחרונות", "ידיעות
של פעולה ועד הקמת על בנוסף, צוין, זו בכתבה השוטרים. של הקשים המחייה
של העבודה ותנאי המשכורות שיפור למען למאבק שהתארגן שוטרים, נשות
בכתבה, הוזכרו שנשותיהם השוטרים, רבים. הדים עוררה הכתבה השוטרים.
עליהם, איימו המפקדים הנושא. לבירור הבכירים המפקדים עם לשיחה זומנו
למרד. הסתה על לדין להעמדה צפויים הם במאבקן, יחדלו לא נשותיהם שאם
וועד אל נוספות נשים פנו ובעקבותיה תלאביב, במחוז מהרה עד פשטה זו פרשה
שנערכה תקשורתית באסיפה הוועד. לפעילות מצטרפות הן כי והודיעו, הפעולה,
להפגנה ולצאת האפשר, ככל רבות שוטרים נשות לאסוף הוחלט 6.6.76  ב

ועם המשטרה שר עם להיפגש הייתה המטרה כן, כמו הארצי. ובמטה בכנסת
המפכ"ל.

המשטרה שר אל שהופנה קורא", "קול הפעולה וועד פרסם האסיפה, טרם עוד
אל הופנה זה קורא" "קול הכנסת. של הפנים ועדת ואל המפכ"ל אל הלל, שלמה
ולבני לשוטרים שנעשה העוול לתיקון בקריאה במדינה המוסמכים המוסדות

קיומה. שנות 28 במשך משפחתם

לראות המשטרה ולשר המשטרה לפיקוד השוטרים נשות נציגות הציעה למעשה,
איסור את לעקוף ניסיון היה זה השוטרים. של המייצג הוועד את בהן
זו, פנימית הוראה של החוקיות תקיפת עלידי לא השוטרים של ההתארגנות
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תנאי בקביעת תשתתף מטעמן נבחרת נציגות כי הציעו, הן פשרה. של בדרך אלא
נשות של זו תביעה המשטרה. פיקוד  המעסיק עם השוטרים של העבודה

הסף. על נדחתה השוטרים

במטה להפגנה לצאת במטרה נשים, כעשרים של משלחת התארגנה 7.6.76  ב
את ייצג אשר איתן, סגןניצב פניהן את קיבל הארצי במטה ובכנסת. הארצי
בכנסת למפכ"ל. הנאמר את שיעביר והבטיח לבעיותיהן, הקשיב הוא המפכ''ל.
וועדת יו"ר שהייתה ארבליאלמוזלינו, שושנה דאז ח"כ עם הנשים נפגשו
במקום). הייתה לא להיפגש, רצו שעמה אלוני, שולמית (ח"כ הכנסת של העבודה
של הקשים עבודתו תנאי לשיפור הדרישה עם הזדהות הביעה אלמוזלינו ח"כ
לאלה השוטרים תנאי להשוואת בעתיד גם ותפעל בעבר פעלה כי וטענה, השוטר
ארידור, יורם דאז ח"כ עם הנשים נפגשו מכן לאחר הקבע. בצבא המשרתים של
של הפנים וועדת עם פגישה לנציגות שיסדר הבטיח הוא הפנים. ועדת חבר שהיה

הכנסת.

בהמשך וארגן. יזם אשר הפעילויות את הארצי הוועד פרסם 10.6.76  ב

הזכות את יקבל הארצי "הוועד תביעותיהן: את השוטרים נשות נציגות מפרטות
ואת השוטרים של השירות תנאי את הקובע בפורום, הישיבות בכל להשתתף
ועד של במעמד משטרתישראל עלידי יוכר הארצי הוועד משכורותיהם.
נשות נציגות הנ"ל". בפורום החלטה וזכות הצבעה זכות לו ויהיו עובדים,
למקובל שלהם השירות ותנאי השוטרים שכר השוואת את תבעו השוטרים

בפרט. ובצה"ל בכלל במשק

מפקד טיומקין, ניצב ועם דאז הסמפכ"ל דקל, ניצב עם הנציגות נפגשו בהמשך,
לשכר השוטרים שכר הצמדת כי להן, הודיע דקל ניצב דאז. תלאביב מחוז
שהפיקוד טען, כן כמו מתקדמים. בתהליכים נמצאת בצה"ל הקבע משרתי
עליו. לסמוך מהן וביקש המצב, את לשפר מנת על הכול, את עושה המשטרתי
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כל במאבקן ימשיכו וכי סרק, הבטחות כבר שבעו שהן הסבירו, השוטרים נשות
המצב. ישתפר לא עוד

בירושלים, אגרון בבית נוספת הפגנה השוטרים נשות ערכו מכן, לאחר כחודש
הלל השר נשים. וחמישים כמאה השתתפו בהפגנה המשטרה. משרד מול
הנשים השוטרים. נשות של משלחת במשרדו לקבל דבר, של בסופו הסכים,
עתה פועל ואף בעבר פעל שהוא השיב, הוא ואילו מטרתן, את לשר הסבירו
כל פועל שהינו וטען, חזר הוא מוגדר. דבר שום הבטיח לא השר המצב. לשיפור
מעריכות שאינן השוטרים, נשות וכי השוטרים, של עבודתם תנאי להטבת הזמן
שינסה ממנו, וביקשו הוסיפו הנציגות טובה. כפיות למעשה מגלות פועלו, את
שוטרים ועדי קיימים לטענתן, לשוטרים. ועד להקים ההסתדרות עם יחד
השר בביטחון. לפגוע בלי מקצועי, איגוד של במתכונת בעולם, אחרים במקומות
השיבו כך, בעקבות לשוטרים. ועד יהיה ולא יקום שלא וטען בתוקף, לכך התנגד
בעצמן. לשוטרים ועד ויכוננו עותומנית, כאגודה תרשמנה שהן השוטרים נשות

גם כמו פרי, נשאו לא שהן לאחר אך נוספות, הפגנות ארגן השוטרים נשות ועד
נשות החליטו ,1.12.76  ב שנערכה הפנים וועדת של המשנה ועדת עם הפגישה
הפגנת ליזום הוועד החליט לכך, אי המאבק. אמצעי את להחריף השוטרים
הארץ אזורי מכל נשים כארבעמאות התאספו 20.12.76  ב יותר. תקיפה מחאה
התחנה, שוכנת שלצדו הראשי, הכביש את חסמו ברחובות, המשטרה בתחנת
העצורים בה. העבודה כל את ושיבשו אותה חסמו בתחנה, הטלפונים את ניתקו
שגרם דבר מיס, צינור ופוצצו במקום, האנדרלמוסיה את ניצלו בתחנה שהיו
מוחלט אונים לחוסר הביאה זו פעילות ובוהו. התוהו לאווירת שהוסיף לשיטפון
חולון. בתחנת גם מכן לאחר אירע דומה מקרה במקום. המשטרה פיקוד של
ביקשו הוועד נציגות חולון. לצומת ההפגנה הופנתה בחולון המשטרה מתחנת
אך בצומת, התנועה את לגמרי לשבש ולא אלימות, להיות לא השוטרים מנשות
את חסמו הכביש, את הציפו הן הנשים. על השליטה את איבדו היוזמות
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הייתה, זו וירושלים. תלאביב לכיוון עצום לפקק וגרמו לגמרי, הנתיבים
השוטרים. נשות של האחרונה ההפגנה למעשה,

שנבעו חיכוכים שבוועד, הנשים בין אישים חיכוכים החלו זו הפגנה לאחר
דרכי לגבי דעות חילוקי התעוררו כן, כמו מסוימות. נשים של פרסומת מרדיפת
האירועים בעקבות שבאו ההפגנות ועד 1977 מינואר הארגון. של הפעולה

פעילות. כל הייתה לא השוטרים ועד להקמת

המשטרה. אנשי בקרב התסיסה התגברה השוטרים, נשות הפגנות בעקבות
לא 1978 לתחילת השוטרים נשות של הפעילות דעיכת שבין השנה במשך אולם,
תובע ששימש למשפטים, סטודנט רשף, יואל רבסמל פעילות. בל נעשתה
יתכן שלא החליט, תלאביב, מחוז משטרת של התביעות במדור משטרתי
באפס ישבו הם ואילו השוטרים, תנאי את היטיב למען ילחמו השוטרים שנשות
השוטרים. של התעסוקה תנאי את לשפר ניתן כיצד לבדוק, החל לכך, אי מעשה.
עיון מתוך שוטרים. של מקצועי ארגון להקים האפשרות את לבדוק החל הוא
שוטרים. איגוד להקמת חוקית מניעה שאין למסקנה, הגיע המקצועית בספרות
פקודותהקבע את שיבדוק ממנו וביקש אופק, דוד מפקח אל פנה מכן לאחר
התברר, כזו. התאגדות האוסרת פקודה ישנה האם ויברר, המשטרה, של (פה"ק)
שקיימות (למרות שוטרים של התאגדות האוסרת הוראה כל אין בפה"ק שגם
רשף רבסמל בין פגישה נערכה וריאיונות). כספים התרמת שאוסרות הוראות,
,5.3.78  ב בהסתדרות מקצועי לאיגוד האגף יושבראש קיסר, ישראל מר לבין
ההתארגנות. בנסיון ההסתדרות של פוטנציאלית תמיכה לבחון הייתה שמטרתה
להקמת אישור ממנו ולבקש המשטרה למפכ"ל לפנות רשף נדרש א בפגישה
שעל שהתכוון קיסר, מר טען ,18.5.79  ב א.ס. עמו שערך (בריאיון האיגוד
ולא במשטרה מקצועי איגוד הקמת על המפכ"ל של דעתו מהי לשאול היוזמים
דוד משנה מפקח .(1981 סמובסקי, ראה כזה, איגוד להקים רשותו את לבקש
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וביקשו טיומקין, ניצב דאז, תלאביב מחוז למפקד פנו רשף יואל ורבסמל אופק
הבהרה. פגישת

הסבירו ורשף אופק תלאביב. מחוז מפקד עם ורשף אופק נפגשו 21.3.78  ב
ואת שוטרים איגוד הקמת מחייבים לדעתם אשר הגורמים, את לטיומקין
מתנגד שהוא להם, הודיע המחוז מפקד זאת. זכות של למימושה החוקי הבסיס
יעביר שאותו בעניין, מפורט תזכיר שיכינו משניהם ביקש אולם זה, לרעיון
שני ובו בכתב, תזכיר השוטרים שני הכינו לבקשתו, בהתאם המפכ"ל. של לעיונו

להקמתו. החוקי וההיבט השוטרים ועד של מטרותיו פרקים:

שמולביץ חיים רבסמל הצטרף (לשניים היוזמים לשלושת הודיעו 1.5.78 ביום
תלאביב) מחוז משטרת של תביעות במדור ששירת משטרתי, תובע הוא אף
במחוז תביעות מדור ראש דאז הלוי, חי סגןניצב הישיר, מפקדם באמצעות
הארצי במטה 3.5.78  ב המפכ"ל עם פגישה להם נקבעה כי תלאביב,
במקומו המשטרה. מפכ"ל ממנה נעדר אולם התקיימה, אכן הפגישה בירושלים.
אביגדור ותתניצב למשטרה המשפטית היועצת דאז הירש, חנה תתניצב נכחו
השתתפותם כי הודיעו, השניים הארצי. במטה כוחאדם מנהל ראש דאז קפלן,
הקצינים שני הטעימו בפגישה ובשמו. המפכ"ל של במקומו היא בפגישה
אולם נכון, אמנם הוא השוטרים התאגדות לנושא המשפטי הרקע כי הבכירים,
יכביד זה שגוף חשש, מתוך שוטרים, איגוד הקמת של מהרעיון מסתייג המפכ"ל
עמדתם כי הבכירים, הקצינים ציינו כן, כמו המשטרה. של התקין ניהולה על
הציבורי", בסקטור הטובים מן "הס השוטר של שכרו תנאי כי בהכרתם, יסודה

במשטרה. עובדים וועד הוקם לא שעדיין לכך, זה דבר לזקוף יש וכי

פגישות מספר ולאחר ההסתדרות, עם עקרים מגעים של חודשים כשישה לאחר
ארגונית בפעולה להתחיל הוועד יוזמי החליטו והמשטרה, הפנים משרד נציגי עם
באמצעות לשוטרים לפנות היוזמים החליטו 8.11.78  ב השוטרים. בקרב
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כותרת". "עלי הטלוויזיה בתכנית ריאיונות ובאמצעות בעיתונים מודעות
.14.11.78 שלישי, ליום נקבעו כותרת" ב"עלי הריאיונות

די "שוטרים, רז אבי של בכתבתו ב"מעריב" התפרסמה השוטרים יוזמת
לאחר נאמר, בכתבה .(1 עמוד ,1978 (רז, נשותינו" שמלות מאחורי להסתתר
"שהשוטרים ומגעיהס, היוזמים פעולות על וסקירה המשפטי הרקע הסבר
המקצועי האיגוד בהקמת תמיכה יביעו שבהם מכתבים, לשלוח יתבקשו
האיגוד". פעילות למימון כספית תרומה ירימו וכן בו, חברים להיות והסכמה
עצמי ומימון אשראי באמצעות מומנו והן היומית בעיתונות פורסמו המודעות

היוזמים. של

ולכן מקצועי, באיגוד להתאגד מלאה זכות יש ישראל שלשוטרי קבעו, המודעות
חברים להיות הסכמתם ואת האיגוד בהקמת תמיכתם את להביע התבקשו הם
הפעולה לוועד שתאפשר כספית, תרומה לצרף השוטרים התבקשו כן, כמו בו.

.(37 עמ' ,16.11.78 אחרונות, (ידיעות ההתאגדות בפעולות להמשיך
למרחבי להפיץ ועוזריהם היוזמים החלו בעיתונות, המודעות לפרסום במקביל
ופגישות אסיפות לארגן והחלו לאיגוד, הצטרפות טפסי השונים המשטרה

מטרותיה. ועל ההתאגדות מהות על פעולותיהם, על מידע למתן הסברה

ובהול, מפתיע באופן היוזמים, שלושת נקראו 17:30 בשעה 12.11.78 ביום
לעסוק "שלא עליהם פוקד שהוא להם, הודיע הוא טיומקין. ניצב של ללשכתו
הפקודה בהמשך ארצי". שוטרים איגוד של הקמתו בנושא שהיא תעמולה בכל

.■ ב"תעמולה" הכלולים האיסורים ספציפי באופן פורטו
להתאגד. זכותם דבר את השוטרים לחבריהם להסביר היוזמים על איסור .

תרומה מהם ולקבל לאיגוד הצטרפות טופסי על חבריהם את להחתים איסור .
הקמתו. לצורך כספית

כך. על עמם ולשוחח האיגוד בעניין ההסתדרות אנשי עם להיפגש איסור .
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רשף רבסמל של אשתו התקשרה המחוז, למפקד הבהולה קריאתו בעקבות
עם ריאיונו את להקדים החליט כותרת" "עלי עורך והטלוויזיה. התקשורת לכלי
הופיעו ערב באותו ואכן, .12.11.78  ה יום, לאותו עוד היוזמים שלושת
על פרקים בראשי עמדו היוזמים מרגלית. דן של בהנחייתו בתכנית, השלושה

הבאות: הנקודות
שוטרים. באיגוד צורך יש מדוע .

למשטרה. חיובי דבר הוא האיגוד מדוע .
האיגוד. מטרות מהן .

בעולם. שוטרים איגודי על קצרה סקירה .
אשר השלושה, נגד משפטיים בהליכים המשטרה פתחה ,13.11.78 למחרת,
נועדו לא כולם וכל הוגן דיון של משפטי קריטריון בשום עומדים "אינם לדעתם
הייתה אשר לפעילותם, קץ ולשים חבריהם, בעיני ריחם את להבאיש אם כי
נודע היום באותו .(12 עמוד ,789/78 (בג"ץ המשטרה" פיקוד בעיני לצנינים
מחוז מפקד של בפניו נגדם להתנהל העומד משמעותי, הליך על במפתיע ליוזמים
סירבו כן, כמו עצמו. ההליך לפני ומחצה כשעה רק להם נודע הדבר תלאביב.
השפיטה גליון המשפטי. ההליך פתיחת לפני השפיטה גליון את לידיעתם להביא
משפטם את להכין להם איפשר שלא כך המשפט, פתיחת לאחר רק לעיונם הובא

כיאות.
בתכנית השתתפותם עקב נעשתה לדין שהעמדתם להם, נסתבר המשפט בפתח
משמעת עבירות שתי למעשה, פורטו, השפיטה בגליון כותרת". "עלי הטלוויזיה
בכלי להתראיין עליהם שאסר תלאביב, מחוז מפקד של הוראתו מילוי אי
היתר ללא התקשורת בכלי והתראיינות ממנו מוקדם היתר ללא התקשורת

הכללי. המפקח  המוסמכת הרשות
של היחיד השופט גם היה אשר עצמו, המחוז מפקד עלידי נערך האישום כתב
הוגן, משפטי הליך לקיים מסוגל שאינו כמי אותו, לפסול תביעתם השלושה.
בהליך המחוז מפקד של לצידו השתתפה לכך, בנוסף הסף. על עלידו נדחתה
אשר אורנשטיין, חנה עו"ד דאז, למשטרה המשפטית היועצת עוזרת המשפטי

187



של אנטומיה :19791978  בישראל השוטרים התאגדות נסיון ואסתרמן סמובסקי
התארגנות כשלון מדינה

הדיון, כדי תוך כן, כמו תובעת. למעשה ושימשה הדיון, במהלך פעיל חלק נטלה
 המשטרה של המשפטית היועצת עם תכוף טלפוני קשר טיומקין ניצב קיים
ההליך של הדין סדר תקינות לגבי שאלה המעורר דבר הירש, חנה תתניצב
תוך מטעמם. הגנה עדי להשמיע לנאשמים הותר לא המשפט במהלך המשפטי.
רגע "רק להם והודיע הדיון, את המחוז) (מפקד השופט הפסיק המשפט, כדי
(בג"ץ התקשורת" בכלי להתראיין שוב עליך אוסר אני אשכח, שאני לפני
אותם מצא כי לנאשמים, המחוז מפקד הודיע הדיון בתום .(16 עמוד ,789/78

הסיבות את לנמק בלי זאת, ונזיפה. כספי עונש עליהם והטיל בדין, חייבי
את המשטרה של המשפטית היועצת לידי יעביר הוא  אז לדבריו הדין. להכרעת
המשפטית היועצת עוזרת כשהתבקשה הדין. הכרעת את שתנמק כדי התיק,

.■ טענה אלו האשמות על להגיב המחקר) כותב (עלידי למשטרה
משפטם. לפני שעה כרבע לשלושה ניתן השפיטה גליון .

מחוז מפקד עלידי ולא הארצי במטה המשפטית בלשכה נערך האישום כתב .
תלאביב.

המשפטי בדיון והשתתפותה השופט, של הדעת בשיקול חלק שום לה היה לא .
המשפטי. המצב להבהרת הצטמצמה

רשף רביהסמלים ואילו ל"י 75 של כספי ולקנס לנזיפה נידון אופק מפקח .
שכר. ימי חמישה של כספי וקנס לנזיפה נידונו ושמולביץ

רבסמל אופק. מפקח היה שנשפט הראשון זה. לאחר זה נערכו המשפטים .
נשפט שלישי לרדיו. משפטם לאחר התראיינו שניהם אחריו. נשפט רשף

לאחר התראיין לא הוא המאוחרת השעה מפאת אך שמולביץ, רבסמל
המשפט.

נחושים והעם נרתעו, לא הוועד שיוזמי המשטרתי הפיקוד נוכח המשפט, לאחר
מאירי ברוך של בכתבתם שוטרים. ארגון להקמת במאבקם להמשיך בדעתם
(16 עמוד ,1978 ורז, (מאירי המשטרה" של קינג לותר המרטין "אהיה רז ואבי
אנו אותנו; ירתיעו לא המשמעתיים "המשפטים היוזמים שלושת מצוטטים
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אנו אותנו; ירתיעו לא המשמעתיים ''המשפטים היוזמים: שלושת מצוטטים
ננקטו כך בעקבות לדעת". הזכות ועל בישראל ההתאגדות חופש על נאבקים

תגובה: פעולות של שורה השלושה כנגד
היומיומית. עבודתם במהלך תנועתם על חמור פיקוח הושם .

נותקו. עבודתם במקום עבורם שנתקבלו טלפון שיחות .
נימוקים. ללא נדחתה שמולביץ חיים שהגיש לחופשה בקשה .

שנשלחו. כלעומת הוחזרו השוטרים בין שהופצו החתמה טפסי .
שונים במקומות השוטרים בין שחולקו הצטרפות, שטופסי עדויות נתקבלו .

מפקדיהם. בידי נקרעו בארץ,
לצורך תרומה הרמת על האוסרות הקבע, הוראות השונים במחוזות פורסמו .

האיגוד. של הקמתו
האיגוד. מטרות הסברת לשם שוטרים במועדוני פנאי בשעות פגישות נאסרו .

מפקח של בביתו נוסבאום פנחס ביקר טיומקין", "משפט לאחר 14.11.78  ב
לדין יועמדו רשף יואל ורבסמל הוא שלמחרת לו, סיפר והאחרון אופק,
במטה משטרתישראל של המשמעתי ביתהדין נשיא קרתי, ניצב בפני משמעתי
על יחיד, דן לפני השניים את להעמיד החליט המשטרה פיקוד בירושלים. הארצי
האישום כתב מסירת מחייבת ביתדין, בפני העמדה שכן התהליך, את לזרז מגת
ב'), קטן סעיף 21 סעיף המשטרה (פקודת המשפטי הדיון לפני ימים 10 לפחות

מיידית. בתגובה מעונינת הייתה המשטרה שצמרת בעוד

ההליך התנהל 15.11 ב רעש". "לעשות והוחלט לצוות, הצטרף נוסבאום מפקח
ללא רדיו לתכנית ריאיון במתן הואשם אופק מפקח קרתי. ניצב בפני המשפטי
שאסר תלאביב, מחוז מפקד של לפקודתו ובניגוד המפכ"ל של אישורו קבלת
רבסמל ממנו. מפורשת הרשאה ללא התקשורת ריאיונותלכלי להעניק עליו

העבירות. באותן הוא אף הואשם רשף
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עד נלך "אנו השלושה: אמרו בירושלים הארצי במטה להם שחיכו לכתבים
לנו, ממשטרתישראל. לפטרנו ואפילו בדרגה אותנו להוריד יוחלט אס גס הסוף.
שוטרי כלל עם להיטיב  אחת מטרה עומדת לפנינו להפסיד. מה אין כבודדים,

.(12 עמוד ,16.11.78 (מאירי, ישראל"

ה"טלפון על האחראי רימון, לצבי נוסבאום מפקח בטלפון התקשר יום באותו
של מאבקם עם סולידריות הצהרת למסור וביקש צה"ל, גלי של האדום"
ברק שפרופ' ידע, הוא הביטוי. בחופש פגיעה ולמניעת איגוד להקמת השוטרים
בפקודות הוראה לדעתו שאין וכן האיגוד, להקמת חוקית מניעה שאין פסק,
מענייני עניין שאיננו מקצועי, איגוד על לדבר האוסרת המשטרה של הקבע
זה פרסום בעקבות אסור. עליהם שהדיבור בנושאים, נכלל אינו ולכן המשטרה,
הודעות להם גם מסר והוא נוסבאוס, מפקח אל נוספים עיתונאים התקשרו
צורת "לדעתי, בעיתונות: דבריו הופיעו למחרת השוטרים. במאבק תמיכה
של לכבודה אינה משטרתישראל, מצד וחבריו אופק הקצין כלפי התגובה
המשטרתית מהפגיעה מזועזע אני ביוקרתה. קשות ופוגעת משטרתישראל
משורת להבדיל רגיל, משטרתי עניין שאיננו זה, בנושא הביטוי חופש בעקרון
והטעון ההתבטאות, חופש בהגבלת מכיר אני שבהם שוטפים, עבודה ענייני
נמסר היום באותו עוד .(15 עמוד ,1978 ומאירי, (אלקן בכירים" גורמים אישור
על סיפר אך הגיב, לא נוסבאום מפקח שישתוק. מבקש רמלה מרחב שמפקד לו
בכירים בדרגים משטרה "אנשי מוסיף: שהוא תוך מעריב, לסופר זו קריאה
למסור לא הצטוויתי פי. את לבלום ועלי משמעתית, עבירה שעברתי סבורים,
המשטרה" בתוככי וחתימות עצומות לארגן ולא זה, בנושא ריאיונות יותר
מפקח כנגד חקירה נפתחה 17.11.78 ביום .(15 עמוד ,1978 ומאירי, (אלקן
שמעון סגןניצב דאז, המרחב מפקד סגן לתקשורת. שנתן הריאיון בגין נוסבאום
התארגנות בנושא התקשורת לכלי יותר להתראיין לא לו ויעץ אותו, חקר סביר,
אמצעים אלו במשטרה, הוכרע לא עוד כל מקצועי, איגוד להקמת השוטרים
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(אלקה בעיתונות פורסם החקירה סיפור ערך. שכבר הריאיונות בגין נגדו ינקטו
.(5 עמוד ,1978

השופט, הדגיש דינם בהכרעת רשף. ואת אופק את קרתי ניצב הרשיע 19.1.79  ב
השוטרים של זכותם לגבי ממצאים לקבוע או "...לבדוק מתכוון הוא אין כי

על שהוטלו וההגבלות האיסורים "...כי קבע, הוא מקצועי". באיגוד להתאגד
בהוראה המחוז, מפקד שהטיל האיסור וכן הקבע, פקודת עלפי השוטרים כלל
והראיה, ההתאגדות, פעולות של גורלן קביעת משום בהם אין לנאשם, שנתן
תכניתם" למימוש עתה גם לפעול וממשיכים פעלו הוועד הקמת שיוזמי

.(67 עמ' הדין", בהכרעת 1519.11.78 מיום המשפטי ההליך ("פרוטוקול
אופק מפקח של גזריהדין להם. שיוחסו האשמות בשתי הורשעו הנאשמים
מפקח דרגות: בארבע הורדתם על בהם הוחלט .19.11.78 ביום ניתנו רשף ורס"ל

רגיל. שוטר לדרגת הורד רשף יואל ורבסמל ראשון סמל לדרגת הורד אופק
אך לנו, כואבת בדרגה להורידנו "ההחלטה רשף: יואל אמר גזרהדין בעקבות
נמשיך לכן במעלה. ראשונה חשיבות בעל הוא שלנו שהרעיון יודעים, אנו
לצערנו אך ישראלית, במהדורה דריפוס משפט יהיה שלא קיווינו, במאבק.
לנו שיש לטעון, נמשיך חוקית. לפקודה בניגוד פעלנו לא עוול. לנו נגרם התבדנו,

.(16 עמוד ,20.11.78 (מאירי, להתאגד" זכות
השוטרים. בקרב הוועד של הארגונית הפעילות הוגברה קרתי, משפט בעקבות
ציבורית בפעילות וכן הסברה באסיפות בהחתמות, ביטוי לידי באה זו פעילות
שונים במקומות שוטרים עם ושיחות ההסברה פגישות בעקבות חקיקה. למניעת
שוטרים עלידי הוקמו הסניפים הארץ. ברחבי לוועד סניפים הוקמו בארץ,
בינואר (ששותקה השוטרים נשות של ההתארגנות חודשה במקביל, מקומיים.
של גמלאים אלפי החלו כן, כמו הארץ. ברחבי שלהן הפגנות מספר ונערכו (1977

למאבק. הם גם להתארגן משטרתישראל
שכר להשוואת הפנים למשרד האוצר משרד בין עקרוני סיכום התקבל במקביל,
מקבילות. בדרגות בקבע המשרתים לשכר ומטה מפקח מדרגת השוטרים
יוזמי לטענת נובמבר. מחודש רטרואקטיבית לחול הייתה אמורה ההשוואה
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לטענת זה. עקרוני הסכם לזירוז הביאה האיגוד הקמת לקראת הפעילות הוועד,
זה. הסכם שטירפדה כמעט האיגוד להקמת הפעילות המשטרה

כאשר מרכז, מרחב ממפקד פנימי" "תזכיר נוסבאום מפקח קיבל 30.11.78  ב
בפני למשפט 4.12.78 ביום להתייצב שעליו לו נאמר אישום. גליון אליו נספח
בריאיון הואשם נוסבאוס מפקח איבצן. אריה ניצב דאז, הדרוס מחוז מפקד
מפורש אישור קבלת ללא עיתונאי בריאיון וכן כנדרש אישור ללא רדיו בתכנית
פתחתקוה. משטרת מפקד עלידי בעלפה לו שניתנה מפורשת להוראה ובניגוד
מפקח החדשות. ליומן התראיין נוסבאום ומפקח נדחה, היום באותו המשפט
טובה. אופי עדות נתן המרחב מפקד המחוז. מפקד עלידי בדין הורשע נוסבאום
שהוטל לעונש תואם זה עונש ולנזיפה. ל"י 75 של מקסימאלי לקנס נידון המפקח

טיומקין. ניצב בפני שהתקיים המשפטי ההליך בתום אופק, מפקח על
המפכ"ל, מטעם 06.02.28 שמספרה חדשה קבע פקודת נתפרסמה 12.12.78  ב

הוצאה זו פקודה להקמתו. פעילות וכל בו חברות שוטרים, התאגדות האוסרת
שיאסור חוק, לחוקק הכנסת את לשכנע המשטרה פיקוד יוזמת זניחת בעקבות
הגבוה המשפט לבית 20.12 ב שהוגשה ביניים, לצו ובקשה שוטרים התאגדות
על מלאסור להימנע המשטרה לפיקוד המורה צו, לתת מתבקש הוא ובו לצדק,
שוטרים איגוד הקמת בנושא עמם לשוחח או השוטרים עם להיפגש היוזמים
מיום המשפטי הדיון (פרוטוקול המשטרה לתחנת ומחוץ העבודה לשעות מחוץ

.(16 עמוד הדין, גזר ,19.11.1978
המשטרה פיקוד קיים שוטרים, עם לשוחח היוזמים על האישי האיסור לעומת
שכל לשוטרים, הוברר אלו באסיפות השוטרים. בקרב יזומות הסברה אסיפות
זכות נשללה אלו באסיפות מהמשטרה. לפיטוריו צפוי לאיגוד שיצטרף שוטר
של החדשה הפקודה שאלות. לשאול הזכות ואף מהשוטרים ההתבטאות
ירדו השוטרים פעילי השטח". "מעל פעילות כל למעשה, חיסלה, המשטרה
בפומבי. ולא פרטיים בבתים להתנהל המשיכו השוטרים עם השיחות למחתרת.

נפסקה. לא אולם למעשה, הוחלשה, היוזמים של הארגונית הפעילות
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(שלא ולשמולביץ לרשף לאופק, התברר 1978 דצמבר חודש משכורת קבלת עם
והשינויים הקנסות עקב שונים סכומים ממשכורתם ניכו כי בדרגה), הורד
אישי, באופן אחד כל השוטרים, שלושת פנו אלו, הורדות בעקבות בדרגה.
המשמעתי הדיון בגין עליהם שהוטל הקנס לגבי המשטרה, מפכ"ל אל במכתב
בסיס כל אין כי טענו, השלושה .13.11.78 ביום טיומקין ניצב של בלשכתו שנערך
בפגיעה נגוע בהיותו מלכתחילה, בטל זה "דיון" לטענתם, זה. קנס לגביית חוקי
טענו, עוד הוגן. שיפוטי הליך של לניהולו ערובה המשמשים הטבעי, הצדק בכללי
את לפסוק הכושר את טיומקין ניצב הסיר הדין, הכרעת ובמתן הדיון שבשלבי
בטל הוא כאלה בפגמים הנגוע הפסק העליון, ביתהמשפט פסיקת ולפי הדין,
כל ואין הפסק תוצאות גס בטלות לכך, אי כלל. נערך לא וכאילו מלכתחילה,

הקנס. לגביית חוקי בסיס

הארצי במטה יחיד כדן קרתי, ניצב בפני לדין נוסבאום מפקח הועמד 16.1.79  ב
בגמר שנתן הריאיון את הקליט הדרומי המחוז שדובר לו, נאמר בירושלים.
ללא רדיו לתכנית בריאיון הואשם נוסבאוס מפקח לרדיו. הקודם משפטו
מפקד של המפורשת להוראתו ובניגוד המשטרה מפכ"ל של המוקדם אישות
לו הושמע כך בעקבות ובעובדות. באישום כפר נוסבאום מפקח מרכז. מרחב
טען, הוא להוסיף. משהו לו יש אס הנאשם, נשאל מכן לאחר הקלטה. סליל
הנאשם עלידי צוטטה לו", ענה לא ש"הסליל לאחר הסליל. את לחקור שברצונו
דין מבעל נמנעת נגדית חקירה שאם האומרת, העליון, ביתהמשפט של ההלכה
שהסליל לכך גרס לא שהוא ומאחר פסולה, הראשית העדות הרי באשמתו, שלא
שהאיש והוכח, נטען שלא מאחר לזה, פרט ומבוטל. בטל הסליל אזי לו, יענה לא
אותו שריאיין העיתונאי העיד שלא ומאחר הנאשם, הוא זה בסליל אותו ששמעו
ויש לאשמה, להשיב מקום הנאשם רואה לא "בושל", ולא הסליל שונה שלא
ונתן ראיות, לדיני הכפוף ביתמשפט לא שזה טען, קרתי השופט מיד. לזכותו
השופט אשם. הוא אזי מהנאשם, נבע בסליל שהושמע שמה שמאחר דין, הכרעת
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השיב והאחרון לעונש, לטעון מעוניין הוא האם נוסבאום מפקח את שאל
בשלילה.

הנאשם את לפטר מהסס היה שלא קרתי, ניצב אמר הדין גזר את בנמקו
מקום, מכל אבל, ובמשטרה. בציבור שקמה הסערה שכחה אלמלא מהמשטרה,
מפקח הורד מכך כתוצאה קצין. של באצטלה לשאת ראוי אינו הנאשם
להישאר המרחב ממפקד ביקש הנאשם ראשון. סמל לדרגת מיידית, נוסבאום,
הוחלט אולם כתובע, ולשרת לחזור וסירב חוקר, בתפקיד פתחתקווה בתחנת
למרחב בפתחתקוה מהתחנה יועבר שהוא המרחב ומפקד המחוז מפקד עלידי

רמלה.
הרשות בפני רשף של הטיעון זכות שקופחה החליט העליון שביתהמשפט לאחר
סיום לאחר מיד קיים שהיה למצב החוקי המצב החזרת על והורה המענישה,
בוטלה לא כי אם בדרגה הורדתו בוטלה למעשה, (כלומר, קרתי ניצב בפני הדיון
עלפי המענישה הסמכות שהוא המפכ"ל, חויב בדרגה), להורידו ההמלצה
לעניין טיעוניו את לשמוע עלמנת לריאיון, רשף את לקבל המשטרה, של הפה"ק
.7.3.79  ב המפכ"ל עם נפגש רשף בדרגה). הורדה של (עונש קרתי של המלצתו
רבסמל של השגותיו ואת טענותיו את ששמע שלאחר המפכ"ל, מציין בהחלטה
את לאשר החליט העונש, לגבי והן נגדו שהתקיים המשפטי ההליך לגבי הן רשף,
עונש לסייג המפכ"ל, החליט זאת, עם שוטר. לדרגת להורידו קרתי ניצב המלצת
מיום החל בלבד אחת לשנה בתוקפה תהיה בדרגה שההורדה והורה, זה,

ההחלטה.

ההתארגנות. תהליכי להאצת הביאה 1979 אפריל חודש בסוף בג"ץ פסיקת
החלטת לאחר אליו. הצטרפו חברים של רב ומספר הצלחה, נחל השוטרים איגוד
להתאגדות חוקית מניעה שאין שקבעה, העיקרית, בעתירה העליון ביתהמשפט
התאגדות שאסרה קבע, פקודת בהוציאו מסמכותו חרג המפכ"ל וכי שוטרים,
הוציאה ,1.5.79  ב מכן, לאחר יום המפכ"ל. עם להיפגש רשף השוטר ביקש כזו,
"דף המשפטית היועצת לשכת בשיתוף הארצי המטה של ההדרכה מחלקת
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פעילותו כיוון על המשטרה פיקוד מרמז בסיכומו, המדינה. רחבי בכל השוטרים
לאיגוד מקום שאין המפכ"ל, של דעתו בשיקול השופטים תמיכת לאור העתידי:
התארגנות על האיסור את בחוק לקבוע המשטרה תפעל במשטרה, מקצועי

העובדים. בוועד השוטרים
בעניין חקירה נפתחה כי התקשורת, כלי באמצעות ליוזמים נודע יום, באותו
שלושת של מפקדם הבג"ץ. מתן לאחר התקשורת לכלי שהעניקו הריאיונות
,11.5.79  ב בודק קצין בפני לחקירה להתייצב עליהם כי להם, הודיע השוטרים
התמרמרות עוררה זו הודעה הבג"ץ. לאחר התקשורת לכלי לריאיונות בקשר
המשטרה פיקוד ניסה העליון, ביתהמשפט של הפסיקה אחרי גם כאשר גדולה,
נראה, השוטרים. איגוד להקמת הפעולה ועד כנגד ארגוניים צעדים לנקוט
בקרב עמדות שינוי חל לעבודה, ביתהדין של הביניים החלטת שבעקבות
יפנה השוטרים שאיגוד המפכ"ל, בהסכמת התבטא אשר המשטרתי, הפיקוד
בנתיבי מהיוזמים אחד כל של אישית פניה ולא ישירה פנייה כאיגוד, אליו
במכתב משטרתישראל" שוטרי "איגוד 16.5.79  ב פנה כך בעקבות הפיקוד.
פגישה עמו לקבוע בבקשה תבורי, חיים רבניצב דאז, המשטרה מפכ"ל אל רשמי

משטרתישראל. שוטרי איגוד בנושא

שכאמור השוטרים, איגוד של האירגונית הפעילות התחדשה הבג"ץ לאחר
התאגדות שאסרה המשטרה של פה"ק עקב ,1978 דצמבר בסוף ביותר הוחלשה
הסברה של במערכת החלו והפעילים היוזמים ועומד. תלוי שהיה והבג"ץ
ולגביית האיגוד לשורות שוטרים לצירוף בפעולות והמשיכו המשטרה במרחבי

ותיקים. ומחברים חדשים מחברים החבר מיסי

לשוטרי הבג"ץ, לאחר השוטרים איגוד של הראשון הכינוס נערך 20.5.79  ב
עורר (2,500 כ מתוך 50  (כ המשתתפים של הזעום מספרם תלאביב. מחוז
התפטרותו על אופק דוד רבסמל הודיע כך ובעקבות היוזמים, בקרב אכזבה
ולקיימו להמשיך היוזמים את אילצו הכנס משתתפי מחאות האיגוד. מהנהלת
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התפטרותו על אופק דוד רבסמל הודיע כך ובעקבות היוזמים, בקרב אכזבה
ולקיימו להמשיך היוזמים את אילצו הכנס משתתפי מחאות האיגוד. מהנהלת
השוטרים של הזעום שהמספר הטענה, נשמעה ארגונית. מפעילות לחדול ולא
כן כמו הכנס. של קיומו על רבים שוטרים של ידע ומחוסר לקויה מהסברה נבע
האיגוד. שמארגן באירועים מלהשתתף רבים שוטרים חוששים שעדיין התברר,
להעמיק שהתחייב שוטרים, שמונהעשר שמנה פעולה ועד הוקס הכנס בסיכום
לא שעדיין אלה את ולגייס השוטרים, בקרב האיגוד בנושא ההסברה את

שוטרים. 1,000  כ הצטרפו הכנס שלאחר בשבוע האיגוד. לשורות התגייסו
שהינה ,1 מספר איגרת 22.5.79  ב הוצאה הארגונית, הפעילות במסגרת
לשוטר לתת הייתה זו איגרת של מטרתה האיגוד. של הראשון הרשמי הפרסום
התקיימו ההסברה, לאיגרות בנוסף מטרותיו. ועל האיגוד על בסיסי ידע
והתלהבותם המשתתפים מספר מבחינת הצלחה שנחלו כנסים, זו בתקופה
האיגוד נחל זו פעילות בעקבות הארגונית. בפעילות להמשיך היוזמים את ועודדו
אלא כחברים רק לא משטרה קציני אליו הצטרפו לראשונה נוספת. הצלחה
של העילית לקבוצות גם חדירה ביטאה הקצינים הצטרפות ממש. כפעילים

המשטרה.
לשוטרים בנוסף בתלאביב. 21.6.79  ב נערך הארצי'' וההסברה ההזדהות ''כנס
אחרים וחבריכנסת מילוא), ורוני נוף (עקיבא כנסת חברי מספר גם השתתפו

גלס). ודוד קופמן חיים יגורי, אסף חריש, מיכה שריד, (יוסי ברכות שלחו
איגוד הקמת שתמנע חקיקה, יוזמת על 24.6.79  מ הממשלה החלטת בעקבות
הנהלת האיגוד. של קיומו עצם על האחרון המאבק החל במשטרה, מקצועי
בחקיקה הכנסת תדון שבו ביום, יפגינו שהשוטרים והחליטה התכנסה, האיגוד
ולמפכ"ל תפנים לשר האיגוד הנהלת קראה החלטה באותה ההתארגנות. נגד
שיהיה להסכם ולהגיע עמס לשבת האחרון", הרגע של "בקריאה המשטרה

השוטרים. על גם מקובל
על הוחלט זו בפגישה הארץ. מכל האיגוד פעילי של פגישה התקיימה 27.6.79  ב

.. הממשלה של החקיקה ביוזמת מאבק דרכי מספר
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בכנסת. להפגנה יציאה .
החקיקה. יוזמת כנגד בכנסת "לובינג" .

השוטרים. בקרב וההסברתית הארגונית הפעילות הגברת .
המדינה. אזרחי בקרב והסברתית ציבורית פעילות .

ההפגנה כי הדגישה, האיגרת לשוטרים. החירום" "אגרת פורסמה 1.7.79  ב
צו/ין, כן כמו הועיל. ללא האחרות הדרכים כל שמוצו לאחר האחרון הצעד היא

כנדרש. רשיון קבלת לאחר ותעשה חוקית הינה ההפגנה כי

התאגדות האוסרת החוק הצעת בכנסת ראשונה לקריאה הובאה 16.7.79  ב
מכן. לאחר יומיים הפנים לוועדת הועברה זו הצעה שוטרים.

לקצין האיגוד יוזמי הגישו הפנים, שר עם עקרה פגישה לאחר ,22.7.79  ב
התאגדות האוסרת החוק שהצעת בעת הכנסת, מול הפגנה לקיים בקשה הכנסת
איגוד עלידי רשמית הוגשה הבקשה ושלישית. שנייה לקריאה תובא שוטרים
פעילים כנס נערך 25.7.79  ב רעב. לשבות ורשות להפגין רשות וכללה השוטרים,
יציאה ועל 29.7.79 מיום החל רעב שביתת על סופית הוחלט ובו הארץ, מכל
ושלישית שניה לקריאה החוק שהצעת בשעה ,31.7.79  ב הכנסת מול להפגנה
שני בין הדעות חילוקי השטח פני על עלו זה בכנס בכנסת. לעלות אמורה הייתה
לפילוג. יותר מאוחר שהביאו ואופק, רשף האיגוד, של הדומיננטיים המנהיגים
לצאת לשוטרים שקראה לשוטר", חירום "הודעת פורסמה הכנס למחרת
נקראו בנוסף יולי. לחודש 31 ב בירושלים הכנסת ברחבת ומחאה כוח להפגנת

להפגנה. להצטרף משפחותיהם ובני השוטרים נשות
רעב שבתו השוטרים הכנסת. משכן מול רעב לשביתת שוטרים יצאו 29.7.79  ב
הוקדמה שתוכננה, ההפגנה בעקבות שלהם. השנתית החופשה ימי חשבון על
החוק שהצעת שבעוד התברר, התקבל, שהחוק לאחר .30.7.79  ל ההצבעה
לחוק, מחוץ אל האיגוד את יוציאו אשר תקנות, להתקין הפנים שר את הסמיכה
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האיגוד. של האחרון האקט יהיה שזה סיכום תוך ההפגנה קיום .
ההפגנה. של האיום תחת דברים ולהשיג לנסות .

מאיר בן דב ההפגנה. איום ניצול תוך משהו ולהשיג לנסות הוחלט לבסוף,
לעניני הכנסת של המשנה ועדת ר יו" הלל, שלמה ולח"כ הפנים לשר התקשר
חמש הועלו זו בהצעה עמם. שגיבש ההצעה את הכתב על והעלה משטרה,

■. עיקריות נקודות
יתוקנו הקבע צבא לאנשי השוטרים בין הנלווים ובתנאים בשכר ההבדלים .

התקציבית. השנה סוף עד
ולבנימשפחותיהם. לשוטרים קבילות קצין יופעל הפנים משרד במסגרת

המשטרה. של המשמעתיים בבתיהדין הערעור זכות תובטח
ההסתדרות של הצעותיה יסוד על תוקם המייעצת הציבורית המועצה
הקמת בעת יותר זהיר היה השר ניסוח לעומתו, הלל). ח"כ (הבטחת

ההסתדרות. של ובהצעתה במכתבה יתחשבו הציבורית המועצה
אווירה ותהיה דרגותיהם, החזרת כולל האיגוד פעילי עם "סולחה" תיערך

הידברות. של

והם הרעב, שובתי בקרב קצר משאל נערך השונות, והפעילויות הפגישה בעקבות
שלא מהמפכ"ל או מהשר מכתב שיקבלו בתנאי ההפגנה, את לבטל הסכימו

נגדם. פעולות ינקטו
החליטו, ושמולביץ רשף באיגוד: פירוד הראשונה, בפעם נוצר, זה באירוע
מהסכמתו נסוג אופק ואילו ההפגנה, את לבטל הפנים, שר עם הסיכום בעקבות
ההפגנה ביטול על בתלאביב הודיעו מכך כתוצאה השוטרים. הפגנת את לבטל
לעלות לשוטרים הקוראות הודעות התפרסמו בירושלים ואילו וההסעות,
ובני שוטרים מאלף למעלה של הפגנה התקיימה דבר של בסופו להפגנה.
תנועתם במהלך משתתפים. 5,000  לכ ציפו ההפגנה, ביטול לפני משפחותיהם.
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ההפגנה צעדו. הם שבהם וברחובות, בצמתים תנועה שיבושי נגרמו השוטרים של
שעות. כארבע ארכה

הפנים שר הפנים. ומשרד המשטרה צמרת את קשות זעזעה השוטרים הפגנת
המשתתפים נגד קשה ביד לפעול דרשו המשטרה בפיקוד בכירים וקצינים
קציני ארבעה פוטרו ההפגנה בעקבות מהמשטרה. לאלתר לפטרם ואף בהפגנה
המשטרה, בפיקוד החשש האיגוד. חברי שהיו הארצי, מהמטה משטרה
של נוספת להתפרצות ויגרמו המרירות, את יגבירו במרחבים שפיטורים
בניגוד עמד זה מעשה כי הדגישו, האיגוד חברי נוספים. פיטורים מנעו השוטרים;
האיגוד. פעילי כנגד תגמול פעולות יהיו שלא הפנים, שר של המפורשת להבטחתו

של חברתי כנס לקיים מהאיגוד, כאמור שפרש אופק, דוד החליט 2.8.79  ב

במקביל, חדש. פעולה ועד של בהרכב בתלאביב, ישראל מלכי בכיכר שוטרים
כדי הפנים, שר עם טלפוניות שיחות ושמולביץ רשף ניהלו שבוע, אותו כל במשך
ובטלוויזיה ברדיו פורסם שבוע אותו בסוף להם. הבטחתו את יממש שהאחרון
לקריאה ושמולביץ רשף הצטרפות ועל הבטחותיו מקיום השר התחמקות על
ישראל. מלכי בכיכר לכנס ולהגיע ראשון ביום העבודה את להשבית לשוטרים
היה הוא המשתתפים מיעוט לאור אך הכנס, התקיים 5.8.79 ראשון, ביום
עקב חירום מצב הוכרז יום שבאותו מהעובדה, נבע המשתתפים מיעוט כישלון.

לאוטונומיה. המצרית המשלחת נציגי וביקור בבארשבע מצרים נשיא ביקור
בסופו לעבודה. שפוטרו הקצינים ארבעת להחזרת מאבק נוהל השביתה לאחר

.18.9.79  ב לעבודה המפוטרים הקצינים הוחזרו דבר של

לפעם מפעם עומד הפנים משרד כאשר שקט, של תקופה היו הבאים החודשים
חיים היה התקופה כל במשך הציבורית. המועצה הקמת אי על בביקורת
כנציג מועמד היה רשף ואילו הציבורית בוועדה השוטרים לנציג מועמד שמולביץ

זו. בוועדה ההסתדרות
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כנציג נבחר שהוא השר, לשכת ממנהל הודעה שמולביץ קיבל 2.2.80  ב

שהוא לשמולביץ הבהיר המפכ"ל בקרוב. שתוקם הציבורית למועצה השוטרים
בפגישה השוטרים. איגוד עם יזוהה שהוא מכיוון זו, במועצה חברותו את שולל

סיכומים. כל היו לא לשמולביץ, המפכ"ל בין זו,
המפכ"ל בין הפגישה מאז משטרתית. הפנים הפעילות נחתמה זו בנקודה

המשטרה. לפיקוד האיגוד יוזמי בין כלשהם מגעים היו לא לשמולביץ'

ד>ון

הציבור של ההיסטורי מהזיכרון נשכח 19791978 במהלך ההתאגדות ניסיון
הכותרת: תחת עמודים, שלושה לו הוקצו הרשמית המשטרתית (בהיסטוריה
יהיה נכון לא אולם, .2(5957 עמ' ,1999 הוד, ראה: השוטרים", נשות "מאבק
המהירות המשטרה. בתוך פרשה אותה שגרמה הזעזוע, בעוצמת ראש להקל
אינדיקציה נותנים המחוקק, ובדרג הפוליטי בדרג המשבר טופל שבה והיעילות

עלידם. גם זו התארגנות נתפסה כיצד טובה
ועד של בקיומו הגלומים והחסרונות היתרונות אודות כשלעצמו, המרתק הדיון,
מחייבת האירוע של עוצמתו כך, או כך זה. מאמר של מעניינו אינו שוטרים,
הנוכחית המציאות על האפשריות והשלכותיו זה אירוע של מעמיק לימוד
הלקחים לבחינת ,0156 8*11^ עבורנו מהווה זה אירוע ואמנם, בישראל.
והסיבות העיתוי לימוד אלה: לימינו מקרה מאותו הרלוונטיים

קצר מאמר הוד אלי ד"ר נצ"ם במשטרה, ההיסטוריה יחידת ראש הקדיש 2001 בשנת 2

בכחול, נשים  היסטורי מאבק ראה: השוטרים, נשות במאבק בעיקר הממוקד בנושא,
.2120 עמ' ,2001 אוקטוברנובמבר ,185 מס' המשטרה". "מראות
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בעבר שהובילו במשטרה, פוטנציאליים מגזרים אותם על הצבעה לאירועים,
אותנו להוביל יכולים אלה כל  בעתיד להובילה ועשויים כזו התארגנות
אפשרי הוא שוטרים התארגנות של מחודש התארגנות נסיון האם להערכה,

בישראל.

זה כמו התארגנות, נסיון ואפילו שוטרים, התאגדות כי לטעון, יהיה נכון ככלל,
של והכלכלי המקצועי במעמדם לקידום תמיד מביאים זה, במאמר המתואר
בארצות השוטרים איגודי כי מציין, יחזקאלי .(2000 (יחזקאלי, השוטרים
התעוררות רקע על ,60  ה בשנות מבוטלים לא והישגים פריחה ידעו הברית
נסיון גם האמריקאי. במשק רבים בארגונים העבודה תנאי על המאבקים
מבחינת טראומתי שהיה) כיוון (ואולי, שהיה ככל במשטרתישראל, ההתאגדות
בטווח ובוודאי הקצר, בטווח לטובה השפיע המשטרה, ופיקוד המדינה הנהגת
לאחר בפרט. ורווחתם השוטרים מעמד ועל בכלל משטרתישראל על הארוך,
והתנאים השכר הציבורית. לתודעה השוטרים מצוקת עלתה זו, התארגנות
מועצה הוקמה בצה"ל, הקבע משרתי של לאלה הושוו השוטרים של הנלווים
זכות והוקנתה השוטרים, קבילות נציב תפקיד מוסד השוטר, לרווחת ציבורית

המשטרה. של ביתהדין של משפטי ובדיון משמעתי בדיון לשוטרים ערעור

גורמים שני של משילובם כתוצאה לעולם בא 19791978  ב ההתארגנות ניסיון
בחוק פירצה ומציאת כזו התארגנות לגיבוש התנאים הבשלת קריטיים:
שמחוץ בתנאים הן התרחשה זה לאירוע התנאים הבשלת זאת. שתאפשר
ההתאגדות, נסיון שלפני בעשור המדינה את שפקדו האירועים במהלך למשטרה,

המשטרה. בתוך והן
בשבר נעוצים השוטרים התארגנות של שורשיה החיצוניים, לתנאים באשר
1973 עד הכיפורים. יום מלחמת שהביאה המרכזי, בשלטון האמון ובאובדן
הלאומי הביטחון כי בתחושה, שחייה מגויסת, חברה הישראלית החברה הייתה
ניצוץ מהבהב "החל המלחמה של בעיצומה כבר אולם, נאמנות. בידיים מופקד
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העיוור האמון .(28 עמ' ,1982 (רובינשטיין, גדולה" ללהבה להתלקח עתיד שהיה
בגלוי לתהות החלו ובמילואים, בסדיר וחיילים, קצינים אזרחים, נסדק, בממסד
האש משהופסקה ה"מחדל". בעקבות הדין את ייתן ה"ממסד" האם ובבוטות
הארעיים, במחנותיו נשאר מילואים, מאנשי ברובו המורכב והצבא,
למימדים, גברה והיא הנחת חוסר תחושת התעצמה הגולן, וברמת ב"אפריקה"
ה"ממסד" נגד גואה התמרמרות ריחפה הכול, מעל כמותם. ידעה לא שישראל
לשמוע היה אפשר החדשה. המציאות בקרקע נטמנו המחאה תנועת של גרעיניה
הממשיכים מהציבור, המנותקים ה"פוליטיקאים", נגד ובוטים גלויים דברים
המחאה בישראל. שהתחוללה האדמה" "רעידת נוכח גם שלהם הכוח במשחקי
למחדל קדמו אשר משורשים ניזונה כשהיא וצמחה, עלתה הספונטנית
נכונותה ומוחסר הפוליטית השיטה של יסודותיה נגד כוונו וטענותיה ולמלחמה,
התעצמו והמהומות הזעם נחת. וחסר נרגן צבור של לבו למאוויי להיענות
מוטי התייצב 1974 פברואר בתחילת .1974 פברואר עד 1973 דצמבר בחודשים
אוהדים, אלפי אליו הצטרפו יחיד. בהפגנת הממשלה ראש משרד מול אשכנזי
דאז, ראשהממשלה של משרדה מול אלפים הפגנת התקיימה בפברואר 17  וב
שר של להתפטרותו אשכנזי מוטי של בתביעתו תמיכה לאות מאיר, גולדה
מפלגת ירידת עם הבשיל התהליך .(1982 (רובינשטיין, דיין משה דאז הביטחון
הסולידריות התמימות, קדושות". "פרות עוד לא .1977  ב מהשלטון העבודה
שונים מגזרים בין ולמתחים לעימותים מקומם פינו החברתית והלכידות
מעמדן כאשר מתערערת, המדינה סמכות כאשר כי טוענת, (2001) שדמי בחברה.
בין המעמדות, בין היחסים מערעור (כתוצאה נחלש ההגמוניות הקבוצות שלי
התנאים נוצרים מתגבר, הציבורי הסדר ואי המינים), בין או העדות בין הגזעים,
נוחה קרקע היוו השוטרים, של הייחודיות הנסיבות בצירוף אלה, כל לרפורמה.

השוטרים. של ההתאגדות נסיון להיווצרות וטבעית
הרב "הגיוס את במיוחד לציין ראוי המשטרה, בתוך הפנימיים לתנאים באשר
רבים צה"ל וקציני אקדמאים הגיעו שבעקבותיו השבעים, שנות באמצע שכבתי"
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מערכת עקיפת תוך ,(2000 שדמי, ;1999 (נובל, קצונה לתפקידי למשטרה,
נוקבות, שאלות לשאול ידע שוטרים של זה חדש סוג המשטרתית. ההדרכה

שלו. הצדק אי בתחושת פגמה לא הארגונית והסוציאליזציה
.19791978 של ימים באותם במשטרה, הבערה את שהזין הדלק היה זה

באיגודים ההכרה כי מציין, (1981) סמובסקי השוטרים? התאגדות נכשלה מדוע
בשל היתר, בין התאפשרה, המערבי, העולם במדינות השוטרים של המקצועיים
השירות עובדי של בקטגוריה הצבא, לאנשי בניגוד השוטרים, של סיווגם
הליברליות שהחקיקות מפליא, לא ביטחון. עובדי של בקטגוריה ולא הציבורי
שבהן מדינות, דווקא.באותן חוקקו שוטרים, של השביתה לזכויות בנוגע ביותר
שוודיה דנמרק, בלגיה, (שוויץ, רלוונטית ואינה כמעט הפנים בטחון סוגיית
הייתה ,1974  ב כבר לחלוטין. כמובן, שונה, במדינתישראל המציאות ופינלנד).
החבלני הפיגוע עקב הציבורי הזעזוע דבר. לכל ביטחוני ארגון משטרתישראל
צה"ל, את לשחרר הצורך וכן ,1974 בשלהי הפיגועים הסלמת ועקב במעלות,
להחלטת הבסיס היו בגבולות, לפעילות הכיפורים, יום מלחמת אחרי שנה
ובכך הפנים, לבטחון אחראית המשטרה תהיה לפיה ,1974 מאפריל הממשלה,
.(1981 יסוד, חוברת  פנים (ביטחון הביטחוני העול מן בחלק היא גס תישא
השוטרים של השכר תנאי השוואת  כספי ביטוי בהמשך היה גם זו להחלטה
היה לא בטחוני, לארגון משטרתישראל שהפכה מרגע בצה"ל. הקבע למשרתי
הדרג בעיני לא המחוקק, הדרג בעיני לא שוטרים, להתאגדות מקום יותר

הציבור. בעיני לא גם הנראה וכפי המשטרה פיקוד בעיני לא המדיני,
מכך? ללמוד ניתן ומה השוטרים התאגדות של והמנהיגים המארגנים היו מי
בני ומשכילים, צעירים ושוטרים זוטרים קצינים היו ההתאגדות ניסיון מארגני
להשיג עלמנת עימות במדיניות שימוש של בעידן שצמחו במשטרה, הצעיר הדור
יותר רבה נכונות שתגלה טבעי זו, קבוצה השכר. ובתנאי העבודה בתנאי שיפור
בנוסף כלקוי. ידם על שנתפס מה את לתקן עלמנת אקטיבית, בצורה לפעול
עברו הם במשטרה, בשירות שלהם יותר הקצרה מהתקופה יוצא כפועל לכך,
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נכונות גילו הם עבודה, סכסוך פרץ כאשר לכן, ציות. של סוציאליזציה פחות
.(1981 (סמובסקי, ארגוניים צעדים לנקוט יותר גדולה

שהתנהגו סגןניצב),  (רבפקד הביניים בדרג קצינים קבוצת להתאגדות התנגדו
טוען, (2000) יחזקאלי במערכת. ותמכו מרסן כגורם ההתאגדות ניסיון במהלך
בעשרים שוטרים של התאגדות ניסיונות להיעדר העיקריות הסיבות אחת כי
יש שלה הבינונית, הקצונה בקרב לכך המוטיבציה היעדר היא האחרונות השנים
המשטרתית שהמערכת שראוי היא, אלה מכל המסקנה להפסיד. מה הרבה
תמיד יהיה  הביניים ודרג הזוטר הדרג  אלו קבוצות שלשתי כך, על תשקוד

בעתיד. נוסף התאגדות נסיון למניעת כתנאי להפסיד, מה הרבה

בישראל? נוסף שוטרים התארגנות ניסיון בפני אפקטיביים חסמים קיימים האם
הציבורי. ובמעמדה המשטרה של ביוקרתה מהותי שינוי חל '70  ה שנות מאז
של הציבורית לתדמיתה מאוד היא גם תרמה הפנים, בטחון על האחריות קבלת
שני .'90  ה שנות בתחילת המפרץ, מלחמת בעת לשיאה הגיעה וזו המשטרה,
העצמי בדימוי משמעותי לשינוי גם הביאו  והפנימי החיצוני  אלה גורמים
הקבע אנשי לשכר השוטרים שכר השוואת השוטרים. של הקולקטיבי ובדימוי
יש לאלה לקצונה. בעיקר מאוד, לכדאי במשטרה השירות את הפכה בצה"ל
בישראל, המקצועיים האיגודים של יחסית, הירוד, הציבורי מעמדם את להוסיף
משמעותי מחסום מהווים אלה כל צה*ל. הבכיר", "האח מעמד למשל, מול,

מחודשת. התארגנות בפני

ניסיון להתקיים יכול האם זה: בדיון המרכזית לשאלה אותנו מביא האמור כל
צדדיה שמשני משוואה, לבנות ניתן בישראל? שוטרים התאגדות של נוסף
כזאת. התארגנות המדכאים גורמים מול שוטרים התאגדות המעודדים גורמים
שוטרים, בקרב רצון שביעות חוסר ליצירת העיקריות הסיבות האחד, בצידה
איגוד הקמת למען ארגונית ולפעילות מיליטנטיות להצהרות להביא שעלולים

204



6 מס' וחברה משטרה 2002 תשס"ב

כלפי העוינות ברמת עלייה כמו סוגיות ביניהן למנות ניתן שוטרים. של מקצועי
בדרישות עלייה בחברה; שונים ומגזרים חברתיות קבוצות בקרב המשטרה
החוקיים, הכלים הקטנת מול הפשיעה בעית את לפתור מהמשטרה החברה
תגמולים בדבר השוטרים של תפיסתם אפקטיבית; התמודדות המאפשרים
לקויים כוחאדם ונוהלי תפקידם במילוי ולסכנה להשקעה יחסית נמוכים
או הצלחה אפקט  הסביבתית ההשפעה את גם להוסיף יש אלה לכל במשטרה.
;1981 (סמובסקי, האחרים בסקטורים והשביתות העבודה במאבקי כישלון

.(1969 ,1)311(16^ ;1973 ,111118 11£(1 1116ג61?[

קידום ואפשרויות טובים שכר תנאי למנות ראוי המשוואה של האחר בצידה
שהיא הפנים, בטחון של בבעיות משמעותית וירידה ובכסף במעמד מבטיחות,

כלגיטימי. במאבק להכיר ציבורית לנכונות חיוני תנאי

קשה, הבטחוני המצב יהיה עוד כל כי נמצא, הללו, המסקנות כל את נחבר אם
ההתפתחות ואפשרויות השכר תנאי עוד כל הפנים, בטחון בחזית בעיקר
קצינים של הקבוצה בקרב בעיקר לעתיד, ומבטיחים טובים יהיו והקידום
תהפוך לא מחודשת, להתארגנות העתידית התשתית שהם ומשכילים, צעירים
מצב בין ישיר קשר כמובן, קיים, ולהיפך. ריאלית לאפשרות כזו התארגנות
אנשי בשכר לקיצוץ האוצר משרד מאמצי טובים. שכר ותנאי בעייתי בטחוני
רגיעה בתקופות יותר משמעותיים הינם להם הצמוד השוטרים ושכר הקבע

הביטחונית. בחזית

שוטרים התאגדות על המאבק חידוש כי לדעתנו, מלמדת, כיום המצב של בחינה
לשכר השוטרים שכר השוואת כי טוען, (2000) יחזקאלי בהחלט. אפשרי בישראל
רבות תרמה השוטרים, משביתת שנבעו ההישגים אחד בצה"ל, הקבע אנשי
הוותיקים. השוטרים ושכר והגבוה הבינוני בדרג הקצינים שכר להעלאת בעיקר
הנטל בעיקר הנושאת הצעירה, והקצונה השוטרים לשדרת פחות סייעה היא

משמעותי). והתפתחות קידום מסלול בהחלט זו לקצונה יש כי, (אם

205



של אנטומיה :19791978  בישראל השוטרים התאגדות נסיון ואסתרמן סמובסקי
התארגנות כשלון מדינה

את לפרוץ יכול אלו שכבות של זכויותיהן ערעור יחזקאלי, טוען הדבר, כך אם
הבינוני בדרג הקצינים אוכלוסיית של לחבירה להוביל זה, בתחום קוו הסטטוס
השוטרים לאוכלוסיית הנמוך) בדרג הקצינים אוכלוסיית מיד תצטרף (שאליהם
טרם האחרונות, בשנים היו כאלה ראשונים סימנים מחדש. המאבק ולפתיחת
השלום כאשר ,2000 באוקטובר הפלסטינית, הרשות עם הטירור מלחמת פרוץ
 ב אקוטי. לנושא הפך (והשוטרים) הקבע אנשי שכר וקיצוץ באופק, נראה
והגליל'' העמק "כל עילית, נצרת של במקומון כתבה פורסמה 18/12/98
המשטרה מתחנות באחת שנערך מחאה כנס על המספרת ,(1998 (יוסףבוחבוט,
שירות. שנות מחמש למעלה של ותק בעלי שוטרים, 15 בהשתתפות בצפון,
שנהנים הבכירים, לעומת הזוטרים השוטרים בשכר הפער על מחו השוטרים
לא השוטרים "רוב כי טענו, המאבק מארגני צה"ל. קציני לשכר המקביל משכר
תוספת להעניק ההחלטה לדבריהם, העוני. לקו מתחת וחיים החודש את גומרים
על בכנס הודיעו השוטרים הצדק". וביזיון לרש "לעג מהווה לניצבים שחיקה
טענו, הם בחוק. האיסור למרות עצמאי, באופן השכר מאבק את לנהל החלטתם
נשות ארגון כי המשטרה", של השחורות "הכבשים להיות להם נמאס כי
מוכנים הם וכי דבר, עושה ולא כספים מהם גוזל רק לייצגם שאמור השוטרים

הגלוי. למאבק שביציאה הסיכון את לקחת
דאז, במשטרה אנוש משאבי אגף שראש פלא, אין המתפתחת, הדינמיקה זו אם
של השירות בתנאי פגיעה כי בתקשורת, והתריעה נזעקה דומיניסיני, אסתר ניצב
(יחזקאלי, שוטרים איגוד הקמת על המאבק לחידוש להביא יכולה השוטרים

.(2000

השוטרים של במאבקם הראשונה הסנונית רק היה 19791978 של המאבק האם
יגידו... ימים משלהם? להתאגדות
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ביבליוגרפיה

מעריב, השוטרים", לארגון בקשר שהתראיין מפ"ת השוטר "נחקר ,(17.11.78) מרדכי אלקן
.5 עמוד

.15 עמוד מעריב, ,(16.11.78) ברוך מאירי מרדכי, אלקן

תנאי. על צו למתן עתירה ואחי, בורג יוסף דייר נגד ואחי אופק דוד ,789/78 בג"ץ

כוחאדס, אגף הפנים, מטא"ר/עק"ד/בטחון משטרתישראל, ,(1981) יסוד חוברת  פנים בטחון
משטרה. לקציני המכללה

ירושלים. היסטוריה, יחידת משטרתישראל, אי, נרד האירועים, ספר ,(1998) (עורך) אלי הוד

ירושלים. היסטוריה, יחידת משטרתישראל, ב/ גרד האירועים, ספר ,(1999) (עורך) אלי הוד

לאור. ההוצאה  הביטחון משרד הסובלנות, על ,(1997) מייקל וולצר

.37 עמוד ,(16.11.78) אחרונות ידיעות

והגליל, העמק גל אימפוטנטים'', והשוטרים עומד "לניצבים ,(18/12/98) אורנה יוסףבוחבוט
.281 מס' גיליון

עמ' ,175 גיליון המשטרה, מראות הוועד, על ה"קרב" ,(2000 (ינוארפברואר פנחס יחזקאלי
.1619

גיליון המשטרה, מראות בקפריסין, מקצועי איגוד למשטרה יש ,(1998 (יוליאוג' ערן ישראל
.9 עמ' ,167

ומשרד כרטא שלישי, עשור  מדינתישראל לתולדות נרטא אטלס ,(1983) (עורך) משה ליסק
לאור. ההוצאה הביטחון,

.16 עמוד מעריב, המשטרה", של קינג לותר המרטין "אהיה ,(15.11.78) אבי רז ברוך, מאירי

.12 עמוד מעריב, ,(16.11.78) ברוך מאירי

.16 עמוד מעריב, ,(20.11.78) ברוד מאירי

הדין", הכרעת ,1519.11.78  ה מיום המשפטי ההליך ''פרוטוקול אופק, דוד ני משטרתישראל
.67 עמ'

גיליון וחברה, משטרת במשטרתישראל, הרבשכבתי" "הגיוס ,(1999 (אוקטובר גבריאל נובל
.8563 עמ' ,3 מס'

הארצי. המטה משטרתישראל, התפקיד, מו השעיה  06.01.02 פה"ק
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תשל"א1971. חדש) (נוסח המשטרה פקודת

נישלוו של אנטומיה  בישראל שוטרים של המקצועי האיגוד ,(1981 (ינואר אבי סמובסקי
למדעי הפקולטה תלאביב, אוניברסיטת החברה", למדעי "מוסמך לתואר עבודה התארגנות,

החברה.

עמוד הדין", גזר ,19.11.78  ה מיום המשפטי הדיון "פרוטוקול רשף, יואל ני משטרתישראל
.16

ירושלים. עידנים, הוצאת מסוים, פוליטי ניסיוו ,(1982) אמנון רובינשטיין

.1 עמוד מעריב, נשותנו", שמלות מאחורי להסתתר די "שוטרים, ,(9.11.78) אבי רז

במשטרתישראל", שכבתי הרב "הגיוס נובל גבריאל של למאמרו מחקר הערת אראלה, שדמי
.7049 עמ' ,2001 יוני ,5 מס' גיליון וחברה, משטרה

וחברה, משטרה חדש, לשיטור בדרך היסטורי הכרח בישראל: עירוני שיטור אראלח, שדמי
.157155 עמ' ,2000 מרץ ,4 מס' גיליון

ץ16<1ז83 £.0. (1969) 7116 (161110013110 001106111611. 808*011: 8630011 ?1658.

15ז1\[ /±.}1., 6111116י:1 ? (1973), ?01106 1111101115111. 1^6*111^00 800^,5

ומ311>1ח6תמ3ד 8. ^'1 ו01ץ43\1) 1968), ."5ת10ת11" 11311(11<001( 0? 012311123*1011. 0.5 (£^.),
1)ח113 ץ311^10^ ^ח3 ,'>ח3קות00 .03£0!ו0
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 232209 עמי ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (48חו1נן6^) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

או בקהילה שב"ס בתיהסוהר: בשירות קהילתיות
שב''סקהילתי1

קים* ישראל

קל//£ ל!0ת1ח>7, /ק£//.יקל0י5<ק /09 9>ת אע,//מ. ל!א6ו£0: קאק/// ל~£6 ?*ל, *

ק7//ל/ ובכיסה. /3ן7"אי[.1/1!)ילז

(2002 9אר$ £0107 %61ר ,2001 9>1(.י 9א*ר>:ת (3.ת1ך9£

שב"ס) (להלן, בתיהסוהר שירות עבודת בין מבחין זה קונספטואלי מאמר
על פיקוח של היבטים המדגישה עבודה טכנומכנית, במהותה שהיא בקהילה,
קהילתית, רוח על המבוסס שב"סקהילתי, לבין אחד, מצד בקהילה האסירים
כדי תוך הקהילה עם לעבוד כדי הנדרשת, הלגיטימיות את המדגיש מודל
להכניס זה מאמר מבקש קונספטואלית, מבחינה עמה. פעולה ושיתוף הסכמה
לעומת השיטורהקהילתי זאת שעושה כמו הקהילתי, המודל לתוך שב"ס את
חומרים נוצקו שלתוכה התיאורטית, המסגרת המסורתיאכיפתי. השיטור
שיקגו אסכולת של הקהילתית הפרדיגמה בין טיפולוגי מתח יוצרת אלה,
לבין וסטטוסקוו, שמרנות המדגיש אידיאולוגי, ימין מצד והפונקציונליזם
של שמאל מצד החברתי והקונפליקט תתהתרבות אסכולת של הפרדיגמה
יוצרים הקטבים ששני המתח חברתי. שינוי המתיש האידיאולוגית, המפה
הוא זה מודל הקהילתי. התקון של השיקומיהשתלבותי המודל את מהווה
מתקיים כאשר העירוניות, הרשויות עם שב"ס של משותפת עבודה תלוי
השיטור של התיאורטי במודל כמו מלאה, ולשותפות לשיתוף רצון ביניהם

בישראל. הקהילתי

החוק ואכיפת לקרימינולוגיה לחוג משותף בכנס שניתנה הרצאה על מבוסס המאמר 1

.19.3.2001 קהילה, שב"ס בנושא: בתיהסוהר, שירות עם ברל בית במכללת
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בקהילה שב"ס בתיהסוהר: בשירות קהילתיות קים ישראל
קהילתי שב"ס או

קונפליקט, מערכת, חוק, אכיפת שב"ס, בתיהסוהר, שירות מפתח: מילות
קהילתי. שב"ס שיקומיהשתלבותי, מודל קהילה, לגיטימיות, ענישה, ו^קון,

מבוא

להתמקד מתכוון החוק, אכיפת שבמערכת הקהילתי ברכיב הדן זה, מאמר
לעצמו לאמץ שב"ס) (להלן, הישראלי בתיהסוהר ,י'\ירות הגלומות באפשרויות
האסירים של קהילותיהם וכלפי בכלל הקהילה כלפי פתיחות של תהליך

בפרט. בו, כלואים אשר הספציפיים,
לקבל זכה שאותו טיפול, המשך יאפשר כאן, אטען פתיחות, של כזה תהליך
ובקרב קהילתו בתוך מתגורר כשהוא עכשיו, גם שב"ס של מתקן בתוך האסיר

משפחתו.

יקטין שב"ס, עם בתיאום היא, מצידה הקהילה, שתעשה זה מתמשך טיפולי רצף
של לרווחתה יהיה ובכך בעתיד, גבוהים רצידיביזם שיעורי ימנע אף ואולי

כולה. הקהילה
שמעבר בקהילה הרואה חדשה, חשיבה תלוי הוא פתיחות של כזה תהליך
למערכת אינטגרלי חלק/רכיב ובכך השיקום, לתהליך אמיתית שותפה לחומות
המדגישה מערכתית, גישה שרק כיוון זאת, קהילתי'. 'שב"ס  חדשה הוליסטית

אדם. של בחייו אמיתי שינוי לחולל יכולה כזאת אינטגרטיבית' 'מערכת

תיאויטי רקע

קהילה שב"ס כמערכת החוק אכיפת

שבמרכזו קשר, בעלי ממרכיבים המאורגן שלם היא מערכת "מערכת": הגדרת
על מבוססת להיות יכולה זו זיקה למשנהו. אחד רכיב בין משמעות בת זיקה
מצד מרכיביו חלק עלידי נתפסת שהיא כפי המשותפת, הארגונית הפונקציה
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מהם חלק או הרכיבים בה שמחזיקים אחרת תפיסה כל על המבוססת או אחד
אידיאולוגיותפוליטיות סכימטיות, ארגוניות עולם לתמונות דוגמה אחר. מצד
היא טיפולוגי, ארגוני רצף של קטבים המעצבות כאלה, חלופיות חברתיות

החברתי". "הקונפליקט לעומת החברתי", "הפונקציונליזם
משמעות רכיביו. מסכום גדול החברתי השלם החברתי", "הפונקציונליזם לפי
רכיביה כהלכה, תתפקד החברתית שהמערכת שכדי הוא, זו ארגונית קונספציה

המערכת. של לערכים עצמם להתאים חייבים
תפיסה בהיעדר רכיביו. לסכום שווה החברתי השלם החברתי", "הקונפליקט לפי
יותר אינה 'סוטה', ולו התנהגות, כל הרכיבים, בין תפקודית וזיקה מערכתית

.(1966 ,^011011) והתפתחות" "צמיחה של רפרטואר מאשר
החברתי", ש"הפונקציונליזם שבעוד הוא, אלה טיפולוגיים מקטבים המשתמע
החברתי" ש"הקונפליקט הרי משמרותמערכת, קונפורמיות התנהגויות מדגיש

ופלורליסטיות. נוןקונפורמיות תפיסות מדגיש

הגדרות הכוללות הרצף, אמצע הגדרות נגזרות אלה קוטביות עולם מתפיסות
המוסר, ואל המצפון אל הפונות ופורמליות), פורמליות (לא נורמטיביות
(פורמליותפוליטיות), חוקיות הגדרות מפירן; של האשם רגש עלידי והנאכפות
לגיטימיות הגדרות ענישה; באמצעות שבהפרתן הכדאיות גבולות את התוחמות
שלטוןהחוק של הנתפסת הלגיטימיות במידת הציות גבולות את התוחמות
תופסות, הרשות או הקהילה שבו לאופן ביטוי הנותנות תיוגיות, והגדרות
החברתית קבוצתו של או הפרט של התנהגותו את ואוכפות מגדירות

.(1997 (קים, כסוטה האחר, הצד מן או וכלגיטימית כחוקית, כנורמטיבית,
כאן, המוצעת האפשרות, שקיימת הוא, זאת ארגונית מטיפולוגיה המשתמע
כאשר כהוליסטית, זאת הפכים דיאלקטיקת של קטביה שני את לתפוס
בעוד בקהילה), (שב"ס קלאסיתמסורתית חוק כאכיפת נתפס ה'פונקציונאליזם'

קהילתי). (שב"ס קהילתית חוק כאכיפת נתפס החברתי' שה'קונפליקט
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הענישה ומדיניות תקין2 קונפליקט, פונקציונליזם,

רוב של החוק אכיפת שמערכת ,(79 ע' ,1990) ושביט שוהם טוענים הוא, מפליא
אכיפת מערכת גם כך מענישים. שלמענן המטרות את מגדירה אינה המדינות
לפי הענישה, מטרות מוסיפים, הם דופן, כיוצאת בשוודיה, הישראלית. החוק
'הענישה ב (תשמ"א) בזק גם העבריין. של שיקומו קידום את לשרת באות החוק,
נקודת גם זוהי מתקנים'. 'עונשים היא הענישה שמטרת בהתאם, טוען הפלילית'
העבריין חוזר שאליה הקהילה, אל מופנה מבטו אשר זה, מאמר כותב של המוצא

עונשו. מיצוי לאחר
לפילוסופיה ביטוי נותנת שהיא מפני במיוחד, חשובה הענישה מטרות הגדרת
מרוחהזמן מושפעת שהיא כפי האוכפת, המערכת של החברתית ולאידיאולוגיה

.(2611§131£)

את החברה, צורכי את משקף העדיפויות בסולם אלה מטרות של מיקומן
וברורה מוצהרת מטרה קיימת כאשר רק תרבותה. ואת ערכיה את ארגונה,
מדיניות את תואמת הענישה מידת אם לבחון באמצעותה אפשר לענישה,
הענישה. הצדקת של מוסרית מבחינה גם פחות לא חשובה כזאת הגדרה הענישה.
ישירות ממנה נגזר העבריין, בהגבלת למשל, מתמקדת, הענישה מדיניות כאשר
אליו ההתייחסות אופן בענין מענ^ד כל לקהילה ולא לעבריין לא אין שבו מצב,

.(1990 ושביט, (שוהם
בחשבון לקחת אמורה היא הקהילה, של מוצאה מנקודת יוצאת המדיניות כאשר
כאשר זאת, לעומת אליה. וחזר השתחרר שהעבריין לאחר היא, מצבה את
לדאוג החייבים הם התקון, מדיניות מעצבי של מעיניהם בראש הוא העבריין
טוענים זאת, לעומת מהכלא. שחרורו עם הקהילה בחיי מחדש להשתלבותו
'שקט על שמירה בפועל, הנו, הנוכחית המדיניות של שהדגש ,(1990) ושביט שוהם

התקון מערכת עבריינים. כלפי הנהוגות ממוסד, טיפול דרכי (מ160110ז00): 'יתקון"
חסות ורשות לנוער המבחן שירות למבוגרים, המבחן שירות כמו גופים, כוללת בישראל

: הנוער.
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למעשה, כאן, אין המערכתי, הסטטוסקוו שימור על קרי, תעשייתי/ 'שקט על
כלשהי. תקון מדיניות של יישום

אינטרסים מדגיש אמנם בקהילה שתקון מוסיפים, (1990) ושביט שוהם
עם התמודדות בשל וזאת מיידי, ביטחון ושל קצר טווח של רק אך קהילתיים

בתקציבים. מחסור
שעיקר כך, על להצביע נוכל ,(2001 (שב"ס, ועולמיים לוקליים בנתונים מעיון
לדרכי אכן, מוקדש, בקהילה משוחררים אסירים קליטת בתחום הלב תשומת
טכניקות מציגים הנתונים כן, כמו רצידיביזם. למניעת אחרות או כאלה פיקוח
זוהי הקהילתיים. הארגונים עלידי 'מתועשת''מכנית' מוסדית קליטה של

הסתגלותו את מחייבת אשר השמרנית, הפונקציונליסטית הגישה של התמצית
לעשות שצריכה מהותי שינוי מעודדת ואיננה אחד, מצד למערכת, הפרט של
אלה האחר. מהצד לקהילתו, המשתחרר האסיר שבין היחסים במערכת הקהילה

תעשייתי'. 'שקט של נתונים הם

עבודה' 'הרגלי האסיר ילמד שבכלא הנחה, מנקודת יוצא בקהילה' ה'תקון מודל
מה של הרלוונטיות למידת הדעת את נותן לא הוא נורמטיבית'. ויהתנהגות

שחרורו. אחרי בקהילה, היומיום בחיי כך אחר ולשימושיו בכלא שנלמד
החינוכיתטיפוליתשיקומית המדיניות את מבקרים גם (1990) ושביט שוהם
כישלון של במקרה ואשר הרפואיים, המודלים על נסמכת אשר חטו"ש), (להלן,
גס שהיא לציין, יש חטו"ש, מדיניות לגבי באסיר. המערכת אותו תולה טיפולי,

בקהילה. הגלומות ההזדמנויות את האסיר בפני מציגה איננה
הקיימת, 'החינוכיתטיפוליתשיקומית' שהמדיניות לי, נראה זה, עניין לסיכום
ה'תקון של מדיניות בעוד 'הפונקציונלית', הפרדיגמה של ערכיה את מבטאת
של אפיונים מעט לא עם 'הקונפליקט', בפרדיגמת נתמכת בקהילה'
אמיתי מאמץ כאן נעשה לא זה, מאמרנו עמדת שלפי מפני עצמו, הפונקציונליזס

בקהילה. מחודשת להשתלבות
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המודלים שני של אינטגרציה המייצג 'השיקומיהשתלבותי/ המודל לבסוף,
'תקון (לעומת קהילתי' כ'תקון אליו להתייחס שאפשר זה אולי הוא דלעיל,
לפתח כדי והזדמנויות יוזמות יותר להציע החובה מוטלת הקהילה על בקהילה').
לנצל ללמוד העבריין על בעוד אחד, מצד חוק שומרות התנהגויות ולשמר
קהילתיות הזדמנויות להדגיש חייב זה מודל אחר. מצד אלה הזדמנויות
מחדש לשלבו כדי אליה, החוזר המשתחרר לאסיר הקהילה עלידי המוצעות

בחייה.

במידת לעסוק, חייבת או עוסקת זה העולהמטיעון העיקרית הרלוונטית השאלה
יהיה אפשר אי ו'רוחקהילתית', קהילתיות ללא הקהילה. של 'קהילתיות' ה
תלוי הנו ה'שיקומיהשתלבותי' המודל כלומר, קהילתי'. ב'שב"ס לעסוק
היא אליהם לשאוף שיש הראשונים התוצרים אחד לכן, 'רוחקהילתית'.

'קהילתיות'. ה

לא בישראל שהישובים טוען, ,(1995) גולדברגר על בהסתמכו ,(1999) גימשי
ואפילו האירופים המקבילים כמו קהילתי בסיס על בדרךכלל, הוקמו,
בישובים רק כמעט קיימים הקהילתית והמודעות התודעה שלהם. האמריקאים
קהילות מיעוטים. וביישובי הומוגניים עדתיים, דתיים, אידיאולוגיים, קטנים,
עם פעולה משתפות ואינן חיצוניות, מהשפעות סגורות בדרךכלל, כאלה,
בעלי גדולים, מטרופוליטניים עירוניים במו*חבים זאת, לעומת המשטרה.

עקרוני. באופן קהילתית, תודעה חסרה האוכלוסיה הטרוגנית, אוכלוסייה
של הטיעונים את המציגים (בדפוס), וברוכמן קים על ובהסתמך זאת, כל למרות
1116) העירונית' ב'חוויה (1984) ?1301161 של מדרשו מבית התרבות' 'תת אסכולת
'קהילתיות' של לקיומה האפשרות את ומדגישים ,(11113311 6^1^6116ק*£

לדעת שם, מספרית. 'מסהקריטית' ל שמעבר גדולות מטרופוליטניות בקהילות
'גמיינשאפט'. של מאפיינים עם מעיןקטנות, קהילות מחדש נוצרות ,?1801161

הקהילתיות. את לטפח אפשר שוב שם
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המשרד של אסטרטגי לתכנון והצוות בןעמי שלמה אצל לחיזוק זוכה זאת דעה
טוען ,(1995) ולגולדברגר (1999) לגימשי בניגוד .(2000 ואח', (אסא פנים לבטחון
תודעה של בסיס על מתאגדות במדינה שונות שקבוצות ,(54 ע' ,2000) בןעמי
התהליך דומה. תרבותי ורקע דתית אמונה משותפות, חוויות משותפת, אתנית
של החיוביים התהליכים שאחד וטוען, מוסיף הוא קיים. אך בראשיתו עדיין
המקומי. השלטון חיזוק הוא בישראל, וגם בעולם והלוקליזם הפרטיקולריזם
מהשלטון החלטות קבלת תהליכי של וגוברת הולכת מגמה מתקיימת לדבריו,
של אסטרטגי לתכנון והצוות בןעמי שלמה מחזקים בכך המקומי. לזה המרכזי

זה. במאמר הנטען את פנים לבטחון המשרד

וקהילתיות קונפליקט פונקציונליזם,

בטיפולוגיה החברתי הקונפליקט לבין החברתי הפונקציונליזס שבין המתח
בפרדיגמה המתקיים במתח גם ביטוי לידי בא המערכת, גבולות את המגדירה
של זו לבין ה'גמיינשאפט' של זו כגון תיאורטיות תפיסות בין הקהילתית,
באלה וגס הקלאסיות הקהילה בהגדרות גם להלן, שיתוארו כפי ה'גזלשאפט',

העכשוויות.

המרכזיות, התיאורטיות הגישות קלאסיות: תיאורטיות קהילתיות גישות
מדרשם מבית יסוד קונספציות בשתי מתמקדות קוטביות, תפיסות המעצבות
1ז11611<1111כ1 ושל ה"גזלשאפט", לעומת ב"גמיינשאפט" (1951) 106111115 של

לפי האורגנית". ה"סולידריות לעומת המכנית" ב"סולידריות (1964)

על מבוססים בניהאדם של הראשונים הבסיסיים היחסים ה"גמיינשאפט",
אלה יחסים (1116י\\ת686^\\). הספונטניים המולדים, הטבעיים", "היחסים
קרבת יחסי שבטי, מוסר מסורות, מנהגים, הבנה, אהבה, אחווה, על מבוססים
בחברה המתקיימים פשוטים עבודה יחסי וקהילתיות, משפחתיות שכנות, דם,
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אכפתיים. דואגים, חמים, פורמליים, לא יחסים הם אלה מסורתית. כפרית
דומה המכנית" "הסולידריות תפיסת "משפחתיים""רגשיים". יחסים כלומר
הראשונית לקבוצה מלאה נאמנות על מצביעה היא ה"גמיינשאפט". לגישת
תקפה היא לפיכך, שלה. הקולקטיבית בתודעה המתקיימת החברתית ולמסורת

ממדים. קטנות חברתיות בקבוצות בעיקר
ה"סולידריות ה"גזלשאפט", הראשונית, הקבוצה של אלה קונספציות לעומת
והמחושבים הקרים הפורמליים, הרציונליים, היחסים על מבוססת האורגנית",
"חוזיים". פונקציונליים, מקצועיים, יחסים המשנית. הקבוצה של (1116^תגן£)

ל מורכבת עבודה חלוקת על מושתתת ה"גזלשאפט" של האורגנית הסולידריות
(1938) 111ז1^ץ מעיקרה. רגשות ומשוללת ותפקודית פונקציונלית היא
עבודה חלוקת בעלת עירונית, שחברה מוסיף, חיים", כדרך ב"אורבניות
היחסים עלידי מוחלפים הראשוניים היחסים שבו מצב, יוצרת מורכבת,
האוכלוסין, במספר הצמיחה בין הפוך יחס של קיומו כלומר, המשניים.
הראשונית, הקבוצה של בפעילויות חלק לקיחת לבין ובצפיפות, בהטרוגניות
הוולונטריים, בארגונים כמו המשניות, בקבוצות בפעילויות חלק שלקיחת בעוד

ותגדל. תלך משמע, הקהילה, של לממדיה ישר ביחס תהיה
ראשוניים יחסים יותר בקרבה תקיים שקהילה נמצא, זה עניין של לסיכומו
שהיא ככל יותר, קטנים יהיו שממדיה ככל ומשפחתיות, דת קרבת של "רגשיים"
מבוססת שכלכלתה וככל יותר, ושבטית יותר מסורתית יותר, ואתנית ראשונית

החקלאות. ועל פשוטה ביתית תעשייה על יותר

את מעדכנות נוספות חברתיות גישות שלוש עכשוויות: תיאולטיוונ גישות
המאקרו הגישה .1)1111:116101  ו 106111113 של הקלאסיות תפיסותיהם
יחסים של איכותם את מגדירה (198+ 313.11 311>1 8011\1£¥?*2) סטרוקטורלית
גדולה שהקבוצה ככל כלומר, גודל. של כפונקציה קהילתיים ובין ביןאישיים
החברתית" "האנומיה גישת לפי ואינטימית; פחות מגובשת היא כך יותר,
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יותר, גדולה שהקהילה ככל ,(1964 1)111121כ<, ;1938 ,\\111% ;1964 (1מ1161<נ1ג1ס,

תתאפיין לכן, פחות. ומעורבים לשני אחד יותר וזרים מנוכרים חבריה יהיו כך
בכלל, וסביבתית ארגונית בהתפוררות פנימי, ארגון בחוסר גדולה קהילה

בפרט; החברתית, הבקרה אמצעי ובהתפוררות
רקע בעלות בתתקהילות שרק טוענת, (1984 ,?1801161) השלישית הגישה
אותה של קיומה את שתאפשר קריטית, מסה יש משותף, אתנידתיתרבותי
תרבות אותה בני של המשותף המכנה כלומר, המשכיותה. ואת תתתרבות
זאת חשובה תיאורטית תוספת וסולידריות. אינטימיות פעולה, שיתוף יאפשר
בתוך מספרית קריטית מסה בעלות לתתקהילות להתייחס לנו מאפשרת
,03118) העירוניים" "בכפרים כמו קטנות, קהילות היו כאילו גדולות, קהילות

.(1962

גדולות, שקהילות היא, התיאורטיות הגישות משלוש המתבקשת המסקנה
יותר, גדולה שהקהילה ככל עצמם. לבין חבריהן בין וזרות ניכור מיחסי סובלות
בקרה בחוסר מתאפיין המצב הקהילתיים. ממוסדותיה יותר מנוכרים חבריה כן
משותפת, תתתרבות ובעלות מסהקריטית בעלות תתהקהילות חברתית.
פנימה. בתוכן וסולידריות אינטימיות על כלומר, ההיפך. על דווקא מצביעות
לעומת קריטית, מספרית מסה בעלות ומעיןקטנות, קטנות כאלה, קהילות
טבעי חלק להוות יוכל ש"שב"סקהילתי" לשער אפשר הגדולות, הקהילות
גם יתקיים הקהילה עם עבודה של כזה שסוג כדי הקהילה. של מהווייתה
יהיה קריטית', 'מסה השגת כדי דיין גדולות לא אך ממדים, גדולות בקהילות

ומיוחד. משותף ובמאמץ בהיערכות צורך

שמפעיל המודלים במספר להצביע אפשר מקרי, או מכוון כזה, מיוחד מאמץ על
ואשקלון, פתחתקווה כגון בינוני, גודל בעלות בקהילות הקהילתי השיטור
לטעון, אמנם אפשר .(2001 ואח' (וייסברוד וברהט בירושלים המודלים לעומת
לכך, המשטרה, עלידי בקהילה המופעלים המודלים מספר בין קשר שאין
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אך קהילתית; ולא סתמית אפילו או מקרית משטרתית, היא זאת שפעילות
לצורכי 'קשוב' הקהילתי השיטור שבו לאופן קשורה בהחלט שהיא היא, טענתי
ניתנו אלה דברים ברוח המלצות סתמית. איננה היא זה ובמובן הקהילה,

בדפוס). וברוכמן, (קים הקטנים" הדברים של קהילתי "שיטור במאמרי

קהילתיים ושב'יס משטרה  החוק אכיפת

היום עד קיימת לא הלגיטימיות: עיקרון  דמוקרטית בחברת החוק אכיפת
.(1997) גימשי טוען השיטור, של קיומו ותכלית מהותו לגבי משמעית חד הגדרה
בערכים ומוטמעת מוטבעת ולהיות להתקיים חייבת שהיא ברור, זאת עם
כדי זאת כל בפרט. 21 ה המאה ושל בכלל הדמוקרטית החברה של הבסיסיים
.(1998 גלבוע, ;1995 (גימשי, חייו איכות ועל קהילתו על הבודד, האזרח על להגן
עבודת של שונים באספקטים העוסקים שונים, מחקרים פורסמו השנים במשך
כוללניהוליסטי מבט אין מהם אחד שלאף ,(1991) ביין טוען זאת, עם משטרה.
לעיקרון רק נתייחס זה, מאמר לצורך דמוקרטית. בחברה החוק אכיפת על
רחבה ציבורית תמיכה להשיג המשטרה של בצורך העוסק ביין, שמציג החמישי
הקהילה בתוך כוח להפעיל לגיטימיות מקסימום להשיג כך ועלידי האפשר ככל

.(1994 ,^(1161 1101£ ^^11^61 ;1994 ,001(1816111)

החוק, אכיפת מערכת לכל תקף עיקרון הנו כאן, אטען הלגיטימיות, עיקרון
קהילהמשטרהשב"ס. ביחסי רק עוסק לא ובוודאי

כמייצגת נתפסת איננה היא כאשר או אם בתיהמשפט, מערכת זאת, מבחינה
המושבעים שיטת עוצבה כך היא. אף לגיטימית כבלתי תיתפס הציבור, רחשי את
הלגיטימיות לחוסר כתגובה באמריקני, גם יותר ומאוחר הבריטי, במשפט
ת6810¥\ ;422421 עמ' ,1976 ,011611161) המערכת את הציבור של הנתפסת
עמ' ,1970 ,81111111)61§ ;121 עמ' ,1972 כ(00%[, ;1617 עמ' ,1976 ^ 6118¥\י
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ביתהמשפט של הייצוגיות סביב בישראל היום הנסב הוויכוח הוא כך .(69

לחוקה. ביתמשפט הקמת סביב או העליון
והעמדה התיאורטי שהמודל כיוון לשיטור, השב"ס את משווה זה מאמר לבסוף,
לכך כזה; משווה דיון לעריכת מתאימים הקהילתי השיטור של הפילוסופית
ומהצוות בןעמי, שלמה הפנים, לבטחון לשעבר מהשר תמיכה לקבל גם אפשר
ב'שב"ס דיון .(2000 ואח', (אסא פנים לבטחון המשרד של אסטרטגי לתכנון
להצלחתו באשר אחרים או כאלה ספקות ישנם אפילו להתקיים יכול הקהילתי'

בפרט. ובישראל בכלל הקהילתי השיטור של המוכחת
מה את בהכרח, חופפת, אינה הישראלי הקהילתי השיטור שתפיסת לציין, גם יש
השיטור למשל, כך, אחרות. בחברות במהות שונה אך שם, באותו שמכונה
הרשויות עם המשטרה עבודת בחיבור בעיקר עוסק הישראלי הקהילתי
יותר כעוסק אותו תופסים הרחב בעולם אחרים שמודלים בעוד המקומיות,

בפשיעה. בלחימה
אכיפתי כגורם הקהילתי' 'השיטור עבודת של שילוב על כאן לחשוב אפשר לכן,
הוא גם יעסוק שאם נוסף, יוזם כגורם השב"ס עם בקהילה כבר הקיים יוזם,

מניעתית. קהילתית בעבודה כוח מכפלת ייצור הוא רצידיביזם) (של במניעה

השיטור לשיטת אלטרנטיבית שיטור שיטת הנו קהילתי שיטור קהילתי: שיטור
ועל עולם תפיסת על פילוסופיה, על מבוססת זו שיטה המסורתיתאכיפתית.
רק איננה שפשיעה ההכרה, על מבוססת השיטה חדשה. ארגונית אסטרטגיה
דפוסים ליישם אמורה היא .(1995 (גימשי, קהילתי כלל אלא משטרתי עניין
לפעול. המשטרה מבקשת שבהם לקהילה, המשטרה בין שותפויות של חדשים
הסכמה לבקשת דהיינו, השיטור, של הראשונה ל'משבצת' המשטרה חוזרת בכך
החסרה הלגיטימציה את למשטרה תיתן כזאת הסכמה בתוכה. לפעול מהקהילה

לאומי. או אתני מיעוט בקהילת ובפרט בקהילה, לפעול כדי לח
הפשע את לצמצם כ"ניסיון קהילתי' 'שיטור מגדירים (1997) ויחזקאלי שלו
ותוך האזרח לזכויות לב שימת תוך יוזמת, גישה באמצעות מפשע, הפחד ואת
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פשע. מניעת של פן בהחלט בה יש אך בפשע/ 'לחימה זאת
המשטרה בין ההדדית בתלות ההכרה את מדגישה יותר, רחבה אחרת, הגדרה
המשטרה בין האחריות חלוקת ואת בה הפועלים הגורמים על לקהילה,
עובר המשטרתי הדגש כאן, גם יותר. בטוחה סביבה ליצירת והקהילה,
במניעת הממוקדת לגישה החוק, ואכיפת החמורה בפשיעה יתר מהתמקדות
הפשיעה להיווצרות הסיבות על דגש שימת תוך בקהילה, בעיות ובפתרון פשיעה

.(1994 ,6¥(16#6) הסדר וחוסר
בכך פשיעה, במניעת היא אף מתמקדת כקהילתית השב"ס עבודת ראיית,
בכך לכלא. ושוב שוב יחזור ולא מחדש שהשתלב עבריין, יהיה הסופי שמוצרה
משותפת עבודה של מניעתי מערך להוות כאחת והשיטור השב"ס עבודות יכולות

הקהילה. עם

את הקהילתי השיטור שיטת מציבה אחרות, מתקדמות ניהול לגישות בדומה
את המסדיר בחוק קייס אינו זה דגש המשטרתית. העשייה במרכז האדם
אינו החוק בקהילה, השב"ס עבודת של העניפה לפעילות גם המשטרה. פעילות

.(2001 שב"ס, ;2000 ואח', (אסא קדימות נותן
באמצעותה אשר פורמליתחוקית, סמכות אין ולראשיהן המקומיות לרשויות
לגבי גם כך .(1997 (ינאי, המקומית המשטרה תחנת על להשפיע יכולים הם
לחומות שמחוץ בקהילה למדי עניפה פעילות של בפועל קיומה שלמרות השב"ס,

כאמור. חוקי, בסיס ללא נעשית היא הכלא,

השיטור שירותית'. ב'גישה לתפקד עליה מקשים פעולתה ודרך המשטרה מבנה
ייעודו את משיג חוק ואכיפת ריכוזיות על המושתת האכיפתי, הקלאסי,
שהכניסה המשטרה, בשירות הטכנולוגית המהפיכה בכוח. שימוש באמצעות
את יצרה מקומי, דווקא ולאו מקצועי וכוחאדם קשר רכב, כמו אמצעים
זו יעילות חכם. אבל קטן שיטור כוח על המשטרה עבודת את לבסס האפשרות
וגובר הולך נתק ויצרה ומהקהילה, מהרחוב אותה הרחיקה המשטרה עבודת של
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ויחזקאלי, (שלו ניכור של אופי השנים במשך קיבל זה נתק צרכנית. לבין בינה
.(1997

הוא ומובנה. במיוחד קריטי הנו ומוסדותיה מהקהילה הנתק השב"ס, בעבודת
הקהילה הקהילה. מן ניכור של חומות בתוך ואף בטון של חומות בתוך מתקיים
קיבל והשב"ס מתחומה, העבריין את גירשה המשפטיים, שליחיה באמצעות

למשמורת. אותו

בקרב משטרתישראל של הלגיטימציה להידרדרות עדים אנו האחרונות בשנים
זה מצב ואתיופים. רוסים גס אולם וערבים, חרדים בעיקר מיעוטים, קבוצות
משטרה שכן, משרתת, היא שאותה והדמוקרטיה, המשטרה עבור ביותר מסוכן
של זרוע מהווה אחרים) במשטרים ממשטרות (להבדיל דמוקרטית בחברה
ואח', (קים לגיטימציה ללא לפעול יכולה אינה היא הממשלה. של ולא המדינה

בדפוס). וברוכמן, קים ;1999

המעשית, ו/או הרעיונית האפשרות, הינו המשטרתית שבעשייה המהותי האיום
.(1996 ושלו, (יחזקאלי המיעוט כנגד במשטרה שימוש יעשה השלטון כי

כאשר אתניים, מיעוטים קהילות לבין כזה ריכוזי שיטור כוח בין הניכור
הקהילה חשבון על העיקרי כלקוחה המרכזי השלטון את תופסת המשטרה
הפשיעה רמת את דרמטי, באופן השנים, במשך העלה המקומיתהאתנית,

.(1997 (גימשי, מיעוטים קהילות בקרב המערבי, בעולם
,(1997) גימשי טוען קהילתי", ליזם גנבים מלוכד  כפרופסיה ב"שיטור
המדגישה כזאת גנבים', 'לוכד של היא השיטור של המסורתית שהתפיסה
על מבוססת שתפיסתה תגובתית, מתועשת, בירוקרטית, פלילית, פרוצדורה
שיטור מול קהילתי ב"שיטור (1997) ויחזקאלי שלו גם טוענים כך סופי. 'מוצר'

אכיפתי".

בפשיעה במאבק לראות המציע הקהילתי, השיטור של היא אלטרנטיבית גישה
השוטר של המרכזי תפקידו שבה מערכתית, פעילות החיים איכות על ובשמירה
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בפשיעה במאבק לראות המציע הקהילתי, השיטור של היא אלטרנטיבית גישה
השוטר של המרכזי תפקידו שבה מערכתית, פעילות החיים איכות על ובשמירה
כדי הקהילה, עם יחד קהילתיים, משאבים יזום באופן ולהניע שירות, לתת הוא
יכולה כאן, נטען כזאת, מערכתית פעילות רכושו. ועל כבודו על האדם, על להגן

קהילתי. כגורם השב"ס את לכלול חייבת ואפילו
ולעובדים גיסא, מחד ולמורים לאחיות לשוטרים, שהמשותף טוען, (1997) גימשי
עובדי היותם הוא גיסא, מאידך ולרופאים דין לעורכי פסיכולוגים; סוציאליים
ופעולותיהם התנהגותם השפעת הראשון. בקו מקצועי שירות המעניקים שטח,

ביותר. משמעותית היא האנשים חיי איכות על
שירותי הינס השב"ס שמציע חטו"ש שירותי האסירים, קהילת עבור לדעתי,
אפשר יהיה שעליו הבסיס זה ראשון. קו של מקצועי שירות המעניקים שטח,

לחומות. מחוץ של בקהילה הטיפול המשכת עם קהילתי, שב"ס לבסס

: יסוד גורמי ארבעה עלידי מרובה במידה נקבעים ותכליתו השיטור מהות
השוטר. ועבודת המשטרה מאפייני .

השוטר. של התפקיד תפיסת .
המשטרה. של הארגונית התרבות .

המשטרה. מתפקדת שבה החברה, של מרכזיים מאפיינים .

סביבה ויוצרים בשני, אחד קשורים ,(1997) גימשי טוען אלה, גורמים
כך, השוטר. של עבודתו מהות את דינאמי באופן המעצבת ארגוניתקהילתית,
ומאבק הציבורי הסדר שמירת החוק, אכיפת בין פנימי קונפליקט קיים למשל,

.(1993 <1101נ01:<81, 311(1 (5£ץ¥ המשטרה שבעבודת השירותי למימד בפשיעה
צוות' 'רוח של קוד על מבוססות השוטר של שפעולותיו מפני קיים, זה קונפליקט

הקהילה. כלפי פתיחות מבעדו המונעים וסודיות
צוות' ו'רוח ארגוניתקהילתית סביבה הסוהר. לגבי גם נכון הדבר לטענתנו,

השב"ס. בעבודת גם קיימים כזאת
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בפרט ובהתמקדותנו החוק אכיפת מערכת של ברכיביה בהתבוננותנו שב"ס:
של הקיומיים האינטרסים בין בסיסי ניגוד קיים לא כי נראה, ובכליאה, בשיטור
בעבודתה המשטרה קרי, הקלאסית, האכיפה מערכת בתוך הללו המערכות תת

אלה. עבריינים מול/עם השב"ס של ועבודתו העבריינים נגד
ביותר האתך הזמן למשך לכלא אסירים בהכנסת מעוניינת שהמשטרה בעוד
להחזקתם היכולת בעל להיות מעוניין השב"ס מהקהילה, להרחיקם כדי שניתן,
טובה'. 'התנהגות בגין מאסרם, מתקופת שלישים שני ריצוי לאחר לשחררם או
של הסטטוסקוו את לשמר הבא עצמה, רב ניהולי מכשיר של כפונקציה רק זאת

חומותיו. בין תעשייתי' 'שקט לקיים משמע, הכלואים. של אחזקתם
שב"ס לבין קהילתי שיטור בין עורכים שאנו בהשוואה אלה, אינטרסים

מגמה. בהיפוך אך נשמרים, קהילתי,
אכיפתי היה ועניינה מהקהילה, האסיר של בהרחקתו הצטיינה המגמה קודם אם
כלומר: כמניעתיות. מטרותיה את המערכת מגדירה שעכשיו, הרי בעיקרו,
היא הצעתי 'קהילתיות'. המדגיש חדש, מודל מתקיים המשטרה של מצידה

שב"ס. לגבי כך שייעשה
אידיאולוגיה בסיס על לשב"ס, המשטרה בין הרמוני פעולה לשיתוף האפשרות

כולה. הקהילה של לטובתה כוח מכפלת ליצור עשויה קהילתית,
אל יצאה כבר היא אם אך פשיעה, במניעת לכן, מתמקדות, כאן הענישה מטרות
יפעיל מצדו ששב"ס חשוב כאן רצידיביסטית. תהיה שלא לכך לגרום יש הפועל,

לכלא. שנית, אליו יחזרו שלא כדי שוכניו, באו שמהן הקהילות, את
משאבים בהנעת בעיות, בפתרון מתמקד הקהילתי השיטור של המאמץ
בפתרון להתמקד הוא גם צריך קהילתי שב"ס הקהילה. עם משותפים ובמיזמים
הדוק פעולה ובשיתוף הקהילה, משאבי הנעת תוך בקהילה, האסיר של בעיות
רבה חשיבות ניכרת עלכן, ושוב. שוב הכלא אל יחזור שלא עלמנת איתה,

אלו. בפעילויות התקון שירותי בשילוב
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בין פועלת שהמערכת להבחנה, מובנים כבר שב"ס במערכת שירותית גישה ניצני
אוכפת דואלית, מערכת כאן מתקיימת בשיטור, כמו טיפול. לבין ביטחון

ומטפלת.
יצור הקהילה משאבי עם שיחד טיפול, המשך הוא לכן, כאן, המבוקש השינוי

ומתמשך. עקבי טיפולי רצף

(שב"ס, ומארצותהברית מאירופה שונות, ממדינות מסמכים של תוכן ניתוח
רצף שותפות, הבאים: המשמעותיים הרווחים הביטויים את מעלה (2001

מתואם, מעקב טיפול, אכיפה, ציות, פיקוח, אלקטרונית, בקרה הוסטל, טיפולי,
תעסוקה, בדיקת משרד, ביקורי פתע, ביקורי בית, ביקורי לילה, עוצר אכיפת
הפיקוח. בתנאי עמידה לוודא כדי פוליגרף, ובדיקות שתן בדיקות פתע, חיפושי
לבקרת הפרטהקליינט, על מכני אינטנסיבי פיקוח של ביטויים ברובם אלה
העוסקים כאלה הם איזון, לשם חסרים, ביטויים שחרורו. בתנאי עמידה

ב'רוחקהילתית'.
,(2001 (שב"ס, ארצותהברית דלוואר, מדינת של מהמסמכים העולים ביטויים
קהילתית מעורבות של קהילתית' 'רוח של מסוימת במידה מצביעים למשל,
האפשר. ככל מוקדם בשלב מתקיים לקהילה החיבור קטנות: בקהילות הקייכזת
הטיפול בקהילה. טיפול לקבל אפשר היכן האסיר את מיידעים המאסר במהלך
באמצעות מענה ניתן מרוחקים, במקומות לביתו. גיאוגרפית וקרוב זמין
אסירים עבור טיפולי במרכז אחת גג קורת תחת ניתן הטיפול ניידים. משרדים
העבודה משרד של חדר כולל שונים, משאבים' 'חדרי ממוקמים שם משוחררים,
אסירים במיפוי חשיבות רואה המערכת תעסוקה. במציאת המסייע והרווחה,
ראוי. טיפולי קהילתי מענה להם לתת היכולת את לתגבר כדי משתחררים,
האסיר של גבוה השתלבות פוטנציאל בעלת הנה זאת קהילתית מעורבות

לקהילתו. המשוחרר
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הישראלית בחברה המתחוללים חברתיים, תהליכים ניתוח סמך על לבסוף,
מפשע; הפחד של עלייתו בחברה; הפרט של כוחו עליית כגון האחרונות, בשנים
גס ועמה הקהילה של בחשיבותה גדולה עלייה עצמם; הפשע בשיעורי התנודות
בקרב המשטרה של הדהלגיטימציה ועליית המקומי השלטון של חשיבותו
מאפיינים של קיומם אף על כי לומר, ניתן ,(1999 ואח/ (קים מיעוט קהילות
בשירותי וההתמקדות שהקהילתיות הרי אכיפתימסורתי, בשיטור התומכים
יותר נתפסת, המשטרה שיטור. של אחרת למחות בהכרח, מובילים, איכות

השב"ס. את לראות יש גם כך שירות. המספק כארגון ויותר,

קהילתי': 'שבי'ס

מסוים באזור הגרה האוכלוסייה לקבוצת היא הכוונה "קהילה" במונח
מוסדות מוסדותיה; כל על המקומית, הרשות בתוכה: הפועלים ולמוסדות
אגודות האסיר, לשיקום הרשות המשטרה, כגון נוספים, אחרים ציבוריים

פרטיים. וארגונים (מלכ"רים) רווח כוונת ללא מוסדות התנדבות,
הכלא, עם משותפים ומיזמים שותפויות אותם את בקהילה' 'שב"ס נכנה אנו
'שב"סקהילתי' זאת, לעומת בקהילה. אסירים' 'אחזקת מאשר יותר שאיננה
אשר פעילות קהילתיים. חשיבה דפוסי בשינוי העוסקת בקהילה, פעילות תהיה

קהילתית'. 'רוח במרכזה

קהילתי' 'שב"ס תומפת ארגונית תרבות הבניית

פוטנציאל יש ומוסדותיה הקהילה עם החוק אכיפת ארגוני של לאינטראקציה
שיתוף על להשפיע אחריות לשב"ס יש זה בתהליך שיתוף. של אקלים ליצירת
ובקרב הקהילה בקרב כאשר פשיעה, למנוע במאמץ הקהילה, עם הפעולה

עצמה. מחויבות אותה קיימת מנהיגיה
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(המש"ק), הקהילתי השיטור בממרכז או המשטרה בתחנת הארגונית התרבות
מכאן, פועלת. היא שבה הקהילה ממאפייני גם מושפעת ,(1999) גימשי טוען
המפקד יוכל הקהילתי, האקלים על ההשפעה שבאמצעות גימשי, וטוען ממשיך
הדדיות השפעות של קיומן בשל זאת ביחידתו. הארגונית התרבות על גם להשפיע
והקהילתית. המשטרתית הארגוניות, התרבויות שתי בין חזקים גומלין וקשרי

הקהילה. של מזו המשטרה של הארגונית התרבות את לנתק רצוי לא ■. כלומר
דומים מחומרים מורכבת לקהילה השב"ס שבין היחסים מערכת גם זו, מבחינה
לתכנון הוועדה בהמלצות למצוא אפשר זה לטיעון חיזוק זהים. אף ואולי כמעט
.(2000 ואח/ (אסא בןעמי השר שהקים הפנים, לבטחון המשרד של אסטרטגי
הרצידיביזם שיעורי כאן, נטען לקהילה, השב"ס בין הדוקים גומלין קשרי ללא

.700/0  כ של שנתי רב ממוצע על לעמוד וימשיכו שהם, כמות יישארו
משפיעה פשיעה', דוחה 'אקלים של ארגונית תרבות היוזמת קהילתית, מנהיגות
ויוזמות יותר רבה ולפתיחות שלו הארגונית התרבות לשינוי השב"ס מנהיגות על
יזמות של גומלין פעילות לקהילה יחזיר מצדו, השב"ס, הקהילה. עם משותפות
משותפת שיקומית לעבודה ארגוניים קהילה וגורמי מתנדבים בגיוס קהילתית

בקהילה.
לבין שב"ס בין פעולה לשיתוף חדש ניסיוני מודל אלה, דברים ברוח לבסוף,
וכמה כמה מעלה הקמה, בהליכי הנמצא ורעננה), לציון (ראשון מקומיות רשויות
עיקרי (2001 שב"ס, ;2000 אח', (אסא קהילתית' 'רוח של ניצנים בעלי היבטים
בשמירת האחד הכרחיים השתלבותייס אספקטים בשני מתמקדים המודל
בשיתוף והשני בקהילה, שחרורו ולאחר בכלא באסיר בטיפול הטיפולי, הרצף

.(2001 (שב"ס, והרכש התרבות התעסוקה, בתחום לקהילה השב"ס בין פעולה

בקהילה, אסיר קליטת של מודל בבניית מתמקדות הפעולה שיתוף מטרות
את להבטיח לנסות עלמנת הרלוונטיים, המקצועיים הגורמים כל בשיתוף
המעורבות בהגדלת עוסקות הן כן, כמו הפשע. למעגל מחוץ הישארותו
ושימוש משותפת אחריות קבלת תוך האסיר, שיקום בתהליך הקהילתית

226



6 מסי וחברה משטרה 2002 תשס"ב

(אסא לשב"ס העירית בין ממוסדים עבודה דפוסי פיתוח וכן משותפים במשאבים
.(2001 שב"ס, ;2000 ואח',

שימצא אסיר, לכל אישי שיקום מסלול תכנון היא הפעולה שיתוף מטרת לבסוף,
גורמי בשילוב ולצרכיו, למאפייניו בהתאם העיר, תושב שהוא לכך, מתאים

העירונית. והרשות (רש"א) האסיר שיקום רשות שב"ס,
וצוותו רעננה העיר ראש של סיור מפגש התקיים הפרויקט, את לקדם עלמנת
שלו הקשר חשיבות ועל פעילותו על שב"ס, על סקירה כלל הביקור בבתיהסוהר.
ראשי שב"ס, נציגי הכוללת היגוי, ועדת נמצאת הקמה בתהליך לקהילה.
ועדות: לתת מחולקת הוועדה האסיר. לשיקום הרשות ונציג מהעיריה מינהלים

הפנאי. תרבות וועדת ורכש תעסוקה ועדת ובמשפחתו, בפרט טיפול ועדת

וכן שב"ס מתעשיות מוצרים רכישת אפשרות בוחנת ורכש תעסוקה ועדת
באופן משוחררים, ולאסירים במאסר לאסירים עבודה מקומות מאתרת
כן, כמו אסירים. לשני או לאסיר עבודה מקום יקצו מסוימים עבודה שמקומות
לבסוף, עיר. באותה לביקוש בהתאם לאסירים המקצועית ההכשרה נושא נבחן
ודרכי ההחלטות מוצגות לחודש, אחת שבה, מעקב ועדת הקים רעננה העיר ראש

יישומן.

קשרים קיימים כי ניכר, בקהילה, לעבודה פורמלי מנדט אין שלשב"ס למרות
להשאיר מנת על הן חשובים אלה קשרים והשב"ס. הקהילה בין ומגוונים רבים
ליצור במטרה והן ממנה, הורחק הוא עתה לעת אם גס בחברה, כחבר האסיר את
לחיקה חזרה שתקבלו עלמנת לקהילה, האסירים בין הדדי וקשר היכרות
בראשות הקהילתי, הארגון בהקמת הוא התכנית של חשיבותה לכשישתחרר.
להם אחראי ויהיה המשתחרר, האסיר של החיים את שינהל המקומית, הרשות
גורמי ובשיתוף והלאפורמליים, הפורמליים הקהילתיים, הגורמים עם יחד

הקהילתי). השיטור של אלה (כגון בקהילה הקיימים האחרים אכיפה
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דייו

'הפונקציונאליים' הקטבים בין החוק אכיפה מערכת בתוך כאן שעשינו האבחנות
הקלאסיות האבחנות עם מתיישבות החברתי', 'הקונפליקט של אלה לבין
,106111113 כגון: תיאוריטיקנים של היוצר מבית 'קהילתיות', של והעכשוויות

בקטבים עוסקות אלה גישות .?1801161  ו ,31511 ,^±11 ,1)111^1161111

וב'גזלשאפט' אחד, מצד המכנית' 'סולידריות וה 'גמיינשאפט' ה של התיאורטיים
התפיסה בין הנוצר המתח הוא כך אחר. מצד האורגנית', וב'סולידריות
גם לבסוף, ה'תקוןבקהילה'. של זו לבין (חטוי'ש) ה'חינוכיתטיפוליתשיקומית'
'אסכולת לעומת 'אסכולתשיקגו' שמכונה מה של התיאורטיים הקטבים
של שבסופו הוא זה תיאורטי מתח תיאורטי. מתח אותו את יוצרים תתהתרבות'
זאת לעומת המסורתית החוק אכיפת את עבורנו ותוחם מגדיר עניין
המודל את הזה הטיפולוגי הרצף מתח באמצע לאתר אפשר הקהילתית.
והוא 'שב"סקהילתי', מודל את נאמנה לדעתי, המייצג, ה'שיקומיהשתלבותי',

מקומיתאסיר. שב"סרשות המשולשת, הלגיטימיות למירב לזכות יכול
ה"מימוש לתיאוריית התאמתם עם ניתוחי, מימד לקבל יכולים אלה מתחים
מניעים של קטגוריות שתי בין בהשוואה העוסקת ,(1970) ^13810^ של העצמי"
האנושי, הרצף של האחד בקוטב 1ז13מ1511), 010^11) צמיחה מניעי אנושיים:

הקטגוריה רצף. אותו של הנגדי בקוטב 1נ110גי\1זק6(1), 010^11) חסך ומניעי
שהקטגוריה בעוד באדם, הגלום הצמיחה פוטנציאל למימוש מכוונת הראשונה
של החסך מניעי הקיים. לתחזוקת רק מכוונת בחסכים, העוסקת השנייה,
ואלה הבסיסיים הפיסיולוגיים הצרכים כאשר בסולםעולה, מסודרים 1^1^810^

בהשתייכות, הצורך אחריהם הסולם, בתחתית ממוקמים החיים משמרי
ה'גבוהים'. הצרכים ממומשים לבסוף ורק ובאינטימיות, באהבה
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הצרכים במימוש שם אי נמצאות בקהילה שב"ס של השילוב תכניות
של ניצנים אולי מהווים לציון ראשון ופרויקט רעננה פרויקט בעוד הנמוכים,

ב'צמיחה'. מוטבעת להיות האמורה אמיתית, לקהילתיות דרך פריצת

צירים: שני על שינוי בה שיש כתפיסה, הקהילתי' 'השב"ס את מציע זה מאמר
השני וקוטבו חברתי פונקציונליזס הוא השמרני שקוטבו הציר, על אחד שינוי

חברתי. שינוי המעודדת הקונפליקט, גישת של הוא
המבוקש השינוי משמע, ../¥1423/01 נוסח הצרכים רמות ציר על נמצא שני שינוי
רמות של סיפוק לעבר נמוכים' 'צרכים בסיפוק אובססיבי מעיסוק מעבר הוא
כלכליתחברתית השתלבות במסגרת היחיד של יותר הגבוהות הצרכים

ה'שיקומיהשתלבותי'. המודל שמציג כפי בקהילה, תרבותית
את וחסר במהותו מכני הוא השונים הקהילתיים השירותים של המוסדי הטיפול
בקהילה המופעלות באנרגיות הנגיעה שהיא 'קהילה', של האמיתית המהות
בתוך האסיר את לשלב המנסים הטיפול, מוסדות חבריה. כל של הפעילות עלידי
כחלש, כנזקק, אותו בהגדרתם וחבריה הקהילה לבין בינו מסך יוצרים הקהילה,

מפניו. להיזהר ושיש בעיות לו שיש כאחד
לתרומה והפוטנציאל החיוביים הכוחות בהצגת היא קהילתי' 'שב"ס של המהות

אנשיה. לבין בינו חיץ ליצור בלי וזאת הקהילה, בחיי לאסיר שיש
והארגונים המוסדות ביטול את הדורשת אנרכיסטית, גישה איננה זאת
לעיסוק בעייתי באדם מעיסוק דגש: של שנוי מציעה אלא באסיר, המטפלים
אחרים. אנשים עם חדשה קשרים רשת ליצור שצריך באדם בעיות, עם באדם
ושל הקהילה של גם אלא המשוחרר האסיר של איננה 'הבעיה' זאת, מבחינה

חבריה.
מסוים בנושא העוסקים בקהילה והמוסדות הארגונים פעילות היא 'קהילתיות'
לסביבה, והתייחסות ביןאישיים יחסים של הייחודית האיכות באמצעות
יכולה זאת שאיכות נראה, 'קהילה'. לכינוי הזכאית הארגונית במהות הקיימים
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היחידים. כל של הבריאים המרכיבים את מדגישים אם דווקא לביטוי לבוא
בקהילה. אנשים של חיוביות להתנסויות מודעות כוללים מרכיבים אותם

ואיננו כולה, בקהילה וכלים אווירה ליצירת מכוון אשר קהילתי, בשיטור כמו
(מערכת 'מכשיר' הינו 'שב"סקהילתי' גם כך הספציפי, הפלילי באירוע מתמקד
כבסיס התושבים, כלל של החיובית הקהילתית הרוח לחיזוק תפיסות) של

המשוחררים. האסירים את מחדש לקלוט הקהילה חברי של ליכולתם

ביבליוגרפיה

לבטחוו השר של אסטרטגי לתפנוו הצוות המלצות ,(2000) דורון נבות מוקי, בצר חיים, אסא
בתי שירית ב. פשיעה, למניעת לאומית מדיניות א. בנושאים: בועמי, שלמה פרופי הפנים,

אסירים. שיקום ג. הסוהר,

ההיבט  בישראל החוק באכיפת המשטרה לפעילות הכלליים העקרונות ,(1991) ב. ביין
.166133 עמ' ב', כרך פלילים, המשפטי,

דביר. תלאביב, הפלילית, הענישה (תשמ''א), י. בזק

,4 מס' גיליון וחברה. משטרה הקהילה, לשיקום כמכשיר המשטרה ,(2000) שלמה בןעמי
.8861 עמ' אזרחי, ומשמר קהילה אגף משטרתישראל,

החברה ירושלים, דיגיטלית, לקהילה ריכוזית מחברה המודרנית, המערה ,(1995) ד. גולדברגר
למתנ"סים:

משטרתישראל. ירושלים, ובעולם, בישראל קהילתי שיטור ,(1999) ד. גימשי

מס' גיליון וחברה, משטרה קהילתי'. ל'יזם גנבים' מלוכד  כפרופסיה השיטור ,(1997) ד. גימשי
.255 עמ' ,1

משטרתישראל. ירושלים, במשטרתישראל, קהילתי שיטור יישום ,(1995) ד. גימשי

וחברה, משטרה מצבית, לאוטונומיה פוליטית כפיפות בין ישראל משטרת ,(1998) מ. גלבוע
.375 עמ' ,2 מס' גיליון

ירושלים: הערנה, מחקר בישראל: הקהילתי השיטור ,(2001) מ. אמיר א., שלו ד., וייסבורד
העברית. האוניברסיטה , לקרימינולוגיה והמכון הראשי המדען לשכת פנים, לבטחון המשרד

,157 גיליון המשטרה. מראות הדמוקרטיה, בצבת משטרה ,(1996) אורית שלו פנחס, יחזקאלי
.3032 עמ'
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49 מס' סוציאלי, ביטחון משטרה, בשירותי הקהילה מעורבות הישוב: ביטחון ,(1997) א. ינאי
י .9678 עמ'

(עורכים) ש. שלסקי מ., אריאלי י., קשתי אצל: וחינוך, חברתית סטייה ,(1997) י. קים
י רמות. אביב: תל אוניברסיטת וההוראה, החינוך לקסיקון

עקרונות בישראל: הקהילתי השיטור התפתחות ,(1999) א. ברוכמן פ., יחזקאלי י., קים
אילן. בר אוניברסיטת לחינוך, הספר בית קהילתי, ולחינוך למחקר המכון ויישומים,

אדד, י., וולף אצל: הקטנים, הדברים של בשיטור קהילתי שיטור (בדפוס), א. ברוכמן י., קים
המחלקה אילן, בר אוניברסיטת גן, רמת חברתית, וסטייה עבריינות (עורכים) מ.

לקרימינולוגיה.

 ודלאוור צרפת, הולנד, ישראל, במדינות; בתיהסוהר שירות על מידע ,(2001) שב"ס
המחבר. בידי בכתובים ומצוי שב"ס, עלידי נמסר החומר ארצותהברית,

עובד. עם תלאביב, לפנולוגיה. מבוא י ועונשים עבירות ,(1990) ג. שביט ג., ש. שוהם

משטרה עקרוניות סוגיות  אכיפתי' 'שיטור מול קהילתי' 'שיטור ,(1997) פ. יחזקאלי א., שלו
.10566 עמי ,1 מסי גיליון וחברה.

/1(1161 ?., 13^/6/ ¥1. (1993), 1\6^ ח11160110) 10 011101001021(:31 111601^. 0£8ת3^1)^ 10

01101001021031 {11601\, 01¥. 4, <^6\¥ ,<101'\\5תנ811 .ח330110מ1:113.ז\ן

81311 ?., 8011\\'3112 .1. (1984), 11102ו105561€ 800131 €\^\68: 7651102 ,4 0ץ130\נ
31ץ1110111!5 י\601ו1ז ק011016101011 1161311005, 011311^0, 10וזז03016\/ ?.1635

,§:6כ1וז81111 ^. (19701 31ת1ןזז011 3\151102, :0§103ו1€ 16.§ח34:3[01

3101ח011 1^1.8. (1964), 7116 1161311011 0^ ת311123110נ11!1 ^ת3 ון131ת3כ1111 10 01111111131

,101'\3ו861 1111 8111§635 6.\</., 80§116 0.9. (6(13.) 5ח11110?111}ת0€ 10 ת1103ס 80010102\,
.קק 541558, ץ61311'\1ח0,11§103ו01 0.§103ו01?0

0111141161171 £. (19641 6ו1ז 00ו15י\01 ת011ג31^1י)0 500161^, :מ10)מ0^1 ?166 ?1633.

?1301161 0. (1984), £711 1111)30 6116006מ\£ י"י2) 66.), 1^16^' 011¥>, ?131001111, ,81306
.1011'\0ו31יץ01.10ת3

03113 ?1. (1962), £711 1)1530 11132£15¥, <16\¥ 011¥>, ?166 ?.1635

ח001015161 ?1. (1994), "?01\\'0101", 111: 1ז1נ1105611631 0. (±6) £711 013116026 01
י\00101011011 :0110102ק 765(102 !£11 י565!1010ק ^5311ט1110 03145, 0^: 83§.6
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161ת6ט0 <\.1.. (1976), 31מ11מ011 66<13¥101 311(1 800131 .5תו816י\8 01103§0: 11311(1
^[30<1311<'.

ג13001 11. (1972), .11181106 מ1 :ת61103.80310מ1^ 01116 ,מ'\\810 .121.ק
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<101מ01<31 .)., 2£ץ¥ .1. (1993), ^50^6 1116 3£^: ?01106 1)מ3 £\06851¥6 ?0106. ;ץ.א
?166 ?.1633

13מת106 ?. (1951), ע11מ11מומו0€ 311(1 .י\800161 1ו81316מ113 1<ח3 '>ג116011!<6 ?. 13תז00^1
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^11111 1,. (1938), 1ת13מ3כ11^" .\8 /1 ץ3י\\ 0^ 0(6". מ11161103^ 31ת0111ז. 0? .י\£8001010
.ק 44.

ח6310^\\ ?.6., \6113¥ ^.^. (1976), .31.11181106מ1ת0111 031: 631ץ1)000 .נ111?
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משטרתישראל ,2002 שמורות, הזכויות כל © 239233 עמי ,6 גיליון ,2002 וחברה, משטרה
אזרחי ומשמר קהילה אגף (18חתק66) בודדים מאמרים של הדפסות
בישראל הודפס במערכת לרכוש ניתן

חדשות טכנולוגיות של בעידן ישנות זכויות
שחל* משה

ק3/,י>*. /ק6ל/// /6ל 7>ל?לע/,0מ. קימ.ט, קי/ קיק, ק''גקל 'ג/"?, *

כללי

הביטחון ועל הסדר על אחראית להיות חינה משטרתישראל של תכליתה
במדינה, הפנים בטחון על השמירה  ועיקרם יעדים מספר זו לתכלית במדינה.
של היעד וכדומה. בפשיעה הלוחמה עם תאונותהדרכים, עם ההתמודדות
יתמקד המאמר בעבירות. ומטיפול עבירות ממניעת מורכב בפשיעה הלוחמה
התשעים שנות בתחילת בפשיעה ללוחמה בסיוע הטכנולוגיים החידושים בתחום
המעורבות סכנת ובתחום הפרט בצנעת הפגיעה בתחום האפשריות והשפעותיהם

הפוליטית.

מתוחכמים טכנולוגיים באמצעים מוגבר שימוש

מנת על מתוחכמים טכניים ובאמצעים בשיטות משתמשים בישראל הפשע אנשי
הגבלות ללא החופשי, בשוק לרכוש ניתן אלה אמצעים מטרותיהם. את להשיג
שהפשיעה ככל להפעלתם. ממש של מכשול מהוות אינן החוק ומגבלות מעשיות,
האלקטרוניים האמצעים שמשתכללים וככל יותר מתוחכמת הופכת

החוק. אכיפת מערכת גם להתעדכן חייבת והטכנולוגיים,

21  ה במאה החוק אכיפת של העיקרי שהמאפיין סבירות, של רבה מידה יש
לא ביטויים לכך יש מתוחכמים. טכנולוגיים באמצעים מוגבר שימוש יהיה
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כי אם /90  ה שנות בתחילת כבר שהתפתחו בחידושים כיום, כבר מעטים
איטית. עדיין במשטרתישראל קליטתם

,(1992 שנת (בסוף הפנים לבטחון כשר כהונתי בעת פרסמנו המעצרים, בתחום
לקרסול אזיקון הצמדת  שעיקרו אלקטרוני" בפיקוח בית ל"מעצר המכרז את
הנקלטים תכופים, אותות משדר אליו המוצמד והמשדר היד, כף לפרק או הרגל
בפעילויות להמשיך יכול העצור שבו בית, מעצר מאפשר האזיקון בקרה. במרכז
שוטף לפיקוח נתון הוא בעת ובה וכדומה, עבודה לימודים, חייו: של שונות

והדוק.
גם אט אט נכנסת היא ומאז ,1984 משנת כבר בארצותהברית פועלת זו שיטה

אחרות. למדינות
של עניין רק וזה תיקלט, שהשיטה ספק, לי אין אך בארץ, נכשל אמנם זה ניסוי
של היישום הרחבת תאפשר עצורים על בפיקוח מוגברת אלקטרונית יכולת זמן.
את ותקטין המעצר בתאי הצפיפות בעיית את לפתור תעזור מעצר, חלופות

במעצר. הגלומה יסוד, בזכויות הפגיעה

מערכות בכל ויותר יותר נכבד מקום תופס ממוחשבות מידע במערכות השימוש
של בחקירות שעוסקות אלה (בפרט החקירה ביחידות החל החוק, אכיפת
של התפקוד לשיפור ועד ניידת, בכל מחשב מסופי בחיבור כלכלית), עבריינות
את גם כמובן משפר הדבר המשטרה. ותחנות הגבולות ביקורת השטח, יחידות
אחרות ממשטרות זמין מידע קבלת או תיאום הדורשים במקרים החוק אכיפת

בעולם.

לפעול למשטרה מאפשרים האחרון, בעשור שהתפתחו הטכנולוגיים, האמצעים
למרכז מאפשרים בניידות המותקנים 0?8 מקלטי במהירות. ולהגיב ביעילות
ולראותה ניידת, כל של המדויק מיקומה את רגע, בכל לדעת, והבקרה השליטה
עובד יכול מחשב בסיוע במרכז. הנמצאת ממוחשבת, אלקטרונית מפה עלגבי
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להגיע הפרק שעל לאירוע הקרובה המתאימה, לניידת להורות במרכז המשמרת
ניתן אחרים, גורמים עם משולבות הקשר שמערכות מאחר הזירה. אל במהירות
הצפוי המזעור עם בשטח. סיועם את ולקבל אלה, גורמים גם הצורך לפי להזעיק
ואף רגלי לפטרול גם לעיל שתואר את להרחיב יהיה ניתן ,0?5  ה מקלטי של

בשטח. בודד לשוטר
במסופונים ברגל, המפטרלים הסיור, שוטרי של הצטיידותס היא נוספת דוגמא
לו הדרוש המידע כל את אמת בזמן לקבל בודד לשוטר גם שיאפשרו חכמים,
דוסטרי, הינו הקשר כאן, גם בניידת. שמתקבל לזה בדומה תפקידו, למילוי

הצורך. לפי המרכז, את לעדכן לשוטר ומאפשר
שמאפשר טכנולוגי, פתרון  רכב של אוטומטי זיהוי  הזא"ר היא אחרת דוגמא
לקרוא שניתן אישי", "מספר מעין ייחודי, זיהוי בסימן הרכב כלי כל את לסמן
בלי ומוחלט, אמין זיהוי הרכב את לזהות יהיה ניתן כך ועלידי מרחוק, אותו
מזויפות בלוחיות מוחלפות (שכידוע הרישוי לוחיות על שכתוב למה קשר
שיפורים בין שקיים הישיר לקשר מובהק ביטוי זהו הרכב). גניבת של במקרה

והמניעה. האכיפה אפקטיביות שיפור לבין טכנולוגיים

בעיות  מתקדמים טכנולוגיים באמצעים שימוש

מתקדמים טכנולוגיים באמצעים בשימוש הגלומים העצומים היתרונות כל לצד
המרעישות התגליות לדוגמא. הגנטי שבתחום אלו כמו בעיות, גס עולות ויעילים,
בעיות מעוררות הן אך גדולים, להישגים האנושות את לקדם עשויות זה בתחום
קשות בעיות להיווצר צפויות החוק אכיפת בתחום גם כך כבדות. אתיות

ועקרוניות.
הפרט בצנעת הפגיעה הן 21 ה במאה אותנו שיעסיקו המרכזיות הבעיות שתי

הפוליטית. המעורבות וסכנת
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הפלט בצנעת הפגיעה

והקלים הזעירים ההאזנה אמצעי המתוחכמים, והמעקב הבילוש אמצעי
נעימה בלתי אסוציאציה מעוררים אלה כל  הנרחבים המידע מאגרי לשימוש,

קובריק. נוסח המכני" "התפוז ושל אורוול נוסח גדול" "אח של
האוכלוסייה כל אחר לעקוב היה ניתן לו כליל, נעלם היה שהפשע נניח, אם גס
דמוקרטיה. בשום מתקבל כזה מעקב היה לא  ביממה שעות וארבע עשרים
באמצעי להשתמש הגדול והפיתוי מאוד, מוחשית היא יתר לשימוש הסכנה
ולמקרים, לתחומים ומוגבל מרוסן להיות חייב וחודרנייס מתוחכמים אכיפה

בעייתי. בלתי או הכרחי הוא שבהם
בו, שבשימוש הסכנות את מבינים הכול אשר למשל, גרעיני מנשק להבדיל
בקרת על שהדיון הרי קשובות, אוזניים על נופל בהפעלתו ריסון על והדיון
ומתבקש פחות טבעי הוא וריסונם מתקדמים חוק אכיפת באמצעי השימוש

פחות.

מטבעם הם חקיקתיים שינויים הישראלי. המחוקק של הגדול אתגרו טמון כאן
לקדם היום כבר צריך המחוקק טכנולוגיים. ומחידושים משינויים פחות זריזים
שאינם קיימים, הסדרים דרסטית בצורה ולשנות חדשים חקיקתיים הסדרים

הצרכים. על עוד עונים

יתרונותיה ולהעמיק. להשתכלל חייב הביצוע רשויות על הפרלמנטרי הפיקוח גם
(להבדיל, אחת ומשטרה אחת חוק מערכת בעלת קטנה, כמדינה ישראל של
על יחסית מקלים קנדה), או ארצותהברית כמו פדרטיביים מגופים למשל,
הפרט. צנעת על הגנה לשם עליהן הפיקוח ועל מודרניות אכיפה במערכות טיפול

תהפוך שאכיפה הסכנה, גם להחריף צפויה האכיפה אמצעי השתכללות נוכח
חינוך כמו עבריינות, עם להתמודד האמיתיות הדרכים חשבון על הכול, לחזות
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הכול. חזות אינן ענישה החמרת ואף אופטימלית) תהיה אם (גם אכיפה ושיקום.
נכנס מהאוכלוסייה מדהים אחוז ארצותהברית, בעולם, המתקדמת במדינה
מיליון חמישה וכמעט כלואים מיליון שני כמעט בה יש מבתיהסוהו; ויוצא
מבחן שירות תנאי, על (שחרור כלשהו כליאה בסטטוס שהם נוספים, אנשים
כי היתר, בין מלמדים, והם מתמיד, עלייה בתהליך הם אלה מספרים וכדומה).
ומרכיב רבים מני אחד מרכיב בעבריינות, בטיפול אחד מרכיב רק היא אכיפה
שנזכור וכדאי לעבריינות, הפתרון אינה יעילה, כשהיא גם אכיפה, למדי. מוגבל

זאת.

ויותר, יותר לדומיננטי יהפוך ,21 ה במאה החוק אכיפת של הטכנולוגי ההיבט
גס צפוי מדור. פחות בתוך החוק אכיפת מערכת של פניה את לשנות צפוי והוא
אכן אם בעיקרו, חיובי יהיה ההדרגתית) המהפכה  דיוק ליתר (או שהשינוי

וכפרקטיקה. בחוק ירוסנו הטכנולוגיים השכלולים

גורמים במיוחד פליליים, גורמים של חדירתם היא ביותר המסוכנת התופעה
עלידי הן  בישראל הפוליטית המערכת לתוך בינלאומית, הקשורים^פשיעה
העמדת עלידי והן המקומיות, ולרשויות לכנסת במועמדים כספית תמיכה
הקמת עלידי או פליליים גורמים עם אחרת, או זו בצורה הקשורים, מועמדים

כלכליתפלילית. פעילות עם קשורים מקימיה אשר מפלגה,

הפוליטיות, הקיום במערכות יותר לדומיננטי הופך המימון שמרכיב ככל
את לחפש להתחיל מחובתנו מתייקר, פוליטיות להתמודדויות הכניסה וכרטיס

הנבחר. שמאחורי זה את ואחרכך המועמד מאחורי שעומד המממן, הגורם

להתייחס נאלץ שבעתיד דומה צללים", ל"ממשלות להתייחס נהגנו היום עד אם
ממש. של צמרמורת ומעבירה ומוחשית, מפחידה הסכנה צללים". ל"מממני
שאיננו לומר, וניתן ביותר, ומתוחכמות עקיפות נסתרות, הן המימון דרכי
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מקדימה עדיין זו שעבריינות לי, נדמה זה. חדש פשיעה בסוג לטיפול די ערוכים
גוברת. תעוזתה ולכן אותנו,

לחדד שיניים, להשחיז חייבים והמשפט, החוק אכיפת וזרועות המחוקק
בדיקות. וליזום סנקציות להחמיר מודעות,

הפוליטית המעורבות סכנת

בשלבי וממשיכה המשטרתיים, החקירה בשלבי מתחילה הפוליטית המעורבות
ושרים ראשיממשלה חקירות בראון, פרשת כמו מקרים בפרקליטות. התביעה

מסוכנותה. במלוא זו תופעה חשפו אחרים דומים ומקרים
ושר הפנים לבטחון השר ובעיקר בישראל, החוק אכיפת מערכת בראש העומדים
כל ולחסום החקירה, לרשויות ואמיתי מלא גיבוי לתת חייבים המשפטים,
בשטח. הקשה העבודה את שעושים החוקרים, בעבודת להתערבות ניסיון

פשרות. וללא משמעי חד גיבוי גיבוי, אלא עזרה מבקשים אינם החוקרים

♦ הפוליטית המעורבות סכנת

כמו, לחוק, מופגן לאיציות קריאה של החמורה התופעה היא נוספת סכנה
"הלכה" פסקי או פקודה, לסרב צה"ל לחיילי הקוראים "הלכה", פסקי למשל,
המשטר של בלגיטימיות ספק להטיל שנועד מעשה, כל או רודף" "דין מסוג

הדמוקרטיחילוני.
שמטרתו מי מול ולהתמודד חוק לאכוף דמוקרטית לחברה קשה עקרונית,
עושה והוא  הנבחרים ואישיה מוסדותיה ואת עצמה הדמוקרטיה את לקעקע
המשטר בבסיס שעומדות אחרות, יסוד וזכויות הביטוי חופש ניצול תוך כן

הדמוקרטי.
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חומרה ביתר לבחון יש הנדרש. האיזון גם השתנה ז"ל, רבין יצחק רצח מאז
אכיפת בסיס על כאלה תופעות כנגד נחישות ביתר ולפעול מסיתות, התבטאויות

הקיים. החוק
ושונה, חדשה מיוחדת, התייחסות מחייבת היא שגם אחרת, מסוכנת תופעה
ציות המצייתות כתות, של ופריחתן צמיחתן הינה החוק, אכיפת רשויות מצד
עוזי ומקרה בארצותהברית כורש מקרה (ראה בראשן העומד להוראות עיוור

בישראל). משולם

והנני  שכנינו עם כוללים שלום הסכמי חתימת עם .. זה בהקשר אחרונה ונקודה
להפוך ישראל עלולה במאוחר או במוקדם יהיה, שכך המאמינים אלה עם נמנה

בסמים. לסחר מעבר למדינת
יפתחו וכאשר אם בישראל, האכיפה לרשויות ממש של אתגר תציב זו בעיה

הגבולות.

סיכום

אשר טיימס, הניויורק של העשרים במאה הראשון מהגיליון אצטט לסיום,
נושא מהוות בעתיד האנושי למין המזומנות "האפשרויות הבאות: במילים נפתח
שזכויות כנה, תקווה להביע ברצוננו זו חגיגית בהזדמנות ולדמיון. לתקווה

מקודשות''. זכויות להיות ימשיכו הפרט

בדיוק, מילים אותן את ,21  ה המאה בתחילת לאמץ יכולים שאנו לי, נדמה
שמירת את והן החוק אכיפת את הן ישפרו והמדע הקידמה שאכן ולקוות,

הפרט. של החוקתיות זכויותיו
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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 ,01601 [לדוגמא:

ישנן). (אם

דוגמאות:  וחברה" ב"משטרה הציטוט כללי

ספר: .1
0010151610 ת3ךת:96 (1994), ^£)ת6ת0חו16(101ק ,£חו0ו01? '{61511'\!מ!_1 0/
,ח150(130^מ81ח1300י\\ 111.ו1'\\10013^1

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

מאמר: .2

03165 61^1חח16. (1994), 7311> 15 ,ק63ו0 326€>>6, \'01. 56, <40. 6, .קק 28.
עמ' ,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 ע"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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