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דבר ר' אגף התכנון והארגון

קוראים יקרים,

בשנתיים האחרונות משטרת ישראל מיקדה את עשייתה על פי מדיניות "המפנה". מטרת העל של 

המדיניות הכוללת היא העלאת אמון הציבור במשטרה ושיפור בטחונו האישי. בהתאם למדיניות זו  של 

המפכ"ל הוגדרו שלושה מתחמים מרכזיים: אכיפה- הגברת הרתעת העבריינים על ידי הגדלת הסיכוי 

להיתפס;  שירות לציבור- מתן שירות לאזרח שומר החוק תוך יישום שיטור מבוסס קהילה;  העצמת 

השוטרים המשרתים בארגון והגברת הזדהותם עם הארגון.

לבין  בעולם  הקיימות  התיאוריות  בין  המעשה,  לעולם  המחקר  עולם  בין  לשילוב  רבה  חשיבות  קיימת 

המחקר.  מהווה  כזה   שילוב  להשגת  המשמעותי  הבסיס  המשטרה.  בעבודת  היומיומית  הפרקטיקה 

מחקר אסטרטגי שבוחן כלים חדשניים בעבודה המשטרתית ופותח צוהר לתפיסות שיטור חדשות.

העיקר במחקר לשנים 2012 –- 2013 הינו האוגדן הרביעי המופק במשטרת ישראל על ידי מדור מחקר 

עוסקת  בהם  שונים  בתחומים  המחקרים  את  להציג  ומטרתו  והארגון,  התכנון  באגף  וסטטיסטיקה 

משטרת ישראל, על מנת לפתח את הידע הקיים ולחלוק בו עם הגורמים הרלוונטיים.

אני מברך על שיתופי הפעולה שהלכו והתחזקו בשנים האחרונות עם גופי מחקר חיצוניים למשטרת 

ישראל, ומקווה שמגמה זו תמשיך להתפתח גם בשנים הבאות.

אני מודה ומברך את כל השותפים שתרמו להפקת אוגדן זה.

בברכה,

ניצב דני חן

ראש אגף התכנון והארגון
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דבר ר' מדור מחקר וסטטיסטיקה

קוראים יקרים,

בישראל  גם  מתפתחת  האחרונות  בשנים  העת;  כל  ומשתנה  מתעדכנת  בעולם  השיטור  תפיסת 

זאת  תפוקות.  וממוקדת  מדידה  יזומה,  אכיפה  פעילות  המקדמת  ומעשית  תודעתית  שיטור  תפיסת 

במקום אכיפה מסורתית- תגובתית ותשומתית בעיקרה.

באסופת המאמרים "העיקר במחקר 2013-2012"  באים לידי ביטוי כיווני הפעילות של משטרת ישראל 

בשנות "המפנה" כפי שהותוו על ידי מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הכללי. כיווני פעילות אלו תואמים 

תפיסות שיטור מתקדמות בעולם המערבי.

תחום המחקר ומדידת הביצועים במשטרת ישראל מהווים כלים יישומיים שתורמים רבות לייעול תהליכי 

העבודה בארגון ולהקצאת משאבים מיטבית.

המאמרים באסופה זו מחולקים לארבעה נושאים עיקריים: מערכת המדידה "מפנה", חדשנות בעבודת 

חוץ  מחקר  גופי  עם  פעולה  בשיתוף  שנערכו  ומחקרים  שונות,  פשיעה  תופעות  של  ניתוח  המשטרה, 

משטרתיים.

התכנון  באגף  המחקר  תחום  בקידום  והתמיכה  הסיוע  על  אסטרטגיה  ולרמ"ח  אג"ת  לראש  תודות 

והארגון של משטרת ישראל אשר ממשיך להתרחב לתחומים חדשים.

אני מוצאת חובה נעימה להודות לכל אנשי המדור שכתבו, ערכו, הפיקו והביאו  להוצאתו לאור של 

פרסום זה.

בברכה,

לילך לאופמן,     סנ"ץ

רמ"ד מחקר וסטטיסטיקה

אגף   התכנון   והארגון

 משטרת         ישראל
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דבר העורכים

במגוון תחומים בהם  המכיל מחקרים  אסופת מאמרים משטרתי  הוא    2013-2012 העיקר במחקר" 

ומהעולם.  מהארץ  ספרות  בסקרי  ושימוש  סטטיסטיקה  עבודה,  שיטות  ביצועים,  חקר  קרימינולוגיה, 

האסופה מחולקת לארבעה פרקים - מערכת מפנה, חדשנות, פשיעה ומחקרי חוץ.

הפרק הראשון עוסק במחקרים אשר היוו את התשתית המתודולוגית לפיתוח מערכת המדידה של 

משטרת ישראל - "מפנה". פרק זה כולל שלושה מאמרים: מודל לקביעת יעדי ביצוע ליחידות המשטרה 

מיפוי  מודל  פיתוח  נתונים(;  מעטפת  )ניתוח  מתקדמים  וסטטיסטיים  מתמטיים  ניתוחים  באמצעות 

גאוגרפי מתקדם לאבחון מקטעי רחוב שבהם מתרחשים אירועים רבים הפוגעים באיכות החיים של 

התושבים; ניתוח של סקר נפגעי עבירה הבוחן את רמת  הדיווח של אזרחים למשטרה בנוגע לפגיעתם 

מעבירה פלילית. 

יהוו את הבסיס לקיום  פותח צוהר למודלים חדישים טכנולוגית ותפיסתית, אשר חלקם  הפרק השני 

פיילוט ביחידות משטרה ובחינת יעילותם.  פרק זה כולל ארבעה מאמרים: סקירה ספרותית על שימוש 

במצלמות גוף בארגוני משטרה; מודל לחיזוי פשיעה המבוסס על סטטיסטיקת נתוני פשיעה ואלגוריתם 

ותזמון פריסת כוחות השיטור במסגרת מגבלות כוח אדם; סקירת מודלים  מתמטי, המסייע בתכנון 

ארגוניים ופרקטיקות מיטביות בהתמודדות עם פשיעת הסייבר; מודלים לקביעת מיקום ניידות התנועה 

הארצית במרחב הגיאוגרפי ובמרחב הזמן, במטרה להבטיח ביצוע אופטימאלי; 

הפרק השלישי מציג נתוני פשיעה מזוויות חדשות: טיפול המשטרה בבני נוער עוברי חוק - הצגת היקף 

הפעילות הפלילית של בני נוער עוברי חוק ודרכי ההתמודדות איתם; ניתוח תופעות פשיעה בתקופת 

בעשור  בישראל  הזרים  אוכלוסיית  של  הפשיעה  נתוני  ניתוח  יצוקה";  ו"עופרת  ענן"  "עמוד  המבצעים 

האחרון.

הפרק הרביעי מציג תוצרים של שיתוף הפעולה עם תאגיד המחקר "RAND" וסקירת ספרות הנשענת 

בנושא  המחקר  סיכום  מאמרים:  שלושה  כולל  הפרק  הקרימינולוגיה.  מתחום  אקדמיים  מחקרים  על 

שיטור אפקטיבי בישראל במאה ה-21; הצגת ניסוי שנערך במשטרת ישראל, במסגרתו תועדו מפגשי 

אזרח-שוטר באמצעות מצלמות גוף; סקירת ספרות בנושא "לגיטימיות המשטרה" והקשר שלה למידת 

ההוגנות המאפיינת את פעילות המשטרה בעיני הציבור )צדק פרוצדוראלי(. 

תודות לשותפים לחוברת מאמרים זו:

מאגף התכנון והארגון של משטרת ישראל: סגן-ניצב דוידי גרדר- שגיב, רב-פקד טלי גורן, רב-פקד 

טלי רוטשילד,  רב- פקד לאה שויד, רב-סמל בכיר איריס סברנסקי, ד"ר יקטרינה יז'מסקי, מפקח טל 

גוטפריד-עוז, ממ"ש סמי קרוננפלד, יונתן אילן. מאגף חקירות ומודיעין: מפקח נילי זאולן. מאגף משאבי 

אנוש: רב- פקד מלי שר. ד"ר אינה לוי, מרצה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל ובמכללה האקדמית 

צפת.

אנו נערכים להוצאת אסופת מאמרים נוספת, ולפיכך מעוניינים להרחיב את שיתוף הפעולה המחקרי 

עם גופים נוספים במשטרת ישראל, באקדמיה ובגופי מחקר ממשלתיים משיקים.

נשמח לענות לפונים בכל שאלה במספר טלפון  5429121 -02 מזכירות מחלקת אסטרטגיה.

                                               בברכה

                                              רב-פקד אסף לאופר ופקד מיכל דיין 

                                               מדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה

                                                אגף התכנון, משטרת ישראל
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קביעת הישג נדרש לתחנות משטרה באמצעות 
ניתוח מעטפת נתונים

יקטרינה יז'מסקי1, דוידי גרדר-שגיב2, מלי שר3

תקציר

לראשונה בספרות האקדמית אנחנו מתארים את היישום האופרטיבי של ניתוח מעטפת נתונים המסייע 

לשיפור הביצועים של תחנות משטרה. במחקר הנוכחי מוצגת המתודולוגיה ששימשה לקביעת ההישג 

ישראל בשנים 2013-2012 במערכת המדידה הארגונית "מפנה" בתחום  הנדרש לתחנות משטרת 

החקירות. בשלב המקדים השתמשנו בניתוח אשכולות על מנת לחלק את התחנות לקבוצות הומוגניות 

ניתחנו  ניתוח מעטפת הנתונים  נפרדת. בעזרת  ולאתר את התחנות החריגות הדורשות התייחסות 

את הגשת כתבי האישום וביצוע המעצרים עד תום הליכים אל מול פתיחת התיקים הפליליים בתחנות 

משטרת ישראל בשנים 2012-2009. לכל תחנה חושבו יעדים בהתאם לתשומותיה ותמהיל העבירות 

ההישגים  חישוב  לאחר  קצר.  בטווח  היעדים  יישומיות  לבין  אתגריות  בין  לאיזון  שאיפה  תוך  בשטחה, 

במצב יעיל של כל תחנה לפי נתוני העבר, "מתחנו" את המעטפת של כל אשכול על מנת להבטיח 

שיפור עתידי גם של התחנות היעילות, בהתאם ליעדים הארציים. לכל תחנה חושב ציון באופן מקוון על 

סמך הביצוע שלה יחסית ליעד שהוצב לה. עקבנו אחרי ההישגים של הארגון וגילינו שיפור ברוב תחנות 

משטרה. 

1.  הקדמה

עם כניסתו לתפקיד במאי 2011 הציב מפכ"ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו יעדים למשטרת ישראל 

לשנים הבאות: חיזוק ההרתעה באמצעות הגברת האפקטיביות בלחימה בפשיעה ובתאונות הדרכים 

והגדלת סיכויי העבריין להיתפס; העלאת רמת השירות לאזרח, תוך מתן דגש לאזרח שומר החוק; 

הוגדרו  אלו  ליעדים  בהתאם  הארגון.  עם  הזדהותם  והגברת  בארגון  המשרתים  השוטרים  העצמת 

"מפנה" שפותחה בשנת 2012 במדור  הענפים הראשיים במערכת המדידה החדשה של המשטרה 

מחקר וסטטיסטיקה4 בשיתוף עם מנהל הטכנולוגיות. מערכת מדידה "מפנה" החליפה את מערכת 

"מנה"ל" שהייתה בשימוש בשנים 2011-2006 ובה נותחו ביצועיה של כל תחנת משטרה על פני הזמן 

נכללים 35 מדדים  על סמך רשימה אחידה של כ-150 מדדים )אבנרי, 2008(. לעומתה ב-"מפנה" 

בלבד כשחלקם משותפים לכל התחנות וחלקם נבחרים לפי אופי הפשיעה איתה מתמודדת כל תחנה 

ותחנה )"עבירות משפיעות"(. ההישגים הנדרשים במדדים מסוימים5 במערכת "מפנה" מושפעים לא 

רק מהתפוקות של התחנה בשנה הקודמת אלא גם מהתפוקות של התחנות המצליחות מבין תחנות 

דומות לה, תוך התחשבות במשאבים המוגבלים ועל סמך בסיס נתונים רב-שנתי. 

  PhDc . 1 אחראית פתוח מחקר, מדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל 

  בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 M.A. בוגר  ישראל.  משטרת  והארגון,  התכנון  אגף  אסטרטגיה,  מחלקת  וסטטיסטיקה,  מחקר  במדור  ניצב,  סגן   2 

   בסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 3 רב-פקד, ראש חוליית מחשוב, אגף משאבי אנוש, משטרת ישראל. PhD, בית הספר למנהל עסקים, האוניברסיטה 

  העברית בירושלים.
4  מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון

 5  כ-20% מהציון ב-"מפנה" מושפע מהישגים נדרשים שנקבעו לתחנות משטרה באמצאות השיטה המתוארת 

  במאמר.
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בעזרת שיטת הניתוח החדשה ב-"מפנה" נחשפו חוזקות וחולשות של כל תחנה ונבדק פוטנציאל לשיפור 

במספר תחומי הפעילות בתחנות על מנת לעודד התייעלות של הארגון כולו. מאמר זה מתאר את 

שיטת חישוב ההישג הנדרש לתחנות המשטרה במספר מדדים במערכת "מפנה" בתחום החקירות, 

.8,7 (DEA)  המבוססת על ניתוח אשכולות6 וניתוח מעטפת נתונים

יחידה  של  יעילות  ציון  שהגדירו   )1978( ורודס  קופר  צ'רנס,  ידי  על  במקור  פותחה   DEA pp-ה שיטת 

כיחס שבין תפוקה משוקללת לתשומה משוקללת כאשר המשקלות לא ידועים מראש. החוקרים נסחו 

ופתרו בעיית אופטימיזציה באמצעות תכנון ליניארי DEA.(Charnes, Cooper & Rhodes, 1978) הDDdיא 

שיטה לקביעת היעילות היחסית של מספר יחידות והיעדים לשיפורן. היחידה הנחקרת יכולה להיות כל 

צורה של ארגון )תחנת משטרה לענייננו( המבצעת את אותה מטלה בסיסית עם מערך משתנים זהה 

יכולים להיות בעלי מאפיינים פיננסיים )כגון שכר השוטרים( ובעלי  )תשומות ותפוקות(. משתנים אלו 

מאפיינים חברתיים )כגון שיעור הפשיעה(. בניגוד לשיטות של סטטיסטיקה פרמטרית, ניתוח מעטפת 

צורך בהנחת  ללא  מרובות  ותפוקות  יחידות בעלות תשומות  היחסית של  היעילות  מודד את  נתונים 

היעילות  יעילות. זאת שיטה אמפירית לבנייה של חזית  או צורת התפלגות של חוסר  ייצור  פונקציית 

השיטה  במדגם.  לה  הדומות  יעילות  יחידות  עם  ורק  אך  יעילה  שאינה  יחידה  כל  המשווה  )מעטפת( 

חושפת את החולשות הפרטניות של יחידות בלי צורך להוסיף למשתנים משקלות סובייקטיביים מראש. 

המודל הבסיסי פותח עבור ניתוח של משתנים רציפים אך היום קיימים מודלים הכוללים גם משתנים 

שלמים או בינאריים. ניתן לנסח מודל מתמטי למקסום תפוקות של יחידות או למזעור תשומות9 על סמך 

היכולת של מקבלי החלטות להשפיע על כמותן בזמן הנתון. קיימים מודלים ללא כיוון מוגדר המתאימים 

למצבים בהם ניתן למקסם תפוקות ולמזער תשומות בו זמנית כאשר שינוי של תמהיל המשתנים אפשרי 

ואפילו רצוי. ניתן להכניס לניתוח אילוצי סביבה, להוסיף אילוצים המגבילים את התחלופה האפשרית 

בין משתנים על סמך הבנה של פעילות היחידות ולהתחשב ביתרון או חסרון לגודל. פותחו הרחבות 

תיאורטיות מגוונות בהתבסס על המודלים המקוריים שחלקן מוצגות במאמר הנוכחי בפרק 3. 

לתפוקות  המרובות  התשומות  בין  ידועים,  לא  אף  לרוב  מורכבים,  יחסים  ישנם  כלל  שבדרך  כיוון 

לתמיכה  אנליטיים  לכלים  זקוקים  בכלל  ומנהלים  ציבורית  מדיניות  קובעי  בארגון,  פעילויות  במגוון 

ניתוח  זו,  למטרה  מספיקים  אינם  גרידא  פיננסיים  מדידה  אמצעי  כאשר  שלהם.  ההחלטות  בקבלת 

לביצוע מדידות  לכלי הסטנדרטי  )יז'מסקי, DEA.)2010  הפך  מוכיח עצמו כמועיל  נתונים  מעטפת 

בספרות   DEA CCc-ה של  הראשונות  השנים   30 לרגל  בסקירה  ביצועים.  בחקר  משווה  ומחקר  יעילות 

בספרים  או  עת  בכתבי  בתחום  מחקריים  מאמרים  מ-4,000  יותר  פורסמו  כי  נמצא  האקדמית 

(Emrouznejad, Parker & Tavares, 2008).10 ה- DEA מיושם בתחומים רבים לצורך מדידת יעילות 

יחסית ותחומי היישום הפופולאריים ביותר הם בנקאות, חינוך ובריאות הציבור. בפרק 2 מוצגים יישומים 

של DEA במשטרות בעולם, מוסברת בחירת המשתנים לניתוח ביצועים של תחנות משטרה, חלוקתם 

לתשומות ותפוקות תוך התייחסות להנחות היסוד של המודל. בפרק 3 מוצגות הרחבות של המודל 

הבסיסי, השיטה לקביעת ההישג הנדרש וחישוב ציון של תחנות במשטרת ישראל בשנים 2013-2012.

6 יז'מסקי ושר )2012( הציגו את ההצעה הייחודית לסיור לחלוקה של תחנות משטרה לקבוצות הומוגניות, שמאפשרת 

השוואה רוחבית בתוך הקבוצה. במחקר הנוכחי הפעלנו ניתוח אשכולות היררכי על בסיס הנתונים הרלבנטי למגזר 
החקירות בתחנות. 

   7 Data Envelopment Analysis (DEA)
 .(Emrouznejad, 2000) בשלבי תכנות נעזרנו במאמרו של אמרוניג'ד SASSAS 8העיבודים נערכו באמצעות תוכנת

  9 Output-oriented or input-oriented
10mochttp://deazone. comc 

 בפרק 4 מופיע ניסוח מתמטי של בעיות אופטימיזציה ודוגמה מספרית פשוטה להמחשה. פרק 5 חושף את 

קשיי היישום האופרטיבי של ה-DEA  במשטרת ישראל. פרק 6 מסכם את המחקר וכיווני מחקר עתידיים.

2.  יישומים של ניתוח מעטפת נתונים במשטרה

ה-DEA h יושם לראשונה בתחום המשטרתי כאשר השוו בין ביצועיהן של 41 יחידות משטרה בסיסיות 

הוגדרו  החקירות  בתחום  המשטרה  יחידות  של  כתשומות   .(Thanassoulis, 1995) ובוויילס  באנגליה 

מספר המועסקים, מספר עבירות האלימות, פריצות ועבירות אחרות. כתפוקות הוגדרו כתבי אישום 

בכל קטגוריה. נמצא קשר חיובי חזק בין אחוזי כתבי אישום לפי סוגי עבירות, וקשר שלילי בין מספר 

עבירות לחוקר לבין אחוזי כתבי אישום מכל סוג. נבחר מודל עם אוריינטציה לשינוי בתפוקות בעקבות 

ההנחה שרמת הפשיעה, הנמדדת במספר העבירות או התיקים, איננה ניתנת לשינוי משמעותי בטווח 

ניתוח מעטפת  יעילה. בעזרת  ידי פעילות  ניתן להגדיל על  גילויים או הגשת כתב אישום  הקצר, אך 

לשמש  היכולות  המשתנים  בין  תחלופה  שיעורי  מבחינת  חריגות  ולא  יעילות  יחידות  נמצאו  הנתונים 

יעילות. כהרחבה, הוכנסו למודל  יעדים על המעטפת ליחידות שאינן  וכן חושבו  מודל לחיקוי לאחרים 

האילוצים המתארים את החשיבות השונה שמייחסים מקבלי החלטות לעבירות השונות. לסיכום, בוצע 

ניתוח של מטריצת מדדים יחסיים של תשומות-תפוקות בקרב "משפחות" של יחידות משטרה נותנות 

שירות לאוכלוסייה בעלת רקע סוציו-אקונומי דומה, על מנת לחשוף חוזקות וחולשות של כל "משפחה" 

ולתת המלצות כלליות לשיפור היעילות. מאז פורסמו מחקרים רבים המיישמים DEA למטרות נוספות 

  (Barros, 2006);  במשטרה. לדוגמה: אמידת שיפור הפרודוקטיביות של כוחות משטרה על פני הזמן

הקצאה  בעיות  ופתרון   (Gorman & Ruggiero, 2008) של תחנת משטרה  אופטימאלי  גודל  קביעת 

שימש    (Asmild, Paradi & Pastor, 2012) DEAשונים לתרחישים  אדם במשטרה בהתאם  כוח  של 

 Drake & Simper, 2002,) לבדיקות יעילות של יחידות או תחנות משטרה במדינות רבות, בהן בריטניה

Garcia-) ספרד ,(CCCcCarrington, Puthucheary, Rose & Yaisawarng, 1997) 2003(, אוסטרליהa/b, 2005

 Barros,) פורטוגל ,(Sun, 2002; Wu, Chen & Yeh, 2010) טיוואן ,(Sanches, 2007, 2009; Diez-Ticio & Mancebon, 2002

 Goltz, 2008; Nyhan & Martin, 1999; Gorman &) ארה"ב ,(Verma & Gavirneni, 2006( הודו ,)2007 ,2006

Ruggiero, 2008) וישראל (Yazhemsky, Adler & Sher, 2008; סינואני-שטרן, קושניר ברדוגו ואלפר, 2009).

בטבלה מספר 1 ניתן לראות מגוון רחב של אפשרויות לבחירת משתנים לניתוח ביצועים של תחנות 

משטרה. העמודות בטבלה מספר 1 ממוינות על פי הסדר הכרונולוגי של המחקרים המוצגים. ניתן לראות 

את המשתנים שנבחרו כתשומות או תפוקות בכל מחקר לפי סימן  בשורות הטבלה. במחקרים רבים, 

בשלב הראשון נמדד חוסר היעילות של יחידות משטרה באמצעות ניתוח מעטפת הנתונים ובשלב השני 

בוצע ניסיון להסביר את הפערים ביעילות בין התחנות בעזרת משתנים נוספים. סימן ? מופיע כאשר 

התוצאה לא הייתה מובהקת סטטיסטית, +\- מסמנים את כיוון השפעתם על היעילות )השפעה חיובית 

או שלילית(.
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טיוואןארה"בהודוטיוואןספרדארה"באוסטרליהבריטניה     מדינה

תפוקהתפוקהתשומהתשומהתפוקה     אוריינטציה לשינוי ב-
תשומה 
תשומהתשומהותפוקה

תשומות:

מספר עבירות  
)תיקים(

אלימות

פריצות

עבירות אחרות

סה"כ

מספר מועסקים

שוטרים

שוטרים ל-100,000 תושבים

חוקרים

אזרחים

סה"כ

מספר כלי רכב

עלויות 

עבודה

תפעוליות

ציוד

סה"כ

הופכי של מספר התושבים

תפוקות

מספר כתבי אישום 

אלימות

פריצות )רכוש(

עבירות אחרות

כללי

אחוז כתבי אישום 

אלימות

עבירות רכוש

כללי

מספר מעצרים

מספר צווים

מספר עבירות )תיקים(

הופכי של שיעור פשיעה למספר תושבים לפי סוגים:
רצח, אלימות ורכוש



מספר מורשעים

מספר משפטים שהסתיימו

זמן תגובה לאירועים

מספר תאונות דרכים

נסועה של ניידות משטרה )ק"מ(

מספר פניות לקבל שרות

שביעות רצון של תושבים מביטחון במרחב הציבורי

משתנים נוספים:

??מספר יחידות דיור ציבוריות

?-?מספר התושבים

?+צפיפות האוכלוסייה

?+אחוז המועסקים

?רמת ההשכלה 

?הכנסה שנתית ממוצעת של משק בית

-אחוז חד הוריות

??אחוז האוכלוסייה הצעירה 

??אזור עירוני או כפרי

?שטח שיפוט של תחנה

?אחוז קצינים בתחנה

?יחס של שוטרי סיור לחוקרים בתחנה

חלוקת המשתנים לתשומות ותפוקות היא סובייקטיבית וניתן למצוא בטבלה 1 דוגמאות לכך. לדוגמה, טבלה מספר 1 - יישומי ניתוח מעטפת נתונים במשטרות בעולם

שאלה  הטוענים  ויש   (Thanassoulis, 1995) כתשומות  התיקים  או  העבירות  מספר  את  המגדירים  יש 

תפוקות של תחנות משטרה (Carrington et al., 1997). החלוקה תלויה ברזולוציה של הניתוח ובבחירת 

היחידה שיעילותה נבדקת בתוך תחנת המשטרה. תהליך הטיפול בתיק פלילי מתחיל בפנייה למוקד 

או הגשת תלונה בתחנת משטרה ומסתיים בסגירת התיק11 או בהגשת כתב אישום. בראיית הפעילות 

של תחנת משטרה כתהליך רב-שלבי, ניתן להתייחס לתיקים כתפוקות של מגזר הסיור ותשומות של 

 .(Yazhemsky et al., 2008) מגזר החקירות12 בו זמנית

האם אחת ממטרות המשטרה היא למזער או למקסם את כמות התיקים הפליליים? האם למשטרה 

יש השפעה על כמות התיקים )בטווח קצר וארוך(? גם לשאלות אלה אין תשובות חד-משמעיות. ירידה 

ירידה בכמות  וזו בהכרח תופעה חיובית. בנוסף,  ירידת הפשיעה  יכולה להצביע על  בכמות התיקים 

התיקים ללא שינוי בתקינת חוקרים בתחנה, מפחיתה עומס עבודה וכתוצאה מכך איכות הטיפול בכל 

תיק אמורה להשתפר ולהגדיל את סיכויי העבריין להיתפס. מנגד ירידה בכמות התיקים יכולה להצביע 

על ירידה בדיווח על פשיעה למשטרה שמקורה בחוסר אמון האזרחים ביכולת המשטרה לטפל בתלונות 

)רגב, 2009; השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל - 2012(. ככלל, המשטרה פועלת לחיזוק אמון 

הציבור ומעוניינת להגדיל את כמות הפונים לקבלת שירות ולפיכך מצפה לעלייה בכמות התיקים בטווח 

קצר. במחקר הנוכחי התמקדנו בקביעת היעדים של תחנות משטרת ישראל בתחום החקירות בכלל 

ובעבירות מניעה13 בפרט. הפרדנו בין עבירות מניעה לבין עבירות חשיפה14, מכיוון שבעבירות מניעה 

של  יזומה  מעבודה  כתוצאה  נפתחים  התיקים  חשיפה  ובעבירות  מתלונה  כתוצאה  נפתחים  התיקים 

משטרה )בעיקר מודיעינית(. חלק מפעילותה של המשטרה מכוונת למניעת פשיעה עתידית. ככל שיש 

מידע רב יותר בידי החוקרים, יש עלייה במספר התיקים מסוג חשיפה הבאה לידי ביטוי ביותר כתבי 

וצריכה להתאים לתמהיל העבירות בכל תחנה כדי  אישום. עלייה בתיקי חשיפה רצויה אך מוגבלת 

לא לבוא על חשבון טיפול בתלונות האזרחים בנוגע לעבירות אחרות. לפיכך במחקר הנוכחי הוחלט 

להגדיר את היעילות של החקירות בכלל ואת יעילות הטיפול בעבירות מניעה וחשיפה בנפרד. 

בחירת המשתנים היא השלב המהותי ב-DEA . מצד אחד יש צורך להתחשב בכל התשומות והתפוקות 

הרלבנטיות על מנת להבטיח השוואה הוגנת בין היחידות המבצעות מגוון פעילויות במקביל. מצד שני, 

במודל אופטימיזציה מספר גדול של משתנים ביחס למספר היחידות הנחקרות גורם לאחוז גבוה של 

יז'מסקי, 2010(. אחת מהדרכים להתמודד  יחידות הנמצאות על מעטפת היעילות15 )להרחבה ראה 

עם הבעיה, היא להשתמש ב-"סלי עבירות" המוגדרים במגזר החקירות. לדוגמה, סל עבירות רכוש 

את  לחלק  ניתן  רכב.  מתוך  רכוש  וגנבות  רכב  גנבות  ולמוסדות,  לעסק  לדירה,  התפרצויות  כולל 

המשתנים לקבוצות המייצגות את תחומי הפעילות של המשטרה ולהתמקד בשיפור היעילות בכל תחום 

בדרכים ביטחון   ,(Asmild et al., 2012)מוקד באירועי  וטיפול  חוק  אכיפת  בנושא  לדון  ניתן  בנפרד. 

 Diez-Ticio & Mancebon,( אלימות  ועבירות  רכוש  בעבירות  טיפול   ,(Garcia-Sanches,2009)
בבעיית  הממדים  לצמצום  ראשיים16  גורמים  בניתוח  השתמשו   )2008( ואחרים  יז'מסקי   .)2002

אופטימיזציה מ-19 משתנים מקוריים ל-7 גורמים ראשיים עבור 56 תחנות משטרה בישראל.

 

11 מסיבה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות או כאשר העבריין לא נודע )על"ן(

12 בהם: חוקרים, בלשים ואנשי מודיעין

13 רכוש ואלימות

14 בהן: סחר בסמים, החזקה לא חוקית של אמצעי לחימה )אמל"ח(, סחיטה והימורים.

15 discrimination problem
16 Principal Component Analysis (PCA)
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היעדים  בחישוב  הדיוק  ניפגע  אך  ירד,  היעילות  מעטפת  על  הנמצאות  היחידות  אחוז  מכך  כתוצאה 

ליחידות לא יעילות(Yazhemsky et al., 2008). סינואני-שטרן ואחרים )2009( השוו 60 תחנות משטרה 

בישראל על סמך 2 תשומות של מצבת שוטרים ורכבים ו-16 תפוקות של מגזר חקירות, שיטור ותנועה 

רמת  לפי  התפוקות  של  היחסי  חסימת המשקל  סימולטני.  באופן  ומניעה  חשיפה  מסוג  מדדים  וכללו 

משטרת  התחנות  בין  לדירוג  שימשו  ההדדית17  הערכות  בשיטת  ושימוש  החלטות  למקבלי  חשיבותן 

ישראל. מכיוון שמטרת המחקר הנוכחי אינה דרוג של יחידות לפי חוסר יעילות אלא קביעת הישג נדרש 

. DEA לתחנות משטרת ישראל, הוחלט להשתמש בנתונים במונחים המקוריים ובמודל הבסיסי של

בבחירת המשתנים חשוב להימנע מ"רישום כפול" של משתנים המתייחסים לאותה תופעה או לאותו 

נושא כוח אדם  זמנית כתשומות,  וגם מספר מועסקים בו  משאב. אם כוללים גם סך עלויות עבודה 

במצבת  רק  השתמשנו  הנוכחי  במחקר   .(Gorman & Ruggiero, 2008) בניתוח  יתר  משקל  מקבל 

שוטרים כתשומות של כוח אדם. הנחנו שאין פערים בין התחנות במבנה העלויות והקצאת הציוד הנדרש 

לחקירות )מודל תקינה זהה(.

אחת מההנחות הבסיסיות שלDEA  v היא יכולת תחלופה בין התשומות או התפוקות ביחידה הנמדדת. 

יש משטרות בהן ניתן להחליף שוטרים במועסקים אזרחיים בפעילות מסוימת )תשומות( או ניתן להגדיל 

מספר קנסות בעבירות תנועה חמורות על חשבון הורדה של קנסות בגין עבירות קלות )תפוקות(. מכיוון 

שמספר תיקים ומספר שוטרים בתחנה הם משתנים משלימים ולא תחליפיים גם לפי עקרונות התקינה, 

ושוטרים  תיקים  להגדיר מספר  DEA. במקום  במודל  זמנית כתשומות  בו  אותם  להכניס  מומלץ  לא 

כתשומות ומספר כתבי אישום כתפוקה (Thanassoulis, 1995; Sun, 2002), במחקר הנוכחי השתמשנו 

במספר שוטרים18 כתשומה ובאחוז כתבי אישום מסך התיקים כתפוקה של תחנה. נוסף על כך, מספר 

התיקים נכנס למודל כמשתנה עזר )לא תשומה ולא תפוקה( המגביל את היחידות המושוות לפי העומס 

על החקירות. 

דרק וסימפר )2002, 2005( השוו תוצאות של שיטות פרמטריות19 ולא פרמטריות לאמידה של חוסר 

יעילות של יחידות משטרה באנגליה ובווילס. הם הגיעו למסקנה שגם תחנות קטנות ביותר וגם גדולות 

המשאבים  לבין  הפשיעה  בין  ליניארי  לא  קשר  שקיים  וציינו  גודלן  בגין  יעילות  מחוסר  סובלות  ביותר 

(Drake & Simper, 2002, 2005). ייתכן שבתחנות קטנות ביותר, חוסר היעילות  הנדרשים לטיפול בה 

מצביע על שחיקת העובדים שתחומי אחריותם רחבים ומשאביהן מוגבלים באופן חריג. ייתכן שבתחנות 

גדולות ביותר, חוסר היעילות מצביע על בעיות תקשורת והעדר שיתוף פעולה בין השוטרים בתחנה. 

היחידות  בין  היעילות  השוואת  במודל המבטיח  ובחרנו  לגודל  הנחנו תשואה משתנה  הנוכחי  במחקר 

בגודל דומה20. 

17 cross-efficiency analysis
בפרק   מפורט  הסבר  )ראו  התחלופה  עיקרון  לפי  שונה  באופן  ומשוקללת  מפוצלת  סיור  ושוטרי  חוקרים  מצבת    18 

.)4.1     
19 Stochastic frontier analysis (SFA), Distribution Free Approach (DFA)

 20 BCC (Banker, Charnes & Cooper, 1984)

במחקרים רבים הזכירו את בעיית חוסר ההומוגניות והציעו ניכוי חריגים מהמדגם: שתי יחידות הפועלות 

תחנה   ;(Thanassoulis, 1995) ייחודיותן  עקב  בריטיות  משטרה  תחנות  של  מהמדגם  הוצאו  בלונדון 

יחידות  בין  המשווה  במחקר    ;(Drake & Simper, 2005) כחריגה  הוגדרה  תעופה  בנמל  הפועלת 

משטרה הפועלות באזורים עירוניים בספרד הוצאו מהמדגם יחידות מחבל הבסקים החשופות לפעילות 

(2003a) מצאו הבדל מובהק במדד היעילות  .(Diez-Ticio & Mancebon, 2002) דרק וסימפר  טרור 

העיד  שהממצא  ייתכן   .1999-1996 בשנים  ובוויילס  באנגליה  שונים  גאוגרפיים  באזורים  תחנות  בין 

דמוגרפיים  חברתיים,  בפערים  חוסר התחשבות  על  או  האזורים  בין  משאבים  בהקצאת  עיוותים  על 

 )2008( ורוגיירו  גורמן   (Drake & Simper, 2003a)משטרה עבודת  על  להשפיע  שיכולים  וגאוגרפיים 

מצאו קשר מובהק בין היעילות של תחנות משטרה בארה"ב בשנת 2000 הנמדדת בעזרת DEA לבין 

מאפייני אוכלוסייה )טבלה מספר 1(. הם חישבו מדד משוקלל של הגורמים המסבירים והוסיפו אילוץ 

חדש ל-DEA v המבוסס על מדד זה במטרה להגביל את הקבוצה של היחידות היעילות שיכולות לשמש 

 .(Gorman & Ruggiero, 2008( דוגמה לנקודה לא יעילה רק ליחידות הפועלות בסביבה דומה לה

3.  יישום של DEA במשטרת ישראל בשנים 2013-2012

על מנת לשמור על ההומוגניות במדגם וגם כדי למנוע אחוז גבוה של יחידות על המעטפת עקב ריבוי 

משתנים, במחקר הנוכחי בוצע ניתוח רב-שלב21. בשלב הראשון השתמשנו בניתוח אשכולות על מנת 

נוסף  וללמוד מניסיונן.  לקבל קבוצות של תחנות דומות שהארגון מוכן לאמץ תוצאות השוואה ביניהן 

ייחודיים22. להבדיל ממחקרים שהוצגו בטבלה מספר 1  זוהו תחנות חריגות בעלות מאפיינים  על כך 

בהם היה ניסיון להסביר את חוסר יעילות המשטרה בשלב השני של המחקר, אנחנו התחלנו מניתוח 

מאפיינים של תחנות. מראש שמרנו על ההומוגניות בקרב תחנות המושוות על מנת לקבוע הישגים 

נדרשים יישומיים. בניתוח האשכולות השתמשנו בממוצע )משוקלל( של השנים 2011-2009 כדי לחלק 

יציבות על פני הזמן. הצדקנו את החלוקה לקבוצות בעזרת הצגת  את התחנות לקבוצות הומוגניות 

פערים בתפוקות של תחנות משטרה השייכות לאשכולות שונים. להלן רשימת המשתנים והסבר קצר 

על בחירתם לניתוח: סך התיקים הפליליים מצביע על היקפי פשיעה ופעילות משרד החקירות בתחנה. 

התפלגות התיקים לפי עבירות המתרחשות בשטח התחנה )עבירות רכוש, סמים, החזקה לא חוקית 

לפרופילים  חילקה את התחנות  אבנים(  ויידוי  קלה  חמורה, תקיפה  שוד, תקיפה  לחימה,  של אמצעי 

שונים. יש לציין שתמהיל התיקים בתחנה נגזר בעיקר ממאפייני האוכלוסייה ולא ניתן לשינוי משמעותי 

חזק  וכמותם מתואמת  הקיימים בכל הארץ  ואלימות  שוד  רכוש, סמים,  להבדיל מתיקי  קצר.  בטווח 

חיובית - תיקי החזקה לא חוקית של אמצעי לחימה )אמל"ח( נפוצים באשכולות בודדים בהם יש אחוז 

גבוה של אוכלוסייה לא יהודית. תיקי רכוש נפתחים בדרך כלל כתוצאה מתלונה של אזרח שרכושו 

בהם עבריין לא נודע  נגנב ויש בהם פחות תיקים גלויים בשל העדר חשודים. אחוז תיקי רכוש )פע"ר( ׁׁ

)על"ן( מסך תיקי רכוש נותן אינדיקציה לפרופורציית תיקי רכוש "קשים": ככל שיש יותר תיקים ללא 

חשוד, מלכתחילה קשה יותר להגיע לכתבי אישום ומעצרים. 

 21 חילקנו את המשתנים לשלוש קבוצות: המשתנים המאפיינים את התחנה ויציבים על פני הזמן שימשו לחלוקה של 

    תחנות לקבוצות; התשומות והתפוקות נותחו בעזרת DEA; כמות התיקים )בהם תיקי חשיפה ומניעה( נלקחה בחשבון 

.DEA -כמשתנה עזר ב  

 22 דוגמאות של תחנות החריגות בישראל הן מרחב דוד הנמצא בעיר העתיקה בירושלים ומרחב נמל תעופה בן גוריון. 

   ההישגים הנדרשים לתחנות חריגות חושבו באופן פרטני.
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דירוג חברתי כלכלי המבוסס על נתונים דמוגרפיים, השכלה, רמת חיים וכוח העבודה של אוכלוסייה 

גיאוגרפי  מיפוי  חוליית  ידי  על  משטרה  תחנת  לכל  חושב   )2009 לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה 

הסיכון  כלכלית,  מבחינה  יותר  מבוססת  שהאוכלוסייה  שככל  נמצא  וסטטיסטיקה23.  מחקר  במדור 

לעבירות רכוש מתוחכמות בהן עבריין לא נודע באזור המגורים שלה, עולה. ניתן לציין שאחוז אוכלוסייה 

כפרית ומספר תיקים ל-1,000 תושבים הם המדדים המקובלים בספרות, אך הם בעלי יכולת הסבר 

נמוכה יחסית של הבדלים בין תפוקות. 

DEA על סמך תשומות ותפוקות של מגזר החקירות בכל אשכול בנפרד24. הרצנו  בשלב השני ביצענו 

DEA: הראשון נועד למקסם את אחוז כתבי אישום, אחוז מעצרים עד תום הליכים  שלושה מודלים של 

ואחוז גילויים25 מסך התיקים. השני - את אחוז כתבי אישום בעבירות רכוש והשלישי - את אחוז כתבי 

אישום בעבירות אלימות. פיצלנו את כתבי האישום לפי "סלים" של עבירות רכוש ואלימות. השתמשנו 

פיצלנו  הרלבנטיים.  התיקים  כמות  של  עזר  ומשתנה  אדם  כוח  של  משותפת  בתשומה  מודל  בכל 

החקירות  מגזר  ושוטרי  ושיטור  סיור  שוטרי  פעילותם:  תחומי  לפי  השוטרים בתחנה  של  המצבה  את 

בתחנה. הוספנו אילוץ המבטיח שבכל תחנה המשקל היחסי של מצבת החקירות יהיה גבוה לפחות 

פי 2 מהמשקל של מצבת הסיור והשיטור26. כתוצאה הבטחנו השוואה בין תחנות בעלות הרכב כוח 

אדם דומה. הנחנו שאין פערים בין התחנות במבנה העלויות והקצאת הציוד הנדרש לחקירות )מחשוב 

ותקשורת(. ניתחנו נתונים רב-שנתיים של כל תחנה )2012-2009( וכך הגדלנו את מספר התצפיות 

בניתוח ביחס למספר המשתנים. 

בשלב השלישי נדרשנו לקבוע את ההישג הנדרש השנתי לתחנה במצב של חוסר וודאות לגבי העתיד. 

בחרנו את היעדים בעזרת שקלול של ערכים חישוביים )היפותטיים( על מעטפת היעילות: חישבנו את 

ושיקללנו אותם עם משקל מרבי   DEA לפי  הערכים האופטימאליים לתפוקות בכל תחנה בכל שנה 

לשנה האחרונה; בחרנו את היעד הגבוה מבין התפוקה המומלצת בשנה האחרונה לבין המשוקללת 

תחת ההנחה שפרופיל )תמהיל עבירות ותשומות( התחנה לא משתנה באופן משמעותי במהלך מספר 

בשנה  התחנה  של  לביצוע  שווה  היה   2012 בשנת  לתחנה   DEA לפי  שנקבע  היעד  לעיתים,  שנים27. 

היעדים  חישוב  לאחר  מניסיונה(.  למדה  )התחנה  הקודמות  בשנים  ביצועיה  של  לשקלול  או  הקודמת 

היעילים לפי נתוני העבר "מתחנו" את המעטפת של כל אשכול על מנת להבטיח שיפור עתידי גם של 

כל התחנות היעילות. התאמנו עמידה ביעד הכלל ארצי בעזרת סימולציה: שיקללנו את היעדים שהוצבו 

כאשר  לאשכולות.  מקדמים  הוספת  בעזרת  הכללי  ליעד  והתאמנו  התיקים  מספר  לפי  תחנה  לכל 

הוספנו מקדם קבוע לתפוקות בכל אשכול, התחשבנו בדירוגי התפוקות של האשכול, בעומס )מספר 

תיקים לחוקר( ובסף אפשרי )85% בגילויים מסך התיקים לדוגמה(. כך קבענו יעד לכל תחנה בהתאם 

למטרה המוצבת מראש ברמה כלל הארצית. 

 23  המדדים מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ללא התחשבות בתנועות האוכלוסייה לבילויים ותעסוקה 

   בשל אי-זמינות של נתונים אלה )תופעת היוממות(.

24 קיבלנו 41 אשכולות שכל אחד מהם מכילים בין 2 ל-8 תחנות.

25 תיקי חקירה הכוללים חשוד אחד לפחות בביצוע עבירה.

26 היחס חושב בעזרת ניתוח רגרסיה המסביר את התרומה של מצבת שוטרים לפי המגזרים לתפוקות בתחנות.

27 במהלך 2013 ביצענו תיקונים ביעדים של תחנות שעברו שינויים ארגוניים או טריטוריאליים.

במהלך השנים 2013-2012 כמו ברוב המדדים של ה"מפנה" התחנה קיבלה ציון על סמך התקדמותה 

להשגת יעדיה. התחנה קיבלה ציון 100 במצב עמידה בהישג הנדרש או ביצוע גבוה יותר. כאשר הביצוע 

היה נמוך מההישג הנדרש, הציון נקבע על סמך פער אחוזי בין ההישג בפועל לבין היעד שנקבע: כל אחוז 

פער בין הביצוע לבין ההישג הנדרש הוריד לתחנה נקודה בציון. נדרשנו לחלק את המסלול של השיפור 

למספר שנים ולשמור על יעד אתגרי וגם ריאלי לכל תחנה. הוספנו אילוצי מקסימום ומינימום לשינוי שנתי 

בתחנה לעומת אשתקד במונחים נומינליים )כמות כתבי אישום( ויחסיים )אחוז כתבי אישום, מעצרים 

עד תום הליכים וגילויים מסך התיקים(. לאחר שניתחנו את הציונים והביצועים של התחנות בשנת 2012, 

יכולנו בהתאם לקבוע את הסף המקסימאלי לשינוי שנתי ריאלי לכל משתנה בשנת 2013. 

4.  שיטה - ניתוח מעטפת נתונים

בפרק זה מופיע ניסוח מתמטי של מודלים בסיסיים בניתוח מעטפת נתונים  ובהמשך מוצגת דוגמה 

מספרית פשוטה להמחשה.

ניסוח מתמטי
(Charnes, Cooper &  Rhodes, 1978). מודל  על שם מפתחיו   CCR המודל הראשון בDEA - B נקרא  

)1( מציג את בעיית התכנון הליניארי למקסום של מדד היעילות היחסית. המדד )פונקציית מטרה( בנוי 

 .o כיחס בין סכום משוקלל של תפוקות לבין סכום משוקלל של תשומות היחידה הנחקרת

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜃𝜃𝑜𝑜
 𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑘𝑘
 𝑣𝑣𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑘𝑘
 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗

≤ 𝑖𝑖 … 𝑛𝑛
𝑢𝑢𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑗𝑗 ≥ 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚

      

                                           

כאשר n - מספר יחידות במדגם, s - מספר התפוקות,  m - מספר התשומות, o - אינדקס של היחידה 

הם נתונים שנאספו. עבור כל יחידה   i j של יחידה  ו-xij תשומה   i של יחידה   k הנחקרת. yik -  תפוקה 

נחקרת יש להפעיל את המודל המתמטי )1( על מנת למצוא את המשקלות האופטימאליים של תפוקות  

שיביאו למדד המקסימאלי. האילוץ הראשון מבטיח שהמדד   )  j=1,…,m(   vj ותשומות   uk )k=1,…,s)
כאשר משתמשים במשקלות האופטימאליים   )i=1,…,n( היחידות במדגם   יעלה על 1 עבור כל  לא 

נוחה בין היחידות לפי סקלה בין 0 ל-1. שני  של היחידה הנחקרת. ההגבלה ב-1 מאפשרת השוואה 

 θ*
o .)האילוצים האחרונים במודל )1( דורשים משקלות אי שליליים על כל משתנה )תשומה או תפוקה

הינו ציון היעילות המקסימאלי שהוא שווה ל-1 בכל היחידות הנמצאות על מעטפת היעילות. כל הנקודות 

*θ קטן מ-1. חשוב לציין שמשקלות לא נקבעים מראש 
o  הנמצאות מחוץ למעטפת הן לא יעילות ומקבלות

u*
k אלא מתקבלים כתוצאה של מודל האופטימיזציה. כל יחידה תקבל את המשקלות האופטימאליים

*v המציגים אותה בצורה הטובה ביותר, לכן ניתן ללמוד על התמחות או העדפות של כל יחידה על 
j -ו

סמך המשקלות האופטימאליים שלה. כדי להפוך את מודל )1( למודל ליניארי ולהבטיח פתרון קל ומהיר 

משתמשים בטרנספורמציה הבאה: על מנת למקסם את המדד היחסי )מודל 1( ניתן למזער מכנה 

)מודל 2( או למקסם מונה )מודל 3(.
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𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑗𝑗
 

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘
𝑠𝑠

𝑘𝑘
 

 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑗𝑗
− 𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ≥

𝑠𝑠

𝑘𝑘
𝑖𝑖 … 𝑛𝑛  

𝑢𝑢𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠 
𝑣𝑣𝑗𝑗 ≥ 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘
𝑠𝑠

𝑘𝑘
 

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑣𝑣𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑗𝑗
 

 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗
𝑚𝑚

𝑗𝑗
− 𝑢𝑢𝑘𝑘𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘 ≥

𝑠𝑠

𝑘𝑘
𝑖𝑖 … 𝑛𝑛  

𝑢𝑢𝑘𝑘 ≥ 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠 
𝑣𝑣𝑗𝑗 ≥ 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚 

בתכנון ליניארי יש אפשרות לנסח כל מודל פעמיים, באמצעות מודל פרימאלי ומודל דואלי הנותנים 

את אותו ערך פונקציית מטרה באופטימום אך משלימים זה את זה בפיענוח של תוצאות. מודל )4( 

ו-)4( יש כיוון  ומודל )5( הינו ניסוח דואלי של מודל )3(. למודלים )2(  הינו ניסוח דואלי של מודל )2(, 

)אוריינטציה( למקסום תפוקות של היחידה הנחקרתo o, למודלים )3( ו-)5( יש אוריינטציה למזעור תשומות 

האפשרויות(.  )אזור  זמנית  בו  והתפוקות  התשומות  את  המגבילים  רבים  באילוצים  התחשבות  תוך 

יעילות.  הלא  היחידות  של  השיפור  במסלול  הוא  ההבדל   ,1 ציון  יקבלו  יעילות  יחידות  הכיוונים  בשני 

מכיוון שמטרת המחקר הנוכחי היא קביעת הישגים נדרשים לתפוקות בהינתן התשומות התבססנו על 

המודלים מסוג )2( ו-)4(. 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜃𝜃𝑜𝑜  

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≥ 𝜃𝜃𝑜𝑜𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠  

 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≤ 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚  

𝜆𝜆 ≥ 𝑖𝑖 … 𝑛𝑛 

            
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 𝜃𝜃𝑜𝑜  

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≥ 𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠  

 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≤ 𝜃𝜃𝑜𝑜𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚  

𝜆𝜆 ≥ 𝑖𝑖 … 𝑛𝑛 

  

לכל יחידה לא יעילה המודל מוצא נקודה עדיפה על מעטפת היעילות )יעד( בעלת ערכים אופטימאליים  

המודל  של  האילוצים  לפי   .k=1,…,s ותפוקה   j=1,…,m תשומה  ∗𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖∗;  𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝜆𝜆𝑖𝑖 )לכל 
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

בנקודת היעד יתקבלו לפחות אותן כמויות של תפוקות כמו במצב הקיים של יחידה o תוך שימוש בכמויות 

היעילות הדומות לה  היחידות  יעילה נקבעת קבוצת  יחידה לא  או פחותות של התשומות. לכל  זהות 

יחידה  לבין   i יעילה  יחידה  בין  יותר, כך מידת הדמיון  גבוה   λi מבחינת תמהיל המשתנים. ככל שערך 

נחקרת o  עולה. נקודות אלו יכולות לשמש מודל לחיקוי ליחידה הנחקרת הנמצאת לא יעילה. ייתכן מצב 

בו   λ*=0 כאשר יחידה  iנמצאת על מעטפת היעילות אך אינה משפיעה על חישוב יעדים ליחידה לא 

יעילה o מכיוון שהיא שונה ממנה באופי הפעילות ותמהיל המשתנים בהתאם. יש לציין כי נקודת היעד 

מתקבלת כקומבינציה ליניארית של היחידות הקיימות הפועלות בתנאים דומים, מבצעות תהליך ייצור 

או שירות דומה ומצליחות להגיע לביצועים טובים יותר בפועל. המודל הינו דטרמיניסטי, ללא מרכיבי 

חוסר וודאות או מקריות. להבדיל ממודלים פרמטריים, בניתוח מעטפת נתונים אין צורך באמידה של 

פונקציית יצור המקשרת בין תשומות לתפוקות ואין צורך בהנחות לגבי סוגי התפלגויות. מאידך, המודל 

רגיש לתצפיות חריגות המשפיעות על מיקום מעטפת היעילות היחסית. כדי להגיע ליעדים יישומיים ולא 

חריגים מומלץ לבצע בדיקת הומוגניות של המדגם לפני ניתוח מעטפת נתונים. 

יש לציין כי מודלים )2(-)5( אינם רגישים להבדלים ביחידות מדידה של משתנים. ניתן לנרמל או לשנות 

היעילות  ציון  על  ללא השפעה  כלשהו  או הכפלה בקבוע  חלוקה  בעזרת  את הסקלה של המשתנים 

היחסית (Lovell & Pastor, 1995) . התכונה הזו חשובה כאשר מנתחים תשומות או תפוקות בעלי סדר 

גודל שונה ללא קשר למידת השפעתן בתהליך ייצור או שירות. 

ניתן לשכלל את המודל הבסיסי על מנת להבטיח השוואה הוגנת בין היחידות  תוך התחשבות בנתונים 

נוספים. למשל, לחלק את המשתנים לשני סוגים: משתנים רגילים ומשתני עזר )סביבה( כאשר כיוון 

 s למקסם  מעוניינים  כאשר  לדוגמה,   .(Banker & Morey, 1986) מראש  ידוע  היעילות  על  השפעתם 

תפוקות רגילות תוך התחשבות ב-p משתני עזר שלא ניתנים לשינוי משמעותי בטווח קצר על-ידי מאמץ 

של יחידה, מומלץ להשתמש במודל )6(. במאמר הנוכחי אחוז כתבי אישום מכלל התיקים הינו תפוקה 

ומספר התיקים מוגדר כמשתנה עזר. מטרת התחנה היא מקסום תפוקות בהינתן לפחות אותה כמות 

וגם אחוז כתבי אישום  תיקים. כתוצאה, תחנה מתייעלת כאשר הכמות הנומינלית של כתבי אישום 

מכלל התיקים עולים ללא דרישה לתוספת חוקרים. 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 𝜃𝜃𝑜𝑜  

𝑠𝑠 𝑡𝑡  𝑦𝑦𝑖𝑖𝑘𝑘𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≥ 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑜𝑜𝑘𝑘 𝑘𝑘 … 𝑠𝑠 

 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑙𝑙𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≥ 𝑦𝑦𝑜𝑜𝑙𝑙 𝑙𝑙 … 𝑝𝑝  

 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
≤ 𝑥𝑥𝑜𝑜𝑗𝑗 𝑗𝑗 … 𝑚𝑚  

𝜆𝜆 ≥ 𝑖𝑖 … 𝑛𝑛 

ם
ני
תו

 נ
ת

פ
ט

ע
מ

ח 
תו

ני
ת 

עו
צ
מ

א
ב

ה 
ר
ט

ש
מ

ת 
נו
ח

ת
ל
ש 

ר
ד
 נ

שג
הי

ת 
ע
בי

ק



23 22
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

ניתן להוסיף מגבלת קמירות למודלים )6(-)4(, על מנת להתחשב בתכונה של תשואה משתנה לגודל 

 β-ו α ויחס בין β-גורמת לעלייה בתפוקות ב α אם הגדלת התשומות במקדם .(Banker et al., 1984)

. כאשר   𝜆𝜆𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖
לא ידוע, אך שונה בין יחידות גדולות וקטנות, מומלץ להשתמש באילוץ הקמירות  

יש הצדקה כלכלית להניח חסרון לגודל )β≥α( או יתרון לגודל )β≤α( בין היחידות, אז שוויון באילוץ הופך 

הקמירות בהתאם  באילוץ  אנחנו השתמשנו  הקודם  בפרק  שהוסבר  כפי  בהתאמה.  או ≥   ≥ לאי-שוויון 

להנחה של תשואה משתנה לגודל. כך התחשבנו בהשפעה אפשרית של גודל התחנה על יעילותה.

לפי  נוספים  אילוצים  בעזרת   )3(-)2( במודלים  המשתנים  של  היחסיים  המשקלות  את  להגביל  ניתן 

באילוץ   .(.Thompson, Langemeier, Lee, Lee & Thrall, 1990) המשתנים  בין  שונה  חשיבות 

וגבולות   המודל  בעזרת  המתקבלים  האופטימאליים  המשקלות  הם  𝑣𝑣∗-  𝑣𝑣∗  משקלות  u 𝛼𝛼𝑙𝑙 ≤
𝑣𝑣
𝑣𝑣 ≤ 𝛼𝛼𝑢𝑢  

l מוגדרים מראש על ידי החוקר. לדוגמה: במחקר הנוכחי הנחנו שהמשאב העיקרי בתחום   𝛼𝛼𝑙𝑙 𝛼𝛼𝑢𝑢 ו- 

החקירות הינו כוח אדם. פיצלנו את המצבה של השוטרים בתחנה לפי תחומי פעילותם: שוטרי מגזר 

היחסי של מצבת החקירות  אילוץ המבטיח שהמשקל  הוספנו  ושיטור בתחנה.  סיור  ושוטרי  החקירות 

גבוה לפחות פי 2 מהמשקל של מצבת הסיור והשיטור בתחום החקירות בתחנה לפי עיקרון התחלופה. 

דרכים נוספות להכניס ל-DEA את המידע הטכנולוגי או לשקף את סדרי העדיפויות של מקבלי החלטה 

.( Podinovski & Thanassoulis, 2007)   מוצגות במאמר

דוגמה מספרית
מובאת להלן דוגמה פשטנית. שש תחנות משטרה מדומות   DEA-במטרה להסביר את עקרונות ה

בעלות תשומה אחת ושתי תפוקות ניתנת להצגה במרחב דו-ממדי בגרף מספר 1. בטבלה מספר 

זהה בתחנות.  חוקרים  לצורך הפשטות קבענו מספר   .)4( מודל  ותוצאות  נתוני התחנות  2 מרוכזים 

התפוקות הן כתבי אישום ומעצרים עד תום ההליכים. כתבי אישום ומעצרים עד תום ההליכים מתייחסים 

לתיקים שונים שנפתחו בתחנה במועדים שונים. התחנות הן בסדר גודל דומה ומתמודדות עם רמה 

ותמהיל פשיעה דומים. מקסימום כתבי אישום במדגם מתקבל בתחנה ה' ומקסימום מעצרים מתבצע 

ביותר  ומצליחות  כיעילות  מוגדרות  האלה  התחנות  דומים,  ותנאים  משאבים  בהינתן  ד'.  בתחנה 

בתחומן וארבע תחנות אחרות הן לא יעילות. מדד יעילות יחסית שווה ל-1 עבור התחנות הנמצאות על 

המעטפת. תחנות לא יעילות מקבלות מדד גדול מ-1 המצביע על שיעור השיפור הדרוש בתפוקות על 

מנת להגיע אל המעטפת. 

טבלה מספר 2 - דוגמה מספרית

תוצאות DEAנתונים

תחנה

תפוקותתשומה
התחנה
יעילה?

מדד 
היעילות 
היחסית

משקל של התחנות 
המשפיעות 

היעד בתפוקות 

מספר 
חוקרים

כתבי 
אישום

מעצרים
תחנה

ד
תחנה

ה
כתבי 
אישום

מעצרים

1.4014070לא102050א

1.230.0910.90949.124.6לא104020ב

1.080.680.3243.254לא104050ג

114070כן104070ד

115020כן105020ה

1.500.50.54545לא103030ו

גרף מספר 1 - הצגה גרפית של פתרון מודל )4(

 

קוים אדומים מגדירים את  נקודות כחולות מסמנות את תחנות המשטרה המדומות,  בגרף מספר1 

מעטפת היעילות היחסית; משולש מוצל ימינה מנקודה ג מראה את האזור המועדף לתחנה ג, בו ניתן 

להגדיל מספר כתבי אישום או מספר מעצרים בהינתן המשאבים הזמינים; קרן כחולה מקווקות מראה 

את המסלול לשיפור לכל תחנה לא יעילה. ניתן ללמוד על רמת הדמיון בין היחידות על סמך קירבתן 

זו לזו בגרף מספר 1 ומשקלות של התחנות המשפיעות  המוצגות בטבלה מספר 2: תחנה א' דומה 

לתחנה יעילה  ד' ותחנה ב' דומה לתחנה יעילה  ה'. לעומת זאת תחנה ה' לא השפיעה בכלל על חישוב 

היעד של תחנה  א'. יש לציין שמסלול השיפור של תחנה א' יכול להמשך לאחר עלייה של כל התפוקות 

לציר  המקביל  הקטע  לאורך  המעצרים  שינוי במספר  ללא  אישום  כתבי  של  נוספת  בעלייה  ב-40% 

האופקי בגרף מספר 1. כאשר היחס בין המשתנים ניתן לשינוי מבחינה "טכנולוגית" ורצוי להגיע לערכים 

הגבוהים ככל שניתן בכל התפוקות בו זמנית, המסלול המוארך מוצדק. בסוף טבלה מספר 2 מוצגים 

יעדי התפוקות האופטימאליים שהן קואורדינטות של נקודות )א'-ו'( על המעטפת. 
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5.  תובנות מיישום המודל במשטרת ישראל 
    בשנים 2013-2012

התנאים ההכרחיים להצלחה של "מפנה" הם הכרה בצורך בשינויים ושיתוף פעולה של כל חברי הארגון 

המשרתים גם במטה וגם בשטח. שוטרים בכל הדרגים בתחנות קיבלו הסברים מפורטים על עקרונות 

ההישג  לקביעת  ששימשו  ונתונים  בעבר  ומצליחות  דומות  תחנות  של  דוגמאות  וכן  ומטרותיו,  המודל 

הנדרש. במסגרת השיח עם היחידות הנמדדות הוגשו ערעורים רבים על גובה ההישג הנדרש שנקבע 

המקצועיים  הגורמים  עם  הנתונים  של  חוזרת  בדיקה  לאחר  ונענתה,  לעומק  נבדקה  פנייה  כל  להם. 

בתחנות ובמטה. בחלק מהמקרים נמצאו הטענות מוצדקות וההישג עודכן בהתאם. הקשר הישיר עם 

נתונים במשטרה.  ניתוח מעטפת  היישום האופרטיבי של  לנו להבין את קשיי  שוטרי התחנות אפשר 

למרות  המושוות,  התחנות  בין  הדמיון  את  לקבל  בתחנות  מפקדים  של  בקושי  נתקלנו  לדוגמה,  כך 

גאוגרפית  היררכי המבוסס על חלוקה  ניהול  ייתכן שבארגון עם  בניתוח אשכולות.  השימוש המקדים 

למחוזות, קשה לעבור ללמידה מהצלחות בתחנות המשתייכות למחוזות אחרים. למשל, היו שטענו כי 

קיימת שונות בין מחוזות בהתנהלותם של בתי המשפט בנוגע להגשת כתבי אישום ומעצרים עד תום 

ההליכים, אף כי הדבר לא נבדק אמפירית. בניגוד לציפיותינו, היתרון של DEA c במציאת דמיון פרטני 

בין היחידות הפך לחסרון בעיני האנשים אשר רגילים להשוואה מול ממוצע ארצי או מחוזי. אפילו במקרים 

בהם היעדים של תחנה הושפעו רק מביצועיה בעבר, היו שטענו שלא ניתן לחזור על הצלחות קודמות 

עקב מקריותן. 

היישום האופרטיבי של השיטה הציב בפנינו אתגרים נוספים. מחד, היינו צריכים להבטיח יעדים שידרשו 

ריאליים  לא  הישגים  להציב  היה חשש  ומאידך  בין תחנות,  בציונים  ושונות  ושיפור מכל תחנה  מאמץ 

לפגוע  העלול  סיכון  בהן  יש  אך  הביצועים,  לשפר את  אמורות  בארגון  ותחרותיות  שקיפות  לתחנות. 

לתחנה  מדי  קל  יעד  לעומת  מסוימת  לתחנה  יישומי  לא  יעד  הצבת  ידי  על  שוטרים  של  במוטיבציה 

אחרת ובכך לגרום לתוצאה הפוכה. DEA בסיסי מתאים לקביעת ההישג המרבי לתחנה המתייעלת 

כאשר טווח הזמן ההכרחי להשגת היעד לא ידוע ולכן יש קושי לתרגם את ההישג הזה לשיפור שנתי. 

חקרנו את קצב השינוי האפשרי על סמך נתוני שנת ה-"מפנה" הראשונה. גילינו אילוצים מיוחדים לכל 

מדד והתאמנו את ההישגים הנדרשים לפי החסמים על הדרישה השנתית המינימאלית והמקסימאלית 

במונחים הנומינאליים ובשעורי השינוי השנתיים. מודל ה- DEA לא מספק מידע על שיפור אפשרי של 

יחידות יעילות, לכן טיפלנו בהן באופן פרטני בכל מדד.

גילינו צורך בהתחשבות במשתנים נוספים, שלא היו זמינים לניתוח, כמו שעות עבודה של השוטרים 

בניכוי חופשות, קורסים ותגבורים )באירועי סדר ציבורי( ותרומה של משמר הגבול )מג"ב( לתחנות 

"כחולות". כמו כן לא היה ניתן להתחשב בתרומה הדדית בין המגזרים השונים בתחנה בתהליך הטיפול 

בתיקים )מסייר לחוקר( בשל העדר הנתונים. 

בתחנות  שוטרים  של  במצבה  בפשיעה,  מג"ב,  כוחות  בפריסת  שינויים  חריגות,  נקודתיות  הצלחות 

הסביבה  לנו  שסיפקה  דוגמאות  הינם  הערבי  במגזר  המשטרה  של  החדשות  הנקודות  של  והקמה 

הדינמית של שנות ה-"מפנה". בעקבותיהן היינו צריכים לתקן את ההישגים הנדרשים שחושבו בעזרת 

. DEA המודל הדטרמיניסטי

סיכום

מודלים  מציאת  יעילות,  ולא  ליעילות  יחידות  סיווג  הן:  נתונים  מעטפת  ניתוח  של  הבסיסיות  מטרותיו 

לחיקוי ליחידות לא יעילות וחישוב של תשומות ותפוקות במצב יעיל על המעטפת. המשימה המאתגרת 

במחקר הנוכחי הייתה קביעת מסלול לשיפור לתחנות משטרה בתחום החקירות במדרגות שנתיות, 

ובניית בסיס  ובהתחשב ביעדים כלל ארגוניים. פיתוח המודל המתואר במאמר  יעילות  כולל תחנות 

נתונים התחילו בתחילת שנת 2012 ונמשכו כשנה. קיבלנו משובים ממפקדים במטה ובתחנות ובזכותם 

הדרגים  ידי  על  מאושר  המודל  להיום,  נכון  הארגון.  לצרכי  אותו  ולהתאים  המודל  את  לשפר  יכולנו 

הבכירים במשטרת ישראל ומהווה חלק ממערכת המדידה הארגונית "מפנה". 

במערכת  העבודה  מתהליך  כחלק  הארגון  לידיעת  הובאו  התחנות  של  והציונים  הנדרשים  ההישגים 

המדידה "מפנה" בשנים 2013-2012. חשוב לציין שלכל שוטר יש גישה למערכת "מפנה", כך שנתונים 

חודשיים של כל התחנות חשופים לכל חברי הארגון באופן שוטף. מערכת "מפנה" משמשת כלי ניווט 

למקבלי החלטות, המאותתת במקרים של ירידה בביצועים או אי עמידה בהישגים הנדרשים. ביכולתם 

של הציונים להשפיע על הערכות של מפקדים, תחנות ומחוזות ועל בחירת תחנות מצטיינות בארגון ולכן 

כוח ההשפעה שלהם הורגש באופן מידי. כבר בסוף שנת 2012 ביקר המפכ"ל בכל תחנות המשטרה 

בארץ במסגרת סיור מיוחד שכונה "דרך המפנה" והשתמש בהישגים הנדרשים שהוגדרו במערכת 

מפנה"  "סטטוס  לדיון  שונות  נציגי תחנות  הוזמנו   2013 ליישום. במהלך  הנחיות  ולניסוח  לדיון  כבסיס 

בראשות המפכ"ל על מנת לשבח את התחנות המצליחות וללמוד מניסיונן, להציף בעיות בתחנות עם 

הישגים נמוכים ולהבין כיצד ניתן לסייע להן. 

במהלך שנות ה-"מפנה" עקבנו אחרי ההישגים של הארגון וגילינו שיפור ברוב תחנות משטרה )השנתון 

הסטטיסטי של משטרת ישראל - 2012(. במחקר העתידי יש לצבור נתונים של שנים נוספות ולבדוק 

של  המתודולוגי  השכלול  היקפיה. במסגרת  את  ולמדוד  או מתמשכת  זמנית  הייתה  התייעלות  האם 

המחקר, ניתן לבטא במחקר המשך את ההעדפות )משקלות( לפי עץ המדדים של מערכת "מפנה" 

יסייע  המשך  מחקר   .(Eilat, Golany & Shtub, 2008) אופטימיזציה  מודל  של  אילוצים  במערכת 

להבנת הסיבות להצלחות ולכישלונות ביחידות הנמדדות ויציע כלים מקצועיים לשיפור במקביל למדידה 

במערכת "מפנה".
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מו מודל נקודות חמות באירועי איכות חיים

יונתן אילן1

תקציר

מחקרים  הפשיעה.  ומניעת  חוק  אכיפת  בהיבטי  חשובה  אסטרטגיה  מהווה  החמות  בנקודות  שיטור 

קיימת עקביות בריכוזיות  לבין המקום שבו היא מתרחשת, כאשר  בין פשיעה  רבים מצאו קשר חזק 

הגיאוגרפית של הפשיעה. 

ופוגעים  לציבור  מתמשך  מטרד  שמהווים  אירועים  ישראל  במשטרת  מוגדרים  חיים"  איכות  "אירועי 

באיכות החיים של האזרחים, כגון: הפרעות מנוחה, סכסוכי שכנים, הקמות רעש. על מנת לטפל באופן 

יעיל באירועים אלו, הוגדרו נקודות חמות במקטעי רחוב על ידי מודל גיאוגרפי אשר מחשב את השטח 

הקטן ביותר שמייצר את כמות האירועים הגדולה ביותר ביחס לשטח של כל תחנת משטרה. ההנחה 

היא כי טיפול ממוקד באותן נקודות יוביל ל"קירורן" ולשיפור איכות החיים של האזרח. הטיפול בנקודות 

החמות או במקטעי רחוב חמים מבוצע תוך שימוש בשיטת שיטור ממוקד בעיה. נוסף על כך, פותח 

מדד אפקטיביות המשקף את עומס האירועים בנקודה החמה ביחס לשאר האירועים בכל גזרת תחנה.

למרבית תחנות המשטרה הוגדרו הנקודות החמות בשטחן בתחילת השנה, כאשר היעד הוא קירורן 

"מפנה"-מערכת  נמדדים במערכת  החמות  הנקודות  בקירור  ביצועי תחנות המשטרה  השנה.  בסוף 

המדידה של משטרת ישראל, המאפשרת למפקדים גם יכולת לזהות מגמות חריגות ומקומות בעייתיים 

בנקודות המטופלות על ידם. 

בנוסף,   .2012 לשנת  בכ- 33% בהשוואה  ירדה   2013 בנקודות החמות בשנת  האירועים  כל  כמות 

במדור מחקר וסטטיסטיקה ביצעו מחקר מלווה לבדיקת אפקטיביות הנקודות החמות בשנת 2013. 

התוצאות הראשוניות של המחקר בתחנות המשטרה יוצגו במאמר זה )"קירור הנקודות"(.

רקע

הוזכרה בשנים האחרונות בספרות הקרימינולוגיה  עבירות  הגיאוגרפית שבה מתרחשות  הטריטוריה 

גיאוגרפית של  "ריכוזיות  העוסקת בשיטות שיטור מבוססות מקום. המינוח הנפוץ לאזכורים אלו הוא 

פשיעה" המתאר עבירות חוזרות בתא שטח קטן. מחקרים בתחום הוכיחו כי הפשע מרוכז ביחידות 

 Sherman et al, 1989; Weisburd & Green, 1995; Sherman &) ולתיחום  למדידה  הניתנות  גיאוגרפיות 

 50% מ-  יותר  כי  מצא  זה  בתחום  מוביל  מחקר   .(  Weisburd, 1995; Weisburd ,Groff & Yang, 2012;

מאירועי החירום מרוכזים ב- 3.3% ממקטעי הרחוב בעיר מיניאפוליס (Sherman et al.,1989). וויסבורד 

ריכוזיות הפשיעה"(.  )"חוק  תומכים בתיאוריית "הריכוזיות הגיאוגרפית של הפשיעה"  ומזרולה (2000) 

וכ- 14% מהפשעים נגד אדם בעיר  במסגרת מחקרם הם מצאו שכ- 20% מאירועי הסדר הציבורי 

ג'רסי סיטי בארה"ב רוכזו ב- 56 אזורים המהווים שטח של 4.4% מקטעי הרחובות בעיר.

 1ראש חוליית Geographic information system ) GIS ; ממ"ג-מערכת מידע גיאוגרפית( במדור מחקר וסטטיסטיקה,  

 מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל.
 B.A  בגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב, M.A בניהול משאבי טבע וסביבה, אוניברסיטת חיפה
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כמו כן, נמצאה עקביות בריכוזיות באופן שמאפשר ניבוי מהימן של עבירות עתידיות במקום. יש  מחקרים 

יעילה בהפחתה של הפשיעה  ובזמן היא  כי התמקדות באותם אזורים שמוגדרים במרחב  שמוכיחים 

.(Sherman &  Weisburd, 1995 ,Sherman 1989) בתא השטח הנתון

"אירועי איכות חיים" זוהי קבוצת אירועים )עבירות( אשר הוגדרו על ידי משטרת ישראל כאירועים אשר 

ופוגעים באיכות החיים של האזרחים. אירועים אלו מדווחים למשטרה  מהווים מטרד מתמשך לציבור 

רעש  הקמות  מנוחה, סכסוכי שכנים,  בנושאים: הפרעות   100 למוקד  טלפון  שיחות  לרוב באמצעות 

לסוגיו, מטרדי תנועה שונים, הטרדות, קטטות ועוד. 

על מנת לטפל באירועים אלו באופן יעיל, פותח מודל גיאוגרפי שמחשב ומגדיר תאי שטח קטנים או 

מקטעי רחוב אשר מכילים אירועים בצפיפות גבוהה ביחס לצפיפות האירועים בשאר האזורים. תאי 

שטח אלו ומקטעי הרחוב נקראים "נקודות חמות של אירועי איכות חיים". המודל פותח על ידי חוליית 

המיפוי הגיאוגרפי ממדור מחקר וסטטיסטיקה, בשיתוף עם אגף המבצעים. אופן תהליך קביעת הנקודה 

החמה יוסבר בפירוט בהמשך המאמר. ההנחה היא שטיפול ממוקד באותן נקודות חמות יוביל ל"קירורן", 

כלומר להפחתה במספר האירועים באותו אזור, ובכך ישפר את איכות החיים של האזרחים. שיטור 

בנקודות חמות היא אסטרטגיית שיטור יעילה בהיבט של השפעת המשטרה על אכיפת חוק ומניעת 

הפשיעה. במחקרים שצוינו לעיל נמצא קשר חזק בין פשיעה לבין המקום שבו היא מתרחשת, כאשר 

קיימת עקביות בריכוזיות הגיאוגרפית של הפשיעה. במאמר זה תוצג שיטת הנקודות החמות שמיושמת 

במשטרת ישראל:  אופן הגדרת הנקודות החמות, פעילות תחנות המשטרה ל"קירור" הנקודות, מדידת 

הנושא ב"מפנה" - מערכת המדידה של המשטרה, ולבסוף ממצאים ראשוניים של מחקר מלווה לבדיקת 

יעילות השיטה.

הגדרת נקודות חמות

אפיון הנקודות החמות בוצע על ידי שימוש בשיטת Street Segments (Weisburd ,Groff & Yang, 2012), עם 

התאמה לצרכים הייחודיים של מדיניות משטרת ישראל. לצורך כך, נדרשה התאמה לסוגי האירועים 

שהמשטרה מטפלת בהם ולמאפיינים תרבותיים וחברתיים של מדינת ישראל. 

בעוד שברוב המשטרות בעולם, השיטור בנקודות חמות מתבסס על אירועי פשיעה קלאסיים )כגון: 

גנבות רכב, התפרצות לדירה, עבירות מין(, משטרת ישראל פועלת בשיטה המוצגת במאמר זה תוך 

מתן דגש לאירועים המוגדרים "אירועי איכות חיים". כאמור, אירועים אלו משפיעים על איכות החיים 

ושגרת היום-יום של אזרחי המדינה. כמו כן, לאור ניסיון העבר וראיות מהשטח, נמצא שאירועים כאלו 

עלולים להידרדר לאירועים פליליים חמורים יותר. 

נקודה חמה נקבעת על ידי מודל גיאוגרפי שמחשב ומגדיר את השטח הקטן ביותר שיש בו את כמות 

האירועים הגדולה ביותר ביחס לשטח הטריטוריאלי של תחנת המשטרה. קרי, אזורים בשטח התחנה 

שיש בהם ריכוז גדול של אירועים ביחס לאזורים אחרים בשטח התחנה.

כמקטע  מוגדרת  חמה  נקודה   (Street Segments) הרחוב  במקטעי  החמות  הנקודות  שיטת  זו,  בשיטה 

)חלק מרחוב שלם( המוגבל לגודל של עשרות עד מאות מטרים. קטע הרחוב נקטע בדרך כלל בעיקול 

או בצומת. 

מפה מספר 1 -  דוגמה למקטע רחוב

במפה מספר 1 ניתן לראות דוגמה למקטע רחוב: אורכו של רחוב "סדום ועמורה" הוא 1,200 מ', אך 

אורך הנקודה החמה במקטע הרחוב )מסומנת במפה בצבע אדום( הוא 154 מ' בלבד.

המכונה   (Chainey.S, Jerry.R, 2005)  Kernel Density שיטת  היא  החמות  הנקודות  לאפיון  נוספת  שיטה 

"שיטת הכתמים". בשיטה זו הנקודות החמות מייצגות תאי שטח גדולים ומפוזרים יותר )בצורת כתמים(. 

שיטת הכתמים מתאימה יותר לתיאור גרפי ונוח לצפייה, ופחות מתאימה לטיפול ממוקד. 

היתרון של הנקודות החמות בשיטת מקטעי הרחוב (Street Segments)  בהשוואה ל"שיטת הכתמים" הוא 

בכך שמקטע הרחוב מאפשר התמקדות מדויקת במספרי בתים, בצדי הרחוב ובמעטפת הקרובה. 

במפה מספר 2 שלהלן ניתן לראות דוגמה נוספת לחלוקת מקטעי הרחוב לפי צפיפות האירועים בהם:

מפה מספר 2 - ריכוז אירועים במקטעי רחוב )חלק מרחוב שלם( בעיר תל-אביב

במפה מספר 2 ניתן להבחין

בריכוזיות של אירועים מסוג

מסוים ברחובות תל אביב,

המסומנים בצבעים שונים:

קטעי רחוב שמסומנים בצבע

אפור - אין בהם אירועים;

קטעי רחוב שמסומנים בצבע

ירוק או כתום - יש בהם מעט 

אירועים; וקטעי רחוב שמסומנים

באדום, כחול ושחור הם אלו 

שבהם צפיפות האירועים גדולה. 

ניתן לראות שברוב המקומות 

יש מעט אירועים או שבכלל

אין בהם אירועים. כלומר,

הפשיעה בעיר מרוכזת במספר

מקטעי רחוב באזורים אורבניים.

ם
חיי

ת 
כו

אי
עי 

רו
אי

ב
ת 

מו
ח

ת 
דו

קו
 נ

ל
ד
מו



33 32
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

השיטה - אופן קביעת הנקודה החמה     
ניתן לחלק את תהליך קביעת הנקודות החמות לשלושה שלבים עיקריים:

שלב 1 - דירוג ראשוני של הנקודות החמות לפי כמות האירועים בכל נקודה.

שלב 2 - ביצוע בדיקות והתאמות על פי מספר חוקים אשר יפורטו בהמשך.

שלב 3 - דירוג סופי של הנקודות החמות וקביעת הנקודות החמות לכל תחנת משטרה.

שלב 1 - דירוג ראשוני של הנקודות החמות ומיון לפי כמות האירועים בכל נקודה

שהיו  ישראל  משטרת  של   )100 מוקד  )אירועי  הסיור  אירועי  כל  את  כלל  ההתחלתי  הנתונים  בסיס 

בשנה קודמת )2012( ומתוכם נשלפו רק אירועי "איכות חיים" )סל של 26 סוגי אירועים( כפי שפורט 

ומתוכם  בשנה  אירועים  מיליון   1.85 כ-  על  עומדת  המשטרה  מגיבה  אליהם  האירועים  כמות  לעיל. 

כמיליון אירועים הינם "אירועי איכות חיים". ההתמקדות באירועי איכות חיים אפשרה בניית בסיס נתונים 

רחב בפריסה ארצית. לאחר טיוב בסיס נתונים זה, מתבצעת הטלה מרחבית של הנתונים על גבי 

מפה ממוחשבת בשיטת גיאוקוד (Geocode) שבה ערכי הכתובת של המטלפנים למוקד 100 מקבלים 

קואורדינטות )נקודות ציון( במרחב. 

חמה  לנקודה  אותו  הופכת  אשר  רחוב  במקטע  האירועים  כמות   – הכניסה  סף  חושב  הבא,  בשלב 

אפקטיבית לטיפול. קרי, סכימת כמות האירועים בנקודה שגרמו לנקודה "להתנפח" או "להתחמם"  

ולהפוך לנקודה חמה קלאסית )או מקטע רחוב חם( בהתאם למאפיינים כגון גודל וצפיפות אירועים.

לאחר ביצוע ניתוח רגישות ארצי של סף הכניסה, סף הכניסה של שנת 2012 עמד על כ- 35 אירועים 

לנקודה. במספר קטן של תחנות קיים סף כניסה נמוך יותר, אך אלו מקרים חריגים מבחינה מבצעית. 

רוב הנקודות החמות הן בטווח של 45 עד 150 אירועים לנקודה חמה בשנה.

כמות  את  לראות  ניתן  האנכי  בציר  שלעיל:  להסבר  גרפית  דוגמה  לראות  ניתן   1 מספר  בתרשים 

הנקודות החמות. בציר האופקי ניתן לראות את סף הכניסה )כמות האירועים( באותן הנקודות החמות. 

לדוגמה: יש 50 נקודות חמות שבהן סף הכניסה הוא 45 אירועים.   

תרשים מספר 1 - נקודות חמות לפי סף כניסה של כמות האירועים
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 בנקודה החמה( כמות אירועים)סף כניסה 

בטבלה מספר 1 שלהלן מוצגים הנתונים )המספרים המדויקים( המופיעים בתרשים מספר 1.

טבלה מספר 1 - נקודות חמות לפי סף כניסה של כמות האירועים

סף כניסה- 

כמות אירועים

כמות הנקודות 

החמות 
אחוז מצטבר

20.61%עד 25 

309.70%עד 35 

5024.85%עד 45 

4538.48%עד 55 

4150.91%עד 65 

4564.55%עד 75 

3173.94%עד 85 

2180.30%עד 95 

1183.64%עד 105 

986.36%עד 115 

2393.33%עד 150 

1397.27%עד 200 

9100.00%עד 1,000 

      סה"כ 330 נקודות

שלב -2 ביצוע בדיקות והתאמות לפי כללים

מטרת שלב זה הינה לבחון את הדירוג הראשוני (Ranking) של הנקודות החמות אשר נעשה בשלב 

הקודם על פי שיקולים מתמטיים, גיאוגרפיים ומבצעיים. תהליך הגדרת הנקודות החמות ודירוגן נעשה 

באמצעות תוכנות סטטיסטיות ותוכנות GIS )מערכת מידע גיאוגרפית(.

לצורך כך, הוגדרו מספר כללים ועקרונות שהופעלו על כל הנקודות החמות, לאחר מיונן:

מגורים . 1 אזורי  לאתר  במטרה   - שוטר  ולא  בלבד  אזרח  הוא  למוקד(  )המטלפן  שהמודיע  נבדק 

שבהם איכות חיי האזרחים נפגעת בשל עבירות איכות חיים.

נבדקה צפיפות האירועים ל- 100 מטר בנקודה החמה - נקודה שבה 100 אירועים במקטע רחוב . 2

שאורכו 50 מ' הועדפה על נקודה שבה 120 אירועים במקטע רחוב שאורכו 300 מ'.

הוגבל אורך מקטע רחוב שהוגדר נקודה חמה - על מנת לאפשר לשוטרים יכולת שליטה אפקטיבית . 3

במקטע.

נקבע המרחק המינימלי בין כל שתי נקודות חמות – כדי למנוע הגדרת נקודות חמות צמודות זו לזו. . 4

נבדק פיזור רחב וממצה של הנקודות החמות בכל השטח של כל תחנת משטרה. . 5

נוכו נקודות חמות שנמצא כי באזורן גרים מטרידנים מוכחים )אזרחים המודיעים באופן סדרתי על . 6

אירועים שאין להם בסיס במציאות או שאין כל עבירה בגינם(.

נוכו נקודות שבהן הוכח כי ישנה אנורמליות אשר נובעת מטעויות בהזנת כתובות.. 7

הפעלת כללים אלו על כל הנקודות החמות הראשוניות הביאה לטיוב הנתונים וליצירת נקודות חמות 

מדויקות יותר במרחב.
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שלב 3 - דירוג סופי של הנקודות החמות וקביעת הנקודות החמות לכל תחנת משטרה

מטרת שלב זה הינה לדרג מחדש (Ranking) את הנקודות החמות לאחר טיובן.  הדירוג המחודש נעשה 

)בדומה לשלב הראשון( לפי כמות האירועים בכל נקודה חמה. בתום תהליך קביעת הנקודות החמות, 

זו  הנקודות החמות אשר בתחומן. רשימה  עם  ומדויקת לתחנות המשטרה  עדכנית  הועברה רשימה 

נועדה למקד את פעילות תחנות המשטרה, בתחום אכיפת עבירות איכות חיים. בתרשים מספר 2 - 

ניתן לראות תרשים זרימה אשר מתאר בקצרה את תהליך הגדרת נקודה חמה.

תרשים מספר 2 -תהליך הגדרת הנקודות החמות
בסיס הנתונים הארצי משנה קודמת,

ומתוכו שליפת אירועי איכות חיים

)שאזרחים דיווחו למוקד 100(

תלות באחוז גבוה של הזנות כתובת

תקינות והטלת הנתונים על גבי

 מפה גיאוגרפית 

בדיקת סף הכניסה של כמות

אירועים לקיום נקודה חמה

הצמדת האירועים למקטעי רחוב

ו"ניפוח" הרחובות לנקודות חמות

קביעת נקודות חמות לכל  יחידה,

לפי גודלה )עד 10 נקודות

חמות ליחידה(

 (Ranking) דירוג הנקודות החמות

לפי עקרונות שונים, במספר שלבים

וקבלת תוצר סופי

העברת רשימה עדכנית של נקודות

חמות לתחנות המשטרה, שקובעות

תכנית פעולה לקירור הנקודות

מדידת תחנות המשטרה על תוצאות

הטיפול בנקודות החמות במערכת

מפנה

תוצר התהליך שפורט בפרק זה הביא לפיתוח מדד "נקודות חמות באירועי איכות חיים". מדד זה שולב 

במערכת המדידה המשטרתית "מפנה", שמודדת את ביצועי תחנות המשטרה. לפירוט נוסף בנוגע 

למדד זה במערכת "מפנה" ראה פרק "נקודות חמות במערכת המדידה מפנה" בהמשך המאמר.

יש לציין כי בכל שנה מוגדרות נקודות חמות לכל תחנות המשטרה על בסיס נתוני השנה הקודמת. 

לפיכך, בכל שנה מתקבלת תמונה עדכנית של ריכוזיות הפשיעה )עבירות איכות חיים( בכל הארץ, 

ושיטות העבודה בתחנות מתעדכנות בהתאם.  

אופן הגדרת הנקודות החמות הצריך קשב ועבודה רבה עם קציני תחנות המשטרה. זאת לאור העובדה 

כי השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לא תמיד תואם לתוואי הפשיעה האמיתי בשטח. לפיכך, התהליך 

הושפע גם משיקול דעת וניסיונם המקצועי של קציני המשטרה בתחנות, ולא נקבע אך ורק לפי פלט 

התוכנה. 

מפה מספר 3 -– דוגמה למפת נקודות חמות 

במפה מספר 3 ניתן להבחין בדוגמה לנקודה חמה )באדום(, גודלה, כמות האירועים השנתית שבה 

העירוני  המרחב  כל  לניתוח  דומים  עזר  כלי  מקבלות  המשטרה  תחנות  העירוני.  במרחב  ומיקומה 

שבתחומן.

יישום הנקודות החמות בתחנות המשטרה
מחקר  שמדור  לאחר  מיד  מתחיל  המשטרה  בתחנות  החמות  בנקודות  הטיפול  תהליך  כאמור, 

וסטטיסטיקה מעביר את הרשימה העדכנית של הנקודות החמות לכל מפקד תחנה. 

על פי הנחייה של אגף המבצעים, הטיפול בנקודות החמות או במקטעי רחוב חמים מבוצע תוך שימוש 

 .(Goldstein, 1979) (POP - Problem  Oriented Policing)  "בשיטת "שיטור ממוקד בעיה

ם
חיי

ת 
כו

אי
עי 

רו
אי

ב
ת 

מו
ח

ת 
דו

קו
 נ

ל
ד
מו



37 36
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

בשיטה זו, המפקדים המקומיים מזהים את גורמי הבעיות בנקודות החמות על ידי ניתוח הנתונים הקיימים 

במערכת "מפנה". הנתונים במערכת מספקים מידע עדכני בנוגע לכל נקודה חמה: כמות האירועים 

בנקודה, השוואה לתקופה מקבילה אשתקד, סוגי האירועים, מימד הזמן )תאריך, יום, שעה( טלפונים 

של הפונים למוקד המשטרה והכתובת המדויקת שלהם. 

ניתוח מעמיק של הנתונים הקיימים במערכת "מפנה" יכול לסייע רבות בזיהוי מגמות חריגות במימד 

וזיהוי מקומות בעיתיים )מחוללי פשיעה( באזור הנקודה  הזמן, איתור מתקשרים סדרתיים )מטרידים( 

החמה. למעשה, מערכת "מפנה" מהווה כלי תומך לזיהוי שורש הבעיה בכל נקודה חמה. לאחר זיהוי 

לרוב,  לאזור המדובר.  מגיעים  הנקודה החמה  ל"קרר" את  שוטרי התחנה האחראים  שורש הבעיה, 

ההגעה לנקודה החמה היא לצורך למידת השטח והכרות כללית עם האזרחים הגרים באזור. בנוסף, 

במערכת המבצעית של אירועי מוקד 100, מתקבלת התראה בזמן אמת על אירוע שמתרחש בנקודה 

חמה.

הנקודה.  ל"קרר" את  שוטרי תחנות המשטרה במטרה  יזום של  טיפול  בשלב הבא, מתחיל תהליך 

ועם גורמים ציבוריים באזור  ולרוב נעשות תוך שיתוף פעולה עם הקהילה  שיטות הטיפול הן מגוונות, 

)רשות מקומית, תושבי האזור ועוד(. שיתוף הפעולה עם גורמים נוספים מחוץ למשטרה חשוב מאוד 

והשגת המטרה  קבוע  מצוקה באופן  אזרחים המביעים  הדוק עם  בניית קשר  יישוב סכסוכים,  לצורך 

הראשית - שיפור השירות ורמת איכות החיים של אזרחי מדינת ישראל. יש לציין כי שיטת פעולה זו שונה 

מהשיטה המסורתית לפיה שוטרי הסיור מטפלים בנקודה החמה על ידי הגברת נוכחות בלבד. ניתן 

לתאר את תהליך יישום מדד נקודות חמות באירועי איכות חיים בתרשים מספר 3 שלהלן:

תרשים מספר 3 - תהליך יישום הטיפול בנקודה החמה בתחנות משטרה

טבלה מספר 2 מציגה דוגמה של שלושה מקטעי רחוב חמים בתחנת נינווה2,  מאפייני המקטעים  ודרכי 

הפעולה האפשריות לקירורם.

2 בסיס הנתונים והשמות הינם בדויים, אך מבוססים על מגמות, נתוני אמת ושיטות קיימות
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 נקודות חמות
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לנקודה החמה 
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הנקודה 
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 קהילה וציבור

טבלה מספר 2 - דוגמה לטיפול במקטעי רחוב חמים בתחנת נינווה

 מספר

מקטע

 כמות

 אירועים

 למקטע

 בשנה

קודמת

 שם

רחוב

 אורך

 המקטע

במטרים

 כמות

 אירועים

 ממוצעת

ל-100 מ'

 אירועים עיקריים

)עבירות

איכות חיים(

אופן טיפול עיקרי

 כמות

 אירועים

 למקטע

 רחוב

 בשנה

הנוכחית

 % קירור

 בסוף

 השנה

הנוכחית

 רחוב190
56.5159.2א'

 הטרדה ,הפרת
 סדר, חניה

באיסור

 הפעלת מש"ק אזורי,
 תעדוף זמני הגעה
 ושיפור השילוט מול

העירייה

12-86.7%

 רחוב268
 סכסוכי שכנים164.141.4ב'

והפרעות מנוחה

 קיום שיחות עם
 המתלוננים והגברת
המעורבות בנקודה

65-4.4%

 רחוב391
הפרעות מנוחה154.259.0ג'

 שילוב של שיטור עירוני
  והפעלת מתנדבים,
 שימוש בהרתעת
 המצלמות על ידי

שילוט

25-72.5%

הגדרת מדד אפקטיביות הנקודה החמה )מאנ"ח(    
לאחר יישום שיטת הנקודות החמות בתחנות המשטרה ומדידת ביצועיהן במערכת "מפנה", עלה צורך 

לבחון את אפקטיביות המדד ולתת תוקף מדעי לאפקטיביות של השיטה.

לצורך כך, חוליית מיפוי גיאוגרפי במדור מחקר וסטטיסטיקה פיתחה מדד אפקטיביות הנקודה החמה 

.EMISH -  Effective Measurement In Hot Spot  : מאנ"ח(, ובאנגלית(

לשאר  ביחס  בנקודה החמה  האירועים  עומס  - משקף את  בנפרד  לכל תחנה  - שמחושב  המאנ"ח 

האירועים בכל גזרת התחנה. 

המדד נבנה בשלושה שלבים:

בשלב הראשון חושב היחס בין סכום אורך מקטעי הרחוב בנקודות החמות בתחום התחנה )בק"מ( . 1

לבין סך אורכי הרחובות העירוניים בתחנה )בק"מ(. לדוגמה: אם סך אורכי הרחובות העירוניים 

בתחום התחנה הוא 900 ק"מ, וסך אורכי מקטעי הרחוב בנקודות החמות בתחנה הוא 2 ק"מ, אזי 

היחס המתקבל הוא 0.2%.

= 0.2%2  
900

סכום אורך מקטעי הרחוב בנקודות החמות בתחום התחנה )בק"מ(
          סך אורכי הרחובות העירוניים בתחנה )בק"מ(

כל . 2 בנקודות החמות בתחום תחנת המשטרה לסך  האירועים  בין סך  היחס  חושב  בשלב השני 

האירועים בתחום התחנה. לדוגמה: אם סך האירועים )שיחות טלפון למוקד 100( בתחנה הוא 20,000 

 וסך האירועים הרלוונטיים בכל הנקודות החמות בתחנה הוא 1,000, אזי היחס המתקבל הוא 5%.

= 5%     1,000    
20,000

סך האירועים בנקודות החמות בתחום תחנת המשטרה
          סך כל האירועים בתחום התחנה

בשלב השלישי מחושב היחס בין שני השלבים הקודמים -  היחס בין האירועים החמים )שלב 2( לבין . 3

היחס בין אורכי רחובות )שלב 1(. לפי הדוגמה לעיל מתקבל יחס של פי 25 )5% לחלק ב- 0.2%( 

וזהו ערך המאנ"ח עבור התחנה הנמדדת בדוגמה הנ"ל.

= 255%  
0.2%

היחס בין האירועים החמים )שלב 2(
  היחס בין אורכי רחובות )שלב 1(

=
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ערך המאנ"ח שחושב בדוגמה שלעיל מעיד על כך שצפיפות האירועים בעבירות איכות חיים בנקודות 

החמות בתחנה הנמדדת הוא פי 25 לעומת פיזור האירועים על פני המרחב האורבאני של התחנה. 

במילים אחרות, מדד הנקודות החמות אשר הוגדר לתחנה אכן מייצג בצורה אפקטיבית וממוקדת את 

תופעת אירועי איכות חיים בכל שטח התחנה.

בנקודות  הטיפול  כך  יותר,  גדול  מסוימת  בתחנה  המתקבל  המאנ"ח  שערך  ככל  מדעית,  מבחינה 

החמות שהוגדרו במדד חיוני יותר על מנת לשפר את רמת החיים של אזרחי התחנה.

למעשה, כל עוד ערך המאנ"ח המתקבל גדול מ-1, ישנה תועלת בהתמקדות בנקודות החמות על פני 

נקודות אחרות. קרי, השיקול בריכוז המשאבים והטיפול בנקודות החמות עדיף בהיבטי עלות-תועלת .

בטבלה מספר 3 שלהלן מוצגות דוגמאות של חישוב המאנ"ח עבור 4 תחנות משטרה. 

תחנת  של  החמות  בנקודות  האירועים  סך  בין  היחס  הבאים:  הנתונים  מוצגים  כך  לצורך 

הרחוב  מקטעי  אורך  סכום  בין  והיחס   ,(P2) התחנה  בתחום  האירועים  כל  לסך  המשטרה 

 .(P1) בק"מ  בתחנה  הרחובות  אורכי  לסך  בק"מ  התחנה  בתחום  החמות   בנקודות 

הנוסחה מחשבת את היחס בין האירועים למקטעי הרחוב: 

טבלה מספר 3 -– דוגמה לחישוב מדד אפקטיביות נקודה חמה )מאנ"ח( בתחנות משטרת ישראל

שלב 2שלב 1

תחנה

כמות 

נקודות 

חמות

(N)

 אורך כל
 הנקודות
החמות

)במטרים(
(HL)

אורך כל
  הרחובות
העירוניים
)במטרים(

(UL)

אחוז אורך
   הנקודות
מאורך

  הרחובות
בתחנה

(P1)
=(HL/UL)*100

 כמות
כוללת
 של 

אירועים
 בכל 

 הנקודות
החמות

(HS)

 כמות
כוללת

  של
 האירועים

 מסל
 האירועים
ברחובות
  העירוניים
בתחנה

(US)

 אחוז
 כמות

 האירועים
בנקודה חמה

  מכלל
 האירועים
בתחנה

 (P2)
=(HS/US)*100

מדד
 אפקטיביות
 נקודה חמה
)מאנ"ח(

(M)
=(P2/P1)

101,575.80453,721.900.35%1,01820,0895.07%14.6א

101,083.40355,548.100.30%5677,4617.60%24.9ב

101,454.30368,032.000.40%83713,1936.34%16.1ג

101,981.60322,083.300.62%62010,4585.93%9.6ד

(HS/US)

(HL/UL)

P2

P1
M =                =

על פי הטבלה המוצגת לעיל, ניתן לראות כי ערכי המאנ"ח שהתקבלו גבוהים יחסית )מעל 1(. 

בפריסה ארצית, החציון של ערך המאנ"ח עומד על 13.4 והממוצע הוא 29.7.

הנקודות החמות  )כלומר מדד  כך שהנקודות החמות שהוגדרו  על  גבוהים המעידים  ערכים  הם  אלו 

חיים  איכות  אירועי  להורדה משמעותית של  יביא  בהן  וטיפול ממוקד  "מפנה"( אפקטיביות  במערכת 

בפריסה ארצית לכלל תחנות המשטרה הנמדדות )"קירור הנקודות"(.

מדד מאנ"ח מחזק את התיאוריה לפיה תופעת ריכוזיות הפשיעה קיימת גם באירועי "איכות החיים" 

בישראל )ראה דוגמה לעיל(. 

נקודות חמות במערכת המדידה "מפנה"
המשטרה(  תחנות  כל  )בהן  המשטרה  יחידות  את  מודדת  "מפנה"  המשטרתית  המדידה  מערכת 

בתחומים שונים, ומאפשרת למפקדים לנתח את פעילותן. אחת היכולות של מערכת "מפנה"  היא 

לתת למפקדי התחנות תמונת מצב עדכנית על ביצועיהם, לרבות משוב על מידת עמידתם ביעדים 

שהוגדרו להם במדדים השונים. מערכת "מפנה" הינה מערכת ממוחשבת, דינאמית, עדכנית, פשוטה 

וזמינה למפקדים בכל הדרגות. שלושת ענפי המדידה הראשיים במערכת משקפים את יעדי הארגון: 

הרתעה, שירות פנים ושירות חוץ. ענף שירות החוץ מורכב ממספר מדדים אשר המשותף ביניהם הוא 

שיפור השירות לאזרח והעלאת רמת אמון הציבור במשטרת ישראל.

במסגרת ענף שירות החוץ, רוב תחנות המשטרה נמדדות במדד הנקודות החמות. לכל תחנה הוגדרו 

עד עשר נקודות חמות בהתאם לגודל התחנה. במערכת "מפנה" מוצג באופן מקוון מבסיס הנתונים 

המשטרתי, מידע רב, מאוד מפורט ומדויק בנוגע לנקודות החמות, עד לרמת האירוע הבודד בנקודה: 

מעגל"  "סגירת  לצורך  המודיע  של  הטלפון  מספר  ואף  ותאריך  שעה  מדויקת,  כתובת  האירוע,  סוג 

אפשרית. המידע הקיים במערכת "מפנה" מאפשר למפקדים לבצע הערכות מצב, לתכנן דרכי פעולה 

שונות ותכניות תקיפה. 

 שיטת המדידה של התחנה ומתן ציון תקופתי לביצועיה
המדידה בכל תקופה היא בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד באופן מצטבר עד לסוף השנה. זאת 

כדי למנוע עיוותים במדידה שנובעים מאירועים חריגים במימד הזמן אשר משנים את תמונת האירועים 

במרחב, כגון: חגים, חופשות ועונות השנה.  

הציון נע בין 0 ל 100. ציון 100 מקבלת יחידה שהצליחה להוריד את כמות האירועים בכל נקודה חמה 

לפחות ב-  25% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד; ציון 80 משמעו הורדת כמות האירועים ב- 20% 

וכך הלאה באותו היחס. 

הציון מפוצל לשני חלקים:

     50% מהציון - מדידת הירידה בכמות הכוללת של האירועים לעומת אשתקד.  •

                       היעד: ירידה של 25% לעומת אשתקד.

50% מהציון - ברמת הנקודה החמה הבודדת: מדידת הירידה בכמות האירועים בכל נקודה    •

                   לעומת אשתקד תוך חישוב ציון ממוצע רגיל לכלל הנקודות. 

                         היעד: ירידה של 25% לעומת אשתקד.
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זו השנה השנייה שהמדד "נקודות חמות באירועי איכות חיים" נמצא במערכת מקוונת. נכון לכתיבת 

)נובמבר 2013( רובן המוחלט של תחנות המשטרה הצליחו לקרר את הנקודות החמות  שורות אלו 

שהוגדרו להן. הציון הארצי ב- 2013 היה 88 ; כמות כל האירועים בנקודות החמות ירדה ב- 33%  מכ- 

18,000 אירועים בנקודות החמות בשנת 2012 לכ- 12,000 אירועים בנקודות החמות בשנת 2013. 

כמו כן, מתוך כ- 319 נקודות שהוגדרו בשנת 2013 קוררו 256 נקודות הAמהוות 80% מכל הנקודות 

החמות בפריסה ארצית. 

בשנת 2013 חל שיפור משמעותי בנקודות החמות באירועי איכות חיים בכל הארץ;  אירועים רבים, 

אשר היוו מטרד לאזרחים בשנת 2012, קוררו )הופחתו או נעלמו( בשנת 2013. העמידה ביעד הארצי 

שנקבע היתה הודות לפעילות ממוקדת ויזומה של צוות השוטרים מתחנת המשטרה המקומית )קצינים 

ונגדים( בשיתוף גורמי אכיפה, העירייה והקהילה. יש לציין כי בנקודות שטרם קוררו )כמות האירועים 

בהן לא ירדה מספיק בשנת 2013 ביחס ליעד שהוגדר( מושקע מאמץ רב של כל הגורמים, בהתאם 

לתכנית הפעולה שנקבעה. 

יתרון בולט נוסף בשימוש בשיטת הנקודות החמות טמון בעובדה שתחנות המשטרה קיבלו כלי עבודה 

תומך פשוט, זמין ומקוון למיקוד הפעילות וייעול חלוקת המשאבים. 

לאור הגדלת הפעילות בשיטת הנקודות החמות וההצלחה במדד זה, עולות מספר שאלות: 

- כיצד ניתן לדעת האם ההצלחה היא מקרית או נובעת מטיפול ממוקד? 

- כיצד ניתן לדעת שאין "נדידה" של הנקודות החמות "מעבר לפינה"? 

שאלות אלו חשובות לבחינת כדאיות המשך העבודה לפי שיטת הנקודות החמות ולבחינת האפקטיביות 

של השיטה. לצורך כך חוליית מיפוי גיאוגרפי במדור מחקר וסטטיסטיקה החלה במחקר מקיף בנושא 

בשנת 2013. בהמשך מאמר זה מוצגים ממצאים ראשונים של המחקר. תוצאות המחקר המלא יוצגו 

לסגל הפיקוד הבכיר במשטרת ישראל בתום ביצוע המחקר. בהתאם לממצאי המחקר המלא יתקבלו 

החלטות בנוגע להמשך הפעלת השיטה בתחנות המשטרה בשנים הבאות. 

המחקר המלווה לבדיקת אפקטיביות הנקודות החמות בשנת 2013
 Sherman)  ניסויים בעולם הראו כי בהשוואה לקבוצות ביקורת, שיטור בנקודות חמות נמצא מועיל ויעיל

Braga et.al, 2012;and Weisburd 1995) לצורך מזעור תופעות פשיעה. כל זאת, מבלי שהפשיעה תנדוד 

.(Braga and Bond 2008; Bowers et al ,2011;Weisburd et. Al, 2012) מסביב לפינה

על מנת לתת תוקף מחקרי לתוצאות המדידה והטיפול המשטרתי של הנקודות החמות בשנת 2013 

ניסוי שדה מבוקר בפריסה ארצית. מטרת הניסוי היא לבדוק האם  יעילות השיטה, בוצע  ולבחון את 

הייתה הצלחה בקירור הנקודות החמות והאם ההצלחה לא הייתה מקרית. מערך הניסוי בנוי מנקודות 

חמות הידועות לפיקוד התחנה ומנקודות חמות סמויות המשמשות כקבוצת ביקורת. בשיטה זו, הוקצו 

כמעט לכל תחנת משטרה סט של נקודות חמות בזוגות –נקודות שבהן הן מתמקדות בשגרה )קבוצת 

הניסוי( אל מול נקודות שאותן הן לא מכירות )קבוצת הביקורת(. נקודות הביקורת דומות לנקודות הניסוי 

במאפייניהן הגיאוגרפים, בגודלן ובכמות האירועים שבהן. 

 החלוקה נעשתה בקפידה, על פי מתודולוגיה בשיטת RCT's  (Randomized Controlled Trials) ו -   

 .(Sherman and Weisburd, 1995; Braga and Bond, 2008).Matched Pairs

 נכון לתחילת שנת 2013, נקבעו כ- 319 נקודות חמות מבצעיות בתחומן של רוב תחנות המשטרה.

להן הותאמו  דהיינו  בניסוי,  חמות משתתפות  נקודות   246 כ-  הנקודות החמות שהוגדרו,  כלל   מתוך 

 נקודות ביקורות תואמות. לצורך בניית קבוצת הביקורת, הוגדרו 246 נקודות חמות סמויות, נוספות

 ל- 319 אשר נמדדות במערכת "מפנה".
כאמור, הנקודות החמות שבקבוצת הביקורת נבחרו בשיטת RCT's אשר כוללת מספר חוקים  וכללים 

שיש לפעול לפיהם. להלן מספר דוגמאות למאפיינים שעל פיהם נקבעו הזוגות של הנקודות החמות 

)ניסוי מול ביקורת( לפי שיטת RCT's: הקפדה על הומוגניות באפיון כל זוג נקודות, מרחק מינימלי בין 

נקודה לנקודה,  צפיפות אירועים דומה ל 100 מ', כמות אירועים דומה, אורך הנקודה דומה ועוד. 

בטבלה מספר 4 שלהלן מוצגת השוואה ארצית בין כלל הנקודות שבקבוצת הניסוי לבין כלל הנקודות 

שבקבוצת הביקורת.

טבלה מספר 4 - השוואה ארצית בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת בחתכים שונים

שיטת
Randomized 

Controlled Trials

 כמות
 נקודות
ארצית

כמות אירועים
 צפיפות אירועים

ל- 100 מ'
 

אורך הנקודה

 סטייתממוצע
 סטייתממוצעתקן

 סטייתממוצעתקן
תקן

24673.6333.9770.5068.49142.5133.97 ניסוי

24674.0035.6273.9667.71138.3035.62ביקורת

73.8134.8072.2368.12140.4134.80ממוצע

פער
 בין קבוצת הניסוי
לקבוצת הביקורת

0.371.653.470.794.221.65

וביקורת( דומות  )ניסוי  ניתן לראות בעמודות שבטבלה מספר 4 שלעיל כי הנקודות בשתי הקבוצות 

ניסוי  ניתן לבצע  הודות לכך  בין החתכים השונים הם מזעריים עד אפסיים.  וכי הפערים  במאפייניהן, 

איכותי מבחינה סטטיסטית. נמצא כי סטיות התקן של קבוצת הניסוי היו דומות לסטיות התקן בקבוצת 

הביקורת.
RCT's של תחנה מסוימת  נקודות חמות בשיטת  דוגמה לאפיון שתי  בטבלה מספר 5 שלהלן מוצגת 

וחלוקת הנקודות החמות לקבוצת ניסוי וביקורת.
RCT's טבלה מספר 5 -  אפיון נקודות חמות בתחנה מסוימת בשיטת

 כמותקוד נקודהסוג הקבוצה
אירועים

 צפיפות
  אירועים

ל- 100 מ'

 אורך
 הנקודה
במטרים

68412247.08259.11ניסוי

67910649.72213.21ביקורת

6859747.63203.67ניסוי

6969266.46138.42ביקורת
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קיומן.  יודעת על  נקודות שהתחנה אינה  : הנקודות החמות בקבוצת הביקורת הן  עבור סוג הקבוצה 

נקודות הניסוי הן הנקודות המבצעיות שהתחנה אמורה לטפל בהן.

שכבת  עדכני,  אוויר  תצלום  מידע:  בשכבות  שימוש  ידי  על  הגיאוגרפית,  ברמה  גם  נבחנו  הנקודות 

רחובות, שכבת מוסדות ציבור ועוד.

תוצאות ראשוניות של המחקר3
התוצאות הראשוניות של המחקר מעידות על הצלחה של תחנות המשטרה שנבדקו )"קירור הנקודות"(. 

בתרשים מספר 4 שלהלן מוצג מדד נקודות חמות של תחנת משטרה מסוימת. בתחנה זו הוגדרו 10 

נקודות חמות. כמות האירועים בנקודות החמות בקבוצת הניסוי )מסומנות בתרשים בצבע כחול( ירדו 

משמעותית, כלומר הטיפול הממוקד ברוב הנקודות החמות שהוגדרו בתחנה המסוימת הביא לקירורן. 

בצבע  בתרשים  )מסומנת  הביקורת  בקבוצת  החמות  הנקודות  ברוב  האירועים  כמות  זאת,  לעומת 

אדום( עלו. ב- 9 נקודות מתוך 10 הנקודות החמות שנבדקו בניסוי קיימת מגמת הצלחה. בהמשך, 

יבחנו פרמטרים נוספים בתחנות המשטרה שבהן בוצע הניסוי, כגון השוואה של כל אירועי מוקד 100 

שהיו בשטח הטריטוריאלי של תחנת המשטרה מול שנה קודמת.

תרשים מספר 4- השוואה בין נקודות חמות - קבוצת הניסוי מול קבוצת הביקורת 

-31.60%

-52.20%
-38.50%

-9.10%

-65.50%

75.00%

10.30%

-40.90%

3.00%

-14.90%

57.10%

10.50%
0.00%

-4.30%

76.90%

130.00%

-46.90%

140.00%

0.00%

34.50%

12345678910

ניסוי
ביקורת

התואמות מספרי הנקודות

האירועים בהשוואה לתקופה מקבילה   אחוז השינוי בכמות

 3 המחקר בוצע במהלך שנת 2013. התוצאות המוצגות הן תוצאות ראשוניות בלבד של תחנת משטרה אחת על 

  בסיס נתוני מחצית ראשונה בלבד. 

סיכום 

מודל הנקודות החמות באירועי איכות חיים עונה על צורך מבצעי שקיים במשטרת ישראל ומאפשר 

השיטור  באירועים.  ועמוסים  קטנים  באזורים  ועבודתם  משאביהם  את  למקד  המשטרה  לתחנות 

ישירות על רמת  בנקודות החמות מהווה כיום חלק בלתי נפרד מעבודת תחנות המשטרה ומשפיע 

איכות החיים של התושבים. 

תהליך אפיון הנקודות החמות באירועי איכות חיים כפי שהוצג במאמר, חיזק את ההנחה כי גם בישראל 

קיימת ריכוזיות פשיעה במקומות שונים בארץ, לרבות בעבירות איכות חיים. לצורך הטיפול בתופעה 

נבנה מדד  בסיסן  ועל  ברוב תחנות המשטרה,  חמים(  רחוב  )ו/או מקטעי  חמות  נקודות  הוגדרו  זו, 

נקודות חמות באירועי איכות חיים המוצג במערכת המדידה "מפנה". תהליך קביעת הנקודות החמות 

בכל תחנת משטרה נעשה בצורה יסודית תוך שיתוף הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בארגון והגורמים 

המבצעים בתחנות המשטרה. 

לצורך בחינת אפקטיביות מדד נקודות חמות ופריסת הנקודות החמות בהתאם, פותחו שיטות מקומיות 

הנתמכות בספרות העולמית. שיטות אלו מאפשרת מיקוד פעילות והשגת התוצאות הרצויות- ירידה 

משמעותית בכמות אירועי איכות חיים. בנוסף לכך, חוליית מיפוי גיאוגרפי במדור מחקר וסטטיסטיקה 

בנתה מדד חדש לבחינת האפקטיביות של הנקודות החמות- מאנ"ח. 

יצירתיות  -  "קירור" המקטעים החמים התאפשר הודות לאפיון המדעי של הנקודות בשיטות  השנה 

וחדשניות, יחד עם פעילות ממוקדת של צוות התחנה. לאחר הפעילות המשטרתית היזומה נרשמה 

בישראל  הנקודות החמות  הכוללת בכלל  האירועים  כ-33% בכמות  ירידה של  סוף השנה  לקראת 

בהשוואה לשנה אשתקד. זו השנה השנייה שבה משטרת ישראל מיישמת כלי גיאוגרפי שפותח על 

זמינים למפקד במערכת המדידה  . כלל הנתונים  גיאוגרפי - מבצעי  ומהווה מדד  ידי מחקר מעמיק 

"מפנה".

ונתוני מערכת המדידה "מפנה" מראים על הצלחה בקירור הנקודות החמות באירועי  תוצרי המודל 

איכות חיים בשנים 2012-2013. אנו מאמינים כי תוצאות המחקר הסופיות של המחקר המלווה אשר 

עתידי  בניתוח  ישראל  למשטרת  ויסייעו  השיטה,  אפקטיביות  על  אור  ישפכו  במאמר  בקצרה  הוצג 

ויצירתיות בתחום המיפוי  של אירועי הפשיעה ואיכות חיים. כמו כן, הטמעת שיטות חדשות, מגוונות 

הגיאוגרפי ככלי לקבלת החלטות והתמודדות התחנה בארגון וייעול המשאבים בטיפול ממוקד בעיה, 

יתרמו רבות להגברת אמון הציבור במשטרת ישראל.

תודות:

רפ"ק אמיר בלכר מאגף המבצעים על היוזמה המבצעית, האפיון והובלת תחום הנקודות החמות מול 

יחידות השטח. 

פרופ' דייויד וייסבורד וד"ר ברק אריאל מהאוניברסיטה העברית על הליווי וההדרכה במחקר המלווה 

בשנת 2013 
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סקר נפגעי עבירה 2012
סמי קרוננפלד1

תקציר

משטרת ישראל, כחלק ממלחמתה בפשע ובעבריינות, ובמטרה לשפר את תפקודה פועלת לגיבוש 

תמונת מצב אמיתית ומקיפה של הפשיעה בישראל. נתוני הפשיעה שיש למשטרת ישראל מתבססים 

ברובם על מספר תיקי החקירה שהמשטרה פותחת בעקבות דיווח של אזרחים על עבירה שבוצעה. 

על סמך נתונים אלה יכולה  המשטרה לשפר את עבודתה ואת השירות לציבור. מידע זה חשוב גם 

אולם,  צרכיהם.  לפי  שימוש  בו  שעושים  הרחב,  לציבור  וכמובן  ואחרים  ציבוריים  ממשלתיים,  לגופים 

הנתונים העולים מתיקי החקירה ומדיווחי האזרחים אינם כוללים נפח גדול של פעילות עבריינית, אשר 

קורבנותיה לא דיווחו למשטרה על היפגעותם. על מנת לגבש תמונת מצב של הפשיעה הבלתי מדווחת 

בישראל, עורכת המשטרה  בשנים האחרונות סקר נפגעי עבירה. סקר זה משקף את שיעורי ההיפגעות 

של הציבור מעבירות שונות, את אחוזי הדיווח למשטרה ואת הסיבות לאי דיווח של האזרחים. נושאים 

אלו קשורים קשר הדוק לסוגית אמון הציבור, סוגיה אשר הוכרזה על ידי מפכ"ל המשטרה כיעד ארגוני 

בשנת "המפנה" 2012.  

סקר נפגעי עבירה 2012, המוצג במאמר זה, נערך בין אמצע דצמבר 2012 לסוף ינואר 2013, והוא 

המקיף ביותר שנערך עד היום, כ-10,000 נשאלים. ניתוח הסקר מצביע על מספר תובנות מרכזיות 

ובראשן מגמת שיפור בכל הנוגע לאחוזי הדיווח ולאמון הציבור במשטרת ישראל.

רקע

מדידת פשיעה והשפעותיה התבססה בעבר כמעט רק על נתוניהן של רשויות האכיפה והחוק. בעשורים 

אלו  בנתונים  די  אין  כי  ואקדמאיים כאחד,  אכיפה  אנשי  האחרונים התפתחה הסכמה רחבה בקרב 

השלטת  התפיסה  הפשיעה.  והשפעת  היקף  אופי,  בדבר  ומלאה  אמיתית  מצב  תמונת  גיבוש  לשם 

 (Crime כיום  קובעת כי את בסיסי המידע והנתונים של רשויות החוק יש לשלב עם סקרי נפגעי עבירה

(Victims Survey. אינטגרציה כזו מאפשרת יצירת הבנה מקיפה ומעמיקה יותר של בעיית הפשיעה, וגם 

ניתוח והשוואה חוצי מדינות. )רגב, 2009(.

האזרח  של  היפגעותו  ובראשם  הפשיעה  תופעת  של  שונים  אספקטים  בוחנים  עבירה  נפגעי  סקרי 

מעבריינות והיקפי הדיווח על היפגעות לרשויות האכיפה הרלוונטיות. סקרי נפגעי עבירה עשויים לבחון 

עבירה  בקורבנות  תמיכה  האכיפה,  ברשויות  אמון  פשיעה,  מגמות  מעבריינות,  פחד  כגון  סוגיות  גם 

ודעות הציבור ביחס לענישה ושיקום.

1צוער במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגר .M.A ביחסים בין 

-לאומיים, האוניברסיטה העברית.

2
0
1
2
ה 

ר
בי

ע
עי 

פג
 נ

ר
ק
ס



47 46
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

באופן מסורתי, סקרי נפגעי עבירה מתמקדים בניתוח מגמות של סוגי עבירות שאליהן חשוף האזרח 

בחיי היום-יום. ספקטרום העבירות נע בין עבירות קלות יחסית כגון כייסות ומסתיים בעבירות חמורות 

כגון גנבת רכב  או תקיפה פיזית. הסקרים נמנעים בדרך כלל מהתייחסות לסוגי עבירות בעלי פגיעה 

. (Van Djik, 2007) והשפעה קולקטיבית, כגון הברחות סמים, שחיתות או פשע מאורגן

  International-ברמה הבין-לאומית, הפלטפורמה המרכזית העוסקת במדידת נפגעי עבירה היא ה

פשיעה   לנושא  האו"ם  של  המחקר  זרוע  בחסות   נערך  אשר   ,Crime Victims Survey (ICVS)

של  בין-לאומית  השוואה  יאפשרו  אשר  קבועים,  אומדנים  לייצר  במטרה  ב-1987  החל   .2UNICRI1

מגמות פשיעה ונכון להיום נערכו חמישה סבבי דגימה )1989, 1992, 1996, 2000, 2004-5(, אשר כללו 

יותר מ-80 מדינות )Van Djik, Van Kesteren and Smit Paul, 2008). נוסף על הסקר הבין-לאומי, 

וגם  הולנד,  בריטניה,  הברית,  בהן: ארצות  לאומיים,  מקיימות סקרים  בעולם המערבי  רבות  מדינות 

האיחוד האירופאי )כגוף(. 

בישראל, סקר נפגעי העבירה הראשון נערך ב-1979 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( 

בשיתוף ובמימון של המשרד לביטחון פנים )משרד המשטרה דאז(. הלמ"ס ערך סקרים נוספים בשנים 

1981, 1990 ו-2001 )בשנה זו נדגמה לראשונה גם האוכלוסייה הלא יהודית בישראל( )שלין, 2001(. 

שנה.  מדי  הלמ"ס  מקיים  אותו  החברתי"  מה"סקר  כחלק  העבירה  נפגעי  סקר  שולב  מ-2002,  החל 

במסגרת הסקר, נשאלים המרואיינים על היפגעותם מעבירות של גנבת רכב, גנבת חפצים מהרכב, 

גנבה מדירה, גנבה ללא שימוש בכוח, תקיפה גופנית והטרדה מינית במהלך השנה החולפת. במידה 

ההיפגעות  על  למשטרה  דיווח  האם  גם  נשאל  הוא  העבירות,  מאחת  נפגע  אכן  כי  מדווח  והמרואיין 

)הלשכה המרכזית לסטיסטיקה, 2011(.

משטרת ישראל, ביצעה לראשונה באופן עצמאי סקר נפגעי עבירה בשנת 2008. הסקר נחלק לשני 

חלקים: סקר נפשות ) 3,514 מרואיינים בני 18+( וסקר משקי בית ) 3,407 ראשי משק בית(. הסקר 

בדק את היפגעותם של הנשאלים, מספר הפעמים שנפגעו, שיעור הדיווח למשטרה ואת הסיבות לאי-

דיווח. העבירות לגביהן נשאלו המרואיינים כללו: גנבת רכוש מבית, גנבת רכב, גנבת חלקים או חפצים 

מהרכב, ועבירות כלפי קטינים: גנבה אלימה ולא אלימה, אלימות, איומים ועבירות מין. סקר דומה נערך 

על ידי המשטרה גם ב- 2009 )רגב, 2009(.

סקר נפגעי עבירה 2012

סקר נפגעי עבירה של שנת 2012 נערך על ידי משטרת ישראל ממחצית דצמבר 2012 עד סוף ינואר 

2013 באמצעות מכון "דיאלוג". הסקר נערך כמעקב לסקרים של 2008 ו-2009 ובדומה להם, הוא חולק 

לשני סקרים נפרדים, סקר "נפשות" וסקר "משקי בית". מטרותיו המרכזיות של הסקר הן: 

 מאחת 	 האחרונה,  השנה  במהלך  הבית(,  ומשקי  )נפשות  הנפגעים  שיעור  על  מידע  קבלת 

העבירות שנבחנו. נתונים אלה נועדו להרחיב את הידע הקיים במשטרה על היפגעות הציבור 

מעבירות. 

 שיעור המדווחים למשטרה, מתוך הנפגעים מהעבירות. 	

 אופן הדיווח למשטרה וסיבות לאי-דיווח. 	

 תפיסות הציבור בנושא, במקרה של פגיעה מאלימות בעתיד.	

2 United Nations Interregional Criminal Justice Research Institute

סקר נפשות נערך בקרב 5,244 מרואיינים, אשר מהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה הבוגרת 

בגילאי 18 ומעלה בישראל. המדגם כלל 3,364 מרואיינים מקרב מגזר היהודים הוותיקים בארץ )מהווים 

64% מכלל המרואיינים(, 959 מרואיינים מקרב מגזר העולים )בקבוצה זו נכללו עולים ממדינות חבר 

העמים שעלו לאחר שנת 1990 והם מהווים 18.2% מכלל המרואיינים( ו- 923 מרואיינים מקרב המגזר 

הערבי )המהווים 17.6% מכלל המרואיינים(. המרואיינים נתבקשו לענות לגבי פגיעה אישית בהם בלבד 

ונשאלו לגבי היפגעות מעבירות במהלך שנת 2012, מספר הפעמים שנפגעו, מידת הדיווח למשטרה 

וסיבות לאי-דיווח. סוגי העבירות  אשר נבדקו בסקר זה הן: גנבה מחוץ לבית ללא שימוש בכוח,  גנבה 

או שוד של טלפון סלולארי )תופעה הנמצאת במגמת עלייה ועל כן נבדקה בסקר של 2012 לראשונה 

בנפרד  מעבירת הגנבה הכללית(, אלימות )איומים, תקיפה, דקירה, חטיפת תיק או שוד(,  עבירות 

מין )מעשה מגונה, אונס או ניסיון לאונס( ועבירות אחרות )כגון: הונאה, זיוף, הטרדה וסכסוכים(. טווח 

טעות הדגימה עבור סקר הנפשות הוא 1.38%±, ברמת מובהקות של 95% )טווח טעות הדגימה גדול 

יותר בתוך התאים הסטטיסטיים הקטנים(.

סקר משקי בית נערך בקרב 4,822 מרואיינים בגילאי 18 ומעלה אשר היוו מדגם ארצי מייצג של משקי 

)מהווים 64% מכלל  הוותיקים בארץ  היהודים  בית מקרב מגזר  בישראל. מהם: 3,088 משקי  הבית 

משקי הבית(, 1,037 משקי בית מקרב מגזר העולים משנת 1990 )מהווים 22% מכלל משקי הבית( 

הבית  ממשקי   62% ל-  הבית(.  משקי  מכלל   14% )מהווים  הערבי  המגזר  בקרב  בית  משקי  ו-697 

במדגם היה רכב במהלך שנת 2012 והם רואיינו גם לגבי עבירות רכב. כמו כן ב- 38% ממשקי הבית 

במדגם מתגוררים ילדים עד גיל 18, משקי בית אלו רואיינו גם לגבי עבירות כנגד ילדים. הסקר נערך 

תוך שמירה על יחסיות של אזורי מגורים והמרואיינים נתבקשו להתייחס בתשובותיהם לפגיעה ברכוש 

המשפחה או פגיעה בילדים. בסקר משקי הבית נבדקו עבירות של גנבת רכוש מהבית,  גנבת רכב, 

מילדי  סלולארי  טלפון  גנבת  לבית,  מחוץ  המשפחה  מילדי  גנבה  מהרכב,  חפצים  או  חלקים  גנבת 

)הונאה,  אחרות  ועבירות  ילדי המשפחה  כלפי  מין  עבירות  ילדי המשפחה,  כלפי  אלימות  המשפחה, 

הטרדה וסכסוכים(. טווח טעות הדגימה עבור סקר משקי הבית הוא ±1.44%, ברמת מובהקות של 95% 

)טווח טעות הדגימה גדול יותר בתוך התאים הסטטיסטיים הקטנים(.    

  

שלא כמו בסקרים הקודמים, בסקר 2012 בוצע עיבוי של מספר המרואיינים מהמגזר הערבי מעבר 

לחלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה הכללית וזאת לשם השגת מידע מספק אודות מגזר זה  

ובסקר משקי הבית ב-800 מרואיינים(.  עם  )בסקר הנפשות עובה המגזר הערבי ב-700 מרואיינים 

ונתוני המגזר הערבי מחושבים בהתאם לגודלם  זאת, תוצאות הסקר מוצגות לאחר שעברו שקלול, 

היחסי האמיתי באוכלוסייה הכללית. 
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תוצאות סקר הנפשות

14.6% מהמרואיינים בסקר הנפשות, המייצגים כ-760 אלף אזרחים בני 18+ בישראל, נפגעו במהלך 

שנת 2012 מאחת או יותר מהעבירות הבאות:

 גנבה מחוץ לבית )ללא שימוש בכוח( - נפגעו 6.5% מהמרואיינים )כ-340 אלף אזרחים בני 	

 .)18+

 גנבת טלפון סלולארי - נפגעו 3.9% מהמרואיינים )כ-205 אלף אזרחים בני +18(.	

 אלימות - נפגעו 3.4% מהמרואיינים )כ-180 אלף(.	

 עבירות מין -– נפגעו 0.5% מהמרואיינים.	

 עבירות אחרות )הונאה, סכסוכים, הטרדה( - נפגעו 3.0% מהמרואיינים )כ-155 אלף(.	

שיעור הנפגעים - אין שינוי מובהק בשיעור הנפגעים הכללי ב- 2012 בהשוואה לשנים 2008 ו-2009. 

עם זאת ישנה ירידה מובהקת בשיעורי ההיפגעות מגנבה מחוץ לבית בהשוואה לשנים 2008 ו-2009.

שיעור הדיווח למשטרה שיעור הדיווח בקרב הנפגעים עומד על 47% והוא גבוה באופן מובהק בהשוואה 

ו-2009. שיעור הדיווח הנמוך ביותר התקבל בנוגע לגנבת טלפונים סלולאריים )30%(  לשנים 2008 

והגבוה ביותר )62%( בעבירות אחרות )כגון הונאה, סכסוכים, הטרדה(. נתונים אלו הינם מובהקים. 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי הדיווח בין קבוצות האוכלוסייה השונות, למעט בנוגע לעבירות 

אחרות, בהן שיעור הדיווח של קבוצת העולים גבוה באופן מובהק )78%(.

 

תרשים מספר 1 - שיעורי המדווחים בעבירות השונות )סקר נפשות(23

 3 עבור העבירות גניבת טלפון סלולארי, אלימות ועבירות אחרות, לא ניתן להשוות את נתוני 2012 לנתוני השנים  

   הקודמות, אם משום שהסקר בעבר לא כלל את העבירות הללו )גניבת טלפון סלולארי ועבירות אחרות( ואם בשל 
  שינויים מהותיים באופן התשאול )אלימות(. 

42% 40% 

48% 
42% 

45% 

30% 

49% 

62% 

47% 

גניבות טלפון   גניבות מחוץ לבית
 סלולרי

 כ"סה עבירות אחרות אלימות

2008 2009 2012 

אופן הדיווח למשטרה מבדיקת אופן הדיווח למשטרה,  עולה כי 64% מהמרואיינים שציינו כי דיווחו על 

ידי הגשת תלונה בתחנת  זאת על  בני 18+ בישראל, עשו  הפגיעה, המייצגים כ-230 אלף אזרחים 

המשטרה. 28% מהמדווחים עשו זאת על ידי פנייה טלפונית והשאר )8%( פנו למשטרה בצורה אחרת 

)ראה תרשים 2(.

 תרשים מספר  2 - התפלגות אופן הדיווח למשטרת ישראל על הפגיעות בעבירות השונות )סקר

נפשות(34

הסיבות לאי דיווח למשטרת ישראל - באופן כללי ניתן לומר כי הסיבות השכיחות ביותר לאי דיווח 

יעיל ותפיסה כי  למשטרה הן: הנזק מהפגיעה היה קטן, למידה מניסיון קודם כי טיפול המשטרה אינו 

המשטרה אינה רוצה או אינה יכולה לטפל בפגיעה.

 4 שיעורי הגשת התלונה בעבירות אחרות לא מוצגים, משום שהנפגעים בעבירות אלו לא נשאלו אודות אופן הפנייה 

  שלהם למשטרה.
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62% 56% 

64% 

21% 
30% 37% 

28% 

9% 8% 7% 8% 

גניבות טלפון   גניבות מחוץ לבית
 סלולרי

 כ"סה אלימות

 פנו בצורה אחרת

 פנו טלפונית

 הגישו תלונה במשטרה

 

                    N=152                     N=57                   N=89                N=298 מספר מדווחים 
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טלפונים  לגנבת  בנוגע   )3 מספר  תרשים  )ראה  הנתונים  מניתוח   - סלולאריים  טלפונים  גנבת 

סלולאריים, עולה כי 70% מנפגעי עבירה זו כלל לא דיווחו למשטרה על הגנבה. הסיבה המובילה לאי 

דיווח למשטרה בנוגע לגנבת טלפון סלולארי הינה תפיסת הנזק כקטן ואינו שווה את הטרחה שבעירוב 

יכול  שאינו  כגוף  המשטרה  את  האזרח  מתפיסת  ישירות  נובעות  אחרות  בולטות  סיבות  המשטרה. 

או אינו מעוניין לטפל בבעיה באופן יעיל.  מתוך אלו שבחרו לערב את המשטרה, 62% הגישו תלונה 

בתחנת המשטרה, 30% פנו טלפונית ו- 8% פנו בצורה אחרת. מנתונים אלו ניתן להסיק כי ייתכן וקיים 

דיווח  לבין  בין הגשת תלונה בתחנה  והפרוצדוראלי  השוני המהותי  פער בהבנתם של האזרחים את 

באמצעים אחרים, כגון שיחה למוקד 100.  

תרשים מספר 3 - שיעורי היפגעות ודיווח -  גנבת טלפון סלולארי )סקר נפשות( 

תפיסת דיווח מפגיעה בעתיד סקר הנפשות בחן את תפיסת המרואיינים בנוגע לדיווח במקרה של 

היפגעות מאלימות פיזית בעתיד. מרבית המרואיינים )87%( סבורים )בטוח שכן/חושב שכן( שידווחו 

למשטרה במקרה וייפגעו. שיעור הסבורים שידווחו למשטרה נמוכים יותר )66%( באופן מובהק באלו 

שהותקפו בעבר. ייתכן כי יש בכך אינדיקציה לחוסר שביעות רצון של הנפגעים בעבר מאופן טיפולה 

של המשטרה במקרים אלו )ראה תרשים 4(.

5,220 בני 18 +
(באלפים)

3.9% מהם נפגעו
273-129 בני 18 +

(באלפים)
96.1% לא נפגעו

30% מהם דיווחו
1.1% מבני 18 +
87-30 בני 18 +

(באלפים)

70% מהם 
לא דיווחו

62% מהם הגישו תלונה
0.74% מבני 18 +
50-24 בני 18 +

(באלפים)

38% דיווח למשטרה
בדרך אחרת

סיבות עיקריות לאי דיווח:

31% מהן - הנזק היה קטן ולא שווה את הטרחה

26% מהן - במקרים כאלה המשטרה לא יכולה לטפל

16% מהן המשטרה אינה רוצה לטפל

15% מהן - מנסיון קודם למדתי שטיפול המשטרה לא יעיל

 תרשים מספר 4 - התפלגות תפיסת הדיווח למשטרה במקרה של אלימות פיזית בעתיד )סקר נפשות(

19.2% ממשקי הבית שנדגמו למחקר זה, המייצגים כ-425 אלף משקי בית בישראל, נפגעו במהלך 

שנת 2012 מאחת או יותר מהעבירות הבאות:

 גנבת רכוש מהבית - נפגעו 7.8% ממשקי הבית )כ-170 אלף משקי בית(.	

 גנבת רכב - נפגעו 1.6% )כ-35 אלף משקי בית(; 2.5% ממשקי הבית שברשותם רכב.	

 הבית 	 ממשקי   5.1% בית(;  משקי  אלף  )כ-70   3.2% נפגעו   –- רכב  חלקי  או  חפצים  גנבת 

שברשותם רכב.

 גנבה מילדי משק הבית - נפגעו 2.6% )כ-60 אלף משקי בית(; 6.9% ממשקי הבית שיש בהם 	

ילדים מתחת לגיל 18.

 גנבת טלפון סלולארי מילדי משק הבית -– נפגעו 2.1% )כ-45 אלף משקי בית(; 5.5% ממשקי 	

הבית שיש בהם ילדים מתחת לגיל 18.

 אלימות כלפי ילדי משק הבית -– נפגעו 1.8% )כ-40 אלף משקי בית(; 4.9% ממשקי הבית 	

שיש בהם ילדים מתחת לגיל 18.

 עבירות מין כלפי ילדי משק הבית - נפגעו 0.2% ; 0.6% ממשקי הבית שיש בהם ילדים מתחת 	

לגיל 18.

 עבירות אחרות )הונאה/סכסוכים/הטרדה( - נפגעו 5.7% )כ-125 אלף משקי בית(.	
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17% 

20% 
11% 

5% 
12% 

4% 11% 
4% 

 מאלה שלא נפגעו בעבר מאלימות מאלה שנפגעו בעבר מאלימות

 ת/לא יודע

 בטוח שלא

 חושב שלא

 חושב שכן

 בטוח שכן

87%

66%
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ירידות מובהקות בשיעורם של סך כל הנפגעים בלפחות אחת  ישנן  ו-2009,  בהשוואה לשנים 2008 

מהעבירות שנבדקו )19% לעומת 21% ו-22%( ובשיעור הנפגעים מגנבת חפצים או חלקי רכב )3% 

לעומת 8% ו-9%( )ראה תרשים 5(.

תרשים מספר 5 - שיעורי הנפגעים מכלל האוכלוסייה )סקר משקי בית( – השוואה לשנים קודמות54

      הבדל מובהק

שיעור הדיווח הינו 46% והוא דומה בהשוואה לשנים קודמות. עם זאת, בהשוואה לשנים 2008 ו-2009, 

 54%( רכוש מהבית  גנבת  לעבירות  בנוגע  הנפגעים(  )מקרב  הדיווח  מובהקות בשיעורי  ירידות  ישנן 

לעומת 66% ב-2009(, גנבת רכב )79% לעומת 95% ו-88%( וגנבת חפצים או חלקי רכב )30% 

לעומת 42% ו-38%(. מבין העבירות השונות, שיעורי הדיווח הגבוהים ביותר )באופן מובהק( התקבלו 

בנוגע לגנבת רכב )79%( )ראה תרשים 6(. 

 5 בנוגע  לגנבת טלפון סלולארי מהילדים ועבירות אחרות לא ניתן להשוות את נתוני 2012 לנתוני השנים הקודמות 

   משום שבסקרים הקודמים לא נשאלו שאלות בנוגע לעבירות אלו. בנוסף, הנתונים של עבירות מין כלפי הילדים לא 

.(N=10) נכללו בשל מספר המשיבים הנמוך  
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גנבות רכוש  
 מהבית

גנבות חפצים או   גנבות רכב
 חלקי רכב

גנבת טלפון   גנבה מהילדים
 סלולרי מהילדים

אלימות כלפי  
 הילדים

 כ"סה עבירות נוספות

2008 2009 2012 

 N=376              N=76             N=154             N=126               N=100               N=89                N=273             N=924 

תרשים מספר 6 - שיעורי המדווחים בעבירות השונות לפי שנים )משקי בית(6

     הבדל מובהק

בחינת אופן הדיווח למשטרה מעלה כי 55% מתוך הנפגעים שציינו כי דיווחו למשטרה, המייצגים כ-105 

אלף משקי בית בישראל, דיווחו על ידי הגשת תלונה בתחנת המשטרה. עם זאת, ישנם משקי בית 

רבים )45%(, אשר לאחר פגיעה בהם, פונים אל המשטרה בדרכים שאינן הגעה לתחנת המשטרה 

והגשת תלונה רשמית. 88% מהפונים בצורה אחרת עשו זאת על ידי פנייה טלפונית. באופן מובהק, 

שיעורי הגשת התלונה הנמוכים ביותר הם בקרב הנפגעים מגנבת רכוש מהבית )42%(. גם בסקר 

משקי הבית, כמו בסקר הנפשות, הסיבות לאי דיווח למשטרת ישראל משתנות בהתאם לסוג העבירה, 

דיווח למשטרה הן שהנזק מהפגיעה היה  ניתן לומר כי הסיבות השכיחות ביותר לאי  אך באופן כללי 

קטן, תפיסה כי במקרים כאלו המשטרה אינה יכולה לטפל או לעזור, וחוסר רצון להטריח את משטרת 

ישראל.

בסקר משקי הבית נושא מעניין הדורש התייחסות הוא סוגיית הדיווח על היפגעות ילדים מאלימות. 1.8% 

ממשקי הבית דיווחו על היפגעות מעבירה זו )כ-40 אלף משקי בית ו-4.9% ממשקי הבית בעלי הילדים( 

 )47%( הילדים  בגן  או  בית הספר  הילדים התרחשו בשטח  כלפי  האלימות  כמחצית ממקרי  כאשר 

וכשליש התרחשו ברחוב )32%(. בהקשר זה מעניין לראות כי אחוז הדיווח על היפגעות של ילד נמוך 

משמעותית מאחוז הדיווח על היפגעות מבוגר )26% לעומת 49%(. 

 6 בנוגע  לגנבת טלפון סלולארי מהילדים ועבירות אחרות לא ניתן להשוות את נתוני 2012 לנתוני השנים הקודמות 

לא  הילדים  כלפי  מין  עבירות  של  הנתונים  אלו.  לעבירות  בנוגע  שאלות  נשאלו  לא  הקודמים  שבסקרים  משום     

.(N=10) נכללו בשל מספר המשיבים הנמוך   
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גנבת רכוש  
 מהבית

גנבת חפצים   גנבת רכב
 או חלקי רכב

גנבה  
 מהילדים

גנבת טלפון  
סלולרי  
 מהילדים

אלימות כלפי  
 הילדים

עבירות  
 נוספות

 כ"סה

2008 2009 2012 

 N=376           N=76             N=154            N=126           N=100            N=89            N=273           N=924 מספר הנפגעים
מספר הנפגעים  



55 54
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

הסיבות השכיחות ביותר לאי דיווח למשטרת ישראל על אלימות כלפי הילדים הן "לא רציתי להטריח 

את המשטרה בדבר כזה" )33% מהמרואיינים ציינו כך( ו-"הפגיעה לא הייתה חמורה או לא היה איום 

ממשי" )29%(. הסיבות הקשורות למשטרה באופן ישיר מהוות 21% מכלל הסיבות שצוינו לאי דיווח 

למשטרה )ראה תרשים מספר 7(. 

תרשים מספר 7 - שיעורי היפגעות ודיווח - אלימות כלפי ילדי משק הבית75 )משקי בית(

ניתן לראות ש- 74% מאלו שילדיהם נפגעו מאלימות, לא דיווחו למשטרה. עם זאת, אין המשמעות של 

נתון זה כי ההורים לא מגיבים בנוגע לפגיעה בילדים. הסקר מעלה כי בדומה לתוצאות סקרים קודמים - 

57% ממשקי הבית שילדיהם נפגעו מאלימות כן דיווחו על כך, אך הדיווח היה לגורם אחר שאינו משטרת 

ישראל )ראה תרשים מספר 8(. 

תרשים מספר 8 - התפלגות הדיווח לגורם אחר בנוגע לאלימות כלפי הילדים 

7  שיעורי הגשת התלונה בעבירה זו אינם מוצגים כאן, בשל מספר קטן של מדווחים.

75% 

10% 8% 7% 

 לרשויות החינוך להורי הילד הפוגע לשירותי הרווחה לבית ספר או לגן

דיווחו לגורם  
57%, אחר  

לא דיווחו  
, לגורם אחר

43% 

 נפגעים שלא
דיווחו למשטרה

(N=89)

2,204 משקי בית
(באלפים)

1.8% מהם נפגעו
71-8 משקי בית

(באלפים)
98.2% לא נפגעו

26% מהם דיווחו
nnaeh 0.5% ממשקי הבית

17-2 משקי בית
(באלפים)

74% מהם 
לא דיווחו

סיבות עיקריות לאי דיווח:

33% מהן - לא רציתי להטריח את המשטרה

29% מהן - הפגיעה לא היתה חמורה/לא היה איום ממשי

15% מהן - במקרים כאלה המשטרה אינה יכולה לעזור/

                לא תוכל לגלות את התוקף

13% מהן - לא רציתי לגרום לילד אי נעימות/חשיפה

מהמדווחים לגורם
-(N=51) אחר

הגורם לו דיווחו:

 OECD-סקר נפגעי עבירה - השוואה למדינות ה
  ICVS-מציג, מתבססים על שילוב בין שני סקרים: סקר ה OECD -נתונים של נפגעי עבירה ודיווחים שה

הבין-לאומי של האו"ם ו-"The European Survey on Crime and Safety", אשר בוצע על ידי "גאלופ 

היו אז חברות  יחדיו את 30 המדינות אשר  והקיפו  בוצעו בשנים 2005-2004  אירופה". שני הסקרים 

ב-OECD. קבוצת המדגם בכל מדינה מנתה כ-2,000 נשאלים, שנתבקשו להתייחס בתשובותיהם 

)שלא כמו בסקר הישראלי המפוצל( לעצמם וגם למשק ביתם. הסקרים בחנו מגוון תופעות הקשורות 

ובדקו 14 סוגי פשעים, אשר אורגנו  ולאמון במערכת האכיפה  להיפגעות מפשיעה, לתחושת ביטחון 

בארבע קטגוריות: )א( פשעים הקשורים לכלי רכב )גנבת רכב, גנבה מתוך רכב, גנבת אופנועים 

פשעי  )ג(  וכייסות(,  אישיים  חפצים  גנבת  פריצה,  ניסיון  )פריצה,  וגנבה  פריצה  )ב(  אופניים(,  וגנבת 

מגע )שוד, תקיפה מינית נגד נשים, איום ותקיפה( )ד( פשעים "בלתי קונבנציונאליים" )הונאת צרכנים, 

   .)OECD, 2009( )שחיתות, פשעי שנאה ובעיות הקשורות בסמים

ישנם מספר קשיים בהשוואה בין תוצאות הסקר הישראלי לבין תוצאות הסקרים הבין-לאומיים הנובעים 

משוני בארגון המידע ובהגדרות הפשעים. ראשית, שנת ההתייחסות שונה )2012 לעומת 2005-2004 

בסקר הבין-לאומי(. שנית, בעוד שהסקר הישראלי מחולק לשני מדגמים שונים הבוחנים בנפרד עבירות 

והנשאלים  כזו  חלוקה  קיימת  לא  הבין-לאומי  בסקר  בית,  משקי  כנגד  ועבירות  עצמו  המרואיין  כנגד 

שונה  הפשעים  הגדרת  כן,  כמו  מהעבירות.  אחת  לכל  בנוגע  ביתם  משק  לכלל  להתייחס  נתבקשו 

כוללת גם  גנבת רכב  )לדוגמה: בסקר הישראלי  בין הסקר הישראלי לסקרים הבין-לאומיים  ברובה 

זהירים  להיות  עלינו  זאת  ואילו בסקר הבין-לאומי מדובר בקטגוריות שונות(. לאור  ואופנועים  אופניים 

אלו שהתקבלו בסקר  לבין   OECD -ה במדינות  והדיווח  ההיפגעות  שיעורי  בין  השוואה  בביצוע  מאוד 

הישראלי.

שיעור ההיפגעות מעבירה
עבירות,  יש באפשרותנו להתמקד בשתי  הישראלי,  לבין הסקר  הבין-לאומי  בין הסקר  השוני  למרות 

אשר הוגדרו באופן דומה בשני הסקרים. עבירה אחת היא גנבת רכוש מתוך הבית. בתחום זה שיעור 

ההיפגעות בישראל, 7.8% מהאוכלוסייה, הוא הגבוה בין מדינות ה-OECD. שיעור ההיפגעות מגנבה 

מבתים בישראל אף נמצא במגמת עליה בין 2008 ל-2012 בעוד שממוצע ה- OECD מצביע על מגמת 

ירידה בין 1991 ל-2004. 

תרשים מספר 9 - שיעור היפגעות מגנבה מבתים מכלל האוכלוסייה
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 הולנד פולין איסלנד OECD ממוצע בלגיה ב"ארה מקסיקו
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עבירה אחרת, המוגדרת באופן דומה בסקרים השונים היא גנבת חלקי רכב או חפצים מתוך רכב. 

בעבירה זו, שיעור ההיפגעות בישראל, 3.2%, הינו נמוך מהממוצע ב-OECD v העומד על 3.5%. שיעור 

   . OECD-ההיפגעות מעבירה זו נמצא בירידה חדה הן בישראל והן בשאר מדינות ה

תרשים מספר 10 - שיעור היפגעות מגנבת חלקים או חפצים מהרכב מכלל האוכלוסייה )באחוזים(

5.2 

4.2 4.1 3.9 3.9 3.8 
3.5 

 OECD ממוצע איסלנד פולין הולנד מקסיקו בלגיה ב"ארה

שיעורי הדיווח על היפגעות 
. OECD-בכל הנוגע לשיעור הדיווח על היפגעות מעבירה, ישראל נמצאת מתחת לממוצע במדינות ה

8, זהה לשיעור הדיווח בקנדה ופולין, בעוד שבארבע מדינות OECD אחרות נמצא 
שיעור הדיווח בישראל, 46% 6

אחוז דיווח נמוך יותר )מקסיקו, איסלנד, אסטוניה ויוון(. עם זאת, יש לסייג נתון זה עקב אופיין השונה של 

העבירות שלגביהן נקבעו אומדנים אלו בכל אחד מן הסקרים7.9 

תרשים מספר 11 - שיעור דיווח על היפגעות, מתוך כלל הנפגעים )באחוזים(
63 

52 51 
48 46 

36 

19 

 מקסיקו איסלנד פולין ב"ארה OECD ממוצע הולנד בלגיה

8  בסקר הנפשות אחוז הדיווח הוא 47% ובסקר משקי הבית 46%.

 9 העבירות אשר שוקללו במדד הבין-לאומי )גנבת רכב, גנבה מרכב, ונדליזם לרכב, גנבת אופנוע, גנבת אופניים, 

   פריצה, ניסיון פריצה, שוד, גנבה מחוץ לבית, פשעי מין ותקיפה ואיומים( הינן ברובן עבירות שיש בהן פגיעה כספית 
   גדולה יחסית, אשר דורשות טיפול ביטוחי, דבר המעודד הגשת תלונה רשמית. זאת לעומת פשעים כגון אלימות 

  כלפי ילדים, גנבות מילדים וגנבת טלפונים סלולאריים, אשר הפן הביטוחי בהם שולי יותר.  

בחינת אחוזי הדיווח על היפגעות מעבירות של גנבת רכוש מהבית )54%( וגנבה מהרכב )30%(, אשר 

הינן בעלות אפיון דומה בסקר הישראלי ובסקר הבין-לאומי, מצביעה כי רמת הדיווח בישראל נשארת 

נמוכה ביחס לממוצע ה-OECD גם כאשר מבודדים את הנפגעים מעבירות.

תרשים מספר 12 - שיעור הדיווח על גנבת רכוש מהבית )באחוזים(
92 90 

77 74 73 

62 
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 מקסיקו פולין איסלנד OECD ממוצע ב"ארה בלגיה הולנד

 

תרשים מספר 13 -שיעור הדיווח על גנבה מהרכב )באחוזים(

79 
75 

66 64 62 

52 

2 

 מקסיקו פולין OECD ממוצע ב"ארה  איסלנד בלגיה הולנד

בכל הנוגע לסיבות לאי דיווח למשטרה על היפגעות מעבירה, הסקרים הבין-לאומיים מציעים נתונים 

אך ורק בנוגע לנפגעי גנבה מהבית. ניתן לראות דמיון בין הגורמים שמונעים דיווח בישראל לבין אלו 

המאפיינים את מדינות ה-OECD האחרות. 
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OECD - תרשים מספר 14 - סיבות לאי דיווח בנוגע לגנבה מהבית בישראל לעומת מדינות ה

סיכום 
סקרי נפגעי עבירה מאפשרים למשטרה ולרשויות המדינה ללמוד ולהבין את ההיקף הנרחב של פעילות 

עבריינית, אשר אינה באה לידי ביטוי בכלי המדידה המסורתיים, שמסתמכים על נתוני דיווח שיש בידי 

המשטרה. המידע המתקבל מהסקר מאפשר למשטרה לטייב ולייעל את חלוקת המשאבים וכוח האדם 

ולקבוע  סדר עדיפויות באופן מושכל ומבוסס נתונים. בשנת 2012 ערכה משטרת ישראל סקר נפגעי 

הירידה  כגון  אינהרנטיות,  בסוגיות  שיפור  של  מובהקת  מגמה  על  מצביע  אשר  ונרחב  מקיף  עבירה 

באחוזי ההיפגעות הכללים והעלייה באחוזי הדיווח על היפגעות מעבירה.

הסקר גם פותח צוהר להבנה מעמיקה יותר של הלכי הרוח שבהם מחזיקים אזרחי ישראל בכל הנוגע 

לפנייה למשטרה עקב היפגעות מעבירה. ניתוח הסיבות לאי דיווח, מצביע על צורך בבחינה מעמיקה 

נוספים  ובעידוד חקיקה אשר תייצר אפיקי הגשת תלונה פורמליים  של נהלי הגשת התלונה הקיימים 

פרט להגעה פיזית לתחנת המשטרה -  האינטרנט לדוגמה. במסגרת עבודה זו הוצגו נתונים ממדינות 

אחרות שבהן נערכו סקרים דומים. כפי שתואר לעיל קיימים הבדלים מתודולוגיים המקשים על ביצוע 

השוואה בין נתוני הסקר בישראל לסקרים אלו. עם זאת ניתן לומר כי הנתונים הבין-לאומיים מציבים בפני 

משטרת ישראל אתגר בתחום צמצום הפשיעה ועידוד הציבור לשיתוף פעולה עם המשטרה. 
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חיזוי פשיעה - העידן הבא בשיטור
 לאה שויד1, טל גוטפריד-עוז2

הקדמה 

 חיזוי פשיעה הינו כלי שהתפתח בשנים האחרונות שמסייע בצמצום ומניעה של תופעת הפשיעה. המודל

 מבוסס בעיקרו על נתוני פשיעה, סטטיסטיקת נתונים ותוכנת ניתוח המספקת תובנה על הדינמיקה

הזמן האדם,  כוח  את  יותר  טוב  לנהל  למשטרות  מאפשר  זה  כלי  ספציפי.  מיקום  בתוך  הפשע   של 

משטרתית, התוך  וההתייעלות  היעילות  לשיפור  בנוסף  החיזוי,  שיטת  לרשותן.  העומדים   והמשאבים 

מאפשרת מכפלת כוח מול בעלי עניין נוספים בהם פרקליטות, בתי משפט ובתי סוהר.ד

למודלים מסייע  אלא  הקלאסית,  עבודת המשטרה  מחליף את  אינו  פשיעה  חיזוי  מידע,  עתיר   בעידן 

הקלאסיים של שיטור ומודיעין, כשמטרת העל הינה מניעה והפחתת הפשיעה.

בבואה להילחם בפשיעה, המשטרה ניצבת בפני שני אתגרים מרכזיים המנחים אותה. האחד, מניעת 

הפשע )טרם בוצע( והשני פענוח הפשע )בדיעבד(.

גידול  חל  השנים  במהלך  מידי.  פתרון  וחסרת  מתמשכת  בעיה  הינו  במשטרה  האדם  בכוח  מחסור 

באוכלוסייה, אולם תחנות המשטרה לא גדלו בהתאם.

המצב הנוכחי מחייב את משטרת ישראל להתייעל ולהיערך בצורה טובה יותר. מניעת הפשע על ידי 

עיכוב או מעצר החשוד טרם ביצוע העבירה, חוסכת ומונעת את המשך הטיפול המשטרתי והממשלתי 

 (Predictive Policing) זה הינה להציג מודל לחיזוי פשיעה  וחוסכת גם משאבים רבים. מטרת מסמך 

העשוי לסייע לפעילות המשטרתית בתכנון ותזמון פריסת כוחות השיטור במסגרת מגבלות כוח אדם. 

המודל מאפשר התמודדות חדשנית מול האתגרים הרבים בתחום השיטור.

סקירת ספרות

אופן עבודת השיטור בעולם בכלל ובישראל בפרט מתפתח ומשתנה במהלך השנים. ניכרת מגמה 

תודעתית ומעשית המקדמת פעילות אכיפה יזומה במקום אכיפה מסורתית ממוקדת תגובה. להלן נציג 

מספר תפיסות שיטור ואסטרטגיות שיטור המקובלות במשטרות בעולם: 

    (Standard Model of Policing) "שיטור קלאסי" 

עבודת  את  הסביר  האדם  של  תפיסתו  הינה  הקלאסי  השיטור  מודל  בבסיס  העומדת  האסטרטגיה 

באמצעות  בעיקר  תגובתי  באופן  החוק  אכיפת  הינו  זה  במודל  המרכזי  היסוד  ותפקידיה.  המשטרה 

). אסטרטגיית השיטור הקלאסי כוללת: .Weisburd & Eck, 2004 ) משאבים משטרתיים

1. מספר רב של שוטרים על מנת להגדיל את היכולת לזהות פשע ולבצע מעצרים של עבריינים.

 2. סיורים ממונעים אקראיים ולא ממוקדים על מנת להרתיע מפני פשע במקומות ציבוריים ולהגביר את 

    תחושת האזרח כי המשטרה נוכחת בכל  מקום.

 MM.A.1  רב-פקד במדור מדיניות אסטרטגית, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרת
במנהל עסקים האוניברסיטה העברית ירושלים.

  M.A.מפקח במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרתn 2

בלימודי עבודה אוניברסיטת תל אביב.
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3. מענה מהיר לפניות האזרחים למשטרה על מנת להגדיל את הסיכוי לתפיסת העבריינים.

4. עיכוב חשודים לחקירה על ידי בלשים על מנת להגדיל את מספר פיענוחי הפשעים.

 5. מדיניות מעצרים תגובתיים  על מנת להרתיע ולהעניש עבריינים וכמו כן להרתיע את הציבור הרחב 

    מביצוע פשעים.

מחקרים בתחום מצביעים כי עקרונות השיטור הקלאסי מיושמים בדרך כלל במשטרות אך האפקטיביות 

.(Sherman, Strang & Barnes,1997 & Weisburd & Eck, 2004) שלהם מוגבלת

:(Problem Oriented Policing) שיטור ממוקד בעיה 

הרחבה  התמונה  את  רואה  המשטרה  רחוקות  לעיתים  תקרית".  "מוכוונת  הינה  המשטרה  עבודת 

להגיב  רק  ולא  בעיות",  ל"פותרת  להפוך  על המשטרה  אלו.  שיוצרות תקריות  והמלאה של הבעיות 

למצבי חירום. לדוגמה: המשטרה כיום מפעילה שוטרים קהילתיים הפועלים בנקודות קצה המרוחקות 

מתחנת המשטרה ופועלים בתוך הקהילה בתחומים שונים כגון יישוב סכסוכים ופעולות מניעה בבתי 

ספר. לפי גישה זו על המשטרה לנקוט בגישה אנליטית יותר ביחס לבעיות פשיעה באמצעות ניתוח 

  .(Goldstein  ,1979 ובאמצעות מאמצים מתוכננים ומכוונים לפתרון בעיות )

 :(Intelligence-Led Policing) שיטור מוכוון מודיעין

בשנים האחרונות שיטור מוכוון מודיעין הפך משמעותי בחקר רשויות אכיפת החוק. שיטה זו מהווה כלי 

ובניית טקטיקות  ומידע מודיעיני  ניתוח פשיעה  אכיפה אסטרטגי שמטרתו לצמצם פשיעה באמצעות 

תוך התמקדות בעבריינים פעילים ורצידיוויסטים )Cope, 2004(. מודל זה הינו מודל פרואקטיבי הנוקט 

ומידע מודיעיני על מנת לקבוע  באסטרטגיה לאכיפת החוק שעיקרה שימוש בנתוני עבירות פליליות 

טקטיקות להפחתת פשע שבמרכזן אכיפה ומניעה של פעילות פלילית של העבריין, תוך שימת דגש על 

עבריינים פעילים ורצידיוויסטים. גישה זו מדגישה איסוף מידע מגורמים שונים: מודיעים חסויים, ראיונות, 

מעקב אחרי חשודים ומקורות מידע נוספים. כל אלה מאורגנים ומנותחים כך שבאמצעותם ניתן לקבוע 

.(Ratcliffe, 2008) טקטיקות שיטור למטרות אכיפה, פעולות מניעה ופעולות איסוף מודיעין נוספות

:(Hot Spots) נקודות חמות

המרכזי  הרעיון  חמות".  "נקודות  קרובות  לעתים  מכונים  מרובה  פשיעה  מתחוללת  שבהם  אזורים 

חוקרי  ספציפי.  שטח  תא  בתוך  פשעים  של  פרופורציונאלי  לא  מספר  הינו  חמות  בנקודות 

חמה כנקודה  לכתובות  מתייחסים  חלקם  שונות:  בדרכים  במונח  משתמשים  ושוטרים  אקדמיה 
(Eck & Weisburd, 1995; Sherman, Gartin & Buerger, 1989)

 Taylor, Gottfredson &  Brower, 1984;) ׁ3 כנקודות חמות (Block)"אחרים מתייחסים ל"בלוקים

Weisburd & Green, 1994), ואחרים בוחנים אשכולות של "בלוקים" .(Block & Block, 1995) בדומה 
לחוקרים אקדמאים, אנליסטים העוסקים בניתוחי פשיעה מחפשים ריכוזים של אירועים בודדים העשויים 

להצביע  על שורה של עבירות הקשורות ביניהן. הם מחפשים גם אזורים שיש בהם אירועים פליליים 

אותם  לכל  האחראי  משותף  עבריין  שאין  שייתכן  למרות   ,(Disorder) חיים4  איכות  אירועי  או  רבים 

ספציפיים  ובאזורים  בשכונות  חיים  איכות  ואירועי  פשיעה  רמות  בוחנים  אנליסטים  בנוסף,  אירועים. 

בשכונות ומנסים למצוא הקשרים לנתונים נוספים כגון תנאים סוציאליים בסיסיים. למרות שאין הגדרה 

מוסכמת לנקודה חמה של הפשע, מקובל כי הנקודה החמה היא אזור שבו מתחוללים אירועים פליליים 

3 גוש בניינים.

4 אירועי איכות חיים מוגדרים במשטרת ישראל כאירועים של הפרעות מנוחה, מטרדי תנועה שונים, סכסוכי שכנים, 

הקמות רעש לסוגיו ועוד. אירועים אלו מהווים מטרד מתמשך לציבור.

או אירועי איכות חיים בתדירות גבוהה יותר מהממוצע, או אזור שבו הסיכון של אנשים להיות קורבנות 

כלל  ובדרך  ספציפיים  באזורים  מתקבצות  החמות  הנקודות   .)Eck, 2005( הממוצע   מן  גבוה  פשע 

יכולות להיות מוסברות כפונקציה של גורמים סביבתיים מסוימים שיוצרים נקודות תורפה של קורבנות 

בזמנים מסוימים )Chainey, Tompson & Uhlig, 2008). השיטה הנפוצה ביותר כיום לתחזיות פשיעה 

במשטרות הינה ההנחה כי הנקודות החמות של היום הינן הנקודות החמות של המחר. אנליסטים בתחום 

הפשע מכינים מפות של פשעים שהתרחשו בעבר ואלה משמשות לזיהוי אזורים שזקוקים להתערבות 

משטרתית ולפריסת שוטרים באותם אזורים (Groff & Vigne, 2002). האזור או המוקד הגיאוגרפי שבו 

מתרחשות העבירות זכו בשנים האחרונות להתייחסות מיוחדת בחקר הקרימינולוגיה בשיטות שיטור 

מבוססות מקום (Weisburd & Green, 1994; Sherman, 1989). מספר רב של מחקרים הציעו כי פשע 

 Brantingham & Brantingham, 1999; Roncek, .(2000; Weisburd) אכן מתרכז ביחידות גיאוגרפיות

& Green, 1994; Wiesburd, Maher & Sherman, 1992

יניאפוליס  (Sherman, 1989) מצא כי 50% מהאירועים מרוכזים ב 3.5% מקטעי הרחוב בעיר  שרמן 

 Weisburd) ומזרולה  וייסבורד  של   במחקרם  הברית.  שבארצות  מינסוטה  במדינת  השוכנת 

Mazerolle,2000& ) נמצא כי 20% מאירועי הסדר הציבורי וכ- 14% מהפשעים כנגד אדם רוכזו ב- 
56 אזורים בעיר ג'רסי סיטי, שטח המהווה 4.4%  בלבד מקטעי רחובות בעיר. מחקרים אלו מחזקים 

את רעיון "ריכוזיות אירועי הפשע". משטרת ישראל בחנה ריכוזיות של אירועי הפשע בעבירות אלימות 

ובאירועי איכות חיים. אירועי איכות חיים הם אירועים שמשטרת ישראל מטפלת בהם עקבות פניות 

אזרחים )לדוגמה: שיחת טלפון למוקד 100( בנושאים: הפרעות מנוחה, סכסוכי שכנים, הקמות רעש 

לסוגיו ועוד. אירועים אלו מהווים מטרד מתמשך לציבור ופוגעים באיכות החיים של האזרחים.

באחת הערים הגדולות בישראל נמצא כי יותר מ - 52% מעבירות האלימות התרחשו במספר רחובות 
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המהווים 4% בלבד מכלל רחובותיה של העיר. בעבירות איכות חיים ריכוז העבירות גבוה יותר: 96% 

מאירועי איכות החיים התרחשו במספר רחובות המהווים 14% מהרחובות בעיר. לאור ממצאים אלו, 

פי  מודל  חיים על  איכות  ישראל, בדומה לארגוני אכיפה אחרים בעולם, פועלת בעבירות  משטרת 

"הנקודות החמות" ועל פי ההנחה כי חלק הארי של האירועים מתרחש בשטח מצומצם. 

שיטור מבוסס חיזוי ומניעה 

חיזוי (Forecasting) הינו  תהליך המנסה להעריך את מהותו של אירוע עתידי, על בסיס מחקר וניתוח 

של מידע קיים (Merriam-Webster dictionary).  חיזוי עשוי להיות לטווח קצר של ימים אחדים, לטווח 

בינוני של חודשים או שנים ואף לטווח ארוך יותר.

חיזוי פשיעה מהווה אסטרטגית אכיפה משטרתית המובילה לשיפור תפוקות ותוצאות שעיקרן צמצום 

הפשיעה, שיפור אפקטיביות השיטור והעלאת רמת הביטחון האישי של האזרח.  חיזוי פשיעה מבוסס 

על מיצוי טכנולוגיות חדישות, יישום תיאוריות בתחום הקרימינולוגיה ויישום מבצעים ברמה האסטרטגית 

(Morgan, 2012) מגדיר חיזוי פשיעה ככל אסטרטגיה או טקטיקה  והטקטית(Uchida, 2009). מורגן 

המפתחת ומשתמשת במידע ובניתוח נתונים לצורך מניעת פעילות הפשיעה. הוא גם טוען כי ההגדרה 

של חיזוי פשיעה מורכבת מחמשת המרכיבים הבאים:

א.   שילוב מידע ותפעול.

ב.   ראיית התמונה בכללותה.

ג.   שימוש בניתוח חדשני וטכנולוגיה.

ד.   קישור לביצועי הארגון.

ה.   הסתגלות למצבים משתנים.      

אחת התיאוריות לחיזוי פשיעה גורסת כי על ידי איסוף נתוני פשיעה הכוללים מאפייני זמן, מקום וסוג

 הפשע ניתן להסיק ולהוכיח כי פשע מתבצע באופן לא אקראי באזור גיאוגרפי מסוים

.(Chainey, Tompson & Uhlig, 2008) 
טוען כי חיזוי פשיעה שונה מהשיטור הקלאסי ולוקח בחשבון מספר מקורות   (Uchida, 2009) אושידה 

מידע תוך שימוש בבינה עסקית וניתוח עסקי. בחיזוי פשיעה הדגש הוא על התוצאות המושגות. התהליך 

ביטחון  שיפור תחושת  ירידה בפשיעה,  להבטיח  לשכוח את התוצאות שאמורות  לנו  אל  חשוב אבל 

ושיפור איכות החיים. חיזוי פשיעה נעשה באמצעים אנליטיים לניבוי על מנת להבטיח תוצאות טובות יותר 

מאלו המושגות באופן העבודה של השיטור הקלאסי.

מדוע כדאי לחזות פשיעה?
הפחתת הפשיעה

השימוש במודל של חיזוי פשיעה צפוי להפחית את שכיחותן של תופעות פשיעה שונות. ניסויים בארצות 

הברית ) יוצגו בפרוט בהמשך(, הראו כי השימוש במערכת חיזוי פשיעה הפחיתה באחוזים משמעותיים 

תופעות כגון עבירות רכוש ואלימות. עבירות אלו תופסות נתח מרכזי מעוגת הפשיעה בישראל. נתוני 

המשטרה מראים כי בשנת 2012 היוו עבירות הרכוש 47% מכלל העבירות ועבירות האלימות )חיי אדם 

וגוף אדם( היוו 13%. על כן, יעילותו של מודל החיזוי במניעת עבירות מסוג זה עשויה להשפיע באופן 

נרחב על מפת הפשיעה בישראל.  

גרף מספר 1 - התפלגות סך הפשיעה המדווחת לפי עבירות )2012(

3%, ביטחון  

25%, סדר ציבורי  

1%, חיי אדם   

12%, גוף אדם   

1%, מין  

8%, מוסר  

47%, רכוש  

3%, מרמה  

התייעלות וצמצום משאבים
ידע  של  חשוב  מקור  לשמש  יכולה  בעתיד  שיתרחשו  פשיעה  אירועי  של  מיקומם  את  לחזות  היכולת 

והן מנקודת מבט אסטרטגית. חיזוי פשיעה ממופה מעשיר  לאכיפת החוק, הן מנקודת מבט טקטית 

את המידע בנוגע לאופן פריסת הכוחות המשטרתיים בשטח, ובכך מסייע להקצות בצורה יעילה יותר 

כוחות לסיורים יזומים ולהפחית זמני התגובה של הניידות. למרות הדגש על פעילות שיטור יזומה, ליבת 

בייעול  הפריסה  אסטרטגיות  חשיבות  את  המחזקת  עובדה  תגובתית,  נותרה  המשטרתית  העבודה 

 .(Groff & La Vigne, 2002) תפקודה של המשטרה

אפיון אזורים גיאוגרפיים
אזורים  לאפיין  החיזוי  של  ביכולתו  הכוחות;  ופריסת  תכנון  מלבד  נוסף  חשוב  תפקיד  פשיעה  לחיזוי 

גיאוגרפיים בהתאם לאופי הפשיעה המתחוללת בהם ולשפר את אופן ההתערבות והטיפול באזורים 

אלו (Eck, 1993; Hesseling, 1995). לדוגמה: אזור המאופיין בפריצות רבות לדירות בשעות הלילה, 

יתוגבר בנוכחות שוטרים ובסיורים בהתאם למיקום הגיאוגרפי ולזמן התרחשות הפריצות. 

מיקוד פעילות 
מודל חיזוי הפשיעה הינו כלי שיטור שעושה שימוש במידע טכנולוגי ממוחשב )כגון: מיפוי פשיעה, בסיסי 

נתונים וניתוח אנליטי(, בתיאוריות קרימינולוגיות ובאלגוריתמים שונים של חיזוי. השימוש בכלל המידע 

 Pearsall,) יכול לאפשר מיקוד פעילות באזורים שבהם עלולה להתבצע פשיעה ובכך לסייע בהפחתתה

2009). המודל הבסיסי לחיזוי פשיעה נסמך על נתונים היסטוריים של פשיעה, סוג הפשע, מיקומו וזמן 

ביצועו. מודל חיזוי פשיעה מורכב יותר כולל גם נתוני מעצרים, שחרורים על תנאי, שיחות של אזרחים 

למוקד 100 של המשטרה, דוחות אירוע, כתובות של חברי כנופיות, מקומות שבהם ישנן עבירות חוזרות 

ונשנות ועוד (Kennedy, Caplan & Piza, 2011). אלגוריתם ממוחשב משתמש בבסיסי הנתונים ומנסה 
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לאתר אזורים שבהם קיימת סבירות סטטיסטית לביצוע פשע, ומסייע בהקצאת משאבים באופן ממוקד 

למניעת פשעים ספציפיים שהוגדרו מראש. קיימת אפשרות מתקדמת יותר להפעלת הכוח בהתאם 

לתוצאות האלגוריתם, המועברות ישירות ובזמן אמת לניידת הממוחשבת או למכשירים ניידים חכמים 

שבידי השוטרים  (Rubin, 2010).ת  

צמצום הנזק הכלכלי הנגרם מתופעת הפשיעה
ליעילותו של מודל חיזוי הפשיעה במניעת פשעים מבעוד מועד עשויות להיות גם משמעויות כלכליות. 

משאבי  ואת  העבריינות  מעשה  של  הישירים  הנזקים  את  המשלבת  הפשיעה,  של  הכלכלית  עלותה 

המשרד  מנתוני  שקלים.  במיליארדי  שנה  מדי  נאמדת  ובעבריין,  בקורבן  לטיפול  הנדרשים  המדינה 

לביטחון פנים )2011(, עולה כי הנזק הכלכלי שנגרם כתוצאה מהפשיעה בשנת 2011 נאמד בסכום 

של כ- 14.4 מיליארדי ש"ח. חלק גדול מנזק זה נגרם על ידי תופעות כגון עבירות רכוש )3.6 מיליארד 

ש"ח( ועבירות אלימות )2.8 מיליארד ש"Jח(, אשר מודל חיזוי הפשיעה נמצא יעיל מאד בהפחתתן. 

טבלה מספר 1 - הנזק הכלכלי לפי סוג עבירות בשנת2011 )במליוני ש"ח(

סוג עבירה
נזק כלכלי 
)מיליוני ₪(

       358.9רצח

       2772.4אלימות

       620.8מין

       3633.4רכוש

       3552.3מרמה

       2142.6סמים

       1275.1אחר

       14355.5סה"כ

גרף מספר 2 - התפלגות הנזק הכלכלי לפי עבירות בשנת 2011

19.3%, אלימות  

4.3%, מין  

25.3%, רכוש  
24.7%, מרמה  

14.9%, סמים  

8.9%, אחר 2.5%, רצח   

 (Predictive Policing) מודל ססמולוגי לחיזוי פשיעה

ברחבי העולם משטרות משתמשות במודלים שונים  לחיזוי פשיעה; חלקם מתמקדים בעבריין, חלקם 

בנתוני פשיעה סטטיסטיים ואחרים אף משלבים נתונים דמוגרפים, כלכליים ועוד. המודל  הפועל כיום 

בתחום חיזוי הפשיעה ומציג נתוני הצלחה גבוהים החל כפיילוט בחוף המערבי של ארה"ב בשנת 2011 

ומאז התרחב לאזורים נוספים ברחבי ארה"ב ולמדינות אחרות בעולם. מודל זה מסתמך על שלושה 

מאפייני פשיעה בלבד: סוג העבירה, זמן העבירה ומקום העבירה. בחרנו להציג מודל זה כמודל אפשרי 

והנוחות שלו, נתוני ההצלחה הגבוהים  שהציגו המשטרות  ליישום במשטרת ישראל בזכות הפשטות 

שבהן יושם הפיילוט ושביעות רצון גבוהה מהעבודה עם תוכנת המודל. 

בשנת 2005 החלה משטרת לוס אנג'לס מיזם משותף עם קבוצת חוקרים )מתמטיקאים, אנתרופולוגים 

UCLA - University of California ,) ׂׂ וקרימינולוגים( מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס

Los Angeles) על מנת להתמודד באופן יעיל ואפקטיבי בלחימה בפשיעה. לאחר שש שנות מחקר נבנה 
מודל לחיזוי פשיעה ופותחה תוכנה על ידי חברת PredPol המיישמת אותו במשטרות שונות בארה"ב 

ובמדינות נוספות. 

ממוחשב.  אלגוריתם  בעזרת  )רעשים(  רעידות אדמה  לחיזוי  מודל ססמולוגי  בסיס  על  פותח  המודל 

קיימים גם פשעים שיש ביניהם קורלציה.  הנחת היסוד היא כי אחוז מסוים מהפשעים הוא מקרי, אך 

המודל כולל את "רעשי הרקע"- כלל אירועי הפשיעה בין אם הם קשורים זה בזה ובין אם לא, ואת "קצב 

התרחשויות האירועים" - מרחק הזמן בין הפשעים, מקומם ומרחקם הפיזי זה מזה. תופעת העבריינות 

דומה באופייה לרעשי אדמה; הפשעים נוטים להתקבץ באשכולות ולהתפזר ל"פשעי משנה" בצורה 

דומה לרעידות משנה אחרי רעש אדמה גדול. בעזרת המודל לחיזוי פשיעה יחידות המשטרה מצליחות 

להקדים את העבריין לפני ביצוע העבירה ולהוריד את אחוזי הפשיעה באזורן. בזכות אופיין הדומה של 

עבירות בכלל ועבירות רכוש בפרט למאפיינים של רעשי אדמה, השימוש באלגוריתם זה מנבא בצורה 

.(Mohler,2011) הטובה ביותר את עבירות הרכוש, אך קיים בו שימוש גם לסוגי עבירות נוספים

המודל מציג את האזור הגיאוגרפי הפוטנציאלי לפעילות עבריינית ומכווין את הכוחות בהתאם לאלגוריתם 

חיזוי.   "ריבועי"  מציג  שהמודל  ההסתברויות  פי  על  רגל,   500X500 של  שטח  מקטעי  על  המתבסס 

יושם   2012 סיומו בהצלחה בשנת  ועם  המודל  פיילוט של  נערך  אנג'לס  ולוס  קרוז  במשטרות סנטה 

המודל כשיטת עבודה בכחמש עשרה משטרות נוספות ברחבי ארה"ב וכן בבריטניה. 

    

 (LAPD) משטרת לוס אנג'לס
משטרת לוס אנג'לס החלה את הפיילוט בנובמבר 2011 בעיירה (Foothill) המונה 300,000 תושבים, 

למפקדי  סיפק  המודל   .PredPol חברת  של  הפשיעה  חיזוי  מודל  אפקטיביות  את  לבחון  במטרה 

תדרכו  ואלו  ספציפי  שטח  בתא  מסוים  מסוג  פשעים  של  היתכנותם  מידת  בדבר  נתונים  המשטרה 

את שוטרי הסיור לשהות בתא שטח זה כל אימת שהם אינם עונים לקריאה ולגלות ערנות ואקטיביות 

מוגברות )לשוחח עם שכנים, להתבלט בשטח וכדומה(. בתקופת הפיילוט נרשמה ירידה של כ-25% 

בעבירות פריצה לדירה וירידה של כ-12% בסך כל העבירות שהוגדרו )פריצות לדירה, פריצות לרכב 

וגנבות מרכב(, בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה שקדמה לפיילוט. כיום משטרת לוס אנג'לס פועלת 

לאזורים  במודל  השימוש  את  להרחיב  ובכוונתה  אזוריה  ואחד  עשרים  מתוך  בשבעה  המודל  פי  על 

נוספים.
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משטרת סנטה קרוז
 בדומה למשטרת לוס אנג'לס, משטרת סנטה קרוז פועלת בהתאם למודל חיזוי הפשיעה של חברת

 PredPol. חיזוי פשיעה החל כפיילוט במשטרת סנטה קרוז ונמשך כחצי שנה בשנת  2012 )חציון ראשון(. 
שהאלגוריתם  החיזוי  "ריבועי"  בתוך  מעצרים  עשרות  ביצעה  קרוז  סנטה  משטרת  הפיילוט  בתקופת 

ביצוע  מניעת  אלא  העבריין  לכידת  לא  הוא  התכנית  של  להצלחה  האמיתי  המדד  זאת,  עם  הציג. 

העבירה מלכתחילה. קציני משטרת סנטה קרוז ציינו ירידה ראשונית של 19% בעבירות רכוש )פריצות 

לדירה, פריצות לרכב וגנבות מרכב( בחציון הראשון של שנת 2012 בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 

 5.2011

משטרת קנט )בריטניה(
משטרת קנט החלה להשתמש במערכת PredPol בתחילת שנת 2013. שילוב המערכת החל כפיילוט 

באזור ספציפי ובעקבות ההצלחה הוא הורחב לכלל המחוז. במקרה של משטרת קנט, עיקר הדגש 

בשימוש במערכת PredPol  הושם על מניעת עבירות אלימות לסוגיהן. לצורך בחינת המודל בוצעה 

השוואה בין חיזוי הנערך על ידי אנליסטים הבוחנים דפוסי פשיעה בשגרה לבין תוכנת החיזוי. נמצא כי 

החיזוי של התוכנה מדויק ב 60% יותר מהניתוח שבוצע על ידי האנליסטים. בתקופת זמן של ארבעה 

לתקופה  בהשוואה   6 ב-6%  האלימות  עבירות  הופחתו   , PredPol-ב שימוש  נעשה  בהם  חודשים, 

המקבילה אשתקד.

הניסיון במשטרת ישראל  
     

בנו  לסטטיסטיקה  המרכזית  והלשכה  ישראל  משטרת  של  וסטטיסטיקה  מחקר  מדור   2010 בשנת 

משאבית  אופטימיזציה  המאפשר  ארוך  ולטווח  )רבעוני(  קצר  לטווח  אסטרטגי  פשיעה  תחזית  מודל 

גורמים  אותרו  התחזית  בניית  במסגרת  ומשאבים.  ארגוניים  עדיפויות  סדרי  לקביעת  ואופרטיבית 

מסבירים בסיוע כלים אקונומטרים. המודל הוא מודל כלכלי המסתכל מנקודת מבט של העבריין ובוחן 

את גורמי ההחלטה המשפיעים על ביצוע העבירה. בוצע ניתוח קשר בין משתנים מסבירים )דמוגרפים, 

סביבתיים, כלכליים, כוח אדם וענישה( ובין סוגי הפשיעה, חומרת הפשיעה ורצידיביזם. מטרת המודל 

פוגל,  )גובמן,  פשעים  במניעת  יעילותם  מידת  פי  על  משאבים  להקצאת  החלטה  כלי  לבנות  היתה 

רומנוב, רגב ועמרם, 2010(.

מחקר  חוליית GIS במדור  החמות".  ה"נקודות  שיטת  באמצעות  כיום  עובדים  ישראל  במשטרת 

וסטטיסטיקה ממפה נקודות חמות באירועי איכות חיים בכל תחנת משטרה. הנחת העבודה המרכזית 

היא כי בדומה לשאר העולם אזורי הפשיעה ברחובות ישראל ממוקדים בשטח מצומצם,  דבר המאפשר 

מניעה ואכיפת חוק יעילות יותר. הנקודה החמה נקבעת באמצעות מודל גיאוגרפי המחשב את השטח 

פועלת תחנת המשטרה.  בו  לשטח  ביחס  ביותר  הגדולה  האירועים  כמות  שמייצר את  ביותר  הקטן 

המטרה במיפוי הנקודות החמות הינה הורדת מספר האירועים בנקודות אלו על מנת לשפר את איכות 

חייו של האזרח ולהגביר את אמון הציבור במשטרה. 

5 נתונים באדיבות משטרת סנטה קרוז ארה"ב.

6 נתונים באדיבות משטרת קנט בריטניה.

מודל הנקודות החמות הינו חלק אינטגרלי מעבודת השיטור בארץ ואף הוכנס כמדד במערכת מדידת 

פי המודל.  נרשמה הצלחה בעבודה על  נקודות חמות". בשנת 2012  "קירור  הביצועים המשטרתית 

נרשמה ירידה כללית ב 18% בכמות העבירות באזורים שהוגדרו.

סיכום

מסמך זה בא לבחון את שיטות השיטור השונות ולהציג שיטה מתקדמת שמסייעת בהקצאת משאבים, 

תזמון ופריסת הכוחות בשטח והתמודדות עם האתגרים החדשים העומדים בפני המשטרה. 

משטרת ישראל צועדת לצד הטכנולוגיה העולמית בתחום השיטור והמודיעין ושמה דגש על חדשנות 

וקדמה. באקלים הכלכלי הנוכחי בו משטרות מתבקשות לעשות "יותר עם פחות", עלויות כוח אדם 

יותר.  יעילה  בצורה  זה  במשאב  להשתמש  צורך  ועולה  המשטרתי  בתקציב  המרכזי  המרכיב  הינן 

 .(Beck & McCeu, 2009) השימוש בחיזוי פשיעה מאפשר התייעלות בעידן זה של משאבים מצומצמים

בנוסף חיזוי פשיעה מאפשר ראיה משטרתית חדשנית ומתקדמת ללחימה בפשיעה, תוך שימוש בכלי 

 .(Sklansky, 2011) אובייקטיבי מדעי, נקי מהשפעות פוליטיות וסביבתיות

השימוש בחיזוי פשיעה עלול ליצור מצב שבו המשטרה מתמקדת רק באזורים שבהם הפשיעה גבוהה 

ועבודת משטרה פחותה. עם זאת, חשוב  "סובלים" מנוכחות  נמוכה  ובכך האזורים שבהם הפשיעה 

לזכור כי חיזוי פשיעה אינו בא להחליף את שיטות השיטור והמודיעין השונות, חיזוי פשיעה מכוון וממקד 

וכי  כי הפשע אינו אקראי  ומסייע להפחתת הפשיעה. מודל לחיזוי פשיעה מוכיח  את עבודת השיטור 

קיימת חוקיות נלמדת ומוסברת בין הפשעים. 

העבירה  את  ולמנוע  העבריין  את  להקדים  כדי  טכנולוגית  להתחדשות  לצעוד  ישראל  משטרת  על 

חיזוי פשיעה תאפשר למשטרה להתמודד עם התחכום  העלולה להתרחש. השימוש בטכנולוגיה של 

והיעילות הגוברים של העבריינים. 
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יחידות סייבר ייעודיות בארגוני משטרה:
סקירת מודלים ארגוניים ופרקטיקות מיטביות 

סמי קרוננפלד1

תקציר

למאבק  ישראל  במשטרת  ייעודית  יחידה  של  הקמתה  על  המפכ"ל  הכריז   2012 שנת  סוף  לקראת 

בפשיעת הסייבר. הכרזה זו צירפה את ישראל לקבוצה הולכת ומתרחבת של מדינות וארגוני אכיפה, 

אשר רואים בפשיעת הסייבר תופעה נפרדת ושונה מפשיעת "עולם אמיתי" המחייבת התייחסות וטיפול 

ייחודיים. הקמתה של יחידת משטרה בעלת כוח אדם ומשאבים נרחבים, אשר מתמקדת בחקירה ומניעה 

יכולותיהן של המשטרה  של עבריינות באמצעות מחשב או כנגד מחשבים, הינה צעד מרכזי בבניית 

ושל המדינה ככלל להתמודד באופן מקצועי ויעיל עם תחום פשיעה, אשר מתפתח ומשתנה כמעט מדי 

יום. מאמר זה מבקש להציג תחילה מודלים ארגוניים ואופרטיביים של יחידות סייבר משטרתיות כפי 

שאלו התפתחו ברחבי העולם ולאחר מכן להצביע על מספר פרקטיקות מיטביות )bestpractices( אשר עלו 

בפורומים ומחקרים בינלאומיים כיעילות במאבק כנגד פשיעת הסייבר.

פשיעת סייבר - עולם חדש?

בעשורים האחרונים חדרו המחשבים ורשתות הסייבר לכל תחום בחיינו, כאשר מיליוני אנשים ברחבי 

הגלומות  הכלכליות  והאפשריות  המידע  שפע  הקיברנטי.  במרחב  קשרים  וְמתֳִ קונים  עובדים,  העולם 

ברשתות המחשוב לא חמקו גם מעיניהם של יזמי פשיעה ובעשורים האחרונים אנו עדים להתפתחותה 

של מערכת פשיעה מתוחכמת וחוצת גבולות במרחב הסייבר. פשיעת סייבר הינה פעילות עבריינית או 

פשע, אשר מעורב בהם שימוש באינטרנט, במערכות מחשוב או בטכנולוגיות תקשוב אחרות )טלפונים 

2  מאפייניו של מרחב הסייבר - היעדר גבולות, יכולות פעולה מרחוק ואנונימיות – 
1.)Vסלולאריים לדוגמה

מאפשרים לעבריינים להגשים את מטרותיהם ביעילות והרחק מהישג ידIן של רשויות החוק.

פלטפורמה  מאשר  יותר  לא  הינה  הסייבר  פשיעת  האם  בשאלה  ביניהם  חלוקים  ואנליסטים  מומחים 

חדשה לאותן תופעות פשיעה ותיקות ומוכרות )הונאה, גנבה, הטרדה, תקיפה(, או שאנו עומדים בפני 

תופעת פשיעה חדשה בעלת מאפיינים קרימינולוגיים, משפטיים ותרבותיים ייחודיים. רוב החוקרים רואים 

מתאפיינת  אשר  אמיתי",  "עולם  מפשיעת  שונים  מאפיינים  בעלת  ייחודית  תופעה  הסייבר  בפשיעת 

בנורמות, אסטרטגיות וטקטיקות ייחודיות ומעניקה לעבריינים אפשרות חדשה לפעול באופן גלובלי תוך 

שמירה על מעטה אנונימיות וחשאיות.  הבידול בין פשיעת הסייבר לפשיעת "עולם אמיתי" יצר צורך 

בהגדרה ובניתוח טיפולוגי של עולם עבירות הסייבר. טיפולוגיה אחת )מיני רבות( היא זו שיצרה סוכנות 

הנחלקת  סייבר  עבירות  של  קטגוריות   14 כוללת  והיא   (UNODC) ופשיעה  בסמים  למלחמה  האו"ם 

לשלוש קבוצות-על:

 1 צוער במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל. בוגר .M.A ביחסים  

 בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית.

Dictionary http://dictionary.reference.com/browse/cybercrime :2 הגדרה מילונית מתוך
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פשיעת סייבר נגד

 מערכות מחשוב ומידע

פשיעת סייבר לשם

 רווח אישי או כלכלי

פשיעה הקשורה 

לתכנים ממוחשבים

• חדירה בלתי חוקית 	

למערכות מחשוב 

)"האקינג"(

• הוצאה בלתי חוקית של 	

מידע ממערכות מחשוב

• פגיעה מכוונת במערכות 	

מחשוב ובמידע

• החזקה, ייצור או הפצה של 	

תוכנות מחשב בעלות ייעוד 

זדוני

• כניסה בלתי חוקית למידע 	

פרטי או מוגן

• מערכות 	 דרך  זהות  גנבת 

מחשוב

• וקניין 	 יוצרים  בזכויות  פגיעה 

רוחני

• שליחה והפצה של "דואר זבל" 	

(Spam)

• פגיעה באדם באמצעות 	

 מחשב  

)הטרדה, איומים, עיקוב, 

בריונות(

• פיתוי ילדים באמצעות 	

רשתות מחשב במטרה 

לנצלם

• הפצת תכני שנאה וגזענות	

• החזקה, ייצור והפצה של 	

פורנוגראפית ילדים

• התומכים 	 תכנים  הפצת 

בפעילות טרור  

(UNODC, 2013)

בישראל, נושא פשיעת הסייבר מעוגן בחקיקה ומוסדר ברובו במסגרת בחוק המחשבים, התשנ"ה - 

1995, אשר מגדיר את הפעולות הנחשבות כפשע מחשב: 

שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו •

כתיבת תוכנה שמטרתה יצרת מידע כוזב •

חדירה בלתי מורשה למחשב •

חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת •

כתיבת תוכנה, אשר מסוגלת לגרום נזק למחשב או לחומר המאוחסן על גביו •

חוקים נוספים בהם קיימת התייחסות לפשיעה במרחב הסייבר או באמצעותו הם חוק פרסום תועבה 

והצגתה התשל"ז 1977, המתייחס בין השאר לפרסום דברי תועבה בפורמט אלקטרוני, תוך התייחסות 

סוגיית  את  מסדיר  אשר   1998 התשנ"ח  מינית  הטרדה  למניעת  וחוק  פדופיליה,  לפשעי  מפורשת 

ההטרדות המיניות באמצעות תקשורת מחשבים.

המחיר של פשיעת הסייבר

הערכת הנזק הכלכלי שמייצרת פשיעת הסייבר הינה משימה קשה ומורכבת. במקרים רבים חברות 

מסחריות וגופי ממשל נוטים להסתיר כי נפגעו מפשע סייבר, על מנת למנוע פגיעה באמינותם בעיני 

הציבור. גם אזרחים רבים, לא מדווחים כלל כי הם נפגעו מפשיעת סייבר. גם כאשר פשע הסייבר 

לקוחות  שנגנבו,  ומידע  רעיונות  כגון  הנזק של אלמנטים  מידת  להעריך את  קושי  קיים  ונבדק,  מדווח 

שעזבו את החברה  או זמן עבודה שבוזבז. 

מכון המחקר האמריקאי המוביל CSIS פרסם ביולי 2013, דו"ח המבקש לאמוד באופן שיטתי את הנזק 

הכלכלי שמייצרת פשיעת הסייבר. המכון קבע כי הנזק הינו נגזרת של שישה אלמנטים מרכזיים: )1( 

אובדן של נכסים אינטלקטואלים; )2( נזק ישיר של פעילות הפשיעה )גנבת זהויות, הונאה, גנבת מספרי 

אשראי, גנבת כספים וכדומה(; )3(  אובדן של מידע עסקי חסוי ורגיש )כולל מידע אשר עשוי לשמש 

למניפולציות של מניות(; )4( אובדן של לקוחות והזדמנויות עסקיות עקב פגיעה באמינות החברה; )5( 

הגדלת ההוצאות על ביטחון המידע, הגנות סייבר ומנגנוני התאוששות ממתקפות וכן הוצאות ביטוח;  

)6( נזק תדמיתי לחברה. ניתוח של כלל האספקטים הללו הוביל את חוקרי ה-CSIS CSIS להעריך את הנזק 

  CSIS,( הכלכלי הגלובלי של פשיעת הסייבר, בהערכה שמרנית של כ-400 מיליארד דולר מדי שנה
.(2013

הערכה זו צפויה לצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות, כאשר מחקרים מראים כי פשיעת הסייבר 

נמצאת במגמה מואצת של התרחבות והתפתחות. קצב הצמיחה המהיר של פשיעת הסייבר עולה 

ממחקר שביצע מכון המחקר האמריקאיPonemon , אשר בחן את היפגעותן של 56 חברות מסחריות בארצות 

הברית, בריטניה, אוסטרליה, יפן וגרמניה מפשיעת סייבר. המחקר  הראה כי בין 2010 ל-2012, צמחו 

נזקי פשיעת הסייבר של חברות אלו ביותר מ-30%, מנזק שנתי ממוצע של 6.5 מיליון דולר לחברה לנזק 

של 8.9 מיליון דולר, כאשר החברה שנפגעה יותר מכולן ספגה נזק משמעותי של 46 מיליון דולר. כמו 

כן המחקר הראה כי תדירות המתקפות השבועיות שספגה כל חברה עלתה מממוצע של 50 מתקפות 

סייבר ב-2010 לממוצע של 102 מתקפות ב-2012. גם זמן הטיפול והשיקום לאחר כל מתקפה התארך 

   Ponemon Institute,(fwwe מ-14 ימים ל-24 ימים, נתון המצביע על התקדמותם הטכנולוגית של פושעי הסייבר 

vv.)2012ה
גובה גם מחיר אנושי כבד.  הנזק החומרי אינו מגלם את כלל ההשפעות של פשיעת הסייבר, אשר 

ברחבי  וקטינים  בילדים  שפוגעות  אכזריות,  פדופיליה  לרשתות  פעולה  שדה  משמש  הסייבר  מרחב 

ופגיעה  תמימים  אזרחים  אלפי  מאות  של  חייהם  שגרת  את  קשות  שמשבשת  זהויות  גנבת  העולם, 

בפרטיות, בריונות והשפלה ברשתות חברתיות שגורמות לטרגדיות חמורות ולהרס משפחות.

כפי שניתן לראות, המאבק בפשיעת הסייבר כולל התמודדות עם נפח פשיעה גדול, שרק הולך וגדל 

בטקטיקות  מהירות  התפתחויות  עקב  יותר  למתוחכמת  הופכת  הסייבר  פשיעת  כן,  כמו  הזמן.  עם 

אכיפה  ארגוני  נדרשים  זו,  תופעה  עם  להתמודד  מנת  על  העבריינים.  לרשות  העומדים  ובאמצעים 

להפעיל שוטרים וחוקרים בעלי התמחות וכישורים טכניים גבוהים, המסוגלים ללמוד ולהסתגל לסביבה 

העבריינית המתפתחת והמשתנה במרחב הסייבר. צורך זה הוביל ארגוני אכיפה רבים ברחבי העולם 

להקים יחידות ייעודיות המתמחות ומתמקדות במאבק בפשיעת הסייבר.
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מודלים ארגוניים ואופרטיביים של יחידות סייבר ייעודיות

ולמטרות  שונות  בנסיבות  הוקמו  בעולם,  השונים  האכיפה  בארגוני  שהוקמו  הייעודיות  הסייבר  יחידות 

ואופרטיביים. שלושה אלמנטים מרכזיים מעצבים את  כן אימצו מגוון של מודלים ארגוניים  ועל  שונות 

אופייה ואת פעילותה של כל יחידת סייבר:  ייעוד  היחידה, מיקומה בארגון  ותצורת הפריסה שלה.

ייעוד היחידה
ניתוח יחידות הסייבר הפועלות בעולם, מעלה 6 אבות-טיפוס מרכזיים של יחידות. לכל אחד, מאפיינים 

שונים בכל הקשור לייעוד, למשימות ולתחומי אחריות.

העברות . 1 ספקטרום  כלל  בחקירת  ישיר  באופן  העוסקות  חקירה  יחידות   - סייבר  לפשעי  יחידה 

במסגרת  השאר  בין  פועלות  זה  מסוג  יחידות  מחשב.  באמצעות  או  מחשב  כנגד  המתבצעות 

ה- FBI האמריקאי, בקפריסין, צ'כיה, צרפת וספרד.
יחידה לפשעי היי-טק - יחידות המתמקדות אך ורק בחקירת עבירות כנגד מחשבים, בהן פגיעה . 2

במידע, הפלת שרותי אינטרנט ופריצה למחשב )"האקינג"(. במדינות בהן פועלות יחידות מסוג 

מחשב,  באמצעות  שהתבצעו  אמיתי"  "עולם  עבירות  ואירלנד,  בלגיה  אוסטריה,  כדוגמת  זה, 

כדוגמת הונאות אינטרנט או גנבת זהויות, נחקרות על ידי יחידות משטרה אחרות, כאשר אנשי 

יחידת הסייבר מסייעים במידת הצורך באספקטים הטכניים של החקירה. 

יחידות בעלות מסוגלות טכנית גבוהה אשר . 3 הינן  זה,  יחידות מסוג   –- זיהוי פלילי קיברנטי  יחידת 

הזיהוי  ליחידות  בדומה  והסייבר.  התוכנה  החומרה,  בתחומי  ידע  בעלי  מחשבים  מומחי  כוללות 

ב"זירות  וממצאים  ראיות  לאתר  היא  קיברנטי  פלילי  זיהוי  יחידות  של  משימתן  הרגילות,  הפלילי 

פלילי  זיהוי  יחידות  אישום.  כתב  ולגבש  הפשע  את  לפענח  לחוקרים  ולסייע  וירטואליות  פשע" 

לכלל  שירותים  מספק  אשר  הארגון,  של  הפלילי  הזיהוי  ממערך  כחלק  לפעול  עשויות  קיברנטי 

יחידות המשטרה ולגופים אחרים במדינה )כך קורה בברזיל לדוגמה(, או לפעול במסגרת יחידת 

חקירות סייבר ייעודית. 

ומוקד . 4 גוף מטה  זרוע חוקרת, אלה  זה אינן מהוות  יחידות מסוג   - יחידת פשיעת סייבר מרכזית 

ידע ארגוני ולאומי. בבריטניה יחידת פשיעת הסייבר המרכזית אמונה על: כתיבת התורה ושיטת 

ההפעלה בכל הקשור לחקירות סייבר, הדרכה וסיוע לחוקרים ויחידות שטח, איסוף וניתוח מודיעין 

בתחום, ביצוע הערכת מצב של איומי סייבר, קשר עם גורמים בינלאומיים ואימון חוקרי סייבר.

יחידות סייבר אשר מופקדות על טיפול בסוג . 5 יחידה מכוונת עבירה - במדינות מסוימות פועלות 

מסוים של פשעים. לרוב יחידות כאלו עוסקת במאבק כנגד פורנוגרפיית ילדים ברשת, אך ישנן 

יחידות שמתמקדות גם בפשעי הונאה במרחב הסייבר או בהפרות של זכויות קניין רוחני.

יחידת תביעות ייעודית –- מדינות אחדות, כגון רומניה, סרביה ונורבגיה מפעילות יחידה משפטית . 6

משרד  תחת  לרוב  נמצאות  אשר  אלו,  יחידות  הסייבר.  פשיעת  בתחום  ומתמקדת  המתמחה 

יחידות  כך  על  נוסף  סייבר.  לחקירות  תומכות בפעילות המשטרה בכל הקשור  הכללי,  התובע 

התביעה גם אמונות על שיתוף פעולה בין-לאומי ופועלות מול רשויות חוק במדינות אחרות ובמקרים 

של עבירות חוצות גבולות. 

תופעות  מרכזיים:  אלמנטים  שלושה  לשקף  חייבת  ייעודית  סייבר  יחידת  של  מסוים  במודל  בחירה 

הפשיעה העיקריות איתן היחידה נדרשת להתמודד, המסגרת החוקית והארגונית בתוכה היא פועלת 

 .(IPA, 2011) ותקציב הפעילות שלה

מיקומה של היחידה בארגון
למיקומה של יחידת הסייבר הייעודית בתוך ההיררכיה הארגונית השפעה רבה על תפקודה ועל תחומי 

ישירות  גוף עצמאי, הכפוף  הסייבר  יחידת  היותה של  היא שאלת  זה  בנושא  סוגיה מרכזית  עיסוקה. 

יחידות הסייבר  נכון להיום,  איזו.   - ואם כך  ייעודית אחרת  לדרגים הגבוהים בארגון, או חלק מיחידה 

פועלות  הן  רבים  ובמקרים  בארגון  אוטונומי  למעמד  זכו  לא  עדיין  בעולם,  רבות  במדינות  הייעודיות 

תחת יחידה מקצועית אחרת, אשר נתפסת כקשורה לעולם הסייבר. בבלגיה יחידת הסייבר פועלת 

תחת היחידה לפשיעה כלכלית, באוסטריה היא מסופחת לזרוע המודיעין, במונטנגרו ליחידה למלחמה 

במיקומה  השוני  החקירות.   לזרוע  בצ'כיה  ואילו  הפלילי  הזיהוי  ליחידת  בברזיל  מאורגנת,  בפשיעה 

הארגוני של יחידת הסייבר נובע מכך שכיום פשיעת הסייבר קשורה כמעט לכל תחום בעולם הפשיעה. 

יחידות הסייבר לגופים עצמאיים ככל האפשר במסגרת מגבלות  עם זאת קיימת מגמה להפוך את 

המבנה הארגוני. 

מבנה ופריסה
אופן הפריסה של יחידת הסייבר הייעודית הינו אלמנט נוסף בעל השפעה רבה על תפקודה של היחידה. 

בהקשר זה הסוגיה המרכזית הינה היחס בין ריכוז כוח האדם והמשאבים ביחידה מרכזית כלל ארצית 

אחת לבין ביזור משאבי כוח האדם והטכנולוגיה ליחידות הטריטוריאליות. במספר מדינות הוצבו חלק 

מחוקרי הסייבר ביחידות השטח הטריטוריאליות, מתוך מחשבה כי ביזור כזה ייעל את תהליכי החקירה 

יחידה  של  בקיומה  הטמונים  רבים  יתרונות  מבטל  הכוח  ביזור  זאת,  עם  אזרחים.  בתלונות  והטיפול 

מרכזית גדולה וחזקה:

ריכוז המשאבים מאפשר למשטרה להתמודד באופן אפקטיבי יותר עם פשיעת סייבר בקנה מידה  •

רחב וברמה טכנית גבוהה.

פשיעת הסייבר, בחלקה הגדול הינה פשיעה חוצת גבולות, אשר ליחידה מרכזית ורבת משאבים  •

אפשרות טובה יותר להתמודד עמה.

יחידה מרכזית יכולה לרכז וליצור קשרי עבודה יעילים והדוקים יותר עם ארגונים מקבילים בתוך  •

המדינה )צבא, ארגוני מודיעין, ארגוני ממשלה( ועם ארגונים בין-לאומיים הפועלים כנגד פשיעת 

הסייבר.

יחידה מרכזית תוכל להוות גוף בעל השפעה אסטרטגית, אשר יוכל להשפיע על עיצוב אסטרטגיית  •

הסייבר הלאומית.

ריכוז המשאבים ימנע כפילויות בחקירות )עבריין סייבר יכול להתקיף בו זמנית מספר נקודות בכל  •

רחבי המדינה( ותאפשר תיאום של כלל הגופים המעורבים בחקירות פשיעת סייבר.

וכוח האדם אינה בחירה דיכוטומית. מדינות שונות  יחידה מרכזית לבין ביזור המשאבים  הבחירה בין 

בעולם יצרו מודלים היברידים, אשר משלבים בין האפשרויות. מודל אחד הוא הפעלת יחידה מרכזית 

כלל ארצית, שיש לה שלוחות טריטוריאליות הנמצאות תחת פיקודה. מודל נוסף הוא הפעלת יחידה 

מרכזית אחת כאשר ביחידות הפרוסות ברחבי המדינה פועלים חוקרים שעברו הכשרת חקירות סייבר 

והם משמשים כמומחים מקומיים לנושא ועובדים בסיוע היחידה המרכזית.  
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פרקטיקות מיטביות של יחידות סייבר משטרתיות

השוני בין יחידות הסייבר הפועלות במדינות השונות יוצר הבדלים בין יחידה ליחידה בהגדרות המשימה, 

תחומי האחריות, אסטרטגיות הפעולה והטקטיקות. עם זאת, ניתוח השוואתי שביצעו מספר ארגונים 

בין-לאומיים, מצביע על פרקטיקות חשובות, אשר משפיעות באופן חיובי על ליבת העשייה של יחידת 

הסייבר ואשר כדאי לשים דגש על פיתוחן וקידומן גם בישראל.23  

לשחקן  המשטרתית  הסייבר  יחידת  של  להפיכתה  מרכזי  תנאי   - חשיפה  ופעילות  תלונות  קבלת 

תלונות  לקבלת  ושיטתיים  יעילים  מערכים  והפעלת  הקמת  הוא  הלאומית,  ברמה  ומשפיע  משמעותי 

אזרחים ולגילוי יזום של פשעי סייבר. 

בכל הנוגע לקבלת תלונות מאזרחים, קיים דגש רב בעולם על יצירת אפיקי הגשת תלונה  נגישים, 

נוחים ויעילים, אשר יעודדו אזרחים פרטיים, חברות מסחריות וגופים ממשלתיים לפנות ליחידת הסייבר 

של  האפשרות  את  בחקיקה  הסדירו  ויפן  רומניה  בלגיה,  בהן  שונות  מדינות  כך  לשם  המשטרתית.  

אזרחים וחברות להגיש תלונות רשמיות דרך האינטרנט, בין אם באתר ייעודי המופעל על ידי יחידת 

הסייבר או דרך דואר אלקטרוני. מעבר לקבלה הפיסית של התלונה, הטיפול בפשע סייבר, אולי יותר 

מכל פשע אחר, מחייב ביצוע של פעולות מיידיות לשם שימור ראיות פוטנציאליות, כגון גיבוי קבצי רישום 

(Logs). על כן, חשוב שהתלונות המתקבלות יזכו להתייחסות מהירה מצד גורם מקצועי, אשר ביכולתו 
לזכות  יעילה. בכדי  לגבי הפעולות שעליו לבצע בכדי לאפשר חקירה  ולהדריך את הנפגע  לתחקר 

ולייצר אחוזי דיווח גבוהים, מדינות שונות מפעילות מערכי הסברה ופרסום,  לשיתוף פעולה מהציבור 

אשר מיידעים את הציבור על אפשרויות הגשת התלונה העומדות לרשותו.

עם זאת, מכיוון שבמקרים רבים הקורבנות של פשעי הסייבר, ובכללם חברות מסחריות גדולות, אינם 

מודעים כלל לכך שנפגעו, יש להשלים את מערכת קבלת התלונות בפעילות יזומה לחשיפת פשעים 

במה  לעיתים  מהווים  שונים,  סייבר  ועברייני  האקרים  של  אינטרנט  ואתרי  פורומים  הסייבר.  במרחב 

לחילופי מידע, התרברבות ואף סחר בוירוסים ותוכנות זדוניות שונות. מעקב וסריקה שיטתית של מוקדי 

"מפגש" אלו עשויים להניב מידע מודיעיני באשר לפשעים שהתבצעו או שעומדים להתבצע ולאפשר 

לאנשי יחידת הסייבר להגיב או למנוע פשע. 

סינון  מפעילים  יותר  המרכזיים  הפרומים  כאשר  משתנה,  אלו  אינטרנטיים  פרומים  של  המידור  רמת 

אפלה"  "רשת  שמכונה  במה  הנגיש,  הסייבר  למרחב  מחוץ  פועלים  אף  וחלקם  הדוק  משתמשים 

(Darknet)34. חדירה של חוקרי משטרה לרשתות אלו מחייבת לעיתים פעילות מורכבת יותר, הכוללת 

והולכת שולל לשם השגת מידע מודיעיני וראיות. פעילות כזו מחייבת הסדרה  שימוש בזהויות בדויות 

חוקית, אשר תאפשר לחוקרים מרחב פעולה ותעניק לחומר הנאסף תוקף ראייתי. 

הפרקטיקות המוצגות במאמר זה מתבססות על שתי עבודת מרכזיות:האחת - מחקר של סוכנות של האיחוד 
3
 

   האירופי על פרקטיקות מיטביות של יחידות סייבר. המחקר השווה ובחן 18 יחידות סייבר משטרתיות במדינות  
   שונות באירופה ומחוץ לה (IPA, 2011( השניה - מסקנות של קבוצת עבודה בנושא פרקטיקות מיטביות של יחידות   
 The United Nations Asia and Far) סייבר משטרתיות שנערכה במסגרת ארגון מחקר ושיתוף פעולה אזורי השייך לאו"ם  

 East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders) (UNAFEI, 2009)9
   לצד דו"חות בין-לאומיים אלו נבחנו גם פרקטיקות מומלצות של יחידת הסייבר של ה-FBI  ושל יחידת הסייבר של 

  משטרת דרום-קוריאה. 

 Darknet  4 הינו כינוי כולל לאתרים, שרתים, פורומים ורשתות שיתוף קבצים, אשר אינן נגישות דרך מנועי החיפוש 

    הרגילים והן מהוות במקרים רבים פלטפורמה לפעילות עבריינית כגון סחר בסמים ואמצעי לחימה והפצת חומרי 
   פדופיליה. 

ממדרגה  יעיל  כלי  הינה  וירטואלית  בדויה  בזהות  השימוש  כי  הראה  העולם  ברחבי  יחידות  של  ניסיון 

ראשונה בכל הנוגע למאבק בפשיעת הסייבר.

הפעלת מערך זיהוי פלילי קיברנטי - בדומה לתחומי פשיעה אחרים, גם פשיעת הסייבר מחייבת איסוף 

וניתוח פורנזיים של ראיות. עם זאת, בעוד שבפשעי "עולם אמיתי" הראיות הינן פיזיות ברובן, בפשיעת 

סייבר מדובר בראיות דיגיטאליות לרוב. ראיות דיגיטאליות, כמו מקבילותיהן הפיסיות, מחייבות טיפול 

נכון וזהיר, אשר יתרום לקידום החקירה ובד בבד ימנע השחתה, העלמות או פגיעה בתוקף המשפטי 

של הראיות.

זיהוי פלילי קיברנטי הינו בעיקרו תהליך טכני המבקש להתחקות אחר הפעולות הזדוניות והבלתי חוקיות 

השלב  מרכזיים.  שלבים  ארבעה  כולל  התהליך  כללי  באופן  מחשב.  באמצעות  או  במחשב  שבוצעו 

הראשון, שלב איסוף הראיות בו מתבצעת סריקה יסודית ומעמיקה של כלל הכוננים הקשיחים, הדיסקים, 

מתקני הפלאש ) Disk-on-key וכדומה( וזיכרונות ה-RAM הקשורים לעבירה )מדיות דיגיטאליות אלו 

ותיעוד שיטתי ומלא של כל החומר  למעשה מהוות את "זירת הפשע"(. בשלב השני מתבצע רישום 

הנאסף ואחסונו באופן שימנע כל שינוי )קבצים עלולים להימחק או להשתנות באופן אוטומטי או עקב 

טיפול לא נכון( שעלול להביא להטלת ספקות לגבי מהימנותו במהלך ההליך המשפטי. בשלב השלישי, 

יחידת הזיהוי הפלילי שולפת ומבודדת מתוך מכלול החומר הדיגיטאלי את האלמנטים והמידע, אשר 

של  מעמיקה  הכרה  גבהות,  טכניות  יכולות  מחייב  זה  שלב  החקירה.  לתיק  רלוונטיים  להיות  עשויים 

תחום התוכנה והסייבר ויכולת שימוש בכלי תוכנה מתקדמים. בשלב הרביעי הראיות שנמצאו מומרות 

לפורמט ולשפה אשר יהיו מובנים לאלו שאינם מומחי מחשב ותוכנה )חוקרים, עורכי דין, שופטים( תוך 

)VaccaVacca, 2005( .כדי שמירה על כללי הטיפול בראיות

ביצוע יעיל ותקין של תהליך הזיהוי הפלילי הקיברנטי, מחייב כוח אדם ייעודי בעל יכולות טכניות גבוהות 

ומומחיות באספקטים שונים של פעולת המחשב ובשימוש בכלים טכניים מתקדמים המסוגלים לנתח 

ולבחון ספקטרום רחב של מערכות הפעלה, מערכות חומרה  ומידע דיגיטאלי.   על כן, ארגוני משטרה 

ובפרט יחידות סייבר ייעודיות, מפתחות פונקציות המתמחות בזיהוי פלילי קיברנטי, אשר מהוות זרוע 

טכנית מרכזית ומספקות שירותים פורנזיים מקצועיים לחקירות בעלות מימד מחשובי, בין אם הן נערכות 

על ידי יחידת הסייבר ובין אם על ידי יחידות  חקירה אחרות.

הסייבר  בפשיעת  יעיל  –מאבק   - משטרתיים  חוץ  גורמים  עם  ושיטתי  יעיל  פעולה  שיתוף  יצירת 

מחייב שיתוף פעולה אפקטיבי בין יחידת הסייבר המשטרתית לבין שחקנים אחרים הפועלים במרחב 

מקבילות  ממשלתיות  זרועות  עם  פעולה  שhיתוף  ולמסד  לטפח  הסייבר  יחידת  על  ראשית,  הסייבר. 

ליחידת  מספק  כזה  פעולה  שיתוף  ייעודיים.  סייבר  וגופי  ומודיעין  ביטחון  ארגוני  ממשלה,  משרדי  כגון 

הסייבר המשטרתית גישה למידע מודיעיני וליכולות טכניות, אשר עשויים לסייע בפעילות מניעה ובניהול 

חקירות סייבר מורכבות. נוסף על כך, יחידת הסייבר חייבת לבסס הבנות ונהלי עבודה ברורים עם 

רשויות התביעה והמשפט במדינה, על מנת להסדיר את הנורמות המשטרתיות והמשפטיות של חקירת 

הסייבר )אילו ראיות יש להציג, כיצד יש להציג את הראיות, אופן הטיפול המשפטי בפשיעת סייבר חוצת 

גבולות וכדומה(.

פרט לשיתוף הפעולה עם גורמי ממשל אחרים, קיימת חשיבות רבה גם לשיתוף פעולה עם המגזר 

הפרטי ויחידות סייבר רבות ברחבי העולם פועלות ליזום ולמסד שיתוף פעולה כזה. במדינות כגון בלגיה, 

הולנד, אירלנד וארצות הברית הוקמו פורומים קבועים בהם משתתפים נציגי המשטרה, נציגי רשויות 

ממשלה אחרות ונציגי גופים פיננסיים כגון בנקים, חברות אשראי וחברות מסחר גדולות. פורומים אלו 
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מצב  לגבש תמונת  והם מאפשרים למשטרה  הסייבר  ותהליכים בתחום פשיעת  דנים בהתפתחויות 

יותר בדבר מגמות פשיעה ולחזק את יכולתה לחקור פשעי סייבר במגזר הפיננסי. הפורומים  מלאה 

מהווים כלי חשוב להעברת מידע, ליצירת שיתוף פעולה ולבניית אמון בין המשטרה לבין המגזר הפיננסי, 

אשר נמצא באופן קבוע תחת איומי פשיעת סייבר.

רובד נוסף, חשוב מאין כמוהו, של שיתוף פעולה משטרתי-אזרחי , הוא שיתוף הפעולה בין המשטרה 

לבין חברות התקשורת המספקות את תשתיות הנתונים והאינטרנט. שיתוף פעולה כזה חשוב במיוחד 

לחוקרי הסייבר, מכיוון שלחברות התקשורת יש את היכולת להתחקות אחר דפוסי הפעילות של גולשים 

שביצעו עברת סייבר )לדוגמה באמצעות ניתור כתובת ה-IP( ולהוביל את החוקרים לעבריין. בהקשר 

זה יחידות סייבר רבות ברחבי העולם מבצעות פגישות קבועות עם חברות התקשורת כדרך לחיזור 

התקשורת, ליצירת אמון הדדי ולייעול שיתוף הפעולה והעברת המידע. 

לבסוף, יחידות סייבר משטרתיות פועלות ליצירת שיתוף פעולה גם עם חברות אבטחת מידע מסחריות. 

והן  המידע,  ואבטחת  הסייבר  טכנולוגיית  בחזית  נמצאות  המידע,  בשוק אבטחת  הפועלות  החברות 

בחקירות  כוח  מכפיל  ולהוות  הסייבר  יחידת  לפעילות  לסייע  עשויים  אשר  וידע  ניסיון  כלים,  בעלות 

מורכבות. נוסף על כך, חברות אבטחת המידע עוקבות באופן שיטתי אחר המגמות וההתפתחויות 

הטכנולוגיות בכל הנוגע לתוכנות זדוניות ופעולות של האקרים והקשר איתן חשוב לשם למידה ושימור 

הרלוונטיות של יחידת הסייבר המשטרתית בעולם הסייבר המשתנה במהירות.

יצירת שיתוף פעולה בין-לאומי - פשיעת הסייבר, אולי יותר מכל תחום פשיעה אחר, היא בעלת מימד 

בין-לאומי, כאשר במקרים רבים החקירה והראיות עשויות להוביל למקור מחוץ לגבולות המדינה. לאור 

זאת יחידת סייבר משטרתית חייבת לייצר ולמסד שיתופי פעולה עם יחידות מקבילות במדינות אחרות 

ועם ארגונים בין-לאומיים הפועלים בתחום פשיעת הסייבר. שיתוף פעולה כזה מעניק ליחידת הסייבר 

גישה למידע ולראיות שנאספו על ידי גופי חקירה במדינות אחרות או סיוע בהשגת ראיות כאלו.

את  לאמץ  הסייבר  ויחידת  המשטרה  המדינה,  על  יעיל,  יהיה  הבין-לאומי  הפעולה  ששיתוף  בכדי 

במאבק  הבינלאומי  הפעולה  שיתוף  את  המסדירים  הבין-לאומיים  וההסכמים  הנורמות  הפרוטוקולים, 

בפשיעת הסייבר. דוגמה חשובה להסדר של שיתוף פעולה בין-לאומי, היא הפעלה רציפה,  24 שעות 

לסיוע  בבקשה  מהעולם  אכיפה  ארגוני  לפנות  יכולים  אליה  קשר  נקודת  של  בשבוע,  ימים   7 ביממה 

בודפשט  אמנת  פי  על  מחייב  תנאי  הינה  כזו  קשר  נקודת  הפעלת  גבולות.  חוצות  סייבר  בחקירות 

שנכנסה לתוקפה ב-20044 ומסדירה את המאבק הבין-לאומי בפשיעת הסייבר5. 

כמו כן קיימים צוותי משימה בינלאומיים המאגדים יחידות סייבר משטריות ממדינות שונות ויוצרים שיתוף 

ביצוע הערכות מצב  מודיעיני,  מידע  סיוע בחקירות, העברת  הכולל  בין הצדדים  והדוק  קרוב  פעולה 

 Strategic Alliance Cyber Crime"-וסקרי איומים משותפים ושיתוף ידע טכני. צוות משימה בינלאומי אחד הוא ה

הסייבר  יחידות  ואת  האמריקאי   FBI -ה של  הסייבר  יחידות  את  בתוכו  המאגד   "Working Group
הלאומיות של אנגליה, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד. קבוצה זו, אשר עורכת מפגשי עבודה תקופתיים, 

יצרה מערכת אינטרנטית אחודה לשיתוף מידע, מייצרת הערכה משותפת של סיכונים ומגמות ומקיימת 

אימונים משותפים. צוותים ותוכניות שיתוף פעולה דומות פועלים גם ביורופול, באינטרפול ותחת סוכנויות 

או"ם שונות.

 5 האמנה נכתבה ביוזמת האיחוד האירופאי והצטרפו אליה גם מדינות מחוץ לאיחוד כגון ארצות הברית, קנדה ויפן. 

  ישראל נמצאת כיום בתהליך מתקדם של הצטרפות לאמנה.

כוח  להוות  כדי  כי  מבינות  הייעודיות בעולם  הסייבר  יחידות  רוב   - והמשכיים  ייעודיים  והכשרה  אימון 

הכשרה  לעבור  אנשיהן  ועל  המסורתיות  המשטרה  בהכשרות  די  אין  הסייבר  בפשיעת  יעיל במאבק 

ייעודית בתחום פשיעת סייבר ופורנזיקה קיברנטית. מעבר לכך התפקידים השונים בתוך יחידת הסייבר 

שונות  קיברנטי   פלילי  זיהוי  מטכנאי  הדרישות  כאשר  שונים,  ודגשים  דיפרנציאלית  הכשרה  מחייבים 

מאשר הדרישות מחוקר מתקפות סייבר.

בבניית תוכנית ההכשרה של אנשי יחידת הסייבר חשוב להבין כי הידע העדכני והרלוונטי ביותר, לרוב 

אינו נמצא בתוך הארגון. על כן, בעוד שיחידות סייבר רבות מפעילות קורסי הכשרה בסיסיים, ההכשרה 

המתקדמת יותר מתבצעת לרוב בשיתוף עם חברות אבטחת מידע מסחריות, שיש להן ידע וניסיון רב 

בתחום. נוסף על כך מדינות רבות שולחות באופן קבוע את אנשיהן להשתלמויות בתוכניות אימון סייבר 

וההתפתחות הטכנולוגית המהירה של פשיעת הסייבר  יותר במדינות אחרות. הדינאמיות  מבוססות 

מחייבות למידה מתמדת ועל היחידה לייצר מערכת הכשרה שיטתית ורציפה של כוח האדם ביחידה. 

סיכום

בטיפול  ומתמחות  שממוקדות  משטרתיות  יחידות  ופועלות  מוקמות  מדינות  של  וגודל  הולך  במספר 

בפשיעת סייבר. יחידות ותיקות יותר אשר עסקו באספקטים שונים של פשיעת מחשב שודרגו להיות 

לפעול  יכולות  בעלות  והן  הלאומיים  הסייבר  במערכי  חשוב  שחקן  המהוות  וגדולות  עצמאיות  יחידות 

ביעילות ברמה הבין-לאומית. התרחבות פשיעת הסייבר והפיכתה למתוחכמת ולמתקדמת יותר יובילו 

בהכרח להקמתן של יחידות סייבר ייעודיות במדינות נוספות ולצמיחה מהירה בנפח העבודה של יחידות 

בעולם  והכרחי  חשוב  צעד  הינה  ישראל,  במשטרת  ייעודית  סייבר  יחידת  הקמת  על  ההכרזה  אלו. 

הטכנולוגי בו אנו חיים. מאמר זה הציג מודלים ארגוניים הקיימים בעולם ודילמות העולות בעת תכנון 

יחידה כזו, לצד פרקטיקות מרכזיות שהוכחו במקומות אחרים ויש לשקול את יישומן גם בישראל. 
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מודלים למיקום ופעילות ניידות משטרת התנועה 
הארצית

ניקול אדלר1, שלום הקרט2, טל רביב3, מלי שר4 

תקציר

וסיוע  תנועה  חוקי  אכיפת  באמצעות  לציבור,  השירות  הוא  הארצית  התנועה  משטרת  ניידות  יעוד 

למשתמשים בדרך, באופן יזום או כמענה לקריאה. במחקר זה פיתחנו מודלים לקביעת מיקום הניידות 

במרחב הגיאוגרפי ובמרחב הזמן, כדי להבטיח ביצוע מיטבי של היעוד ושל המשימות. בשלב הראשון 

מיקמנו את הניידות במרחב הגיאוגרפי כבעיית "כיסוי רשת" עם מספר פונקציות מטרה. הבעיה נוסחה 

 )1( הן:  לינארי מרובת פונקציות מטרה. פונקציות המטרה שנקבעו למקסום  ונפתרה כבעיית תכנון 

נוכחות ובולטות; )2( נוכחות משטרתית ב"אזורים חמים" שבהם עבירות תנועה מתרחשות בתדירות 

הגאוגרפי  במרחב  המיקום  תוצאת  המחקר,  של  השני  בשלב  יזומה.  לפעילות  פנוי  זמן   )3( גבוהה; 

הנה הקלט למודלים נוספים של תכנון לינארי הנותנים מענה למיקום במרחב הזמן על פני אופק תכנון 

ניידות התנועה. המודלים מבוססים על המלצות  ובמרחב של  המשמרות, על פי אפקט ההילה בזמן 

מתחום הבטיחות בדרכים בספרות, מדיניות המשטרה ומגבלות תפעוליות. המודלים מוצגים, כדוגמת 

בוחן, על רשת הדרכים הבין-עירונית בצפון הארץ.

1.    מבוא

ווה טוענים כי השילוב  (Who, 2012).  אליק  בכבישים ברחבי העולם, נהרגים כ- 1.3 מיליון איש בשנה 

של שינויים בהנדסת רכב, שיפור תשתיות ופעולות יעילות של משטרת התנועה יביאו לירידה במספר 

ניידות הסיור של  יעילה של  זה מוצעת שיטה להפעלה  וההרוגים. במחקר  תאונות הדרכים, הנפגעים 

.(Elvik, Vaa 2004) .משטרת התנועה, בדגש על מיקום, פעילות ולוח זמנים

המשימות העיקריות של ניידות הסיור של מתנ"א )משטרת התנועה הארצית( כוללות: סיורים לנוכחות 

 Nam) ובּבולטוּות; אכיפה ורישום דו"חות תנועה; טיפול בתאונות דרכים וטיפול באירועים אחרים בדרך

and Mannering, 2000). כל ניידת ממוקמת בקטע פיקוח שבו היא מבצעת בולטות, נוכחות ואכיפה. לכל 

ניידת יש אחריות טריטוריאלית למענה לאירועים בחלק מרשת הדרכים. 

הספרות המקצועית בתחום הבטיחות בדרכים מלמדת כי מדיניות משטרה יעילה מתרכזת בהפחתת 

עבירות והפחתה של תאונות דרכים באמצעות נוכחות משטרתית ברשת הכבישים בזמנים ובמקומות 

מתאימים המוגדרים "אזורים חמים"5. "אזור חם" מוגדר כקטע כביש עם הסתברות גבוהה יחסית של 

עבירות תנועה או תאונות דרכים. קטעים אלו מקבלים עדיפות גבוהה יותר לפעילות משטרתית.

1 ביה"ס למנהל עסקים, האוניברסיטה העברית.

2 המדען הראשי בקרן רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים.

3 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב.

4 רב-פקד ר' חולית מחשוב באגף משאבי אנוש, משטרת ישראל M.S c בהנדסה אזרחית הטכניון .

Hot Spot 5
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 עם זאת, אין צורך במיקום קבוע של ניידות התנועה מכיוון שהוכח כי נהגים "זוכרים" את מיקום הניידת 

עד מספר שבועות לאחר שראו אותה בשטח - "אפקט ההילה בזמן"  - ואף מספר קילומטרים לפני 

ואחרי מיקום הניידת - "אפקט ההילה במרחק" (ETSC, 1999) והדבר משפיע על נטייתם לבצע עבירות 

תנועה במקום.

כדי הזמן,  ובמרחב  הגיאוגרפי  במרחב  הניידות  מיקום  לקביעת  מודלים  פיתוח  מתואר  זה   במאמר 

להבטיח ביצוע מיטבי של היעוד והמשימות.

וקבלת החלטות פעילות משטרת תנועה  מציג סקירת ספרות של   2  מבנה המאמר כדלקמן: פרק 

 מרובי מטרות, כמניע ורקע לבעיה ולפתרונה. פרק 3 מגדיר את בעיית המיקום במרחב ובזמן של ניידות

 מתנ"א ובפרק 4 אנו מנסחים מתמטית את הבעיה. בפרק 5, אנו מיישמים את הניסוחים במקרה בוחן

ברשת הדרכים הבין-עירונית בצפון ישראל. לבסוף, פרק 6 מציג סיכום והצעות למחקר עתידי.

2.   רקע

שיטות ההפעלה של ניידות תנועה
חשוב  גורם  היא  אכיפה  בדרכים.  הבטיחות  את  משפרת  משטרתית  אכיפה  כי  מלמדת  הספרות 

 Bester, 2001; Chang and Chen, 2005; Delhaye,) בהרתעת עברייני תנועה ובהפחתת תאונות דרכים 

 Christensen and Elvik, 2007 ;2006.)  המחקר מלמד כי קיים אפקט ההילה במרחק ובזמן של אכיפה 

משטרתית. אפקט הילת הזמן מוגדר כאורך הזמן שבו ההרתעה מהאכיפה עדיין קיימת למרות העובדה 

שהפעילות המשטרתית הסתיימה. על פי מחקרי  ETSC   ווייסבורד ואחרים, אפקט הילת הזמן נע בין יום 

אחד לתשעה שבועות. אפקט הילת המרחק מוגדר כטווח בקילומטרים לפני ואחרי מיקום האכיפה, שבו 

יש לאכיפה השפעה. בעיבוד מחקרים רבים ב- ETSC (1999) נמדד טווח ההשפעה לאחר מיקום הניידת 

.(Weisberd ,2013 ,ETSC,1999).של כ- 3.5-1.6 ק"מ ו-0.5 ק"מ לפני מיקום הניידת

הדרך  משתמשי  הרתעת   )1( הן:  להשגתן  והדרכים  התנועה  משטרת  של  העיקריות  המטרות  שתי 

מביצוע עבירות תנועה באמצעות מיקום יעיל של הניידות על רשת הכבישים וניודן במרחב ובזמן  כך 

 ETSC, 1999; Fell) שהתפיסה הסוביקטיבית של משתמשי הדרך בנוגע להסתברות להיתפס תגדל

et al., 2003) )2( אכיפת חוקי התנועה ומתן דוחות תנועה המתבצעות באופן איכותי בזמנים ובמקומות 

ממוקדים, שבהם צפויות להתבצע המספר הגבוה ביותר של עבירות. גישה זו מבקשת להגדיל את 

.(Vanlaar, 2008) הסבירות האובייקטיבית להיתפס

נהיגה  אכיפת  מהירות,  של  נייחת  אכיפה  הם  המוזכרים בספרות  העיקריים  האכיפה  תחומי  שלושת 

בשכרות ואכיפת אי-שימוש בחגורת בטיחות (Sivak et.al, 2007 ). נהיגה במהירות מופרזת היא העבירה 

לירידה  מובילה  המהירות  אכיפת   .(Aarts and van Schagen, 2006; Sivak et al., 2007) ביותר  הנפוצה 

התאונות  במספר  וירידה  המהירות  עבירות  של  בתדירות  הפחתה  הממוצעת,  הנסיעה  במהירות 

ובמספר ההרוגים (Vaa, 1997; Hakkert et al., 2001; Elvik and Vaa, 2004).  לבה kh(1985) טוען שכדי להקטין 

את הסיכוי לתאונות, עדיף להפחית את עבירות המהירות הגבוהות ביותר, שהוגדרו על ידי האחוזון ה 

-85 ומעלה של התפלגות המהירות. נהיגה בשכרות ואי-שימוש בחגורות בטיחות הן עבירות נדירות 

יחסית בהשוואה לעבירות תנועה אחרות, אבל נמצא כי הן במתאם גבוה עם חומרת תאונות הדרכים.   

לי ואיבי ואחרים מצאו כי יש קשר בין תאונות באזורים הכפריים לבין אי-חגירת חגורות בטיחות. לפיכך, 

יש להתמקד באכיפת שלוש העבירות העיקריות הללו, כאשר האסטרטגיה לאכיפה משתנה בהתאם 

.(Li et al., 2008; Eby et al., 2000) לסוג העבירה

נתוני זרימת תנועה הם הבסיס לפעילות אכיפה יעילה. נתונים אלו כוללים: מהירות )ממוצע ושונות(, 

נפח תנועה, נפח תנועה ביחס לקיבולת הדרך ולמבנה הכביש )מספר הנתיבים, מבנה שוליים וכו'(. 

 Garber and Ehrhart, 2000;) נתונים אלו נבחנו ונמצאו בעלי מתאם חיובי עם הסבירות לתאונות דרכים

.(.Golob et al., 2004; Lord et al., 2005 and Aarts and van Schagen, 2006

השאלה כיצד למדוד את רמת השירות של משטרת התנועה וכיצד לתזמן את פעילויותיה היא עדיין 

שאלה פתוחה  (Hakkert et al., 2001; Elvik and Vaa, 2004). קיימות כיום שיטות למציאת אזורים חמים 

ונתוני זרימת תנועה, אך אין עדיין גישה שיטתית המשלבת מידע זה עם הפעילות הכוללת של משטרת 

התנועה. יתר על כן, ניידות תנועה נדרשות להגיב לאירועי חירום ועל כן הן חייבות גם לכסות את רשת 

 .(Simpson and Hancock, 2009) הכבישים בזמן מענה סביר

מתחום  ידע  מבוססת  השיטה  למתנ"א.  הפעלה  שיטת  המציעה  חדשה  שיטה  פיתחנו  זה  במחקר 

הבטיחות בדרכים ותחום החירום ולוקחת בחשבון אילוצים תפעוליים. 

קבלת החלטות מרובות מטרות
גיבוש מדיניות יעילה לארגון דורש לעתים קרובות קבלת החלטות הלוקחת בחשבון בעלי עניין רבים שיש 

להם מטרות שונות להחלטה ויש צורך בפשרה בין הצדדים. המשטרה אינה שונה בהיבט זה ולא ניתן 

לקבוע את רמת השירות שלה לפי פרמטר אחד בלבד (Steuer, 1986; Walker, 2000; Lin, 2009). קיימות 

שיטות שונות לפתרון בעיות של קבלת החלטות מרובות מטרות. תכנון רב-מטרות הנו המרכזי מבניהן 

יעילה של פתרונות אופטימאליים אפשריים,  (Steuer and Na, 2003). תכנון רב מטרות מגדיר קבוצה 

שאף אחד מהם אינו טוב יותר מן האחר ולא ניתן לשפר מטרה כלשהי מבלי שמטרה אחרת תיפגע. 

 .(Steuer 1986)

בעיות  לפתרון  העיקרית  השיטה  הינו    (MOLP) מטרות  רב  לינארי  OLPתכנון  מטרות  רב  לינארי  תכנון 

לינאריות רב מטרתיות. השימוש בשיטה זו נרחב והוא מציג את קבוצת הפתרונות היעילים והמיטביים, 

בהתאם לאילוצים ולמטרות הליניאריות. תכנון לינארי רב מטרות מסייע למקבלי החלטות על ידי הצגה 

וניתוח של ההבדלים בין הפתרונות החלופיים וכך מאפשר את החיפוש אחר הפתרון המתאים ביותר

ושר,  )יז'מסקי  גרפית  להציג את הפתרונות בצורה  ניתן  כן,  כמו   .(Antunes  et.al,2009,  Stauer  ,1986)

.(Raveh,2000 .2011

3.   הגדרת הבעיה

שיטת ההפעלה של מתנ"א היא מיקום הניידות בקטעי  פיקוח, בכל משמרת. בקטע  פיקוח מתבצעת 

אכיפה, בולטות, נוכחות ופעילות יזומה. נוסף על כך, לכל ניידת מוקצית טריטוריה שבה הניידת נותנת 

מענה לאירועים. 

בפועל, על פי תכנון מראש המפקד בוחר מיקום נייח והקצאה טריטוריאלית של צי הניידות בכל משמרת. 

האילוץ הוא כיסוי מלא של רשת הכבישים להגעה לאירועים בזמן מרבי נתון. 

ניידות השגרה של מתנ"א. לכל  נותן מענה למיקום במרחב הגיאוגרפי ובמרחב הזמן של  מחקר זה 

ניידת נקבע קטע הפיקוח לשהייה, פעילות האכיפה הנדרשת והטריטוריה לה הניידת אחראית למענה 

לאירועים על פי סוג המשמרת בתקופת התכנון.  (Adler et al. 2012a  שר, 2009) הציגו מודל להצבת 

ניידות במרחב גיאוגרפי לכיסוי מלא של רשת כבישים, תוך מציאת המספר המינימאלי של ניידות לכיסוי 

זה. המחקר הנוכחי מתבסס על מודל זה ומוסיף דינמיות ופונקציות מטרה מרובות. 
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בעיית המיקום במרחב של ניידות השגרה של מתנ"א הוגדרה כבעיית אופטימיזציה עם ארבע מטרות: 

המטרה הראשונה היא מקסום הבולטות והנוכחות של הניידות. המדידה היא על פי נפח התנועה החולף 

על פני הניידת בזמן שהייתה בקטע הפיקוח; המטרה השנייה היא למקסם את נוכחות הניידות באזורים 

בקטע  העבירות במשמרת,  תדירות  פי   על  היא  המדידה  לסוגיהן.  תנועה  עבירות  מבחינת  החמים 

הפיקוח. יצוין, כי את המטרה השנייה ניתן לחלק למטרות משנה על פי סוגי העברות, לפי אופן האכיפה  

הנדרש לכל סוג עבירה; המטרה השלישית היא למקסם את הזמן הפנוי לפעילות יזומה. המדידה היא 

במספר השעות הפנויות הצפויות לניידת. המטרה הרביעית היא למקסם את ההשפעה של תופעות 

פי  על  היא  המדידה  הזמן.  במרחב  הניידות  של  יעיל  ושיבוץ  תזמון  באמצעות  והמרחק,  הזמן  הילת 

המספר הכולל של קטעי אכיפה שניידות מוקצות לאורך אופק תכנון ועמידה באילוצי התזמון. 

4.   השיטה

המודל המוצע במחקר זה לפתרון בעיית המיקום והעשייה של ניידות השגרה של מתנ"א מורכב משני 

הגיאוגרפי  למיקום  הפתרון  הראשון,  בשלב  הזמן.  למרחב  ופתרון  הגיאוגרפי  למיקום  פתרון  שלבים: 

מקבל כקלט את פתרונות הכיסוי האפשריים. כל תמהיל של פתרונות אלו יכול ליצור תזמון עבור אופק 

סוג  לפי  והתפלגותם  דוחות התנועה  רצוי למספר  טווח  קובעי המדיניות קבעו  נוסף על כך,  התכנון. 

עבירה באופק התכנון  (Adler et al., 2012b). לפיכך, נוסח מודל תכנון לינארי רב מטרות. המודל מציע 

את קבוצת הפתרונות האופטימאליים לכיסוי, התפלגות בין סוגי הכיסויים והתפלגות הפעילויות בכל 

כיסוי בהתחשב באילוצי המערכת. בשלב השני ניתן פתרון למרחב הזמן. תזמון המשמרות מתבסס 

על תופעות הילת המרחק והילת הזמן כדי לבנות לוח זמנים של משמרות דינמיות על פני אופק התכנון. 

מודל התכנון הלינארי בשלמים לאפקט ההילה במרחק, מאזן בין סוגי המיקומים השונים. מודל תכנון 

הסבירות  את  שממזער  זמנים  לוח  מייצר  זה  מודל  בזמן.  ההילה  לאפקט  הנו  נוסף  בשלמים  לינארי 

לבחירות חוזרות ונשנות של אותו מיקום בתוך מספר מוגדר מראש של משמרות.

מודל תכנון לינארי רב מטרות לניידות השגרה של מתנ"א
מודל תכנון לינארי כולל משתני קלט למודל, פלט המודל )משתני ההחלטה(, פונקציית מטרה ואילוצים. 

להלן תיאור המודל הלינארי רב המטרות:

נתונים / קלט המודל:

מינימום  )1( עם  מראש,  מוגדר  מקסימאלי  בזמן  כבישים,  רשת  כיסוי  בעיית  של  הפתרונות   קבוצת 

משאבים;

נפח התנועה המכוסה בכל פתרון כיסוי; )2(

התועלת הצפויה בכל סוג של פעילות אכיפה, בכל פתרון כיסוי;  )3(

זמן השהייה בקטע הפיקוח בכל אחד מפתרונות הכיסוי;  )4(

אופק התכנון; )5(

מספר דוחות התנועה הצפוי להתקבל לשעה, בקטע פיקוח; ו -  )6(

מינימום ומקסימום מספר דוחות תנועה מסוג מסוים, שיש לרשום באופק התכנון. )7(

משתני ההחלטה / פלט המודל:

פתרונות המיקום, באופק התכנון ו- )2( קטעי הפיקוח שבהם מתקיימות האכיפה לסוגיה השונים  (1)

ופעילות יזומה.

פונקציית המטרה הרב מטרתית:

מקסימום נוכחות ובולטות משטרתית למטרות בטיחות וביטחון. נמדד על ידי נפח התנועה החולף  (1)

על פני הניידות;

להרתיע  (2) מנת  על  תנועה  עבירות  בהם מתבצעות  חמים  באזורים  נוכחות משטרתית  מקסימום 

לדוגמה  העבריינים.  נתוני  ידי  על  נמדד  תנועה(.  עבירת  סוג  לכל  מטרה  )פונקציית  עבריינים 

בעבירת המהירות אחוז המכוניות הנמצאות באחוזון ה- 85 ומעלה בהתפלגות מהירות הנסיעה 

פחות המהירות המותרת )ובלבד שההבדל הוא חיובי(; ו- 

מקסימום זמן מושקע בפעילות משטרה אקטיבית ויזומה, הנמדדת במספר משמרות.  (3)

האילוצים:

קבוצת האילוצים הראשונה תוחמת את מספר דוחות התנועה המקסימאלי המופק, לפי סוג עבירה, . 1

בהתאם למדיניות המשטרה ומגבלות הטיפול בדוחות אלו (Adler et al., 2012b), ואת מספר דוחות 

התנועה המינימאלי, על פי מדיניות האכיפה של המשטרה. המספר הכולל של דוחות התנועה 

הצפוי להירשם לכל עבירה באופק התכנון כפונקציה של מיקום, תדירות העבירות, זמן רישום הדוח 

הכולל, וזמן השהייה של הניידת בקטע הפיקוח;

האילוץ השני מגדיר את אורכו של אופק התכנון במונחים של משמרות;. 2

הקבוצה השלישית של האילוצים מקשרת בין פעילות הניידת לזמן המשמרת במיקומים שנקבעו;. 3

הקבוצה הרביעית של האילוצים היא מגבלת האי-שליליות למשתני ההחלטה וכן בחינה האם ניתן . 4

משיקולי בטיחות או מגבלות משפטיות או בעיות תשתית לבצע פעילות משטרתית בקטע הפיקוח.

ופונקציית  ההחלטה  משתני  של  בערכים  מיוצגים  האופטימאליים  הפתרונות  המודל,  הרצת  לאחר 

המטרה. התוצאה המתקבלת הנה התפלגות מיקום הניידות בתקופת התכנון והתפלגות סוגי הפעילויות 

השונות של הניידות בקטעי הפיקוח. הצגת כל הפתרונות האופטימאליים וניתוחם מאפשרת למפקד 

לקבל החלטה לבחירת הפתרון המתאים ביותר. יישום מודל זה על דוגמת בוחן ברשת הדרכים הבין-

עירונית בצפון הארץ, מפורט בהמשך.  

מודל תכנון לינארי בשלמים לאפקט ההילה במרחק
בפרק זה חיפשנו שילובים של הקבוצות היעילות שנמצאו בשלב הראשון, כך שניתן למקסם את מספר 

המיקומים שיבחרו עבור אפקט הילת המרחק. כל הפתרונות האופטימאליים שנוצרו במסגרת מודל 

 Quickhull באלגוריתם  שימוש  באמצעות  יוצרים  הקודם  בסעיף  שתואר  התנועה  הניידות  של  הלינארי  התכנון 

(lluhkciuQBarber et al., 1996) כשלב ראשון, יש  גוף קמור המזוהה על ידי הפאות של הגוף   Quickhull

לזהות את הפאות הכוללות את המספר הגדול ביותר של מיקומים שונים. מודל זה הורץ על כל פאה 

בנפרד מהפאות שנבחרו. הפתרון הנו הפאה עם הפתרון המאוזן ביותר. להלן תיאור המודל הלינארי:

קלט המודל:  אחוז הזמן בו ניידת מוצבת במיקום מסוים, בפתרון אופטימאלי שנבחר

פלט המודל / משתני ההחלטה:

)1( התפלגות הפתרונות האופטימאליים, על פי המשמרות, באופק התכנון;

)2( מספר המשמרות המינימאלי שבהן ניידת מוצבת באחד מן המיקומים.

פונקציית המטרה: מקסימום הזמן המינימאלי )הזמן הקצר ביותר( בהצבת ניידת בקטע פיקוח.    
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האילוצים:

האילוץ הראשון מבטיח כי הפתרון להצבות המיטביות מכסה את מלוא אופק התכנון; . 1

גבוה . 2 או  שווה  מיקום  בכל  משמרות  של  הכולל  המספר  כי  מבטיחה  השנייה  האילוצים  קבוצת 

מהמספר המינימאלי של משמרות במיקום; 

קיימים גם אילוצי השלמות ואי-השליליות. . 3

מפקד משטרת התנועה, כמקבל החלטות, יכול להשתמש בתוצאות של מודל זה המתבסס על הילת 

המרחק, כקלט בבניית לוח זמנים למיקום הניידות, כפי שיודגם בהמשך.

מודל תכנון לינארי בשלמים לאפקט ההילה בזמן
בפרק זה פותח מודל תכנון לינארי בשלמים להגדרת לוח הזמנים היומי, באופק התכנון, למיקום הניידות 

פי  על  בזמן.  ההילה  אפקט  ולמקסום  הקודמים  מהסעיפים  המיטביים  הפתרונות  בסיס  על  ופעילותן, 

מהמפגש  ימים  עשרה  עד  כיומיים  נהג  של  נכונה  להתנהגות  זמן  הילת  קיימת  המקצועית,  הספרות 

את  לצמצם  שרצוי  היא  הדבר  משמעות  האכיפה.  ולסוג  הדרך  לסוג  בהתאם  ניידת,  עם  האחרון 

המיקומים הרציפים של ניידת במיקום נתון. להלן תיאור המודל הלינארי:

 קלט המודל:

)1(   מיקומי הניידות בכל תכנית פריסה אופטימאלית לכיסוי הטריטוריה;

 )2(   התפלגות תכניות הפריסה, על פי משמרות, על פני אופק התכנון;

 )3(   מספר המיקומים הרציפים האסורים.

פלט המודל / משתני ההחלטה:

 )1( מהו הפתרון הפריסתי בכל משמרת;

  )2( האם הניידת הוצבה במיקום מסוים, בטווח משמרות נתון, לפני המשמרת הנוכחית;

)3( האם הניידת הוצבה במיקום מסוים במשמרת הנוכחית ובטווח משמרות לפני המשמרת הנוכחית.

פונקציית המטרה: מינימום חזרות של מיקומי ניידת בטווח נתון של משמרות רציפות.

 האילוצים:

 )1-2( קבוצת האילוצים הראשונה והשנייה מבטיחה קישור לוגי בין משתני ההחלטה השונים;

באופק המשמרות  פי  על  הפריסה  תכניות  התפלגות  את  מבטיחה  השלישית  האילוצים  קבוצת   )3( 

התכנון;

 )4( קבוצה האילוצים הרביעית מבטיחה שיהיה פתרון כיסוי אחד למשמרת;

 )5( אילוצי הבינאריות )0,1(.

הפתרון יוצג על פני רשת הדרכים הבין-עירונית בצפון ישראל בהמשך.

5.  דוגמת בוחן )מתנ"א צפון(
בפרק זה מתואר יישום של המודלים שפותחו ברשת הדרכים הבין-עירונית של צפון הארץ. אנו מתארים 

את רשת הכבישים, את דרישות השירות מניידות מתנ"א ותהליך איסוף נתוני הקלט. אנו דנים במספר 

מאפיינים של מקרה הבוחן ומציינים את ההנחות הנדרשות כדי לגשר על הפער שבין הניסוח לבין נתוני 

הקלט הזמינים. אנו מציגים את הפלט של המודל הרב מטרתי כקבוצה של פתרונות יעילים למתנ"א 

יכול לסייע למקבלי ההחלטות המעוניינים בהבנת  בייצוג גרפי אשר  ומראים את הפתרונות גם  צפון 

הפשרות בין המטרות המרובות. אנו מתארים גם את הפתרון לאפקט ההילה במרחק ולבסוף, מציגים 

את הפתרון לתכנון יומי של משמרות באופק התכנון המבוסס על אפקט הילת הזמן. 

רשת הדרכים הבין-עירונית בצפון ישראל
רשת הדרכים הבין-עירונית בצפון ישראל הנה רשת דלילה שאורכה הכולל 600 ק"מ המורכבת מ- 49 

צמתים ו- 73 קטעי דרך. רשת הכבישים חולקה ל- 222 קטעי פיקוח ונמצא כי 4 ניידות הנן מינימום 

הניידות הדרוש לכיסוי מלא של רשת כבישים זו. כמו כן נמצא שקיימים 19 פתרונות כיסוי שונים.  ניתוח 

הפתרונות מראה כי מבנה רשת הדרכים מגביל את המיקומים האפשריים של הניידות ל- 16 קטעי 

פיקוח בלבד, בשילובים שונים )שר, 2009(. איור מספר 1 מדגיש את הכבישים הראשיים ברשת ומציג 

כדוגמה שני פתרונות מתוך 19 הפתרונות. 8 מתוך 16 קטעי הפיקוח למיקום הניידות מופיעים בשני 

פתרונות אלו. 

 איור מספר 1 - שני פתרונות כיסוי מיטביים של מיקום ניידות מתנ"א ברשת הכבישים הבין-עירונית בצפון 

                   ישראל, על פי סוגי דרך 

מיקום ניידות - פתרון 2 מיקום ניידות - פתרון 1
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נתוני הקלט למודל
מחושבים. ומנתונים  חוץ  ממקורות  שהתקבלו  נתונים  כוללים  הבוחן  למקרה   הנתונים 

וקריאות אזרחים לשירות המשטרה.  הנתונים ממקורות חוץ הנם: נפחי תנועה, נתוני מהירות נסיעה 

הנתונים התקבלו משלושה מקורות שונים:

נפחי התנועה - נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האחראים לאיסוף מידע בנושא זה בכבישים - 

הבין-עירוניים. הנתון הנו הממוצע היומי השנתי לכל קטע דרך, לשנת 2006. 

ITIS עבור עמותת "אור ירוק"6. הנתונים נאספו על ידי -  נתוני מהירות - הנתונים נאספו על ידי חברת 

איכון טלפונים ניידים, בשנת 2008. נתוני המהירות לכל קטע דרך כללו: מגבלת המהירות בקמ"ש, 

מהירות ממוצעת בקמ"ש, סטיית התקן והמהירות באחוזון ה- 85 של ההתפלגות. נתוני המהירות 

היוו בסיס לשני פרמטרים: הראשון - מספר דוחות המהירות לשעה שניתן לתת בכל קטע דרך. 

החישוב התבסס על נתוני המהירות, מדיניות ואילוצי המשטרה. השני – המשקל בפונקציית המטרה 

המצביע על ערך אכיפת המהירות. 

קריאות אזרחים לשירות המשטרה - הנתונים התקבלו מבסיס המידע של מוקדי 100 במשטרת-- 

ישראל, לחודשים אפריל-מאי 20077. 

 Adler et al.,) הנתונים שחושבו למודל כללו: מרחקי הנסיעה בין קטעי הפיקוח, על פי אלגוריתם דייקסטרה

2012a) ושעות הנוכחות של כל ניידת בקטע פיקוח על פי תצורת כיסוי הרשת.

עבירות  כי  לציין  יש  ישופרו.  המודל  תוצאות  ועדכניים,  מדויקים  יהיו  החוץ  ממקורות  שהנתונים  ככל 

המהירות מושפעות מהמיקום והעשייה של הניידות ולכן יש לקשור בין השניים.

התאמות המודל למקרה הבוחן 
על מנת ליישם את המודל למקרה הבוחן, אנו מנתחים כדוגמה את משמרת הבוקר, ביום חול )א'-ה'(, 

באופק תכנון של שנה אחת, בהיקף של 250 משמרות. מודל התכנון הלינארי רב המטרות מותאם 

על פי הנתונים הזמינים. על פי הספרות, אכיפה משטרתית מפחיתה את המהירות הממוצעת ואת 

המדיניות  לכן,  חומרתן.  ואת  הדרכים  תאונות  מספר  את  מצמצת  וכך  המופרזת  במהירות  השונות 

למיקום הניידות מתמקדת בקטעי פיקוח שבהם המהירות הממוצעת גבוהה או אלה עם סטיית התקן 

הגבוהה ביותר של המהירות. אנו שילבנו אותם עם תוספת המידע בנוגע למהירות החוקית המרבית 

בכל קטע פיקוח. לפיכך, הערך הצפוי בפונקציית המטרה של אכיפת המהירות חושב כאחוזון ה-85 של 

התפלגות המהירות פחות המהירות המותרת. לדוגמה, בקטע פיקוח נתון המהירות החוקית המרבית 

היא 90 קמ"ש ואחוזון ה-85 של התפלגות המהירות הוא 99.75 קמ"ש. לכן, הערך של אכיפת המהירות 

בפונקציית המטרה, בקטע פיקוח זה הנו:   99.75-90 = 9.75 יחידות. כמו כן, על פי מדיניות המשטרה, 

המספר המינימאלי של דוחות מהירות הניתנים באופק התכנון הוא 5,000 דוחות וללא חסם עליון מוגדר.

ללא נתונים בנוגע לשאר העבירות )נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול ואי חגירת חגורות בטיחות( 

 .Eby et al.,2000 ) הנחנו, על סמך הספרות, כי תדירות שאר העבירות הנה ביחס הפוך לנפח התנועה

;Li et al., 2008). במודל השתמשנו בערכים בדידים לפרמטרים אלה על פי הטווחים של נפחי התנועה: 

נמוך, בינוני וגבוה.

6 תודות לד"ר ציפי לוטן, המדענית הראשית של עמותת "אור ירוק", על מתן הנתונים.

7 תודות לר' את"ן דאז, ניצב אבי בן-חמו, על מתן הנתונים. 

פתרונות המודל הלינארי רב המטרות לדוגמת הבוחן
 ADBASE המודל שפותח לעיל והתאמותיו לדוגמת הבוחן ולנתונים שנאספו נפתר באמצעות תוכנת

פונקציות  ערכי  ידי  על   1 מוצגים בטבלה מספר  יעילים, שחלקם  17 פתרונות  נמצאו   (Steuer, 2007)

המטרה ובנספח א' על ידי ערכי משתני ההחלטה. בטבלה 1, עמודה )1( מציגה את המספר הסידורי 

של הפתרון; עמודה )2( מציגה את הקודים של קבוצות הכיסוי שהשתתפו בפתרון; עמודה )3( מציגה 

את סך ערך פונקציית המטרה הראשונה - נוכחות ובולטות, במיקומים השונים של הניידות, במונחים של 

מספר כלי הרכב החולפים על פני הניידות במהלך אופק התכנון )250 משמרות(; עמודה )4( מציגה 

את סך ערך פונקציית המטרה השנייה - הרתעה אכיפתית של עבירת המהירות באזורים חמים. הערך 

מחושב כהפרש שבין האחוזון ה-85 של התפלגות המהירות לבין המהירות החוקית המרבית, במונחים 

של מספר כלי הרכב שחולפים על פני הניידות במהלך אופק התכנון; עמודה )5( מציגה את המספר 

המשוקלל ביחס לנפחי התנועה שמדמה את עבירות אי חגירת חגורות בטיחות ונהיגה תחת השפעת 

אלכוהול או סמים במהלך אופק התכנון; עמודה )6( מציגה את סך המשמרות לפעילות יזומה לארבע 

ניידות מתנ"א במשמרת במהלך אופק התכנון. דוגמה: מקסימום משמרות לפעילות יזומה הנו 87.5%, 

כלומר  87.5% מזמן המשמרות העשייה הנה פעילות יזומה. כל פתרון משתמש בקבוצת כיסוי אחת או 

שתיים, סה"כ קיימות 5 קבוצות כיסוי )מתוך 19 הקיימים( המשולבים ב- 17 הפתרונות האופטימאליים. 

טבלה מספר 1 - ערכי פונקציות המטרה במרחב הפתרונות

# פתרון
קבוצת

 כיסוי

בולטות 

ונוכחות

נוכחות באזורים

 חמים )מהירות(

 נוכחות 

באזורים חמים 

)חגורות ואלכוהול(

זמן 

לפעילות

 יזומה

)1( )2( )3( )4( )5( )6(

1 14 13,500.00 12,687.50 39,098.09 87.5%

2 11,14 8,466.76 12,656.28 52,852.44 87.5%

...
...

...
...

...
...

17 11 3,425.00 12,625.00 66,630.10 84.9%

בתרשים מספר 2, אנו מציגים את 17 הפתרונות היעילים בגרף דו-מימדי (Raveh, 2012). הצירים הנם 

בהתאמה לשלוש פונקציות המטרה הראשונות במודל התכנון הלינארי הרב מטרתי: (i) ציר המציג את 

נתוני נפח התנועה, (iia) ציר המייצג נפח תנועה של עבירות נהיגה במהירות מופרזת ו- (iib) ציר המציג 

את המשקל היחסי לנפחי התנועה בכבישים כפריים. פונקציית המטרה הרביעית הושמטה בגלל הטווח 

הצר של ערכיה בפתרונות היעילים. 17 הפתרונות היעילים ממוקמים בגרף על פי ערכיהם בכל אחת 

משלוש פונקציות המטרה הללו.
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תרשים מספר 2 - 17 הפתרונות המיטביים ל-3 פונקציות מטרה - הצגה דו מימדית

בתרשים מספר 2 ניתן לראות כי הזווית בין ציר (i) ו- (iib) היא כמעט 180 מעלות. כלומר צירים הופכיים. 

 (iib) ,מתייחס לנפח תנועה הגבוה ביותר (i) :הדבר נובע מכך שהם מייצגים ערכים מנוגדים בתכלית

מוצג  המופרזת  המהירות  עבירות  את  המייצג   (iia) נמוך.  תנועה  נפח  עם  כפריים  לכבישים  מתייחס 

כמאונך לשני צירים האחרים. מכאן ניתן להסיק כי ב- 17 הפתרונות, אחוז עבירות מהירות מופרזת אינו 

קשור לנפח תנועה נמוך או גבוה. ניתן לראות כי שלושת הצירים הם באורך דומה, כלומר, פונקציות 

המטרה הן בעלות חשיבות שווה. כל נקודה בגרף מתאימה לאחד מ- 17 הפתרונות האופטימאליים. 

הנקודות 1, 11, ו -17 הם שלושה פתרונות שקיים בהם הערך הגבוה ביותר באחת משלוש פונקציות 

המטרה (i), (iia), ו- (iib) בהתאמה, ולכן הם נמצאים בנקודות הקיצוניות של הצירים הרלוונטיים. לעומתם 

נקודה 4 הנה הנקודה הקרובה ביותר למרכז הכובד של הגרף, לפיכך מהווה פתרון פשרה. נקודה 6, 

בצד ימין הקיצוני של הגרף, יכולה להיות הבחירה אם מקבלי ההחלטה במשטרה מעוניינים בנוכחות 

ובולטות וטיפול בעבירות המהירות בלבד. 

פתרונות מודל אפקט ההילה במרחק למקרה הבוחן
התוצאה  צפון.  מתנ"א  של  הבוחן  למקרה  במרחק  ההילה  אפקט  מודל  של  יישום  מוצג  זה  בסעיף 

המתקבלת היא תדירות השימוש בפתרונות האופטימאליים של מודל הלינארי רב המטרות. מטרת 

מודל אפקט ההילה במרחק היא למצוא שילוב של פתרונות אופטימאליים תוך מזעור הפער בין קטע 

האכיפה בו תוצב ניידת במירב המשמרות לקטע הפיקוח שבו תוצב ניידת במינימום משמרות. איזון כזה 

יביא למירב אפקט ההילה במרחק על ידי גיוון בקטעי פיקוח להצבת ניידות, באופק התכנון. 

נפח תנועה (i)

(iib)

עבירות מהירות

כבישים כפריים

(iia)

 לצורך יישום המודל נדרשה הכנה של הקלט למודל, הכוללת יצירת 60 פאות של הגוף הקמור המורכב 

מ- 17 הפתרונות שיוצרו בשלב הראשון של המודל ותוארו בסעיף הקודם. הפתרון התקבל תוך שימוש 

באלגוריתם Quickhull (Barber et al., 1996) המיושם בתוכנת Matlab. בחנו את 60 הפאות שהתקבלו 

וזיהינו 6 פאות שיש בהן 11 מיקומים, המספר הגדול ביותר של קטעי פיקוח שונים. לפיכך, מודל אפקט 

ההילה במרחק הורץ 6 פעמים.

ניתוח תוצאות הרצת מודל אפקט ההילה במרחק הראה כי לשתי פאות מתוך השש יש את הערך 

הגבוה ביותר. בפתרונות אלו האחוז המינימאלי של מיקום בקטע פיקוח מסוים היה 25% מאופק התכנון. 

שני קטעי פקוח היו מכוסים 75% מהזמן. שני קטעי פקוח אלה מופיעים ברוב הפתרונות האופטימאליים 

של המודל רב המטרות בשל מיקומם המרכזי ברשת. תוצאת מודל אפקט ההילה במרחק במקרה 

זו  צפון מורכבת מארבעה פתרונות מתוך 17 הפתרונות האופטימאליים. תוצאה  הבוחן של מתנ"א 

נותנת התפלגות אחידה בין ארבע קבוצות הכיסוי. התזמון של פתרון זה עשוי להיות אקראי על פני 

לניידת על מנת להגביר את אפקט  יכולים להימנע מבחירות מיקום רציף  אופק התכנון, או שאנחנו 

ההרתעה עם מודל אפקט ההילה בזמן שיתואר בהמשך.

פתרונות מודל אפקט ההילה בזמן למקרה הבוחן
בסעיף זה מוצג יישום מודל אפקט ההילה בזמן למקרה הבוחן של מתנ"א צפון. פיקוד משטרת התנועה 

יכול לקבוע את שיבוץ הניידת לקטע פיקוח, למשמרת בהתאם למטרות מועדפות - בסיוע הגרף הדו-

ממדי שהוצג לעיל,  או על פי תוצאת מודל אפקט ההילה במרחק שתואר בסעיף הקודם. אנו מציעים 

מודל אפקט הילה בזמן לתזמון המשמרות על פני אופק התכנון. אנו מניחים, לדוגמה, כי אפקט הילת 

הזמן נמשך יום אחד. לכן פונקציית המטרה שלנו היא לצמצם משמרות רציפות במיקום זהה. 

תוצאת המודל כלוח זמנים יומי ל- 8 משמרות בוקר, כדוגמה, מוצגת בטבלה מספר 2. כל שורה הנה 

משמרת. ניתן לראות כי יש 6 הפרות "טאבו" של מיקומים רציפים )מסומנים בעיגול(. בכל שורה מוצג 

ניתן לראות  ניידות.   4 4 קטעי הפיקוח להצבת  ו-  הפתרון של המודל הרב- מטרתי, קבוצות הכיסוי 

כי מיקומים רציפים מתרחשים בקטעי פיקוח 36 ו - 60, מכיוון שאלו המיקומים הבלעדיים לכיסוי מלא 

של החלק הצפון מזרחי של רשת הכבישים, בהתחשב במספר המינימאלי של הניידות. פתרון מקרה 

הבוחן המלא הביא לערך פונקציית מטרה השווה ל- 248, כלומר אילוץ "הטאבו" לא מתקיים בכ- 25% 

מהמשמרות באופק התכנון. 

מראש  ידועה  תבנית  קובע  אך  במיקומים  הרציפות  המשמרות  מספר  את  מצמצם  המוצע  המודל 

למיקומים. משתמשי הדרך יכולים להיות מודעים לתבנית זו וכך יעילותה תפגע. לכן, יש לבצע תכנון זה 

לעתים תכופות ובתוספת משאבים, שמביאים למגוון של אפשרויות למיקום. 
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טבלה מספר 2 - לוח הזמנים המתוכנן כפלט מודל אפקט ההילה בזמן

משמרת

q מספר 

הפתרון

המיטבי

קטע 

פיקוח

קבוצת 

כיסוי

36

1

41

2

60

3

70

4

146

5

147

6

149

7

187

8

195

9

201

10

206

11

1 5 C14 V V V V
2 5 C18 V V V V
3 17 C11 V V V V
4 11 C7 V V V V
5 17 C11 V V V V
6 11 C7 V V V V
7 5 C14 V V V V

8 5 C18 V V V V

6.   סיכום וכיווני מחקר עתידיים

מחקר זה מתמקד במיקום ניידות מתנ"א ופעילותם באופק תכנון מוגדר. בעיה זו מוגדרת כרב מטרתית 

וטיפול  התנועה  חוקי  אכיפת  ובולטות,  נוכחות  הן  מתנ"א  של  העיקריות  המטרות  מורכבותה.  ומכאן 

בתאונות דרכים ובאירועים אחרים. המחקר כלל שני שלבים עיקריים: בשלב הראשון פותח מודל רב 

ניידות אפשריים בקטעי פיקוח. בשלב השני התבססנו על  מטרות. התוצאה הינה קבוצה של מיקומי 

אפקט ההילה, כך שהמיקומים של הניידות באופק התכנון יהיו רחוקים זה מזה בזמן ובמרחק. המודלים 

הותאמו למקרה בוחן של מתנ"א צפון והפתרון הוצג על דוגמה זו. 

יכולים לסייע למקבלי ההחלטות במשטרת ישראל בניתוח מדיניות מוצעת, קביעת  המודלים שהוצגו 

הנתונים:  של  והרחבה  שימור  על  יתבססו  עתידיים  מחקר  כיווני  ביצועים.  רמת  ומדידת  שירות  רמת 

שימוש בטכנולוגיה לאיסוף נפחי תנועה, נתוני עבירות, מיקומי ניידות, זמני הגעה וטיפול באירוע ועוד. 

נוסף על כך ניתן לחקור את תוצאות יישום המודלים: סקרי נהגים על נוכחות ובולטות של ניידות, שינוים 

כמותיים בהתנהגות של משתמשי הדרך והפחתה במספר תאונות הדרכים וחומרתן. הרחבה נוספת 

של המחקר הנוכחי יכולה להיות שילוב יחידות משטרתיות אחרות: היחידה לאכיפה אוטומטית, ניידות 

סיור של תחנות משטרה או יחידות מודיעין הפועלות באזור. כמו כן ניתן לבצע חישובי עלות-תועלת של 

ניידות תנועה מול פעילותן.

לסיכום נציין כי התקדמות הטכנולוגיה תמשיך לשנות את שיטת ההרתעה ואכיפת עבירות התנועה. 

עברייני תנועה יעודכנו במידע בזמן אמת הנוגע למיקום ולפעילות של המשטרה וכך אפקט ההרתעה 

ויזומה בזמן, במיקום ובעשייה, כפי שמודגם  הכללית עלול לפחות. לפיכך יש לפעול בצורה ממוקדת 

במחקר זה. בנוסף, טכנולוגיה חדשה צפויה להוסיף אמצעי הרתעה ברכב (Van der Pas ., 2010), שיחליפו 

אכיפה מסורתית המתבצעת כיום על ידי שוטרים. כך,  עבודת המשטרה עשויה להשתנות מאכיפה 

מסורתית לעבודה יזומה ומהפקת דוחות תנועה למדדי ביצוע אחרים.
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נספח א': הפתרונות היעילים של המודל רב המטרות -– מרחב משתני החלטה

 מיקום #קבוצת כיסוי 1   קבוצת כיסוי 2 קבוצת כיסוי 1   קבוצת כיסוי 2 
פתרון 
המודל

משמרות 
לאכיפה

משמרות
 לעבודה
 יזומה

משמרות
 לאכיפה

משמרות
 לעבודה
 יזומה

2501411

2502

25.111124.893

2504

125.11124.89141112

125.11124.892

125.11124.893

125.11124.894

...
...

...
...

...
...

...
...

25011117

2502

151.3498.663

2504

תודות 

המאמר הנו חלק מהתיזה כהשלמת לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית, ביה"ס למנהל עסקים. 

תודות למנחיי: פרופ' ניקול אדלר, פרופ' יונתן קורנבלוט ופרופ' שלום הקרט.

תודות למשטרת ישראל שאפשרו את יציאתי ללימודים וביצוע מחקר זה. 
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העין השלישית - שימוש במצלמות גוף
 בפעילות שיטור

סמי קרוננפלד1

הקדמה

באוגוסט 2013 חייב בית משפט ניו-יורקי את משטרת ניו-יורק לפתוח בתוכנית פיילוט אשר תבחן את 

זו ניתנה  (Body-Worn Camera) בפעילותם של שוטרי הסיור בעיר. הוראה  שילובן של מצלמות גוף 

במסגרת פסק דין בתביעה אזרחית שהאשימה את משטרת ניו-יורק כי שוטריה מעכבים אזרחים לשם 

חיפוש גופני אקראי על סמך שיקולים גזעניים. השופטת הסבירה הוראה זו בכך שנוכחותה של המצלמה 

השוטר  מצד  ומכבדת  חוקית  אינטראקציה  ותעודד  האירועים  של  ואובייקטיבי  אמיתי  תיעוד  "תספק 

(United States district court, 2013) "והאזרח כאחד

ווידאו-אודיו על ידי ארגוני משטרה אינו חדש, אך ההתקדמות הטכנולוגית  אומנם השימוש במצלמות 

האדירה בעשור האחרון, בכל הקשור למזעור מצלמות, שיפור איכות התמונה וטיפול במידע דיגיטלי, 

מעמידה לרשות ארגוני המשטרה בעולם פלטפורמות צילום חדשות ומתקדמות. פלטפורמה אחת כזו, 

ואכיפה הפכה בשנים האחרונות למגמה מתרחבת  היא מצלמת הגוף, אשר שילובה בפעילות סיור 

במשטרות בעולם. מאמר זה מבקש לבחון את המאפיינים, האתגרים והמשמעויות של הטמעת השימוש 

במצלמות גוף בעבודת המשטרה.

שימוש במצלמות בעולם אכיפת החוק 

חוק בארצות הברית בשנות  ואכיפת  ניידות במהלך פעילות שיטור  ווידיאו  לראשונה שולבו מצלמות 

ראשונות  מצלמות  בשכרות.  ונהיגה  פרועה  נהיגה  של  תופעות  נגד  אמריקאי  כחלק ממאבק  ה-80, 

אלו הותקנו ברכבי הסיור של שוטרי תנועה ותיעדו את ההתרחשויות בעת המפגשים בין השוטר לנהג. 

במהרה, הוכחה יעילותן של מצלמות הווידיאו כאשר עדשותיהן תיעדו התנהגויות כביש מסוכנות ומעצרים 

של נהגים שיכורים וסיפקו ראיות איכותיות לגבי אשמתם של העבריינים. הצלחתן של מצלמות הרכב 

הובילה במהרה להתרחבות השימוש בהן גם מעבר לתחום התעבורה והן שולבו באופן נרחב במלחמה 

בעבירות הסמים. רכבי משטרה סמויים וגלויים, צוידו במצלמות וידאו, אשר תיעדו חיפושים ברכבים, 

מעצרי רחוב ותפיסות של חומרים אסורים. התיעוד המצולם הביא לעלייה משמעותית בהרשעות של 

.(Draisin, 2011) החזקת סמים בארצות הברית

וזאת על  בשנות ה-90, חלה קפיצת מדרגה בכל הקשור לשימוש במצלמות רכב בארצות הברית 

הרשויות  נאלצו  שנה  מדי  במדינה.  המיעוטים  אוכלוסיות  לבין  המשטרה  בין  הגוברת  המתיחות  רקע 

האמריקאיות לשלם מיליוני דולרים מכספי משלם המיסים במסגרת הסדרי פיצויים עם אזרחים אשר 

זו  מציאות  שוטרים.  מצד  בכוח  סביר  בלתי  ושימוש  גזעני  רקע  על  עיכובים  מפלה,  יחס  על  התלוננו 

הובילה את  הממשל האמריקאי לחייב את ארגוני האכיפה ברחבי המדינה לתעד בווידיאו כל עצירת 

רכב על ידי שוטר. 

 1 צוער במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגר .M.A ביחסים בין-  

  לאומיים, האוניברסיטה העברית.
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התיעוד של המפגשים בין האזרח לשוטר נתפס על ידי הממשל כדרך יעילה להבטחת סטנדרטים של 

הוגנות ומקצועיות מצד השוטר מחד, ולמניעה של תלונות שווא של אזרחים מאידך. 

במקביל להתרחבות השימוש במצלמות הרכבים בתוך ארצות הברית, גם במדינות אחרות ברחבי 

נרחב בפעילות רשויות  ווידיאו באופן  וקנדה, החלו לשלב מצלמות  העולם, בהן אוסטרליה, בריטניה 

  .(Draisin, 2011) החוק

מצלמות הנישאות על גופו של שוטר, שולבו לראשונה בפעילות משטרה בשנת 2005 בעיר פלימות' 

(Plymouth) שבדרום מערב בריטניה. שילובן נעשה במסגרת תוכנית פיילוט בריטית, אשר ביקשה 
בפלימות'  הפיילוט  היומיומית.  המשטרה  בפעילות  זו  טכנולוגיה  הטמעת  של  המשמעויות  את  לבחון 

הצביע על השפעה חיובית של המצלמות על אספקטים רבים בעבודת המשטרה )בראשם אחוז כתבי 

ברחבי  נוספים  לאזורים  גוף  במצלמות  השימוש  הורחב  ובעקבותיו  שוטרים(  כנגד  ותלונות  האישום 

ארגוני משטרה  ובעקבותיו  נרחבת  בין-לאומית  עורר במהרה התעניינות  בריטניה. הפרויקט הבריטי 

רבים ברחבי העולם החלו בתהליך של שילוב מצלמות גוף כחלק אינהרנטי מדוקטרינת הפעולה שלהן   
     (Laur et. Al., 2010)

כיום מאות ארגוני משטרה ברחבי העולם נמצאים בתהליך הטמעת מצלמות גוף בפעילותן. בארצות 

הברית, השימוש במצלמות נבחן על ידי  מחלקות משטרה בערים גדולות כגון קליבלנד, דנבר, לאס 

וגאס, פניקס, סינסינטי ואוקלנד, וגם על ידי רשויות אכיפה קטנות יותר ברחבי המדינה ובכללן שבעים 

רשויות אכיפה בטקסס. גם בקנדה השימוש במצלמות גוף צובר תאוצה, כאשר המשטרות העירוניות 

של קלגרי, ויקטוריה ואדמונטון החלו בתוכניות פיילוט. בבריטניה מעל למחצית מהמשטרות משתמשות 

במצלמות ותוכניות דומות הושקו גם על ידי משטרת הונג-קונג ומשטרות ברחבי אוסטרליה. 

הסיבות לשילוב מצלמות גוף

רבים  יתרונות  מגלמת  אזרחים,  עם  ובאינטראקציות  משטרתית  בפעילות  גוף  מצלמת  של  שילובה 

ומגוונים עבור השוטר ועבור הארגון כאחד. ראשית, המצלמה הינה כלי עזר חקירתי ראשון במעלה. 

האמירות  ההתרחשויות,  מכלול  את  ומפורט  מדויק  באופן  לשחזר  לשוטר  מאפשר  המצולם  התיעוד 

והניואנסים שקרו במהלך אירוע, גם בחלוף זמן רב. נוסף על כך, ביכולתה של מצלמת הגוף לתפוס 

חוק שלקחו חלק בהפרת  בין אם מדובר בפניהם של מפרי  יותר,  זיהוי מאוחר  לטובת  פנים  ולתעד 

לחוקרים  מספקת  גם  המצלמה  שתוחקר.  לפני  פשע  מזירת  שנעלם  עד  של  בפניו  או  המונית  סדר 

במקום.  נכחו  לא  עצמם  הם  כאשר  פשע  זירת  של  או  של תקרית  יותר  מלאה  והבנה  מדויק  תיעוד 

ייתכן וחמקו  ואיתור פרטים חשובים, אשר  לבסוף, המצלמה מאפשרת תחקור מעמיק של האירועים 

מעיני החוקרים בהתבוננות ראשונית. 

יכולתה הבסיסית ביותר של המצלמה להנציח באופן מדויק את ההתרחשויות, הופכת אותה  שנית, 

ל"עדת ראייה" משמעותית במקרה של הגעת תיק החקירה להליך משפטי. תוצרי המצלמה, בין אם 

הם כוללים תיעוד של העבירה עצמה ובין אם תיעוד של זירת הפשע לאחריה, עשויים, בכפוף לטיפול 

תקין על פי דיני הראיות, להוות ראייה משמעותית, אשר עשויה להכריע את תוצאתו של הליך משפטי 

ואת דינו של נאשם. התיעוד המצולם מצמצם למינימום האפשרי את חוסר הוודאות והסתירות העשויות 

   .(Home Office of the U.K, 2007) הראייה  עדי  ושל  הנאשמים  של  השוטרים,  של  מעדויות  לנבוע 

מחקר אמריקאי אשר בחן את השפעתו של תיעוד ווידאו משטרתי בבית המשפט, העלה כי הצגתה 

של ראייה כזו מגדילה באופן משמעותי הן את יכולתם של התובעים להשיג הרשעה והן את נכונותם של 

.(IACP, 2004) נאשמים להודות במסגרת עסקת טיעון בשלב מוקדם

.

לאזרח,  שוטר  בין  מתוחה  אינטראקציה  במהלך  בולטת  פעילה  גוף  מצלמת  של  נוכחותה  שלישית, 

ממתנת את עוצמת ה"להבות" ותורמת לביטחונו הפיסי של השוטר. עבור שוטרים, אין זה נדיר להיתקל 

מסיבה  פיזור  קנס,  )מתן  נפגע  עצמו  רואה  אזרח  כאשר  פיסית  באלימות  אף  או  מילולית  באלימות 

או התקהלות, חיפוש סמים אקראי וכדומה(. מחקרים מראים, כי כאשר אדם מודע לכך שצופים בו 

יותר. בכפוף לעיקרון זה, נוכחותה של מצלמת הגוף עשויה לבלום  הוא נוטה להתנהגות נורמטיבית 

התנהגות אלימה בעת מפגש שוטר-אזרח. גם ההבנה כי התנהגותו מצולמת והדבר עשוי לשמש כנגדו 

בהליך משפטי, מרתיעה את האזרח מפני התנהגות תוקפנית (Farrar & Ariel, 2013). מצלמת הגוף 

אף עשויה להגן על השוטר במקרים מורכבים כגון שימוש בנשק או הפעלת כוח כלפי אזרחים. במקרים 

מוצדקות  אכן  והן  )במידה  חוקיותן  ואת  השוטר  של  פעולותיו  צדקת  את  להוכיח  עשוי  התיעוד  כאלו 

כמובן(. נוסף על כך המצלמה עשויה להגן על השוטר ועל המשטרה מפני תביעות והאשמות סרק מצד 

אזרחים המבקשים »לנקום« על עוול אשר לדעתם נעשה להם. 

רביעית, מצלמת הגוף מחייבת גם את השוטר עצמו, לנהוג באופן מקצועי ומכבד במפגשיו עם אזרחים. 

שוטרים אשר נוהגים להפעיל כוח בלתי סביר, לנהוג באלימות מילולית ובחוסר כבוד או להעניק יחס 

מפלה וגזעני כלפי אזרחים, ימנעו במקרים רבים מהתנהגות כזו כשידעו שמעשיהם מתועדים. בחלוף 

זמן, השינוי ההתנהגותי שמייצרת המצלמה אצל השוטרים עשוי לחזק את הלגיטימיות של המשטרה ואת 

.(IACP, 2004) אמון הציבור בה

לבחון  לשוטרים  מאפשר  המדויק  התיעוד  ולתחקור.  להדרכה  יעיל  כלי  מהווה  הגוף  מצלמת  לבסוף, 

בצורה מעמיקה את מפגשיהם עם אזרחים ולעמוד על טיבן של פרקטיקות מוצלחות אותן עליהם לשמר 

)ואולי אף להנחיל לאחרים(, וגם לאתר נקודות לשיפור ולחיזוק. נוסף על כך, התיעוד המצולם עשוי 

להוות כלי בידי מפקדים לתחקר אירועים ותקריות לא שגרתיות ולבחון את התנהגות הכוחות במהלכם. 

פוטנציאל רב  יש  ואכיפה,  שיטור  גוף בפעילויות  היקף של מצלמות  לשילוב רחב  כי  אפשר  לראות 

לשפר ולשדרג אספקטים מרכזיים ומגוונים בעבודת המשטרה. מידת השפעתן של מצלמות הגוף על 

חלק מהנושאים שהוזכרו אף נמדדה ונבחנה במחקרים שביצעו ארגוני משטרה וחוקרים ברחבי העולם.

מחקר מרכזי, אשר לתוצאותיו השפעה רבה על התרחבות השימוש במצלמות גוף בפעילות משטרה, 

 2006 אוקטובר  בין  נערך  המחקר  לכן.  קודם  והוזכר  בפלימות'  שנערך  הבריטי  הפיילוט  מחקר  הוא 

השימוש  לאופן  מפורטת באשר  )שעברו הדרכה  הסיור  שוטרי   300 ובמהלכו השתמשו   2007 למרץ 

במצלמה ואופן הטיפול בחומר המצולם(  במצלמות ראש במהלך פעילותם. תוצאות המחקר הצביעו 

על השפעה חיובית של השימוש במצלמות הגוף: נאשמים אשר להם הוצגה ראייה מצולמת של העברה 

אותה ביצעו נטו להודות באשמתם בשלב מוקדם יותר בהליך המשפטי, השוטרים זכו ליחס מכבד יותר 

מהאזרחים במהלך פעילותם והמצלמות שימשו כלי יעיל לשחזור זירת האירוע וההתרחשויות בה. ניתוח 

נתוני הפשיעה מהתקופה בה נעשה שימוש במצלמות הגוף לעומת שנים קודמות, הצביע על ירידה של 

1.2% בפשיעה האלימה ועלייה של 7.3% בהגשת כתבי אישום בעברות אלימות. נוסף על כך המחקר 

הצביע על  ירידה של 14.3% בתלונות כנגד שוטרים ועל ירידה של 22.4% בכמות הזמן אותו היו צריכים 

.(Plymouth Police department,   2007 ( השוטרים להשקיע בטיפול בניירת ובדו"חות הקשורים לאירוע

צוידו  ובמהלכו  ויקטוריה  משטרת  ידי  על   ,2009 לאוקטובר  יולי  בין  בקנדה  נערך  נוסף  נרחב  מחקר 
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השוטרים במצלמות גוף במהלך סיורים רגליים וסיורי אופניים. במהלך תקופת המחקר, נבדקה השפעתן 

של המצלמות במגוון אירועים בהם תקיפות, גנבות, מעצרי סמים, הפרעות לשוטרים, עברות תנועה 

ושוד. בדומה למחקר הבריטי, גם המחקר של משטרת ויקטוריה העלה תוצאות חיוביות באשר לשילוב 

מצלמות הגוף בפעילות המשטרה. ראשית, באירועים בהם הייתה מצלמה לא הוגשה אף תלונה מצד 

אזרח כנגד התנהלותו של שוטר. שנית, במקרים רבים הסרט ופס הקול שהוקלטו על ידי המצלמה היוו 

ראייה מרכזית במהלך החקירה והמשפט. אחוז כתבי האישום שהוגשו במהלך המחקר עלה מ-84% 

ל-93%, ו-91% מהנאשמים בתקריות שצולמו, בחרו להודות באשמה במסגרת עסקת טיעון.

פי הסקר  הגוף. על  והציבור כלפי השימוש במצלמות  המחקר הקנדי אף בחן את עמדות השוטרים 

הם  כי  אמרו  בלבד   7% בעוד  במצלמות  השימוש  את  בחיוב  ראו  מהציבור   53% החוקרים,  שערכו 

מתנגדים )40% העידו כי הם ניטרליים כלפי הסוגיה(. אצל השוטרים, היחס כלפי המצלמות היה חיובי 

אף יותר: 80% מן השוטרים אמרו כי המצלמה מחזקת את יכולתם להעניק לחוקרים ולתובעים תיעוד 

יותר של האירוע; 66% אמרו כי המצלמה מנטרלת חלק מהמתחים הקיימים במהלך  מדויק ומפורט 

האינטראקציות וכי האזרחים פחות אגרסיביים עקב המודעות לכך שהם מצולמים ו-77.8% מהשוטרים 

אמרו כי על משטרת ויקטוריה לאמץ את השימוש במצלמות גוף באופן קבוע.

מחקר נוסף נערך בעיר ריאלטו (Rialto) שבקליפורניה, בין פברואר 2012 לפברואר 2013. מחקר זה 

כלל ניסוי מבוקר שהתמקד בבחינת השפעתן של מצלמות הגוף על שימוש בכוח מצד שוטרים כלפי 

אזרחים. המחקר הצביע על ירידה של 87.5% בתלונות כנגד שוטרים על הפעלת כוח מוגזם )מ-24 

ל-3( וירידה של 59% באירועי השימוש בכוח ) מ-61 ל-25, כאשר 17 מתוך האירועים התבצעו על ידי 

קבוצת הביקורת שלא הייתה מצוידת במצלמות(. נוסף על כך הניסוי הראה כי השוטרים לא איבדו 

מתחושת הלגיטימציה העצמית שלהם עקב השימוש במצלמות.

.(Rialto Police Department, 2013)
גם במשטרת ישראל נעשה שימוש במצלמות גוף במהלך אינטראקציות של שוטרי סיור עם אזרחים. 

במהלך  ישראל.   משטרת  ושל   RAND חברת  של  יריעה  רחב  מחקר  במסגרת  שולבו  גוף  מצלמות 

המחקר צוידו תריסר שוטרים במצלמות גוף לתקופה של כשבועיים. זאת במטרה להשתמש בחומר 

המצולם  ככלי לתחקור וניתוח דפוסי אינטראקציות בין שוטרים ואזרחים2

(Saunders, Popper, Morral & Davis, 2013)1. שימוש נוסף במצלמות גוף במשטרת ישראל מתבצע 
על ידי סיירת התנועה הארצית. הסיירת, אשר אנשיה רכובים על אופנועים, עושה מאז 2012 שימוש נרחב 

במצלמות גוף המותקנות על גבי קסדות השוטרים ומופעלות על פי שיקול דעתם בעת אינטראקציות 

נועדה  והמצלמה  הנהגים  נגד  משפטית  ראייה  משמש  אינו  התיעוד  עצרו.  רכבם  שאת  אזרחים  עם 

ולמנוע הגשת תלונות סרק  יצרים חריגה  בעיקר כדי למתן את המתח שבמפגש, לעצור התלהטות 

כנגד השוטר. 

מחקרים אלו ואחרים מצביעים על כך שמצלמות גוף הינן כלי טכנולוגי יעיל ובעל השפעה נרחבת אשר 

תורם לפעילות המשטרה. עם זאת, הטמעת מצלמות הגוף בשגרת העבודה המשטרתית, אינה חפה 

מקשיים ואתגרים.

2 פרוט נרחב יותר לגבי מחקר זה ניתן למצוא במאמרה של טלי גורן באסופה זו.

האתגרים בשימוש במצלמות גוף 

האתגר המרכזי העומד בפני שילוב רחב היקף של מצלמות גוף בפעילות המשטרה נובע מהמורכבות 

שבשימוש בחומרים המצולמים במסגרת הליך משפטי. ראשית, חומר ראייתי שנתפס בעדשת המצלמה 

ובמיקרופון שלה, מחייב טיפול זהיר ושיטתי מצד השוטר. חומר הראיות חייב לעבור בהקדם האפשרי 

לשמירת ראיות, כאשר הוא במצבו המקורי, לא נערכו בו שינויים והוא מקוטלג כראוי. תהליך זה דורש 

תשומת לב ומקצועיות טכנית, מפני שטעות עלולה להוביל להפיכתו של החומר המצולם לבלתי קביל 

המשמשים  אלו  את  Uבמיוחד  המצלמה  תוצרי  את  זמן  לאורך  לשמור  הצורך  שנית,  המשפט.  בבית 

כראיות, ולַגבות אותם, מחייב את המשטרה להחזיק בתשתיות אחסון דיגיטליות נרחבות ובמערכות 

שליטה ובקרה מתקדמות. פרט לאספקטים הטכניים, קיים גם חשש כי שימוש קבוע בצילומים המתעדים 

את התקרית או את זירת הפשע כראיות בבית המשפט, עלול לשחוק את משקל עדותו של השוטר 

ידי בית המשפט כמחלישה משמעותית את  וליצור מצב בו היעדר ראייה מצולמת תיתפס על  עצמו 

הראייה המצולמת  כיוון שעל  כך,  על  נוסף  לבעייתיות בחקירת המשטרה.  כסימן  או  טיעוני התביעה 

להיות מוצגת גם לפרקליטי הנאשם, קיים חשש שחומר הגלם המצולם המתעד את האירוע עשוי לחשוף 

פרטים רגישים בנוגע לקורבנות או לקטינים ובכך לפגוע בזכויותיהם, בביטחונם ובהליך המשפטי.

נובע  הגוף  במצלמות  השימוש  הטמעת  במהלך  להיווצר  שעלול  נוסף  אתגר  הראיות,  לנושא  מעבר 

מהאפשרות שהשוטרים עצמם ייראו טכנולוגיה זו ככלי אשר מטרתו המרכזית היא לפקח ולבקר את 

עבודתם. התפתחות של תפיסה כזו בקרב מספר רב של שוטרים, עלולה להכשיל את ניסיון השילוב 

כולו ולשחוק את היתרונות המבצעיים של המצלמה. בארצות הברית מספר איגודי שוטרים יצאו כנגד 

שילוב מצלמות הגוף ודרשו להסדיר מראש את מסגרת השימוש בטכנולוגיה. איגודי השוטרים טענו כי 

הכנסת מצלמות הגוף פוגעת בפרטיות השוטרים ובביטחונם. במקרים מסוימים הנושא אף הגיע לבית 

 . (Schoenmann ,2012) המשפט

לבסוף, שילוב המצלמות בקנה מידה רחב בעבודת המשטרה מחייב השקעה כספית לא מבוטלת 

ברכש טכנולוגי )מצלמות, תשתיות זיכרון, תוכנות, תמיכה טכנית ועוד(  ובהכשרת כוח אדם.

היבטים פרקטיים בשימוש במצלמות גוף

תהליך שילוב מצלמות גוף בשגרת היום יום של עבודת המשטרה מגלם בתוכו קשיים ואתגרים לארגון. 

ומיצוי מקסימלי של  ומקיפים כדי לאפשר הטמעה מוצלחת  והיערכות מעמיקים  דורש תכנון  התהליך 

יכולות מצלמת הגוף. תכנון כזה צריך להתמקד במספר היבטים: 

לשימוש במצלמות  שונות  פיתחו תורות הפעלה  -– משטרות ברחבי העולם  קביעת שיטת ההפעלה 

המצלמה  את  להפעיל  השוטר  על  מתי  היא  זה  בהקשר  ביותר  והבסיסית  המרכזית  הסוגיה  הגוף.  

כל  רציף במהלך  באופן  לצלם  השוטרים  מחייבת את  שיטה אפשרית אחת  ולתעד את המתרחש. 

הסיור, כאשר הם לא ברכב. שיטה כזו אומנם מחזקת את תוקפו הראייתי של תיעוד הווידאו, אך היא 

מחייבת קיבולת זיכרון גבוהה מאד. לעומת זאת, משטרות אחרות קבעו שהמצלמה צריכה לפעול אך 

ורק במהלך תקרית.

שיטה זו אומנם חוסכת במשאבי אחסון, אך בִעתות לחץ השוטרים עשויים לשכוח להפעיל את המצלמה 

מיד בתחילת האירוע או לא להפעילה כראוי, מה שעשוי לפגוע בתוקפם הראייתי של הצילומים. 
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שיטה שלישית משאירה את ההחלטה להפעיל את המצלמה לשיקולו של השוטר בזירה. שיטה זו עשויה 

למתן התנגדות של השוטרים עצמם, אך קיים חשש כי היעדר צילום עשוי לפגוע באופן קשה בעדות 

השוטר בבית המשפט.

רבים  ארגונים  בעוד  גוף.  במצלמות  שימוש  ייעשה  שבהן  הפעילויות  סוגי  בחירת  היא  נוספת  סוגיה 

משלבים את המצלמות באופן כללי במהלך פעילות הסיור השגרתית, ישנן משטרות אשר מייעדות את 

המצלמות למשימות מסוימות כגון חיפושים, טיפול בהפרעות סדר ציבוריות או תנועה. בחירת שיטת 

ההפעלה הינה בעלת השפעות מרחיקות לכת על המעמד המשפטי של החומר המצולם, על הצרכים 

הלוגיסטיים והטכניים, על עלויות הפרויקט ועל האופן בו שוטרים ואזרחים יקבלו את השימוש בטכנולוגיה.

בחירת מצלמה –- בחירת דגם מצלמה משמעותית לפרויקט כולו. מאפייני המצלמה מעצבים במידה 

רבה את אופן השימוש בה, את הצרכים הטכנולוגיים והלוגיסטיים הנלווים ואת עלויות הפרויקט. ערכה 

הטענה.  וציוד  סוללה  נשיאה,  אמצעי  מיקרופון,  עצמה,  המצלמה  את  כוללת  מצלמה  של  בסיסית 

תומכים.  ושירותים  דגמים  של  רחב  מגוון  מציעות  אשר  רבות,  חברות  פועלות  הגוף  מצלמות  בשוק 

ריבוי האפשרויות מחייב עבודת הכנה מדוקדקת ומיפוי של המטרות, הצרכים האופרטיביים ומגבלות 

התקציב.

   (Systems Assessment and Validation for Emergency Responders  Program) תוכנית SAVER ת

של המשרד האמריקאי להגנת המולדת, אשר אמונה על בחינת טכנולוגיות חדשות לשימוש של כוחות 

ביטחון והצלה, בחנה את נושא השימוש במצלמות גוף על ידי כוחות משטרה וקבעה חמישה מדדים 

לבחינת איכותה והתאמתה של מצלמת גוף מדגם מסוים. המדד הראשון מתייחס לעלויות, ובמסגרתו 

מחושבים לא רק רכישתה הראשונית של המצלמה אלא גם עלויות אחזקה ותמיכה ארוכות טווח. המדד 

השני בוחן את יכולותיה הטכניות של המצלמה ומשקלל נושאים כגון יעילות ניצול אנרגיה, הפונקציות 

האופרטיביות המובנות בה )GPS, צילום בזווית רחבה,HD, צילום לילה וכדומה( וכמות אחסון המידע 

שהיא מאפשרת. המדד השלישי בוחן את נוחות ויעילות מערכת הנשיאה של המצלמה. המדד הרביעי 

וגם את מידת  ולתפקד בתנאי שטח קשים,  יכולתה להמשיך  ואת  בוחן את שרידותה של המצלמה 

האפשרות של השוטר לתקן בעיות טכניות בתנאי שטח. המדד האחרון מתייחס לנוחות התפעול של 

המצלמה על ידי השוטר במהלך עבודתו. שקלול מדדים אלו יוצר מפת דרכים לבחירה שקולה ונכונה 

.(SAVER, 2012) של סוג המצלמה הרצוי מתוך מגוון של מכשירים הנמצאים בשוק

יצירת מסגרת משפטית -– ארגוני משטרה רבים ברחבי העולם אשר בוחנים את שילובן של מצלמות 

של  ובזכויותיהם  בפרטיותם  לפגיעה  הנוגעות  ומוסריות  חוקיות  במגבלות  נתקלים  בפעילותם,  הגוף 

באופן  מסוימים  אספקטים  להגביל  עשויה  הקיימת  החקיקה  בישראל  גם   .(Ramsay, 2013) אזרחים 

השימוש במצלמות גוף. לדוגמה החוק להגנת הפרטיות מ- 1981 האוסר על צילום של אדם ברשות 

היחיד ללא הסכמתו, עשוי להגביל באפשרות המשטרה להשתמש במצלמות הגוף במגוון אירועים. על 

מנת לאפשר את השימוש במצלמות גוף באופן מיטבי ובמסגרת החוק, יש לבחון סוגיות כגון זכויות 

ולמפות את המגבלות  ונהלי עבודת המשטרה,  דיני ראיות, סדר הדין הפלילי, חופש המידע  הפרט, 

המשפטיות והאתיות בנוגע לשימוש במצלמות ככלי משטרתי. על בסיס ניתוח זה יש לתקנן ולהסדיר 

את נהלי השימוש במצלמה ובחומר המצולם.  

 הקמת תשתיות אחסון מידע - נושא מרכזי נוסף עליו יש לתת את הדעת הוא תשתיות האחסון של 

המידע המצולם.  שימוש נרחב במצלמות גוף והצורך לשמור את הצילומים לאורך זמן )במיוחד חומר 

המהווה ראייה( צפויים לייצר כמות אדירה של חומר דיגיטלי. שמירת שעה אחת של סרט ווידאו-אודיו 

דורשת כ-1.2 ג'יגה-בייט זיכרון. 

נוסף על כך, יש לדאוג לגיבוי קבוע של חומרי ראיות קריטיים למקרה של תקלה או קריסה במערכת. 

צרכים אלו מחייבים תשתיות נרחבות לאחסון מידע דיגיטלי. רוב הארגונים ברחבי העולם משתמשים 

לשם כך בחומרה מקומית )שרתים וכוננים קשיחים בעלי נפחים גדולים(, אך קיימת גם אפשרות  לשמור 

.(Home Office of the U.K, 2007( את החומר בשרותי "ענן" ייעודים אותם מציעות מספר חברות

כלי תוכנה ייעודיים - פרט לאחסון המידע, השימוש במצלמות דורש גם כלי תוכנה מתאימים וייעודיים 

לטיפול בחומרים המצולמים. רצוי כי מערכת כזו תעמוד במספר סטנדרטים על מנת לאפשר שימוש 

אפקטיבי בחומרים. ראשית, על המערכת להיות פשוטה ונוחה להפעלה ולאפשר לשוטר להעביר את 

החומר המצולם למאגר המידע במהירות וביעילות. שנית, על המערכת לקטלג את החומר המצולם 

על פי תיק החקירה, לסווגו כראייה במידת הצורך ולשלב דו"ח מילולי של השוטר כחלק בלתי נפרד 

מהקובץ. שלישית, על המערכת לאפשר שליפה נוחה של הקובץ במהלך החקירה, ולכלול פונקציות כגון 

תקריב, הפרדה למקטעים ושיפור רזולוציה, אשר יאפשרו לחוקר למקסם את המידע שבחומר המצולם. 

רביעית, על המערכת לפעול באופן מובנה על פי הפרוצדורות הנוגעות טיפול בראיות דיגיטליות, למנוע 

כל אפשרות של שינוי או עריכה של חומר הגלם ולתעד, באופן אוטומטי וקבוע, כל פעולה שנעשתה 

בחומרים. חמישית, על המערכת לאפשר העברה של חומרי ראייה מצולמים לפרקליטי הנאשם באופן 

סדור ותוך הגנה וטשטוש של פרטים רגישים וחסויים המופעים בסרט. לבסוף על המערכת לפעול על פי 

נורמות גבוהות של ביטחון שדה וביטחון סייבר על מנת למנוע פגיעה או שינוי בראיות הווידאו המוחזקות 

במאגרים.

הכשרת כוח אדם - הטמעה יעילה של השימוש במצלמות גוף מחייבת שימת דגש על הכשרה של כלל 

בעלי התפקידים הבאים במגע עם כלי זה ועם תוצריו. תוכניות הכשרה שפותחו על ידי משטרות ברחבי 

העולם מקיפות את מלוא האספקטים של השימוש במצלמה החל מקבלתה בתחילת המשמרת וכלה 

בשימוש בחומר המצולם כראייה במהלך משפט. תכניות ההכשרה כוללות:

לימוד הבסיס החוקי והרגולטורי של השימוש במדיה דיגיטאלית על ידי רשויות אכיפה; הכשרה טכנית 

בכל הנוגע לתפעול המצלמה, תיעוד מיטבי של אירועים והעברת החומר המצולם מהמצלמה לשרתי 

שמירת המידע; שימוש בחומר המצולם ככלי חקירתי או במהלך הכנה לעדות בבית המשפט; שמירת 

תקינות החומר כראייה משפטית; הסברת המשמעויות החיוביות )הגנה מפני האשמות סרק( והמחייבות 

הערך  הדגשת  הפעילות;  במהלך  במצלמה  שימוש  של  השוטר(  מצד  ושוויונית  מקצועית  )התנהלות 

המוסף של המצלמה ככלי ללימוד ולשיפור עצמי.

לצד מתן ידע וכלים טכניים, ההכשרה צריכה לייצר גישה חיובית של השוטרים כלפי שילוב הטכנולוגיה 

החדשה בעבודתם. תהליך ההכשרה חייב להדגיש כי המצלמה הינה בראש ובראשונה כלי עזר מקצועי, 

אשר תפקידו הוא לסייע לשוטר, להגן עליו ולייעל את עבודתו, ולא כלי שמטרתו המרכזית היא פיקוח 

.(Home Office of the U.K, 2007) ומעקב אחר התנהלותו

לסיכום, השימוש במצלמות גוף הינו מגמה הולכת ומתרחבת בקרב ארגוני אכיפה ברחבי העולם. כפי 

שאפשר לראות, ביכולתה של טכנולוגיה זו לשדרג משמעותית את עבודת הארגון והשוטר היחיד במגוון 

אספקטים. עם זאת, יש להקדיש מחשבה רבה בתכנון תהליכי ההטמעה של טכנולוגיה זו, על מנת 

למתן קשיים ואתגרים הנגזרים ממנה. 

ר
טו

שי
ת 

לו
עי

פ
ב

ף 
גו

ת 
מו

ל
צ
מ

ב
ש 

מו
שי

 -
ת 

שי
לי

ש
ה

ין 
ע
ה



107 106
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

ביבליוגרפיה

Draisin , L., Lilian. (2011). Police Technology: An analysis of in-car cameras     

      and body worn cameras. University of central Florida. 

Farrar, T. & Ariel, B. (2013). The Effect of Body-Worn Cameras on Police  
      Use-of-Force.
Home Office of the U.K. )July 2007(. Guidance for the Police Use of Body-  
      Worn Video Devices.
International Association of Chiefs of Police. (2004). The Impact of Video  
      Evidence on Modern Policing: Research and Best Practices from the  
      IACP Study on In-Car Cameras. Alexandria, VA: International  

      Association of Chiefs of Police.

Laur, D., LeBlanc. B. & et.al. (2010). Proof of Concept Study: Body Worn  
      Video & In Vehicle Video. Victoria Police Department.

National Institute of Justice. (2012). A Primer on Body-worn Cameras for  
      Law Enforcement.
Plymouth Police department. (2007). Police, camera, action...Head cameras. 
Ramsay, C. (2013). Police halfway through body worn camera pilot project.  

      Global News, July 19.

Saunders, J., Popper, S. W., Morral, A. Davis, R., Berrebi, C., Leuschner, K., Segalovitz, B.,   

& Riley, K. J. (2013). Effective Policing for 21st  Century Israel. Rand Justice,    

Infrastructure and Enviroment, Project Report.

 Saver. Wearable Camera System Summary (march 2012).

Schoenmann, J. (2012). Police union threatens legal action over body  

      cameras. Las Vegas Sun, May 14, 2012.

The Rialto Police Department, (April 2013). Body-Worn Video Camera  
      Experiment: Operation “Candid Camera”.
United States district court. (August 2013). David Floyd et al. Against the  
      City of New York – Opinion & Order.

טיפול המשטרה בבני נוער עוברי חוק
טל גוטפריד-עוז1, נילי זאולן-אברס2

הקדמה

בני הנוער מהווים כ 33% מכלל האוכלוסייה בארץ. משאבים רבים משקיעה המדינה בחינוכם ובקידומם 

של בני הנוער, מתוך ראייה כי הם אלו שינהיגו אותה להישגים וליעדים חדשים ובכך ישפיעו על עתידה של 

המדינה. משטרת ישראל, כארגון המופקד על שמירת החוק ואכיפתו, רואה גם היא את עתידה כארגון 

ואת תפקידה, להבטיח את שלום הציבור ובטחונו, דרך שיתופם ושילובם של בני הנוער במשימותיה 

ודרך חיזוק המעורבות המשטרתית בקהילה.  

השנים,  במהלך  שחלו  ומגמות  חוק  עוברי  קטינים  של  הפלילית  הפעילות  היקף  את  בוחן  זה  מסמך 

בהתבסס על הסטטיסטיקה הפלילית המשטרתית; סוקר את דרכי הענישה השכיחות בעולם, מטרתן 

והשלכותיהן על בן הנוער עובר החוק )תיאורית התיוג(, ולבסוף מציג את הדרכים הנוספות העומדות 

לרשות המשטרה לטיפול והתמודדות עם בני נוער עוברי חוק שלא בהליך הפלילי הקונבנציונאלי. 

רקע

עבריינות  קטינים.  ידי  על  הנעשות  בטווח רחב של עברות  עוסקים  אנו  נוער  דנים בעבריינות  כאשר 

נוער מוגדרת לרוב על פי גיל הנע בין גבול תחתון לגבול עליון. הגבול התחתון הינו הגבול המינימאלי 

לאחריות פלילית, כלומר קטין מתחת לגבול התחתון אינו נושא באחריות פלילית ועל כן לא יינקט נגדו 

הליך פלילי ולא יהיה כשיר לעמוד לדין. קטין שגילו מעל הגבול התחתון ואף ביום אחד יישא באחריות 

ויהיה ניתן להעמיד אותו לדין. הגבול העליון הינו הגיל בו הקטין, בן הנוער, עובר  הפלילית של מעשיו 

להישפט על מעשיו כבגיר. בישראל הגבול התחתון לגיל עבריינות הנוער הינו גיל 12 והגבול העליון 18. 

לעבריינות הנוער חקיקה3 מיוחדת המסדירה נושאי מעצר, שחרור ממעצר, ניהול משפט, ענישה ודרכי 

טיפול בקטינים עוברי החוק. בן ברוך )2002(, מגדירה עבריינות נוער כסטייה חברתית אשר נגרמת על 

ידי מתבגרים בני 12 עד 18, אסורה על פי חוק ופוגעת באחרים )תקיפה, שוד, רצח, גניבה( או בעצמם 

)סמים, אלכוהול( וקיימות סנקציות חוקיות כלפי מבצע סטייה זו.

תאוריות ומחקרים רבים מציעים הסברים לתופעת העבריינות בכלל ועבריינות הנוער בפרט. הסברים 

שינויים  של  תהליכים  לפיהן  חברתית,  אורגניזציה  דיס  של  לתאוריות  בעיקר  מיוחסים  המקרו  ברמת 

חברתיים  - כמו הגירה, מצבי מלחמה, חוסר יציבות של מוסדות חברתיים, סביבה חברתית המהווה 

מודל שלילי לחיקוי והיעדר מנגנוני פיקוח  - עלולים להוביל לעלייה בשיעורי העבריינות והסטייה. הסברים 

ברמת המיקרו מיוחסים בעיקר לתאוריות המתמקדות במניעים אישיים של הפרט )צורך לזכות בשייכות, 

התרגשות, כוח, הכרה ועוד(, בגורמים פסיכולוגיים ובגורמים משפחתיים )שחורי ולאופר, 2008(.

  M.A. 1 מפקח במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרת 

  בלימודי עבודה אוניברסיטת תל אביב. 
 2 מפקח במחלקת נוער, אגף החקירות והמודיעין משטרת ישראל, בוגרת .M.A בקרימינולוגיה האוניברסיטה 

  העברית.

3 חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך 1960, חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול( התשל"א 1971.
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תקופת הנעורים מאופיינת בלחצים ובשינויים רבים. המאפיינים השונים של גיל ההתבגרות יכולים לסייע 

לנו להבין את מעורבותם של בני הנוער בפעילות עבריינית. בריאות נפשית, רגשית וחברתית מהוות 

a (well-being) של המתבגר, וזאת בנוסף לבריאות הפיזית ולדפוסי  מרכיב מרכזי בתחושת הרווחה 

התנהגויות הבריאות שלו. דימוי עצמי ותפיסה עצמית חיוביים מהווים קרקע בטוחה וביכולתם לשמש 

בלם בפני פיתויי הסתכנות מיותרים ובכך לסייע למתבגר להשלים את המעבר לבגרות באופן חיובי. 

המתבגר  של  ביכולתו  לפגוע  עלול  שהדבר  הרי  שליליים,  העצמית  והתפיסה  העצמי  הדימוי  כאשר 

להתמודד עם אתגרי היום-יום בכל התחומים )הראל, אלנבוגן-פרנקוביץ , מולכו, אבו עסבה וחביב, 

.)2002

תיאוריות שונות התייחסו  לסוגיית פשיעת בני נוער והניחו הנחות שונות לגבי מקור ההתנהגות העבריינית 

של בני הנוער.

כהן (Choen, 1955) הניח קיומה של תת-תרבות עבריינית כאשר התייחסותו היא להבדלים בין המעמד 

הנמוך למעמד הבינוני והמאפיינים שלהם. הפער בין הנורמות של המעמד הבינוני לבין היכולות של בני 

נוער מהשכבות הכלכליות חברתיות הנמוכות להגיע להישגים לפי נורמות אלה יוצר את תת התרבות 

העבריינית. תת התרבות העבריינית מאפשרת דרך אחרת לפתרון הבעיות הנוצרות כתוצאה מחוסר 

והיחידים  הקבוצות  הבינוני.  המעמד  של  הנורמות  לפי  לנהוג  נמוכים  ממעמדות  נערים  של  היכולת 

לפי  פועלים  הציבור  חיי  ואת  הכלכלה  את  החינוך,  מערכת  הפוליטיים, את  המוסדות  את  המנהלים 

ערכיו של המעמד הבינוני. תת התרבות העבריינית רואה בתוקפנות דרך לפתרון סכסוכים בניגוד לצווי 

המעמד הבינוני האוסרים גילויי תוקפנות מכל סוג שהוא.

הירשי (HirchiHirchi, 1969) מייסד תיאוריית הפיקוח החברתי, טען כי בני נוער שיש להם קשרים משמעותיים 

לאנשים ולמוסדות קונבנציונאליים, יימנעו מלעבור על החוק בעיקר בשל החשש שמא לא יהיו שייכים 

וינהג על פי  יציית לחוקים  עוד. הוא הציג ארבעה גורמי קשר בין היחיד לחברה הקובעים אם הפרט 

הנורמות המקובלות או יפר אותם - התקשרות, מחויבות, מעורבות ואמון. קטין המקושר רגשית לסוכן 

חברות נורמטיבי, בעיקר הוריו, יחוש מחויבות כלפיו, וכך יגדל אמונו בנורמות חברתיות אותן מייצג סוכן 

החברות ותגבר מעורבותו בעשייה נורמטיבית.

היקף התופעה

וחלקם  הכוללת  באוכלוסייה  בישראל, חלקם  חוק  עוברי  נוער  בני  היקף התופעה של  נציג את  להלן 

באוכלוסיית קטינים עוברי חוק ומגמות בשנים האחרונות.  

תרשים מספר 1 –- אוכלוסיית הקטינים בישראל

2,326,400 
2,365,800 

2,408,400 
2,453,100 

2,468,700 

2,519,000 
2,576,900 

2,626,300 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

בתרשים מספר 1 ניתן לראות את אוכלוסיית הקטינים בישראל בשנים 2012-2005. אוכלוסיית הקטינים 

מונה את כלל הקטינים מתחת לגיל 18. אוכלוסיית הקטינים גדלה במהלך השנים ומנתה 2,626,300 

קטינים בשנת 2012 המהווים 33% מכלל האוכלוסייה בישראל )7,984,500(4.

תרשים מספר 2 - כמות הקטינים )באלפים( בגיל אחריות פלילית )18-12(

779.2 

758.7 
752.9 

729.2 

728.7 

2012 2011 2010 2009 2008 

בתרשים מספר 2 ניתן לראות את מספר הקטינים בגילאים 18-12 הנושאים באחריות פלילית. בשנת 

2012 אוכלוסיית הקטינים הנושאים באחריות פלילית מונה כ 779.2 אלף קטינים.

4 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות.
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תרשים מספר 3 -– כמות תיקי הנוער5

32,319 31,823 

28,819 

25,143 
24,647 

2008 2009 2010 2011 2012 

בתרשים מספר 3 ניתן לראות את מספר תיקי הנוער בישראל. תיקי הנוער המוצגים מונים את כלל 

התיקים של בני נוער הנושאים באחריות פלילית. מהתרשים עולה כי כמות תיקי הנוער בישראל במגמת 

)ירידה של כ- 24%  היה 24,647  הנוער  ובשנת 2012 מספר תיקי  ירידה במהלך השנים האחרונות 

בהשוואה לשנת 2008(.

תרשים מספר 4 - כלל התיקים הפליליים ושיעור תיקי הנוער מתוכם

    4.1  - כלל התיקים הפליליים                                4.2 –- שיעור תיקי הנוער מכלל התיקים 

7.7% 7.8% 

7.5% 

6.9% 
6.9% 

2008 2009 2010 2011 2012 

419,698 

407,505 

382,117 

363,963 

359,717 

2008 2009 2010 2011 2012 

בתרשים 4.1 ניתן לראות שהכמות של כלל התיקים הפליליים )כנגד בגירים וקטינים( בישראל נמצאת 

במגמת ירידה לצד ירידה במספר תיקי הנוער )תרשים מספר 3(. נוסף על כך נמצאה ירידה בשיעור 

תיקי הנוער מכלל התיקים הפליליים )תרשים 4.1( שנפתחו בחמש השנים האחרונות )2012-2008(.  

בשנת 2012 תיקי הנוער היוו  6.85% מכלל התיקים  לעומת 7.7% בשנת 2008 )תרשים 4.2(.

 5 תיקי נוער הם תיקים פליליים בסיווג פ"א )פנקס אשמה( וט"מ )טיפול מותנה( כאשר התיק נספר פעם אחת גם 

 אם יש בו מספר עבירות מקבוצות סטטיסטיות שונות.

תרשים מספר 5 -  בני נוער שנחקרו6 ושיעורם מתוך כלל בני הנוער

 5.1 - מספר בני נוער שנחקרו )חשוד/נילון7(        

                                                              

ניתן לראות את כמות בני הנוער שנחקרו8 בחמש השנים האחרונות. מניתוח הנתונים  בתרשים 5.1 

עולה כי כמות בני הנוער שנחקרו בפלילים נמצאת במגמת ירידה משנת 2008  עד 2011. 

בשנת 2011 פחתו מספר בני הנוער שנחקרו ב 12% ובשנת 2012 נשאר כמעט זהה )עליה ב 0.4%(.

עוד נמצא )תרשים 5.2( שמשנת 2008 ועד 2012  חלה ירידה בשיעור בני נוער עוברי חוק מסך כל 

בני הנוער.

     

תרשים מספר 6 –- תיקי נוער בשנת 2012 בחלוקה לעבירות9

     

 6 הספירה היא לפי כמות ת.ז של קטין שנחשד בשנה, כלומר: קטין נספר פעם אחת בשנה גם אם נפתחו לו מספר   

  תיקים פליליים.
7 קטין נילון הוא קטין שנחקר במשטרה אך  אין לו רישום פלילי.

 8 נחקר - הנחקר תחת אזהרה שיש ראיות לכאורה כלפיו ופרטיו מועברים למערכת המרשם הפלילית של 

  המשטרה. 
9 בשנת 2012 נפתחו 24,647 תיקי נוער. תרשים 6 מציג את כמות תיקי הנוער בחלוקה לסלי עבירות כאשר סיכום 

   כמות תיקים בחלוקה לסלים אינו זהה לכמות תיקי נוער ללא חלוקה לעבירות היות ובתיק יתכנו מספר עבירות  
   השייכות לקבוצות סטטיסטיות  שונות כך שבסיכום התיק יספר פעם אחת, אך בחלוקה לסלי עבירות יספר לפי 

   מספר הקבוצות הסטטיסטיות אליהן הוא שייך. לדוגמה תיק מכיל עבירות סמים ועבירת אלימות בסך הכול יספר 
  פעם אחת אך בחלוקה לסלים התיק יופיע פעמיים.

ק
חו

רי 
ב

עו
ר 

ע
נו
ני 

ב
ב

ה 
ר
ט

ש
מ

ה
ל 

פו
טי

yhyhpuky

27,693 
26,920 

24,265 

21,370 21,464 

2008 2009 2010 2011 2012 

5.2 - שיעור בני נוער שנחקרו מתוך כלל  בני נוער

3.8% 3.7% 

3.2% 
2.8% 2.8% 

2008 2009 2010 2011 2012 

10,235 

7,381 

5,813 
4,665 

2,170 
1,297 

עבירות סדר 
 ציבורי

עבירות כלפי  
 הרכוש

עבירות נגד גוף  
 ואדם

 נשיאת סכין ר"פע סמים



113 112
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

עבריינות  ומאפיינות  נוער  בני  מעורבים  בהן  השונות  העבירות  את  לראות  ניתן   6 מספר  בתרשים 

נוער. מניתוח הנתונים עולה כי נתח הפשיעה המרכזי של בני נוער בגיל אחריות פלילית הינו בעבירות 

סדר ציבורי )בהן עבירות איומים, קטטות והפרעות, תקיפה והכשלת שוטר והחזקת אגרופן או סכין(. 

בעבירות אלו נפתחו  10,235 תיקים המהווים 41%  מכלל התיקים של בני נוער בשנת 2012 )תרשים 

מספר 3(. בעבירות כלפי רכוש נפתחו לבני נוער 7,381 תיקים המהווים 30% מכלל התיקים של בני 

נוער, בעבירות נגד גוף ונגד אדם – 5,813 תיקים המהווים 24% מכלל התיקים ובעבירות סמים – 4,665 

תיקים המהווים 19% מסך כל התיקים בקרב בני נוער.

ענישה, תיוג והתמודדות עם בני נוער עוברי חוק

תחום הענישה הינו רחב ועתיק יומין. בעבר הגליה היתה דרך פופולרית לענישה במדינות רבות בעולם 

בהן אנגליה וספרד. ההגליה שימשה להרחקת מבצעי העבירה מהחברה אל מחוץ לגבולות המדינה. 

המשטרה  שנים  באותן  העשרים.  המאה  של  החמישים  בשנות  ישראל  במדינת  גם  התקיימה  הגליה 

לאילת  לעבור  עבריינים  ששכנעה  בכך  הגליה,  של  פורמאלית  בלתי  שיטה  אימצה  הארץ  במרכז 

כאלטרנטיבה למעצר. 

הרחקת העבריינים מהחברה מבוצעת על ידי מערכת החוק אך לא על ידי הגליה למדינות אחרות אלא 

על ידי מאסר בבתי סוהר. בחוק נקבעים עונשי מינימום לעבירות שונות ועל ידי כך מורחקים עבריינים 

מהחברה לתקופות זמן שונות )שוהם, שביט, קאבאליון ועינת, 2009(. 

הוא באחריות של המשטרה, בתי המשפט  חוק  עוברי  נוער  הטיפול בבני  העולם  מדינות  ברוב  כיום 

ושירותי התקון (Services Correctional), הפועלים בד"כ במסגרת מערכת המשפט, ומשלבים פיקוח על בני 

.(Klein, 1994) )נוער עוברי חוק עם טיפול באמצעים שונים, במטרה למנוע הישנות העבירה )רצידיביזם

מטרות שונות לענישה
ויתור או  עונש גורם סבל המתבטא בצורות ובמידות מגוונות של כאב גופני או נפשי, מצוקה, חסך, 

מי  על  ורק  אך  ומוטל  החוק  שהופר  הקביעה  בעקבות  בהליך משפטי  מוטל  הפלילי  העונש  השפלה. 

 Benn, 1958; Flew, 1954; Hall, 1960, Hart,)  שנקבע שעבר את העבירה ועל ידי רשות שהוסמכה לכך בחוק

.(1959

נקם: הרצון לנקם הינו רגש אינסטינקטיבי ובלתי רציונאלי בעקבות תחושה סובייקטיבית של פגיעה או 

נזק. זוהי תגובה אופיינית לפרט או לכלל המבקשים לתת סיפוק לניזוק ולקורבן. בדרך כלל זוהי תשובה 

בעלת עוצמה חזקה ובלתי פרופורציונאלית לנזק המקורי. הנקם הוא לרוב שרירותי ואינו ממוסד בכללים 

)Marongiu & Newman, 1987). נקמה הינה התגובה הקדומה ביותר של   מוקדמים ההולמים את הנזק 

הקורבן או הקרובים לו  לפגיעה. העונש שהחברה מטילה על העבריין - מטרתו לספק את יצר הנקם 

של הקורבן או הקרובים לו. חוקי המדינה מגדירים את חומרת הענישה ובכך מגבילים את נזקי הנקם.  

הרתעה: לפי בקאריה (Beccaria, 1764/1963) מטרת הענישה הינה הרתעת עבריינים. צידוק הענישה 

הינה אמנה חברתית מחד גיסא, ומאידך טיעונה של אסכולת התועלתיות שקיום החוק בחברה מבטיח 

את מרב האושר למרב החברים שבה. קיום האמנה החברתית מבטיח שלום ובטחון, וכך מונעת חזרה 

לתוהו ובוהו שהיה קיים לפני כריתת האמנה. הפרטים בחברה כרתו את האמנה, כולל התחייבויותיה, 

מרצונם החופשי; קיום החוק מספק את מרב האושר. המטרה המרכזית הינה הרתעת הפרט והרתעת 

המניע  כי  טוען   (Bentham, 1789/1970) בנת'ם   .)2009 ועינת,  קאבאליון  שביט,  שוהם,  )בתוך  הכלל 

לפיו  ומסבל.  נעימות  מאי  סיפוק,  מהיעדר  וההימנעות  הסיפוק  אחר  החיפוש  הוא  האדם  של  העיקרי 

הרתעה הנה המטרה היחידה של הענישה שיש בה צידוק מוסרי. האדם הינו יצור הגיוני הקובע את מעשיו 

לפי שיקול מחושב של תועלת מול עלות. כלומר, העבריין מפיק מהעבירה רווח, שלל וסיפוק, והעלות 

היא לעיתים העונש )אם ייתפס(. לפיכך לעיתים ביצוע חישוב העלות אל מול התועלת - העונש הצפוי 

אל מול הרווח –ירתיע את העבריין מביצוע העבירה. 

צדק/תגמול: גישה זו שמה דגש על ענישה אחידה בהתאם לסוגי העבירה ולחומרתה, ללא התחשבות 

בנסיבות האישיות של הנאשם (Klein, 1994). הרעיון הבסיסי של גישת התגמול הינו שהתנהגות פלילית 

מפרה את הקו המוסרי וברגע שקו זה מופר נדרש תשלום כלשהו על ידי מפר ההתנהגות, העבריין 

(LaFave & Scott, 1972). לפי קאנט (Kant, 1887, 1797) על מידת העונש להיות כמידת הפשע, יש להשיב 

לפושע כגמולו ובכך לשרת את הצדק. הצידוק בענישה הינו קיום ערכי הצדק והיושר. 

העבריין במעשיו זוכה ביתרון בלתי הוגן ולפיכך הוא "חייב" לחברה על ההנאה מיתרון שאינו זכאי לו. 

העונש המוטל עליו מסלק את חובו לחברה ומחזיר את האיזון  או החלוקה השווה של היתרונות והנטל 

בחברה (Morris, 1970). הגל ( Hegel, 1952), בדומה לקאנט Kant, (Kant, 1797 ,1887), טוען כי הענישה ְמגָנה 

את הרע ומאששת את הצדק המוסרי. לפיו אין די לגנות את הרע באמצעות מילים או מעשה סמלי. 

כדי שהעונש יהיה יעיל, הענישה חייבת להיות מכוונת אל העבר, אל העבירה שכבר נעברה ולעולם לא 

אל העתיד.

תיקון, טיפול ושיקום: גישות אלו שמות דגש על התנאים הסביבתיים והאישיים שתרמו לביצוע העבירה, 

 ,Klein) ניסיון לשנות תנאים אלו וטיפול כדרך למנוע התנהגות עבריינית בעתיד, תוך  ומציעה שיקום 

1994). גישות פילנטרופיות ראו בעבריין קורבן לדלותו, לחינוכו ולסביבתו הפגומים, וביקשו להטיב עמו 

.(Foucault, 1977; Platt, 1969; Rothman, 1971) כשם שעשו עם מוכי גורל אחרים

במאה ה-19 רווחה הדעה כי מטרתה העיקרית של הענישה הינה הרתעה. בעקבות ועדת גלדסטון 

(Comission Gladstone) שהוקמה בשנת 1895 על ידי ממשלת בריטניה התווספה מטרה נוספת - תיקון 

העבריין, וזאת כדי לשחרר מבית הסוהר גברים ונשים "טובים יותר", הן מבחינה גופנית והן מבחינה 

מוסרית משהיו כשנכנסו (Hood & Radzionwicz, 1986). הטיפול והשיקום היו המטרות המרכזיות לענישה 

משנות העשרים עד שנות השבעים של המאה העשרים, הוקמו מוסדות לעבריינים צעירים עם תכניות 

טיפול, חינוך ושיקום לחוסים בהם. נוסף על כך בתי סוהר גייסו אנשי מקצוע בתחומי הטיפול, החינוך 

והשיקום וצרפו אותם אל שורות עובדיהם )שוהם, שביט, קאבאליון ועינת, 2009(. 

עם הגעת המגמה השיקומית לישראל נערכו מספר שינויים במערכת אכיפת החוק ויוסדו שני תפקידים 

חדשים:  האחד, לראשונה בשנת 1950 מונה שופט נוער שהביא עמו כישורים וניסיון מתחומי הטיפול 

והחינוך )רייפן, 1961( והשני, מונה נציב שירות בתי הסוהר שהיה עובד סוציאלי בהכשרתו ובעל ניסיון 

בטיפול בעבריינים צעירים )איטון,  1965(. במקביל נחקקו חוקים המטיבים עם בן הנוער בתחומי טיפול 

והשגחה, דרכי שפיטה וענישה, טיפול ושיקום בן הנוער עובר החוק.

תיאורית התיוג
התיוג  תיאורית  לעבריינות,  הסיבות  את  שמדגישות  בקרימינולוגיה  התיאוריות  מרבית  כמו  שלא 

מתבססת בעיקרה על התגובה החברתית לסטייה.

הסטייה מהווה מציאות סובייקטיבית התלויה בהערכה ושיפוט של קבוצה חברתית. לפיכך, סוטה הוא מי 
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 Becker,) שהודבקה לו "בהצלחה" תווית, והתנהגות סוטה היא התנהגות שבני האדם תייגו אותה כסוטה

לקולקטיב,  מחוץ  אל  הוצאה  פומבית,  הוקעה  היא  הסטיגמה   .(Hoffman, Underdahl & Mason, 1966

וברור שלא התיוג עצמו הוא החשוב, אלא המשמעות החברתית הנלווית אליו והשפעתו על גורל חייו של 

נושא הסטיגמה. טננבאום (Tannenbum, 1938) כינה את תהליך התיוג בשם "הדרמטיזציה של הרוע". 

הוא טען כי מתרחשים קונפליקטים בין בני הנוער לבין החברה בעקבות הגדרות מצב שונות. מנקודת 

מבטו של הנער, האקט של שבירת חלון, טיפוס על גגות וגניבה הם צורות של משחק, הרפתקה, ריגוש, 

כיף ושובבות. אך מנקודת מבטה של החברה, התנהגויות אלה הן ביטוי של רוע ועבריינות והן מחייבות 

לקיטוב, החברה באופן  גורמים  לבין החברה  הנוער  בין  חוזרים  קונפליקטים  ותוכחה.  ענישה  שליטה, 

מנגד,  רעים.  כאנשים  אינדיבידואלים  להגדרת  כרעות  מסוימות  התנהגויות  מהגדרת  נעה  הדרגתי 

הנוער בהדרגה נע מתחושה של עוול ותחושה של האשמה וענישה שגויה להכרה שהחברה מגדירה 

אותו )ואת קבוצתו( כשונה, רע וזדוני. לבסוף תחושות אלו גורמות לשינוי בזהות העצמית של בן הנוער 

והוא רואה עצמו כעבריין והמצב "דוחף" אותו לכנופיות שמספקות לו מפלט, בטחון וחוקים מיוחדים.

לפי קאמי (Camus, 1962) הסביבה יוצרת את הגורל ומעצבת את הווייתו של האדם. גישת התיוג הנה 

דטרמיניסטית במידה קיצונית משום שהיא מציגה את המתויג ככלי ריק שקולט לתוכו מסרים מתייגים 

ללא סינון או ברירה סלקטיבית ואין לו יכולת או אפשרות להחליט על התנהגותו. היחיד שאחרים קובעים 

שהוא סוטה, עומד לפי גישה זו חסר אונים, כשגורלו נתון בידי המתייגים. האדם המתויג מקבל מעמד 

נבואה  וליישמו כמעין  הוא להפנימו להזדהות עמו  לו  וכל שנותר  ובאופן פסיבי  רצונו  לפי  מסוים שלא 

המגשימה את עצמה.

בארץ טיפול בקטינים עוברי חוק שונה מהטיפול בבגירים עוברי חוק. הגופים המטפלים בקטינים עוברי 

חוק הם: המשטרה, שירות המבחן לנוער, בתי המשפט )במרבית המקרים בתי משפט לנוער(, רשות 

חסות הנוער ובחלק קטן מהמקרים בתי הסוהר. לקטינים אלו קיימים הסדרים מיוחדים במערכת הפלילית 

הקבועים בשורת תקנות והנחיות. ההנחה העומדת בבסיס הסדרים אלה הינה כי קיימת סבירות שקטין 

העובר על החוק נמצא במצוקה ומאותת לעזרה או שזוהי מעידה חד פעמית. לכן השאיפה היא לצמצם 

ככל הניתן את הפגיעה בקטינים מהמגע עם המערכת הפלילית ולשים דגש על ההיבט השיקומי ועל 

הניסיון למנוע את כניסתם למעגל הפשע. בשל כך מתאפיין הטיפול המשטרתי בקטינים ובבני נוער גם 

בקשרים עם מגוון גורמי אבחון, טיפול ושיקום בקהילה )חביב, בן רבי, ברנע ולוי, 1998(.

אלטרנטיבות לטיפול בבני נוער עוברי חוק
המדיניות כלפי בני נוער עוברי חוק בישראל  כמו במדינות רבות בעולם, שמה דגש על מיצוי דרכי טיפול 

ביטוי בפקודות המשטרה  לידי  בנוער, כפי שבאה  וחינוך בטרם הענישה. מדיניות המשטרה בטיפול 

ובהנחיות של חטיבת החקירות, נקבעה מתוך מגמה למנוע את תיוגו של נוער עובר חוק כעבריין, ולמנוע 

את כניסתו למעגל ההתנהגות הפלילית. 

צדק מאחה 

בשונה מהתפיסות הרגילות של צדק מעניש, צדק מאחה שואף להתמודד עם עוולות ומעשים שליליים 

לתפיסה  בניגוד  העומדת  זו,  בגישה  העושה.  את  ולחבק  לשוב  הדרך  וחיפוש  המעשה,  גינוי  ידי  על 

המשפטית הנהוגה בעולם המערבי, הנזק מוגדר לא במונחים של עבירה על חוק אלא במונחים של 

פגיעה באדם אחר או בחברה. במרכז התהליך עומד הנפגע עצמו, שמגדיר את הפגיעה בו במונחים 

שלו, ומשפיע ישירות על התגובה החברתית למעשה  )נוימן, 2006(. 

וטיפול בקטין. באוסטרליה לדוגמה,  ענישה  יש מדינות שבהן המשטרה מעורבת בהחלטה על דרכי 

המשטרה מעורבת בתוכניות שמטרתן להפגיש את הנער העבריין עם קורבנו, ולמשטרה יש סמכות 

להפנות את הצעיר לקבוצות דיון משפחתיות )בהן נעסוק בהמשך המסמך( כתחליף להעמדה לדין 

.(White, 1996)

הדרך הקונבנציונאלית לטיפול באזרחים עוברי חוק הינה פתיחת תיק פלילי, תיק  פ"א )פנקס אשמה( 

האזרח  פרֵטי  זה  בהליך  החוק.  עובר  האדם  כנגד  לבית המשפט  אישום  כתב  מוגש  להיות  עשוי  בו 

עוברים למערכת המרשם הפלילי המנוהלת על ידי משטרת ישראל.

בנוגע לבני נוער עוברי חוק, בישראל )בדומה לאוסטרליה( קיימות אלטרנטיבות לפתיחת תיק פלילי 

וההליך הפלילי ברשויות:

טיפול מותנה )ט"מ( –- אלטרנטיבה לפתיחת תיק פ"א לקטין עובר חוק  בגיל האחריות הפלילית הינה 

הליך מותנה. אלטרנטיבה זו אפשרית בהתקיים כל התנאים הבאים: הקטין ללא רישום פלילי או תיק 

ט"מ קודם; הקטין מודה בביצוע העבירה המיוחסת לו; נסיבות העבירה "קלות"10; הקטין מביע נכונות 

להתנצל בפני קורבן העבירה ואין חשש כי הקטין יחזור לבצע עבירות נוספות. היתרון המרכזי בפתיחת 

תיק ט"מ לבני נוער הינו בכך שפרטיו אינם עוברים למערכת המרשם הפלילי במשטרה. אפשרות זו 

מעניקה  "הזדמנות שניה" ומונעת תיוג בני נוער כעבריינים  לאחר ביצוע עבירה ראשונה ומסייעת ככל 

הניתן בהוצאתם המהירה מן המעגל הפלילי.

תרשים מספר 7 - תיקי ט"מ מסך תיקי נוער

7.1 –- תיקי נוער פ"א ו ט"מ    

מגמת הירידה בסך תיקי נוער בשנים 2012-2008 )תרשים מספר 3( ניכרת גם בתיקי פ"א וגם בתיקי 

ט"מ. בתרשים 7.1 ניתן לראות כי חלה ירידה )של 24%( בכמות תיקי פ"א  שנפתחו בקרב בני נוער. 

יותר תיקים בהשוואה  ירידה בכמות התיקים עד לשנת 2012 ובשנת 2012 נפתחו  בתיקי ט"מ חלה 

לשנת 2011. מניתוח הנתונים בתרשים מספר 7.2 ניתן לראות כי אחוז תיקי הט"מ מסך כל התיקים 

דומה לאורך חמש השנים האחרונות.

 10 עבירות פשע לגביהן אין לפתוח בהליך ט"מ: עבירות שגרמו למוות, עבירות בטחון, עבירות אלימות קשה  

    ובריונות, עבירות מרמה וזיוף, עבירות שימוש בנשק או חומר נפץ, עבירות פשע לפי פקודת הסמים )הפצה, סחר 
   והדחקת קטינים לסמים(, עבירות מין חמורות.
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התרשימים הבאים מציגים את התפלגות סוגי הטיפול שבהם נקטה המשטרה בעבירות נבחרות שביצעו 

קטינים עוברי חוק בשנת 2012: מדיניות הטיפול המותנה )ט"מ( לעומת הליך פלילי )פתיחת פ"א(.

תרשים מספר 8 - גניבה      

בשנת 2012 נפתחו לקטינים בגיל האחריות הפלילית 2,464 תיקים בגין גניבה. 1,826 הינם תיקי פ"א.  

638 תיקי ט"מ מהווים 26% מסך כל התיקים. 

תרשים מספר 9 - גוף אדם           

בגין  תיקים   5,591 נפתחו   2012 בשנת  לסוגיהן.  וחבלה  תקיפה  עבירות  כולל  גוף  נגד  עבירות  סל 

עבירות נגד גוף לקטינים בגיל האחריות הפלילית.3,653 הינם תיקי פ"א. 1,938 תיקי ט"מ מהווים 35% 

מסך כל התיקים.

 

1,826, א.פ  

638, מ"ט  

3,653, א.פ  

1,938, מ"ט  

תרשים מספר 10 - שימוש בסמים  

         

בשנת 2012 נפתחו 4,230 תיקים בגין עבירת שימוש בסמים של קטינים בגיל האחריות הפלילית.

2,231 תיקי ט"מ מהווים כמחצית )53%( מסך כל התיקים. 1,999 הינם תיקי פ"א.

 

תרשים מספר 11 - אי מילוי החלטת בית משפט 11

בשנת 2012 נפתחו 438 תיקים מסוג אי-מילוי החלטת בית משפט11 לקטינים בגיל האחריות הפלילית.

רוב התיקים )68%( הם תיקי ט"מ. 

אחוז תיקי הט"מ בשנת 2012 דומים לאלו שהיו בשנים האחרונות בעבירות: גניבה, אי-מילוי החלטת 

בית משפט ובסל עבירות נגד גוף. לעומת זאת, בעבירת שימוש בסמים חלה עליה באחוז תיקי ט"מ 

מסך כל התיקים : בשנת 2012 ) 53% תיקי ט"מ ( ו- 2011 )48%(.  

 

ומהווה הליך חלופי להליך  –- הינה דרך ליישום גישת הצדק המאחה,  קד"מ )קבוצת דיון משפחתית( 

הפלילי הרגיל והמוכר בבית המשפט. 

מקורה של שיטה זו הינה בבני שבט המאורי בניו-זילנד, שהצליחו להתמודד עם עבריינות נוער באמצעות 

כינוס של בני המשפחה הגרעינית והמורחבת, על מנת לדון יחדיו באמצעים שיש לנקוט בכדי למנוע 

מהקטין עובר החוק לבצע עבירות נוספות. התנאים להשתתפות בהליך הם: הודאה בביצוע העבירה 

שבגינה נפתח תיק פ"א; יש בתיק מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום במידה ולא מתבצע הליך 

קד"מ; אין כנגד הקטין תיק פתוח אחר, והקורבן מסכים להליך. העבירות שבגינן ניתן להפנות להליך 

11 הפרה שיפוטית של בית משפט.
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זה מוגדרות בנוהל מוסדר ואינן כוללות עבירות  סמים, מין, המתה, אלימות במשפחה, ועבירות שבוצעו 

על רקע אידיאולוגי. 

במסגרת התוכנית הקטין הפוגע נפגש עם אנשי מקצוע, עם בני משפחתו ועם תומכים נוספים וגם עם 

נפגע העבירה ותומכיו. מטרת ההליך הינה לאפשר לנפגע העבירה המשתתף בתוכנית להשמיע את 

"קולו"  ולבטא את תחושות הפגיעה ואת ציפיותיו. מטרה נוספת היא לאפשר לקטין עובר החוק לקחת 

אחריות על מעשה העבירה, להתנצל, לתקן את הנזק ובמקביל נבנית תכנית שיקומית איתו ועבורו 

בהסכמת כל הנוכחים. 

הרעיון המרכזי העומד מאחורי פרויקט קד"מ הוא כי הדרך הטובה ביותר לקדם את רווחתם של הפרט 

ושל התא המשפחתי היא העצמת המערכות הטבעיות הסובבות אותו (Mirsky, 2003). ביצוע התוכנית 

במלואה מהווה שיקול מרכזי ומכריע בהחלטה על סגירת התיק ואי העמדה לדין. במקרים המתאימים, 

אף מוסב התיק ונגנז על ידי המשטרה בהליך ט"מ. 

בישראל תוכנית קד"מ הופעלה לראשונה בשנת 2000 בפריסה חלקית וכיום מופעלת התוכנית בכל 

הארץ כחלופה להליך הפלילי המוכר, כולו או חלקו. התוכנית מלווה על ידי וועדת היגוי בראשות מנהל 

שירות המבחן לנוער ומופעלת על ידי עמותה ציבורית שנבחרה במכרז, בתקצוב של שירות המבחן 

לנוער והמשרד לביטחון פנים ובפיקוח של השירות, מחלקת נוער במשטרת ישראל, המשרד לביטחון 

פנים ומשרד המשפטים. 

טבלה מס' 1 - הטיפול בבני נוער לאורך השנים

שנה

 בני נוער שהופנו 

על ידי המשטרה 

להליך קד"מ

 בני נוער שהשלימו 

את ההליך

2009       211138

2010       287154

2011       629218

2012     1,053434

בטבלה מספר 1 ניתן לראות כי מס' הקטינים המופנים על ידי המשטרה להליך קד"מ ואלו שמשלימים 

את ההליך - הולכים וגדלים. בשנת 2012 הופנו 1,053 בני נוער עוברי חוק על ידי המשטרה לתוכנית 

ידי המשטרה  נוער שהופנו על  ומתוכם 434 )41%( השלימו את כל ההליך, לעומת  629 בני  קד"מ 

בשנת 2011 ומתוכם 218 )35%( השלימו את ההליך. 

מיל"ה )מובילים יחד למען הנוער( - הינה תכנית חברתית במשטרת ישראל בשיתוף משרד הרווחה, 

משרד החינוך, הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ובשילוב תכניות ושותפויות קיימות. התכנית החלה 

בשנת 2012 ובה נפתחו 64 תכניות קבוצות בהן שולבו 1,081 בני נוער. עד כה )אוקטובר( בשנת 2013 

נפתחו 84 קבוצות בהן משולבים 1328 בני נוער. בנוסף עד לסוף השנה הנוכחית עתידות להיפתח 

דפוסי  ושימור  אימוץ  מטרותיה:  ובין  חוק  עוברי  נוער  לבני  מיועדת  התוכנית  נוספות.  קבוצות   20 כ 

התנהגות נורמטיביים של נוער עובר חוק ונוער בסיכון, תוך דגש על שילובם בחיי חברה תקינים, מניעת 

רצידיביזם, חיזוק והעמקת אמון הציבור והנוער במשטרה וברשויות החוק. 

במסגרת התוכנית מוקנה לבן הנוער ידע בסיסי בנוגע לחוקים בכלל ולחוק הנוער בפרט; בן הנוער 

נחשף למשימות ולתפקידים של המשטרה, גם באמצעות ביקור בתחנת משטרה ושיחה עם מפקדי 

התחנה וקציניה; מוקנים ערכים בסיסיים וכישורי חיים, מועברים תכנים לימודיים כגון תופעת האלימות 

)מאפיינים, פעילות מונעת, וענישה( וסמים )חוק, מאפיינים ושילוב שיחה עם מכור לשעבר(; בני הנוער 

נפגשים עם בעלי מקצוע כגון עובדים סוציאליים וקציני מבחן. מדיניות המשטרה בטיפול בני נוער עוברי 

חוק נקבעה מתוך מגמה למנוע את תיוגו כעבריין ולהוציאו בהקדם האפשרי ממעגל הפשיעה.

סיכום

מסמך זה סקר את מעורבותם של בני נוער בתופעת הפשיעה בישראל בין השנים 2012-2008 והציג 

את מדיניות המשטרה כלפי בני נוער עוברי חוק. 

מניתוח הנתונים של תיקי נוער בשנים אלו נמצא כי לצד ירידה אבסולוטית בכמות תיקי נוער יש ירידה 

מתוך  חוק  עוברי  קטינים  בשיעור  ירידה  וכן  באוכלוסייה  הקטינים  של  מחלקם  נוער  תיקי  בשיעור  גם 

אוכלוסיית הקטינים. זאת ועוד, בחלוקה לסלי עבירות  נמצא כי העבירות הדומיננטיות שנעשו על ידי בני 

נוער הן עבירות רכוש, סד"צ ואלימות.

מניתוח נתונים בנוגע לתיקי ט"מ )טיפול מותנה( נמצא כי נותר דומה בחמש השנים האחרונות. עוד 

נמצא כי אחוז גבוה )26%-53%( מהתיקים הנפתחים )בעבירות שנבחנו( בקרב בני נוער הינם תיק 

ט"מ וכי חל גידול באחוז תיקי הט"מ בעבירות כגון, שימוש בסמים ואי מילוי הוראת בית משפט בשנים 

האחרונות.

הליך ט"מ נועד במקור למנוע את תיוגם של בני נוער שביצעו עבירה פלילית, כ"עבריינים". בבסיס 

תפיסה זו עומדת ההנחה כי התיוג כשלעצמו הוא אשר יגרום לבני הנוער שמעדו להפוך לעבריינים - 

מעין נבואה המגשימה את עצמה. גישה זו שאומצה על ידי משטרת ישראל, מטרתה לסייע לקטין עובר 

החוק להיחלץ מההליך הפלילי הקונבנציונאלי ולהימנע מתיוג על ידי החברה הסובבת אותו, וכך להעמיד 

בפניו הזדמנות שניה לחיים מחוץ לעולם הפשע בעזרת סוכני ִחברוּות נורמטיביים.

בנוסף להליך הט"מ נסקרו תכניות שיקומיות לבני נוער עוברי חוק – קד"מ ומיל"ה, בהן המשטרה לוקחת 

חלק פעיל ומגדילה את מספר בני הנוער שהיא מפנה לתוכניות אלו.
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"עסקים )פליליים( ממשיכים כרגיל"?
פשיעה בעתות מלחמה

טל גוטפריד-עוז1, טלי רוטשילד2

תקציר

פשיעה.  ושיעורי  פשיעה  סוגי  על  השפעות  ובהם  רבים  חברתיים  בשינויים  מאופיינות  מלחמה  עתות 

ישראל מאופיינת במתיחויות ביטחוניות לאורך שנים המהוות קרקע למחקרים רבים בתחום.  מדינת 

המחקר הנוכחי מתמקד בניתוחי פשיעה בתקופת שני מבצעים צבאיים שהתרחשו בשנים האחרונות: 

מבצע עופרת יצוקה שהיה בשנת 2008 ונמשך כשלושה שבועות ומבצע עמוד ענן שהיה בשנת 2012 

ונמשך כשבוע. המחקר מתמקד בניתוח הפשיעה בעבירות אלימות ובעבירות רכוש ונערכת הבחנה 

בין הפשיעה הכלל ארצית ופשיעה במחוז הדרומי בלבד שבו התקיימו שני המבצעים. בשני המבצעים 

נמצאו תנודות בשיעורי הפשיעה אך ללא מגמה חד-משמעית. עוד עוסק המחקר במקום מגוריהם של 

החשודים המעורבים בפשיעה בעבירות אלו בתחום המחוז הדרומי ומחוצה לו.

הקדמה

ממושך  לזמן  הנעדר  הורה  כגון  ומשפחתיים  חברתיים  מצבים  ובהם  חריגים  מצבים  יוצרות  מלחמות 

מהבית, ילדים ללא מסגרות לימוד, ולעיתים גם צורך להתפנות למקום אחר בשל הסכנה באזור.

מעורבת  והייתה  )אינתיפאדות(,  פלסטיניות  התקוממויות  שתי  מלחמות,  שבע  ידעה  ישראל,  מדינת 

במספר רב של עימותים צבאיים אשר אינם מוגדרים כמלחמות, ומהווים את ההיבט הצבאי במכלול 

המורכב של הסכסוך הישראלי ערבי. בשל כך, החברה הישראלית מהווה "מעבדה טבעית" למחקרים 

ועל התנהגות  וחרדות על התנהגות בני האדם בכלל  שונים בנוגע להשפעות של מצבי לחץ, מתח 

עבריינית בפרט.

השפעת התנהלות מלחמה על שיעורי פשיעה באותה מדינה העסיקה חוקרים רבים. גם בישראל נערכו 

מחקרים רבים שבחנו את השפעת המלחמות על הפשיעה בישראל. במחקר זה נבחן האם חלו שינויים 

בשיעורי הפשיעה בשתי תקופות מתוחות מבחינה ביטחונית שבהן הופרה השגרה במדינת ישראל - 

מבצע עופרת יצוקה שהחל בסוף שנת 2008 ונמשך כשלושה שבועות, ומבצע עמוד ענן שהחל בסוף 

שנת 2012 ונמשך שבוע ימים.

   M.A.1 מפקח במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרת 

  בלימודי עבודה אוניברסיטת תל אביב.
  M.Sc בוגרת  ישראל.  משטרת  והארגון  התכנון  אגף  אסטרטגיה,  מחלקת  וסטטיסטיקה,  מחקר  במדור   2 רב-פקד 

   מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון, ו- M.A  בקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה 
 העברית בירושלים.
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סקירת ספרות

אגרסיביות היא תגובה ללחץ שיכולה לנבוע מלחצים חיצוניים ופנימיים של הפרט. מחקרים רבים עסקו 

בקשר בין לחץ ואגרסיביות בעיקר בנושא אלימות במשפחה. תיאוריית המתח של אגניו (Agnew) טוענת 

כי המתח שנגרם יכול להוביל לפשע. המצוקה הנפשית שנגרמת כתוצאה מחוויה שלילית שחווה הפרט 

 .(Ellis & Walsh, 2000) מובילה לרצון לעשות מעשה והפשע מהווה דרך להתמודדות ולהורדת המתח

לפי תיאוריה זו אנשים שבוחרים בפשע כצורת התמודדות עם מתח מושפעים מגורמים כמו איום על 

.(Paternoster & Bachman, 2000) תחום מרכזי בחיים, מיומנויות נמוכות, משאבים מועטים ונטייה לפשע

בין התגובות למצבי לחץ יכולות לבוא לידי ביטוי תחושות תסכול, פחד, חרדה, כעס ואשמה שיובילו את 

 .(Sampson & Laub, 2005) הפרט לעבור על החוק

על  מידי  איום  ליצור  שיכולים  ולחצים  מתחים  היוצרים  מצבים  הינם  בפרט  מלחמה  ומצבי  משברים 

תפקוד הפרט בחברה (Bar-Tal, 2007; שהם, 1985). בעתות מלחמה ובתקופות של מתיחות ביטחונית 

.)Evjen, 1942; Sorokin, 1968( מתערערים הסדר הציבורי ותשומת הלב של מערכות האכיפה והצדק

ולמקרי רצח.  ישיר למקרי התאבדות  כי לחץ כלכלי מתקשר באופן  בפן החברתי, מחקרים מראים 

לדוגמה  נתונה בעתות מלחמה  זו  כאשר  המדינה  של  האגרסיביות  לרמת  גם  קשורות  אלו  תופעות 

.(Landau,1998)

לחץ.  למצבי  תגובה  לבין  אלימות  ועבירות  רכוש  עבירות  בין  קשר  צפו   ,)1986( ושטראוס  לינסקי 

חוקרים נוספים שחקרו את הנושא דיווחו על קשר ישיר בין לחץ כלכלי כגון אבטלה, לבין עבירות רכוש 

 Archer) שמספקות צורך כלכלי, ובין עבירות אלימות שמעלות את רמת המתח והלחץ בזמנים כאלו

.(& Gartner, 1976

קיימים מודלים שונים המסבירים שינויים בשיעורי פשיעה בעתות מלחמה ובתקופות של "אחרי מלחמה". 

אחת התיאוריות קובעת שמלחמה מייצרת גידול בפשיעה בגלל חוסר היציבות, בעיקר יציבות רגשית, 

שנגרמת כתוצאה מהמלחמה. במדינות אחרות מלחמה יכולה לגרום לירידה בשיעורי פשיעה מאחר 

של  תהליך  בעקבות  עולה  האלימות  רמת  מהמדינות  בחלק  הלאומי.  הרגש  את  מגבירה  ומלחמה 

 Archer) הידבקות" באלימות, ובאחרות יורדת בעקבות מצב של סיפוק יצר האלימות ע"י גורם חיצוני"

.(& Gartner, 1976

ועבור העבריינים.  יכולים להיות מוסברים בשינויים במבנה ההזדמנויות עבור פשיעה  שינויים בפשיעה 

העברייניות  ולהזדמנויות  החדשים  לתנאים  החברה  מהסתגלות  נובעים  הפשיעה  במגמות  השינויים 

 .(Hassin & Amir, 1976) שייצרה המלחמה

לפי תיאורית ההזדמנויות, פשיעה יכולה להתבצע כאשר בפני הפרט נפתחת הזדמנות לביצוע פשיעה, 

זה יכול להיות תלוי מקום, זמן, תפקיד או עמדה ומצבים מסוימים שהפרט נקלע אליהם ופותחים בפניו 

אפשרות לביצוע עבירה. עתות מלחמה הן דוגמה למצב בו מתרחשים שינויים חברתיים רבים כגון: 

תנועות אוכלוסייה, שינויים במערכות אכיפת החוק והצדק וערעור הסדר החברתי, וכל אלו יכולים ליצור 

הזדמנויות שונות לביצוע פשעים. 

גורמים חברתיים שיכולים להשפיע על שיעורי הפשיעה בזמני מלחמה:

תנועות אוכלוסייה - שיבוש בחיי המשפחה בעקבות גיוס המוני, העדר אחד ההורים או שניהם לצורך 

לחימה בחזית וכן מעבר מאסיבי של בחורים צעירים מתוך האוכלוסייה הכללית. שעות עבודה ארוכות 

ולעיתים אף פינוי ממקום המגורים המקורי, משפחות נאלצות להגר ולהתאים את עצמן לאזור חדש. 

(Evjen,1942) .עזיבת הבית וההגירה למקום חדש מלווה בתחושה של חוסר ביטחון וכי נענשים שלא בצדק

שינויים במערכות אכיפת החוק והצדק - נטייה לשחרור עצורים או לזכות נאשמים ביתר קלות במהלך 

מלחמות גדולות ומשמעותיות. לעיתים חלים גם שינויים ברמת השיטור ובנוכחות המשטרה ברחובות 

.(Hassin & Amir, 1976)

ערעור הסדר החברתי - סגירה של בתי ספר, מועדוני נופש גני שעשועים והעדר עיסוק. חוקרים סבורים 

כי הגידול בשיעור של עבריינות נוער באזורי פינוי הייתה בעיקר בשל זמן חופשי והעדר עיסוק למלא 

את שעות הפנאי שלהם. כך מופנית תשומת הלב שלהם לרצון הולך וגובר להנאה והרפתקאות בזמן 

מלחמה וכך מתמלא הצורך החברתי. (Evjen,1942), מלחמה גורמת לערעור הפיקוח החברתי ובכך 

.(Satherland & Cressey, 1978) מאפשרת ביצוע עבירות רבות ללא אכיפה מתאימה

קיום הזדמנויות מיוחדות לפשיעה - מקרים של איבוד הכרה, בתים מופצצים ודיווחים על הפקרת שטח 

מלווה  במקלטים  ממושכת  שהות   .(Archer & Gartner, 1976) השגחה  ללא  חפצים/בתים  והשארת 

ביצוע עבירות  כי שהות ממושכת במקלטים אפשרה  נמצא  וצפיפות.  נוחות  אי  בתחושה של סכנה, 

קלות על ידי בני נוער מבלי שנתפסו לאורך זמן. עוד נמצא כי המקלטים שימשו מקום לביצוע עבירות 

.(Evjen,1942) זנות ומין לסוגיהם

כבר מתחילת המאה הקודמת חוקרים עסקו בהשפעת מלחמות שונות שהתרחשו בהיסטוריה על רמת 

הפשיעה באותן מדינות )בצרפת בעקבות המהפכה בשנת 1848, במדינות צרפת וגרמניה בעקבות 

הייתה  בוחן מהמאה ה-19  המלחמה הפרנקו-פרוסית בשנת 1870(. אחת המסקנות ממספר מקרי 

שהשפעת מלחמה על שיעורי הפשיעה קשורה לניצחון או כישלון באותה מלחמה וכן למקום התרחשות 

המלחמה )בתוך גבולות המדינה או מחוצה לה(. מרבית המחקרים מאותה תקופה בחנו את השפעת 

מלחמת העולם הראשונה על שיעורי הפשיעה. החוקרים השליכו את העלייה בשיעורי הפשיעה לבעיות 

.(Archer & Gartner, 1976) כלכליות שהתפתחו בעקבות המלחמה

ממצאי מחקרים שונים מצביעים על שינויים שונים בשיעורי פשיעה בעתות מלחמות. כך לדוגמה, מחקר 

שבחן את שיעורי הרצח )כולל התאבדויות( בארה"ב במהלך מלחמת ויאטנם, מראה כי שיעור מקרי 

 1963 בשנת  נפש  ל100,000  מקרים   4.5 של  משיעור  עצמו  את  הכפיל  התאבדויות(  )כולל  הרצח 

.(Archer & Gartner, 1976) 1973 לשיעור של 9.3 בשנת

 Hassin & Amir,) מחקר אחר שבחן את השינויים בפשיעה במהלך מלחמת יום הכיפורים במדינת ישראל

1976) מצביע על ירידה של 30% בסך הפשיעה בתקופת המלחמה. בבחינה מעמיקה של שינויים בסוגי 

ירידה בעבירות רכוש לעומת תקופה מקבילה בשנים קודמות, במהלך  עברות שונות נמצא כי חלה 

המלחמה חלה ירידה של כשליש בפריצות לבתים בהשוואה לתקופות מקבילות ועלייה ניכרת בפריצות 

לבתי עסק ומפעלים, ירידה בעבירות כנגד אדם ועלייה בעבירות גנבות רכב.

מחקר אחרון שבחן את השפעת מלחמת לבנון השנייה על הפשיעה בישראל מצא כי חלה ירידה בפשיעה 

בתקופת המלחמה ועלייה בתקופה שלאחריה במיוחד בעבירות אלימות, גניבה ועבירות צווארון לבן. 

בתחום גנבות הרכב נמצאה עלייה הן בתקופת המלחמה והן בתקופה שלאחריה )זיו, לוין ויונאי, 2009(.

עופרת יצוקה ועמוד ענן- מבצעים בישראל

מבצע עופרת יצוקה היה מבצע צבאי רחב-היקף שהוביל צה"ל ברצועת עזה בין 27 בדצמבר 2008 

ל-18 בינואר 2009. מטרתו הייתה "לפגוע קשה בממשלת חמאס על מנת לגרום למציאות ביטחונית 

טובה יותר לאורך זמן סביב רצועת עזה, תוך חיזוק ההרתעה וצמצום ירי הרקטות ככל שניתן" . בסופו 

של דבר הוגדרו שלושה יעדים למבצע: הראשון - ליצור רגיעה ביטחונית שתשרוד לאורך זמן; 
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- להחזיר את החייל החטוף גלעד שליט. ב-17  והשלישי  יכולת חמאס להתחמש;  למנוע את   - השני 

ישראל על הפסקת אש חד-צדדית, שנכנסה לתוקפה ב-18  ימי לחימה, הכריזה  בינואר, לאחר 22 

http://he.wikipedia.)  בינואר, וכוחותיה החלו לצאת בהדרגה מהרצועה וסיימו את יציאתם ב-21 בינואר

.(org

מבצע עמוד ענן היה מבצע צבאי של צה"ל ברצועת עזה, שהחל ב-14 בנובמבר 2012 והסתיים ב-21 

בנובמבר 2012. המבצע החל עם חיסולו של אחמד ג'עברי, מפקדה בפועל של הזרוע הצבאית של 

נורו מרצועת עזה  יעדים ברצועת עזה, ובמקביל  החמאס. במהלך המבצע נערכו אלפי תקיפות על 

אלפי רקטות לעבר יישובים בישראל. המבצע הסתיים כעבור שבוע בהכרזה על הפסקת אש. המבצע 

וחיל  הים  חיל  מצומצם,  ובאופן  האוויר  חיל  ידי  על  בעיקרו  והתנהל  לרצועה  קרקעית  כניסה  כלל  לא 

.(http://he.wikipedia.org) התותחנים

מתודולוגיה

קובץ הנתונים
לצורך בחינת הנושא השתמשנו בנתוני הפשיעה הפלילית המדווחת כפי שקיימים במאגרי המשטרה. 

המחקר התמקד בתיקי עבירות רכוש ותיקי עבירות אלימות .

עופרת יצוקה:

עבור ניתוח מבצע עופרת יצוקה - נאסף בסיס נתונים שכלל את כל התיקים בעבירות רכוש ואלימות 

"תקופת  תיקרא  להלן   ,18/1/2009 ל-   27/12/2008 התאריכים  בין  המבצע  בתקופת  שנפתחו 

וכן בשתי תקופות השוואה נוספות בעלות משך זמן דומה ובסמוך למבצע- טרום המבצע  המבצע", 

קודמות  בשנים  המבצע  לתקופת  המקבילות  תקופות  משתי  נתונים  נאספו  בנוסף,  המבצע.  ולאחר 

)2006, 2007(. הקבצים כללו מידע על תאריך פתיחת התיק, סוג העבירה )אלימות, רכוש(, מקום 

ביצוע העבירה )מחוז, מרחב, תחנה(, שם הישוב, גיל החשוד, דת החשוד וסוג מקום ביצוע העבירה. 

קובץ נוסף שהופק על תקופות זהות כלל מידע על החשודים שביצעו את העבירות הנבחרות באותן 

תקופות כולל מקום מגורי עבריין.

עמוד ענן: 

ורכוש  אלימות  התיקים בעבירות  כל  נתונים שכלל את  בסיס  נאסף   - ענן  עמוד  ניתוח מבצע  עבור 

שנפתחו בתקופת המבצע בין התאריכים 14-20/11/2012, להלן תיקרא "תקופת המבצע", וכן בחמש 

תקופות במשך זמן זהה למשך המבצע לפני  המבצע וחמש תקופות אחרי המבצע. לכל 11 תקופות 

אלו נשלפו נתונים עבור השנים 2010 ו-2011 )סה"כ 33 תקופות(. מרבית הממצאים שיוצגו יתייחסו 

הסמוכות  דומה  זמן  משך  בעלות  נוספות  השוואה  תקופות  שתי  המבצע,  תקופת  תקופות:  לחמש 

קודמות  בשנים  לתקופת המבצע  המקבילות  תקופות  ושתי  המבצע.  ולאחר  המבצע  טרום  למבצע- 

)2010, 2011(. הקבצים כללו מידע על תאריך פתיחת התיק, סוג העבירה )אלימות, רכוש(, מקום 

ביצוע העבירה )מחוז, מרחב, תחנה(, שם הישוב, גיל החשוד, דת החשוד וסוג מקום ביצוע העבירה. 

קובץ נוסף שהופק על תקופות זהות כלל מידע על החשודים שביצעו את העבירות באותן תקופות כולל 

מקום מגורי עבריין. 

ממצאים

בניתוח הפשיעה שהייתה בתקופת מבצע עופרת יצוקה ובתקופת מבצע עמוד ענן התמקדנו בתיקי 

עבירות אלימות )הכוללות עבירות כנגד חיי אדם ועבירות כנגד גוף אדם( ובתיקי עבירות רכוש.

פשיעה במהלך מבצע עופרת יצוקה

טבלה מספר 1 - תיקי עבירות אלימות ותיקי עבירות רכוש ברמה הארצית - מבצע עופרת יצוקה 

טרום ארצי
המבצע
)2008(

תקופת 
המבצע 
)2008(

אחרי 
המבצע
)2008(

תקופה 
מקבילה 

שנה קודמת 
)2007(

תקופה מקבילה 
שנתיים קודמות 

)2006(

2,5712,7302,6312,4592,445אלימות

12,75112,65012,63613,95715,627רכוש

בטבלה מספר 1 ניתן לראות את מספר התיקים בעבירות אלימות ובעבירות הרכוש ברמה הארצית 

בתקופת מבצע עופרת יצוקה. בהשוואה שנערכה בין תקופת המבצע לתקופות מקבילות ב- 2007 

וב- 2006, נמצא כי בתקופת המבצע היו יותר תיקי עבירות אלימות מאשר ב- 2007 וב- 2006 )11% 

ו- 10% בהתאמה(. לעומת זאת, היו פחות תיקי עבירות רכוש מאשר ב-2007 וב- 2006 )10% ו 15% 

בהתאמה(. 

לו נמצא כי חלה  ובתקופות הסמוכות  בבחינת הנתונים של תיקי עבירות אלימות בתקופת המבצע 

עלייה של כ -  6% לעומת תקופת טרום המבצע. לאחר המבצע, חלה ירידה של כ- 3%. בתיקי עבירות 

רכוש לא נצפו תנודות משמעותיות.

הצבאי  והמבצע  הביטחונית  והמתיחות  מאחר  דרום,  במחוז  הפשיעה  רמת  את  בחנו  נוסף,  בניתוח 

התרחשו בעיקר בגבולותיו. 

טבלה מספר 2 - תיקי עבירות אלימות ועבירות רכוש במחוז הדרומי - מבצע עופרת יצוקה

טרום ארצי
המבצע
)2008(

תקופת 
המבצע 
)2008(

אחרי 
המבצע
)2008(

תקופה 
מקבילה 

שנה קודמת 
)2007(

תקופה מקבילה 
שנתיים קודמות 

)2006(

423402450386386אלימות

1,7121,7061,6311,8861,968רכוש

במחוז  ורכוש(  )אלימות  הנבחרות  העבירות  בתיקי  הפשיעה  סך  את  לראות  ניתן   2 מספר  בטבלה 

הדרומי. 

בהשוואה שנערכה בין תקופת המבצע לתקופות מקבילות ב- 2007 וב- 2006, נמצא כי היו יותר תיקי 

עבירות אלימות הן בהשוואה לשנת 2007 והן בהשוואה לשנת 2006 )4%(. לעומת זאת היו פחות תיקי 
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עבירות רכוש הן בהשוואה לשנת 2007 והן בהשוואה לשנת 2006 )10% ו 16% בהתאמה(. 

בבחינת הממצאים בתקופת המבצע ובתקופות הסמוכות לו נמצא כי בתיקי עבירות אלימות בתקופת 

המבצע חלה ירידה של כ - 5% לעומת תקופת טרום המבצע. לאחר המבצע, חלה עליה של כ- 12%. 

בתיקי עבירות רכוש לא נצפו תנודות משמעותיות.

חשודים במבצע עופרת יצוקה

בטבלה מספר 3 ניתן לראות את כלל החשודים בביצוע עבירות אלימות ועבירות רכוש בגזרת המחוז 

הדרומי בפילוח למחוז המגורים של החשוד בעת ביצוע העבירה.

טבלה מספר 3 - מספר חשודים בביצוע עבירות  אלימות ועבירות רכוש בגזרת המחוז הדרומי - 

מבצע עופרת יצוקה

תקופהעבירה
מגורי החשוד בעת ביצוע העבירה

מחוז דרוםשאר הארץ

49355טרום המבצעאלימות

40315תקופת המבצע )2008(

58434לאחר המבצע

47327תקופה מקבילה למבצע )2007(

51321תקופה מקבילה למבצע )2006(

רכוש
69362טרום המבצע

101440תקופת המבצע )2008(

74443לאחר המבצע

61497תקופה מקבילה למבצע )2007(

75410תקופה מקבילה למבצע )2006(

בבחינת החשודים בביצוע עבירות אלימות במחוז הדרומי נמצא כי בתקופת המבצע נרשמה ירידה של 

11% במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי אל מול תקופת טרום המבצע, במקביל לירידה 

המבצע  שלאחר  בתקופה   .)18%( הדרומי  למחוז  מחוץ  מגוריהם  שמקום  החשודים  במספר  שחלה 

הדרומי  במחוז  מגוריהם  שמקום  החשודים  במספר  המבצע  תקופת  לעומת   38% של  עליה  נרשמה 

ובמספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי חלה עליה של 45%. בתקופת המבצע מספר 

החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי היה נמוך בכ-4% מאשר בתקופות מקבילות ב- 2006 וב-

2007. מספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי בזמן המבצע היה קטן בכ- 15% מאשר 

בתקופה מקבילה ב- 2007 ובכ- 21% לעומת שנת 2006.

בבחינת החשודים בביצוע עבירות רכוש במחוז הדרומי נמצא כי בתקופת המבצע נרשמה עליה של 

כ-22% במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי אל מול תקופת טרום המבצע, לעומת עליה 

של 46% במספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי. בתקופה שלאחר המבצע לא חל שינוי 

במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי לעומת תקופת המבצע בעוד שבמספר החשודים 

שמקום מגוריהם  מחוץ למחוז הדרומי חלה ירידה של 27%. בתקופת המבצע, מספר החשודים שמקום 

מגוריהם במחוז הדרומי היה נמוך ב- 11% מאשר בתקופה מקבילה קודמת ב-2007, בעוד שמספר 

החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי בתקופת המבצע היה גבוה ב-66% מאשר בתקופה 

מקבילה בשנת 2007.

פשיעה במהלך מבצע עמוד ענן

טבלה מספר 4 - תיקי עבירות אלימות ועבירות רכוש ברמה הארצית - מבצע  עמוד ענן

טרום מבצעארצי
2012

תקופת 
המבצע 
)2012(

אחרי 
המבצע
)2012(

תקופה 
מקבילה 

שנה קודמת 
)2011(

תקופה מקבילה 
שנתיים קודמות 

)2010(

685913764782603אלימות

3,1042,9322,8722,9233,303רכוש

בטבלה מספר 4 ניתן לראות את מספר התיקים בעבירות אלימות ועבירות הרכוש ברמה הארצית 

בתקופת מבצע עמוד ענן.

בהשוואה שנערכה בין תקופת המבצע לתקופות מקבילות ב- 2011 וב- 2010, נמצא בתקופת המבצע  

היו יותר תיקים בעבירות אלימות מאשר ב-2010 וב- 2011 )17% ו- 51% בהתאמה(. לעומת זאת, היו 

פחות תיקים בעבירות רכוש )11%( מאשר ב-2010.  

בבחינת הנתונים של תיקי עבירות אלימות בתקופת המבצע ובתקופות הסמוכות לה נמצא כי חלה 

ירידה של כ- 16%. בתיקי  עלייה של כ - 33% לעומת תקופת טרום המבצע. לאחר המבצע, חלה 

עבירות רכוש חלה ירידה של כ -– 5% לעומת תקופת טרום המבצע, ולאחר המבצע חלה ירידה נוספת 

של 2%.

הצבאי  והמבצע  הביטחונית  והמתיחות  מאחר  דרום,  במחוז  הפשיעה  רמת  את  בחנו  נוסף,  בניתוח 

התרחשו בעיקר בגבולותיו. 

טבלה מספר 5 - תיקי עבירות אלימות ועבירות רכוש במחוז הדרומי - מבצע עמוד ענן

מחוז  דרום
טרום 

מבצע

)2012(

תקופת 
המבצע 
)2012(

אחרי 
המבצע
)2012(

תקופה 
מקבילה 

שנה קודמת 
)2011(

תקופה מקבילה 
שנתיים קודמות 

)2010(

123 98 124 197 118 אלימות

477 462 418 472 438 רכוש

בטבלה מספר 5 ניתן לראות את מספר התיקים בעבירות האלימות ועבירות הרכוש במחוז הדרומי 

בתקופת מבצע עמוד ענן. בהשוואה שנערכה בין תקופת המבצע לתקופות מקבילות ב- 2010 וב- 

2011, נמצא כי היו יותר תיקי עבירות אלימות  מאשר ב- 2010 וב- 2011 )101% ו- 60% בהתאמה(. 

בתיקי עבירות רכוש לא נמצאו תנודות משמעותיות.

אלימות  עבירות  בתיקי  כי  נמצא  לה,  הסמוכות  ובתקופות  המבצע  בתקופת  הממצאים  בבחינת 

בתקופת המבצע חלה עלייה של כ -  67% לעומת תקופת טרום המבצע. לאחר המבצע, חלה ירידה 

של כ- 37%. בתיקי עבירות רכוש חלה עליה של כ - 8% לעומת תקופת טרום המבצע ולאחר המבצע 

חלה ירידה של 11%.

אחד  ובכל  ורכוש(  )אלימות  התיקים  מסוגי  אחד  לכל  בודד  מבחן t למדגם  נערך  נוספת,  בבחינה 
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מהמחוזות כדי לבדוק האם רמת הפשיעה בתקופת המבצע שונה באופן מובהק מרמת הפשיעה ב-32 

התקופות האחרות (P=0.05). בכל המחוזות מלבד מחוז דרום, כמות התיקים בעבירות הרכוש בתקופת 

המבצע נמוכה יותר באופן מובהק אל מול שאר התקופות בעוד במחוז דרום כמות התיקים בעבירות 

הרכוש בתקופת המבצע (N =472) גבוהה יותר באופן מובהק אל מול שאר התקופות הנבחנות

.[t(31)=5.2, p<0.01, m=439]

בתקופת  הפשיעה  רמת  המחוזות  ובשאר  דרום  במחוז  כי  נמצא  אלימות  בעבירות  תיקים  בבחינת 

המבצע שונה באופן מובהק מרמת הפשיעה בשאר התקופות. בכל המחוזות ובמחוז דרום בפרט כמות 

התיקים בעבירות אלימות בתקופת המבצע (N=197) גבוהה יותר באופן מובהק אל מול שאר התקופות 

[t(31)=26.2, p<0.01, m=119] . לא ניתן לבצע מבחן זה על נתוני מבצע עופרת יצוקה בשל מספר התקופות 

הנמוך.

חשודים במבצע עמוד ענן

בטבלה מספר 6 ניתן לראות את כלל החשודים בביצוע עבירות רכוש ואלימות בגזרת המחוז הדרומי 

בפילוח למחוז המגורים של החשוד בעת ביצוע העבירה.

טבלה מספר 6 - מספר חשודים בביצוע עבירות  אלימות ועבירות רכוש בגזרת המחוז הדרומי - 

מבצע עמוד ענן

מגורי החשוד בעת ביצוע העבירהתקופהעבירה

מחוז דרוםשאר הארץ

24116טרום המבצעאלימות

7119תקופת המבצע )2012(

5122לאחר המבצע

1274תקופה מקבילה למבצע )2011(

20114תקופה מקבילה למבצע )2010(

10122טרום המבצערכוש

24111תקופת המבצע )2012(

12104לאחר המבצע

1586תקופה מקבילה למבצע )2011(

50127תקופה מקבילה למבצע )2010(

בבחינת החשודים בביצוע עבירות אלימות במחוז הדרומי נמצא כי בתקופת המבצע נרשמה עלייה 

של 3% במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי אל מול תקופת טרום המבצע, לעומת ירידה 

של 71% במספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי. בתקופה שלאחר המבצע נרשמה 

עלייה של 2% לעומת תקופת המבצע במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי, לעומת ירידה 

של 28% במספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי. בהשוואת תקופת המבצע לתקופה 

מקבילה ב- 2011 נמצא כי מספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי, נמוך בכ- 61% בתקופת 

המבצע בעוד שמספר החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי פחת ב- 42%.

בבחינת החשודים בעבירות רכוש במחוז הדרומי נמצא כי בתקופת המבצע נרשמה ירידה של 9% 

במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי אל מול תקופת טרום המבצע, לעומת עלייה של 

נרשמה  המבצע  שלאחר  בתקופה  הדרומי.  למחוז  מחוץ  מגוריהם  שמקום  החשודים  במספר   140%

במספר   50% של  ירידה  לעומת  הדרומי  במחוז  מגוריהם  שמקום  החשודים  במספר   6% של  ירידה 

החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי. בהשוואת תקופת המבצע לתקופה מקבילה ב- 2011 

נמצאה עלייה של 29% במספר החשודים שמקום מגוריהם במחוז הדרומי, ועלייה של 60% במספר  

החשודים שמקום מגוריהם מחוץ למחוז הדרומי. 

דיון ומסקנות

הייתה לבחון את השפעתן של שתי תקופות מתוחות מבחינה ביטחונית על רמת  זה  מטרת מחקר 

הפשיעה בתיקי עבירות רכוש ואלימות במדינת ישראל. שתי תקופות המבצעים- מבצע עופרת יצוקה 

)בשנת 2008( ומבצע עמוד ענן )בשנת 2012( התרחשו בשנים שונות ובמשכים שונים. מהמחקר עולה 

כי תקופות המבצע מאופיינות בתנודות שונות במספר התיקים בעבירות הנבחנות. 

נמצא כי בשני המבצעים שנבחנו, חלה עלייה במספר תיקי עבירות אלימות ברמה הארצית בתקופת 

המבצע בהשוואה לתקופה טרום המבצע. לאחר תקופת המבצע חלה ירידה בכמות התיקים בעבירות 

ובשנתיים הקודמות להם,  אלו. בהשוואה בין תקופת המבצעים לתקופות מקבילות למבצעים בשנה 

כמות התיקים בעבירות האלימות ברמה הארצית נמצאה גבוהה יותר בתקופת המבצעים. ממצא זה 

תואם את התיאוריה המניחה כי בתקופות מלחמה חלים בחברה שינויים בנורמות ובערכים הקשורים 

.( Archer & Gartner, 1976; Satherland & Cressey, 1978; Landau,1998) בשימוש באמצעים אלימים

נמצא  הללו,  שני המבצעים  הדרומי בלבד, שם התרחשו  אלימות במחוז  בעבירות  התיקים  בבחינת 

כי במבצע עמוד ענן חלה עליה במספר התיקים בעבירות האלימות בדומה למגמה הארצית. לעומת 

זאת במבצע עופרת יצוקה נרשמה ירידה במספר התיקים בעבירות אלימות בתקופת המבצע. ממצא 

זה יכול להיות מוסבר על ידי השוני במשך המבצע- מבצע עמוד ענן נמשך שבוע בלבד לעומת מבצע 

עופרת יצוקה שנמשך כשלושה שבועות, וכן לאור העובדה כי במבצע עופרת יצוקה תושבי הדרום עזבו 

את בתיהם לתקופה ממושכת יותר ולפיכך יש לצפות כי מספר עבירות האלימות שהתרחשו בגבולות 

המחוז הדרומי יהיו במגמת ירידה.  

נמצאו  לא  כי  הנבחנות, מראים  רכוש בתקופות המבצעים  לתיקים בעבירות  הממצאים המתייחסים 

שינויים משמעותיים בתיקי עבירות רכוש הן ברמה הארצית והן בתחומי המחוז הדרומי. ממצא זה אינו 

בפני הפרט  להתבצע כאשר  יכולה  כי פשיעה  ההזדמנויות שטוענת  תיאוריית  עם  עולה בקנה אחד 

נפתחת הזדמנות לביצוע פשיעה, שיכולה להיות תלויה במקום, בזמן, בתפקיד או בעמדה ובמצבים 

מסוימים שהפרט נקלע אליהם. עתות מלחמה הן דוגמה למצב בו מתרחשים שינויים חברתיים רבים, 

אלו  וכל  החברתי,  הסדר  וערעור  והצדק  החוק  אכיפת  שינויים במערכות  אוכלוסייה,  תנועות  ביניהם 

יכולים ליצור הזדמנויות שונות לביצוע פשעים. (Hassin & Amir, 1976). כמו כן, במהלך שני המבצעים 

חזית  את  שהיווה  הדרומי  המחוז  מתושבי  רבים  בה  מציאות  הולידה  הביטחונית  המתיחות  הנבחנים, 

הלחימה בשני מבצעים אלו, עזבו את בתיהם, נסגרו עסקים, מסגרות חינוך לא פעלו כסדרן, וגם אלו 

שבחרו להישאר בבתיהם, בילו שעות מרובות במקלטים ובמרחבים מוגנים. מציאות זו יצרה הזדמנויות 

רבות לבצע עבירות רכוש.

רגשות  ליצור  יכולים  במדינה  מלחמה  מצבי  כי  הטוענת  הגישה  את  תואמים  אלו  ממצאים  מאידך, 

הזדהות וסולידריות ולהגברת הרגש הלאומי (Archer & Gartner, 1976) ולאור העובדה כי המצב הביטחוני 

תחושת  יצרה  זו  שמציאות  ייתכן  המבצעים,  פרוץ  טרם  עוד  גבוהה  במתיחות  היה  ישראל  במדינת 
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הזדהות והתגייסות של כל תושבי המדינה למען תושבי הדרום.

כל התקופות בהשוואה לתקופת  נוספת של  בדיקה  ענן,  עמוד  בנוגע למבצע  לעיל,  על אף האמור 

המבצע מצביעה על כך שבמבצע עמוד ענן מספר התיקים בעבירות רכוש בתקופת המבצע נמוך יותר 

באופן מובהק אל מול שאר התקופות, בעוד שבמחוז הדרומי מספר התיקים בעבירות רכוש גבוה באופן 

מובהק אל מול שאר התקופות. מספר התיקים בעבירות אלימות גבוה יותר אל מול שאר התקופות הן 

ברמה הארצית והן במחוז הדרומי.

המבצעים  במהלך  שהתבצעו  רכוש  ובעבירות  אלימות  בעבירות  החשודים  מגורי  מקום  בבחינת 

ובתקופות ההשוואה לא עלתה מגמה אחידה בין המבצעים השונים ובסוגי העבירות שנבחנו. קיימות 

גישות שונות להסברת שינויים בפשיעה בעתות מלחמה, חלקן מסבירות ירידה בשיעורי פשיעה וחלקן 

של  אוירה  ישראל  במדינת  הייתה  הכיפורים,  יום  מלחמת  במהלך  פשיעה.  בשיעורי  עלייה  מסבירות 

המשיכה  העבריינים  אוכלוסיית  לאומה,  ותרמו  התנדבו  האזרחים  שרוב  ובעוד  ופטריוטיות  התנדבות 

באזורי  הפשיעה  ברמת  ירידה  חלה  השנייה  לבנון  במלחמת   .(Hassin & Amir, 1976) כרגיל  עסקים 

הלחימה יותר מאשר בשאר הארץ. )זיו, לוין ויונאי, 2009(. ממצאי מחקר זה מוסיפים על מחקרים אלו 

ומלמדים כי השינויים שחלו בפשיעה בתקופות המבצעים הנבחנות אינם אחידים בין המבצעים ובמגוון 

העבירות, כי כל מלחמה או מבצע צבאי אינו דומה לשני, ולפיכך גם השפעתה על רמת הפשיעה שונה.

ביבליוגרפיה

זיו, נ., לוין, ס.צ. ויונאי, ש. )2009(. השפעת המרחק הגיאוגרפי ממוקד מלחמה על פשיעה בישראל. 

העיקר במחקר 2009 משטרת ישראל עמ' 39-49.

יום הכיפורים ולאחריה.  שהם, א. )1985(. שינויים בדפוסי עבריינות קטינים בתקופה שלפני מלחמת 

עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. 

מבצע עמוד ענן )אין תאריך( בתוך ויקיפדיה. אוחזר בתאריך 1 ספטמבר, 2013 מתוך מבצע עמוד ענן 

 /http://he.wikipedia.org/wiki

ויקיפדיה. אוחזר בתאריך 1 ספטמבר, 2013 מתוך מבצע  )אין תאריך( בתוך  יצוקה  עופרת  מבצע 

 /http://he.wikipedia.org/wiki עופרת יצוקה

Archer, D., Gartner, R. (1976). Violent Acts and Violent Times: A Comparative Approach to  Postwar  

    Homicide Rates. American Sociological Review. Vol-41.

Bar-Tal, D. (2007). Sociopsychological Foundations of Intractable Conflicts. American Behavioral 

Scientist, 50,  pp. 1430-1453.

Ellis, L., Walsh, A. (2000). Criminology: A Global Perspective. Boston: Allyn & Bacon.

Evjen, V.H. (1942). Delinquency and Crime in Wartime. Journal of Criminal Law and Criminology. 

Vol-33. Pp. 136-146.

Hassin, Y., Amir, M. (1976). Business (Crime) as Usual in Wartime Conditions Among Offenders in  

Israel. Journal  

    of Criminal Law and Criminology. Vol. 66.  pp. 491-495.

Landau, S.F. (1998). Crime, Stress and Ethnic Origin. Justice Quarterly. Vol.15. no. 2.

Linsky, A.S., Straus, M.A. (1986). Social Stress in the United States. Dover, MA: Auburn House.

Paternoster, R., Bachman, R. (2000). Explaining Criminals and Crime: Essays in Contemporary 

Criminological    

      Theory. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.

Sampson, R.J., Laub, J.H. (2005). A Life Course View of Development of Crime. The Annals of 

American Academy, 602, pp. 12-45.

Sorokin, P. (1968). Man and Society in Calamity Westport. Greenwood press.

Sutherland, E., Cressey, D. (1978).  Principles of Criminology. New-York. Lippincott.



135 134
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

פשיעה זרה - ניתוח פשיעת 

אוכלוסיית הזרים בישראל 
אינה לוי1, טלי רוטשילד2

הקדמה

ובמיוחד הפשיעה של המסתננים מאפריקה הפך לאחרונה לאחת  הנושא של פשיעת זרים בישראל 

בשיעור  עלייה  של  תחושה  יוצרים  בתקשורת  הדיווחים  הישראלית.  החברה  את  שמעסיקות  הסוגיות 

העבירות ובחומרתן; תושבי השכונות, שהמסתננים מתגוררים בהן, חוששים לצאת לרחובות בשעות 

הערב; חוקרים ואנשי מקצוע מנסים להעריך את היקף הבעיה; והפוליטיקאים מנסים למצוא פתרונות 

ל"בעיית הזרים". במשטרה זוהה צורך במחקר כזה במטרה לעקוב אחר סוגי פשיעה שונים בvVVהתאם 

בהרכב  שינויים  עם  יותר  טובה  ולהתמודדות  לאזרח  השירות  שיפור  לצורך  האוכלוסיה,  להרכב 

האוכלוסיה בישראל. המחקר הנוכחי בוחן את תופעת הפשיעה של אוכלוסיית ה'זרים' בישראל בשנים 

נתוני  על  ומאפייניה. המחקר מתבסס  להיקף התופעה  2012( תוך התייחסות  )2000 עד  האחרונות 

הפשיעה הפלילית המדווחת שקיימים במאגרי המידע של משטרת ישראל.

סקירת ספרות

ישראל. במדינות רבות שבהן  ייחודי למדינת  ואינו  העיסוק בקשר שבין הגירה לבין פשיעה אינו חדש 

נוהגים לקלוט מהגרים, יש לא מעט דוגמאות לעיסוק ציבורי סביב פשיעת זרים (Martinez, 2008). הציבור 

ממצאי  על  מתבססות  אינן  אלה  תפיסות  פשיעה.  לבין  הגירה  בין  קשר  קיים  כי  מאמין  לרוב  הרחב 

ישנן    .(Espenshade & Belanger, 1998; Simon, 1985) סטריאוטיפים  ידי  על  בעיקר  ומעוצבות  המחקר 

גישות תיאורטיות רבות שעוסקות בפשיעה ברמה הסוציולוגית אשר תומכות בטענה כי הגירה מובילה 

לפשיעה  (Lee, Martinez & Rosenfeld, 2001) ומתבססות על מחקרים שמצאו קשר בין הגירה ופשיעה. 

ובחנו פשע מאורגן של מהגרים רוסים  מחקרים אלו לרוב התמקדו בקבוצות ספציפיות של מהגרים 

 Rattner,) פשיעה מאורגנת של עולים חדשים מברה"מ לשעבר   ,(Siegel & Bovenkerk, 2007) בהולנד 

 .(Vazsonyi & Killias, 2001) 2007) ופשיעה של מהגרים מתבגרים

לעומת זאת, מספר הולך וגדל של מחקרים תומך בטענה כי הגירה לא מובילה לפשיעה. כך למשל 

מחקרים שנערכו בקנדה בשנות ה-80 ושנות ה-90 מעידים כי שיעור הפשיעה של האוכלוסייה המקומית 

.(Killian, 2002) היה פי 2 גדול יותר מאשר שיעור הפשיעה של מהגרים

 1 ד"ר אינה לוי קרימינולוגית חברתית שיקומית, מרצה במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון  

  ובמכללה האקדמית צפת
2 רב-פקד במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, באגף התכנון והארגון במשטרת ישראל.

  בוגרת M.Sc מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון ו- M.A.  בקרימינולוגיה, הפקולטה למשפטים ,  
 האוניברסיטה העברית בירושלים.
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 Bell, Fasani & Machin,) גם מחקרים עדכניים יותר מצביעים על כך שאין קשר בין הגירה ופשיעה

 2010; Bianchi, Buananno & Pinotti, 2008; Herzog, 2009; Ousey & Kubrin, 2009; Sampson, 2006;

שיעורי  את  מעלה  לא  שההגירה  רק  לא  כי  טוען   (Sampson, 2006) סמפסון  מכך,  יתרה   .(  ;2008

וכי הירידה בשיעורי הפשיעה, שהחלה בארה"ב בשנות ה- 90  הפשיעה, אלא ההפך הוא הנכון, 

קשורה לעלייה בשיעור ההגירה.

הטענה כי המהגרים אינם מבצעים יותר עבירות מאשר האוכלוסייה המקומית עוברת כחוט השני 

ברוב המחקרים שבחנו את הסוגיה. המחקרים מראים ששכיחות המעצרים של מהגרים נמוכה מזו 

שבאוכלוסייה המקומית (Hagan & Palloni, 1999); וככל שמתקדמים בזמן ומתרחקים מדור המהגרים 

הראשון, כך גדלה הסכנה להתנהגות העבריינית (Bankston, & Zhou, 1997; Sampson, 2008). בנוסף 

למחקרים שבחנו את הקשר בין פשיעה והגירה ברמה ארצית, נערכו מספר מחקרים שבחנו קשר 

בארה"ב  הגדולות  בערים  ההגירה  בשיעור  העלייה  כי  הראו  אלה  מחקרים  קהילתית.  ברמה  זה 

הובילה לירידה בשיעורי הפשיעה באתן ערים (Ousey & Kubrin, 2009), וכי עלייה בריכוז המהגרים 

העבירות  בשיעור  וירידה   (Herzog, 2009) כללי  באופן  הפשיעה  בשיעור  לירידה  קשורה  בשכונות 

 .(Sampson, Raudenbush & Earls, 1997) החמורות בפרט

בעיית הזרים בישראל

שמאפיינת  הרב-גוניות  לאור  במיוחד  וזאת  מאוד,  מורכבת  בעיה  הנה  בישראל  הזרים  בעיית 

זו. אמנם באופן כללי ניתן לחלק את הזרים ששוהים בישראל לשתי קבוצות עיקריות:  אוכלוסייה 

עובדים זרים ומסתננים, אולם גם בשתי קבוצות אלה יש שונות רבה: לחלק מן העובדים הזרים יש 

היתר עבודה ולחלק אין, חלק מן המסתננים זכאים למקלט מדיני וחלקם שוהים בארץ ללא אישור. 

שולבו בשוק העבודה   60 ה-  כך למשל, בשנות  הזרים.  מוצאם של  לארץ  נוספת קשורה  שונות 

לישראל  להגיע  החלו  ה-90  משנות  החל  זאת,  לעומת  מהשטחים.  פלסטינאים  עובדים  בישראל 

עובדים זרים מחו"ל, אשר נוטים לשהות בישראל מעבר לתקופת השהות שנקבעה על ידי המדינה, 

ולעתים כלל לא מעוניינים לחזור לארץ מולדתם )רוזנהק, 1999(. 

בהתייחס לגודל אוכלוסיית העובדים הזרים נתוני הלמ"ס )הודעה לעיתונות מיום 30.7.2007( מראים 

שבשנים 1995-2006 מספר הזרים שנכנסו באשרת עבודה ועדיין לא נרשם שיצאו מן הארץ עמד 

על כ-102 אלף. ארצות המוצא של הזרים שנכנסו באשרת עבודה ושהו בישראל בסוף שנת 2006 

הן: תאילנד )29%(, פיליפינים )25%(, רומניה )12%(, סין )10%( ואחרות. נוסף על כך, קיימת 

היא שתיירים מארצות בלתי מפותחות  )ההנחה  זרים שנכנסו לארץ כתיירים  עובדים  אוכלוסיית 

 2006 שנת  בסוף  עבודה(.  למטרת  זאת  עושים  האשרה  לתוקף  מעבר  בישראל  נשארים  אשר 

מספר הזרים שנכנסו באשרת תיירים עמד על כ- 84 אלף. כ- 23% מהם הגיעו מממדינות בריה"מ 

לשעבר ו- 13% מירדן. בתחילת שנת 2012  )מעודכן לחודש מרץ 2012(, נתוני רשות האוכלוסין 

וההגירה מצביעים על הימצאותם של כ- 75 אלף עובדים זרים חוקיים וכ- 14 אלף עובדים זרים 

לא חוקיים. רוב העובדים הזרים מועסקים בתחומי הסיעוד, הבניין והחקלאות. מספר הזרים שנכנסו 

לישראל כתיירים ונותרו ללא אשרה בתוקף עומד על כ- 45 אלף.

כאמור, בנוסף לעובדים זרים, שוהים בישראל גם מסתננים ומבקשי מקלט. לפי נתוני רשות האוכלוסין 

הגדול  חלקם  כאשר  ישראל  מדינת  גבולות  לתוך  מסתננים   2,814 הגיעו   2006 שנת  עד  וההגירה 

והשאר ממדינות אחרות. מספרם של  הגיע מסודן,  נוסף )26%(  הגיע מאריתריאה, חלק  )כ-57%( 

המסתננים לתוך גבולות ישראל הלך וגדל עם השנים ובשנת 2011 הגיע ל- 17,175 מסתננים. כאשר 

סך המסתננים השוהים בגבולות המדינה כיום הוא כ- 60 אלף.

המחקר הנוכחי

הצרכים הכלכליים של ישראל יצרו צורך בהבאת עובדים זרים (Ajzenstadt, 2009), נוסף על כך, אירועים 

פוליטיים ומלחמות במדינות אפריקה הפכו את ישראל ליעד עבור פליטים ומסתננים )רשות האוכלוסין 

וההגירה, 2012(. שני תהליכים אלה הובילו להיווצרות קבוצה גדולה של זרים שמתגוררים בישראל.  

במקביל לתהליכי הגירה בלתי חוקיים אלה נראה כי בשנים האחרונות מתרבים הדיווחים בתקשורת 

בנוגע לאירועים פליליים בהם מעורבים זרים, ותושבי השכונות בהן מתגוררים הזרים מדווחים על תחושת 

בין הגירה  קיים קשר  כי  טוענים  בניגוד להסברים תיאורטיים רבים, אשר  הזרים. כאמור,  פחד מפני 

ופשיעה (Cloward & Ohlin, 1960; Merton, 1938; Shaw & Mckay, [1942] 1969; Suthrrland, 1934), מרבית 

המחקרים שבחנו את הנושא מצאו כי ההגירה לא משפיעה על שיעורי הפשיעה הכלליים באוכלוסייה 

בנושא  התקשורתי  הסיקור   .(Martinez, 2008) זרים  של  לפשיעה  הנטייה  את  מגבירה  ולא  המקומית 

והעלייה ברמת דאגת הציבור בנוגע לפשיעת הזרים, מעוררים את הצורך בבחינת מצב הפשיעה של 

קבוצת הזרים בישראל. כמענה לצורך זה בוחן המחקר הנוכחי את מידת המעורבות של אוכלוסיית 

הזרים במדינת ישראל בפשיעה ואת מאפייני הפשיעה של אוכלוסיית הזרים.

שאלות המחקר

במחקר זה ננסה לענות על השאלות הבאות:

מהי מידת המעורבות של אוכלוסיית הזרים במדינת ישראל בפשיעה? •

מהם מאפייני הפשיעה של אוכלוסיית הזרים בישראל? •

מתודולוגיה

מדגם
לצורכי המחקר הנוכחי נעשה שימוש בקובץ נתונים של משטרת ישראל. הקובץ כלל מידע בנוגע ליותר 

מ-35.5 אלף עבירות, שבוצעו בין השנים 2012-2000.  הנתונים בקובץ כללו: שנת ביצוע העבירה, 

ישוב מגורי  ומין הקורבן, ארץ מוצא העבריין,  ישוב ביצוע העבירה, מין העבריין  מקום ביצוע העבירה, 

העבריין, סוג העבירה,  גיל העבריין בעת ביצוע העבירה וגיל הקורבן, דת הקורבן, הזיקה לקורבן ועוד.

סוגי העבירות הנבחנות: 

עבירות רכוש - שוד, התפרצויות, גנבות, כייסות •

עבירות אלימות - כולל עבירות כנגד חיי אדם )רצח והריגה(,  עבירות כנגד גוף אדם )חבלה,  •

תקיפה(
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עבירות מין - אינוס, מעשה מגונה, הטרדה מינית •

עבירות מוסר - סרסרות ושידול למעשה זנות, שימוש וסחר בסמים •

תקיפה  • שוחד,  איומים,  ציבור,  עובד  הכשלת  והפרעות,  קטטות   - )סד"צ(  ציבורי  סדר  עבירות 

והכשלת שוטר

עבירות מרמה- זיוף, מרמה ועושק, עבירות הנוגעות לכרטיסי חיוב, עבירות כלכליות •

עבירות ביטחון- מרד, הסתה, הסתננות, יידוי אבנים, עבירות אמל"ח )אמצעי לחימה( •

עבירות מנהליות- חוקי עזר עירוניים, עבירות הקשורות בדיני עבודה  •

לצורך המחקר נשלפו כל העבירות שבוצעו על ידי עבריין שסווג כ'זר' )קוד 20(.

ניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת SPSS19 . לרוב נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית: 

התפלגות שכיחויות ומבחני χ2. לאור העובדה כי לא מדובר במדגם, אלא באוכלוסייה )כל העבירות 

של זרים בין 2012-2000( אין חשיבות למובהקות. 

מגבלות המחקר
המחקר מתבסס על פשיעה מדווחת בלבד. במחקר זה לא בוצעה אבחנה בין 'מסתננים' לבין 

'עובדים זרים'. כמו כן הנתונים כוללים גם עבירות שבוצעו על ידי ערבים תושבי שטחים המסווגים כ- 

'זרים' )מדובר במאות בודדים(.

ממצאים

בפרק זה נציג ממצאים המתארים את הפשיעה של הזרים בישראל לאורך השנים, נבחן את הפשיעה 

לפי סוגי העבירה, לפי מגדר וגיל ולפי ארצות המוצא של מבצעי העבירה, נבחן את הפשיעה לפי מקום 

ביצוע העבירה ולבסוף נבחן את סוג הקשר בין מבצעי העבירה לקורבנות בסוגי העבירות השונים.

פשיעת אוכלוסיית הזרים בישראל לפי שנים

תרשים מספר 1 - עבירות שהתבצעו על ידי אוכלוסיית הזרים בישראל בהשוואה לאוכלוסיית הזרים 

מאפריקה 

130 171 191 
642 372 198 389 522 621 581 

969 
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 'זרים'י כלל ה"עבירות שהתבצעו ע

 ממדינות אפריקה' זרים'י "עבירות שהתבצעו ע

כפי שניתן לראות בתרשים מספר 1, אשר מציג את הנתונים בנוגע למספר העבירות שהתבצעו על ידי 

אוכלוסיית הזרים בישראל בין שנת 2000 לבין 2012, סך פשיעת הזרים אינה בעלת מגמה אחידה ובכל 

זאת ניתן לזהות מגמת עלייה החל משנת 2009. בסה"כ העבירות שהתבצעו על ידי כלל אוכלוסיית 

הזרים חלה עליה של 95% משנת 2000 ל- 2012. לעומת זאת, בפשיעת הזרים ממדינות אפריקה ניתן 

להבחין במגמת עלייה מתמשכת כאשר בשנת 2012 חל גידול של מאות אחוזים בפשיעת יוצאי מדינות 

אפריקה ביחס לשנת 2000.

בבחינת רמת פשיעה חשוב לבחון את שיעורי הפשיעה ביחס לגודל האוכלוסייה. כאמור לעיל, קשה 

לאמוד במספרים מדויקים את אוכלוסיית הזרים מאחר ומרביתם נמצאים בארץ באופן לא חוקי ואינם 

רשומים במאגרי המידע הממשלתיים. מהנתונים הקיימים נראה שבסוף שנת  2006 היו בישראל כ- 186 

אלף עובדים שנכנסו לישראל באשרות עבודה או כתיירים )הלמ"ס, 30.7.2007(, ואילו בשנת 2012 

שהו בישראל כ- 245 אלף זרים, בהם מסתננים, עובדים זרים )חוקיים ובלתי חוקיים( ותיירים ללא אשרה 

בתוקף )אתר רשות האוכלוסין וההגירה, 2012(. בהתחשב בנתונים אלה ובהתייחס למספר העבירות 

שהתבצעו על ידי זרים באותן שנים נמצא כי בשנת 2006 שיעור הפשיעה של הזרים עמד על 1.2% 

)2,304 תיקים ל- 186 אלף נפש( ואילו ב-2012 שיעור הפשיעה עמד על 2% )4,959 תיקים ל-245 אלף 

נפש(. ובכך רואים כי שיעור הפשיעה של הזרים ביחס לגודל אוכלוסיית הזרים בישראל במגמת עלייה.

פשיעת זרים לפי סוג העבירה
בבחינת הפשיעה של הזרים לפי סוגי העבירה התייחסנו לעבירות שהתבצעו בשלוש השנים האחרונות 

)2012-2010( בחלוקה לקבוצות הבאות: עבירות ביטחון, עבירות אלימות, עבירות רכוש, עבירות מין, 

עבירות סדר ציבורי )סד"צ(, עבירות כלכליות, עבירות סמים ועבירות מנהליות.

תרשים מספר 2 - התפלגות העבירות של אוכלוסיית הזרים בישראל בשנים 2010 - 2012
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עבירות רכוש, סד"צ ועבירות  מתרשים מספר 2 ניתן לראות כי העבירות הדומיננטיות של זרים הן 

אלימות. מכלל עבירות רכוש 37% הן גנבות אחרות, ו-17% הן עבירות החזקת רכוש גנוב. מכלל 

עבירות סד"צ של זרים העבירות הנפוצות הן עבירות כנגד הסדר הציבורי3 )25%(, איומים )20%( 

לארץ  הכניסה  חוק  על  ועבירות   )13%( שוטר  והכשלת  עבירות תקיפה  השכיחות  מבחינת  ואחריהן 

)11%(. מתוך כלל עבירות האלימות העבירות הנפוצות הן מסוג תקיפה )80%( וחבלה גופנית חמורה 

 .)16%(

מאפייני גיל ומין 
ממוצע הגילאים של העבריינים הזרים הינו 30.39, והחציון הוא 29. בהתייחס להתפלגות הגילאים ניתן 

לראות כי מרבית העבירות בוצעו על ידי זרים בגילאים 35-18 )65%(. בהתייחס למאפייני מגדר, נראה 

ידי נשים. בשלוש  ורק חמישית מהעבירות בוצעו על  ידי גברים )80%(  שמרבית העבירות בוצעו על 

השנים האחרונות )2012-2010( חלקן של העבירות שבוצעו על ידי גברים עלה לכ- 90% ובקרב מבצעי 

העבירות ממדינות אפריקה ניתן למצוא אחוז גבוה יותר של גברים )95%(.

פשיעת זרים לפי ארצות מוצא
סוג  הן  ומה  לישראל  ה'זרים'  אותם  הגיעו  מהיכן  לדעת  מעניין  בישראל  הזרים  של  הפשיעה  בבחינת 

העבירות שביצעו. בתחילה נציג מגמות בהתאם לארץ מוצא ושנת פתיחת התיק, לאחר מכן נציג את 

התפלגות התיקים לפי ארצות המוצא של מבצעי העבירות ולבסוף נראה את התפלגות העבירות לפי 

ארצות מוצא העבריינים.

תרשים מספר 3 - מציג את השינויים במספר התיקים בהתאם לארץ מוצא ושנת פתיחת התיק.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 אפריקה

 אסיה והמזרח הרחוק

 מזרח אירופה

 מזרח תיכון

בבדיקת התלות בין שנת ביצוע העבירה לבין ארץ המוצא של מבצע העבירה התקבלה תוצאה מובהקת 

[χ2(84)=8430.2 , p<.001]. כך ניתן לראות בתרשים מספר 3 כי בשנים הנבחנות חל מהפך במאפייני 

העבריין ה"שכיח", כאשר בתחילת העשור רוב העבירות של הזרים בוצעו על ידי יוצאי מדינות מזרח 

זרים שהגיעו לישראל ממדינות  ידי  ואילו בשנים האחרונות, רוב העבירות בוצעו על  אירופה )53%(, 

אפריקה )63% בשנת 2012(. 

בין  העבירה  מבצעי  של  המוצא  ארצות  לפי  העבירות  של  ההתפלגות  את  מציג   4 מספר  תרשים 

השנים 2010- 2012. חלוקת ארצות המוצא התבצעה בחלוקה לקטגוריות הבאות: אפריקה )90% 

והמזרח הרחוק  וגאנה(, אסיה  ניגריה  כגון  נוספים ממדינות אחרות  וסודן, 10%  ממדינות אריתריאה 

אירופה  מזרח  לנקה(,  וסרי  סין  כגון  אחרות  ממדינות  והשאר  מהפיליפינים   20% מתאילנד,   24%(

)30% מאוקראינה, 22% ממולדובה והשאר ממדינות אחרות כגון רומניה ורוסיה(, צפון אמריקה )77% 

מארה"ב והשאר ממדינות אחרות כגון קנדה ומקסיקו(, דרום אמריקה )45% מקולומביה(. קטגוריית 

המזרח התיכון כוללת את מדינות ערב הגובלות במדינת ישראל )לבנון, ירדן, סוריה, מצרים וכן את 

תושבי עזה ויהודה ושומרון(.

תרשים מספר 4 - התפלגות מבצעי העבירות לפי ארצות מוצא
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ניתן לראות כי בשנים האחרונות )2010 -2012( חלקם של מבצעי העבירות ממדינות אפריקה )90% 

ממדינות אריתריאה וסודן, 10% נוספים ממדינות אחרות כגון ניגריה וגאנה( מהווה 54% מכלל מבצעי 

ל-  העבירות. כמו שצוין לעיל, בשנת 2012 חלקם של מבצעי העבירות ממדינות אפריקה אף הגיע 

63%. שיעור מבצעי העבירות שמוצאם בארצות מערב אירופה צפון אמריקה ודרום אמריקה הינו שולי 

ולכן הניתוחים שיוצגו בהמשך אינם כוללים קבוצות אלה. 
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תרשים מספר 5 מראה את ההתפלגות של קבוצות נבחרות של עבירות: אלימות, מין, מוסר, רכוש, 

סד"צ ועבירות מרמה לפי ארץ המוצא של מבצע העבירה ובשנים 2010 -2012. עבירות ביטחון ועבירות 

מנהליות שבהן מספר העבירות מאוד נמוך סווגו בקטגוריית 'אחר'.

תרשים מספר 5 - התפלגות העבירות לפי ארצות מוצא העבריינים

37.2% 

22.4% 
26.6% 

9.8% 

17.5% 

6.9% 
7.3% 

13.0% 

3.3% 

4.3% 
1.6% 

1.1% 

16.4% 

20.9% 

27.1% 

40.0% 

15.9% 

29.4% 15.8% 
18.7% 

7.1% 

2.4% 12.8% 4.6% 

2.6% 

13.7% 
8.8% 

12.8% 

 מזרח תיכון מזרח אירופה אפריקה אסיה והמזרח הרחוק

 אחר

 מרמה

 רכוש

 סדר ציבורי

 מין

 מוסר

 אלימות

 .]χ2)40(=6659.6 , p<.001[ בבדיקת התלות בין ארץ המוצא לבין סוג העבירה נמצאה תלות מובהקת

ניתוח התרשים מראה כי מבין העבירות שבוצעו על ידי זרים ממדינות אסיה והמזרח הרחוק בולטות 

עבירות אלימות )37%(, מוסר )17%( וכן עבירות סד"צ ורכוש )16% כל אחת מהן(, מבין העבירות 

שהתבצעו על ידי זרים ממדינות אפריקה ניתן לראות בולטות של עבירות רכוש )29%( אלימות )22%( 

זרים ממדינות מזרח אירופה העבירות הבולטות הן  ידי  וסד"צ )21%(. מבין העבירות שהתבצעו על 

עבירות סדר ציבורי ואלימות )27% כל אחד מסוגי העבירות(, עבירות רכוש )16%( ומרמה )13%(. 

בהתייחס לעבירות שהתבצעו על ידי זרים ממדינות המזרח התיכון נראה שהעבירות הבולטות שייכות 

לקבוצת סד"צ, שכוללות מעורבות בהפגנות, קטטות ברחובות, פגיעה בשוטרים ועוד. נוסף על כך, 

ידי זרים בכלל הן  ניתן לראות כי למרות שעבירות מין לא שכיחות ומסה"כ העבירות שהתבצעו על 

מהוות כ- 2% בלבד, עבירות אלה נפוצות יותר בקרב זרים יוצאי מדינות אפריקה ואסיה )4% ו-3% 

בהתאמה(. 

בחינת הפשיעה של הזרים לפי מיקום גיאוגרפי
בבחינת הפשיעה של זרים לפי מיקום גיאוגרפי אנו נבחן את הנושא בשני היבטים, האחד על פי מקום 

ביצוע העבירה והשני- על פי מקום מגורי העבריין.

התרשים הבא מציג את התפלגות העבירות לפי מקום ביצוע העבירה בהיבט גיאוגרפי על פי חלוקה 

למחוזות:

תרשים מספר 6 - התפלגות לפי מקום ביצוע העבירה ) בחלוקה למחוזות( 

התחנה  אביב  תל  במחוז  ומרכז.  דרום  אביב,  תל  במחוזות  מתרחשות  העבירות  שמרבית  נראה 

במחוז  הזרים בארץ.  פשיעת  מהווה  23% מסך  בה  והפשיעה  אביב'  'לב תל  היא תחנת  הבולטת 

דרום התחנה הבולטת היא תחנת 'אילת' והפשיעה בה מהווה 14% מסך פשיעת הזרים בארץ ובמחוז 

ירושלים הפשיעה בתחנת 'לב הבירה' מהוה כ- 10% מסך פשיעת הזרים בארץ.

בבחינת מקום מגורי העבריינים, נציין כי בכ- 40% מהעבירות לא ידוע מקום מגורי העבריין. היישובים 

ירושלים  הבולטים המאפיינים אחוזים גבוהים של מגורי עבריינים זרים כוללים את תל-אביב )16%(, 

)8.7%(, אילת )2.4%(, בת-ים )1.7%( וערים נוספות בהן מתגוררים 1% מכלל העבריינים הזרים: 

אשדוד, באר שבע, בני-ברק, הרצליה, חולון, חיפה ורמת גן.  

בחינת הפשיעה של הזרים לפי סוגי מקום ביצוע העבירה
המקום  קבוצות  כאשר  העבירה  ביצוע  מקום  סוגי  לפי  העבירות  התפלגות  את  מציג  הבא  התרשים 

בית  או  הקורבן  בית  את  )הכולל  מגורים  בתי  חניה(,  כביש,  רחוב,  )הכולל  רחובות  הן:  העיקריות 

המבצע(, מקום אחר )הכולל אתרי בניה, מחסומים, גדר המערכת (, בתי הארחה ושעשוע )הכולל 

חינוך,  דת,  מוסדות  )הכוללים  ציבור  מוסדות  חנויות,  רחצה(,  וחופי  מועדונים  מלון,  בית  בושת,  בית 

משרדים ובנקים(, גנים וחצרות. 
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 צפון
3% 

 תל אביב
35% 

 דרום
26% 

 י"ש
5% 

 מרכז
14% 

 ירושלים
11% 

 חוף
6% 
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תרשים  מספר 7 - התפלגות לפי סוגי מקום ביצוע העבירה

בית  
 המבצע
33% 

בית  
 הקרבן
47% 

בית  
מגורים  

 אחר
20% 

 בית בושת
30% 

 בית מלון
19% 

חוף  
 רחצה
14% 

 מועדון
16% 

 כל השאר
21% 

אתר  
 בניה
9% 

גדר  
 מערכת
61% 

 מחסום
7% 

כל  
 השאר
23% 

 בתי מגורים
26% 

בתי הארחה  
 ושעשוע

7% 

 חנויות
  מוסדות 5%

 ציבור
4% 

 מקום אחר
17% 

 רחובות
30% 

 כל השאר
11% 

פירוט: "בתי מגורים"

פירוט: "בתי הארחה ושעשוע"

פירוט: "מקום אחר"

ניתן לראות כי מרבית העבירות שמתבצעות על ידי זרים מתבצעות ברחובות ובבתי מגורים כאשר 

כ- 47% מהעבירות המתבצעות בבתי מגורים הן בבית הקורבן. 18% נוספים מהעבירות מתבצעות 

בקטגוריית 'מקום אחר' כאשר  מרביתן ) כ-68%( מתבצעות בגדר המערכת ובמחסומים. עוד ניתן 

לראות כי 31% מהעבירות המתבצעות בבתי הארחה ושעשוע מתבצעים בבתי בושת, 27% מהם 

במועדונים למיניהם ו- 23% בבתי מלון.  

בחינת הפשיעה של הזרים לפי הזיקה לקורבן
מחקר זה בחן גם את הזיקה בין העבריין לבין קורבן על פי חלוקה לעבירות וכן על פי ארצות המוצא 

קרבה  בעלי  אנשים  הכוללת  משפחה-  קטגוריות:  לשלוש  מתחלקת  לקורבן  הזיקה  העבריינים.  של 

משפחתית לעבריין כגון אם, אב, אח אחות וכד', מוכר- שכנים, מעסיקים וכד', וזר- אנשים לא מוכרים 

לקורבן.

לוח מספר 1 -  הזיקה לקורבן בחלוקה לעבירות

עבירה
זר-אדם 

לא מוכר לקורבן
סה"כמוכרמשפחה

71.2%סד"צ
)1,307(

21.2%
)390(

7.6%
)139(

1,836
)100%(

97.8%ביטחון
)226(

0.9%
)2(

1.3%
)3(

231
)100%(

90.9%רכוש
)3,168(

3.0%
)104(

6.1%
)212(

3,484
)100%(

49.5%אלימות
)1,371(

41.2%
)1,142(

9.3%
)257(

2,770
)100%(

87.0%מוסר
)80(

3.3%
)3(

9.8%
)9(

92
)100%(

84.5%מין
)501(

9.8%
)58(

5.7%
)34(

593
)100%(

61.7%סה"כ
)2,474(

30.3%
)1,215(

8.0%
)320(

4,009
)100%(

בבחינת הפשיעה לפי עבירות והזיקה לקורבן התקבלה תוצאה מובהקת ]χ2)16(=1907.15,p<001 כך 

ניתן לראות מלוח מספר 1 שמרבית עבירות האלימות )51%( מתרחשות כנגד בני משפחה או אנשים 

מוכרים אחרים,  וכן קרוב ל- 30% מעבירות סדר ציבורי ) הכוללות איומים וקטטות( מתרחשות כנגד  

בני משפחה או מוכרים אחרים. כ- 85% מעבירות המין מתרחשות כנגד אנשים שאינם מוכרים לקורבן 

לחלוטין.
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לוח מספר 2 - הזיקה לקורבן בחלוקה לארצות המוצא

ארץ מוצא
זר- אדם לא מוכר 

לקורבן
סה"כמוכרמשפחה

אפריקה
81.2%
)1,594(

14.3%
)280(

4.5%
)88(

1,962
)100%(

מזרח תיכון
83.3%
)958(

14.5%
)167(

2.2%
)25(

1,150
)100%(

אסיה
69.3%
)961(

14.7%
)204(

15.9%
)221(

1,386
)100%(

מזרח 
אירופה

69.0%
)1,725(

23.0%
)575(

8.0%
)200(

2,500
)100%(

סה"כ
74.8%
)5,238(

17.5%
)1,226(

7.6%
)534(

6,998
)100%(

 χ2)10(=342.3 ,[ מובהקת  תוצאה  התקבלה  לקורבן  והזיקה  המוצא  ארצות  לפי  הפשיעה  בבחינת 

אפריקה  יוצאי  זרים  ידי  על  המתבצעות  מהעבירות   81% שכ-  לראות  ניתן   2 מספר  בלוח   .[p<.001

מתרחשות כנגד אנשים שאינם מוכרים לקורבן, לעומת זאת, כ-31% מהעבירות המתבצעות על ידי 

זרים יוצאי מזרח אירופה הן כנגד משפחה או אנשים מוכרים לעבריין.

דיון

מטרתו המרכזית של המחקר הנוכחי הייתה לאפיין את מגמות הפשיעה של זרים בישראל מתוך הצורך 

לשפר את השירות לאזרח ע"י התמודדות טובה יותר עם שינויים בהרכב האוכלוסיה בישראל. פשיעת 

הזרים מהווה כ- 1% מסך הפשיעה בישראל לאורך השנים הנבחנות. המחקר הנוכחי הראה כי בעשור 

האחרון חל מהפך במאפייני העבריין ה"שכיח" של אוכלוסיית העבריינים הזרים. בבדיקת ההתפלגות 

של כלל פשיעת הזרים בין השנים 2012-2000 נמצא כי הקבוצה הגדולה ביותר של תיקים היא זו של 

זרים ממדינות ממזרח אירופה )28%( ואילו התיקים שנפתחו לזרים ממדינות אפריקה נמצאים במקום 

שני מבחינת השכיחות ומהווים כחמישית מכלל התיקים. עם זאת, כאשר מתמקדים בשנים האחרונות 

)2012-2010( עולה תמונת מצב שונה לחלוטין המראה שכמחצית מכלל העבירות שבוצעו על ידי זרים 

בישראל בוצעו על ידי זרים מאפריקה. נראה כי מגמה זו תואמת את השינוי במדיניות הישראלית בנוגע 

ליבוא עובדים זרים  )רוזנהק, 1999( והתעצמות משברים במספר מדינות שונות באפריקה שגרמה 

להגירתם לישראל. יתכן שתחושת הפחד שעולה לאחרונה של קבוצות מסוימות  בציבור הישראלי מפני 

פשיעת הזרים מאפריקה הנה תוצר של העלייה בבולטות היחסית בעבירות של זרים אלה. 

בהתייחס לסיווג העבירות של זרים נראה כי העבירות הבולטות ביותר באוכלוסיית הזרים הן עבירות 

סד"צ, אלימות ורכוש. כמו כן, לא ניתן להתייחס לכל הזרים כאל מקשה אחת וקיימת שונות בהתפלגות 

הסוגים השונים של העבירות מבין קבוצות זרים שונות. כך, קבוצת העבירות השכיחה ביותר של זרים 

ממדינות מזרח אירופה היא קבוצת עבירות אלימות וסדר ציבורי )27% כל אחד מהם(;

קבוצת העבירות השכיחה ביותר של זרים ממדינות מזרח אסיה היא קבוצת עבירות אלימות )37%(; של 

הזרים ממדינות מזרח התיכון קבוצת העבירות הבולטת ביותר היא סד"צ )40%(, והעבירות הבולטות 

של זרים ממדינות אפריקה הן אלימות, רכוש וסד"צ )29%, 22% ו-21% בהתאמה(.

ממצא נוסף מעיד על כך שזרים שביצעו עבירות בישראל ברובם הנם גברים צעירים. ממצא זה תואם 

 Hirschi &) יורדת שכיחות העבריינות ממצאי מחקרים קודמים אשר מראים כי ככל שהגיל עולה כך 

יותר מאשר  נוטים לעבריינות  בין מגדר לפשיעה, כאשר גברים  קיימת תלות  וכי   (Gottfredson, 1983

נשים. 

והזיקה  נוספים של פשיעת הזרים שהעלה המחקר הנוכחי קשורים למיקום ביצוע העבירות  מאפיינים 

זרים  רוב העבירות של  כי  גיאוגרפי הממצאים מעידים  למיקום  לבין הקורבן. בהתייחס  שבין העבריין 

מתרחשות במחוזות ת"א, דרום ומרכז. סביר להניח שממצא זה קשור לפיזור גיאוגרפי של אוכלוסיית 

מתבצעים  מהפשעים  שכשליש  מראה  העבירות  ביצוע  למיקום  בנוגע  נוסף  ממצא  בישראל.  הזרים 

העבירות  אותן  מתוך  מגורים.  בבתי  מתבצעים  וכרבע  וכו'  חניונים  רחובות,  כמו  פתוחים  במקומות 

שמתבצעות בבתי מגורים כמחצית מתבצעות בבתי הקורבן. בהתייחס למאפיין 'הזיקה בין העבריין 

לקורבן' נראה שרוב הפשעים של זרים, למעט עבירות אלימות, מכוונים כלפי אנשים שאינם מוכרים 

לעבריין, וכמחצית מעבירות אלימות מכוונות כלפי בני משפחה של התוקף ואנשים שמוכרים לעבריין.

המחקר הנוכחי תורם להבנת תמונת הפשיעה של אוכלוסיית הזרים בישראל, אך חשוב לסייג ולומר 

כי המחקר בחן את הנתונים הרשמיים על פשיעת זרים. כידוע הנתונים הרשמיים לא בהכרח משקפים 

את השכיחות האמיתית של העבירות, כיוון שהם תלויים בנכונותם של הקורבנות לדווח למשטרה ויש 

לא מעט נתונים לא מדווחים. בנוסף, לאור ממצאי המחקר הנוכחי נראה שיש הבדל בדפוסי הפשיעה 

בין הזרים ממדינות שונות, ולכן רצוי שמחקרים עתידיים יבחנו את מאפייני הפשיעה בקבוצות נפרדות 

של זרים. 
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w :לגיטימיות המשטרה

מה גורם לציבור להיענות לחוק ולנציגיו1
אסף לאופר2

תקציר

הציבור.  מצד  לחוק  ציות  או  היענות  להשיג  היא  באכיפתו  העוסקות  הרשויות  ושל  החוק  של  מטרתו 

עם זאת, נכונותם של אזרחים לציית למשטרה ולשתף עמה פעולה אינה מובנת מאליה. "לגיטימיות 

(Tyler, 2009) כתחושה של אחריות ומחויבות לציית לחוק, לקבל  המשטרה" הוגדרה ע"י תום טיילר 

את ההחלטות של רשויות החוק, לשתף פעולה עם הרשויות ולסייע להן לבצע את המוטל עליהן. על פי 

תפיסה זו, הציות למשטרה מושתת על ערכי יסוד חברתיים ושיפוטים אתיים ונורמטיביים. אך מה מוביל 

אזרחים לאמונות ותחושות כאלו?

האזרחים:  ציבור  בעיני  המשטרה  לגיטימיות  תפיסת  להבנת  מודלים  שני  מציגה  הנוכחית  הסקירה 

המודל האינסטרומנטלי, הגורס כי המידה שבה אדם תופס את המשטרה כלגיטימית וראויה לציות 

וסיוע נקבעת בהתאם להשלכות שיש לציות או לסירוב לציית על חייו של האזרח )מבחן התוצאה(. מודל 

זה תואם תפיסות מסורתיות בתחום אכיפת החוק, הגורסות כי אנשים נמנעים מלעבור על החוק במידה 

והם חוששים להיתפס ולהיענש. מודל מתחרה הוא מודל הוגנות ההליכים, הגורס כי מידת הלגיטימיות 

המתבטא  המשטרה,  מצד  זוכה  הוא  לו  היחס  לאופי  בהתאם  נקבעת  האזרח  בעיני  המשטרה  של 

בכבוד, הקשבה, ניטרליות וענייניות )התמקדות בהליך ולאו דווקא בתוצאותיו(. מחקרים בארץ ובעולם 

הוגנות  מודל  של  ההשפעה  אולם  כלגיטימית,  המשטרה  לתפיסת  קשורים  המודלים  שני  כי  מראים 

ההליכים חזקה יותר. ממצא זה עולה גם בקרב אזרחים הנתונים תחת איום בטחוני מתמשך, מצב בו 

מתחזקות ציפיות האזרחים מן המשטרה להציג תוצאות ולהיות אפקטיבית יותר בתפקודה. מהמחקר 

בתחום עולה כי אזרחים מצפים ליחס מכבד, קשוב, ניטרלי וענייני מצד המשטרה, ולכן הנחיית שוטרים 

לפעול בהתאם לעקרונות המנחים של מודל הוגנות ההליכים יכולה להוביל לתפיסת המשטרה כהוגנת 

יותר, לגיטימית יותר וראויה לשיתוף פעולה והיענות. בסקירה נידונים גם מספר מאפיינים ייחודיים של 

קבוצות מיעוט בישראל בקונטקסט של לגיטימיות המשטרה וכן מתוארות תפיסות של קציני משטרה 

ביחס לגורמים המשפיעים על לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור. 

רקע

המדינאי והפילוסוף הפוליטי מקיאבלי )1527-1469( טען כי כוח תלוי בלגיטימיות והשפעה חברתית. 

לגיטימית  סמכות  כבעלי  נתפסים  שהם  במידה  אפקטיביים  הנם  ורשויות  מנהיגים  כי  הטענה  כיום, 

ופועלים בהתאם לנורמות הרווחות של התנהגות נאותה, מקובלת ומבוססת היטב בקרב סוציולוגים 

וחוקרי מדיניות ציבורית.

1 הכותב מבקש להודות לד"ר טל יונתן - זמיר מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית על הסיוע 

  בכתיבת המאמר ועל הערותיה המחכימות.
 M.A. 2 רב- פקד במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף התכנון והארגון, משטרת ישראל. בוגר

  cCCPCבפסיכולוגיה חברתית - תעשיתית אוניברסיטת בר-אילן. 
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הטענה ההפוכה נכונה גם היא: רשויות ומנהיגים הנתפסים כבלתי- לגיטימיים יאבדו מעוצמתם במהירות 

 .(Jost & Major, 2001) בהיעדר כוח פיזי

הסמכות  של  מקורה  בנושא  הסוציולוגיה,  חקר  של  המייסדים  מהאבות  וובר,  מקס  של  כתיבתו 

וובר טען כי היכולת לתבוע  "לגיטימיות".  ("authority") נחשבת למקור מרכזי לדיון העכשווי במושג 
ציות לדרישות מצד אנשים אינה מושתתת באופן בלעדי על האפשרות להפעיל כוח כנגד המסרבים. 

לטענתו, יש חוקים להם מצייתים אנשים מרצונם החופשי ויש רשויות שדרישותיהן זוכות להיענות מרצונם 

החופשי של אנשים. לגיטימיות, אם כן, היא סגולה שיש לרשות או לחוק מסוים, המובילה אנשים לחוש 

.(Tyler, 2006) מחויבים להיענות ולציית להחלטותיהם ודרישותיהם

תום טיילר (Tyler,2009) דן במושג הלגיטימיות בקונטקסט של רשויות החוק והאכיפה והגדיר אותו כ- 

"תחושה של אחריות ומחויבות לציית לחוק, לקבל את ההחלטות של רשויות החוק, לשתף פעולה עם 

הרשויות ולסייע להן לבצע את המוטל עליהן"(Tyler, 2009). חשוב להדגיש כי הגדרתו של טיילר אינה 

נוגעת ללגיטימיות הפורמאלית שיש למשטרה לדרוש מציבור האזרחים ציות שכן לגיטימיות זו נובעת 

מחוקי המדינה, אלא בלגיטימיות שאינה פורמאלית, זו שנמצאת בלבם של האזרחים.

הגדרתו של טיילר למושג לגיטימיות המשטרה מעמידה את הרעיון כגורם ראשון במעלה מנקודת מבטם 

של חוקרים בתחומי הקרימינולוגיה והמשפט ושל גורמי חוק ואכיפה, שכן באופן מסורתי מקובל לטעון 

שמטרתו של החוק ושל הרשויות העוסקות באכיפתו היא להשיג היענות, או ציות לחוק מצד הציבור. 

ציות מצד הציבור נדרש הן כלפי החלטות ספציפיות של גורמי אכיפת חוק, כגון שופטים ושוטרים, והן 

כלפי דרישות החוק בחיי היום-יום. 

ונכונות לשתף פעולה עם הרשויות,  הציבור  חוק מצד  גורמי אכיפת  ולהחלטות של  לחוק  ציות  האם 

מובנות מאליהן? המציאות היום-יומית של חיינו מלמדת שלא כך הדבר. עבירות על חוקי התעבורה, 

המיסוי וזכויות היוצרים באינטרנט מתבצעות מדי יום ע"י אזרחים רבים. מחקרים מראים שגם דרישות 

ולעיתים בסירוב  –שוטר, נתקלות לא פעם בהתנגדות  והחלטות של שוטרים במסגרת מפגשי אזרח 

מצד האזרח. חוקרים מעריכים שבמהלך כ- 22% מהאינטראקציות בין אזרחים לשוטרים בארה"ב, 

.(Tyler, 2009) נתקלים האחרונים בחוסר היענות מצד האזרחים

מה מוביל אזרחים לחוש שהמשטרה הנה סמכות לגיטימית, שיש לציית לה ולהיענות לדרישותיה? סאנשיין 

המודל  (Sunshine & Tyler, 2003) טוענים כי קיימות שתי תפיסות מרכזיות להבנת הנושא:  וטיילר 

בהבנת  שעסק  הפסיכולוגי  מהמחקר  נבעו  אלה  מודלים  ההליכים.  הוגנות  ומודל  האינסטרומנטלי  

מושגי ההוגנות ("fairness" ) והצדק )"justice"(. לצורך הבנת המודלים, נדון מעט בהתפתחות שעבר 

לגבי  להבנת תפיסות  המודלים  ממנו  צמחו  בו  ובאופן  לאורך השנים  ההוגנות  מושג  המחקר בתחום 

לגיטימיות המשטרה.

תפיסות הוגנות וצדק

החלוקתי  הצדק  תיאוריות  היא  האדם  של  ההוגנות  תחושת  בהבנת  העוסקת  מרכזית  תפיסה 

(Distributive Justice). צדק חלוקתי עוסק בשאלה עד כמה תוצאה מסוימת )החלטה, פעולה(, 
נתפסת כהוגנת ע"י אלה שנחשפו אליה. תוצאה עשויה להיות, החלטה על גובה שכר, קידום, ענישה 

בעיקר  החלוקתי התפתח  הצדק  בנושא  המחקר   .(Choen- Charash & Spector, 2001) וכד' 

("equity") להבנת  (Adams, 1965) שהציע את תיאוריית ההוגנות  על בסיס עבודתו של אדמס 

זו, עובד בארגון מחליט אם תוצאה כלשהי הנה צודקת או  מושג ההוגנות בארגונים. על פי תיאוריה 

הוגנת עבורו ע"י חישוב היחס שבין התרומה שלו )השכלה, אינטליגנציה, ניסיון(, לתוצאה שהוא הפיק 

)שכר, דרגה, הערכה( והשוואת תוצאת החישוב שלו להישגיהם של עובדים אחרים הנבחרים על ידו 

כמקור לייחוס (Coliquitt, Conlon, Wesson, Porter & Ng, 2001) ביסודן של תיאוריות הצדק החלוקתי 

עומדת ההנחה כי אדם תופס החלטה כהוגנת או צודקת במידה והשלכות ההחלטה נוחות עבורו או 

תואמות את ציפיותיו - במילים פשוטות, לאדם חשובה הוגנות, אך בהתייחס לתוצאה.

התקדמות חקר מושגי הצדק וההוגנות לאורך השנים הובילה לפיתוחה של תיאוריה מתחרה לתיאורית 

("procedural justice/fairness") . יסודה של תיאוריה זו  הצדק החלוקתי - תיאורית הוגנות ההליכים 

(Thibaut & Walker, 1975), אשר עסקו בשנות השבעים של המאה  בעבודתם של ט'יבאוט ו-וולקר 

הקודמת במחקר אמפירי של שיטות יישוב סכסוכים המערבות צד שלישי -– שיפוט, בוררות וגישור. על 

פי תפיסת החוקרים, יישוב סכסוכים מורכב משני שלבים: שלב הראיות )או הפרוצדורה המשפטית( 

ושלב ההחלטה. השיטות השונות ליישוב סכסוכים נבדלות הן באופיו של שלב הראיות הפרוצדוראלי 

)התנהלות על פי סדרי הדין בהליך שיפוטי, היעדר מגבלות פרוצדוראליות בגישור( והן באופיו של אופן 

קבלת ההכרעה בסכסוך )החלטה כפויה בבוררות ושיפוט, החלטה משותפת ומוסכמת בגישור(. 

במנותק  בסכסוך  הצדדים  של  תגובותיהם  על  הפרוצדורה  אופי  של  בהשפעה  התעניינו  החוקרים 

מההשפעה של תוצאות ההליך. הממצאים פורצי הדרך של מחקרם הראו כי הצדדים לסכסוך מצאו, 

פעמים רבות, את הוגנות הפרוצדורה כחשובה לא פחות מההכרעה בסכסוך. מידת ההוגנות שייחסו 

הצדדים לפרוצדורה של הליך יישוב הסכסוך נמצאה קשורה לשביעות הרצון שלהם מתוצאות ההליך 

גם במקרים בהם התוצאות נגדו את האינטרס האישי שלהם (Vidmar,1990). מחקרם הוביל לכינונה 

לתוצאה  שהוביל  )פרוצדורה(  התהליך  כמה  עד  בשאלה  העוסקת  ההליכים,  הוגנות  תיאוריית  של 

מוגדרת  ההליכים  הוגנות  התוצאה,  של  ההוגנות  כמידת  מוגדר  חלוקתי  שצדק  בעוד  כהוגן.  נתפס 

כמידת ההוגנות של התהליך שהוביל לתוצאה, ללא תלות באופי ההחלטה ובהשפעתה על האדם 

.(Choen- Charash & Spector,2001)
המחקר  לממצאי  כי  מהבנה  שהונעו  בתחום,  רבים  למחקרים  הובילה  ו-וולקר  ט'יבאוט  של  עבודתם 

יש השלכות משמעותיות על עיצובם והטמעתם של מנגנונים ליישוב סכסוכים. התפתחה ההכרה כי 

צדדים לסכסוך שאינם תופסים את הליך יישוב הסכסוך כהוגן, ימנעו מלהשתתף בו מרצונם ואם יאולצו 

להשתתף בו - לא יאמצו את הכרעות ההליך. בעוד שהמחקר הראשוני נערך בעיקר בקרב סטודנטים, 

מחקרי ההמשך בחנו את תפיסותיהם של אנשים ב- "עולם האמיתי", כגון יחסם של נאשמים בעבירות 

תנועה ועבירות קלות כלפי ההליך השיפוטי, תפיסותיהם של אזרחים לאחר אינטראקציה עם המשטרה, 

עבריינים מורשעים ועוד. 

לראיון  שקדמה  בשנה  שחוו  שיקגו  תושבי   652 עם  ראיונות  ערך   (Tyler, 1988) טיילר  לדוגמה,  כך 

אינטראקציה אישית עם המשטרה או בית המשפט. ממצאי מחקרו הראו כי תפיסת ההוגנות של ההליך 

שחוו האזרחים מול רשות החוק היוותה גורם מפתח בקביעת האופן שבו הם העריכו אותה. אזרחים 

יותר להביע הערכה חיובית כלפי  שחשו כי זכו ליחס הוגן מצידה של המשטרה או בית המשפט נטו 

רשויות אלה. יתרה מכך, המחקר הראה כי התרומה של הוגנות ההליך לניבוי הערכת האזרחים כלפי 

רשויות החוק הייתה גבוהה מזו של תוצאות ההליך החוקי או המשפטי. תרומה נוספת של המחקר הייתה 

ייחסו חשיבות להוגנות ההליך מול רשויות החוק ללא תלות  בממצא כי אזרחים בחברה האמריקנית 

במאפייניהם הדמוגרפיים.
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מודלים להבנת היענות הציבור לחוק ולמשטרה

שתי התפיסות המרכזיות להבנת תחושת ההוגנות של האדם במצבים של קונפליקט, קרי, תיאורית 

הצדק החלוקתי ותיאורית הוגנות ההליכים, הובילו להגדרתם של שני המודלים שמציעים סאנשיין וטיילר 

(Sunshine & Tyler, 2003) להבנת תפיסת לגיטימיות המשטרה והנכונות לציית לחוק ולשתף פעולה 
עם רשויות האכיפה: המודל האינסטרומנטלי להבנת היענות אזרחים לחוק, הנגזר מתיאוריית הצדק 

החלוקתי, ומודל הוגנות ההליכים הנגזר, מטבע הדברים, מתיאוריית הוגנות ההליכים.

המודל האינסטרומנטלי
התפיסה המקובלת והאינטואיטיבית גורסת כי מניעים אינסטרומנטליים הם שמובילים אזרחים לציית 

למשטרה ולחוק ולתפוס את המשטרה כלגיטימית. המודל האינסטרומנטלי להבנת לגיטימיות המשטרה 

תואם תפיסות מסורתיות בתחום אכיפת החוק, הגורסות כי אנשים יירתעו מלפעול בניגוד לחוק במידה 

והם יחששו מלהיתפס ולהיענש על מעשיהם. אסטרטגיות פעולה משטרתיות שמקורן בתפיסה זו מכונות 

אסטרטגיות הרתעה ("deterrence") והן מתבססות, בין היתר, על הגדלת מספר השוטרים המסיירים 

.(Silverman, 1999) ברחובות, ריבוי מעצרים והגברת האיום בשימוש בכוח אכיפה

סאנשיין וטיילר(Sunshine & Tyler, 2003)   מצביעים על שלושה גורמים מרכזיים המרכיבים את המודל 

האינסטרומנטלי להסברת ציות לחוק ולרשויות האכיפה ותפיסת המשטרה כלגיטימית: 

תפיסת הסיכון (Risk Perception) תפיסה של האדם ביחס לענישה שהוא עלול לחוות אם הוא יבחר 

שלא לציית לחוק או לרשויות האכיפה. תפיסה זו, מובילה אותו לציות או חוסר ציות, בהתאם למידת 

הסיכון שהוערכה על ידו. ההנחה היא שככל שרמת הסיכון נתפסת בעיני האזרח כגבוהה  יותר, כך 

תגבר נטיית האזרח לציית לחוק ולמשטרה.

תפקוד או ביצועי המשטרה (Police Performance) תפיסה בה מחזיק האדם ביחס לאפקטיביות של 

המשטרה בלחימה בפשיעה ובשמירה על הסדר הציבורי. ההנחה היא שככל שהמשטרה אפקטיבית 

יותר בתפקודה )בעיני האזרח(, כך הוא יהיה נכון יותר לציית לחוק ולמשטרה.

הוגנות חלוקתית (Distributive Fairness)–תפיסת האזרח ביחס למידת השוויוניות של חלוקת השירותים 

שהמשטרה מספקת לקהילות ולאנשים שונים בחברה. ההנחה היא שככל שההוגנות החלוקתית של 

המשטרה גבוהה יותר, כלומר משאבי המשטרה מחולקים באופן הוגן יותר, כך יראו האזרחים נכונות 

גבוהה יותר להיענות לדרישותיה.

על פי שלושת הגורמים של המודל האינסטרומנטלי, אדם מעריך כיצד התנהגותו  כלפי החוק ומוסדותיו 

מחליט  ובהתאם  מעשיו  של  ההשלכות  תהיינה  מה  מעריך  האדם  האישיים.  חייו  על  להשפיע  עשויה 

כי  אזרח שמעריך  כוחם:  ולהעצים את  אכיפה  גורמי  עם  פעולה  ולרשויות, לשתף  לחוק  לציית  האם 

סיכוייו להיתפס ולהיענש נמוכים במקרה של אי-ציות לחוק ולרשויות האכיפה, שסבור כי המשטרה אינה 

מתפקדת באופן אפקטיבי וששירותיה אינם מחולקים באופן שווה לכלל האזרחים, יראה נטייה גבוהה 

יותר לעבור על החוק )"אם אפשע לא אתפס"(,יבחר שלא לדווח על עבירות )"המשטרה לא יעילה אז 

למה שאדווח?"( ויימנע מלתמוך בהעצמת המשטרה )"הכוח שהם מקבלים מנותב באופן לא שוויוני"(. 

במילים פשוטות, המודל האינסטרומנטלי גורס שאדם בוחן "מה יצא לי מזה?", כלומר האם התוצאה 

היא לטובתו או לרעתו, ובהתאם להערכתו נקבעת דרך הפעולה שלו. 

מודל הוגנות ההליכים
מודל הוגנות ההליכים גורס כי לגיטימיות המשטרה קשורה לתפיסות הציבור ביחס למידת  ההוגנות 

ידי   על  תיתפס  שהמשטרה  ככל  נוקטת.  שהמשטרה  ולפעולות  להחלטות  המובילים  התהליכים  של 

הציבור כמי שמנהלת הליכים הוגנים, כך ייטה הציבור לתפוס את המשטרה כלגיטימית יותר ותגבר 

נכונותם של אזרחים לשתף פעולה ולסייע למאמצי המשטרה.  בניגוד למודל האינסטרומנטלי, העוסק 

באפקטיביות של המשטרה ובתוצאות המוקנות לאזרח מהעשייה המשטרתית, מודל הוגנות ההליכים 

מתמקד ביחס לו זוכה האזרח מצד המשטרה. טיילר (Tyler, 2004) הגדיר ארבעה מאפיינים מרכזיים 

של מודל הוגנות ההליכים: 

יותר בסיטואציות שמאפשרות להם להציג לגורמי  (Participation) - אזרחים שבעי רצון  השתתפות 

הרשות את תחושותיהם ואת האופן שבו הם תופסים את הסיטואציה. האפשרות שיש לאדם להביע 

את עמדתו בסיטואציה של קונפליקט מאפשרת לו לחוש כי הוא משפיע על ההחלטה המתקבלת. מכאן 

נובע כי רצוי ששוטר יאפשר לאזרח להביע את עצמו ויתן קול לתחושותיו בטרם הוא מקבל החלטה 

בעניינו.

ניטרליות (Neutrality)- אזרחים תופסים החלטות כהוגנות יותר כאשר הרשויות מקבלות את ההחלטות 

באופן אובייקטיבי ובלתי-מוטה. הם מצפים לקבל הזדמנות ויחס שווה מהרשויות. הערכת אזרחים את 

מידת הניטרליות שעמדה ברקע של קבלת ההחלטות מתווכת באמצעות שקיפות של התהליך. תהליך 

קבלת החלטות שקוף שבו הסיבות לקבלת החלטה ברורות נתפס כניטראלי יותר.

יחס מכבד(Respect and Dignity)  - אנשים מצפים ליחס בין-אישי מכבד ומנומס באינטראקציה שלהם 

עם רשויות החוק. התייחסות הולמת לאזרח כוללת גם מתן תחושה שהרשויות מתייחסות למקרה שלו 

ברצינות. אופי הטיפול לו זוכה האזרח משדר לאזרח מסר חשוב המשפיע על הסטטוס החברתי שלו 

ועל הערכתו העצמית. הצורך ביחס הולם מתחדד כשאדם נמצא בסיטואציה הרגישה והמורכבת שבה 

הוא קורבן לעבירה, אך הוא חשוב גם כאשר אדם משמש כעד או שהוא חשוד בביצוע פשע.

אמון במניעים  (Trust in the Motives)- אנשים תופסים הליכים כהוגנים כאשר הם מאמינים כי מקבלי 

ההחלטות פועלים ממניעים כנים ומכוונים לרווחתם ולטובתם. רשויות האכיפה יכולות להגביר את אמון 

האזרחים במניעים שלהן באמצעות מתן הסברים להחלטות המתקבלות והדגשת ההתמקדות בצורכי 

האזרחים העומדת בבסיס הפעולות הננקטות על ידן. 

הנדרשים  והניסיון  אין את ההכשרה  היישוב  מן  הינה של אדם  הוגנות ההליכים  מודל  יסוד של  הנחת 

כדי לקבוע אם החלטה או פעולה שנוקט גורם מקצועי הנה סבירה בנסיבות העניין )בקונטקסט של 

המשטרה  - מתן או אי מתן דו"ח תנועה, פתיחה בחקירה או סגירת תיק, מעצר חשוד או שחרורו וכד'(. 

בהיעדר אפשרות לשפוט באופן מקצועי את סבירות ההחלטה, נוטים אנשים לשפוט אותה בהתאם 

לאופי התהליך באמצעותו התקבלה ההחלטה. האפשרות להשתתף ולהביע קול במפגש עם השוטר, 

הערכה לגבי מידת הניטרליות שלו בקבלת ההחלטה, היחס שהוא מפגין כלפי האזרח במפגש עמו 

ומידת האמון שהאזרח מייחס למניעי השוטר הם הגורמים המעצבים את תפיסתו של האזרח ביחס 

למידת ההוגנות של תהליך קבלת ההחלטה. כך, עשוי האזרח להעריך החלטה מסוימת כהוגנת גם 

כאשר היא נוגדת את האינטרסים האישיים שלו )לדוגמה: קבלת דו"ח תנועה(. 
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השוואת המודלים       

כלגיטימית,  נכונות הציבור לתפוס את המשטרה  מודלים תיאורטיים להסברת  קיימים שני  כי  למדנו 

תחושה אשר תוביל בתורה לציות: המודל האינסטרומנטלי ומודל הוגנות ההליכים. כעת יש לבחון איזה 

מהמודלים מנבא בצורה טובה יותר את הערכת הלגיטימיות של המשטרה בעיני האזרחים.

סאנשיין וטיילר (Sunshine & Tyler, 2003) השוו בין שני המודלים באמצעות שני סקרים שנערכו בקרב 

קבוצה של 483 תושבי ניו-יורק, מתוכם 55% לבנים, ו- 45% בני מיעוטים )19% אפריקנים- אמריקאים 

ו-26% היספנים(. המחקר ביקש לבחון את הקשר בין תפיסת לגיטימיות המשטרה )המשתנה התלוי( לבין 

הערכת הוגנות ההליכים של המשטרה מחד והערכת היבטי הצדק החלוקתי ומשתנים אינסטרומנטליים 

אחרים מאידך )המשתנים הבלתי תלויים(. בנוסף, המחקר בחן את הקשר בין תפיסת הלגיטימיות של 

המשטרה מחד ובין גורמי המודל האינסטרומנטאלי מאידך, לבין מידת הנכונות לציית למשטרה, לשתף 

פעולה ולסייע למשטרה )דיווח על עבירות, סיוע בפענוח פשעים( ולהעצים את כוחה וסמכויותיה של 

המשטרה )תמיכה בפעילויות של המשטרה המכוונות למאבק בפשיעה(. 

לחוק,  לציית  התושבים  למחויבות  הנוגעות  שאלות  באמצעות  נמדדה  המשטרה  לגיטימיות  הערכת 

לאמון שלהם במשטרה ולרגשות שהם חווים כלפי המשטרה.

מאפייני המודל האינסטרומנטלי נמדדו באמצעות הערכות של הסיכון להיתפס בגין עבירה על החוק 

המשטרה  שירותי  בחלוקת  והשוויוניות  המשטרה(  )תפקוד  המשטרה  אפקטיביות  סיכון(,  )תפיסת 

לאוכלוסיות שונות בעיר )צדק חלוקתי(.

מאפייני מודל הוגנות ההליכים נמדדו באמצעות הערכות של מידת ההוגנות והמוכוונות לצורכי האזרחים 

המאפיינות את החלטות המשטרה )אמון במניעים(, יחסה לאזרחים )יחס מכבד(, היעדר הטיות ודעות 

קדומות בקבלת החלטות )ניטרליות( ומתן אפשרות להישמע ולהביע עמדה בטרם מתקבלת החלטה 

)השתתפות(. 

לדרישות  בהתאם  לפעול  לנטייה  הנוגעות  שאלות  באמצעות  נמדדו  המשטרה  לגיטימיות  השפעות 

החוק במספר תחומים )ציות לחוק(, נכונות לסייע למשטרה )שיתוף פעולה( ועמדות הנוגעות לתמיכה 

במשטרה וחיזוקה )העצמה(.  

של  הלגיטימיות  תפיסת  של  המרכזי  המנבא  שנערכו,  הסקרים  בשני  כי  מראות  המחקר  תוצאות 

מהראשון,  גדול  בפער  בעוצמתו,  השני  המנבא  ההליכים.  להוגנות  הנוגעת  התפיסה  היה  המשטרה 

היה תפקוד המשטרה בסקר הראשון והצדק החלוקתי בסקר השני. תפיסת הלגיטימיות של המשטרה 

נמצאה קשורה לנטייה לציית לחוק, לנכונות לשתף פעולה עם המשטרה ולתמיכה בהעצמת המשטרה, 

למשטרה.  התושבים  התייחסות  של  מסוימים  להיבטים  רק  קשורים  נמצאו  המשתנים  ששאר  בעוד 

החוקרים הסיקו כי התייחסותם של אזרחים למשטרה מושפעת באופן משמעותי מערכי יסוד חברתיים 

ושיפוטים אתיים ונורמטיביים, כדוגמת ערך לגיטימיות המשטרה, בעוד השפעתם של מניעים ושיקולים 

אינסטרומנטליים הנוגעים להשלכות של התנהלות המשטרה על האזרח, נמוכה יותר.  

תרשים מספר 1 - הגורמים המנבאים תפיסת לגיטימיות של המשטרה ותוצאות הלגיטימיות 

הערכת אפקטיביות המודלים 
המחקר של סאנשיין וטיילר (Sunshine & Tyler, 2003)  שתואר לעיל מראה כי מודל הוגנות ההליכים 

לגיטימיות המשטרה( את   )בתיווך משתנה  יותר מאשר המודל האינסטרומנטלי  מנבא בצורה טובה 

זוכות  אותה. האם מסקנותיהם  ולהעצים  פעולה  עמה  למשטרה, לשתף  לציית  אזרחים  של  נכונותם 

לתמיכה מממצאי מחקרים אחרים?

הערכת המודל האינסטרומנטלי
תפקוד  לאיכות  קשורה  למשטרה  לציית  הציבור  נכונות  כי  גורס  האינסטרומנטלי  המודל  כאמור, 

המשטרה. קשר כזה אכן נמצא במחקר של סאנשיין וטיילר(Sunshine & Tyler, 2003). למרות זאת, 

לא ברור האם שיפור בתפקוד המשטרה אכן מוביל לחיזוק הלגיטימיות של המשטרה בעיני הציבור. 

מחקרים מראים כי חדשנות בניהול שירותי המשטרה תרמו ככל הנראה לירידה נרחבת בהיקף הפשיעה 

כנגד  תלונות  פחות  הכוללת  השוטרים  במקצועיות  עלייה  לצד  בארה"ב,  מרכזיות  בערים  המדווחת 

שוטרים ופחות שימוש בכוח כנגד אזרחים. ממצאים אלה מרמזים כי ארגוני המשטרה בארה"ב הפכו 

לאפקטיביים יותר, אך למרות זאת, לא נמצא שיפור בנכונות האזרחים לשתף פעולה עם המשטרה 

.(Tyler, 2004)
מחקרים אחרים מראים כי במדינות רבות בעולם המערבי חלה ירידה עקבית בהיקפי הפשיעה בשנים 

האחרונות, אך הדבר לא העלה את רמת האמון במשטרות באותן מדינות. תופעה זו, המכונה בספרות 

"פרדוקס האמון במשטרה", מעלה ספק באשר לתפיסה כי קיים קשר ישיר וברור בין ירידה בפשיעה 

לבין אמון הציבור במשטרה )ברוכמן, גורן ובן זקרי, 2012(. נראה כי פרדוקס האמון במשטרה תואם 

גם את המתרחש בישראל. על אף שמסתמנת ירידה עקבית בהיקפי הפשיעה המדווחת בישראל החל 

משנת 2004 )השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל 2012(, מחקרים שונים שבחנו את אמון הציבור 

במשטרת ישראל מצאו כי לא חלה עלייה באמון הציבור התואמת את הירידה בהיקף הפשיעה לאורך 

שנים אלה. 
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המודל האינסטרומנטלי גורס גם כי קיים קשר בין תפיסת הסיכון של אזרחים )החשש שלהם להיתפס 

ולהיענש אם יעברו על החוק( לנכונותם להיענות או לציית לחוק ולמשטרה. כפי שתואר לעיל, תפיסה 

זו עומדת בבסיס אסטרטגיות ההתרעה המאפיינות, באופן היסטורי, את פעילות המשטרה )נוכחות 

ברחובות, מעצרים, הפעלת כוח וכד'(.  

אזרחים  להרתיע  שמטרתן  לאסטרטגיות  משמעותיים  חסרונות  מספר  מתאר   (Tyler, 2009) טיילר 

מלפעול בניגוד לחוק: ראשית, אסטרטגיות ההרתעה הינן יקרות מאד שכן, כדי לייצר תחושה בקרב 

הציבור כי קיים סיכוי גבוה להיתפס אם עוברים על החוק, נדרשת הפעלת שוטרים רבים לאורך זמן. 

הרתעה  אסטרטגיות  של  האפקטיביות  למידת  ביחס  משמעותי  ספק  עולה  שונים  ממחקרים  שנית, 

לצמצום הפשיעה. כך לדוגמה, בעיר ניו-יורק, בין השנים 2003- 2007 עלה מספר העיכובים של אזרחים 

("street stop") ב- 500%, אך רמת הפשיעה בעיר נותרה יציבה למרות הפעילות האינטנסיבית של 
המשטרה (Schulhofer, Tyler & Huq, 2011). אף שארגוני משטרה מקבלים את האחריות להיאבק 

בפשיעה, יכולת השליטה שלהם בגורמים המניעים אנשים להפוך לעבריינים חלקית בלבד והמשאבים 

מכל,  וחשוב  שלישית  כלל.  בדרך  מוגבלים  יעדיה  השגת  לצורך  המשטרה  ארגוני  לרשות  העומדים 

הסתמכות המשטרה וכלל רשויות החוק על אסטרטגיות הרתעה וענישה מקבעת מערכת יחסים בין 

חיוביים  יחסים המבוססים על ערכים  קונפליקט, במקום לעצב  על  לרשויות החוק המבוססת  הציבור 

משותפים כגון דאגה לרווחת הקהילה ושלומה. יחסים מבוססי הרתעה וענישה מובילים אנשים להתנגדות 

והימנעות מקשר עם רשויות חוק ומצמצמים את נכונותם לשתף פעולה עמם.

הערכת מודל הוגנות ההליכים
מזרול, בנט, דיוויס, סרגנט ומנינג  (Mazerolle,Bennett,Davis, Sargeant & Manning ,2013) ערכו 

ארגוני  שביצעו  ההליכים  הוגנות  מודל  את  התואמות  התערבויות  שכללו  מחקרים  של  שיטתי  ניתוח 

ועוד(.  קולם  לאזרחים להשמיע את  לאזרחים, מתן אפשרות  ומנומסת  )התייחסות מכבדת  משטרה 

הוגנות  מבוססות  התערבויות  של  והעקיפים  הישירים  היתרונות  את  להעריך  הייתה  החוקרים  מטרת 

הליכים. הניתוח נערך על שלושים מחקרים שהמידע הכלול בהם אפשר ביצוע מטה-אנליזה. הממצא 

העיקרי היה שהתערבויות משטרתיות שהכילו מרכיבים התואמים את מודל הוגנות ההליכים, הגבירו 

זו את  ניתן לשפר בדרך  כי  את תפיסת הלגיטימיות של המשטרה בעיני האזרחים. המחקר מראה 

שביעות רצון האזרחים, הביטחון שלהם ונכונותם להיענות למשטרה ולשתף עמה פעולה.

דוגמה למחקר הכולל התערבות על פי מודל הוגנות ההליכים הוא מחקרם של מזרול, אנטרובוס, בנט 

לבחון  ניסוי שדה במטרה  וטיילר(Mazerolle, Antrobus, Bennett & Tyler, 2012) . החוקרים ערכו 

כיצד התנהלות שוטרים התואמת את עקרונות מודל הוגנות ההליכים משפיעה על תפיסת לגיטימיות 

המשטרה בעיני האזרחים, הן ביחס לסיטואציה הספציפית של המפגש עם השוטר והן ביחס לתפיסת 

המשטרה באופן כללי. המחקר נערך במסגרת פעילות של משטרת קווינסלנד באוסטרליה לאיתור 

אקראיות  נשימה  בדיקות  המכונה  זו,  פעילות  במסגרת  אלכוהול.  השפעת  תחת  הנוהגים  אזרחים 

)RBT ןלהל Random Breath Testing(  שוטרים מורים לנהגים לעצור את רכבם ולנשוף לתוך מכשיר 
לשוטר  לציית  חוק,  פי  על  מחויבים,  הנהגים  מהמותר.  הגבוהה  אלכוהול  לרמת  אינדיקציות  המזהה 

ולהשתתף בבדיקה.

השוטרים שהשתתפו בניסוי וביצעו בדיקות נשימה אקראיות לנהגים הונחו לפעול באחת משתי דרכי 

RBT הסטנדרטי תאם את התנהלות השוטרים  ה-  הניסוי.  RBT בתנאי  או  פעולה: RBT סטנדרטי 

בשגרה והתאפיין במתן הנחיות בסיסיות לנהג על הבדיקה וחילופי דברים מינימליים בין השוטר לאזרח. 

ה- RBT הניסויי הורכב מתסריט שכלל את ארבעת המאפיינים של מודל הוגנות ההליכים: השתתפות, 

יחס מכבד, ניטרליות ואמון במניעים.

אמון  לעורר  לנהג את המניע לבדיקה כדי  הונחו השוטרים להסביר  הניסויי,   RBT ה-  לצורך עריכת 

במניעים של השוטר )הוצג לנהג נתון על מספר הנפגעים בתאונות בשל נהיגה בשכרות(; השוטרים 

הבהירו לנהג כי ההחלטה לעצור דווקא את רכבו התקבלה באופן אקראי, כדי להבהיר שהתנהלותם 

מתאפיינת בניטרליות; השוטרים התבקשו לפתוח בשיחה קצרה עם הנהג ולעודד אותו להביע רעיונות 

ועמדות בנוגע לבעיות של הקהילה שהמשטרה נדרשת לפתור, בכדי לאפשר השתתפות של הנהג 

במפגש; ולבסוף הונחו השוטרים להודות לנהג בסיומה של הבדיקה ולהביע הערכה על הזמן שהקדיש, 

כדי ליצור תחושה של יחס מכבד.

להערכת  שאלונים  שהכילה  קווינסלנד,  אוניברסיטת  מטעם  מעטפה  הנהגים  קיבלו  הבדיקה  לאחר 

כללי,  באופן  המשטרה  של  ההליכים  הוגנות  עברו,  שהם  הבדיקה  הליכי  להוגנות  ביחס  תפיסותיהם 

לגיטימיות המשטרה, נכונות לשתף פעולה עם המשטרה ושביעות רצון מהמשטרה. נתוניהם של 2,746 

 RBT חוו  נהגים   1,649 מתוכם  בניתוחים,  דבר  של  בסופו  נכללו  המחקר  במסגרת  שנבדקו  נהגים 

סטנדרטי ו- 1,097 נהגים חוו RBT בתנאי הניסוי. 

ההוגנות  הניסויי תפסו את  לתסריט  שוטרים בהתאם  ע"י  נהגים שנבדקו  כי  מראים  ממצאי המחקר 

יתרה  לבדיקה הסטנדרטית.  שנבדקו בהתאם  נהגים  של  מזו  יותר  כגבוהה  התהליכית של המפגש 

מכך, הנהגים שנבדקו בהתאם לתסריט הניסויי נטו להעריך את ההוגנות התהליכית של המשטרה 

באופן כללי )מעבר למפגש הספציפי עם השוטר בבדיקה( כגבוהה יותר בהשוואה לנהגים שחוו בדיקה 

סטנדרטית. חשיפה לתסריט הניסויי נמצאה קשורה גם להערכת לגיטימיות המשטרה כגבוהה יותר, 

המשטרה.  עם  פעולה  לשתף  נכונות  של  יותר  גבוהה  ומידה  מהמשטרה  יותר  גבוהה  רצון  שביעות 

ממצאים אלה מלמדים כי גם לאינטראקציה בודדת בין אזרח לשוטר עשויה להיות השפעה מרחיקת 

לכת ומקיפה על צורת ההתייחסות של האזרח כלפי המשטרה. המחקר מראה כי הנחיית שוטרים לפעול 

בהתאם לעקרונות של מודל הוגנות ההליכים יכולה להוביל אזרחים לתפוס את המשטרה כהוגנת יותר, 

לגיטימית יותר וראויה לשיתוף פעולה והיענות. 

על חשיבותו של מודל הוגנות ההליכים ניתן ללמוד גם מממצאי קבוצות מיקוד שנערכו לאחרונה בישראל 

במסגרת עבודת ייעוץ של חברת RAND (Saunders et al, 2013). המחקר עסק בשאלה מה קבוצות 

שונות של אזרחים חושבים על המשטרה וכיצד לדעתם יכולה  המשטרה לשפר את יחסיה עם הציבור. 

בדיון השתתפו ארבע קבוצות אוכלוסייה שונות: יהודים, עולים חדשים, ערבים וחרדים. האזרחים נשאלו, 

בין היתר, כיצד הם היו רוצים לראות את המשטרה משתנה. בטבלה הבאה מוצגים נושאים שהועלו ע"י 

האזרחים בדיון )סימון  בטבלה מעיד כי הנושא הוזכר לפחות פעם אחת בקבוצה(. נוסף על כך, לצורך 

העבודה הנוכחית אורגנו הנושאים שהעלו משתתפי קבוצות המיקוד סביב שני המודלים להבנת תפיסת 

המשטרה כלגיטימית - המודל האינסטרומנטלי ומודל הוגנות ההליכים, וצוין הגורם הקושר את הנושא 

שהעלו האזרחים לכל אחד מהמודלים:  

גיו
צי

לנ
ק ו

חו
ל
ת 

נו
ע
הי

ל
ר 

בו
צי

ל
ם 

ר
גו

ה 
מ

w :
ה

ר
ט

ש
מ

ה
ת 

מיו
טי

גי
ל



161 160
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

RAND טבלה מספר 1 - ממצאי קבוצות מיקוד במחקר

ציפיות לשינוי מס"ד

או לשיפור 

בהתנהלות 

המשטרה 

המודל קבוצת האוכלוסייה

האינסטרומנטלי

מודל הוגנות 

ההליכים עולים יהודים

חדשים

חרדיםערבים

 לכבד יותר או 1

להעניק טיפול טוב 

יותר 

לאזרחים

יחס מכבד

להיות2

 יותר 

קשובים או 

אמפטיים

יחס מכבד,

השתתפות,

אמון 

במניעים

זמן תגובה3

 קצר יותר

תפקוד המשטרה

להיראות רציניים 4

יותר )קשוחים, 

מפחידים, מעוררי 

כבוד(

תפיסת

 סיכון

הענקת ביטחון 5

אישי לאזרח

תפקוד המשטרה

מתן יחס שווה 6

לכולם

ניטרליות

מודעות 7

לתרבויות 

שונות

יחס

 מכבד,

אמון 

במניעים

)זמן  האינסטרומנטלי  המודל  כמאפיינות את  שזוהו  הציפיות  כי  לראות  ניתן   1 מעיון בטבלה  מספר 

תגובה, הענקת הביטחון, רצינות( הועלו 6 פעמים בקבוצות הדיון, ואילו הציפיות שזוהו כמאפיינות את 

פעמים   11 הועלו  שונות(  לתרבויות  ומודעות  שווה  יחס  מתן  אמפטיה,  )כבוד,  ההליכים  הוגנות  מודל 

הנושא היחידי  יותר הנו  יותר ולהענקת טיפול טוב  בקבוצות הדיון. יתרה מכך, הציפיה לסגנון מכבד 

ניתן  המהווה קונצנזוס בקרב כל ארבע קבוצות האוכלוסייה שיוצגו בקבוצות הדיון. מקבוצות המיקוד 

של  השוויוניות  ובמידת  מייצרת  שהיא  בהרתעה  המשטרה,  בתפקוד  לשיפור  ציפייה  לצד  כי  ללמוד 

מודל  ולהבנה של צרכיהם, כפי שחוזה  יותר  וקשוב  ליחס מכבד, אמפטי  שירותיה,  אזרחים מצפים 

הוגנות ההליכים.

מחקרים בישראל

שבין תפיסת  הקשר  את  בחנו   (Factor, Castilo & Rattner, forthcoming) ורטנר  קסטילו  פקטור, 

לגיטימיות המשטרה לגורמים של המודל האינסטרומנטלי ומודל הוגנות ההליכים במעין רפליקציה של 

מחקרם של סאנשיין וטיילר )2003( שתואר בהרחבה לעיל. החוקרים סקרו, בשנת 2009, באמצעות 

יהודים. המחקר שכפל בהצלחה את   809 ו-  ערבים   407 מתוכם  ישראלים,  אזרחים   1,216 הטלפון 

הוגנות  מודל  של  השפעתו  כי  מלמדים  וממצאיו  הישראלי  בקונטקסט  וטיילר  סאנשיין  שהציעו  המודל 

ההליכים על תפיסת לגיטימיות המשטרה חזקה יותר מהשפעתם של גורמי המודל האינסטרומנטלי. עוד 

נמצא כי תפיסת הלגיטימיות של המשטרה משפיעה באופן חיובי על התמיכה במשטרה. ממצא מעניין 

במחקרם הראה כי ההשפעה של גורמי המודל האינסטרומנטלי על תפיסת לגיטימיות המשטרה גבוהה 

יותר בקרב האזרחים הערבים בהשוואה לאזרחים יהודים. 

ממצאי מחקרם של פקטור ועמיתיו מהווים תמיכה לתפיסה הרואה את תחושת לגיטימיות המשטרה 

ולרשויות  לחוק  להיענות  הנכונות  של  הבנה  מרכזיים המאפשרים  כגורמים  ההליכים  הוגנות  והערכת 

האכיפה. עם זאת, המחקר מלמד גם  כי השתייכותם של אזרחים  לקבוצות אוכלוסייה שונות עשויה 

לגיטימיות  ולהערכת  למשטרה  היענות  המנבאים  לגורמים  האזרחים  שייחסו  למשקל  קשורה  להיות 

המשטרה. 

 Factor, Mahalel, Rafaeli &) וויליאמס  רפאלי  מהלאל,  פקטור,  בישראל,  שנערך  נוסף  במחקר 

 Williams, 2013) בחנו את הקשר בין נטייתם של אזרחים ישראלים להשתתף בהתנהגויות עבריינות 
תופסים  בו  האופן  לבין מספר משתנים, בהם  תנועה(,  עבירות  כביצוע  )שהוגדרו במחקר  ומסוכנות 

האזרחים את הוגנות ההליכים של משטרת ישראל. במסגרת המחקר נסקרו 1,260 אזרחים, מחציתם 

מיעוט  ומחציתם ערבים, המשקפים קבוצת  בישראל  הדומיננטי  יהודים, המשקפים את קבוצת הרוב 

לא דומיננטי במדינה. ממצאי המחקר מגלים כי בקרב קבוצת היהודים, תפיסת הוגנות ההליכים של 

המשטרה נמצאה קשורה באופן שלילי לנטייה לבצע עבירות תנועה )דרך הקשר של משתנה הוגנות 

ההליכים למשתנים אחרים - ראה בהרחבה במאמרם של פקטור ואחרים, 2013(. משמעות הממצא 

יותר בעיני חברי קבוצת היהודים במחקר כך פחתה נטייתם  היא שככל שהמשטרה נתפסה הוגנת 

לבצע עבירות תנועה. לעומת זאת, בקרב קבוצת הערבים, תפיסת הוגנות ההליכים של המשטרה לא 

נמצאה קשורה באופן ישיר או עקיף לנטייה לבצע עבירות תנועה. מחקר זה מצביע על כך שההשפעה 

של תחושת ההוגנות על הנכונות לציית לחוק אינה אחידה וברורה מאליה בקרב כל קבוצות האוכלוסייה

בישראל.

Jonathan-Zamir & Weisburd) ,3102 (בחן גם הוא את הקשר שבין  מחקר של יונתן-זמיר ווייסבורד 

אינסטרומנטלי(  )מודל  המשטרה  לתפקוד  ביחס  הערכות  לבין  המשטרה  של  הלגיטימיות  תפיסת 

ולהוגנות התנהלותה של המשטרה )הוגנות ההליכים( בקרב אזרחים ישראלים. מטרת המחקר הייתה 

לבחון האם השפעת המודלים השונים על תפיסת הלגיטימיות של המשטרה בעיני האזרחים משתנה 

כאשר האזרחים חיים במצב של איום בטחוני מתמשך. במסגרת המחקר, שנערך בשנת 2008, נסקרו 

312 תושבי העיר שדרות שחיו באותה תקופה תחת איום ירי טילים מאזור רצועת עזה ו- 1104 תושבי 

אזורים אחרים שאינם מאוימים ונערכה השוואה בין תפיסות תושבי שדרות לתפיסות שאר האזרחים.    

ממצאי המחקר מגלים כי בקרב תושבי שדרות, הערכת תפקוד המשטרה השפיעה באופן משמעותי 

יותר על תפיסת לגיטימיות המשטרה, בהשוואה לתושבי האזורים הלא מאוימים. עם זאת, השפעת 
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תחושת הוגנות ההליכים על תפיסת לגיטימיות המשטרה נמצאה דומה בקרב תושבי שדרות ושאר 

האזורים ונותרה הגורם הראשי לניבוי תפיסת הלגיטימיות. אמנם, במצב של איום מתחזק הקשר בין 

הערכת תפקוד המשטרה לתפיסת הלגיטימיות שלה, אך הדבר לא בא על חשבון הקשר בין תחושת 

הוגנות ההליכים לבין תפיסת הלגיטימיות של המשטרה. תחושת הוגנות ההליכים נמצאה כגורם המרכזי 

המשפיע על תפיסת הלגיטימיות של המשטרה גם במצב איום מתמשך כירי טילים. הדבר מלמד כי 

מהיחס,  יותר  מושפעת  המשטרה  לגיטימיות  מתמשך,  איום  של  במצב  הנתונים  אזרחים  בקרב  גם 

האכפתיות וההקשבה שלה הם זוכים מצד המשטרה ופחות מביצועי המשטרה והתוצאות שהיא משיגה. 

שבו  באופן  עוסק   (Jonathan-Zamir & Harpaz ,forthcoming) והרפז  זמיר  יונתן-  של  אחר  מחקר 

המשטרה עצמה תופסת את הלגיטימיות שלה בעיני הציבור. החוקרים התמקדו בשאלה כיצד קצינים 

במשטרת ישראל תופסים את הבסיס ללגיטימיות שלהם בעיני הציבור - האם הם מודעים לחשיבות 

שהציבור מייחס להוגנות ההליכים, או שהם מאמינים שהלגיטימיות שלהם מבוססת על איכות התפקוד, 

ההישגים וההרתעה שהם מייצרים. במסגרת המחקר נסקרו, במהלך המחצית השנייה של שנת 2011 

והמחצית הראשונה של שנת 2012, 290 קציני משטרה במגזר הייעודי )קציני שטח(; 142 קצינים נסקרו 

ב- 10 תחנות משטרה בהן הם משמשים כמפקדים ו- 148 קצינים נסקרו במהלך לימודיהם בתכניות 

ייעודיות לתואר ראשון או שני באוניברסיטת חיפה.

ישראל סברו כי שני הגורמים המרכזיים המשפיעים  ממצאי המחקר מגלים כי קציני שטח במשטרת 

על תפיסת לגיטימיות המשטרה בעיני האזרחים הם אכן הערכת ביצועי המשטרה במאבקה בפשיעה 

והערכת הוגנות ההליכים שלה. ממצא זה דומה לממצאי המחקרים שבחנו את הגורמים המשפיעים על 

תפיסת הלגיטימיות של המשטרה בקרב אזרחים, הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. עם זאת, 

נמצא כי קציני משטרה מאמינים שהלגיטימיות שלהם בעיני האזרחים קשורה בעיקר לאיכות התפקוד 

שלהם ולתוצאות שהם משיגים במאבק בפשיעה והרתעת עבריינים. אמנם, קציני המשטרה סבורים 

כי גם מידת ההוגנות של התהליכים שמקיימת המשטרה קשורה לתפיסת הלגיטימיות של הציבור, אך 

במידה פחותה מזו של איכות התפקוד והביצועים. 

ממצאי מחקר זה, העוסק באופן שבו קציני משטרה תופסים את הלגיטימיות שלהם בעיני הציבור, מעוררים 

עניין מיוחד לאור ממצאי המחקרים האחרים שנערכו בישראל על-ידי יונתן - זמיר ווייסבורד 

  Factor, et al, (forthcoming( ופקטור, קסטילו ורטנר (Jonathan-Zamir & Weisburd ,2013(

שתוארו לעיל. זאת, כיוון שבמחקרים אלה אשר בחנו את תפיסות האזרחים עצמם ביחס למשטרvvה 

בישראל, נמצא כי דווקא נושא הוגנות התהליכים הוא הגורם המרכזי המשפיע על תפיסת הלגיטימיות 

של הציבור ביחס למשטרה. החוקרים מציינים כי מממצאי המחקר עולה פער בין סדרי העדיפויות של 

האזרחים והציפיות שלהם מהמשטרה לבין התפיסות של קציני המשטרה המהווים, כמפקדים ומנהלים, 

גורם בעל השפעה משמעותית על אופן התנהלותה של המשטרה. פער זה עלול להוביל לחוסר שביעות 

רצון מצד ציבור האזרחים וליצירת ריחוק ועוינות שיחלישו את הקשר בין המשטרה לקהילה.

מממצאי המחקרים שנערכו בישראל ניתן לראות כי באופן כללי, בארץ, כמו בעולם, תפיסת הלגיטימיות 

של המשטרה והנכונות לציית לחוק, לסייע למשטרה ולהעצים אותה, קשורות למודל הוגנות ההליכים 

באופן מובהק יותר מהמודל האינסטרומנטלי. עם זאת, המחקרים מראים  כי עוצמת הקשר בין המודלים 

השונים לתפיסת לגיטימיות המשטרה עשויה להשתנות בהתאם להשתייכות האזרחים לקבוצות שונות 

באוכלוסייה. 

סיכום ומסקנות

הסקירה הנוכחית  עוסקת במושג לגיטימיות המשטרה, המוגדרת כתחושה של אחריות ומחויבות לציית 

לחוק, לקבל את החלטות המשטרה, לשתף פעולה עמה ולסייע לה לבצע את המוטל עליה. במסגרת 

העבודה הוצבו זו מול זו, שתי תפיסות-על העוסקות בשיטור ובדרכים להשיג היענות ושיתוף פעולה מצד 

סגנון החשיבה הקלאסי  האינסטרומנטלי, משקפת את  הציבור. התפיסה הראשונה שכונתה המודל 

של ארגוני האכיפה והחוק ומעמידה את אסטרטגיות ההרתעה )נוכחות, מעצרים, אכיפה בכוח( בלב 

העשייה המשטרתית. התפיסה השנייה שכונתה מודל הוגנות ההליכים, מתמקדת בגיוס שיתוף פעולה 

מצד הציבור באמצעות התייחסות מכבדת ואמפטית של השוטר לאזרח, הקשבה והסברה. מחקרים 

לציית  הציבור  נכונות  על  ומשפיעים  הלגיטימיות  לתפיסת  קשורים  המודלים  שני  כי  מראים  בתחום 

למשטרה, אך הקשר ההדוק יותר הוא למודל הוגנות ההליכים. 

חשוב לציין שככל מחקר, גם למחקרים בנושא לגיטימיות המשטרה קיימות מגבלות. מחקרים רבים 

בוחנים  ואינם  המשיבים  של  תפיסותיהם  את  המציגים  עצמי,  דיווח  שאלוני  על  מתבססים  בתחום 

התנהגות בפועל. כך לדוגמה, דיווח על נכונות לציית לחוק אינה מעידה בהכרח על כך שהמשיב אכן 

מציית לחוק במציאות. בנוסף, המודלים השונים שהוצגו בעבודה מציגים קשרים בין משתנים אך על פי 

רוב אינם מצביעים על כיוון וסיבתיות. כך לדוגמה, אף שזוהה קשר חיובי בין תפיסת הלגיטימיות של 

המשטרה בעיני אזרחים לבין הערכתם את מידת ההוגנות שלה, לא ניתן לומר באופן חד-משמעי אם 

הוגנות מובילה ללגיטימיות, כפי שגורס מודל הוגנות ההליכים, או שתפיסת לגיטימיות מובילה לתחושת 

הוגנות )מי שתופס את המשטרה כלגיטימית שופט את התנהלותה כהוגנת יותר(. ההשערות הנוכחיות 

וניסויים מוקדמים בנושא הוגנות התהליכים  בדבר כיוון הקשר נובעות מטענות תיאורטיות וממחקרים 

שתוארו בתחילת הסקירה. חוקרים כיום מנסים להתמודד עם חלק ממגבלות אלו, למשל על ידי ביצוע 

שוטרים  של  התנהגויות  לבחון  מאפשרות  כאלו  תצפיות  האמיתי".  "בעולם  בשוטרים  שטח  תצפיות 

ואזרחים בפועל ולהעריך את הגורמים המשפיעים על התנהגויות אלה ועל התוצאות שלהן

  (Jonathan-Zamir, Mastrofski & Moyal, forthcoming(

מצד  מכבד  ליחס  מצפה  האזרחים  ציבור  כי  ממנו  ללמוד  ניתן  בתחום,  המחקרים  מגבלות  אף  על 

השוטרים, מתן אפשרות להשתתפות והבעת עמדה, ניטרליות ושכנוע בצדקת המניעים של השוטרים. 

לגיטימיות המשטרה  להגביר את תפיסת  ביכולתו  מוגבל  מבוסס אסטרטגיות הרתעה  שיטור  ואילו 

בעיני האזרחים, והוא אף עלול להוביל לעוינות וחוסר שביעות רצון. מסקנה העולה מן הסקירה הנוכחית 

היא כי ניתן לחזק את לגיטימיות המשטרה בעיני האזרחים באמצעות הנחייה והדרכה של השוטרים 

הבאים במגע עם אזרחים לפעול בהתאם לעקרונות הוגנות ההליכים. תפיסה זו עשויה להציב אתגר 

בפני אלה המחזיקים בגישות הקרובות ברוחן לזו שמציג המודל האינסטרומנטלי, אך נראה כי הטמעתה 

היא צו השעה.
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ה השימוש במצלמות גוף במשטרת ישראל – 
מהלכה למעשה

טלי גורן1

תקציר 

ניכרת  השפעה  יש  שלילי,  למפגש  ובעיקר  אזרח,  לבין  שוטר  בין  למפגש  כי  עולה  מהספרות 

על מידת אמון הציבור במשטרה. נמצא כי אזרחים החווים אינטראקציה עם המשטרה מדווחים 

לרוב על מידת אמון נמוכה יותר במשטרה. ממצאים מלמדים שלמפגשים שליליים יש השפעה 

ניכרת גם על אוכלוסייה שלא חוותה קשר ישיר עם המשטרה )סמית 2004, סמית 2005, סמית 

כלים  לאמץ  החלו  בעולם  אלו, בשנים האחרונות משטרות  נתונים  לנוכח   .)2010 יוגב   ,2008

לבין  השוטר  בין  המפגש  אופי  את  לשפר  במטרה  אזרח,  שוטר  מפגשי  ותיעוד  ללימוד  שונים 

האזרח ובכך להגביר את אמון הציבור במשטרה. 

ניסוי  הבין-לאומית RAND ערכה  המחקר  חברת  בסיוע  ישראל  משטרת   2012 שנת  במהלך 

לתיעוד מפגשי שוטר – אזרח. במסגרת הניסוי השוטרים השתמשו במצלמות גוף לצורך תיעוד 

יתרונותיו של מחקר  ישראל את  היו שתי מטרות: האחת, להציג למשטרת  לניסוי  המפגשים. 

מעין זה על מנת שזו תוכל להעריך את התועלת הגלומה בכלי. המטרה השנייה הייתה לאפשר 

לבין האזרחים, במטרה לשפר את  בין השוטרים  לחוות את האינטראקציה  ישראל  למשטרת 

אופי המפגש ובכך להביא להגברת אמון הציבור במשטרה. 

ישראל, תוך התמקדות  זה במשטרת  ניסוי  ביצוע  אופן  להציג את  היא  זה  מטרתו של מאמר 

שעלו  ראשוניים  ממצאים  המחקר,  ביצוע  שלבי  המחקר,  רציונאל  בהם:  השונים,  בשלביו 

מהמחקר, מגבלות המחקר ובחינת היתכנות יישום הכלי במשטרת ישראל בעתיד. 

רקע 

המושגים אמון הציבור ותחושת הביטחון של האזרחים - שני מושגים השלובים זה בזה, מהווים 

שאינה  משטרה  דמוקרטית.  בחברה  משטרה  של  בתפקודה  וחשובים  מרכזיים  מרכיבים 

משימותיה.  את  ולמלא  לתפקד  תתקשה  הציבור  לאמון  זוכה  ואינה  ביטחון  תחושת  מספקת 

בשנים האחרונות מדינות רבות בעולם ומשטרות בפרט השכילו להבין סוגיה זו והחלו להשקיע 

משאבים רבים בלימוד ומדידה של הנושא, תוך פיתוח כלים לשיפור מדדים אלו. גם משטרת 

)גורן  לאזרח  השירות  ושיפור  משטרתית  להתייעלות  בפעילות  משאבים  משקיעה  ישראל 

וברוכמן, 2012(. כחלק ממאמצים אלו, ביצעה משטרת ישראל בשיתוף חברת המחקר הבין-

דש  על  שהוצבו  גוף  מצלמות  באמצעות  אזרח  שוטר  מפגשי  לתיעוד  מחקרי  RAND2 ניסוי  לאומית 

חולצות השוטרים.

1  רב-פקד ביח' לבקרה ותורה, אגף התכנון והארגון משטרת ישראל, בוגרת .M.A בסוציולוגיה ארגונית אוניברסיטת 

חיפה.
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מטרתו של מסמך זה היא להציג בפני הקוראים את אופן ביצוע המחקר ותוצאותיו. ביתר פירוט המאמר 

יבחן ששה נושאים מרכזיים:

הרציונאל לביצוע המחקר; . 1
תיעוד מפגשי שוטר אזרח - דוגמאות מהעולם; . 2
מתודולוגית המחקר; . 3
מגבלות המחקר;. 4
ממצאים מרכזיים; . 5
דיון ותובנות לגבי הטמעת השימוש במצלמות במשטרת ישראל.. 6

רציונאל המחקר 

והציבורי  ותיעוד חיי היום-יום, במרחב הפרטי  בשנים האחרונות, השימוש בטכנולוגיית הווידאו לצילום 

כאחד, הפך לנפוץ יותר ויותר. המצלמות משמשות למגוון מטרות: תיעוד אירועים וחשיפתם ברבים, 

הרתעת עבריינים ומניעת עבירות, חינוך ועוד. מהספרות עולה כי השימוש במצלמות הפך לנפוץ גם 

בעולם אכיפת החוק, זאת בעיקר בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות הניכרות בתחום )מזעור המצלמות, 

שיפור איכות התמונה, יכולת אחסון כמות גדולה של חומרים ועוד(. כיום, משטרות רבות בארץ ובעולם 

)קרוננפלד,  עבירות  ומניעת  החוק  אכיפת  לצורך  והתנועה  הסיור  בפעילויות  במצלמות  משתמשות 

 .)2013

משטרת ישראל, בשיתוף חברת המחקר RAND RANDערכה לאחרונה ניסוי מחקרי שמטרתו להרחיב את 

השימוש במצלמות במשטרת ישראל לטובת תיעוד האינטראקציה בין השוטר לבין האזרח. Kלהערכת 

וביתר  ולהעלאת אמון הציבור במשטרה.  זה עשוי להביא לשיפור פעילות המשטרה  החוקרים תיעוד 

פירוט, RAND RAND )2013( מציינים כי המחקר עשוי לתרום בתחומים הבאים: 

ראשית, המצלמה מתעדת באופן מדויק את המפגש בין השוטר לבין האזרח. כך היא מאפשרת לבצע 

תחקיר על האירוע לאחר סיום האירוע, בהתבסס על תיעוד מצולם ולא רק על זיכרון השוטרים בשטח. 

כפועל יוצא מכך הארגון יכול לבצע תהליך של למידה והפקת לקחים ולפתח מערכי הדרכה והכשרה 

המבוססים על סרטים אלה.

שנית, השימוש במצלמות על ידי שוטרים עשוי להוביל את השוטרים עצמם להתנהגות מקצועית ונאותה 

יותר כלפי האזרח. בחלוף הזמן, השינוי ההתנהגותי של השוטרים שמייצר השימוש במצלמה עשוי לחזק 

נוכחות המצלמות אף  (IACP, 2004). בדומה,  ואת אמון הציבור בה  את הלגיטימיות של המשטרה 

עשויה למתן את התנהגות האזרחים במהלך המפגש. 

לבסוף, נמצא כי השימוש במצלמות עשוי להביא להעלאת לגיטימיות המשטרה בעיני הציבור, זאת 

בזכות פעילות המשטרה לשקיפות כלפי הציבור והנכונות לחשוף את פעילותה ברבים. יתר על כן, לא 

אחת הצגה ברבים של מפגשים בעיתיים בין השוטר לבין האזרח )כגון: שימוש בנשק או הפעלת כוח(, 

עשויה לפתוח צוהר בפני הציבור לפעילות המשטרה ולחשוף התנהגויות תקינות של השוטרים )במידה 

והן מוצדקות( גם כשהתוצאות קשות.

 2 חברת RAND הנה חברת מחקר בין-לאומית שנשכרה על ידי המשרד לביטחון פנים ומשרד האוצר לביצוע מחקר  

החברה   של  והצרכים  הציפיות  מול  ישראל  משטרת  של  הפעולה  דרכי  "הערכת  בנושא  ישראל  במשטרת  עומק    
  הישראלית במאה ה- 21". במסגרת שאלה זו הוגדרו ארבע שאלות מחקר. אחת מהן עוסקת בנושא אמון הציבור 
  במשטרה. נושא זה נבחן באמצעות מספר כלים: קבוצות מיקוד עם אזרחים, ראיונות עם מומחי תוכן, ניתוח אמצעי 

 תקשורת ותיעוד מפגשי שוטר אזרח.

תיעוד מפגשי שוטר אזרח - דוגמאות מהעולם

דוגמאות מהעולם לשימוש במצלמות לצרכי עבודה

מצלמות הווידיאו שולבו לראשונה בניידות במהלך פעילות שיטור בארצות הברית בשנות ה-80, חלק 

ממאבק נגד תופעות של נהיגה פרועה ונהיגה בשכרות. מצלמות אלו, הותקנו ברכבי הסיור של שוטרי 

יעילותן של  תנועה ותיעדו את ההתרחשויות בעת המפגשים בין השוטר לבין הנהג. במהרה, הוכחה 

)קרוננפלד,  הסמים  בעבירות  המלחמה  לתחום  גם  בהן  השימוש  להתרחבות  הובילה  וזו  המצלמות, 

2013(. כשני עשורים לאחר מכן הוחל השימוש במצלמות הנישאות על גוף השוטר. מצלמות אלו שולבו 

לראשונה בפעילות משטרה בשנת 2005 בעיר פלימות'(Plymouth) שבדרום מערב בריטניה. שילובן 

נעשה במסגרת תכנית פיילוט בריטית, שביקשה לבחון את  המשמעויות  של הטמעת טכנולוגיה זו 

בפעילות היום-יומית של המשטרה. הפיילוט בפלימות' הצביע על  השפעה חיובית של המצלמות על 

ובעקבותיו  נגד שוטרים(  ותלונות  )בראשם אחוז כתבי האישום  אספקטים רבים בעבודת המשטרה 

הביאvה  הבריטי  הפרויקט  הצלחת  בריטניה.  ברחבי  נוספים  לאזורים   גם  במצלמות  השימוש  הורחב 

 (Laur, Leblanc, Stephen, Lane & ארגוני משטרה רבים ברחבי העולם לשלב מצלמות גוף בעבודתן

Taylor, 2010) כיום מאות משטרות בעולם עושות שימוש במצלמות בפעילותן. להלן מספר דוגמאות  
לשימוש מעין זה: משטרת סינסנטי בארה"ב ציידה את כל רכבי הסיור במצלמות, וזאת בעקבות תביעה 

זכויות אדם. מטרת השימוש במצלמות הייתה כפולה: להניע שוטרים  מאפליית  נגדם בגלל הפרת 

קבוצות מיעוטים ולספק כלי לvgrfהערכת התנהגות השוטרים כלפי קבוצות אתניות  שונות. הסרטים נותחו 

על ידי חוקריRAND RAND שתיארו בממצאיהם התנהגות מפלה של שוטרים   כלפי  קבוצות אתניות שונות 

)Ridgeway, Schell, Gifford, Saunders, Turner, Riley, & Dixon, 2009(. בשנת 2010 משטרת 

דאלאס הציבה מצלמות ב- 700 רכבי סיור, זאת בעקבות גידול  במספר תלונות האזרחים שנמצאו 

מוצדקות בדבר שימוש מופרז בכוח מצד שוטרים. ניתוח הנתונים בעקבות השימוש במצלמות מצא כי 

חלה ירידה במספר התלונות המוצדקות בגין שימוש בכוח מצד השוטרים. מפקד המשטרה דויד קנקל 

 )David Kunkle(  ציין כי   להערכתו  השימוש במצלמות הביא להעלאת אמון הציבור במשטרה. לדבריו 

"...פרסום תיעוד פעילות משטרה לציבור, הופכים את פעילות המשטרה )בעיקר בנושאים בעייתיים( 

לשקופים  ומובנים  יותר לציבור. הדבר גם מסייע ל- "טיהור" שם המשטרה במקרים רבים..."   

מספר מדינות בארה"ב )אוסטין, טקסס ובאוקלנד, קליפורניה( פתחו במחקרי גישוש שבהם מצמידים 

את  מעדים  למנוע  חקירה,  בWתיקי  לעדויות  להביא  מנת  על  זאת  קטנות,  מצלמות  השוטרים  לגוף 

 .(Saunders et.al,2013) האפשרות לחזור בהם מהצהרותיהם ועל מנת לתעד את פעילות המשטרה

קשיים ובעיות בשימוש במצלמות על ידי שוטרים  

מחקרים מהעולם שמתארים ניסויים של שימוש במצלמות על ידי שוטרים מפרטים גם קשיים והתנגדויות 

אפשריות בתחום. בין הבעיות הבולטות:

שינוי בהתנהגות השוטרים -  מודעות השוטרים למצלמות עשוי להביא לשינוי בהתנהגותם בכך לפגוע 

במקרים  גם  כי  עולה  בעולם  ממחקרים  כי  ציינו   RAND  MMמומחי מאידך,  ומסקנותיו.  המחקר  בממצאי 

תובנות  העלה  שהמחקר  הרי  שבהם שוטרים שיפרו את התנהגותם בעקבות השימוש במצלמות, 

רבות והציג לא מעט נושאים לשיפור בהתנהגות השוטרים. יתר על כן החוקרים ציינו כי לאחר שימוש 

ממושך במצלמות, השוטרים "התרגלו" למצלמות ושכחו מקיומן. הדבר הוביל לחזרה להתנהגות רגילה.
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תחילת  שוטרים,  על  מצלמות  הושמו  בהם  המקומות  במרבית   - למצלמות  השוטרים  התנגדות 

התהליך לווה בהתנגדויות מצד השוטרים ובחוסר נכונות מצדם לשתף פעולה. השוטרים חששו מתיעוד 

מלמד  הניסיון  זאת,  עם  המצולמים.  החומרים   על  נגדם, בהתבסס  אזרחיות  ומתביעות  התנהגותם 

כי חרף התנגדות ראשונית לשימוש במצלמות, עם חלוף הזמן התנגדות השוטרים למצלמות הומרה 

בתמיכה וגיבוי בתהליך זה, בשל הבנה שהמצלמות יכולות לסייע לשוטרים בהתמודדות מול האשמות 

אזרחים.

לשימוש    התנגדות  הביעו  בארה"ב  והאזרח  האדם  זכויות  מארגוני  חלק   - אזרח  בזכויות   פגיעה 

במצלמות. הם ציינו כי תיעוד אזרחים בשעתם הקשה בה הם נזקקים לסיוע משטרתי עלול לפגוע בצנעת 

הפרט. פתרון לקושי זה עשוי להינתן באמצעות קביעת כללים המבקשים לאזן בין צנעת הפרט לבין 

האינטרס הציבורי. לדוגמה, איסור פרסום התמונות ברבים, למעט מקרים שנעשה בהם שימוש בבית 

המשפט. ברבות הזמן נמצא כי גם ארגוני זכויות האדם החלו לתמוך בתיעוד המפגשים. עדות של העמותה 

בשימוש  לתמיכתם  לסיבות  צוהר  פותחת  האמריקאי  הקונגרס  בפני   (ACLU) האזרח  זכויות  לקידום 

 במצלמות: "...ה-ACLU ACLU תומך בשימוש במצלמות וידאו ברכבי משטרה שכן תיעוד פעילות המשטרה   

הנן    וידאו  מצלמות  אזרחים...  נגד  שוטרים  של  הולמת  הבלתי  ההתנהגות  את  להפחית   עשוי 

יכולות   המצלמות  האזרחים.  של  השמירה  כלב  משמשות  הן  המשטרה.  למעשי  אילמת   עדות 

(aclu.org)"...להגן על האזרח, אך גם לשמור על השוטר מפני האשמות שווא

מתודולוגית המחקר

במהלך שנת 2012 ביצעה משטרת ישראל בסיוע חברת המחקר RAND ניסוי מחקרי במסגרתו חוברו 

תוך  פירוט מתודולוגיית המחקר,  להלן  גדולות בארץ.  שוטרים בשתי תחנות  לחולצות  גוף  מצלמות 

התייחסות לשלביו השונים וסוגיות מרכזיות שעלו במהלך ביצוע המחקר: 

עבודת הכנה למחקר - כשלב מקדים לביצוע המחקר התבצעה עבודת מטה רחבה אשר במהלכה 

ניתנו האישורים הדרושים לביצוע המחקר, מצד גורמי הפיקוד במשטרה וביניהם אגף החקירות והמודיעין 

)אח"מ( והייעוץ המשפטי של המשטרה. גורמים אלה העלו לא מעט קשיים לגבי ביצוע המחקר, בדגש 

על פגיעה בצנעת הפרט של המצולמים והמשמעויות הנגזרות מן הצורך לשמר את החומרים המצולמים 

נוהל  נכתב  אלה  קשיים  עם  להתמודד  מנת  על  המשפט.  בבית  כראייה  לשמש  ידרשו  והם  במידה 

המפרט את אופן ביצוע המחקר בדגש על הגדרות ברורות של מותר ואסור במחקר. בין השאר, נקבע 

כי במחקר לא יצולמו אירועים בהם קטינים מעורבים ולא יצולמו אירועי אלימות במשפחה ועבירות מין. 

כמו כן, נקבע כי השוטרים ידווחו לאזרחים כי הם מצלמים את המפגש עימם במידה והמפגש התקיים 

במקום שאינו ציבורי.

תחנות שהשתתפו במחקר - לצורך ביצוע המחקר נבחרו שתי תחנות גדולות במרכז הארץ )האחת 

מרכזיים:  פרמטרים  בשני  תוך התחשבות  נבחרו  התחנות  מרכז(.  במחוז  והשנייה  אביב  תל  במחוז 

תחנות גדולות )שיש בהן מספיק ניידות סיור ומספר מספק של אירועים( ונכונות גורמי הפיקוד לשתף 

פעולה עם המחקר. 

אופן ביצוע המחקר -– המחקר בוצע במהלך חודש יולי 2012 ונמשך כחודש ימים. 

במסגרת המחקר נעשה שימוש בשש מצלמות גוף שהוצמדו לשוטרים בשתי תחנות, למשך שבועיים 

בכל תחנה. בתחנה אחת התנדבו שישה שוטרי סיור ותנועה להשתתף במחקר ובתחנה השנייה כל 

שוטרי הסיור נטלו חלק במחקר. 

שלוש  בכל  אירועים  תועדו  השנייה  בתחנה  ואילו  בוקר  במשמרת  רק  אירועים  תועדו  אחת  בתחנה 

המשמרות.   

השוטרים הונחו לחבר את המצלמות לדש חולצתם ולהפעיל את המצלמה רק בהגיעם לאירוע. בסיום 

האירוע הם התבקשו לכבות את המצלמה. כאמור, כאשר האירועים התרחשו ברשות הרבים, השוטרים 

לא היו מחויבים לדווח לאזרחים כי הם מצולמים.  

המחקר לווה לכל אורכו בנציג מטעם המטה הארצי. לנציג היו מספר משימות, בהן: הנחיית השוטרים 

לגבי אופן הפעלת המצלמות, תפעול שוטף של המצלמות והתמודדות עם בעיות טכניות, הורדת חומרי 

הצילום מהמצלמות למחשב ועוד. לבסוף, על הנציג היה לצפות בכל הסרטים ולוודא כי אין בהם פגיעה 

בצנעת הפרט. רק לאחר אישור זה הועברו הסרטים לחברת RAND RAND לצורך ניתוח. 

מתוך  אזרחים.  לבין  שוטרים  בין  מפגשים  כ-140  תועדו  המחקר  במסגרת   - הסרטים  מאפייני 

לשימוש3, כראויים  שהוגדרו  צפייה(,  שעות   10 של  )באורך  סרטונים   112 נמצאו  החומרים   כלל 

אולם רק ארבעים אחוזים מהם היו באיכות )צפייה ושמיעה( טובה.

מרבית הסרטים )80%( לא תיעדו מפגש שלם מתחילתו ועד סופו. כלומר, במרבית המקרים הפעילו 

השוטרים את המצלמות לאחר שהגיעו לאירוע או שכיבו את המצלמות במהלך המפגש. רק ב- 20% 

מהסרטים היה מפגש אחד שלם ורצוף מתחילתו ועד סופו. נמצאה שונות ניכרת בין הסרטים במשך זמן 

הצילום. החל מ- 30 שניות ועד ל- 40 דקות צילום. 

באוניברסיטה  פלילי  במשפט  מתקדם  לתואר  תלמידים  ידי  על  קודדו,  הסרטים   –- הסרטים  ניתוח 

העברית, וזאת על פי הנחיות מדוקדקות שקיבלו מנציגי RAND RANDובהתאם למדריך קידוד שנבנה לצורך 

המחקר. הקידוד התמקד בשבעה מדדים עיקריים:

מאפייני המשתתפים באירוע-השוטרים והאזרחים;. 1

תיאור המפגש;. 2

האופן שבו השוטרים הציגו את עצמם; . 3

אופן התקשורת של השוטרים עם האזרחים; . 4

אופן התקשורת של האזרחים עם השוטרים; . 5

האופן בו השוטרים הסבירו את מעשיהם ואת התהליכים; . 6

שביעות רצון נתפסת של האזרחים ביחס למפגש עם השוטרים. . 7

מגבלות המחקר

קיימות מגבלות למחקר זה ולממצאיו, עליהן יש לתת את הדעת. 

כאמור, המחקר שימש פיילוט ניסויי ומטרתו המרכזית הייתה להציג בפני משטרת ישראל את האפשרויות 

הגלומות בשימוש במצלמות. ככזה הוא לא התבקש לענות על כללי המחקר והניסוי המקובלים בעולם 

האקדמי. כפועל יוצא מכך, המחקר לא נערך על מדגם מייצג של שוטרים או תחנות, לא התקיימה 

קבוצת ביקורת, לא הוקפד על התנהגות אחידה של שתי הקבוצות שהשתתפו בניסוי והשוטרים יכלו 

לכבות ולהדליק את המצלמה על דעת עצמם. לבסוף, כל סרטון קודד על ידי אחת משתי מקודדות 

שונות ולא נעשתה בקרת איכות לעבודתן.

 3 סרטונים הוגדרו כראויים לשימוש במידה והם ארכו לפחות 30 שניות ואיכות הצילום והשמע שלהם איפשרה קידוד  

  מהימן של המפגש בין השוטר לאזרח.

ה
ש

ע
מ

ל
ה 

כ
ל
ה

מ
 -

ל 
א

ר
ש

ת י
ר
ט

ש
מ

ב
ף 

גו
ת 

מו
ל
צ
מ

ב
ש 

מו
שי

ה



173 172
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

הניסוי הציג בפני משטרת ישראל את היכולות הגלומות בשימוש בכלי ואת התייחסות הסביבה הפנימית 

והחיצונית למצלמות )לפירוט ראו בהמשך( ועל כן ראוי לתת עליהם את הדעת. עם זאת, הממצאים 

והמסקנות אינם ממצאים מייצגים, שמהם ניתן ללמוד ולהקיש על התנהגות השוטרים בכלל המשטרה 

ועל אופי המפגש בין השוטר הישראלי לבין האזרח. 

ממצאים מרכזיים

המעורבים במפגש שוטרים ואזרחים
ראשית נבחן מספר המעורבים במפגש,– מספר שוטרים, מספר אזרחים והאם באירוע היו מעורבים 

חשודים בעבירה כלשהי או אזרחים שביקשו סיוע מהמשטרה )הגשת תלונה, בדיקת רשיונות וכדומה(. 

היו  האירועים  מן   56% וב-  אחד  שוטר  מעורב  היה   )44%( שתועדו  המפגשים  מן  ממחצית  בפחות 

מעורבים שני שוטרים או יותר. באשר למעורבות אזרחים, – ב- 53% מהמפגשים היה מעורב אזרח אחד 

וב- 47% שני אזרחים או יותר. לבסוף, ב- 60% מן האירועים היו מעורבים חשודים בביצוע עבירה כלשהי 

)עבירת תנועה או עבירה פלילית(. 

נסיבות המפגש בין השוטר לאזרח
נבחנו הנסיבות )שהביאו( למפגש בין השוטר לבין האזרח.מחצית מהמפגשים היו בנושאי עבירות תנועה 

)של נהגים ושל הולכי רגל(. כשליש מהמפגשים היו בעקבות פנייה של אזרחים למשטרה. במקרה אחד 

המשטרה עצרה אזרח במהלך המפגש.

תרשים מספר 1- נסיבות המפגש )באחוזים(

50% 

31% 

19% 

 אחר תלונות אזרחים עבירות תנועה

אופי המפגש בין השוטר לבין האזרח
ניתוח הסרטונים מציג מפגשים חיוביים למדי בין השוטר לבין האזרח. ב- 75% מן המפגשים שתועדו, 

השוטרים הוערכו על ידי המקודדות ככאלו ששולטים באירוע ואף מגלים אמפטיה כלפי אזרח )לדוגמה, 

מהמפגשים   68% ב-  ילדיו(.  בנוכחות  אזרח  מלעצור  להימנע  מחליט  או  בוכה  אישה  מרגיע  שוטר 

השוטרים הקשיבו לתלונות או להסברים של האזרח וענו לשאלותיו. לבסוף, בכמחצית מן המפגשים 

)53%ׂׂׂ( השוטר הסביר לאזרח את מעשיו ואת העתיד להתרחש )לדוגמה: פירוט סוג העבירה שעבר, 

מה עליו לעשות על מנת לטפל בדוח(. בנוגע למקצועיות השוטר נמצא כי בלמעלה משני שליש מן 

המפגשים )69%( השוטרים נתפסו בעיני המקודדות כמקצועיים )ידעו לטפל באירוע, היו רגועים ולא 

הסלימו את המצב(. אולם ברבע מן המקרים השוטרים התווכחו עם האזרחים ובעשירית מן המקרים הם 

נהגו בחוסר כבוד והשתמשו בשפת רחוב כלפי האזרחים )לדוגמה, שוטר שקרא לאזרח "נשמה שלי"(. 

להקשיב  נטו  האזרחים  המפגשים  מן  שליש  בשני   - מהמפגשים  האזרחים  של  רצון  לשביעות  בנוגע 

ונהגו כלפיהם בכבוד. בשליש מן האירועים הביעו האזרחים אי שביעות רצון מהמפגש עם  לשוטרים 

השוטרים, ב- 37% מן האירועים האזרחים התווכחו עם השוטרים וב- 17% מן האירועים האזרחים הביעו 

חוסר כבוד והערכה כלפי השוטר )אזרחים צעקו על השוטר ואף העליבו אותו(.  

מסוימות  בעיות  והעלו  חיוביות  פחות  אינטראקציות  גם  תיעדו  הסרטונים  אלו,  חיובים  מפגשים  בצד 

לא  )לדוגמה,  האזרחים  עם  בוויכוח  עסוקים  היו  השוטרים  האירועים  מן  השוטרים. ברבע  בהתנהלות 

נתנו לאזרח לסיים לדבר(. בניתוח התנהגות השוטרים כפי שבאה לידי ביטוי בסרטונים, המקודדות 

העריכו שרק ב- 60% מן המקרים השוטרים אכן ניסו לפתור את הבעיה. בניתוח של התנהגות האזרח, 

המקודדות העריכו כי בפחות ממחצית המקרים )43%( תפסו האזרחים את השוטרים כמנסים לפתור 

את בעייתם. לבסוף, רק בשליש מהאירועים שתועדו הביעו האזרחים שביעות רצון מאיכות המפגש 

עם השוטר )לדוגמה, הבעת תודה או מחווה כלשהיא( ובשליש מהאירועים האזרחים לא הראו סימני 

שביעות רצון מאיכות המפגש.

אופי המפגש לפי תפקיד השוטר )שוטר סיור או שוטר תנועה( 
במסגרת ניתוח הנתונים בחנו החוקרים את ההבדלים בין שוטרי התנועה לבין שוטרי הסיור ואת עמדות 

הציבור כלפי שתי קבוצות אלה. 

תרשים מספר 2 - השוואת התנהגותם של שוטרי הסיור להתנהגות שוטרי התנועה )באחוזים(

מקודד חש 
שבעייתם 

 נפתרה

אזרחים חשו  
שבעייתם 

 נפתרה

שוטרים הסבירו  
 פעילות

שוטרים הפגינו  
 חוסר כבוד

שוטרים  
 הקשיבו לציבור

59% 57% 57% 

20% 

65% 70% 

44% 

65% 

7% 

85% 

 שוטר סיור שוטר תנועה

המקודדות  ידי  על  נתפסו  התנועה  שוטרי  הנבחנים  המדדים  במרבית  כי  עולה   2 מספר  מתרשים 

כשירותיים יותר בהשוואה לשוטרי הסיור. לדוגמה, ב- 85% מן המפגשים שוטרי התנועה הקשיבו לאזרח 

ואילו רק ב-60% מן המפגשים שוטרי הסיור הקשיבו לאזרח. בדומה, ב- 7% מן המקרים שוטרי התנועה 

הפגינו חוסר כבוד כלפי האזרח, לעומת 20% מן המקרים שבהם שוטרי הסיור הפגינו חוסר כבוד כלפי 

והתנועה, נמצא כי האזרחים  האזרח. מאידך, כאשר נבחנה התנהגות האזרחים כלפי שוטרי הסיור 
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נוהגים בכבוד רב יותר כלפי שוטרי הסיור בהשוואה להתנהגותם כלפי שוטרי התנועה. לדוגמה, בעוד 

וב- 50% מהמפגשים האזרחים הביעו חוסר שביעות רצון כלפי שוטרי התנועה הרי רק ב- 28% מן 

המקרים הם הביעו חוסר שביעות רצון כלפי שוטרי הסיור. 

דיון ותובנות לגבי הטמעת השימוש במצלמות במשטרת ישראל

ניסוי זה של שימוש במצלמות גוף על ידי שוטרים במשטרת ישראל נועד לשרת את המשטרה בשני 

אופנים; ראשית, הניסוי נועד לבחון אפשרות של שימוש במצלמות גוף על ידי שוטרי הסיור והתנועה. 

זה של  לבין האזרח. בפרק  בין השוטר  אופי המפגש  לגבי  נוסף  לימוד  כלי  להוות  נועד  הניסוי  שנית, 

זאת  במצלמות,  מהשימוש  ישראל  משטרת  הפיקה  אותן  מרכזיות  תובנות  מספר  נתאר  המאמר 

בהתייחס לשתי מטרות אלה. 

ראשית, מהניסוי עולה כי המצלמות מאפשרות הצצה ייחודית לאופן התנהגות השוטרים במהלך אירועים 

בזמן אמת וללא גורמי תיווך. ניתוח הסרטים אפשר לחוקרים ללמוד אודות אופי המפגש בין השוטרים 

לבין האזרחים, לבחון את רמת מקצועיות השוטר, יחס השוטר כלפי האזרח, שיתופי פעולה בין כוחות 

משטרה שונים באירוע נתון ועוד. ואכן, לאורך המחקר גורמי הפיקוד המקומיים והארציים גילו עניין רב 

בסרטים ולא אחת ביקשו לצפות בהם, בבואם לנתח אירועים ייחודיים שהתרחשו במהלך המשמרת 

או ככלי ללימוד פעילותם היום-יומית של השוטרים. חוקרי RAND מסכמים סוגיה זו באומרם כי הצגת 

מקצוע  גורמי  ידי  על  שלהם  מעמיק  וניתוח  המשטרה  ובתחנות  המשטרתיים  הספר  בבתי  הסרטים 

במשטרה –עשויה להוות כלי לאיתור טעויות ובעיות בהתנהגויות השוטרים בשטח ולהוות בסיס לבניית 

תכניות הדרכה והכשרה המבוססות על התובנות העולות מן הסרטים. כל אלו עשויים להביא לשיפור 

ניכר במקצועיות השוטרים ובאופי המפגש בין השוטר לבין האזרח.

שנית, מהספרות עולה כי שימוש במצלמות על ידי שוטרים מלווה בחששות מהתנגדות השוטרים לשימוש 

בכלי. קיים חשש כי השוטרים יראו במצלמות דרך לפקח על מעשיהם ולהגביל את פעילותם. כמו כן קיים 

חשש כי התיעוד ישמש ראיות נגד השוטרים בתביעות של אזרחים ובפניות למח"ש )מחלקת חקירות 

הפיקוד  מגורמי  חלק  מצד  ובהתנגדויות  בחששות  לוו  הניסוי  של  הראשונים  השלבים  ואכן,  שוטרים(. 

והתפוגגו. בחלק מן המקרים  ומהשוטרים עצמם. עם זאת, עם התקדמות הניסוי חששות אלה הלכו 

שוטרים שלא השתתפו בניסוי ביקשו לקבל מצלמות ושוטרים אחרים גילו נכונות להשתמש במצלמות 

יותר. לבסוף, למרות שלא נקבעה חובה לדווח לאזרחים על המצלמות, הרי לא  למשכי זמן ארוכים 

פעם נמצא כי כאשר חלה הסלמה באירוע ושוטר חש מאוים, השוטר דיווח לאזרח כי המפגש מצולם 

ומתועד, במטרה להביא להרגעת האירוע. בדומה, לא אחת כאשר אזרח דיווח לשוטר כי הוא מצלם 

את האירוע גם השוטר השתמש בכלי ודיווח כי גם הוא מתעד את האירוע. כלומר, יתכן שהשוטרים 

שהשתמשו במצלמות החלו לראות את היתרונות של כלי זה כדרך להרגעת אירוע וכתגובה לאזרח 

המבקש להרתיע את השוטר.  

שלישית, מהספרות עולה כי שינוי מוצלח של תרבות השיטור מחייב גם שינויים בשיטת ההערכה של 

RAND RAND מציינים כי ניטור פעילות השוטר הבודד מהווה כלי חיוני  (Mastrofski,1999). חוקרי  השוטרים 

ביצועיו,  על  בעיקר  הבודד  השוטר  את  מעריכה  ישראל  משטרת  כיום  ומקצועיותו.  ביצועיו  להערכת 

באמצעות הערכת עמיתים, הערכת מפקדים ומקבלי השירות. עם זאת, הספרות מדגישה כי לא ניתן 

להעריך את ביצועי השוטר רק בהתבסס על תוצאות פעילותו וגורסת כי יש למדוד את השוטר גם על 

דרך עבודתו. כגון: נימוס, אופן התגובה לאזרח, ייצוגיות ועוד. ניתוח הסרטים עשוי להוות מקור עשיר 

במיוחד ללימוד והערכת יכולות אלו של השוטר הבודד ולשמש כלי נוסף להערכת השוטרים ולאיתור 

שוטרים בלתי מקצועיים. 

עצמו  והניסוי  הנושא  לימוד  במצלמות,  מהשימוש  להפיק  יכולה  ישראל  שמשטרת  היתרונות  מלבד 

המחישו למשטרת ישראל כי קיימות לא מעט בעיות ומגבלות שיש לתת עליהן את הדעת בבואנו לשקול 

יוזכרו הבעיות המרכזיות, בהן: הצורך לשמר את כל החומרים  את הרחבת השימוש בכלי. בקצרה 

המתועדים לצורך קיום הליך משפטי; העלויות הגבוהות הכרוכות בכך והחשש כי שימוש רב בתיעוד 

המפגשים עלול לשחוק את משקל עדותו של השוטר בבית המשפט וליצור מצב בו היעדר של ראייה 

מצולמת תיתפס על ידי בית המשפט, כמחלישה משמעותית את טיעוני התביעה. לבסוף, גם ניתוח 

החומרים לא פשוט שכן הוא מחייב עיון בכמויות רבות במיוחד של חומר מצולם. 

סיכום 

מרתקת  הצצה  ישראל  למשטרת  אפשר  שוטרים  ידי  על  גוף  במצלמות  שימוש  של  זה  מחקרי  ניסוי 

להתנהגות השוטרים במהלך מפגש עם אזרחים. השימוש בכלי טומן בחובו מגוון אפשרויות והזדמנויות 

לייעול ולשיפור עבודת המשטרה, לאיתור ליקויים בעבודת השוטרים ולהתמקצעות הכוחות. כל אלו, 

עשויים לתרום באופן ישיר להעלאת אמון הציבור במשטרה. מאידך, קיימות לא מעט מגבלות )עקרוניות 

המציאות  אלו,  וקשיים  מגבלות  חרף  זאת,  עם  במשטרה.  במצלמות  השימוש  בהטמעת  וכלכליות( 

היום-יומית של המאה ה- 21 שבה המרחב הציבורי והפרטי כאחד מרושתים במצלמות, תחייב גם את 

המשטרה להיעזר במצלמות לתיעוד אירועים. לאור מציאות זו נראה שעל משטרת ישראל לבחון נושא 

יותר של  יותר שיהיה מבוסס על שימוש במצלמות גוף על כמות גדולה  זה באמצעות מחקר מעמיק 

שוטרים ולזמן רב יותר, תוך נטרול חלק ניכר ממגבלות הניסוי הנוכחי.   
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שיטור אפקטיבי בישראל במאה ה-21: 

סיכום עבודת ראנד ומשטרת ישראל
סמי קרוננפלד1

Vהקדמה

העומדים  והאתגרים  המשימות  עם  להתמודדות  ישראל  משטרת  של  היערכותה  במסגרת 

יריעה  רחב  מחקרי  פרויקט   2013-2010 השנים  בין  נערך   ,21 ה-  המאה  של  בישראל  בפניה 

בהשתתפות משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים, משרד האוצר ותאגיד המחקר האמריקאי 

.(RAND corporation) ראנד

תאגיד ראנד הינו בין גופי המחקר והייעוץ המובילים בעולם. ראנד הוקם עם תום מלחמת העולם 

והביטחון האמריקאית במהלך שנות העימות  והיה שותף מרכזי בעיצוב מדיניות החוץ  השנייה 

תשתיות,  כגון:  אזרחיים  לתחומים  גם  עיסוקו  תחומי  את  הרחיב  השנים  במהלך  הבין-גושי. 

חינוך, חקלאות, בריאות ומאבק בפשיעה. גישתו המחקרית של התאגיד היא בעלת אוריינטציה 

(system-analysis) ועל שימוש  של פתרון בעיות ומתבססת על מתודולוגיה של ניתוח מערכתי 

במגוון דיסציפלינות, החל ממדעים מדויקים וחקר ביצועים וכלה במחקר היסטורי איכותני. נושא 

    (RAND center on quality   policing) "האכיפה והשיטור מנוהל על ידי "מרכז ראנד לשיטור איכותי

שהוקם ב- 2006 ומתמחה בייעול ושיפור עבודתם של ארגוני אכיפת חוק.

הישראלית  החברה  ועם  ישראל  עם משטרת  היכרותו  אשר  ישראלי,  לא  גוף  ראנד  של  היותו 

עמוק  בלימוד  עבודתם  את  להתחיל  התאגיד  של  המחקר  צוותי  את  חייבה  שטחית,  היתה 

צוותי  נפגשו  כך  לשם  פועלת.  היא  שבה  הסביבה  ושל  ישראל  משטרת  פעילות  של  ודקדקני 

נושאיות  עבודה  קבוצות  ויצרו  סיורי שטח  ערכו  ובקהילה,  דמויות מפתח במשטרה  עם  ראנד 

שכללו אנשי משטרה מקומיים. על בסיס מחקר ראשוני זה נבחרו מרכזי הכובד של הפרויקט 

וגובשו המתודולוגיות ושיטות המחקר הרלוונטיות. מאמר זה מסכם את עיקרי פרויקט המחקר 

RRבמשטרת ישראל, התובנות שהמחקר העלה וההמלצות היישומיות הנגזרות  r R RAND A של חברת

.A A S(Saunders et al, 2013) DRAND מהעבודה, כפי שהן משתקפות בדו"ח המסכם של חוקרי

שיטור אפקטיבי במאה ה-21: מסגרת קונספטואלית

שאלת המחקר שעמדה בבסיס הפרויקט ביקשה לברר מהם הצעדים שמשטרת ישראל צריכה 

לבצע כדי לספק שיטור אפקטיבי בישראל של המאה ה-21. לשם כך הוגדר על ידי אנשי ראנד 

וצוות ההיגוי של הפרויקט, מודל קונספטואלי הפורט את מרכיביו של שיטור אפקטיבי מודרני.

 

 m 1צוער במדור מחקר וסטטיסטיקה, מחלקת אסטרטגיה, אגף תכנון וארגון משטרת ישראל, בוגר .M.A ביחסים בין   

  לאומיים, האוניברסיטה העברית.

ל
א

ר
ש

ת י
ר
ט

ש
מ

ד ו
אנ

ר
ת 

ד
בו

ע
ם 

כו
סי

 :
2
1
ה-

ה 
א

מ
ב

ל 
א

ר
ש

בי
בי 

טי
ק
פ

א
ר 

טו
שי



179 178
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר
העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקר
העיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקר העיקר במחקרהעיקר במחקרהעיקר במחקר

העיקר במחקרהעיקר במחקר

srהמודל גורס כי עבודת משטרה אפקטיבית הינה בראש ובראשונה תוצר של סינתזה בין יעילות 
משטרתית לבין תמיכה ציבורית מצד הקהילה אותה הארגון משרת )ראה תרשים מספר1(2.

תרשים מספר 1- מודל קונספטואלי של שיטור אפקטיבי במאה ה-21

יעילות משטרתית
  - שיעור פשיעה

  - אחוז כתבי אישום
  - סדר ציבורי

תמיכה ציבורית
  - אמון הציבור

  - שביעות רצון ציבורית
  - שיתוף פעולה ציבורי

שיטור אפקטיבי

יעילות משטרתית )שיעור פשיעה נמוך, אחוז כתבי אישום גבוה ושמירה על סדר  בעוד שהקשר בין 

כגורם  ציבורית  תמיכה  של  השילוב  רבה,  במידה  טריוויאלי  הינו  המשטרה  אפקטיביות  לבין  ציבורי( 

נובעת משתי  הציבורית  ודורש הבהרה. חשיבותה של התמיכה  מובן מאליו  אינו  אינהרנטי במשוואה 

סיבות מרכזיות: הראשונה, ברמה האופרטיבית, שיתוף פעולה מצד הקהילה הינו אלמנט חשוב ומרכזי 

בפעילותה השוטפת של המשטרה. המשטרה מתבססת על תלונות ודיווחים מצד הציבור כמקור מידע 

מרכזי בדבר התרחשותם של עבירות ופשעים. כמו כן, במקרים רבים הקהילה יכולה לספק לחוקרי 

המשטרה מידע אשר עשוי להכווין ולקדם את חקירותיהם. בנוסף לכך שיתוף פעולה והכרה בסמכות 

הציבורי.  על הסדר  לשמור  ביכולתה של המשטרה  מרכזיים  אלמנטים  הינם  הציבור  מצד  המשטרה 

שנית, בהיעדר תמיכה ציבורית צפוי להיווצר מצב שבו על אף שהמשטרה עומדת בהצלחה במדדים 

פורמאליים ואובייקטיבים של אכיפה ושיטור יעיל, היא עדיין תיתפס בעיני חלקים נרחבים באוכלוסייה 

כבלתי אפקטיבית וככושלת ביצירת תחושת ביטחון אישי וציבורי. במקרים רבים התפיסה הציבורית 

הסובייקטיבית של אפקטיביות המשטרה חשובה כמו המציאות בשטח. גורמים אלו הופכים את התמיכה 

הציבורית לאלמנט בעל השפעה מרכזית על יעילות המשטרה ועל האפקטיביות שלה.

גיבוש המודל הקונספטואלי הוביל את צוותי הפרויקט למקד את תכנית המחקר בשני אפיקים מרכזיים: 

תפיסת הציבור את משטרת ישראל ומידת היעילות האופרטיבית של הארגון. 

 2 אך פרט לשני הגורמים הנ"ל, ישנם גורמים נוספים אשר משפיעים על אפקטיביות המשטרה, גורמים אשר למשטרה 

   אין בהכרח שליטה והשפעה עליהם. לדוגמה: המצב הסוציו-אקונומי במדינה, מאפיינים תרבותיים, סביבה ביטחונית 

  ולחצים תקציביים.

הערכת תפיסת הציבור את משטרת ישראל

ניתוח  המחקר  צוותי  ערכו  בישראל,  הציבור  לבין  המשטרה  בין  היחסים  מהות  את  להבין  מנת  על 

מעמיק של המגמות הקיימות בדעת הקהל הישראלית ביחס לפעילות המשטרה. זאת בעזרת שימוש 

ומעצבי דעה3;  ניתוח ראיונות עומק עם אישי מפתח  אינטגרטיבי במספר מתודולוגיות מחקריות:)1( 

 )2( ניתוח העיסוק התקשורתי במשטרה; )3( ניתוח של קבוצות מיקוד של אוכלוסיות שונות בישראל;

שיקוף  על  דגש  הושם  הנ"ל  בכל אחד מהמחקרים  שוטר-אזרח4.  וידאו של מפגשי  צילומי  ניתוח   )4(

וזאת על מנת לקבל תמונה מקיפה ומעמיקה של  המבנה הדמוגרפי והאתני של החברה הישראלית 

תפיסת המשטרה בקרב המגזרים השונים המרכיבים את החברה הישראלית.

המחקר העלה כי הציבור בישראל מזהה אלמנטים חיוביים רבים בפעילותה ובהתנהלותה של המשטרה. 

החותר  כארגון  וגם  ביטחוניים,  ואיומים  פשעים  של  רחב  במגוון  בטיפול  כיעילה  נתפסת  המשטרה 

ושיפור אך לא תמיד מקבל  את המשאבים הנחוצים לשם כך. אלמנטים שליליים שעלו  להתייעלות 

במחקר מצביעים על כך שהמשטרה נתפסת במידה רבה כלא מקצועית דיה ולא עומדת במשימתה 

נוסף שעלה התייחס לרמת השירות של השוטר  המרכזית - מתן תחושת ביטחון אישי. מוטיב שלילי 

לאזרח, כאשר בקרב מגזרים מסוימים )ערבים, חרדים ועולים( אף קיימת תחושה כי קיים חוסר שוויון 

ויחס מפלה בטיפול המשטרתי.

נוסף על הניתוח של תפיסות הציבור את המשטרה בחנו צוותי ראנד את האספקטים המרכזיים אותם 

ציין הציבור כדרושי שיפור, בהם: יחס מכבד יותר כלפי האזרח, אמפתיה וקשב, זמן תגובה מהיר יותר, 

חיזוק מקצועיותו של השוטר בשטח, הגברת תחושת הביטחון האישי, מתן יחס שוויוני לכלל המגזרים 

באוכלוסייה ומודעות גבוהה יותר להבדלים ופערים תרבותיים. 

הניתוח האינטגרטיבי שערכו צוותי ראנד בנוגע לתפיסתו של הציבור את המשטרה הציף את הנושאים 

העיקריים בפעילות המשטרה, אשר מטרידים את הציבור בישראל. נתונים אלו מהווים בסיס עליו ניתן 

לגבש אסטרטגיות יעילות וממוקדות לחיזוק התמיכה הציבורית במשטרה ולהגברת האפקטיביות של 

הארגון. 

ואנשי  בעמותות  פעילים  הפלילי,  והעולם  המשטרה  בסיקור  העוסקים  תקשורת  אנשי  ביניהם  אישים,   41 רואיינו    3 

   אקדמיה החוקרים את עבודת המשטרה.  

4  המפגשים צולמו בידיעת האזרח באמצעות מצלמות שהורכבו על כיס של חולצת השוטר.
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ניתוח סוגיות אופרטיביות נבחרות 

חלקו השני של המחקר התמקד בניתוח אספקטים אופרטיביים שונים באסטרטגית ההפעלה והבנייה 

של הכוח המשטרתי, ובהשוואתם לאלו הקיימים ברשויות אכיפה במדינות אחרות. אנשי ראנד בדקו 

לאירועים,  תגובה  של  אסטרטגיות  מיעוטים,  קהילות  בקרב  ואכיפה  שיטור  הכוח,  בניין  בהן:  סוגיות 

שימוש במתנדבים במהלך פעילות משטרתית, הפעלה וניהול של מוקדי חירום ומדידת ביצועים. 

נושא מרכזי אחד שעלה בחלק זה של המחקר, והשפיע על עיצוב ההמלצות הסופיות היה סוגית בניין הכוח 

 ברמת התחנה. במסגרת בחינת נושא זה, צוותי המחקר השוו בין תחנות ישראליות לבין גופים דומים

בארצות הברית5. מההשוואה עלה כי סך כל התקנים בתחנת משטרה אמריקאית  גבוה בשליש מסך 

התקנים בתחנה ישראלית. עוד עולה מההשוואה, כי בישראל תקני החוקרים ואנשי המודיעין בתחנות 

גבוהים כמעט פי שניים מאשר בארצות הברית ותקינת שוטרי הסיור בישראל נמצאת בחסר משמעותי. 

הינם  הסגל  ושאר  שוטרים  הינם  בתחנה  השכר  ממקבלי  שליש  כשני  רק  הברית  בארצות  כן,   כמו 

אזרחים. לעומת זאת בישראל כמעט כל  המשרות בתחנה מאוישות על ידי אנשי משטרה. על פי צוותי 

ראנד, מתן מענה נכון לסוגיות אלו עשוי לייעל את עבודתה של תחנת המשטרה ואת השירות לאזרח. 

נושא נוסף שצוותי ראנד בחנו לעומק הוא סוגיית ההרתעה. על מנת לעמוד על מידת ההרתעה קיימת 

בישראל, התמקדו החוקרים בניתוח ההרתעה שיוצרות ניידות סיור חולפות6. המחקר בחן את הקשר בין 

מעבר של ניידת סיור לבין רמת הפשיעה באזור בו חלפה בטווחי זמן שונים, תוך ניטור גורמים משפיעים 

כגון שעה ביום, סוג העברה וקרבה לתחנת משטרה.

המחקר העלה כי לא קיימת ירידה מובהקת במספר דיווחי הפשיעה מיד לאחר מעבר ניידת, לעומת 

מספר הדיווחים שהתקבלו יום אחרי ושבועיים אחרי. מעבר לכך, התוצאות אף הצביעו על עלייה קלה 

אך מובהקת סטטיסטית בשיעורי הפשיעה מיד לאחר מעבר ניידת. ניסוי מוגבל זה אומנם מעיד על 

הרתעה נמוכה יחסית, אך לא ניתן להסיק ממנו כי הרתעה אינה קיימת כלל.

ניתן לראות כי צוותי הפרויקט בחנו אספקטים רבים ומגוונים של עבודת המשטרה בישראל ושל יחסיה 

עם הקהילה והציבור במדינה. על סמך מחקריהם גיבשו אנשי ראנד המלצות, אשר לשיטתם יחזקו את 

יכולתה של המשטרה לספק שיטור אפקטיבי בישראל של המאה ה-21.

 5 השוואה התקיימה אל מול ישויות מלאכותיות, אשר הורכבו מחיבור של מחוזות ותאי שטח שיחדיו יצרו ישות בעלת  

  מאפיינים סטטיסטיים )גודל אוכלוסייה, צפיפות, חלוקת גילאים ודפוסי פשיעה( דומים לעיר הישראלית הנבחנת.

6 דפוסי התנועה של הניידות נלקחו מתוך קובץ ה-noAVL (Automated Vehicle Location) AVLAa של משטרת ישראל.

המלצות ראנד
מתוך התובנות והממצאים שעלו ממחקרי העומק ומהניתוח המערכתי גיבשו צוותי ראנד שתי המלצות 

ישראל  משטרת  של  האפקטיביות  מידת  את  להעצים  עשויות  לשיטתם  אשר  מרכזיות,  מסגרת 

 (Procedural )ראה תרשים מספר 2(. ההמלצה הראשונה קוראת להטמיע מודל של "צדק תהליכי" 

(Justice בעבודת המשטרה כדרך לחיזוק התמיכה הציבורית בארגון. ההמלצה השנייה קוראת לאמץ 
אסטרטגיית הרתעה ממוקדת (Focused Dederance) ככלי לחיזוק היעילות האופרטיבית של הארגון.

תרשים מספר 2- המלצות ראנד לחיזוק האפקטיביות המשטרתית

  

הטמעת מודל של "צדק תהליכי"7 

מחקרים רבים מראים כי גם במקרים בהם התוצאה הסופית לא הייתה לטובתם, אזרחים נוטים להעריך 

באופן חיובי מפגש עם המשטרה כאשר הם חשים כי התהליך אותו עברו במהלך המפגש היה צודק 

צודק  לתהליך  זכה  כי  האזרח  תחושת   (Tyler, Boeckmann, smith & Huo, 1997; Tyler & Huo, 2002)

–- על האזרח להבין את ההיגיון מאחורי  מורכבת משילוב של מספר אלמנטים: )1( איכות ההחלטה 

החלטות השוטר ולהעריך אותן כניטרליות ועקביות; )2( איכות הטיפול –- על האזרח להרגיש כי קיבל 

יחס הוגן, מלוא זכויותיו כובדו וניתנה לו הזדמנות להביע את דעתו; )3( תום לב -– על האזרח להרגיש 

 Tyler & .(Wakslak, 2004) כי המשטרה פועלת בתום לב ומתוך שאיפה אמיתית לצדק והוגנות

 7  להרחבה על מודל "צדק תהליכי" ראה מאמר של אסף לאופר בנושא: "לגיטימיות המשטרה - מה גורם לציבור  

   להיענות לחוק ולנציגיו" בגיליון זה.  
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המשטרה,  כלפי  האזרח  תחושת  בעיצוב  התהליכי  הצדק  של  חשיבותו  ראנד,  חוקרי  של  לשיטתם 

יביא  כזה  מהלך  כאשר  בעבודתה,  תהליכי  צדק  של  אלמנטים  לחזק  ישראל  משטרת  את  מחייבת 

על  יותר.  לו לבצע את משימותיו באופן אפקטיבי  ויאפשר  הציבורית בארגון  והתמיכה  לחיזוק האמון 

בסיס תוצאות מחקרי השיח הציבורי שנערכו במהלך הפרויקט, המליצו צוותי ראנד על התמקדות בשני 

אלמנטים מרכזיים של צדק תהליכי:  

צדק והוגנות: על המשטרה לייצר בציבור תחושה כי אותם הנהלים, הפרוצדורות ודפוסי ההתנהגות  •

ותוך  או לזהות השוטר  בין אזרח לשוטר, זאת ללא קשר לזהות האזרח  מתקיימים בכל מפגש 

שימת דגש על מתן כבוד ואפשרות ביטוי לאזרח.

ופיקוח על מנת  • (accountability) בפני הציבור: על המשטרה למסד תהליכי בקרה  אחריותיות 

שקופים  להיות  חייבים  אלו  תהליכים  כאשר  נציגיה,  כל  מצד  והוגנת  צודקת  התנהלות  להבטיח 

ופתוחים בפני הציבור.

אנשי ראנד  הציעו לנקוט במספר צעדים אופרטיביים:

מדידת ביצועי המשטרה

ישנם שלושה תחומים מרכזיים אותם על המשטרה למדוד ולבחון באופן קבוע כחלק מהטמעת מודל 

הצדק התהליכי:

מעבודת   א.  הציבור  של  הרצון  שביעות  של  ושיטתית  קבועה  סקירה  הציבור:  רצון   שביעות 

)לדוגמה   במיוחד  בעיתיות  שוטר-אזרח  אינטראקציות  איתור  על  דגש  שימת  תוך   המשטרה, 

עיכוב של אזרח( וטיפול ממוקד בהן )לדוגמה פיתוח  מערכי אימון ייעודיים(.

וניתוח  ב.  בחינה   ידי  על  המשטרה  של  היושרה  מידת  את  לבחון  ניתן  המשטרה:  של    יושרה 

באופן  ערוך  ראנד  אנשי   ממליצים  כך,  לשם  בה.  הרווחות  הארגוניות  והנורמות  התרבות   של 

קבוע סקרים פנים-ארגוניים הבודקים את היחס לנהלים ולנורמות אתיות.

 מדידה אינדיבידואלית של שוטרים: רפורמות שנערכו ברשויות אכיפה בארצות  הברית ובעולם ג. 

הראו כי מדידה שיטתית של השוטר האינדיבידואלי הינה כלי יעיל  להצפת דפוסי התנהגות חריגים, 

אשר אינם עולים בקנה אחד עם נורמות הצדק, ההוגנות והמקצועיות הרצויות בארגון. בהקשר זה 

ממליצים ראנד על שילוב בין שתי שיטות מדידה.

עיכוב ד.  )בעיקר  אזרחים  עם  השוטר  מרכזיות: השיטה האחת כוללת ניתוח שיטתי של מפגשי 

יאו עצירת רכב( ובדיקת דפוסים חריגים המצביעים על יחס מפלה ובלתי הוגן כנגד קבוצה דמו

גרפית מסוימת. השיטה  השנייה מתבססת על שימוש במצלמה הנמצאת על בגדיו של השוטר 

אלמנטים  איתור  מאפשר  כזה  תיעוד  אזרחים.  עם  שלו  המפגשים  את  שיטתי  באופן  ומתעדת 

של שירות לקוי וחוסר מקצועיות. על מנת להעניק למדדים אלו תוקף  רשמי ומחייב, אנשי ראנד 

ממליצים לשקול את שילובם במערכת המדידה המשטרתית "מפנה".

שיפור השקיפות, ההיענות והמחויבות לקהילה

שקיפות ארגונית הינה כלי מרכזי לחיזוק האמון והתמיכה הציבורית במשטרה. על מנת   א. 

להגביר שקיפות זו צוותי ראנד  הציגו שתי המלצות מרכזיות:  

הפצה שיטתית של מידע בדבר פשיעה ופעילות המשטרה: קבוצות המיקוד והראיונות     

במסגרת הפרויקט, הראו כי הציבור בישראל רואה בחיוב את פעולות המשטרה   שנערכו   

נגד הפשיעה, את מאמציה לחיזוק הביטחון האישי ואת תהליכי  השיפור וההתייעלות אותם  

היא יוזמת. על מנת לחזק תפיסות חיוביות אלו, צוותי ראנד ממליצים לספק לציבור באופן     

קבוע ושיטתי מידע מפורט בנוגע לפעילות המשטרה ולתהליכי הייעול אותם היא עוברת.   

מידע זה יוכל לייצר שיח ציבורי רציונאלי יותר ביחס למשטרה, אשר יוכל לדחוק את השיח   

הרגשי המתקיים כיום. לשם כך ממליצים צוותי ראנד לחזק ולהרחיב את שימוש המשטרה    

במדיה חדשה וברשתות חברתיות כאמצעי להדגשת הישגי המשטרה ומגמות חיוביות     

בתחום הפשיעה וכערוץ תקשורת ישיר עם הציבור.   

פיקוח אזרחי: לעיתים אין די בדיווחים ובנתונים היוצאים מתוך המשטרה כדי להניח ספקות  ב. 

התמודדות עם בעיה   וחששות ציבוריות באשר ליעילותה והגינותה. דרך אחת המאפשרת   

זו היא הקמתם של מנגנוני פיקוח אזרחיים חוץ-משטרתיים. מנגנונים כאלו נתפסים בציבור    

כאובייקטיבים וחסרי פניות ועל כן ביכולתם להעניק לפעילות ולנתוני המשטרה גושפנקא   

ואימות חיצוני. במדינות כגון ארצות הברית, קנדה ובלגיה, וועדות פיקוח אזרחיות ממלאות    

מגוון רחב של תפקידים, ביניהם: טיפול בתלונות אזרחים, גיבוש המלצות מדיניות, גישור    

בין אזרחים למשטרה והפצה ואשרור של מידע (Finn 2001,). להקמת וועדת פיקוח אזרחית    

עשויות להיות השלכות חיוביות על אמון הציבור במשטרה. הקמתה של וועדה כזו, תוכל    

להגביר את השקיפות וליצור תחושה ציבורית כי המשטרה לוקחת אחריות על פעילותה    

ומבקשת לקדם נורמות של אכיפה הוגנת וצודקת. עם זאת, על מנת שיוזמה כזאת תצליח,    

כל אורגני משטרה HFHRMצריכים להתייחס לוועדה האזרחית כאל  שותפה לדרך ולא כאל "יריבה".  

מעודדים  הם  התהליכי.  הצדק  מודל  של  מרכזיים  אלמנטים  לחיזוק  מוכוונים  אלו  אופרטיביים  צעדים 

שקיפות, אחריות בפני הציבור ועמידה בנורמות מקצועיות ואתיות של שוטרים ומפקדים כאחד. ניסיון 

שנצבר ברחבי העולם מראה כי יישומם של צעדים כאלו באופן שיטתי וארוך טווח, מחזק את התמיכה 

הציבורית במשטרה ומגביר את אפקטיביות הארגון הן במדדים אובייקטיביים והן בעיני הציבור.
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חיזוק ההרתעה

הרתעה מוגדרת כמניעת פעולה מהאחר באמצעות השימוש באיום ובהפחדה. בהקשר של אכיפת 

המחיר  כי  יעריך  הפוטנציאלי  העבריין  כאשר  פשיעה  למנוע  ניתן  כי  גורסת  ההרתעה  תאוריית  חוק, 

שהוא צפוי לשלם על ביצוע העבירה גבוה מהרווח הטמון בה.  Zimring and Hawkins,1973). המכניזם 

ההרתעתי מתבסס על ענישה מיידית, וודאית וחמורה כדרך ליצירת איום ולהשפעה על שיעורי הפשיעה 

(Blumstein, Cohen, and Nagin ,1978). ארגוני אכיפה ברחבי העולם ובהם משטרת ישראל, מיישמים 
שלושה מודלים עיקריים של הרתעה:

הרתעה כללית - מאמץ הרתעתי המופנה לכלל האוכלוסייה, ללא התמקדות במוקדי פשיעה או . 1

ביזמי פשיעה מועדים.

וגיאוגרפי ומתמקד באזורים . 2 -– מאמץ הרתעתי המתבסס על מידע סטטיסטי  הרתעה ממוקדת 

מועדי פשיעה ובאוכלוסייה החשופה יותר להיפגעות או כזו המשתתפת יותר בפעילות עבריינית.

מעורבים . 3 שהם  ידוע  אשר  אינדיבידואלים,  כלפי  המופנה  הרתעתי  מאמץ   - ספציפית  הרתעה 

בפעילות פשיעה. 

משטרת ישראל מרבה ליישם באסטרטגיית הפעלת הכוח שלה את מודל ההרתעה הכללית. המשטרה 

חלקים  מול  ואל  נרחבים  גיאוגרפיים  אזורים  פני  על  כוחותיה  של  מקסימלית  נראות  ליצירת  פועלת 

גדולים מהאוכלוסייה במטרה לייצר בקרב כלל הציבור חשש מפני היתפסות וענישה. לשימוש במודל 

זה יתרונות רבים, אך מחקר ניידות הסיור שביצעו חוקרי ראנד בישראל וניסיון שנצבר ברחבי העולם 

מצביעים על הבעייתיות שבמודל ההרתעה הכללית. מודל ההרתעה הכללית, מתבסס על ההנחה 

נכונה בבסיסה,  שהינה  למרות  זאת,  הנחה  ירדו.  הפשיעה  שיעורי  כך  אנשים  יותר  שיורתעו  ככל  כי 

מתעלמת במידה מסוימת ממגבלת המשאבים העומדים לרשותה של המשטרה, מגבלה אשר אינה 

מאפשרת פריסה וכיסוי מלאים ואפקטיביים מול כלל האוכלוסייה והשטח במדינה. לאור זאת, המליצו 

צוותי ראנד על מעבר למודל של הרתעה ממוקדת שישמש בתור מודל ההרתעה המרכזי של משטרת 

ישראל.

השימוש בהרתעה ממוקדת מתבסס על התפיסה כי רוב האוכלוסייה לעולם לא תבצע פשע וכי רובם 

המוחלט של הפשעים מבוצעים על ידי פלח אוכלוסייה קטן יחסית. על כן, מודל ההרתעה הממוקדת 

קובע כי על המשטרה להקצות את מירב כוחותיה ומשאביה להרתעת האוכלוסייה מועדת הפשיעה, 

אזורים אשר הינם מוקדים   - (hot spots) תוך שימת דגש על פעילות אינטנסיבית ב"אזורים חמים" 

יותר המכונה "שיטור מוכוון- של פעילות פשיעה. תפיסה כזו הינה חלק מתפיסה אסטרטגית רחבה 

ב-1979  לראשונה  הוצגה  אשר   ,POP-ה אסטרטגיית   .(POP Problem-Oriented Policing) בעיה" 

על ידי הרמן גולדסטין, גורסת כי כדי לייעל את עבודתה ולהנמיך את שיעורי הפשיעה, על המשטרה 

להתמקד בטיפול בתופעות המהוות את שורשי הפשיעה. זאת בניגוד לאסטרטגיית השיטור המסורתית 

    .)Goldstein, 1979( המתמקדת בטיפול בתקריות פשיעה

יישום מוצלח ויעיל של טקטיקות POP, כגון הרתעה ממוקדת, מחייב שימוש נרחב בכלים מחקריים  •

יואנליטיים לשם איסוף נתונים, ניתוח מידע, פיתוח פתרונות ובדיקת התוצאות בשטח. אחד המוד

לים האופרטיביים המרכזיים באמצעותם מיישמים ארגוני משטרה ברחבי העולם את אסטרטגיית 

  :SARA הינו מודל POP-ה

Scanning )סריקה( איתור והגדרת הבעיה בהתבסס על מידע ממגוון מקורות. •
Analysis )ניתוח( פיתוח הבנה מקיפה ומעמיקה של הבעיה ומיפוי אפשרויות לטיפול בה. •
Response )תגובה( פיתוח חלופות להתערבות יעילה וממוקדת בעיה, בחירת האסטרטגיה היעיי •

לה ביותר ויישומה בשטח.

זו מתמקדת בבעיה  • ואיכות התוצאות. הערכה  יעילות התהליך  Assessment )הערכה( הערכת 
אשר הוגדרה בשלבים הקודמים ולא בתוצאות לוואי, גם אם אלו חיוביות.

השימוש ב-SARA מאפשר לארגון ליצור סדר עדיפויות הגיוני ומושכל של ה"בעיות" מולן הוא ניצב,  •

לתכנן את הקצאת המשאבים והכוחות באופן שיטתי וליישם לקחים מניסיון נצבר במטרה להגיע 

.(Santos, 2013) לאופטימיזציה של מנגנוני ההתערבות והאכיפה

על פי צוותי ראנד, אימוץ הרתעה ממוקדת המבוססת על מודל אנליטי-מחקרי כדוגמת SARA בישראל, 

יאפשר למשטרה לייעל את הרתעתה על ידי מיקוד של כוחות ואמצעיים באוכלוסיות ובאזורים המייצרים 

פלילית  להתנהגות  נוטים  אינם  ישראל  מאוכלוסיית  כ-85%  ביותר.  המשמעותי  הפשיעה  נפח  את 

ואינם מצריכים נוכחות משטרתית על מנת שלא לפשוע. 15% האחוז הנותרים, מורכבים מאוכלוסייה 

"בסיכון", כלומר אוכלוסייה שנמצאת בנסיבות שבגללן היא עלולה להידרדר לפשיעה, ומאוכלוסייה של 

 ,SARA פושעים "מקצועיים" שאחראית לרוב פעילות הפשיעה. שימוש בהרתעה ממוקדת מבוססת 

תאפשר זיהוי והתמקדות באוכלוסיות מועדות פשיעה ובאזורים גיאוגרפיים רוויי עבריינות, ותקטין את 

 SARA-נוסף על כך, השימוש ב כמות המשאבים ה"מבוזבזים" על הרתעת אוכלוסייה שומרת חוק. 

יאפשר גם ייעול ואופטימיזציה של שיטות ההרתעה וההתערבות המשטרתיות, על ידי התאמתן למאפייני 

האוכלוסייה והערכה שיטתית של יעילותן.

לשם הטמעת מודל ההרתעה הממוקדת, המליצו צוותי ראנד על יצירת תכנית הרתעה לאומית. 

תוuכנית זו תהווה מסגרת מקצועית לפיתוח תכניות הרתעה אזוריות, מבוססות SARA, אשר תתאמנה 

קבוע  באופן  ותיבחנה  אלו תימדדנה  ואזור. תכניות  אזור  ולצרכי הקהילה בכל  האוכלוסייה  למאפייני 

ומדעי, במטרה לעמוד על רכיבי ההתערבות האפקטיביים ביותר ולשכפל את הצלחתן גם ביחידות 

ואזורים אחרים. לשיטתם של אנשי ראנד יצירת הרתעה ממוקדת יעילה ומתמשכת תהווה צעד מרכזי 

בדרך לחיזוק האפקטיביות של פעילות משטרת ישראל.

ישראל מתמקדות בשני מישורים מרכזיים: שיפור  צוותי ראנד למשטרת  כפי שניתן לראות המלצות 

מודל  אימוץ  ידי  על  האכיפה  תוצרי  ושיפור  תהליכי  צדק  של  מודל  אימוץ  ידי  על  הציבורית  התמיכה 

התרעה ממוקדת. עם זאת, הצוותים הצביעו על מישור נוסף הדורש תשומת לב והוא בעל השפעה 

רחבה על יכולתה של המשטרה ליישם את כלל ההמלצות באופן המיטבי - המשאב האנושי. למרות 

שנושא גיוס והכשרת כוח האדם לא נבדק באופן ישיר על ידי ראנד, המחקר שביצעו צוותי הארגון העלה 

מספר תובנות והמלצות בנושא.
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חיזוק המשאב האנושי
והתאמתו לצורכי האכיפה  לחיזוק המשאב האנושי במשטרה  אנשי ראנד המליצו על שלושה צעדים 

שטח,  )שוטרי  הציבור  עם  במגע  הבאים  המשטרה  אנשי  כלל  על  ראשית,  ה-21.  במאה  בישראל 

חוקרים, צוותי התחנות, מתנדבים, שוטרי שח"ם8 ומוקדנים( לעבור אימון והכשרה ייעודיים, אשר יחזקו 

אספקטים של צדק תהליכי בעבודתם מול האזרח. הכשרות אלו יחזקו ויטמיעו אספקטים כגון שקיפות, 

האזרח  אמון  את  לחזק  ביכולתם  לכן  קודם  שנאמר  כפי  אשר  לאזרח,  כבוד  ומתן  הוגנות  פתיחות, 

במשטרה ואת תמיכתו בה.

לשימוש  מתנדבים.  של  והפעלה  ניהול  לגיוס,  ומקיפה  שיטתית  מערכת  ליצור  המשטרה  על  שנית, 

הנרחב של משטרת ישראל במתנדבים אספקטים חיוביים רבים הן בהיבט החברתי-אזרחי והן בהיבט 

לשוטרים  בהשוואה  פחותה  מקצועיות  בעלי  הינם  אשר  מתנדבים,  הפעלת  זאת,  עם  האופרטיבי. 

הקבועים, במסגרת משימות הליבה של המשטרה )סיור, תנועה, בילוש( משפיעה לרעה על תפיסת 

הציבור את מקצועיות המשטרה. על מנת להתמודד עם בעיה זו על המשטרה ליצור מערכת גיוס ומיון 

מעמיקה וקפדנית שתבדוק את התאמתם של המתנדבים לתפקידים השונים ובעיקר לתפקידי השטח 

וחניכה ממוסדות, אשר  פיקוח  ליצור תכניות הכשרה,  יש  לכך  הציבור. מעבר  עם  מגע  נדרש  בהם 

יאפשרו מעקב אחר ביצועי המתנדב ומתן סיוע והדרכה נדרשים. לבסוף, אנשי ראנד מדגישים את 

החשיבות של יצירת הבחנה ברורה בין הופעתו החיצונית של המתנדב )ואף של שוטר השח"ם( לבין 

הופעתם של שוטרי הקבע. פרט לדרום אפריקה, ישראל היא המדינה היחידה שבה המתנדבים לובשים 

מדים כמו אלו של השוטרים, דבר היוצר בלבול אצל הציבור ובמקרים רבים משליך לרעה על תפיסת 

המקצועיות של המשטרה.

לבסוף, על משטרת ישראל לבצע ניתוח מדויק של מבנה ודרישות כוח האדם אל מול יעדיה האסטרטגיים, 

וזאת על מנת למקסם את משאביה האנושיים. בין השאר ממליצים צוותי ראנד על הערכה מחודשת של 

דרישות הסף לכל תפקיד, מיסוד מסלולי הכשרה מינימליים ומתקדמים עבור תחומי העיסוק השונים, 

בחינת השימוש בשוטר סדיר, אזרח, שוטר שח"מ או מתנדב במילוי התפקידים השונים וקביעת מסלולי 

קידום ברורים.

סיכום
ובחינה  ניתוח  ומוביל כמו ראנד, איפשר  גוף מחקר מקצועי  ישראל עם  שיתוף הפעולה של משטרת 

מתקדמות  מחקר  במתודולוגיות  השימוש  המשטרתית.  העשייה  ליבת  של  ואובייקטיביים  מעמיקים 

של  ומעמיקה  חדה  תמונה  יצרו  היריעה,  רחב  הפרויקט  את  שאפיינו  הבין-לאומית  והפרספקטיבה 

המציאות שמשטרת ישראל פועלת בה בתחילת המאה ה-21. כפי שניתן לראות, ההמלצות שגיבשו 

צוותי ראנד יחד עם הצוותים הפנים משטרתיים הינן מקיפות ומעמיקות.

לאור זאת, אימוצן והטמעתן בנוהלי העבודה הארגוניים של משטרת ישראל הינו תהליך ארוך וסבוך, 

אשר חייב להיעשות בשיקול דעת ותוך כדי הערכה ותיקון רציפים. כמו כן, מורכבות המשימות המוטלת 

למציאות  התאמתן  את  מחייבים  במדינה,  האוכלוסייה  של  הייחודי  וההרכב  בישראל  המשטרה  על 

הישראלית. 
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